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Օսմաներենի դասագրքի  

հրատարակության առթիվ 
 

Հայ արևելագետները թե՛ խորհրդային շրջանում և թե՛ 

հատկապես նորանկախ Հայաստանում արևելյան լեզուների 

դասագրքերի ստեղծման ուղղությամբ կատարել են հիրավի 

ակնառու գործ: Հրատարակվել են պարսկերենի, արաբերենի, 

եբրայերենի, ասորերենի, ադրբեջաներենի դասագրքեր: Ար-

դեն վեց հրատարակություն է ունեցել մեր թուրքագետների 

ստեղծած (հայաստանյան իրականության մեջ առաջին) թուր-

քերենի բուհական  դասագիրքը: Հիշարժան և հույժ արժեքա-

վոր են նաև վերջին տարիներին տպագրված «Օսմանյան 

կայսրության պատմություն» և «Թուրքիայի հանրապետութ-

յան պատմություն» դասագրքերը:  

Համալսարանական օսմանագետների հեղինակած «Օս-

մաներենի դասագրքի» հրատարակությունը ևս մեկ առիթ է 

նորանոր հաջողություններ մաղթելու օտար (մասնավորա-

պես՝ արևելյան) լեզուներ ուսումնասիրող մեր սիրելի ուսա-

նողներին և հորդորելու ԵՊՀ դասախոսներին՝ կրկնապատկե-

լու ու եռապատկելու դասագրքերի,  ուսումնական և ուսում-

նամեթոդական ձեռնարկների ստեղծմանը նպատակա-

ուղղված ջանքերը: 

 

ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր 

Երևան, 2016թ. 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Օսմաներենը (Osmanlıca, لسان عثمانی) մասնագետների գերա-

կա մեծամասնության բնութագրմամբ թուրքերենի՝ օսմանյան 

դարաշրջանում քաղաքական վերնախավի և մտավորակա-

նության՝ «որպես գրավոր լեզու» օգտագործած ձևն է1: Նախ-

կին Խորհրդային Միության ու ռուսաստանյան արևելագետ-

ները նաև նշում են, որ գրական թուրքերենի պատմության մեջ 

15-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի կեսերը ներառող շրջանը սո-

վորաբար առանձնացվում է Osmanlıca (Օսմաներեն) անվա-

նումով, որոշ հետազոտողներ նույնիսկ կարծում են, որ հնա-

րավոր է խոսել յուրահատուկ` վերոհիշյալ դարաշրջանի 

«գրական լեզվի գրավոր տարատեսակի մասին՝ հաշվի առնե-

լով ժանրային-ոճական տարբերակումը»2: 

Օսմանյան կայսրությունը, հիմնադրվելով 1299թ., իր հզո-

րության գագաթնակետին է հասել 15-16-րդ դարերում: Հարկ է 

նշել, որ նախապես Սելջուկյան սուլթանության, իսկ այնու-

հետև՝ Օսմանյան կայսրության, ինչպես նաև ակ-կոյունլունե-

րի և կարա-կոյունլուների պետական կազմավորումների մեջ 

համախմբված օղուզական ու թուրքմենական ցեղերն արաբե-

րեն ու պարսկերեն լեզուների բարդ ազդեցությունը կրել են 

թե՛ վերոհիշյալ թյուրքական ցեղերի և արաբների ու պարսիկ-

ների միջև անմիջական շփումների արդյունքում՝ ժողովրդա-

                                                            
1 Տե՛ս Anabritannica (Genel Kültür Ansiklopedisi), Cilt 24, İstanbul, 1994, s. 329: 
2 Э. А. Грунина, Учебное пособие по османско-турецкому языку, Москва, 

1988, стр. 3: Տե՛ս և հմմտ. N. Koç, Yeni Dilbilgisi, İstanbul, 1996, s. 49, R. 
Rahmeti Arat, Türk Şivelerinin Tasnifi, Türkiyat Mecmuası, Cilt X, (1951-1953), 
İstanbul, 1953, s. 122-123: 
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կան լեզվի միջոցով վերոհիշյալ լեզուների տարրերի յուրաց-

ման, և թե՛ օղուզ-թյուրքերի կողմից իսլամի ընդունումից 

(IXդ.) հետո կրոնի «գիտական ու գեղարվեստական գրակա-

նության գործոններով պայմանավորված արաբապարսկա-

կան լեզվական «օկուպացիայի» միջոցով3:  

Օսմաներենը, հիրավի, յուրահատուկ լեզու էր, և թյուրքա-

կան լեզուների պատմության հիմնահարցերի ժամանակակից 

ուսումնասիրողների կարծիքով էլ երեք կենդանի լեզուների 

(թյուրքական ոլորտից դուրս` նախադեպ չունեցող) համակե-

ցության բնույթ էր կրում՝ հանդիսանալով մեկ լեզվական հան-

րության լեզու: Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ այն որ-

պես սովորական կենդանի շփման միջոց հասու էր միայն օս-

մանյան վերնախավին: Օսմաներենին անդրադարձող հեղի-

նակների գործերում գրեթե «ավանդական պատկեր» է դարձել 

եվրոպական հայտնի արևելագետ Վամբերիի (1831-1913 թթ.) 

բերած խոսուն օրինակը. թուրք ծառան լսում ու չի հասկանում 

իր տիրոջ և մի այլ ուսյալ թուրքի զրույցը, քանզի նրանք խո-

                                                            
3 Օսմաներենի ձևավորման ու զարգացման առանձնահատկությունների, 

Թուրքիայում լեզվական բարեփոխման մասին հսկայածավալ գրա-

կանությունից մասնավորապես տե՛ս Из истории турецкого языка 
(Предисловие) – А. Н. Баскаков и др., Турецко-русский словарь, Москва, 1997, 
стр. 5-8, А. Н. Кононов, Очерк истории изучения турецкого языка, Москва, 
1976, стр. 68-69. Օսմաներենի «հաղթահարման» և նոր գրական թուրքերենի 

կայացման հարցերի մասին տե՛ս նաև Л. Н. Старостов, Из истории 
становления турецкого литературного языка (Османский период). - 
Современные литературные языки стран Азии, Москва, 1965, стр. 192-206, 
ինչպես նաև Ալ. Սաֆարյան, Զիա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հի-

մունքները», Երևան, 2012, էջ 54-68, 86-92: 
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սում էին ոչ թե ժողովրդական լեզվով (թուրքերեն), այլ` օսմա-

ներեն4:  

Օսմաներենի «համակեցությունը» ներառել էր ոչ միայն փո-

խառություններ արաբական ու պարսկական բառապաշարից, 

այլև արաբերենի ներքին կազմավորման կամ «բեկված» հոգնա-

կին (cemi mükesser), նաև արաբերենի հոգնակի թվի -at, -in, -iyun, -

un-ով ձևերը «պարսկերենի՝ –an, -ane-ով կազմվող ձևերը, երկա-

կի թվի, գոյականի սեռի կատեգորիաները, որոնք հակասում էին 

թուրքերենի ձևաբանական տիպին, դերբայների ու մասդարների 

զուտ սեմական համակարգը, պարսկական իզաֆեթը... Վերջա-

պես արաբերենն ու պարսկերենն ազդել էին օսմաներենի հնչյու-

նական համակարգի վրա, խարխլել թյուրքական լեզուներին 

բնորոշ ձայնավորների ներդաշնակությունը5: Ի տարբերություն 

կցական թուրքերենի՝ օսմաներենը լեզվի պատմության հետա-

զոտողների կողմից բնորոշվել է որպես «սեմա-թեքական-կցա-

կան լեզու»6:  

                                                            
4 Տե՛ս Н. К. Дмитриев, Турецкий язык, Москва, 1960, стр. 11, Л. Н. Старостов, 
նշվ. աշխ., էջ 195-196: Օսմանյան ժամանակաշրջանում տարբերակվել են՝ 

«Fasih Türkçe» («մաքուր թուրքերենը», օսմաներենը, որն ընդունված էր հա-

սարակության «ընտրանու» կողմից), «Orta Türkçe» («միջին թուրքերենը» 
կամ «կիսաօսմաներենը», որով խոսել է «միջին խավը») և «Kaba Türkçe» 
(«կոպիտ կամ գռեհիկ թուրքերենը», այսինքն՝ բուն թուրքերենը՝ 

բարբառային և «ռամկական» խոսվածքի յուրահատկություններով): Տե՛ս 

նույն տեղում, էջ 196: Բարձրաոճ օսմաներենի քննադատությունը և 

ժողովրդախոսակցական թուրքերենի ջատագովությունը թյուրքականու-

թյան դիրքերից տե՛ս Ziya Gökalp, Türkçülügün Esasları, Dördüncü Basılış, 
İstanbul, 1961, էջ 22, C. Kudret, Ziya Gökalp, Ankara, 1963, էջ 16-21: 
5 С. Майзель, Арабские и персидские элементы в турецком языке, Москва, 
1945, Н. К. Дмитриев, նշվ. աշխ., стр.198-199: 
6 Մանրամասն տե՛ս Л. Н. Старостов, նշվ. աշխ., էջ 199, Н. К. Дмитриев, նշվ. 

աշխ., էջ 11, 198-199, ինչպես նաև Ալ. Սաֆարյան, Քեմալականների 
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Արևելագետներն ավանդաբար առանձնացնում են օսմանե-

րենի զարգացման երեք հիմնական՝ «հին օսմաներենի» (Eski 

Osmanlıca) - 13-15-րդ դդ., «միջին օսմաներենի» (Orta Osmanlıca) -

15-19-րդ դդ., «նոր օսմաներենի» (Yeni Osmanlıca) - 19-20-րդ դդ. 

փուլերը7։ 
Լեզվական բարեփոխումների (գրական լեզվի պարզեց-

ման, ժողովրդախոսակցականին մոտեցման) առանձին փոր-

ձեր օսմանյան իրականության մեջ եղել են արդեն միջնադա-

րում8: 16-րդ դարում «պարզ թուրքերենի» համար պայքարում 

էին Թաթավլալը Մահրեմին (Tatavlalı Mahremî, մահ. 942 

հ./1535 թ.) և Էդիրնելի Նազմին (Edirneli Nazmi, մահ. 962 

հ./1554 թ.): Թաթավլալը Մահրեմիի իդեալն էր այնպիսի թուր-

                                                                                                                                
լեզվական քաղաքականության ակունքներում, Զիյա Գյոքալփի լեզ-

վաբանական հայացքները, «Ժամանակակից Եվրասիա», (խմբ.՝ Ռ. Սաֆ-

րաստյան), հ. III (2), ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2014, 

էջ 52-76: 
7 Տե՛ս և հմմտ. Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, III, İstanbul, 2005, 

s. 2, Э. А. Грунина, նշվ. աշխ., էջ 3-4, Anabritannica (Genel Kültür Ansiklopedisi), 
Cilt 24, s. 329-330: Թուրքերենը պատկանում է օղուզական լեզուների օղուզ-

սելջուկյան ենթախմբին, լեզվի կրողները՝ «անատոլիական» թուրքերը (Türk, 
ռուս.՝ турок), կոչվել են «օսմանցի» կամ «օսմանյան թուրք» (Osmanlı, ռուս.՝ 
османские турки, оттоманские турки, оттоманы), իսկ ռուսաստանյան ու հետ-

խորհրդային մյուս երկրների թյուրքագիտության մեջ արմատացած ձևա-

կերպմամբ թուրքերը, որպես ժողովուրդ, գոյություն ունեն միայն 13-րդ 

դարի վերջից: Տե՛ս А. Н. Баскаков, Введение в изучение тюркских языков, 
Москва, 1962, стр. 225-226, տե՛ս և հմմտ. նաև Г. А. Благова, Вариантные 
заимствования турок-тюрк и их лексические обособление в русском языке (К 
становлению обобщающего имени тюркоязычных народов),- “Тюркологический 
сборник”, Москва, 1973, стр. 51-61: Հմմտ. նաև Դ. Ե. Երեմեև, Թուրքերի 

ծագումը (Ծագումը և էթնիկական պատմության հիմնական էտապները), 
Երևան, 1975, էջ 164-209: 
8 Մասնավորապես տե՛ս Faruk K. Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Vilâyet 
Yayınları, İstanbul, 1981, s. 81-86, А. Н. Кононов, նշվ. աշխ., էջ 63-64: 
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քերենը, որի ոչ միայն բառային կազմն էր թուրքական, այլև 

«բոլոր այլաբանություններն ու համեմատություններն էին հա-

մապատասխանում թուրքերի ճաշակին և թուրքերենի հան-

ճարին»9:  

Օսմանյան կայսրությունում օսմաներենի քերականու-

թյան դասավանդումը ռյուշթիեներում (դպրոցներում) սկսվել 

է 1839 թ., մինչդեռ օսմաներենի առաջին «քերականությունը» 

գրվել էր դեռևս 1530 թ. (հեղինակ՝ Բերգամալը Քադրի): 1846 թ. 

լույս է տեսել թուրք քերական Աբդուրահման Ֆեզիի աշխա-

տությունը: 1851 թ. Ստամբուլում Ֆուադ էֆենդին և Ջևդեթ է-

ֆենդին հրատարակում են «Օսմաներենի կանոնները» 

(“Kavaid-i Osmaniye”) քերականության համառոտ տեսությու-

նը. թուրք և եվրոպացի բազմաթիվ թուրքագետ-լեզվաբանների 

կողմից հետագայում բազմիցս հղված այս ուսումնասիրու-

թյան մեջ նկատվում են լեզվի պարզեցմանն ուղղված միտում-

ներ: Հատկանշական է, որ  այս դարաշրջանում թուրք հեղի-

նակների  ուսումնասիրությունները կրում էին առավելապես 

դպրոցական «քերականություն-դասագրքերի» բնույթ, որոնց 

հիմքում արաբական լեզվաբանության ավանդույթներն ու 

սխեմաներն էին10:  

Լեզվական բարեփոխումների խնդիրը հատուկ կա-

րևորեցին  Իբրահիմ Շինասիի (1826-1871թթ.), Նամըք Քեմալի 

(1840-1888թթ.) և նրանց կողմնակիցները: Թուրքերենի պար-

                                                            
9 Տե՛ս M. F. Köprülü, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşirleri ve Divani Türkî-i 
basit, XVI-ncı Asır Şairlerinden Ederneli Nazmînin eseri, İstanbul, 1928, s. 14, 19, 
(արաբատառ) Milli Edebiyat Cereyanını İlk Mübeşşirlerinden Mahremî, «Hayat 
Mecmuası», 1928, IV, s. 82, ինչպես նաև А. Н. Кононов, նշվ. աշխ., էջ 64: 
10 À. Í. Êîíîíîâ, Грамматика современного турецкого литературного языка, 
Москва-Ленинград, 1956, стр.12-13. 
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զեցման գործում զգալի դեր է խաղացել «Մուհբիր» պարբե-

րականը, որտեղ հրատարակված հոդվածների ճնշող մեծա-

մասնության լեզուն համեմատաբար պարզ էր՝ հագեցած ժո-

ղովրդախոսակցական լեզվի տարրերով: Նշանավոր «Թաք-

վիմ-ի վեքայի» և «Մուհբիր» պարբերականների միջև, ռու-

սաստանյան օսմանագետ Ա. Դ. Ժելտյակովի գնահատմամբ, 

առկա էր անդունդ ոչ միայն բովանդակության, այլև բառա-

պաշարի և ոճի տեսանկյուններից, քանզի «Մուհբիր»-ում 

տպագրված բազմաթիվ հոդվածներ ընթերցողներից չէին 

պահանջում լեզվական բարձր պատրաստվածություն: Հատ-

կանշական է, որ «Մուհբիր»-ի հրատարակիչներն ու հեղի-

նակները հետաքրքրվում էին նաև արաբատառ այբուբենի 

մասնակի բարեփոխման խնդրով: 1868 թ. օգոստոսի 3-ի հա-

մարում խմբագրակազմը հավանություն է տալիս ընթերցա-

նությունը հեշտացնող նշանների ներդրման ծրագրին՝ միա-

ժամանակ ընդգծելով, որ ամենևին պետք չէ փոխել այբուբենն 

այն աստիճան, որ սերունդները զրկվեն անցած դարերի ըն-

թացքում գրված կամ տպագրված գրքերը կարդալու հնարա-

վորությունից11: Թեև 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հրատարա-

կությունների մեծ մասում թուրքերի մայրենի լեզուն շարու-

նակվում էր կոչվել «օսմաներեն», բայց միայն 1877-1890 թթ. 

տպագրված առնվազն տասը գիրք կազմի վրա կրում էր 

«թուրքերեն» անվանումը (թյուրքչե, լիսան-ի թյուրքի, քա-

վաիդ-ի թյուրքչե, սարֆ-ի թյուրքի): Լեզվի ու մամուլի պատ-

մաբանները նշում են, որ նման քերականագիտական ու 

թարգմանական աշխատանքը նպաստում էր թուրքերենի 
                                                            
11 Տե՛ս А. Д. Желтяков, Печать в общественно-политической и культурной 
жизни Турции (1729-1908гг.), Москва, 1972, стр. 111-112: 
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կատարելագործմանն ու հարստացմանը12:  

«Սերվեթի Ֆյունուն» գրական միավորման և հրատարակ-

վող նույնանուն հանդեսի շուրջը համախմբված «երիտա-

սարդ» մտավորականների խմբի՝ գրական օսմաներենը ժո-

ղովրդախոսակցականին մոտեցնելու փորձերը ցանկալի արդ-

յունք չէին տալիս13: Լեզվի «թյուրքականացման» համար մղած 

պայքարը նորովի շարունակեցին երիտթուրքերը14: Սեզայի 

բեյը «Շուրայ-ի ումմեթ» պարբերականի էջերում հանդես էր 

գալիս ի պաշտպանություն ժողովրդին հասու լեզվի, կոչ էր ա-

նում գրողներին հրաժարվելու թուրքական միջնադարյան 

գրականության ստեղծագործությունների խրթին լեզվից՝ 

պնդելով, որ դա թուրք ժողովրդի լուսավորության կարևորա-

գույն նախապայմանն է15: Թյուրքականության նշանավոր գա-

ղափարախոս Զիյա Գյոքալփը «Թյուրքականության հիմունք-

ները» հիմնարար աշխատությունում հիշում է, թե ինչպես 

Սալոնիկում հրատարակվող «Գենչ Քալեմլեր» հանդեսի 

խմբագրից տեղեկացել է, որ վերոհիշյալ հանդեսը փորձում էր 

հեղաշրջում կատարել լեզվի ասպարեզում, իսկ այդ պայքարը 

ղեկավարում էր հետագայում մեծ ճանաչում ստացած գրող 

                                                            
12 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 201: Օսմանյան առաջին (1876թ.) և երկրորդ (1908թ.) 

սահմանադրությունների մեջ ամարագրված էր թուրքերենի՝ որպես 

պետական լեզվի մասին դրույթը (տե՛ս և հմմտ. A. Dilaçar, Devlet Dili Olarak 

Türkçe, էջ 19)։ 
13 Տե՛ս А. Н. Кононов, Очерк истории изучения турецкого языка, стр. 68:  
14 Տե՛ս Ю. Петросян, Младотурецкое движение (вторая половина XIX – начало 
XX в.), Москва, «Наука», 1971, стр. 275. 
15 Տե՛ս Ş. Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908, Ankara, 1964, s. 201, 
ինչպես նաև Ю. Петросян, նշվ. աշխ., էջ 275: 
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Օմեր Սեյֆեդդինը (1884-1920 թթ.), ում պրպտումները համա-

հունչ էին գյոքալփյան լեզվաբանական հայացքներին16: 

Մուսթաֆա Քեմալի ու քեմալականների կողմից իրագործ-

ված հիրավի արմատական բարեփոխումների տեսական հիմ-

քերը մշակող Զիյա Գյոքալփը հատուկ ընդգծում էր, որ օսմանե-

րենում «շատ փոքր» էր թուրքերենի ու թուրքական մշակույթի 

բաժինը և օսմաներենը որակում էր որպես հասարակ թուրք ժո-

ղովրդին միանգամայն խորթ «քաղաքակրթության լեզու»17: 

Թուրքիայի հանրապետությունում «լեզվական հեղափոխու-

թյան» (Dil Devrimi) հիմնահարցերի ուսումնասիրողներն Աթա-

թյուրքի ու քեմալականների՝ լեզվի բնագավառում իրականաց-

րած արմատական բարեփոխումների նպատակներն ավանդա-

բար փորձում են ամփոփել հետևյալ դրույթներում. թուրքերենը 

մաքրել օսմաներենի «վնասակար անհարթություններից», լեզ-

վին հաղորդել ազգամիավորիչ բնույթ՝ փակելով օսմաներենի 

պատճառով ձևավորված ճեղքվածքը մտավորականության ու 

ժողովրդի գործածած լեզվի, խոսակցական ու գրական լեզունե-

րի միջև18:  

                                                            
16 Տե՛ս Ziya Gökalp, նշվ. աշխ., էջ 10:  
17 Տե՛ս Ziya Gökalp, նշվ. աշխ., էջ 23: Լեզվական բարեփոխումները Թուր-

քիայում ժամանակի հրամայական պահանջն էր, սակայն ինչպես գրել է 

ադրբեջանցի հետազոտող Է. Հասանովան, «իրենց ընդհանուր բնույթով 

առաջադիմական միջոցառումները հաճախ օգտագործվում էին... պան-

թյուրքական նպատակներով»: Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Э. Гасанова, 
Идеология буржуазного национализма в Турции, Баку, 1966, стр. 94-95: 
18 Մանրամասն տե՛ս R. Korkmaz, Dil Bilincimizin Serüveni veya Bir Varlık 
Alanı olarak Türkçe ve Atatürk, “Türk Dili” (Dil ve Edebiyat Dergisi), Sayı 580,  
2000 / I, s. 325-326, ինչպես նաև Ա. Սաֆարյան, Քեմալականների լեզվական 

քաղաքականության ակունքներում. Զիյա Գյոքալփի լեզվաբանական 

հայացքները, էջ 52-53:  
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1928 թ. օգոստոսի 8-ին գործողության մեջ մտավ թուրքական 

գրերն արաբատառից լատինատառի փոխելու մասին օրենքը: 

Մուսթաֆա Քեմալը, Ստամբուլում խոսելով «թուրքական գրերի 

հեղափոխության» (Türk Yazı İnkilâbı) մասին ու ներկայացնելով 

«ճշմարիտ-իրական-իսկական»19 թուրքերեն բառերով, «թուրքա-

կան տառերով» իր գրառումները, կոչ արեց հանրապետական 

Թուրքիայի ընտրանուն ջանք չխնայել հնարավոր ամենակարճ 

ժամանակահատվածում նոր այբուբենը ժողովրդական լայն 

զանգվածների սեփականությունը դարձնելու գործընթացում20: 

Ժամանակակից գրական թուրքերենի հիմքում ընկած են 

Ստամբուլի և Անկարայի քաղաքային խոսվածքները (գրական 

ընդհանուր նորմի ազդեցությունն են կրում նաև մյուս խոս-

վածքները)21:  
 

* * * 

Թուրքերենը և օսմաներենը Երևանի պետական համալ-

սարանում դասավանդվում են անցյալ դարի 40-ական թվա-

կաններից՝ մեծանուն արևելագետ և հայագետ, ակադեմիկոս 

Հրաչյա Աճառյանի նախաձեռնությամբ22, սակայն օսմաներե-

                                                            
19 Բնագրում՝ hakikî: 
20 Տե՛ս Atatürkün Söylev ve Demeçleri, II (1906-1938), İkinci Baskı, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, ss. 251-253. А. Н. Кононов, Реформа алфавита в 
Турции (к истории вопроса), История и филология стран Востока, Учен. Зап., 
Ленинград, 1959, № 282: 
21 Տե՛ս А. Н. Баскаков, Введение в изучение тюркских языков, стр. 226:  
22 Տե՛ս Գ. Մելիքյան, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի պատմությունից, 

Արևելագիտության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. VIII, 
Երևան, 2014, էջ 5-8, А. Симонян, А. Сафарян, Об изучении вопросов 
тюркской филологии в Армении, - Актуальные вопросы отечественной и 
зарубежной иранистики, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 
Казань, 2015, стр. 245-246:  
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նի դասավանդման համար տասնամյակներ շարունակ մեր 

դասախոսներն օգտագործել են Թուրքիայում կամ Ռուսաս-

տանում հրատարակված դասագրքեր, ուսումնական ձեռ-

նարկներ, համապատասխան բառարաններ23: Անշուշտ, թուր-

քերեն-հայերեն կամ օսմաներեն-հայերեն (կամ հայերեն-օս-

մաներեն) բազմաթիվ բառարաններ, օսմանահպատակ հայե-

րի ուսուցման համար նախատեսված տարաբնույթ դա-

սագրքեր են հրատարակվել Օսմանյան կայսրությունում և 

Թուրքիայի հանրապետությունում24: Հիշարժան է օսմանագի-

տության մոսկովյան դպրոցի հիմնադիր, ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմի-

կոս Վլադիմիր Գորդլևսկու վկայությունն այն մասին, որ ինքը 

Մոսկվայի Լազարյան ինստիտուտում օսմաներենը սկսել է 

սովորել օսմանահպատակ հայ գրահրատարակիչ Առաքելի 

(Թոզլյանի) տպագրած Մուալլիմ Նաջիի դասագրքով25: Հի-

                                                            
23 Մասնավորապես տե՛ս А. Н., Самойлович, Краткая учебная грамматика 
османско-турецкого языка, Ленинград, 1925, Э. А. Грунина, Учебное пособие 
по османско-турецкому языку, F. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri III, 11. 
Baskı, İstanbul, 2005, H. Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2, İstanbul, 2007: 
24 Տե՛ս Մ. Աբիկեան, Ընդարձակ բառարան Տաճկերէնէ հայերէն, Կ. Պոլիս, 1892, 

Պ. Զեքի Կարապետյան, Մեծ բառարան Օսմաներէնէ Հայերէն, Կ. Պոլիս, 1912, 

նույնի` Մեծ բառարան Հայերէնէ Օսմաներէն, Կ. Պոլիս, 1907, Պօհճալեան Հ. 

