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sosial problemlərinin həllində, xeyriyyə işlərində fəal iştirak edir. O, həm də
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Ailəlidir, 4 övladı, 10 nəvəsi vardır.

Ön söz
Talış mədəniyyəti Ana yurdumuz Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib
hissəsi olaraq diqqəti həmişə cəlb edir. Talış xalqı ölkənin milli-mənəvi
dəyərlərini zənginləşdirən, onu daima uca tutan, şərəf və bütövlüyünü qoruyan
qiymətli sərvət olaraq qalır.
Talış xalqının söz sərvətini, qiymətli deyimlərini, fəlsəfi düşüncələrini
Azərbaycanın qədim söz sənətindən ayırmaq, onsuz təhlil etmək mümkün
deyil. “Atalar sözləri”, “Laylalar”, “Bayatılar”, “Dastanlar”, “Əmək nəğmələri” və
s. ciddi məntiqə söykənmiş deyimlər bu xalqın varlığının tarixdə yaşamasını
təsdiq edən “pasportu” dur.
Bu sənət əsərləri - minilliklərin sınağından çıxan bu “söz tabloları”
talışların yaşaması üçün digər xalqların cərgəsində yer tutmaq üçün həmişə
tribuna olaraq qalır.
Hər bir xalqda olduğu kimi, talış xalqında da mərasim və bayramlar
milli identifikasiya sisteminin təməl elementləridir. Bunların folklorşünaslıq
baxımından öyrənilməsi milli düşüncənin tarixi strukturunu və müasir
dövrdəki funksionallığını müəyyənləşdirən etnopsixoloji düşüncə sistemini
bərpa etməyə imkan verir. Bunlar mədəniyyətin ən yüksək formasıdır. Bu
mədəniyyətə sahib olmayan xalqlar milli varlıqlarını qoruya bilməmişlər. Bu
mədəniyyətin və ənənənin qorunmasını isə folklor yaddaşı, xalqın mənəvi
bütövlüyünü təşkil edən ehtiyatlar təmin edir. Bu mənada folklor və xalq birbirinə sıx surətdə bağlıdır.
Tədqiqatçı Allahverən Nəzərovun apardığı araşdırmalar, yazdığı
kitablar talışalrın yeni yetişən nəsilləri üçün ən gözəl ərməğandır.
Müəllifin bu kitabda qeydə aldığı talış dilində olan atalar sözləri, talış
folklorunun antologiyası və talış dilində olan bəzi sözlərin izahıından ibarət
olan yeni kitabı, bu səpkidə olan bəlkə də deyərdim ki, sonuncu kitablar
sırasındadır. Buna baxmayaraq, talış folkloru hələ də tam şəkildə araşdırılıb
tədqiq edilməmişdir. Allahverən Nəzərovun uzun illər dil-ədəbiyyat müəllimi
işləməsi ona geniş imkan vermişdir ki, o, talış dili üzrə də öz araşdırmalarını
inkişaf etdirsin və hazırda talış dili üzrə gedən müzakirələrə öz münasibətini
bildirsin.
Allahverən Nəzərova bu uğurlu yolda yorulmadan daha səylə çalışmağı
arzu edirəm.
“Dodo” talış qəzetinin baş redaktoru
İradə Məlikova

Epiqraf
Har iqlə xəlği zıvon boəy bənə çəy inə şıti şine. İnə şıt boçi şin bedə?
Çumcoko inson ıştə jimoni sıftənə dəqiqonədə hiçi harde iğtıdorədə nıbə vaxti
inə şıt bəçəy indod rəsedə. Azən çı xəlqi zoəm, çımı inə bəmı omutəyon bə dim
bekardəm, bəştə xəlği rosındəm.
Hər bir xalqın dili onun üçün anasının südü qədər şirindir. Ana südü niyə
şirin olur? Çünki insan heç bir şeylə qidalana bilmədiyi ilk dəqiqələrdən Ana südü
imdadına çatır. Mən də bu xalqın oğluyam və anamın mənə öyrətdiklərini üzə
çıxarıb araşdırıram.
Hacı Allahverən Nəzərov
Şımə yolə zəhmət kəşedon, vaxt, əmək sərf kardedon, qıləy yolə elmi ko
vindedon, əvoni de məğolon bəmə rosnedon. Şımə tolışi zıvoni səpe bardə ın
arəşdırmon, təhlil, iyən elmi izohon çımi bəpeşt bə ərsə omə elmi kon bınəverə
bəben. Bəvədə ıştə həğiği ğıyməti, iyən təyinoti pəydo bəkarden.
Siz böyük zəhmət çəkib, əmək və vaxt sərf edib, sözün həqiqi mənasında,
böyük bir elmi iş görmüsüz və onun qısa xülasəsini məqalələr vasitəsilə bizlərə
çatdırırsınız. Sizin talış dili nümunələri üzərindəki bu araşdırma, təhlil və elmi
izahlarınız gələcəkdə çoxlu elmi işlərin əsasını təşkil edəcək və özünün həqiqi
təyinatını tapacaq.
Şair Etibar Əliyev
Haci Allahverən miəllimi zəhməti təğdir kardəm. Kanə sıxanon bəyji
karde piyedə, iyo ovard. Məno cəhəto bemisle. Həyif vey əhandon bı sıxanon
lozimi əhmiyət doydənin. Bə həmmə kəsi, xısusən bə ənıvışton tikror-tikror
hande məslohat kardəm. Tarixi, etnoqrafik, linqvistik, əxlaği məno ıştəku
ehtiva kardə ım yolon sıxanon. Həmən tolışi xəlği yoliəti, diyərovindəti bə
jimoni çanə nezo bələdəti nuşo doydə. Miəllif tobə ısə vində koon tikiyən
bılındə səviyədə bardə, de səbri yolon sıxanon kulliyati ofəy kardə. Im yolə
hınəy. Xıdo bəşmə ğıvvət bıdə, Haci!
Haci Allahverən müəllimin zəhmətini təqdir edirəm. Köhnə sözləri
diriltmək istəyirsən bura müraciət et. Görülən iş məna cəhətdən misilsizdir. Heyf
ki bir çox oxuyanlar bu müdrik kəlamlara əhəmiyyət vermir. Hamıya, xüsusən
yazarlara təkrar-təkrar oxumağı məsləhət görürəm. Bu atalar sözləri özündə
tarixi, etnoqrafik, linqvistik,əxlaqi və s. məna ehtiva edir. Həm də talış xalqının
böyüklüyünü, uzaqgörənliyini, həyata, yaşayışa nə qədər yaxından bələd
olduğunu göstərir. Müəllif indiyə qədər gördüyü işləri günbəgün daha da
təkmilləşdirir, səbrlə ərsəyə yerirmək istəyir. Bu böyük hünərdir. Allah sizə qüvvət
versin, Hacı!
Şair Camal Lələzoə
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Giriş
Talışlar Azərbaycan və İran ərazisində min illər boyu
yaşayan köklü xalqlardan biridir. Bu xalqın özünəməxsus
mədəniyyət və ədəbiyyatı olmuşdur. Onların min illər boyu
yaratdığı folklor nümunələri bu gün də yaşayır. Bu nümunələrin
toplanıb gələcək nəsillərə çatdırılması aktual məsələlərdəndir.
Çünki, cəmiyyətdə gedən sürətli inteqrasiya, hakim dillərin
cəmiyyətə daha geniş nüfuz etməsi, insanların hegemonluq edən
dilləri daha yaxşı öyrənməsi, gün ərzində həmin dillərdən daha
çox istifadə etməsi ana dilini arxa plana keçirir. Bu isə öz
növbəsində ana dili və onun nadir incilərinin unudularaq
yaddaşlardan silinməsinə səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, talış dili
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO)
təhlükə altında olan dillər siyahısında yer alır, onda məsələnin
mahiyyəti bütün çılpaqlığı ilə gözlərimiz qarşısında canlanar.
“Hesablamalara görə 25 ildən sonra talış dilinin istifadə faizi 2025%-ə, 40 ildən sonra 8-11%-ə enəcək. Bu bir həqiqətdir və bir
həyəcan təbili kimi hamımızı narahat etməlidir. Ona görə də
damarında ana südünün hərarətini hiss edən hər bir şəxs bu
sahədə faydalı bir iş görməli, talış folklorunun toplanması,
mədəniyyətinin oyrənilməsi, dilinin tədqiqi sahəsində öz
töhfəsini verməlidir. Əlbəttə, xalq cəfakeşləri tərəfindən bu
sahədə müəyyən işlər görülmüş və bu gün də davam edir. Həm
də bu işlər təmənnasız görülür. Bu gün ərsəyə gələn bu kitab da
belə bir tələbatdan yaranmışdır. Kitab dörd bölmədən ibarətdir:
I. Tolışi folkloriku numunon (Talış folklorundan nümunələr).
II. Tolışə folklori antəloqiyə (Talış folkloru antologiyası).
III. Tolışə zıvonədə kami leksik vahidon izoh (Talış dilində bəzi
leksik vahidlərin izahı).
IV. Tolışə zıvon iyən toloşon həqqədə məğalon (Talış dili və
talışlar haqqında məqalələr).
8
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Birinci bölmədə verilən “Yolon sıxanon - (Talış atalar
sözləri)” mövzusu yeni işlənmir. İlk dəfə 1990-cı ildə Cabbar
Əliyev “Yolon sıxanon” başlığı altında bir kitab çap etdirmişdir.
2014 və 2018-ci illərdə isə İ.Məlikova həmin kitabı
təkmilləşdirərək yenidən çap etdirmişdir. 1990-cı il kitabında
təxminən 1800-1850 “yolon sıxan” işıq üzü görmüşdüsə, 2018-ci
il nəşrində təxminən 4000-dən artıq xalq folkloru nümunəsi
oxuculara təqdim edilmişdir. Bu kitabda mənim topladığım
“atalar sözləri”ndən də müəyyən qədər vardır. Xatırladım ki,
2018-ci il nəşri “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor
İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı və Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi”nin tövsiyəsi ilə nəşr olunmuşdur.
Hal-hazırda çapa hazırladığım “atalar sözləri” sosial
şəbəkədə geniş müzakirə edilmiş, “Dodo” qəzetində hissə-hissə
çap olunmuşdur. Tarixin sınağından çıxaraq bu günümüzə gəlib
çatmış bu müdrik ifadələr mövzu etibarilə rəngarəng və
zəngindir. Burada vətən sevgisi, insani-ictimai münasibətlər,
qadına münasibət (istər ailəcanlı - evdar, istərsə də əks), qadına
hörmət, qadının ailədə yeri və funksiyası, dinin cəmiyyətdə rolu,
insanların dini etiqadlarının onların həyatına müsbət təsiri,
insanın həyatda əmək prosesinə təsiri, insanın təbiətə
münasibəti, tərbiyə, ata-anaya hörmət, övlad sevgisi, ailənin
cəmiyyətdə rolu, sevgi, nifrət, qəzəb və s. hikmətli ifadələr
özünün bədii əksini tapmışdır. Atalar sözləri verilərkən bəzən
mötərizədə bir sözün müxtəlif regionlarda işlənən variantları
verilmişdir. Bu kitabın sələflərindən bir fərqi ondadır ki, hər bir
“yolon sıxan” tərcüməsi ilə verilmişdir. Bu da talış dilini
bilməyənlər (istər talışlar, istərsə də başqaları) üçün də kitabı
oxunaqlı edir.
“Yolon sıxanon” bölməsində elə ifadə vardır ki, tam
tərcümə olunur. (Məs.: Acnəfsə odəmi çəşi Xıdoən si karde əzıni
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– (Acnəfs insanın gözünü Allah da doyurda bilməz). Elələri
vardır ki, hərfi tərcümə olunmur. Onlar fikri tərcümə olunub.
(Məs.: Adəton (boəmə) bidat bıən - Adətlər (ancaq bizim üçün)
dəyişib?) Elələri də vardır ki, ideomatik ifadədir. Onlar məğzə
uyğun - frazeologizm kimi tərcümə olunmuşdur - Cır şe, kask
qılə be - (Təx. tər.: Şor getdi, qurut dağıldı). 2. Har qələ bıqard,
maq oməy - (təxmini tərcümə: Sürünün əcəli çatanda, yersiz
dövr edər).
Yuxarıda xatırlatdım ki, atalar sözlərini toplayıb
sistemləşdirərkən
hissə-hissə
sosial
şəbəkədə
(FB)
paylaşmışam. Həmin paylaşımlar zamanı belə bir problem
ortaya çıxdı ki, bu atalar sözlərinin bəziləri Azərbaycan
folklorunda da vardır. Bu doğrudur. Məfhumların ifadəsi
sözlərdə, fikrin ifadəsi isə cümlələrdə əks olunur. Məs:
Azərbaycan dilində “alma” sözü ilə ifadə olunan məfhum rus
dilində “yabloko”, talış dilində “sef”, fars dilində “sib” fonetik
tərkibində ifadə olunur. Atalar sözləri də, əsasən, bitkin
cümlələrdən ibarət olur. Deməli, konkret fikir ifadə edir. Məs:
“İnsanın sifəti qəlbinin güzgüsüdür” (Azərb), “İnsoni (sifət ) dim
çəy dıli ovəynəy” (talış),” Litso zerkla serdça” (rus) və s. Deməli,
eyni məzmun daşıyan atalar sözü bir neçə xalqda ola bilər. Elə
atalar sözləri də vardır ki, məişətə, əmək fəaliyyətinə və s. görə
fərdi olur. Məs.: Az dasti qami təkəm, de coni boştə kə bıkəm? İstidən çat-çat olmuşam, bu canımla ev tikənəm? Elələri olur ki,
frazeologizmdən ibarət olur, tərcümə olunmur, təxmini tərcümə
ilə qonşu xalqınkına oxşayır. Məs.: 1. Dəm-dəmə, qələ dərəmə
(tam tərcümə olunmur) – təxminən: qoyun sürüsü diksinərək
hürküb. 2. Kon həmə şımbəşıkırin (hərfi tərcümə olunmur) –
təxminən: işlərin hamısı dağınıqdır (tökülüb qalıb). 3.
Miyonqəzəti kam bıkə (hərfi tərc olunmur) – təxminən:
ikiüzlülük etmə.
10
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Bunu ona görə xatırlatdım ki, bu məsələlərdən hali
olmayan oxucular təəccüblənməsin. Bu bölmədə bir neçə bayatı,
tapmaca (bızul), nazlama verilmişdir.

İkinci bölmə “Tolışə folklori antəloqiyə” - (Talış
folkloru antologiyası) adlanır. Bu bölmədə talışların
deyimləri, spesifik adət-ənənələri və bayramları əks
olunmuşdur. Burada doqquz mövzu həm talış, həm də
Azərbaycan dilində verilmişdir. Bu mövzular da Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şurası
tərəfindən buraxılan “Azsaylı xalqların folkloru” seriyasından IV
kitabda dərc olunmuşdur. Buraya aşağıdakı mövzular daxildir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dıvon
Nıfinon
Vəyə (şoyə) adəton
Huzn (yas) adəton
Tolışonku bə dini idon
iyən dini ayinon
İsmoyli ğırbonə id

Dualar
Qarğışlar
Toy adətləri
Hüzn (yas) adətləri
Talışlarda dini bayramlar
və dini ayinlər
İsmayıl qurbanı bayramı
(Qurban bayramı)
Orucluq bayramı
Məhərrəm ayı (İmam
Hüseyn taziyəsi)
Novruz bayramı

Rujə id
Aləmə manq (İmom
Huseyni tənziyə)
Nəvuzə id

Bu adət-ənənələr ayrı-ayrılıqda
xüsusiyyətləri göstərilmişdir.

işlənərək

spesifik

Üçüncü bölmə “Talış dilində bəzi leksik vahidlərin
izahı” adlanır. Talış dili Hind-Avropa dilləri ailəsindən İran
dilləri qrupuna daxildir. Bu dildə olan sözlərin, xüsusən,
mürəkkəb sözlərin özünəməxsus əmələ gəlmə xüsusiyyətləri
11
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vardır. Bu dil üçün üç sözdən əmələ gələn mürəkkəb sözlər
xarakterik haldır. İzah olunan sözlərin əksəriyyəti tarixən qədim
olduğu üçün bir neçə dəfə fonetik dəyişmələrə məruz qalmışdır.
İzahat prosesində bu cəhət nəzərə alınmışdır.
Bu bölmədə olan materiallar da sosial şəbəkədə müzakirə
edilmiş,
müsbət
fikirlər
(rəylər)
ümumiləşdirilərək
hazırlanmışdır. Həmin materialların əksəriyyəti “Dodo” və
“Tolışon sədo” qəzetlərində dərc edilmişdir. Burada, əsasən,
dilin leksik vahidi olan sözlər, onların qrammatik xüsusiyyətləri,
talış dili ilə bağlı fikirlərim əks olunmuşdur.

Dördüncü bölmə “Tolışə zıvon iyən toloşon həqqədə
məğalon (Talış dili və talışlar haqqında məqalələr)” adlanır.
Bu bölmədə talış dili və talışların yaşayış tərzi ilə bağlı müəllifin
müxtəlif vaxtlarda sosial şəbəkələrdə yazdığı məqalələr
verilmişdir.
Hörmətli oxucular, diqqətinizə təqdim edilən kitab bu
sahədə ilk yaradıcılıq işim olduğu üçün nöqsanlardan da xali
deyil. Bunu nəşrdən sonra oxucu və mütəxəssis rəyləri
göstərəcək.
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I. Tolışi folkloriku numunon (Talış folklorundan
nümunələr)
1.1. Yolon sıxanon (Talış atalar sözləri)

A
 A de lay-lay nibəhıtem – Mən bu lay-laya yatmaram.

 Acnəfsə odəmi çəşi Xıdoən si karde əzıni – Acnəfs insanın
gözünü Allah da doydura bilməz.

 Acnəfsəti de be-nıbe ni – İnsan nəfsinin aclığı (mənəvi aclıq)
varla deyil.

 Acnəfsəti kardə miəllim rərə çı hurməti bəqıne – Acnəfslik
eləyən müəllim tez hörmətdən düşər.

 Adəton (boəmə) bidat bıən – Adətlər (ancaq bizim üçün)
dəyişib?

 Ağıl beşə bə çorı osmon – Ağıl göyə qalxıb.

 Ağıl ənə beağliku – Ağıl ağılsızdadır və ya (Dəlidən doğru
xəbər).

 Ağılmand(ə) (odəm) bıboş nun bahaş (baha) – Agıllı olsan
cörək yeyərsən (Ağıllı adam həyatda çörək yeyər).

 Ağılmandə odəm mori sə(y)nqonə baha, səğıri moli nibaha –
Ağıllı adam ilan yumurtasını yeyər, yetimin malını yeməz.
 Ağılmandə avlod ıştə yolon səy barz bəka – Ağıllı övlad
valideynlərinin başını (şərəfini) daim uca edər.

 Ağılmandə jen ıştə səy evə bəje, ıştə maşı-dirriqi bəka – Ağıllı
arvad başını aşağı salıb güzəranı ilə məşğul olar.
13
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 Ağılmandə jen bənə kulukəkaqi ıştə balon bəştə sə qırdə bəka
– Ağıllı arvad kürt toyuq kimi balalarını başına yığar (onları
böyüdər).

 Ağılmandə jen iştə balon ıştə kəşi jiədə bəse yol bəka – Ağıllı
qadın balalarını (qanadı altına alıb) böyüdər.

 Ağılmandə jen bə merdi ha koy sə ji(y)ə dənibəno – Ağıllı
qadın kişinin hər (işinin başına ip salmaz) işinə baş qoşmaz.

 Ağılmandə kinə bə bın əmandıni – Ağıllı qız atasının evində
qarımaz.
 Ağılmandə kinə bəştə nomi ləkə nibəje – Ağıllı qız adına ləkə
gətirən hərəkət etməz.

 Ağılmandə kinə həvoədə çıpındən – Ağıllı qıza vaxtında
müştəri çıxır.

 Ağılmandə kinə İron-Turoni bənəve, dıştə pokə nomi
obəqarde bome – Ağıllı qız İran-Turanı gəzər, təmiz adını hifz
edər.

 Ağılmandə merd bəştə moli həromi əjənni – Ağıllı kişi malına
haram qatmaz.

 Ağılmandə merd deşmeni vədə nibəvite – Ağıllı kişi düşmənin
qabağında qaçmaz.

 Ağılmandə merdi sıxan avjorisə tije – Ağıllı kişinin sözü iti
(soyuq) silahdan da itidir.

 Ağılmandə moynə sədo kəyku bə kəno benibəşe – Ağıllı
xanımın (gözəlin) səsi evdən bayıra çıxmaz.

 Ağılmandə odəm bəştə Xıdo dəbəvite – Ağıllı adam Allaha
sığınar. Ağılmandə odəm de səbri ko bəqəte - Ağıllı adam
səbrlə iş görər.

 Ağılmandə odəm ıştə dust-deşmeni bəzıne – Ağıllı adamlar
dost-düşmənini yaxşı tanıyar.
14
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 Ağılmandə odəm həxi qin nibəka – Ağıllı adam haqqı itirməz.

 Ağılmandə odəm ıştə əyştı-nışt kardə odəmi bəzıne – Ağıllı
adam oturub-durduğu adamı yaxşı tanıyar.

 Ağılmandə odəm ıştə ımrujnə səkotə bə maştənə ğablipılo
dəyqiş əkəni – Ağıllı adam bu günkü kömbəsini sabahkı xuruş
plova dəyişməz.

 Ağılmandə odəm ıştə nıştə vırəy bəzıne – Ağıllı adam
oturduğu yeri bilər.

 Ağılmandə odəm mıni (əməni) pəydo nibəka – Ağıllı adam
məni (bizi) tapmaz.

 Ağılmandə odəm ıştə tamə dandoni pebəvate – Ağıllı adam
özünün tamah (nəfs) dişini çəkməlidir.

 Ağılmandə odəmi denyoş harde, axməxi i zıncəş nıznəşe
harde – Ağıllı dünyanı yedi, axmaq isə ona yaxın düşə bilmədi.

 Ağılmandə odəmi i qılə işorə vəse, bo axməği zırnoən bıjənoş
xəyrış ni – Ağıllıya bir işarə bəs edər, axmaq üçün zurna da
çalsan, xeyri yoxdur.

 Ağılmandə odəm ıştə ağliku vanq bəka, axməx ıştə mıştiku –
Ağıllı adam (çətinliyə düşəndə) ağlın çağırar (yəni qərar
qəbul edər, tədbir tökər), axmaq yumruğunu.

 Ağılmand dıştə ağli ko bəqəte, axməx dıştə zıvoni – Ağıllı ağlı
ilə iş tutar, axmaq dili ilə.

 Ağılmandi şə roy axməx bə orəx beşe əzıni – Ağıllı adamın
getdiyi yolu axmaq axıra gedib çıxa bilmız.

 Ağılmandə vəyu kəy sıri bə kəno benibəka – Ağıllı gəlin evin
sirrini bayıra çıxartmaz (ətrafa yaymaz).

 Ağılmandə zoə boştə dədə-nənə rəhmətəti bəno – Ağıllı oğul
ata-anasına rəhmətlik qoyar.
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 Ağılmandə zoə ıştə dədə yurdi ovdonə bəka – Ağıllı oğul
atasının yurdunu abadlaşdırar.

 Ağılmandə zoə ıştə elı-tobyə ğıryəti bəkəşe – Ağıllı oğul elinin,
qohum-əqrəbasının qeyrətini çəkər.

 Axuni məloş bəqəm nıkarde, məlo axun, səydi çəvon har dıkəs
– Axund mollanı, molla axundu bəyənmədi, seyid onların hər
ikisini.

 Axməx ıştə jə qəpi vırəy nibəzıne – Axmaq danışığının yerini
bilməz.

 Axməxəkinə boştə pıə-moə dımjon ğəzənc bəka – Axmaq qız
ata - anasına söyüş qazanar.
 Axməx ıştə jə qəpi vırəy nibəzıne – Axmaq danışığının yerini
bilməz.

 Axməxəkinə boştə pıə-moə dımjon ğəzənc bəka – Axmaq qız
ata-anasına söyüş qazanar.

 Axməxi çəy qəpjəyədə bəbe zıne – Axmaq danışığından
bilinər.

 Aləfi xəşəli bə tari bəvıjnen – Otun zir-zibilini biçilən vaxt (yaş
olanda) yığarlar

 Alverçi-tacir moli səyədə ıştə ğəzənci kardə – Alverçi malı
alanda qazancını edər.
 Amburə çulə vey bə sori zımıston bəd bəbe – Dəmirağacı
çiçəyi çox olan ildə qış bəd olar.

 Amburə livə sı beədə voş bəvoye – Dəmirağacının yarpağı
qızaranda yağış yağar.

 Anqulu nışte bo sıği bəməy – Kəssək oturub daş üçün ağladı.

 Asb ğəzənc kardə, hə hardə – At qazanır, eşşək yeyir

 Aşmardə pəsi neçi əhəni? – Sayılan qoyunu canavar yeməz?
16
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 Aspi bəçəy sə ləğı jəşe – At başına təpik vurub (təpib).

 Aspi nısə hor jəydə – Atı almamış axurun düzəldir.

 Asponşon bə nal karde, muçəkon ıştə səşon rost karde –
Atları nalladılar, milçəklər başını qaldırdı.

 Asbış səy, hə çı ğurbi qıniye – At aldı, eşşək hörmətdən düşdü.

 Aşqəvə merdədə merd benibəşe – Ağzıyırtıq kişidən kişi
olmaz.
 Aşqəvə odəmi ko çətine – Ağzıyırtıq adamın işi çətindir.

 Aş peşiədəy çamçə qılə bə sa tımən bəbe – Aş daşanda
çömçənin biri yüz tümənə olar.

 Aşmardə pəsi neçi əhəni? – Sayılan qoyunu canavar yeməz?

 Arişyə kəşi bırındənin şıdoydənin, bə qiy eğandən (ehaşdən)
– Sınan qolu kəsib atmırlar, boyundan asırlar.

 Arışyə kəşi kıfti (əziyəti) qiy bəkəşe – Sınıq qolun əziyyətini
boyun çəkər.

 Arığə(lodə) mol ıştə vilayətədə kok bəbe – Arıq heyvan öz
vilayətində kökələr.

 Avəlovi həşi bəd bəbe – Buludlu, açılıb-tutulan havanın günəşi
yandırıcı olar.

 Avlodi bevəci dədə-nənə xəcil bəka – Övladın pisi ata-ananı
xəcil (xəcalətli) edər.

 Avlod çı dədə-nənə çəşi ruşnəy – Övlad ata-ananın gözünün
nurudur.

 Avlod çı dədə-nənə çəşi ruşnəy – Övlad ata-ananın gözünün
nurudur.
 Az bənə derzim, ıştə darzəni dəbəjem bəştə yəxə bəşem –
Mən dərzi kimiyəm, iynəmi yaxama sancıb gedərəm.
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 Az çı bandiku votdəm, tı çə bandiku – Mən bu dağdan
danışıram, sən o dağdan.

 Az dasti qami təkəm, de coni boştə kə bıkəm? – İstidən çat-çat
olmuşam, bu canımla ev tikənəm? (Qeyd: qışda soyuqdan
üşüyən it deyir ki, yaya çıxım özümə bir ev tikərəm, yayda
verdiyi söz yadına düşəndə yuxarıdakı kimi deyir. Bu sözünün
üstündə durmayan tənbəl adamlar haqqındadır).

 Az iqlə ıştə mardəruji nibəzınem – Mən bircə ölüm günümü
bilmərəm.

B

 Band bə bandi nez nibəbe, odəm bə odəmi nez bəbe – Dağ
dağa tuş gəlməz, insan insana tuş gələr.
 Beğıryət jıqo zındə həmmə bənə bəy beğıryəte – Qeyrətsiz el
bilər hamı onun kimi biqeyrətdir.

 Bekoəti kifirətiy – Bekarlıq kifirlikdir.

 Besəvod bənə kuə odəmiy – Savadsız kor adam kimidir.

 Betəmə torəy (hər hansı şəxs haqqında) – Duzsuz, şit yemək
(tərə) kimidir.
 Beşərəfətisə marde çoke – Şərəfsizlikdən ölüm yaxşıdır.

 Bevaxtədə (şaməvəsəy) dasti dəvə əvənin, bərəsimisə
əmandenin – Axşamçağı əlləri çarpaz qoyub qapı ağzında
durmazlar.

 Bevəcə han vindəkəs oğo bə peştə qıləy piozi ğıç bijəno şodo
çok bəbe – Pis yuxu görən oyanandan sonra bir söğanı
dişləyib atsa, yaxşı olar.

 Bevəcə ruji umır kam bəbe – Pis günün ömrü az olar.
18
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 Bevəcə fərzənd boştə dədə-nənə siyodiməti bəvarde – Pis
övlad ata-anasına üzüqaralıq gətirər.

 Bevəcə fərzəndi beysə nıbe çoke – Pis övladın olmağından
olmamağı məsləhətdir.
 Bevəci kardəkəs vey ro əşıni (nibəşe) – Pislik edən uzağa
getməz.

 Bevəci rərə bə çəş çiydə – Pislik tez gözə görünər.

 Behanqom handə suke – Vaxtsız banlayan xoruzdur.

 Behanqom handə suki səy bəbırnen – Vaxtsız banlayan
xoruzun başını kəsərlər.
 Bənə dəvə navo bəhə, dumoy çəş bıkə – Dəvə kimi qabaqda
ye, arxanı gözlə.
 Bənə biryə səy bıldi-bıldi kardə – Kəsik baş kimi buldi-buldi
edir.

 Beğıryətə merdi sə jeni ləçəkisən erjone – Biqeyrət kişinin
başı arvad ləçəyindən də ucuzdur.

 Beovandi anqıştə ləkətorədə barişiye – İşi uğursuz olanın
barmağı xəşildə sınar.
 Be zırno-ğəvol bə raxs eşedə – Zurna-qavalsız oynayandır.

 Bə kosibi lınqi ğızılə mavlə pebəpuşie, dəbavarde bəşe –
Kasıbın ayağına qızıl bardaq ilişər, keçib gedər (götürməz).
 Bevəciku çokən bə əməl bome, bevəcən – Pisdən (adam
nəzərdə tutulur) yaxşı da əmələ gələr, pis də.

 Bevəcə jen ıştə merdi eli dılədə xəcolətin bəka – Pis arvad
ərini elin içində xəcalətli edər.

 Bevəcə avlod bənə şəşminci anqıştəye: nıbırnoş aybe,
bıbırnoş dıl dəjedə – Pis övlad altıncı barmaq kimidir,
kəsməsən utanarsan, kəssən ürəyin ağrıyar.
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 Bevəcə ko bəka, bəçımı qiy ebəka – Pis iş görər, mənim
boynuma tökər.
 Bə xəyə ko xəyə vo bəjen – Xeyir işə xeyir yel əsdirərlər.

 Bə nuni ləğı bıjən ku bəbe – Çörəyi ayaqlayan kor olar.

 Bəştə soybi penımandə aspi nıxtə dəbəkırnen – Sahibinə
qalmayan atın noxtasını dartarlar (sıxarlar).

 Bə tiəynə şəğol oqardə (Tikanlı çaqqala dönüb).

 Bə şıxi qəvi lıxi bəkarde – Şeyxin ağzına yekəlik eyləyər.

 Bə bili peşti va nıqıno, əhənin – Ördəyin belinə qar dəyməsə,
yeməzlər.

 Bə həməy pesırəkəsi, ruji-rujhono bəbe, ıştəni bəsıren – Bir
gün gələr, hamıya gülənin özünə gülərllər.
 Bə insoni sə taməkorətiku har bəlo bome – İnsanın başına
tamahkarlıqdan hər bəla gələr.
 Bə vilayətdə besəvod bə koy sə dəvardo,əyo ğanun-ğaydə

nibəbe – Savadsız iş başına keçən yerdə qanun-qayda olmaz.

 Bəpe ıştə riyə qin nıkəy – Gərək yolunu (haqq) itirməyəsən.

 Bə tolışi həvo bıdə, bə dastış ləvo (bıdə) – Talışa yel ver, əlinə
çomaq.

 Bə kusə səy qatığ bəkan, bəçəy bıni ne – Ehtiyatın əvvəlinə
qənaət edərlər, axırına yox.
 Bə suki dodo votdə, bə jeni Xıdo – Xoruza bacı, arvada Allah
deyir.
 Bə acnəfsi çənə bıdoş, hejo çəşış dumo co kəsi bəbe – Acnəfs
adama nə qədər versən, yenə gözü başqasında olar.

 Bə aspi aspi boy, bə həy həy boy bəjen – Ata atın, eşşəyə
eşşəyin yükünü yükləyərlər.
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 Bə be imonə merdi diyəkə, Məşədi Xanımbaci bışu, az
bımandım – İmansız kişiyə bax, Məşədi Xanımbacı getsin,
mən qalım.
 Bə bexəyri votşone xəy bıvot, vote bışoş, onıqardoş –
Xeyirsizə dedilər: “Xeyir söz söylə”. Dedi:- “Getdiyin olsun,
gəldiyin olmasın”.

 Bə co kəsi namusi qınyəkəsi namusiyən bəqınen – Başqasının
namusuna toxunanın namusuna tez-gec toxunacaqlar.

 Bə çəy çoli qəlisk(ona) nibərəse – Onun quyusuna ğoğəçə
(ğoğəçə-quyudan su doldurmaq üçün istifadə olunan ucu
haçalı ağac alət) çatmaz.

 Bə çımı iştəho piyoz ancəşe (mancən) – İştahama soğan
doğradı (doğrama).

 Bə har koy sə jiyə dənibənon – Hər işin başına ip salmazlar.

 Bə hamsiyə umi bıəkəs be şanqonə bəmande – Qonşuya ümid
olan şamsız (axşam yeməyi) qalar.

 Bə hamsiyə umi bıəkəs vəşi bəmande – Qonşuya ümid olan ac
qalar.

 Bə piyəjeni şalbend dəbaste omutdə – Qöca arvada tumanbağı
bağlamağı öyrədir.

 Bənə dıvəyə sıpəy – İki ev arasında qalan it kimidir.

 Bəlo bəsə bəlo omeydə – Bəla bəla üstünə gəlir.

 Bə har sıxani sə jiə dənibənon – Hər sözün başına ip
salmazlar.

 Bə Xıdo rozi-niyoz kardəkəsi kon ovandin bəben – Allaha
razı-niyaz (dua) edənin işi həmişə yolunda olar.

 Bə həy penışte i aybe, çəvo eşey (eqınye) dı ayb – Eşşəyə
minmək bir eyibdir, ondan yıxılmaq ikinci eyib.
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 Bə Nəfsə doşone nəsyət, Nəfsə jəşe cıftə pefırsəy beşe –
Nəfsəyə (Nəfsə kobudluq, yekəbaşlıq rəmzidir) nəsihət
verdilər, Nəfsə şıllaq atıb aradan çıxdı.

 Bə iqlə keki hucubəto lefsənqo əsutınin – Bir birəyə görə
yorğan-döşəyi yandırmazlar.

 Bə həy zuş vışkiyedəni, paləni kuydə – Eşşəyə gücü çatmır,
palanı döyür.

 Bə həyşon vote ıştə mərifəti nuşo bıdə, olaxte dəmande xılart
harde – Eşşəyə dedilər ki, mərifətini göstər, uzanıb ağnamağa
başladı.

 Bə hırsi pələhu çiç bəka – Ayıya bel (əkinçilik aləti) zərbəsi nə
edər.

 Bə hışkə çəpəğ oqardə – Quru çapaq kimi qax olub.

 Bə Xıdo dənızu karde əbıni – Allaha nəsazə demək olmaz.

 Bə Xıdo dim oməkəs kofire – Allaha ağ olan kafirdir.

 Bə Xıdo dim oməkəs vey ro nibəşe (əşıni) – Allaha etiraz edən
uzağa getməz.
 Bə kə kardəkəsi koməq bəkan – Ev tikənə kömək edərlər.

 Bə kulokə mor oqardə – Kürt düşmüş ilana dönüb.

 Bə qınyə doy təvəbıjən vey bəbe – Yıxılan ağaca balta çalan
çox olar.
 Bə qo qulubəkəsi ro nuşo bıdə vey bəbe – İnəyi (heyvanı)
uçuruma düşənə yol göstərən çox olar.

 Bə loruni votışone: bışi ən ğəşənqə kijə bala biyə şe ıştə bala
vardışe – Bayquşa dedilər: get, ən gözəl quşun balasını gətir,
gedib öz balasını gətirdi.

 Bə merdi çəy jeni tono qonə sıxan əkənin – Kişiyə arvadının
yanında təhqiramiz söz deməzlər.
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 Bə merdi çəy jeni tono sıxan karde, bızın əvı kışte – Kişiyə
arvadının yanında ağır söz dedinsə, elə bil onu öldürdün.

 Bə merdi moli həromi dənibənon – Kişinin malına haram
qatmazlar.

 Bə moli bərəkəti ğıbon – Mal-heyvanın bərəkətinə qurban.

 Bə moli şoxi, iyən bəçəy nanqıri sıxan bəkan, bəçəy bərəkəti
ne – Malın buynuzuna, dırnağına söz deyərlər, bərəkətinə yox.

 Bə nobələdi ro nuşo bədon, çəy roy əbırınnin – Nabələdə yol
göstərərlər, yolunu kəsməzlər.

 Bə ro beşəkəs boştə rotuşə pebəqəte – Yola çıxan özünə
azuqə götürər.

 Bə osmon çu peğandoş, bə zəmin enibəqıne – Göyə ağac
atsan, yerə düşməz.
 Bə neçiyəvoni (ovçi) bandi nuşo bədon, neçi (ovu) bəçəy çəş
dənibənon – Ovçuya dağı göstərərlər, ovu gözünə salmazlar.

 Bə vəyu sıftənə əğıli yol karde çəy moə de həsı obəmute –
Gəlinə birinci uşağı böyütməyi anası ilə qaynanası oyrədər.

 Bənə topələ aspi ıştə lınqon ekuyedə – Topal at kimi
ayaqlarını döyür.

 Bə pe vırə ni, bə ji nıştəni – Yuxarıda yeri yoxdur, aşağıda
oturmur.

 Bə pe tu kardəş bığe, bə ji riş – Yuxarı tüpürürsən bığdır,
aşağıda saqqal.

 Bə ruj sığ bıkırniş, nun ğəzənc bıkəyş, bə səv ğızıli dumo
məşiş – Gündüz daş daşı, çörək qazan, axşam qızıl dalınca
getmə.
 Bə divinə sıpə oqardə – Quduz itə dönüb.
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 Bə dard bıəkəsi dardi xanboz be səvobe – Dərdlinin dərdinə
şərik çıxmaq savabdır.

 Bə ruy nırəsə poçon bəpe kardedə – Çaya çatmamış
balaqlarını cırmalayır.
 Bə ruy bırəs, poçon bəpekə – Çaya çat, balaqlarını çırmala.

 Bə ruy ov oməbo, ijənən bome – Çaya su gəlibsə, yenə (bir də)
gələcək.

 Bə bozi rostbıə vırə boz rost bəbe – Qartalın qalxdığı
yüksəkliyə qartal qalxa bilər.

 Bə ru hələ sol omə, moy omə ni – Çaya hələ sol gəlib, balıq
(ziyad/kütüm) gəlməyib.
 Bə səğıri sıxan bıdə vey bəbe, nun bıdə kam – Yetimə (atasıza)
söz verən çox olar, çörək verən az.

 Bə lozim nıbə sıxani quş doəkəs kor bəbe – Lazımsız sözə
qulaq asan adam kar olar.
 Bə lonəyze - Yumurtlamaq üçün yer axtarır.

 Bə insoni sə taməkorətiku har bəlo bome – İnsanın başına
tamahkarlıqdan hər bəla gələ bilər.

 Bə ro beşəkəsi dumo ov şobədon - Yola çıxanın ardınca su
atarlar.
 Bə sıpəşon vote: boçi dərıvedəş? Votışe: “Torsınedəm”-bəs
boçi ıştə dumı dəqəl vardə? Iştən tarseydəm - İtə dedilər: niyə
hürürsən? Dedi: “Qorxuduram”-bəs quyruğunu niyə
ayaqlarının arasına qısırsan? – Özüm qorxuram.

 Bə suki bo bimon – Xoruza yük olduq.

 Bə ustoşon vote: “Usto, ə şatə vıron həmə duz bıkəyş” Votışe:
“Şaton duz bıkə bıbom, navədə ıştə şatə vıron duz bəkam” –
Ustaya dedilər: “Usta o əyri yerlərin hamısını düzəlt” Cavab
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verdi: “Əyri yerləri düzəldən olsam, əvvəl öz əyriliklərimi
düzəldərəm”.

 Bə vəyə kardəkəsi xəy-dıvo bədon – Toy edənə xeyir-dua
verərlər.

 Bə pıə-moə diə nıkardə avlod nun nibaha – Ata-anaya
baxmayan uşaq (övlad) çörək yeməz.

 Bə yoli quş nıdoəkəs bə yolə bəlo bəqın(y)e – Böyüyə qulaq
asmayan böyük bəlaya düçar olar.

 Bə dədə-nənə dim bımand dınyoədə ruj əvindıni – Ata-ananın
üzünə ağ olan dünyada gün görməz.

 Bə koyə həvuş nuşo doydə – İməcilikdə olanlara dovşan
göstərir.

 Bə putədoy loruni oşedə – Qurumuş ağac başındakı bayquş
kimidir.

 Bəçımı bı xosə nuni “xleb” votdə – Mənim bu cür çörəyimə
“xleb” deyir.
 Bəçımı lay-lay nımande – Mənim lay-layıma dayanmadı
(yatmadı).

 Bəçımı və putə kındə (putolə, kındə) ğandə (şıdoydə, məğand,
şomədə) – Qabağıma kötük atır (atma).

 Bəçımı dim sı(sipi) bedə – Üzümə qızarır (bozarr) (Qırmızıqırmızı üzümə durur.

 Bəhoş çəğınde, bəzneş ki, ğənde – Çugundur yesən, bilərsən
ki, şirindir.
 Bəme təhri nıznəkəs boştə mardə qurbəqurəti bəva –
Ağlamağın təhrin bilməyən ölüsün gorbagor edər.

 Bəmıku (bukə) vıni qətdə – Burnunu məndən yan tutur.

 Bəme-bəme dıl təy bəbe – Ağlaya-ağlaya ürək boşalar.
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 Bənə jəjı teğış bekardə – Kirpi kimi tikan çıxardıb.

 Bənə aləjeni bə darzən qətə bıə – Alarvadı kimi iynəyə
tutulub.
 Bənə loruni ıştə qızqon ğıjğə məkə – Bayquş kimi tuklərini
pırpız etmə.
 Bənə boxləsıbıjə bə həmə vıron peçamiən – Paxla biti kimi
hər tərəfə yayılıblar.

 Bənə kaftorə vəzəxi qırt-qırt kardə – Kaftar qurbağa kimi qırtqırt edir.
 Bənə çəpəği bəştə dəçukındə – Çapaq kimi hamısını özünə
çəkir (çapaq çoxlu sümüyü özünə yığan kimi).
 Bənə soğnə əleli dıroz bıə – Kölgəlik gendalaşi kimi uzanıb.

 Bənə Zəki kındələ ro qətəşe" – Zəkinin kötüyü kimi yolu
tutub.
 Bənə xallacə Niso i vırədə mandəni – Niso kimi qapı-qapı
gəzib xəbərçilik edir.

 Bənə xallacə Niso qəp jəydə – Niso kimi xəbərçilik edir.

 Bənə ləndi tulə kuçonədə pevaştə – Avara tula (it) kimi
küçələrdə hərlənir.

 Bənə avşumi həvoədə nəm kəşedə – İpək kimi havadan nəm
çəkir.

 Bənə şəğoli kuləbınədə niyo be çəy kanə pişəy – Çaqqal kimi
kol dibində gizlənmək onun köhnə peşəsidir.

 Bənə vayconə sıpə bə həmmə(y) dərıvedə – Candanbezar it
kimi hamıya hürür.
 Bənə divinə sıpə odəm qətdə – Quduz it kimi adam qapır.

 Bənə aspi bəçımı dim bəmande – At kimi üzümə dayanacaq
(fınxırar).
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 Bənə çəçurkə pevaşte-pevaşte ömedə – Çəyirtkə kimi atdanaatdana gəlir.

 Bənə kıtı haft qılə conış heste – Pişik kimi yeddi canı var.

 Bənə morə bə tır-tıre – Siçan kimi gəmirir.

 Bənə moğnə noə kaqi bə qərqəre (bə lonəyze) – Yumurtlayan
toyuq kimi qarqar edir (fal axtarır).
 Bənə dıvəyə sıpə bə – İki ev arasında qalan it kimi olub.

 Bənə rəciyə kulmə qıləy asəy, qıləy pus – Qurudulmuş külmə
kimi bir dəridir, bir sümük.

 Bənə ənərəsə soklə handə – Yetişməmiş beçə kimi banlayır.

 Bənə sıpə odəm qətdə – İt kimi adam qapır.

 Bənə ğəsobi sıpə ıştə qəvi lıştə – Qəssab iti kimi ağzını yalayır.

 Bənə haftəsorə zoəy – Yeddiyaşar oğlan kimidir.

 Bənə xuqi ıştə qiy duz qətdə, şedə – Donuz kimi boynunu düz
tutub gedir.
 Bənə həy xılart hardə – Eşşək imi ağnayır.

 Bənə həy zıredə – Eşşək kimi anqırır.

 Bənə kaqi sardiku larzedə – Toyuq kimi soyuqdan əsir.

 Bənə kulokə mori odəm tıkındə – Kürt düşmüş ilan kimi adam
sancır.

 Bənə sıpə dumi jəşe, şe – İt kimi quyruğunu oynadıb getdi.

 Bənə momardəmuzi vız-vız kardə – Anası ölmüş arı kimi
vızıldayır.
 Bənə niyə aspi şivedə – Erkək at kimi kişnəyir.

 Bənə ovədə beşə moy qəv kuydə – Sudan çıxmış balıq kimi
çabalayır.
 Bənə sıpə çı Oşımi dərıvedə – İt kimi Aya hürür.
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 Bənə sıpə odəm qətdə – İt kimi adam qapır.

 Bənə sıpə çı Ğasımi dərıvedə – İt kimi Qasıma hürür.

 Bənə sıpə ıştə dumi dəqəl vardəşe – İt kimi quyruğunu
ayaqları arasına qısıb.

 Bənə şonəpəpu zəmini jiyədəyən vində – Şanapipik kimi yerin
altını da görür.

 Bənə loruni ğue-ğue kardedə – Bayquş kimi ulayır.

 Bənə həy quşi ləxedə – Eşşəyin qulağı kimi laxlayır.

 Bənə ropi ıştə şoxonış malədə bekardə – İlbiz kimi
buynuzlarını qınından çıxarıb.

 Bənə divinə neçi odəm cuydə – Quduz canavar kimi adam
çeynəyir.
 Bənə teğnə şəğoli çımi-çəy teğ məğand – Tikanlı çaqqal kimi
buna-ona tikan atma.
 Bəsə şığqınyə sıpəsə mırdole – İslanmış itdən mundardır.
 Bəsə şığqınyə sıpəsə mırdole – İslanmış itdən mundardır.
 Bəsə xuqisə vey zındə – Donüzdan çox bilir.

 Bəsə şəğolisə vey zındə – Tülküdən çox bilir.

 Bəsə purə ruy səpe bəşe, təyli bome – Dolu çayın üstünə
gedər, boş qayıdar.

 Bəsə bır-qəzənəsə nıştəm – Sanki tikan-gicitkan üstə
oturmuşam.

 Bəştə jitoni sıxani quş doəkəsi sə cəmatədə hejo bə ji bıəbe –
Aşağı orqanlarının sözünə (diktəsinə) qulaq asan camaat
arasında həmişə başıaşağı olar.
 Bəştə kəy yoliəti karde zındəni, bə cəmati əğəti kardə – Öz
evinə böyüklük eləyə bilmir, camaata ağalıq edir.
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Çörəyinə

 Bəştə sıxani sərhəd bınə – Sözünə sərhəd qoy.

təpik

 Bəştı quşi xəy xəbə, ili suk – Qulağına xoş xəbərlər gəlsin,
xoruz.

 Bəşti sə oyni bəvam, oyniyən bə dumo bəmande – Başına bir
oyun açaram, biri də sonraya qalar.
 Bəştə ağli (zınəy) zu jəydə – Öz ağlına(bildiyinə) güc verir.

 Bəştə barzə bolo şoy kardedə – Uca boyuna sevinir.

 Bəştı səy bəpe kuəbuğ bıdəy – Sənin başına boranı buğu
vermək lazımdır.

 Bəştı səy sard qıniyə – Başına soyuq dəyib.

 Bəpe bo şəğoli şiri payzi bıkəy – Gərək çaqqal üçün şirin
ehtiyatını tutasan.

 Bətı dəvitəkəsi nobud bə ro dəmənəyş – Sənə sığınanı könlü
qırıq (ümidsiz) yola salmayasan.

 Bəy Niso çəş qıniyə – Ona Nisonun gözü dəyib.

 Bəy (kəybə) jəydəş, pencəku dəşdə – Qapını bağlayırsan,
pəncərədən girir.

 Bı dəədə (dərə mənasında) şəkım mandə – Bu dərədə
şübhəm qalıb.

 Bı dınyoədə həxi bə lınqı-ləğı yəkəs bə dınyoədə bevayə bəbe
– Bu dünyada haqqı ayaqlar altına salan o dünyada
yarımamışlardan olacaq.

 Bıjən-bıjəne – Vurhavurdur.

 Bılbılşon dənoşone bə ğızılə ğəfəs, votışe: “Vətən, Vətən” –
Bülbülü saldılar qızıl qəfəsə. O zarıyıb dedi: Vətən, Vətən.
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 Bımand ji roy, pe roy xokon ekə bəştə sə – Yolun aşağısında
dur, yuxarının külünü tök başına.

 Bımard bıbi, bıkışt məbi – Ölən ol, öldürən olma.

 Bınəkorıku bə jiye hiç çiy ni – Qazmaqdan aşağı heç nə
yoxdur.

 Bıkaştım bəlo, bıdevım bəlo – Əkim bəla, biçim bəla.
 Bınışt ıştə lınqi kəpi bıku – Otur ayağının içini döy.

 Bışi bə Hındeston, nənə bıvind, balə bıstən – Get Hindistana,
anasın gör, balasını al.

 Bışi ıştə sıbıjon başmard – Get öz bitlərini say.

 Bızi şıt dəvoy – Keçi südü dərmandır.

 Bili pozi voşədə dənınışto pok əbıni – Ördək payızın yağış
suyunda çimməsə, pak olmaz.

 Bo duzi zəvol ni – Doğruya zaval yoxdur.

 Bo nəve co viloyət, bo marde ıştən zəmin – Gəzməyə başqa
vilayət, ölməyə öz torpağın (yaxşıdır).

 Bo siodimə odəmi rəxe ni – Üzü qara adam üçün qurtuluş
yoxdur.

 Bo hay qləy zırno jəydə – Hərəsinə bir zurna çalır.

 Bo vey sıxani ıştəni kor bıkə – Müəyyən sözləri eşitməmək
üçün qulaqlarını kar elə.
 Bo eli bəməkəsi çəşonış ku bəbe – El üçün ağlayanın gözləri
kor olar.

 Bo hırsi ha tamburə bijən – Ayıya mahnı da oxusan xeyri
yoxdur.

 Bo cəmati nıpiyəkəs bə siyo ruj bəmande – Camat üçün
yaxşılıq istəməyən qara günə qalar.
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 Bo jəqo idborə odəmi tatə tənu nun əpatni – O cür idbar
(ləyaqətsiz)adam üçün isti təndir də çörək bişirməz.

 Bo mardə həy nali nəvedə – Ölmüş eşşəyin nalın axtarır.

 Bo odəmi vıni kuydən – Adam üçün burun döyürlər.

 Bo ovi oməbiş, bo otəşi? – Su üçün gəlmişdin, od üçün?

 Boə çok bəbəy Xıdoən boştə boə peəqətiy – Qardaş yaxşı
olsaydı, Allah da özünə qardaş götürərdi.

 Boxlə məhə vo bəkaş, deşmeni kəy xo bəkaş – Paxla yemə
köpərsən, düşmənin evini yıxarsan.

 Bomı bıkə, boştə omut – Mənim üçün işlə, özünçün öyrən.

 Bomı bə bınə mandə – Üzümə ağ olur.

 Boştə bəlo hıriyedə (məhır) – Özünə bəla qazanır (qazanma)

 Boştə qəvi həyfiəti bo (bütün şəxslərdə) – Ağzına, dediyin
sözə heyfin gəlsin.
 Botı bəpe Ğıron ayə bıkəy – Gərək səninçün Quranı ayə-ayə
oxuyub izah edəsən.

 Botı bəpe qoy dümi rost bıkəy, çəy nom-nışoni nuşo bıdəy –
Səninçün gərək inəyin quyruğunu qaldırıb butün nişanələrini
göstərəsən.

 Bozi rizisə boz bənışte, puti rizisə put – Qartalın oturduğu
yerdə qartal oturar.

 Bozəlonədə bozəbalə pebərəse – Qartal yuvasında qartal
balası böyüyər.
 Buccə jıqo pebəqəten, əy ebarde bıbu – Tikəni elə götürərlər
ki, udmaq olsun.

 Boştə qıləy kumə jəy zındəni, bomə imarət bino kardə –
Özünə tövlə tikə bilmir, bizim üçün imarət tikir.
 Bıkə çanqıpo bırəs bə hampo – Əlləş, vuruş hampaya çat.
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 Boğədə bu doə xırə (havzə) şəğol baharde – Bağda iy verən
yemişi çaqqal yeyər.
 Bənə həmyozi pezınbə – Acxəmir kimi şişib.
 Biarə odəm pi əbıni – Arsız adam qocalmaz.

 Bo cokəsi çolbıkand ıştən ebəqıne – Başqasına quyu qazan
özü düşər.
 Boştə dust pəydo bıkə, dışmen ıştənbəsə pəydo bəbe – Çalış
özünə dost qazan, düşmən özü tapılar.

C

 Cəhəndım şəkəsi həmroş bəpiye – Cəhənnəmə gedən ozünə
yoldaş axtarar.

 Cəhəndımi bıəkəs Xıdo tono siodime – Cəhənnəmi qazanan
şəxs Allah yanında üzüqaradır.

 Cındobıəkəs məloku bəşe, məlo cındo bıbo, kiku bəşe? – Dəli
olan mollanın yanına gedir, bəs molla dəli olsa kimin yanına
gedər.?

 Cılış şat bıə – Çulu əyilib.

 Cılandonəş pur nıbo, nibəyşte – Çinədanı dolmasa, durmaz.

 Cır-cır məkə çımı quşi bınədə – Qulağımın dibində cırıldama
(cırcırama kimi).

 Cır şe, kask qılə be – Təx. tərc.: Şor getdi, qurut dağıldı.

 Co vırədə ğəzənc bıkə, ıştə eli (vırəy) oqət – Başqa yerdə
qazan, öz elini (vilayətini) saxla.

 Con şinəşey – Can şirin şeydir.
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 Co kəsi jen bə co kəsi merdi çəş reçin bəçiye – Başqasının
arvadı yad kişinin gözünə qəşəng görünər.

 Co kəsi kiyəbınədə conış bebəşe – Başqasının ocağı yanında
canı çıxar.

 Co kəsi namusi ğədri zınəkəsi namusən ğədırmand bəbe –
Başqasının namusunun qədrini bilənin namusu da hörmətli
olar (ona xəyanət edən olmaz).

 Co kəsi sokrə bıni pelıştəkəs merd əbıni – Başqasının
kasasının dibini yalayandan kişi olmaz.
 Cohil bə kəno (ətrofi) diyə bəka, piyəmerd bəştə lınqi noə
vırəy – Cavan ətrafa baxar, qoca ayağını basdığı yerə.

 Cohil ımruji bəvinde, piyəmerd maştənə ruji – Cavan bu günü,
qoca sabahı görər.

 Cohili noxəşi sıpə lanqeye – Cavanın xəstəliyi itin axsamağı
kimidir.

 Con doydə, conış beştəni (ölənlə bağlı deyil, uyğunsuz iş
görənlərə aiddir-bənzədilir) – Can verir, ancaq canı çıxmır.

 Con coniku coye, çəy doji co kəs nibəzıne – Can candan
ayrıdır, ağrısını başqası bilməz.

 Coni bıdəən Xıdoy, bıstənən – Canı verən də Allahdır, alan da.

 Cılış yaman şat bıə – Çulu yaman əyilib.

 Coni bıstən Xıdoy, Əzraili nom bəde – Canı alan Allahdır,
Əzrailin adı yaman olur.

 Coni ğırbon bıkə bə kuməkijə, pəresdılığ (pəresqıl) bəşe –
Canı qurban elə sərçəyə, qaranquş gəldi gedərdir.
 Co-co hardən, bə i vırə kardən – Ayri-ayrı yeyirlər, bir yerdə
iş görürlər.
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Ç
 Çamçə dumə çı çamçəku co karde əbıni – Çömçənin sapını
çömçədən ayırmaq olmaz.

 Çəş bə cəhəndım, dambul bahamon – Göz cəhənnımə, dambul
(calaq alça) yeyərik.

 Çəş andomi podşoy – Göz bədənin şahıdır.

 Çəşi okə-vikə ıştə koy vində – Gözünü açıb-yumunca işini
görür.

 Çəş-çəşi vindəni – Göz-gözü görmür.

 Çəşış pur nıbo, luzış pur əbıni – Gözü doymasa, qarnı doymaz.

 Çəşi puri vindəşni – Gözü dolu görməyib.

 Çəşkə, bahaş xavlo – Gözlə, yeyərsən halva.

 Çəşiku diyəro, dəliku diyəro – Gözdən uzaq, könüldən uzaq.

 Çə yazıği çiçış hestbe ki, nahardışe, marde? – O yazığın nəyi
var idi ki, yemədən öldü.

 Çə dınyoku de tobə esə xəbə vardəkəs bıə ni – İndiyə qədər o
dünyadan xəbər gətirən olmayıb.

 Çəmə sə de hırsi bə quşə dəşə – Başımız ayı ilə bir kisəyə
girib.

 Çəmə dimi ovı ekarde – Üzümüzün suyunu tökdün.

 Çəmə i ko bə Mortəzəli qıliz oqardə – Bizim bu işimiz
Murtuzəlinin tüpürcəyinə dönüb.
 Cəmə sə de hırsi bə oyun dəşə – Başımız ayi ilə oyuna girib

 Çəmə dıli şo kardedəş – Ürəyimizi şad edirsən.

 Çəmə çəşon tiyəriz bin – Gözlərimiz yol gözləməkdən tikanın
açdığı cızıq kimi daraldı.
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 Çənə zəmini dimisəy, ənən jiyədəy – Nə qədər yerin
üstündədirsə, bir o qədər də altındadır.

 Çəpə dasti kəp həyeədə pul bebəşe – Sol əlin içi qaşınanda pul
çıxar.

 Çəş nomerde, dast mərd – Göz namərddir, əl isə mərd.

 Çətənəğursəğəti kardə (məkə) – Darqursaqlıq edir (etmə).

 Çətinə vaxti səbəb axtər əkənin, tədbir bəvinden – Çətin
vaxtda səbəb axtarmazlar, tədbir görərlər.

 Çətini beğıryətəti bəştə qıy qəteye – Çətini biqeyrətliyi
boynuna götürməkdir.

 Çəvon dılədə siyo lo kijə penibəvate – Onların arasında qara
qarğa bala çıxartmaz.

 Çəvon dustiəti sıpə de kıtı dustiətiy – Onların dostluğu itlə
pişiyin dostluğudur.

 Çəy arıştə çulə bənə hışkə rəzoə çulə sədoş zu beşedə
(münasibətlərə aiddir) – Onun sındırdığı çöp rəzdar çöpü
kimi bərk səs verir.

 Çəy qəvi təl siyə – Yeməyə istifadə etmək üçün heç nəyi
qalmayıb.

 Çəy qəvi ləğom nişe – Ağzının cilovu (noxtası) yoxdur.

 Çəy ço okişiyəy – Onun çırağı söndü.

 Çəy lınqon şatır bıən – Ayaqları o (bu) yolu getməkdən
müvazinətin itirib.
 Çəy damarədə “sıpə” xun şedə – Damarlarından it qanı axır.

 Çəy dardi bə qopus dənoş, qopus bə dırye – Onun dərdini inək
dərisinə salsan, dəri də tab gətirməz, cırılar.

 Çəy devləti (“tənxo” mənada) omehaome vaxte – Dövlətinin
(varının) gəlhagəl vaxtıdır.
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 Çəy dıl bənə kuməkijə dıli jəydə – Ürəyi sərçənin ürəyi kimi
vurur.

 Çəy düm dəşə bəçəy miyonqəlon – Quyruğu girib ayaqlarının
arasına.
 Çəy hanhıt vey qone – Onun yuxusu çox ağırdır.

 Çəy jiyəsə ezım eçıniye əbıni – Onun ipinin üstünə odun
yığmaq olmaz.
 Çəy qəv bə xuni qınyə – Ağzı qana bulaşıb.

 Çəy moə boəyış bevəcə lay-la(y) jəşe – Anası ona pis laylay
çalıb.
 Çəy nimjənən hərome – Onun mayası da haramdır.

 Çəy nom bəçəy quşi qınyə – Onun adının təmtəraqlı sədası
qulağına dəyib.

 Çəy po şım əkəni (Çəy poçə şım əkəni (2 və 3-cü şəxslər)) –
(təx.tərc.) Onun ayağının dərisindan çarıq çıxmaz (məcazi
mənada).

 Çəy sədo bənə lariyə soklə sədo beşedə – Səsi (erkək) beçənin
səsi kimi çıxır.

 Çəy sədo bənə ənəhandə soklə sədo ğır-ğır (dax-dax)
kardeydə – Onun səsi təzə banlamağa başlayan beçənin səsi
kimi qırıldayir.

 Çəy surfə ənə çəy zonosə – Süfrəsi dizinin üstündədir.

 Çəy səvonış ni – Onun bünövrəsi (çeşməsi) yoxdur.

 Çəy şər çı Ləmsə şəre – Onun şəri Ləmsənin (şər adam) şəri
kimidir.

 Çəy şınqşon vate – Dərisini su qunduzunun dərisi kimi
soydular (Onun belini qırdılar).
 Çəy ter siyə – Onun ipi qırılıb.
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 Çəy pıə qurisə otəş səbənom – Atasının goru üstə od
qalayaram.

 Çəy ter Xıdoku siə – Onun ipi Allahdan qırılıb.

 Çəy lınqon xıynədən? – Ayaqları xınalıdır?

 Çəy tazı şoni bəpe düz bıqətiy – Onun tərəzisinin mizanını
gərək düz tutasan.

 Çəy qur bısuto – Onun goru yansın.

 Çəy qur şo bıbo – Onun goru şad olsun.

 Çəy qurən zard bıə – Onun goru da saralıb.

 Çəy kardəyon həmə bəştı i qılə muy ğırbon – Onun
elədiklərinin hamısı sənin bir tükünə qurban.
 Çəy nom bəçəy quşi qınyə – Adının sorağı qulağına çatıb.

 Çəy çəş Niso çəşe – Onun gözü Nisonun gözüdür.

 Çəy eğvalış hıtə – Onun iqbalı yatıb .

 Çəy ranq bəy ğənime – Rəngi ona qənimdir.

 Çəmə-çəmə vote-vote bəçəmə oxoy beşiş – Bizim-bizim
deməklə axırımıza çıxdın.
 Çəşdəxel ğəbədə si bəbe – Acgöz qəbirdə doyar.
 Çəy mardə əpıxni – Onun ölüsü çürüməz.

 Çəy şoxon ənən çəy luzədə – Buynuzları qarnındadır.
 Çəşı bəştə kəybə bıbu – Gözün öz qapında olsun.

 Çəş bəştə piəkəsi diə bəka – Göz istədiyi adama baxar.
 Çəş nıvindo,dim ədəjni – Göz görməsə,üz uranmaz.
 Çı “sıpədə” bə əməl omə – İtdən əmələ gəlib.

 Çı har dərıvə sıpə sığ əğandınin – Hər hürən itə daş atmazlar.

 Çı dınyoədə sə bekarde har zoə ko ni – Bu dünyadan baş
açmaq hər oğulun işi deyil.
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 (Sıxan) Çı quş dəşdə, çə quş beşdə – (Söz) Bu qulağından girir,
o biri qulağından çıxır.

 Çı puli bəfoş bəbəy, çı dast bə dast nənəviy – Pulun vəfası
olsaydı bir əldən digərinə keçməzdi.

 Çı ruşnə dınyo i ruj bə har çiy bəqıne – Bu işıqlı dünyanın bir
günü hər şeyə dəyər.

 Çı molyəti qınyə – Yararsız hala düşüb.

 Çı ğurbi qınyə – Hörmətdən düşüb.

 Çı dınyo noz-nəhməton boə dınyo vəfoş ni – Bu dünyanın heç
bir naz-nemətinin o dünya üçün vəfası yoxdur.

 Çımı bıə ruj bısuto – Doğulan günüm yansın (müxtəlif
şəxslərdə).
 Çımı dəvə de boy qine – Dəvəm yükü ilə itib.

 Çımı kılo de (bıə) huşi pamuyə – Papağımı qumla doldurub
ölçü götürmüsən.
 Çıləsə neçi bəd bəbe (odəm baha) – Qışın çillə dövründə
canavar daha çox yırtıçılıq edər (adam parçalayar).

 Çımı kəy ruşnə bəştı kəy enibəqıne – Mənim evimin işığı
sənin evinə işıqlandırmaz.

 Çımı kılo kum duzi voteku hıl bıə – Papağım düz danışmaqdan
deşilib.

 Çımı (çəy) duzə sıxanən şat beşedə – Düz sözüm (onun düz
sözü) də əyri çıxır.
 Çımı ovi, otəşi hamusiyəy – Mənimlə od-su qonşusudur.

 Çımı sə ordəyni vində? – Başımı unnu görmüsən?

 Çımı votəy sə jəşe – Dediyim doğru çıxdı.

 Çımı yarə bənə sutəpəluy – Yaram olduqca kövrəkdir (yanan
parça kimidir- ovalanır).
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 Çırtmə bıjənoş xun bebəşe – Çırtma vursan qanı çıxacaqdı.

 Çı boği hıvosəkə rıvose – Bostanın gözətçisi porsuqdur.

 Çı zıkkiə odəmiku hiççi çəş məkə – Xəsisdən heç nə gözləmə.
 Çı duy mənzıl nez bəbe – Yalanın mənzili (yolu) yaxın olar.

 Çı xərobəti xıvand lorun bəbe – Xarabatın sahibi bayquş olar.

 Çı kəy dızdi qəte əbıni – Evin oğrusunu tutmaq olmaz.

 Çı yolə doy bınədə bənışten – Böyük aıacın dibində oturarlar.

 Çiçe, bənə bili bə qırt-qırtiş – Nədir, ördək kimi qırtıldayırsan.

 Çiçe, bənə kulokə mori nıştəş bəsə dumisə (2 və 3-cü
şəxslərdə işlənə bilir) – Nədir, kürt düşmüş ilan kimi qıvrılıb
quyruğunun üstündə oturmusan.

 Çiçe, bənə məlo oşımədə esanı vində? – Nədir, molla kimi
Ayda ehsan görmüsən?
 Çiçe, ijənən tıkı bə jiey – Nədir, yenə burnun aşağı sallanıb?

 Çiçe, tı siyoçəşiş? – Nədir, sən qaragözsən?

 Çiçı kaştəbo, əyən bədeveş – Nə əkmisənsə, onu da biçərsən.

 Çiy qinbıəkəsi imonən qine – Malı (şeyi) itənin imanı da itir
(yəni çox adamdan şübhələnir).

 Çokə kinə bəştə xalə oxşə bədo – Qəşəng qız xalasına oxşayar.

 Çok bo bevəci parde – Yaxşı(lıq) pis(lik) üçün körpüdür.

 Çoki qinkardəkəsi çəşon çoki bəqəte – Yaxşılıq itirənin
gözlərini elə həmin yaxşılıq tutar.

 Çokə kırə ıştə məholədə (vırədə) asp bəbe – Yaxşı (zirək)
dayça oz mahalında (yerində) at olar.

 Çokə asp bəştə ğırmoc ədəni jəy – Yaxşı at özünə qırmac
(qamç) vurdurmaz.
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 Çokə merd ıştə pəluəsəy namusi çəş bəka – Ağıllı kişi öz
yaylıqlısının (xanımının) namusunu gözləyər.

 Çokə jen bo merdi peşte – Yaxşı qadın kişiyə (ərinə) arxadır.

 Çokə muzəvon muzi zuy kande vəzənədə bəzıne – Yaxşı arıçı
pətəkdəki arıların vəziyyətini (gücünü) pətəyin girəcəyindən
müəyyən edər.

 Çokə fərzənd odəmi bə çokə ruj bebəka – Yaxşı övlad
valideynini ağ günə çıxardar.

 Çokə zoə çiç kardə dədə moli, bevəcə zoə çiç kardə? – Yaxşı
oğul neyləyir ata malını, pis oğul neyləyir?

 Çokə fərzənd bo dədə rəhmət, bevəcə fərzənd ləhnət ğəzənc
bəka – Yaxşı övlad ataya rəhmət, pis övlad lənət qazanar.

 Çoki hiç vaxt qin nibəbe – Yaxşılıq heç vaxt itməz.
 Çulə barışte – Çöp sındırandır.

 Çuki balə çuk bəbe, loy balə lo – Bayquşun balası bayquş,
qarğanın balası qarğa olar.

 Çokə fərzənd dədə-nənə səy barz bəka – Yaxşı övlad ataananın başını uca edər.

 Çokə vıl teğin bəbe – Yaxşı gül tikanlı olar.

 Çokə vıl rə bə bod bəşe – Yaxşı gül tez bada gedər.

 Çokə bəmən dı çokə qəvi bedə – Yaxşı ağlamaq da yaxşı ağızla
olur.

 Çokə sıxan osnə kəybə obəka – Yaxşı söz (kəsərli mənasında)
dəmir qapını da açar.
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 Dandon bıdəj bə dəlok bəşe – Dişi ağrıyan həkimə (dəlləyəkeçmişdə diş çəkən dəlok adlanırdı) gedər.
 Dardi dokəs çəy dəvoən bədo – Dərdi verən dərmanın da
verər.

 Dardiku insoni dıl vo kardedə – Dərddən insanın ürəyi qubar
bağlayır.
 Dard odəmi səy sipi, peşti ğat bəka – Dərd insanın başını
ağardar, belini bükər.
 Dard insoni ğəddi ğat bəka – Dərd insanın qamətini əyər.

 Dardiku ğat bıə peşti sərost karde çətine – Dərddən bükülən
beli düzəltmək çətindir.

 Dast dasti bəşışte, dastən obəqarde dimi – Əl-əli yuyar, əl də
qayıdıb üzü.

 Daşti loonən çımı kaqin – Çöldəki qarğalar da toyuğumdur.

 Dastəbır məbi, dast dırozbıkə bıbi – Əl kəsən olma, əl tutan ol.

 Dasti eqət bə anqivin, dənə bəçəy qəv, anqivini pelışte əvəzi,
bəştı dasti ğıç bəje, obəçıne – Əlini bala batırıb sal ağzına, balı
yemək əvəzinə, əlini dişləyər.

 Dasiədə otəş, dasiədə kıləş oməy – Bir əlində od, bir əlində
küləş gəldi.

 Daştəvo sard bəd bəbe – Çöl küləyi bəd olar.

 Değıj sədim bəbe – Dağlı (dırığlı) qırmızıüz olar.

 De iqlə suki hande ruj əbıni – Bir xoruzun banlamağı ilə səhər
açılmaz.

 De dim şışte cıvon əbınin – Üz yumaqla qəşəngləşməzlər.
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 De nomerdi bə taxt peməşi, de merdi bə ğəb bışi – Namərdlə
(nakişi ilə) taxta çıxma, kişi ilə qəbrə get.

 Deştə ğohomi boğ-boston (xanbozəti mənoədə) məkaştiş –
Qohumla bağ-bağat etməyəsən (şəriklik mənasında).

 De şıti dəşəy de maqi bebəşe – Südlə insana daxil olan əcəllə
(ölümlə) çıxacaq.

 De hay-hay oməkəs dı vay-vay bəşe – Hayhayla ğələn
vayvayla gedər.
 De sədimə değıji bə sə varde əbıni – Qırmızıüz dağlı (dırığlı)
ilə bacarmaq olmaz.

 De səy nəpıyoş, lınqi gədri əzçniş – Başıyla yeriməyən ayağın
qədrini bilməz.
 De kaqədumoy bətəmoğnə noy əbıni – Toyuq cəsarəti ilə
(şərti) bət (bət-nəhəng quşdur) yumurtası qoymaq olmaz.

 De ağılmandi ku bəhə, de nodoni anqivin məhə – Ağıllı ilə
boranı ye, nadan ilə bal yemə.

 De ağılmandi bandi həmokə, de axməxi bə ro beməşi – Ağıllı
ilə dağı abadlaşdır, axmaq ilə yola çıxma.

 De aləməpılo dust qətedə – Ehsan plovu ilə dost tutur.

 De bədxosyətə odəmi bə ro şe əbıni – Bədxasiyyət adamla
yola gemək olmaz.
 De soəx-səxi qətə ko ovandin bəbe – Soraqlaşmaqla görülən iş
avandlı (yaxşı) olar.

 De qıləy sıpə-rısvoy oməymon, hiç votəni ni – Bir biabırçılıqla
gəlib çıxdıq ki, heç deməli deyil.

 De zambuli şə ğonəğ hurmətin bəbe – Zənbillə gedən qonaq
hörmətli olar.
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 De co kəsi moyə qətə moyə hərome – Başqasının mayası ilə
tutulan maya haramdır.

 De həromi yolbə əğıl həromxor bəbe – Haramla böyüyən uşaq
haramxor olar.

 De həy beşiş bə ro, bəpe okırni çəy boy – Eşşəklə yola çıxan
gərək onun yükünü daşısın.

 De xuqi bə iqlə kisə dəşə – Donuzla bir kisəyə girib.

 De i tılə voşi bə osmon bəbe beşe – Bir damcı yağışla göyə
çıxmaq olar.

 De iqlə vıli əvəsor əbıni – Bir güllə yaz olmaz.

 De kələmsəği bəsə varde çətine – Yekəbaşla bacarmaq olmaz.

 De pinəynə oləti nəve ayb ni, bə co kəsi qiy şat karde aybe –
Yamaqlı paltarda gəzmək ayıb deyil, başqasına boyun əymək
ayıbdır.

 De rujəqəvi du əvotnin – Oruc tutan ağızla yalan danışmazlar.

 De zəmini kuluşmişbəkəs vəşi əmandıni – Torpaqla məşğul
olan ac qalmaz.
 De mardəkəsi marde əbıni – Ölənlə ölmək olmaz.

 De mardəkəsi deşmenəti əkənin – Ölənlə düşmənçilik
etməzlər.
 De sımə oqətə mol qotrum bəqine – Samanla bəslənən mal
iflic olar.

 De eli Əllahuəkbər – Elnən Əllahuəkbər.

 De sımbən bıkuoş, bə xırtə hiçi əşıni – Sımbə ilə (ruscaşampola) də boğaza tıxsan, getməz.

 De nəv dastmoli bə raxs enəşiy (eğande nəbiy) – Doqquz
dəsmalla oyuna (meydana) salmaq olmazdı.
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 De moybəşuməkə jeni bə sə varde nibəbe – Şum altında balıq
gizlədən (şum altından balıq çıxardan) qadınla bacarmaq
olmaz.