Արիստակէս վրդ., Թրքերէնէ հայերէն առձեռն բառարան, Կ. Պոլիս, 1981, 

Bedros Zeki, Türkçeden Ermeniceye Mükemmel Lügat, Ankara, 2009, նույնի` 
Ermeniceden Türkçeye Mükemmel Lügat, Ankara, 2009: 
25 Տե՛ս В. В. Гордлевский, Избранные сочинения, т. III (История и культура), 
Москва, 1962, стр. 165-167, տե՛ս նաև Հ. Աճառյան, Հայոց դերը Օսմանյան 

կայսրության մեջ, (աշխատասիրությամբ՝ Պ. Մուրադյանի), Երևան, 1999, էջ 

9-22: Սույն հրատարակության հիմքում Հրաչյա Աճառյանի՝ 1943 թ. ԵՊՀ-ի 

գիտական նստաշրջանում կարդացած զեկուցումն է և առաջին անգամ 

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսում (1967, № 1, էջ 157-163) 

կրճատումներով հրատարակված հոդվածը: Տե՛ս նաև Բ. Մ. Թուղլաճյան, 

Հայկական տպագրությունն Օսմանյան կայսրությունում և հայերու 

նպաստը թուրքական տպագրական արվեստին, Մերձավոր և Միջին 
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շարժան է նաև Հրաչյա Աճառյանի վկայությունն Օսմանյան 

կայսրությունում հայ գործիչների դասագրքաստեղծ ավանդի 

մասին. «Նույնիսկ տաճկերեն լեզվի համար առաջին եվրոպա-

կան ոճով ու նոր մեթոդով դասագրքերը հայերը պատրաստե-

ցին: Այսպես՝ Միհրան Աբիկյանը, Ռեթիկ հոջան, Սարայդար-

յանը և Զեքի Կարապետյանը, որոնց պատրաստած դասա-

գրքերը տաճկական դպրոցներում գործածության դրվեցին.... 

Միհրան Աբիկյանը 50 անուն դասագիրք է գրել («Մութավվել 

սարֆի Օսման»)»26: 

Անդրադառնալով խորհրդահայ արևելագիտության պատ-

մությանն՝ ակնածանքով ու հիացմունքով ենք հիշում մեր ա-

կանավոր աղբյուրագետների՝ Կոստանդնոպոլսի համալսա-

րանի շրջանավարտ, հայաստանյան օսմանագիտության ա-

կունքներում կանգնած Արամ Սաֆրաստյանի (1888-1966թթ.)27 

և պրոֆեսոր Հակոբ Փափազյանի (1919-1997թթ)28 բացառիկ գի-

                                                                                                                                
Արևելքի ժողովուրդներ XII, Թուրքիա, Երևան, 1985, էջ 98-114, Գ. Մելիքյան, 

Ալ. Սաֆարյան, Ակադեմիկոս Վլադիմիր Գորդլևսկին՝ հայագիտական 

հիմնահարցերի մասին, Արևելագիտության հարցեր (Գիտական 

հոդվածների ժողովածու) , հ. VII, Երևան, 2012, էջ 148: 
26 Հ. Աճառյան, Հայոց դերը Օսմանյան կայսրության մեջ, (աշխատասի-

րությամբ՝ Պ. Մուրադյանի), էջ 21-22: Հատկանշական է, որ այս 

աշխատության մեջ հեղինակը նաև վկայում է. «Ռեփիկ հոջան այնպիսի 

հմուտ տաճկագետ էր, որ տաճիկ մոլլաները գալիս էին չոքում նրա մոտ և 

տաճկերեն սովորում»: Նույն տեղում, էջ 22: 
27 Ա. Խ. Սաֆրաստյանի աշխատասիրությամբ հրատարակություններից 

մասնավորապես տե՛ս Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և 

Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին, հ. Ա, Երևան, 1961, Թուրքական 

աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների 

մասին, հ. Բ, Երևան, 1961, Թուրքական աղբյուրներ. Էվլիյա Չելեբի, հ. Գ, 

(կազմ.՝ Ա. Խ. Սաֆրաստյան, Գ. Հ. Սանթուրջյան), Երևան, 1972:  
28 Հ. Դ. Փափազյանի օսմանագիտական հրապարակումներից մասնավորա-

պես հիշարժան են հետևյալները. Վաղարշապատ գյուղի 1725 և 1728 թթ. 



 
18

տամանկավարժական վաստակը: Անուրանալի է նաև հայ օս-

մանագիտության անդաստանում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության 

ինստիտուտի բազմամյա գիտաշխատող Ավետիս Փափազյա-

նի29 և ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետում շուրջ երկու 

տասնամյակ օսմաներեն և թուրքերեն դասավանդած թուրքա-

գետ, գրող, հրապարակախոս Խաչիկ Ամիրյանի30 ավանդը: 

                                                                                                                                
Թուրքական հարկացուցակները, «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 5, առանձ-

նատիպ, Երևան 1960, էջ 431-464, Կուլբենկի որդիներ Գուլաբիի և Գալուստի 
1847 թ. սուլթան Աբդ-ուլ Մեջիդից ստացած արտոնագրերը,- «Բանբեր 
Մատենադարանի», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1984, էջ 212-228, ինչպես նաև 

նույնի՝ Նոր նյութեր Արևելյան Հայաստանում թուրքական 
իշխանությունների հարկային քաղաքականության վերաբերյալ, - «Բանբեր 
Մատենադարանի», Երևան, 1994, № 16, էջ 197-213: 
29 Ա. Փափազյանի աշխատասիրությամբ լույս տեսած հրատարակություն-

ներից մասնավորապես տե՛ս Հայերի ցեղասպանությունը ըստ 

երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, (Առաջաբանը, 

թարգմանությունը, ծանոթագրությունները Ա. Հ. Փափազյանի), Երևան, 1988, 

Թուրքական վավերագրերը Հայաստանի և հայերի մասին (16-19-րդ դարեր), 

Երևան, 1999: Ա. Փափազյանը հեղինակել է նաև համեմատաբար համառոտ 

«Օսմաներենի ձեռնարկ» (Թյուրքագիտական և օսմանագիտական 

հետազոտություններ, հ. VIII, խմբ.՝ Մ. Խաչիկյան, Ռ. Սաֆրաստյան, Երևան, 

2012), որն ամփոփում է ներածություն, ընթերցանության կանոններ, 

քերականական որոշ տեղեկություններ և տեքստեր: Վերոհիշյալ 

ներածության մեջ հեղինակը օսմաներենը բնութագրում է որպես 

«արաբատառ թուրքերեն» և «Օսմանյան կայսրության գրագրության պաշ-

տոնական լեզու», տե՛ս նույն տեղում, էջ 6: 
30 Արժեքավոր են հատկապես Խ. Ամիրյանի օսմանագիտության, թուրքա-

գիտության և հայագիտության հատման տիրույթի վիճահարույց 

հիմնահարցեր լուսաբանող «Թուրքալեզու հայ աշուղներ և Մ. Ֆ. 

Քեոփրյուլյուն», «Սովետական գրականություն», 1976, № 73, Թուրքալեզու 

հայ աշուղներ (Օսմանյան կայսրություն, XVI-XX դարեր), կազմող՝ Խ. 

Ամիրյան, Փարիզ, 1993 (Հիշյալ գրքի մասին Վ. Ս. Մաղալյանի  

գրախոսությունը տե՛ս «Բանբեր Երևանի համալսարանի», № 3(93), Երևան, 

1997, էջ 193-199): 
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2008 թ.  Երևանի պետական համալսարանում հիմնադր-

վեց Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը, որ-

տեղ գործում են հնագիտական հետազոտությունների, Բաբ-

կեն Հարությունյանի անվան Հայաստանի պատմական աշ-

խարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիաները, 

ցեղասպանագիտության, հայոց պետականության պատմութ-

յան հիմնահարցերի հետազոտության, վիրտուալ հայագի-

տության և տեղակատվության, հայ-վրացական առնչություն-

ների, հայ-օսմանական առնչությունների, հայ-քրդական 

առնչությունների և սփյուռքագիտական հետազոտություննե-

րի բաժինները: Նորաստեղծ ինստիտուտի առանցքային-հիմ-

նարար խնդիրներից էր Հայ-օսմանական պատմական, լեզվա-

կան ու մշակութային առնչությունների ուսումնասիրությունը: 

Վերոհիշյալ բաժնի գիտաշխատողների և ԵՊՀ թյուրքագի-

տության ամբիոնի դասախոսների ջանքերով ստեղծված, ու-

սանողների ու մասնագետների դատին ներկայացվող սույն 

գիրքը հայերեն բուհական առաջին դասագիրքն է, որտեղ հաշ-

վի են առնվել հայ ուսանողներին օսմաներենի հնչյունական, 

քերականական, բառային համակարգերի դասավանդման ա-

ռանձնահատկությունները, ներկայացվել են այնպիսի համար-

ժեք ձևեր, որոնք չկան ռուսերենում և անգլերենում (մասնավո-

րապես՝ օսմաներենում, ինչպես և թուրքերենում ուղիղ խնդի-

րը ստանում է հայցական հոլովի վերջածանց, երբ հայերեն 

թարգմանության մեջ առկա է որոշյալ առումը)31: Հիշարժան է, 

                                                            
31 Տե՛ս նաև Լ. Սահակյան, Ա. Սարգսյան, Ալ. Սաֆարյան, Օսմանե-

րենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում, 

Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի 

ներքո, Միջազգային գիտաժողով - 4,  Երևան, 2016, էջ 58-59, հմմտ 
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որ թե՛ Խորհրդային  Հայաստանում, թե՛  Անկախ պետակա-

նության քառորդ դարի ընթացքում  համալսարանական 

արևելագետ-լեզվաբանների կողմից համապատասխան եզրա-

բանության բյուրեղացման ու դասագրքաստեղծ զգալի աշխա-

տանք է տարվել, հրատարակվել են նաև պարսկերենի, արա-

բերենի ու  թուրքերենի դասագրքեր32  և ձեռնարկներ, որոնք, 

բնականաբար, օգտագործվել են մեր դասագիրքը կազմելու 

գործընթացում: Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ օսմա-

նագետների պատրաստման մագիստրոսական, ինչպես նաև 

բակալավրիատում օսմաներենի դասավանդման ծրագրերում 

հատկապես արդյունավետ է սիրիահայ, լիբանանահայ, պոլ-

սահայ, պարսկահայ ուսանողների արաբերենի, պարսկերենի, 

թուրքերենի գիտելիքների օգտագործումը:  

Սույն դասագիրքը բաղկացած է երեսուներկու դասից (յու-

րաքանչյուրում ներառված են համապատասխան վարժութ-

յուններ), օսմաներեն - հայերեն ուսումնական բառարանից, 

որը կազմելիս առավելապես օգտվել ենք Պետրոս Զեքի Կա-

րապետի վերոհիշյալ արժեքավոր բառարանից: Դասագրքում 

ներկայացված են նաև տարբեր դարաշրջանների ու տարա-

բնույթ (այդ թվում՝ արձակ և չափածո ստեղծագործություննե-

րի) բնագրերի օրինակներ: Մասնավորապես, ներկայացվում 

                                                                                                                                
նաև Ալ. Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Տ. Լոքմագյոզյան, Թուրքերենի 

դասագիրք,  Գիրք Ա., վեցերորդ  լրամշակված հրատարակություն, 

Երևան, 2015, էջ 34:  
32 Մասնավորապես տե՛ս Գ. Մ Նալբանդյան., Պարսից լեզվի 

քերականություն, Երևան, 1980, Ք. Վ. Բախշինյան, Հ. Հ. Բիանջյան, Լ. 

Վ. Ղազարյան, Գ. Վ. Մելիքյան, Պարսկերենի դասագիրք, Երևան, 

2011, Ս. Կարաբեկյան, Ս. Տոնիկյան, Գրական արաբերենի 

ներածական դասընթաց, Երևան, 2014: 
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են նմուշներ՝ Բաքիի, Նեդիմի, Մեհմեդ Էմինի, Զիյա Գյոքալփի, 

Յահյա Քեմալի  բանաստեղծություններից։ 

Համահեղինակները դասագրքի ստեղծման գործընթացում 

աջակցության համար երախտագիտություն են հայտնում 

խմբագրին, գրախոսներին, ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից 

անդամ, պրոֆ. Արամ Սիմոնյանին, Մարդկային ռեսուրսների 

զարգացման «Փյունիկ» համահայկական հիմնադրամին և ան-

ձամբ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆ. Լևոն 

Սարգսյանին, «Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամին», ՀՀ Հին 

ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանի, ԵՊՀ, ՀՀ ԳԱԱ 

Հիմնարար գիտական և ՀՀ Ազգային գրադարանների  աշխա-

տակիցներին: Դասագրքի ձեռագրի փորձաքննությանը նպաս-

տելու համար շնորհակալ ենք նաև ԵՊՀ արաբագիտության 

ամբիոնի վաստակաշատ դասախոս Երվանդ Մինասյանին, 

ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Լիլիթ Սաֆ-

րաստյանին, ասիստենտ, բ. գ. թ. Անուշիկ Մարտիրոսյանին և 

դասախոս Մարիամ Մելքոնյանին:  

Հեղինակները սպասում են մասնագետների՝ սույն դասա-

գրքի լրամշակմանը նպատակաուղղված դիտողություններին 

և առաջարկներին:  
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ԴԱՍ ԱՌԱՋԻՆ 

 
 

§ 1. Օսմաներենի այբուբենը և գրության առանձնահատ-

կությունները (ընդհանուր տեղեկություններ) 

 

Օսմաներենի այբուբենի հիմքում արաբականն է՝ պարս-

կերենի այբուբենից մի քանի տառերի հավելումով: Այբուբե-

նում առկա ك (Kâf-i Nunî, Sağır Kef, Nazal ñ) տառն արտացո-

լում է նաև թյուրքական քմայնացած ñ հնչյունը:  

 

Ուշադրություն դարձրե՛ք այս հիմնական կանոններին. 

 Օսմաներենում գրությունն աջից ձախ է: 

 Տառերը լինում են միակողմանի և երկկողմանի կցման: 

 Բառասկզբում, բառամիջում և բառավերջում տառերն 

ունեն տարբեր գրելաձևեր: 

 Փոխառությունները, որպես կանոն, պահպանում են ա-

րաբերենի և պարսկերենի համապատասխան գրելա-

ձևերը: 

 Յուրաքանչյուր ձայնավորի չի համապատասխանում 

առանձին տառ: 

 Արաբերենում գոյություն ունեցող, սակայն թյուրքա-

կան լեզուներում բացակայող որոշ բաղաձայն հնչյուն-

ներ օսմաներեն այբուբենում պահպանել են միայն 

գրության ձևը՝ տառը: Արդյունքում՝ մեկ հնչյունն օսմա-

ներենում արտահայտվում է մի քանի տառերով: 
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Օսմաներենի այբուբենը 

 

 ا ب پ ت ث

Se (the) Te Pe Be Elif 

 ج چ ح خ د

Dal Hı Ha Çim Cim 

 ذ ر ز ژ س

Sin Je Ze Re Zel 

 ش ص ض ط ظ

Zı Tı Dad Ṣad Şin 

 ع غ ف ق ك

Kef Kaf Fe Gayın Ayın 

 ل م ن و ە

He Vav Nun Mim Lam 

 ی    

    Ye 
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Տառադարձման աղյուսակ 

 

 ś, ṣ ص a, ā ا (آ)

 ż, ď, ḍ ض a, e, ı, i, u, ü ا (أ)

 ţ, ṭ ط ’ ء

 ź, ẓ ظ b, p ب

 ՙ ع p پ

 ġ غ t ت

 f ف ś, s ث

 ḳ, q ق c, ç ج

 k, g ك ç چ

 ň, ñ ڭ h,  ḥ ح

 l ل ḫ خ

 m م d د

 n ن z, d ذ

 v, û, u, ü, ö و r ر

 h, a, e ه z ز

 y, ı, i, ī ى j, ž ژ

   s س

   ş, š ش
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Տառերի կապակցման աղյուսակ 

 

Բառա-

վերջում 
Բառամիջում

Բառա-

սկզբում 
Անջատ 

Տառի 

անվանումը 

 Elif ا ا ا ا ا

 Be ب ب ـبـ ـب

 Pe پ پ ـپـ ـپ

 Te ت ت ـتـ ـت

 Se ث ث ـثـ ـث

 Cim ج ج ـجـ ـج

 Çim چ چ ـچـ ـچ

حـ ـح  Ha ح ح 

 Hı خ خ ـخـ ـخ

 Dal د ـد د د

 Zel ذ ـذ ذ ذ

 Re ر ـر ر ر

 Ze ز ـز ز ز

 Je ژ ـژ ژ ژ

 Sin س سـ ـسـ ـس

 Şin ش شـ ـشـ ـش

 Sad  ص صـ ـصـ ـص
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Բառա-

վերջում 
Բառամիջում

Բառա-

սկզբում 
Անջատ 

Տառի 

անվանումը 

 Dad ض ضـ ـضـ ـض

 Tı ط طـ ـطـ ط

 Zı ظ ظـ ـظ ظ

 Ayın ع عـ ـعـ ـع

 Gayın غ غـ ـغـ ـغ

 Fe ف ف ـفـ ـف

 Kaf ق ق ـقـ ـق

 Kef ك ک ک ـك

 Lam ل ل ـلـ ـل

 Mim م م ـمـ ـم

 Nun ن ن ـنـ ـن

 Vav و و ـو و

ه ـه ـه ـھـ   He ه ھ 

 Ye ى ي ـيـ ـی

 
 

Օսմաներենում երկկողմանի (աջից և ձախից) 

կապակցվող տառերը կոչվում են «միացվող» կամ «կցելի» 

(muttasıl). դրանք են բոլոր տառերը բացի հետևյալներից՝ د ا،   ،ذ 

،ژ ،ز ،ر   որոնք չեն միանում հաջորդ տառին: 
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Ստորև աղյուսակում տրված են օսմաներեն տառերի 

կապակցվող և չկապակցվող գրելաձևերը: 

 

Բառավերջում Բառամիջում Բառասկզբում Անջատ 

 ا ا ا ا ا

 تارال

tarla-դաշտ 

 بابا

baba- հայր 

 اش

eş- ամուսին/կին 
 

 ب ب ـبـ ـب

 لب

leb- շրթունք 

 ببك

bebek-երեխա, 

տիկնիկ 

 بش

beş-հինգ 
 

ــپ ـپ  پ پ 
 ھپ

hep –ամբողջը 

 تپه

tepe-գագաթ 

 پازار

pazar-շուկա, կիրակի
 

 ت ت ـتـ ـت

 گيت

git-գնա՛ 

 بتر

beter-շատ վատ 

ورکت / رکت   

Türk-թուրք 
 

 ث ث ـثـ ـث

 ميراث

miras-ժառան-

գություն 

 مثبت
müsbet/müspet- 

հաստատված, 

ապացուցված, 

դրական 

 اثر

eser-նշան, հետք, 

արդյունք 

 

 ج ج ـجـ ج

 حج

hac-ուխտա-

գնացություն 

 گيجه

gice/gece –գիշեր 

 جام

cam-ապակի 
 

 چ چ ـچـ چ

 اغاچ

ağaç-ծառ 

 چيچك

çiçek-ծաղիկ 

 چوق

çok-շատ 
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Բառավերջում Բառամիջում Բառասկզբում Անջատ 

 ح ح ـحـ ح

 صباح

sabah-առավոտ 

 محکوم

mahküm-վճռված, 

դատապարտված

 حق

hak-ճշմարտություն, 

իրավունք 

 

 خ خ ـخـ خ

 تاريخ

tarih-պատմութ-

յուն, թիվ 

 بخت

baht-բախտ 

 خان

han- խան 
 

 د د ـد د

 اد

ad-անուն 

 كدر

keder-վիշտ, ցավ 

 ديل

dil-լեզու 
 

 ذ ذ ـذ ذ

 لذيذ

lezez-համեղ 

 مذھب

mezhep-ուղի, 

դավաննաք, կրոն. 

ուսմունք 

 ذکر

zikr-հիշատակում 
 

 ر ر ـر ر

 بر

bir-մեկ 

 بربر

berber-վարսավիր

 رب

rab/reb-Աստված 
 

زـ ز  ز ز 

 قيز

kız-աղջիկ 

 يازی

yazı-գիր, 

գրություն 

 زور

zor-դժվար 
 

 ژ ژ ـژ ژ

 بژ

bej-բեժ 

 مژده

müjde –ավետիս 

 ژاله

jale-ցող 
 

 س س ـسـ س

 سس

ses-ձայն 

 انسان

insan-մարդ 

 سن

sen –դու 
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Բառավերջում Բառամիջում Բառասկզբում Անջատ 

 ش ش ـشـ ش

 بش

beş-հինգ 

رتشک  

teşekkür-շնոր-

հակալություն 

 شب

şeb-գիշեր 
 

 ص ص ـصـ ـص

صرق  

raks –պար 

 قيصه

kısa-կարճ 

 صو

su-ջուր 
 

 ض ض ـضـ ـض

 ارض

arz-պահանջ 

 حضرت

hazret-սրբություն, 

մեծություն, 

վսեմություն 

ياض  

ziya-լույս 
 

 ط ط ـطـ ط

 خط

hat-գիծ 

 وطن

vatan-հայրենիք 

 طاش

taş-քար 
 

 ظ ظ ـظـ ظ

 حافظ

hafız-պահապան, 

պաշտպան 

 منظوم

manzum-բանա-

ստեղծություն 

 ظفر

zafer-հաղթանակ 
 

 ع ع ع ع

 جامع

cami-մզկիթ 

 بعض

bazı-որոշ 

 عشق

ışk /aşk-սեր 
 

 غ غ غ غ

 باغ

bağ-խաղողի այգի 

 اغير

ağır-ծանր 

 غرب

garp-արևմուտք 
 

 ف ف ـفـ ـف

 صف

saf-կարգ 

 وفات

vefat-մահ 

 فلک

felek-ճակատագիր 
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Բառավերջում Բառամիջում Բառասկզբում Անջատ 

 ق ق ـقـ ـق

 عاشق

aşık – սիրահար, 

աշուղ 

 عقرب

akrep-կարիճ 

 قار

kar-ձյուն 
 

 ك ك ک ک

 چيچک

çiçek-ծաղիկ 

 اکمک

ekmek-հաց 

 كدى

kedi-կատու 
 

 ل ل ـلـ ـل

 کوزل

güzel-գեղեցիկ 

 کوملک

gömlek-վերնաշա-

պիկ 

 لب

leb-շրթունք 
 

 م م ـمـ ـم

 موم

mum-մոմ 

 کمک

kemik-ոսկոր 

 مال

mal-ապրանք 
 

 ن ن ـنـ ـن

 بن

ben-ես 

 آننه

anne-մայր 

 نور

nur-լույս 
 

 و و ـو و

 الو

alev-բոց 

 سوکی

sevgi-սեր 

 ولى

veli-տեր, հոգաբարձու
 

 ھ ھ ھ ه ه

 دوه

deve-ուղտ 

 تنھا

tenha-ամայի 

 ھر

her-յուրաքանչյուր 
 

 ى ي ـيـ ى

 ايی

ayı-արջ 

 يشيل

yeşil-կանաչ 

 ياش

yaş-տարիք 
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ԴԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ 

 
  

ا   ا  .2 §  տառի գրության  և արտասանության (Elif) ا  ا  

կանոնները 

 

 տառը միակողմանի կապակցվող է. բառասկզբում ا

գրվում է՝ ا, բառամիջում` ا, բառավերջում` ا :ا գրվում է տողի 

վրա:  

Օսմաներենում յուրաքանչյուր տառ ունի իր թվային ար-

ժեքը (ابجد, էբջեդ), oրինակ՝ ا (elif)-ն արտահայտում է «1» մեկ 

թիվը:  

 ,ն ունի արտասանության հետևյալ տարբերակները՝ a-ā-ا

e- ä, u- ü, i- ı. 

1) բառասկզբում, բառամիջում և բառավերջում արտա-

սանվում է որպես [а] ձայնավոր: Օրինակ՝ اتش (ateş) -

կրակ, درحال (derhal) – իսկույն, անմիջապես, بابا (baba) -

հայր.  

-ն արաբապարսկական փոխառյալ բառերում բառա-ا (2

սկզբում արտասանվում է որպես [ı], [i] ձայնավոր: 

Օրինակ՝ اعتراض (itiraz) - մերժում, اختيار (ihtiyar) - ծեր, 

ايتمک اصرار ,կայարան - (iskele) اسکله  (ısrar etmek) – 

պնդել. 

 :ը բառասկզբում արտացոլում է նաև [е ] ձայնավորը-ا (3

Օրինակ՝ افندی (efendi) - պարոն (դիմելաձև), 1. اک (en), 

2. (ek) 1.ամենա, 2. վերջածանց, اشيا (eşya) - իրեր - հոգ. 

թիվ شی (şey) - իր.  
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 ը միայն փոխառյալ բառերի բառասկզբի դիրքում- ا (4

(մասնավորապես արաբական ծագման բառերում) ար-

տասանվում է [u], [ü] ձայնավոր: Օրինակ՝اصول (usûl) - 

մեթոդ, اسلوب (üslup) - ոճ, الفت (ülfet) - ընկերություն, սի-

րալիություն,اميد  (ümit) - հույս: 

 
 

§ 3. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) 
 

Օսմաներենում առկա է կարճ և երկար ձայնավորների 

տարբերակումը` ըստ որի երկար ձայնավորները գրվում են, 

իսկ կարճերը` ոչ: Բառերը ճիշտ ընթերցելու համար օգտա-

գործվում են հարեքե կոչվող օժանդակ նշանները: Ժամանակի 

ընթացքում` օսմաներենի ուղղագրական կանոնների ամ-

րապնդմանը զուգընթաց, այս նշանների կիրառությունը նվա-

զեց, և վերջիններս սկսեցին օգտագործվել միայն բառարաննե-

րում, լեզվաբանական աշխատություններում և այլ օժանդակ 

գրքերում:  

Օսմաներեն բառերում ا-ն արտահայտում է [a] և [e] ձայ-

նավորները: Դրանց տարբերակման համար բառասկզբում 

օգտագործվում է ˜ մեդ (մադդա) կոչվող ձայնանիշը, որն ար-

տահայտում է հետնալեզվային [ā] երկար ձայնավորը: Օրի-

նակ՝  آو ,ուտելիք, ճաշ - (aş) آش ,մարդ - (adam) آدام ,ձի - (at)  آت

(av) - որս:  
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§ 4. Հեմզեի (ء) կիրառությունը 
 

Արաբերենին բնորոշ է յուրատեսակ կոկորդային պայթյու-

նը, որն արտահայտվում է հատուկ նշանով և կոչվում «հեմ-

զե»` ء: Հեմզեն դրվում է ا (elif), و (vav) և ى (ye) տառերի վրա: Է-

լիֆ-հեմզե ունեցող արաբական փոխառություններն օսմանե-

րենում հաճախ կորցրել են հեմզեն` պահպանելով միայն ձայ-

նավորի բնույթը: Օրինակ` بَاب حأَ   (ahbāb) - ընկերներ, سَؤال  

(su’āl) - հարց, فائدة (fāi‘da) - օգուտ: Հեմզեն, ինչպես ցանկացած 

արաբերեն բաղաձայն հնչյուն, ուղեկցվում է ձայնավոր 

հնչյուններով: Եթե բառասկզբում հեմզեն հանդես է գալիս էս-

րեով, որն արտահայտում է [i] հնչյունը, ապա այն դրվում է ا –

ի տակ, օրինակ`  արտահանում: (մանրամասն - (ihrāc)  إِخراج

տե՛ս § 6.): 

Օսմաներենում առկա արաբական փոխառություններում 

հեմզեն կարող է պահպանվել նաև բառամիջում: Օրինակ`    

دتأکي ,ազդեցություն - (te‘sir) تأثير  (te‘kid) - հաստատում: Երբեմն 

հեմզեի կոկորդային պայթյունի հետ կիրառվում է նաև ձայնա-

վոր վանկի երկարացում, օրինակ` -հիմք: Արաբե - (te’sis)  تأسيس

րեն բառերում հեմզեն հանդես է գալիս առանձին` սովորաբար 

երկար ձայնավորից հետո, օրինակ` ُدَعأ (dua) – աղոթք, َشئ 

(şey)-իր: Այդպիսի փոխառություններում կոկորդային պայթ-

յունը հիմնականում անհետացել է, բայց գրության ժամանակ 

հեմզեն կարող է պահպանվել՝ գրվելով شئ ,دعأ և առանց հեմ-

զեի՝ دعا ,شی : 

Օսմաներենի ուղղագրությունում հեմզեն կիրառվում է 

պարսկական իզաֆեթներում (գոյականական կապակցու-

թյուններում) (մանրամասն տե՛ս § 72), այն դեպքում, երբ իզա-
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ֆեթի առաջին անդամը` ձայնավորով ավարտվող որոշիչ է نامه 

خنکار ء  (name-i Hünkār) - սուլթանի/ կայսեր նամակը: 

 
 
 

Բառարան 
 

 հույս - (ümit) اميد ձի - (at)  آت

تشآ  (ateş) - կրակ آو- (av) - որս 

 ծեր - (ihtiyar) اختيار ընկերներ - (ahbāp/-bı) حبابأَ  

 մարդ - (adam) آدام ihrāc - արտահանում - إِخراج

ايتمک اصرار  (ısrar etmek) - պնդել بابا (baba) - հայր 

 ազդեցություն - (te‘sir) تأثير կայարան - (iskele) اسکله

باسلو  (üslup) - ոճ اشيا (eşya) - իրեր (եզ. թիվ شی (şey)  

کا պարոն (դիմելաձև) - (efendi) افندی 1. (en), 2.(ek)-1. ամենա,  

2. վերջածանց  

 հարց - (su‘āl)  سَؤال ուտելիք, ճաշ - (aş) آش

 հիմք - (te‘sis) تأسيس  հաստատում - (te‘kid) تأکيد 

 ,դիտողություն - (itiraz) اعتراض միանգամից - (derhal) درحال

առարկություն 

 մեթոդ - (usûl) اصول աղոթք - (dua) ُدَعأ 

  ընկերություն - (ülfet) الفت օգուտ, շահ - (fāi‘da) فائدة

ء خنکارنامه  (name-i Hünkār) - սուլ-

թանի / կայսեր նամակը 
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ԴԱՍ ԵՐՐՈՐԴ 
 
 
بـ      ـبـ ـب    ب   .5 §  (Be)  տառի գրության և արտասա-

նության կանոնները 

 

-տառն ունի երկկողմանի կապակցում. գրությունը՝ բա ب 

ռասկզբում` با, բառամիջում` تبا, բառավերջում` تب: Տառի հիմնա-

կան մասը գրվում է տողի վրա: ب տառն արտահայտում է [b] 

հնչյունը, իսկ բառավերջում, կցվելով խուլ բաղաձայններին, 

արտահայտում է [p] հնչյունը: Թվային արժեքը՝ «2»: Օրինակ՝ 

ببآ ,բա - (bā ) با ,ջուր - (ā1b) آب   (ābb) - աբբ, بابا (bābā) - հայր, ببا  

(bāb) - դուռ: 

 
 

 

§ 6. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) 
 

Օսմաներենի ճշգրիտ ընթերցանության կարևոր ձայնա-

նիշերից են հետևյալները՝  

 َ◌  Üstün (արաբ. fetha) - դրվում է տառի վրա և արտահայ-

տում է /a/, /e/ ձայնավորները` َب 

 ُ◌ Ötre (արաբ. zamme /damme) - դրվում է տառի վրա և ար-

տահայտում է /o/, /ö/, /u/, /ü/ ձայնավորները`   بُ 

 ِ◌ Esre (արաբ. kesre) - դրվում է տառի տակ և արտահայ-

տում է /ı/, /i/ ձայնավորները ` ِب 
 

                                                            
1 ā արտահայտում է երկար ا  ձայնավորը: 
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Վարժություններ 
 

1. Հետևյալ բառերը գրե՛լ օսմանատառ: 
 

bābā __________________________________________________   
āb  ____________________________________________________  
bāb  ___________________________________________________  
bbā  ___________________________________________________   

 

2. Հետևյալ տառային կապակցությունները գրե՛լ օսմաներեն՝ 

տեղադրելով  ձայնանիշերը: 
 

Ba_______, bo_______, be_______, bu_________, 
bi__________, bü______, bı_________, bö______, āb________, 
eb___________. 

 

3. Գրե՛լ հետևյալ տառերի համատասխան թվանիշը: 
 

,__________ب   ,________ ا  __________  ت 
 
 
 
 
 

Բառարան 
 

 հայր - (bābā) بابا ջուր - (āb) آب

ببا  (bāb) - դուռ  
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ԴԱՍ ՉՈՐՐՈՐԴ 

 
 

ت   .7 § -տառի գրության և արտասա  (Te)   تـ   ـتـ  ـت    

նության կանոնները 

 

Շնչեղ խուլ ت [t] հնչյունն օսմաներենում իր գրության ձևով 

նման է ب-ին, այն տարբերությամբ, որ ت տառի հիմքի վրա 

դրվում է երկու կետ, կապակցումը երկու կողմից է: Գրվում է 

տողի վրա և ունի գրության հետևյալ ձևերը՝ բառասկզբում`تا, 

բառամիջում`بتا, բառավերջում`بت: Թվային արժեքը՝ «400»: Օ-

րինակ՝ تآ  (āt) - ձի, َتا  (et) - միս, بات (bāt) - վերջնական, կտրուկ, 

تبَ  (bet) - դեմքի գույն, َبت  (teb) - տենդ, بتا  (tāb) - կարողություն, 

ուժ, համբերություն, تات (tāt) - համ, تاآ  (ātā) - հայր, պապ, նա-

խահայր, تـِ ب  (ինչպես նաև`بيت) (bit) – ոջիլ: 

 

 

Վարժություններ 

  

1. Հետևյալ բառերը գրե՛լ օսմանատառ: 
 

 
tāb  ___________________________________________________  
bet  ___________________________________________________  
tāt  ____________________________________________________  
ātā  ___________________________________________________  
āt  ____________________________________________________  
bit  ____________________________________________________  
bet  ___________________________________________________  



 
38

teb  ___________________________________________________  
et  ____________________________________________________  

 
 
 

Բառարան 
 

تآ  (āt) – ձի َتا  (et) - միս 

 դեմքի գույն - (bet) بَت վերջնական, կտրուկ - (bāt) بات

ِ ب تـ  (ինչպես նաև`بيت) (bit) - ոջիլ تاآ  (ātā) - 1. հայր, 2. պապ, 3. նա-

խահայր 

بتا համ - (tāt) تات  (tāb) - կարողություն, ուժ, 

համբերություն 

بتَ  (teb) - տենդ  
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ԴԱՍ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

 
 

د    .8 §  տառի գրության և արտասանության (Dal)  د  ـد    د   

կանոնները 

 

 միակողմանի կցվող տառ է: Գրվում է տողի վրա և ունի د

գրության հետևյալ ձևերը՝ բառասկզբում` د, բառամիջում` تدب , 

բառավերջում` دب : Թվային արժեքը՝ «4»: Օսմաներեն բառերում د 

արտահայտում է [d] ձայնեղ հնչյունը: Օրինակ՝ باد (bad) - քամի, 

دبِ  (bed) - վատ, َباد  (edeb/edep) - նրբանկատություն, բարեկըր-

թություն, دابآ  (adab/ adap/-bı) - ավանդույթ, կարգ, دآ  (ad) - 

անուն: 

 
 

Վարժություններ 

 

1. Հետևյալ բառերը գրե՛լ  օսմանատառ: 

ād  ____________________________________________________  
āb  ____________________________________________________  
bād  ___________________________________________________  
bed  ___________________________________________________  
edeb  __________________________________________________  
ādāb  __________________________________________________  
 

2. Հետևյալ թվանիշները գրե՛լ օսմանատառ: 

 
4_____, 1_________, 2,____:  
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Բառարան 
 

 ,նրբանկատություն - (edeb/edep) ادَب

բարեկրթություն 

دابآ  (adab/adap/-bı) - ավանդույթ, 

կարգ 

دآ (ad) - անուն بَد (bed) - վատ 

  քամի - (bad) باد
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ԴԱՍ ՎԵՑԵՐՈՐԴ 

 
 
ـر    ر   ر  .9 §  տառի գրության և արտասանության (Re)    ر 

կանոնները 

   

-տառը միակողմանի կապակցվող է: Ունի գրության հե ر

տևյալ ձևերը՝ բառասկզբում` ار  , բառամիջում՝ ررب , բառավեր-

ջում` رت : Տառի առաջնային մասը գրվում է տողի վրա: Համա-

պատասխանում է ձայնորդ [r] հնչյունին: Թվային արժեքը՝ 

«200»: Օրինակ՝ ار  (rā),  َبر  (reb,rab) - Աստված, راد  (dār) - նեղ,  ِربـ  

(bir) - մեկ, ربا  (bār) - բեռ, պտուղ, رتا  (tār) - թել, լար, մութ, առէջ, 

درَ   (red) - հեռացում, վանում, մերժում, اآر  (ārа) - միջև, մեջ, َرا  

(er) - զինվոր, َرابَرب  (berāber) - միասին,  َ ـ ربـِب  (biber) - պղպեղ,  ُترد  

(dört) - չորս,  َردد  (dert) - վիշտ, َردب  (berd) - ցուրտ,  َادب رب  (berbād)-

աղտոտ, ավերված, ردَ رابِ    (birāder) - եղբայր: 

Ի տարբերություն ժամանակակից թուրքերենի՝ օսմանե-

րենում չի գործում ձայնավորների ներդաշնակության և 

բաղաձայնների առնմանության1 օրենքը: Այսպես օրինակ՝ ան-

վանական ստորոգյալ կազմող եզակի թվի երրորդ դեմքի -dır/-

dir, -dur/-dür, -tır/-tir -tur/-tür ստորոգման  ածանցներն ար-

տահայտվում են در հնչյունական կապակցությամբ՝ անկախ 

բառահիմքի վերջին վանկի ձայնավորից և բաղաձայնից: Օրի-

նակ` درتآ  – (սա) ձի է, ردرا  – (սա) զինվոր է: 

                                                            
1 Եթե խուլ բաղաձայնով վերջացող բառին կցվում է ձայնեղ բաղաձայնով 

սկսվող ածանց, ապա խուլ բաղաձայնի ազդեցությամբ ձայնեղ բաղաձայնը 

խլանում է: Այս երևույթը կոչվում է բաղաձայնների առնմանություն: 
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§ 10. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) 
 

Օսմաներենի ճշգրիտ ընթերցանության կարևոր ձայնանի-

շերից է  ْ◌ cezm (արաբ. sükûn)-ը: Այն դրվում է տառի վրա, և 

ցույց է տալիս տառին հաջորդող ձայնավորի բացակայություն: 

Օրինակ՝  ْبرد (berd) - ցուրտ,  َبادْ رْ ب  (berbad) - աղտոտ, ավերված: 

 
 

Վարժություններ. 

 

1. Հետևյալ բառերը և նախադասությունները գրե՛լ օսմա-

նատառ ու թարգմանե՛լ: 

 
ābār  __________________________________________________  
bir  ____________________________________________________  
dört  ___________________________________________________  
biber  __________________________________________________  
berāber  ________________________________________________  
er  ____________________________________________________  
dert  ___________________________________________________  
red  ___________________________________________________  
rab  ___________________________________________________  
bar  ___________________________________________________  
tar  ____________________________________________________  
berbād  ________________________________________________  
birāder  ________________________________________________  
berd  __________________________________________________  
 
Adam berberdir.  _________________________________________  
Erdir.  _________________________________________________  
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Attır.  _________________________________________________  
Biberdir.  _______________________________________________  
Berddir.   _______________________________________________  
Dört biraderdir.   _________________________________________  

 
 
 

Բառարան 
 

راَ  ( er) - զինվոր َرابَرب  (berāber) - միասին 

اآر  (ārа) - միջև, մեջ  (berbād) - 1. աղտոտ, 2. ավերված بَرباد 

ربا  (bār) - բեռ, պտուղ تُدر  (dört) - չորս 

َدربِرا  (birāder) - եղբայր َدرد (dert) - վիշտ 

رتا  (tār) - 1. թել, 2. լար, 3. մութ, 

4. առէջ 

 մեկ - (bir) بـِر

راد  (dār) - նեղ بـِبـَر (biber) - պղպեղ 

برَ   (reb,rab) - Աստված بَرد (berd) - ցուրտ 

 ,1. հեռացում, վանում - (red) َرد

2. մերժում 
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ԴԱՍ ՅՈԹԵՐՈՐԴ  
 
 
-տառի գրության և արտասանութ (Vav)  و   ـو   و   و   .11 §

յան կանոնները 

  
Արաբերենում و-ն արտահայտում է շրթնատամնային [v] 

բաղաձայն կամ շրթնային նեղ ձայնավոր [ü] հնչյունները: 

Թվային արժեքը՝ «6»: Օսմաներենում و -ն օգտագործվում է 

հետևյալ հնչյուններն արտահայտելու համար. 

1. շրթնատամնային [v]  

وآ ,կա – (var) وار  (av) - որս, َوا  (ev) - տուն, -/varid/varit ) دوارِ 

di) - հասնող, եկող, وبا (veba) - ժանտախտ, համաճարակ,  َرود  

(devr/ devir) - փուլ, ժամանակահատված, դարաշրջան, َتاو  

(evet) - այո: 

2. բառամիջում և բառավերջում շրթնային [o], [ö], [u], [ü] 

ձայնավորներ  

ورد ,սա, այս – (bu) بو  (dur) - կանգնի՛ր - «կանգնել» բայի 

հրամայական եղանակի երկրորդ դեմքի եզակի թիվ, بورا (bora) 

- մրրիկ, փոթորիկ توت (tut) - թութ, توت (tüt) - ծխի՛ր, «ծխել» 

բայի հրամայական եղանակի երկրորդ դեմք եզակի թիվ, تورد  1 

(dört) - չորս: 

Բառասկզբում ا և و համակցումն արտահայտում է 

շրթնային հետևյալ ձայնավորները. او- [o], [ö], [u], [ü]: 

Օրինակ` داو  (ինչպես նաև` اوت)  (od) - կրակ, اوت (ot) - խոտ, اوت 

(öt) - երգի՛ր, դայլայլի՛ր, «երգել» բայի հրամայական եղանակի 
                                                            
1 Հաճախ հանդիպում է նաև ترد  գրությամբ: 
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երկրորդ դեմքի եզակի թիվ, راو  (ur-vur) - խփի՛ր (հրամ. եղ.) اوتو 

(ütü) - արդուկ և այլն:  

Ծնթ. Բառասկզբի շրթնային ձայնավորը միայն ا -ով ար-

տահայտվում է նմանօրինակ բառերում` ودار  (ordu) - բանակ, 

 :երջանկություն, հաջողություն, բախտ - (uğur) اغور

 
 

Վարժություններ 

 

1. Տառադարձե՛լ հետևյալ բառերն ու թարգմանե՛լ հայերեն: 

 

ءاودا دود اوت وار  ار دوات 

 روبا رود بوار بوبو دوار دود

ابت تارتو اورتو  ودار  ورد اوتو   

 
 
 

2. Հետևյալ կապակցությունները գրե՛լ օսմանատառ: 

  

dö tö do tu bö 

tü tut du ru vu 

bu o bo öt üt 

vur tör ör tüt vö 
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3. Հետևյալ նախադասությունները գրե՛լ օսմանատառ և 

տեղադրե՛լ ձայնանիշերը. 

 
Bu evdir.  ______________________________________________  
Ev berbaddır.  ___________________________________________  
Ab vardır.  ______________________________________________   
Davet vardır.  ___________________________________________   
Ordu vardır.  ____________________________________________  

Օ oturur.  ______________________________________________  

Ütüdür.  ________________________________________________  
 

 
 
 

Բառարան 
 

وآ  (av) - որս اوت (öt) - երգի՛ր, դայլայլի՛ր, 

(հրամ. եղ.) 

ودار տուն - (ev) اَو  (ordu) - բանակ 

 ,1. երջանկություն - (uğur) اغور այո - (evet) اوَت

2. հաջողություն, բախտ 

 ծածկոց - (örtü) اورتو խոտ - (ot) اوت

داو -կործանում, ավե - (bevar) بوار կրակ - (od) اوت / 

րում 

ورد սա, այս - (bu) بو  (dur) - կանգնի՛ր (հրամ. եղ.) 

 ,1. (պ.) ծուխ, մուխ - (dud) دود մրրիկ, փոթորիկ - (bora) بورا

2. (ար.) որդ 

 ,բարեկամներ - (evidda) اوداء թութ - (tut) توت

մտերիմներ 
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 թանաքաման - (devat) دوات ծխի՛ր (հրամ. եղ.) - (tüt) توت

تارتو   (Tevrat) - 1. Աստվածաշունչ, 

2. Հնգամատյան, 3. Հին կտակա-

րան 

 հոպոպ - (bubu) بوبو

تورد / ترد   (dört) - չորս دوار (devar/duvar) - գլխապտույտ 

-1. ժանտախտ, 2. համա - (veba) وبا

ճարակ 

 գետ - (rud) رود

 խփի՛ր (հրամ. եղ.) - (ur-vur) اور հագուստ, զգեստ - (ruba) روبا

 արդուկ - (ütü) اوتو կա - (var) وار

رودَ  հասնող, եկող - (varid/varit/-di) دوارِ   (devr/devir) - 1.փուլ, ժամա-

նակահատված, 2.դարաշրջան 
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ԴԱՍ ՈՒԹԵՐՈՐԴ  

 

-տառի գրության և  արտասանութ  (Lâm)   لـ  ـلـ  ـل  ل   .12 §

յան կանոնները 

 

Այս տառն օսմաներենում արտահայտում է ձայնորդ [l] 

հնչյունը: ل տառն ունի երկկողմանի կապակցում. բառա-

սկզբում`لب, բառամիջում ی -Տառն իր գրու :بال`բառավերջում ,بلل

թյամբ համապատասխանում է ا -ի բարձրությանը: ل-ը գրվում 

է տողի վրա, սակայն բառավերջում և առանձին գրության 

դեպքում տառի ներքևի հատվածն իջնում է տողից ներքև`ا :بل -

ի և ل համակցումը հիմնականում գրվում է այսպես` ال: Թվային 

արժեքը՝ «30»: Օրինակներ` ال  - (bal) بال ,ավագ քույր - (abla)  اب

մեղր, بلبل (bülbül) - սոխակ, تارال (tārlā) - դաշտ, بول (būl) - գտի՛ր 

(«գտնել» բայի հրամ. եղ. երկրորդ դեմքի եզ. թիվ), بول (böl) - 

բաժանի՛ր (բաժանել» բայի հրամ. եղ. երկրորդ դեմքի եզ. թիվ), 

بلَ  (leb) - շրթունք, لد  (dil) - սիրտ,  ِلبرد  (dilber) - գեղեցկուհի, սի-

րելի, սրտակեր, اللتد  (delālet) - ապացույց,  دالل (delāl) - միջնորդ, 

دار ,քաջ, դյուցազն, կտրիճ - (delāver) دالور  ,սիրուհի - (dildār) دل

 :ապացույց, ճյուղ - (dāl) دال

 
 

§ 13. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) 
 

Օսմաներենի ճշգրիտ ընթերցանության կարևոր ձայնա-

նիշերից է  ّ◌ şedde-ն (արաբ. teşdit), որը դրվում է արաբական 
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ծագման բառերում կրկնակի բաղաձայնն արտահայտելու 

համար: Օրինակ՝ اّول (evvel)1 - առաջ: Թյուրքական ծագման 

բառերում կրկնակի բաղաձայները գրվում են երկու տառով, 

ձայնանիշը չի դրվում: Օրինակ՝ ی ی ,հայտնի - (belli)  بلل  -(elli) الل

հիսուն: Տպագիր տեքստերում շեդդեն մեծ մասամբ չի օգտա-

գործվում: Եթե բառի վերջին հնչյունը   ّ◌ է կրում, ապա տվյալ 

տառը կրկնակի չի կարդացվում. ّسر (sır) - գաղտնիք, ّفن (fen) - 

գիտություն, ّحق (hak) - իրավունք, ّحس (his) - զգացմունք և այլն: 

Երբ արաբական ծագման այս բառերը ստանում են ձայնավո-

րով սկսվող վերջածանց,  ّ◌ կրող բաղաձայնները հնչում են 

կրկնակի. sırrı - գաղտնիքը, fenni - գիտական, տեխնիկական, 

hakkı - իրավունքը, hissi - զգայական և այլն: 

 
 

§ 14. Հոգնակերտ վերջածանցի գրությունը 
 

Օսմաներենում թուրք. հոգնակերտ -lar, -ler ածանցներն 

արտահայտվում են لر տառակապակցությամբ: Օրինակ՝ ارلر 

(erler) - զինվորներ, اولر (evler) - տներ, آتلر (atlar) - ձիեր, تاراللر 

(tarlalar) - դաշտեր: 

                                                            
 .տառակապակցությունն օսմաներենում ընթերցվում է հետևյալ ձևերով اول 1

 առաջ, և - (evvel) اّول ,մեռի՛ր (հրամ. եղ.) - (öl) اول ,եղի՛ր (հրամ. եղ.) - (ol) اول

 :այն (ցուց. դեր.) - (ol) - اول
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Վարժություններ 
 

1. Գրե՛լ հետևյալ բառերի օսմաներեն տարբերակը: 
 

bal  ___________________________________________________  
tarlalar  ________________________________________________  
adamlar  _______________________________________________  
dil  ____________________________________________________  
leb  ___________________________________________________  
delālet  ________________________________________________  
atlar  __________________________________________________  
tel  ____________________________________________________  
telāl  __________________________________________________  
televüt  ________________________________________________  
evvel  _________________________________________________  
bul  ___________________________________________________  
bel  ___________________________________________________  
belādet  ________________________________________________  
belād  _________________________________________________  
belli  __________________________________________________  
belür  __________________________________________________  
beled  _________________________________________________  
delāl  __________________________________________________  
delāver  ________________________________________________  
veled  _________________________________________________  
velādet  ________________________________________________  
dildār  _________________________________________________  
dāllar  _________________________________________________  
ol  ____________________________________________________  
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2. Թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
.اددرتاراللربرب بو ادام دالوردر. ارلر دالوردرلر.داللت بودر. تاراللر وار.  بو اودر.  

 او دلبردر.
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 

 

Բառարան 
 

 միջնորդ - (delāl)  دالل ավագ քույր - (abla)  ابال

 - (öl) اول .եղի՛ր (հրամ. եղ.), 2 - (ol) .1 اول

մեռի՛ր (հրամ. եղ.) 3. اّول (evvel) - առաջ, 

 այն (ցուց. դեր.) - (ol) - اول .4

 սիրուհի - (dildār) دلدار

اللتد մեղր - (bal) بال  (delālet) - ապացույց 

 դաշտ - (tārlā) تارال սոխակ - (bülbül) بلبل

 հիսուն - (elli) اللی բաժանի՛ր (հրամ. եղ.) - (böl) بول

  ,1. ապացույց - (dāl) دال գտի՛ր (հրամ. եղ.) - (būl) بول 

2. ճյուղ 

 իրավունք - (hak/-kkı) حقّ  զգացմունք - (his/-ssi) حسّ

 հայտնի - (belli)  بللی քաջ, դյուցազն, կտրիճ - (delāver) دالور

لبردِ   (dilber) - 1. գեղեցկուհի, սիրելի,  

2. սրտակեր 

لد  (dil) - սիրտ 

 գաղտնիք - (sır/rrı) سرّ  գիտություն, արվեստ - (fen) فنّ

  շրթունք - (leb) لَب
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ԴԱՍ ԻՆՆԵՐՈՐԴ  

 

 

-տառի գրության և արտասա (Mim)  مـ    ـمـ    ـم   م  .15 §

նության կանոնները 

 

Այս տառն արտահայտում է [m] հնչյունը: Այն կապակց-

վում է երկու կողմից՝ հետևյալ կերպ. բառասկզբում`مال, բառա-

միջում` تمل, բառավերջում` م -Թվային արժեքը՝ «40»: Օրինակ :آل

ներ` ,շունչ, պահ - (dem)  دم -պաշտոնյա, ծառա - (memur)  امورم

յող ار ادم ,գործիք, տակ, ստորին - (ālet/ ālt) آلت ,օձ - (mār) م  آلم

(almādım) - չվերցրեցի, ال   م (māl) - ապրանք, آدم (ādām1) -

մարդ, را د ,հիմք - (temel)  تمل وم ,ցանկություն -(murād)  م  (mūm) م

- մոմ, دا م (dām) - որոգայթ, ծուղակ, թակարդ,  دوام (devām) - շա-

րունակություն, آمر (amir) - ամիր, հրամայող, գլխավոր պաշ-

տոնյա,  َّتمل  (millet) - ազգ: 

 

-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ م  .16 §

ներում  
 

 ի գրությամբ արտահայտվում է առաջին դեմքի եզակի-م

թվի պատկանելության ածանցը: Օրինակներ՝ م  իմ - (atım) آت

ձին, آدم  (adım) - անունս, اوم (evim) - տունս, ام  -(babam) باب

հայրս,  :իմ դաշտը - (tarlam)  تارالم

                                                            
 :տարբերակը آدام բառն ունի գրության նաև (ādām) آدم 1
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-գրությամբ արտահայտվում է սահմանական եղանա  »دم«

կի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի առաջին դեմքի եզակի 

թվի ստորոգման ածանցը (մանրամասն տե՛ս «Տասնչորսե-

րորդ դաս»): Անկախ բառի վերջին վանկի ձայնավոր (-ı, -i, -u, -

ü) կամ բաղաձայն (d-t) հնչյունների փոփոխությունից՝ այս 

վերջածանցի գրությունն անփոփոխ է: Օրինակներ՝ دم   آل (aldım) 

- ես վերցրեցի, آتدم (attım) - ես գցեցի,  ماولد  (oldum) - ես եղա, بولدم 

(böldüm) - ես բաժանեցի: 
 

 

Վարժություններ. 
 