 Deştə zıvoni mori çı lonədə bebəka – Dili ilə ilanı yuvasından
çıxardar.
 Deşmen cımı kəy dilədəy, az kənodə nəvedəm – Düşmən
evimin içindədir, mən isə kənarda axtarıram.

 Deşmeni (çəşədə) doviləy – Düşmənin gözündə sanki bir
müqəvvadır.

 Deşmeni çəş beşedə (ku bedə) – Düşmənin gözü çıxır (kor
olur).
 Deşmenədə dust benibəşe (nibəbe) – Düşməndən dost olmaz.

 De həşi-oşımi bəhs kardedə – Günəş və Ayla bəhsə girir.

 Dədə pişə, nənə pişə, təvə peqət, bışi bə vişə – Dədənin peşəsi,
nənənin peşəsi, baltanı götür meşəyə get.

 Dəkuyə anqıştə bıə – Dürtülmüş barmaq kimi kövrək olub.

 Dədə piəy zoə bəbe, nənə piəy kinə – Atanın istədiyi oğul,
ananın istədiyi qız olar.

 Dəvə çanədə oqonoən da qılə həy boy bəbarde – Dəvə nə
qədər yorulsa da, yenə on eşşəyin yükünü götürər.

 Dəm-dəmə, qələ dərəmə – Tam tərcümə olunmur, təx.: Qoyun
sürüsü diksinərək hürküb.

 Dəmərəsi bəsə dənoe çətine - Anlamamazı (qanmazı) başa
salmaq çətindir.

 Dəmande bəçəy cılandi (bütün zamanlarda və şəxslərdə
işlənə bilir) – Çinədanı doldu.

 Dərqəz bıjən bəpe nuni bə ruyən dancə bıkə bəhə – Dərgəzlə
ot biçən gərək çörəyi yağa doğrayıb yesin.
44

© Allahverən Nəzərov

 Dərqəz jəy har zoə sənət ni – Dərgəzlə ot biçmək (dərgəzçilik)
hər oğulun işi deyil.

 Dəvəku xəbə səşone: – “Iştı qiy boçi şate?

Dəvədən soruşdular: – Boynun niyə əyridir?

Votışe: - “Çımı kon vırə roste ki!”.

Cavab verdi: - “Hansı yerim düzdür ki!”

 Dəvəxıvandi bə barz bıbu bəpe – Dəvə yiyəsinin qapısı gərək
hündür olsun.

 Dıqlə məlo i məclisədə vey vaxti bəyəndı qındə, əmma penco
qılə miəllim iqlə məktəbədə ko kardə, bəyəndı qıneydəni – İki
molla çox vaxtı bir məclisdə bir-biri ilə yola getmir, amma 50
nəfər müəllim bir məktəbdə mehribancasına işləyir.

 Dı dınyoku avarə mandə – İki dünyadan avara qalıb.

 Dızdə odəm çı dızdə sıpəsən bevəce – Oğru oğru itdən pisdir.

 Dı ağılmandi ku bəhə, dı nodoni anqivin məhə – Ağıllı ilə
balqabaq ye, nadan ilə bal yemə.

 Dı Osmoni şedə (pəredə) – Göylə gedir (sanki uçur).

 Dı nodoni həmroti karde əbıni – Nadanla yoldaşlıq etmək
olmaz.

 Dı nodoni nodon həmroəti bəka – Nadanla nadan yoldaşlıq
edər.

 Dıdiməti kardə - (İkiüzlülük edir).

 Dıqlə bızi şoxi iyəndıku co karde əzıni – İki keçinin
buynuzunu bur-birindən ayıra bilməz.
 Dıqlə fındıx iqlə vizi barışte – İki fındIq bir qozu sındırar.

 Dıqlə lınqış dənoəşe bə iqlə şım – İki ayağını bir başmağa
(çarığa)salıb.
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 Dıqlə zımısoni bə iqlə dast əbıni qəte – İki qarpızı bir əldə
tutmaq olmaz.

 Dıl arışte çok ni – Ürək sındırmaq yaxşı deyil.

 Dıl bənə şişəy, arişiəy dənibəçıke – Ürək şüşə kimidir,
sındımı, bitişməz.

 Dılo tiyə bekardə – Ürəkdən tikan çıxardır.

 Dıli bə dıli bande, dıli bə uəz – Ürək var ürəyə bağlıdır, ürək
də var arzu olunmaz bir şeyə.

 Dıli kəbob məkə – Ürəyimi kabab etmə.

 Dıli sırri Xıdo bəzıne – Ürəyin sirrini Allah bilər.

 Dıli piyəy reçin bəbe – Ürək istəyən qəşəng olar (Könül sevən
göyçək olar).

 Dıli piyə koy dast bəka – Ürək istəyən işi əl görər.

 Dılvandi bıdə çanə (çəxdə) vey bıbo, ijənən zu bə zandə jeni
bərəse – Ürək-dirək verən nə qədər çox olsa, yenə güc doğan
arvada düşər.

 Dınyo bo hiç kəsi əmandıni – Bu dünya heç kimə qalmaz .

 Dınyo bo hiç kəsi bəfoş kardəni – Bu dünya heç kimə vəfa
etməyib.

 Dınyo ğəzo-ğədəriş veye – Bu dünyanın qəza-qədəri çoxdur.

 Dınyo xəy-şəri bəsə dəşe bəpe odəmədə sə bıbu – Dünyanın
xeyir-şərini (gedişatını) başa düşmək üçün gərək insanda baş
olsun.

 Dınyo xəy-şəri bəsə dənışəkəson esə bəmə ro nuşo doydən –
Dınyanın xeyir-şərini (gedişatını) başa düşməyənlər indi bizə
yol göstərir.

 Dınyo xəy-şəri bəsə dəşdəni – Dünyanın xeyir və şərini
(gedişatını) başa düşmür.
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 Dınyo noydə bə odəmi sə bınyo – (Şərti tərcümə) Dünya
insanın başına qazanaltı qoyur (yəni dünya insana verdiyi
qəm-qüssəni çəkmək oçün sanki bir “yastıq” qoyur).
 Dınyoku hiç kəs si bıəni – Dünyadan heç kim doymayıb.

 Dırozə odəmi ağıl çəy çığəbınədə bəbe – Uzun adamın ağlı
topuğunda olar.

 Dızdə lo tıkiko ebəqıne bə tələ – Oğru qarğa dimdiyindən
tələyə düşər.

 Dızdi bə dızi beşe, Oşımi bə ruşni mande – Oğrunun oğurluğa
çıxması, Ayın səhərə qalması.

 Dızdi bə kəy bələd bıəkəs bəka – Oğurluğu evə bələd olan
edər.

 Dızdi moyə sıpə …. mırdole – Oğrunun mayası itin nəcisindən
mundardır.
 Dızd jıqo bəzıne ki, həmmə bənə bəy dızdin – Oğru elə bilər
ki, hamı onun kimi oğrudur.

 Dızdi kədə nəqətiy, əşiy Bıləbandədə səqniy çəy – Oğrunu
evdə tutmaz, gedib Bıləbandda onu qovar).

 Dızdi kədə qətdəni, şedə Bılə (Bilə) tanqədə boy ro bərındə –
Oğrunu evdə tutmur, gedib Bı(i)lənin dar keçidində yolu
kəsir.

 Dı kıçə-kıçə mol çı boğədə benibəşe – Ho-ho eləməklə mal
bağdan çıxmaz.

 Dıli piəy reçin bəbe – Ürək istəyən qəşəng olar – Könül sevən
göyçək olar.

 Dıliku moy dəvardəkəsi ton bəpe bə ovi bıqını – Könlündən
balıq keçən adamın yanı suya girməlidir.
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 Dışmen cımı kəy dilədə, az kənodə nəvedəm – Düşmən evimin
içində, mən isə kənarda axtarıram.

 Dıyo bə sıpə qəv mırdol ni – Dəniz itin ağzı ilə mundar olmaz.

 Dızdiəti çı sıpə sənəte – Oğurluq itin peşəsidir.

 Dinc nımandə zıvon bo səy bəloy – Dinc qalmayan dil başa
bəladır.

 Di oməy, rərə dərəsəy – Gec gəldi, tez yetişdi.

 Di oməy, rərə umutışe – Gec gəldi, tez öyrəndi.

 Dizəkə nun çı tulədə beşedə – Çölmək düzəldənin çörəyi
palçıqdan çıxır.
 Diyəvulə kındədə bebəşe – Tüstü kötükdən çıxar.

 Dimine bənə vitə kinə – Qaçan qız kimi üzlüdür.

 Diməkukonış bənə sıə sefi vəşedə – Yanaqları qızıl alma kimi
alışıb yanır.

 Divi jəşe bəştə otəş, mande bə təmşo bəştə otəşe – Div özünü
odladı, durub öz alovuna tamaşa etdi.
 Diy ən çokə mivə ən bevəcə şəhərıj baha – Kəndin ən yaxşı
meyvəsini həmişə ən pis şəhərli yeyər.
 Do çənə ve bəhər biyo, ıştə səy anədə bə ji bəqəte – Ağac nə
qədər çox bar versə, başını o qədər aşağı tutar.

 Domoni do bəbe? – (hərfi tərcümə olunmur - Ömürlük
(daimi) yaşayacaq?

 Dovilə bındə hardəşe – (hərfi tərcümə olunmur-Kiminsə,
nəyinsə kölgəsində yeyib, sayəsində yaşayıb.

 Doy votışe: təvə dumə çımıno nıbo, mıni əbırni – Ağac dedi:
baltanın sapı məndən olmasaydı, məni kəsməzdi.

 Doy votışe: təvə dumə çımındəy, əve mıni bırındə – Ağac dedi:
baltanın sapı məndən olduğu üçün məni kəsir.
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 Doş tele, mivəş şin – Ağacı acıdır, meyvəsi şirin.

 Do kaştəkəsi umurış doroz bəbe – Ağac əkənin ömrü uzun
olar.
 Do bəştə səmt bəqıne – Ağac səmtinə yıxılar.

 Dorozə nanqıri bəqəten – Uzun dırnağı kəsərlər.

 Domoni do əbıni – (təx.) Ömürlük yaşamayacaq .

 Duyəvuji taməkorış bə dast dənoşe – Yalançı tamahkarı
aldatdı.
 Duyəvuji kə sute, hiç kəsi bovə nıkardışe – Yalançının evi
yande, heç kim inanmadı.

 Dusi bevəcə rujədə zıne bəbe – Dost çətin gündə bilinər.

 Du bıvot rərə-rərə ğəssəm baha – Yalan danışan tez-tez and
içər.
 Du votə zıvon rərə pepəpuşye – Yalan danışan dili tez dolaşar.

 Du orəxış ni – Yalanın axırı yoxdur.

 Du orəx siyodimətiy – Yalanın axırı üzüqaralıqdır.

 Duyəvoj rərə ixroc bəbe – Yalançı tez hörmətdən düşər.

 Duyəvoj jiqo bəzıne həmə bənə mı du votdə – Yalançı elə bilər
hamı mənim kimi yalan danışır.

 Dukon xoke, (qarde-toze) – Dükan tozdur (yəni ara qarışıb,
heç nəyi müəyyən etmək olmur).

 Dust bə dusti poçə əyənni – Dost-dosta badalaq gəlməz.

 Dust de dusti həmxosiyət bəbe – Dost dostu ilə həmxasiyyət
olar

 Dumə çı zındə təvə çiç kəştə – Baltanın sapı nə bilir balta nə
çəkir.
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 Dust qəte hostone, dusti oğəte çətin – Dost tutmaq asandır,
dostu saxlamaq çətin.

 Duzə odəmi dızd karde bəbe, dızdə odəmi duz karde əbıni –
Düz adamı oğru etmək olar, amma oğrunu düzəltmək olmaz.

 Dust bə səy, dışmen bə poy diyə bəka – Dost başa,düşmən
ayağa baxar.
 Du bımando tırş bəbe – Ayran qalsa turş olar.

 Du bə Qəncə, nat bə Boku – Ayranı Gəncəyə, nöyütü Bakıya.
 Du sıpə bəvote – Yalanı it danışar.

 Duəvoji kə sute, hiç kəsi bobə nıkardışe – Yalançının evi
yandı, heç kim inanmadı.

E

 Ekə bə kisə, bınə bonisə – Malını yığ kisəyə, qoy bana .

 Eqıniyəkəy sune (çokə jeni həxqədə votdən) – Yıxılan evin
dirəyidir (yaxşı qadınlar haqqında).

 Eqıniyə mivə bə doy xoli dənibəçıkiye – Düşən meyvə yenidən
ağaca yapışmaz (qayıtmaz).

 El i kəsi oqəte bəzıne, i kəs eli oqəte əzıni – El bir nəfəri
saxlaya bilər, bir nəfər eli yox.

 Eli çəş tazıy - Elin gözü tərəzidir.

 Eli ğıryəti ğıryətinə zoə bəkəşe – Elin qeyrətini qeyrətli
oğullar çəkər.

 Eli rost kardə kəşi hiç kəs eroxniye (bə yie eğande) nibəzıne –
Elin qaldırdığı qolu heç kim aşağı sala (endirə) bilməz.
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 Eli çəş tazıy, duzi duz, şati şat vində – Elin gözü tərəzidir
düzü-düz, əyrini-əyri görür.
 Eli sıxan di bəbe, du əbıni – Elin sözü gec olar, yalan olmaz.

 Eli ros kardə kəsi hiç kəs bə zəmin jəy əzıni – Elin qaldırdığı
adamı, heç kim yerə vura bilməz.

 Eli nəfəs həxiku xəbə bədo – Elin nəfəsi haqqdan xəbər verir.

 Elm doyədə həməy çəş bə miəlume, miəllumi hiç kəsədə çəşış
ni – Elm verəndə hamının gözü müəllimdədir, müəllimin isə
heç kimdə gözü yoxdur.

 Elonədə dave be, miyonədə dıven bıkə (biçinçi) marde –
Ellərdə dava oldu, arada biçinçi öldü.

 Esə ıştə səy qordıne (oqəte) hınəş pidəşe – İndi başını
girləmək adamdan hünər istəyir.
 Erjonə qujdi işkənəş nibəbe – Ucuz ətin yağlılığı olmaz.

Ə

 Əcəl odəmi qırd qəteəsəy bə Xıdoən nəsazə votdə – İnsanı
əcəl (ölüm) haxlayanda Allaha da nəsazə deyər (ağzına hakim
olmayanlara aiddir).

 Əğəboylim bı eşğədə bımando, yolə otağon bəy tanqi bəkarde
– Ağaqardaşım bu eşqdə qalsa, böyük otaqlar da ona darlıq
edər.

 Əğıl (inson) çəşo si bəbe – Uşaq (insan) gözündən doyar.

 Əğıli tono du vote əy duyəvoj bəka – Usağın yanında yalan
danışmaq onu yalançı edər.

 Əhmədi ğəmkəşe – Əhmədin qəm çəkənidir.
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 Əhmədi Məhməd pevatə, Məhmədi Əhməd – Əhməd
Məhmədi, Məhməd Əhmədi dünyaya gətirib (ağıllıdan axmaq,
axmaqdan ağıllı törəyəndə deyilir).

 Əlel dəşi, qəzənə beşi – (Hərfi tərcüməsi: Gendəlaş gir,
gizlitikan çıx. (Bunu gicitikan adamı dalayanda gendəlaşla
dalayan yerə vuraraq deyilir).

 Əlınqi lonə be astə (kuə) əbıni – Hacıleyləyin yuvası sümüksiz
olmaz.

 Əmə bəştə diməzuy jimon kardəmon – Biz üzümüzün gücünə
(arsızlığımıza salıb) yaşayırıq.

 Əməni xanixərob (məkə) bəkardeş – Bizi bədbəxt (etmə)
edərsən.

 Əmə Niso kavuəqomon – Biz Niso adlı qadının göy rəngli
inəyiyik (yəni tez tanınırıq).

 Ənərəsə soklə əbırnin (nibəbırnen) – Yetişməmiş beçəni
kəsməzlər.

 Ənə (patə) nıbeşe ku bəhə, kəçəl dıvo bıkə – O qədər
bişirməmişdi ki, kor yesin, keçəl dua etsin.

 Ənə fəğıre, çəy səy de i qılə muy bırniye bəbe – O qədər
fağırdır ki, başını bir tüklə kəsmək olar.

 Ərbobi əğıli çəş təy bəbe – Varlının uşağı acgöz olar.

 Əv kuçol kuydə – Məc.mən.: (biri boş, mənasız danışanda
deyilir. Yəni onun dediyi söz xırmanda birinin taxıldan sonra
qırıntını döyəcləmək kimi bir şeydir.

 Əv boxləsıbıjəy, dasori cənədə səğ bebəşe – O, paxlabiti
kimidir, əl dəyirmanının boğazından diri çıxacaq.

 Əv deştə əcəlinə bə canqe! – O əcəli ilə (taleyi) döyüşür.

 Əv qıləy loləpəse – O dilsiz-ağızsız qoyun kimidir.
52

 Əv viləsəqin bıə – O kələfin ucunu itirib.

© Allahverən Nəzərov

 Əv ıştə sıbıji bəzuy təmiz kardə – O öz bitlərini güclə
təmizləyə bilir.

 Əv kon kişmişe, çəy dumo puş nıbu – O hansı kişmişdir ki,
dalında bir çöp olmasın.
 Əv çı zırnoəjəni zu bıqəte – O, zurnaçının zu tutanıdır.

 Əv qıləy dırəğətojiy, çəy to İronədən ni – O elə bir arıq
çoxbiləndir ki, tayı-bərabəri heç İranda da yoxdur.
 Əvəsori əlel pozi aləfisə molyətine – Yazın gendələşi payızın
otundan dəyərlidir.

 Əvəsori ənərəsə yoncə moli bə tır bəje – Yazın yetişməmiş
yoncası heyvanın qarnını açar (işlədər).

 Əvəsori hanhıt qon bəbe – Yaz yuxusu ağır (şirin) olar.

 Əv beriyə bə – O yolunu itirib.

 Əv çı zırnoəjəni zu bıqəte – O zurnaçının zu tutanıdır.

 Əvəsori kəkuhandə ruje – Yazın şanapipik oxuyan uzun
günüdür.

 Əyo sıpə ıştə soybi zındəni – Orada it yiyəsini tanımır.

 Əvşon qləy kıləşə gezı kardəşone – Onu küləş şüpürgəyə
çeviriblər (döndəriblər).

 Əy ıştə oşımış vindəşe – O Ayını görüb.

 Əy ıştə riyə (ro) qin kardəşe – O yolunu itirib.

 Əynə beşe, şambə beşe, əv noməy benışe – Cümə çıxdı, şənbə
çıxdı, o gəlib çıxmadı.
 Əynə dəvarde, şanbə dəvarde, çəşonmon tiyəriz be – Cümə
keçdi, şənbə keçdi, gözlərimiz yol çəkməkdə davam edir.
 Əynə şambə dumo nibome – Cümə şənbədən sonra gəlməz.
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 Əyştə qo bəsə nıştə qoy sıl bəka – Ayağa duran inək oturanı
batırar.
 Əy donzə imomi molış hardə, boştınki ğəm bəba – On iki
imamın malını yeyib, səninki üçün qəm çəkər?

 Əzrayili sə con oqardo, ıştı həxən obəqarde – Əzrayılın aldığı
can nə vaxt qayıtsa, sənin haqqın da qayıdar.

F

 Felbazəjen merdi səy bə bəlo dəbəno – Hiyləgər arvad kişinin
başını bəlaya salar.

 Fərə odəm əməni pəydo əkəni – Ağıllı adam bizi tapmaz.

 Fərzəndi bevəci bo dədə-nənə darde – Övladın pisi (fərsizi)
ata-ana üçün dərddir.
 Fərzəndi bevəci bo dədə-nənə qurbəqurəti bə peşo bəno –
Fərsiz övlad ata-anasına gorbagorluq qoyar.

 Fərzəndi çoki bo dədə-nənə səbarzie – Yaxşı övlad ata-ana
üçün baş ucalığı gətirər.
 Fərzəndi çoki dədə-nənə dimi ruşin bəka – Övladın yaxşısı
ata-ananın üzünü ağardar.

 Fərzəndi çoki eli kəşi zu, çəşi ruşnəy – Yaxşı övlad elin qoluna
güc, gözünə işıqdır.

 Fərzəndi bevəci dışmeni doviləy – Pis övlad düşmənin
gözündə (sanki) bir müqəvvadır.
 Fələki çəxi bə dumo oqordıne əbıni – Fələyin çarxını geri
döndərmək olmaz.

 Fəhlə nun sıği koçədə beşedə – Fəhlənin çörəyi daşın
arasından çıxır.
54

© Allahverən Nəzərov

 Ğanunpərəstə odən çok ko bəka – Ğanunpərəst adam yaxşı
işləyər.

 Ğanunpərəstəti bəpe odəmi xunədə bıbu – Qanunpərəstlik
adamın qanında olmalıdır.

 Ğarzi doy-doy, roy pıye-pıye (obəruxnen) – Borcu verə-verə,
yolu yeriyə-yeriyə (qət edərlər).

 Ğeylı - ğal bıə vırədə nun əbıni – Ğeylü-qal (dava dalaş) olan
yerdə çörək olmaz.

 Ğələvoni jen şaməvsani zırək bəbe – Çobanın arvadı
axşamüstü qıvraqalaşar

 Ğəbi qəv (bə) çıl ruj bo zandə jeni oje – Uşaq dünyaya gətirən
qadın üçün qəbrin qapıları qırx gün açıqdır.

 Ğəhr karde-karde mu-tu bıə – Qəhr edə-edə tamam əriyib.

 Ğəhr karde-karde ov bıə, orəxə – Qəhər edə-edə tamam
əriyib.

 Ğəşənqə kinə bəştə xalə obəşe – Qəşəng qız xalasına oxşayar.

 Ğərəynə bız honi çəşmədə ov baharde – Qotur keçi çeşmədən
su içər.

 Ğəribə viloyətədə jimon karde hoston ni – Yad yerdə yaşamaq
asan deyil.

 Ğəribə dışmene - Qəribin (kimsəsizin) düşmənidir).

 Ğəribi qi doroz bəbe, zıvonış kirt – Qəribin boynu uzun, dili
gödək olar.

 Ğırbon bışum bə hanpo, mınış oqətə səpo – Qurban olun
hampaya, məni ayaqda (ayaq üstə) saxlayıb.
 Ğıryətşon bo sıpə ekardı (şone), nıhardışe – Qeyrəti itə
tökdülər, it onu yemədi.

 Ğıryətəqir bıə - Qeyrətə gəlib
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 Ğızılən qədəliye, molyətiş yol – Qızıl də balacadır, dəyəri
böyük.
 Ğıryətı ni, mərifətı bıbo – Qeyrətin yoxdur, mərifətin olsun.

 Ğızıli bo hiç kəsi vəfoş kardəni – Qızıl heç kimə vəfa etməyib

 Ğumari xərobə kardə kə i kərən ovdonə əbini – Qumarın
xaraba etdiyi ev bir daha abadlaşmaz.

 Ğıyzi bə dəvləti ziyanış heste – Əsəbləşməyin vara ziyanı var.

 Ğıryətinə jeni ləçək bəsəbeğıryətə merdi kılosə bohoe –
Qeyrətli qadının ləçəyi biqeyrət kişinin papağından bahadır.
 Ğısmətiku vite əbıni – Qismətdən qaçmaq olmaz.

 Ğonəğ kə xıvandi avarə bəka – Qonaq ev yiyəsini avara edər

H
 Ha pidəme bə nav bışəmon, bə dumo mandəmon – Nə qədər
çalışırıq ki, qabağa gedək, dala qalırıq.

 Ha şəvi qıləy rujış hese – Hər gecənin bir gündüzü var.

 Hanəparçin məkə – Yuxuyozanlıq etmə. Hanəparçin məkə –
Yuxuyozanlıq etmə.

 Har bevəcə koy qıləy pəşimoniş heste – Hər pis işin bir
peşmançılığı var.
 Har doədə hiyə-şənə nibəqıne – Hər ağacdan kürək-şanə
(xırman alətləridir) çıxmaz.

 Har kəs ıştə vıjori xəbə bədo – Hər kəs öz bazarından xəbər
verər.

 Har ikəs ıştə kaştəy bədıve – Hər kəs əkdiyin biçər.
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 Har kəs zili ıştə nığonəsə obəkırne – Hər kəs közü öz
kömbəsinin üstünə çəkər.

 Har kəs ıştə moə zəmini ğədri nibəzıne – Hər kəs ana torpağın
qədrini bilməz.

 Har kəs kosibəti çəmi nibəzıne – Hər kəs kəsbkarlığın çəmini
(yolunu) bilməz.

 Har kəs nun doy əzıni (nibəzıne) – Hər kəs çörək verə bilməz.

 Har kəsi asp i kərə sətmə bəje – Hər kəsin atı bir dəfə
büdrəyər.

 Ha qələ bıqard, maq oməy – (təxmini tərcümə) Sürünün əcəli
çatanda, yersiz dövr edər.
 Har odəm hampo əbıni – Hər kəs hampa ola bilməz.

 Har i kəs hanəvarçinəti karde əzıni – Hər kəs yüxu yoza
bilməz.

 Har səvodin ağılmand ni – Hər savadlı ağıllı ola bilməz.

 Har ikəs ıştəni həx zındə – Hər kəs özünü haqlı bilir.

 Har ikəs bəştə yoli votəy penımando, çəy sə bəlo bəkəşe – Hər
kəs böyüyünün sözü ilə hesablaşmasa, başı bəlalar çəkər.

 Hanhıt hanhıt bəva – Yuxu yuxu gətirər.

 Hanədə moy vinde boliəti nuşo doydə – Yuxuda balıq görmək
bolluq əlamətidir.

 Har riş sipi bıəkəs sipriş əbıni – Hər saqqalı ağaran ağsaqqal
ola bilməz.

 Har kəsi qləy ğənimış heste – Hər kəsin bir qənimi olar.
 Har kılobəsə merd əbıni – Hər başıpapaqlı kişi olaz.

 Har pəsədə ğırbonə ğuç əqıni – Hər qoyundan qurbanlıq qoç
olmaz.
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 Har hoc şəkəsi hoc ğəbul əbıni – Hər həccə gedənin həcci
qəbul olunmaz.

 Har handəkəs, diplom bıəkəs miəlim əbıni – Hər oxuyan, hər
diplomu olan müəllim olmaz.

 Har kəs bəpe ıştə nıştəvırəy bızıno – Hər kəs gərək oturan
yerini bilsin.
 Har kəs deştə metrə pamuedə (bəpe nıpamu) – Hər kəs öz
metrəsilə ölçür (gərək ölçməsin).

 Har kəs deştə toy əyştı – nışt bəka – Hər kəs öz tayı ilə
oturub-durar.
 Har kəsi mardə çəy viloyətdə dəkandən – Hər kəsin ölüsünü
onun vilayətində basdırırlar.

 Har sapiyə qıləy saruəş heste. (Har petati qıləy etat hestışe) –
Hər yoxuşun bir enişi olur.
 Har sıpə çoki karde əzıni – Hər it (pis adam) yaxşılıq edə
bilməz.

 Har çiy ıştə nozıkətiku barişiye, inson sırafətiku – Hər şey
nazikliyindən, insan yoğunluğundan sınar.

 Har votə sıxani dumi əqətnin, çəy dumo əşınin – Hər deyilən
sözün quyruğundan yapışıb ardınca getməzlər.

 Harde hostone, çəy vığovniye çətin – Yemək asandır, onu
həzmə vermək çətin.

 Hardəkəsi cılmə nibaşmarden – Yeyənin ağzına saldığı
tikələri saymazlar.

 Hamusiyəkosə luzi si bəka, çəşi (nəfsi) si əkəni – Qonşudan
gələn pay qarnı doyuzdurar, ğözü (nəfsi) yox.
 Han bəsə hani bome – Yuxu yuxu gətirər (yuxu yuxu üstə
gələr).
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 Hani sıftə bo ovi bəvoten – Yuxunu əvvəl su üçün danışarlar.

 Heste-ni zındəni – Var, yox (olub-olmamaq) bilmir.

 Həysə zinş(j)on noy, ıştənış(j) çovızə asp zınəşe – Eşşəyin
belinə yəhər qoydular, özünü yorğa at sandı.
 Hə bəzıre, ıştə həmro (toy) pəydo bəka – Eşşək anqırar, tayın
tapar.

 Hə çı zındə zərinə palən çiçe – Eşşək nə bilir zərpalan nədir

 Hə çı bəne ranqinə keşı (jiyə) çiçe – Eşşək nə bilir rəngli
kəndir nədir?

 Hə çı zındə zəfəron çiçe – Eşşək nə bilir zəfəran nədir?

 Hə çı zındə, hələmdur çiçe – Eşşək nə bilir kəklikotu nədir?

 Həxi kitob dıryə – Haqqın (ədalətin) kitabı cirılıb.

 Hələ (oruc olmayan) bıə kəs rujəbıqəti bə sə dənibəşe – Oruc
tutmayan oruc tutanın vəziyyətini başa düşməz.
 Hələ sol omə, moy oməni? – Hələ xırda balıq gəlib, irisi
gəlməyib?

 Hə i kərə bə tul ebəqıne, pand bəqəte – Eşşək bir dəfə palçığa
duşər, ona dərs olar.

 Hə penışte coke, detobə aspi səy (dərəse) – Eşşəyə minmək
yaxşıdır, at alınca/çatınca.

 Həmə bəloku rəxe bəbe, Səvet hukuməti bəloku rəxe nibəbe –
Bütün bəlalardan qurtulmaq olar, Sovet hökumətinin
bəlasından qurtulmaq çətindir.

 Hərəbaxte ə odəm, fərzəndış (ovladış) boəy səbarzəti vardə –
O adam xoşbəxtdir ki, övladı ona baş ucalığı gətirir.

 Həmro nıpiyə çəş rə-di ku bəe – Yoldaşı,
(müvəffəqiyyətini) istəməyən göz gec-tez kor olar.
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 Həromə moyədə omə ğəzənc hərome – Haram mayadan gələn
qazanc da haramdır.

 Həromə tikə şin bəbe – Haram tikə şirin olar.

 Həromi bəyku dəbəşe, pencəku bebəşe – Haram qapıdan
girər, pəncərədən çıxar.

 Həşi bebəşe, aləm bəvinde – Gün çıxar, aləm görər.

 Həvoyə qujdi işkənəş əbıni – Havayı ətin (yağı) ləzzəti olmaz.

 Həvuşi de ərəbə qətdə – Dovşanı araba ilə tutur.

 Hə şe kıtə bə dumo – Eşşək getdi, balası da dalınca.

 Həy quşən ləxedə – Eşşəyin də qulağı laxlanır.

 Həy şox benıkardışe, votşone kıtəy – Eşşək buynuz
çıxartmadı, dedilər hələ qoduğdur.

 Həy cəvış harde, cəzoşon bə aspi doşone – Eşşək arpanı yedi,
cəzanı ata verdilər.
 Həy varde, həy harde – Eşşək gətirdi, eşşək də yedi.

 Həy dıvo mıstəco bıbo, çarvodor vəşi bəmarde – Eşşəyin
duası qəbul olunsa, çarvadaq acından ölər.
 Həşi odəm pesutə manqe – Günəşin adam yandıran ayıdır.
 Hərom (bəsə) həromi (bəşe) bəva – Haram haram gətirər.

 Hə bo boy bəpiyeşone – Eşşəyi yük daşımaq üçün istəyərlər.

 Hənək, hənək, orəxədə dəqənək – Oynamaq, oynamaq, axırda
dəyənək davası.
 Həxi voşniyə çoy okışte əbıni – Haqdan yanan şamı
söndürmək olmaz.

 Hılə-hılə, ordəbədelə – Tərcümə olunmur (pinti iş görənlər,
özünü hamıdan yüksək tutanlar üçün deyilir).
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 Hırdəni (əğıli) fərəsati bə kəno beşeku bəbe zıne – Uşağın
fərasəti kənara çıxandan sonra bilinər.
 Hıte mardeye – Yatmaq ölmək kimi bir şeydir.

 Hıtə bəsə hıtə bome – Yuxu üstünə yuxu gələr.

 Hımbə bısoxt soğoluəpoədə ov pebəşome – Bardaq qayiran
suyu onun qırığında içər.

 Hındəmoəkıloədə korpə kijə əmandıni (bəmarde) – Xurma
çiçəkləyən vaxt körpə cücə qalmaz (ölər).
 Hırı-ho zındəni – Ho-ho başa düşmür.

 Hırs çı zındə pələhu çiçe? – Ayı nə bilir bel (alət) zərbəsi
nədir?

 Hırs tadi bəqəte, ambu ıştə vaxtədə bərəse – Ayı tələsər,
armud vaxtında yetişər.

 Hıtəş, hıtəş ruşnəşəvon, dəlarzəş tokiyəşəvi – Aylı gecələrdə
yatmısan, qaranlıq gecədə diksinib oyanmısan.

 Hisob nıznəkəs bə cəmati hisob omutdə – Hesab bilməyən
camata hesab öyrədir.
 Hışkə (arişiyə) xoli jiyədə beşe zındənimon – Sınıq budağın
altından çıxa bilmirik.

 Hiç hıtəy dumo oğo enıqını – Heç yatmışın dalınca oyaq
düşməsin.
 Hiç Xıdo bəndə dəkuyə anqıştə nıbu – Heç Allah bəndəsi zəif
düşməsin (kövrək olmasın).

 Hiç Xıdo bəndə besəyvon nıbu – Heç Allah bındəsi yiyəsiz
olmasın.
 Hiç Xıdo bəndə viləsəqin nıbu – Heç Allah bəndəsi həyatda
tutduğu yolu (ipini ) itirməsin.
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 Hiç xıdo bəndə çı dınyoədə bevayə nışu – Heç Allah bəndəsi
bu dünyadan yarımamış getməsin.

 Hiç Xıdo bəndə eğvol nıhıto – Heç bir Allah bəndəsinin üğuru,
taleyi yatmasın.
 Hiç Xıdo bandə qəvi təl nısi – Heç Allah bəndəsinin ehtiyatı
əlindən çıxmasın (təx. tərcümə).

 Hiç kəs bəştə duy tırş nibəvote – Heç kəs ayranına turş
deməz.

 Hiç kəs hiç kəsi dardi zındəni – Heç kim heç kimin dərdini
bilmir.

 Hiç kəs hiç kəsi kitobi handəni – Heç kim heç kimin kitabını
oxumur.
 Hiç kəsi ağli bəqəm kardəni – Heç kimin ağlını bəyənmir.

 Hiç kəs zındəni maştə bəçəy sə çiç bome – Heç kim bilmir ki,
sabah onun başına nə gələr.

 Hoc bəpe bə odəmi qiy bo, çəyo bə ziyorət bışu – Həcc ziyarəti
insanın boynuna gəlməli, sonra onu icra etməlidir.

 Hoci bey hostone, çəy parizi oqəte çətin – Hacı olmaq asandır,
onun pəhrizini saxlamaq çətin.

 Hoci bəpe çəy qırdo-kəno bənə hoci bızıno – Hacını onun
ətrafı hacı kimi tanımalıdır.
 Hoci bəpe hociəti şərofəti oqəte bızıno – Hacı gərək hacılıq
şərafətini saxlaya bilsin.

 Hoci əməl həmişə çəşə vədə bedə – Hacının əməlləri həmişə
diqqət mərkəzində olur.

 Hovə ğıryəti çəy boə bəkəşe – Bacının qeyrətini qardaşı çəkər.

 Huşə bə jie kıləş zındəni – Salxımdan aşağı küləş tanımır.
62

© Allahverən Nəzərov

X

 “Xavlo-xavlo” vote qəvım şin be – Halva-halva deməklə ağzım
şirin oldu.

 Xayin xofin bəbe – Xain xoflu olar.

 Xəymandə odəm bəmə penibəqıne – Xeyirxah adam bizə rast
gəlməz.
 Xəbə nişe çəy dum bə həvoy – Xəbəri yoxdur ki, quyruğu
havadadır.

 Xəyxoəti(mandəti) har kəsi dastədə nibome – Xeyirxahlıq hər
kəsin əlindən gəlməz.

 Xəyxoə(mandə) odəmi çəy dənımonədə zıne bəbe – Xeyirxah
adamı onun hərəkətlərindən bilmək olar.

 Xəymandə lo bə çəmə do ənıştıni – Ağzını xeyirə açan qarğa
bizim ağaca oturmaz (bədxah danışanlar barədə deyilir).

 Xıdo bə xəyxoə(mandə) odəmi fırsət bıdo – Allah xeyirxah
insana fürsət verər.
 Xəy bıvotoş, xəy bəməseş – Xeyir deyən xeyir eşidər.

 Xıdo bəzıne, 12 qəz sipyə bəki ğısmət bəbe – Allah bilər, 12
metr ağ kimə qismət olar.

 Xıdo odəmi oxo xəy bıkə – Allah insanın axırını xeyir eləsin.

 Xıdo odəmi məkrızənəniku
məkrızənəndən qorusun.

bıqordını

–

Allah

insanı

 Xıdo odəmi oxoy bə xəy bıkə – Allah insanın axırını xeyir
eləsin.
 Xıdo bə bevəci kardəkəsi bəon ter pevondə, əncəx zındəni –
Allah pislik edənin qapılarını qıfıllayır, ancaq başa düşmür.
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 Xıdo bə har kəsi çəy zu vışkiyə ğədərədə dard doyə – Allah
hər kəsə onun gücü çatan qədər dərd verir.
 Xıdo jəkəs bə vəc əvoni – Allahın vurduğu (yıxdığı) vəcə
gəlməz.

 Xıdo bə dast dırozbıkəy və obəka – 1) Allah əl tutana qucaq
açar. 2) Allah əl tutana ruzi yetirər, bol nemət verər.
 Xıdo bə fəğıri doə i buccə nuni i bə da bəştə bəndə obəqordıne
– Allah fəqirə (ehtiyacı olana) verilən bir tikəni bəndəsinə
birə-on qaytarar.

 Xıdo bızın kon baxtəvər ıştə fərzəndon (ovladon) sədə çokə
ruj bəvinde – Allah bilər hansı bəxtəvər övladlarından xoş gün
görər.

 Xıdo doə nuni hiç kəs səy (bırniye) əzıni – Allah verən çörəyi
heç kim kəsə bilməz.

 Xıdo doə baxşə hiç kəs bırniye əzıni – Allah verən payı heç
kim ala bilməz.

 Xıdo bərəkətış bə şəhər ekardəşe – Allah bərəkəti şəhərə
töküb.

 Xıdo de bəndə ağli dəy rəftor əkəni – Allah bəndəsi ilə onun
ağlına görə rəftar etməz.

 Xıdo baxşəkəse – Allah bağışlayandır.

 Xıdo hiç kəsi be tobyə nıkə – Allah heç bir bəndəsini qohuməqrəbasız etməsin.

 Xıdo hiç bəndə beğurb nıkə – Allah heç bir bəndəsini
hörmətsiz (urfatsız) etməsin.

 Xıdo odəmi beğurb kardiədəy siftə çəy ağli səydə – Allah
insanı urfatsız (bədbəxt) etmək istəyəndə əvvəl onun ağlını
alır.
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 Xıdo i qılə (fərzənd) bıdə, fər bıdə – Allah birini (övlad)
versin, ancaq fər versin.
 Xıdo insononış i cur bə dınyo vardə, i curən bəba – Allah
insanları bir förmada dünyaya gətirir, bir formada da aparar.

 Xıdoən vohide – Allah da təkdir

 Xıdo ranqinə konış heste – Allahın maraqlı (rəngbərəng) işləri
var.

 Xıdo bətı ağıl doəşe, votdə əy çok oko bıdə – Allah sənə ağıl
verib, deyir onu səmərəli işlət.

 Xıdo zınəkəsi kon hejo ovandin bəben – Allahı tanıyanın işi
həmişə yolunda olar.

 Xıdo bə har kəsi qıləy xosyət doəşe – Allah hər kəsə bir
xasiyyət verib.

 Xıdo zəmini osmoni soybe – Allah yerin-göyün sahibidir.

 Xıdo zınəy hiç kəs əzını – Allah biləni heç kim bilməz.

 Xıdo ən vey bəqəm kardə həyvon pəse – Allahın ən çox
bəyəndiyi heyvan qoyundur.

 Xıdo ıştə çokə bəndon bə intıhom kəşedə – Allah ən çox
sevdiyi bəndələri imtahana çəkir.

 Xıdo ın çəşi bə çəşi mıhtoc nıkə – Allah bu gözü o gozə möhtac
eləməsin.

 Xıdo əvış ıştə ğudrətədə ofəyə kardəşe – Allah onu öz
qüdrətində yaratmışdır.

 Xıdo işti zıvoni həmişə dıroz bıkə – Allah dilini həmişə uzun
etsin.

 Xıdo tıni hiç vaxt dəmanədə onıqətı – Allah səni heç vaxt
darda saxlamasın.
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 Xıdo bə fəğıri dast qətəkəsi həmişə səbarz bıko (bəka) – Allah
fağır-füqəraya əl tutanı həmişə başı uca eləsin (edər).

 Xıdo ısti surfədə kam bıəy i bə sa botı bərosne – Allah
sürfəndən azalanı birə yüz artırar.

 Xıdo behişti bəon bətı həmişə oj bıkə – Allah behiştin
qapılarını həmişə üzünə açsın.

 Xıdo dast qətəkəsi dasti həmişə dıroz bəka – Allah əl tutanın
əlini həmişə uzadar.

 Xıdo bətı ovand bıdə – Allah işlərini avand eləsin.

 Xıdo nuni ısti səyku ekə – Allan çörəyi başından töksün.

 Xıdo bo divoji zillət, bo şəhrıji rohəti nıvıştəşe – Allah
kəndliyə zillət, səhərliyə rahatlıq yazıb.

 Xıdo əğıli bə zəmin bəje, vindeşe nımarde, çəy pıə-moə
bəkışte – Allah uşağı yerə çırpar, görsə ölmür, ondan sonra
ata-anasını öldürər.

 Xıdo ıştə bəndə peşınnə aybiku bıqordını(noğobıdo) – Allah
bəndəsini sonrakı eybindən qorusun.
 Xıdo əğıli haft kərə bə zəmin bəje, nımarde, bə peşt çəy pə
bəkışte – Allah uşağı yeddi dəfə yerə çırpar, görsə ölmür,
ondan sonra atasını öldürər.

 Xıdo hiç kəsi bə kofiri, zolımi mıhtoc nıkə – Allah heç kimsəni
kafirə, zalıma möhtac etməsin.

 Xıdo ıştə hiç bəndə be riyə nıkə – Allah heç bir bəndəsini
yolundan sap dırmasın.

 Xıdo jeni-merdi xoki bə ivırə ebəka (i vırədə peqətəşe) – Allah
ər-arvadın torpağını bir yerə tökər (bir yerdən götürüb).

 Xıdo jə anqıli hiç kəs okarde nibəzıne (əzıni) – Allahın
vurduğu düyünü heç kim aça bilməz.
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 Xıdo çəmə səysə bərhəqqe – Allah başımızın üstündə
bərhəqqdir.

 Xıdo siyoçəşbəv doəşe bə boxlə, noxut mandə ıştəni dəsuyedəsuyu – Allah qara qaş-qara gözü paxlaya verib, noxud qalıb
sıtqına-sıtqına, özünü yerə sürtə-sürtə.

 Xıdo votə ıştə dardi botono bıvot – Allah deyib ki, dərdini
sənə danıs.

 Xıdo zınəy coke – Allah bilən məsləhətdir.

 Xıdo kinə şə vırəy çok bıkə – Allah qızın düşdüyü (getdiyi)
yeri uğurlu eləsin.

 Xıdo nanqırəbınədə con obəqəte – Allah dırnağın dibində can
saxlayandır.
 Xıdo doe, ovəyzi barde – Allah verdi, sel apardı.

 Xıdo odəmi sıftə ociz, oxoy ucuz (erjon) nıkə – Allah adamın
əvvəlin aciz, axırın ucuz eləməsin.

 Xıdoqir bıbi, tolışəqir məbi – Allahın qəzəbinə düçar ol, talışın
qəzəbinə yox.
 Xıyzoni sırri bə kəno benibəkan – Ailənin sirrini evdən kənara
çıxarmazlar.

 Xoli sədə ənıştınin, bəçəy bıni təvə əjənnin – Budaqda oturub,
onun dibinə balta vurmazlar.

 Xonçə omeədə çəy dılədəki məlum bəbe – Xonça gələndə
içindəki məlum olar.

 Xok kue-kue ordə əbıni – Toz döyülməklə (əzməklə) una
çevrilməz.
 Xoş bə odəmi (mardə) holi ki, zoə duşədə çı soyo bebəşe – Xoş
o adamın (ölünün) halına ki, oğul çiynində həyətdən çıxar.
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 Xoş bə odəmi holi ki, çokə fərzəndınış heste – Xoş o adamın
halına ki, yaxşı övladları var.

 Xuq de sələvati qandımə hiyədə benibəşe – Dönuz salavatla
əkin sahəsindən çıxmaz.

 Xuq omedə, kıton çəy dumo – Donuz gəlir, balaları (potaları)
dalınca.

 Xoş bə odəmi holi çəşbəpeşo nibəşe (çı dınyoədə) – Xoş o
adamın halına (o dünyaya) gözü arxada qalmadan gedər.

 Xonçə reç noğule, kəy reç əğıl – Xonçanın yaraşığı noğul, evin
yaraşığı uşaqdır.

I

 In dınyo bo hiç kəsi vəfo kardə nişe – Bu dunya heç kimə vəfa
etməyib.
 In çəşi boə çəşi bəfoş ni – Bu gözün o gözə vəfası yoxdur.

 In xıynə çə xıynədə ni – Bu xına o xınadan deyil.

 In qitən bəçımı luz – (təxmini) Bu, ləyaqətsizliyinə qarşı ki, bir
neçə söz deyəcəkdim, qoy qarnımda qalsın, demirəm.
 In patə ki patə? – Bu bişmişi kim bişirib?

In patə şatə patə – Bu bimişi ağsaq arvad bişirib.

Im vey çokə patəy – Çox qəşəng bişmişdir.

Əvmon bə i vırə patə – Onu birlikdə bişirmişik.

 In dasti doəy ə dast bəpe nızno – Bu əlin verdiyini o əl
bilməməlidir.

 In dinyo bo ə dınyo parde – Bu dünya o dünya üçün körpüdür.
 In dardi okırne nibəbe – Bu dərdi çəkmək olmaz.
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 Im çımı ğarz, kıve ıştı ğarz? – Bu mənim borcum, bəs hanı
sənin borcun? (borcun qaytarılması).

 Im qıləy voay, har kəsi bəysə bəvoy – Bu elə bir qardır ki, hər
kəsin qapısına yağar.

 Immon nıbe, təmmon nıbe – Bu yox idi (nə isə bir əşya),
ağzımızın dadı da yox idi (lağ mənasında).
 Imruj heste, maştə ni – Bu gün var, sabah yoxdur.

 Imrujnə şışi bə maştənə dumə dəigiş məkə – Bu günkü ağ
ciyəri sabahkı quyruğa dəyişmə.

 Imsornə kijə bə ponə kijə civ-civ umutdə – Bu ilki cücə keçən
ilki cücəyə civ-civ öyrədir.
 Isə qləy zəmonəy, sıpə de kitı həmroəti kardedə – İndi elə bir
zamandır ki, itlə pişik dostluq edir.

 Iştə vaxti qin kardəkəs, ıştə bəxti qin bəka – Vaxtını itirən
baxtını itirir.
 Iştənı sufi (S/Ş) əydəli məkə – Özünü sufi (saf, pak
mənasında) S(Ş)əydəli kimi qələmə vermə.

 Iştə bevanqvojəsəy bə vanqvoj
Qeylüqalsız başını bəlaya salma.

(ğeylığal)

dəmənə –

 Iştə təyə tumə bəjem bəştı purə vizə tumə – Boş torbamı
sənin dolu torbana vuraram.

 Iştə eli ğədri bəpe cohilətiədə bızni – Elin qədrini cavanlıqda
bilmək lazımdır (onun üçün bir iş görə biləsən).

 Iştə riyə qin bıkə beriə bəmande – Yolunu (həqiqət) itirən
yolsuz qalar.
 Iştə eli ğədri nıznəkəsi tatə tənuyən nun əpatni (yəne çəy ko
ovc əkəni) – Elin qədrini bilməyənə isti təndir də çörək
bişirməz.
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 Iştə həyə vırəy bıtırın – Qaşınan yerini qaşı.

 Iştə həyəvırəş oqətə, co kəsi nəhəyəvırəy tırındə – Öz qaşınan
yerini saxlayıb, başqasının qaşınmayan yerini qaşıyır.

 Iştə nıdəjə səy mədojın – Ağrımayan başını ağrıtma.

 Iştə nıştə xoli bırnedə – Oturduğu budağı kəsir.

 Iştə ağliku vey roziy – Ağlından çox razıdır.

 Iştə cıli çı ovədə bekardə – Çulunu sudan çıxar dır.
 Iştə roəşon qırdəkə – Ayaqlarını yığ.
 Iştə oşımış vində – O Ayın görüb.

 Iştən axməxiş, mını axməxi vırədə noə – Özün axmaqsan,
məni axmaq hesab edirsən.

 Iştəni bə Əli şımşi jəydə (məjən) – Özünü (təmizə çıxartmaq
üçün) Əlinin qılıncının qabağına verir (vermə).

 Iştəni bə sofi bekarde pidəşe – Özünü təmizə çıxartmaq
istəyir.

 Iştəni detı bə tavzı bənom – Özümü səninlə tərəziyə qoyaram.

 Iştəni çı ovədə hışk bekarde zındə – Çulunu sudan quru
çıxartmağı bacarır.

 Iştı (çəy) tazı şoni bəpe düz bıqətiy – Sənin (onun)
tərəzinin(sinin) dəstəyi düz tutulmalıdır.
 Istə dardi vote-vote şələ sıvık bedə – Dərdini danışa-danışa
yükün azalır.
 Iştə lonəmoş hardə – Falını da yeyib.

 Iştə luzi poşonış ekarde – (təxmini tərcümə) Qarnının
qurdunu oldürdü.

 Iştə moyə hardəkəsədə odəm əbıni – Mayasını yeyəndən
adam olmaz.
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 Iştə muədə bımard – (təxmini tərcümə) Öz əcəlinlə öl.

 Istə nomi bə cokəsi mənə – Adını başqasına qoyma.

 Iştə ğıyzi ebarde bə insoni xəyre – Qəzəbini boğmaq insana
xeyir gətirər.
 Iştə nomi bəmı noydə – Öz adını mənə qoyur.

 Iştə pıəş vindənəbəy, Xıdo bızın çiki dəçikiy – Atasını
görməsəydi, Allah bilir, kimdən yapışardı.

 Iştənbəsə ko qətəkəs rə pəşimon bəbe – Özbaşına
(məsləhətləşməsiz) iş tutan tez peşman olar.

 Iştə kədə vığnə aş pate zındəni, bo cokəsi ərıştə bırne
piyedəşe – Özünə umac aşı bişirə bilmir, özgəyə əriştə kəsir.

 Iştə pıəş vində nəbəy, çımi-çəy dast əğandiy – Atasını
görməsəydi, bundan-ondan yapışardı.
 Iştə səysə yolə qəp jəydə – Başından böyük danışır.

 Iştə quşi bıni bəvindeş – Qulağının dibini görərsən.
 Iştə səş peqətışe, vite – Başını götürüb qaçdı.

 Iştə təyləçənəxi bə xəlxi purə çənəxi okue vərdeş kardəşe –
Öz boş çanaxını (tabağını) başqasının dolu canaxı ilə yanaşı
qoymağı (ona toxundurmağı) vərdiş edib.
 Iştə zıvoni bəqəm nıkardəkəsədə bo xəlği xəyr əvoni – Öz
dilini bəyənməyən adamdan xalqa xeyir gəlməz.
 Iştə villə səş qin kardəşe – Kələfinin ucunu itirib.

 Iştə səy oqəte zındəniş, bomı şobılbıli handəş – Öz başını
saxlaya bilmirsən, mənim üçün bülbül kimi ötürsən (yol
göstərirsən, məsləhət verirsən).

 Iştə ... bə loy bə ğarz doydə – Öz nəcisini qarğaya borc verir.
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 Iştə pıə nıznəkəs Xıdoən əzıni – Atasını tanımayan
(hörmətsizlik edən) Allahı da tanımaz.
 Iştə abru çəşkardəkəs co kəsi beabru əkəni – Öz abırın
gözləyən başqasına qarşı abırsız hərəkət etməz.
 Iştə ağlış hardə – Artıq ağlın itirib.

 Iştə heri çımı perisə noydə – (HER- çəpgöz, PER- qolu-qıçı
əyri) - Məc.mən: “Öz çəpgözlüyüny görmür mənim əyri qolqıçıma diqqət yetirir” və ya “Öz çəpgözlüyünü mənim
əyriliyimlə ört-basdır etmək istəyir.

 Iştə moli çanə dandono heste bəhə – Malını dişin varikən ye!

 Iştı ağlış pamuəşe – Sənin ağlını ölçüb.

 Iştı çəşon bənə çızlı hardə kıtı çəşi viriskə doydə – Gözlərin
qovrulmuş quyruq yeyən pişiyin gözləri kimi parıldayır.
 Iştı (çımı) zınəy məlo nıvıştəye – Sənin (mənim) bildiyim
molla yazandır (duası kimidir).

 Iştı həvatənə molı bıbu, xırid karde ğəmi məbəyş – Sənin
satdıq malın olsun, satmağın dərdini aparma.

 Iştı (Çəy) tobə bizi tobəy – Sənin(onun) tövbən keçinin
tövbəsidir.
 Iştı çəşon anqışon vardə? – Sənin gözlərin üzüm gətirib?

 Iştıı çulə sədo nıdoşe – Sənin sındırdığın bu çöp səs vermədi.

 Iştı ko huş (qum) zizə kardeədə duz bəbe – Sənin işin qum
çiçək açanda düzələr.

 Iştı lefı heste, kefı heste – (ideomatik ifadə) Yorğanın var,
deməli kefin var.
 Iştı moə botı bevəcə lo-lo jəşe – Anan sənə pis layla çalıb.

 Iştı nomi bə co nomon eçıknon – Adını başqa adlara
yamasınlar.
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 Iştı otəşmon pidəni, çəmə çəşon ku məkə – Odunu (işığını)
istəmirik, gözlərimizi kor etmə.

 Iştı puliyən səydə, coniyən – Pulunu da alır, canınıda.
 Iştı qəv hələ tatə vırədəy – Ağzın hələ isti yerdədir.

 Iştı ğəssəm bili ğəssəme – Sənin andın ördəyin andıdır.

 Iştı qəvi haçərış ni – Ağzının açarı yoxdur.

 Iştı qəvi ləğomış ni – Ağzının cilovu yoxdur.

 Iştı qırtım-qırtım bo xavloə nimçəy – Sənin qırt-qırtın halva
qabı üçündür.

 Iştı (çəy) qiy miyondoxolə çuy eqəte əbıni – Sənin (onun)
boynunu haça ilə sıxıb saxlamaq olmaz.
 Iştı sımoni sıməm pidəni, bəçımıni məqın –
samanlığının samanını istəmirəm, mənimkinə dəymə.

Sənin

 Iştı (çəy, çəmə, çəvon) hımb-hımbədə ov hardəmon – Sənin
(onun, bizim, onların) sayəndə su içirik.
 Işti səy kəşəbınış vindəni – Başın qoltuq dibi görməyib.

 Iştı tavzı şoni bəpe düz oqətiy – Sənin tərəzinin mizanını
gərək düz saxlayasan.

 Iştı ko ordə bə voy aspardeye – Sənin işin unu küləyə
tapşırmaqdır.

 Iştı zıvon boştı səy bəloy – Dilin başına bəladır.

 Iştı dimi ov emo – Üzünün (sənin) suyu tökülsün.

 Iştı qəp (sıxan) bə bıştəkaqi sırə doydə – Sənin danışığından
(sözündən) bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.

 Iştı (çəy) jiəsə (keşısə) izım eçıne əbıni – Sənin (onun) ipin
üstə odun yığmaq olmaz.
 Iştənbəsə ko qətəkəs rərə pəşimon bəbe – Özbaşına
(məsləhətləşməsiz) iş tutan tez peşman olar.
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 In zıvonı bənəbəy sıpə-şəğoli tınış vey vaxt hardəbe – Bu dilin
olmasaydı it-çaqqal səni çoxdan yemişdi.
 Iştə moli kəyku bıdəyş, puli kəyku bıstəniş – Alış-verişdə
malını evdən ver, pulunu evdə al.

 Iştə tati bəhə, sardi pu bıkə – İsti tikəni (yeməyini) ye,
soyuğunu üfür.

 Iştə çəşədə doy vindəni, co kəsi çəşədə puşi vində – Öz
gözündə ağacı görmür, başqasının gözündə çöpü görür.

İ

 İ bıdoş, da(sa) peqətoş – Bir verib on (yüz) götürəsən.

 İ bəvoteş, dı bəməseş – Birini deyərsən, ikisini eşidərsən.

 İ kəsi luzşon kuəşone (luzi jəşone), votışe: “Vay çımı peşt” –
Birinin qarnını döydülər, dedi: “Vay belim”
 İ qəz boloy, dı qəz riş – Bir metr boyu, iki metr saqqalı.

 İ qılə bevəci da qılə çoki qin kardə – Bir pislik on yaxşılığı
itirir.

 İ qılə pusədə haft qılə kılo dutdə – Bir dəridən yeddi papaq
tikir.
 İ to, i quşə sıxan votdəş, xəyrış ni – Bir kisə, bir xaral söz
deyirsən, xeyri yoxdur.

 İ votdə həxme, i votdə zume – Biri deyir haqqım var, biri də
deyir gücüm.

 İ dastədə otəş, i dastədə kıləş oməy – Bir əlində od, bir əlində
küləş gəldi.

 İçkiədə hələ hiç kəsi xəyrış vindəni – İndiyə qədər heç kim
içkidən (spirtli) xeyir görməyib.
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 İmomi şəyən təkoş bətı bovə ni – İmam köynəyi də geysən,
sənə (inam yoxdur) inanmazlar.
 İmon bıə kəs həxsızəti əkəni – İmanı olan haqsızlıq etməz.

 İnə bəştı ranqinə bolo ğırbon – Ana sənin qəddü-qamətinə
qurban.

 İnson ıştə həmə çiyku norozi bəbe, ıştə ağliku norozi əbıni –
İnsan hər şeydən narazı olar, ancaq ağlından yox.

 İnson bəpe ıştə moəo bıə vırəy ğədri bızıno – İnsan anadan
olduğu yerin qədrini bilməlidir.
 İnson çı pulədə kosib əbıni, çı ağlədə kosib bəbe – İnsan
puldan kasıb olmaz, ağılsızlıqdan kasıb olar.

 İnson de səy nıpıyo, lınqi ğədi nibəzıne – Başıyla yeriməyən
ayağın qədrini bilməz.

 İnson nez marde ıştəni ya tel bəka, ya şin – İnsan ölənə yaxın
özünü ya şirin edər (sevdirər), ya da acı (hörmətdən salar).
 İnsoni yon qarde, Xıdoən əzıni – (hərfi tərcümə olunmur) İnsan vicdan və əqidəsini itirəndə Allahı da tanımaz.

 İnsonəti de hande ni – İnsanlıq oxumaqla deyil.

 İnsoni çəş bəpe ıştə sürfədə bıbu – İnsanın gözü gərək öz
süfrəsində olsun.
 İnson bə co kəsi sokrə bıni pelışte pemujiyəy, ıştə odəmyəti
qin bəka.
 İnsoni i qılə dim bıənine – İnsanın bir sifəti olar.

 İnson bəştə kılfəti xoto bə har çətinəti bəpe tov biyə – İnsan
ailəsinə görə hər bir çətinliyə dözməlidir.
 İnsoni kolə şıt diyəşe – İnsan çiy süd əmib.

 İnsoni qəvi bəpe ləğomış bıbu – İnsanın ağzının gərək bir
ölçüsü (sanki noxtası) olsun.
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 İruj-iruj fırsedəmon – Gündəlik yaşayırıq.

 İnson pi biyədəy bə çonə zu bədo – İnsan qocalanda çənəsinə
güc verər.

J

 Jen heste hırdə bırz kardə, jen heste bırzi hırdə – Qadın var
yarmanı düyü, qadın var düyünü yarma edir.
 Jeni ğəşənqi bə odəmi səy bəlo bəva – Arvadın qəşəngi
adamın başına bəla açar.

 Jeni xərobə kardə kəy hiç kəs ovdonə karde əzıni – Qadının
xaraba qoyduğu evi heç kim abadlaşdıra bilməz.

 Jen kəy ovdonən bəne karde, xərobən – Qadın evi abadlaşdıra
da bilər, xaraba da qoya bilər.

 Jen kədə rınddas be, əy çəş karde əbıni – Qadın evdə (ailədə)
əliəyri oldu onu gözləmək olmaz.

 Jen heste bə da qılə merdi bəqıne – Qadın var on kişiyə
bərabərdir.
 Jenon hukm yole – Qadınların hökmü böyükdür.

 Jeni noə kiyə miçəş əbıni – Qadının qurduğu ocağın qulpu
olmaz (məcazi mənadadır: görülən tədbir mənasında).

 Jeni ıştəsə reçinə jeniş xoş nibome – Qadının özündən gözəl
qadından xoşu gəlməz.
 Jeni noə pard rərə bərıjye – Qadının qurduğu (qoyduğu)
körpü tez uçar.

 Jenon məlo zumand beydə – Qadınların mollası həmişə güclü
olur.
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 Jen heste bəsə vey merdisə ğıryətine – Qadın var bir çox
kişidən qeyrətlidir.

 Jeni çəş karde əbıni – Qadını gözləmək olmaz.

 Jeni han çəp bəje – Arvadın yuxusu düz çıxmaz.

 Jə vıli biş, ətrə bu doy? – Elə bir gül oldun, xöş ətir saçdın?

 Jəme bətı fəndi qədə kinə – Sənə sidqı-ürəkdən məhəbbət
saldım, balaca qız.
 Jıqo dədəm vay, jəqo nənəm vay – Belə dədəm vay, elə nənəm
vay.

 Jıqo bim, bəsə kulə bəysə mandim – Elə oldum, (sanki) açıq
(hər tərəfdən iç tərəfi görünən) qapı ağzında qaldım.

 Jıqo bızın mınşon çı osmono bə zəmin jəşone – Elə bil məni
göydən yerə çırpdılar.

 Jıqo qəp jəydə, jıqo bızın Hındız xane (Hındız xani zoəy) – Elə
danışır, elə bil Hındız xandır (Hındöz xanın oğludur) .

 Jıqo bızın loxləbılanqe – Elə bil uzun bılanqdır (bılanqağacdan yonulan iki haçalı yaba kimi alət, ikihaça yabanın
əçdade).

 Jıqo bızın Yarənal xani zoəy – Elə bil Yarənal xanın oğludur.

 Ji roy bımand, pe roy xokon ekə bəştə sə – Yolun aşağısında
dur, yuxarının tozunu tök başına.

K

 Kandulə doy sədo bərk bome – İçi boş ağacın səsi bərk çıxar.

 Kaştıme bəlo, dıvəme bəlo – Əkdim bəla, biçdim bəla.
 Kaqim bısqədə – Şişdə bişirilən toyuq kimiyəm.
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 Kaq kaqəmoğnə, bət bətəmoğnə bəno – Toyuq toyuq
yumurtası, bət isə bət (nəhəng quş) yumurtası qoyar.

 Kagi pərəy dəsə sələvu bəbe – Toyuğun uçmasi zibilliyə qədər
olar.

 Kaqon bə lon dənışə hıtedə – Toyuqlar hinə girməmiş uzanıb
yatır.
 Kali tolış de tırki vote ıştəni mədəni nuşo doy pidəşe – Bəzi
talış öz dilində danışmamaqla özünü mədəni göstərmək
istəyir.

 Kamə aşi donəvinə ni – (təx.tərcümə) Az aşın dəni deyil.

 Kam harde (ninıbəti) ayb ni, hampo-hamtuşiku bə dumo
mande aybe – Az yemək ayıb deyil, hampadan, tanış-bilişdən
geri qalmaq ayıbdır.
 Kam-kam bəhə, həmişə bəhə – Az-az ye, həmişə ye.

 Kavuəçəş, vıjqə dandon, aşqəvə odəmiku ələmon – Göygöz,
dişləri seyrək, ağzı göyçəkdən ələman.

 Kam bəhə, boştə nokə bıqət – Az ye, özünə nökər tut.

 Kamhınəy, bədğəhr – Hünəri az, dərdi çoxdur.

 Kaqi qər-qər bo moğnə noeye – Toyuğun qar-qarı yumurta
qoymaq üçündür.

 Kenə ospunədə hə zırə bəvədə şımə dınyoədə duzəti
bəvinden! – Göydə eşşək anqıranda siz dünyada düzlük
görərsiniz!

 Kə çımı, kef çımı – Ev mənim, kef mənim.

 Kə ıştənbəsə kə əbıni, kəy jen kə bəka – Ev özbaşına ev olmaz,
evin arvadı onu ev edər.
 Kəşon jenı-merd votə – Evi arvadlı-kişili deyiblər.
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 Kəçələ kinə ıştə səy dabaste zındəni, şedə vəyədə vəyu səy
dəbasdə – Keçəl qız öz başını bağlaya bilmir, gedib toyda
gəlinin başını bağlayır.

 Kəçəl çarə bıkə bıbo boştə kəçələsəy bəka – Keçəl çarə edən
olsa, öz keçəl başına çarə edər.

 Kədə i qılə yol bəbe – Evdə bir böyük olar.

 Kədəş ni həmyoz, məndili pitkonəş dıroz – Evində bir ovuc
acxəmir (maya) yoxdur.

 Kədəş patəni, hamusyəku oməni – Evdə bişməyib, qonşudan
gəlməyib.

 Kəjələ evo, doy bəbırnem – Saxsaxan düş, ağacı kəsərəm.

 Kəfşəni lonən çımı kaqin – Çöldəki qarğalar da toyuğumdur.
 Kəvşənədə pəse, kədə neçi – Çöldə qoyun, evdə canavardır.

 Kələ-kıçə məkə (Kələ-kıçə kam bıkə) – (təxmini) Ho-ho etmə.

 Kələsoxortmə məbi (kələsoxortməti məkə) – (təxmini tərc.)
Öküz kimi hara gəldi başını soxma.

 Kələmsəğə odəmi ko çətine – Yekəbaş adamın işi çətindir.

 Kəy kə bıkə jene – Ev ev edən arvaddır.

 “Kə çı jeniye”-votəşone – “Ev arvadındır” -deyiblər.

 Kəy jen ovdonən bəne karde, xərobən – Arvad evi abadlaşdıra
da bilər, xaraba da edə bilər.

 Kədə jenı-merd votəşone – Evdə hər bir iştə qadınla kişi
şərikdir (yəni hər bir işə şərikli çatmalıdırlar).

 Kəy kələ neqo əbıni – Ev danası öküz olmaz.

 Kəy dəçəy merdi bəzınen – Evi kişisiylə tanıyarlar.

 Kəyku əğıli tono miəlimi bevəci votəkəs deştə dasti əğıli kəy
ğandə – Evdə uşaq yanında müəllimi pisləyən, onun
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nöqsanlarından danışan adam öz əli ilə uşağın evini yıxır.

 Kılo çı səyku pırtiyedə – Adamın papağı başından düşür
(baxanda).

 Kıtıku tarsə morə cı hılo benibəşe – Pişikdən qorxan siçan
deşiyindən çıxmaz.

 Kıtı qəv bə dumə nibərəse, bəvote şışe – Pişiyin ağzı ətə
çatmaz, deyər bu ağ ciyərdir.

 Kıtı qəv bə şıti nibərəse, bəvote mırdole – Pişiyin ağzı südə
çatmaz, deyər mundardır.

 Kılom ğande çı kafte, kafteən şe, kıloən – Papaq atdım
göyərçinə, göyərçin də getdi, papaq da.

 Kıtı çumun bı dıyo mənfəte – Pişiyin sidiyi də dənizə xeyirdir.

 Kıləşi bə otəşi nibasparden – Samanı oda tapşırmazlar.

 Kı(o)lo merdi sədə bəbe – Papaq kişinin başında olar.

 Kı(o)lo peqətoney – Papaq aldı qaç dır.

 Kılo bınə, divon bıkə – Papağı yerə qoy, divana başla.

 Ki hə bıbo, əmə çəy palənimon – Kim eşşək olsa, biz ona
palanıq.

 Ki ro tanq bıko, Xıdo çəy roy tanq bəka – Kim camaatın
yolunu daraltsa, Allah onun yolunu daraldar.

 Kinə nıbə kədə səhmon əbıni – Qız olmayan evdə səliqəsahman olmaz.
 Kinə bə soədə vıl bə kam əbıni – Qız olan həyətdə gül əskik
olmaz.

 Kinə bə ruj bısuto – Qızın doğulan günü yansın.

 Kinə şələ nemıkə şələy – Qız yükü duz yükü.

 Kinə sədo haft bandi peşto bə quş bome – Qızın səsi yeddi
dağın arxasından da qulağa çatar.
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 Kinə sığ qon bedə – Qızın daşı ağır olur.

 Kinən bıbo, zoə vırədəy – Qız olsa da oğlan əvəzidir.Kinə
nıkuş, ıştə zonıği bəkuyeş - Qızını döyməyən dizin döyər.

 Kinə çəş pıə kədə bəbe – Qızın gözü ata evində olar.

 Kinə baxşə əbırınnin – Qızın payını kəsməzlər.

 Kinə şə vırə çok bıbu – Qızın düşdüyü yer yaxşı olsun.

 Kinə bo pıə bəbəme, zoə çəy məclisi dəbəvone – Qız ata üçün
ağlayar, oğul onun məclisin keçirər.
 Kinə yol karde hoston ni – Qız böyütmək asan deyil.

 Kinə çəkutədə bəpe əzrayili mu bıbu – Qızın alnında gərək
Əzrayılın tükü olsun.

 Kinə çı kəy reçe (rəvoşe) – Qız evin yaraşığıdır.

 Kinə mande-mande ğızıl bəbe – Qız qala-qala qızıla dönər.

 Kinə koy çəmı-çumi ıştə moəku obəmute – Qız işin təhərini
anasından öyrənər.

 Kinə nıdoe bə nav Xıdo çəy bəxti bıdə – Qızı verməmiş Allah
onun baxtını versin.
 Kinə nun qine – Qızın çörəyi itkin düşüb.

 Kinə vəyədə ne, koədə bəqəm bəkan – Qızı toyda yox, işdə
bəyənərlər.

 Ko bıkə diyovıje, kefbıkə şəhərıj – İş görən kəndçidir, kef
çəkən şəhərli.

 Ko çı dıli ruşnəy – İş ürəyi işıqlandırar.

 Ko ıştə soybi pəydo bəka – İş sahibini tapar.

 Ko ıştə soybikü bətarse – İş iş görəndən qorxar.
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 Kon həmə şımbəşıkırin – (təxmini) İşlər hamısı dağınıqdır
(tökülüb qalıb).
 Koltoşə odəmi bəsə dənoy vey çətine – Nahamar adamı
(rəndələnməmiş) başa salmaq çətindir.

 Kopəqə həy kure-kurey – Qoca eşşəyin cavanlıq oynaşmağı
yadına düşüb.

 Kopəqəmoli ıştə balə vey bəpieşe – Qoca inək (mal) balasını
çox istəyər.
 Korə kəjələ mazqı hardə? – Saxsaxan beyni yemisən?

 Kosibi dəvlət bıze – Kasıb üçün ən sərfəli heyvan (var)
keçidir.

 Kosibi kosib bıkə çəy ağle – Kasıbı kasıb edən onun ağlıdır.

 Koy dastədə sə tırniye vaxtım ni – İşdən baş qaşımağa vaxtım
yoxdur.

 Koy dılədə ko beşedə – İşin içindən iş çıxır.

 Koy sədə hırs mandedə, əmmo neçi bərk zuzedə – İşin
başında ayı durur, amma canavar ulayır.

 Ko kardə marde-marde, pandəmedə harde-harde – İşləyir
ölə-ölə, şişir yeyə- yeyə.

 Koy nıqətə bəpe çəy ro-riyə omutiy – İşə başlamamış onun
içra yolunu öyrənərlər.

 Ku bə kuy diyə bəka, bəvote ıştı kuəçəşi jənom – Kor kora
baxar, deyər, çırt gözüvə.

 Kubu, kəçəlbu, əncəx dəbu – Kor olsun, keçəl olsun, ancaq
toruma düşsün.
 Kuçədə mandəkəs kəy ğədri bəzıne – Küçədə qalan adam evin
qədrini bilər.
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 Kuəpılo dı suəmoy baharden – Boraniplovu duzlu balıqla
yeyərlər.
 Kuye, kəçəle, boştə soybi reçine – Kordur, keçəldir, öz sahibi
üçün göyçəkdir.
 Kuçol kuydə – (təx. tərcümə) Boş, mənasız iş görür.

 Kulət be, mande – Yanıb külə döndü.

 Kuməkijə ovədə dənışte, voş bəvoy – Sərçə suya girib oynadı,
bil ki, yağış yağar.

 Kuşkaqəbalə pəreədə bəştə moə obəşe – Çöl toyuğunun balası
üçuşda anasına oxşayar.

 Kuyi Ğafədən bıbo, əy pəydo bəkam – Qaf dağında da olsa,
onu taparam.

 Kuy vinde, kori məsəy – Kor gördü, kar eşitdi.

 Kuç karde puç kardey – Köç etmək puç etməkdir.

Q

 Qahqirə asp bəştə ğırmoc bədo jəy – Tənbəl at özünə qırmanc
vurdurar.

 Qəvo beşə sıxan bənə pərəndəy, vadoy qəte nibəzneş – Söz
quş kimidir buraxdın tuta bilməzsən.

 Qədə odəm yolə han bəvinde – Kiçik adam böyük yuxu görər.

 Qədə-qədə kokardəkəs onibəqıne – Yavaş-yavaş işləyən
yorulmaz.

 Qədəquqəti kardə (məkə) – (təxmini tərcümə)
Görməmişlik edir. 2) Balaca buzov kimi atdanıb-düşmə.
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 Qədəy vo qındə, bənə əleli arişiyedə – Bir balaca külək əsir,
qendələş kimi sınır.

 Qələ bə neçi asparde əbıni – Qoyun sürüsünü qurda
tapşırmaq olmaz.

 Qələvoni (bızəvoni, moləvoni) tumə çəy qiyədə bəbe –
Çobanın (keçiotaranın, naxırçının) torbası boynunda olar.
 Qələvoni ko qələ dumo qardeye – Çobanın işi sürünün dalınca
gəzməkdir.
 Qələvoni jen şanqovoni zırək bəbe – Çobanın arvadı
axşamüstü qıvraqalaşar.

 Qəqroni arzın boho be, səlamməleyk çune şe – Gəgiranın
darısı baha oldu, salam-əleyk hara getdi.
 Qəvdanqə odəni qəvi qəte əbıni – Çoxdanışanın ağzını
bağlamaq olmaz.

 Qəvədə beşə sıxan i kərən bə dumo onibəqarde – Ağızdzn
çıxan söz bir daha geri dönməz.

 Qəvədə beşə sıxani niyo karde əbıni – Ağızdan çixan sözü
gizlətmək olmaz.
 Qəvbəqəvşon doə – Ağız-ağıza veriblər.