1. Հետևյալ բառերն ու նախադասությունները գրե՛լ օսմա-

նատառ:  
 

Armut  _________________________________________________  
Mor  __________________________________________________  
Dam  __________________________________________________  
Dem  __________________________________________________  
Durmadım  _____________________________________________  
Mum  _________________________________________________  
Madam  ________________________________________________  
Mader  _________________________________________________  
Mar  __________________________________________________  
Murad  ________________________________________________  
Millet  _________________________________________________  
Evim  _________________________________________________  
Mumum  _______________________________________________  
Ölüm  _________________________________________________  
Er oldum.  ______________________________________________  
Atlarım budur.  __________________________________________  
Bu memurdur.  __________________________________________  
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Tarlam budur.  __________________________________________  
Milletim budur.  _________________________________________  
Arabam odur.  ___________________________________________  
Baba araba arar.  _________________________________________  
Babam amirdir.  _________________________________________  
Murad dur.  _____________________________________________  
Malım budur.  ___________________________________________  
Memur oldum.  __________________________________________  
Tatardır.  _______________________________________________  
Alet budur.  _____________________________________________  
Ümmet.  _______________________________________________  
Millet.  ________________________________________________  

 
 

2. Ընտրե՛լ ճիշտ զույգը: 

 
 tarla دال
 mar مراد
 memur مار
 leb لب
 dilber دلبر
 madam دلدار
 murad مامور
 mermer مادام
 dal ارلر
 alem تارال
 armut بول
 erler ارمود
 mor مور
 dildar مرمر
 bul آلم
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3. Հետևյալ բառերը թարգմանե՛լ հայերեն: 
 

تامّ دداما  مرا   آب 

 الم اوت آبال آل

تملّ  آرا تاتار ادا  

 
 

Բառարան 
 

 պաշտոնյա, ծառայող - (memur) مامور 1.շունչ, 2.պահ - (dem) دم

 գործիք - (alet) آلت  օձ - (mār) مار

تملَّ   (millet) - ազգ  آلت (alt) - տակ, ստորին 

 ապրանք - (mal)  مال տանձ - (armut/-du)  آرمود

/ آدام آدم   (adam) - մարդ مور  (mur) - մրջյուն 

 տիկին,մադամ - (madam) مادام հիմք - (temel) تمل

 մայր - (mader) مادر ցանկություն - (murad) مرا د

لمآ  (alım) - 1.գնում, 2. տեսո-

ղություն 

/ آطه  دا آ  (ada) - կղզի 

دداما շարունակություն - (devam)  دوام  (damat/-dı) - փեսա 

 ,1. մեջ, միջև, միջոց, 2. պահ - (ara) آرا մոմ - (mum) موم 

առիթ 

 ,ամիր, հրամայող - (amir) آمر

գլխավոր պաշտոնյա 

 կրոնական համայնք - (ümmet) اّمت

 1. որոգայթ, ծուղակ, թակարդ - (dam) دام մանուշակագույն - (mor)  مور

2. տանիք, կտուր 

 չվերցրեցի - (almadım) آلمادم 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասա ( Ze)   ز   ـز   ز   ز   .17 § 

նության կանոնները 
  

-տառն օսմաներենում արտահայտում է [z] հնչյունը: Ու ز 

նի ر տառի հիմքը, բայց վերջինից տարբերվում է տառի վրա 

դրվող (վերադիր) կետով: ز –ն կապակցվում է միակողմանի, 

գրության ձևերը՝ բառասկզբում`زور, բառամիջում`ور -բառա ,مزب

վերջում` ز زبِ Թվային արժեքը՝ «7»: Օրինակներ՝ :ب  (biz) - մենք, 

ازار ,քիչ - (az) آز وز ,ոսկի - (zer) زر ,շուկա - (bazar/pazar) ب  - (buz) ب

սառույց, موز (muz)-բանան, زور (zor) - դժվար, زوال (zeval) - ան-

կում, زال ,չքավոր - (zelam)  زال م ,շարժում - (zelzal) زل  (zümrüt)  دزمر  

- զմրուխտ, لز  (zil) - ծնծղա, رز :երկրագործություն - (berz) ب

  
 
 

-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ  ز .18 § 

ներում  
 

Եթե անվանական ստորոգյալի վերադրի վերջին հնչյունը 

բաղաձայն է, ապա թուրքերենի առաջին դեմքի եզակի (-ım, -

im, -um, -üm) և հոգնակի (-ız, -iz, -uz, -üz) թվերի ստորոգման 

վերջածանցներն արտահայտվում են համապատասխանա-

բար م  և ز  տառերի գրությամբ: Օրինակներ՝  ارم (erim) - [ես] 
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զինվոր եմ, ارز (eriz) - [մենք] զինվոր ենք, رم  [ես] - (berberim) برب

վարսավիր եմ, بربرز (berberiz) - [մենք] վարսավիր ենք: 

Հոգնակի թվի առաջին դեմքի պատկանելության վերջա-

ծանցն արտահայտվում է ز գրությամբ: Օրինակներ՝  م ز   ارلرم

(erlerimiz) - մեր զինվորները, اومز (evimiz) - մեր տունը, امز  باب

(babamız) - մեր հայրը: 

 
  

 

Վարժություններ 

 

1. Հետևյալ բառերը գրե՛լ օսմանատառ: 

 
zümrüt  ________________________________________________  
zor  ___________________________________________________  
zeval  __________________________________________________  
zelam  _________________________________________________  
zelzal  _________________________________________________  
bazar  _________________________________________________  
zil  ____________________________________________________  
zer  ___________________________________________________  
muz  __________________________________________________  
berz  __________________________________________________  
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2. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 
داللتمز،بزم  ،ادمز بز،اومز،ارز ،دامادمز ،المبامز ،دوز  

ادام بودر. اومز و تاراللرمز وار. مزبور  .و ارمودمز وار مز. موزروزدر .زار. بربرز  
 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 
 

Բառարան 
 

 չքավոր - (zelam)  زال م մենք - (biz) بِز

 անկում - (zeval) زوال քիչ - (az) آز 

زلزال  շուկա - (bazar/pazar) بازار (zelzal) - շարժում 

زمر د ոսկի - (zer) زر  (zümrüt) - զմրուխտ 

 ծնծղա - (zil) زل սառույց - (buz) بوز

 երկրագործություն - (berz) برز դժվար - (zor) زور

  բանան - (muz) موز
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  

 

 

-տառի գրության և արտասանութ (Kef)   كـ   ـكـ   ـك   ك  .19 §

յան կանոնները  
 

-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է, ունի գրության հե - ك

տևյալ ձևերը. բառասկզբում`کول, բառամիջում`تکرار, բառավեր-

ջում`بک: Թվային արժեքը՝ «20»: ک-ն արտահայտում է [k], [g], [ñ], 

[y], [v] հնչյունները: Թուրքերենում բառասկզբում գրվող ک - ի 

գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ նրանով արտա-

հայտվում է ձայնեղ [g] հնչյունը: Պարսկերեն բառերում [g] 

հնչյունի արտահայտման համար օգտագործվում է հատուկ گ 

ձևը (հանդիպում է նաև առանց գծիկի գրության ձևը): Kâf-ı 

farsî ձևն օսմանական ուղղագրության մեջ օգտագործվել է 

հազվադեպ: Օսմաներենի ժամանակակից բառարաններում և 

դասագրքերում گ ներկայացվում է որպես առանձին տառ: 

Պատմականորեն գոյություն ունեցող թյուրքական հետնա-

տամնային ռնգային [ñ] հնչյունն արտահայտելու համար ك - ի  

վրա դրվում է երեք կետ՝ݣ, սակայն (ñ>n) հնչյունն արտա-

հայտվում է նաև առանց այդ կետերի գրության, օրինակ՝ ڒڭد 

կամ ز  ծով: Ժամանակակից թուրքերենում այս - (deniz) دک

հնչյունը պարզեցվել է՝ դառնալով հետնատամնային [n], ուս-

տի օսմաներեն տեքստերում հանդիպող այս տառի ընթերցա-

նությունը որոշակի դժվարություններ է ստեղծում: ک  - տառը 

չպետք է շփոթել օսմաներենի այբուբենում առկա թյուրքական 

համանման հնչողությամբ մեկ այլ՝ ق տառի հետ: Պետք է հի-



 
60

շել, որ եթե բառում կան լայն ձայնավորներ, ապա [k]-ն ար-

տահայտվում է ق տառով, իսկ եթե ձայնավորները նեղ են, ա-

պա [k]-ն արտահայտվում է ك տառով: Որպես բացառություն՝ 

 տառակապակցությունը պետք է կարդալ [kâ]: Օրինակներ՝ كا

 (kâtip) کاتب ,գիրք - (kitap) کتاب ,շահույթ - (kâr) كار ,ձյուն - (kar) قار

- քարտուղար, تکرار (tekrar) - կրկնություն, کمال (kemal) - կատա-

րելություն, رام -ա - (merkep) مرکب ,հյուրասիրություն - (ikram) اک

վանակ, تک (tek) - միակ, ول ول ,լիճ - (göl ) ک  کرک ,մոխիր - (kül) ک

(gerek) - անհրաժեշտ, كکرچ  (gerçek) - իրական, ترک (Türk) - 

թուրք, ز ل ,բացատրիր - (anlat) آکالت ,ծով - (deniz) دک  - (değil) دک

ժխտական «ոչ» մասնիկ, بک (bey) - պարոն: 

Ժամանակակից թուրքերենում [v] տառով գրվող որոշ բա-

ռեր օսմաներենում հին ուղղագրությամբ գրվել են گ-ով (ար-

տասանության համար կոչվել է Kâf-ı vav): Օրինակ՝ وگی  ک  

(güveği/güvey)-փեսա, փեսացու, اوگی (üveği/üvey) - խորթ, دوگمک 

(dövmek) - ծեծել, کوگرجين (güvercin) - աղավնի: 

 
 

-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ ک .20 §

ներում  
 

-տառն օգտագործվում է երկրորդ դեմքի եզակի և հոգ ک

նակի թվերի պատկանելության ածանցների գրության հա-

մար՝ անկախ բառի ձայնավորով կամ բաղաձայնով վերջանա-

լու հանգամանքից (մանրամասն տե՛ս § 35.): Օրինակներ՝   اوک

(evin)- քո տունը, ز اک ,ձեր տունը - (eviniz) اوک  - (baban)  باب

հայրդ,  :ձեր հայրը -(babanız)  باباکز
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-տառն օտագործվում է նաև բաղաձայն հնչյունով վերջա ک

ցող բառերին կցվող սեռական հոլովի ածանցի գրության համար 

 իսկ ձայնավոր հնչյունով վերջացող բառերին ,(ın, -in,-un, -ün-) ک

կցվող սեռական հոլովի ածանցը գրվում է հետևյալ կերպ՝نک  

(nın, -nin, -nun, -nün): Օրինակներ՝ اوک (evin) - տան,  - (atın)  آتک

ձիու, کولک (gölün) - լճի, کتابک (kitabın) - գրքի և այլն: 

-տառն օգտագործվում է նաև անցյալ կատարյալ ժամա ک

նակի երկրորդ դեմքի եզակի և հոգնակի թվերն արտահայտող 

ածանցի գրության համար (մանրամասն տե՛ս § 28.): Օրինակ-

ներ՝ دکآ ل  (aldın)-[դու] վերցրեցիր, دکآ زل  (aldınız) - [դուք] վերցրե-

ցիք, کلدک (geldin) - [դու] եկար,  کلدکز (geldiniz) - [դուք] եկաք: 
 
 

Վարժություններ 
 

1. Կարդա՛լ հետևյալ բառերը և թարգմանե՛լ: 
 

 كوك اك كمر الك کتاب

 امک بكار كور تكر تورك

 كول كوزل كل کراز كوك

توكو  روزكر کدا اوركو كوملك 

 كوز بكزر اوك دكز كوكل

تمکاوكر  دوكوم مكر كوكوم كول 

كىاو دکل بك دوكمك  كور 

 كورك كول كرك بكا اوكا

 اك اوك اوكوت مكتوب مكتب

 دكز كلمز كولمز اكر تك

 
 



 
62

2. Հետևյալ բառերը թարգմանե՛լ ու գրե՛լ օսմաներեն: 

 

Լիճ, վիշտ (տխրություն), արժեք, քո ձին, [դուք] գտաք, ձեր 

ձեռքը, ձեր գիրքը, ծով, ձեր աչքերը, վերնաշապիկ, թուրք, մո-

խիր, հյուրասիրություն, ամպ, ինձ, նրան, ձեր տունը, միակ, 

հայրդ, վարսավիրդ, քո գեղեցկուհին, ձեր ծնծղան, վաստակ, 

ամուրի, եթե, անհրաժեշտ, նման: 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 

3. Հայերեն թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը:  

 
،کدر   ،لكما ،برگ ،مکر ،تک  ،بکز  ،اوک   ،اوک ،اکالت   ،دکمک ،بک 

.دکز،اوکا،اکر اکمک،کالم ،کورک ،کتاب ،اکرام ،کبرتمک ،   
 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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Բառարան 
 

 հյուրասիրություն - (ikram) اکرام եթե - (eğer) اکر 

 մաղ - (elek) الك հաց - (ekmek) اكمك

 հյուսք, հյուսվածք - (örkü) اوركو վաստակ - (emek) امک 

 նրան - (ona) اوكا առաջ - (ön) اوک 

تمکاوكر  (öğretmek) - սովորեցնել  اوگی (üveği/üvey) - խորթ 

 տերև - (berg) برگ բացատրիր - (anlat) آکالت

 երես,երեսի գույն - (benz) بكز  պարոն - (bey) بک

  նման - (benzer) بكزر չամուսնացած - (bekâr) بكار

 միակ - (tek) تک թուրք - (Türk) ترک

 անիվ - (teker) تكر կրկնություն - (tekrar) تکرار

 ժխտական «ոչ» մասնիկ - (değil) دکل ծով - (deniz) دکز

 ,թափել, ցանել - (dökmek) دوكمك

մանրել 

 ,դիպչել, հպվել - (değmek) دكمك

կպնել 

 ձուլում - (döküm) دوكوم ավանակ - (merkep) مرکب

 ծեծել - (dövmek) دوگمک քարտուղար - (kâtip) کاتب

 ,սատկեցնել - (gebertmek) کبرتمک

տանջել 

 քամի - (rüzgar) روزكر

 մուրացկան - (geda) کدا գիրք - (kitap) کتاب

رکد (keder) - վիշտ, ցավ کراز (kiraz) - կեռաս 

 անհրաժեշտ - (gerek) کرک իրական - (gerçek) کرچك

-1. խոսք, 2. նախա - (kelam) کالم

դասություն 

 վատ, գեշ - (kötü) كوتو

 կատարելություն - (kemal) کمال լիճ – (göl) کول

 աղավնի - (güvercin) کوگرجين կատարելություն - (kemal) کمال

وگی -փեսա, փե - (güveği/güvey) ک

սացու 
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 շահույթ - (kâr) كار մոխիր - (kül) کول

 գոտի, մեջք - (kemer) كمر  արի՛ (հրամ. եղ.) - (gel) كل

 ,մինչդեռ, եթե ոչ - (meğer) مكر

մի՞թե 

 կույր, բութ - (kör) كور

 գեղեցիկ - (güzel) كوزل աչք - (göz) كوز

  արմատ - (kök) كوك երկինք - (gök) كوك

لكوك  (gönül) - սիրտ كوكوم (güğüm) - կաթի բիդոն, 

թիթեղաման 

  վերնաշապիկ - (gömlek) كوملك
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ԴԱՍ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասա (Nun)  نـ    ـنـ    ـن     ن  .21 §

նության կանոնները 
 

 ը երկկողմանի կապակցվող տառ է, գրությունը-ن

հետևյալն է. բառասկզբում`ور ا `բառամիջում ,ن -բառավեր ,بن

ջում`ن  Բառավերջում և առանձին գրության դեպքում տառի :ب

մի մասը գրվում է տողի ներքևում: Թվային արժեքը՝ «50»: 

Օրինակներ՝ بن (ben) - ես, بنا (bina) - շենք, انکار (inkâr) - ժխտում, 

الناو ,օր - (gün) کون  (olan) - եղող, نور (nur) - լույս: 

 
 

-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ ن .22 §

ներում 
 

 տառն օգտագործվում է բացառական հոլովի վերջածանցի ن

գրության ժամանակ՝ دن (-dan, -den, -tan, -ten), օրինակներ՝ اودن 

(evden) - տնից, آودن (avdan) - որսից, دن  ,գրքից - (kitaptan) کتاب

 :երկնքից - (gökten) کوکدن ,թուրքից - (Türkten) ترکدن
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Վարժություններ 
 

1. Հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները թարգ-

մանե՛լ և գրե՛լ օսմաներեն: 
 

Քիթ  __________________________________________________  

այս անտառը  __________________________________________  

մեր մայրը  ____________________________________________  

լույս  __________________________________________________  

ցախ  __________________________________________________  

նուռ  __________________________________________________  

ես  ____________________________________________________  

զուռնա  _______________________________________________  

շենք  __________________________________________________  

տանից  _______________________________________________  

որսից  ________________________________________________  

գրքից  ________________________________________________  

թուրքից  ______________________________________________  

գերմանացուց  _________________________________________  

այն օրվանից  __________________________________________  

ժխտում  ______________________________________________  

երկնքից  ______________________________________________  

տասը  ________________________________________________  

անեծք  ________________________________________________  

սրանից  _______________________________________________  

ավագ քրոջից  _________________________________________  

երկար  ________________________________________________  

ինձնից  _______________________________________________  

գեղեցկուհուց  _________________________________________  
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2. Թարգմանե՛լ հայերեն: 

 
تارالدن  الدم.بن اودن  دن کول الدم. بن مکتبدن کلدم. بر ترکدنمالدم. ابالکتاب بر دنناو

  .کلدک.بز کلدک
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 
 

Բառարան 
 

 եղող - (olan) اوالن  ժխտում - (inkâr) انکار 

 շենք - (bina) بنا  ես - (ben) بن

 լույս - (nur) نور  օր - (gün) کون 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  

 
 

يـ    ـيـ   ـی   ی  .23 §   (Ye) տառի գրության և արտասանութ-

յան կանոնները   
 

 տառն արտահայտում է երկար [ı], [i], [u], [ü] ձայնավոր ی

և [y] բաղաձայն հնչյունները: ی-ն երկկողմանի կապակցվող 

տառ է և գրվում է հետևյալ կերպ. բառասկզբում`يدی, բառամի-

ջում`بيل, բառավերջում`آتی: Թվային արժեքը՝ «10»: Բառասկզ-

բում և բառավերջում ی տառն արտահայտում է [y] բաղաձայն 

հնչյունը: Օրինակներ` ياز (yaz) - ամառ, يان (yan) - կողք, ياردم 

(yardım) - օգնություն, يول (yol) - ճանապարհ, يوز (yüz) - հար-

յուր, ييل (yıl) - տարի, ير (yer) - գետին, ييلديز /  - (yıldız)  يلديز

աստղ, يدی (yedi) - յոթ, يل (yel) - քամի, يايا (yaya) - ոտքով, ای 

(ay) - լուսին, ամիս: 

Բառասկզբում  տառերը (միասին) արտահայտում են  ی+ا

[i] հնչյունը: Օրինակ՝ ايت  (it) - շուն, ايكى (iki) - երկու:  

Բառամիջում ی տառն արտահայտում է [y] բաղաձայն 

հնչյունը և [u], [ü], [ı], [i] ձայնավոր հնչյունները: Օրինակներ՝ 

-հրապա - (meydan) ميدان ,մեծ -(  büyük) بيوک ,այց - (ziyaret) زيارت

րակ, دنيا (dünya) - աշխարհ, زيتون (zeytun/zeytin) - զեյթուն, مدير 

(müdir/müdür) - տնօրեն, دين (din) - կրոն, بيل (bil) - իմացի՛ր 

(հրամայական եղանակ), آلين (alın)-ճակատ,اری (arı)-մեղու, ديز 

(diz)-ծունկ: 
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 Մի շարք թյուրքական ծագում ունեցող բառերի [е] ձայնա-

վորը (kapalı e) բառամիջում արտահայտվում է ی տառով և 

ընթերցվել նաև որպես [i]. Օրինակ՝ el /il, ( ليا ) - ձեռք, 

gece/gice (کيجه) - գիշեր, ertesi / irtesi, ( رتسیيا ) - նախորդ, yer/ 

yir ( ريي ) - վայր, demek / dimek ( مکيد ) - ասել, vermek / virmek 

( رمکيو ) - տալ, yemek / yimek ( مکيي ) - ուտել:  

 Ինչպես նշել ենք, արաբերեն բառերում ا տառն արտահայ-

տում է երկար [â] հնչյունը, իսկ ى տառը` երկար [î] հնչյունը: 

Որոշ բառերի բառավերջի դիրքում ى տառն արտահայտում 

է [â] հնչյունը: Այդ դեպքում այս տառն անվանվում է elif-i 

maksûre: Օրինակներ՝ دعوی (dava) - դատական հայց, բողոք, 

 :հրամանագիր - (fetva) فتوی

 
 

-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ ی .24 §

ներում 
 

-տառն օգտագործվում է սահմանական եղանակի ներ ی

կա-շարունակական ժամանակաձևի -(ı)yor ածանցի գրության 

համար (մանրամասն տե՛ս «Տասնութերորդ դաս»): Օրինակ-

ներ՝ ور ور ,գալիս է [նա] - (geliyor) کلي -չի վերց [նա] - (almıyor) آلمي

նում:  

Եթե բառահիմքն ավարտվում է բաղաձայն հնչյունով, եր-

րորդ դեմքի եզակի թվի պատկանելության ածանցը (-ı, -i, -u, -

ü) գրվում է ی-ով. օրինակներ՝ اوی   (evi) - նրա տունը, یديل  (dili) - 

նրա լեզուն, آتی (atı) - նրա ձին:  

 տառը կիրառվում է նաև հայցական հոլովի ածանցների ی

գրության համար: Օսմաներենում, ինչպես և թուրքերենում, 
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որոշյալ առումով դրված ուղիղ խնդիրը ստանում է հայցական 

հոլովի վերջածանց: Եթե բառահիմքը վերջանում է բաղաձայ-

նով, հայցական հոլովի վերջածանցը գրվում է՝ ی (-ı, -i, -u, -ü), 

իսկ եթե բառահիմքը վերջանում է ձայնավոր հնչյունով, նրա և 

հոլովական վերջածանցի միջև դրվում է [y] ձայնակապը և գր-

վում է՝ يی (-yı, -yi, -yu, -yü): Օրինակներ՝ یاو  (evi) - տունը (հայց. 