 Qəvi votəy quş məstəni – Ağız deyəni qulaq eşitmir.

 Qəvış bənə kəminəy, hiçi haştəni – Ağzı xəlbir kimidir, heç nə
saxlamır.

 Qədə odəm veyəzın bəbe – Balaca adam çoxbilmiş olar.

 Qədə boloə odəmi iddo yol bəbe – Balacaboy adamın iddiası
böyük olar.

 Qəviku ekardə, dumoku bekardə – Ağızdan tökür, daldan
çıxardır.
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 Qəvo sıxan beşe tı biş çəy nokə – Söz ağızdan çıxdı sən oldun
onun nökəri.

 Qıləy kolə ambu bıə mandə çımı xırtədə – Bir kal armud olub
boğazımda qalıb.

 Qıləy mərəşuləy, çəy to İronədə ni – Elə bir cəncəl adamdır ki,
tayı heç İranda da yoxdur.

 Qıləy xunpevardəye, dəy bə sə varde
qanqusmuşdur ki, onunla bacarmaq olmaz.

əbıni

–

Bir

 Qınokorə bəndə Xıdo tono siyodime – Günahkar bəndə Allah
yanında üzüqaradır.

 Qinbəmol çı soybi ni – İtən mal sahibinin deyil.

 Qiy - qərdənım bısiyo botı – Boynum qırılsın sənin üçün.

 Qiy nıbo sə bəpe mande əzıni – Boyun olmasa, baş lap
yuxarıda qala bilməz.

 Qiybəqiyşon doə – Boyun boyuna veriblər.

 Qo marde, qoduş arişyəy – İnək öldü, onun sağıldığı qab da
sındı.
 Qoşğun bəey bə aspi dumodə beysən, nıxtə (ləğom) bıbi, aspi
qəvədə bıbi – Qoşqun olub atın dalında olmaqdansa, noxta
olub ağzında ol.

 Qosıvore – Malbaşdır (mal kimi anlamazdır).

 Qujd hardə kijə tıkiku dəbəbe – Ət yeyən quş dimdiyindən
ilişər.

 Qujd hardə kiyə tıkiku bəbe zıne – Ət yeyən quş dimdiyindən
tanınar.
 Quş har ruj qləy sıxan nıməso kor bəbe – Qulaq hər gün bir
söz eşitməsə kar olar.
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 Quşəlıpə kardedə (məkə) – (təxmini tərcümə) Sakitcə,
eşitmirmiş kimi dinləyir, heç nə bildirmir.

 Quşi kəm bıkə, quşi kəminə – (ümumi mənası: Hər hansı bir
dedi-qodu, söz-söhbət olanda bu atalar sözü işlədilir. Səbrli
olmaq məsləhət görülür.

 Quşisə mandə bənə sıpə, quş doydə – İt kimi qulaqlarını
şəkləyib, qulaq asır.

 Quşonədə ğurğuşum bıbo – Qulaqlara qurquşun.

 Quşosanq bıə – O qədər belə sözlər eşidib, daha əhəmiyyətini
itirib.
 Qujd hardə kijə tık şat bəbe – Ət yeyən quşun dimdiyi əyri
olar.

L

 Lanqə soklon bə lon dənışə hıtdə – Axsaq beçələr yerinə
girməmiş o yatır.

 Lap bə Mortəzəli qıliz oqarde – Lap Murtəzanın tüpürcəyinə
döndü.

 Lap bənə sıpə ləve-ləve kardə – İt kimi burnunu qablara
soxur.
 Lap hanvində Ğuli bıəş – Lap yuxugörən Quluya dönmüsən.
 Lap ıştə ağlış hardə – Tamam ağlı çaşıb.

 Lap uləsə tirki votdə (digər şəxslərdə də işlənir) - (təxminən)
– Sözlərin qol-qabırğasını sındıra-sındıra danışır.

 Lələvun nəveədə jiçiy benibəşe – Boş-bekar (avara-avara)
gəzməkdən bir şey çıxmaz.
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 Lələ-kələ bıkə dəvun – Lələ-kələ (pişim-pişim) edib bir təhər
keçirt.

 Ləmsə şəre çəy şər – Onun şəri (böhtanı) lap Ləmsənin şəri
(böhtanı) kimidir.

 Ləvəynəti insoni çı ğurbi bəğande – Qarınqululuq insanı
hörmətdən salar.

 Ləvəynə odəm bə har bəlo ıştə ləvə dastədə dəbəşe –
Qarınqulu hər bəlaya qarnının ucbatından düşər.

 Ləvəynə odəm bə bu bəşe – Qarınqulu iyə gedər.

 Ləvəynə odəm bəştə ləvə qorənə ıştə şəxsiyəti rərə gin bəka –
Qarınqulu qarnına görə şəxsiyyətini tez itirər.

 Ləvəruonış pıxə – İçalatı çürüyüb.

 Ləvo bə həvo şodoş bə zəmin enibəqıne – Göyə ağac tullasan,
yerə düşməz (adam əlindən).

 Ləvo çəy dasto pırtiyə – Ağacı əlindən düşüb.

 Lınq bə cəhəndım, tojə çəkməm bırnime – Ayaq cəhənnəm,
təzə çəməni kəsdim.
 Lınqi bəpe bəştə lefiyo dıroz bıkəy – Ayağını yorğana görə
uzatmaq lazımdır.

 Lınqi dıroz, lınqi kırt oməy – Bir ayağı uzun, bir ayağı qısa
gəldi.

 Lobu, kəjələbu, əncəx dəbu – İstər qarğa olsun, istər başqa
quş, ancaq ilişsin.

 Loruni balə bo loruni şine – Bayquşun balası bayquş üçün
şirindir.

 Lo ğər-ğuri ıştə pıə, moəku ubəmute – Qarğa qar-quru ataanasından öyrənər.
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 Loy balon yol bin, lo bə tatəsıli həsrət mande – Qarğanın
balaları böyüdü, qarğa isti mal təzəyinə həsrət qaldı.
 Lo çənə ğər-ğər bıko, inci bəştə vaxt bərəse – Qarğa nə qədər
qar-qar eləsə, incil vaxtında yetişər.
 Ləvo riz bəşe, sıxani riz əşıni – Çomağın izi gedər, sözün izi
getməz.
 Lodə mol ıştə kəfşənədə (vilayətədə) kok bəbe – Arıq mal öz
örüşündə (vilayətində) kökələr.

 Loxlə bə mandə – Uzanıb qalıb.

 Loli zıvoni çəy mo bəne – Lalın dilini anası bilər.
 Luz detı dave əkəni – Qarın səninlə dava etməz.

 Luz bə jieye, eqət – Qarın səndən aşağıdır, sıx.

 Luz səyku bəjiye, bəçəy votəy quş doəkəs səbəjiy əmande –
Qarın başdan aşağıdır, onun sözünə qulaq başıaşağı qalacaq.

 Luzi dumo eqınyəkəs çı merdiəti bəqıne – Qarnın ardınca
gedən (sözünə qulaq asan) kişilikdən düşər.

 Luzi si karde hostone, bəpe odəmi nəfs si bıbu – Qarnı
doydurmaq asandır, gərək insanın nəfsi tox olsun.

M

 Mardiədən ıştə votəyku qardəni – Öləndə də dediyindən
dönmür (sözündə bütöv olan).

 Mavlə bə hımbə ovi penibətove – Bardaq kuzənin (səhəngin)
suyuna dözməz (yəni kuzə daha böyükdür).

 Maqi qətə odəm bımi-bəy petoj bəka – Əcəli çatan adam onabuna sataşar.
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 Maqi səynqonəsə bıə odəm bəpe bevəci nıkə – Ölüm ayağında
olan adam gərək pislik etməsin.

 Mande - mande qələ diyəro bəşe – Qala-qala sürü uzağa gedir.

 Mande-mande sıpəsə bebəşe (bəvindemon) – Get-gedə sanki
it başı görərik.

 Mande-mande bə odəm pebənışte – Bir az da qalsa, adamın
belinə çıxar.
 Mardə vəyuy bə həsı dasti – Ölüvay gəlindir qaynananın
əlində.

 Mardəbəyiy – Ölü kimi bir diridir.

 Mardə 40 ruj bəştə kəyşi çəş bəbe – Ölünün 40 gün evinə
gözü olar.

 Mardə bə ğəbıston şe, i kərən onibəqarde – Ölü qəbristana
getdi, bir daha qayıtmaz.

 Mardə ıştə doə coni çəyku səy əzıni – Ölən verdiyi canı ondan
ala bilməz.

 Mardəkəs marde rəxəy, vay bə mandəkəsi holi – Ölən öldü,
canı qurtarde, vay qalanın halına.

 Mardon jıqo zındən bəjiyon hejo xavlo hardedən – Ölülər elə
bilir dirilər hər gün halva yeyir.

 Mandəm miyon ovi, miyon otəşi – Qalmışam odla su arasında.

 Marde hese, qarde ni – Öldü var, döndü yoxdur.

 Melı şəvədə şəş kərə bəzande, bəvote: “Besonə conım” – Qurd
(soxulcan) hər gecə altı dəfə doğar və deyər: “Sonsuz canım
vay”.
 Merd bə co kəsi vədəmandəy (vişmandəy) tamə nibəka – Kışi
olan şəxs başqasının artiğına göz dikməz.
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 Merd bənə niyə aspe, bəpe hardeş zumand bıbu – Kişi erkək
at kimidir, gərək yeməyi güclü olsun.

 Merd du nibəvote – Kişi yalan danışmaz.

 Merd çı merdi dasi onibəqordıne – Kişi kişinin əlini geri
qaytarmaz.

 Merdiəti bə ləvə ğıbon ədənin – Kişiliyi qarına qurban
verməzlər.

 Merdi sıxan kırt bəbe – Kişinin sözü qısa (və kəsərli) olar.

 Merd ıştə ityoti penibəsındıne – Kişi ehtiyatın (maddi)
kəsməz.

 Merd ıştə rişi bə co kəsi çanq ədəni – Kişi saqqalını başqasının
əlinə verməz.

 Merd ıştə tukardə gilizi enibəba – Kişi tüpürdüyün udmaz
(yalamaz).
 Merd ıştə tumi nibaha – Kişi toxumun yeməz.

 Merdi çəş co kəsi ğəzəncədə be, çəvədə merd benibəşe –
Başqasının qazancında gözü olandan kişi çıxmaz.

 Merdi hulğumış bəbe – Kişinin hulqumu olar.

 Merdi sıxan iqlə bəbe – Kişinin sözü bir olar.

 Merd bə merdi poçə əjənni – Kişi kişiyə xəyanət etməz
(badalaq gəlməz.

 Merdieəti de jen varde bıbo, çımı suk ən yolə merd bəbe –
Kişilik arvad gətirməklə olsa, mənim xoruzum ən böyük kişi
olar.

 Merdiəti de vəzifə ni – Kişilik vəzifə ilə deyil.

 Merdon ğır bıən, tı beşəş bə miyon? – Kişilər qırılıb, sən
çıxmısan ortaya?
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 Merdi bəpe qıləy merdə zəhmış bıbu – Kişinin gərək bir
kişilik zəhmi olsun.

 Merdi bəpe qıləy merdə ləvzış bıbu – Kişinin gərək bir kişilik
danışığı olsun.
 Merdi bəştə əğıli (hırdəni) i kərə bə perəke diyə karde bəpe
bo əğıli (hırdəni) cəzo bıbu – Kişinin uşağına bir dəfə tərs
baxışı gərək uşağa cəza olsun.

 Merdon kəkəy, jenon ləkə – (Təx. tərc.) Kişilərlə kişidi,
arvadlarla arvad (arvadoxşar kişilər haqqında).

 Mex bə zəmin eşdəni – Mıx yerə batmır.

 Məbi həy to, çəy to biş, bəpe çəy boy peğətiy – Olma eşşəyin
tayı, ona tay oldun, gərək yükün çəkəsən.

 Məçiti bə oj be, bə sıpə həyo çiç be – Məscidin qapısı açıq
oldu, itin həyasına nə gəldi?

 Məçitədə dıvo bəkan, nıfin nibəkan – Məçiddə dua edərlər,
qarğış yox.

 Məhol kuç kardə, kori vote sədo (hənir-hənir) omedə –
Ətrafda hamı köç edir, kar dedi (hənir-hənir) səs gəlir.

 Məkrızənənə jeniku dod əmon – Məkrizənən qadından
əlhəzər.

 Məlo votəy bıkə, çəy kardəy məkə – Mollanın dediyin elə,
elədiyini etmə.

 Məti, məti, cılməy fəti – tərcümə olunmur.

 Məkaşt bəlo, mədıv bəlo – Əkmə bəla, biçmə bəla.

 Məymuni bu bəçəy ıştəni xoş bome – Meymunun iyi özünə
xoş gələr.

 Məvotən, məlıvən, mamjeni şəlemış tırşovniyə – Deməyin,
tərpənməyin, əmiarvadı şalğam turşudub.
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 Məvotən, məsırən, Həmzə xıyoş kaştə – Deməyin, gülməyin,
Həmzə xiyar əkib.
 Məvindəki şe nıvinde, kəçələkinə şu – Görməmiş şey görmədi,
keçəl qız ər (görməmiş adamlar barədə).

 Məvot düzi, bəkuyen ıştı luzi – Demə düzün, döyərlər sənin
qarnını.
 Məzlumi ah rə-di bəqəte – Məzlumun ahı gec-tez tutar.

 Mıv bə hard bəşe – Çöl ördəyi yemə gedər.

 Mı peçınime, tınən boy oçın – Mən diləndim, sən gəl soyub
apar.

 Mı çase bəştı nofi, qələ, tı caşe bəçımı tırnə kələ – Mənim
gözüm sənin naxırında, süründədir, sənin gözün mənim qotur
danamda.

 Mı rışte, duki lışte – Mən əyirdim, əyirici alət hamısını yalayıb
götürdü.

 Mı votdəm, mı məsedəm – Özüm deyirəm, özüm də eşidirəm.

 Mıhoribə vey kəonış xərobə kardə – Müharibə çox evlər yıxıb.

 Mılolədoy bınədə puçəvizış vində – Motal ağacının dibində içi
boş qoz tapıb.

 Mınış vinde çoçəş be – Məni gördü, dördgöz oldu.

 Mıjdi qəte hostone, əy rozi oqəte çətin – Haqla günəmu
işləyən tutmaq asandır, onu razı salmaq çətin.

 Mışt bə bizi enibəşe – Yumruq bizə batmaz, biz batar.

 Mışt axməxi ağılmand bıkəy – Yumruq axmaxı ağıllandırandır.

 Mışti sə vəyştədə omə – Yumruğun başı behiştdən gəlib.

 Miyonqəziku ehtiyot bıkəyş – Kəmfürsətdən ehtiyat edəsən.

 Miyonədə hardə, kənoədə nəvdə – Ortada yeyir, qırağda gəzir.
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 Miyondonon ıştə doni hordə – Dənlərin arasında öz dənini
üyüdür.

 Miyon de çəş bəvi ıştə koy vində – İki göz-qaş arasında işini
görür.

 Miyonqəzəti kam bıkə – (təxminən) – İkiüzlülük etmə.

 Miyonqəzə odəmiku bıtarsiş – İkiüzlü, quyruğunu qısıb gəzən
adamdan qorxasan.
 Mivə qıləvıjıni sıpə-şəğol baharde – Meyvənin seçməsini
çaqqal-çuqqal yeyər.

 Miəllim boğəvone, çəy boğədə har curə mivə rəsedə –
Müəllim bağbandır, onun bağında hər növ meyvə yetişir.

 Miəllim cı insoni beyni memare – Müəllum insan beyninin
memarıdır.
 Miəllim çordəşəvə oşıme, bəpiyeşe çəy ruşnə bə həməy eqını
– Müəllim on dörd gecəlik Ay dır, istəyər ki, onun işığı hamıya
düşsün.

 Miəllim jıqo boğəvone, əy pidəşe bəçəy mivon hejo həşi eqını
– Müəllim elə bir bağbandır ki, onun meyvələrinə daim
günəşin düşməsini istəyər.

 Miəllim qıləy mivədoy, çəy mivə çəy bə ərsə rosniyə əğlonin –
Müəllim elə bir meyvə ağacıdır ki, onun meyvəsi yetişdirdiyi
uşaqlardır.

 Miəllim nun patə sıə tənuy, bəpiyeşe çəy patə nunədə həmə
harde bızıno – Müəllim çörək bişirən isti təndirdir, istəyər ki,
onun bişirdiyi çörəkdən hamı faydalansın.

 Miəllim vəşə kurəy, bəpiyeşe həmə çəy qırdo ıştəni tat bıkə –
Müəllim yanar od kürəsidir, istəyər ki, hamı onun istiliyində
qızınsın.
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 Miəllimi dəçəy omutə əğılon zındən – Müəllimi onun
öyrətdiyi uşaqlar ilə tanıyırlar.
 Miəllimi dılən bənə çəy cifi poke (təmize) – Müəllimin qəlbi
də onun cibi kimi pakdır.

 Miəllimi nızınə cəmiyyəti oxoy nişe – Müəllimi tanımayan
cəmiyyətin sonu yoxdur.

 Miəllimi nom bə zəmin qınye, jıqo bızın əv marde – Müəllimin
adı biabırçılıqla halland, elə bil ki, öldü.
 Miəllim bənə şami bəvəşe, əmo hiç onibəkışye – Müəllim şam
tək yanar, amma heç vaxt sönməz.

 Miəllim bə əğılon umute-umute çəvon çəşi ruşnə zu kardə,
ıştə çəşi ruşnə ku kardə – Müəllim uşaqlara öyrədə-öyrədə
onların gözünün işığını artırır, öz gözünün işığını itirir.

 Miəllim bənə avşumiy, rərə nəm bəkəşe – Müəllim ipək
kimidir, tez nəm çəkər.

 Miəllim bənə kandımuziy, kandımuz bə həməy i cür şini
doydə – Müəllim bal arısı kimidir, bal arısı hamıya bir cür bal
verir.

 Miəllim bənə sipiyə pambəy, rərə ləkə pebəqəte – Müəllim ağ
pambıq kimidir, tez ləkə götürər.

 Miəllim bəpe əğıli qıno bəcəy qi bınə, çəyo cəzo bıdə –
Müəllim gərək uşağın günahını boynuna qoysun, sonra cəza
versin.
 Miəllim bəpe purdəmox bıbu – Müəllim gərək nəfsi tox olsun.

 Miəllim çı dovri momardə muze – Müəllim bu dövrün anası
olmüş arısıdır.

 Miəllim deştə har hərəkəti bəpe nımunə bıbu – Müəllim bütün
hərəkətləri ilə-bir küll halında müəllim olmalıdır.
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 Miəllim deştə təfəkkuri, elmi, insonəti, mədənyəti Miəllim
bedə – Müəllim özünün təfəkkürü, elmi, insanlığı,
mədəniyyəti ilə müəllimdir.

 Miəllim Həşiye, okışyəsə cəmiyyət dəbəbiye – Müəllim
günəşdir, sönsə cəmiyyət donacaq.

 Miəllim ıştə dərs doə əğılon həm moy, həmən pıəy, əncəx ə
əğılonədə kuyədə, bəbe deşmen – Müəllim dərs dediyi
uşaqların həm anası, həm də atasıdır. Ancaq o uşaqlardan
döydükdə düşməni olur.

 Miəlliməti kardəkəs veye, miəlum kam – Müəllimlik edən
çoxdur, müəllim az.
 Miəllimi bə nodincə əğıli i kərə diyə karde bəpe boəy cəzo
bıbu - Müəllimin bir baxışı nadinc uşaq üçün cəza olmalıdır.

 Miəllimi bəpe miəliməti zəhmış bıbu – Müəllimin müəllimlik
zəhmi olmalıdır.

 Miəllimi çəş bənə çəy dıli hejo pure – Müəllimin gözü ürəyi
kimi daim doludur (yəni toxdur).
 Miəllimi çəş ovəynəy, har çiy vində – Müəllimin gözü hər şeyi
əks etdirən güzgüdür.

 Miəllimi çəş tavzıy, har çiy kəşe zındə – Müəllimin gözü elə bir
tərəzidir ki, hər şeyi çəkə bilir.

 Miəllimi çəşi vədə hiç çiy niyo karde əbıni – Müəllimin
gözündən heç nəyi yayındırmaq olmaz.

 Miəllimi dıl bo həməy bəsute, boy sutəkəs əbıni – Müəllimin
ürəyi hamıya yanar, onun halına yanan olmaz.

 Miəllimi elmi umute pidəşone, çəy duzyəti ne – Müəllimin
elmindən hamı faydalanmaq istəyər, düzlüyündən yox.

 Miəllimi elmi piyəkəs vey bəbe, çəy xoto piyəkəs kam –
Müəllimin elmini istəyən çox olar, xətrini istəyən az.
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 Miəllimi əğıl nahandoən, insonətiş vey bəbe – Müəllimin uşağı
oxuya bilməsə də, insanlığı çox olar.

 Miəllimi ğəzənc bərəkətine, kam səydə, de vey səkəson
bərobər jiyeydə – Müəllimin qazancı bərəkətlidir, az alır, cox
alanlarla bərabər yaşayır.

 Miəllimi həmə ko çəşi vədəy, bevəci rərə bə çəş bəçiye –
Müəllimin bütün işləri göz qabağındadır, pisi tez gözə
görünür.
 Miəllimi zınəy bə həməy xoş bome, çəy təkardə olət ne –
Müəllimin biliyi hamının xoşuna gələr, geydiyi paltar yox.

 Miəllimiku omutəkəs vey bəbe, bəy çiçsə doəkəs kam –
Müəllimdən öyrənən (qazanan) çox olar, ona nə isə verən az.
 Miəllumi kardə hərəkət bə çəş rərə bəçiye – Müəllimin etdiyi
hər hansı hərəkət gözə tez görünər.
 Moəmuz minqə nıko, niyəmuz minqə əkəni – Dişi arı səs
eləməsə, erkək arı onun ardınca düşməz.

 Moə nıfin rərə bəqəte – Ananın qarğışı tez tutar.

 Moğnəlizədə zinə beşə, bəmı civ-civ omutdə – Qabığdan
(yumurtanın) dünən çıxıb, mənə civ-civ öyrədir.

 Mıhoribə bə vey bəonış ter pevoniyə – Müharibə çox qapılara
ip salıb (yəni bağlayıb.)

 Mol bə çətin eqıniye, ıştə soybi osə bəğande – Mal çətinə
düşəndə sahibini axtarar.

 Mol bə dızdi kəl bəqəte, bə oşko bəzande – Mal gizlində bəhər
(hövr) alar, aşkarda döğar.

 Mol bə moliəti bə deyəndı burə şedə – Heyvan heyvanlığı ilə
bir-birinin səsinə səs verir.

 Mol boştə soybi bəmande – Mal sahibi üçün qalar.
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 Moli ruyə dıroze, ijən heyve bəbe – Malın bağırsağı uzundur,
yenə artar.

 Moli zımhori tovıston bəqəten – Mal-heyvanın qış ehtiyatını
yayda tədarük edərlər.

 Molginbəkəsi imonən gine – Malı itənin imanı da, sanki itir
(çox adamdan şübhələnir).

 Molbırniyəkəsi çaxuş bəbe – Malkəsənin bıçağı olar
(başqasından istəməz)
 Morə vamədə, çəy dumi məqət – Siçanı buraxıb quyruğunu
tutma.

 Mor bəhıte, deşmen əhıtni – İlan yatar, düşmən yatmaz.

 Mor bıə, nıştə ıştə dumisə – İlan kimi quyruğu üstə əyləşib.

 Mori dumi enıqətoş tıni əjənni – İlanın quyruğunu
taptalamasan, səni çalmaz.

 Mor çənə şat-şur bışo, bəştə lonə düz dəbəşe – İlan əyri-üyrü
getsə də, yuvasına düz girər.

 Mori çı mamburi zəhləş bəşe, mambur çəy lonə qəvədə
bebəşe – İlanın mamırdan zəhləsi gedər, onun yuvasının
ağzında bitər.

 Mori jəy hıte, az nıhıtim – İlan çalan yatdı, mən yatmadım.

 Morə bə hıl dəşe əzıni, qıləy kıləşəqezı bəştə dumi anqıl bəka
– Siçan deşiyə girə bilməz, quyruğuna bir süpürgə də
bağlayar.

 Moğnə nınoə kaqisə kəfşəni lon çokin – Yumurtlamayan
toyuqdan çöldəki qarğalar daha yaxşıdır.

 Mori sənqonə baham, ımi əhənim – İlan yumurtasını yeyərəm,
bunu yemərəm.
 Mori balən mor bəbe – İlanın balası da ilan olar.
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 Mori sənqonəm hardəmbəy bəsə bəy çokbe – İlan
yumurtasını yesəydim, bundan yaxşı idi.

 Moy dumiku əqətnin, ni bəbe (bə ni bebəşe) – Balığı
quyruğundan tutmazlar, yoxa çıxar.

 Moy bolı-puri əloməte – Balıq bolluq əlamətidir (bolluğu
göstərir).

 Moləvoni jen şanqovoni zırək bəbe – Naxırçının arvadı
axşamçağı zirək olar.
 Mori dumi enıqətoş, ıştı səpe əvaştıni – İlanın quyruğunu
tapdalamasan, üstünə tullanmaz.

 Mor çı odəmi poşnə çəş bəka, odəm çı mori səy – İlan adamın
dabanını gözləyər, adam ilanın başın.
 Mor bəhıte, dışmen əhıtni – İlan yatar, düşmən yatmaz.
 Muz bəsə şirə şedə (bəşe) – Arı şirəyə gedər (uçar).

 Muz oqət ıştə anqıştə bəlışte – Arı saxlayan barmağın yalayar.
 Muzi kuni riz kardedə – Arının dalında izi görməyi bacarır.

N

 Nadürüstəti orəx ıştəni sadr bədo – Nadürüstlük gec-tez
özünü büruzə verər.

 Nanqıri qujdiku co karde əbıni – Dırnağı ətdən ayırmaq
olmaz.

 Navmolon bokəy bome – Mallardan (heyvanlardan) qabaq
evə gələr.

 Nav vay riyə kardedə – Qar yağmamış yol açır.
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 Nav idi çınyə vənəşə bəvote: mı ıştə idım nıvinde, tınən
nıvindoş – Bayramdan qabaq dərilən bənövşə deyər: Mən
bayramımı görmədim, sən də görməyəsən.
 Neçi dumi bıbırnoş, sıpə əbıni – Canavarın quyruğunu
kəsməklə it olmaz.
 Neçi dəbastoş sıpə əbıni – Canavarı bağlasan da it olmaz.
 Neçi bukə-bə-bukə bəhıte – Canavar üz-üzə yatar.

 Neçi qəv bə xun qınyə – Canavarın ağzı qana bulaşıb.

 Neçi qətyədəy mol ıştə soybi axtər bəka – Canavar tutanda
mal sahibini axtarar.

 Neçi de pəsi dustiyəti əqətni – Canavarla qoyunun dostluğu
tutmaz.

 Neçiyəbalə qələ dılədən yol bıbo, əv pəs əbıni, neçi bəbe –
Canavar balası qoyun sürüsünün arasında da böyüsə,
nəticədə canavar olar.

 Neçi qəteədə mol boştə xıvandi bənəve – Canavar tutan mal
sahibini axtarar.

 Nəhəyə vırəy tırındəş – Qaşınmayan yeri qaşıyırsan.

 Neçi bəzuze, ıştə balon bəştə sə qırdə bəka – Canavar
ulayanda balalarını başına yığar.

 Nəhlət bə həyən, bəçəy kardə qitiən – Lənət eşşəyə də, onun
xışladığı yerə də.

 Nəhəyə vırədə xun bekardə (beməkə) – Qaşınmayan yerdən
qan çıxardır (çıxartma).

 Nəyi-nəyi məkə – Danışanda sözü çeynəyib yerə tökmə.

 Nə nuni bə vəjələ dərostne zındə, nə vəjələ bə nuni – Nə
çörəyi vəjələyə (pələ) çatdıra bilir, nə də vəjələni pələ.
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 Nə nunmon bə vəjələ dərosnimone, nə vəjələ bə nuni – Çörəyi
vəjələyə (pələ), vəjələni (pəli) çörəyə çatdıra bilmədim(k).

 Nə bə nav omedə, nə siyosicimış siydə – Nə qabağa gəlir, nə
də qara ipi qırılır (nə də qaradan çıxır, yəni bədbəxtlik
yaxasını tutub).

 Nə ordəy, nə sus – Nə undur, nə süs.

 “Nəhəm-nəhəm” bə xonçə bınıştiku bıtarsiş – Yemirəm deyib
süfrəyə oturandan qorxasan.

 Nənə arifbe kukəş qəte qədə-qədə, balə arifbe dıqlə-dıqlə
hardeşe – Nənə arif oldu, kökəni balaca etdi, bala arif oldu ikiiki yedi.

 Nəv qıləm səbe, mande da qılə – Doqquzun almışdım, qaldı
onu.

 Nəv tırki vədə xıyo bəmande? – Doqquz türkün qabağında
xiyar qalar?

 Nəvə şin bəbe, bəçəyro, çəy əvəzi çəy zoəku bəste – Nəvə şirin
olar, çünki babanın əvəzin onun oğlundan alar.

 Nəv qılə sıpə çu koşə, ın ko bə sə qınyə – Doqquz it yığışıb bir
ağacı gəmirib, bu iş ərsəyə gəlib.

 Nıvıştəkəsi bevəcə ğələm jəşe – Yazıyazan qələmin pis çalıb.

 Nıştiədə sust bedəm, əştiədə pus – Oturanda yoruluram,
duranda soyuluram.
 Nıvindəkəs çəşi ğədri bəzne – Kor olan gözün qədrini bilər.
 Nıfin dısəy bəbe – Qarğış ikibaşlı olar.

 Nığonə ıştə zilisə okırındə – Kömbəni öz közü üstə çəkir.

 Nıkaştıme bəlo, bıdıvım bəlo, bıhırım bəlo – Əkmədim bəla,
biçdim bəla, aldım (satın) bəla.
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 Nımoj, rujə çə dınyoy omyə – Namaz və oruc o dünyanın
ehtiyat ruzisidir.

 Nısoəvırəy kaştıqılədə məhsul kam bəbe – Gün düşməyən
yerdə əkilən bitkinin məhsulu az olar.

 Nısyə çiy harde hostone, çəy puli doy çətin – Nisyə alınan şeyi
yemək asandır, pulunu vermək çətin.

 Nıtasbəymon cı qamiku, ku bimon çı diyəbuləku – İsinmədik
istisindən, kor olduq tüstüsündən.
 Nıkaştoş ədıvniş – Əkməsən biçməzsən.

 Niso kavuyə qoy – Nisonun göy rəngli inəyidir.

 Nışte-nışte qələ diyəro bəşe – Oturduqca sürü uzağa gedir.

 Nıştə bəsə xoləsə – Oturub çay qırağında balığın düşməsini
gözləyir.

 Ni-nıbətiku osyovon mandə, ğuddətiku kəvıjə peqətdəni –
Yoxluqdan dəyirmançı qalır, iddiakarlıqdan haqq götürmür.

 Nimqəzış şat bıə – Arşını əyilib (baxtı sönür).

 Niəmuz bə moəmuzi minqə şedə – Erkək arı dişi arının səsinə
gedir.

 Nobudəəkini qırdəkarde çətin bəbe – Məhsulu zəif olan
sahənin əkinini toplamaq çətin olar.

 Nodon sıxan bə quş əqətıni – Nadanın qulağı söz qəbul etməz.

 Nodoni ən yolə nodonəti çəy hiç kəsi nəsyəti bə quş nıqəteye
– Nadanın ən böyük nadanlığı heç kimin sözünü qulağına
almaması (eşitməməsidir).

 Nodon ıştə sırafəsətiku bə bəlo dəbəşe – Nadan özünün
yekəbaşlığından nadan olur.

 Nodoni kon bəsə nodonətisə bino bəbe – Nadanın işləri
nadanlıq üzərində qurular.
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 Nobudəəkin qer-qulul bəva – Münbit olmayan əkin sahəsi
vikə bitirər.

 Noxələfədə dust əbıni – Naxələfdən dost olmaz.

 Nokə bəvote, pozi kolığə mor mıni bıjənı, bıhıtım, əvəsorədə
bəji bıbum – Nökər deyər: Payızda kürt ilan məni çalsın,
yatım, yazda ayılım.

 Noşe bəsə kulə bəy (bütün şəxslərdə işlənir) – Bizi açıq qapı
ağzında qoydu.

 No-xərəşo zındəni – Yaxşı, pis bilmir.

 Nohəxə xun bə zəmin əmandıni – Nahaq qan yerdə qalmaz.

 Nokosibi nün çı həvuşi peştisə bəbe – İşini bilməyənin çörəyi
dovşanın belində olar.

 Nüni nüni rizisə onibəjen – Çörəyi çörəyin izinə yapmazlar.

 Nun aspo bəbe, tı piyodə – (elə etsən) Çörək atlı olar, sən
piyada.
 Nun ənə şəhrədə – Çörək şəhərdədir.

 Nun bıbırni nuni Xıdo bəbırne – Çörək kəsənin çörəyini Allah
özü kəsər.

 Nunı nıboən, nunəzıvonı bıbu – Çörəyin olmasa da, çörək
verən (şirin) dilin olsun.

 Nuni çəş nıkardəkəsi Xıdo bəje – Kəsilən çörəyi gözləməyənə
çörək qənim olar.

 Nuni bıdə Xıdoye – Çörəyi verən Allahdır.

 Nunikuşon xəbə səy: - “Çokono omedəş?” – Çörəkdən
soruşdular:”Hardan gəlirsən?”
Votışe: “Çı tıvoxi tono” – Dedi: “Mehribançılığın yanından.”

 Nunkuə avlod bebəhrə doye – Nankor övlad bəhərsiz ağacdır.
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 Nunkuə avlod çı Xıdo tonikuən siyodime – Nankor övlad Allah
yanında da günahkardır.

O

 Ocizi zıvon dıroz bəbe – Aciz adamın dili uzun olar.

 Odəm vadoəcılov əbıni – Adam ağzıyırtıq olmaz.

 Odəm bəpe çı çəşo si bıbu – İnsan gərək gözündən doysun.

 Odəm bəpe ıştə muədə bımardı – İnsan gərək öz dairəsində
dolansın.

 Odəm ıştə sıpə ğıryətiən kəşdə – Adam öz itinin də qeyrətin
çəkir.
 Odəmi bəpe xun təmiz bıbu (çəy xun ğəlize) – Adamın gərək
qanı təmiz olsun (onun qanı natəmizdir).

 Odəmi luz bəpe dıyo bıbu, biləkot ne – Adamın qarnı gərək
dərya olsun, gölməçə yox.
 Odəmi bəpe səvonış bıbu – İnsanın gərək əsli-nəsli olsun.

 Odəm ıştəni ənə ixroc əkəni – İnsan özünü bu dərəcədə
aşağılamaz.

 Odəm iştəni ənə poymol əkəni – İnsan özünü bu dərəcədə
paymal etməz (əldən salmaz).

 Odəmi coni jıqo səydən, hiç xəbə bedəni – Adamın canını elə
alırlar, heç özünün də xəbəri olmur.

 Odəmi çiçış nıbe, əvış vey bəpieşe – İnsanın nəyi olmasa, onu
çox istəyər.
 Odəmi ıştənbəsə vadoş vey kon bəka (bəqəte) – Adamı
özbaşına buraxsan çöx iş görər.
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 Odəmi odəm bıkə çəy ağle – Adamı insanlıq həddinə çatdıran
onun ağlıdır.
 Odəmi roədə bekarde hostone, bə ro varde çətin – Adamı
yoldan çıxartmaq asandır, yola gətirmək çətin.

 Odəmi dəçəy ağli-kəmoli bəznen – Adamı onun ağl-kamalı ilə
tanıyarlar.
 Odəmi bıryə anqıştəsə xok enibəka – Adamın kəsilmiş
barmağına kül tökməz.

 Odəmi sıxaniku bəqəten, həyvoni quşiku – Adamı sözündən,
heyvanı qulağından tutarlar.
 Oxoy bə xəye – Axırı xeyir olandır.

 Olət pinə pebəqəte, luz pinə penibəqəte – Paltar yamaq
götürər, qarın yamaq götürməz.
 Ojəkuy – Közüaçıq kordur.

 Omə rujonı xəy bıbu – Gələn günlərin xeyir olsun.

 Ordə bə voy nibasparden – Unu küləyə tapşırmazlar.

 Ordəsə jıqo pıyedə, riz kardəni – Unun üstündə elə yeriyir ki,
izi qalmır.
 Osıni bəcue, tu bəka – Dəmiri çeynəyib tüpürər.

 Osınə bən bə çuə bə mıhtoc bəbe – Dəmir qapı da taxta qapıya
möhtac olar.

 Osmoni hə bəzıre (Tı ı koy bıznoş karde) – Göydəki eşşək
anqırar (əgər sən bu işi görə bilsən).

 Osmonədə xəşi, zəminədə kuluklesə (yəne voş) bıbo, (bızın)
bandədə şəğoli zandəşeş – Göydə günəşdirsə, yerdə yağış, (bil
ki) dağda çaqqal doğub.

 Oşıməşəvi zanq eğandə, kuyəkinə çəş peğandə – Aylı gecə hər
tərəfi işığa qərq edib, o dərəcədə işıqlandırıb ki, kor qız da
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adama göz edir.

 Oşımi lınqon bə həvo bin, bızın hışki bəbe – Ayın ayaqları
yuxarı olanda bil ki, həmin ay quraqlıq olar.

 Otəş məbi məsut, ov bıbi okışt – Od olub yandırma, su ol
söndür.
 Otəş bıqıno bətı, loxləbılanq – (təx.tərcümə) Od dəysin sənə,
sürətlə boyu ucalan (loxləbəlanq).

 Otəşi bəçəmə səş ekarde, tı boy təmşo bıkə – Başımıza bir od
tökdülər ki, gəl görəsən.
 Otəşi bəçəmə sə ekardən, otəşiən bə dumo mandə – Bir od
başımıza tökürlər, biri də dala (sonraya) qalır.
 Otəş evəşe-evəşe ruşnəş kam bəbe – Od sönə-sönə işığı
azalar.

 Otəş ğəzəni jiədə çənə tınd bıbo, ıştəni (həmuş bəka) obəkışte
– Qazanın altındakı od nə qədr tünd (güclü) olsa, özünü
söndürər.
 Ov ıştə riyə pəydo bəka – Su öz yolunu tapar.

 Ov mırdoli penibəqəte – Su mundarlıq (natəmizlik) götürməz.

 Ov sape əşıni, saru dəbəruye – Su yuxarı yox, aşağı axar.

 Ovən i vırədə vey mandeədəy bu bəkarde – Su da bir yerdə
çox qalsa, iylənər.

 Ovi bəpe səvonış bıbu - Suyun gərək mənbəyi olsun.
 Ovi sə pandəmə? – (təx.) Su qəhət olub?

 Ovi lokəku peş məkə – Suyu elə tök ki, tabağdan daşmasın.

 Ovi dimisə pambəy – Suyun üzündə pambəq kimidir.

 Ovi mandə vırədə təyəmum əkənin – Su olan yerdə təyəmum
etməzlər.
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 Ov çəyku lil bə – Su ondan (onun tərəfindən) bulanıb.

 Ov lil karde çəy kanə pişəy – Su bulandırmaq köhnə peşəsidir.

P

 Pambəy bəsə ovi dimisə – Su üstündə pambıq kimidir.

 “Panıbəxıdo” bə ro benibəşen – “Allaha təvəkkül” (məqsədsiz)
yola çıxmazlar.

 Pard mande ruy (ovi) bə dim – Körpü çayın (suyun) o üzündə
qaldı.

 Pardeş doə bə ovi – Körpünü suya verib (körpüləri su aparıb
(uçurub))

 Pe-pevanq kardə(ş) – Səsin çox yuxarıdan gəlir.

 Pe-pe şedə(ş) – Çox yuxarıdan gedir(sən).

 Peşim bəsə bandi qədə kinə jəme bətı fəndi – Çıxdım dağın
üstünə, ay balaca qız, səni ovladım.
 Peşomeku hələ hiç kəs xəy vindəşni – İndiyə qədər heç kim
içkidən (spirtli) xeyir görməyib.
 Peş vəyə penc mənot bıdə ve bəbe – Toydan sonra beş manat
verən çox olar.
 Peyğəmbəri bə behəyo səlomış doə, dəvardə – Peyğəmbər
bihəyaya salam verib keçib.
 Pələnq çı kıtı daye – Pələng pişiyin dayısıdır.

 Pəs ıştə vəy lınqi nibahase – Qoyun balasının ayağını
tapdalamaz.
 Pəsim(e) ıştə paşməsə – Qoyunam, yunum üstümdə.

 Pıə-moə nıfin rərə bəqəte – Ata-ananın qarğışı tez tutar.
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 Pıə-moə bəştə əgıli xəy-dıvo nıdo, çə əğıli ko çətine – Ata-ana
ovladına xeyir - dua verməsə, o övladın işi çətindir.
 Pıştış peğandə bə qəv – Ağzına qovut alıb, durub.

 Pıye-pıye nun harde qınoy – Yeriyə-yeriyə çörək yemək
günahdır.
 Pidə ıştə hani qəp bijəniy, dızdi qəp jəydəş (2-3-cü şəxslərdə
işlənə bilir) – İstəyirsən ki,yuxunu danışasan oğurluğundan
danışırsan.

 Piyəçınəti siyodimətiy – Dilənçilik üzüqaralıqdır.

 Piyəjen boxlə hordə – Qoca nənə paxla dartır (göy guruldayır)

 Piəmerdi dol, piyəjeni zandəye – Qoca kişi və Qadının əmələ
gətirdiyidir.

 Piyəpəsi dole, sardış bəbe – Qoca qoyunun balasıdər, tez
üşüyər.

 Piyodə bo aspo handedə – Piyadə atlıya meydan oxuyur.

 Piyozi təvəni çəy dumo bəbe – Soğanın acılığı dalında olar.

 Piyoz hardəkəsi cən bu bədo – Soğan yeyənin ağzından
(nəfəsindən ) iy gələr.

 Piyozı hardəni, ışti dılə boçi təvedə? – Soğan yeməmisənsə,
için niyə göynəyir?

 Piyozı hardə ni, cənı boçi bu doydə? – Soğan yeməmisənsə,
nəfəsindən niyə iy gəlir?

 Piyozi təvənəti dəçəy qədəli be ni – Soğanın acılığı onun
balacalığında deyil.

 Potşo zılm, bə cəmati həxsızəti çəy ıştən sədə bəçəke –
Padşahın zülmü, camaata haqsızlığı onun öz başına tökülər.

 Potşo qardeşədə sə oqəte hoston ni – Çevriliş dövründə baş
girləmək asan deyil.
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 Pozi həşiədə pələnq bə tul bənışte – Payız günəşinin
istiliyində pələng palçığa əyləşər.

 Pozədə avəqurə vey qıniye, bızın zımson bəd bəbe – Payızda
(göy gurultusu) şimşək çox çaxanda, qış bəd olar.

 Pozi bəleləqıləş harde, kıtə bəbe potə – Payızın palıdgiləsini
yeyəndən sonra qoduq potaya dönər.

 Pozi de pozi bebəkan – Pazı pazla çıxardarlar.

 Pul insoni çı roədə rərə bebəka – Pul insanı tez yoldan
çıxardar.

 Puli kəonış xərobə kardəşe ki – Pul o qədər evlər yıxıb ki!

 Putədoy lorun bəsə bəy reçine – Çürük ağacın başında outran
bayquş ondan gözəldir.
 Pustı ve vaxt bə ovi doə – Dərini çoxdan suya vermisən.

 Pusə ğəyşiki xəbə səşone: “Çand sin (yaş) bəkaş?” Votışe:
“Duməku xəbə bıstən” – Dəridən soruşdular: “Neçə il
yaşayarsan?” Dedi: Quyruqdan soruş).
 Pusı bə se kopik əqınni – Sənin dərin üç qəpiyə dəyməz.

R

 Rəməzonə manq bə sə be, mande i qılə 9 ruj, dı qılən 10 ruj –
Ramazan ayı tamam oldu, bir doqquz, iki on gün qalıb.
 Rə kəxıvand (kəsoyb) bıəkəsi əğıl vaxtədə bəçəy indodi
bərəse – Tez evlənənin uşağı vaxtında onun imdadına
çatacaq.

 Rərə-rərə kuç bıkəy oxoy puce – Tez-tez köçe dənin axırı
puçdur.
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 Rə kəxıvand bıəkəs pəşimon əbıni – Tez evlənən peşiman
olmaz.

 Rəyrə ğəssəm hardəkəs du vey bəvote – Tez-tez and içən
yalan çox danışar.

 Rıvosisən bicə həyvon ni, bə tələ eqıniədə ço lınqi ebəqıne –
Porsuqdan bic heyvan yoxdur, tələyə dördayaqlı düşər.

 Rıvosi bəştə buy xoş bome – Porsuğun öz iyindən xoşu gələr.

 Rışkinə bız honi çəşmədə ov baha – Bitli, sirkəli keçi
çeşmədən su içər.

 Rışqədə mışq qətedə - (tərcüm olunmur, təxmini belədir) –
İşin içindən iş çixardır.

 Rışvə (pul) bə vırədə din, imon, insonətini qin bedə – Rüşvət
olan yerdə din, iman, insanlıq itir.

 Rişı emo bəpe – Saqqalın tökülsün.

 Ro çəşkardeku çəşonmon tiəriz be – Yol gözləməkdən
gözlərimiz tikanın açdığı cızıq kimi balacalaşdı

 Ro bə nav, vo bə dumo – Yolun qabağa, küləyin dala.

 Ro de pıye onibərəxe, de qəp jəy obərəxe – Yol yeriməklə
qurtarmaz, danışmaqla qurtarar.

 Ro qətəkəsi roy Xıdo bəqəte – Yolkəsənin (yoltutanın) yolunu
Allah kəsər.
 Ro nıznəkəsi ko çətine – Yolunu bilməyənin işi çətindir.

 Roədə beşə odəm rə-di bə həxi ro oqardənine – Yolunu azan
(yolundan çıxan) gec-tez haqq yoluna qayıtmalıdır (əks
təqdirdə ona nicat yoxdur).

 Rosə dasti kəp həyəy, bızın pul bome – Sağ əlin içi qaşınanda
pul gələr.
 Rujbəruj fırseydəmon – Günbəgün sürüşürük.
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 Rujım bə siyopəlu tık dəşə – Ağ günüm qara yaylığa bürünüb.

 Rujəmoədə dıvo rərə mıstəco bəbe – Orucluqda edilən dua tez
müstəcəb (qəbul) olunar.
 Ruzqorı çoke, çovuşi handedəş – Görünür günün yaxşıdır,
çavuş kimi oxuyursan.

S

 Sancu dəşə bəçəy luz – Qarnına sancı girib.

 Sape romeydəm, pələnq hardə, saru romeydəm Kəlam hardə
– Yuxarı sürürəm pələng yeyir, aşağı sürürəm Kəlam yeyir.

 Sakuyə odəmi korəfam bəka – Başa qaxınc etmək adamı
korafəhm edət.

 Sə bə ruşni bekarde (əbıni) əzınimon – Başımızı aydınlığa
çıxara bilmərik.

 Sə bıbırni, do bıbırni, sığ bıbırni, sor bıbırni, tar bıbırnı oxoyış
ni – Baş kəsənin, ağac kəsənin, daş kəsənin, il kəsənin, yaş
kəsənin axırı yoxdur.

 Sə bıbırın, tar (do) bıbırın, sığ bıbırın odəm əbıni – Baş
kəsəndən, yaş kəsəndən, daş kəsəndən adam olmaz.

 Səy kəçəlim kamibe, pokəşəbıniyən cukkəyşi karde – Başımın
keçəlliyi az idi, bədənimin başqa yerində bir şiş əmələ gəldi.

 Səfe i hardışe, ağılmandi da – Səfeh birin yeyib, ağıllı isə
onunu.

 Sədə ağıl bıəkəsi çokə jimon bəbeşe – Ağlı olan özünə yaxşı
həyat qura bilər.
 Səquriyəti məkə (səquri məbi) – Yekəbaşlıq etmə (yekəbaş
olma).
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 Səş dəbaste bə dastmol, beşe şe – Başına bir dasmal bağlayıb
getdi.
 Səğıri kardəy bə çəş əçiyni, hardəy bəçiye – Yetimin gördüyü
iş gözə görünməz, yediyi tez görünər.

 Səğıri moli harde əbıni – Yetimin malını yemək olmaz.

 Səm bə dastmol dəbaste şim – Dəsmalı başımı bağlayıb
getdim.

 Səkotə ve fərbe, peştşən dəçikiəy – Kömbə (qarğıdalı, arpa)
çox yaxşı idi, dalı da yapışdı.

 Səğıri moli hardəkəs xun pebəva – Yetimin malını yeyən qan
qusar.

 Sıbıji ro doy, bə riş dəbəşe – Bitə yol versən, saqqala girər.

 Sıftə pusti dard be, esə çı dəri - (tərcümə çətindir) – Əvvəl
pusun (yəni dərinin) dərdi idi, indi də dərinin.

 Sıxan sıxani obəkırniye – Söz-sözü çəkər.

 Sıxan vote hostone, çəy jə ziyoni təmiz karde, oparçınye” çətin
– Söz demək asandır, onun vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq
çətin.

 Sımbədo bo – Südü, məhsulu bərəkətli olsun, balası möhkəm
(mal-heyvan doğanda deyilir.)

 Sıxani doğ odəmədə nibəşe – Sözün dağı adamdan getməz.

 Sıxanədə sərrof bə odəmi çəy qəv okardeədə zıne bəbe – Söz
sərrafını ilk danışığından bilmək olar.

 Sıre-sıre kə ğandə – Gülə-gülə ev yıxır.

 Sıpə dumi bıbırnoş pəs əbıni – İtin quyruğunu kəssən qoyun
olmaz.
 “Sıpə şıtış” diyə – İt südü əmib.
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 Sıpə ıştə asə koşe dast əkəşni – İt sümük gəmirməyindən əl
çəkməz.
 Sıpə divin be, ıştə soybiyən əzıni (bəqəte) – İt quduz oldu,
sahibini də tanımaz (qapar).

 Sıpə ıştə şım deziye dast əkəşni – İt çarıq oğurlamağından əl
çəkməz.

 Sıpə qəvi de kulə bəqəten – İtin ağzını kütlə yumarlar
(tutarlar)

 Sıpə puste, xuqi dandon – İtin dərisi, donuzun dişidir.
 Sıpə dıştə dumoy bətı bəsıre – İt dalı ilə sənə gülər.

 Sıpə dı kıtı dusti əqətni – İtlə pişiyin dostluğu tutmaz.

 Sıpərıv bıbi, odəmərıv məbi – Sənə it hürsün, adam hürməsin.

 Sıpəcu bıbi, odəməcu məbi – İtqapan (itçeynəyən ) ol, adam
çeynəyən olma.
 Sıre-sıre odəmi kəy ğandə – Gülə-gülə adamın evini yıxır.

 Sıre-sıre odəmi peşti pəledə – Gülə-gülə adamın belini
belləyir.
 Sıpə con sələ(v)fuədə bebəşe – İtin canı zibillikdə çıxar.

 Sırkə ve tınd bıbo ıştə ğabi bətıpne (bəçokne) – Sirkə çox tünd
olsa öz qabını çatladar).
 Sıpə ıştəni mırdol əzıni – İt özünü murdar bilməz.

 Sıpə ıştə soybi əğətni (bəştə soybi dənıbərıve) – İt sahibini
qapmaz (sahibinə hürməz).

 Sıxan banəy voşiye: iminə voe bərəkəte, dıminə fəlokət – Söz
yağış kimidir: birinci gün bərəkət, ikinci gün fəlakətdir.
 Sığ nışte, anqulu əyşte – Daş oturdu, kəssək durdu.
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 Sipriş nıbə vırədə bərəkət əbıni – Ağsaqqal olmayan yerdə,
bərəkət olmaz.

 Siprişəti de rişı siyo, sipiyəti ni – Ağsaqqallıq saqqalın ağlığı,
qaralığı ilə deyil.
 Siprişəti de sini (əmiji) ni – Ağsaqqallıq yaşnan deyil.

 Sipriş bəy bəvoten, çəy sıxan bə ji enıqını – Ağsaqqal o şəxsə
deyərlər ki, sözü yerə düşməsin.

 Siyo sıpən sipyə sıpə toy – Qara it də ağ itin tayıdır. Siyo sıpən
sipyə sıpə toy – Qara it də ağ itin tayıdır.

 Siprişi hurməti sıftə çəy nezı-kəno bəpe oqətı – Ağsaqqalın
hörmətini əvvəl onun ətrafı saxlamalıdır.

 Si hardə ni, ıştı cən boçi bu doydə? – Sarımsaq yeməmisəncə,
ağzından niyə iy gəlir?

 Si hardəkəsi cənədə bu bome – Sarımsaq yeyənin nəfəsindən
(ağzından) iy gələr.

 Si kaşte ome-nomeş heste – Sarımsaq əkməyin düşübdüşməməzi olar.
 Siyəhəyə kardə – (təx.) Onun fısıltı ilə yeməyi aclıqdan yox,
doymaqdandır.

 Siyo sicim bəsiye, (çımı), (çəy) anqıl (bəxt ) onibəbe – Qara
örkən qırılar, (mənim, onun) düyünü (baxtı) açılmaz.

 Siyoqezı bə odəmi qınye, bəpe bəy tu bıkə – Qara süpürgə
adama dəyəndə, gərək tüpürəsən.

 Sioqezı (çuləqezı) bə kə əvənin – Qara süpürgəni evə
gətirməzlər.

 Siyoruji (çətinəruji) umr kam bəbe – Qara günün ömrü az
olar.
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 Siyozəmin sardone, ve zonış ebardə – Qara torpaq soyuqdur,
çox igid oğulları udub (ağuşuna alıb).

 Siyomuzi pesutə vırə bətəve – Qara milçəyin sancdığı yer
göynəyər.
 Siyomuzi odəmış pesute, voş bəvoy – Qara milçək adamı
dişləsə (yayın sonunda) yağış yağar.

 Siyodimətiku bə məhol beşe zındəni – Üzüqaralıqdan çöləbayıra çıxa bilmir.
 Sor dıroz, məlo beko - İl uzun, molla bekar.

 Sisanq ğu jəydə, kınqı layla – Tərcümə olunmur.

 Siy çı haği xəbə əbınişe – Acın toxdan xəbəri olmaz.

 Si ruj rujə dumo id bome – Otuz gün orucluqdan sonra
bayram gələr.

 Soəx-soəx kardə kəs bəştə mətləbi rərə bərəse – Söraqlaşma
aparan şəxs mətləbinə tez çatar.
 Sor hıse bə i ruji bəqıne, ruj hıse bə i sori – İl var bir günə, gün
var bir ilə bərabərdir.

 Sovet hukuməti votdəbe: “Koləkon ni kardəmon, yoxsulon i
kardəmon” – Sovet hökuməti deyirdi: “Varlıları (kulakları)
yox edirik, yoxsulları onlarla bir edirik.

 Sukəhanə bırniye əbıni – Səhərin açılmasını xəbər verən
xöruzu kəsmək olmaz.

 Sukə-sukə bə odəmi dim bəmande – Qırmızı-qırmızı
(həyasızcasına) adamın üzünə durar.

 Sute-sute votə sıxan dılo bome – Yana-yana deyilən söz
ürəkdən xəbər verər.
 Subh nımoji bəpeşt bəy qəvədə vəbəğıbilə kardə dıvo rərə
ğəbul bəbe – Sübh namazından sonra qapı ağzında üzü
qibləyə durub edilən dua daha tez qəbul olunar.
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 Sufən bırzi bımb-hımbədə ov hardə – Suf də düyünün
hesabına su içır.
 Sukon mandən, soklon handən – Xoruzlar qalıb, beçələr
banlayır.

Ş

 Şə odəmi de zuy oqəte əbıni – Gedəni zorla saxlamaq olmaz.

 Şəğolə bınə xuqə bınə məkə – (təx.) Kiçik işi böyütmə.

 Şəğoli balən şəğol bəbe – Çaqqalın balası da çaqqal olar.

 Şəğol şir əzıni be, şiriətiyən karde əzıni – Çaqqal şir ola
bilməz, şirlik də edə bilməz.

 Şəğol zandeədə voş voydə – Şaqqal doğanda yağış yağır.

 Şəğoli pişə kaq
oğurlamaqdır.

dızdiyey

–

Çaqqalın

peşəsi

toyuq

 Şəğoli zuze (xalq arasında jarqondan istifade olunur) bəçəy
ıştəni xoş bome – Çaqqalın ulamağı özünə xoş gələr.

 Şəğolə zuzə kardedə – (O ağlamır) çaqqal kimi səs çıxardır
(ulayır).
 Şəhrədə jimon karde hoston ni – Şəhərdə yaşayış asan deyil.

 Şəhrədə əğıl yol karde çətine – Şəhərdə uşaq böyütmək
çətindir.

 Şəhrədə nokə besə, diyədə ıştə zəmini əğə bey coke – Şəhərdə
nökər olmaqdansa, kənddə öz torpağının ağası olmaq
yaxşıdır.

 Şəhri de diy arədə hejo qıləy marz beydə – Şəhərlə kənd
arasında həmişə bir sədd olub.
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 Şəhrıji “sıpən” ıştəni aburin nuşo bədo – Şəhərlinin iti (ən
axırıncısı) də özünü abırlı göstərər.

 Şəhrıji fors nıbo, dılış bətəke – Şəhərlinin forsu, özünü
dartması olmasa, bağrı çatlayar.

 Şəhrıji ğonəğış çoştə bəpeşt bəpiyeşe – Şəhərli qonağı
günortadan sonra istəyər.

 Şəhrıji nokə jenən ıştəni bənə xanımi bəba – Şəhərlinin
nökərinin arvadı da özünü xanım kimi göstərər.

 Şəhrıji nokən ıştəni bənə əğə bəba – Şəhərlinin nökəri də
özünü ağa kimi aparar.

 Şəhərıji çəş hejo dumo diyovıjiy – Şəhərlinin gözü həmişə
kətçiyədir.

 Şəxsoyən bıjən, vəlincinən (vəncinən) bıcu – Şaxsey də vur,
saqqız da çeynə.

 Şəriət mu bəbe, ku əbıni – Şəriət tük kimi incələr, ancaq
qırılmaz.

 Şərbəşərənə əğıli oxoy çok bəbe – Nadinc uşağın axırı yaxşı
olar.

 Şəkməşə əğıl heste-ni zındəni – Şəki getməyən, (ağlı
kəsməyən) uşaq var-yox nə olduğunu bilməz.
 Şəv bə ku, şambə bə vıjor – Axşamdağa, gündüz bazara.

 Şəvi bə dezi beşəkəs bə ruj bəhıte – Gecələr oğurluğa çıxan
gündüz yatar.
 Şəv dıroz, məlo beko – Gecə uzun, molla bekar.

 Səvi demı ruj bıkə – Mənimlə gecəni gündüz elə.

 Şəvi hardəy şəğoli bardə – Gecənin yeməyi çaqqalın apardığı
kimidir.
 Şəvi hıtə şin bəbe – Gecənin yuxusu şirin olar.
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 Şəvi xəysə çı ruji şər çoke – Gecənin xeyrindən gündüzün şəri
yaxşıdır.

 Şəytonəti bəy de xuni dəşə, de maqi bebəşe – Şeytanlıq
(etmək) ona qanla girib, əçəllə çıxacaq).

 Şəytoni lınqı arışte – Şeytanın ayağını sındırdın.

 Şəytoni çı lınqo qətdə – Şeytanı ayağından tutur.

 Şəğol de şiri i məclisədə nışte şir əbıni – Çaqqal şir ilə bir
məclisdə oturmaqla şir olmaz.

 Şəytonəti bəy de xuni dəşə, de maqi bebəşe – Şeytanlıq
(etmək) ona qanla girib, əcəllə çıxacaq).

 Şəytoni lınqı arışte – Şeytanın ayağını sındırdın.

 Şəytoni çı lınqo qətdə – Şeytanı ayağından tutur.

 Şəğol de şiri i məclisədə nışte şir əbıni – Çaqqal sir ilə bir
məclisdə oturmaqla şirə olmaz.

 Şıkəsti kardə (bütün şəxslərdə…) – Şikəstlik edir (şuluqluq
edənlərə aiddir).

 Şılbim, şatbim, ləvəmən coxxə ka – Şikəst idim, çolaq idim,
indi də qarnım guruldayır.

 Şıt ənə moli qəvədə – Süd inəyin ağzındadır.

 Şilvo hındıl şın bəbe – Şilavar (kənd adı) boyürtkəni şirin olar.

 Şiri zu ənə çəy peştədə, həvuşi zu çəy lınqədə bəbe – Şirin
gücü belində, dövşanın gücü ayağında olar.

 Şir şire, şəğol çəğol – Şir şirdir, çaqqal isə çaqqal.

 Şir pi beədəy bəçəy miyonqəlon müz-müçək bənışte – Şir
qocalanda ayaqlarının arasına milçək qonar.

 Şiri bəpe bə norə kəşe nırosniy – Gərək şiri nərə çəkmək
həddinə çatdırmayasan.
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 Şir bəştə peşti peştipur bəbe norə bəkəşe – Şir gücünə
arxayın olduğu üçün nərə çəkər.

 Şiri bə şəğol oqordıniyə zəmonədə jiyedəmon (Jimon
kardəmon) – Şiri çaqqala döndərən zəmanədə yaşayırıq.

 Şiri jəy,şəğoli harde – Şir ovladı, çaqqal yedi.

 Şir norə bəştə peşti qorə bəje – Şir belinə arxayın olub nərə
çəkər.

 Şir marde, şəğolon vəyə karde – Şir öldü, çaqqallar bayram
etdi.
 Şiri balən şir bəbe – Şirin balası da şir olar.

 Şoyə ruji çəşə asi enibəğanden – Şad gündə (toyda) göz yaşı
tökməzlər.

 Şuşəkinə şəvırədə bəpe ıştə zıvoni lol bıkə – Ərə gedən qız
getdiyi yerdə (düşdüyü yerdə) dilini lal etməlidir.

T

 Tamə(korəti) insoni rərə çı ğurbi bəğande – Tamah(karlıq)
insanı tez hörmətdən salar.

 Tarso ıştə soğnəku bətarse – Qorxaq kölgəsindən qorxar.

 Tarən bə hışkə ofə suteydə – Qurunun oduna yaş da yanır.

 Tavzı qonə sə bəba – Tərəzinin ağır başı aparar.

 Tavzı cəvobi doy çətine – Tərəzinin cavabını vermək çox
çətindir.
 Tavzıədə duz nıbəkəsi ko bə dınyoədə çətine – Tərəzidə düz
olmayanın işi o dünyada çətindir.
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 Teliku harde bedəni, şiniku şıdoy – Acılığından yemək,
şirinliyindən atmaq olmur.

 Teləzıvonəti bə hiç kəsi xəyrış vardəni – Acıdillilik heç kimə
xeyir gətirməyib.

 Telə zıvon zəhərinə morisə bevəce (mor bəje bəkışte, zıvon
bəje əzob bədo) – Acı dil zəhərli ilandan pisdir (ilan çalar
öldürər, dil calar, əzab verər).
 Tənbələ jen ovi peş bəka, bəvote: ruşni bəbe – Tənbəl arvad
suyu dağıdıb deyər: aydınlıq olar.
 Təsəkəs çı ovi kay dast bəğande – Boğulan köpüyə əl atar.

 Təkə moli neçi baha – Tək malı canavar yeyər.

 Təvə(bı)jənon nıkkəjəne – Balta çalana səsi ilə güc verəndir.

 Təylə dast omə ğonəği gurbış kam bəbe – Əliboş gələn
qonağın hörməti az olar.
 Təylə Nəbiy, xırcinbəduş – Əliboş Nəbidir, xurcun çiynində.
 Tələ soyb bome bebəşe – Tələ yiyəsi gəlib çıxacaq.

 Tı kıləşi bə otəşi aspardəş – Samanı oda tapşırırsan.

 Tı ordə bə voy aspardəş – Sən unu küləyə tapşırırsan.

 Tı çı zındəş kon bır hındel vardə? – Sən nə bilirsən hansı kol
böyürtkən gətirir?

 Tı boy bı tirinqə quş bıdə – Gəl bu tiringəyə qulaq as.

 Tı bəştə dumoy vey mişt məjən – Sən arxanı çox döyəcləmə.
 Tı bışi ıştə bızon bıçovın – Get keçilərini otar.

 Tı əy bə Xıdo baspard – Sən onu Allaha tapşır.

 Tı təvəjənon nıkkəjəniş? – Sən balta çalanın nıqqıldayanısan?

 Tıni bıvindem bə xəy – Səni görüm xeyir işlərdə.
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 Tınşon de duy varz doəşone – Səni yalanla yoğurublar.

 Tıni ənə bəjen, horə bırzi aş bəştı xırtə enibəşe – Səni o qədər
vurarlar, düyü ununun horrası boğazından keçməz.

 Tınım bəştə dərosniye nıznəme, ıştənım bətı dərosnime –
Səni özümə çatdıra bilmədim, özümü sənə çatdırdım.

 Tırkon votdən: tolışon bıjən-bıjənı məsəy, bıvitiş – Türklər
deyir: talışların vurhavurun eşitdin, qaç.
 Tırnə yoncə vey hardə mol vo bəkarde – Yetişməmiş
yoncadan çox yeyən mal köpər.

 Tıvox bə vırədə nun bəbe – Mehribanlıq olan yerdə çörək
olar.
 Tıvox nıbə kədə jimon əbıni – Mehribançılıq olmayan yerdə
sakit həyat olmaz.

 Tobə bə hejo oje – Tövbə qapısı həmişə açıqdır.

 Tojə duyə ov (sardon) şin bedə – Təzə bardağın suyu (sərin),
şirin olar.
 Tojə Əzrailon pəydo bıən, odəmi coni tikə-tikə səydən – Təzə
(yeni) Əzraillər peyda olub, adamın canını yavaş-yavaş alırlar.

 Tojəmaş şin bəbe – Yeni ailə quranların qurduğu yeni iqtisadi
həyat onlar üçün daha şirin (maraqlı) olar.

 Tokiyəşəv zız bəbe – Qaranlıq gecə qorxulu (vahiməli ) olar.

 Tovıstoni cəl-cələ həşi, pozi voş-voşə bəd bəbe – Yayın
yandırıcı günəşi, payızın şıdırğı yağışı bəd olar.
 Tovıstonədə soğnədə nıştəkəs, zımsonədə bo otəşi bənəve –
Yayda kölgədə oturan qışda istilik (od) üçün gəzər.

 Tum bə tumi bəşe, şəlem bə bınə – Hər bir toxum əslinə,
şalğam da öz kökünə oxşayar.
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 Vanqıvojədə (ğeylı-ğalədə) nun ni – Dava-dalaşda çörək
yoxdur.

 Vadoə aspi qəte bəbe, vadoə sıxani ne – Buraxılan atı tutmaq
olar, buraxılan sözü yox.

 Vadoəcılovə odəmi qəvi qəte əbıni – Ağzıyırtıq adamın ağzını
bağlamaq olmaz.
 Vay bə mardəkəsi holi – Vay ölənin halına.
 Vayconə sıpəy – Candan bezar it kimidir.

 Vaştı-qaştədə nun ni – Tez-tez ora-bura qaçmaqda çörək
yoxdur.

 Vey vaştı-qaşt kardəkəs Əli aşikuən bəbe, Vəli aşikuən – Çox
gəzən (canfəşanlıq edən) Əli aşından da olar Vəli aşından da.

 Vey bəhə çı kamhardeən bəbe – Çox yeyən az yeməkdən də
olar.

 Vey bəhəy veş bəpiye – Çox yeyən çox istəyər.

 Vey diyovıj de şəhərıji alod (ğohum) be boştə fərəh zındə –
Bir çox kəndçi şəhərli ilə qohum olmaqdan fərəh duyur.

 Vey hıtəkəs han vey bəvinde – Çox yatan yuxu çox görər.
 Vey hıtəkəs vəşi bəmande – Çox yatan ac qalar.

 Vey zındəş, kam bıvot – Çox bilirsən, az danış.

 Vey bızın vey bəkəşe – Çox bilən çox çəkər.

 Vey dastojəti kardəkəs pobənəso bəmande – Çox əliaçıqlıq
edən ayaqyalın qalar.

 Vey çəştəxeləti odəmi kamikuyən bəka – Çox acgözlük adamı
azdan da edər.
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 Vevəmerdi pevatəy, vevəjeni zandə i sıxani əbıni – Dul kişi və
dul qadının əkib-becərdiyi uşaq vahid sözlü olmaz (sözünü
tez-tez dəyişər).
 Ve hardə sıpə bə neçi əşıni – Çox yeyən it canavara getməz.

 Vey harde odəmi çı kamhardeən bəkarde – Çox yemək adamı
azdan da edər.

 Vey zınə kijə çı tıko dəbəbe – Çoxbilmiş cücədimdiyindən
ilişər.
 Vey kobıkəy con miyonkəybon bebəşe – Çox işləyənin canı
qapı arasında çıxar.

 Ve vanqıvoj bıə kədə tıvox əbıni – Qalmaqal, dava-dalaş olan
evdə səmimiyyət (bir-biri ilə yola getmək) olmaz.

 Vətəni roədə ıştə coni noəkəson mardənin – Vətən yolunda
canından keçənlər ölmür.
 Vətən çəyku bə kəno biəsəy ve şin bedə – Vətən ondan ayrı
düşdükdə daha şirin olur.
 Vəyədə bəbəme, yasədə bəsıre – Toyda ağlayar, yasda gülər.

 Vəyu pekırındə qərdəni, ovtofə ləqəni vardəni – Gəlin çəkir
gərdənin, aftafa-ləyəni gətirmir.

 Vəyu bə maş-quzərani çəy həsı pebəmujne – Gəlini getdiyi
yerin yaşayışına qaynana öyrəşdirər.

 Vəyuən çı eqınyəkəy qıləy əğıle – Gəlin də düşdüyü evin bir
uşağıdır.

 Vəyu ıştənbəsə vəyu nibəbe, çəy eqınyə vırə əy vəyu bəka –
Gəlin özbaşına gəlin olmaz, düşdüyü yer onu gəlin edər.

 Vəyu nıznəyon bəpe bəy omutiy, bəy cakuyə nıdəy – Gəlinin
bilmədiklərini ona öyrədərlər, başına qaxınc etməzlər.
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 Vəşyəni si karde əbıni – Acı doyuzdurmaq olmaz (mənəvi
aclığı).

 Vəşyəni luzi Xıdo si bıko – Açın qarnını Allah doyurtsun.

 Vəşi mandəkəsi luzi dardi vəşibımand bəzıne - Acın qarnının
ağrısını ac olan bilər.
 Vəzifə həmomçi fitəy – Vəzifə hamamçı fitəsidir.

 Vəzifə vey kəsi çaşon qətedə – Vəzifə çox adamın gözlərini
tutur (özündən başqa “kiçikləri” görmür).

 Vıjor - dukoni beko haştəni – Dükan-bazarı bekar saxlamır.

 Vırdandonə odəm du vey bəvote (duəvoj bəbe) – Dişləri
seyrək yalan çox danışar.

 Vis sinnədə bə ağıl, siyədə bə avlod, çılədə bə hurmət nırəsə
odəmədə odəm əbıni – İyirmi yaşında ağla, otuzda övlada,
qırxda hörmətə çatmayan adamdan adam olmaz.

 Vizədoy bınədə qıləy puçə vizış vində – Qoz ağacının dibində
içi boş qoz tapıb.

 Vizi vizərınədə qırdə bəkan – Qozu mövsümündə yığarlar.

 Vinde-vinde omdəmon – Görə-görə gəlirik.

 Vitə koy bəpe bıqətiy – Qaçan işin qulpundan yapışarlar.

 Vitə kinə dimdə həyo nibəbe – Qaçan qızın üzündə həya az
olar.
 Vitəpoy – Qaçağandır.

 Vitıvazədə nun ni – Ora-bura qaçmaqda, gəzəgənlikdə çörək
yoxdur.

 Vitə kinə dumo nibəşen – Qaçan qızın dalınca getməzlər.

 Voən bəşe, ı rişeməyən bəşe (ı yol.sıx.jarqonike, ə hissə dəqiş
kardəme) – Qar da gedər, o saqqalı tökülmüş də.
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 Vizi vizərınədə qırdə bəkan – Qozu mövsümündə yığarlar.

 Vişə be sıpə-şəğol əbıni – Meşə it-çaqqalsız olmaz.

 Vot-voti (kədə) sərdəmə bə j ciy bəqıne – Evdə dedi-qodu bir
ağrı-acılıqla nəticələnməlidir.

 Vote-vote bəmandeş – Deyə-deyə qalarsan.

 Votşone filonkəsi nahardı(j)şe, çı vəşiku marde – Dedilər
filankəs yemədi, acından öldü.

 Voavaz jıqo qındə, hiççi – Külək ki, belə əsir, heç nə.
 Voə voə, rizon qinbıən – Qar yağıb, yol-iz itib.

Y

 Yaman tıraxkiş kardə – Yaman inkişaf edib (ətrafa səs salıb).

 Yazuəjəni bevəcış ğələm jə – Yazıyazan qələmin pis çalıb.

 Yoxsul bıbi, vəşi nəfs (acnəfs) məbi – Yoxsul ol, nəfsi ac olma.

 Yol axməx bəbe, ruk toxməx – Böyük axmaq olar, kiçik
toxmaq (dəli- bambılı).
 Yol bıə bənə moy – Balıq kimi böyüyüb.

 Yol bə yoli bəvoten ki, ruki bəstə dim nıvo – Böyük o şəxsə
deyirlər ki, kiçiyi üzünə saxlamasın.
 Yol bəpe bə har dardi petovı – Böyük hər dərdə dözməlidir.

 Yol bəpe bə har lay-lay pemandı – Böyük hər (lay-laya)
deyilənə dözməlidir .
 Yol bəpe dıe har ikəsi ağli rəftor karde bıznı – Böyük hər
kəsin ağlı ilə rəftar etməyi bacarmalıdır.

 Yol bəpe yolə luz (dözümlülük mənasında) bıbu – Böyük
gərək dözümlü olsun.
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 Yol bəştə ağli peştıpur bəbe, cohil bəştə zuy – Böyük (yaşlı)
ağlına güvənər, cavan gücünə.
 Yol de ağli ko bəqəte, cohil deştə hisson – Böyüklər ağılla iş
görər, cavanlar hissləriylə.
 Yolə do qıneədə ıştəsə hırdiyon barışte – Böyük ağac
yıxılanda özündən kiçikləri sındırar.

 Yolə doy soğnədə bəneşten – İri ağacın kılgəsində oturarlar.

 Yolə kəy nırə bome, polo dimisəş torə bome – Varlının evi
nərə çəkər, plovunun üstündə tərə gələr.

 Yoləçılə bəsə rukəçıləsə mərde – Böyük çillə kiçik çilləyə
nisbətən daha mərddir.

 Yoləriş oqəte hostone, çəy hurməti oqəte çətin – Böyük
(uzun) saqqal saxlamaq asandır, onun hörmətini saxlamaq
çətin.
 Yoli luz yol bəbe, rukikini biləkot – Boyüyün qarnı geniş (yəni
dərya), kiçiyin qarnı sanki gölməçə olar.