հոլ.), یار  (eri) - զինվորին (հայց. հոլ.), ايی  հայրիկին - (babayı) باب

(հայց. հոլ.), հորը: 

-տառով է գրվում սահմանական եղանակի անցյալ կա ی

տարյալ ժամանակաձևի երրորդ դեմքի ածանցը՝ دی  (-dı, -di, -

du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) (մանրամասն տե՛ս § 28.): Օրինակներ՝ 

دی ردی ,վերցրեց-(aldı)  آل دی ,մտավ - (girdi) کي -ծիծա - (güldü) کول

ղեց, بولدی (buldu) - գտավ, کلديلر (geldiler) - եկան: 

 տառով են գրվում թուրքերենի hարցական ածանցները ی

(mı, mi, mu, mü), որոնք օսմաներենում ունեն գրության մեկ ձև՝ 

ديمی Օրինակներ՝ :می ديمی ,նա վերցրե՞ց - (?aldı mı) آل  buldu)  بول

mu?) - նա գտա՞վ: 
 

 

§ 25. Բառակազմական ածանցներ  
 

-lı/-li, -lu/-lü բառակազմական վերջածանցներն օսմաներե-

նում գրվում են հետևյալ կերպ. եթե բառն ավարտվում է լայն 

ձայնավոր հնչյունով, ապա գրվում է لى, իսկ եթե նեղ ձայնա-

վոր հնչյունով՝ ول : -lı/-li,- lu/-lü ածանցն առավել վաղ շրջանում 

գրվել է ول  ձևով: Հին ուղղագրության այս ձևը, հատկապես, 

պահպանվել է պաշտոնական գրագրության մեջ. سعادتلو 

(saâdetlü/saâdetli) - երջանիկ, երանելի, վսեմափայլ, عزتاو (izzetlü/ 
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izzetli) - ազնվաշուք, վսեմափայլ, دولتلو (devletlü/ devletli) - վսե-

մաշուք և այլն: 

 
 

Վարժություններ 

 

1. Հետևյալ վանկերը գրե՛լ օսմաներեն: 

 

bi di ri kit ni 

vi zi bu kil mı 

ir gı zı bil kin 

iri ti nil iz bin 

li mi zu mil biz 

 
 

2. Հետևյալ բառերը թարգմանե՛լ հայերեն: 

 

 ايكى ايت آيى ديل

يند ديب ديز ديرى  

 يدى يازى ايراد ميل

یار كيم دادى ايرى   

دىآ يادكار  كويلو كندى 

کدلي تاكرى  الين ييال ن 
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3. Հետևյալ բառերի վրա դնե՛լ համապատասխան ձայնա-

նիշերը, թարգմանե՛լ հայերեն: 

 

كايلي ييلديز بيت بيل  

كدي كبي   دولت بيلت 

 مدير ايلرى كير يالى

 
 

4. Հետևյալ բառերին կցե՛լ -lı/-li, -lu/-lü բառակազմական 

ածանցները և գրե՛լ օսմաներեն: 

 
toz  ___________________________________________________  
devlet  _________________________________________________  
et  ____________________________________________________  
yüz  ___________________________________________________  
izzet  __________________________________________________  

 
 

5. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 
 اردر. باباک نردن ،بربر دکل م؟ بو بنم انامدر. بابامكيم؟ بو بنم بابامدر. بو كيبو 
در. انامک بک دنانابابامک ادی  ور؟ انام ايزمرليدر.؟ بابام المانيالی. اناک نردن کلي کليور

 ،کويکز بيوک می؟ کويمز بيوک دکل .اوت برادرم و ابالم وار برادرک وار می؟ .ادی ناز
وار. اومزی تارالمزی  اوکز وار می؟ اوت بر بيوک اومز و تارالمزاما مکتبی وار. 

بيلمم اما کاتيب اونی بکليور. اکمک الدکز  کوردکز می؟ اوت کوردک. بو ار کيمی بکليور؟
بن دورت کون اوتور بر مکتوب ياز.  رمبراد . ابالم اوتور. بن يورولدم. می؟ اوت الدم

  و کورمدم. دما. مراد بکک کتابلرينی الدک می؟ الماول يازدم و کوندردم
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
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 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

 

 

Բառարան 
 

نليا  մեղու - (arı) اری (alın) - ճակատ 

 լուսին, ամիս - (ay) ای ծովեզր, ծովեզերք - (yalı) يالى

 եկամուտ - (irat/-dı) ايراد շուն - (it) ايت

 երկու - (iki) ايكى առանձին, անջատ - (ayrı) ايرى

كايلي առաջ - (ileri) ايلرى  (ilik) - օղակ, կոճակի անցք 

  ,1. գիր, 2. տառ - (yazı) يازى

3. գրություն, 4. հոդված, 

փաստաթուղթ 

 արջ - (ayı) آيى

 մեծ - (büyük) بيوک  իմացի՛ր (հրամ. եղ.) - (bil) بيل 

 .բեյթ, բանաստեղծ - (beyt) بيت

երկտող 

كبي  (bin) - հազար 

 Աստված - (Tanrı) تاكرى տոմս- (bilet) بيلت

 դատական հայց, բողոք - (dava) دعوی  դայակ – (dadı) دادى

کدلي  (delik) - անցք  دنيا (dünya) - աշխարհ 

 վսեմաշուք - (devletlü/ devletli) دولتلو պետություն - (devlet) دولت

ծնթ. Օսմանյան կայսրությունում 

վեզիրների (նախարարների և բարձ-

րագույն զորահրամանատարների) 

տիտղոսավորում: 
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 ողջ, կենդանի,առույգ - (diri) ديرى տակ, հատակ - (dip/-bi) ديب

كدي ծունկ - (diz) ديز  (dik) - 1. աքաղաղ, 2. կոպիտ,  

3. ուղղաձիգ, թեք, զառիվեր 

 այց - (ziyaret) زيارت  լեզու - (dil) ديل

يند  (din) - կրոն  زيتون (zeytun/zeytin) - զեյթուն 

-1. երջա - (saâdetlü/saâdetli) سعادتلو

նիկ, երանելի, 2. վսեմափայլ, 

գերազանցություն (Ձերդ, 

Նորին) ծնթ. Օսմանյան 

կայսրությունում զորահրամա-

նատարների և քաղաքացիա-

կան բարձրաստիճան պաշ-

տոնյաների տիտղոսավորում: 

تلوعز  (izzetlü/izzetli) - ազնվաշուք, 

վսեմափայլ( տիտղոսավորում) 

 

 ,ինքը, իր, անձնական - (kendi) كندى հրամանագիր - (fetva) فتوی 

սեփական 

 աղտ, կեղտ - (kir) كير գյուղացի - (köylü) كويلو

 հրապարակ - (meydan) ميدان տնօրեն - (müdir/müdir) مدير

 օձ - (yılan) ييال ن սլաք, ասեղ - (mil) ميل

 ամառ - (yaz) ياز օգնություն - (yardım) ياردم 

 ոտքով - (yaya) يايا կողք - (yan) يان 

/يلديز  ييلديز   (yıldız) - աստղ  ير (yer) - գետին 

كيم քամի - (yel) يل  (yemek) - 1. ուտել, 2. ճաշ, 

ուտելիք 

 հարյուր - (yüz) يوز յոթ - (yedi) يدى 

 տարի - (yıl) ييل ճանապարհ - (yol) يول 

  ընծա, հիշատակ - (yadigar) يادكار
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ  
 
 

-տառի գրության  և  արտասա  (Kaf)   قـ    ـقـ  ـق    ق   .26 §

նության կանոնները 
 
 

-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է, գրվում է բառա-ق

սկզբում`ول ل`բառամիջում ,ق وق`բառավերջում ,نق -Թվային ար :ي

ժեքը՝ «100»: Արաբերենում ق-ն արտահայտում է [q], պարսկե-

րենում արտասանվում է ինչպես իրանական լեզվաքմային, 

ձայնեղ շփական [γ] հնչյունը, իսկ օսմաներենում՝ ետնալեզվա-

յին [k] խուլ բաղաձայն հնչյունը: Օրինակ՝ در ات ,չափ - (kadar) ق  ق

(kat)-հարկ, دقت (dikkat) - ուշադրություն, رار  ,որոշում -(karar) ق

درت ,քառասուն - (kırk) قرق ار ,ուժ - (kudret) ق  وقت   ,ձյուն - (kar) ق

(vakit) - ժամանակ, يوق (yok)- չկա, اوقومق (okumak) - կարդալ, սո-

վորել,  قول (kol) - թև, یقوز  / قوزو   (kuzu) - գառ, قاز (kaz) - սագ: 

 
 

-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ ق .27 §

ներում  
 

Անորոշ դերբայի - mak/- mek վերջածանցն օսմաներենում 

գրվում է՝ مق -    կամ مك - ի միջոցով: Եթե բայահիմքն ավարտ-

վում է լայն ձայնավոր հնչյունով, ապա գրվում է مق, իսկ նեղ 

ձայնավորով վերջանալու դեպքում` مك: Օրինակ՝ يازمق (yazmak) 

- գրել, قالقمق (kalkmak) - վեր կենալ, کلمک (gelmek)- գալ, کورمک 

(görmek) - տեսնել: 
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§ 28. Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ  

           ժամանակաձևի կազմությունը 
 

Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակա-

ձևը կազմվում է (-dı/di, -du/dü, -tı/ti, -tu/tü) վերջածանցների մի-

ջոցով, որտեղ միաձուլված են անցյալ ժամանակի և ստորոգ-

ման ածանցները: Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ավար-

տուն գործողություն և հաղորդում է տեղեկություն կատար-

ված փաստի մասին: Թուրքերենում անցյալ ժամանակի 

ցուցիչը և ստորոգման ածանցները ենթարկվում են ձայնավոր-

ների ներդաշնակության կանոնին, բայց օսմաներենում վեր-

ջածանցն ունի գրության մեկ քարացած տարբերակ՝ دى (-dı, -di, 

-du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü): 

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ածանցն օսմաներե-

նում ունի ուղղագրության հետևյալ առանձնահատկություննե-

րը՝ 

 լայն ձայնավոր ունեցող բայահիմքերին կցվող անցյալ 

կատարյալ ժամանակաձևի և առաջին դեմքի հոգնակի 

թվի ածանցները գրվում են հետևյալ կերպ. دق (-dık, -

duk), իսկ նեղ ձայնավոր ունեցող բայահիմքերին 

կցվողները՝ հետևյալ կերպ. دک (-dik, -dük): Նույն կերպ 

-գրվում են անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ե (دک)

զակի թվի երկրորդ դեմք արտահայտող (-din, -dün) 

վերջածանցները: ك -ով արտահայտվող քմային [ñ] 

հնչյունը կարդացվում է որպես սովորական [n]: 

 Եթե բայահիմքի ձայնավորը նեղ է, ապա անցյալ կա-

տարյալ ժամանակաձևի երկրորդ դեմքի եզակի և հոգ-

նակի թվերի ածանցների գրությունը միանման է՝ دك: Օ-
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րինակ՝  کلدک وهاسن  (Sen eve geldin) - Դու տուն եկար, وه ا بز

  :Մենք տուն եկանք - (.Biz eve geldik) کلدک

 

Անցյալ կատարյալ ժամանակի ժխտական ձևը կազմվում 

է բայահիմքին ما م،  ժխտական վերջածանցների կցման միջո-

ցով. 

 
 

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի հաստատական  

և ժխտական խոնարհման աղյուսակ 

 

 کلمدم
gelmedim 

չեկա 

 آلمادم
almadım 

չստացա 

 کلدم
geldim 

Եկա 

 آلدم
aldım 

ստացա 

 کلمدک
gelmedin 

չեկար 

 آلمادک
almadın 

չստացար 

 کلدک
geldin 

եկար 

 آلدک
aldın 

ստացար 

 کلمدی
gelmedi 

չեկավ 

 آلمادی
almadı 

չստացավ 

 کلدی
geldi 

եկավ 

 آلدی
aldı 

ստացավ 

 کلمدک
gelmedik 

չեկանք 

 آلمادق
almadık 

չստացանք 

 کلدک
geldik 

եկանք 

 آلدق
aldık 

ստացանք 
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کزکلمد  
gelmediniz 

չեկաք 

 آلمادکز
almadınız 

չստացաք 

 کلدکز
geldiniz 

եկաք 

 آلدکز
aldınız 

ստացաք 

 کلمديلر
gelmediler 

չեկան 

 آلماديلر
almadılar 

չստացան 

 کلديلر
geldiler 

եկան 

 آلديلر
aldılar 

ստացան 

 
 

 

§ 29. Թերի օժանդակ բայի անցյալ կատարյալ ժամանա-

կաձևի միջոցով կազմվող անվանական ստորոգյալը 
 

Թերի օժանդակ բայի անցյալ ժամանակաձևը կազմվում է 

- ,dı, -di, -du, -dü, -tı-) دی բայահիմքի, անցյալ ժամանակի (i) ای

ti, -tu, -tü) ածանցների և դիմորոշ ստորոգման ածանցների 

միջոցով: Անցյալ կատարյալ ժամանակով դրված թերի օժան-

դակ բայը ստորոգյալի անվանական մասի հետ կարող է 

գրվել և արտաբերվել ինչպես միասին, այնպես էլ՝ առանձին: 

Նման գրության դեպքում օժանդակ բայը չի ենթարկվում ձայ-

նավորների ներդաշնակության կանոնին: Միասին գրության 

դեպքում, եթե ստորոգյալի անվանական մասը վերջանում է 

բաղաձայն հնչյունով, ապա օժանդակ բայի -i (ای) հիմքը 

դուրս է մնում, իսկ եթե անվանական մասը վերջանում է ձայ-

նավորով, ապա օժանդակ բայի -i (ای) հիմքը հնչյունափոխ-

վում է y-ի (ی):  
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اولييدم ايدم/ اولی  
Evli idim/Evliydim. 

Ամուսնացած էի: 

/اردم ار ايدم  
Er idim/Erdim. 

Զինվոր էի: 

اولييدکايدک/  اولی  
Evli idin. /Evliydin 

Ամուսնացած էիր: 

/اردک ار ايدک  
Er idin/Erdin. 

Զինվոր էիր: 

دیياوليايدی/  اولی  
Evli idi./Evliydi. 

Ամուսնացած էր: 

 ار ايدی /اردی
Er idi/Erdi. 

Զինվոր էր: 

اولييدکايدک/  اولی  
Evli idik. /Evliydik. 

Ամուսնացած էինք: 

 ار ايدک/اردک
Er idik/Erdik. 

Զինվոր էինք: 

 

اولييدکزايدکز/  اولی  
Evli idiniz./Evliydiniz. 

Ամուսնացած էիք: 

 ار ايدکز/اردکز
Er idinız/Erdinız. 

Զինվոր էիք: 

اولييديلرايديلر/  اولی  
Evli idiler./Evliydiler. 

Ամուսնացած էին: 

 ار ايديلر/ارديلر
Er idiler/Erdiler. 

Զինվոր էին: 

 
 

Ժխտականը կազմվում է دکل (değil) անվան, թերի օժանդակ 

բայի համապատասխան ժամանակաձևի միջոցով: 
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  اردکلدم .ايدم ار دکل
Er değil idim. Er değildim. 

Զինվոր չէի: 

 ار دکلدک .ار دکل ايدک
Er değil idin. Er değildin. 

Զինվոր չէիր: 

 دکلدی ار .ار دکل ايدی
Er değil idi. Er değildi. 

Զինվոր չէր: 

 ار دکلدک .ار دکل ايدک
Er değil idik. Er değildik. 

Զինվոր չէինք: 

 اردکلدکز .ار دکل ايدکز
Er değil idiniz. Er değildiniz. 

Զինվոր չէիք: 

 اردکلديلر .ار دکل ايديلر
Er değil idiler. Er değildiler. 

Զինվոր չէին: 

 
 

Հարցական ձևը կազմվում է می   (mı, mi, mu, mü) մասնիկների 

միջոցով: Միասին գրության դեպքում օժանդակ բայի հիմքը 

հնչյունափոխվում է ی (-y)-ի. ار مييدی؟  (Er miydi?) - Զինվոր է՞ր: 
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§ 30. Բառակազմական ածանցներ 
 

lık/lik, luk/lük բառակազմական (գոյականակերտ) ա-

ծանցներն օսմաներենում գրվում են հետևյալ կերպ. եթե 

վերջածանցը կցվում է լայն ձայնավորով վերջացող ան-

վան, ապա գրվում է لق (lık/luk), իսկ եթե կցվում է նեղ ձայ-

նավոր ունեցող անվան՝ لك (-lik/lük): Այս բառակազմական 

վերջածանցի ձայնավորը չի գրվում. Օրինակ՝ کوزللک  

(güzellik) - գեղեցկություն, اننه لک  (annelik) - մայրություն, 

 :ընկերություն, բարեկամություն և այլն - (dostluk) دوستلق

 
 

Վարժություններ 

 

1. Կարդա՛լ և հայերեն թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

 مقام قاز اقتور

 قورت يازمق قول

رقرا قان  قازمق 

 قاباق قالقمق قويون

 قار قير دوستلق

 باقمق قارتال آق
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2. Հետևյալ բառերը թարգմանե՛լ, կցե՛լ գոյականակերտ  

 (-lık/-lik, -luk/-lük ) վերջածանցները և գրե՛լ օսմաներեն: 

 

Գեղեցիկ (գեղեցկություն), գիրք (գրապահարան, 

գրատուն), բարեկամ (բարեկամություն): 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 
 

3. Անցյալ կատարյալ ժամանակի հաստատական և ժխտա-

կան ձևերով խոնարհե՛լ مکدون  (dönmek) - վերադառնալ, مقآکال  

(anlamak) - հասկանալ բայերը: 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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4. Հետևյալ անուններն օգտագործե՛լ անցյալ ժամանակի հաս-

տատական և ժխտական ձևերով դրված անվանական 

նախադասություններում ՝ کاتب مامور، : 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 
 

5. Հայերեն թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
رالده درلر.قازلر تا  . لرنويوراوي  قازلر قيرده 

وار.بو  ارادی و بولمادی. يوز قدر کتابم م بنىقدر. باباا. بو قوزو بايراق بنمدر
کتابلری اوقودق. بو ادامک قوزو و ايتی يوق.بو کتابی يازان کيمدر؟ بيلميورم اما ايی بر 

. مدير بنی قابول اوزاقدر ،کتابدر. اومزک ايکی قاتی وار. اوک مکتبدن اوزاقمی؟ اوت
وق.يايتمدی. بکا ياردم ايت. وقتم   

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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Բառարան 
 

 դերասան - (aktör) اقتور սպիտակ - (ak) آق

 նայել- (bakmak) باقمق կարդալ - (okumak) اوقومق 

 ուշադրություն - (dikkat) دقت  դրոշակ - (bayrak) بايراق

 հարկ – (kat) قات դդմիկ, դդում - (kabak) قاباق

قار  (kar) - ձյուն قارتال  (kartal) - արծիվ 

 1. փորել, 2. պեղել – (kazmak) قازمق սագ - (kaz) قاز

 որոշում, վճիռ - (karar) قرار վեր կենալ - (kalkmak) قالقمق

 քառասուն - (kırk) قرق ուժ - (kudret) قدرت 

یقوز գայլ - (kurt) قورت  / قوزو   (kuzu) - գառ 

 ոչխար - (koyun) قويون թև - (kol) قول

 ,դաշտ - (kır)  قير

մարգագետին 

 գալ - (gelmek) کلمک

-1. վայր, 2. աստիճա - (makam) مقام տեսնել - (görmek) کورمک

նակարգ, պաշտոն 

 գրել - (yazmak) يازمق ժամանակ - (vakit) وقت 

  չկա - (yok) يوق 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  

 

 

ـھـ    ـه   ه   .31 § ھـ    (He)  տառի գրության և արտասանութ-

յան կանոնները 
 

 տառն օգտագործվում է բաղաձայն [h] և ձայնավոր [a] և ه

[e] հնչյուններն արտահայտելու համար: Թվային արժեքը՝ «5»: 

Բաղաձայն ه-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է: Ունի գրութ-

յան հետևյալ ձևը. բառասկզբում` ھم, բառամիջում` نھر, բառա-

վերջում` ماه: Ձայնավոր հնչյուն արտահայտելիս (ha-i resmiye) 

միակողմանի է կապակցվում՝ ունենալով գրության հետևյալ 

պատկերը. բառամիջում` دوه يه, բառավերջում` اوده: Ձայնավոր 

 :ն բառասկզբում չի կիրառվում-ه

Օրինակներ` قره (kara) - սև, دوه (deve) - ուղտ, نه (ne) - ի՞նչ, 

-անմիջա - (hemen) ھمان ,ամեն - (her) ھر ,նույնիսկ - (hele) ھله

պես, ھپ (hep)-բոլոր, مھم (mühim) - կարևոր, نھر (nehir) - գետ, 

 ھم ,լուսին - (mah) ماه ,լեհ, լեհական - (leh) له ,լուսին-(hilâl) ھالل

(hem) - նաև, رھبر (rehber) - ուղեցույց, առաջնորդ,  - (hindi) ھيندی 

հնդկական, հնդկահավ, قھوه (kahve) - սուրճ, ھوا (hava) - եղա-

նակ, بھار (bahar) - գարուն:  

Նշենք, որ ھانکی (hangi) - ո՞ր և ھانی (hani) - որտե՞ղ դերա-

նունները վաղ շրջանում գրվել են հետևյալ կերպ՝ قانی  (հմմտ. 

kani),  قانغی  (հմմտ. kangı): 
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-տառի կիրառությունը քերականական գործառույթ ه .32 §

ներում  
 

 Տրական يه ,ه (-a/-e, -ya/-ye) և ներգոյական հոլովական 

ածանցներում ده (-da/-de, -ta, -te) առկա ձայնավոր 

հնչյունները գրվում են ه տառով՝ անկախ բառահիմքի 

վերջին ձայնավորներից: Օրինակներ` ره ده  ق  (karada)- 

ցամաքում, اوده (evde) - տանը, رهي  (yere) - գետնին,  يهدوه 

(deveye) - ուղտին: 

 Ներգոյական հոլովով կազմված անվանական ստորո-

գյալի ներկա և անցյալ ժամանակների 1-ին դեմքի եզա-

կի և հոգնակի թվերը, որոնց գրության համար գործած-

վում է ه տառը, ստորոգման ածանցին կապակցվում են 

مياوده  `ի տառի միջոցով: Օրինակներ-ی  (evdeyim) - 

տանն եմ,  دمياوده  (evdeydim) - տանն էի,  زياوده  (evdeyiz) - 

տանն ենք, اوده يدک (evdeydik) - տանն էինք:  

 Պարսկերենի که շաղկապն օսմաներենում ընթերցվում 

է ki: Օրինակ՝ چونكه (çunkü) - որովհետև, صانكه (sanki) -

կարծես, مكركه (meğerki) - նույնիսկ, մինչդեռ: Պետք է 

միմյանց հետ չշփոթել արտասանությամբ նման که շաղ-

կապը և كى վերջածանցը: Օրինակ՝ يولده کی (yoldaki) - 

ճանապարհին գտնվող, اوده کی (evdeki) - տանը գտնվող:  

 يلها  (ile) - հետ հետադրության միջոցով կազմվում է մի-

ջոցի անուղղակի խնդիրը: Բաղաձայնով վերջացող բա-

ռերում գրվում է له, իսկ ձայնավորով վերջացող բառե-

րում` يله: Օրինակ՝ بنمله (benimle) - ինձ հետ, يلهه آراب  

(arabayla) - կառքով:  
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Վարժություններ 

 

1.Կարդա՛լ հետևյալ տառային կապակցությունները: 

 

 با به بو بى

 تا ته تو تى

 دا ده دو دى

 را ره رو رى

 زا زه زو زى

 قا قه قو قى

 كا كه كو كى

 گا گه گو گى

 ال له لو لى

 ما مه مو مى

 نا نه نو نى

 وا وه وو وى

 ھا ھه ھو ھى

 يا يه يو يى
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2. Տառադարձե՛լ և թարգմանե՛լ: 

 

 آننه دوه دكز دره

1كوزهل قامه مناره  قره 

كاورده الله نانه لکه  

 كوره ميوه قونيه آنقره

 المبه اوبه ماده اداره

 ماكنه قوردهله ترن تانه

 اورته نزله لقمه كولکه

 بويله روستا رتبه نامه

 
 

3. Հետևյալ բառերը գրե՛լ օսմաներեն՝ ներգոյական և տրական 

հոլովներով. տուն, ուղտ, ճանապարհ, գետ: 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 

                                                            
1 Այս բառը հաճախ հանդիպում է նաև كوزل տարբերակով: 
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4. Թարգմանե՛լ տեքստը: 

 
يدر. بھار کوک ماو بو کون ھوا کوزلدر. ھايدی قيرلره کيده لم و کزوب اوينيه لم.

نه ايله کيديور؟ بيلمم بلکه ترنله.  ايزمره کيدور. کوزلو قيز نره يه کيديور؟ هبو قر کلدی.
البت کوردم و بکندم. باباک و اننه ک نره ده ،يولده کوزل يرلری کوردکمی؟ اوت

ايزمرده اقراباک وار می؟  ييل قالدم.اوتوريورلر. بن ده اونلرله اون  ايزمرده؟اوتوريورلر
دم. اورمان کويمزدن اوزاق. مااما يورول يورودم ،تدميبن او کون اورمانه ک وار. ،اوت  

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 
 

Բառարան 
 

 մեծ վրան - (oba) اوبه մայր - (anne) آننه

 ,կենտրոն, մեջտեղ - (orta) اورته

միջին 

كردهاو  (ördek/-ği) - բադ 

 այսպես - (böyle) بويله գարուն - (bahar) بھار

 գնացք - (tren) ترن հատ, հատիկ - (tane) تانه

  ,1. հնդկական - (hindi)  ھيندی 1. ձոր, 2. հովիտ, 3.վտակ - (dere) دره

2. հնդկահավ 

  .1. չափ, 2. զին - (rütbe) رتبه ուղտ - (deve) دوه

3. աստիճանակարգ 

  ,1. ուղեցույց - (rehber) رھبر գյուղ, ագարակ - (rusta) روستا

2. առաջնորդ 
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/قره հասակ - (kama) قامه قاره   (kara) - սև 

/قوردهله قوردله   (kordela) - ժապավեն قونيه (Konya) - Քոնյա 

 համաձայն - (göre) كوره սուրճ - (kahve) قھوه

/كوزهل كوزل  (güzel) - գեղեցիկ كولکه (gölge) - ստվեր 

 լամպ - (lamba) المبه կակաչ - (lale) الله

  ,1.պատառ - (lokma) لقمه

2. քաղցրավենիքի տեսակ 

 բիծ, արատ, աղտ - (leke) لکه

 մատակ, հովատակ - (made) ماده լեհ, լեհական - (leh) له 

 լուսին - (mah) ماه  հաստոց - (makine) ماكنه

 կարևոր - (mühim) مھم  մինարեթ, աշտարակ - (minare) مناره

 նամակ, գիր - (name) نامه միրգ, պտուղ - (meyva/meyve) ميوه

 հարբուխ - (nezle) نزله անանուխ - (nane) نانه

  որտե՞ղ - (hani) ھانی  ո՞ր - (hangi) ھانکی

 ամեն - (her) ھر բոլոր - (hep) ھپ 

 նույնիսկ - (hele) ھله լուսին - (hilâl) ھالل

 անմիջապես - (hemen) ھمان նաև - (hem) ھم 

 ի՞նչ - (ne) نه եղանակ - (hava)  ھوا

  գետ - (nehir) نھر
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասա  (Sin)   سـ   ـسـ   ـس   س  .33 §

նության կանոնները      
    

-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է. ունի գրության հե - س

տևյալ ձևերը՝ բառասկզբում`سبب, բառամիջում` سته مکيا , բառա-

վերջում`سس: Տառի ատամնավոր մասը գրվում է տողի վրա: 

Թվային արժեքը՝ «60»: Թյուրք. ծագում ունեցող բառերի 

գրության համար س [s]- ը հիմնականում կիրառվում է  [e, i, ö, 

ü] ձայնավորների հետ:  

Օրինակներ` اساس (esas) - հիմք, سبب (sebep) - պատճառ, درس 

(ders) - դաս, سربست (serbest) - ազատ, استاد (üstad) - վարպետ, 

-(siz) سز ,խիստ - (sert) سرت  ,գաղտնիք - (sır) سرّ ,ձայն - (ses) سس

դուք, سن (sen) - դու:  

 
 

§ 34. Ըղձական-պայմանական եղանակի ներկա ժամա-

նակաձևի կազմությունը 
 

ով գրվում է ըղձական - պայմանական եղանակի՝- س       سه

-sa/-se ածանցը: Խոնարհման այս ձևը մատնանշում է պայման, 

ցանկություն, թեականություն և ունի ժխտական, հարցական 

ձևեր: Լայն ձայնավորով վերջացող բայահիմքին կցվող պայ-

մանական եղանակի վերջածանցի (I դեմք հոգ. թ.) գրությունը 

հետևյալն է՝ سهق (-sak ), իսկ նեղ ձայնավորով վերջացող բայա-
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հիմքին կցվելիս այս վերջածանցի գրությունն է ՝ سهك (-sek): Օ-

րինակ` آلسهق (alsak) - եթե վերցնենք, երանի վերցնենք, ويرسهك 

(versek) - եթե տանք, երանի տանք: 

 

 Նեղ ձայնավորով վերջացող բայահիմքերին կցվող այս 

եղանակաժամանակային ածանցի գրությունը II դեմքի 

եզ. և I դեմքի հոգ. թվում նույնական է. ويرسهك (versen) - 

եթե տաս, երանի տաս, ويرسهك (versek) - եթե տանք, 

երանի տանք: Վերոհիշյալ գրությամբ ածանցներով 

արտահայտված իմաստային տարբերությունն ի հայտ 

է գալիս տեքստի (խոսքի) մեջ՝ շնորհիվ անձնական դե-

րանունների կիրառության. 