 Yoli nəsihət orəx sə bəje – Böyüyün nəsihəti axır özünü
göstərər.

 Yoli nıməsəkəs bə yolə bəlo bəqıne – Böyüyü eşitməyən
böyük bəlaya düçar olar.

 Yoli nıznəkəsi sə bəlo vey bəkəşe – Böyüyü tanımayanın başı
çox bəlalar çəkər.

 Yoli roy bəpe bızniy – Böyüyün yolunu gərək tanıyasan.

 Yoli sıxani qüş mədə (nıdoəkəs) bə yolə bəlo bəqıne –
Böyüyün sözünə qulaq asmayan şəxs böyük bəlaya düçar
olar.

 Yoliyəti karde hoston ni – Böyüklük etmək asan deyil.

 Yolon riş lovniyə, sıxanşon votə – Boyüklər saqqal tərpədib
söz deyib.
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 Yolon astəşon arıstə, sıxanşon votə – Böyüklər sümük sındırıb
söz demişlər.

 Yolon sıxan di bəbe, du nibəbe – Böyüklərin sözü gec olar,
ancaq yalan olmaz.

 Yolən ıştə yolə roy bəpe oqətı – Böyük də öz böyük yolunu
saxlamağı bacarmalıdır.

 Yoli nıznə çiy ruk çokono bəzıne? – Böyüyün bilmədiyini kiçik
hardan bilər?

 Yoli ro bo ruki pard bıənine – Böyüyün yolu kiçiklərə körpü
olmalıdır.

Z

 Zadoəmuzədə şini (anqivin) əbıni – Pöhrə verən arıda bal
olmaz.

 Zandəjeni maq (əcəl) har dəğiğə çəy quşi bınədəy – Doğan
qadının əcəli qulağının dibindədir.

 Zandəqoəsə kələdə qujd, neqoəsə zandəqoədə şıt əbıni –
İnəkbaş danada ət, öküzbaş inəkdə süd olmaz.

 Zardə odəmi dimədə həyo əbıni – Sarı adamın üzündə həya
olmaz.

 Zevılə(bı)kə şanqoən bəpe zevıləçoli tono bıhıtı – Kömürçü
gecə də kömür quyusunun dibində yatmalıdır.

 Zevılə(bı)kəy əğıl zevıləxokədə yol bəbe – Kömürçünün uşağı
kömür xakəsində (tozunda) böyüyər.
 Zəmin bə osmoni çənə roy, az bə (koy) ənə rom – Yer göyə nə
qədər məsafədədirsə, mən o işə o qədər məsafədəyəm.

 Zəmin çı voşi si əbıni – Yer (torpaq) yağış suyundan doymaz.
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 Zəmin mardə sardon kardedə – Torpag ölünün dərdini, ağrıacısını soyudur.

 Zəmini dim sardone – Torpağın üzü soyuqdur.

 Zəmini zonış ebardə, tı çəy tono hiç kiy – Torpaq elə oğulları
udub ki, sən onların yanında heç kimsən.

 Zəmin (moə zəmin) odəmi okırıneydə – Doğma torpaq adamı
çəkir.
 Zəmin əməni həmə ebəba – Torpaq hamımızı udar.

 Zəmonə bunum çı zəmonəy, morə pişiki roy bırnedə – Zaman
gör nə zamandır, siçan pişiyin yolunu kəsir.

 Zımıston i şəv i rujədə bəqəte – Qış bir gün, bir gecədə özünü
göstərər.

 Zımıstoni ityoti tovıston bəqəten – Qışın ehtiyatını yayda
tutarlar.

 Zımıstonədə ıştıku biyə əbıni səy – Qışda səndən buz almaq
olmaz.
 Zımıstoni ləzət tatə piçi bınədə nışteye – Qışın ləzzəti isti
peçin yanında oturmaqdır.

 Zımıstoni kırəş şıdoə – (təxmini) Qış geri qayıdıb.

 Zımıstoni şəxtədə nıhıtə həkıtə təvilə ğədri nibəzıne – Qışın
şaxtasında yatmayan qoduğ tövlənin qədrini bilməz.

 Zıne-zıne kardə qıno Xıdo əbaxşıni – Bilə-bilə edilən günahı
Allah bağışlamaz.

 Zıne-zıne bəştə əhlı-əyali poçə jəkəs cəhəndımie – Bilə-bilə
əhli-əyalına (həyat yoldaşına) pislik edən şəxs çəhənnəm
əhlidir.

 Zırəkə (qurə) muzi vəzənədə zıne bəbe – Güclü arını pətəyin
girəcəyindən bilmək olar.
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 Zırəkə kijə moğnəlizədə civ-civ bəka – Ayıq (zirək) cücə
yumurtanın içində civildəyər.

 Zırəkə zoə çiç kardə dədə moli? – Zirək oğul dədə (ata) malını
neyləyir?

 Zırəkə zoə bəştə day obaxşe – Zirək oğlan dayısına oxşayar.

 Zırno sırafə səyku pu (kardəş) məkə – Zurnanın yoğun
başından (piləyirsən) piləmə.
 Zırnoəjən bəpe bəştə cılmon vo ekə – Zurnaçalan ovurduna
yel (hava) doldurmağı bacarmalıdır.
 Zıvon dəqijeədə rosti bəvote – Dil dolaşanda düzün danışar.

 Zıvon heste odəmi bə bəlo dəbəno, zıvon heste bəloədə
bebəka – Dil var adamı bəlaya salar, dil var bəladan çıxardar.

 Zıvoni vində koy şımşiən vinde əzıni – Dilin gördüyü işi qılınc
da görə bilməz.

 Zoə bə zoə bəvoten tovısonədə rujə bıqətı – Oğul ona
deyərəm ki, yayın cırhacırında oruc tutsun.

 Zoə bə zoə bəvoten vətəni roədə şəhid be bıznı – Oğul ona
deyərlər ki, Vətən yolunda şəhid olmağı bacarsın.

 Zoən, kinən bıdə Xıdoy – Oğlanə da, qızı da verən Allahdır.

 Zoə çı merdədə pevatə bəbe – Oğul kişidən əmələ gələr.

 Zoəsoybi kəyku hiç çiy ni, kinəsoybi kəyku vəyəy – Oğlan
evində heç nə yoxdur, qız evində toydur.

 Zoə çı kəy ço, kinə çı kəy şoye – Oğlan evin çırağı (işığı), qız
yaraşığıdır.

 Zulm kardəkəs orəx çəy sərdəmə kəşeydə – Zülm edən tezgec onun ağrısını çəkəcək.
 Zulm bə bın əmandıni – Zülm yerdə qalmaz.
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1.2. Nəğılon (Nağıllar)
Ki çokə dız(d)i kardə

 İ kəs hesbe, i kəs nıbe. Ğədimə zəmonədə qıləy day, qıləyən
hovəzo hestbe. Əvon dıkəsən dızdbin. İ ruj day-hovəzo
boştəşon itkə rotuşə peqətşone bə ro beşin. Vey şin, kam şin,
oməyn bə qıləy ğaləvişə beşin. Əvon zındəbin, ro de pıye
onibərəxe, de qəpi obərəxe.
 I roəvonon pişə dızdi kardebe. Vey qəpşon jəy, kam qəpşon
jəy, oməyn beşin bəsə ıştə pişəsə. Har kəsi ıştə dızdiku şinşini qəp jəşone. Sıxan bə vırə oməy beşe ki, ki çokə dezdi
kardə? Day vote az çokə dızdi kardəm, hovəzo vote az çokə
dezdi kardəm. De iyəndı vey həysıbəys kardışone. Oxoyədə
oqınin, tam jəşone. Xəyləki səsməkun ro şin. İberdəm day
sape diyə kardeşe. Vindışe doədə qıləy ğəjı (kijə nome) lonə
heste. Day votışe az peşdəm bə do, hovəzo vote a peşdəm.
Oxoyədə day vote, ğəjı jiyədə moğnə bekarde hoston ni. Tı ın
koy bəsə varde əzıniş. Imən qıləy dızdiy. Ğəjı xəbə bəqəte, tini
doədə ebəğandı. Çımı bı koədə səmı-savdom veye. Bəle, day
bə do peşeədə bıbu, diyəkəmon hovəzo çiç kardışe. Hovəzo
ıştən - bəştə votışe: “Əy çımı day, diyəkəyş detı çiç bəkam. Çəy
bə çəton bəzıneş dızdi çoknə bedə”. Day bə do peşeədə bıbu,
hovəzo çəy şımon evateədə. Bəle, hovəzo day şımonış evatışe,
niyo kardışe. Day bə ğəcı lonə rəsəy, nışte i tikə çəş kardışe.
Həyvon hanvəku dəmande sə jəy. Day lonə jiyədəyış hıl
kardışe, ğəcı moğnonış bekardışe. Çəy bə çəton eşe, dəro
qınin bə ro. Day ğuddə-ğuddə votışe : “Hovəzo, vinde ıştı day
ğəcı moğnonış çəy jiədə çoknə bekardışe? Dızdi jıqo bəkan”.
Hovəzo sırəy, votışe: “Çımı şinə day, tı kəyku beşiədəy i kəs
nıbe bətı bıvotı, bəştə lınq jıçiy tankə”. Day votışe: “Votışone.
Takardıme”. Day bəştə lınqon ediəsəy, vindışe çəy lınqədə şım
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ni. Vey xəfi be. Hovəzo çəy şımonon doşe bəy, votışe: “Dəzdi
jıqo bəkan. Çımı şinə day, ki çokə dızdi kardə?”

1.3. Tolışə mahneon (Talış xalq mahnıları)

Azərbaycan ərazisində yaşayan ən qədim xalqlardan biri
talış xalqıdır. Bu xalqın zəngin folklor mədəniyyəti vardır.
Həyatın bütün sahələrinə aid “yolon sıxanon, iyən məsəlon”
(atalar sözləri və məsəllər), bayatı formasında dördlüklər,
tədqiqini gözləyən nağıllar, lətifələr, əfsanə və rəvayətlər bu
xalqın bütün həyatını bir güzgü kimi əks etdirir. Bütün xalqlarda
olduğu kimi talışlarda da folklorun ilk nümunələri əmək
prosesini yüngülləşdirmək üçün ahəngdar şəkildə söylənən
sözlərdən ibarət olmuşdur. Məs.: “Zu bıjənən, bəşmə ğıbon”,
“Əlla(h), Mohəmməd, ya Əli”, “Həşi beşi, bıdə əmə şo bıbəmon”
və s. Daha sonralar isə həmin sözlərin inkişaf edərək əsər halına
düşməsi nəticəsində bitkin mahnı və nəğmələr yaranmışdır. Bu
xalqın bitkin mahnı və musiqi mədəniyyəti onun həyat
səhnəsində yetkin bədii təfəkkür və təxəyyülə malik olduğunu
sübut edir.
Talış xalq mahnılarının mövzu dairəsi geniş və zəngindir.
Burada əmək prosesi və məişət məsələlərini əks etdirən, sevgi
və vətən məhəbbəti tərənnüm edən, insanın təbiətə münasibəti,
qadın gözəlliyini vəsf edən, milli mənsubluğu əks etdirən
nəğmələr və s. öz bədii əksini tapmışdır. Məsələn, “Qiləvo,”
“Kinəlim, şoniş bomıno,” “Tolışə kinə,” “Tı çımı dilbər,” “Zənqi
yarım,” “Zanq bıkə” və s. bu qəbildən olan mahnılardır.
Bunlardan “Qiləvo” əsərində insanın təbiətə münasibəti, yazın
gəlişi ilə təbiətin canlanmasına insanların sevinməsi, məhz
təbiətin canlanmasında qiləvonun (bərəkətli yaz küləyi) böyük
rol oynaması, onun məhsul bolluğunun əsasında durması
diqqətə çatdırılır. “Kinəlim şoniş bomıno” mahnısında isə aşiqin
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məşuquna sevgisindən, onun nazından, ona olan eşqinin gizli
saxlanmasını istəməyindən, aşiqin eşqinin bülbülün güllüyə olan
eşqi ilə müqayisəsindən, onun təsadüfi səhvi ucbatından
bülbülün bağdan fərari düşməyindən, onu ən gözəl nemət olan
balla-şanla müqayisə etməyindən və s. söhbət gedir.
Mahnılar həcm rəngarəngliyinə görə də fərqlənir. Ən çox
istifadə olunan dörd misralı bayatıya oxşar mahnılardır. Bu
mahnılar əsasən, Qadınlar tərəfindən toy mərasimlərində,
tarlalarda-kollektiv iş prosesində (məs.: bicarda) xor şəklində
oxunardı. Əlbəttə, bu zaman şən, ürəkaçan mahnılardan istifadə
olunardı ki, həm el şənliyi, həm də iş prosesi fərəhli keçərdi.
1.4. Qıləy bayati həqqədə (Bir bayatı haqqında)

Anam əlifbanı belə bilməyən bir savadsız insan idi. Ancaq
sonra mənə aydın oldu ki, bu savadsızlığı ilə bu günkü savadlı
qadınların çoxundan savadlı imiş. İstər Azərbaycan, istərsə də
talışca onlarla, yüzlərlə bayatı, atalar sözü, xalq deyimləri və s.
bilirdi. Onun cingiltili və iniltili səslə dediyi ağıya ağlamamaq
mümkün deyildi.... Bu gün talış dilində başqalarından fərqli nə
isə bilərək yazıramsa, bundan ötrü ona borcluyam. Təəssüflər
olsun ki, analı keçən 29 illik ömrümdə (5 ilin 4 ili tələbəlik, 1 il
hərbi xidmət) 24 il onunla oldum və çox şey öyrənə bilmədim....
Bu gün ondan eşitdiyim talış dilində bir bayatını nəzərinizə
çatdırmaq və son günlərə qədər mənim üçün də anlaşıqlı
olmayan (əsasən ilk iki misrasının) mənasına aydınlıq gətirmək
istəyirəm.
Ordəvul məte, məte.
Siyokijə puloy, məte
Bışi bıvot bə zoə
Ə kinə ğəroməte.
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Bayatının məzmununda belə bir əhvalat durur: İstəklisi
olan bir qızı zorla Ərdəbilə aparırlar. Qız gedəndən sonra
yaranan təhlükəni görür və oğlana xəbər göndərir ki, arxamca
gəlməsin, çünki mən artıq qarabəxt, bədbəxt olmuşam, o da gəlib
bədbəxt olmasın... Əsas məsələ bir və ikinci misralarda gizlənən
mənadır. Bu bayatıda işlənən Ordəvul sözü Ərdəbil sözünün talış
dilində işlənən variantıdır. Ərdəbil dağlıq ərazidir, həmin
ərazidə sis-duman çox olur. Burada (1-ci misrada) “mət” sözü
məcazi mənada bərklik mənasında işlənmişdir. Yəni Ərdəbil elə
dumana bürünüb ki, onun daxilini görmək mümkün deyil. İkinci
misrada “soykijə”nin (qaracücə) qaralığı, bu qaralığın yaratdığı
zülmət və o zülmətin möhkəmliyi poladla müqayisə olunur.
Müəllif lirik qəhrəmanın ətrafındakı mühitin zülmət gecə kimi
görünməz və bu görünməzliyi yarmağın çətinliyi, polad kimi
möhkəmliyini diqqətə çatdırır. Əsas fikir 3-4-cü misralarda ifadə
olunmuşdur. Ğəromət - bəxri qara, qarabəxt deməkdir. Yəni
gedin o oğlana deyin ki, mən bəxtiqaranın ardınca gəlməsin. Əks
təqdirdə o təhlükə ilə üzləşər, bədbəxt olar.
1.5. Tolışə folkloriku vıjniəyon (Talış folklorundan
seçmələr)

Talış xalqı zəngin folklor mədəniyyətinə sahib xalqdır.
Onun folklorunda bayatı janrı xüsusi yer tutur. Bu janr
lokonikliyi və az sözlə fikri daha geniş ifadə etdiyinə görə həmişə
diqqət mərkəzində olmuşdur. Nənə və babalarımız ürəklərinin
atəş və yanğısını, vətən və həyat eşqini, ailə və məişət
qayğılarını, sevən gənclər incə və qəlb oxşayan arzu-diləklərini,
hiss-həyəcanlarını məhz bu janrda ifadə etmişlər. Bu yığcam
bədii nümunələr tarix boyu yaranaraq bu günə qədər
yaddaşlarda hifz olunmuşdur. Əfsuslar olsun ki, elm-texnikanın
inkişafı, müasirləşmə və s. insanların xalq nümunələrinə
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biganəliyini artırmış, bu sahədə yaddaşsızlığa gətirib
çıxartmışdr. Bu gün gənclərimiz bu barədə çox az məlumata
malikdir. Onları məlumatlandırmaq, məncə, yaşlı nəslin
öhdəsinə düşür. Onlar yaddaşlarında olanları müxtəlif yollarla
bu günkü nəslə çatdırmalı, gələcək nəslə yadigar saxlamalıdırlar.
Ona görə də çoxdan yaddaşımda dövr edən bir bayatını
diqqətinizə çatdırıram.
Bılbıli çəke-çəkey
Honiyə kəşədə
Çəşi asım mande
Çı mijəm bəşədə

Bayatıda incə qəlbli lirik aşiq və ya məşuqun ürək
çırpıntıları, hiss və həyəcanları bədii şəkildə ürək ağrısı ilə təsvir
olunmuşdur. Göründüyü kimi yaz fəslidir. Bülbül bulaq olan
dərədə böyük həvəs və sevinclə oxuyaraq cəh-cəh vurur. Ancaq
təbiətin gözəlliyi və ona yaraşıq verən, onda bir harmoniya
yaradan bülbülün sevinci qarşısında yer üzünün əşrəfi olan
insan kədərli və hüzünlüdür. O özünü bütöv görmür və buna
görə də gözü yaşlıdır. O nicat yolu tapa bilmir, ona görə də daim
ağlayır, göz yaşları kipriyində dönub qalmışdır.
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1.6. Bızulon (Tapmacalar)
A şedəm əvən şedə,
A mandəm, əvən mandə
(soğnə-kölgə)
Lartədə-lurte, lartədə-lurte,
Qəvədə puste, kəmədə hıl
(niyə-nehrə)

Bəştə həyım bo jə, xər xəbədo bedəni
(zıvonəsə)

Əğəboylim pemande bə parçini
Çəy cifon purin de dorçini.
Peşim bəsə bandi, qədə kinə - Çıxdım dağın başına, kiçik qız,
Jəme bətı fəndi qədə kinə - Sənə sidqı-ürəkdən məhəbbət saldım,
kiçik qız.
Otəş oməy lilise,
Kəbob sute zilise.
Nidoşone ə kinə bəmı,
Sute cimi dili sə.
Voə voydə mutə-mutə,
Aşığon oməyn qitə-qitə.
Xəbə oməy məlo kinə vitə
Məlo kılo i poə sütə.

Vay ekarde mutə-mutə,
Aşığon omən qitə-qitə...
Xəbə omə ə kinə vitə...
Çı zoə dıli lap sə sutə
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Bir sıra deyimlər yadımdadır. Bunlar iki, üç misralı yığcam
deyimlərdir. Janrı barədə qəti qərara gələ bilmirəm (çox güman
ki, nazlamadır).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Əlolə, mololə
Ə kinə ətrə şişə.
Əlolə vəse, vəse.
Ə kinə kinon çəşe...
Kinə bıdə bə səkılo
Bıdə bəhə mıvəpılo
Pənəli hardışe pılo,
Həmə kon kardışe vılo...
Əlolə çine-çine,
In kinə ci recine.
Əlolə kafte-kafte,
In bolim vəyə vaxte.
Əlolə marze-marze
In kine bolo barze.
Xındır-xındır bəkarde
Lefon cındır bəkarde
Xındır-xındır bəkarde
Lefon cındır bəkarde
Kinə mədə bə tolışon
Tolışon tuk bəkarden
Kinə bolo ruk bəkarden.
Kinə bıdə bə değıjon
Değıjon darz bəbaşten,
Kinə bolo barz bəkarden.
Oqard-oqard bəkarde,
Zon əy bəqəm bəkarden.
Çəmə ım xanım çı reşto
Çıl qılə muəxol çəy peşto.
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II. Tolışə folklori antəloqiyə (Talış folkloru
antologiyası)
Tolışi xəlği votəyon,
adət-ənənon, idon
Har xəlği əncəx bəştə aid bıə
xısusiyətonış heste. Co-co
mınosibətonədə bə miyonə
beşə, odəmon bə iyəndı
şinyəti, mehribonəti nuşo doə
“dıvon” çəmə xəlği vey çokə
votəyonədən. Çı dılo omə ın
çokə, şinə-şəkə sıxanon
odəmi fikri təmiz, çəy dıli
ruşin kardə. Dıvon insonon
əhvoli, çəvon ruhi okardə,
bəvon bo jimon karde stimul
doydə. Çı dıvon bəpeşt əvon
iyəndıku rozi mandən. In
“dıvon” çəmə jimoni həmə
vırədə heste. Diyə bıkəmon,
çəmə nənə-dədon bo iyəndı
çoknə dıvo kardəşone.

Talış xalqının deyimləri,
adət və bayramları
Hər bir xalqın özünəməxsus
xüsusiyyətləri olduğu kimi,
talışların da bu cür
xüsusiyyətləri vardır.
Müxtəlif münasibətlərdə
ortaya çıxan, insanların birbirinə səmimiyyət və
mehribançılığını əks etdirən
“dualar” xalqımızın həvəslə
istifadə etdiyi inanclardan
biridir. Bu inanc insanları
fərəhləndirir, sevindirir,
onları həyata ruhlandırır,
fərdi münasibətlərə müsbət
emosiya gətirir, insanların
bir-birindən razı qalmasına
səbəb olur. Bu dualar
müxtəlif insani münasibət və
mövzuları əks etdirir.
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2.1. Dıvon (Dualar)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dıvon
Xıdo bətı (bəşmə) dırozə
umr bıdə
Xıdo tıni (şıməni) həmişə
şo bıkə
Xıdo ıştı (şımə) balon
noğo bıdə
Xıdo bətı (bəşmə) çətinə
ruj ğısmət nıkə
Xıdo tıni (şıməni) de
bevəcə ruji bə intıhom
nıkəşı
Xıdo tıni (şıməni) bəştə
yolon dim omə kəsonədə
nıkə

Dualar
Allah sənə (sizə) uzun
ömür versin
Allah səni (sizi) həmişə
sevindirsin.
Allah sənin (sizin )
balalar(ınızı)ını saxlasın
Allah sənə (sizə) çətin gün
göstərməsin.
Allah səni (sizi) pis günlə
imtahana çəkməsin

Allah səni (sizi) böyüklərin
(valideyn) üzünə ağ
olanlardan etməsin
(Cavanlara aiddir)
Xıdo bə həmə yolon çəy
Allah bütün valideynlərə
avlodi şoyə ruji ğısmət
övladlarının sevincini
bıkə
qismət etsin.
Ruzi bıdə Xıdoy, Xıdo ıştı
Ruzi verən Allahdır, Allah
(şımə) ruzi bıdə
sənin (sizin) ruzini(zi)
versin
Xıdo bə həməy salim avlod Allah hamıya salim
ğısmət bıkə
(sağlam düşüncəli, imanlı)
övlad qismət etsin
Xıdo hiç kəsi sədə ağli,
Allah heç kəsin başından
çəşonədə ruşnə nıstəno
ağlını, gözündən işığı
almasın
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Xıdo tıni (şıməni)
bisırvonı
Xıdo tıni (şıməni)
dəmandə onıqətı
Xıdo ıştı (şımə) oxoy bə
xəy bıkə
Xıdo ıştə bəndə çəşbəro
onıqətı
Xıdo ıştə hiç bəndə de
vəşiəni bə intıhom nıkəşı
Xıdo ıştə doə dasti şımə
səpe penıqətı
Xıdo ıştı doə dasti nıbırnı
Xido bətı ovand bıdə
Xıdo tıni eliətiədə kam
nıkə
Xıdo hiç kəsi bepeşt nıkə

Xıdo bə həməy indodi
bırəsı, əmənən çəy dılədə

Iştə balon xəyri bıvindoş
Xıdo ıştı doə dasti dıroz
bıkə
Xıdo tıni bədə çəşon, bədə
nəfəsonku bıqordını
Xıdo tıni həmişə səbarz
bıkə
Dırozəji bıboş
Xıdo ıştı roy oj bıkə
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Allah səni(sizi) güldürsün.

Allah səni (sizi) əlacsız
saxlamasın
Allah sənin (sizin)
axırını(zı) xeyirə calasın
Allah heç bir bəndəsinin
gözünü yolda qoymasın
Allah heç bir bəndəsini
aclıqla imtahan etməsin
Allah verən əlini
üstünüzdən əskik etməsin
Allan verən əlini kəsməsin.
Allah işlərini avand eləsin
Allah səni ellikdə (el
içində) əskik eləməsin
Allah heç kimi arxasız
etməsin
Allah hamının imdadına
çatsın, biz də onlarla bir
yerdə
Balalarının xeyrin görəsən
Allah verən əlini həmişə
uzun eləsin
Allah səni bəd gözlərdən,
bəd nəfəsdən qorusun
Allah səni həmişə başıuca
eləsin
Uzunömürlü olasan
Allah yolunu açıq eləsin

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Xıdo həməy balon noğo
bıdə, çəməniyonən çəy
dılədə
Xıdo bəştə yoliəti xoto
bəmə rəhm bıkə
Xıdo bə har kəsi bəçəy dıli
xoto bıdə
Xıdo ıştı moli hejo imomi
roədə ğısmət bıkə

Xıdovandi aləm bəştı
imodi bırəsı
Xıdo ıştı umri dıroz bıkə
Xıdo axirətədə əməni əhlibeytiku, əhli- beyti
çəməku co nıkə
Xıdo bəştə bəndə kə
vılokardə jen ğısmət nıkə
Xıdo har kəsi ğəzənci bəy
ğısmət bıkə
Xıdo dəmə bəçəmə ağliro
rəftor nıkə
Xıdo çı nəsli səpe ıştı
yoliəti kam nıkə
Dılon sırron bə Xıdo
aqohin
Xıdo bətı xəyr bıdə
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Allah hamının balalarını
saxlasın, bizimkiləri də
onlarla bahəm
Allah böyüklüyü xatirinə
bizə rəhm eləsin
Allah hər kəsə ürəyinə
görə versin
Allah sənin malını həmişə
imam yolunda qismət
eləsin
Allah (Xudavəndi-Aləm)
sənin imdadına çatsın
Allah ömrünü uzun eləsin
Allah axirətdə bizi əhlibeytdən, əhli-beyti bizdən
ayırmasın
Allah heç bir bəndəsinə ev
dağıdan arvad qismət
eləməsin
Allah hər kəsin qazancını
onun özünə qismət eləsin
Allah bizimlə bizim
ağlımıza görə rəftar
etməsin
Allah bu nəslin üstündən
(sənin) böyüklüyünü əskik
etməsin
Ürəklərin sirrini Allah bilir
Allah sənə xeyir versin
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Xıdo bəştı balon xəyr bıdə
Xıdo bəştı umri bərəkət
bıdə
Xıdo çə balon xəyri bıdə
bətı
Xıdo çı vəyə xəyri bıdə
bətı
Xıdo çı balon xəyri
bəçəvon yolon bıdə

Xıdo bətı zoə bıdə
Xıdo bətı nəvə bə və qəte
ğısmət bıkə
Xıdo bə hiç kəsi balə doği
nıjənı
Xıdo bəştə yoliəti xotır tıni
ıştə kəşi jiyədə bıstəno
Xıdo ıştı doədasti dıroz
bıkə
Xıdo ıştı umri dıroz bıkə
Xıdo bəşmə xəyəvo bıjənı
Xıdo bəşmə bədəvo nıjənı
Xıdo hiç kəsi be kimsənə
nıkə
İ(qılə)bınoş, da (sa)
peqətoş
Xıdo bətı şifo bıdo
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Allah balalarına xeyir
versin
Allah ömrünə bərəkət
versin
Allah o balaların xeyrini
sənə versin
Allah bu toyun xeyrini
sənə versin
Allah valideynlərinə bu
balaların xeyrini nəsib
etsin
Allah sənə oğul versin
Allah sənə qucağında nəvə
gəzdirməyi qismət etsin
Allah heç kimsəyə övlad
dağı göstərməsin
Allah böyüklüyü xatirinə
səni qanadı altına alsın
Allah verən əlini uzatsın
Allah ömrünü uzun eləsin
Allah üstünüzdən həmişə
uğur küləyi əsdirsin
Allah üstünüzdən yaman
yel əsdirməsin
Allah heç kəsi kimsəsiz
etməsin
Birə-on (yüz) götürəsən

Allah sənə sağlamlıq versin

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Xıdo bəştı balon şifo bıdo

Xıdo bəştı piyəkəson şifo
bıdo
Xıdo bəştı cıvonə coni
nıqını
Xıdo bəmə həni dave
ğısmət nıkə
Xıdo ıştı mardon rəhmət
bıkə
Xıdo ıştı mandəyon coni
səlomət bıkə
Iştı qəvdə beşo, Xıdo
bıməso
Xıdo ıştı dusti dust bıko,
deşmeni zəlil
Hiç Xıdo bəndə bətı
mıhtoc nıbu
Xıdo bə həməy rəhm bıkə,
əmənən çəy dılədə
Xıdo tıni bəmə vey nızno

Ğəssəm bıbu bə
Xıdovandi-Aləmi, az çı koy
(...) xəbə nime
Tıni bıvindom şivıliv
bıstənoş
Iştı çəşonı ruşin bıbo
Həmişə ruşniyədə bıboş
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Allah balalarına sağlamlıq
versin
Allah səni istəyənlərə
sağlamlıq versin
Allah cavan canına
qıymasın
Allah bizə bir daha
müharibə qismət etməsin
Allah ölənlərinə rəhmət
eləsin
Allah qalanlarına
salamatlıq versin
Ağzından çıxanı Allah
eşitsin
Allah dostunu dost,
düşmənini zəlil eləsin
Heç Allah bəndəsi sənə
möhtac olmasın
Allah biz qarışıq hamıya
rəhm eləsin
Allah səni bizə çox
görməsin
(Aləmlərin Rəbbinə)
Allaha and olsun ki, mənim
bu işdən (....) xəbərim
yoxdur
Səni görüm qol-budaq
açasan
Gözlərin aydın olsun
Həmişə aydınlıqda olasan
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Tıni hiç vaxti qiybəkul
nımandoş
Iştı kardə çokiyon bəştı
indodi bırəsın
Tı mını şo karde, Xıdo tıni
şo bıko
İlahi tıni ğəssəm doydəm
bəştı yoliəti, çəmə dıli de
Ğıroni ruşin bıkə
İlahi, tıni ğəssəm doydəm
bəştı yoliəti, çəmə oxo
batəvər bıkə
İlahi, tıni ğəssəm doydəm
bəştı yoliəti, çəmə yolon
(pıə, moə, babə...) bıbaxş
İlahi, har kəsi bəçəy
qınonro cəzo bıdə
İlahi, əməni xıyzon tono
siyodim məkə
İlahi, bə hiç kəsi balə doği
məjən
İlahi, bə har kəsi bəçəy dıli
xoto bıdə, de har kəsi
bəçəy dıli xoto rəftor bıkə
İlahi, əməni noğəyəmə
bəloku bıqordın
İlahi, əməni bevəcə odəmi
şəriku bıqordın
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Heç vaxt boynubükük
qalmayasan
Elədiyin yaxşılıqlar
köməyinə çatsın
Sən ki, məni sevindirdin,
Allah səni sevindirsin
İlahi səni and verirəm
böyüklüyünə, qəlbimizi
Quranla işıqlandır
İlahi, səni and verirəm
böyüklüyünə, bizim
axırımızı xeyirə cala
İlahi, səni and verirəm
böyüklüyünə,
valideynlərimizi bağışla
İlahi, hər kəsi günahlarına
görə cəzalandır
İlahi, bizi ailə yanında
üzüqara etmə
İlahi, heç kimsəyə bala
dağı göstərmə
İlahi, hər kəsə ürəyinə görə
ver, hər kəslə ürəyinə görə
rəftar et
Allahım, bizi nahaq və
qəfildən gələn bəladan
qoru
İlahi, bizi pis adamların
şərindən qoru

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

İlahi, zolımi zılmi bəçəy
ıştən sə ekə
Xıdo tıni zolımi zülmiku
bıqordını
Xıdo bə bevəcə odəmon
insof bıdə
Ovı sardon, nunı tat bıbu
Xıdo bə har dıtərəfi xəyr
bıdə
Xıdo de noşukrə bəndə
ağli deəy rəftor nıkə

Xıdo bəşmə xəyəvo bjənı
Xıdo şıməni bədə çəşon,
bədə nəfəsonku bıqordını
Xıdo şıməni de ninebeəti,
de vəşiyəni, de dave bə
intıhom nıkəşı

Xıdo çəmə axırəti bıdə
Xıdo əməni hejo
Əllahuəkbər
votəkəsonədə bıkə
Xıdo mərhəmətinə dasti
şımə səpe nıbıryo
Xıdo ıştə bəndə de bevəcə
avlodi bə inthom nıkəşı
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İlahi, zalımın zülmünü
onun öz başına tök
Allah səni zalımın
zülmündən hifz eləsin
Allah pis adamlara insaf
versin
Suyun sərin, çörəyin isti
olsun
Allah hər iki tərəfə xeyir
versin
Allah naşükür bəndənin
ağlına görə onunla rəftar
etməsin
Allah üstünüzdən həmişə
xeyirli (sevinc dolu)
küləklər əsdirsin
Allah sizi bəd gözlərdən,
pis nəfslərdən qorusun
Allah sizi yoxluq
(yoxsulluq), aclıq və
müharibə ilə imtahana
çəkməsin
Allah axirətimizi versin
Allah bizi həmişə
Əllahuəkbər deyənlərdən
eləsin
Allahın mərhəmət əli
üstünüzdən əskik olmasın
Allah bəndəsini pis övladla
imtahana çəkməsin
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97.
98.
99.

Iştə əğılon şoyəruji
bıvindoş
Iştı vəyə pılo bəhomon

Iştə yolon hejo şo bıkoş

100. Bəştə dıli piəyon bırəsoş

101. Şəvırədə çokəruj bıvindoş
102. Bəştə şə kə xəy-bərəkət
bıbə
103. Xıdo bəştı soy, bəştı
kaştıgili bərəkət bıdə

104. Xıdo bəştı süfrə bərəkət
bıdə
105. Xıdo ıştı süfrə bol bıkə

106. Xıdo ıştı kəy ovdonə bıkə
107. Xıdo bəştı ğəzənci bərəkət
bıdə
108. Tıni bıvindom hejo das
dıroz bə kəsonədə bıboş
109. Iştı sədo hejo barzə
vıronədə bo
110. Xıdo qədə balon dasti bə
nuni bırosnı
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Uşaqlarının (övladlarının)
xoş gününü görəsən
Toy plovunu yeyək
Böyüklərini
(valideynlərini) həmişə
sevindirəsən
Ürəyində olan istəklərə
(arzulara) çatasan
Getdiyin yerdə xoş (ağ)
gün görəsən
Getdiyin evə (ailəyə) xeyir,
bərəkət aparasan
Allah sənin həyət-bacana,
əkin-biçininə bərəkət
versin
Allah süfrənə bərəkət
versin
Allah süfrəni (ondakı
nemətləri) bol eləsin
Allah evini abad eləsin
Allah qazancına bərəkət
versin
Səni görüm həmişə əliuzun
olanlardan olasan
Səsin həmişə uca
kürsülərdən gəlsin
Allah bu kiçik balaların
əlini çörəyə çatdırsın

111. Xıdo bə həmə dədə-nənə
çəy balon rohəti ğısmət
bıkə
112. Xıdo ıştə hiç bəndə
viləsqin nıkə.
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Allah bütün ata-analara
övladlarının rahatlığını
qismət eləsin.
Allah heç bir bəndəsini
avara sərgərdan etməsin.

Ğeyd: Vey dıvo ideomatik
məno doydə. Bəçəyroən hərfi
peqordıniye bedəni.

Qeyd: Bəzi dualar ideomatik
mənaya malikdir. Ona görə də
hərfi tərcümə olunmayıb.

Nıfinon (nıfrinon)

Qarğışlar

Tolışə xəlği votəyonədə
nıfinonən ıştən vırəşon heste.
Odəm rıkin bə vəxtonədə bə
kəsi ğəzəbin beədə ıştə dıli
təy karde pidəşe. Bəvədə bə
hiç çiy zuş vışkiyedəni, nıfin
kardedə. Duze, nıfin bə odəmi
hiç vaxti çokə təsir nuşo
doydəni. Əncəx çiç karde
bəbe? In votəyon çəmə
zıvonədə hestin co
xəlğonədən heste, çımi
bəpeştən bəbe

Talış xalq deyimləri arasında
qarğışlar da vardır. İnsan
hirsli, əsəbi və qəzəbli olan
vaxt ürəyini boşaltmaq
istəyir. Onda heç nəyə gücü
çatmır, qarğış edir. Doğrudur,
qarğış insana xoş təsir
bağışlamır. Ancaq nə etmək
olar? Bu deyimlər
başqalarında olduğu kimi
dilimizdə də vardır, bundan
sonra da olacaqdır.

2.2. Nıfinon (Qarğışlar)

1.
2.

Xıdo bə bevəcə odəmi
nəhlət bıko
Xıdo bevəcə odəmi umri
bıbırno
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Allah pis adama lənət etsin
Allah pis adamın ömrünü
kəssin
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3.

Bevəcə odəm rohəti
nıvindo
Xıdo bə bevəcə odəmi ğərə
bıdo, nanqır nıdo

5.

Xıdo bə bevəcə odəmi
dard bıdo, dəvo nıdo
Bevəcə odəmi rişə pesiyo
Xıdo bevcə odəmi siyoruj
bıko
Bevəcə odəm ıştə əğlon
xəyri nıvindo
Xıdo bevəcə odəmi siyoruj
bıko
Xıdo bevəcə odəmi nuni
bıbırno
Bevəcə odəm bə nun
dənırəso
Xıdo bevəcə odəmi çı
siyoədə benıko
Iştı peşt barişyo
Xıdo ıştı peşti bə zəmin
bıjəno
Iştı sə bə zəmin bıbo
Tıni bə zəmin bıboş
Zəmin tıni bıdızdo
Tıni bə ğəb bıboş

4.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Pis adam rahatlıq görməsin

Allah pis adama qaşınma
(ğərə dəri (qaşınma)
xəstəliyidir) xəstəliyini
düçar etsin, qaşımaq üçün
dırnaq verməsin
Allah pis adama dərd
versin, dərmanı tapılmasın
Pis adamın kökü kəsilsin
Allah pis adamı qaragün
etsin
Pis adam balalarının
xeyrini görməsin
Allah pis adamı qaragün
etsin (qaragünə qoysun )
Allah pis adamın çörəyini
kəssin
Pis adamın əli çörəyə
yetməsin
Allah pis adamı qara
gündən çıxartmasın
Belin qırılsın
Allah kürəyini yerə vursun
Başın yerə girsin
Səni yerə girəsən
Görüm yer səni oğurlasın
Səni qəbirə girəsən

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Tıni bə ğəb bınom, ğəbi
bəy edom
Ğəb tıni edızdo

Bəlo iştıku kam nıbo
Tıni bə cıvoni bımardoş
Tıni bə ərsə nırəsoş

Tıni zoə nıboş, bə zon
dənırəsoş
Iştı cıvonə sə bə zəmin
bıbo
Tıni bə vəyuy bımardoş
Bə kədə poçə dıroz nıkoş
Bə kədə rohəti nıvindoş
Iştı və əğıl nıvindo
Şə vırədə xəyr nıvindoş

Ə molon bəştı soxə
(merıs) bımandon
Iştı qırdəkardəy bə co kəsi
ğısmət bıbü
Əv neçi qəvədə zikə bıjəno
Iştı qəzənc sıpə ruji bıbo
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Səni qəbirə qoyum, qəbirin
qapısını bağlayım (hərfi
tərcümə)
Qəbir səni ağuşuna alsın
(İdiomatik tərcümə)
Bəla səndən əskik olmasın
Səni cavan öləsən
Səni görüm yetkinliyə
(ərsəyə) çatmayasan
Səni cavan olub cavanlara
qoşulmayasan
Sənin cavan başın yerə
girsin
Səni gəlin öləsən
O evdə ayaq uzatmayasan
O evdə rahatlıq
tapmayasan
Qucağın uşaq görməsin
Getdiyin yerdə xeyir
görməyəsən
O mallar sənin mirasına
qalsın
Yığdığın özgəyə qismət
olsun
Canavarın ağzında səsin
gəlsin
Sənin qazancın itlərin
qisməti olsun (şərti
tərcümədir-dəqiq mümkün
deyil)
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Əv bəpe poymol bıbo

Onu görüm paymal olsun
(yəni heç kimə qismət
olmasın)
Bəmı zərəl jəkəsi Xıdo
Mənə ziyan vurana Allah
zərəl bıjəno
ziyan vursun
Ki kə vılo bəka, Xıdo çəy
Kim ev dağıdacaqsa, Allah
kəy vılo bıko
onun evini dağıtsın
Bevəcə odəmi kəy Xıdo
Pis adamın evini Allah
xərobə bıko
xaraba qoysun
Xıdo çəy yurdi yalan, taxti Allah onun yurdunu yalan,
talan bıko
taxtını talan eləsin
Iştə kəşə zəhməti xəyri
Çəkdiyi zəhmətin xeyrin
nıvindo
görməsin
Xıdo bəlo ıştıku kam nıbo
Allahın bəlası səndən əskik
olmasın
Xıdo bətı ğəzzəb bıko
Allahın qəzəbinə düçar
olasan
Xıdo çəy otəşi bəçəy ıştən
Allah onun odunu öz başına
sə eko
töksün
Xıdo çəy çoy okışto
Allah onun çırağını
söndürsün
Əv bəpe rohətə ruj nıvindo O rahat gün görməsin
Əv bəpe tikə- tikə bıbo
Onu görüm parça-parça
olsun
Xıdovandi aləm tıni
Allah səni qara günə
siyoruj bıko
qoysun
Lınq arişiəy omedə
Ayağı qırılmış gəlir
Lınqı barişyo, bevəcə
Ayağın qırılsın, uğursuz
odəm
adam
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Sə bə zəmin bıbo,
dəmərəsə odəm
Iştı zıvon bə Lailəhailləllah
nıhıto
Mardeədə botı kəfən
pəydo nıbo
Çə honi (çoli) ov bətı
ğısmət nıbo
Iştı zik okışiyo
Tıni bıvindom çı dınyoədə
bevayə bışoş
Çımı doəyon zəhər bıbo,
tıni bıkışto
Iştı hardəy ıştı xırtıdə
bımando, tıni bıtosno
Tı bə soədə ovc nıkoş

Tatə tənu botı nun nıpato
Iştı moə ıştı səyku
muərındon bıko
Iştı moə bəştı lovi bınışto
Tı ıştə balon xəyri
nıvindoş
Tıni peçəkoş
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Başın batsın, qanmaz adam

Dilin Lailəhailləllaha
yatmasın
Öləndə səninçün kəfən
tapılmasın
O bulağın (quyunun) suyu
sənə qismət olmasın
Ocağın sönsün. (təxmini
tərcümə)
Səni görüm bu dünyadan
arzularına çatmadan
gedəsən
Verdiklərim zəhərə dönüb
səni öldürsün
Yediyin boğazında qalıb
səni boğsun
Sən o həyətdə inkişaf
etməyəsən
Çörəyin isti təndirdə
bişməsin
Anan başının üstündə
saçlarını yolsun
Anan sənin müsibətində
otursun
Balalarının xeyrini
görməyəsən
Heç nədən birdən öləsən
(Tam tərcümə etmək
olmur)
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Işti moə botı “baləvay”
bıko
Tı ıştə kəyku con nıdoş
Çımı doəyon ıştı çəşon
bıqəton
Xıdo bevəcə odəmi bə
bevəcə ruj bıno
Iştı ın tojə kılo bə məlo
bırəso
Şe bıbu, ome nıbu

Tı bı dınyoədə hiç vayə
penıqətoş
Bıvindom mardeədə botı
ov pəydo nıbo
Tı sə bə ruşni bekarde
nıznoş
Tı hejo xəcilı-xar bıboş
Iştı buccə ıştı xırtədə
bımando
Iştı çanqıpoədə bımando
Iştı dıl vəhm səvo. (Tıni
vəhməjə bıboş)

Anan sənin üçün- “balam
vay” - deyib ağlasın
Evində canın çıxmasın
Verdiklərim gözlərini
tutsun
Allah pis adamı qara günə
qoysun
Sənin bu təzə papağın
mollaya çatsın
Getdiyin olsun, gəldiyin
olmasın
Bu dünyadan heç bir xeyir
götürməyəsən (təxt. tərc. )
Görüm öləndə sənə su
tapılmasın
Cəmiyyət içinə baş çıxarda
bilməyəsən
Cəmiyyətdə həmişə biyabır
və üzüqara olasan
Udmaq istədiyin tikə
boğazında qalsın
Gördüyün işlər əlində
qalsın (yarımçıq qalsın)
Ürəyin qubar bağlasın

Qeyd: Bu ifadələr-qarğışların coxu elə ideomatik ifadələrdir
ki, tərcümədə mənanı tam ifadə etmək olmur.
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2.3. Vəyə adəton (Toy adətləri)
Vəyə (şoyə) adəton
Har xəlği ıştə mədəni
jimonədə, məişətədə bəştə
ıştəni aid bə spesifik
xısusiyyəton bedən. Ə
xısusiyyəton çəy ki be, çəy
dəvardə vaxtonku de bə esə çı
cur jimon karde həxədə bə
insonon məlumat doyədə
koməq kardən, həmonə xəlği
çokono ome, bə konvırə şe çı
insonon çəşi vədə nuşo
doydən. Çı xəlği zıvoni ədəbi
zıvon be-nıbe, dovləti zıvon
be-nıbe iyo aidiyyətış ni. Xəlğ
jimon kardəbo, deştə ətrofədə
bə xəlğon bə har cur dodısəd
dəşedəbo, bızın, çəy bo qəp
jəy sıxanşən heste, ıştə adətənənon bə miyon noy hınəşən
heste.
Azərboyconi dılədə vey xəlğ
jimon kardə. Çəvonədə qıləy,
ıştənən, az əvotim, ən yoli
Tolışi xəlğe. Im xəlği bəştəro
ıştən adəton, ənənon hestışe.
Çəvonədə qıləy şoyşotkomə,
vəyə məclison dəvoniyey. Bı
cəhətədə vəyə adəton ıştən

Toy adətləri
Hər bir xalqın həyatında,
məişətində müəyyən spesifik
xüsusiyyətlər olur ki, həmin
xüsusiyyətlər onun varlığını
təmin edir, onun kimliyinin
müəyyən edilməsində
mühüm rol oynayır, haradan
gəlib hara getməsini göz
qabağında canlandırır. Xalqın
dilinin ədəbi dili, dövlət dili
olub-olmamasının məsələyə
heç bir aidiyyəti yoxdur. Əgər
xalq yaşayırsa, ətrafındakı
xalqlarla hər cür əlaqəyə girə
bilirsə, deməli, onun
danışmağa sözü də var, adətənənələrini ortaya qoymağa
hünəri də var.
Azərbaycan ərazisində çoxlu
xalq yaşayır. Onlardan biri,
deyərdim ki, ən böyüyü Talış
xalqıdır. Bu xalqın
özünəməxsus adət-ənənələri
vardır. Onlardan biri sevinc
dolu toy məclislərinin
keçirilməsidir.
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vırəşon heste.
Tolışon ğədimə soronku de bə
esə deştə vəyə, şoyşotkomə
adəton co iqlə xəlğonku
fərqinin. Imi jıqo bəsə
dəməşəmon, ım xəlğ cayli,
ıştən-boştə jimon kardəşe. İyo
de co xəlğon hamsiyətiyən
muhum təsirış kardə... In
adəton kinə səyku bino
bedən. Həmə mısılmonə
viloyətonədə çoko bıə,
tolışonkuyən kinə səy de
yolon dasti bıə. Çı zoə yolon
kinə əsl-nəcabətşon axtər
kardəşone. Çəy bəpeşt bə
elçiyəti hozı bıən. Elçiəyti
sıftə de jenon, xanımon dasti
bıə. Çı zoə hovə (dodo), çəy co
i qılə avlod kinəsoybi kəy şən,
çəvon “qəvşon axtər
kardəşone”. Çəy dumo zoə
moə (inə), iyən co iqlə avlodə
jenon-yəne sipiəsəjenon bo
kinəsoybi fikiri omute, bo hane zıneyro kinəsoybi kəy şən.
Çəy bə peşt merdə elçi şə.
Merdə elçi şeədə bə har kəsi
holi səbəb şinə çiyon
bardəşone. Kinə doy-nıdoy bı
elçiyətiədə aydın bıə. Kinə

Talışlar ta qədimdən indiyə
qədər toy adətlərinə görə
başqa xalqlardan fərqləniblər.
Lakin bu o demək deyil ki,
xalq tək, ancaq özü üçün
yaşayır. Burada qonşuluq
münasibətlərinin mühüm
əhəmiyyəti vardır. Bu
münasibətlər zəminində
mədəni əlaqələr yaranır və
adət-ənənələrdə oxşarlıq
yaranır. Burada dini amil də
rol oynayır. Toy adətləri qız
almaqdan başlanır. Başqa
müsəlmanlarda olduğu kimi,
talışlarda da, qız almaq
böyüklərin-ağsaqqal və
ağbirçəklərin başçılığı ilə
olub. Oğlanın adamları qızın
əsil-nəcabətini axtarmışlar.
Bundan sonra elçilik prosesi
başlanmışdır. Elçiliyin
başlanğıcı qadınlar vasitəsilə
olmuşdur. Oğlanın bacısı və
ya başqa yaxın adamları qız
evinə getmiş, qız adamlarının
“ağzını” aramışlar. Bundan
sonra oğlanın anası və başqa
qohum qadınlar-ağbirçəklər
qız evinə getmişlər. Müsbət
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siprişon bı xəyəkoy dılşon
bəbo, kinəşon doəşone.
Siprişon soybət, xəy-dıvo de
İslami ğanunon bıən. Jıqo
votəşone: “Əmə de Xıdo
hukmi (hamuəy), de
Peğəmbəri ğanunu fılonkəsi
kinə bo fılonkəsi zoə
pidəmone”. Kinəsoyb bı xəyə
qəpi, bı şoyşotkomə rozi
beəsəy votəşone: “ Xıdo xəyr
bıdə”. Çımi bəpeşt zoə qıləy
nezə odəm-sipriş (çəy day,
amu) de kinə odəmi-siprişi
dast qətəşone. Dastqətone
təyli bəni-de sıkkə bıə. Çəy bə
peşt qəvon şin bıən. Çəy
məhnə əve ki, ın xəyə ko, har
de tərəf hejo şin bıbu. In
ğaydon tolışə viloayəti həmə
vırədə i cur bıə ni. Co-co
vıronədə fərğ bıə.

cavabdan sonra kişi elçilər
getmişlər. Kişi elçilər gedəndə
ailənin iqtisadi vəziyyətinə
uyğun şirniyyatla getmişlər.
Qızın verilib-verilməməsi bu
elçilikdə aydın olub. Qız
tərəfinin ağsaqqalları bu
izdivaca razı olublarsa, qızın
verilməsinə razılıq veriblər.
Bu elçilik prosesində söhbət
İslami qanunlar əsasında
olub. Belə deyilib: “Allahın
hökmü, Peyğəmbərimizin
qoyduğu qanunla filankəsin
qızını filankəsin oğluna
istəməyə gəlmişik”. Qız tərəfi
razı olanda deyilib: “Allah
xeyir versin”. Bundan sonra
oğlan tərəfinin ağsaqqalı
(dayı, əmi və b.) qız tərəfinin
ağsaqqalı ilə əl verib
görüşmüşlər. Görüşmə
prosesində ələ pul (sikkə)
qoyulub. Ondan sonra ağızlar
şirin olub. Əlbəttə, bu
qaydalar regionun hər
yerində vahid bir formada
olmayıb. Fərqlilik də olub.
Kinəsəy “ha-ne” bəpeşt
Həridən sonra “ağsaqqal
“siprişə pılo” əhəyn. Bı məclisi plov” yeyilərdi. Hər iki tərəf
har dıtərəf hozı əbiy. Hozı
xüsusi hazırlaşardı. Dəvət
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beəsəy sədokardə siprişon
çand kəs be navədə oəmutin.
Çı tədoriki xarci zoə kə ədəy.
Kinəsoybən kam-kam xarc
ənəy. Jenon məclisədə bə
vəyuə kinə anqiştə anqışte
dənəyn, nışonə əjənin. Məclis
“Xıdo xəyr bıdə”, “Xıdo
mıborək bıkə”, “Xıdo xoşbəxt
bıkə” vote-vote bə sə əqıniy.

Vəyə, şoyşotkomə adəton
siprişə bəpeşt kinəsoybi
kəyku vəyə dəvoniye bıə.
Bımi vəyə ne, “Şini harde”
votəşone. Bəçəyro, ğədimiku
de bə dəvardə əsri 70-80-ci
soron ın koən siprişon bəsə
riyəsə noəşone. Çəy bəpeşt
ğohımon ıştə arədə qəpşon jə.
Şini xarc səboho hisob bedə.
Im bənə Azərboyconi co
vıronədə bə səboho bə ni.
Tolışonku zoəsoybi kinəsoybi
kəyku şiniş hardə. Kinəsoybi
əncəx piyozış sə. Votəşone,
piyoz təvəniy, bıdə zoəsoyb
sıftə bə xəyə koy vırə təvəni
nıbə... Çımı yodədəy, diy
vırədə cəmatiku elə vəhdə
əsənin. Yəne həməy bə vəyə

olunan ağsaqqal plov
(iştirakçıların) sayına uyğun
tədarük görülərdi. Tədarükün
xərcini, əsasən, oğlan evi
çəkərdi. Ağsaqqalplov
məclisinin qadınlar olan
hissəsində gəlin qızın
barmağına nişan üzüyü
taxılardı. Məclis “Allah xeyir
versin”, Allah mübarək eləsin”
və s. xoş sözlərlə sona yetərdi.
Toy adətlərinin növbəti
mərhələsi qız evində toyun
keçirilməsi ilə bağlı olub. Bu
mərasim toy adlanmazdı. Bu
mərasim hərfi tərcümədə
“Şirni içilmə (şirin çay) və ya
şirni yemə” adlanardı. Bunun
üçün başlıq məsələsi həll
olunub. Lap qədimdə bu işi də
ağsaqqallar həll edib.
Sonralar isə bunu qohumlar
öz aralarında həll ediblər.
Başlıq Azərbaycanın başqa
regionlarındakı kimi olmayıb.
Talışlarda oğlan evi qız
evində toy edib. Qız evi ancaq
soğan alıb. Belə hesab ediblər
ki, soğan acıdır, onun qız
evinə aparılması uğursuzluq
gətirər. Yadımdadır, kənd
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sədo əkəyn. In koyən bə zoə
kəy (kinəsoyb de zoəsoybi i
diyədə bəbiybo) qibe. Çımı
yoddəy, de tobə dəvardə əsri
50-60-nə soron orəxi bə
səlojəkəsi şinə şe ədəyn
(ğənpert-pəpulbəsə, ğənd).
Səloçi çə çiyonədə bə nalbəki
ənəy, bə kəsoybi ədəy.
Kəsoybən çəy ğabi təyli
onəqordıniy. Bəçəy ğab ıştə
zuvışkiəy ənəy (pul,
moğnə.....) Ğabi təyli
oqordınye hurmətsızəti əbiy.
Peşınnə soronədə ın ğaydə
petoşə be. Vəyəsoybi bino
kardışe bə səloçi pul doy.
Kinəsoybi kəyku dəvoniyə
vəyə-şini xarci zoə kə əbəy.
Zoəsoyb kəsoybi kəyku şini
əhəy.
Zoə kə kinə səy bəpeşt vəyu
bəştə ən nezə odəm zınedə.
Əy ıştə aylə uzv zındəbe.
Bəçəyro həmə şoyə rujonədə,
idonədə çəy pay bardedəbin.
Iştənən ə baxşon sə xonçə
əqətin, əbəyn. In xonçon çı
vəyəku co karde nəbiy. Çəy
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yerində camaat kütləvi
şəkildə toya dəvət edilərdi. Bu
iş də oğlan evinin (hər ikisi
eyni kənddən olanda)
öhdəsinə düşürdü.
Yadımdadır, 50-60-ci illərin
sonuna kimi vədə alan şəxsə
şirniyyat verilərdi. Vədə alan
şəxs bir nəlbəkiyə həmin
şirniyyatdan qoyub ev
yiyəsinə verərdi. Ev yiyəsi də
“mübarəkdir” deyib həmin
qaba ya pul, ya da başqa bir
şey qoyub qaytarardı.
Sonralar bu qayda ləğv edildi,
toy yiyəsi vədəçiyə zəhməti
müqabilində pul ödəməyə
başladı. Qız evindəki toyun
bütün izafi xərcləri oğlan
evinin öhdəsinə düşürdü.
Oğlan evi qız evində toy
edərdi-yəni adətə görə şirni
içilərdi.
Oğlan evi qızı alandan sonra
gəlini özünün ən yaxın adamı
bilir, ona öz ailəsinin üzvü
kimi baxardı. Ona görə də
bütün şad günlərdə,
bayramlarda onun payını
göndərərdilər. Həm də o
payları qırmızı xonça
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har i qılə qıləy qədə vəyəbe.

Çə xonçonədə qıləy kulə
xonçəy. Kulə xonçədə bə kuli
aid har çı bedə, çəy səpeən çı
tolışon ən vey hardə moyziyodə moy noydən. Bə moy
qəv ğızıl dəndən. In adət
ğədimiku de bə esə dəvom
kardə.
Nəvuzə idədən bo vəyu xonçə
bardən. Bı xonçədə idə şinə
şeyon har qılədə bedə. In
xonçə kuləxonçəku fərğış
heste. In sə xonçə zoəsoybi
odəmon bə i vırə qırdə bedən,
bardənkinəsoybi kəy.
Kinəsoybi kəyku bo omə
ğonəğon har tədoruk qətə
bedə. Ki xonçə qətdənıbo,
rusum doydə. De sınə, zərfəti
məclisi bə sə jəydəbin.

bağlayaraq aparardılar. Bu
xonça aparma mərasimlərini
toydan ayırmaq olmazdı.
Onun hər biri elə kiçik bir
toyu xatırladardı.
Həmin xonçalardan biri ilaxır
çərşənbə xonçasıdır.
Çərşənbə xonçasında
çərşənbə ilə bağlı hər bir şey
olurdu, üstündə də talışların
ən çox sevdiyi ziyad (kütüm)
balığı. Balığın ağzına da qızıl
bəzək əşyası salınır. Bu adət
qədimdən indiyə qədər
davam edir.
Novruz bayramı münasibətilə
də gəlinə xonça aparılır. Bu
xonçada bayram
şirniyyatlarının müxtəlif
növləri olur. Bu xonça
çərşənbə xonçasından
fərqlənir. Bu xonçanı oğlan
adamları bir yerə yığışaraq
(daha çox adam iştirak edir)
aparırlar. Qız evində qonaqlar
üçün tədarük görülür. Kim
xonça tutmursa, müəyyən
formada rüsum verir. Deyibgülməklə, sevinclə məclis
başa çatır.
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İsmoyli ğırbonədən zoəsoyb
kinəsoybi kəy de tədoruki
əşiy, boştə vəyu ğırbonəpəs
əbəyn. Bə (pəsi) ğuçi peşti sıə
ranq ənəyn, bəçəy qiy sıəxələt
dəbastın. Bə aylə nezə
odəmon de şoy-şotkomə ıştə
vəyu kəy əşin...

Çı vəyuəkinə kəyku dəvoniyə
şoyşotkomonədə qıləy
olətəbıronbe. Olətəbıronədə
çı zoəsoybi, kinəsoybi
odəmon, nezə avlodon,
hamusiyon -həmə (jenon,
kinon) çı vəyuəkinə
(kinəsoybi) kəy qırdə əbin. In
mərasim vəyə hisob bedə
(jenə vəyə). Vəyu oləton qləy
boxçədə əvəyn bə miyonə.
Qıləy kinəsoybi odəmonədə i
qılə parçə tıki ğəndəreğə səpe
ənəyn, bəy ğəyçi əjənin.
Zoəsoyb xələt ədəy. Xurək
nəpatin. Çay de şinə şey
ədəyn. Oməkəson ıştə
zuvışkiəy (de puli, de xələti)
koməq əkəyn.
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İsmayıl qurbanında da oğlan
evi qız evinə tədarüklə
gedərdi. Gəlini üçün qurban
qoyunu aparardı. Qoçun
belinə qırmızı rəng
yaxardılar. Boynuna qırmızı
xələt bağlayardılar. Lap yaxın
adamlar sevinclə gəlinin
evinə gedərdilər.
Qız evində keçirilən şadlıq
məclislərindən biri
paltarkəsdi mərasimi idi.
Paltarkəsdi mərasimində
oğlan və qız adamları, yaxınuzaq qohumlar, qonşular (bir
sözlə-qadınlar, qızlar) qız
evinə yığışardılar. Bu
mərasim artıq toy hesab
olunurdu (qadın toyu).
Gəlinin paltarlıq parçaları bir
boxçada ortaya gətirilərdi. Qız
adamlarından bir nəfər bir
parçanı şirniyyatın (məs.:
qənd parçasının) üstünə
qoyub kəsərdilər. Oğlan
adamı xələt verərdi. Xörək
bişirilməzdi. Çayla şirniyyat
verilərdi. Bu toya gələnlər də
gücü çatandan (pulla, xələtlə)
toy yiyəsinə kömək edərdilər.
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Kinəsoybi kəyku dəvoniyə
soyşotkomədə qıləy
bişipatone iyən bə vəyu dasti
xıynə noybe. In mərasim vəyu
dərokardə ruji navınnə şəvi
əbiy. İ ruj bə nav zoəsoybi
kəyku bo bişi pate lozimbıə
çiyon (ordə, ruyən, pısok), bo
xıynə noy lozimbıə çiyon
kinəsoybi kəy əğandin. Zoə
dəynəjen (yenqə) əyo əbiy bə
həmə kon fik ədəy, yoliəti
əkəy. Bişiətəşti kiyəsə noyədə
kinəsoybədə i kəs təşti əqətiy,
əvotiy: “Təşt bəsə kiyəsə
peşdəni”. Zoəsoyb xələt ədəy.
Çəy bəpeşt bişi əpatin, əyo bə
kəson əhəyn, boştə kəyku bə
piranon, noxəşinonən əbəyn.
Bəqoğlən deştə həmron
əvoyn, bişi əhəyn,
bişiəğabədə xələt ənəyn. Bə
har kəsi holiro bişi qırdə
əkəyn, maştənəy vəyu dəro
kardiəsəy bə zoəsoybi kəy
əbəyn.
Həmonə şəvədə kinə həmron
bəçəy sə qırdə əbin, bə
vəyuəkinə dastonən, bəştə

Qız evində keçirilən növbəti
şadyanalıq məclisi bişi
bişirmə və xınayaxdı məclisi
idi. Bu mərasim qızın atası
evində keçirəcəyi sonuncu
gecə təşkil olunardı. Qız
sabahı gəlin köçəcək. Bir gün
qabaq oğlan evindən qız evinə
bişi bişirmək üçün lazım olan
ərzaqlar (un, yağ, səkər tozu),
xınayaxdı üçün lazım olan
şeylər göndərilərdi. Oğlan
tərəfin yengəsi orada olardı,
bütün işlərə nəzarət edərdi.
Bişi bişirilən teşti ocaq üstə
qoyarkən qız adamlarından
bir nəfər teşt tutub deyərdi:
“Teşt ocağa çıxmır”. Oğlan
tərəfi xələt verərdi. Sonra bişi
bişirilərdi, orada olanlar
yeyərdi, evlərində olan
yaşlılar, xəstələr üçün də
aparardılar. Bəy oğlan taytuşları ilə gələr, bişi yeyər və
xələt qoyardılar. Sonra iri bir
qaba bişi yığar, gəlin yola
salınanda oğlan evinə
göndərilərdi.
Həmin gecə gəlin qızın taytuşları başına yığışar, əllərinə
xına yaxardılar. Gəlinin
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dastonən xıynə ənəyn. Bə
kinə dasti xıynə noəkəsi xələt
ədəyn. Həmonə şəvi kinə
bəxti şəy əbırnin. Bə şəy bəpe
kinon de darzəni kok bəjənin.

Vəyu bardeəsəy vəyu vədə
vəşə lampə, ovəynə əqətin ki,
çəy ro, çəy jimon (umr) ruşin
bıbu. Kinəsoybi kəyku bə
zoəsoybi kə çiç bıəbəybo,
həmonə çiyon (lampə,
sundox, ovəynə, bəqoğləni
oləti peqətəkəs, siməvari
vardəkəs.......) qətəkəs xələt
əsəniy.
Şoyşotkomə-vəyə adətonədə
yol iyən oxonnəni zoəsoybi
kəyku bə vəyəy. Bımi “yolə
vəyə” əvotin. In vəyə
kinəsoybi kəyku bə şoyə kon
dumoye. In vəyə dıqlə cıvoni i
bey, bə aylə hol ome oxoye.
Lap sıftə, yəne ğədimə
zəmononədə vəyəşon haft
rujən, se rujən kardəşone.
Çımı vindəyku (50-60-nə
soronədə, 70-nə soron
sıftədə) vəyə dı ruj əbiy.
İminə ruji vəyəmoli əbırnin,
bo şanqonə xorək hozı əkəyn.
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əllərinə xına yaxana xələt
verərdilər. Həmin gecə qızın
“bəxt köynəyi” kəsilər və
tikilərdi. O köynəyə subay
qızların hər biri tikiş vurmalı
idi.
Gəlin ər evinə yola salınanda
qarşısında lampa, güzgü
tutardılar (indi də qalıb) ki,
həyatı işıqlı və parlaq olsun.
Qız evindən oğlan evinə nə
aparılardısa, həmin şeyləri
(lampa, sandıq, güzgü, bəy
paltarları, samovar) götürən
adam xələt alardı.

Toy adətlərinin ən böyüyü və
axırıncısı oğlan evində
keçirilən toydur. Buna talışlar
“böyük toy” da deyərdilər. Bu
toy indiyə qədər olan toyların
yekunudur. Bu toy iki gəncin
birləşməsi, ailə halına
gəlməsinin yekunudur.
Qədimdə toy yeddi gün,
sonralar üç gün (əlbəttə, bu
işdə sosial vəziyyət mühüm
rol oynayıb), mənim
gördüyüm vaxtlarda (50-60,
70-ci illərin əvvəllərində) iki
gün olardı. Birinci gün toy mal
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Şanqo aşığon (tolışon bə çalğı
“aşığ” əvotin) əjənin, bə
məclis oməkəson harde
ədəyn, de bə şəvi nimə
dovran əqətin (raxs əkəyn,
muğənni-xanəndə əhandiy,
aşığ nəğıl, dastan əvotiy, saz
əjəniy). Dıminə ruji çoştə
bəpeşt vəyu əvəyn.
Vəyuvardone çı vəyə ən şoyə
vırəbe. Çəvon şoy-şoy de hiççiy moğayisə karde nəbiy. Lap
ğədiməsoron vəyuşon de aspi,
çımı vindəyku de maşini
vardəşone. Vəyu tono (bənə
esətnə nıbe) çəy dəynəjenon
ənıştin (XX əsri oxoyədə).

kəsilərdi, axşama xörək
hazırlanardı, çalğıçılar çalardı,
iştirakçılara yemək verilərdi.
Məclis gecə yarısına kimi
davam edərdi, şabaş verilərdi
(oynayardılar, xanəndə
oxuyardı, aşıq nağıl, dastan
danışar, saz çalardı. İkinci gün
günortadan sonra gəlin
gətirilərdi (ikigünlük
toylarda). Bu şadyanalıq
müqayisəedilməz olardı. Lap
qədimdə gəlin atla gətirilərdi.
Sonrakı dövrlərdə isə müasir
maşınlara qədər inkişaf edib.
Gəlinin yanında yengələr
oturardı (bu XX əsrin
sonlarına aiddir).
Vəyu varde bəpeşt bə odəmon Gəlin gətiriləndən sonra
xurək ədəyn. Xurək çı tolışi
iştirakçılara yemək verilərdi.
dəparzıniyə sipyə pılo de
Yemək talışın ən yaxşı
ğəylə əbiy. Bə nıştəkəson
düyüdən süzülmüş plov və
qıləy ojəqəvə ğabədə (məs.:
şirinqovurma (ğəylə) olardı.
nalbəkiədə) şini ədəyn. Ə
Yeməkdən sonra ağzıaçıq bir
odəmən ıştə zuvışkiəy, bəştə
qabda (məs.:nəlbəkidə məs.:
nomiro ğabədə xələt (pul)
nəlbəkidə) şirni paylanardı.
ənəy. (60-nə soron bəpeşt
İştirakçı həmin qaba gücü
nom nıvışte bə əməl onəy.
çatan məbləğdə xələt (pul)
Vəyə bə ğarz oqarde) Har kəs qoyardı (60-cı illərdən sonra
xələt noyədə şini qordınyəkəs ad yazıldı, toy məcburi bir
əvotiy: “fılonkəs
mükəlləfiyyət kimi borca
160
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(məs.:Əhməd) 5, 10 ya 25....
mənot,”. Həmə i qəvo əvotin:
“Kəş obo, ruj ə ruj bıbo, çəy
kəyku bıbo, boəçəy sobayon
bıbu”.

çevrildi). Xələt qoyulanda
şirni gəzdirən adam deyərdi:
filankəs (məs.:Əhməd məs.:
Əhməd) 5, 10 və ya 15 manat.
Hamı bir ağızdan deyərdi:
“Evi abad olsun, subayları
üçün olsun”.
Plov qazanının başından ilk
götürülən təam bəy oğlana
verilərdi.

Pılo ğəzəni sədə iminə bo
bəqoğləni piyəqətin. Bəpe
ğəzənəsəy bəqoğlənə zoə
bəhəy.
Şanqo ijənən aşığon əjənin,
detobə şəvi nimə məclis əşiy.
Oxoyədə bəy tarifi, bəqi raxs
əbiy. Tarifədə həmə xələti de
puli ədəyn, (aşığon mizisə
ənəyn). Raxsədə bəçəy dast
pul ədəyn iyən jenon bəçəy
qiy parçədə xələt eəğandin.

Zoə vəyədə əsos adətonədə
qıləy bəqoğləni bə həmom
şebe. Bəqdadaş deştə həmron
bə həmom əşin, həməy
həmoməhəxi zoə ədəy.

Axşam yenə çalğı çalınar,
məclis tutular, şadyanalıq
davam edərdi. Axırda bəy
tərifi olardı. Tərifdə pul xələti
(çalğıçıların masasına
qoyulardı) verilərdi. Sonra
bəyin rəqsi başlayardı. Bəy
oynayanda əlinə pul xələti
verilərdi (əsasən kişilər) və
boynuna parçadan xələt
salınardı (qadınlar bunu
edərdi).
Oğlan toyunda əsas
adətlərdən biri bəyin
hamama getməsidir. Bu iş
gəlin gətirilən gün
günortadan sonra baş verərdi.
Bəy dostları ilə təntənəli
surətdə hamama gedər,
hamının hamam pullarını da
özü verərdi.
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Vəyə adətonədə qıləy
serujədə vəyu bekardone bə.
Çı vəyə seminci ruji nəho
bəpeşt vəyəsoybi kəyku yolə
şoyşotkomə əbiy. Nezə avlodə
jenon, dəynə jenon (həm zoə,
həm çı kinə dəynə jen) əyo
əbin. Vəyu bə beton beəkəyn.
Təmizi əkəyn. Vəyu bo zoə
nezə odəmon xələt əvəy. Qıləy
patnusədə bo həsuyə harde
ğabon ənəy. Bişi, çay ənəy, bə
həsuyə və əvəy. Bişiqordıne
əbiy. Xələti iyən bişi ənəyn bə
nezə odəmon, bə hamision
ədəyn. Bardəkəsi ğabədə
xələt ənəyn. In xələton bə
kinə yenqə ərəsin.

Kinəsoybi kəyku se rujə şələ
əvoy. Bo şanqonə tədoruk
əqətin har kəs bəştə holiro
ıştə məclisi dəvoniy. Har
dovri, zəmonə ıştə tələbon
bıəşe. Zəmon dəvarde ın
adəton ləğ bin. Duze, çə

Toy adətlərindən biri də
toyun üçüncü günü gəlin
çıxartdı idi. Toyun üçüncü
günü səhər toy olan evdə
böyük şadyanalıq olardı.
Ailənin lap yaxınları, yengələr
(oğlan və qız tərəfdən) orada
olardılar. Gəlini təntənəli
şəkildə çölə çıxardardılar.
Təmizlik işləri görülərdi.
Gəlin oğlan tərəfinin adamları
üçün xələt gətirərdi. Əvvəl
qayınata və qaynananın
qarşısına hörmətlə çıxardı.
Yaraşıqlı bir padnosda
qayınata üçün yeməyə
işlədilən ləvazimatlar
qoyulardı. Bası qoyular və
səhər yeməyi ilə birlikdə
qayınatanın qarşısına
gətirilərdi. Yaxın adamlara,
qonşulara bişi, münasib
adamlara isə xələt də
verilərdi.
Bişiyə və xələtlərə görə
qablara qoyulan pullar qız
yengəsinə çatardı. Qız
evindən üç-günə
(gəlinçıxartdıya) pay gələrdi.
Axşama tədarük görülərdi.
Hər kəs vəziyyətinə uyğun
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adətonədə mıəyyən qılon
mandən, veyni petoşə (ləğ)
bıən.
Tolışon vəyə adəton həməyku
nıvışte ve cəbre. In adəton
həzosoronku dəvardən bə
ımrujnə ruji rəsən. Diyədə i
cur, şəhrədə co cur bıə. Çı
diyku bə diy fərğış bıə. İyo
nıvıştəyon çəy vocibə qılonin.

məclisini keçirərdi. Hər
dövrün öz tələbləri olmuşdur.
Zaman keçib, dövr dəyişib. Bu
adətlərin müəyyən hissəsi
qalıb, çoxu sıradan çıxıb.

Talışın toy adətlərinin
hamısından yazmaq çətindir.
Bu adətlər minillərdən
keçərək zəmanəmizə
çatmışdır. Bunun üçün uzun
zaman və kəndbəkənd
gəzmək lazımdır. Çünki bu
adətlərdə kəndlə şəhər
arasında, kənddən-kəndə fərq
vardır. Burada yazılanlar
hamı üçün, demək olar ki,
ümumi olanlardır.
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2.4. Huzn adəton (Hüzn adətləri
Huzn (yas) adəton
Xıdovandi Aləmi bı dınyoədə
insoni ofəyə kardeku jıqo
xəyən, şərən bıə. İnson həm
sırə, həm bəmə. Vəyəşən
kardə, boştə mardon yasən
dəvoniyəşe. In məclison har
dovrədə bə həmon dovri
tələbon uyğun bıən. Yolon
votəşone: “Xəy de şəri boy”.
Əmə tolışonku vəyə adəton
həqqədə qəp jəmone, esətən
çəvon yas mərasimon
dəvoniye həxədə itkə vote
pidəme.
Yas mərasimon tolışonku
ğədimə zəmononku de bə
ımrujnə ruj jiyedə. Odəm
bəştə həqqə dınyo-bə Xıdo
rəhmət şeədəy çəy nezə
odəmon-aylə, ğom-əğrəbə,
çəy el boəy yas oəqətin. In
adət-ənənə ımrujən dəvom
kardedə. Fərğ çəvədə iborəte
ki, zəmon dəyqiş be-be ın
ənənonən ıştə formə dəqiş
kardən.