 

(Դու)…………..եթե գաս: (سن).………………كلسهك 

(Մենք) .......….եթե գանք: (بز)…….…………كلسهك 

 
 
 

Ըղձական-պայմանական եղանակի ներկա ժամանակի 

խոնարհման աղյուսակ 
 

 ويرسه م
versem 

եթե տամ, երանի տամ 

 آلسه م
alsam 

եթե վերցնեմ, երանի վերցնեմ 

 ويرسه ک
versen 

եթե տաս, երանի տաս 

 آلسه ک
alsan 

եթե վերցնես, երանի վերցնես 
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 ويرسه
verse 

եթե տա, երանի տա 

 آلسه
alsa 

եթե վերցնի, երանի վերցնի 

 ويرسه ک
versek 

եթե տանք, երանի 

տանք 

 آلسه ق
alsak 

եթե վերցնենք, երանի վերցնենք 

 ويرسه کز
verseniz 

եթե տաք, երանի տաք 

 آلسه کز
alsanız 

եթե վերցնեք, երանի վեցնեք 

 ويرسه لر
verseler 

եթե տան, երանի տան 

 آلسه لر
alsalar 

եթե վերցնեն, երանի վերցնեն 

 
 

 Ըղձական-պայմանական խոնարհման ժխտական ձևը 

կազմվում է լայն ձայնավոր ունեցող բայահիմքին ավե-

լացնելով` ما (-ma) իսկ նեղ ձայնավորի դեպքում` مه (-me) 

ժխտական ածանցները. Օրինակ՝  کورمه سه ک (görmesek) 

- եթե չտեսնենք / երանի չտեսնենք, -ե - (almasam)  الماسه م

թե չվերցնեմ / երանի չվերցնեմ,  کلمه سه کز  (gelmeseniz)- 

եթե չգաք / երանի չգաք: 
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Ըղձական – պայմանական ներկա ժամանակի ժխտական ձևի 

խոնարհման աղյուսակ 

 

 کلمه سه م

Gelmesem, եթե 

չգամ, երանի 

չգամ 

 آلماسه م

Almasam, եթե 

չվերցնեմ, երանի 

չվերցնեմ 

 کلمه سه ک

gelmesen, եթե 

չգաս, երանի 

չգաս 

 آلماسه ک

almasan, եթե 

չվերցնես, երանի 

չվերցնես 

 کلمه سه

gelmese, եթե 

չգա, երանի չգա

 آلماسه

almasa, եթե 

չվերցնի, երանի 

չվերցնի 

 کلمه سه ک

gelmesek, եթե 

չգանք, երանի 

չգանք 

 آلماسه ق

almasak, եթե 

վերցնենք, երանի 

չվերցնենք 

 کلمه سه کز

gelmeseniz, եթե 

չգաք, երանի 

չգաք 

 آلماسه کز

almasanız, եթե 

չվերցնեք, երանի 

չվերցնեք 

 کلمه سه لر

gelmeseler, եթե 

չգան, երանի 

չգան 

 آلماسه لر

almasalar, եթե 

չվերցնեն, երանի 

չվերցնեն 
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Ըղձական-պայմանական եղանակաժամանակային վեր-

ջածանցի գրությունը հնարավոր է նաև առանց ձայնավոր 

հնչույթ արտահայտող տառի: Որոշ տեքստերում հանդիպում 

ենք նաև հետևյալ ուղղագրությանը. بكلهمسكز (beklemesiniz) - 

եթե չսպասեք, երանի չսպասեք, دونمسلر (dönmeseler) - եթե չեն 

վերադառնա, երանի չվերադառնան, اولسكز (olsanız) - եթե լի-

նեք, երանի լինեք, كلمسم (gelmesem) - եթե չգամ, երանի չգամ: 

 
 

§ 35. Պատկանելության ածանցներ 
 

Պատկանելությունն արտահայտվում է դերանունների և 

պատկանելության հատուկ ածանցների միջոցով: Թուրքերե-

նում պատկանելության ածանցներն արտաբերվում են անվան 

հետ՝ ենթարկվելով ձայնավորների ներդաշնակության օրեն-

քին, սակայն օսմաներենում այս վերջածանցների գրությունը 

վերոհիշյալ օրենքի համաձայն տարբերակված չէ : 

Առաջին դեմքի եզակի թվի պատկանելության ածանցը (-m, 

-ım/-im, -um/-üm) օսմաներենում գրվում է م–ով. بابام (babam) -

հայրս, کتابم  (kitabım) - գիրքս: 

Երկրորդ դեմքի եզակի թվի պատկանելության ածանցը 

(-n, -ın/-in, -un/-ün) գրվում է քմային [ñ] ցույց տվող ك տառով. 

 :գիրքդ - (kitabın) کتابک ,հայրդ - (baban) باباک 

Երրորդ դեմքի եզակի թվի պատկանելության վերջա-

ծանցները գրվում են հետևյալ ձևերով՝ ی-ով (-ı/-i, -u/-ü) և سى-

ով (-sı/-si, -su/-sü). باباسی  (babası) - նրա հայրը, کتابی (kitabı) - 

նրա գիրքը: 
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Առաջին դեմքի հոգնակի թվի պատկանելության վերջա-

ծանցը (-mız/-miz, -muz/müz, -ımız/-imiz, -umuz/-ümüz) գրվում է 

 :մեր գիրքը - (kitabımız) کتابمز ,մեր հայրը - (babamız) بابامز .ով-مز

Երկրորդ դեմքի հոգնակի թվի պատկանելության ածանցը 

(nız/niz, nuz/nüz, ınız/iniz, unuz/ünüz) գրվում է كز-ով. باباکز   (ba-

banız) - ձեր հայրը, کتابکز (kitabınız) - ձեր գիրքը: 

Երրորդ դեմքի հոգնակի թվի պատկանելության ածանցը 

(-ları/-leri) գրվում է لرى-ով՝  ,նրանց հայրերը - (babaları)  بابالری

 :նրանց գրքերը - (kitapları) کتابلری

Երբ անվանը կցվում են երրորդ դեմքի եզակի կամ հոգնա-

կի թվերի պատկանելության, այնուհետև համապատասխան 

հոլովական ածանցներ, այդ դեպքում երկու ածանցների միջև 

ի հայտ է գալիս n բաղաձայնը, որը գրվում է ن -ով: Պետք է ու-

շադրություն դարձնել հետևյալ կանոններին. 

 կապակցվող տառերից հետո երրորդ դեմքի եզակի թվի 

պատկանելության ածանց արտահայտող ى-ն չի 

գրվում.  :նրա գիրքը (հայց. հոլ.) - (kitabını) کتابنی 

 չկապակցվող տառերից հետո երրորդ դեմքի եզակի 

թվի պատկանելության ածանց արտահայտող ى-ն գր-

վում է.  :նրանց գրքերը (հայց. հոլ.) - (kitaplarını)  کتابلرينی

 
 

§ 36. Բառակազմական ածանցներ 
 

-sız/-siz, -suz/-süz ժխտական իմաստ ունեցող ածանցները, 

կցվելով գոյական անուններին, կազմում են ժխտական ի-

մաստ արտահայտող ածականներ: Այս բառակազմական վեր-

ջածանցներն օսմաներենում ունեն հետևյալ գրությունը՝سز: 
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Ձայնավորն օսմաներենում չի գրվում, սակայն թուրքերենի 

ձայնավորների ներդաշնակության կանոնի համաձայն ար-

տասանությունը պահպանվում է: اوسز  (evsiz) - անտուն, سسسز 

(sessiz) - անձայն  :անհայր, առանց հոր - (babasız) باباسز 

 

 

Վարժություններ 

 

1. Տառադարձե՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն:  

 

 سبب سنه آسيا درس

 دانس سودا سيس ديرسك

 اسرار سوز ھندستان سوس

 بسته سود سرت ترس

 سكى دوست سينهما تأسيس

 استاد استار سكز سينك

 
 

2. Ըղձական-պայմանական ներկա ժամանակով 

խոնարհել հետևյալ բայերը՝ بکله مک ،دورمق  : 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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3. Հետևյալ բառերին կցե՛լ պատկանելության ածանցներ. 

اننه ،سوز : 
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 

 
 

4. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ բառերն ու նախադա-

սությունները: 

 
 ،قوراق ،بورو ،قابوق ،اوزکون ،سوزکی ،اورکی ،تورک ،دونوک ،سونوک ،اوراق

 ،اورت ،اورکتمک ،لودو ،بولو ،کورک ،قورو ،سورو ،سورکون ،ورومکي ،دوزکون
  .قیياو ،ورتي ،کورکی ،قورت ،ورومي ،قوروم ،کورت ،وکيبو ،وقياو ،اولکون

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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* * * 
 

اريک وار. بن اکمک  ،کويلو تارالسنی سورويور. تارالده قاوون وار. دوالبده الما
. نه ده اومز کبابا ايسته رم. اننه مه سويله کلسون. سالم ال. سالم وير. ابالسی کوزلدر.

 ،بنمله کلمک ايستر ميسک؟ اوت .بن ده کيتمک ايستيورم.؟انبوله کيديورسکتزمان اس
سکا مکتوب يازيورلر می؟  سنکله ھر يره کيدرم. بوره ده کزمک و اکلنمک ايستيورم.

بکا يازدی اما بن اوکا يازمادم. سن اوکا سالم  ،سکا يازديمی؟ اوت ،بکا يازدی ،اوت
  سويله.

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 
 

 

Բառարան 
 

 ,1.խիստ, 2.կարծր - (sert) سرت հիմք - (esas)  اساس

պինդ, ամուր 

 (erik) - սալորسرّ    اريک (sır) - գաղտնիք 

 դուք - (siz) سز  դաս - (ders) درس

  դու - (sen) سن  ազատ - (serbest) سربست

 կինո - (sinema) سينهما վարպետ - (üstad) استاد 

 կապված, փակված-(beste) بسته ձայն - (ses) سس

 բարեկամ, ընկեր - (dost) دوست օգուտ, շահ - (sud) سود

 անկյունաքար - (seki) سكى ճանճ, մժեղ - (sinek) سينك

کیسوز ութ - (sekiz) سكز  (süzgü) - ուռկան, ձկն. ցանց 
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 ծածկոց - (estar) استار  փորձ - (görgü) کورکی

 Ասյա - (Asya) آسيا տարի - (sene) سنه

 - չոր, ցամաք (kurak) سبب  قوراق (sebep/-bi) - պատճառ 

(kabuk) - կեղև, կճեպ بورو  قابوق (boru) - 1.խողովակ, 2.շեփոր 

 ,1.մարած, 2.աղոտ - (sönük) سونوک տխուր - (üzgün)  اوزکون

3.անփայլ 

  ,1. տերևներ - (evrak) اوراق

2. փաստաթղթեր 

 (sürgün) - աքսոր, سورکون 

աքսորավայր  

- քայլել (yürümek) دوزکون  مکوروي (düzgün) - հարթ, կարգին 

 (sürü) - 1. հոտ, 2. նախիր, سورو 

երամակ, 4. ոհմակ  3.  

1. թուրք, 2. թյուրք (türk) - تورک / ترک  

 (dönük) - 1. փոխված, دونوک 

փոփոխական, 2. մեջքով շուռ 

եկած մարդ, 3. ռենեգատ  

- չոր, ցամաք   (kuru) قورو  

 - բահ, թի (kürek) کورک  - մեկնաբանություն  (yorum)ورومي  

 بول ,1.հակառակ, 2.սխալ      (bol) - լայն, ընդարձակ – (ters) ترس

առատ, շատ  

(yurt/-du) - հայրենիք ورتي   (dolu) - 1.լի, լիքը, 2.կարկուտدولو  

- հասուն (olgun) اولکون   (örkütmek) - վախեցնել مکاورکت  

- մեծ (büyük) وکيبو   (ısrar) - գաղտնիքներاسرار  

  سوزՀնդկաստան  (söz) - խոսք - (Hindistan) ھندستان

 (kavun) - սեխقاوون   (selam) - ողջույն,բարևسالم  

  سوسպար  (sus) - լուռ - (dans) دانس

 ,1.սեր, 2.իղձ - (sevda) سودا

3.տանջանք 

 - փորված, խոռոչ (uyuk) وقياو  

 (sis) - մառախուղسيس  (dirsek) - արմունկ, ديرسك   

- հաստատություն (kurum) قوروم  (kurt) - 1.գայլ, 2.որդ  قورت 

 (uyku) - քուն قیياو   քուրդ - (kürt) کورت  
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասա (Şin)   شـ   ـشـ   ـش   ش   .37 §

նության կանոնները   
  

 ից տարբերվում է տառի վրա երեք-س տառի գրությունը ش

կետերի առկայությամբ: Այն նույնպես կապակցվում է երկու 

կողմից. Գրությունը բառասկզբում`شدت, բառամիջում`آشمق, բա-

ռավերջում`بش: Թվային արժեքը՝ «300»: Արտահայտում է [š] 

հնչյունը: Օրինակներ` اش  شراب ,հինգ - (beş) بش ,գլուխ - (baş) ب

(şarap /-bı) - գինի,  ّتشد  (şiddet) - ուժ, آتش (ateş) - կրակ, راش  ت

(tıraş) - ածիլում, սափրում, قاش (kaş) - հոնք, قيش (kış) - ձմեռ, ياش 

(yaş)-տարիք, بوش  (boş) - դատարկ, آشمق (aşmak) - անցնել, հաղ-

թահարել, شيشه  (şişe) - շիշ, -փառք, համբավ, պա - (şan)  شان

տիվ,  :թռչուն - (kuş)  قوش

 
 

 ածանցով անվանական ստորոգյալը (mış-) مش .38 §
 

Կազմվում է անվան, օժանդակ բայի ای (i) հիմքի, مش (-mış/-

miş/-muş/-müş) վերջածանցի և դիմորոշ վերջածանցի միջոցով: 

 ով անվանական ստորոգյալը կարող է արտահայտել-(mış-) مش

վիճակ, դրություն, ինչպես անցյալ, այնպես էլ ներկա ժամա-

նակում: Այս ձևը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ խոսողն 

անձամբ ականատես չի եղել, վստահ չէ, կասկածում է և 

երևույթի մասին խոսում է՝ տեղեկություն ստանալով ուրիշից, 

կամ եթե տվյալ երևույթը խոսողի համար անսպասելի է կամ 
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կապված է նրա ենթադրության, վարկածի հետ: Օժանդակ բա-

յի հիմքը և նրան կցվող ածանցները ստորոգյալի անվանական 

մասի հետ կարող են գրվել և արտաբերվել թե՛ առանձին, և թե՛ 

միասին: Առանձին գրության դեպքում օժանդակ բայը չի են-

թարկվում ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին: Միա-

սին գրության դեպքում, եթե ստորոգյալի անվանական մասը 

վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, ապա օժանդակ բայի -i (ای) 

հիմքը դուրս է մնում, իսկ եթե անվանական մասը վերջանում 

է ձայնավորով, ապա օժանդակ բայի -i (ای) հիմքը հնչյունա-

փոխվում է y- ի (ی): Հայերեն թարգմանելիս օգտագործվում է 

«լինել» բայի վաղակատար - ներկա ժամանակաձևը (եղել եմ, 

եղել ես...) և եղանակավորող ձևերը (ասում են թե, կարծես 

թե...): 

 

Օրինակներ՝  

 

 اوزکون ايمشم. اوزکونمشم.
Üzgün imişim. Üzgünmüşüm. 

(Ես) տխուր եմ եղել: 

ايمشسک. اوزکونمشسک. اوزکون  
Üzgün imişsin. Üzgünmüşsün. 

(Դու) տխուր ես եղել: 

 اوزکون ايمش. اوزکونمش.
Üzgün imiş. Üzgünmüş. 

(Նա) տխուր է եղել: 
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 اوزکون ايمشز. اوزکونمشز.
Üzgün imişiz. Üzgünmüşüz. 

(Մենք) տխուր ենք եղել: 

 اوزکون ايمشسکز. اوزکونمشسکز.
Üzgün imişsiniz. Üzgünmüşsünüz. 

(Դուք) տխուր եք եղել: 

 اوزکون ايمشلر. اوزکونمشلر
Üzgün imişler. Üzgünmüşler. 

(Նրանք) տխուր են եղել: 

 

Ժխտականը կազմվում է անվան, دکل (değil) բառի, مش (-mış) 

ածանցի և դիմորոշ ածանցների միջոցով: 

 
 

Օրինակներ՝  

 

 اوزکون دکل ايمشم.اوزکون دکلمشم.
Üzgün değil imişim. Üzgün değilmişim. 

(Ես) տխուր չեմ եղել: 

 اوزکون دکل ايمشسک.اوزکون دکل مشسک.
Üzgün değil imişsin. Üzgün değilmişsin. 

(Դու) տխուր չես եղել: 

 اوزکون دکل ايمش. اوزکون دکلمش.
Üzgün değil imiş. Üzgün değilmiş. 

(Նա) տխուր չի եղել: 
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ايمشز. اوزکون دکلمشز.اوزکون دکل   
Üzgün değil imişiz. Üzgün değilmişiz. 

(Մենք) տխուր չենք եղել: 

 اوزکون دکل ايمشسکز. اوزکون دکلمشسکز.
Üzgün değil imişsiniz. Üzgün değilmişsiniz. 

(Դուք) տխուր չեք եղել: 

 اوزکون دکل ايمشلر. اوزکون دکلمشلر
Üzgün değil imişler. Üzgün değilmişler. 

(Նրանք) տխուր չեն եղել: 

 
 

Հարցական ձևը կազմվում է անվան, می (mı, mi, mu, mü) 

հարցական ածանցի, թերի օժանդակ բայի և եղանակաժամա-

նակային ու դիմորոշ ածանցների միջոցով: Միասին գրության 

դեպքում օժանդակ բայի -i (ای) հիմքը հնչյունափոխվում է ی 

(-y)-ի. اوزکون مييمشسک؟ (Üzgün müymüşsün?) - Դու տխու՞ր ես եղել: 
 

 

§ 39. Անորոշ անցյալ ժամանակի կազմությունը 

 

Սահմանական եղանակի անորոշ անցյալ ժամանակը 

(հայերեն համարժեք է վաղակատար ներկա ժամանակին) 

կազմվում է բայահիմքին (mış/miş, muş/müş) ածանցների 

կցմամբ, որն օսմաներենում ունի գրության մեկ ձև՝ مش: Ածան-

ցի ձայնավոր հնչյունը չի գրվում:  

 

 



 
105

Անորոշ անցյալ ժամանակ. խոնարհում. 

 

 کسمشم
Kesmişim. 

(Ես) կտրել եմ: 

 آلمشم
Almışım. 

(Ես) վերցրել եմ: 

 کسمشسک
Kesmişsin. 

(Դու) կտրել ես: 

 آلمشسک
Almışsın. 

(Դու) վերցրել ես: 

 کسمش
Kesmiş. 

(Նա) կտրել է: 

 آلمش
Almış. 

(Նա) վերցրել է: 

 کسمشز
Kesmişiz. 

(Մենք) կտրել ենք: 

 آلمشز
Almışız. 

(Մենք) վերցրել ենք: 

 کسمشسکز
Kesmişsiniz. 

(Դուք) կտրել եք: 

 آلمشسکز
Almışsınız. 

(Դուք) վերցրել եք: 

 کسمشلر
Kesmişler. 

(Նրանք) կտրել են: 

 آلمشلر
Almışlar. 

(Նրանք) վերցրել են: 

 
 

Պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ կանոններին. 

 Երկրորդ դեմքի եզակի և հոգնակի թվերի դիմորոշ 

ածանցները գրվում են ك տառի միջոցով: 
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 Ժխտական ածանցը միանում է բայահիմքին և լայն 

ձայնավորով վերջացող բառերում գրվում է ما, իսկ նեղ 

ձայնավոր ունեցող բայերում` م. 

 

 کلممشم
Gelmemişim. 

(Ես) չեմ եկել: 

 آلمامشم
Almamışım. 

(Ես) չեմ վերցրել: 

 کلممشسک
Gelmemişsin. 

(Դու) չես եկել: 

 آلمامشسک
Almamışsın. 

(Դու) չես վերցրել: 

 کلممش
Gelmemiş. 

(Նա) չի եկել: 

 آلمامش
Almamış. 

(Նա) չի վերցրել: 

 کلممشز
Gelmemişiz. 

(Մենք) չենք եկել: 

 آلمامشز
Almamışız. 

(Մենք) չենք վերցրել: 

 کلممشسکز
Gelmemişsiniz. 

(Դուք) չեք եկել: 

 آلمامشسکز
Almamışsınız. 

(Դուք) չեք վերցրել: 

 کلممشلر
Gelmemişler. 

(Նրանք) չեն եկել: 

 آلمامشلر
Almamışlar. 

(Նրանք) չեն վերցրել: 
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Վարժություններ 

 

1. Տառադարձե՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 

 قاش آش ماشا بشر

 بوش شان شكر شيشه

 باش شّدت قيش بش
 
 

2. Հետևյալ բառերը գրե՛լ օսմաներեն: 

 
……… 
şan 

……… 
baş 

……… 
diş 

……… 
şal 

……… 
beş 

……… 
kaş 

……… 
şer 

……… 
şab 

……… 
şaka 

……… 
koş 

……… 
şu 

……… 
şevk 

……… 
şen 

……… 
şad 

……… 
şekil 

……… 
ateş 

……… 
şimşek 

……… 
yaşa 

……… 
yaş 

……… 
aşmak 

 
 

3. Հետևյալ անուններն օգտագործե՛լ անորոշ անցյալ ժամա-

նակի հաստատական և ժխտական ձևերով դրված անվանա-

կան նախադասություններում یياشل ،مامور ،ار  : 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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4. Անորոշ անցյալ ժամանակի հաստատական և ժխտական 

ձևերով խոնարհե՛լ آتمق ،دونمک  բայերը և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________  

 
 

5. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
 قارده شم ؟يوريقارده شک نه ايشی کور .قوش نره ده؟ قوش دالده دورويور

. بو شيشه لر بوشمی دولو می؟ او شيشه لردن بری ته يارديم ايک. قارده شايشسز
رشيد دالدن دوشويور. نوری ايله سامی يارشيور. دوز يولده قوشويورلر.شيمدی بوشدر.

دوشدی. يره  ،شو قيزه باق ديشی قانادی. ،شادی قوشدی دوشدی. باشی يازيمه باشالدم.
در. بوراسی شادينک شھرلريندن اک قديم نک اک کوزلاستانبول تورکيه  بن ده قوشارم.

بن  يور.ييور؟ شوکت بک اريدنان بک. شيمدی اونک اونی کيم ارآاوی. شادينک باباسی 
  ده او زمان کوستره يم. تشکر ايدرم.