Hüzn (yas) adətləri
Allah yer üzündə insanı
yaradandan bəri xeyir də
(məclisləri) olub, şər də.
İnsan həm gülüb, həm də
ağlayıb. Toy da edib, ölüləri
üçün yas da keçirib. Ancaq bu
məclislər hər dövrün
tələblərinə uyğun keçirilib.
Atalar deyib: “Xeyirlə şər
qardaşdır”. Yuxarıda talışların
toy adətləri haqqında
müfəssəl yazdıq, bir qədər də
yas mərasimləri haqqında
danışaq.
Yas mərasimləri talışlarda
qədim zamanlarda yaranmış,
bu günə qədər də davam edir.
İnsan haqq dünyasına Allahın rəhmətinə qovuşanda
yaxınları (ailəsi), qohuməqrəbası, el-oba ona yas
saxlayardı. Bu adət-ənənə bu
gün də davam edir. Fərq
ondadır ki, zaman dəyişdikcə
bunlar da formasını dəyişir.
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Odəmi rəhmət şə ruji ğoməğrəbə bə çəvon so qırdə
bedən. Zənənon-jenon,
mərhumi nezə odəmon-çəy
zoə, kinə, pıə, moə...bəmedən,
bə mərhumi ıştə neziəti, əy
çənə piye, boəy çəvon dıl
sute-sute bə insonon de çəşə
arsi rosneydən. Bo dəfni
xəyləki ko vinde lozime.
Mərhumi bə rəhmət şə ruji ən
yolə ko bə rəhmət şəkəsi dəfn
karde-bə zəmin aspardeye. El
qırdə beydə, har kəs qıləy ko
vindedə:
1. Məlo vardən, mardə tono
Yasin surə handedə.
2. 4-5 kəs bə ğəvıstonəhlğubur şedə. Mərhumi
ğəbi kandən.
3. Mərhumi şıştə vırəy hozı
kardən, çəy şıştəkəson co
bedən. Odəm bedə ki, çəy
şıştəkəson ıştən odəmon
(mərhumi zoə, kinə,
amuəzo, amukinə, xaləzoə,
xaləkinə, bibizoə,
bibikinə....) bedən. (Çəmə
pıə əmə ıştən-çəy seqlə
zoə şıştışe. Im çəmə zoəti
ğarzbe.)
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Rəhmətə gedən gün qohuməqrəba yığışır. Qadınlar,
mərhumun yaxınları - oğlu,
qızı, atası, anası və s. ağlayır,
mərhuma yaxınlıqlarını, ürək
yanğısını göz yaşları ilə
bildirirlər. Dəfn üçün xeyli iş
görmək lazım olur. Həmin
günün ən vacib işi rəhmətə
gedənin dəfni-torpağa
tapşırılmasıdır. El yığılır, bu
işi görür:
1. Molla gətirilir, mərhumun
başı üstündə Yasin surəsi
oxunur.
2. Dörd-beş nəfər
qəbiristanlığa gedərək
qəbri qazır (şəhərdə bu işi
qəbir qazanlar görür).
3. Mərhumun yuyulan yeri
hazırlanır, yuyanlar
müəyyənləşdirilir. Çox
vaxtı meyiti öz yaxınları
(oğlu, qızı, əmioğlu,
əmiqızı, xalaoğlu, xalaqızı,
bibioğlu, bibiqızı və s.)
yuyur. (Atamın vəsiyyətinə
görə onu biz - üç oğlu
yudu. Bu bizim oğulluq
borcumuz idi).
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4. Çı mardə vocibot - sıdrkafur, kəfən vardə bedə.
Məlo kəfəni bırındə, hozı
kardə.
5. Mardə şıştə vırədə de məlo
yoliəti bə mardə ğusl doə
bedə, sıdır-kafur
peşandən, əy bə kəfən
qətdən.
6. Mardə bə tabut noydən,
ıştə nezə dəmon, eli
duşədə bə əhlığubur dəro
qındən. Məlo mardi
navədə şedə, “Ərrəhman”
surə handedə.
7. Bə ğəbıston dəşe bəpeşt
tabut bə zəmin noə bedə.
Məlo əyo odəmon bə restə
oqətdə, ıştənən çəvon
navədə mandə, mardə
nımoji votdə.
8. Mardə bə ğəb noydən. 2
kəs bə ğəb eşdə (bə ğəb
eşəkəson nezə odəm bıbo,
çok bəbe.) Mardə ğəbədə
bə vırə noy bəpeşt i kəs bə
kəno beşdə, ğəbi səpe de
parçə edoydən, məlo təğlid
doydə.

4. Vacibat - sidr-kafür
gətirilir. Molla kəfən kəsib
hazırlayır.
5. Meyit yuyulan yerdə
mollanın rəhbərliyi ilə
meyidə qüsl verilir, sidrkafur səpilir, kəfənə
tutulur.
6. Ölü tabuta qoyulur,
yaxınların, elin çiynində
qəbiristanlığa yola salınır.
Molla öndə gedərək
“Ərrəhman” surəsini
oxuyur.
7. Qəbiristanlığa daxil
olandan sonra tabut yerə
qoyulur. Adamlar cərgəyə
düzülür, cənazə namazı
qılınır.

8. Ölü qəbirə qoyulur, 2 nəfər
qəbirə düşür, (qəbirə
düşənlər yaxın adamlar
olsa, daha yaxşı olar). Ölü
qəbirdə yerləşdiriləndən
sonra bir nəfər kənara
çıxır, qəbrin üstünə parça
tutulur, molla təqlid verir.
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9. Təğlidi bəpeşt ğəbi
kətləçuon dəçındən. Çəy
bəpeştə odəmən bə kəno
beşdə, ğəbi səpe edoydən.
Məlo bo mardə qıləy Yasin
handə, odəmon bə
mardəsoybi kə oqardən.
(Detobə ıyo bəyon yas
mərasimi dini ğaydon,
ayinonin. Imon İslamiyyəti
yaranmiş beku de bə esə
dəygiş nıbə ğaydonin.
Detobə 60-nə soron hüzn
məclison dəvoniye itkə
cocurbe. El de bə seməşəvi bə
uzürsoybi ıştə kəyku ehsan
pate nəhaştin. Məclis qırdə
əbiy, har kəsi kəyku ehsan
(pılo) əpatin, kəy jen 1,2,3,4
nimçə (çəy zu bə çənəy
bərəsibo) uzürsoybi kəy əbəy.
Bımi xəlği arədə “eləsıfə”
(yəne elə surfə) əvotin. Diy
hampon həmə əyo əbiyn.
Qıləy nimçə həmonə
vardəkəsi merdi vədə,
əmandəy co ğonəğon vədə
ənəyn. Uzürsoyb ıştə
mısubətədə be səbəb əy bə
ziodəzu enəğandin.
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10. Təqliddən sonra o, qəbrin
üstünə taxtalar (talışlar
kətləçu deyirlər) düzülür.
Sonra bir nəfər də
qəbirdən çıxır, qəbrin
üstü torpaqla örtülür.
Ölüyə Yasin oxunur və
dəfn sona yetir, geri
qayıdırlar. Bura qədər
olanlar yas mərasiminin
dini qaydaları, ayinləridir.

60-cı illərin ortalarına qədər
hüzn məclislərinin keçirilməsi
bir qədər başqa cür idi. El üç
axşamına qədər üzür sahibinə
evində xörək bişirməyə
imkan verməzdi. Üç axşama
qədər hər kəs evində ehsan
(plov ) bişirər, evin qadını
1,2,3,4 boşqab (gücü nə
qədərə çatardısa), üzür
sahibinin evinə aparardılar.
Buna xalq arasında “el
süfrəsi“ deyərdilər. Kəndin
sayılıb-seçilən adamları orada
olardı. Bir boşqab xörək
gətirən evin kişisinin
qabağına, artıq
gətirilənlərdən başqa
qonaqların qabağına
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Uzuri iminə ruji mardə bə
həxi vırə rosniye bəpeşt
odəmon ıştə zuvışkiəy bə
mardəsoybi koməq əkəyn.
Çəy dəfni xarcon beəşin. Bə
uzr oməkəson-jenon ıştə
kəyku bəyonədə (ordə, bırz,
peşınnə zəmononədə ğənd,
çay) əvəyn. 60-nə soron
miyonə bəpeşt siyohi bə
miyon beşe. İnsonon bə
iyəndı de puli koməqəti
kardşone. Bə uzrə vırə
dastədə şe varde adət petoşə
be. In ğaydə çokiyəti əv be ki,
insonon ziyodə şələku rəxəyn.
Bevəci əv be ki, uzürən bə
ğarz peqarde. Sıftə kosibon
eləsıfə nəbəyn, hampon,
ərbobon bəvon koməq əkəyn,
çəvon məclisi bə ro ədəyn, pul
nıvışte bəpeşt əvon ğarzıxo
bin.

qoyulardı. Üzür sahibi öz
müsibətində olduğu üçün onu
artıq gücə salmazdılar.
Üzrün birinci günü rəhmətə
gedən Haqq dünyasına
çatdırılandan sonra insanlar
gücləri çatandan (pulla) üzür
sahibinə kömək edərdilər.
Onun dəfn xərci çıxardı. Üzrə
gələnlərin qadınları evlərində
olandan (düyü, un, sonrakı
dövrlərdə qənd, çay) yas payı
gətirərdilər. 60-cı illərin
ortalarından sonra siyahı
ortaya çıxdı. İnsanlarımız birbirinə pulla kömək etməyə
başladılar. Üzür yerinə əldə
ərzaq aparmaq adəti ləğv
edildi. Bunun yaxşı cəhəti
orasında idi ki, insanlar artıq
yükdən azad edildilər. Pis
cəhəti o oldu ki, üzür də
borca-mükəlləfiyyətə çevrildi.
Əvvəlki dövrdə kasıblar el
süfrəsi aparmazdılar,
hampalar, nisbətən varlılar
kömək edərdilər, onların
məclisini yola verərdilər, pul
yazmaq ortaya çıxandan
sonra onlar, bir növ, borclu
oldular.
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Uzürsoyb seməşəvi ehsan
ədəy. Zəmonə dəvarde,
insonon jimon çok be-be (pul
vey be, çadıron bə əməl
oməyn, uzr dəvone sıftənə
vaxtonsə hoston be) uzr haft
ruj be. Uzrsoyb haft ruj məclis
dəvoniy. Haft ruj çoştə,
şanqonə bə cəmati ehsan
ədəyn. Sem, haftıməşəvi
diyədə həməy, şəhrondə
siyohiyədə nombıəkəson
həməy vəhdə əsənin, yolə
ehsan ədəyn. Seməşəvi iyən
haftiməşəvi bo mardə Ğıron
aspardin. Haftıməşəvi bə
məlon çıl yasin iyən Ğıron
ədəyn. Çıl yasini detobə çılımi
har ruj bo mardə şaməvoni i
qılə handən. Ğıroni detobə
çılımi məlo handedə.
Har cummə şəvi vəhdə
əsənin, de məlo bəsə ğəbisə
əşin, yasin əhandin. Çəy
bəpeşt bəkə əvoyn, ijənən
Yasin əhandin, esani bəpeşt
əyo bəkəson pevılo əbin, əşin
Çılımə şəvi ijənən vəhdə
əsənin, cəmat qırdə əbiy,
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Üzr sahibi üçüncü gecə ehsan
verərdi. Zaman keçdi,
insanların həyat şəraiti
yaxşılaşdı. (Həm pul gəliri
artdı, həm də çadırlar əmələ
gəldi, üzür keçirmək
əvvəlkinə nisbətən asanlaşdı)
Üzr yeddi gün oldu. Yeddi gün
məclis keçirilər, yeddi gün
günorta, axşam ehsan
verərdilər. Üç, yeddi
axşamları kənddə hamıdan,
şəhərdə isə üzrdə iştirak
edənlərin vədəsi alınardı,
böyük ehsan verilərdi. Üç,
yeddi axşamları ölü üçün
Quran tapşırılardı. Yeddi
gecəsi mollalara qırx, yasin,
Quran oxumaq tapşırılardı.
Qırx, yasin qırxa qədər hər
gün axşamçağı biri oxunardı.
Quran isə qırxa qədər
oxunmalı idi.
Hər cümə axşamı vədə
alardılar, molla adamlarla
qəbir üstə gedər, Yasin
oxuyardılar. Geri dönəndən
sonra Yenə bir Yasin
oxuyardılar, ehsan yeyiləndən
sonra adamlar evlərinə
dönərdilər. Qırx gecəsi yenə
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ğəbisə əşin, Yasin əhandin,
mardəsoybi kəy əvoyn. Yolə
məclis əqətn. Ğıron asparde
bəpeşt ehsan ədəyn, bo
mardə dıvon əhandin. Məlo
dini həqqədə qəp əjəniy. Çəy
bəpeşt odəmon bəştə kə əşin.
Həmonə sori “Rujə id” iyən
“Nəvizə id” bo mardəsoybi
siyo id hisob əbiy. Elı-tobyə
bə mardəsoybi kə əşiy, bəçəy
mardə rəhmət əvotin, bə
kəsoybiən çımi bəpeşt xəyə
rujon vinde qorə divo əkəyn.
Bo mardə ikərən sorədə
ehsan ədəyn. Vəhdə əsənin,
məlo əvoy, ğəbisə əşin, Yasin
əhandin. Məclisi dumoy
kəyku əbiy. Çadır əjənin,
Ğıron aspardin, ehsan ədəyn.
Uzüri sıftəku mardəsoybi
kəyku de merdə məclisi
bərobər jenə məclisən əbiy.
Jenə məclisədə bo məclisi
barde mərsiəxanəjen əbiy.
Jenə məclisi merdəməclisiku

vədə alınar, camaat yığışıb
qəbir üstə gedər, Yasin
oxunar və geri qayıdardılar.
Böyük məclis qurulardı.
Quran tapşırılardı. Sonra
ehsan verilər, dualar oxunar,
molla dini söhbətlər edərdi.
Nəhayət, məclis dağılar, hamı
evlərinə gedərdi.
Həmin ili “Orucluq bayramı”,
“Novruz bayramı” üzür sahibi
üçün qara bayram hesab
olunardı. Qohum-əqrəba üzr
sahibinin evinə gedər, bir
daha başsağlığı verər, ev
sahibinə bundan sonra xoş
günlər arzulayardı.
Ölü üçün bir də il tamamında
məclis qurular, ehsan
verilərdi. Vədə alınar, molla
camaatla qəbir üstə gedər,
Yasin oxunardı. Məclisin
davamı evdə olardı. Çadır
qurular, Quran tapşırılar,
ehsan verilərdi.
Üzrün əvvəlindən üzür
yerində kişi məclisi ilə
bərabər qadın məclisi də
olardı. Qadın məclisində
məclisi idarə etmək üçün
mərsiyəxan oturardı. Qadın
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fərğ əve ki, iyo Ğıron asparde
bedəni. Jenon məclisədə
bəmə-şivən vey bedə. Ve kərə
üzürsoybi məclisi i ğaydədə
oqəte zuş vışqedəni. Maştə de
tobə şanqo mardəsoybi bəme
çətine. Berdəm mardəkəs
cıvon biədəy, ım itkən çətin
bedə. Vey kərə uzursoybi
məclisi i ğaydədə çə
mərsiyəxani koy.

Mardəkəs cıvon beədə çəy
mafə dimisə sı edoydən. Im
esətən jiqoy.
Uzür-yasə məclisi dəvone bə
insonon iqtisadi holi çoknə be
diyə kardə. İnsonon çok jimon
kardəbon, ıştə məclisiyən çok
dəvondən. Çımı pıə əvotiy:
çımı vindəyku, çətinə vaxton
vey bıə. Odəm əmardi, dəfni
bəpeşt qamə vaxton soədə
qıləy tımon oğandin, sardə
vaxton qıləy kədə çand kəs
bəbiybo, ənıştin. Məclis bənə
esətnə ğal nəbiy. Oxonnə 50-

© Allahverən Nəzərov

məclisinin kişi məclisindən
fərqi ondadır ki, burada
Quran tapşırma olmur. Qadın
məclisində ağlaşma çox olur.
Çox zaman üzür sahibinin
məclisi bir qaydada
saxlamağa gücü çatmır.
Səhərdən axşama kimi ölü
yiyəsinin ağlaması qeyrimümkündür. Ölən cavan olsa,
vəziyyətin çətinliyi göz
qabağında olur. Bütün günü
ağı demək, ağlamaq, məclisin
mizanını saxlamaq
mərsiyəxanın öhdəsinə
düşür....
Ölən cavan olanda tabutun
üstünə qırmızı örtülərdi. Bu
indi də belədir.
Üzr-yas məclisini necə
keçirmək insanların iqtisadi
vəziyyətindən asılıdır. İnsan
yaxşı yaşayanda öz
məclislərini də yaxşı keçirir.
Atam deyərdi: mənim
gördüyümdən çətin vaxtlar
çox olub. Adam ölərdi,
dəfndən sonra isti vaxtlar
həyətdə bir həsir sərilərdi,
camaat oturardı. Soyuq
vaxtlar bir otağa yığışardılar.
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55-nə sor çı məclison ən ğalə
dövr bıə. Oxonnə soronədə
yas məclisonədə bə vey
adəton petoşə bıən. Isə uzur
tolışonku se ruj, kali vaxt 2 ruj
(berdəm odəm şaməvonu
dəfn bəbo, seminə ruji çoştoni
de semi doe orəxdə) bedə.
Çı votəyonədə bə jıqo ğəror
ome bəbe ki, tolışon yas
məclisonən ıştən
xususiyyətonşon heste.

Məclis indiki kimi gur
olmazdı. Son 50-55 il
məclislərin ən gur dövrü olub.
Son illərdə yas məclislərində
bir çox qaydalar ləğv edilib.
İndi talışlarda üzür üç gün,
bəzi vaxt iki gün (ölən
axşamçağı dəfn olunursa,
üçüncü gün günorta üç
verilməklə yekunlaşır)
keçirilir.
Beləliklə, deyilənlərdən aydın
olur ki, talışlarda üzür-yas
məclisləri də özünəməxsus
xüsusiyyətləri ilə seçilir.

172

© Allahverən Nəzərov

2.5. Tolışonku bə dini idon iyən dini ayinon (Talışlarda dini
bayramlar və dini ayinlər)
Tolışonku bə dini idon iyən
dini ayinon
İsmoyli ğırbonə id
İslam dini dınyoədə bıə dinon
dılədə deştə çokə əloməton
co bedə. In din bə insonon hiç
odəmi co iqlə odəmisə bə pe
nıbe omutdə. Xıdo insonon bə
dınyo vardeədə i cur vardəşe.
Bı dınyoədə əvon iyəndıku co
bedən, qıləy pul vey bedə,
ərbob bedə, qıləy bo harde
nun pəydo karde zındəni. De
manqi bo harde qujd pəydo
karde zindəni. Bə səbəbən
boştə umməti jıqo rujon co
kardəşe, bə rujonədə əvonən
şo bubun. Çı rujonədə qıləy
İsmoyli ğırbonə ruje.
Mısılmonon dılədə ın id şoyə
ruj, şotkomə ruje. Bı idədə de
manqon qujd nıhardəkəson
qujd hardən, şoy kardən.
İsmoyli ğırbon bo dınyo
mısılmonon bıə ide. Dınyo
həmə vırədə In idi dəvondən.

Talışlarda dini bayramlar
və dini ayinlər
İsmayıl qurban bayramı
İslam dini özünün mütərəqqi
əlamətləri ilə dünya
dinlərindən fərqlənir. Bu din
insanlara kimsənin heç
kimdən üstün olmadığını
öyrədir. Allah insanları
dünyaya bərabər gətirmişdir.
Ancaq bu dünyada onlar birbirindən ayrılır, biri pulluvarlı olur, digəri yeməyə
çörək tapmır. Aylarla yeməyə
ət tapa bilmir. Ona görə də
ümməti üçün elə günlər ayırıb
ki, həmin günlərdə hamı
sevinsin. Bu günlərdən biri
İsmayıl qurbanı (bayramı)dır.
Müsəlmanlar arasında bu
bayram sevinc dolu bir
gündür. Bu bayramda aylarla
ət yeyə bilməyənlər ətin
dadını hiss edir, sevinirlər.
İsmayıl qurbanı bütün dünya
müsəlmanlarının bayramıdır.
Bu bayram dünyanın hər
yerində qeyd olunur.
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Çəmə dinədə ğırboni
dəvoniye ğaydon həmə qıləqılə nıvıştə bıən. Bəməku ya
hırdəsə-pəs (ğuç), ya dıjdəsəkələ (gevə) bırındən. Hırdəsə
həyvoni ərbobon-pul bə
odəmon bırındən. Pul
nibəkəson bə 150-200 mənot
qıləy ğuçi səy zuş vışkiyedəni.
Çəmə viloyətədə (tolışonku)
dıjdəsəy birniyeədə co
viloyətonku fərğ heste.
Dıjdəsə ğırbonəmoli bırniye
ğaydə jıqoy: bə iqılə moli
bəpe haft kəs xanboz bıbu. Bə
har kəsi 10, 20, 30 kilo qujd
bıqıno, əy bə se vırə poə
kardənine, i poə boştə
oqətənine, i poə bəştə nezə
odəmon, i poə bə ninıbəkəson
doənine. Tolışon ımi itkə co
cur kardən. Əvon bə iqlə moli
çənə qujd karde diyə
kardedən, xanbozon nıvıştən.
İ qılə molisə 20-30 kəs
xanboz bedə. Bə har xanbozi
4, 5, 6, 7... kilo qujd eqındə.
Har kəs bəştə zuy vışkiyəy
xanboz bedə. Vey ğırbonə
qujd səkəs bə ğırboni ğaydon
əməl kardə, bəy rəsə qujdədə

Dinimizdə qurban kəsməyin
qaydaları dəqiqliyi ilə
yazılmışdır. Bizdə ya
xırdabuynuzlu (qoyun cinsi),
ya da iribuynuzlu (dana)
kəsilir. Xırdabuynuzlu
heyvanları, adətən, bir qədər
imkanlı-pullu adamlar
kəsirlər. İmkansızların 150200 manat verib bir qoç
almağa imkanı çatmır. Bizdətalışlarda iribuynuzlu
qurbanlıq heyvanların
kəsimində başqa yerlərə
nisbətən fərq vardır.
İribuynuzlu qurbanlıq
heyvanın kəsilmə qaydası
belədir: bir qurbanlığa gərək
yeddi nəfər şərik olsun.
Çəkisindən asılı olmayaraq,
hər şərikə nə qədər ət düşsə
(məs.: 10, 20, 30 kq.), onu üç
yerə bölməlidir. Bir payı
özünə, bir payı qohuməqrəbaya, üçüncü payı da ət
almaq imkanı olmayanlara
paylamalıdır. Talışlar bunu bir
qədər başqa cür edirlər. Onlar
heyvanın nə qədər ət
verməsini nəzərə alaraq
şərikləri yazırlar. Bir mala 20-
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baxşə doydə. Bo koməqəti
karde zu nıvışkiyəkəson
bəştə kinə (kinon) baxşə
doydən... Im bo insonon
ğururi narişyeyroy. İnsonon
bərobər be, hiç kəsi bə hiç
kəsi dasti cəş nıbe, bə dumo
nımande, kəy yoli xıyzoni
tono siyodim nıbu.

Ğırbonə ruji həmə
şoyşotkomə kardən, id
dəvondən. Har kəs ıştə soədə
kəbob kardə, deştə xıyzoni
votdən-sırdən.
İnsonon bə iyəndı votdən:
“Xıdo çəmə (şımə) bırniyə
ğırboni ğəbul bıkə”. “Xıdo bə
dərəcə bıjənı”, “Xıdo esənə
ğırboniyən bəmə ğısmət
bıkə”.
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30 nəfər şərik olur. Hər
şərikin payına 4, 5, 6, 7... kq. ət
düşür. Hər kəs gücünə uyğun
(pulunu ödəyə biləcək qədər)
şərik olur. Çox pay olana ət
çox düşür, pay ayırır. Gücü
çatmayanlar isə ancaq ərdə
olan qızına (qızlarına) pay
ayırır. Bu cür qurban kəsmək
insanların qürurunun
sınmaması üçündür. Bu
insanların bərabərliyi, heç
kimin heç kimdə gözü
qalmaması, cəmiyyətdə birbirindən dala qalmaması,
valideyn nüfuzunun aşağı
düşməməsi üçün
əhəmiyyətlidir.
Bayram günü hamı şadyanalıq
edir, əsil bayram keçirirlər.
Hər kəs həyətində kabab
çəkir, ailəsi ilə deyib-gülür.
İnsanlar bir-biri ilə
bayramlaşıb deyirlər: “Allah
bizim (sizin) kəsdiyimiz
(kəsdiyiniz) qurbanı qəbul
eləsin”. “Allah dərəcəyə
yetirsin”. “Allah bundan sonra
da qurban kəsməyi bizə
qismət eləsin.”
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De tobə 20-30 sor çımi
bənavi insonon ğırbonə moli
navədə qətım əkəyn (ım bə
diy aid be), bə ğırboni 1, 2 ruj
mandəy 3-4-5 xanboz (sipriş)
əşiy, bə moli diyə əkəyn, bəy
ğıymət ənəyn. Kali kərə
ğırbonəruji xanbozon həmə
qırdə əbin, molsoybiku
ğırbonəmoli ğıyməti xəbə
əstənin, ğıymət əkəyn.
Ğırbonə qujd ğıymətədə bə
peən əqıniy, bə jiən əqıniy.
Ğırbonəmolədə 7 qılə baxşə
ədəyn. Ə baxşon pul
qəpjəpuli dılədə əbiy. Iyo
həmə rohət əbin. Həmə
koməqəti əkəyn, moli əbırnin,
qujdi baxş əkəyn. Esə ın adət
kali vıronədə mandə, vey
vırədə petoşə bıə. Ğırbonəruji
molsoyb qıləy ğəsob
(molbırniəkəs) vardə, moli
bırındən, baxşon noydən, har
kəs ıştə qujdi bardeədə çəy
puli doydə. Ğəsobi həxi
molsoyb doydə, qujdi bə çand
doeyən əv votdə. Im ğırboni
ğaydonən tojə be nuşo doydə.
Çı votəyonədə tolışon veyvey soron bə nav bino bə

20-30 il bundan əvvələ
qədərki insanlar qurban
malını sövdələşərdilər (bu
əsasən kəndə aid idi).
Qurbana 1, 2, 3 gün qalmış bir
neçə nəfər şərik (ağsaqqal)
qurbanlığa baxıb danışardılar.
Və ya bayram günü şəriklər
yığışar, mal sahibindən
qiymətini soruşub
qiymətləşərdilər. Qurban əti
ümumi məzənnədən yuxarı və
ya, aşağı düşərdi. Hamı
köməkləşərdi, heyvanı kəsib
bölüşdürərdilər. İndi bu adət
bəzi yerlərdə qalsa da, çox
yerdə ləğv olunub. İndi mal
sahibi bir nəfər qəssab tapır,
mal kəsilir, paylar qoyulur,
hər kəs payın götürüb pulun
verir. Qəssabın ətinin pulunu
heyvan sahibi verir, qiymətini
də o deyir. Ya məzənnəyə
uyğun, ya da ki, bir qədər
aşağı. Beləliklə, qurban artıq
“müasirləşir”. Deyilənlərdən
aydın olur ki, talışlar uzun
əsrlərdən bəri yaranan
qaydaları hifz etməyi bacarır.
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ğaydon de tobə ısə çoknə
oqəte oşko bedə.
Rujə id
Çı mısılmonon dini idonədə
qıləy “Rujə id”e. In id 30 ruj
rujə qəte bəpeşt rujə
qətəkəson ide. Həmonə ın idi
tolışon vey çok dəvondən.
Çımı şək şeyku jıqo çəmə
kədə rujəmo har ruj bənə idi
dəvardə.

Tolışonku rujə iminci şəv vey
çok dəvardedə. Çımı moə
əvotiy ki, ımşanqo rujə niyətə
şəve-mıborəkə manq dəşedə.
Bəpe ın şəvi jıqo dəvoniy ki,
əv virədə (yodadə) bımandı.
In şəvı çoknə dəvoniye, rujə
mandəyən jəqo bəşe. Bə
səbəb həmonə şəvi azizə
təamon əpatin. Çəsonə vaxti
xıyzon həmə əyştiy. Tolışi
sipiyə pılo (dəparzınyə pılo)
de ləvənqinə kijə əpatin, bə
surfə ədəyn. Harde bəpeşt
dıvo əkəyn əvotin: “İlahi, tı ın
rujə manqi səğ-səlomət bə sə
jəy bəmə ğısmət bıkə”.
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Orucluq bayramı
Müsəlman aləminin ikinci
böyük dini bayramı orucluq
bayramıdır. Bu bayram 30
gün oruc tutan inanclıların
bayramıdır. Bu bayramı da
talışlar yaxşı keçirirlər. Mən
ətrafı dərk edəndən bəri
evimizdə orucluğun hər günü
bayram kimi keçib.
Vaxtilə talışlarda orucluğun
birinci gecəsi çox təmtəraqlı
və yaddaqalan keçərdi. Anam
deyərdi ki, bu gecə orucluğun
niyyət gecəsi-mübarək ay
daxil olan gecədir. Gərək bu
gecəni elə keçirəsən ki, yadda
qalsın. Bu gecəni necə
keçirtsən, orucluğun qalan
hissəsi də elə keçər. Ona görə
də həmin gecə ən əziz təamlar
bişirilərdi. İmsak vaxtı ailə
üzvlərinin hamısı durardı.
Talışın ağ (süzülmüş) plovu,
ləvəngi cücəsi bişirilər,
süfrəyə verilərdi. Niyyət
edilər, Allahı pak ruzisi ilə
imsak yeyilərdi. Dua edib
deyərdilər: “İlahi, sən bu
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Bə manqədə har kəs ıştə
mardon de “Ğıron”i bə vir (bə
yod) dənəy. 19, 21, 23-nə
şəvon Əyuəşəv əbiy. Ə
şəvonən vey çok dəvardin.
Şaməvoni ğəbisə əşin, yasin
ədəyn hande, bə kə əvoyn. De
tobə iftori yasin əhandin,
“Ğıron” aspardin (Ğıron
asparde rujəmanqi dırozi har
ruj əbiy. İftori surfədə bo
kəsoybi rəviə təamon həmə
əbiyn. Oxo həmonə şəvon
Ğıroni nazilbəşəv iyən
şiyəməzhəbon iminə bə
İmom Həzrəti Əli(ə) zərbə sə
şəv, çəy bə axirət şə şəvonin.
Surfə çok hozı karde çəvon bə
Ğıroni iyən bə İmomi bə
hurməti nuşo ədəy.
Tojə manqi iminə şəv idə şəv
hisob bedə. Tolışonku benıbe qəp bıəni. Bə şəvədə har
kəs fıtrə beəkəy. In xəlği ıştə
ğururış hejo bə pe qətəşe. Bə
ruji şaməvoni vey odəm
(merdon) bə ğəbıston əşin,

orucluq ayını sağ-salamat
başa vurmağı bizə qismət elə”
Bu ayda hər bir şəxs ölülərini
“Quran”la yad edərdi. 19, 21,
23-cü gecələr - Əhya gecələri
çox səmərəli olardı. Axşam
çağı qəbir üstə gedər (Quran
tapşırma mərasimi orucluğun
bütün gecələrində olur), yasin
oxunub geri dönərdilər. İftara
qədər təkrar Yasin oxunar,
Quran tapşırılardı. İftar
sürfəsində gözəl təamlar (ev
yiyəsinin nəyə gücü çatsaydı)
olardı. Axı həmin gecələr
quranın Yer üzünə nazil olan
gecələridir. Həm də şiyə
məzhəblərin birinci İmamı,
Əmir-əl-Möminin Həzrəti
Əli(ə) zərbə alıb dünyadan
köçən gecələridir. Süfrənin
yaxşı hazırlanması Qurana və
İmama olan ehtiramın
nümunəsi idi.
Orucluğun axırıncı gecəsindən
sonra (təzə ayın 1-ci gecəsi)
bayram gecəsi hesab olunur.
Talışlarda olubolmamağından asılı
olmayaraq, demək olar ki,
hamı fitrə çıxarardı. Çünki bu
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ıştə mardə səyku Yasin ədəyn
hande. Har kəsi kəyku
navkonə zəmonondə zerənə
nun iyən xavlo (ordə xavlo,
bırzə xavlo) əjənin. Şıtnə aş
əpatin, ğəbıstonədə çay
ədəyn. Esətnə zəmonədə
xavlo jəydən iyən co-co şinə
nunon patdən. Ğəbıstonədə
məlon bedən, har kəs boştə
mardə Yasin doydə hande. Çı
nıvıştəyonədə zıne bedə ki, çı
tolışon vey çokə idonədə
qıləy Rujə ide.

Aləmə manq
(İmom Huseyni tənziyə)
İn tanziyə çı dınyo şiyonku bə
hüzn təziyədarətiy. 1300 sore
dınyo şiyə məzəbon ın
matəmi oqətdən. Çə matəm
oqətəkəson (xəlğonədə)
qıləyən tolışonin. Şiyəməzhəb
tolışon har kəs İmom Huseyni
həqqi roədə bə şəhadəti ıştə
nezə odmi şəhadət zındə,
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xalq həmişə öz qürurunu
qoruyub. Həmin günün
(axırıncı) axşamçağı çox adam
(kişilər) qəbiristanlığa gedər,
ölülərinin qəbri üstündə Yasin
oxutdurardılar. Evlərdə
keçmiş zamanlarda nazik
çörək bişirər, halva (un və ya
düyü halvası) çalardılar. Südlü
aş (sıyıq) bişirib
qəbiristanlığa aparar, ehsan
verərdilər. İndiki zəmanədə
isə halvalar çalınır, müxtəlif
şirin çörəklər bişirilir.
Qəbiristanlıqda ölülər üçün
Yasin oxutdurulur. Bu
yazılanlardan aydın olur ki,
talışların möhtəşəm
bayramlarından biri orucluq
bayramıdır.
Məhərrəm ayı
(İmam Hüseyn taziyəsi)
Bu tanziyə dünya şiələrinin
qeyd etdiyi hüzn
taziyədarlığıdır. Dünya
şiəməzhəbləri 1300 ildir ki,
bu matəmi saxlayırlar. O
matəmi saxlayanlardan biri də
talışlardır. Şiə məzhəb
talışların hər biri İmam
Hüseynin haqq yolunda olan
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boəy sute-sute çəşəas ekardə.
Har kəs İmam Huseyni bəştə
dini ğəyd mandəkəs, çəy
roədə ıştə coni fido kardəkəs
zındə. Hejo bə səbəbən 1300
sore ki, insonon viro (yodo)
beşdəni. Tolışon ın tənziyə
ğədimə vaxtonku de bə esə
dəvondən. Bı manqədə şoyəxəyə kon karde əbıni. Kinə
doy-səy, vəyə dəvoniye əbıni.
Tolışon de manq-məhrəmə
(məhərrəm) manq iyən səfə
(səfər) manqədə bo İmomi
uzr oqətdən. Məhrəmə manqi
iyku təkiyə (təhkiyə) noydən.
De tobə Aşurə ruji (10-nə ruj)
odəmon bə təkiyə şedən, nəzr
(ehsan ) noydən. Bə təkyə şe
maştəvoku de bə şəvi nimə
bedə.
Təkyon dı cur əbin. Qıləy yolə
təkyə əbiy. Bı təkyədə dıjdə
məlo ənıştiy, siprişon,
merdon əyo əşin. İmomiku,
çəy şəhid beku, İslami
tarıxədə bə xıdmətiku qəp
əjənin, mərsiyə əvotin,
əbəmin.

şəhadətini öz ən yaxın
adamının şəhadəti bilir, ona
yana-yana göz yaşı tökür. Hər
kəs İmam Hüseyni öz dininin
qayğısına qalan, onun yolunda
canını fəda edən bir şəxs kimi
tanıyır. Elə ona görə də 1300
ildir ki, insanların
yaddaşından silinmir. Talışlar
bu tanziyəni qədimdən indiyə
qədər keçirirlər. Bu ayda
şadlıq məclisləri keçirilmir.
Qız almaq, yola salmaq, toy
keçirmək olmaz. Talışlar iki
ay-məhərrəm və səfər
aylarında İmama üzr
saxlayırlar. Məhərrəm ayının
birindən təhkiyə qoyurlar.
Məhərrəm ayının onuna (3-nə
qədər) təhkiyəyə gedir, nəzir
(ehsan) aparırlar. Təhkiyəyə
səhərdən(əsasən qadınlar)
axşama kimi gedirlər.
Təhkiyələr iki cür olardı. Biri
əsas (mərkəzi) təhkiyə olardı.
Bu təhkiyədə kişi molla
oturar, ağsaqqallar, kişilər
gedib oturardı. İmamdan,
onun şəhidliyindən, İslam
tarixindəki xidmətindən
danışar, mərsiyə, nohə
oxunar, danışılardı.

180

Odəm əbiy, çəy çətinətion
duzbeyro təkyə noy, İmomi
roədə cəfo kəşe, 10-13 ruj bə
omə odəmon ğolloğ karde bə
qiy əqətiy. In təkyon kəyku
əbin. İyo jenon vey əbin.
Mərsiyəxan əvəyn, boəvon
mərsiyə əvotiy, bə İmomi ıştə
etirami, əy dılısıxto piye nuşo
ədəyn. Bı məclisonədə de
İmom Huseyni şəhodət tarıxi
iyən co yolə məsəlonku
sohbət nəşiy. İmomi
dəsqoədə ğalə məclis de tobə
vaveyla şəvi əbiy. Aşurə şəvi
xəlği ıştən hozı kardə şəbihtamaşon əbin. Çəvədə qıləy
İmomi dastə de Yəzidi dastə
və-bəvə mandeye. Dimbədim
dı dastə odəm əmandiy,
mıbohisə əkəyn. Şəxseyvəxsey əjənin. Aləmi peəqətin
bə kəon ənovnin. De bə maştə
aləmi qılə-qılə bə son
ənovnin. Tovıstoni qamədə,
zımıstoni sardədə insonon
oqıniye nəznin. Ki bə çiçi zu
əvışkiy, ehsan ədəy. Vey doə
ehsanonədə qıləy şərbətbe.
Şərbət peşomeədə əvotin:
“Nuşi İmamə, bə Yəzidə
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Adam olardı ki, onun
çətinliklərinin
(müşküllərinin)
düzəlməsindən ötrü təhkiyə
qoymağı, İmam yolunda cəfa
çəkməyi, 10-13 gün insanlara
xidmət etməyi boyun alardı.
Bu təhkiyələrdə qadın çox
olardı. Mərsiyəxan gətirilərdi,
mərsiyə oxunardı, İmama öz
ehtiramlarını, onu qəlbən
sevdiklərini nümayiş
etdirərdilər. Bu məclislərdə
İmam Hüseynin şəhadət
tarixi...və başqa məsələlərdən
söhbət getməzdi. İmam
taziyədarlığında gur məclis
vaveyla gecəsinə qədər olardı.
Aşura gecəsi xalqın özünün
təşkil etdiyi şəbih-tamaşalar
göstərilərdi. Həmin
tamaşalardan biri İmam
tərəfdarları ilə Yezid
tərəfdarlarının üzbəüz
mübahisəsini əks etdirən
tamaşa idi. İki dəstə üzbəüz
durar, mübahisə edərdilər.
Şaxsey-vaxsey səhnəciyi
qurulardı. Ələm götürülər,
evlərə-həyətlərə gəzdirilərdi.
Səhərə qədər ələm həyətlərə

181

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

nəhlət”. Vote əpiyeşone,
İmom de şərbəti bə yod
omedə, Yəzid de nəhləti.

Aşurə ruji dumo Vaveylə şəv
omedə. Bə şəvədə insonon
huznədə əbin. Bəme-bəme
əvotin: “Şəvi, şəvi, şəvi bıkə,
hovə, Vaveyləy. İmam Huseyn
tənho mandə, Vaveyləye,
Vaveylə”. Dımi şiyon bə İmam
Huseyni hovə Xanım Zeynəbi
çand əsr bəpeşt ıştə sədo
rosniye əpiyeşone.
İnsonon ıştə bəy bo İmomi
roədə doy zıkkiəti (xəsisəti)
nəkəyn. Co-co vıronədə de
ehsan doə vaxti co-co ğaydon
hese. Yolə diyonədə jimon
kardə kəson se-ço ruj ehsan
ədəyn. Odəm kam bıə
diyonədə dı ruj ehsan ədəyn.
Siprişon ənıştin, diy poə-poə
əkəyn. Ki ehsan doy bəne,

gəzdirilərdi. Yayın istisində,
qışın soyuğunda insanlar
yorulmazdı. Kimin nəyə gücü
çatardısa, ehsan verərdi. Çox
verilən ehsanlardan biri
şərbət idi. Şərbət içiləndə
deyərdilər: “Nuşi İmamə, bə
Yəzidi nəhlət”. İnsanlar
bununla demək istəyirdilər ki,
İmam şərbətlə, Yezid lənətlə
yada düşür.
Aşura gününün ardınca
Vaveyla gecəsi gəlir. Həmin
gecə insanlar daha çox hüzndə
olardı. Ağlaya-ağlaya
deyərdilər:
-Şəvi-səvi, şəvi bıkə, hovə,
vaveyləy.
İmam Hüseyn tənho mandə,
Vaveylaye, Vaveyə.

Bununla şiələr İmam
Hüseynin bacısı Xanım
Zeynəbə neçə əsr sonra
səslərini çatdırırdılar.
İnsanlar olanlarını İmam
yolunda verməyə qızırğanlıq
etməzdilər. Ayrı-ayrı yerlərdə
ehsan verməklə bağlı fərqli
qaydalar olub. Böyük
kəndlərdə yaşayanlar üç-dörd
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çand kəsi harde rostniye
bəne Taşurə, Aşurə ehsan
ədəyn. Çımı yoddəy, 50-nə
soron oxoy, 60-nə soron
sıftədə çəmə diyədə dı ruj
ehsan ədəyn. Şəhərədə de
yolə maşini (bəvədə qədə
maşin nıbe) bo ehsan harde
odəm əvoy. Əhəyn, boştə
kəyən əbəyn. Çımı moə qəp
əjəniy, əvotiy, Səvet
hukuməti bə nav bəməku
məçitədə yolə ehsan ədəyn,
İronıjon əvoyn, ıştən əhəyn,
deştə tumə əvəyn, de pılo pur
əkəyn, əbəyn. Tolışi zıvonədə
həmişəri sıxani heste. In
sıxan tırki zıvonədə bə
həmşəhərli sıxani neze. Çəmə
zıvonədə həmişəri bə
məvindəki votdən. Çı jıqo
hərəkəton bəpeşt ın sıxani
jəqo məho doəşe.
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gün ehsan verərdi. Nisbətən
kiçik kəndlərdə iki gün ehsan
verilərdi. Ağsaqqallar kəndi
hissələrə ayırardılar. Kimin
ehsan verə bilməsini, neçə
nəfərin yeməyini çatdıra
bilməsini qərarlaşdırardılar.
Əsasən Tasua, Aşura ehsan
verilərdi. Yadımdadır, 50-ci
illərin sonu, 60-cı illərin
əvvəllərində kəndimizdə iki
gün ehsan verilərdi. Şəhərdən
iri maşınlarla (onda minik
maşınları yox idi) ehsan
yeməyə adam gələrdi.
Yeyərdilər, evlərinə də
aparardılar. Anam deyərdi ki,
Sovet hökumətindən əvvəl
bizdə məsciddə yüksək
səviyyədə ehsan verərdilər.
İranlılar ehsan yeməyə
gələrdilər, özləri ilə torba
gətirərdilər, yağlı plovu içinə
doldurub aparardılar. Talış
dilində Azərbaycan dilindəki
“həmşəhərli” sözünün
qarşılığı kimi “həmişəri” sözü
işlənir. Bu söz görməmiş
mənasını verir. Bu söz bu cür
hərəkətlərdən sonra
yaranmışdır.
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Səvet hukuməti soronədə
İmomi tanziyə dəvonye ve
bevəc bıə. Hukuməti ın
tanziyə dəvoneş ğədəğənış
kardəbe. Təkiyə bə dızdi
kanədə ənəyn. İnsonon de
tarsı-larziı tanziyə dəvoniyən.
Dövr bə ikərəti ehsan doə
bəni. Har kəsı ıştə kədə ehsan
doəşe. Semədə, haftımədə,
çılımədə har kəs ıştə kəyku
ehsan əpatin. Hiç kəs imomi
tənziyə ıştə nezə odəmi
üzüriku co nəkəy, boəyən
bənə ıştə azizon uzr oəqəti.
Bə Kərbəlo ziyorət, bənem
vote, hiç kəs ənə tolışon
şedəni.
Kərbəloədə bəyon har sor bə
insonon rosniye yolə xəy
hestışe. Əvon jinnəniyonin:
1. İmom Huseyni deştə
şəhid be qıləy yolə
məktəbış noşe.
2. Dinı ni be təhlükəş
miyonədə peqətışe.
3. Əğidə çiç beyş bə insonon
nuşo doşe.

Sovet hakimiyyəti illərində
İmamın tanziyəsini keçirtmək
çox çətin olub. Hökumət bunu
qadağan etmişdi. Təhkiyə
gizlicə evlərdə keçirilərdi.
Bunu qorxa-qorxa edərdilər.
Elə vaxtlar olub ki, kütləvi
ehsan vermək mümkün
olmayıb. Hər kəs evində ehsan
verib. Üç, yeddi və qırxda hər
kəs evində ehsan bişirərdi.
Heç kim İmamın tanziyəsini
öz doğmalarının üzründən
ayırmazdılar, onunçün öz
yaxınları kimi matəm
saxlayardılar. Kərbəla
ziyarətinə, mən deyərdim ki,
heç kim talışlar qədər getmir.
Kərbəlada olanların hər il
insanlara çatdırılmasının
böyük əhəmiyyəti vardır.
Bunlar aşağıdakılardır:
1. İmam Huseyn şəhadəti ilə
böyük bir məktəb açdı.
2. İslam dininin yox olma
təhlükəsini aradan
götürdü.
3. Əqidənin nə olduğunu
insanlara sübut etdi.
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4. Bə insonon həxi çiçbe
omutedə.
5. Maviyə, Yəzidi,
Şumri...qətə roy puçə be bə
insonon nuşo doydə.
6. İmam Huseyni taziyə
dəvonye xəyronədə qıləy
əve, odəmon bıznın, ki
bevəci bəka, bə çoki çəp
bəşe, bə insonon şər
bəğande, bəvon insonon
hejo nəhlət bəkan. Zəmini
dimisə çoki bəmande.
Odəmon hejo bə çoki
rəhmət, bə bevəci nəhlət
bəvoten.....
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4. İnsanlara haqqın nə
olduğunu öyrətdi
5. Maviyə, Yezid, Şumr və
başqa bu kimi insanların
tutduğu yolun puç
olduğunu bir daha
insanlara sübut edir.
6. İmam Hüseyn taziyəsini
keçirməyin müsbət
cəhətlərindən biri odur ki,
insanlar həqiqətin əksinə
gedənlərin, pislik
edənlərin, insanlara qara
yaxanların aqibətinin yaxşı
olmayacağını dərk etsinlər.
Bu insanların həmişə
lənətlə yad olunacaqlarını,
Yer üzündə ancaq
yaxşılığın qalacağını başa
düşsünlər. Bilsinlər ki,
insanlar həmişə yaxşıya
rəhmət, pisə lənət
deyəcəklər.

Qeyd: “tanziyə” sözü 2004-cü ilə qədərki “orfoqrafiya lüğəti”ndə
olmadığı üçün xalq danışıq dilindəki kimi verilmişdir.
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Nəvuzə id
Nəvuzə idi vey ğədimə
tarıxış heste. Çı Şərği
həşipemə kişvəron
moəyyən xəlğon ve azizə
ide. Çı idi tarıxi, çəy bə
insonon vardə şoyşotkomə
həxqədə vey nıvıştə bə. Bə
səbəbən bı həxqədə vırə
iyən zəmon qin karde
pidənime.
Tolışon bı zəminondə
həzosoron çımi bənav
jimon kardəşone. Bə səbəb
əvon həmə idonədə (dini,
milli) ıştə rizşon noəşone.
Çə idonədə qıləyən Nəvuzə
ide. “Nouruz” nuyəruj,
tojəruje. Nəvuzə idədə (idə
şəvi) şəv de ruji bərobər
bedə. Im idi-şəvi de ruji
bərobər be de elmi roy
subut bə. Bə səbəbən ın idi
dəvoniyə xəlğon əvəsori
ome de şoyşotkomə
dəvonedən.
Səvet hukuməti de xəlxi
inancon vey bədərəftor
kardəbe. Ateizm asp
tojnedəbe. Bə çətinə
zəmononədə tolışon, bənem

Novruz bayramı
Novruz bayramının çox qədim
tarixi var. Şərqin bir sıra
xalqlarının əziz bayramıdır. Bu
bayramın tarixi, insanlara
gətirdiyi sevinc haqqında çox
yazılıb. Ona görə də bu barədə
yazıb artıq vaxt və yer itkisinə
yol vermək istəmirəm.
Talışlar bu torpaqlarda min illər
boyu yaşamışlar. Ona görə də
bütün milli və dini bayramlarda
öz izlərini qoymuşlar. Bu
bayramlardan biri Novruz
bayramıdır. Novruz-təzə gün,
yeni gün mənasını verir. Novruz
bayramında (bayram gecəsi və
ya səhəri) gecə ilə gündüz
bərabərləşir. Bu elmi şəkildə
çoxdan sübut olunmuşdur. Ona
görə də bu bayramı keçirən
xalqlar yazın gəlişini sevinc və
fərəhlə qarşılayırlar.
Vaxtilə Sovet hökuməti
xalqların inancları ilə bəd rəftar
edirdi. Ateizmin at oynatdığı
dövrdə talışlar öz adətənənələrini başqa xalqlara
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vote, ıştə həmə adətənənonşon co iqlə xəlğonsə
barzədə oqətşone. Əvon de
vey yolə maneon vəbəvə
mandin, İsmoyli
ğırbonşonən bırnişone,
rujən, Nəvuzəidən, İmam
Huseyni tanziyəşonən
dəvonişone. Şukur bə Xıdo,
esə ə siyo pardon miyonədə
peqətə bıən, insonon iştə çı
əsronku parze-parze omə
inancon bə vırə rosniye
zınedən.
Se manq zımıstoni orəxnə
manq bə idi hozo bə manqe.
Kon ruji həvo çok be,
həvoədə əvəsorəbu oməyhəşi be, jenon deştə kinon
təmizi əkəyn. Əvon kəy
oləton bə həşi ədəyn, kəy
pardon, lefsənqoə dimon
əşıştin, kəy divon
anduyeyn, ıştə soy dərıtin,
tənu anduyeyn iyən co kon
əkəyn. Təmizi karde har
dovrədə ıştə şərtonış bıə.
Curi kon hesin əvoni esə
bəvırə rosındənin. Boçi?
Zəmonə dəyqiş bıə. Kəon
jıqo duz kardə bıən ki, əvoni
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nisbətən daha yüksək səviyyədə
saxlaya bildilər. Onlar çox
böyük maneələrlə üz-üzə
qalaraq İsmayıl qurbanını da
kəsdilər, oruc tutub bayram da
etdilər, Novruz bayramını da,
İmam Hüseyn tənziyəsinidə
keçirtdilər. Şükürlər olsun ki,
artıq qara pərdələr aradan
qalxmış, insanlar əsrlərdən
süzülüb gələn inanclarını rahat
yerinə yetirirlər.
Qışın axırıncı ayı bayrama
hazırlıq ayıdır. Hava yaxşı,
günəşli olan günlərdə qadınlar
təmizlik işlərinə baxardılar. Palpaltarı, yorğan-döşəyi günə
verər, yuyulanı yuyardılar.
Evlərin divarlarını ağardar,
həyət-bacanı təmizləyər,
təndirə qədər hər şeyi yaza
hazırlayardılar. Hər dövrün
özünə görə təmizlik işləri olub.
Elə işlər vardır ki, indi onlar
görülmür. Bəs niyə? Çünki dövr,
dəyişib, evlər elə təmir olunub
ki, hər il divar işi görməyə
ehtiyac olmur.
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andueyeydənin. Bə esətnə
dovri səbəb çəvon divon
hozo kardə bıən, ya əboy, ya
ranq jə bıə.
Merdonən ğədimə vaxtonku
jıqo bə idi hozı beyro ıştən
konşon bıə. Har kəs bəştə
mışğılotiro hozı bıə.
Mışğılotış kaştıqıl bıəkəs bə
kaştıqıli hozı bıə, de həvate
ıştə ruji dəvonyəkəsi mol
vardəşe, bə idi hozı bıə. Har
kəsi piyəşe kulı-idədə
fərəğat bıbo, fikış
niməkonsə nımandə, ıştə idi
sıre-sıre, şoy karde-karde,
fikbəpeşo nımandenımande deştə xıyzon,
deştə elıtobyə dəvonı.
Diyədə bə nuyə idi hozıbe
mıhum qıləy ko soədə
təvəniyon kaşte beye. Nuyə
idi bəpeşt təvəni kaşte çokə
ko hisob bedəni. In ğaydə
esətən heste.
Bə idi kam mandəy
baharəhmət (novruşut)
əvotin. İ dastə odəm qırdə
əbin, çəvonədə sə bıvot
əbiy, “Baharəhmət,
baharəhmət, xuşamət”

Kişilərin də öz hazırlıq işləri
olub. Hər kəs məşğul olduğu
sahəyə aid hazırlıq işləri görüb.
Əkinçi öz sahəsinə aid, alışverişlə məşğul olanlar və b.
işlərini bayrama elə
tənzimləyiblər ki, bayram
günlərində rahat bayram
etsinlər. Hər kəs istəyib ki,
çərşənbə-bayram ərəfəsində
rahat olsun, fikri yarımçıq
işlərdə qalmasın, ailəsi,
yaxınları ilə bayramını güləgülə, sevinə-sevinə keçirsin.
Kənddə bayrama hazırlıq
əlamətlərindən biri acılığı olan
tərəvəzlərin (soğan...)
əkilməsidir. Çünki bayramdan
sonra-yeni ildə acı əkmək yaxşı
hal hesab olunmayıb. Bu qayda
indi də qalır.
Bayrama az qalmış bir ayin icra
olunardı ki, bu “baharəhmət”
adlanardı. Bir neçə nəfər
baharın gəlişini xəbər verən
sözlər –“ Baharəhmət,
baharəhmət , xoş əhmət
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(mənası-bahar aməd, bahar
aməd xoş aməd) vote-vote
bə son əqardin, əvəsori ome
bə odəmon de şoyşotkomə,
de sırə əvotin. Odəmonən
bəvon kəykuşon bə idə
çiyonədə ədəyn.
Bə idi hozı bey iqlə mıhum
koən tojə-nuyə olət səybe.
Bəpe xıyzon həmə tojə olət
taəkəy. Oxo navədə nuyə idtojəsor omedə. Çəvon
taloən bəpe nuyo bıəbiy. Bo
kinon sıə talo əstənin.
Ğədimə vaxton bənə esətnə
dovri dukonondə dutə olət
bıəni. Mol əstənin, har kəs
boştə əğılon-bo kinon, zon
olət ədutin. Bə dovrədə
kinon de tobə şu şe həmə
koy oəmutin. Kordonəjenon
(yəne həmə kon zınə jen) ın
koy əznin ki nəzniybo bə
olətbıduton ədəyn dute.
Bəvonədə insonon bə
iyəndı koməq əkəyn, dast
əqətin. Bə səbəb insonon
Nəvuzəidədə həmə i cur
əçiyn-nuyətalo əbin, çəvon
dimən, dılən əsıriy.
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(mənası-bahar əhmət, bahar
əhmət, xoş əhmət) deyə-deyə
həyətləri gəzər, yazın gəlişini
sevinə-sevinə, gülə-gülə
insanlara xəbər verərdilər.

Bayrama hazırlaşmağın mühüm
işlərindən biri bayramlıq təzə
paltarın alınmasıdır. Gərək ailə
üzvlərinin hamısı təzə paltar
geyinəydi. Qızlara məxsusi
olaraq qırmızı paltar alınardı.
Keçmişdə indiki kimi
dükanlarda hazır paltar
olmurdu. Parça alınardı, paltar
tikilərdi. O vaxtlar qızlar ərə
gedənə qədər evdarlığa aid hər
bir işi öyrənərdilər. Hər işi
bacaran evdar qadınlar paltar
tikməyi də bacarardılar. Kim
bacarmazdısa, dərziyə verərdi.
O dövrdə insanlar bir-birinə
təmənnasız da kömək edərdilər.
Ona görə idi ki, Novruz
bayramında insanlar hamısı bir
cür görünərdilər. Təzə geyinər,
hamının üzü də, qəlbi də
gülərdi. Talış mahalında
bayrama hazırlaşanda kiçik
qırmızı bardaq (müxtəlif növləri
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olub) almaq dəb kimi xoş
əlamət olub. Elə ev olmayıb ki,
bu qablardan almasın.
Yeniyetmə uşaqlar, gəlinlər,
cavanlar çərşənbə günü çaya,
bulağa bu qırmızı-yaşıl
haşiyələrlə bəzədilmiş qablarla
gedərək evə sərin su gətiriblər.
Su paklıq əlaməti kimi qəbul
olunub.
Tolışon jimon kardə
Bayrama hzırlaşmağın ilk
vilayətonədə bə kuli-idi
mühüm və əhəmiyyətli nəticəsi
hozı beədəy sə mavlə-duə
çərşənbə axşamını
səy vey çokə əlomət bə.
keçirtməkdir. Talışlar bu gecəni
Jəqo kə bə ni, əv çı
çox təmtəraqlı keçirirlər.
ğabonədə nısənı. Nuperəsə Demək olar ki, çərşənbə
əğılon, vəyuon, cohilon
bayramından da təmtəraqlı
kuləruji bo ov varde də
keçirdilər. Çərşənbə haqqında
ğabon şən. Ov pokyəti
talışlarda atalar sözləri də
əlomət bə. Nəvuzəidi hozıbe yaranıb. 1. Çərşənbəni necə
mıhum qiləy ko kuləşəvi
keçirtdinsə, bayramı da o cür
dəvoney. Kuləşəv çı
keçirərsən. 2. Bir il çərşənbəni
zımstoni oxonnə
evində olmayan adam yeddi il
çoşanbəşəve. Tolışon ın şəvi olmaz. 3. Çərşənbədə külmə
vey aziz iyən reçin
bişirmək olmaz (talış dilində
dəvonedən. Bənem vote, kul həmahəng səslənir). 4.
bəsə idisən çok dəvardə. Çı Çərşənbə günü adam gərək
kili həxqədə tolışonku
çimsin. 5. Çərşənbə günü
yolon sıxanən heste: 1. Kulı torpağa tum səpmək yaxşı olar.
çoknə dəvoniye, idən jəqo
6. İnsanın bədənində bir tük
dəbəvarde. 2. İ sor kuləşəvi var, o ancaq ilaxır çərşənbə
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iştə kəyku nıbəkəs, haft sor
əbıni. 3. Kulədə kulmə pate
əbıni. 4. Kuləruji odəm bəpe
dənıştı. 5. Kuləruji bə zəmin
tum dənşande çok bəbe”.
(Im bə tuk kardəkəson
aide). 6.Odəmi bədənədə
qıləy mu heste, əv kulərji
iyən ğırbonə ruji tar bəbe.
Kuləşəvi şanqoni tolışon
kuli çoşambə kardedən. Im
çoknə bedə? Hışkə aləf,
kıləşəvədə haft qılə kuyə
noydən. Bəçəvon dılə
bədnəzəri peqətə aləfuzərik noydən. Ə kuon
voşnedən. Xıyzon həmə çəy
səpe vaştedə (Qədə əğılon
çəvon yolon bəştə və
qətdən). Vaşteədə votdən:
“Kuli-kuli çoşanbəli, əynə
şəvi lampəli. Kanəsor bışi,
tojəsor boy. Çımı sədoj,
çəşədoj, dılədoj,
dandonədoj həmə bımandın
kanəsorədə. Kanəsor bışi,
tojəsor boy. İli tojəsor, tı
əməni şo bıkə”. Har kəsi ıştə
nırəsəyon, ıştə noxəşinonış
bə otəşi ekardəşe, sutəşe.
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günü və Qurban bayramı günü
islanar.

İlaxır çərşənbə gecəsi
axşamüstü talışlar od üstündən
tullanma ayinini icra edirlər. Bu
belə olur: quru ot və ya
küləşdən yeddi yerə yığırlar.
Hər birisinin içinə üzərik
salırlar (bu bədnəzərə görədir).
Sonra hamısını yandırırlar. Ailə
üzvləri onun üstündən
tullanırlar (kiçik yaşlı uşaqlar
qucağa götürülür).
Tullananda deyirlər: (“Kuli-kuli
çoşambəli, əynə şəvi lampəli”
cümləsinin mənası belədir: Bu
çərşənbə axşamında yanan bu
gur işıq cümə gecələrimizi bu
cür işıqlandırsın.
Çünki cümə müsəlmanın ən əziz
gecəsidir. Keçmişdə işıq
olmadığı üçün insanlar o əziz
gecənin nurlu olmasını
arzulamışlar). Daha sonra
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Kuli bə nav jenı-kinon sac
ənəyn, bıştə əkəyn. Bıştədə
vey çiy əbiy: qandım, har
curə donə, noxut, məkə,
kıncı iyən co çiyon. Bo
kuləşəvi jenı-kinon bəpe
torə bəçınin, bəpatin.
Tolışon surfədə bəpe moy,
ıştənən ziyadəmoy bıəbiy.
(Tolışon bə ziyadi moyşon
votə. Əmandə moyonşon
dəçəvon nomi sədo
kardəşone: məs.: çəke,
kulmə, suf...). Hərəkət
əkəyn moy kırido bıbu. Kırı
de ləvənqini bə moy dılə
noyədə, çəy co ləzətış əbiy.
In moy ləvənqin kardəşone,
tənuədə iyən dizədə
patəşone. Çəvon surfədə
kavuyə bə (kavuyə si, piyoz,
vəjələ iyən co iqlon-boki çı
curə rəviyəbo). Çı tolışi

demişlər: Köhnə il get, təzə il
gəl. Baş ağrısı, göz ağrısı, ürək
ağrısı, diş ağrısı hamısı köhnə
ildə qalsın. Əziz yeni ilimiz, sən
bizi şad eylə. Beləliklə, hər kəs
öz çatışmazlıqlarını,
xəstəliklərini, sanki, oda töküb
yandırmışdır.
Çərşənbədən əvvəl qadınlar sac
qoyar, qorğa qovurardılar.
Qorğanın tərkibində buğda,
boranı və günəbaxan tumu,
noxud, qarğıdalı, küncüt və b.
şeylər olardı. Yabanı bitkilərdən
“tərə” bişirilərdi. Talış
süfrəsində balıq, özü də ziyad
(kütüm) olmalıydı. (Talışlar
ancaq ziyad balığına balıq
deyiblər. Digər balıqları adı ilə
çağırıblar: Məs:. çəki, külmə,
suf...). Kürülü balığa meyl daha
çox olub. Çünki kürü ilə
ləvənginin özgə dadı olur.
Ləvəngi balıq ya təndirdə, ya da
çölməkdə (saxsıda) bişirilib.
Süfrədə göyərti (sarımsaq,
soğan, vəjələ və s. olub.
Düyüdən süzülmüş zəfəranlı
plov nehrə yağı ilə talış
süfrəsinin bəzəyi olub. Süfrəyə
qorğa da qoyulub. Talışların bu
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sipyiə bırzədə dəparzıniyə
zəfəronə pılo de niyəruəni
çəy surfə reç bıə. Kulə
bıştəşon noəşone. Tolışon
ın adəton esətən jiyedən.
Əncəx i qılə fərğış heste.
Həməkəs ziyadəmoy pəydo
karde zındəni. İyən co
şəhəronədə jimon
kardəkəson ın adəton qədəqədə viro (yodo) bekardən.
Kulçoşanbə bə nav kinə
hoştəkəson boştə vəyu
kuləşələ bardedən.
Kuləşələ-kulə xonçədə bo
kuli həmə şe bedə, çəy səpe
çı tolışon ən ve hardə moy ziyadə moy noydən. Bə moy
qəv ğızıl dəndən. In adət
ğədimiku de bə esə dəvom
kardə.
Cohilə kinon, zon kuləşəvi
bə hamsiyon şedən, quş
doydən. Bə səbəbən votdən,
kuləşəvi bəpe xəyxoə qəp
bıjəniy, de iyəndı şinə rəftor
bıkəy. Kuləruji bəpe rərə
bəyştin, bəsə pıyə ovisə
bəşin. Iştə dardon bə şə ovi
bədəyn. Çəyo sıə mavlədə
ov əvəyn, bə kəy çokıçi
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adətləri bu gün də yaşayır.
Ancaq bəzi fərqlər yaranır.
Bəzən hər kəs ziyad balığı tapa
bilmir. Hal-hazırda başqa
şəhərlərdə yaşayanlar bu
adətləri yavaş-yavaş unudur.

Çərşənbədən əvvəl qız
nişanlayanlar gəlini üçün
çərşənbə xonçası aparırlar.
Çərşənbə xonçasında
çərşənbəyə aid hər şey olur.
Üstündə də ziyad balıq, ağzında
qızıl. Bu adət qədimdən bu günə
qədər davam edir.
Cavanlar, əsasən qızlar
çərşənbə axşamı qulaq falına
çıxırlar. Ona görə də deyirlər ki,
gərək çərşənbə axşamı xeyirxah
söhbətlər edəsən, ailə üzvləri
bir-biri ilə xoş rəftar etsin.
Çərşənbə günü gərək tezdən
durub axar suyun üstünə
gedəydilər. Dərdlərini axar suya
söyləyərdilər. Həmin qırmızı
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piyəşandin, hırdəsinnə əğıl
bəbibo bəvon çə ovədə şiğ
əjənin, ovandinə sıxan
əvotin. (Bə kinon əvotin: şə
vırədə ruj bıvindoş. Çəy
bəpeşt kaməsinon kəbəkə
əqardin, ıştəsə yolə
avlodon, noxəşinon bə vir
dənəyn bə iyəndı “ıştı
kuliçoşanbə mıborək”, “ıştı
nuəkul mıborək”, “həzo
kulon bıvindoş, deştə balon,
deştə nezə odəmon, deştə
elı-tobyə”. Şuyə kədə bə
kinon ıştı pə-moə tono əşin,
əvoni osə əğandin, kul
mıborək əvotin. Bımi
kuləqardış əvotin.

Kuləruji kəyku çankəs merd
xəyləği bəbiy (əğılonən)
bəpe həmə ıştə səy bədəyn
toşe. Çəy bəpeşt dənıştin.
Kuli bəpeşt i rujiku de bə
şəş ruji bə Nəvuzəidi arə
bedə. Bı rujonədə odəmon
nimədə mandə kon bə vırə
ərosnin. Berdəm vaxt kam
beədəy, ın kon kuli bə
navən kardən. Jenı-kinə bo
idi şinə nunon patedən

bardaqda su gətirib evin dörd
küncünə səpər, azyaşlı uşaqlara
o sudan çiləyərək uğurlu sözlər
deyilərdi (qızlara: “getdiyin
yerdə xoş gün görəsən”
deyilərdi). Ondan sonra
cavanlar və ortayaşlılar ev-ev
gəzər, qohum-əqrəbanı,
xəstələri yad edər,
çərşənbələrini təbrik edərdilər:
“Sənin çərşənbən mübarək
olsun”, “Yaxınlarınla, el-obanla
birlikdə çoxlu çərşənbələr
görəsən”. Ər evində olan qızlar
ata-anasının yanına gedər,
onlarla görüşər, övlad
səmimiyyətini və borcunu izhar
edərdilər. Bax bu çərşənbə
bayramlaşması adlanardı.
Çərşənbə günü kişilər (o
cümlədən uşaqlar) başlarını
qırxdırar, sonra çimərdilər.

Çərşənbə ilə Novruz arasında
bir gündən altı günə qədər boş
məsafə olur. Bu müddət
arasında insanlar yarımçıq
işlərini başa vurur. Əgər məsafə
az olsa müəyyən işləri
çərşənbədən qabaq da görürlər.
Qadınlar bayram üçün şirin
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(şəkərburə, bişi, şurşurəgi,
paxlava, iqlə sıxan, ki çı
dovri kon şinəçiy pate
zındəbo, patedə. In şinə
çiyon şəhərədə vey əpatin.
Diyədə zerənənun, çanquru,
xavlo, loku əpatin. Esə çımı
ın aşmardəyon pate kam bə.
Oxo cəmiyyət bə mıasirəti
tərəf hərəkət kardə. Çəmə
kəyku har sor zerənənunən
patdən, xavloən jəydəndemiyən dəvardəyon
oqətdən.

İdəşəv martə manqi 20, 21
şəv bedə. Im bə sori təfil be
diyə kardə. İdə şəvi tolışon
surfədə har çiy bedə. İqlə
təvəni bedəni. Sipiyə
dəparzınyə pılo (zəfəron əy
reçin kardedə) de soy
ləvənqinə kijə bə surfə reç
doydə. İdə şəvi moğnə sı
kardən. Kışti ğandəkəson
omedən, kışti şodoydən. Bə
kışti sə moğnə, bıştə, mivə,
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çörəklər bişirirlər (şəkərbura,
bişi, qoğalın şirin növü, paxlava,
bir sözlə, kim bu dövrün hansı
şirin çörəklərini və qənnadı
məhsullarını bişirə bilirsə, onu
da bişirir. Keçmişdə kəndlə
şəhər arasında bir fərq olub. Bu
məhsullar, əsasən şəhərdə
bişirilib. Kənddə isə daha çox
zerən (nazikçörək), çanquru
(düyü unundan hazırlanır),
halva (düyü unu, buğda
unundan hazırlanır), lökü (düyü
unundan hazırlanır)
bişirərdilər. Bu sadaladıqlarım
indi azalıb. Cəmiyyət müasirliyə
doğru gedir. Ancaq bizdə
qədimi kənd bişirmələri hər il
bişirilir-keçmiş qorunur.
Bayram gecəsi mart ayının 2021-ə düşür. Bu ilin sona yetmə
anına görə müəyyən olunur.
Bayram gecəsi talış süfrəsində
acıdan başqa hər şey olur.
Zəfəranlı plov həyətin ləvəngi
cücəsi ilə süfrəyə yaraşıq verir.
Bayram gecəsi yumurta
qızardılır. Qurşaq atanlar gəlib
qurşaq atırlar. Qurşağa qırmızı
yumurta, qorğa, meyvə, qoz,
fındıq, bayram
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viz-fındıx, bo idi patə şinə
nunonədə, esətnə
zəmonədə pulən noydən.
Kışti təyli oqordıne əbıni.
Bımi çəməku hiç vaxti çok
diyə kardə bəni. Votəşone,
ım bə odəmi bədbəxtəti
bəva.
Tolışon idəxonçə duz
kardən. Iştə ğonəğəkədə
noydən. Bıvotım ımi
həməkəs kardə, du bəbe.
Çiki bə xonçə qəte zu
vışkiedəbo, əv qətdə. Bə
xonçədə ə aylə bə çiçi zuş
vışkiyedəbo, əy noydə.
Ləvənqinə moy, ləvənqinə
kijə (ın təamon bə xərob
beyro vey oqətdənin) bıştə,
sıə moğnə, həmə şinə
nunon, dukonədə sə şinə
çiyon bedən.

İdəruji nəhoku idə qardış
bedə. Ki nəve zındəbo
iyəndı kəy bə idəqardış
şedən. Bə iyəndı votdən:
“Iştı tojə sor munbarək
bıbu. Həzo tojəsoron
dəvonoş. Deştə balon, deştə
piyəkəson, deştə elı-tobyə

şirniyyatlarından, indiki
zəmanədə pul da qoyulur.
Qurşağı boş qaytarmazlar. Bizdə
buna pis baxılır. Belə hesab
ediblər ki, bu insana bədbəxtlik
gətirər.
Talışlarda bayram xonçası
düzəltmək adəti olub. Qonaq
otağında qoyulur. Əlbəttə bunu
hamı edə bilmir. Kimin gücü
çatırsa, (böyük əksəriyyət)
bunu edir. Xonçaya müyəssər
olan hər şey qoyulur. Ləvəngi
balıq, ləvəngi cücə (bu nemətlər
tez xarab olan olduğu üçün çox
saxlanmır), qorğa, qırmızı
yumurta, hər cür sirin çörəklər
(bayram şirniyyatları), dükan
şirniyyatları və s. olur.
Bayram günü insanlar arasında
bayramlaşma olur. İnsanlarımız
qapı-qapı gəzib bayramlaşıb
bir-birinə deyirlər: “Təzə ilin
mübarək olsun. Çoxlu belə illər,
bayramlar görəsən.
Övladlarınla, istəyənlərinlə, elobanla xoşbəxt yaşayasan”.
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bıjioş”. Bəd bə odəmon dust
bedən. Yəndı xonçədə qıləy
(itkə) təam peqətdən
votdən: “Xıdo bo vəhdənə
itkən ve bıkə, Xıdo şımə ruzi
ve bıkə, əmə şımə surfədə
çənə kam kardımone, Xido i
bə sa çəy əvəzi bıdə.”
Lap nezə avlodon iyəndı de
idı baxşə bə yod dəndən.
Pıə, moə ıştə kinə kəy, boə
hovə kəy... şedə. Bı idədə
avlodon iyəndı de baxşə bə
yod dənoy vey yolə xəyrış
heste. İnsonon şoy-şoy
kardən, ıştə coyli nıbe bəsə
dəşdən.
Kulədə, idədə hamsiyon
bəyəndı hamusiyə-kosə doe
çəmə xəlği ğədimə adəte.
Jenon yəndı xəbə zındən,
nıpatəyən, patəyən
bəiyəndı doydən.
Votdən bıdə çəy kəykuən
bıbu.
Çı idi muhum əlomotonədə
qləy moğnə jəye. Nuperəsə
əğılon moğnə jəyədə
deyəndı bə bəhs dəşin. İ
kərən əvindiş, ıkəsi moğnə
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Yamanlar barışdırılır. İnsanlar
bir-biri ilə görüşərkən
düzəltdiyi xonçadan bir şey
götürüb yeyir və deyir: “Allah
gələn ilə ruzinizi bir az da
artırsın. Süfrənizdən nə qədər
əskiltmişiksə, Allah onun
əvəzini birə yüz versin”.
Lap yaxın qohumlar bir-birini
bayram payı ilə yada salırlar.
Ata, ana qızının, qardaş
bacısının......və s. evinə gedirlər.
Bu bayramda insanların birbirini bayram payı ilə yada
salması böyük əhəmiyyətə
malikdir. Çünki insanlar sevinir,
yalqız olmadıqlarını başa
düşürlər.
İstər çərşənbədə, istərsə də
bayramda yaxın qonşuların
axşamçağı bişirəcəyi və ya
bişirdiyi yeməklərdən bir-birinə
pay verməsi qədimi adətdir.
Deyiblər ki, qoy qonşumun
evində də olsun, darıxmasın.
Bu bayramın mühüm
əlamətlərindən biri yumurta
döyüşdürməkdir. Yeniyetmə
uşaqlar yumurta
döyüşdürməkdə bir-biri ilə
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çənə moğnəş arıştışe.
yarışa girirlər. Bir də görərdin
Esətnə dovrədə moğnəjəy çı ki, birinin yumurtası möhkəm
miyonədə beşə....
çıxdı, qalanlarınkını uddu.
Müasir dövrdə bu adət də
aradan qalxır.
Nəvuzəidədə idi bəpeşt ki
Oğluna qız nişanlayanlar
kinəş hoştəıbo, boəy deştə
Novruz bayramından sonra
avlodon, de elıtobyə bə ivrə qohum-əqrəba ilə birlikdə gəlini
idəxonçə bardən. Xonçə
üçün bayram xonçası aparır. Bu
çoknə barde həxqədə “Vəyə barədə “Toy adətləri”ndə
(şoyşotkomə) adəton”ədə
yazılıb.
nıvıştə bə.
In id xəlği ide. Bə səbəbən
Bu bayram xalqın bayramıdır.
xəlğ həmə şoyşotkomə
Ona görə də xalqın hamısı bu
dəvondə. Çəmə besəvodə
bayramda sevinir. Savadsız
babon de jıqo idi ənənə bə
babalarımız bu cür bayram
dumo noy ıştənşon bə dahi
ənənəsini bizə miras qoyduqları
barziətişon rost kardəşone. üçün, mən dəyərdim ki,
Dı babon, iyən də çəvon bə
dahidirlər. Bu cür babalar və
dumo noə ənənon fəxr
onların bizə qoyduqları
kardəninimon. Ay çəmə
ənənələrlə biz həmişə fəxr
xəlğ, boən ın ənənon qin
etməliyik. Ey sevimli xalqımız,
nıkəmon, əvoni noğo
gəlin bu ənənələri layiqli şəkildə
bıdəmon, bə peşınnə nəsli
yaşadaq və gələcək nəsillərə
bırosnəmon.
çatdıraq.
Qeyd: Nəvuzəidi həxqədə
Qeyd: Novruz haqqında
nıvıştəyonədə tolışon jimon yazdıqlarımızda talışların
kardə co-co vıronədə fərğ
yaşadıqları ayrı-ayrı bölgələrdə
bə miyon beşe bəzne. Əmə
fərqlilik ola bilər. Biz ümumi
umumi bə şeyonmon
müddəaları qeyd etdik.
nıvıştəmone.
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III. Tolışə zıvonədə kami (kali sıxanon) leksik vahidon
izoh (Talış dilində (bəzi sözlərin) leksik vahidlərin
izahı)

3.1. “Anc” sözü haqqında
İzaha ehtiyacı olan sözlərdən biri “anc” sözüdür. "Anc"
omonim sözdür.
1. Anc - material kimi istifadə olunan tir (təx. 2 metrdən 6,7 və
s.metrə qədər ola bilər). Müxtəlif tikililərdə istifadə olunur.
Məs.: “Ancinə kumə, ancinə kə”.