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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Բառարան 
 

 (baş) - գլուխ باش   (beş) - հինգ بش 

 (kardeş) - եղբայրقارده ش   (şimdi) - այժմشيمدی  

 (kış) - ձմեռقيش  (yaş) - տարիքياش 

(kuş) - թռչուն قوش  (tıraş) - ածիլում, սափրում تراش 

 (şarap/-bı) - գինի شراب   (kaş) - հոնքقاش 

 (şiddet) - ուժգնություն, شّدت 

սաստկություն 

 (ateş) - կրակآتش 

  ماشاճաշ  (maşa) - ունելի, աքցան - (aş) آش

  شكرհնգական  (şeker) - շաքար - (beşer) بشر

 آشمق ,դատարկ (aşmak) - անցնել - (boş) بوش

հաղթահարել  

 شان ,շիշ    (şan) - փառք, համբավ - (şişe) شيشه

պատիվ 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասանութ (Cim)   جـ  ـجـ  ـج  ج  .40 §

յան կանոնները      

-տառը երկկողմանի կապակցվող է`գրությունը բառա ج      

սկզբում`جپ, բառամիջում`تنجره, բառավերջում`ج :رجج տառը, 

որպես կանոն, արտահայտում է ժամանակակից թուրքերենի c 

(հայ. ջ) հնչույթը: Թվային արժեքը՝ «3»: Օրինակներ` جپ (cep/-

bi) - գրպան, جان (can) - կյանք, հոգի,  ّتجن  (cennet) - դրախտ, منّ جھ  

(cehennem) - դժոխք, قوجه (koca) - մեծ, ծեր, آالجق (alacak) - վերց-

նելու է, تاج (taç) - թագ, باج (bac) - մաքս, տուրք, برنجی (birinci) - 

առաջին: 

 
 
 

§ 41. Անձնական և ցուցական դերանունների հոլովումը 
 

Եզակի թվի անձնական դերանուններին կցվող տրական 

հոլովի վերջածանցում առկա թյուրքական [ñ] քմային հնչյունն 

օսմաներենում գրվել է ك տառով՝ بکا  (baña), سکا (saña), اوکا  (oña):  
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Անձնական դերանունների հոլովման աղյուսակ 

 

Բացա-

ռական 

հոլով 

Ներգո-

յական 

հոլով 

Հայցա-

կան 

հոլով 

Տրա-

կան 

հոլով 

Սեռա-

կան 

հոլով 

Ուղղա-

կան 

հոլով 

 بندن
benden 

ինձնից 

 بنده
bende 

ինձ մոտ 

 بنی
beni 

ինձ 

 بکا
bana 

ինձ 

 بنم
benim 

իմ 

 بن
ben 

ես 

 سندن
senden 

քեզնից 

 سنده
sende 

քեզ մոտ 

 سنی
seni 

քեզ 

 سکا
sana 

քեզ 

 سنک
senin 

քո 

 سن
sen 

դու 

 اوندن
ondan 

նրանից 

 اونده
onda 

նրա 

մոտ 

 اونی
onu 

նրան 

 اوکا
ona 

նրան 

 اونک
onun 

նրա 

 او
o 

նա 

 بزدن
bizden 

մեզնից 

 بزده
bizde 

մեզ մոտ 

 بزی
bizi 

մեզ 

 بزه
bize 

մեզ 

 بزم
bizim 

մեր 

 بز
biz 

մենք 

 سزدن
sizden 

ձեզնից 

 سزده
sizde 

ձեզ մոտ 

 سزی
sizi 

ձեզ 

 سزه
size 

ձեզ 

 سزک
sizin 

ձեր 

 سز
siz 

դուք 

 اونلردن
onlardan 

նրանցից 

 اونلرده
onlarda 

նրանց 

մոտ 

 اونلری
onları 

նրանց 

 اونلره
onlara 

նրանց

 اونلرک
onların 

նրանց 

 اونلر
onlar 

նրանք 
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Ցուցական դերանունների հոլովման աղյուսակ 

 

Բացա-

ռական 

հոլով 

Ներգո-

յական 

հոլով 

Հայցա-

կան հո-

լով 

Տրական 

հոլով 

Սեռա-

կան 

հոլով 

Ուղղա-

կան 

հոլով 

 بوندن
bundan 

սրանից 

 بونده
bunda 

սրա մեջ 

 بونی
bunu 

սա, սրան 

 بوکا
buna 

սրան 

 بونک
bunun 

սրա 

 بو
bu 

սա 

 شوندن
şundan 

դրանից 

 شونده
şunda 

դրանում 

 شونی
şunu 

դա, դրան 

 شوکا
şuna 

դրան 

 شونک
şunun 

դրա 

 شو
şu 

դա, այդ 

 بونلردن
bunlardan 

սրանցից 

 بونلرده
bunlarda 

սրանց 

մոտ 

 بونلری
bunları 

սրանց 

 بونلره
bunlara 

սրանց 

 بونلرک
bunların 

սրանց 

 بونلر
bunlar 

սրանք 

 شونلردن
şunlardan 

դրանցից 

 شونلرده
şunlarda 

դրանց 

մոտ 

 شونلری
şunları 

դրանք 

 شونلره
şunlara 

դրանց 

 شونلرک
şunların 

դրանց 

 شونلر
şunlar 

դրանք 

 
 

§ 42. Ներկա - շարունակական ժամանակաձևի կազմությունը 
 

Սահմանական եղանակի ներկա շարունակական ժամա-

նակաձևը (համապատասխանում է հայերենի անկատար ներ-

կային, անգլ. Present Continuous-ին) կազմվում է –yor-(ıyor, -iyor, 

–uyor -üyor) վերջածանցի կցմամբ: Վերջածանցն oսմաներե-
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նում գրվում է يور (ձայնավորով վերջացող բայահիմքերից հե-

տո) կամ رييو  (բաղաձայնով վերջացող բայահիմքերից հետո) 

ձևերով: 

 

Ներկա-շարունակական ժամանակաձևի  հաստատական  

խոնարհում. 

 

 کورييورم
Görüyorum. 

(Ես) տեսնում եմ: 

 کليورم
Geliyorum. 

(Ես) գալիս եմ: 

 آليورم
Alıyorum. 

(Ես) վերցնում եմ: 

 کورييورسک
görüyorsun 

(Դու) տեսնում ես: 

 کليورسک
geliyorsun 

(Դու) գալիս ես: 

 آليورسک
Alıyorsun. 

(Դու) վերցնում ես: 

 کورييور
Görüyor 

(Նա) տեսնում է: 

 کليور
Geliyor. 

(Նա) գալիս է: 

 آليور
Alıyor. 

(Նա) վերցնում է: 

 کورييورز
Görüyoruz. 

(Մենք) տեսնում 

ենք: 

 کليورز
Geliyoruz. 

(Մենք) գալիս ենք: 

 آليورز
Alıyoruz. 

(Մենք) ստանում ենք: 

 کورييورسکز
Görüyorsunuz. 

(Դուք) տեսնում եք: 

 کليورسکز
Geliyorsunuz. 

(Դուք) գալիս եք: 

 آليورسکز
Alıyorsunuz. 

(Դուք) ստանում եք: 

 کورييورلر
Görüyorlar. 

(Նրանք) տեսնում 

են: 

 کليورلر
Geliyorlar. 

(Նրանք) գալիս են: 

 آليورلر
Alıyorlar. 

(Նրանք) ստանում են: 
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 Եթե բայահիմքն ավարտվում է այնպիսի բաղաձայն 

հնչյունով, որը գրվում է չկապակցվող տառով, սահմանա-

կան եղանակի ներկա շարունակական ժամանակաձևի يور 

վերջածանցի գրությանն ավելանում է ی . Օրինակ՝ ويرييور 

(veriyor) – տալիս է, كورييور (görüyor)- տեսնում է: Եթե բայա-

հիմքը վերջանում է այնպիսի բաղաձայնով, որը գրվում է 

կապակցվող տառով, ապա հավելյալ ی չի գրվում: Oրինակ՝ 

 آليور ,նայում է -(bakıyor) باقيور ,ընկնում է – (düşüyor) دوشيور

(alıyor)-վերցնում է: 

  مکبکله  (beklemek)  - սպասել, ديکله مک  (dinlemek) - լսել,  ايشله

-գործել և նման բայերի հիմքերի գրությունն օս - (işlemek)  مک

մաներենում մնում է անփոփոխ՝ يور վերջածանցից առաջ (ինչ-

պես հայտնի է, ժամանակակից թուրքերենում սահմանական 

եղանակի ներկա-շարունակական ժամանակաձևի կազմութ-

յան դեպքում բայահիմքի a, e լայն ձայնավորները yor-ից առաջ 

հնչունափոխվում են համապատասխանաբար ı , i նեղ ձայնա-

վորների՝ –ıyor, iyor): Օրինակ՝ ايشلهيور - աշխատում է, գործում 

է, ديكلهيور , լսում է, بكلهيور - սպասում է: 

 

Ներկա- շարունակական ժամանակի ժխտական ձևի գրու-

թյան համար գործածվում է م տառը. 

 Որոշ տեքստերում հանդիպում են يازمايور (yazmayor/yaz-

mıyor- չի գրում), كلمهيور (gelmeyor/gelmiyor- չի գալիս) 

գրության ձևերը: 
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Ներկա-շարունակական ժամանակի ժխտական ձևի 

խոնարհման աղյուսակ 

 
 ديکله ميورم
dinlemiyorum 

չեմ լսում 

 آلميورم
almıyorum 

չեմ ստանում 

 ديکله ميورسک
dinlemiyorsun 

չես լսում 

 آلميورسک
almıyorsun 

չես ստանում 

 ديکله ميور
dinlemiyor 

չի լսում 

 آلميور
almıyor 

չի ստանում 

 ديکله ميورز
dinlemiyoruz 

չենք լսում 

 آلميورز 
almıyoruz 

չենք ստանում 

 ديکله ميورسکز
dinlemiyorsunuz 

չեք լսում 

 آلميورسکز
almıyorsunuz 

չեք ստանում 

 ديکله ميورلر
dinlemiyorlar 

չեն լսում 

 آلميورلر
almıyorlar 

չեն ստանում 

 
 

§ 43. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) 
 

Օսմաներեն գրության մեջ օգտագործվող ձայնանիշերից է 

թենվինը, որն արտահայտվում է բառերի վերջում [n]-ի արտա-

սանությամբ: Այն հանդիպում է միայն արաբական փոխառու-

թյունների գրության մեջ:  
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  ً◌ (Üstünlü tenvin) - դրվում է բառի վերջին տառի՝ հիմնակա-

նում ة , ا, երբեմն էլ՝ ى տառերի վրա և կարդացվում է an/en (ة -ն օգ-

տագործվում է միայն արաբերեն բառերի որոշ կաղապարաձևե-

րում: Օսմաներենում այս տառը հանդես է գալիս ت կամ ه ձևով):  

Օրինակ՝  ً ً  ,պաշտոնապես - (resmen) رسما ًاساسا  (esasen) - հիմ-

նականում, նախապես: 

 ٍ◌ (Esreli tenvin) - դրվում է բառի վերջին տառի ներքևում, և 

այդ տառից հետո կարդացվում է ın/in: Օրինակ՝  لحکمهٍ 

(lihikmeten) - իմաստությամբ: 

 ٌ◌ (Ötreli tenvin) - դրվում է բառի վերջին տառի վրա, և այդ 

տառից հետո կարդացվում է un/ün: Օրինակ՝  ٌمشار (müşarün) -

նշյալ, մատնանշված: 

Վերոնշյալ ձայնանիշները հանդիպում են արաբերեն փո-

խառություններում (դարձվածքներում) և մեծ մասամբ չեն 

գրվում: 

 
 

Վարժություններ 

 

1. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

 جزا باجى جام آجى

 جانباز آجل جلد مجھول

مانسا تاج زوج  جاده 

 رجا جلوه يازيجى وجد

 جانى قارينجا سنجاب جھاز

 قوجه جمھوريت جدول جمال
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2. Հետևյալ բառերն արտահայտե՛լ ձայնանիշերով և թարգմա-

նե՛լ հայերեն: 

 

 دكان مقدر تربيه جالد

رهاآو  محترم جھنم قشله 

بمکت جنت  انور آرقداش 

 كرم ادمان می متشکر

 كونش شکران شرت تشکر

 تجار منور قلم سالم

كبب ادب كل وجود  

 ملت شدت سنجاب شمس

 مسجد دولت امت احسان

هزياد دقيقه  مقدس وجدانا 

 
 

3. Հետևյալ բայերը խոնարհե՛լ ներկա-շարունակական ժամա-

նակաձևի հաստատական և ժխտական ձևերով بيتيرمک ،قيرمق  

،دونمک ،دويمق  : 
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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4. Հոլովե՛լ հետևյալ դերանունները بن، ،بز، سن  شو،  بو   

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 

5. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
ام بابامدوه جی  دی. باب اه کل ده اودون يد دور اوک ه دی. اوجاق دی. او دوردی و بکل

ن  باجاده اوجاق يانيور.وار می؟ اوت وار. ر ميسک؟ اوت ب دومان وار. سن تورکجه بيلي
از.بو شکرجیاوينايورلر. اج ايی اوينتورکجه اوقور يازارم. جمال ايله ناجی قوشماجه   ام

ر. ببک بشيکده اويودی. ابالسی شيمدی اوياندی. ايکی قوش بر داله ويياوجوز شکر وير
وزولر دی. ق ونلر ،قوندی. ارتيق اقشام اول ر،قوي ورلر. ،اينکل وزلر دونوي ال  اوک رده جم قي

دی. اوراده قا کقوشدی. کامل يولده بر دودوک بولدی. نوری کويدن دوندی. قارده ش  وال
ن اتلرينه اوت ارادی انجيمی؟ اوت روسدر. ب ولجی ياب و ي اق. ب . المبايی سوندور مومی ي

کزمکه کلدی. او اونکله قونوشدم. المانيا ده اون سنه ياشادی. بوراده نه ايشی وار. بنمله 
 کورله جک شيلر وار. قادر

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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Բառարան 
 

 (acı) - 1. ցավ, վիշտ, 2. կծու, آجى 

 դառը, մռու  

 (canbaz) - 1.լարախաղաց, جانباز 

2.ձիավաճառ  

 (arkadaş) - ընկերآرقداش   (enver) - ամենալուսավոր, انور 

լուսնափայլ  

(avare) - թափառական, هآوار 

անգործ, շրջիկ  

 (kışla) - 1. զորանոց, 2. ձմեռանոցقشله  

 (bac) - մաքս, տուրք باج  (birinci) - առաջին برنجی 

 (cam) -1. գավաթ, 2.հայելի, جام 

ապակի 3.  

 (bacı) - քույրباجى 

(cedvel) -1. ջրմուղ, 2.կանոն, جدول 

3.ցանկ, ցուցակ  

 (cumhuriyet) -جمھوريت 

հանրապետություն  

 (cellad) - դահիճجالد   (muhterem) - հարգելի, محترم 

պատվական  

 (cemmal) - 1.գեղեցկություն,جمال 

2. ուղտապան    

 (dükkan) - խանութدكان  

(cennet) - դրախտ جنّت (cehennem) - դժոխք جھنّم 

 (cep/-bi) - գրպանجپ  (can) - կյանք, հոգի جان 

 (ceza) - պատիժجزا  (lihikmeten) - իմաստությամբ ٍلحکمه  

 (cihaz) - հանդերձանք,  جھاز

օժիտ, գործիք  

 (sincap/-bı) - սկյուռسنجاب  

 (cilt/-di)  - 1. մաշկ, 2. գրքի կազմ, جلد 

3. հատոր  

 (acil) - շուտափույթ,آجل 

անհետաձգելի  

 (cilve) - պչրանք, նազանքجلوه   (rica) - խնդրանքرجا  

(idman) - վարժություն, ادمان 

մարզանք  

 (mektep/-bi) - դպրոցبمکت  

 (karınca) - մրջյունقارينجا  (cani) - ոճրագործ, جانى 

եղեռնագործ  

 (koca) - 1. ամուսին, 2.մեծ, قوجه 

տարեց 

 (taç) - թագتاج 



 
120

 (mechul) - անծանոթ مجھول   (cadde) - ճանապարհ, جاده 

պողոտա  

 (millet) - ազգ, ժողովուրդ ّتمل   (bebek) - երեխա, մանկիկكبب  

 (mukadder) - կանխորոշված, ّرمقد 

ճակատագիր  

 (terbiye) - դաստիարակությունتربيه  

 (mukaddes) - նվիրականّسمقد   (vicdanen) - խղճով, ًاً وجدان 

խղճմտորեն  

 (münevver) - լուսավորյալ, منور 

լուսավորիչ  

 (şirret)  - 1. չարություն, شرت  

2. չարագործ  

 (müteşekkir) -متشکر 

շնորհակալություն  

- գինի  (mey)می  

 (resmen)-պաշտոնապես ً ً հիմնականում - (esasen)   رسما   ًاساسا

 (şems) - արևشمس   (mescid) - մզկիթمسجد  

 (şukran) - շնորհակալություն, شکران 

երախտագիտություն   

 (kerem) - ազնվությունكرم  

 (teşekkür) -تشکر 

շնորհակալություն  
 (güneş) - արևكونش  

 (tüccar) - վաճառականներ, تجّار 

առևտրականներ   

 (şiddet/-ti) - ուժشدت  

 (dakika) - րոպեدقيقه   (ihsan) - շնորհ, պարգևاحسان  

 (vücut/-du) - մարմին, وجود 

գոյություն  

 (kalem) - 1. գրիչ, قلم 

2. պաշտոնատուն, դիվան  

 (yazıcı) - գրագիրيازيجى   - հափշտակություն, )vecd( وجد 

զմայլանք  

 (zevc) - այր, ամուսին, կին, زوج 

կողակից  

 (saman) - հարստություն, مانسا 

հանգիստ  

 (ziyade) - ավելի, շատزياده    
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ԴԱՍ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  
 
 
-տառի գրության և արտասա  (Çim)  چـ   ـچـ   ـچ   چ  .44 §

նության կանոնները 

 
Արաբական այբուբենում բացակայող և պարսկական այ-

բուբենից փոխառյալ چ -տառը մտնում է այն տառերի խմբի 

մեջ, որոնք ունեն ح հիմքը: چ-ի գրության համար օգտագործ-

վում են ներքևում դրվող տարբերակիչ երեք կետեր: Արտա-

հայտում է [č] հնչյունը: چ -ն երկկողմանի կապակցվող տառ է. 

գրությունը բառասկզբում`چارشی, բառամիջում` آقچه  , բառավեր-

ջում` ايچ: 

 կամ چارشو ,քաղցած-(aç)آچ `տառի գրության օրինակներ چ

اره ,շուկա - (çarşı) چارشی چاقبي ,միջոց, ճար - (çare) چ  (bıçak) - դա-

նակ, آقچه  (akçe) - աքչե (օսմ. դրամական միավոր), اچ  - (kaç) ق

քանի՞, سرچه (serçe) - ճնճղուկ, يچا  (iç) - ներս կամ «խմի՛ր» 

(հրամ. եղանակ, եզակի թիվ):  

Հատկապես հին տեքստերում [č] հնչյունն արտահայտելու 

համար  երբեմն օգտագործվել է ج տառը: Օրինակ` تركجه 

(Türkçe) - թուրքերեն:  
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§ 45. Ընդարձակ - ներկա ժամանակաձևի կազմությունը 
 

Սահմանական եղանակի ընդարձակ - ներկա ժամանակը 

կազմվում է համապատասխան դերբային ստորոգման ածան-

ցի կցման միջոցով: Թուրք. ընդարձակ-ներկա դերբայը կազմ-

վում է. ա. ձայնավոր հնչյունով վերջացող բայահիմքին –r ա-

ծանցի կցմամբ. բ. Բաղաձայն հնչյունով վերջացող բայահիմ-

քերին -ır/-ir, -ur/-ür ածանցների կցմամբ, գ. Բաղաձայն հնչյու-

նով վերջացող միավանկ բայահիմքերին -ar/-er ածանցների 

կցմամբ, դ. Բաղաձայն հնչյունով վերջացող հետևյալ 16 միա-

վանկ բայահիմքերին -ır/-ir, -ur/-ür ածանցների կցմամբ. (almak-

alır, bilmek-bilir, bulmak-bulur, denmek-denir, durmak-durur, 
gelmek-gelir, görmek-görür, kalmak-kalır, konmak-konur, olmal-olur, 
ölmek-ölür, sanmak-sanır, varmak-varır, vermek-verir, vurmak-vurur, 

yenmek-yenir): Ընդարձակ-ներկա ժամանակաձևի ածանցները 

(-r, -ar/-er, -ır/-ir, -ur/-ür) օսմաներենում գրվում են հետևյալ ձևե-

րով` را ,ر ري , رو , :  

 
 

Ընդարձակ - ներկա ժամանակաձևի խոնարհման աղյուսակ 
 

 بولمق
(bulmak) - 

գտնել 

լինել - (olmak) اولمق

 -(ölmek) اولمک

մահանալ 

 بيلمک
(bilmek) -

իմանալ

 آلمق
(almak) -

վերցնել

 بکله مک
(beklemek) -

սպասել 

 آتمق
(atmak) - 

նետել 

 بولورم
bulurum 

գտնում 

եմ, 

կգտնեմ 

 اولورم
olurum/ölürüm 

լինում եմ, կլինեմ, 

մեռնում եմ, 

կմեռնեմ 

 بيليرم
bilirim 

գիտեմ, 

կիմանամ

 آليرم
alırım 

վերցնում

եմ 

կվերցնեմ

 بکله رم
beklerim 

սպասում 

եմ 

կսպասեմ

 آتارم
atarım 

նետում 

եմ, 

կնետեմ 
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 بولورسک
buluırsun 

գտնում 

ես, 

կգտնես 

 اولورسک
olursun/ölürsün 

լինում ես, կլինես, 

մեռնում ես, 

կմեռնես 

 بيليرسک
bilirsin 

գիտես, 

կիմանաս

 آليرسک
alırsın 

վերցնում

ես 

կվերցնես

 بکله رسک
beklersin 

կսպասես

 آتارسک
atarsın 

նետում 

ես, 

կնետես 

 بولور
bulur 

գտնում է, 

կգտնի 

 اولور
olur/ölür 

լինում է, կլինի, 

մեռնում է, 

կմեռնի 

 بيلير
bilir 

գիտի, 

կիմանա

 آلير
alır 

վերցնում

է, 

կվերցնի

 بکله ر
bekler 

սպասում 

է, կսպասի

 آتار
atar 

նետում 

է, կնետի 

 بولورز
buluruz 

գտնում 

ենք, 

կգտնենք 

 اولورز
oluruz/ölürüz 

լինում ենք, 

կլինենք, մեռնում

ենք, կմեռնենք 

 بيليرز
biliriz 

իմանում 

ենք, 

կիմա-

նանք 

 آليرز
alırız 

վերցնում

ենք, 

կվերց-

նենք 

 بکله رز
bekleriz 

սպասում 

ենք, 

կսպասենք

 آتارز
atarız 

նետում 

ենք, 

կնետենք 

 بولورسکز
bulursunuz 

գտնում 

եք, 

կգտնեք 

 اولورسکز
olursunuz/ölürsünüz

լինում եք, կլինեք, 

մեռնում եք, 

կմեռնեք 

 بيليرسکز
bilirsiniz 

գիտեք, 

կիմանաք

 آليرسکز
alırsınız 

վերցնում

եք, 

կվերցնեք

 بکله رسکز
beklersiniz

սպասում 

եք, 

կսպասեք

 آتارسکز
atarsınız 

նետում 

եք, 

կնետեք 

 بولورلر
bulurlar 

գտնում 

են, 

կգտնեն 

 اولورلر
olurlar/ölürler 

լինում են, կլինեն, 

մեռնում են, 

կմեռնեն 

 بيليرلر
bilirler 

գիտեն, 

կիմանան

 آليرلر
alırlar 

առնում 

են, 

կառնեն

 بکله رلر
beklerler 

սպասում 

են, 

կսպասեն

 آتارلر
atarlar 

նետում 

են, 

կնետեն 
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Հարկ է նկատի առնել՝ 

 

 եթե բայահիմքի վերջին ձայնավորը լայն է, ընդարձակ 

ներկա ժամանակաձևի ածանցը գրվում է را  ձևով, իսկ 

եթե նեղ է, ապա գրվում է ر -ով. دوشر (düşer) - ընկնում է, 

կընկնի, ايچر (içer) - խմում է, կխմի, كيدر (gider) - գնում է, 

կգնա, باقار (bakar) - նայում է, կնայի, ياتار (yatar) - պառ-

կում է, կպառկի, آتار (atar) - նետում է, կնետի, 

 մինչև 18-րդ դարի երկրորդ կեսը գրված օսմաներեն 

տեքստերում -ır/-ir ածանցների տարբերակված գրու-

թյուն առկա չէ. հանդիպում է ածանցի رو  (-ur/-ür) գրու-

թյունը: Օրինակ՝ يرورو  (verür) - կտա, տալիս է, آلور (alur) 

- կվերցնի, վերցնում է, كلور (gelür) - կգա, գալիս է, بيلور 

(bilür) - կիմանա, գիտի և այլն: 

 
 

Ընդարձակ - ներկա ժամանակի ժխտական ձևը 

 

Ընդարձակ - ներկա ժամանակի ժխտական ձևը կազմվում 

է ընդարձակ-ներկա ժամանակի դերբայի ժխտական ձևի և 

ստորոգման ածանցների օգնությամբ: Եզակի և հոգնակի թվե-

րի առաջին դեմքում դերբայական –r (ر) ածանցը դուրս է ընկ-

նում: Եզակի թվի առաջին դեմքի ստորոգման ածանցը, կորց-

նելով իր նեղ ձայնավոր հնչյունը, անմիջականորեն կցվում է –

ma (ما) /-me (م) ժխտման ածանցին:  

Հոգնակի թվի առաջին դեմքում ժխտման  և ստորոգման 

ածանցների միջև դրվում է y հնչյունը, որն օսմաներեն գրվում 

է  ی տառով: 
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Հոգնակի և եզակի թվերի երկրորդ ու երրորդ դեմքերում 

դերբայական –r (ر) ածանցը փոխվում է -z-ի (ز), և այսպիսով, 

երրորդ դեմքում almar, gelmer ձևերի փոխարեն կիրառվում են 

 իսկ երկրորդ դեմքի եզակի թվում՝ ,(gelmez) کلمز ,(almaz) آلماز

 آلمازسکز հոգնակի թվում՝ ,(gelmezsin) کلمزسک ,(almazsın) آلمازسک

(almazsınız), کلمزسکز (gelmezsiniz) ձևերը:  

Պետք է նկատի ունենալ հետևյալը՝ 

 Որոշ տեքստերում ընդարձակ - ներկա ժամանակաձևի 

առաջին դեմքի եզակի և հոգնակի թվերում հանդիպում 

ենք maz/mez ածանցը. كلمزم - (gelmezem) – չեմ գալիս, չեմ 

գա, ويرمزم ( virmezem) - չեմ տալիս, չեմ տա, ايستمزك (iste-

mezük) - չենք ցանկանում, չենք ցանկանա և այլն: 

 

 

Ընդարձակ-ներկա ժամանակի ժխտական ձևի  

խոնարհման աղյուսակ 

 

 کلمم
gelmem 

չեմ գալիս, չեմ գա 

امآلم  
almam 

չեմ վերցնի, չեմ 

վերցնում 

 کلمزسک
gelmezsin 

չես գալիս, չես գա 

 آلمازسک
almazsın 

չես վերցնի, չվերցնես 

 کلمز
gelmez 

չի գա 

 آلماز
almaz 

չի վերցնի 
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 کلميز
gelmeyiz 

չենք գա 

 آلمايز
almayız 

չենք վերցնի 

 کلمزسکز
gelmezsiniz 

չեք գա 

 آلمازسکز
almazsınız 

չեք վերցնի 

 کلمزلر
gelmezler 

չեն գա 

 آلمازلز
almazlar 

չեն վերցնի 

 
 
 

§ 46. Հետադրություններ 
 

 համար» հետադրությունը, որը ցույց է» - (içün/ üçün) ايچون

տալիս նպատակ, հակվածություն, հիմնականում գրվել է و 

տառով, սակայն հետագայում տարածվել է նաև ينايچ  գրության 

ձևը: Բառին կից գրելու դեպքում հետադրության اي-ն սղվում է: 

Օրինակ՝ اونكچون (onun içün)- նրա համար,  بنمچون  (benim için)- 

ինձ համար, كيتمك ايچون (gitmek içün)- գնալու համար: 

-ինչու՞» հարցական դերա» (`niçün / ne+içün/ ne+için) نيچون

նունը երբեմն գրվում է հետևյալ տարբերակով՝ نيچين (niçin): 
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Վարժություններ 

 

1. Կարդա՛լ և հայերեն թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը:  

 

ككوچو چان چوملك  كچى 

 اوچوروم چاتى ناچار چيلك

 چاليشقان چوبان سلچوق چھره

 سچکين سرچه چنار ايچمك

 
 

2. Վանդակում գրված բառերն օգտագործելով՝ լրացնե´լ 

բանաստեղծության մեջ բաց թողնված հատվածները: 

 
 

 قوشلر
 

 قوشلر
_______ 
 بن ده قوشدم

 قوشدم يارى يوله قادار
 تائوكمه بر _______

 _______ اوراده قالدم _______
 قوشلر قانادينى _______
 ايسترسهكز ھايدى تکرار

 ياريشيرز… _______ قوشلر.
 