2. Anc - doğranmış, təmizlik məqsədilə görülən işlərdə üst-üstə
qalaqlanmış, hərəkəti məhdudlaşdıran tör-töküntü -doğram.
Məs.: “Navədə ə anci təmizkə, çəyo boy.Çə doy bın anc bə,
əvoni qirdə bikə”.

3. Qoyun dərisindən düzəldilən papaq. Babalarımız qoyun
dərisinin üstündək tükləri sıxlığina görə "anc”a bənzədiblər.
"Sıxan ancinə kıloy".-yol sıx.(Yəni söz ağızdan çıxdi, papaq
başları gəzən kimi,ağızdan-agıza kecər).
4. “Anc”-e səkilçisi ilə işləndikdə "ance"- "doğramaq" mənası
verən feil yaranır (Ğəndım ancəme ).

5. “Ance” həm də “qırmaq” mənasında fei kimi çıxş edir (Vişə
ancedəş,tıni bəqəten).
6. -in şəkilçisi qəbul edərək “Ancin” adinda yer adı yaranib.

7. -ə şəkilçisi qəbul edərək “ancə” sifətini yaradır ( Ancə aləfon
dıhas bə kisə).

8. “Anc-anc” mürəkkəb sözü yaranmışdır (Aləfi qədəy anc-anc
bıkə,ekə bə pəson və).
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9. "Ance-ance" (qıra-qıra) mürəkkəb zərfi də yaranır (Çəmə
əskəron ance-ance şin bəsə navi).
10. "Ance-ance" - “qırıb tökmə-qırhaqır” murəkkəb ismi də
həmin sözdən yaranır (İjənən ance-ance bino be).

11. "Şəm-şam"sözü ilə birləşərək "Ancəşəm"mürəkkəb sözüəkin yerinin adı yaranıb (Ancəşəmədə çokə şartuk əbiy).
Beləliklə, “anc” sözü dildə yeni sözlərin yaradılması
nöqteyi-nəzərindən çox məhsuldar sözdür.
3.2. “Bəlləbur” və “Bəlləbır” sözlərinin araşdırması ilə bağlı
rəylərin təhlili

14. 10. 2018-il tarixində “Bəlləbur” və “Bəlləbır” sözlərini
araşdıraraq müzakirəyə verdik. Yazı qrupdakı insanların
imkanları daxilində oxunub müzakirə edildi və maraqlı fikirlər
ortaya çıxdı. Həmin fikirlərin təhlilinə ehtiyac duydum və bu
yazımda onlara aydınlıq gətirməyi qərara aldım. Mən
müzakirədə iştirak edənlərin fikirlərinə hörmətlə yanaşır və
həqiqətin ortaya çıxması naminə irəli sürülən fikirlərin hamısını
şərh etməyə çalışacağam.
Fb istifadəçisi S. Bağırov yazır ki, “... bu söz belədir; palıdlı
tikanlıqlar”. Meşə ətrafında yaşayanlar bilir, böyürtkən günəşə
həssasdır. Palıd ağacı çox olan yerə palıdlıq deyilir. Həmin yerdə
“bır” (tikan) bitməz. Söz yaradıcılığı baxımından da “bəlel”
sözünə “böyürtkən” mənasında olan “bır” sözü qoşula bilməz. Bu
fikir məqalədə əksini tapıb.
X. Həmid Zərdüştilərdən “bırsıman” və ya “barsman”
sözlərini xatırlatmaqla dədə-babalarımızın istadə etdiyi “bıştə
ləvo” sözünü yadıma saldı. Bu XX əsrin ortalarına qədər
(yaşadığım ərazidə, başqa yerlərdə indi də var) insanların soyuq
silahı idi. Qaragilə və əzgil ağacının düz budağından kəsilər,
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təndirin gur alovunda qovrulardı. Sonra qabığını soyub
isladılmış odun külünə (talışca “xoklınc”) basdırardılar.
Müəyyən müddətdən sonra tünd-qırmızı rəng alardı. Bu
silahdan çobanlar daha çox istifadə edib. Mal-heyvanını aran və
yaylağa aparanlar ondan dərz bağlayıb ehtiyat götürərmişlər.
Ondan əsa kimi də istifadə olunub. Əsanın başı isə əyri olardı. Bu
gün sini düzəldilənlər kimi. Yəqin “bır+sı+man” sözü kökünü
buradan götürür. (Talış dilində garagilənin kol hissəsinə
“siyoqıləbır” də deyilir). Yəqin zərdüştilər ayinlərində o formada
çubuqlardan istifadə ediblər.
E. Əliyev isə ehtimal edir ki, “Bəleləbır” sözü “Bəleləbırəyn”
sözündən yaranıb (yəni keçilməsi tikanlıq qədər çətin olan palıd
koluşduğu). Həm də bu ad qala dağılandan sonra verilibdir. Eyni
zamanda, “barbək” də deyilib ki, bu da sərkərdə Babəkin adı ilə
bağlıdır. Dilçi alim, Hind Avropa dillərinin tədqiqatçısı hörmətli
prof. S. Nuriyev şərhində yazır: “talış dilində "ə" morfemi
(şəkilçi) bitişdirici yox, isimdən sifət düzəldən şəkilçidir. Sizin
"bəleləbır" dediyiniz söz sifət-isim birləşməsidir. Sual veriləndə
aydın olur. Məs: Çıcürə (çoknə) bır? Əslində onlar lap qədimdə
ayrı yazılıblar. Sonralar assimilyasiya prosesində yerli xalq onu
bitişik səsləndirib. Talış dili sintetik, yəni şəkilçili dildir. Həmin
Bəlləbur dağı məhz orada çoxlu bır (hındılə bır) olduğu üçün və
palıdın qozasını ora "kəçələ" quşlar gətirdikləri üçün o palıd
ağacları orada bitmişdir. O adın dağla yox, məhz məkanla əlaqəsi
var. Bildirirəm ki, mən də sözü məkan mənasında təhlil etmişəm.
Bəleləbır hal-hazırda kənd adıdır. Çox güman ki, dağda qala
olarkən orada palıd ağacları olmayıb. Ancaq ətraf palıdlıqdan
ibarət ola bilərdi. Unutmayaq ki, qalanın əvvəlki adı
“Baalabur”dur. Hələ ilahiyyatçı S. Quliyev yazır ki, qalanın adının
Hilal Balburun adı ilə bağlılığı olduğunu deyənlər də var. “Mən
sözün bir vurğu altında deyilişini nəzərə alaraq məqalədəki
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qənaətə gəlmişəm. Qeyd etdiyim sözlər mürəkkəb sözdür. Çox
fikirləşdim, onları söz birləşməsi kimi tələffüz etmək istədim. Nə
isə nitqdə ağırlıq yarandı. Azərb. dilinə çevirdikdə ismi birləşmə
alınır. Həm də bunlar iki ismin birləşməsindən yaranır. Ancaq
elələri var ki, onlar ayrı vurğu ilə tələffüz olunur. Məs: kavuə
çimən, çokə odəm, ranginə giyəvo və s. sözlər burada söz
birləşməsi yaradır. “Amburəçulə, hındəmoəkəlo” və s. sözlərdə
hər iki tərəf isimdən əmələ gəlmiş, cümlədə mübtəda
vəzifəsində işlənir, ayrıca söz kimi də, cümlə üzvü kimi də “çiç?”
sualına cavab verir. Məs: “Amburəçulə bo moli ve çokə yeme”
Çiçe? - yeme (xəbər), çiç?-amburəçulə (mübtəda).
Söz birləşməsi isə ayrı yazılmalıdır. “Havzə aləf, bemərifətə
odəm, dırozə lınqə, zardə livə” birləşmələrində isə sifətlə isim
birləşmişdir. Bu halda birləşmə cümlədə işlənərkən vəziyyət
dəyişir, cümlədəki yerinə və hansı cümlə üzvü kimi
işlənməsindən asılı olaraq sual verilir. Məs:1. Zardə livə doədə
ebəqıne (çiç bəka?-ebəqıne-xəbər, çiç?-(zardə) livə-mübtəda,
çoknə (livə)?-zardə (livə)-təyin, çokono?-doədə-zərflik). 2. Az bə
zandəqo po zardə livə oğandıme (bu cümlədə-oğandıme-xəbər,
az-mübtəda, livə-tamamlıq, zard-təyin, bə zandəqo pozərflikdir). Beləliklə, “ə” bitişdiricisi (istər şəkilçi olsun) bir
funksiya daşımır.
Əgər “ə" iki söz arasında işlənərək bir yeni söz yaradırsa,
məncə, bu, bitişdiricidir. Şəkilçi kimi işlənirsə, başqa funksiya
daşıyır. Deməli, “ə” omonimlik xüsüsiyyətinə malikdir. Məncə,
tədqiqata ehtiyacı olan bir dil üçün bu xüsusiyyətlər xarakterik
haldır. Hələ əsrin əvvəllərində Azərbaycan dili tədqiq olunmağa
başlayarkən tədqiqatçılar bu cür hallarla çox qarşılaşmışlar. XX
əsrin 90-cı illərinə qədər mürəkkəb sözlərin üç cür yazıldığı
qeyd olunurdu. Sonra bu iki qaydada əksini tapdı. Yalnız ümumi
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müzakirə nəticəsində müəyyən məsələlərdə ortaq məxrəcə nail
olmuşlar.
İlqar Safarov belə hesab edir ki, “bırısman”sözü
“PERəSMO”sözünə uyğun gəlir. Bu bir-birinə bağlanmış on beş
nazik çubuqdan ibarət həddi buluğ mərasimi üçün hazırlanmış
əşyadır. Kışti bağlama mərasimində on beş yaşı tamam olanlara
on beş dəfə vurulurdu. Yəni sən artıq yetişkən adamsan. Bə tolışi
“ti həni Perəsəj(ş)” deməkdir. Bəlləbır sözü haqqında isə yazır:
Bu söz bəllə (bəlelə)+ bır (bur), iki sadə sözdən ibarət mürəkkəb
sözdür. Sözün birinci komponenti palıd ağacını ifadə edir. İkinci
komponent isə “bur” (nərə) mənasına yaxındır. Bu qala hərbi
qala olduğu üçün bəlkə döyüşçülərin nərəsinə görə bu adı alıb
(Bəleləynədə bə burə). Palıd ağacı güc, qüvvət rəmzidir. Bütün
deyilənlərə baxmayaraq, mən “Bəlləbır” sözü haqqında
yazdıqlarımın üstündə durur və fikrimi müdafiə edirəm.
3.3. “Bəlləbur” və ya “Bəlləbır” nə deməkdir?

Çoxdan idi ki, Bəlləbu(ı)r dağına getmək, eyni adlı qalanın
yerləşdiyi ərazini görmək, tarixlərin şahidi olmuş bu sirli qalanın
qalıqlarını bilavasitə müşahidə edərək həmin toponimlərin
mənşəyi haqqında fikirlərimi ümumiləşdirmək istəyirdim.
Ancaq səhhətim imkan vermirdi. Bu il özümdə güc toplayıb
avqust ayında bu işi reallaşdırdım. Bəlləbu(ı)r qalasının
uçularaq dağın dibinə düşmüş divar qalıqlarına və dağın başında
tarixlərdən keçərək bu günə qədər müvazinətini mətanətlə
qoruyub saxlamış bir neçə divara rast gəldim. Divarların yanında
bitən əzəmətli palıd ağacları kökünü divarların üstündən
aşıraraq onları sanki qucaqlamış, müvazinətlərini saxlayaraq
uçulmaqdan qorumuşdur. Bu ağaclar sanki demək istəyir ki, ey
vaxtilə bu qalada sığınacaq tapmış babaların fərsiz və nankor
varisləri, biz hələlik onları qoruyuruq, lakin bir vaxt gələcək
203

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

bizim də onları hifz etməyə gücümüz çatmaz, sərvətinizə sahib
çıxın. Burada S. Ə. Şirvaninin ulu N. Gəncəvinin qəbri üstündə
dediyi şeyir bir parça yadıma düşdü:
Ey Şeyx Nizami, ey nizamı dağılan.
Ey Gəncədə izzü-ehtişamı dağılan.
Varmı sənlə mənim kimi bu dünyada,
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan.

Fikirləşirəm, bu cür, qiyməti heç bir ləl-cəvahiratla
ölçülməyən sərvət turizm üçün gözəl baza ola bilər. Ya kanat və
ya dağın müəyyən hissəsinə qədər avtomobil yolu çəkmək olar
ki, bu da turistlərin marağını artıra bilər. Tariximizin qədimliyi,
babalarımızın hansı qüdrət sahibi olmasının şahidi olarlar.
Bəlləbur qalası haqqında müəyyən qədər tarixi
araşdırmalar aparılmış və yazılmışdır. Bu araşdırmaların kifayət
edib-etməyəcəyi barədə bir söz deyə bilmərəm. Çünki bu
tarixçilərin işidir. Hər halda, yeni tədqiqatlar aparılsa, məncə,
tarixə məlum olmayan faktlar ortaya çıxa bilər. Bu yazıda mənim
görəcəyim iş qalanın adına-toponimin mənasına aydınlıq
gətirməkdən ibarətdir.
Bu məqsədlə müəyyən mənbələrə müraciət etdim və
Mənuçehr Əkbərov (ad internet saytından götürülüb) adlı bir
nəfərin yazısı diqqətimi cəlb etdi. Müəllif yazır: “Qalanı xalq
arasında üç adla təhlil edirlər. 1. Talışca bəlel (palıd), bır (tikan)
sözlərinin birləşməsindən ibarət olub, palıdlı, tikanlı yer
deməkdir. 2. İ. Əzimbəyov isə bunu “Bala bur” adlandırır. Bu
qədim fars sözləri olan Bala-uca, hündür, Bur qala olmaqla “Uca
qala” deməkdir. 3. Yerli əhali Bəlləbura Boz qala-Bəzz qalası
deyirlər. Mənası “Qızılquş-Şahin“ qalası deməkdir.
1. Birinci variantda “Bəleləbır” sözü haqqında
mülahizələrim. Talış dilində “ə” bitişdiricisi ilə əmələ gələn çoxlu
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mürəkkəb sözlər vardır. Bu qəbildən olan sözlər iki ismin
birləşməsindən yaranır. Məs: bəleləlivə (palıd yarpağı),
amburəçulə (dəmirağacı çiçəyi), geşnıəlivə (keşniş yarpağı),
hışkəzəmin (quru yer, quru torpaq), leğəştənəbəq (kəməri
leğərıştəndən (lığdan hazırlanan iplik) olan bəy, yəni
müflisləşmiş bəy, çəşəas (göz yaşı). Göründüyü kimi “ə”
bitişdiricisi ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlərdə sahiblik
məfhumu, bir əşyanın digərinin tərkib hissəsi olması məzmunu
ifadə olunur. Bu baxımdan “Bəleləbır” sözündəki “bəlel” sözü ilə
bır sözü heç cür birləşə bilməz. Çünki hər ikisi isim olsa da,
burada nə sahiblik, nə də eyni varlığın tərkib hissəsi olmaq
məzmunu yoxdur. Müşahidələrimiz göstərir ki, talış dilində
isimlə fel də birləşərək mürəkkəb söz əmələ gətirə bilir. Bu
qəbildən olan mürəkkəb sözlər “ə, o, bı” bitişdiricisi və ya sadəcə
isimlə felin bitişdiricisiz birləşməsi yolu ilə yaranır. Məs: rizobır
(izləməklə kiminsə yolunu kəsmək), səobır (başkəsən), robıbır
(yolkəsən), nımojəbır (namazkəsən), ğəssəməbır (nahaq and
içməklə Allahın qəzəbinə düçar olmuş), sıxanəbır/sıxanbıbır
(sözkəsən),
nunəbır/nunbıbır
(çörəkkəsən),
quşbıbır
(qulaqkəsən), lukobır (ayaq barmaqları arasında dərinin
kəsilməsi ilə müşahidə olunan göbələk xəstəliyi), kəmbır (kəsə
yolla gedib kimsənin qabağını kəsmək), ğılbır (taxıl biçinində
salxımın dibindən biçmək) (son ikisi bitişdiricisiz yaranmışdır).
“Bəleləbır” sözündəki “bır” sözü “bırın” (kəsmək, kəsişmək)
sözündəndir. Çünki həmin ərazidə dağla aran kəsişir. Leriklə
Lənkəran ərazisi Bəlləbırdan başlayaraq indiki Haftoni, Havzava,
Osakücədən keçərək Masallıya qədər uzanır. Dağa keçid yolu bir
neçə istiqamətdən olmuşdur ki, (Havzava Osakücə
istiqamətindən Poçkonəro (Poçkon yolu), Cənub-Şərq
istiqamətindən Bəleləbır yolu, Astara istiqamətindən də, yəqin
ki, hansısa yol olmuşdur. Həm də o yollar vaxtilə elə yerlərdən
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salınmışdır ki, düşmənin qarşısını kəsmək əlverişli olsun.
Bəleləbır qalası həm də, ətrafı müşahidə etmək üçün müşahidə
məntəqəsi olmuşdur. Dilimizdə “De çəşi bırnime; de çəşi
pamuyəme; çəşəbır bıbi” ifadələri buna nümunə ola bilər.
2. Qədim fars dilində, eləcə də indi “baala”(ilk iki “a” səsi
uzanan “a” deməkdir. Mənası uca, hündür deməkdir. “Baaru” isə
qala deməkdir (ilk 2 “a” uzanan saitdir). Söz yəqin ki, ilk
variantında “Baalabur” olmuşdur. Lakin “baala” sözünün “bəlel”
sözünə keçmə ehtimalı azdır. Fikrimizcə zaman keçdikcə qala
dağılmış, ətrafını kol-kos basmış, palıd ağacları inkişaf etmiş və
qala “Bəlləbur” adlanmışdır (yəni palıdlıqda olan qala). Müasir
fars dilində böyük qala “baalabur yox, “burci baru” adlanır.
3. “Boz“ talış dilində çox yüksəkdə uçan quşdur. Onunla
bağlı dilimizdə atalar sözü də vardır: “Bozi rizisə boz bənışte,
puti rizisə put”. Qala dağın başında olduğu üçün “Bozə ğələ”
adlanmışdır. Başqa sözlə desək, “boz” quşu kimi yüksəklərə
qalxmağı bacaran insanların məskəni. Xalq o dağı məhz buna
görə "Bəlləbur" adlandırıb.
3.4. “Bəston və bərəsim” sözləri haqqında

Talış dilində qapının girəcəyi "bəston-bəstonə-bərsimbərəsim"adlanır. Çox qədim sözdür, mənası "bərə+sə"deməkdir.
Yəni qapının girəcəyinin üstü. Çərçivənin üstü. Buradakı "sə" baş
yox, üstü (səpe) mənasını verir. “Bəston” tam arxaikləşib,
“bərəsim” yaşlıların nitqində qalır, yəni arxaikləsməkdədir.

3.5. Bir sözün arxasında gizlənən mürəkkəb söz və söz
birləşmələri

Talış dilində bir söz var: “Bəlet”. Bu söz, əsasən, kənd
yerində həyətə giriş qapısının ifadəçisidir. Artıq bu söz
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arxaikləşməkdədir. Ona görə də onu izah etməyə ehtiyac
duydum. Çünki bu əşya bu gün dəmir qapılarla əvəz olunur. Ona
görə də yaxın gələcəkdə onun haqqında təsəvvürlər də yox olub
gedəcəkdir.
“Bəlet” adlı əşya iki hissədən ibarət olardı. Müəyyən
məsafədə yerə basdırılan iki dirək və o dirəkləri bir-birinə
birləşdirən və həyətlə küçəni (bayırı) ayıran tirlərdən ibarət
olardı. Dirəklər “posunə”, tirlər isə “bəletəmo” adlanırdı. Bəletin
yan dirəklərindəki kəsik yerlərə bəletəmonun ucu salınır.
Bəletəmo həmin oyuqlarda boş qalır. Mal-heyvan başını
sürtməklə yerindən şürüşüb-düşür və həyətə girir. Düşməsin
deyə bəletəmonun üstündən oyuga paz vururlar. Bu bərkitməyə
pozbəlet deyilir. Bəletin bir növü də “voəbəlet”dir. Voəbəlet iki
formada olurdu. Ya bəletin yanındakı kiçik, birnəfərlik girəcək,
ya da bəleti əvəz edəcək (geniş asma bəlet) formada.
“Posunə” (po+sun), “bəletəmo” (bəlet+mo), “pozbəlet”
(poz+bəlet), “voəbəlet” (vo+bəlet) sözləri quruluşuna görə
mürəkkəb sözdür. Posunə (poysə bə sun) və bəletəmo (bəleti
mo, yəni ana ailədə hansı rolu oynayırsa, o uzun ağac da boşluğu
doldurmaq üçün həmin rolu oynayır). “Pozbəlet” (de pozi bərk
kardə bəlet), “voəbəlet” (həvoədə obə bəlet). Bu sözlər bitişik
yazılmalıdır, çünki bir vurğu altında tələffüz olunur. “Posunə”,
“bəletəmo”, “voəbəlet” sözləri isim, “pozbəlet” isə zərfdir.
Keçmişdə meşəyə yaxın yerlərdə ağac tirlərdən istifadə edilərək
evlər tikilərdi ki, bu cür evlər “ancinəkə” adlanardı. Lerikdən
olan bir dostumuz qeyd etmişdi ki, o tirləri bərkitməyə də
“pozbəlet” deyilirdi. Əgər belədirsə, deməli, “pozbəlet” sözü
burada bəleti möhkəmlətməyə yox, tirləri möhkəmlətməyə
xidmət edir. Sanki mıx olmayan vaxtlarda mismar rolu
oynamışdır.
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Bəlet sözü isə sadə sözdür. Bu sözdən habelə “bəleti və”,
“bəleti qəv”, “bəleti dılə”, “bəleti beton” söz birləşmələri də
yaranmışdır. Nəhayət, indi o keçmiş “bəlet”lər artıq yox
dərəcəsindədir. Ona görə də sinonim kimi soy bə, kuçə bə söz
birləşmələri, habelə dərvozə-darvaza sözləri işlənir.
3.6. Bızul, yoxsa başqa söz

18.04.2018-ci il tarixində Talış dilində tapmacaların Bızul
başlığı altında verilməsini müzakirəyə verdim. Bu sözün ayrıayrı regionlarda necə səslənməsini öyrənmək istədik. Məqsədim
tarixilik qorunmaqla daha məqbul variantın saxlanması idi. 5-6
nəfər fikir söylədi. Aydın oldu ki, bu söz heç bir yerdə (rəylərə
əsasən deyirəm) Bızul kimi səslənmir. Belə bir qənaətə gəlmək
olur ki, Bızul sözü çox qədim variantdır və bu gün ya işlənmir, ya
da çox az dairədə işlənir. Yəni arxaikləşib. Rəy yazanlar qeyd
edirlər ki, bu söz əsasən Bızın, Bızınon, Tapmacə, Tapməcə kimi
işlənir, hətta bir qədər əvvəl Bıznəy kimi işlənmişdir.
Yoldaşlardan biri Bızın-Bıvot və ya Tapməcə variant təklif edir.
Cəmiyyət inkişaf edir və dəyişir. Dildən arxaikləşmə
hesabına müəyyən sözlər çıxır və yeni sözlər (neologizmlər)
hesabına zənginləşir. Yeni nəsil üçün isə arxaik sözlər yox, yeni
sözlər daha anlaşıqlı olur. Ona görə də optimal variant seçilməli,
hamının başa düşəcəyi formada nitqimiz qurulmalıdır. Məncə,
Tapmaca-tapməcə variant daha məqbuldur. Çünki yeni nəsil bu
sözü daha çox işlədir.
3.7. “Bozəlınqə” sözü ilə bağlı düşündüklərim

Bir neçə gündür ki, Bozəlınqə, Tuləquən, Buruband,
Kloput, Siotuk sözləri ilə bağlı müzakirə gedir və müxtəlif fikirlər
söylənir. Müxtəlif izahlar verilir və hər kəs haqlı olduğunu
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sübuta yetirməyə çalışır. Mən həmin yerlərdə olmamışam, lakin
dilçilik qanunlarına az-çox bələd olan bir şəxs kimi fikirlərimi
ifadə etmək istəyirəm.
Bozəlınqə (Bizəlınqə) sözləri “boz (bız) və lınqə” sözləri
vasitəsilə əmələ gəlmiş mürəkkəb sözdür. Bir vurğu altında
tələffüz olunur və bitişik yazılır. “Boz, lınqə” sözləri ilə müxtəlif
yerlərdə yeni sözlər yaranmışdır. İnsan ayağından götürülən və
yer adı düzəltməkdə fəal olan “lınq” sözü hansı hallarda işlədilir?
“Lınq” deyəndə bədənin qurşaqdan aşağı, haçalanan hissəsi yada
düşür və biz bədənimizin aşağı hissəsinə baxırıq. Deməli bu söz
başqa varlıqlara aid edildikdə haçalanma, üzüaşağılıq və bir
qədər meyllilik xüsusiyyətini, mənasını özündə saxlayır. Bu söz
bizdə qabaqlar geniş işlənərdi. 50-60 il əvvəl qara malımız çox
idi. Atam məndən böyük qardaşlarıma tapşırıq verib axtarmağa
göndərəndə deyərdi: “Də fılonə lınqə bışiş, bə fılon vırə bebəşeş”
Evimizdən təx. 2,5-3 km aralı, İbadi istisuyuna çatmamış atam və
babamın bir əkin yeri var idi. “Dırozəlınqə” adlanardı. Bax, o
“lınqə”nın başlanğıcında dağ haçalanır, iki qol kimi aşağı enir.
Biri “Dırozəlınqə”adlanırdı, digərinin adı yadımda deyil. Bir
sözlə, dağın aşağı hissəsi, meylli, insanın ayaqları kimi
haçalanan, sanki ayaq kimi hamar səthə çatan hissəsi “lınqə”
adlanır. Mehman Əliyev rəyində yazır: “Kəndimizin ön
hissəsində, qonşu Türkəncil kəndinə gedən yolun üstündə
Bozərəğ, Bozəlınqə adlanan bir dağ yüksəkliyi var”. Z.Nəcəfov
yazır: lınqə təkcə cığır yox, uzun yer bildirir. Məsələn, satilınqə,
xıdilınqə, drozəlınqə (bu cür yer adları bizdə var. Masallı r-n
Zuvand kəndi ətrafında). Z.Tahirov yazır: “Bizdə də var:
"Xəşəlınqə", "Baxşilınqə". Burada “lınqə, rəğ” sözlərinin “boz”
sözü ilə paralel işlənə bilməsi təbiidir. Çünki “lınqə” dediyimiz
dağın dibinə, hamar səthə doğru uzanan hissə, eyni zamanda
“rəğ” isə dağın bir qolu, kökünə işarədir. Belə əsaslandırmaq olar
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ki, “rəğ” həmin “lınqə”nin daha yuxarı hissəsidir. “Rəğ”, “rəğəsə”,
“rəği jinton” kimi ifadələr buna sübutdur. “Boz” isə nisbətən
yüksəkdə, əldən-ayaqdan uzaqda uçan, yuva quran quşdur.
Kəndimizdən bir neçə km. kənarda “Bozəlonə kəş” deyilən yer
var. Bilirik ki, “Bəlləbur (Bəleləbır)” qalasının bir adı da
“Bozəğələ”dir. Çox güman ki, vaxtilə Babəkin sığınacaq və iqamət
seçdiyi “Bəzz” qalasının adı da “Boz” deyilən, yüksəkdə uçmağı
bacaran və sevən bu quşun adı ilə bağlıdır. Bütün bu
deyilənlərdən aydın olur ki, “boz” sözünün iştirakı ilə müştərək
şəkildə yaranan sözlər yüksəkliyi, əlçatmazlığı və ya əldənayaqdan uzaqlığı ifadə edən mənanı özündə əks etdirir. Nəhayət,
Astara ərazisindəki “Bozəlınqə” sözü haqqında. Yuxarıda
nəzərdən keçirdiyimiz “boz” və “lınqə” sözlərinin heç birində
hamarlıq, rahatlıq mənası ifadə olunmur. Əgər Astaradakı
“Bozəlınqə” çay sahilində müəyyən əraziyə verilən addırsa,
deməli, bunun quş növünün adı ilə əlaqəsi yoxdur. Çay
sahilindəki daşların bozluğunun da sözün yaranmasında iştirakı
yoxdur. Deməli, yalnız “bız” variantı özünü doğruldur. Aydındır
ki, keçmişdə insanların əsas peşəsi əkinçilik və maldarlıq
olmuşdur. Maldarlığın mühüm qollarından biri keçiçilik
olmuşdur. Keçi həm sürətli artır, həm də əti, südü, tükü istifadə
üçün çox əlverişlidir. Maldarlıqla məşğul olanlar bilir ki, heyvan
itəndə onu tapmağın səmərəli yollarından biri onun izi ilə
hərəkət etməkdir. Yaşadığımız ərazidə keçmişdə dağ (vəhşi)
keçisi də (“kubız”) çox olmuşdur. Ovçular da eynilə izlə hərəkət
etmişlər. Deməli, bu toponim-mürəkkəb söz “Bozəlınqə” yox,
“Bızəlınqə”dir. Zaman keçdikcə “o-ı” əvəzlənməsi baş vermiş və
söz “bozəlınqə” kimi işlənmişdir.
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3.8. “Büdcə – buccə – bucə” sözləri eyni sözdürmü?

Talış dilində geniş şəkildə, həm də yüzilliklər boyu işlənən
bir söz haqqında fikir söyləməyin vacibliyini nəzərə alaraq bu
məqaləni yazmağı qərara aldım. Bu “büdcə” sözüdür.
Büdcə sözü mövcud lüğətlərdə - “Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti”ndə belə izah olunmuşdur: 1. “Büdcə(fr.) dövlətin,
müəssisənin, idarənin və. s.-nin müəyyən müddət üçün nəzərdə
tutulmuş gəlir və çıxar smetasıdır. Məs: 1. SSRİ dövlət büdcəsi.
Büdcə ili. 2. Bir adamın müəyyən vaxt ərzində gəlir və çıxarı.
(Cəfər əmi aldığı maaşın azlığına baxmayaraq etdiyi qənaət
sayəsində büdcəsini yaxşı saxlaya bilən adam idi (Nəzərlidən).
Büdcə (ing. budget; qədim Normand dilindən: bougettepulla dolu çanta, dəri çanta, pul bağlaması, pul kisəsi)-hər
maliyyə ili üçün iqtisadi subyektin xərclərini və gəlirlərini əhatə
edən illik maliyyə planıdır. Bu, gələcək xərcləri və gəlirləri,
onların detallaşdırılmış təsvir və tətbiqini hesablayır.
Göründüyü kimi, bu söz Azərbaycan dilinə XX əsrdə fr. və
ya ing. dillərindən rus dili vasitəsilə keçmişdir. Bu qəbildən olan
sözlər “Qərbi Avropa dillərindən Azərbaycan dilinə rus dili
vasitəsilə keçən sözlər” qrupuna daxildir. Dilimizə (geniş
mənada) ölkənin gəlir-çıxarının vahid bir formada idarə
olunmasını ifadə edən söz kimi daxil olmuşdur. Buradan isə
onun daha konkret mənaları (çoxmənalılığı) yaranmışdır
(təşkilatın, ailənin, ayrıca bir şəxsin büdcəsi).
Mövcud yazılı mənbəələrdə büdcə haqqında yazılanları
nəzərdən keçirtdik. İndi də talış dilində “buccə”(bucə) səs tərkibi
ilə səslənən söz haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Bu söz
sıxılmış tikə, yığcam tikə, qənaətlə işlədilmiş tikə, dağılmayan
tikə, bir sözlə, yığılmış, bükülmüş, topalanmış mənalarını ifadə
edir: voə buccə, pıloə buccə. “Buccə (bucə)” sözləri çörək və plov
qidalarının ağıza qoyulan hissəsi, parçasıdır. (Məs: 1. Əmon bıdə
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ıştə buccə ebəm (tələb). 2. Dılım şedə, bıdə i bucə bəhəm,
omedəm (xahiş). 3. Buccə jıqo pebəqəten, əy bıbu ebarde (yol.
sıx.-at. söz. ). 4. Yətimi buccə bə çəş rərə bəçiye (yol. sıx.-at. söz.).
5. Bucə ebə, çəyo qəp bıjən (nəs). 6. Qədə-qədə bəhə, buccə ıştı
xırtədə bəmande (nəs). 7. Iştı buccə ıştı xırtədə bımando (nıfinqarğış). Göründüyü kimi, bu söz nitqin müxtəlif formaları, habelə
folklorda geniş işlənmişdir.
Məlum olduğu kimi, dağ talışlarının qida rasionunda çörək,
aran talışlarında isə düyü yeməyi-plov əsas olmuşdur. Bu
yeməklər müqəddəs-bərəkət hesab olunmuşdur. O vaxtlar indiki
kimi dükanlar müxtəlif yağlarla dolu olmamışdır. Ona görə də
insanlar hər dəfə çoxlu yağdan istifadənin çətinliyini nəzərə
alaraq plov üçün müxtəlif dənli bitkilərdən “pılosə” (başlıq)
hazırlamışlar. Həmin başlığı plova səpəndən sonra qida
yumşalır. Plovun itkiyə getməməsi, yeyərkən dağılmaması üçün
“buccə-bucə” etmişlər. “Buccə” iki formada olardı-ya əlin bir
bükümü böyüklüyündə, ya da baş barmaqla yanındakı iki
barmağı üçbucaq formasında tutmaqla bir çəngə plov sıxılaraq
götürülər və ağıza qoyulardı. (Sov. dövrü filmlərin birində
personaj (aktyor) plovu açıq əllə aşağıdan yuxarıya ağzına çəkir,
ağzına apardığı düyünün yarısı ağzına gedir, yarısı yerə tökülür).
Çörək də o cür. Uşaq vaxtı valideynlərimiz bizə çörəyi əllə kəsib
“buccə-bucə” ilə yeməyi öyrətmişlər. Deyərdilər ki, çörəyi
dişləyib yemək ədəbsizlikdir. Bunun başqa bir mənası sağlam və
təhlükəsiz yemək idi. Çünki dişləyərkən tikə daha böyük qopa və
fəsada səbəb ola bilərdi. Bax, bu savadsız babalarımızın yemək
mədəniyyətindən bir epizoddur. Beləliklə, “buccə (bucə)”
sözlərinin çox qədim zamanlardan talış dilində işlənməsi, bu
dilin mühüm leksik vahidi olmasını diqqətinizə çatdırdıq. Bir
mənbə kimi hələlik fars dilində bununla bağlı bir məlumat əldə
edə bilmədim. Ümidvaram ki, fars dilinə nüfuz etməyi bacaran
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yoldaşlarımız bu barədə məlumat verərlər. Məncə, bu sözün
mənbəyi fars dilinə gedib çıxacaq.
Söz yaradıcılığı baxımından da sözə yanaşsaq, qədimiliyi diqqəti
cəlb edir. Belə ki, söz yaradıcılığında inkişaf sadəlikdən
mürəkkəbliyə doğru gedir. Yəni əvvəl sadə sözlər, sonra isə
düzəltmə və mürəkkəb sözlər yaranır. “Buccə (bucə)” sözü sadə
sözdür. Yekun olaraq bildirirəm ki, “büdcə-buccə-bucə” sözləri
eyni kökdən olan və eyni məna və məna çalarlığına malik olan
sözdür. Göründüyü kimi, bu söz talış dilində məişət danışığında
geniş istifadə olunur. Mahiyyət birdir. Yığcamlıq, qənaətcillik,
itkisiz istifadə və s. Amma lüğətə Normand dilinin sözü kimi
düşmüş və dünya dillərinə keçmişdir.
3.9. “Das(t)” leksemi əsasında yaranan sözlər

Hər bir dildə dilin ortancıl vahidi olan sözün özünəməxsus
üslubi imkanları olur. Bu imkanlar daxilində ya leksik yolla, ya
da mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi ilə yeni sözlər yaranır. Bu
proses hesabına dil zənginləşir, həmin dildə danışanların fikir
ifadə etmə imkanları genişlənir. Talış dilində məfhumların
ifadəçisi kimi istər sadə sözlərin, istərsə də leksik və mürəkkəb
sözlərin yaranma miqyası olduqca genişdir. Məsələn,
Azərbaycan dilində yastıdimdik su quşlarından biri “ördək”
adlanır. Bu quşun çöldə yaşayanına “çöl ördəyi”,
əhlilləşdirilməsinə isə “ev ördəyi” deyilir. Yəni dildə ümumi ad
“ördək”, fərqləndirici ad kimi söz birləşməsindən istifadə olunur.
Talış dilində isə çöl ördəyi “mıv”, evdə bəslənilən isə “bili”
adlanır. “Toyuq” “kaq”, çöldə olana isə “kuş(j)kaq (kujokaq)
deyilir. Göründüyü kimi bu dildə məfhumların sözlə ifadəsi daha
güclüdür.
Talış dilində mürəkkəb sözlər üzərində araşdırma
apararkən “das(t)” sözü diqqətimi cəlb etdi. Aydın oldu ki, bu
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sözün çox böyük üslubi imkanları vardır. Bu sadə sözdən çoxlu
miqdarda yeni sözlər yaranmışdır ki, bu da dilin üslubi
imkanlarının artırılmasına xidmət edir. Əvvəla “das(t)” sözü
omonim sözdür. Bu söz üç məna daşıyır: 1) “əl” (das(t) qəte - əl
tutmaq); 2) partiya, dəfə mənasında (boy idas(t) hənək bıkəmon
– gəl bir əl oynayaq); 3) dəst, komplekt (idast viz – bir dəst ( on)
qoz; i das(t) kəstyum – bir dəst kostyum). “Əl” mənası verən
“das(t)” sözünün iştirakı ilə aşağıdakı mürəkkəb sözlər yaranır:
 Das(t)ambu – üm. is., yemiş növü.

 Das(t)band – üm. is., qandal.

 Das(t)bəvərz – sif., əlçatan yer, yöndəmli.

 Das(t)bəkəşə – z., əli qoynunda.

 Das(t)bəko – z., məşğul olma.

 Das(t)bəsiloh – sif., əlisilahlı.

 Das(t)bəçəxu – sif., əlibıçaqlı.

 Das(t)bəğırmoc – sif., əliqamçılı.

 Das(t)bıriyə – sif., əligödək, ümidsiz, əli heçnəyə
çatmayan.

 Das(t)əkır – sif., simic, xəsis.

 Das(t)əkir – üm. is., əl çirki.

 Das(t)dıroz – sif., əliuzun.

 Das(t)ov – üm. is., yeməkdən qabaq əlləri yumaq üçün
verilən əl suyu.
 Das(t)gir – z., əlin hər yerdən üzülməsi, naçar qalmaq,
yığılıb qalmaq.
 Das(t)əkəp – üm., is., əlin içi.
 Das(t)ojəti – sif., əliaçıqlıq.

 Das(t)-dim – üm.is., əl-üz.

 Das(t)-poçə – is.,1) əl-ayaq. 2) məc. mən.; dayaq olmaq.
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 Das(t)ərandə – üm.is., əl rəndəsi.

 Das(t)qətone – üm. is., əl tutmaq (sövdalaşma
mənasında).

 Das(t)rınd – sif., əliəyri, oğru.

 Das(t)əxun – üm. is., təndirdə çörək bişirərkən qol.
yanmasın deyə, qadınların dirsəyə qədər bükdüyü parça,
süfrə.

 Das(t)əvisə – üm. is., qolçaq.

 Das(t)dırozəti – üm. is., əliuzunluq (səxavətlilik
mənasında).

 Das(t)əbır – f.sif., əl kəsən.

 Das(t)dırozbıkə – üm. is., əl tutan.

 Das(t)(h)or – üm. is., əl dəyirmanı, kirkirə.

 Das(t)mol – üm. is., cib yaylığı.
 Das(t)ivəşi – üm. is., acından.

 Das(t)iforsi – üm. is., forsundan, lovğalığından.

 Das(t)i – dıroz – z., bir əli uzun.

 Das(t)i-kırt – z., bir əli qısa, əli gödək.

 Das(t)bəyəxə – z., tutaşmaq, əlbəyaxa.

 Das(t)bədofnə – z., əli ətəyində.

 Das(t)bəvərz – z., yaxşılıq üçün əli həmişə yöndəmli olan.

 Das(t)əvə – əlçatan yer, axtarılmağa ehtiyac olmayan yer.

 Das(t)ətikə – üm.is., əllə verilən tikə, yemək.

 Das(t)əxarci – üm.is., əl xərcliyi.

 Das(t)ko – üm. is., məşğul olmaq (şəv-ruj de kə-bə,
səvxozi koon dastıko bim).
 Das(t)ko – üm. is., həsir toxunan yer (qurğu).
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 Das(t)ojəti – z., əliaçıqlıq.

 Das(t)bəğələm – üm. is., əli qələmli.

 Das(t)əvəno – z., əllə nəyi isə axtarmaq.

 Das(t)itarsi – z., qorxudan.

 Das(t)dənoy – üm. is., ələsalma

 Das(t)bəço – sif., əliçıraqlı.

 Das(t)bəqi – sif., qol-boyun.

 Das(t)bəxun – sif., əliqanlı.

 Das(t)əbombə – üm. is., əl bombası, əl qumdarası.

 Das(t)əquyəve – üm. is., əlcək.
 Das(t)əko – üm. is., əl işi.

 Das(t)ələvo – üm. is., əl ağacı.
 Das(t)ələp – üm. is., əl topu.

 Das(t)əlokə – üm. is., kündələri yığmaq üçün tabaq.

 Das(t)əmalə – üm. is., əl ilə suvama.

 Das(t)əmiçə – üm. is., dəstək, qulp.

 Das(t)kə – üm. is., çəpik.

 Das(t)əçəkə – ümı is., əl çalmaq.
 Das(t)əçın – sif., seçmə meyvə.

 Das(t)mıjdi – üm. is., əlmuzdu, maaş.

 Das(t)nımoj – üm. is., dəstəmaz.

 Das(t)nırəs – z., əlçatmaz.

 Das(t)oj – sif., əliaçıq.

 Das(t)pər – üm. is., əlində, qol-qanadında.

 Das(t)əkəp – üm. is., əlin içi.
 Das(t)ı-po – üm. is., əl-ayaq.
 Das(t)əçu – üm. is., əl ağacı.
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 Das(t)qəte – üm. is., əltutma.

 Das(t)əbıkə – üm. is., (xəmir) kündələyən.
 Das(t)oməy – sif., ələgələn, ələ düşən.

 Das(t)bəvərzəti – sif., əlverişlilik.
 Das(t)bandin – sif., qandallı.

 Das(t)bandinəti – üm. is., qandallılıq.

 Das(t)bəkoəti – üm. is., məşğulluq.

 Das(t)bəsilohəti – əlisilahlılıq.

 Das(t)bəxunəti – üm. is., əliqanlılıq.

 Das(t)kırəti – üm. is., simiclik, xəsislik.

 Das(t)dırozəti – üm. is., əliuzunluq

 Das(t)əquyəveyn – sif., əlcəkli.

 Das(t)nımojin – sif., dəstəmazlı.
 Das(t)ojəti – üm. is., əliaçıqlıq.

 Das(t)rındəti – üm. is., əliəyrilik.

 İdas(t) – s., bir əl (on ədəd).

Qeyd: konkret rəqəm bildirən miqdar saylar ((İ) bir – (sa) yüz)
“das(t)”sözü ilə birləşərək mürəkkəb söz əmələ gətirir.
 İdas(t)i – z., təkəlli.

 İdas(t)i – z., təkəlli (laqeydlik mənasında).

 Dıdas(t)i – z., ikiəlli.

 Bura qədər “dast” sözünü birinci komponent kimi
iştirakından əmələ gələn sözlər verilmişdir. “Dast”
sözünün ikinci komponent kimi iştirakından aşağıdakı
sözlər əmələ gəlir:
217

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

 Jidas(t)i – z., əldən aşağı; 1) nəyi isə əldən aşağı tutmaq;
2) özünə və ya başqasına (məs.:xəstəliyə laqeyd
yanaşmaq).

 Vəbədas(t)(i) – z., ələgəlimli (yer).

 Səbədas(t) – z., nəzarətdə saxlamaq üçün heyvanın
başının ayağına bağlanması.

 Zəbərdas(t) – sif., savad, bacarıq və imkanlarına görə
yüksək olan adam.

 ləvobədas(t) – üm. is., əliçomaqlı.

 Çubədas(t) – üm. is., əliağaclı.

 Ojədas(t) – sif., əliaçıq.

 Ojədastə(t)i – üm. is., əliaçıqlıq.

 Çırkinədas(t) – sif., çirkli əl.

 Təmizədas(t) – sif., təmiz əl.
 Siyodas(t) – sif., qara əl.

 Ğızılədas(t) – üm. is., qızıl əl.

 Şatədas(t) – sif., əyri əl, əliəyri.

 Rınddas(t) – sif., oğru əl.

 Duzədas(t) – sif., düz əl (həqiqət mənasında).

 Çəpədas(t) – üm. is., sol əl.

 Çəpdas(t) – sif., əliəyri.

 Sığdas(t) – sif., əliağır,

 Bərkdas(t) – sif., simic, xəsis
 Ros(t)ədas(t) – sif., sağ əl.

 Jədas(t) – sif., vuran əl.

 Təvəbədas(t) – üm. is., əli baltalı.

 Ğələmbədas(t) – üm. is., əli qələmli.

 Ğəməbədast – üm. is., əli qəməli, əli xəncərli.
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 Sıvıkədas(t)əti – üm. is., yüngüləllilik.

 “Das(t)” sözündən, eyni zamanda, çoxlu düzəltmə sözlər
əmələ gəlir.

 Das(t)əvon – üm. is., haylayıcı (ovda heyvanları ovçunun
üstünə sürən adam).

 Das(t)əvon – yeniyetmə uşaq (təx.12-16 yaş).

 Das(t)əvonəti – üm. is., haylayıcılıq.

 Das(t)ə – üm. is., qulp (qapının əltutan yeri).

 Das(t)ək – üm. is., qulp.

 Das(t)ək – sif., yeniyetmə.

 Das(t)inə – üm. is., qolbaq.

Beləliklə, talış dilində “das(t)” sözünün iştirakı ilə 115 mürəkkəb
söz, 7 düzəltmə söz yaranmışdır (2-i omonimdir). Bu isə dünya
dilləri üçün, məncə, az təsadüf edilən haldır.

3.10. “Fakun”, “guləban” və balaxana sözləri

Fakun və guləban sözləri ətrafında gedən müzakirələr
məni bu sözlər haqqında fikir söyləməyə vadar etdi. Hər iki söz
lazımi qədər müzakirə olundu, lakin konkret nəticə məncə,
olmadı. Hər bir varlığı düzgün izah etmək üçün həmin əşyanın
dildəki adının əşyavi-lüğəti mənasını bilmək lazımdır. Qeyd
edildiyi kimi, talış dilində "fakun" sözü olubdur, arxaikləşmənin
son mərhələsindədir. Yoldaşların fakun haqqında yazdıqlarının
hamısı düzdür. Kim nə məqsədlə istifadə olunduğunu görübsə,
elə də yazıb. Bəli, fakun həm evin arxa divarını yağışdan
qoruyub, həm anbar olub, həm mətbəx rolunu oynayıb, həm
müəyyən təsərrüfat işləri üçün, hətta tövlə kimi də istifadə
olunub (məs: bizdə 12-13 m. uzunluğunda fakunun bir
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hissəsində (ortadan bölünmüşdü) anam payız-qış aylarında
həsir toxuyar, digər hissəsində atam qoyunları saxlayardı. Eyni
zamanda, həyətin müxtəlif məhsullarını (qarpız, boranı) ora
yığardı). Evin arxası olduğu üçün yayda sərin olardı. Söz iki
hissədən ibarət olan mürəkkəb sözdür. Mənim fikrimə görə "və"
və "kum" sözlərinin birləşməsindən ibarət mürəkkəb sözdür.
Çünki fakunun qabağı evin arxa divarına, kümü isə evin kümünə,
yəni damının şalbanlarına bağlı olardı. Talışca desək - çı vırəy
kum bə vəy dəçıkə. Və ya-çı vırəy vədə kum heste". Sonralar söz
assimilyasiya olunaraq dilə yatımlı formaya düşərək "fakun"
olub. "Quləban" sözü yəqin fakunda müxtəlif taxıl küpləri
saxlandığı üçün həmin hissə "kuləbon" adlanıb. Yəqin ki bu hissə
ya bir qədər hündür olub, ya da fakunun ban hissəsi olub. Çünki
taxıl olan saxsı qabları torpaq üzərinə qoymaq olmaz. Talış
zonası rütubətli olduğu üçün taxıl çürüyər. Bu söz də mürəkkəb
sözdür. "Kulə" və "bon" sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bu
söz "kuləbın" də ola bilər. "Kulə" sözünün daşıdığı mənalardan
biri heç bir çıxıntısı olmayan deməkdir. Məs: kuləkələ-buynuzu
olmayan kələ.
"Balaxana" Talış ərazisində evə bitişik yay istirahət yeridir.
İnsanlar evlə bir dam altında bu istirahət yerini tikmişlər.
"Balaxana" sözü fars dilindən keçmə sözdür. "bala (birinci uzun
"a"-dır)-hündür, "xana" isə otaq deməkdir. Ətrafı açıq olan bu
istirahət yeri otaqlardan hündür olardı. Evin günçıxan tərəfində
tikilərdi. Ora ancaq səhər gün düşərdi. Onda da günün təsiri az
olur. Bütün sutkanı istirahət üçün əlverişli olardı. Uzunluğu evin
və eyvanın eni qədər olardı. "Balaxana"ya "ğılomğardış" də
demişlər. Bu söz də arxaikləşmənin son mərhələsindədir. Ata
evimdə var idi. 1972-ci ildə ətrafı tutularaq tənəbiyə çevrildi.
Tənəbi isə XXI əsrin əvvəllərinə qədər olan tikilidir. Bəli, qonaq
otağıdır. Binanın obaş-bu başında tikilərdi. İmkandan asılı
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olaraq tikilib. Onun da uzunluğu binanın eninə olardı. Hər üç söz
bitişik yazılan mürəkkəb sözdür. “Fakun” və “quləban” (kuləbon)
sözləri assimilyasiya olunmuşdur.

3.11. “Kırdizoəşəv” haqqında nə bilirik? (Kırdizoəşəvi
həxqədə çiç zındəmon?)

Bu gün hamı torpağa hərarətin-istiliyin gəlməsi haqqında
eşidib, ancaq çoxları bu barədə kifayət qədər məlumatlı deyil. Bu
prosesi tənzimləyən dövr qışın ortasına 45-ci günə düşür. Hər
bir xalqın bu mövzuda özünəməxsus mifik təsəvvürü olduğu
kimi, talışların da özünəməxsus təsəvvürü vardır. Hələ uşaq
olarkən rəhmətlik atam bizə bəzi məlumatları verərdi. O
savadsız idi, deməli, verdiyi məlumatlar da elmi əsasdan uzaq
olmalı idi. Ancaq nəzərə alsaq ki, bu günkü elmi məlumatlar
üçün fərziyyə və əfsanələr müəyyən əhəmiyyət kəsb edir, onda
bu fərziyyə və rəvayətlərin gərəkli olduğu bizə aydın olur. Onun
dediklərindən aydın olurdu ki, torpağa ardıcıllıqla iki dəfə
hərarət gəlir. Birinci dəfə Böyük çillənin Kiçik çilləyə keçid
gecəsi baş verir. Buna talışlar “dızdə rahan” deyirlər. Yəni oğrun
şəkildə gələn hərarət. Bunu insanlar o qədər də hiss etmirlər.
İkinci dəfə isə “həkkə rahan” (həqiqi hərarət) gəlir. Bu qışın 45ci gününə keçən gecə baş verir. Həmin gecəni talışlar
“Kırdizoəşəv” adlandırırlar. Rəvayətə görə Kırdi adlı kişinin
cavan oğlu həmin gecə qəfil başlayan qara düşür, evə gəlib çıxa
bilmir. Ailə səhərə qədər intizar və təşviş içində qalır, “kırdi”
(ağı) deyir və ağlayırlar. Onlar övladlarının salamat qalmasına
ümidlərini itirmiş halda sabahı onun meyidini axtarırlar.
Nəhayət oğlanları olan yerə gəlib çıxır və onu sağ-salamat
tapırlar. Görürlər ki, oğlanları səhərə qədər bir daşı diyirlətmək
və oynatmaqla ətrafında istilik yaratmış, həm özü salamat
qalmış, həm də ətrafındakı qarı əritmişdir. İnsanlar bunu Allahın
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möcüzəsi hesab etmiş və belə hesab etmişlər ki, Allahın hökmü
ilə həmin gecə torpağa hərarət gəlmiş və Kırdinin oğlu salamat
qalmışdır. (Bəlkə o kişinin adı heç Kırdi olmayıb, səhərə qədər
“kırdi” dediyi üçün belə adlanıb. Bunlar əfsanənin özündə
pünhan etdiyi sirlərdir). Kiçik çillə qışın ən soyuq vaxtıdır. Ancaq
buna baxmayaraq, qarın ərimə tempi Böyük çilləyə nisbətən çox
sürətlidir. Nə qədər qar yağsa da, insanları qorxutmur. Çünki
artıq yerə hərarət gəlmiş, qar əriyəcək…

3.12. “Kuləfirənqi”, “kəxəliz” və “kəxərob” sözləri haqqında

Bir neçə gün bundan əvvəl Talış dilində “kul” sözü və onun
üslubi imkanları mövzusunda müzakirəmiz oldu. Müzakirələr
zamanı “Kulafirənqi, kəxəliz və kəxərob” sözlərinin izahına
ehtiyac yarandı.
“Kulafrəngi” haqqında “Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti”ndəki fikir yekun olaraq belədir: “Külafirəngi is. (əsli
fransızcadan) 1. köhn. İri daş balkon (sarayda, qəsrdə və s).
Padşah gənə külafirəngidə əyləşib, dizlərin qucaqlayıb qəm
dəryasına batmışdı ki, bir də gördü, həmən minval qiyamət
başladı… (Nağıl). Xan qızı bütün günü sarayın külafirəngisinə
çəkilir…Y.V. Çəmənzəminlidən. 2. dam. Evin üstündə və ya
bağlarda istirahət üçün üstüörtülü tikili; talvar (sitat
lüğətdəndir). Bu söz yaranarkən ondakı kübarlıq daha geniş və
xüsusi olmuşdur. Sonralar başqa imkanlılar da özlərinə
“küləfirəngi” tikdirmiş və beləliklə sözün işlənmə dairəsi
genişlənmişdir. Salyan tərəfdə funksiyasına görə “küləfirəngi”yə
uyğun olan “küləban” sözü işlənir. Hələ “küləfirəngi” dialekt sözü
kimi Masallı-Cəlilabadda qapı ağzı-yelçəkər (skvoznoy)
mənasında də işlənir. Lüğətdən: (Cəlilabad, Masallı) külək tutan
yer – İki qapının arasında oturanda deyirlər ki, küləfirəngidə
oturma, soyuq olar. Bu söz həm talış, həm də Azərbaycan dilində
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vaxtilə işlənib. Mürəkkəb sözdür. Hal-hazırda arxaikləşərək
tarixizmə çevrilmişdir. Küləfirəngi sözünün, xatırladım ki, “kul”
sözü ilə əlaqəsi yoxdur. (Mənşə söz fars sözüdür. Tikili fransız
əsgərlərinin papağı formasında olduğu üçün belə adianır).
“Küləfirəngi” sözünün birinci tərəfi “kul” yox, “kulah”
sözündəndir.
Maraq doğuran "kəxəliz" sözü, etimologiyasından asılı
olmayaraq, "evi abad olmuş, evi tikilən" mənalarını ifadə edir.
Sifət kimi də (əlamət bildirən söz), müraciət bildirən söz kimi də
islənir. Məs:1. Kəxəliz (i zoə) hic ıştə sıxani vırəş nıznəşe. 2.
"Kəxəliz, boy beşi, tıni bivindəmonəni".
“Kəxərob” isə fars dilindəki “xanəxərab” sözünün talış dilindəki
milli variantıdır. Bu söz də müraciət formasında, habelə isim
kimi işlənir. Mürəkkəb sözdür. Birinci tərəfi dilin öz sözü, ikinci
tərəfi alınma (kə+xarab–xanə (i) xərab). Mənası: evi yıxılmış, evi
dağılmış. Məs:1. Kəxərob, çiçı pidə çımı coniku. 2. Ə kəxərobi çı
konış xəbə ni. Göründüyü kimi, bu sözlər- “kəxəliz” və “kəxərob”
əks mənalı sözlərdir, yəni antonimdir.

3.13. “kul” sözü və onun üslubi imkanları

Dilimizdə elə sözlər vardır ki, tarixin çox dərin qatlarından
gəlir. Bu sözlərin ilkin mənası haqqında qəti bir fikir söyləmək
çətindir. Lakin onların söz yaradıcılığı prosesindəki sonrakı
əhəmiyyəti çox geniş və məhsuldardır. Belə sözlərdən biri “kul”
sözüdür. Bu söz:
1. Dilin leksikonunda omonimlik yaratmışdır. İlkin
variantda, yəni “kul” səs tərkibində bu söz aşağıdakı mənaları
ifadə edir:
1.1. “Kul” (isim) – ilaxır çərşənbə; (Iştı tojə kul munbarək Təzə (ilaxır) çərşənbən mübarək. “Kul (isim)”-“kol”; (məs:
hiyədə hırdə kulon bıbırın).
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1.2. “Kul” (isim) – “bel” (“peşt” sözü ilə sinonim, məs: Əğıli
bə kul bıqət bışi).
2. “Kul” sözünə “ə” leksik şəkilçisi qoşularaq “kulə” sözü
əmələ gəlir. Bu söz də omonim kimi bir neçə məna daşıyır:
2.1. “kulə” (sifət) – çıxıntısı olmayan və ya çox az olan
əşyanın əlamətini bildirir. (Məs: kulə kələ - buynuzsuz dana, kulə
zandəqo - buynuzsuz və ya çox kiçik buynuzu olan inək.).
2.2. “kulə” (isim) – çörəyin kütə getmişi – “küt” (Bışi çə
kulədə i qılə biyə, bo kaqon ekə).
2.3. “kulə” (“şe” sözü ilə birləşərək məsdər (feil) yaradır.
(Dıqlə dastə bə kulə şe).
2.4. “kulə”(isim) – kökə, qırıntı, bişmiş küt mənasında
(Dəçəmə kulə yol bıə – Süfrəmizin qırıntısı ilə böyüyüb).
3. “Kul” sözü “çoşanbə” (kuliçoşanbə), “sə” (kuləsə), “bın”
(kuləbın), “şəv” (kuləşəv), “kande” (kulıkand), “bon” (kuləbon)
sözləri ilə birləşərək və bu sözün təkrarından “kuli-kuli”
mürəkkəb sözlərini yaradır. “Kuləşəv və kuliçosanbə” sözlərinin
ifadə etdiyi mənaya diqqət edək. Burada “kul” sözü “ən qısa”
mənasını ifadə edir (köhnə ilin ən qısa çərşənbə gecəsi).
Nümunələrə diqqət yetirək:
3.1. Iştı kuliçoşanbə mıborək – Sənin ilaxır çərşənbən
mübarək.
3.2. Çəy oləton huşə-huşon kuləsə(a) nədəbin – Paltarının
tikələri kolların başında idi.
3.3. Kuləbınədə hiç çiy nıbe – Kolun dibində heç nə yox idi.
3.4. Kuləşəvi xıyzon həmə bəpe sürfə qırdo bıbu – İlaxır
çərşənbə gecəsi ailə üzvləri süfrə ətrafında olmalıdır.
3.5. Ənə kulıkandım hədər şe – O qədər əlləşibvuruşmağım hədər getdi.
3.6. Esə həni kuləbon sıxani çı zıvonədə beşə – İndi artıq
küləban sözü işlənmir.
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3.7. Kuli-kuli çoşanbəli, əynə şəvi lampəli, kanə sor bışi,
tojə sor boy – (təx. tərc) Çərşənbə gecəsinin gur tonqalı,
həyatımızı cümə işığı kimi işıqlandır, köhnə il get, təzə il gəl.
4. “Kul” sözü “şalmon (kulə şalmon), “xəpo” sözü ilə
birləşərək (kulə xəpo) və. s. söz birləşmələrini yaradır. Burada
qısa mənasını verir.
4.1. Kulə şalmonon bıdut.
4.2. Kulə xəpon bıdə bə pe.
4.3. Bəzi yerlərdə “kulə” “sözü “pard” sözü ilə birləşərək
“kulə pard” birləşməsini yaradır. Ətrafı olmayan, hər tərəfdən
açıq olan körpü mənasını verir (ıştı votəy kulə pardi bə tonoy).
5. “Kulə” sözü “bə” sözü ilə birləşərək məcazi məna əmələ
gətirmiş və belə bir atalar sözünün yaranmasına səbəb
olmuşdur: Əmənış (şımənış, ıştənış və s.) noşe bəsə kulə bəysə
(təx. mənası - bizi hər tərəfdən görünən, açıq qapı ağzında
qoydu).
5.1. Talış zonasının qərbində, Lerikin cənub-şərqində kulə
sözü məcazi məna kəsb edərək insani münasibətlərə aid edilir.
Nümunəyə diqqət edək: “Əvıj kulə karde”. Bilirik ki, kündə
halında olan xəmir təndirin divarında bişərək çörək halına
düşür. Divarda qalmayıb düşəndə “kulə” (yəni küt olanda) olur.
Deməli, onda çörəkdəki keyfiyyət və təravət olmaz. Burada “əvıj
kulə karde” deyəndə, “hörmətdən saldı”, “onu ayaq altına saldı”
mənası ifadə olunur.
Beləliklə, “kul” və ondan əmələ gələn “kulə” sözü yüksək
üslubi imkanlara malikdir və dilin lüğət fondunun
zənginləşməsində özünəməxsus rol oynayır.
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3.14. “Kuyəzinq” sözünün leksik mənası haqqında
İki gündür ki, “kuyəzinq” sözü ətrafında fikir mübadiləsi
gedir. Onlarla rəy yazılmışdır. Ancaq konkret fikir ortaya çıxmır,
hər kəs fikrində haqlı olduğunu sübuta yetirmək istəyir. Bu da
təbii haldır. Əvvəla onu deyim ki, şəkildəki quş, əgər şəkil
böyüdülməyibsə, kuyəzinq deyil. Kuyəzinq kiçik olur. Rəydə
qeyd etdiyim kimi, kuyəzinq insanlara heç bir xeyri olmayan (əti
yeyilməyən), insanda xoş aura yaratmayan bir canlıdır. Onun
hiyləgərlik və insanlar üçün xeyirsizliyi göz qabağındadır. Mən
hələ uşaq olarkən bu quşla bağlı bir rəvayət eşitmişdim.
Deyərdilər ki, kuyəzinqi çı imomi ovə xınqış (su tuluğunu)
dırniyəşe, çəy ovi vılo kardəşe, bə Yəzidi koməq kardəşe Kuyəzinq İmamın su tuluğunu deşmiş, suyu dağıtmış, beləliklə,
Yezidə kömək etmişdir. Səsinə isə bo İmomi bəmə, ıştəni bəçəy
xuni dəsuyəşe, əve çəy sinə sı bıə - Səsinə isə İmam üçün
ağlamış, özünü onun qanına sürtmüş, odur ki, döşü qızarmışdır).
Əlbəttə, bu bir rəvayətdir, elmi əsası yoxdur. Ancaq kitabda dərc
olunmuş əfsanəvi nağılla səsləşir. Hər iki rəvayətdə mahiyyət bu
quşun insanlara xeyirsizliyi və nəticədə, “kuyəzinqi nəğıl”
ifadəsinin yaranmasıdır. Məncə, ifadənin mahiyyəti aydındır.
Bir neçə kəlmə sözün yaranması haqqında. Nitq hissələri 2
qrupa (əsas və köməkçi) bölünən bütün dillərdə əsas nitq
hissələrinə aid olan sözlərin əşyavi mənası olur. Talış dilində
“kuyəzinq” adlanan quş hansı ərazidə yayılaraq yaşayırsa, həmin
ərazinin relyefinə, özünün xarakter xüsusiyyətlərinə, insanlara
xeyirliliyinə görə adlandırılır. Talışların yaşadığı ərazi əsasən
dağlıq, qismən də düzən yerlərdən ibarətdir. O da aydındır ki,
düzən yerlərdən əvvəl (düzən yerlər su altında olub) həyat
dağlarda olub. “Kuyəzinq” adlanan quş da insanlar yaşayan
ərazilərdə yaşadığı üçün məhz “kuyəzinq” adlandırılmışdır.
Çünki bu söz min illər əvvəl yaranmışdır. Əgər o vaxt insanlar
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aran ərazisində yaşasaydılar, yəqin başqa cür adlandırardılar.
Talış dilində “dağ” - “band/ku” adlanır. “Zinq” isə dilimizdə halhazırda “zinqə” (karde), “zı(i)nqənə”, "zınq-zınq -zinq-zinq”
formasında zərf kimi, habelə isim kimi (“zınqəlulə” - buz-sırsıra
və “zınq” - orqanizmin dizdən aşağı hissəni bildirir) işlənir.
Birincisi sadə, ikincisi düzəltmə, üçüncü mürəkkəb və omonim
kimi lülə buz və ayaq hissəsi mənası verən sadə sözdür. (məs:1.
Çımı quşi zinqə kardışe. 2. In əğıl çı bevəc zınqənəy. 3. Əğıl hejo
zınq-zınq kardedə. 4. Ləjimədə qıləy zınq (zınqəlulə) oçın. 5.
Kələ zınqon bıbə bokəy (ayrı-ayrı bölgələrdə fərq ola bilər).
Həmin söz mürəkkəb sözdür, iki sözün birləşməsindən - “ku” və
“zinq” sözlərinin birləşməsindən yaranıb. “Ə” isə “ku” sözünə
qoşularaq mürəkkəb sözün tərəfləri arasında bitişdirici rolu
oynayır. Dağlara səs salan, dağlarda zingildəyən mənası verir.
3.15. “Qer, qer-qulul” sözü haqqında

Mürəkkəb sözlərin növbəti paylaşımını edərkən “qerqulul” bitkisinə maraq yarandı. Bunu nəzərə alaraq həmin bitki
haqqında məlumat verməyi qərara aldım. Bəzisi elə hesab edirdi
ki, bu “vələmir”dir, digərləri onu “suf” adlı otun məhsulu olan
“sufəçinə” adlandırdı. Xatırladıram ki, “vələmir və qer-qulul”,
əsasən taxılın (buğda və arpanın), “sufəçinə” isə bicarda (çəltiyin
arasında) bitir (əlbəttə, başqa yerlərdə də bitir).
“Qer və qer-qulul” və “vələmir” adlanan bu bitkilərlə
əlaqədar talış dilində atalar sözü də vardır: (1. Nobudə əkin qerqulul bəva. 2. Bə vələmeriyən vey şukur). “Qer və qer-qulul”
bitkisinin adı həm sadə, həm də mürəkkəb sözlə ifadə olunur.
Dostlardan biri dedi ki, “qer” adında Lerik ərazisində yabanı
bitki də vardır ki, göyərti kimi istifadə olunur. Bizdə, mənim
qənaətimə görə, qer-qululdan taxılın tullantısının tərkibində
toyuq-cücə üçün istifadə olunmuşdur. Ancaq bu il Ərdəbildə
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olarkən maraqlı bir faktın şahidi oldum. Həkim dostum həmin
bitkinin toxumundan yemək üçün istifadə olunduğunu dedi.
Soruşanda ki, bunun nəyə xeyri var, dedi: ölümdən başqa hər
şeyə. Mənə də 1 kq. verdi. Üyüdüb balla qarışdıraraq daxilə
qəbul etdim.
3.16. “Qəv” (ağız) sözü haqqında

Talış dilində maraqlı leksemlərdən biri “qəv” sözüdür.
Əvvəl bu sözün ifadəçisi olduğu məfhuma diqqət edək.
Bildiyimiz kimi “qəv” canlıların (istər insan və istərsə də
heyvanların) qidanı orqanizmə ötürmə yolu,orqanıdır. Bu, eyni
zamanda, heyvanlarda müxtəlif istinktiv səslərin çıxarılması
üçün mühüm əhəmiyyətli orqandır. İnsanlarda isə səsin
formalaşması, səslərin sözlərə çevrilməsi, bir sözlə ünsiyyətin
yaranmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir orqandır. Həmin
məfhumun talış dilindəki ifadəçisi “qəv” sözüdür. Bu söz dildə
çox geniş işlənmə məqamlarına malikdir.
I.

“Qəv” sözü omonimdir:

1. İnsan və heyvanın ağzı;

2. Qapaq;

3. Cansız əşyaların giriş hissəsi (1. Nuni bə qəv dəndəmon,
bə quş ne. 2. Ğabi qəvi bınə. 3. Zambuli qəvi okə).

II. “Qəv” sözü düzəltmə və mürəkkəb sözlərin yaradılmasında
əhəmiyyətli rol oynayır:
 Qəvolə - giriş mənasında, gədik (Çə bandi qəvoləku ə
tərəfi həmə nəvəym).

 Qəvinə - mübahisə etmək (İtkə qəvinə kardışone, beşin
şin).

 Qəvinə (bu söz elə yer var sadə formada (qəv) işlənir) –
bir ağız, bir dişləm (İ qəvinə nun baham bəşem).
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 Qəvəzorə – müəyyən əşyaların partlaması, aralanması,
bölünməsi (Doədə incion qəvəzorə bən).

 Qəvband – ağızlıq (Sıpə qəvbandi bıjən, odəmon bəqəte)

 Qəvbast (bukəvonə) – ağızbağı (əsasən kökəlməyə
bağlanmış heyvanların başına keçirilir ki, onu idarə
edəni dartmasın) (Kələ qəvbasti bəçəy sə peğand).

 Qəvxərob – ağızdan xarab, xoşa gəlməyən sözlər
danışan (Əv qəvxərobe, dılış poke (təmize).

 Qəv-quş – ağız-burun (Iştə qəb-quşi məcu).

 Qəv-quş (eqıne) - dillərə düşmək (Iştən-ıştənı bə qəvquş eğande).

 Qəvəvencə – əsnəmək (Qəvəvencə məkə, bışi bıhıt).

 Qəvdanq – çox, boş-boşuna, mənasız danışan, özündə
söz saxlaya bilməyən, çərənçi (Çə qəvdanqi tono sıxan
məvotiş).

 Qəvətasıb – ağızlaşma (De iyəndı itkə qəvətasıb
kardmone, orəxəy).

 Qəvədılə - ağıziçi (Qəvədılə yarə di çok bedə).

 Qəvəkıç – ağzın küncü (Qəp jəyədə çəy qəvəkıçon ka
kardedən).

 Qəvə-qəvə – səs-küy, hay-küy (Çəvon kəyku qəvə-qəvə
omedəbe).

 Qəvəyarə – ağız yarası (Xıdo bə hiçki qəvəyarə ğısmət
nıkə).
 Qoqəv – yer adı (De bə Qoqəvi şim)

 Qəvbəqəv – ağız-ağıza (Mı detı qəvbəqəv qəp jəy
pidəme).

 Qəvəcək – cəhəng (Çəy votə sıxan çəy qəvəcəkonku
emedə).
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 Qəvədəğıl – ağızdan cığal,yalançı (Bə qəvədəğıli votəy
quş mədə).

 Qəvəçəkə – şaqqanaq çəkib gülmək (Çəvon qəvəçəkə de
iyo məse bedəbe)

 Qəvipuri – ağızdolusu, lövğa-lovğa (Bə qəvipuriən
votedə “çımı dədə”).

 Qəvçərəz – çərəz, xuruş (Pozi şəv de qəvçərəz harde
obərəxe).

 Qəvirəsəy – yetişən, böyüyən (Çəy qəvirəsə balə çı das
şe).
 Qəvı-çonə – ağız-çənə (İştə qəvı-çonə kam bıcu).

 Qəvçonə (dəbase) - ağız-çənə (Çəy qəvçonə mı
dəbasıme).
 Qəvçonə – yamsılama (Çımı qəvçonə kardiədə çəy quşi
bın tat kardıme).

 Qəvətasıb – bir-biri ilə deyinmək, mübahisə etmək
(Əvon ımruj bərk qəvətasıb kardışone).
 Qəvioməy – ağzınagələni (Bə yoli merdiş, qəvioməy qəp
məjən).

 Qəvobeşəy – ağzından çıxanı (Iştə qəvobeşəy bəmı
votışe).

 Qəvəbasə – baglama, qıfılbənd (şeir növü) (Tı dəy
qəvəbasə vote bəneş)?

 Qəvəqırdoy – ağzın ətrafı,kənarları (Çəy qəvəqırdoyon
kavu bəbin.

 Ojəqəv – ağzıaçıq,söz saxlamayan ağız (Ve ojəqəvə
odəme)

 Qəvoj – ağzıaçıq, söz saxlamayan ağız (Qəvojə odəme,
çəyku çiç bıvotoş çəş karde bəbe).
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 Qəvoməy – ağzınagələni (Tı qəvoməy ve votdəş).

 Qəvdır – ağzıcırıq, söz saxlaya bilməyən, söz gəzdirən
(Jıqo qəvdırəodəmi tono hiçi vote əbıni).

 Bədəqəv – bəd ağızlı, bəd nəfəsli (Ve bədəqəvış hese).

 Xəyəqəv - xeyirə açılan ağız (Tı bəmı xəyəqəv okə).

 Esiyəqəv – ağzıyırtıq (Jıqo esyəqəv kam bəbe).

 Bəməqəv – ağlağan (Ve bəməqəvə əğıle).

 Dıvobəqəv – ağzıdualı (Xıdo dıvobəqəvi sıxani rərə
bəməse).
 Nıfinbəqəv – ağzı qarğışlı, bəddualı,
(Nıfinbəqəviku xəyə sıxan benibəşe).

nifrin

 Ovinqəv – ağzından su axan (Ə ovinqəv çonə sıxan
qətdəni).

 Cırinqəv – ağzınagələni danışan, ağzıköpüklənən (Ay
cırinqəv,məşi ığın-əğın ıştə qəvi ləx məkə).

 Sıpəqəv – it ağzı kimibədxah ağız, uğursuzluq
gətirənağız (Iştə sıpəqəvış okarde,çımı ko ovandin nıbe)

Göründüyü kimi “qəv” sözünün iştirakı ilə 45 yeni söz
əmələ gəlmişdir.2-i düzəltmə, 42-ı mırəkkəb sözdürBu sözlərdən
“qəv, qəvəkıç, qəvbəqəv, qəvobeşəy, qəvəqırdoy,qəv-quş,
qəvədılə, qəvəcək, qəvəyarə, qəvipuri, qəvı-çonə” sözləri həqiqi,
qalanları isə məcazi mənadadır. “Qəvinə”, “qəv-quş”, “qəvçonə”
(dəbase) – ağız-çənə (bağlamaq), “qəvçonə - yamsılama”,
“dıvobəqəv – nıfinbəqəv” omonimdir. “Ojəqəv-qəvoj sinonim,
bədəqəv - xəyəqəv sözləri antonimdir.
Bundan əlavə “qəv” sözünün məcazi və çoxmənalılığı
bununla bitmir.Çoxlu söz birləşmələri yaradır ki, bunlar da onun
çoxmənalılığını bird aha sübut edir.
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 Kumə (təvilə) qəv – tövlənin ağzı (Kumə qəvi bjən
(dəbas).

 Bənkə qəv – bankanın girəcək yolu (Amdu bənkə qəviku
dəvardəni).

 Ğabi qəv – qabın qapağı ğabi qəvi pəydo bıkə).

 Siqəzi (kisə) qəv – kisənin ağzı (Siqəzi qəvi bıdut).

 Kəybə qəv – qapının astanası (Şami-ğəribonədə kəybə
qəvədə qibəkil məmand).

 Bərqo qəv – Allahın dərgahı,duaların qəbul olunduğu
qapı (Bərqo qəv hejo oje).
 Roy qəv – yolun girəcəyi (Roy qəvədə bınışt).

 Dıli qəv – ürəyin ağzı (Tıni vindiədəy, çımı dıli qəv
obedə).

 Bədxo qəv – bədxahın ağzı (Bəmı bədxo qəv obə,çımı ko
ovc əkəni).

 Kandulə qəv – arı pətəyinin ağzı (Kandulə qəvi bandu).

 Quri qəv – gorun ağzı ( Iştı quri qəv bıtəko).

 Qəvi çonə - ağız hərəkətlərini təkrar etmək (Çəy qəbi
çonə məkə,əv ıştısə yole).

Göründüyü kimi, “qəv” sözü söz yaradıcılığında geniş
imkanlara malik bir leksik vahiddir.

3.17. “Qilqil”, “dordus”, “dizəbınəkə” və “bırqez” sözlərinin
leksik mənası

Talış dilində olan sözlərin arasında elələri vardır ki,
cəmiyyətin inkişafı və sadalamaq istəmədiyim bəzi proseslərlə
əlaqədar olaraq ya məhəlli xarakter alır, ya da arxaizm və ya
tarixizmə çevrilir. Ona görə də bu cür sözlərin yaddaşda qalması,
gələcək nəsillərə ötürülməsi, bu günün özündə leksik mənasının
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anlaşılmadığını nəzərə alaraq izahata ehtiyacı vardır. Həm də
dilimizdəki dialekt xüsusiyyətləri nəzərə alaraq sözlərin
sinonimliyini, müxtəlif formada səslənməsini, eyni sözün
çoxvariantlılığını ortaya çıxarmaq üçün FB-nin imkanlarından
istifadə etmək zəruridir. Məsələn, "zənqel" sözünün izahı
prosesində aydın oldu ki, bu sözün "sərkert" və" zə(e)nqent"
növləri də vardır. Ona görə də dilini sevən və onun yaşamasını
istəyən hər bir şəxsdən xahiş edirəm ki, fikir bildirsin. Bu
həqiqətin ortaya çıxması üçün vacibdir.
Qilqil ağac və kollara dırmaşan, hər tərəfə şaxələnən,
olduqca sərt tikanları olan bitkidir. Olduqca möhkəm gövdəyə
malik, elastikli bir bitkidir. Keçmişdə səbət istehsalında istifadə
olunurdu. Çiçək açır və açıq-qırmızı rəngdə (sanki meyvəsinin
üstünə toz qonmuş kimi görünür), topa salxımlı giləmeyvəsi
olur. Çox gözəl mürəbbəsi çay içmək üçün əvəzsizdir. Çox güman
ki, müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Sözün mənası məhz giləli
meyvələri ilə bağlıdır. "Qıl-qıl"-"qil-qil". Mürəkkəb sözdür, eyni
sözün birləşməsindən əmələ gəlib.
"Dordust" Talış meşələrində bitən sarmaşıqlı həmişəyaşıl
bitkidir. Ağaclara dırmaşır, gövdəsindən ağacın gövdəsinə kök
vuraraq onun suyu ilə qidalanır. Yerdən də lazımi qida
maddələrini qəbul edir. Başqa bitkilər kimi çiçəkləyir və dəyirmi,
çox da iri olmayan meyvələri olur. Yarpaqları mal-heyvan üçün
yaxşı yemdir. Mənim bildiyimə görə, təzyiqin dərmanıdır.
"Dordust sözü "do" və "dus" sözlərinin birləşməsindən əmələ
gələrək bir vurğu altında tələffüz olunur və bitişik yazılır. Mənası
"ağacın dostu" deməkdir.
"Dizəbınəkə" torpağın altında olur. Yazqabağı çiçək açır.
Çiçəyi açıq-qırmızı rəngdə bənövşədən ibarətdir. “Sıpə vənəşə”
adlanır və iysiz olur. Dib hissəsi kartofa oxşayır. Keçmişdə
türkəçarədə qadın xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunardı.
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Girdəliyinə görə, çölməyə oxşadığına görə "dizəbınəkə" adlanır.
Söz 2 hissədən ibarətdir: "dizə" və bın(əkə)" - "çölməyə oxşayan
dib, kötük". Mürəkkəb sözdür, bir vurğu altında tələffüz olunur.
"Bırqez" topa halında bitən kol bitkisidir. Xırda, ucu iynəli
yarpaqları olan bu bitkinin baş hissəsi şaxəli olur və süpürgəyə
oxşayır. Keçmişdə ondan süpürgə kimi və nehrənin içini
təmizləmək üçün istifadə olunardı. Son dövrlər şəhərdə bəzək
dibçək gülü kimi istifadə olunur. Söz 2 hissədən ibarətdir: "bır"
və "qez(ı)" (tikan +süpürgə). Mürəkkəb sözdür və bir vurğuya
tabe olur. "Bırqez"-"tikanlı süpürgə" mənasını verir.

3.18. “Lələtutuğ(q)”, “qı(i)lisk (qlisk )”, “lopioz” haqqında

Şahin Əliyevin “Lələtutuğ” bitkisi haqqında məlumatı dərc
olundu. Aydın oldu ki, bu bitkinin talış dilində üç adı vardır:
lələtutuğ(q), qı(i)lisk - qlisk və lopioz. Hələ başqa adı da ola bilər.
Bu təbiidir. Çünki Talış dilində dialekt xüsusiyyətləri çox
güclüdür. Lələtutuğun niyə bu bitkiyə verildiyi aydın olmur.
Yoldaşlar onun tərcüməsinin olmadığını qeyd edirlər. Əslində
eyni dildə tərcümə yox, hər bir sözün leksik mənası olur. Yəni
sözün arxasında onun əşyavi mənası olur. Yəqin, sözün
əmələgəlmə tarixi qədim olduğu üçün mənası anlaşılmır.
Həmin bitki ilə bağlı daha geniş açıqlama vermək
istəyirəm. Bu bitki çəmənlərdə bitdikdə qısaboy olur. Əslində
yazqabağı qoyun-quzu otladığı üçün çəmənlərdə az olub. Həm
də insanlar ayaq dəyən yerlərdən az istifadə ediblər. Yazqabağı
meşələrin nisbətən qara, yumşaq torpağında bitərkən daha
uzunboylu olur və şax qalmır. Fikrimcə, boynunun əyilməyinə
görə vaxtilə ona "qi ləs" deyiblər. Hal-hazırda gilisk və ya qlisk
şəklinə düşüb. Yəni boynu şax olmayan, dik durmayan
mənasında. O ancaq yazqabağı, Novruz bayramı ərəfəsində bitir.
Adətən bayram süfrəsində plov və balıqdan sonra üçüncü yeri
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tutan tərədir. Onu qaynadıb xüsusi üsulla vitaminli yemək
hazırlayırlar. Tərkibində çoxlu sayda vitamin olduğundan insana
iştaha verir və mədə-bağırsaqda tez həzm olunur.
B.Cahangirov da bu bitkinin adını “qlisk” deyir və yazır:
“Qıl-çəmən otlarının çiçəkləri, lisk-saçaq mənası verən sözlərdir.
Erkən yazda göyərib inkişaf edən qliskin yerüstü hissəsi ağ
qəndə gülü və saçağı ilə ətrafındakı çəmən otlarından
fərqləndiyinə görə güllü-saçaqlı bir ad da ala bilərdi.”
Ə.Paşayev isə rəyində yazır: Biz tərəflər lo pioz deyirlər, lo
(lu) çöl, sahə, zəmi piyoz isə soğan deməkdi, yəniki sahədə,
zəmidə çöldə bitən soğan mənasını verir. “Bunun cavabında isə
Bekamir müəllim yazır: “Lopiyoz məncə lo-qarğa, piyoz-soğan
sözlərindən qarğasoğanı da ola bilər... yəqin qarğalar bu otu
dimdikləməyi xoşlayır”. “Lopiyoz” sözünün çöl soğanı və ya
qarğaların xoşlaması mənaları özünü, məncə, tam doğrultmur.
Bunu sübuta yetirmək üçün “lo(lu) sözlərini aydınlaşdırmaq
lazımdır.
Talış dilində “lo-lu” əvəzlənməsi mümkündür. Lakin mən
indiyə qədər “lo-lu” söz və ya hissəciyinin çöl mənasında
işləndiyinə rast gəlməmişəm. “Lu” talış dilində müəyyən
yüksəkliyə, döşə deyilir. Bununla bağlı toponimlər də vardır.
Lənkəranda Luəsə, Lerikdə Luəkon kəndlərinin adları buna
nümunə ola bilər. Etibarsız adama “luəpeşt” deyirlər. Dikdə nə
qoysan, diyirlənib düşər. Bu göstərir ki, lo(u)piyoz sözünün ilk
hissəsi məhz dik, döşlə bağlıdır. Lopiyoz-luy (yamac) pioz.
Nübarı yamacda tez bitdiyi üçün dərilir, eyni zamanda yamacda
bitən həm iri soğanaqlı, qol-budaqlı, həm də güneydə tez inkişaf
etdiyinə görə tər olur. Unutmayaq ki, bu bitkinin adı 1000 il,
bəlkə daha da əvvələ aiddir. O vaxtlar bizdə hər tərəf
meşələrdən ibarət olub. İnsanlar meşələri qırmış və yaşamışlar.
Deməli bu bitkinin də bitdiyi yerlər, əsasən, meşələr olmuşdur.
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Sonralar abadlaşdırılmış torpaqlar artdığı üçün yəqin həmin
bitkinin yayılma arialı artmışdır. Bax, bu bitki meşələrdə daha
çox bitdiyi üçün döşdə bitən soğan mənası verə bilər. Bir neçə
söz də “lo”(qarğa) ilə bağlılığı haqqında. Qarğa bu ərazidə
yayılan quşlar arasında uzunayaqlıdır. Xalq arasında “lolınq”
sözü vardır. Boyu hündür, ayaqları nisbətən uzun olana “lolınq”
deyirlər. Münbit meşə torpaqlarında bitən bu bitkinin uzun
boyuna görə də “lopiyoz” adlana bilər.
Yuxarıda qeyd olunmuşdu ki, “lo-lu”çöl deməkdir. Talış
dilində çöl “daşt”, “kəfşən” sözləri ilə ifadə olunur. “Daşt” dar və
geniş mənada işlənir: 1) evdən kənar;1) daha geniş sahə, ərazi.
Bir neçə söz bu sözlərin qrammatik xüsusiyyətləri barədə.
Yuxarıda qeyd etdik ki, “qı(i)lisk-qlisk” sözünün ibtidai variantı
“qi+ləs” ola bilər. İkinci mənası sürüşkənliklə bağlı ola bilər.
Talış dilində “lisk” sürüşkən mənasını verir. Həmin bitki şirəli
olduğu üçün çox sürüşkəndir. Bu sözlər hər üçü – “lələtutuğ,
qı(i)lisk, lopiyoz” mürəkkəb sözdür. Hər üçü mürəkkəb isimdir.
Cümlədə ismin işlənə biləcəyi (müb, tam., xəbər) bütün
vəzifələrdə işlənə bilir. Beləliklə, şəfalı bir dərman və ərzaq
bitkisi və onun qrammatik xüsusiyyətləri haqqında
mülahizələrimi bildirdim.
3.19. “Ləvənqin” (içlik) nədir?

Bir nəfər FB istifadəçisi “ləvənqin” ilə bağlı bir kiçik video
təqdim etdi. Bu geniş müzakirəyə səbəb oldu və böyük bir
narazılıq doğurdu. Videoya ümumilikdə 14. 600 dəfə baxılıb, son
variantda 81 bəyənmə, 56 rəy yazılmışdır. O rəylərin heç birində
xanımın fikirləri təsdiq olunmur. Deməli, fikirləri əsassızdır. Mən
videoda danışan xanımın cümlələrini sitat gətirmirəm, çünki
bunu oxuyanların hamısı bilir. Kimliyindən asılı olmayaraq
hamının fikrinə hörmətlə yanaşıram. Biz talışları türklərlə
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birləşdirən cəhətlər çoxdur və bu qardaş xalqların arasını heç
kim vura bilməz! Ləvəngi talış mətbəxinə aiddir, bunu
Azərbaycanda uşaqdan böyüyə kimi hamı bilir. Ancaq
Azərbaycan ictimai mühitini və adət-ənənələrini, regionların
mətbəx-kulinariyasını az-çox bilən, həm də talış xalqının
nümayəndəsi olan bir şəxs kimi fikirlərimi bildirməyi vacib
hesab edirəm.
Mən dünya ədəbiyyatı da daxil olmaqla minlərlə bədii əsər
oxumuşam. Davdəkin böyük sərkərdə Cavanşirin ölümünə həsr
olunmuş məşhur seyrindən (mərsiyyəsindən) müasir ədəbiyyata
qədər olan bədii əsərləri oxumuş, lakin ləvəngi(n) sözünə və
onunla bağlı yeməklərin adına rast gəlməmişəm. 1968-ci ildən
(18 yaşından sonra) az-çox Azərbaycan regionlarını gəzmiş,
Azərbaycan türkləri və b. xalqların nümayəndələri ilə təmasda
olmuş, dostluq etmiş, lakin onların mətbəx və məişətlərində
ləvənginin yer tutmasına rast gəlməmişəm. Mənim prinsipim
ağız açıb sözü dinləmək yox, beynin hökmü ilə sözü dinləmək
olub. Getdiyim yerdə həmişə nə isə öyrənmək istəmişəm. Xanım
XV əsr səyyahı Mahmud Şirvanidən sitat gətirir. Görəsən o necə
(azərbaycanlı) səyyah olub ki, Azərbaycan yeməyi haqqında
yeyəndən sonra rəy verib. Bəlkə o, yeməyi elə Talış zonasında
yeyib. Nəhayət, bir haşiyə çıxım. 2 nəfər hörmətli alimimiz Talış
dilini bilməyə-bilməyə toponimlərimizi tədqiq edərək kitab
yazıblar. Kəndimizdən yuxarıda Siyokəş deyilən yer var. Orada
başqa yerlərə nisbətən hava daha tez qaralır. Ona görə də belə
adlanıb (yəni qaranlıq dərə, havası daha tez qaralan dərə). Onlar
isə kiminsə ehtimalına əsaslanaraq Siyokəşi-suki kəş kimi qeyd
ediblər (yəni xoruzun qanadı). Bəlkə XV əsr səyyahı da belə bir
prinsiplə işləyib. Tale yüklü məsələlərin həllində bir səyyahın
sözü əsas ola bilməz.
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Hər hansı məsələ ilə bağlı fikir söyləyərkən onun haqqında
insanın elementar təsəvvürü olmalıdır. Görəsən Aynur xanım
bilirmi ləvəngi(n) necə hazırlanır? Onun tərkibi nədən ibarətdir?
Bu tarixi yeməyi “ləvənd”lə, “ləyən”lə əlaqələndirmək ən azı işin
mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Həmin paylaşımı oxuyan
gecə mən saat 2-yə qədər yatmayıb bütün ömrüm boyu
xarakterik söhbətləri və hadisələri yaddaşımda canyandırdım.
1985-ci ildə qardaşımın qohumları bizə gəlmişdi. Ləvəngi cücə
yeyəndən sonra onlardan biri dedi ki, bizi (dəqiq deyə
bilmərəm) Qəbələyə tərəf qonaq çağırmışdılar. Orada bizə
hinduşka “fırlatması” verdilər. Onun nə olduğunu soruşduqda
dedi ki, hinduşkanın qarnını şabalıd, kişmiş və başqa qurutlarla
doldurmuşdular. Fırladılaraq odun üstündə bişirildiyi üçün
fırlatma adlanır. Quzunun qarnı da eyni qaydada doldurularaq
bişirildiyini eşitmişdim. Atam atasının yeganə övladı olub. 20-ci
illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində atası ona nişan apararkən
quzunu bütöv şişdə qızardaraq ayrıca bir xonçada qoymuşlar. Bu
talış dilində “yəxni” adlanıb. Bu cür bişmiş dağ talışları üçün
xarakterik olub. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan ərazisində
kiçik buynuzlu heyvan və quşların qarnını dolduraraq bişirmək
xarakterik olub. Lakin bu əsas vermir ki, içindəki ləvəngi(n)dir.
Həmin içliklər, məndə olan məlumata görə, tərkibindəki
qarışıqlar bütöv olur və bu da özünəməxsus dadı ilə seçilir.
Ləvəngi(n) haqqında yazmışam və onun tərkibini xatırladıram:
qoz ləpəsi+söğan+duz+turşu (sumax və ya bişirilmə turşu),
istiot. Qozla soğan əvvəllər xüsusi tabaqlarda, indi isə ət
maşınında çəkilərək qarışdırılır. Bunun üçün ləpənin
keyfiyyətinin də əhəmiyyəti var. Yol kənarlarındakı təndirlərin
və pavilyon-restoranların hazırladığı ləvəngi(n) ilə əsil evdar
qadınların hazırladığı ləvəngi(n) arasında dadına görə böyük
fərq vardır. Nəhayət, qəti olaraq bildirirəm ki, bu nemət
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yarandığı gündən talışlara məxsusdur və onu heç kim o cür
hazırlaya bilməz. Hər hansı biri, hətta afrikalı ləvəngili yemək
bişirə bilər, amma talış kimi bişirə bilməz. Bütün bu
deyilənlərdən aydın olur ki, ləvəngi(n) xüsusi formada
hazırlanır, ancaq yuxarıda sadaladığım içliyin hazırlanması üçün
xüsusi hazırlığa ehtiyac yoxdur.
3.20. “Ləvənqin” sözü haqqında

Bütün dillərdə olduğu kimi, talış dilində də hər bir sözün
etimologiyası, yaranma yolları vardır. Bu gün talış dilində hər bir
sözün tədqiqata, arxasında gizlənən mənanın ortaya çıxmasına
ehtiyacı vardır. Bu yolda hər şəxs öhdəsinə düşəni və bacara
biləcəyini əsirgəməməlidir. Talış dilində “ləvənqin” sözü işlənir.
Mən bu sözün üç mənası haqqında mülahizələrimi sizinlə
bölüşmək istəyirəm.
“Ləvənqin” sözünün ilk mənası aşağıdakı kimi izah oluna
bilər. Toyuğun boynu, başın kəsildiyi yerdən bədənə qədər olan
hissəsi, çinədan boşluğundan qarnına salınırdı. Buradan “ləvə”
və “qi” sözlərinin birləşməsi nəticəsində “ləvəqi” söz
yaranmışdır. (1. Kaqi qiy dənə bəçəy ləvə. 2. Kaqi ləvəqi bıkə. 3.
Kaqım ləvəqi kardıme və s.. Yəqin bir müddət bu cür
bişiriləndən sonra bişmişin daha dadlı olması üçün qoz-soğan
qarışığından istifadə olunmuş və o cür bişmə də “ləvəqi”
adlanmışdır. Çünki burada da alınan kütlə “ləvəqi” kimi toyuğun
qarnına salınmışdır. Sonralar isə səsartımı nəticəsində söz
“ləvənqin” və ya “ləvənqi” formasında bizə gəlib çatmışdır.
Xatırladım ki, 1975-ci ilə qədər anam toyuğu bu cür bişirərdi
(boynunu qarnına salmaqla).
2. “Ləvənqin” toyuğun və balığın qarnına doldurulan
içlikdir. Mürəkkəb sözdür. İki sözün birləşməsindən əmələ
gəlmişdir. Talış dilində qarın “ləvə” (sinonimi-“lüz”), itmək, yox
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olmaq isə “qin” adlanır. İçlik balığın və ya toyuğun qarnına
salınandan sonra görünmür. Məhz buna görə bu içlik ləvənqin
adlanır (yəni qarında itən). Ləvəngi toyuq və ya balıq təndirdə,
çölməkdə bişirildiyi üçün, içinin dağılmamasına görə sapla
tikilirdi.
3. Ləvəngi sözünün əmələ gəlməsində 3-cü hal da mövcud
ola bilər. Ola bilər ki, bu, ayrıca bir yemək növü kimi mövcud
imiş. Sonralar bunu toyuğa, balığa tətbiq etməklə yemək kimi
birlikdə tətbiq olunmuşdur. Əgər belə olsa, deməli “ləvəngi(n)”
sözünü frazeoloji birləşmə kimi qəbul edə bilərik. Çünki
frazeoloji birləşmələrdə hər iki tərəf mənasını itirir, bir məna
daşıyır (məncə, bu ehtimal azdır).
3.21. “Luləpər”

“Liləpər-luləpər-luləpər” variantlarının 3-ü də ümumilikdə
talış dili üçün xarakterikdir. Söz "lulə" və "pər" sözlərinin
birləşməsindən yaranmışdı. Bu mürəkkəb söz nitq hissəsi kimi
isimdir. "Lulə-lulə" uzunsov, içi boş olan dəyirmi əşya, "pər" isə
uçmaq mənası verən Pəre, pərdə sözündəndir. Yəni "lulə-luləlilə pərdə. Daha sonralar isə bu tipli xırda həşərat-cücülər də
lu(u)(i)ləpər adlandırılıb.

3.22. “Marzə, Qiləmarzə” sözü haqqında

Marzə sözünü izah etmək üçün marzə (qiləmarzə)
bitkisinin nə olduğunu və harada bitdiyini bilməliyik. Çünki əsas
mübahisə mövzularından biri bu idi. Marzə adlanan bitki
quraqlığa dözümlü bitkidir. Adın etimologiyasının araşdırılması
göstərir ki, bu bitki ilk əvvəllər quraq, ən sərt yerlərdə bitmiş,
sonrakı inkişaf mərhələlərində sucaq yerlərə köçürülərək və ya
toxumla yayılaraq daha geniş ərazidə yayılmışdır. Bu bitki sucaq
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yerlərdə daha keyfiyyətli olur və yaxşı inkişaf edir. Yalnız bizim
zonada yox, başqa yerlərdə də bitir. Ucar rayonunda olanda
orada yabanı halda bitdiyinin şahidi olduq. Ancaq orada bitən
marzə axar su olan yerdə bitdiyi üçün daha iri yarpaqlı idi. Onlar
onu “yarpız” adlandırırdılar. Həyat yoldaşım dedi ki, üzür
yerində qəndqabıların üstünə qoymuşdular ki, qara milçək
qonmasın. Deməli, onun xoş ətri insanı xoşhallandırdığı qədər,
ziyanlı həşəratlara mənfi təsir edir. 1000 illər bundan əvvəl
ziyanlı həşəratlarla mübarizədə heç bir kimyəvi preparatın
olmadığı vaxtlarda insanların köməyinə çatmışdır .
“Marz” sözü fars dilindəki “mərz” sözündən əmələ
gəlmişdir. Fars dilində sərhəddə “mərz” deyirlər. Bu söz olduğu
kimi Azərbaycan dilinə keçmişdir. Azərbaycan dilinin izahlı
lüğətində öz əksini tapıb. (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Bakı
1983. III hissə, səh. 299 . Bax: Mərz və mərzə.).
İndi də “marzə (giləmarzə)” sözlərinin leksik mənasına
diqqət edək. Talış dilində hər hansı səthin nisbətən hündür
yerinə marz deyilir. Bu çoxmənalı sözdür. Məsələn, bicarı kiçikkiçik hissələrə (lek) ayırırlar ki, su bərabər formada yayılaraq
düyü sahəsini təmin etsin. O hissələr (leklər) arasında olan 3040 sm-lik hündürlük marz adlanır. Keçmişdə meşə
materiallarının az olduğu ərazilərdə (məs: Lerikin müəyyən
yerlərində) torpaqları mərzlər vasitəsilə alırmışlar. Hətta
böyüklərdən eşitmişdim ki, parçanın üstündəki tikiş yerinə marz
deyərdilər. Bütün bunları deməkdə məqsədim ondan ibarətdir
ki, “marz+ə” sözü mənasını marz sözündən götürmüşdür. Yəni
nisbətən hündürlükdə, başqa hamar səthə nisbətən bir qədər
hündürdə bitən bitki. Daha sonralar “gilə+marzə” sözü
yaranmışdır (mövcud lüğətdə “giləmərzə” sözü əksini
tapmayıb). Giləmarzənin yaranmasında iki versiyam vardır:
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Bu bitkidən olduğu kimi, yəni bütöv şəkildə istifadə etmək
olmur. Onu qurudurlar, çiçəklərini siyirir, sonra əllə ovurlar
(qılə kardən-marzə qılə bıkə, marzə elovın və s.).
Talış dilində bitkinin həm çiçək, həm də yuxarı hissəsi
“qılı” adlanır. “Qılı” sözündəki “ı”səslərinin “i-ə”əvəzlənməsi baş
vermiş və söz “qiləmarzə” formasında bu gün səslənir.
Beləliklə, sinonim kimi işlənən “marzə” sözü sadə,
“qiləmarzə” isə mürəkkəbdir. Bütün bu deyilənlərdən aydın olur
ki, “marzə” və “qiləmarzə” sözləri mövcud formada talış dilinin
sözüdür.
Bütün dillər bir-birinə söz verir və söz alır. Bu dilin böyükkiçikliyindən, o dildə danışanların da arzusundan asılı deyil.
Bunu fəlakət hesab etmək lazım deyil. Məsələn, sovet
dönəmində “şişlik” sözü rus dilinə keçmişdi. Sonralar həmin söz
“şaşlık” kimi Azərb. dilinə qayıtdı. Yaşlı nəsil xatırlayır ki,
yeməkxanalarda hamı “şaşlık” deyərdi. Şərqdə ərəb və fars
dilləri milli dillərin lüğət tərkibinin formalaşmasında mühüm rol
oynamışdır. Beləliklə, deyilənlərdən aydın olur ki, Fars dilindəki
“mərz” sözü dilimizin fonetik qanunları əsasında “marz, marzə
və giləmarzə” sözlərinin əmələ gəlməsi üçün mühüm rol
oynamışdır. Azərbaycan dilinə isə eyni ilə keçərək “mərz, mərzə”
şəklində işlənir.
Marzə sözünün Talış dili versiyasının tədqiqi mənə
məxsusdur. Azərbaycan dili versiyası isə Azərbaycan dilinin əsas
sözlüyü, bazası olan “Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə”
əsaslanır.
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3.23. “Omuj” və “omujən” (umuj, umujən) sözləri
haqqındakı fikirlərə münasibətim

Bə İradə xanım Məlikovaku “omuj”, “umjən” sıxanon
həxqədə kardə müzakirə omujən bıə kəson nıvıştəyonım
handıme, azən ıştə fikri nıvışte bə ğəror oməym. Tolışi zıvoni
həxədə ıştə fikri votə kəsonku i qılə xayşım hese. In zıvon çəmə
hiç kəsi dədə mol ni, çı xəlxi məhsule. Bə səbəbən çəy həxqədə ki
çiçış piyəy nıvışte əzıni. Əvvələn, iyo kon peşə soyb be vocibe.
Əqər maşinduzbıkə zıvoni həxədə bınıvışto, səhv bəka. Çəmə
tolışə bon (boylion, bıyon, bıvon), hovon (dodon) jıqo zındən ki,
tolış beyro çiç nıvıştşone, bəpe çəvon votəy bıbo. Jəqo ni. Vey
vaxte az nıvıştəyon handəm, vindəm ki, har kəs “nığonə ıştə
zilisə okırniye piyedəşe”. Likıji Liki, Ostoroji Ostoro, Lankonıji
Lankoni, Masəlluji Masəllu qəpjəy əsos qəte piyedəşe. Im çı
zıvoni diolektoloqiya şobə mıvzoye. Zıvoni tədğiğ karde ni.
Zıvoni tədğiğ kardeyro dialekton bəpe həmə bızıniy, çəvon səpe
vıjniyə ko bıbəy, miyonə movğe bə miyon beşu. Yəğın az ıştə
fikrım aydın nıvıştıme, handəkəson bə sə dəbəşen.
Dilçilikdə tarixilik prinsipi heste. Im çı dınyo həmə
zıvononədə heste. Məs: tırki zivonədə “o” əvəzliyi 3 mərhələdə
dəvardə:”şol-ol-o”. Tolışi zivonədən ın proses heste. “Omujomujən, umuj-umjən” sıxanonədə təhrif ni, co-co şivə
əlomətonin. Ə sıxanon bə tırki zıvon sərost penıqordıne çə
odəmi qınoy. Har kərə (kali kərə) bə yəndı nezbıə sədon tələffuz
kardədə sədon bə iyəndı dəvardən. Məs: “konco-komco”.
Zıvonədə har sıxani vırə hestışe. In de sinoniməti anqıle. Bəpe
seqlə sıxan doə bəə: nimjən, moyə, həmyoz. In sıxanon
sinonimin. Seqlən bə mıəyyən çiyon duzbe xıdmət kardən. De
nimjəni most-ğatığ, de moyə pəni, de həmyozi həmi bə əməl
omedə. Əqər çəvon vırəy dəyqiş bıkəmon, qıləy tırşinəaş bə
miyonə bebəşe.
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“Tolısə dərson” internet kursədə nıvıştə bıə (dərslikədə
nımonə): Sıxanonədə… hərfi vırə pəydokən, iən bə hecon poə
bıkən. İminə ın cumlə ğəlizə (mırəkkəbə) cumləy, bə səbəbən
“iyən” sıxani bə nav çıtqəmur (vergul) bıənine (iən sıxani iyən
formədən oko doə bedə həmən çitkəmur nıbə vırədə bənə
bastəy oko doə beydə). Tolışə zıvonədə “Poə bıkə” əməlyati dı
tijə avjori bə vırə rosniyə koy nuşo doydə. Məs: 1. Zımstoni
poəkə. 2. İ(e)zımi poəkə… “Poə bıkə” de “bıbırın” sıxani
sinonime. İfodə bəpe jıqo bıbu: “Co bıkə”. Iştə fikri nıvıştıme, xəy
nıbeşe.
İ qılə məsələn bə dığğəti bırosnım. Zıvonon iyəndıku sıxan
səy həmişə bəə, esətən heste. Im inteqrasiyəy. De hiç kəsi piyəy
ni. Bə Azərboyconi zıvon orusi iyən de orusi zıvoni Avropəku, bə
Cənubi Azərboyconi zıvon Farsiku, bə tolışi zıvon Azərboyconi
zıvoniku sıxan dəvardə. Vey kərə, nıvıştəkəson ımi bə nəzər
səydənin, ğəribə mənzərə bə əməl omedə. Orəxdə vote
piyedəme ki, ıştə zıvoni hifz bıkəmon, çəmə zıvoni zənqinəti
oqətəmon, reqionçiyəti bə zıvoni sofiəti omujən nıkəmon.
3.24. “Ovduğ” sözü haqqında

Hər hansı bir sözün quruluşca növünü tapmaq üçün onun
mənşəyi, yəni hansı dilə mənsubluğu müəyyənləşdirilməlidir.
Talış dilində bu söz sinonim kimi iki formada –“ovdu(ğ)” və
“duov” kimi işlənir. "Ov+duğ"-“du + ov” sözləri 2 sözün
birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Mürəkkəb sözdür. "Ov" talış
dilində “su” deməkdir. "Du(ğ)" isə ayran deməkdir. Sual olunur:
bəs niyə “ovduğ”? Axı "du (ğ) mənanı ifadə edir. "Du" suyun
qatıqla qarışığından yaranan məhluldur. Ancaq qatıqla suyun
qarışıgından əmələ gələn ayran hələ “ovduğ” deyil. Ayranın
“ovduğ-duov” olması üçün onu hazırlamaq lazımdır. Ayrana düz,
giləmərzə (və ya quru nanə), turşdursa su qatılır və alınan maye
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"ovduğ" adlanır. Deməli, “ovduğ” xüsusi formada hazırlanan
məhsuldur. Əslində mənim yaşadığım ərazidə ayranı
çürütmədən, yəni pörtüldükdən sonra (qaynatma həddinə
çatdırılmadan) xüsusi ağdan olan torbaya töküb süzürlər. Alınan
məhlul “suzmə ğumə-suzmə” adlanır. Bu cür süzmədən
düzəldilən ayran “ovduğ-duov” adlanır. Süzmədən hazırlanan
ovduğda zərdab (qatığın suyu) olmadığı üçün daha ləzzətli və
dadlı olur. Xatırladım ki, bu cür süzmə hazırlamaq və ondan
“ovduğ” hazırlamaq artıq unudulur. Hamı rahatlığın ardınca
qaçır. Bu söz fars dilində “abduğ” formasında işlənir. Oradan isə
Cənubu Azərbaycan ərazisində azərbaycanlıların dilində eyni
formada işlənir. Bir sözlə, bu söz- “ovdu(ğ)-duov” istər talış, istər
fars dilində, istərsə də Azərbaycan dilində (ola bilər bütün
regionlarda işlənməsin, yəni işlənən şivələrdə) bitişik yazılan
mürəkkəb sözdür.
3.25. “Po” sözünün sinonimliyi və çoxmənalılığı

FB-də “Pornəhəym-Pornəym” toponiminin izahı ilə
əlaqədar müzakirə getdi və “Po” sözü ətrafında mübahisə
yarandı. Həmin müzakirələrdən doğan məntiqə söykənərək belə
bir nəticəyə gəlirəm: 1. Həmin həym-hayımlarda buğda, arpa və
başqa əkinlər əkilib. Külək əsəndə əkin sahəsi dalğalanır. Eyni
zamanda külək əsəndə quşun (toyuq və başqaları) tükləri
pırpızlaşır, müxtəlif istiqamətlərə dağılaraq əyilir. Məncə, bu
oxşarlığı nəzərə alaraq "pornəhəym-pornəym" demişlər. Yəni
"həym-haymədə" taxıl bənə kijə-kaqi pori vılo bedə, qılə-qılə
bedə, ləpə jəydə, pəredə". 2. Həmin h(ə)aymlar istifadə üçün
yararlı olduğuna görə (həm maldarlıq, həm də əkinçilik üçün)
"pobınədə bə hə(a)ymon" mənasını da verə bilər. Əlbəttə, söz
yarananda daha məhdud ərazini əhatə edə bilər, sonralar isə
daha geniş miqyas ala bilər.
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Bu sözlə əlaqədar geniş fikir bildirərək bəzi məsələlərə
aydınlıq gətirmək qərarına gəldim. “Po” talış dilində “ayaq”
mənası verən “lınq” sözünün sinonimidir. “Po” “ayağın”
topuqdan aşağı-yerə dirənən hissəsidir. “Po” sözü, məncə,
işlənmə dairəsinə görə “lınq” sözünə nisbətən üslubi cəhətdən
daha geniş imkanlara malikdir. Bu həmin sözün çoxmənalılığı ilə
bağlıdır. Məs: 1. Əğıli tojə po(ş) qətə pıyedə. (Uşaq yenicə ayaq
açıb yeriyir). Bu cümləni “lınqış qətə (lınqış okardə) pıyedə”
demək mümkün deyil. 2. Bəsə poysə mande zındənim. Bu
cümlədə “po” sözünü “lınq” ilə əvəz etdikdə həmin dolğunluq
alınmır. 3. Iştı pobınədə bımardom. Yenə eyni vəziyyət yaranır.
“Pobınədə” sözünü “lınqi (və ya lınqə) bınədə” ilə əvəz etmək
nitqdə ağırlıq yaradır. Çünki “pobınədə” fikrin sözlə, “lınqi
bınədə” isə söz birləşməsi ilə ifadəsidir. Fikrin sözlə (morfoloji
yolla) ifadəsi söz birləşməsinə (sintaktik yola-üsula) nisbətən
daha qədimdir.
“Po” sözü “i po” söz birləşməsi halında ayaqqabının bir tayı
mənasını da ifadə edir. 1. Məs:a) Çımı kəloşi i po pəydo nıbe. Qaloşumun bir tayı tapılmadı. 2. “İ po” söz birləşməsi tamın bir
hissəsini bildirir. Məs: Çı moli po(m), (dı po (m)).... İsmoyli
ğıboni roədə bəgim qətə (həvoy bədom) - Bu malın bir hissəsini,
(iki hissəsini) İsmayıl qurbanına boyun almışam (camaata
havayı verərəm). 3. “Poy poşnə” (ayağın dabanı) söz birləşməsi
isə istiqamət bildirir. Məs: Tı hiç çəy poy poşnən əbıniş - Sən heç
onun ayağının dabanı da ola bilməzsən.
“Po” sözü talış dilində söz yaradıcılığı prosesində də
mühüm rol oynayır. Ondan “poşnə” (ilk variantı “peşonə”), poçə,
poftə düzəltmə, “pobın (ayağının altı və ətrafı, əsasən önü), popayz (yavaş addımlarla, səs salmadan izləmək”, pobənəso
(ayağıyalın), po-ro (evin girəcəyi, gəzişən hissəsi), hampo
(yaşadığı ərazidə bir-biri ilə hərtərəfli ayaqlaşmağı bacaran
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insanlar), lınq-poçə (ayaq-balaq), lınqı-po (ayaq altında qalmaq),
şım-poftə (çarıq patava), çanqıpo – (əl-ayaq/düyü adı) mürəkkəb sözləri yaranmışdır. Məs: 1. Çımı lınqi poşnə dəjedə Ayağımın dabanı ağrayır. 2. “Poçə” sözü badalaq mənasını verir.
Məs: Dust bə dusti poçə əjənni (yolon sıxan). Dost-dosta badalaq
(gəlməz) atmaz. 3. Iştə poftonım bo hışk be peğandəme Patavalarımı qurumaq üçün sərmişəm. 4. Iştı pobınədə ğı(r)bon
bəbırnem (bəkıştem) - Ayağının altında qurban kəsərəm. 3. Popayz karde-karde bə so dəşe - Yavaş addımlarla, ehtiyatla həyətə
girdi. 4. Əv pobənəso bə so vite - O ayaqyalın həyətə qaçdı. 5. Bə
ton dəvard, po-roədə mənışt - O yana keç, ayaq altında oturma.
6. Merd bəpe hampoəti (ilk variantı həmpo) karde bızını - Kişi
gərək hampaçılıq etməyi bacarsın. 7. Iştə lınq-poçə şışte bə peşt
bə kə dəşi - Ayaqlarını yuyandan sonra evə gir. 8. Rərə şım-poftə
bıkə, bə ro beşi - Tez çarıq-patavalarını geyib yola düş. 9. Ve
çanqıpo ğandışe, hiçi karde nıznəşe - Çox əl-ayaq atdı, heç bir şey
edə bilmədi (atamdan eşitmişdim ki, talışlarda “çanqıpo”adlı
düyü növü olub). 10. Vəşiyənə soronədə fəğır-fuğəra veyni lınqıpoədə mande - Aclıq illərində yoxsulların çoxu ayaq altında
qaldı. “Po” sözü müxtəlif cümlələrdə işlənərək məcazi məna
yarada bilir, məs: 1. Çəy po (poçə) şım əkəni (yolon sıxan-atalar
sözü) - Bu cümlədəki mənanı tutmaq üçün ondakı məcaziliyi
dərk etmək lazımdır. Yəni ayağın dərisindən çarıq çıxmadığı
kimi, o adam da heç bir xeyirli iş üçün yaramaz. 2. "Poy poşnə”
məs: Tı hiç çəy poy-poşnən əbıniş - Sən heç onun ayağının
dabanı da ola bilməzsən 3. Iştı canqıpoədə bımando (qarğış).
Göründüyü kimi, talış dilində “po” sözü morfoloji, sintaktik və
geniş üslubi imkanlara malik bir leksik vahiddir.
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3.26. “Rəğ” və “rişə” sözləri və onların mənaları
Rəğbərəğ sözü ətrafında bir neçə gündür ki, FB-də ciddi
fikir mübadiləsi gedir. Maraqları nəzərə alaraq həmin sözlərin
etimologiyası və məna çalarları haqqında daha geniş fikir
bildirməyi qərara aldım. Fikir söyləyənlərin bəzisi qeyd etdi ki,
“rəğ” fars dilində damar deməkdir. Məndə olan lüğətlərin heç
birində bu sözə rast gəlmədim. Nəhayət, mən Ərdəbildə olan
dostumla əlaqə saxladım və bu fikir mənimçün təsdiqini tapdı.
Ona görə də talış dilindəki rəğ və rişə sözlərini geniş şərh etməyi
qərara aldım. Qeyd edim ki, “kök” bitkinin daha dərinə işləyən
hissəsi, “rişə” bitkinin əmici, kök-telləridir. “Rişə” sözü “ riş”
(saqqal) sözündən yaranıb, formaca da saqqala bənzəyir.
1. “Rəğ” sözü “rişə” sözü ilə sinonimdir. Məs:1. Şe bəsə ıştə
tərsə rəğonsə. 2. Xıdo bevəcə odəmi rişə bəbırno (dandoni rişə,
nanqıri rişə...).
2. “Rəğ”sözü omonim sözdür. 1. Ağacın kökü mənasında
(bəlelə doy rəğ ve nığıl şedə). 2. Damar mənasında (Çəy bədən
rəğıpey). 3. Hündürlüyündən asılı olmayaraq, dağın baş
hissəsinə də rəğ deyirlər. Həmin yerin ən yüksək yeri isə
“rəğəsə” adlanır. Dağın yuxarı hissəsinin rəğ adlandırılması artıq
kök mənasındakı rəğlə bağlı deyil. Məs.: tı də rəği bışi, az dı rəği.
“Rəğ” sözünün dağın başı və ya təpəsini bildirməsi də bir qədər
mübahisə doğurdu. Dilimizdə elə sözlər vardır ki, onu həmin
şəraitdə yaşayanlar bilər. Dağlıq ərazidə yaşayanlar bu qəbildən
olan sözləri daha yaxşı bilirlər. Dildə olan sözlərin məcmusu
insanlara, adətən, bədii əsər vasitəsilə çatır. Əgər sosial şəbəkə
olmasaydı bu söz yenə geniş kütləyə çatmazdı. Bu sahədə hələ
problemlərimiz vardır. Çünki bu gün insanlar, demək olar ki, az
kitab oxuyurlar. Sosial şəbəkə iştirakçılarının isə böyük
əksəriyyətinin məqsədi vaxt keçirmək olduğu üçün, məlumat
xarakterli, irihəcmli yazıları oxumurlar. 4. “Rəg” sözü həm
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müstəqil söz, həm də söz birləşməsi kimi yağış adını bildirir.
Hündür yerdən hər hansı əşya düşdükdə çox sürətli gəlir. Leysan
yağışın “rəğəvoş” adlanması mənasını burdan alır. Eyni
zamanda, “rəğəvoş” sözünün sinonimi kimi “qurşadəvoş” sözü
meydana çıxır. Məs: 1. İkərədə rəğəvoşi ekardışe. 2. Qıləy rəği
ekardışe, çəy tıkiku bıqət beşi bə osmon. 5. Talış dilində aylı
gecənin şaxtasına “rəğom” deyilir. Məncə, bu düzəltmə söz də
“rəğ” sözünə omonimdir.
“Rəğ” sözü çoxmənalı sözdür. 1. Nəsil, qan oxşarlığı mənası
verir (Çəy rəğış çəmənədəy-məcazi məna daşıyır.) 2. İstiqamət,
irsi xüsusiyyət bildirir. (Şe bəsə səydərəğon-məcazilik) 3. Sırf
istiqamət bildirir (Bə rəğ tojındə-məcazilik). 4. Damar
mənasında (1. Çəy q(g)ıy rəğon beşən. 2. Qiyərəğonış beşə, jıqo
bızın ğəbi mardəy. 3. Çəy andom rəğıpey. ). 5. Geniş ərazini
zəbtetmə bildirir (Bə har tərəf rəg-rişəş jə). 6. Elm sübut edib ki,
dağın hündürlüyü nə qədərdirsə, hamar səthdən aşağı hissəsi
ondan iki dəfə dərində olur. Bu hissə də rəğ adlanır. Ancaq
ağacın rəğindən (kökündən) fərqlidir. Çünki bu “rəğ”
qidalandıran yox, dayaqdır.
“Rəğ” sözü həqiqi və məcazi mənada işlənə bilir. Ağac və
bitkinin yerdən aşağı hissəsi, yəni onu qidalandıran və dayaq
hissəsi mənasında işləndikdə həqiqi, qalan mənalarda işləndikdə
isə məcazi mənadadır.
İnsan boynunun başa birləşən hissəsi “giyərəğ” adlanır.
Məs: Müşkül məsələlərin həllində biri digərinə deyir: “Iştə
giyərəği bəvindeş”. Həmin nahiyə əcəl yeri olduğu üçün
“hanərəğ”də adlanır. Məs: Iştı hanərəğədə iqlə bəjem, bəhıteş,
nibəyşteş.
“Rəğ” sözü başqa sözlərlə birləşərək söz birləşməsi
yaratmışdır. Məs: rəğnə hi, rəğnə kulət (Məhəlli toponim kimi
sovetlər dövründə yaranmışdır). Talış dilinin zənginliyi ondadır
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ki, bu dilin sözlərindən (büdcə, rişə) dünya dillərində,
beynəlxalq səviyyədə bir çox dillərdə istifadə edilir, amma açıq
qəbul edib demirlər ki, bu söz talış sözüdür.
“Rəğ” sadə, “rişə” (“riş”sözündən əmələ gəlməsini nəzərə
alsaq) düzəltmə, ikisinin birləşməsindən əmələ gələn “rəğ-rişə”
sözü isə mürəkkəb sözdür.

3.27. “Rəğbərəğ” sözü haqqında

Sözün mahiyyətini və əmələgəlmə xüsusiyyətini bilmədən
onu izah etmək olmaz. Bu söz "ba", "bə" bitişdiricisi ilə əmələ
gələn mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb söz kimi frazeologizmdir.
Frazeologizmin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, iki söz
birləşir və tərəflər ayrı-ayrılıqda həqiqi mənasını itirir
(Azərbaycan dilindəki "istiot"kimi) yeni bir məna kəsb edir. Belə
ki, "rəğ" "kök"deməkdir. Burda isə kökdən əsər-əlamət yoxdur.
Ağacın yaşaması üçün kök vacib şərtdir. İnsan orqanizmi üçün
isə damar mühümdür. Bədəndə soyuqlama, yöndəmsiz hərəkət
olduqda müəyyən nahiyələrdə damarlar şişir, əzələlər
gərginləşir. Bu halda deyirik: "Çımı lınq, (cımı kəş, çımı peşt)
rəğbərəğ bıə”. Deməli, buradakı “rəğ” sözü damar mənasında
işlənir və beləliklə, çoxmənalılıq kəsb edir. Bu barədə növbəti
mövzumuzda danışarıq.
3.28. Talış dilində “sə(y)nqonə” sözü düzəltmə, yoxsa
mürəkkəb sözdür?

Talışlarda keçmişdə (çünki artıq ya işlədilmir, ya da az
işlədilir) bir əşya olmuşdur ki, ona “sə(y)nqonə” demişlər. Bu
əşyanın adı Azərbaycan dilində “mütəkkə” kimi işlənir.
“Mütəkkə” ərəb sözüdür . “Azərbaycan dilinin izahlı lüğətin”də
yazılanlardan belə aydın olur ki, bu əşya türklərdə dirsəklənmək
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üçün istifadə olunmuşdur. Lüğətdən o da aydın olur ki,
“mütəkkə” sözü “mütəkəbbir” (mənası-lovğa, özündən razı,
təkəbbürlü, məğrur, dikbaş) sözündən əmələ gəlmişdir.
Doğrudan da, əsasən, istirahət vaxtı, şirin söhbət zamanı
mütəkkəyə dirsəklənib oturan adamda bu xüsusiyyətlər olur.
Heç vaxt qəm-qüssə içində olan, günahkar, sorğu-sual olunan bir
şəxs mütəkkəyə dirsəklənib oturmaz. Talışlarda bu əşya
yuxarıda qeyd olunduğu kimi “sə(y)nqonə” adlanır. Əsas vəzifəsi
baş altına qoyulmaq üçün istifadə ovunmasıdır. Əlbəttə,
dirsəklənmək üçün də istifadə olunmuşdur. Uzunluğu döşəyin
eni qədər olmuşdur. İçinin materialı isə ev və çöl quşlarının
yumşaq tükü olmuşdur. Beləliklə, məişətdə geniş istifadə olunan
bu əşyanın nədən ibarət olduğunu izah etdikdən sonra əsas
məqsədimizə - “sə(y)nqonə” sözünün necə yarandığını və
quruluşunu, söz yaradıcılığı baxımından əhəmiyyətini
aydınlaşdırmaq istəyirəm. Talış dilində mürəkkəb sözlərin
yaranma prinsiplərini izah edərkən mən bu sözü mürəkkəb
sözlər sırasında vermədim. Çünki sözün quruluşu barədə daha
dərindən düşünməyi vacib hesab etdim. Talış dilində “qo” məkan
mənalı isimlər əmələ gətirən (həm xüsusi, həm də ümumi)
isimlər əmələ gətirir. Məs: Diqo, Bırədiqo, yonqo. Bu baxımdan
sözün birinci hissəsi-sə(baş), “qonə” hissəsində “qo”
sözdüzəldici şəkilçi hesab edilsə onda həqiqətən məkan mənalı
isim əmələ gəlir. Elə isə “qo”dan sonrakı “nə” hissəciyi bəs nədir?
Deməli, bu söz düzəltmə ola bilməz. Sözün birinci hissəsinin
mənası aydındır. İkinci hissəsi olan “qonə” ayrıca sözdür-“qon”
(ağır) sözündəndir. “Sə(y)” və “qoni” (başın ağırlığı). İnsan
yatarkən başını həmin əşyanın üzərinə qoyur, deməli, başın
ağırlığı onun üzərinə düşür. Sonralar zaman keçdikcə “i-ə”
əvəzlənməsi baş vermiş, söz “sə(y)nqonə” səs tərkibi ilə
möhkəmlənmişdir.
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Bu söz çoxmənalıdır. 1. Baş altına qoyulan yastıq. (In
səynqonə dılə emə, bəpe çəy səpe por ekəy). 2. İş prosesində
müəyyən əşyaların tarazlığını saxlamaq üçün də bu sözdən
istifadə olunur. (Çəy jiyədə qıləy sənqonə bınə, bıdə duz bıbu). 3.
İlbiz, ilan yumurtalarının toplandığı dəyirmi əşya da səynqonə
adlanır. (Zəmini jiyədə beşə ropi səynqonon hırd bıkə). 4. Bu söz
məcazi mənada da işlənir. Məs: Mori səyqonə baham, əy
nibaham (yolon sıxan). “Səynqonə” sözü “sığ” sözü ilə birləşərək
“səynqonəsığ” mürəkkəb sözünü yaradır ki, bu da qəbirlər üçün
istifadə edilir.
Sözün birinci hissəsi ilə (sə+y) ikinci hissəsi (qonə
arasındakı (n) bitişdiricidir. Beləliklə, talışların bu məişət
əşyasının milli adı-öz sözü yaranmışdır. Bu qəbildən daha bir
mürəkkəb sözümüz var: lefsənqo. Bu söz “lef (sadə) +sə(y)nqo
(düzəltmə). Bir sadə və bir düzəltmə sözdən ibarətdir. Əfsuslar
olsun ki, başqa sözlər kimi (müəyyən ərazilərdə məhdud dairədə
işlənsə də) bu söz də (sə(y)nqonə) arxaikləşərək tarixə qovuşur.

3.29. “Səçın” sözünün izahı

“Səçın”, “vıjniye”, “peçınye”, “oçınye”, “eçınye” və “dəçınye”
sözlərinin izahı ilə bağlı tələbat yarandı. Ona görə də bununla
bağlı kiçik bir izahat verməyi qərara aldım. “Səçın” sözü ilə
“vijniye” sözü fərqli mənaları daşıyır. Səçın sözü seçmə
deməkdir. Bu söz ayrı-ayrı cümlələrdə müxtəlif formalarda
işlənir. Söz iki (fikrimcə) hissədən ibarətdir: “sə+çın” sə baş, çın
isə çınye sözündəndir. Bilirik ki, ağacın yuxarı, baş hissəsində
meyvə daha iri və yaraşıqlı olur. Odur ki, o cür meyvələrə
“səçınə” (sef, ambu, bip(f) və s.) demişlər. Sonra isə sözün
işlənmə dairəsi genişlənmişdir. 1. Səçınə mivə ğıymət hejo boho
bedə (seçmə meyvənin qiyməti həmişə baha olur. 2. Sefonı həmə
səçın karde? (almaların hamısını seçdin?) 3. Hejo doədə çı ambu
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səçınyəqılonım çınime (ağacdaca armudun seçmələrini dərdim.
Bu söz məcazi mənada da işlənir. Məs: Mivə səçınyəqılə sıpəşəğol baha (yəni meyvənin yaxşısını caqqal-çuqqal yeyər)(adətən gözəl bir qızı hansı səbəbdənsə onun yanında getməyə
belə layiq olmayan bir adama ərə verəndə bu atalar cözü
deyilir). 4. Çəy zon səçınyəqılə hejo əv be (oğlanlarının ən
yaxşısı, gözəgəlimlisi, igidi elə o idi, göründüyü kimi burada
seçmədən daha çox igidlik, yaxşı olma, gözəgəlimlilik önə
çəkilir). Səçın sözü vıjne sözü ilə müqayisə oluna bilməz. Vıjne
qırdə karde sözü ilə sinonimdir, hər ikisi hərəkət bildirir. Bir də
"baş qırxmaq" mənasına gələ bilən “səçınye” sözü vardır. Bu
sözdəki çınye hissəsi fonetik cəhətdən ona oxşasa da, məna
ayrılığı vardır. Buradakı çınye qırxmaq, təmizləmək
anlamındadır. Bir neçə kəlmə “peçınye (dilənmək)”, “oçınye
(zorla almaq, soymaq)”, “eçınye (üst-üstə yığmaq, çinnəmək)”,
“dəçınye (düzmək)” sözləri haqqında. “Çınye” sözü dərmək, əldə
etmək mənasını ifadə edir. Bu məna sözlərin üçündə öz mənasını
qoruyub saxlayır, “dəçınye” sözündə isə az hifz olunur. Həmin
sözlər quruluşuna görə düzəltmə sözlərdir.
"Səçın" sözü hallanmaz, çünki sifətdir. Bu söz bizdə geniş və
dediyim mənalarda işlənir. Hər bir söz işləndiyi dilin imkanları
daxilində qrammatik, leksik-semantik təhlil olunmalıdır. Söz
həmişə başqa dilə hərfi tərcümə olunmur. Həqiqi mənası, məcazi
mənası olur. Bir söz bir neçə mənada işlənə bilir ki, yuxarıda
qeyd etmişəm. Səçın sözü çay yarpağına da aiddir. "Səçın,
bıçın"lə müqayisə oluna bilməz, çünki "səçın" sifət, "bıçın" feldir.
Biri mürəkkəb, digəri sadədir. Talış dilində "səçınə mivə" də,
bəşi mivə, bınəxoli mivə və s. də işlənir. Nəhayət, gətirdiyimiz
nümunələr canlı danışıq dilindəndir. Canlı danışıq dili isə
sadəliyə, diləyatımlılığa əsaslanır. Buna baxmayaraq yazı dilinin
və ədəbi dilin də öz qanuna uyğunluqları yerinə yetirilməlidir.
253

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

Artıq ədəbi dillə bağlı qrammatikamız və çox sayda lüğət
kitablarımız da var.
3.30. “Səsməkum(n)” sözünün leksik mənası

“Səsməkum(n)” sözü talış dilində işlənən, lakin son
dövrlərdə arxaikləşməkdə olan sözdür. Hal-hazırda tarixizm
kimi dilin leksik fondunda (lüğət tərkibində) fəaliyyət göstərir.
Bu sözün leksik mənası, qrammatik quruluşu, hansı nitq
hissəsinə mənsubluğu və cümlədəki yeri (vəzifəsi) haqqında
aşağıdakı qənaətə gəlmişəm.
“Səsməkum(n)” sözü hal-hazırda Azərbaycan dilindəki
sakitlik mənasında işlənir. Lakin sözün quruluşunun hansı
hissələrdən (sözlərdən) ibarət olması olduqca maraqlıdır. Axı bu
sözün sinonimi kimi “həmuş” sözü də işlənə bilir. Mənim
qənaətimə görə bu söz “sə+sımə+kum” və ya (“sə+s(ı)ə+kum”)
sözlərinin birləşməsindən ibarətdir.
Bəs bu gün ifadə etdiyi mənanı necə kəsb edib? Məncə,
insanlar dilin yaranmasının ilk mərhələsində kiçik daxmalar
tikmiş, onun üstünü örtmək üçün müxtəlif təbii materiallardan
istifadə etmişlər. Ağac qabığından, ağacı yastıladaraq örtmüşlər.
Habelə, buğda, arpa küləşindən, qamışdan, lığdan istifadə
etmişlər. Aydındır ki, bu örtüklərin hər birinin özünəməxsus
rəngi olmuşdur. Məs: küləşin rəngi bir cür, qamışın rəngi başqa
cürdür. Beləliklə, “sə (baş)+sımə (saman)+kum (damın örtüyü)”
(mənası: üstü samanlı ev) və (“sə (baş)+sıə (qırmızı)+kum”
(mənası: qırmızı damlı ev) sözləri yaranmışdır. Aydındır ki, evin
damı örtüləndən sonra yağışlı, küləkli havada evdə kənar səslər
azalır, sakitlik yaranır. (1. Kəy kumi edoye bəpeşt rohət bimon.
(Evin damını örtəndən sonra rahatlandıq). 2. In rohətəti kəy
səsıməkum (səsıəkum) karde bəpeşt be. (Bu rahatlıq evin üstü
samanla örtüləndən sonra oldu). Bax, buna görə söz
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omonimləşmiş, birinci məna damın örtüyünü əks etdirmiş və
nəhayət, ikinci bir məna kəsb etmişdir (“səsməkum(n)”). Yəni
ikinci mənanı kəsb edəndə söz frazeologizmə çevrilmişdir.
(Azərb dilindəki “gözüm səndən su içmir” cümləsindəki kimi).
Bu söz həm də çoxluğun sakitliyi mənasını kəsb edir.
Qrammatik quruluşuna görə söz (talış dili üçün xarakterik
haldır) üç komponentdən (sə+sımə+kum və sə+sıə+kum)sözdən ibarətdir. Bu mürəkkəb söz heç bir birləşdirici olmadan
yaranmışdır. Nitq hissəsi kimi isimdir. Cümlədə təyin (vey
səsməkumə həvoy), zərflik (betonədə həvo səsməkum be) və
xəbər (həmə tərəf səsməkume) vəzifəsində işlənə bilir.

3.31. “Sım” haqqında

Dünəndən “Sım” sözü ilə bağlı müzakirə gedir. Ancaq
həqiqətə yaxın versiya azdır. Doğrudur, kim nə deyirsə, ancaq
ehtimal edir. Oranın yerli camaatının nümayəndələri bu
müzakirədə fəal iştirak etməli idilər. Elə bil ki, bu sahədə bir
qədər çatışmazlıq vardır. Mən o kənddə olmamışam, oranın
relyefi ilə tanış deyiləm. Müxtəlif mülahizələr irəli sürülür.
“Sığ”la (daşla) əlaqəsi olduğunu yazırlar. Yaşayış yerinə başqa
söz, şəkilçi qoşulmadan boş “sığ” demək inandırıcı görünmür.
“Sıldırım, qayalıq” mənasında da mən “sım” sözünə rast
gəlməmişəm. Başqa birisi “sim” (yəni doymuşam) sözü ilə
bağlayır. Heç vaxt bir yerin adı bu formada qoyula bilməz.
Yoldaşların biri onu “Sım-qırmızıyam” sözü ilə bağlayır.
Doğrudur, dağ adamları havasına görə, adətən qırmızı olurlar.
Söz də birinci şəxsdədir. Məncə, heç kim yerə ad verərkən deməz
ki, “(az)sım”. Bu halda həmin sözə bitişik başqa bir söz olmalı idi.
Tabriza Punhanın “Sam“ variantına diqqət edək. Bu variant ola
bilər. Ancaq gəlin dərindən fikirləşək, “Şahnamə” real əsərdirmi.
O dövrdə reallıqdan söhbət belə gedə bilməzdi. Bu əsər Firdovsi
255

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

təxəyyülünün məhsulu olan romantik bədii əsərdir. Əgər kəndin
adı Qəhrəman Samın adı ilə bağlı olsaydı, “Sami ğələ” (Samın
qalası), “Sami məydon” (Samın meydanı), “Sami kəco” (Samın ev
yeri), “Sami band” (Samın dağı), “Sami kulət” (Samın abad etdiyi
torpaq) və s. olmalı idi. Axı qəhrəman Samın adı bir oğlan
uşağına verilmirdi. Ona görə də bu ehtimalın özünü tam
doğrultduğu şübhə altına alınır. Aydındır ki, qədimdə insanların
miqrasiyası indiki kimi olmamışdır. Tayfanın ərazisi darlıq
edəndə onlar yeni məskən axtarışına çıxmışlar. Qohumluq
əlaqəsi ilə birləşən bir neçə və ya bir ailə köç edib özünə yurd
tutmuşlar. Dəstə ailəvi, mal-qara ilə yeni torpaq axtarışına
çıxmamışlar. Bunun üçün onların nümayəndəsi gedib axtarış
aparmışdır. Həmin yer aşağıdakı tələblərə cavab verməli idi: 1.
Suyu olmalı idi. 2. Heç kimin torpağı olmamalı idi (əks təqdirdə
vuruş-döyüş olacaqdı). 3. Maldarlıq və ya əkinçilik üçün yararlı
olmalı idi (ərazi geniş olmalı idi). Görünür bu kənddə ilk dəfə
məskunlaşanlar da bu prinsipə riayət etmişlər. Əvvələn, ora dağ
olduğu üçün torpağı daşlı-kəsəkli, gilli olmalıdır. Löhran-qara,
yumşaq ola bilməz. Çünki yağan yağış torpağın şirəsini yuyub
düzən yerlərə aparır. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
həmin yer torpağın tərkibinə görə “sın” (yəni sarı gilli) olduğuna
görə “sın” adlanmışdır. (Yəqin indi orada əkin də əkirlər. Çünki
uzun illər boyu torpaq üzərində aparılan əkin işi o torpaqları
ram edər. Mənim öz həyətim bu qəbildəndir). Dilçilik
qanunlarına görə də “Sın” sözünün “Sım” sözünə keçməsi
ehtimalı daha güclüdür. Çünki “n-m” eyni məxrəcdən olan
samitlərdir. Bu səslər bir-birini daha tez əvəz edə bilər.
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Bir daha “Sim” haqqında

Hamı bilməlidir ki, bizim heç birimizin əlində konkret dəlil
yoxdur və biz ehtimallara söykənərək fikir söyləyirik.
Məqsədimiz, vətən torpağının bir parçasının öz arxasında hansı
sirləri gizlətməsini ortaya çıxarmaqdır. Doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmirik, deməli, fikirlərin çarpazlaşmasından
mənafeyimizə heç bir xələl gəlməz.
Bundan əvvəlki yazımda “Sım” haqqında bəzi fikirləri təkzib
etdim, eyni zamanda, İlham qardaşımız mənim fikrimi təkzib
etdi. Ondan sonra gələn rəylərdə “Sım”i “şım”la, “sim”lə və s.-lə
əlaqələndirənlər oldu. Əfrəddin Əliyev (www.gsaz.az) Astara
ezamiyyəti “Coğrafiya cəmiyyəti”nin məlumatına baxmağı
məsləhət bildi. Orada da eyni söhbətlər gedirdi, yenilik
görmədim. Bir nəfər yazmışdı ki, oranın güclü ruhaniləri olub və
Sov. hökuməti onları kitablarıyla məhv edib. Məndə ərəb və fars
mənbələrinə müraciət etməyə maraq oyatdı. Bir neçə ruhani ilə
əlaqə yaratdım, nəticə olmadı. Çünki qəti deyə bilərəm ki, talış
dilində leksik məna verən “sım” sözü yoxdur. Bundan sonra
Həlimə Mehrani Muradi aşağıdakı rəyi yazdı: “Ərəb dilində مس
sımm "heyvan dırnağı", həm də müəyyən yerdə qoyun-quzunu
yerləsdirmək üçün dağda, yaxud yeraltında qazılmış çala
mənasını bildirir”. Yadıma gəldi ki, Ərəbistanın elə yerləri olub
ki, (keçmişdə) torpaq altında həm heyvanlar, həm insanlar üçün
örtülü məskənlər düzəldiblər. Lap qədim dövrlərdə bizdə də
dağlarda bu cür yaşayış məskənləri olmuşdur. “Sım” kəndi də
dağda yerləşir, görünür şaxtadan mal-heyvanı qorumaq üçün bu
üsuldan istifadə edilib. Bir haşiyə çıxım. 60-cı illərdə mən atamla
Lerikdə çox olmuşam. Mən görən yerlərdə evlərin bir başı
yarağana girir, bir başı isə enişə doğru olardı. Evin altı qazılardı,
yarağan hissəsi aşağı ilə bərabərləşdirilərdi, dağın döşündə
birinci mərtəbə düzəldilərdi və orada mal-heyvan saxlanılardı.
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Bu tarixə səyahətdən sonra belə bir qənaətə gəlmək olar: bu
torpağın adı ərəblər gələnə qədər, bəlkə də, başqa olmuş, sonra
isə “Sım” adlandırılmışdır. Yəni heyvanı saxlamaq üçün yeraltı
tikililərin olduğu yer. İnsan getdiyi yerdə həmişə oxşarlıq
axtarır. Bu oxşarlıq onlara öz torpaqları ilə müqayisə etməyə
şərait yaratmışdır. Beləliklə, keçən yazımda “Sın”, bu yazıda isə
ərəb dilinə uyğun olaraq “Sım” qənaətinə gəlirəm. (Talış dilində
“sın”ın “sım”ə keçməsi, ərəb dilində “Sımm”. Məncə, hələlik bu
iki variant qənaətbəxş ola bilər. İndi söz sizindir.
Sirli “Sım”

“Sım” kəndinin adı olan “Sım” sözü ilə əlaqədar sosial
şəbəkədə iki paylaşım etdim. Bu söz böyük rezonans doğurdu və
2 paylaşıma 88, bir təkrar paylaşıma isə 52 rəy yazıldı. Aydın
oldu ki, qoyulan mövzu olduqca aktualdır. Çoxlu və məzmun
etibarı ilə müxtəlif rəylər yazıldı. Qeyd edim ki, bu mövzuda heç
kimin konkret fikri yox idi. Hamı mövzunun açılmasını istəyirdi.
Bütün fikirlər ehtimallara əsaslanırdı. Lakin bu ehtimalların
arasından həqiqətə yaxın olanını seçib ortaya çıxartmaq lazım
idi. Bu məqsədlə də üçüncü paylaşımı etməyi qərara aldım. Üç
nəfərin rəyindən xarakterik olanını diqqətinizə çatdırıram.
E. Əliyev yazır: “bildiyiniz kimi talış dilində tüfəngin
lüləsini təmizləmək üçün istifadə edilən "şompula" SIMBƏ
deyilir. Fikrimcə bu söz odlu silah yaranandan əvvəl də olub və
talış dilində işlədilib. Düşünürəm SIM sözü ordakı insanların
düzlüyü, əyilməzliyi, möhkəmliyi və ya da ki, coğrafi amillərlə
bağlıdır”.
Muradəli Ağayev yazır: “Sım kəndi bölgənin "sənaye, elmi"
mərkəzi olub. Mədrəsə, toxuculuq emalatxanası, dəmirçi
emalatxanası, su dəyirmanı (hazırda da durur), tikiş
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emalatxanaları və s. Sım kəndində olub. Ona görə də Sım
kəndində yaşayanlar əkinçilik, heyvandarlıqla az məşğul olublar.
Sım kəndindən yuxarıda Bozurqu, Darğanişin yaşayış
məskənləri olub, hazırda qalıqları qalıb . Ərazidə “həşt qələ noğ”
deyilən mağara var. (həşt qələ noğ-səkkiz sürü tutan mağara
deməkdir).
S.İdrisov yazır: hal-hazırda Sim kəndindən mənbəsini
götürən çay əvvəl (Sim kəndi xəritəyə duşməmişdən əvvəl) Sim
çayı olub, hal-hazırda da el arasında Sim çayı deyirlər, amma
xəritədə Təngərüd çayı gedir. Mənsəbə yaxın Pensar çayı
deyirlər. Ola bilər çox yerlərdə olduğu kimi axan çayın adından
əmələ gəlib.
Burada S.İdrisovun yazdığı daha inandırıcıdır. Fars dilində
“sim” sözü omonim sözdür. İfadə etdiyi mənalardan biri gümüş
deməkdir. Əgər kəndin ərazisindən çay axırsa, bu fikir özünü
doğruldur. Dağ çayının sularına günəş düşdükdə, su gümüşü
rəngdə parıldayar. Görünür bunu görən insanlar çaya “Sim” adı
vermişlər. Sonra isə orada yaranan yaşayış məntəqəsi də “Sim”
adlanmışdır. Daha sonralar “i-ı” əvəzlənməsi baş vermiş və
kəndin adı “Sım” toponimi kimi formalaşmışdır. Məncə bu
variant həqiqətə daha çox uyğundur.
3.32. Talış dilində iki hərfdən ibarət sözlər

Talış dili dövlət dili olmayan bir dildir. Bu dildə XX əsrin
30-cu illərində müəyyən qədər yazılı bədii ədəbi nümunələr
yaranmış, regionun ümumtəhsil məktəblərində həmin dil tədris
olunmuşdur. Lakin bu proses qısa müddətdə sona yetmişdir.
Yalnız Sov. hakimiyyətindən sonra – 90-cı illərdən başlayaraq bu
dilin inkişafı sahəsində müəyyən dirçəliş prosesi başlanmışdır.
Talış dili özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə dünya dilləri
arasında özünəməxsus yer tutur. Bu dildə az səs və hərf tərkibi
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ilə söz yaratma qabiliyyəti çox güclüdür. İki hərflə (səslə)
yaranan sözlər buna əyani sübutdur. Bu sözlər həm əsas, həm də
köməkçi nitq hissələrini əhatə edir. Həmin sözlərin iştirakı ilə
çoxlu mürəkkəb sözlər yaranır ki, bu da dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsinə xidmət edir. Məs.: aməsə, aməhiə, amıduş,
ambəam və s..
 Am – is., ciyin – Çımı am dəyedə.

 Ar (abru) – is., həya, abır – İtkə arı bıbu.

 As – is., göz yaşı – Çəy şəşədə as hışq bə.

 Aş – is., çoxlu çeşidi olan sulu xörək – Aş hardəş?
Ak – is., tər – Bərk ak kardəme.

 Ax – k.n.h., ah-vay – Ax, əv bəçımı das eqınyəbəy.

 Ah – k.n.h., ah – Ah, bı dardi petove əbıni.

 Ba –.yaranın açılması – Çımı yarə ba be.
 Be – f., oldu – Çiç be? Çok be.

 Be – idi,-di hissəciyi kimi sözlərə qoşulur – Əv oməbe.

 Be – f., bişmək – Xurək bə.

 Be – f., doğulmaq, dünyaya gəlmək – Əğıl be.
 Be – f., olmaq – Har ikəs inson be əzıni.

 Be – söz önünə qoşularaq (-sız -4) yeni söz düzəldir –
Beməxə, beağıl.

 Bə – is., qapı – Bə oje.

 Bə – əv., o – Bə əğılon bıvot.

 Bı – əv., bu – Bı votəyon diə məkə.
 Bo – is., yük – Maşini boy bıjənən.

 Bo – k.n.h., üçün (sözün əvvəlinə qoşulur) – Bomı çəkmə
bısəniş.

 Bo (bıyə, bıvə, boyli sözlərinin sinonimi) – i., qardaş –
Çımı şinə bo, jəqo məkə.
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 Bo – f., əmr mənasında – (Az) bom, ( tı) boy, (əv) bo,
(əmə) boəmon, (şımə) boən, (əvon) bon.

 Bu – is., qoxu, ətir – Vıl çokə bu doydə.

 Bu – sual ədatı (sözə qoşulur), “görəsən” mənası ifadə
edir – Əv oməybu?
 Bu – is., hər cür iy – Mırdolə bu (loşəbu) omedə. 2. Pıxə
bu omedə.

 Va (voə sözü ilə paralel işlənir) – is., qar – Va voydə.

 Ve – s., çox – Ve zındəş, kam bıvot.

 Və – z., qabaq – Çəmə vədə yolə ko hese.

 Və – is., quzu – Və beledə.

 Və – is., təsərrüfat işlərində işin cərgə ilə icrası – Və
bıqət, şum bıjən.

 Və – is., arşın, en mənasında – Parçə və hovuje?

 Və – is., qucaq – Əğıli bıqət bəştə və.

 Və – “ağız, ərəfə, qabağı, eni” mənalarını verən sözlər
yaradır – idəvə, şaməvə, moləvə, hovujəvə, tanqəvə....

 Vi – is., söyüd – Viə toğə ovəkəno çok bedə.
 Vi – sif., bulaşıq – Vi bə oləton bışışt.

 Vi – sif., bağlı, qapalı – Viə vıjor (bağlı bazar), viə iclas
(qapalı iclas).

 Vo – is., hava – Noxəşin i voədə mandəni.
 Vo – is., külək, yel – Bərkə vo bəqıne.

 Vo – is., revmatik və allergik yel – Bədənədə vo bəkəs
çəke harde əzıni.
 Vo – is., köp – Vo kardəme, harde zındənim.

 Vo – is., içi boş əşyalara vurulan hava – Bə çəxi (şari) vo
bıjən.
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 Vo – is., əsəbin, hirsin soyuması – Iştı vo beşe.

 Qa – b., gah – Qa jıqo vitdə, qa jəqo.

 Qi – is., boyun – Çəy qi de muy bırne bəbe.

 Qo – is., inək – Bə siyomoli moə qılə qo votdən.

 Qeyd: bu söz Diqo, zandəqo, kujuqo, neqo, qosıvor,
qoqəv, qopus, qoçəş, qozıvonə, qoranq mürəkkəb
sözlərini yaradır.
 Ğu – is., qöyqıjinin (sisəy-şivə sözü) səssizlikdə çıxartdığı
səs – Sisanq ğu jəydə, kınqı layla.

 Da – s., on – Çımı zoə da sinnış hese.

 De – k.n.h, ilə, -la,-lə - 1. De Əhmədi qəp jəme. 2. De soron
əy vindənim.

 De – k.n.h., lap, ta, tainki – Beşi de bəçəvon kə.

 De – k.n.h., görə, əsasında – De çəy votəy həşi beşedə?

 De – əv., bu – De odəmi oməbe.

 Də – is., dərə – Bə dəyən diəkəyş.

 Də – is., diş – Bəmı i də si bıdə.

 Də – əv., o (iş.əv) – Də odəmi oməbe.

 Di – is., kənd – Bə di şedəm.

 Di – z., gec – Bokəy di məvo.

 Dı – s., iki – Dı qılə nun bısəniş.

 Dı – ilə, la, – Dı çımı boə oməbe.

 Do – is., ağac – Yolə doy soğnədə bənışten.

 Du – is., yalan – Əv du votdə.

 Du – is., ayran – Bəmı i ğab du bıdə.

 Du – z., iraq – Iştı coniku bə du bıbu.

 Eğ (e) – is., çiyələk – Vıjorədə eğ bısəniş.

 Ey – k.n.h., ey (müraciət bildirir) – Ey, Xıdo bəndə.
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 Əv – əv., o – Əv oməy.

 Əz – is., korluq, əziyyət – Əy bəştə əğılonış əz doənişe.
 Ən – k.n.h., da, də ədatı – Əvən oməbe.

 Ən – k.n.h., ən (yaxşı) – Ən çokə oləton boəy əsəniy.

 Jə – sif., vuran – Şum jə fəhlon omedən.

 Jə – sif., çalan – Əv odəm jə more.

 Jə – sif., biçən – Aləf jə odəm bəpe ruən ve bəhə.

 Jə – sif., yoğuran – Həmi jə jen həmi dasən bəka.

 Jə – sif., çalan (musiqi alətini çalan) – I merd çəmə tar jə
boyliy.
 Jə – f., vurmusan – Tı zındəş bəki mıştı jə?

 Jə – f., çalmısan – Mexı jə?

 Jə – f., yoğurmusan – Həmi jə?

 Jə – f., biçmisən – Tı aləfı jə, ya əy.

 Jə – f., ovlamaq, yığıb-yığışdırmaq – Əy ıştə ovış jə, şə.

 Ji – is., ömür – (bu söz dıroz və kırt sözlərinə qoşularaq
mür. söz əmələ gətirir – 1. Cəmə nəsl dırozəji bedə. 2.
Dırozəji, kırtəji be Xıdo koy.

 Ji – z., alt, aşağı – Çəkuş ənə bə ji.

 Ji(e) – is., inəyin ilk südünün bulamadan əvvəlki
məhsulundan buzova verilən yemək – Bə quqi ji(e) bıdə.

 Za – is., arı pöhrəsi – Çımı muzon za doydənin.
 Zə – k.n.h., Adə, gədə – Zə, qin bıbi çıyo!

 Zo – is., öd, öd kisəsi – Çımı zo pandəmə.
 Zo – is., bağır – Zom tıpəy.

 Zu – is., züy (tutmaq) – Tı çı zırnoəjəni zu bıqətiş?

 Zu – is., güc, zor – 1. De zuy pıyedə. 2. Az bətı zu bomem.
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 İd – is., bayram – Nəvuzə idı bəpeşt bomem.
 Im - ə., bu – İm odəm bəsə dəşdəni.

 In - ə., bu – In kə çəməne.

 Ya – k.n. h. ya – Ya ıştəni bəkıştem, ya tıni.

 Ya – k.n.h., ya Ya Rəbb, tı bəmə koməq bıbi.

 Yo – z., bura – Yo boy, çımı balə.

 Ka – is., kopük – Təsəkəs çı ovi kay das bəğande.
 Kə - is., ev – Çımı pıə kə diədə bedə.

 Kə – f., etsin (bıkə) sözünün qısaldılmış forması – Xıdo
Xıvandikə tıni.
 Ki – ə., kim – Ki bome?

 Ki – k.n.h., ki – Tı əyo bəbiş ki çiç vote bızniy?

 Ko – is., iş – Ko dıştə ğaydə şedə.

 Ku – is., dağ – Çə kuy sədə hejo va(oə) bedə.

 Ku – is., balqabaq, boranı – Qıləy pıloku səme.

 Ku – is., küy – tı ko kam, hay-ku ve kardedəş.

 Ku – sif., kor – Bənə kuə odəmi pıyedə.

 Lə – sif., yumşaq – Imruj kaqi qıləy ləmoğnə noəşbe.

 Lo – is., qarğa – Votdən lo 300 sor jiedə.

 Lo – is., ara(sı) – Kılimi loy roskəyş, bəvindeş.

 Lo – is., yırğalanma – Lo harde-harde piyedə.

Qeyd: bu sözdən lo-lo sözü düzəlir. Mənası: başını ora-bura
dürtə-dürtə, girləyə-girləyə. Lo(y)-lo(y) karde-karde nəvedə.
 Lu – is., qabıq – Ənə inci de luy hardışe.

 Lu – is., yamac, döş – Bışiş bə lu beşiş, bəvindeş.

 Lu (bim sözü ilə birləşərək) – f., soyulmaq – Lu (-pus)
bim, mandim.

 Mı – ə., mən – Mı iqlə ıştə mardəruji əzınim.
264

 Mo – is., ana – Çımı şinə mo, tı çiçı pidə.

© Allahverən Nəzərov

 Mo ( karde)-f., calmaq – Bo məclisi 100 iskan şıt mo
bıkəyş.

 Mu – is., tük – Bətı dırozə mu damedəni.

 Mu (“bəbe” sözü ilə birləşdikdə) – f., incələr – Şəriət mu
bəbe, ku əbıni.

 Ne – yox – Ne, nibəşem.

 Ni – f., yoxdur – Kədə qujd ni.

 Ni – f., deyil – Sığ ni bı dardi tov biyə.

 No – is., (başda olan) kəpək – Çımı sədə no bedəni.

 Nu – sif., yeni, təzə – Iştı əğılonış səyku bə po nu kardışe.

 Ov – is., su – Bəmı i ğurt ov bıdə.

 Ov – is., ov (ovlamaqla əlaqədar) – Bə plənqi ovi qıniye
əbıni.
 Oj – sif., açıq – Ojə kəybəku dəşəkəs ve bəbe.

 Oh – k.n.h., oh – Oh, çımı yarə zikə jəydə.

 Pe – z., yuxarı – Saysə bə pe odəm oməbe.
 Pə – is. , ata – Çımı pə maştə bome.

 Pi – sif., yaşlı, qoca – İnson pi biədəy bə çonə zu bədo.

 Po – is., addım, qədəm – İtkə rərə po peqət.

Qeyd: “po” sözünün sinonimliyi, omonimliyi, çoxmənalılığı və
nitqdə məcaziliyi vardır.
 Pu – is., üfürmə – Pu bıkə bıdə sardon bıbu.

 Pu – is., quru, tez alışan – Bənə puy bəvəşe.

 Rə – z., tez, yeyin – 1. Maştə bəpe rə bışiy. 2. İtkə rə bıpıy.

 Rə – z., ertə – Maştəvo rə bəyştiş.

 Ro – is., yol – Ro bıbırıniş?

 Ro – k.n.h., üçün – Kəyro (müəyyən yerlərdə) nun sə?
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Qeyd: “ro” sözü çoxlu mürəkkəb
komponent kimi iştirak edir.

sözün

yaranmasında

 Ru –is., sifət, sima – İminə kərəbe ki, rubəru
mandəbimon.

 Ru – is., çay – Bə ru hələ sol omə, moy oməni.

 Ru (be) – f., axma – Eməy, ru be şe.

 Sa – s., yüz (Zoə bə zoə bəvoten sa sinn bıkə).

 Se – s., üç – Se qəz sipiyə bısəniş.

 Se – is., su hövzəsi, – Navko bo tuk karde bəpe sıftə se
bəqətin.

 Sə – is., baş – Sə çı bədəni podşoy.

 Sə – cif., aldığım..... – Çımı sə olət botı bəvəc əvoni.

 Sə – z., sözlərə qoşularaq sözə “üstündə” mənası verir –
Çay mizisə bınə.

 Si – sif., tox, doymuş – Si çı haği xəbəş əbıni.
 Si – s., otuz – Ğıron si cuzve.

 Si – is., sarımsaq – Imsor si ve kaştə bə.

 Si – is., həsir toxumaq üçün istifadə olunan ağac alət – Bo
tımon bofte si hese?
 Sı – sif., qırmızı – Sıə ranq bəmı xoş omdəni.

 Sı – sif., qızaran – Bə sı bə osıni das jəy əbıni.

 Sı – z., məc. mən.: qızma – Zolımi kinə sı bə, çəy navi qəte
əbıni.

 Sı – z., qızışmaq – Ənə otəşi tono nışte, sı be, əyşte.
 So – is. qamaşma – Çəşonım so jəydə.

 So – is., cilalama – Bə çəxu qəvi qədəy so bıdə.

 So– is., həyət – So çımıne, iştən bənem.

 So (əvonə) – i., kölgə – Diərodə soəvonə çidə.
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 Ta – is., küsmə–küsüşmə – De ta karde ko duz əbıni.

 Ta – f., “karde” sözü ilə birləşərək “geymək” mənası verir.
(Tı ıştə olətonı takarde)?

 Te – is., Ağır yükləri qaldırmaq üçün uzun tir – Qıləy te
biə, dənə çəy jiədə, ros bıkə.

 Ti (ti-kəmon) - is., ox– Ti-kəmon ğədimə silohe.
 Ti – is., tin – Çəxu tiy qədəy dəsu bə sanqi.
 Tı– ə., sən – Tı demı bə vəyə bəşeş?

 To – i., tay – İ to qandım səme.

 To – i., tay, yaşıd – Har ikəs deştə toy bənəve.

 To – i., qat – Lefi to bıkə, bınə.

 To – i., bükülü – Xoliçə toədə hiçi nıbe.

 Tu – i., tut – Tuədoy bınədə nıştimon.

 Tu – i., tüpürcək – Odəm bə vırədə tu əkənin.

 Tu – is., üz, qaymaq – Şıti dimi tu vardəşe.
 Ud – i., ud – Ud ğədimə aləte.

 Üz – i., hal, vəziyyət – Noxəşini uzış ni.

 Fe – f., yubatmaq. Bə həmə koy fe doe xoşı omedə?

 Xu – i., xasiyyət – De xuy hiçone şe əzıniş.

 Xu – i., qeyz – Xuy çımı xırtəş qətə.

 Ha – k.n.h., bəli – Tınən bomeş? – Ha, azən bomem.

 Ha – k.n.h., ay – Ay balə, aşiş bınışt.

 Ha – i., ha – Dərsi çok omut ha!

 He – k.n.h., hə – He, rost votdəş?

 Hə – i., Eşşək – Hə bəzıre, ıştə toy pəydo bəka.

 Hi – i., tarla – Molon bə hi dəşən.

 Hı – k.n.h., hı – Hı, tıni bəsə dəşim.
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 Ça – i., yun əyirici dəzgan – Çımı nənə ça hesışbe.

 Ça – i., 1) Dolandırma – Mıni çakə bəştə balon sə. 2)
Qarışdırma – Aşi çadə.

 Çə – ə., o – Çə diyo omə.

 Çı – ə., bu – Çı diyo omə.

 Çı – ə. nə? – Çı əcəb oməş?

 Ço – ə., niyə? nəyə görə? – Ço nıvote?

 Ço – s., dörd – Ço qılə kitob səme.

 Ço – i., çıraq – Çokə zoə ıştə pıə çoy bəvoşne.

 Çu – i., ağac – Iştə səy qırdo çu çadoydəmon.

 Co – sif., başqa, digər – In sıxani co odəm nıznı.

 Co – sif., ayrı, ayrıca – Əv çəməku co jiyedə.

 Co – sif., özgə – Co odəmiku məsəme.

 Co – z., yer – Ə vırə çəmə nəsli nıştəcoy.

 Co – is., yerdə – Əmə bə ico oməmon.

 Co – f., “bıkə” feli ilə birləşərək “ayırmaq” mənası yaradır
(Mıni co bıkə).

 Şe – i., oxşama. getmə, getdi, oxşadı – Bı axməxətiədə
bəştə pıə şə.
 Şe – f., getdi – Bə kə şe.

 Şə – sif., oxşayan, gedən, axar – Şə odəmi de zuy oqəte
əbıni.

 Şo – sif., şad, şən, sevincək – Navədə bə şikayət bışı şo
bəbe.

Beləliklə, iki hərfdən ibarət 195 söz üzərində müşahidə
apardıq. Nəticə göz qabağındadır. Hətta üç sözdən ibarət (Bə kə
şe) cümlə nümunəsi də verdik. Bu göstərir ki, talış dili hər
cəhətdən zəngin dillər sırasındadır.
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3.33. Talış dilinin leksikasında “dinc-aşiş, sıs, rık, ğəzəbğıyz, kəzəl” sözlərinin yeri

FB-də “dinc (dincəlmək), hirs (qəzəb)” sözlərinin qarşılığı
ilə əlaqədar müzakirə getdi. Hər kəs fikrini bildirdi. Ancaq
söylənən
fikirlər
dilçilik
nöqteyi-nəzərindən
qeyripeşəkarcasına və birtərəfli olduğu üçün məsələyə münasibət
bildirməyi qərara aldım.
Qeyd etmək lazımdır ki, dilin leksik təkibi iki yolla inkişaf
edir:
1. Dilin daxili imkanları hesabına.
2. Alınma sözlər hesabına.
Talış dili də bu prinsipdən kənarda qalmır və qala da
bilməz. Yuxarıda sadaladığımız sözlərdən “dinc” sözü “Azərb.
dilinin izahlı lüğəti”ində belə izah olunur: “sif. Başqasını narahat
etməyən, əziyyət verməyən, yalnız öz işi ilə məşğul olan; sakit”.
Bu söz müasir talış dilində də işlənir. Dinc - sakit, dinc yorğunluq, dinc - köklük, dinci ni (nodinc) - şuluqçu. 1. Dinc
bımand - sakit dur. 2. Ve nodincə əğıle - çox nadinc uşaqdır. 3. Əv
hiç dinci ni - sakit duran deyil. 4. Bo dinci zəvol ni (yol. sıx. ) sakit olana zaval yoxdur. 5. Imsor çımı molon (həyvonon) çok
dinc bıən - bu il heyvanlarım yaxşıca kökəliblər. 6. Bıdə ıştə dinci
bıstənım, bomem - qoy dincimi alım, gələrəm (yorğunluq
mənasında). Göründüyü kimi “dinc” sözü talış dilində omonim
söz kimi işlənir. Dinc sözünün talış dilindəki qarşılığı əsasən
“aşiş” və bəzi hallarda “sıs” sözüdür. Altıncı cümlədə “dinc” sözü
“sıs” sözünə uyğun gəlir. 1. Aşiş bımand - Dinc qal. 2. Sıs bim –
yoruldum. 3. Çımı dıli sısiş karde – ürəyim taqətdən düşdü.
Göründüyü kimi, dinc sözünün dildə işlənmə məqamları “aşiş”
və “sıs” sözlərinə nisbətən daha genişdir.
Hirs (qəzəb) sözləri ərəb sözüdür. Talış dilində bu söz
“ğəzəb”, “ğıyz”, “kəzəl”, “rık” və “tusun” formasında işlənir. Bu
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sözlərin hər birinin öz işlənmə məqamları vardır. 1. Xıdo bətı
ğəzəb bəka. 2. Ğıyz mıni kıştəbe. 3. Rə-di bə kəzəl bome. 4. Rıki
bə devləti ziyan hestışe (yol. sıx. ). 5. İkərədə tusun be.
Göründüyü kimi, bir məfhumun məqamına görə ayrı-ayrı
sözlərlə ifadəsi dilin zənginliyinə dəlalət edir. Bu sözlər
quruluşuna görə sadə sözlərdir. “Rık” sözü isə “rıkıso”
formasında da işlənə bilir ki, bu da mürəkkəbləşməyə doğru
inkişafdır.

3.34. “Tımon” (hırdəpizə tımon, kələpizə tımon) çiçe? (həsir nədir?)

Həsir haqqında, yəqin ki, çoxları məlumatlıdır. Bu təbii
xammaldan hazırlanan məişət əşyası, hamı bilir ki, talışlara
məxsusdur. Həsir haqqında müəyyən qədər yazılmışdır. Lakin
mən bununla əlaqədar yazılanları nəzərdən keçirtdim, həmin
əşya haqqında tam məlumata rast gəlmədim. “Tımon”, həm də,
insanların sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyəti olan məişət
əşyasıdır. Odur ki, həmin əşya haqqında daha geniş məlumat
verməyi qərara aldım.
Həsir adlanan əşya və onun istehsalı üçün lazım olan bütün
xammal talış zonasında bitir. Əsasən yer döşəməyə xidmət edən
bu əşya talış dilində “tımon” adlanır. “Tımon” toxumaq üçün
istifadə olunan xammal “pizə” adlanır. “Pizə”nin isə iki növü
vardır: hırdə piz(ə), kələ piz(ə)-dəlo. İndiyə qədər həsir deyəndə
kələpizdən və ya dəlodan hazırlanan əşya nəzərdə tutulub. Onu
da qeyd edim ki, kələpiz-dəlo azərbaycan dilinə “qamış” kimi
tərcümə olunub. Bu səhvdir. Çünki qamış səthi dəyirmi və bərk
olan bitkidir. Onun dəlo və ya kələpiz adlanan lığa oxşar bitki ilə
əlaqəsi yoxdur. Məncə, bu əşya-bitkilərin adları müəyyən fonetik
dəyişikliklərlə şivə sözü kimi Azərbaycan dilinə keçmişdir. “Lığ”
sözü kimi. Kələpiz əsasən düzən yerlərdə, su daha çox qalan
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ərazilərdə bitir. Bu növ həsirlərə “dəloə tımon” da deyilir.
Bəs hırdə pizə nədir? O harada bitir və digər növdən nə ilə
fərqlənir? Bu növ xammal nisbətən hündürlüklərdə (doğrudur,
bu da sucaq yerlərdə bitir, ancaq kələpizdən fərqli olaraq daha
çox bərk, gilli torpaqlarda) bitir. Onu hər vaxt biçmək olmaz.
Yuxarı hissəsində tum əmələ gəldikdən sonra biçirlər. Diametri
təxminən 2-3-4 mm. olur. Ucu iti olur. Toxunma qaydası
kələpizdəki kimi olsa da, çətindir.
Leğ (azərbaycanca-lığ kimi səslənir) adlanan bitkidən
xüsusi iplik eşilir ki, bu “leğərıştən” adlanır. Uzunluğundan asılı
olaraq dasq(k) o adlanan hörmə yeri hazırlanır. İkisi bir, ikisi
digər başda olmaqla dörd ağac mıxça yerə basdırılır. Həmin
leğərıştəndən (lığ iplikdən) təx. 5-6 sm məsafədə uzanasına
bağlanır (daskonun o baş-bu başı bağlanır). Hörgünü döymək
üçün “Sİ” adlanan alətdən istifadə olunur. “Sİ” ağır ağac
materialdan (dəmirağacı, palıd və ya nildən) yonulur. Bərabər
məsafədə ona deşiklər açılır. İpliklər həmin deşiklərdən
keçirilərək “dasqo” nun digər başına bağlanır. Bu növ tımon
(həsir) toxumaq üçün qadından güc, bacarıq tələb olunur.
Həsirin uzunömürlü olması üçün onu kip toxumaq tələb olunur.
Bacarıqlı qadınlar onun üzərində müxtəlif fiqurların naxışını
açardılar. Gəlin köçən qızlara bu növ tımon (həsir) cehiz
verilərdi. Mən o həsirdən 7 metr uzunluğunda toxunanını
görmüşəm (anam və həyat yoldaşım toxuyardı). Həsirin
kənarları (iki tərəfdən) saç kimi hörülərdi. Bu “nıvesə” adlanır.
Toxuyan özü hər hansı bir yeşiyin, kötüyün üstündə otururdu ki,
öz yükünü həsirə salmasın. Bütün bunlar hırdəpizətımoni
uzunömürlü edən cəhətlər idi. Kələpizətımonda bu xüsusiyyətlər
olmadığı üçün tez dağılır.
Hırdəpiz (hırd(ə)+pizə), kələpiz (kəl(ə)+pizə), leğərıştən
(leğ(ə)+rıştən) sözləri iki sözün birləşməsindən əmələ gələn
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mürəkkəb sözlərdir. Burada maraqlı bir faktla qarşılaşırıq.
Bitkilərin adları talış dilində söz (ismi) birləşməsidir. “Hırdə
pizə”, “kələ pizə”. Məs: 1. Imruj bo kələ pizə jəy şəbim. 2. Çəmə
kəy tono hırdə pizə hese. Yerindən asılı olaraq bu sözlər bir
vurğu altında tələffüz olunur və mürəkkəb söz əmələ gəlir. Məs:
1. Tı ımsor çoknə tımonı boftə? 1. Az ımsor hırdəpizım boftə. 2.
Az ımsor hırdəpizə tımonım boftə. 3. Tınən kələpizətımonı
bofte? 4. İ qılən kələpizım boftə nime.
Beləliklə, bu milli əşyalar talışlara məxsus olduğu kimi,
onların adları da talış dilinə məxsusdur.
3.35. “Vəxməku”, yoxsa “vəhməku”?

Bir dəfə İ. Şükürzadə ilə söhbət vaxtı dedi ki, kəndimizdən
yuxarıda yerləşən “Piədi”nin yanındakı dağlardan birinin adını
rus alimi Q. F. Çursinin 1926-cı ildə çap olunan “Talışı” adlı
kitabında “Vəxməku” kimi qeyd olunub. Sözün hansı mənanı
ifadə etməsi ilə əlaqədar bir qədər fikir mübadiləsi apardıq.
Ancaq qəti qərara gələ bilmədik. Sonra bu sözlə əlaqədar çox
düşündüm və aşağıdakı qənaətə gəldim:
“Vəxməku” mürəkkəb sözdür. “Vəxm” sözün birinci hissəsi,
“ə” bitişdirici, “ku” isə “dağ” deməkdir. “Vəxm” bir şeyi
təmənnasız bağışlamaq, verməkdir. Ərəb dilindən keçən sözdür.
Məs: I separə vəxm kardəm və s. Əsasən, dini mahiyyət daşıdığı
üçün sov. hakimiyyəti illərində çap olunan “İzahlı lüğət”ə
düşməmişdir. Beləliklə, “vəxm” sözü ilə “ku” sözünün birləşərək
ilk mərhələdə məna verə bilən mürəkkəb söz əmələ gətirməsi
mümkün deyil. Dildə “H” səsinin “X” səsinə keçməsi təbii haldır.
Həm də həmin şəxsin rus olduğunu nəzərə alsaq hər şey aydın
olar. Rus dilində “h” səsi yoxdur. Çox güman ki, “x-h”
əvəzlənməsi bu cür baş verib. Sözün təhlili ilə bağlı fikirləşərkən
aşağıdakı versiyalar meydana çıxır: 1. Tarixin müəyyən
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mərhələsində həmin dağda vuruş, döyüş, çarpışma olmuşdur.
Həmin qanlı döyüşdə insan(lar) öldürülmüş, bu onların
yaxınlarını qəm-qüssəyə düçar etmişdir. (Vilvan kəndindəki
Şahişəhidan qəbiristanlığının adı belə yaranmışdır). Ondan
sonra dağ “Vəhməku” adlanmışdır. “Vəhm” sözü Azərb. dilində
əsasən, qorxu, vahimə….kimi işlənir. Talış dilində isə daha dərin
məna daşıyır: ürəyin qubar bağlaması, ürəyi daxilən didibdağıdan sağalmaz xəstəlik. (Məs:1. “Çımı dıli vəhmış səvarde”. 2.
Iştı dıl vəhm səvo. 3. Tıni vəhməjə bıboş. Deməli, söz
“vəhm+ə+ku sözlərinin birləşməsindən ibarətdir). 2. Həmin
dağın qabağı açıqdır-dənizə baxır. Bu dağ Piədi kəndi ilə üzbəüz
və ya yanındadır. Relyefinə görə yaxşı külək gətirmə
qabiliyyətinə malikdir. İnsanlar bunu nəzərə alaraq “VovəkuVooməku” (külək tutan dağ) demişlər. Yaşadığım ərazidə
“Viəjonəku (Voəjənəku)”adlı dağ vardır. Bu söz də o qəbildəndir.
“3. Həmin dağ ətrafındakı dağlara nisbətən hündürdür. Aydın
məsələdir ki, hündür dağa qar daha tez yağır. İnsanlar buna görə
dağa “Vabəku“ (başında qar olan dağ) da demişlər. 4. Ondan
yuxarıda başında qar olan dağ görmüşlər və “Vavəku” (qar olan
dağın qabağındakı dağ) demişlər. 5. Nəhayət, bu dağ Talış sıra
dağlarında bir dağdır. Dağın biri digərinə baxır. İnsanlar dağa
“Vəbəku” (qabağı dağa tərəf olan) demişlər.
3.36. “Viləsəgin”, “sərqərdon”, “əvorə-sərqərdon” sözləri
haqqında

Talış dilində, əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi, mürəkkəb söz
anlayışı, (həm də bu sözlərin üç komponentdən ibarət olmasının
bu dil üçün xarakter hal olması), sinonimlik (omonim və
antonimlik) çox güclüdür. Bu baxımdan “viləsəgin, sərqərdon,
əvorə-sərqərdon” sözləri diqqəti cəlb edir. Azərbaycan dilindəki
yumaq, kələf sözləri talış dilində qululə (qullə) kimi işlənir
273

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

(məsələn: toğə qullə). Dilin sonrakı inkişaf dövrlərində qul(u)lə
ilə yanaşı “villə” sözü də işlənmişdir. Villə sovet hakimiyyəti
illərində ağac materialından hazırlanırdı. Ona nazik sap sarınırdı
(hər sapın nömrəsi olurdu: 10N, 40N və s.). Həmin villə adlanan
sarğıda sapın ucu tapılmalıdır ki, açıb axıra çıxasan. Əks təqdirdə
sap qırıq-qırıq edilər, nəticə hasil olmaz. “Viləsəqin” sözü
mənşəyini burdan götürür (villə+sə+qin-kələfinin ucunu
itirmək). Mənası belədir: evi yıxılan, getdiyi yolu itirən, avara
qalan, hər şeydən əli üzülən, naçar qalan. Bu söz formalaşana
qədər ifadə və ya cümlə şəklində işlənmişdir ki, paralel olaraq bu
gün də davam edir (Iştə terış (teri tıkış) qin kardə). Astara
talışcasında (dialektində) bu “ıştə villə səş qin kardə” ifadəsi
(yolon sıxan-atalar sözü) şəklində işlənir. “Viləsəqin” sözünə
sinonim kimi “sərqərdon” sözü işlənir ki, yersiz-yurdsuz, sərsəri,
işindən-yurdundan avara düşmək, işsiz-gücsüz, vellənmək və s.
mənaları ifadə edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “viləsəqin”
(kələfin ucunu itirən) adam da eyni vəziyyətdədir-sərgərdandır.
Məs: 1. Hiç Xıdo bəndə viləsəqin nıbu, tı viləsəqin bıəş. 2. Xıdo
ıştə bevəcə bəndən sərqərdon onıqətı, əv həni sərqərdon bıə.
Nəhayət, mən belə hesab edirəm ki, “əvorə-sərqərdon” sözü də
mürəkkəb sözdür. Çünki bu sözlər arasında pauza-fasilə çox
azdır. Deməli, defislə yazılan mürəkkəb sözdür. Doğrudur,
sərqərdon sözü avaranın ifadə etdiyi mənanı da özündə ehtiva
edir. Ancaq bu söz artıq bu cür formalaşmışdır. Beləliklə, üç
mürəkkəb söz sinonim kimi dildə paralel şəkildə işlənərək fikrin
bütün incəliklərini ifadə edir. “Viləsəqin” (villə+sə+qin) üç,
“sərqərdon” (sər+qərdon) iki, “əvorə-sərqərdon” isə üç sözün
birləşməsindən ibarətdir.
Müxtəlif dillərə nəzər yetirdikdə, proses həmişə sadədən
(sadə söz, düzəltmə, mürəkkəb söz) mürəkkəbə doğru inkişaf
edir. Sinonim kimi iki və üç komponentli mürəkkəb sözün
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işlənməsi talış dili üçün xarakterik və maraqlı faktdır.
3.37. “Zəmin”, “bum” sözləri haqqında

“Buməlarzə ilə əlaqədar söhbətimiz oldu. Bu söz eyni
kökdən olan bir neçə sözü yadıma saldı və məni bu sözlər
barədə fikir söyləməyə vadar etdi. Talış dilində “zəmin” sözü
Azərbaycan dilindəki “torpaq” mənasını verir. Bu söz çox geniş
üslubi imkanlara malikdir.
1. Torpağın insan üçün yaşayış məskəni olması: “Xıdo
zəmini bo insonon jimon kardeyro ofəyəşe (ofəyə kardəşe)”.
2. Bioloji cəhətdən bütün bitkilərin inkişafına əlverişli
olmasını göstərmək üçün. Həmə rəson (bitkion) ıştə zuy zəmino
səydən.
3. Müxtəlif məcazi mənalarda. 1) Zəmini dim sardone. 2)
Zəmini bo hiç kəsi vəfo kardənişe. 3) Zəmin əməni həmə ebəba.
4) Zəmini votışe: “Mıni bıkışt, tıni bəji bıkəm”. 5) In zəmini ve
zoon ebardəşe və s..
“Zəmin” sözünün sinonimi kimi “bum sözü işlənir. Bu söz
bir sıra sözlərlə birləşərək yeni sözlər yaradır və dilimizin üslubi
imkanlarını artırır. Həmin sözlər aşağıdakılardır:
1. “Buməlarzə” (zəlzələ) təbii fəlakətin adıdır. Əgər vaxtilə
babalarımız yer titrəməsini “zəmin” sözü ilə əlaqələndirib
“zəminəlarzə”, “zəminoşinye” desəydilər, yəqin ki, fikrin üslubi
imkanları qaneedici olmazdı. Ancaq “buməlarzə” sözü zəlzələnin
bütün vahiməsini özündə əks etdirir.
2. “Bumərişə” (yerkökü) - Yeyilən, köklü meyvədən ibarət
olan bitki. Yeyilən hissəsi törpağın altında, kök, rişə şəklində
olduğu üçün ona “bumərişə” adı verilmişdir. Çünki zəminərişə
deyilsəydi, qarışıqlıq yarana bilərdi. Axı “zəmin”də çox rişələr
var. Yeyilən yeganə rişədir ki, bum(ə)sözü ilə birləşərək yeni söz
əmələ gətirmişdir.
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3. “Buməğələm” - Bu isə torpağın səthindən azca yuxarıda
olan calaqdır. Yuxarıda deyilən məna dolğunluğu və fikrin
tamlığı bu sözə də aiddir.
4. “Buməsef”. Xüsusi alma növüdür ki, “bumə” sözü ilə “sef”
sözünün birləşməsində əmələ gələrək dolğun bir məna
yaratmışdır. Vaxtilə kartofa da buməsef deyərdilər.
5. “Buməğəylon”. Bu söz məcazi məna daşıyır. Boyu kiçik
olan adamlar haqqında deyilərdi. (Ə buməğəyloni votışe).
6. “Bum” sözü “zəmin” sözü ilə yanaşı qarğış da
yaratmışdır: “Tı bə bumboş bəpe”
“Buməlarzə”, “bumərişə”, “buməsef”, “buməğəylon” sözləri
mürəkkəb sözlərdir. Bu isə “bum” sözünün talış dilinin
leksikonunda necə məhsuldar olduğunu bir daha sübut edir.
Sonuncu ikisi artıq arxaikləşmişdir. Beləliklə, göründüyü
kimi, “zəmin” və bum(ə) sözləri sinonim kimi dilimizdə çox geniş
miqyasda işlənir. Bu sözlərin hər biri, eyni zamanda,
çoxmənalılıq xüsusiyyətinə malikdir ki, yuxarıda izah etməyə
çalışdıq.
3.38. “Zənqel” sözünün leksik mənası

Çoxdan idi ki, bir neçə sözün leksik mənası ətrafında
fikirləşirdim. Həmin sözlərdən biri də "zənqel"dir (yaşadığım
ərazidə belə adlanır). Dünəndən bu sözün ətrafında söhbət
gedir. Aydın oldu ki, söz Talış dilinin yayıldığı digər ərazidə
"zərqent" adlanır. Beləliklə, sözün səs dəyişimlərini nəzərə
alsaq, görərik ki, bu söz çox qədim tarixə malikdir. Mən
deyərdim ki, bu dilin ilk formalaşma mərhələsinin məhsuludur.
Cünki sözün ilk əmələgəlmə forması bir neçə dəfə dəyişikliyə
uğramışdır. Bu söz dağlıq ərazilərdə bitən bitkinin adı ilə
bağlıdır. Ata-babalarımızın da bu ərazilərdə ilk və əsas
məşğuliyyəti maldarlıq olub. Həmin bitki isə çox gözəl yemdir.
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Ona görə də istifadə etdikləri bitkini adlandırmaq maraqlı olub.
Bu bitkinin nisbətən uzunsov, ucu şiş və çox da enli olmayan,
olduqca yaşıl yarpaqları vardır. Müasir dövrdə yaraşıq üçün gül
büketlərinin arasına qoyularaq satılır.
"Zənqent", sərkert", zə(e)nqent" və ya "zənqel". Hər iki
variantda sözün ilk əmələgəlmə formasına diqqət edək. Mən
belə hesab edirəm ki, bu söz mürəkkəb sözdür. Söz "sər" və
"kert" sözləri ilə bağlıdır. “sər”-“sə"-baş, "kert" isə bir qədər
hündürlük, ətrafına nisbətən yüksəklik deməkdir. Zaman
keçdikcə sözdə səs düşümü, səs artımı, səs əvəzlənməsi fonetik
hadisəsi baş vermiş və bu günkü variantı əmələ gəlmişdir.
3.39. “Zəv”, “zəmbərəzox” sözünün leksik mənası haqqında

“Zəv” və “zəmbərəzox”un “zımbırtı şeylərlə” əlaqəsi
yoxdur. “Zəv” əlin iç hissəsidir. Əlin iç hissəsi fiziki quruluşuna
görə üzüaşağı olur. Ona görə də bu sözün qosulduğu sözlər
üzüaşağılıq bildirir. “Zəv bıjən” (söz birləşməsidir),
“zəvbədiməy”, “zəvəruon” bu qəbildəndir. Bəli “dim“ üz
deməkdir. Burda artıq “dim” sözü çoxmənalılıq daşıyır. İnsanın
üzü və yerin üzü. Yəni“ odəmi dim zəvi formədə de olaxtəvırəy
dimi vəbəvə mandedə. Talış dilində sinonimlik olduqca
güclüdür. Hele, vanq, sədo (kə) sözləri sinonim sözlərdir. Sədo
bıkə-sədokə sözü ilə eyni quruluşa malikdir. Azərbaycan
dilindəki “ilə” qoşması kimi (babamla-nənə ilə (deyilişdə
nənəylə). Lənkəran-Lerikdə “Kali” sözü – “bəzi” kimi tərcümə
olunur. “Kami” isə bir qism, müəyyən qədər mənalarında işlənir.
Astarada isə “kali-kami” sözləri sinonimdir. Masallıda da “kali”
sözü az, Lənkəranda bu söz “kami” formasında işlənərək “az”
mənasını ifadə edir.
Dilimizdə “zəmbərəzox” sözü də vardır. Hal-hazırda bu söz
arxaikləşmənin son mərhələsindədir. Təxminən “heç bir şey, heç
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bir qırıq (zərrə də) da “vermərəm” mənasını ifadə edir. Bu söz
“ümidi tam qırmaq mənasında işlədilir. Məs: 1. Hiç bətı
zəmbərəzoxən ədənim. 2. Bəy zəmbərəzoxən nıdome. Bu söz,
fikrimcə, qeyri-müəyyənlik bildirən saydır. Quruluşu barədə
konkret qərara gələ bilmirəm.
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IV. Tolışə zıvon iyən toloşon həqqədə məğalon
(Talış dili və talışlar haqqında məqalələr)
4.1. Ədəbi dillə bağlı düşüncələrim

Ədəbi dil nədir? “Ədəbi dil xalq dilinin ciddi fonetik, leksik,
morfoloji və sintaktik normaları əsasında fəaliyyət göstərən
formasıdır, yəni xalq dilinin cilalanmış təzahürüdür. Bu
cəhətdən ədəbi dil dialektə qarşı durur və ondan fərqlənir.
Ədəbi dil bütün üslubların sistemidir....”
Döstlar talış dilinin Azərbaycan ərazisində (əgər belə
demək mümkündürsə) 4 şivəsi vardır. Lənkəran, Lerik, Masallı,
Astara. Eyni söz bu şivələrdə bəzən müxtəlif formalarda işlənir.
Bu gün ədəbi dil ətrafında söhbətlərin getdiyi bir vaxtda onların
arasından məqbul variantın seçilərək verilməsi bir qədər
çətinliklər yaradır. Burada obyektiv variantın seçilməsi gərəkdir.
Əgər kimsə obyektivlikdın kənara çıxsa, bizim “tırşinəaş”
dediyimiz yeməyə oxşar bir vəziyyət alınar. Bunun üçün
aşağıdakılara diqqət etmək lazımdır:
1. Yerliçilik (mənim yaşadığım ərazinin sözü olsun)
prinsipindən uzaq olmaq.
2. Yeri gələndə (bundan düzgün istifadə olunmalıdır)
tarixilik prinsipinə riayət etmək.
3. Sözlərin deyilişində məqbul variantı seçmək.

4. Region mərkəzi prinsipini, sözlərin bu əsasda
verilməsini təmin etmək (Talış Xanlığı dövründən
başlayaraq regionunun mərkəzi Lənkərandır. Elə insan
vardır ki, ömründə bir dəfə də olsun Lerik, Astara,
Masallıya getmir, ancaq həmin rayonların adamları
Lənkərana tez-tez gəlirlər və münasibətdə olurlar).
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5. Astara ilə digər üç rayon arasında kəskin söz fərqləri
olduğu üçün məqbul sayılan sözlər paralel verilsə,
məncə, yaxşı olar.
6. Sözün daha çox işlənmə arealını nəzərə almaq.

7. Hamının aydın başa düşdüyü bədii nümunələrdən
geniş istifadə etmək.

Bu siyahını artırmaq da olar. Məncə, bu qədər hələlik
kifayət edər. İndi isə bəzi konkret nümunələrə keçək. Talış
dilində “az, mı” I şəxsin təkini bildirir. Bu sözdə (az) hal-hazırda
assimilyasiya prosesi gedir. “A” variantından da istifadə olunun.
“Az bə di şedəm - A bə di şedəm”. Ancaq bü sözə saitlə başlanan
şəkilçi artırdıqda belə deyilir: “Azən detı bomem”. Deməli,
burada “z” düşmür. Burada I variant məqbul sayılmalıdır. Məncə,
“az, mı” variantının hər ikisi daxil olmalıdır.
Müzakirəyə çıxarılan aşağıdakı sözləri nəzərdən keçirək:
1. İnə donə - ananın ətəyi
2. Bandi dovnə - dağın ətəyi
3. Dırozə hə - zürafə
4. Şəkiləkə - şəkilçi
5. Pəhüşi qəte - darıxmaq
6. Vığomi qəte - çox darıxmaq.

Burada “ətək” mənasında “donə - dovnə” sözləri verilib.
Bunların hər iki variantı hər hansı kiçik ərazidə işlənir. Sözün
“dofnə” variantı daha məqbuldur. Çünki “donə, dovn(y)ə” - “tum
və əmizdirmək mənası verir”.
Orada “dırozə hə” (zürafə) söz birləşməsi verilmişdir.
Əvvəla, bu sözlər lüğət üçün müzakirəyə verilirsə,
orfoqrafiya lüğətində söz birləşməsi ola bilməz. Dubarə,
“zurafə”ni “dırozə hə” kimi yazmaq mənasızdır. Bu sözün mənası
lüğətdə belədir:
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“Zürafə (is. ər. zool) - boynu çox uzun və qabaq ayaqları dal
ayaqlarından uzun, gövşək Afrika heyvanı”. Bu cür terminləri
olduğu kimi saxlamaq lazımdır. “Pəhüşi qəte” - darıxmaq kimi
verilib. Bu söz “pəvuşi” səs tərkibindədir. Mənası “kimi isə
arzulamaq, istəmək, onu görməyi konlündən keçirməkdir”.
“Vığomi qəte” - çox darıxmaq” kimi verilmişdir. Bu söz
“vəğomi” səs tərkibindədir. Mənası nəyi isə istəmək, ondan
istifadəni könlündən keçirtmək, arzulamaq.
Dilimizdə elə sözlər vardır ki, o, mənasına görə, əmələ
gəldiyi kökdən tamamilə ayrılmışdir. Məsələn, Azərbaycan
dilindəki “həmşəhərli-həmşəri” sözü dilimizdə “həmişəri” səs
tərkibində işlənərək “görməmiş” mənasını verir.
Beləliklə, ədəbi dilin formalaşdırılması prosesi olduqca
çətin, gərgin, müddət və zəhmət tələb edən bir prosesdir.

4.2. Dilimizin saflığını və sadəliyini qoruyaq

Bu yazımda söhbət açacağım məsələ dilin lüğət tərkibi və
üslubi cəhətdən ona münasibətdir. Dilin lüğət tərkibində söz
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilin ən kiçik vahidi “səs”, ortancıl
vahidi “söz”, ən böyük vahidi “cümlədir”. “Söz” hər bir dilin
maddi bazasıdır. Nitqin formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə
malik olan cümlənin qurulmasında söz əvəzsiz rol oynayır. Daha
doğrusu, cümləsiz nitq, sözsüz isə cümlə mümkün deyil. Deməli,
fikrin dolğun, səlis, anlaşıqlı olması üçün sözün mühüm rol
oynaması göz qabağındadır. Bütün dillərə aid olan bu
inkaredilməz həqiqət doğma dilimiz olan talış dilinə də aiddir.
Bu gün bizə gəlib çatan sözlərin müəyyən faizi tarixin
dərin qatlarından süzülərək dildə vətəndaşlıq hüququ qazanmış,
yaşamış, yaşayır və yaşayacaqdır. Dilimizdə elə ideomatik
ifadələr vardır ki, onları yaradan və bu günə qədər yaşadan
savadsız ata-babalarımıza ancaq təşəkkür düşür.
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Dildə söz yaradıcılığı sabitləşən proses deyil. Bu daim
davam etməkdə və inkişafda olan prosesdir. Elmi-texniki tərəqqi
və cəmiyyətin durmadan inkişafı, xalqların bir-biri ilə bu və ya
digər şəkildə əlaqəsi bunu labüd edir. Bu prosesin düzgün
istiqamətə yönəldilməsində ziyalılar mühüm rol oynayır.
Dövrümüzdə talış dili ilə əlaqədar müxtəlif söhbətlər gedir,
yazılar yazılır, qəzet nəşr olunur, bədii əsərlər yazılır, internet,
televiziya verilişləri yayımlanır. Beləliklə, ədəbi dilimizin
formalaşması üçün zəmin yaranır. Bunu elə etməliyik ki, gələcək
nəsil düzgün qənaətdə olsun. İstər dildəki sözlərin üslubi
cəhətdən nitqdə istifadəsi, istərsə də yeni sözlərin yaranması
məsələsində diqqətli olmalıyıq.
Dildə yeni sözlərin yaranması canlı danışıq dilinə və
ictimai münasibətlərə (yuxarıda sadaladıqlarım) əsaslanmalıdır.
Unutmaq olmaz ki, Azərbaycan çoxsaylı xalqların yaşadığı bir
ölkədir, uşaqlarımız azərbaycan dilində təhsil alır, ortaqlı
sözlərdən daha çox istifadə olunur. Məncə, ya bilərəkdən və ya
bilməməzlikdən buna əməl olunmur. Bir neçə nümunəyə diqqət
edək:
• Tolışə dərson (veb course) qrupunda 1-ci sinif
dərsliyindən nümunə gətirilib: Şəkilədə bə sıxanon bə
heca poə bıkən. “Poə” sözü üslub cəhətdən yerində
işlənməyib və fikri tam çatdıra bilmir. “Poə” iti alətlə
nəyi isə kəsməkdir. Hecanı isə biz fikirlə nitqimizdə
bölürük. “Poə” əvəzinə “co” sözü mənanı daha dolğun
ifadə edir: “Şəkildə bə sıxanon bə heca “co” bıkən”;
• Azərbaycan sözü Ozobijon kimi verilir. Görəsən bu sözü
Azərbaycan kimi işlətmək olmazmı? Axı bu halda sözün
tarixilik prinsipi pozulur;
• Çox vaxtı oxuyuruq: “Iştı movardə ruj bud bıbu”. “Bud”
sözü “münbit” mənasını verir. Cümlə belə olsa daha
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dolğun olar: ”Iştı mobıəruj (“movardəruj” əvəzinə
“mobıəruj” daha dolğundur) mıborək bıbu”. Axı biz
mübarək sözünü geniş işlədirik;
• Ölkə mənasında “Kişvər” sözünə daha çox rast gəlirik.
Danışıqda bu sözə rast gəlmirik. Əgər bu söz danışıqda
yoxdursa, deməli, yazıya (formalaşdırmaq istədiyimiz
ədəbi dilə) gətirməyin mənası yoxdur. “Kişvər” (Keşvər)
fars sözüdür. Biz isə İran ərazisində yox, Azərbaycan
ərazisində yaşayırıq. “Ölkə” hamının gündə dəfələrlə
işlətdiyi sözdür. Məncə, “Ölkə” daha məqbul variantdır;
• Məqaləyə belə bir başlıq verilib: “Şərəfinə ruşnəfikir
umr mamu”. Dilimizdə “fik”-diqqət, nəzarət etmək,
baxmaq mənalarında işlənir. Ərəb dilindən keçən “fikr”
sözü isə-fikir, rəy, mülahizə, düşünmə mənalarını verir
(ıştı fikir çiçe, ıştə fikri bıvot, çiç fikir kardəş).
“Ruşinfikir” (rovşənfiki(r)-fars dilində)-ruşin və fikir
sözlərinin birləşməsindən əmələ gələrək fikri işıqlı
deməkdir. Başqa sözlə desək, ziyalı mənasını verir.
Deməli, ziyalı sözü dilimizdə tam formalaşıb, hər kəs də
ziyalı sözünün hansı mənanı ifadə etməsini bilir. Məncə,
ziyalı sözünü işlətmək daha qənaətbəxşdir. Bununla
bağlı ikinci nümunəyə diqqət edək: “Yazığə jen çokono
əzıni ki, rostə fikədə bıə ni”. Bu cümlədəki və habelə
həmin mətndəki mənanı başa düşmək üçün ya o
ərazinin ləhcə xüsusiyyətlərini bilmək, ya da tərcüməçi
tapmaq lazımdır. İki sözə diqqət edək: “əzıni”, “fikədə”.
Talış dilində felin zamanlarını düzəltmək üçün təsdiqdə
“bə”, inkarı bildirmək üçün isə “ə”, “ni” hissəciklərindən
istifadə olunur. Bu o deməkdir ki, dilimizdə zaman
şəkilçiləri sözün sonunda olduğu kimi, əvvəlinə də
artırıla bilir (zındə-bilir, bəzıne-bilər, nibəzıne-bilməz,
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əzınim-bilmərəm və s.). Bu cümlədə “əzıni” əvəzinə
“bəzıniy”, “fikədə” əvəzinə “fikrədə” işlənsə cümlə
üslubi cəhətdən daha dolğun olar;
• Yenə oxuyuruq: “1, 2, 3 sinfi kitobon çımı dasto
dəvardən. Mandə 4 sinfi kitobon”. Burada işlənən ərəb
rəqəmləri sıra bildirdiyi üçün onlardan sonra sıra
bildirən şəkilçi işlənməlidir.
Dilin təhrifi ilə bağlı onlarla-yüzlərlə nümunə gətirmək
olar. Məncə, kifayətdir. Bu yazımı oxuyanlardan xahiş edirəm ki,
məni düzgün başa düşsünlər. Məqsədim dilə hamının
məsuliyyətlə yanaşması, onun saflığı və sadəliyinin
qorunmasıdır. Kimdəsə nöqsan axtarmaq deyil. Ona görə də,
sitatlardan əvvəl heç kimin adını çəkməmişəm. Mən ana dilimi
bilən və çoxillik təcrübəm əsasında onu dilçilik nöqteyinəzərindən araşdırmağı bacaran bir şəxs kimi fikirlərimi sizə
catdırdım.
Tatoni - tathoni-(isti bulaq), çılçaşmə (qırx göz), İbadi
(istisuyu).
Ərazimizdə çoxlu toponim vardır ki, onlar adlarının
mənasını sirr olaraq özündə saxlayırlar. Belə toponimlərdən biri
İbadi adı ilə tanınan istisuyun adıdır. Bu toponimlə əlaqədar
eşitdiklərimi nəzərinizə çatdırıram.
1990-cı illərin ortalarında həmin istisuya Akif adında bir
nəfər başçılıq edirdi. O mənə dedi: "Evimizdə bir kitab vardı.
Nənəm onu repressiyadan (37-ci ildən) xilas edə bilmişdi. Uzun
illər onu Quran bilmişdik. Hətta əsgəri xidmətə gedənləri nənəm
bu “Quran”ın altından keçirərdi. Mən də keçmişdim. Bir
müddətdən sonra əmim oğlu (qeyri-dəqiq ola bilər) Orta Asiyaya
ruhani təhsili almağa getdi. Qayıdandan sonra dedi ki, bu kitab
Quran deyilmiş. Kitab "Ərdəbildən Astraxanbazarına (1966-cı
ildən Cəlilabad) qədər Talış torpaqları haqqında" adlanır. Kitab
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təxminən XVIII əsrdə yazılmışdır. Həmin kitabda İbadi istisuyu
haqqında geniş məlumat verilmişdir. Dediyinə görə 40 nəfər
varlı şəxs burada özünə istirahət yeri və hər biri də özünə
çimmək üçün bir, indiki dillə desək, vanna hazırlatdırmışdı. Ona
görə də o vaxt bura "Çılçəşmə" adlanıb. Dərənin eni 40 metr
olub. Sonra zəlzələ nəticəsində istisu vannaları uçqunun altında
qalmışdı. "Tatoni" adı "Çılçəşmə"dən əvvəl bu istisuya verilib.
"(Uçqunun altından çıxarılan 2 vannanı mən görmüşdüm. O
vannaların yerində indi üstüörtülü bir saray tikilib.
Rəhmətlik atam isə mənə belə bir əhvalat danışmışdı:
Sovet hökumətinin ilk illərində indiki Kiçikbazar məscidinin
yanındakı asfaltın yerində cərgə ilə dükanlar varmış. Həmin
dükanları söküb materiallarını aparıb indiki İbadidə istirahət
binası tikmişdilər. Orada böyük canlanma var imiş. Yəqin o
vaxtdan bura abadlıq işləri aparıldığı üçün bu məkan
“obodbəqamo-abad bə qamo-İbadi qamo” adlanmışdır.
İbadi istisuyu ilə bağlı bir əfsanə də eşitmişdim. Bu
əfsanəyə görə İsti suyun adı İbadın adı ilə bağlıdır. Həmin
əfsanədə deyilir ki, vaxtilə bu müalicəvi su meşəlik-cəngəlliklər
arasında olmuşdur. Bu xarabalığa gecə gedib çıxmaq və oradan
su götürüb gətirmək böyük bir müşkül olmuşdür. Cavanlar
arasında bu mövzuda söhbət gedir, İbad adlı gənc gecə vaxtı
oradan su gətirməyi öhdəsinə götürür. O gedib su götürür, bu
zaman qeybdən qulağına bir səs gəlir ki, dağlar İbadı tutun. İbad
vahiməyə düşür, suyu götürərək geri qayıdır və bağrı çatlayaraq
ölür. O vaxtdan isti suyun adı İbadi kimi formalaşmışdır. Əlbəttə,
bu bir əfsanədir. Ancaq adın yaranma versiyalarından biridir.
“Tatoni”, “Çılçəşmə”, “qamo” sözləri mürəkkəb, İbadi qamo
isə söz birləşməsidir. “Tatoni”, “Çılçəşmə” xüsusi, “qamo” isə
ümumi isimdir. “Tatoni”, “qamo” sifətlə ismin, “Çılçəşmə” sayla
ismin birləşməsindən yaranmışdır.
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Rəylər
“Pi” sözünü araşdıraq. “Pi” Azərbaycanca “yağ”, “piy”
mənasını verir. Talış dilində “pi” qoca deməkdir “Merd" sözü ilə
birləşərək “Piyəmerd”, “jen” sözü ilə birləşərək “piyəjen”
mürəkkəb sözləri əmələ gəlmişdir. Birinci tərəfi sifət, ikinci
tərəfi isimdən ibarətdir.
***

Qocalığın son mərhələsi “piron”adlanır. Talış dilində piran
çox qoca, təxminən 85-90 yaşlarında olan şəxsə deyilir. Məsələn,
1) Bə kə dəşeədə bənemon qıləy piranə merd (jen) nıştə. 2)
Pironon nəsyəti (nəsihəti) viro (yodo) bekarde əbıni və s..
İndi də yer adı kimi işlənən “Piran” haqqında. Lerik ərazisi
əsasən 4 zonaya bölünür: 1) Pion (Piran), 2) Değ (Dırığ), 3)
Zuyən (Zuvand), 4) Orand. Hələ yaşlı adamların dilindən vaxtilə
Miyonku də eşitmişəm. Beləliklə, zona 5 olur. Sonralar PionPiron-Piran adlandırılmışdır. Bilirik ki, həyat dağda daha tez
başlamışdır. Aşağı-aran ərazidəki yaşayışdan sonra ərazi belə
adlanmışdır.
***

Bir neçə kəlmə ocaq və pir haqqında. Bizim ərazidə əsasən,
ocaq işlədilir. Ocaq mənasında pir sözü talış dilində yoxdur.
“Seydəpi-səydəpi”, “Siyopi” sözlərindən sonra yəqin ocaq sözü
işlənib. Sözün bu cur səslənməsi pirə dəlalət etmir. Ocaqlar
adətən qəbiristanlıqda olur. Müqəddəs bir insan dəfn olunur,
qəbri ziyarətgaha çevrilir. Məsələn, Girdənidə Havzavaya gedən
yolun kənarında “Şahso bəgi ocəğ” (əvvəldən belə eşitmişəm),
şəhərə tərəf isə “Əli məydon” - hər ikisi ocaq-qəbiristanlıqdır.
Türbə isə qəbirüstü abidə-otaq və ya kiçik binadır. Əgər
türbə müqəddəs bir insanın qəbri üstündədirsə, ora ocağa
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çevriləcək. Məsələn, Havzavada Seyid Mirhüseynin qəbri
(türbəsi) bəlkə 100 il sonra Seyid Mirhüseyn ocağı adlanacaq.
Məncə, bu yazı hamı üçün də maraqlı olacaq. Əlbəttə, bir
səhifəlik yazıda çox şey haqqında danışmaq olmur. Bu mövzular
fundamental tədqiqat işidir. Biz isə yalnız münasibət bildirməklə
araşdırma aparırıq.
***

Bütün dillərdə olduğu kimi, talış dilinin də müəyyən
qanunauyğunluqları vardır ki, başqa dillərlə eyniyyət təşkil edir.
Səs düşümü, səs artımı, dildə sözün dilə yatımlılığı prosesi gedir.
"Piyəşıxnəzə", kəndimizdəki qəbiristanın adı "Piyəmid”, kənd
ocağının adı "Səydovud", qonşu kəndimizin adı “Haftoni” və sair
adlar bu qəbildəndir. Həmin sözlərin ilk yaranma variantı, yəqin
ki, "Piyəşıxnəzər", "Piyəhəmid", "Səyddavud", Hafthoni"
olmuşdur. "Piyəmid" sözünü heç yeni nəsil bilmir. Həmin
qəbiristanlığa indi, demək olar ki, hamı"Cındırobə ğəbıston
(ğəbson) deyir.
Hamıya xatırladıram ki, bizdə ziyəratgahlar "Ocaq" adlanır.
Talış dilində "Pi"(piəmerd) və "Piran" sözləri qoca deməkdir.
Birinci sadə, ikincisi düzəltmədir. Piran sözündəki "an" leksik
şəkilçi, "r" isə bitişdirici samitdir.
Kəndin adı ilk variantda "Piyədi" də, "Pennə di"də ola bilər.
Bu geniş tədqiqat işidir. Orada ocaq "Piyəşıxnəzə" adlanır. Ola
bilər ki, kəndin adı həmin qoca Şıx Nəzərin adındakı "Pi" və ya
"Piyə" ilə bağlıdır. Çünki həmin qəbir lap yuxarıda, qəbiristanlıq
aşağıdadır. "Pennə di" adlanması üçün isə ondan aşağıda kəndin
və ya kəndlərin olması lazımdır. Tarixdən məlumdur ki, həyat
dağdan başlayaraq düzənliklərə enmişdir. Qoca mənasında olan
Pi sözü ilə köhnə mənasında olan kanə sözünün fərqi vardır.
İşlənmə məqamına görə cansız varlığa da verilib. Kəndimizdə 2
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qəbiristanlıq vardır: "Şiboz" və "Piyəmid". Yəqin ki, ilk dəfə
orada Piyə Həmid dəfn olunduğu üçün belə adlanıb. Necə olur ki,
ölülərin dəfn olunduğu yer "Piyəmid" adlana bilir, kəndin adı
"Piyədi" adlana bilmir? Dediyim odur ki, bu cür məsələlərdə biz
ehtimalla danışsaq, yaxşı olar. Konkret danışmaq gələcək
fundamental tədqiqatlara mane ola bilər. Çox güman ki, bu
kəndlərin adları 100-200 il bundan əvvəl yazılmış kitablarda
hansısa formada əks olunub.
4.3. Niyə dilimizdə danışanların sayı azalır?

Dünən doğma ana dilini-talış dilini bilməməklə bağlı
müxtəlif fikirlər söyləndi, ittihamlar irəli sürüldü. Obyektiv və
qeyri-obyektiv fikirlər söyləndi. Xatırladıram ki, dilini bilməyən
minlərlə insan vardır ki, qınaq obyekti olan da həmin minlərdən
biri idi. Hər birimizin ətrafında bu cür yüzlərlə adam vardır.
Onlar özgəsi deyil, özümüzünkülərdir. Bu işdə əsas hədəf ayrıayrı fərdlər deyil, bu vəziyyəti yaradan səbəblərdir. Həmin
səbəblərə aydınlıq gətirmək üçün mən bu yazımda bir neçə
məsələyə toxunmaq istəyirəm. 1. Azərbaycan dilinin Lənkəran
şivəsi 4 rayon-bölgəni əhatə edir. Bu rayonlarda talış dilli əhali
yaşayır. Şivəmiz buradakı əhalinin dilinə uyğun olaraq
formalaşdığı üçün özünəməxsus xüsusiyyətləri (fonetik
və leksik) ilə fərqlənir. 2. Lənkəran, o cümlədən digər rayonların
talış əhalisinin milli tərkibinə gəldikdə demək lazımdır ki, adını
çəkdiyimiz rayonlarda sırf türk dilli çox azdır. Masallının düzən
hissəsi (əsasən, şose yolunun ətrafı, müəyyən qədər şəhərdə, bir
qədər Ərkivan və Boradigahda, Lənkəranda isə Veravul kəndinin
Türkoba məhəlləsində, Haftonidə keçmiş Astraxanbazarından
gəlmiş bir ailə (Əşinin ailəsi), Qurunbada həmin ailənin yaxın
qohumları (Əşinin qardaşı və ya əmisi oğlu) keçmiş Kirov
qəsəbəsində sovet hakimiyyəti illərində Yardımlı və
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Cəlilabaddan, Lerikdən gəlmiş bir qrup insan, Darqubada vaxtilə
bir neçə ailə, Sarı və Limanda, o cümlədən Lənkəran şəhərində
az miqdarda türk dilli əhali yaşayır. Lerikdə isə Zuvandda bir
neçə türkdilli əhali yaşayan kənd vardır. Bu əraziyə türkdillilərin
gəlişi, əsasən, Şamaxıdan, Şamaxı zəlzələsindən sonra olub. Sual
oluna bilər: bəs xanlar? Xanlar Ərdəbildən gəlmiş (xanlıq
yaradılanda), onlar talış dilli olmuşlar. Osakücədə olan xanlar
talış olub. Həmin xanların talış dilli nümayəndəsi (Bəşir xan) 60cı illərdə bizə gələrdi (atamla dost idi). Beləliklə, deyilənlərdən
aydın olur ki, türkdillilər Masallı, Lənkəran, Astara və Lerikdə
yaşayan əhalinin təxminən 15-20 faizini təşkil edir. 3. Bəs niyə
böyük əksəriyyəti Azərbaycan dilində danışır? Burada bir sıra
faktorlar təsir edir.
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan ərazisində dövlət
dili Azərbaycan dili olduğu üçün bütün rəsmi sənədləşmələr
Azərbaycan. dilində aparılıb. Məktəblər Azərbaycan dilində olub.
Talış dilindən əhali ancaq öz aralarında və evdə istifadə
edib. Ona görə də arxa plana keçib.
Hansı millətin qızı başqa millətin nümayəndəsi ilə
evlənirsə, o evə öz dilini aparır. Talışlarda isə çox vaxt bunun
əksi əksi baş verir. Qız getdiyi evin dilini, oğlan isə gətirdiyi qızın
dilini qəbul edir.
Əhalinin iqtisadi vəziyyətinin geri qalması və buna görə də
hər tərəfə səpələnməsi. Getdiyi yerdə mövcud dili öyrənir və bu
onun nitqinin ifadəçisinə çevrilir.
İnsanların elm, texniki tərəqqi dalınca getməsi,
müvəffəqiyyət əldə etmək üçün başqa hakim dilləri öyrənməsi
kütləvi hal almışdır. Bir sözlə, ədəbi, dövlət dili olmayan
xalqların hamısı bu problemləri yaşayır, bundan sonra da
yaşayacaqlar. Azərbaycan dilinin İranda olan hissəsi də eyni
problem yaşayır. O da fars dilinin təsiri altında ərimə-farslaşma
289

Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh (Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı)

prosesi keçir. Deməli, söz hakim dillərindir. Bunun üçün birbirimizi qınamağa, hətta təhqir etməyə dəyməz.

4.4. Talış ərazilərində etnolinqvistik situasiya. “Proqnozlar
və nəticələr” məqaləsi ilə bağlı düşüncələrim

“Dodo” qəzetinin 20 may 2018-ci il tarixli nömrəsində
Rəzzaq Xansuvarovun Ağəli Varsamanla birgə hazırladığı
məqalədə talış dilinin həm şimalda, həm də cənubdakı
coğrafiyası hərtərəfli şərh olunmuşdur. Bu təhlil dilimizin
bugünkü reallığını əks etdirir və mən də belə bir qənaətdəyəm
ki, dilimiz unudulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. Çünki sürətli
inteqrasiya, insanların maddiyyat və yüksək rifah qurmaq
uğrunda mübarizəsi bu prosesi sürətləndirir. Müəllif yazır: ”Bu
günədək talış dilinin qorunması üçün heç bir təşəbbüs
göstərilməmişdir… dil UNESCO-nun təhlükə altında olan dillər
siyahısında yer alır”. Həmin templə 25 ildən sonra talış dilinin
istifadə faizi 20-25%-ə, 40 ildən sonra 8-11%-ə enəcək. Bu bir
həqiqətdir və bir həyəcan təbili kimi hamımızı narahat etməlidir.
Müəllif məqalənin sonunda yazır: “İslamın sünni
məzhəbindən olan talışlar öz məişət və mədəniyyətini, eyni
zamanda dillərini və hətta ləhcələrini daha yaxşı qoruya
bilmişlər. Şiə məzhəbli talışlar isə digər etnoslarla daha çox
qaynamış və çox güclü mədəni və linqvistik assimilyasiyaya
uğramışlar”.
Mənim qənaətimə görə dilin hifz olunmasında məzhəb
amilinin önə çəkilməsi düzgün fikir deyil və bu fikirlə razılaşmaq
olmaz. Bu fikir başqa yanlışlıqlara yol aça bilər. Mən dilin hifz
olunmasına başqa aspektdən yanaşıram. Dilin özünü hifz edibedə bilməməsi hakim dildən asılıdır. Talış dilinin mərkəzdən
uzaqlaşdıqca hifz olunması özünü daha güclü şəkildə göstərir.
Diqqət etsəniz Lənkəranla Lerik arasındakı linqvistik fərq
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Lənkəranla onun kəndləri arasındakı fərqdən daha böyükdür.
Mərkəzdən uzaqlaşdıqca assimilyasiya prosesi zəifləyir. Və
əksinə, mərkəzdə azərbaycanca danışığın təsiri altında
assimilyasiya daha güclü olur. Bu yalnız talış dilində deyil,
Azərbaycan dilində də belədir. Hələ Sovet hakimiyyəti illərində
Bakıda əhalinin müəyyən hissəsi rusca danışırdı. Rus dilinin
təsiri altında Azərbaycan dili əriyirdi və bu proses indi də davam
edir. İndinin özündə də diqqət edilsə, Bakı ilə regionların
danışığında böyük fərq vardır. Burdan belə bir qənaətə gəlmək
olar ki, bu prosesin qarşısını almaq çox çətindir. Yeganə çıxış
yolu ailələrdə dili yeni nəslə sevdirməkdir. Bu isə sual altındadır.
4.5. Toponimlərimizin tarixiliyini (ilkin adlarını) özünə
qaytaraq

Yaşadığımız ərazidə (bölgədə) çoxlu toponimlər vardır ki,
adları bolşevik siyasətinin bizə töhfəsi kimi o vaxt dəyişdirilmiş,
rəsmi mənbələrdə bu günə qədər səhv yazılır. Bu toponimlərin
səslənməsinə, fikrimcə, diqqət edilməli, tarixi adları özünə
qaytarılmalıdır. Bu cür toponimlərdən biri haqqında məlumat
vermək istəyirəm. “Qamoru” və “Dordusəru” adlı çaylar
birləşərək Havzavadan, İstisu qəsəbəsinin yanından, Girdənini
ortadan bölərək keçən və Qomuşəvonla Lənkəranın
qovşağındakı ərazisindən dənizə tökülən bir çay vardır. Bu çay
tarixin keşməkeşli mərhələlərini keçərək bu günə qədər
“Qamoru” və dordusəru adı ilə tanınır. Qamoru mənbəyini
vaxtilə Tatoni, Çılçəşmə və nəhayət İbadi istisuyu adlanan
istisudan, Dordusəru isə mənbəyini həmin ərazinin ən yüksək
zirvəsindən götürərək müəyyən məsafədən sonra, Havzava
kəndindən bir qədər yuxarıda birləşir. Sonra, Havzava
ərazisində Piyədiəkəş, Vılvoğəkəş və Siyotəmoəkəşlə birləşir.
Mənbəyini Rəziyəkulət deyilən yerdən götürən və vaxtilə
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Tulnəkəş adlanan dərə İstisu ilə Fabrik deyilən məntəqənin
ərazisində onunla birləşir. Beləliklə, güclu bir çay kimi dənizə
tökülür. Bu çay, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Girdəni
ərazisindən keçdiyi üçün (axırıncı məntəqə) vaxtilə səhv
nəticəsində Girdəniçay adlandırılmışdır. Məncə, toponimlərin bu
cür yanlış səsləndirilməsi düzgün deyil və bu səhvlər
düzəldilməlidir. Bu gələcək tədqiqatlarda yanlışlığa yol aça bilər.
Mən bu ərazini və o toponimlərin Talış dilində mənalarını dəqiq
bilən şəxs kimi bu məlumatları verməyi özümə borc bildim. Bu
cür yanlışlıq Veravulçay, Boladiçay, Lənkərançay toponimlərində
də özünü göstərir.
1. Qamoru-qamo+ru sözlərinin birləşməsindən əmələ
gəlib. “Qamo (qamov)” (qamə ov və ya tatə ov, “ru” isə iri həcmli
axar su hövzəsidir. Bu da istisu çayı deməkdir. İstiliyin çaya
aidiyyəti yoxdur, yəni çayın isti olması anlamına gəlmir. Mənbəyi
istisudan gələn su olan çay.
2. Dordusəru isə adını çoxlu dordus-dordusluq olan
meşədən götürür. “Dordus” sözü haqqında vaxtilə yazmışam və
talış dilini bilən hər bir şəxs də ağaca dırmaşan bu bitkini yaxşı
tanıyır. Həmin meşədən axdığı üçün dordusəru adlanır.
3. Piyədiəkəş toponimi Piyədi sözü ilə kəş sözünün
birləşməsindən əmələ gəlmiş mürəkkəb sözdür. Piyədi kəndinin
yuxarısı və ətrafındakı dağlardan süzülən sulardan yaranıb.
Piyədi toponimi haqqında tədqiqatçı-tarixçi İldırım Şükürzadə
geniş bir yazı yazmışdı. Orada hərtərəfli izahat verilmişdi.
4. Vilvoğəkəş sözü vilvoğ sözü ilə kəş sözünün
birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Vilvoğ sözü vil+boğ sözlərinin
birləşməsindən yaranmışdır.
5. “Siyotəmo” sözünün əmələ gəlmə mexanizmi isə belədir:
Suyəti (surəti)+həmo. Atam heç vaxt Siyotəmo deməzdi, Suəti
həmo deyərdi. Deməli sözün birinci hissəsi Surət olmuşdur.
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Surətin hamarlatdığı yer, düzənlik. Toponim Siyotəmo sözü ilə
Kəş sözünün birləşməsindən yaranmışdır.
6. “Viyəvul+ə+ru”, “Bolədi+ə+ru”, “Vaz+ə+ru” sözləri də bu
qəbildəndir.
Beləliklə, nəzərdən keçirtdiyimiz səkkiz toponim bir vurğu
altında tələffüz olunduğu üçün bitişik yazılır. Veravulçay
(Viyəvuləru), Boladiçay (Bolədiəru), Lənkərançay (Vazəru)nun
isə adını məlumat üçün çəkmişəm. Bizdə müəyyən səhvlər
ucbatından belə vəziyyət yaranmışdır. Kür çayı Qazaxda da,
Mingəçevirdə də, Səlyanda da Kür çayıdır. Daha Səlyançay
deyil…
4.6. Talışlar və onların spesifik təsərrüfat sistemi

Azərbaycan ərazisində çoxlu xalqlar yaşayır ki, onlardan
talışlar spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Talışlar qədim
xalqdır. Bu xalq etnogenezdən tutmuş təsərrüfat həyatına qədər
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Onlar girdəsifət olurlar.
Uşaq beşiyə bağlandığı və həmişə arxası üstə yatdığı üçün
başları girdə və bir qədər yastı və boyları hündür olur.
Qorxmazlığı və cəsarəti ilə seçilirlər.
Talışların özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən
təsərrüfat sistemi olmuşdur. Atam danışardı ki, hələ XX əsrin
əvvəllərində (ona əmisi danışmışdı) Bakıdan bir nəfər rus
Lənkərana gəlmiş, Marışlı deyilən yerdə (Marışlı indiki Ləvəngi
deyilən ərazinin cənub-qərb istiqaməti, Girdəniyə bir qədər
qalmış əraziyə deyilirdi) yaşayan dostu Anton adlı rusdan dağ
zebu cinsli mallardan onun üçün tapmağı xahiş etmişdir. O da
atamın əmisini çağıraraq bu işi ona tapşırmışdır. Atamın əmisi
(Şahbaz kişi) Lerikə getmiş, həmin cins maldan onun istədiyi
sayda ona tapmış və onlarla (gəmi ilə) Bakıya gedərək həmin
malların qulluq qaydalarını onlara öyrədərək geri qayıtmışdır.
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Bu söhbət sübut edir ki, talışların öz təbiətlərinə uyğun mal-qara
cinsi olmuşdur.
Bu il “Arıçı” dərsliyi üzərində işləyərkən maraqlı bir faktla
rastlaşdım. Aydın oldu ki, Talışların özünəməxsus arı
populyasiyası vardır. Professor Hacı Qulamhüseyn Sultanov “Bal
arıları aləmində” əsərində yazır: Bu, subtropik iqlim şəraitində
yaranmış və həmin şəraitə uyğunlaşmış arı populyasiyasıdır.
Onun rəngi, əsasən sarı, qumlu düzənliklərdə isə çirkli sarı olur.
Tipik Lənkəran arı populyasiyası acıqlı (sancmağa çox
meyllidir), beçəverməyə Sarı İran arısına nisbətən az, Bozdağ
Qafqaz və Orta Rusiya arılarına nisbətən çox meylli, sərt qışa
davamsız və oğurluğa həris arılardır. Arıçılıq mövsümünün
qızğın dövründə bu populyasiya ailədə 60000-ə qədər arı
yetişdirə bilir. Lənkəran düzündə bu arılar bitkilər yanvar
ayında da çiçək açdıqda çiçək tozu toplaya bilir. Lənkəran arı
populyasiyası subtropik iqlim şəraitinə uyğunlaşdığından tropik,
qışı sərt keçən yerdə inkişaf edə bilmir. Lerik, Lənkəran, Astara
və Yardımlı rayonlarının sərhəd boyu zonalarında yayılmışdır.
Aran talışlarının əsas əkini düyü olmuşdur. Bu XX əsrin 60cı illərinə qədər belə olmuşdur. Talışların özünəməxsus düyü
növləri olmuşdur. Atam çoxlu düyü adlarını qeyd edərdi ki,
onlardan ikisinə (vilgiciri və bebu düyü növlərinə) indi nəinki
bizdə, heç İranda da rast gəlmədim. Belə görünür ki, həmin
növlər ancaq bizdə imiş və 60-cı illərdə çəltikçiliyin ləğvi ilə
əlaqədar olaraq nəsli kəsilmişdir.
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