اوچوروم     كاوچ   ناچار         چيرپار  اوچدى  چيقدى   
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3. Հետևյալ բայերը խոնարհե՛լ ընդարձակ - ներկա ժամանա-

կաձևի հաստատական և ժխտական ձևերով ու թարգմանե՛լ. 

اوتورمق ، ويرمک ،دونمک   : بکله مک ، 
 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 
 

4. Տառադարձե՛լ և թարգմանե՛լ: 

 

 آقينجی 
 

 بيک آتلی آقينلرده چوجوقلر کبی شندک 
 بيک آتلی او کون ديو کبی بر اوردويی يندک 

کبی بر سمته آتيلدق يدی قولدن شيمشک  
آتلرينک کچديکی يولدنشيمشک کبی تورک   

آتلرمزله  بر کون دولو ديزکين بو شانان  
 يردن يدی قات عرشه قاناتالندق او خيزله... 

   يحيی کمال
 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  



 
129

Բառարան 
 

 (aç) - քաղցած آچ (çarşı) - շուկա چارشو /چارشی 

 (akçe) - աքչե (օսմ. դր. آقچه 

միավոր) 

 (kaç) - քանի՞قاچ 

(çare) - միջոց,  ճար چاره (bıçak) - դանակ چاقبي 

 (çatı) - տանիք, چاتى 

բնակարան 

 (küçük) - փոքրككوچو  

 (çilek) - ելակچيلك   (çehre) - 1.դեմք, երես, 2. խոժոռچھره 

դեմք  

 (çoban) - հովիվچوبان   (çalışkan) - աշխատասերچاليشقان  

 (çömlek) - կճուճ, چوملك 

պուտուկ  

 (çan) - զանգچان  

 (hiz) - ալիքخيز   (hız) - արագություն, ուժգնություն خيز  

 (içmek) – 1.խմել, 2.ծխելايچمك   (çınar) - սոսենիچنار  

 (şan) - փառք, պատիվشان   (‘arş) - գահ (Աստծո), երկնքի عرش 

բարձրագույն (9-րդ) հարկ   

(selçuk) - սելջուկ سلجوق/ سلچوق   (şeçkin) - ընտիր, ընտրյալسچکين  

 (serçe) - ճնճղուկ سرچه  (keçi) - այծكچى 

 (şimşek) - կայծակشيمشک   (akıncı) - 1. հարձակվող,  آقينجی 

2. աքընջը (հեծելազորի տեսակ) 

 (uçurum) - անդունդاوچوروم   (naçar) - անճարناچار  
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ԴԱՍ ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասա (Ha)  حـ  ـحـ  ـح  ح  .47 §

նության կանոնները 
 

-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է. գրությունը բառա-ح

սկզբում`د وم`բառամիջում ,ح  տառի ح :جح `բառավերջում ,محک

հիմքի վրա են ստեղծվել خ ,ح ,چ ,ج տառերը: Այս տառն արտա-

հայտում է [h-հայ. հ] հնչույթը: Թվային արժեքը՝ «8»: 

Օրինակներ` حرب (harp /-bi) - պատերազմ, اکم  - (hâkim)  ح

դատավոր, محکوم (mahkûm) - դատապարտյալ, امتحان (imtihan) - 

քննություն, حرکت (hareket) - շարժում,  ّتحر -ազա - (hürriyet)  ي

տություն, راحت (rahat) - հանգիստ, رحمت (rahmet) - գթասրտութ-

յուն,  روح (ruh) - ոգի, ساحه (saha) - բեմ, ساحل (sahil) - ծովեզերք, 

 :մեկնություն, բացատրություն - (şerh) شرح

 
 

§ 48. Մակբայական դերբայներ 
 

Օսմաներենը հարուստ է մակբայական դերբայների հա-

մակարգով և մակբայական դերբայի նշանակություն ունեցող 

ձևերով: 

 ածանցը, կցվելով բայահիմքին, կազմում է (ıp/ip, up/üp) وب

մակբայական դերբայ և ցույց է տալիս գործողություն կամ վի-

ճակ, որը նախորդում է գլխավոր գործողությանը: Եթե բայա-

հիմքը վերջանում է ձայնավորով, ապա նրա և վերջածանցի 

 հնչույթը: Կիրառվել է նաև գրության (ى) միջև դրվում է y (ի-وب)
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  ,վերցնելով - (alıp) آليب ,գալով - (gelip) كليب `տարբերակը يب

 :կարդալով-(okuyup)اوقويوب

ينجه نجه  (-ınca/-ince, -unca/-ünce) –ով մակբայական ածանց-

ները բաղաձայնով վերջացող բայերից հետո գրվում են نجه, 

իսկ ձայնավորով վերջացող բայահիմքերից հետո բառի և ա-

ծանցի միջև դրվում է y (ى) հնչույթը, և ածանցը գրվում է հետև-

յալ կերպ՝ ينجه . Օրինակ՝  کورنجه (görünce)-տեսնելուն պես, سونجه  

(sevince)-սիրելուն պես, قوشنجه (koşunca)-վազելուն պես, اوقويونجه 

(okuyunca)-կարդալուն պես: 

 ,ածանցը, կցվելով բայահիմքին (arak/-erek-) هرك ,ارق

կազմում է մակբայական դերբայներ: Եթե բայահիմքը վեր-

ջանում է լայն ձայնավորով, գրվում է ارق, իսկ եթե նեղ ձայ-

նավորով՝ هرك: Օրինակ՝ االرق  (alarak) - ստանալով, بيله رک 

(bilerek) - իմանալով, يوزه رک (yüzerek) - լողալով: Եթե բայա-

հիմքը վերջանում է ձայնավորով, նրա և ածանցի միջև դրվում  

է y (ى) հնչույթը: Օրինակ՝اوقويارق (okuyarak) - կարդալով ارق  -هرك ,

ով կազմված մակբայական դերբայները ցույց են տալիս գոր-

ծողություն, որը կարող է նախորդել կամ համընթաց լինել 

գլխավոր գործողությանը՝ ծավալվելով անցյալում, ներկա-

յում և ապագայում: 

 ածանցների կցմամբ (dıkça/-dikçe, -tıkça/-tikçe-) دقجه ,دكجه

կազմվող մակբայական դերբայներն արտահայտում են համ-

ընթաց գործողություն, որի ծավալմանը և աճին զուգահեռ 

զարգանում է ստորոգյալի գործողությունը: Եթե բայահիմքը 

վերջանում է լայն ձայնավորով, ապա գրվում է دقجه, իսկ եթե 

նեղ ձայնավորով՝ دكجه: Օրինակ՝ ياشادقجه  (yaşadıkça)-ապրելով, 

 :սիրելով-(sevdikçe)  سودکجه
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 ածանցի միջոցով կազմված մակբայական (alı/-eli-) ه لى ,الى

դերբայը ցույց է տալիս բայով արտահայտված գործողության 

նախնական պահը: Եթե բայահիմքը վերջանում է լայն ձայնա-

վորով, գրվում են الى, իսկ նեղ ձայնավորներ ունեցող բայե-

րում` هلى: Եթե բայահիմքը վերջանում է ձայնավորով, նրա և ա-

ծանցի միջև  դրվում է y (ى)  հնչույթը:  

نمد نماد ,  (madan/meden) մակբայական ածանցները, որոնք 

արտահայտում են «առանց» իմաստը, լայն ձայնավոր ունեցող 

բայերում գրվում են نماد , իսկ նեղ ձայնավոր ունեցող բայերում 

نمد  : Օրինակ՝ باقمادن (bakmadan) - առանց նայելու, نبويومد  

(büyümeden) - առանց մեծանալու: 

-iken/ken - ը, չենթարկվելով ձայնավորների ներդաշ ايكن/كن

նակության կանոնին, կցվում է ոչ թե բայահիմքին, այլ ժամա-

նակային ածանցին՝ կազմելով մակբայական դերբայ: Այս կա-

ռույցն արտահայտում է գործողության ժամանակը կամ հա-

կադրում է մեկ գործողությունը մյուսին: Օրինակ՝ چاليشيرکن 

(çalışırken) - աշխատելիս, աշխատելու ժամանակ,   کليرکن

(gelirken) - գալիս, գալու ժամանակ: ايكن/كن-ը կցվում է  բայի ժա-

մանակային բոլոր ածանցներին՝ բացառությամբ անցյալ կա-

տարյալ ժամանակաձևի:  
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Վարժություններ 

 

1.Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը:  

 

 شرح تمساح حال روح

 حكمدار احتمال حرب قدح

 ناحيه مزاح حكايه امتحان

 رحمت حلوا حرمت حكومت

 لوحه حلقه حاكم مجروح

 نوح حسرت حيوان تلميح

 
 

2. Կազմե՛լ մակբայական դերբայներ՝ օգտագործելով հետևյալ 

աղյուսակում ներկայացված վերջածանցները և բայահիմքերը: 

 

iken/ 
ken 

-dıkça/ 
-dikçe 

-arak/
-erek 

-alı/ 
-eli 

-ınca/
-ince 

-madan/
-meden

ıp/-üp  

 
 
 

 کيرمک     

       
 آچمق

 

       
 دورمق

 

       
 اوتورمق
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 ويرمک

 

 بولمق       

       
 آکالمق

 

       
 بکله مک

 

 
 
 
 

3.Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները:  

 
برحمله ده يره ييقيلدی. حاجی مکه ده درويش تکه ده ياقيشير. نرده حرکت حيوان 

بر اميد .حمامه کيرن ترلر. حالبوکی سياحته بيوک ديمكدرمسئوليت  اورده برکت. حسرت
  ايله چيقمشلردی. بکا حلوا آل. حاکم بزه بر حکايه آکالتدی.

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
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4. Հետևյալ նախադասությունները թարգմանե՛լ ու գրե՛լ օս-

մաներեն: 

 

Տասն օր է, ինչ չեմ տեսել մայրիկիս, կարոտել եմ: Պարոն 

Արամն աղջկան հալվա տվեց: Այս պատմությունը ես տատի-

կիցս լսեցի: Ուզում էի ծովափ գնալ պապիկիս հետ, սակայն 

ժամանակս քիչ էր: Ես սիրում եմ կենդանիներին, սակայն վա-

խենում եմ դրանցից: 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

 

 

 

Բառարան 
 

(harp /-bi) - պատերազմ حرب  (hâkim) - դատավոր حاکم 

(mahkûm) - դատապարտյալ محکوم  (imtihan) - քննություն امتحان  

(hareket) - շարժում حرکت (hürriyet) - ազատություն حّريت 

(rahat) - հանգիստ راحت (rahmet) - գթասրտություն رحمت 

(ruh) - ոգի روح (saha) - բեմ ساحه 

(sahil) - ծովեզերք, ծովափ ساحل (şerh) - մեկնություն, شرح 

բացատրություն 
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 (hal) - վիճակ, արարքحال  (timsah) - կոկորդիլոսتمساح 

 (ihtimal) - հավանականությունاحتمال   (hükümdar) - միապետ, حكمدار 

կառավարիչ  

 (kadeh)-գավաթ قدح   (nahiye) - կողմ, գավառակناحيه  

 (hikaye) - պատմությունحكايه   (mizah) - կատակمزاح  

 (levha) - հուշատախտակ, لوحه 

ցուցատախտակ  

 (helva) - հալվաحلوا  

 (mecruh) – 1.վիրավոր, مجروح 

2.մերժված, հերքված  

 (hürmet) - հարգանք, պատիվحرمت  

 (hükümet) - կառավարությունحكومت   (halka) - օղակ, շրջանակحلقه  

 (hasret) - կարոտحسرت   (Nuh) - Նոյنوح  

 (telmih) - ակնարկتلميح   (hayvan) - կենդանիحيوان  

 (hacı) - ուխտավորحاجی   (hamle) - ջանք, հարձակումحمله  

 (seyahat) - ուղևորություն سياحت  (derviş) - դերվիշدرويش  

 (Mekke) - Մեքքաمکه  (mesuliyet) - مسئوليت 

պատասխանատվություն   

 (tekke) - թեքքե, դերվիշ. تکه 

կացարան  

 (halbuki) - մինչդեռحالبوکی  

 (hamam) - բաղնիքحمام    
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ԴԱՍ ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  

 

 
ـخـ    ـخ   خ   .49 § ـخ     (Hı)  տառի գրության և արտասանութ-

յան կանոնները 
 

 ն արաբերենում արտահայտում է ետնալեզվային խուլ-خ

[x] հնչույթը ( հմմտ. հայ.` խ), որը բացակայում է ժամանակա-

կից թուրքերենում (oսմաներենում բոլոր երեք خ ,ح ,ھ տառերը 

հնչում են [h], սակայն خ-ով գրվող որոշ բառեր շարունակվել 

են [x]-խ արտասանվել բարբառներում. خ يو  - yoh- «yok» - չկա, 

-dahı - «dahi» - նույնիսկ և այլն): Լայն ձայնավորներ ունե - دخى

ցող բառերում, երբ բառասկզբի [x]-ն փոխակերպվում է [h] 

հնչյունի, սովորաբար գրվում է خان .خ (han) - տուն, خانم (hanım) - 

տիկին: خ-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է` գրությունը բա-

ռասկզբում`خبر, բառամիջում`بخت, բառավերջում شيخ: Թվային 

արժեքը՝ «600»: Օրինակներ`   تخت ,երջանկություն - (baht)  بخت

(taht) - գահ, خاچ (haç) - խաչ, خبر (haber) - լուր, خارج (hariç) - ար-

տաքին, خراب   (harap) - ավերում, خز (hız) - արագություն, شيخ 

(şeyh) - շեյխ, مداخله (müdahale) - միջամտություն, فراخ (ferah)-

բարօրություն, ուրախություն, անդորր, خانه (hane) - տուն, շենք, 

շինություն:  
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§ 50. Հրամայական եղանակ 
 

Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմքի եզակի թիվն ար-

տահայտվում է բայահիմքի միջոցով. Օրինակ՝ اوتور  (otur) -

նստի՛ր, բնակվի՛ր, کل (gel) - արի՛, ե՛կ: 

Եզակի թվի երրորդ դեմքում բայահիմքին կցվում են سون  

(-sun, -sün) ածանցները.  

Օրինակ՝ اوتورسون (otursun) –թող նստի՛, թող բնակվի՛, ويرسون 

(versün) - թող տա՛: 

Նոր օսմաներենի շրջանի տեքստերում հանդիպում են 

նաև հրամայական եղանակի երրորդ դեմքի եզակի թվի سين 

(-sın, -sin) գրության տարբերակը: Օրինակ՝  

 

 թող վերցնի՛ - (alsın) آلسين

 :թող տա՛ - (versin) ويرسين

 

Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմքի հոգնակի թիվը 

կազմվում է բայահիմքին կցվող -ա (ınız, -iniz, -unuz, -ünüz-)  کز

ծանցի միջոցով: Գեղարվեստական գրականության մեջ հրա-

մայական եղանակի երկրորդ դեմքի հոգնակի թվի ածանցը 

հաճախ կիրառվում է  ձևով: Ձայնավոր (ın,-in, -un, -ün-)  ک

հնչյունով վերջացող բայահիմքի և վերոհիշյալ ածանցների 

միջև առաջանում է ی (-y) հնչյունը: Օրինակ՝  اوتورکز /اوتورک 

(oturunuz/oturun) - նստե՛ք, բնակվե՛ք, -yürüyü) يورويکز/يورويک

nüz/yürüyün)- քայլե՛ք: 

Հրամայական եղանակի երրորդ դեմքի հոգնակի թիվը 

կազմվում է բայահիմքին կցվող سينلر /سونلر   ածանցների միջո-

ցով:  
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Օրինակ՝  

 

 թող վերցնե՛ն - (alsınlar/alsunlar) آلسينلر/ آلسونلر

سونلروير ينلر/ويرس  (versinler/versünler) - թող տա՛ն 

 

Հրամայական եղանակի ժխտական ձևը կազմվում է բա-

յահիմքին ما (-ma) ժխտման վերջածանցի կցմամբ, եթե բայա-

հիմքը վերջանում է լայն ձայնավորով, և  վերջածանցի (me-)  مه

կցմամբ, եթե բայահիմքը վերջանում է նեղ ձայնավորով:  

 

 մի՛ վերցրու - (alma) آلما

 թող նա չվերցնի՛ - (almasun/almasın) آلماسون /آلماسين

 մի՛ վերցրեք - (almayın, almayınız) آلمايک /آلمايکز

آلماسينلرلماسونلر/آ  (almasunlar/ almasınlar) - թող չվերցնե՛ն 

 

 մի՛ արի - (gelme) کلمه

 թող չգա՛ - (gelmesün/gelmesin) کلمه سون/کلمه سين

 մի՛ եկեք - (gelmeyiniz/ gelmeyin) کلمه يکز/کلمه يک

 :թող չգա՛ն - (gelmesünler/ gelmesinler) کلمه سونلر/کلمه سينلر
 

 

§ 51. Ըղձական եղանակ 
 

Ըղձական եղանակն արտահայտում է իղձ, ցանկություն, 

ինչպես նաև երկընտրանք և կասկած: Ըղձական դերբայը կազմ-

վում է բաղաձայն հնչյունով վերջացող բայահիմքին ا (–a),  և (e-)  ه

ձայնավոր հնչյունով բայահիմքին يا (-ya), يه (-ye) վերջածանց-

ների կցմամբ: Ըղձական եղանակն ունի երկու ժամանակաձև՝ 

ներկա-ապառնի և անցյալ: Ըղձական ներկա-ապառնի ժամա-
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նակաձևը կազմվում է համապատասխան դերբայի և ստորոգ-

ման ածանցների միջոցով: 

 

 նստեմ, բնակվեմ (ես) - (oturayım)  اوتورايم

 նստես, բնակվես (դու) - (oturasın) اوتوراسک

 նստի, բնակվի (նա) - (otura) اوتورا

 նստենք, բնակվենք (մենք) - (oturalım) اوتورالم

زاوتوراسک  (oturasınız) - ( դուք ) նստեք, բնակվեք 

 նստեն, բնակվեն (նրանք) - (oturalar) اوتورالر

 

 գամ (ես) - (geleyim )  کله يم

 գաս (դու) - (gelesin) کله سک

 գա (նա) - (gele) کله

 գանք (մենք) - (gelelim) کله لم

 գաք (դուք) - (gelesiniz) کله سکز

 գան (նրանք) - (geleler) کله لر

 

Հարցական ձևը կազմվում է համապատասխան դերբայի, 

ստորոգման ածանցների և می (-mı, - mi, -mu, -mü) հարցական 

մասնիկի միջոցով: 

 նստե՞մ - (?oturayım mı) اوتورايم می؟

Այս ժամանակաձևի ժխտականը և՛ օսմաներենում, և թե՛ 

ժամանակակից թուրքերենում կիրառվում է միայն առաջին և 

երկրորդ դեմքերում. 

 չվերցնեմ - (almayayım) آلمايايم

  չգնամ - (gitmeyeyim)  کيتمه يه يم
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Վարժություններ 

 

1. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 

 خبر بخت فرسخ خرقه

 خاقان بخار چوخه خاچ

لخيا شيخ تخليه  تاختا 

 خزينه اخشاب نسخ خاله

 خارمان آناختار تاريخ خاتون

 اخالق كستاخ خامور خورما

 ساخته شوخ خيرسز خرابه

 
 

2. Հրամայական եղանակի հաստատական և ժխտական ձևե-

րով խոնարհե՛լ բայերը: 

 آتمق
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

  
  ه مکديکل

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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  بيلمک
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
  بولمق

________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 

3. Ըղձական եղանակի ներկա-ապառնի ժամանակաձևով խո-

նարհե՛լ հետևյալ բայերը: 

 قونوشمق
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
    ويرمک

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

 
 قاچمق

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
  ی اوه کوتوردی.خامورتيزه 

زلريق خامارات اولور.  خانم 
،اختيار جاھل بر آدامدر.  باباسى 

آراسنده روماليلرک اخالق دوشکونلکلری رومايی بسله يه ن کوله لر 
 خوشنوتسزلق توليد ايدييوردی.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

* * * 
بو سياه کيجه ايدی...اويله بر کيجه که کويا سماوات بوتون قنديللرينی سونيره رک 

فايای بزم غيبی دوکمک ايچون حاضرالنمش ايدی. يالکز ايلريده ديرکلرله دکزلرده خ
باجه نک برر سرسریء ليال شکلنده يوروين کولکه لرينه ظللمتلرايچنده رھبرلک ايدن 

چيلمش اوزاق بر قرمزی کوز کبی آاراسنده  رکواپورک قرمزی فناری بو سياھلقل
  پاراليوردی. بو سياھلقلر...

دن » و سياهمائ «  
 عشاقی زاده خالد ضيا

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
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Բառարան 
 

(baht) - երջանկություն بخت (taht) - գահ تخت 

(haç) - խաչ خاچ (haber) - լուր خبر 

(hariç) - արտաքին, դուրս خارج (harap) - ավերում خراب 

(hız) - արագություն  خز/خيز (şeyh) - շեյխ شيخ 

(müdahale) - միջամտություն مداخله  (ferah) - բարօրություն, فراخ 

ուրախություն  

  (hane) – 1. տուն,     خانه 

շինություն շենք, 2. 

 (haber) - լուրخبر  

 (hırka) - վերնազգեստ (դերվիշ. خرقه 

հագուստ), քուրձ 

 (fersah) - 1.պարսկ. فرسخ 

երկայնության չափի միավոր՝ 

փարսախ (5004.30մ.), 2.առատ   

 (buhar) - գոլորշիبخار   (hakan) - կայսր, թագավորخاقان  

 (çuha) - մահուդچوخه   (haç) - խաչخاچ  

 (tahliye) - բեռնաթափումتخليه   (tahta) - տախտակ, փայտ, تاختا 

ատաղձ  

 (hala) - հորաքույրخاله   (hayal) - պատրանք, ցնորքلخيا  

 (ahşap/-bı) - փայտեր, اخشاب 

փայտաշեն  

 (hazine) - գանձարանخزينه  

 (nesh) - ընդօրինակումنسخ   (harman) - կալ, կալատեղ, خارمان 

խառնուրդ  

(anahtar) - բանալի ناختارآ   (hatun) - տիկինخاتون  

 (tarih) - պատմություն, تاريخ 

տարեթիվ  

 (ahlak) - բարոյականությունاخالق  

 (hamur) - խմորخامور   (küstah) - անամոթ, անկիրթكستاخ  

 (hurma) - արմավخورما   (sahte) - կեղծ, շինծուساخته  

 (hırsız) - ավազակخيرسز   (şuh) - զվարթ, համարձակشوخ  

 (harabe) - ավերակخرابه   (cahil) - տգետ, անգետجاھل  
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 (hoşnutsuzluk) - خوشنودسزلق 

դժգոհություն  
 (muhtelif) - տարբեր, مختلف 

տեսակ- տեսակ  

 (güya) - իբրև թեکويا   (semavat) - երկինքسماوات  

 (hafaya) - գաղտնիքներخفايای   (hazırlanmak) - حاضرالنمق 

պատրաստվել  

 (zalimet) - բռնապետություն, ظللمت 

դաժանություն  

 (parlamak) - փայլել         پارالمق   
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ԴԱՍ ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասա (Gayın)  غـ  ـغـ   ـغ   غ  .52 §

նության կանոնները 
 

 տառն արտահայտում է ժամանակակից թուրքերենում غ

[ğ] կամ [g] տառադարձվող հնչույթները: Արաբերեն փոխա-

ռություններում բառասկզբում արտահայտում է պայթական 

[g] բաղաձայն հնչյունը. արաբերենում غտառի բաղաձայնը 

հնչում է ճիշտ այնպես, ինչպես հայերենի ղ-ն: غ-ն երկկողմա-

նի կապակցվող տառ է` գրությունը բառասկզբում`دا -բառա ,غ

միջում`داد غ`բառավերջում ,بغ -Թվային արժեքը՝ «1000»: Օրի :تي

նակներ` آغاج  (ağaç) - ծառ, آغيز (ağız) - բերան, ر  ,ծանր - (ağır) آغي

դժվար, داغ կամ طاغ (dağ) - լեռ, آلديغی (aldığı) - նրա վերցրած, ه  آلمغ

(almağa) - վերցնելու համար, غدا (gıda) - կերակուր, սնունդ, غرب 

(garb) - արևմուտք, غدار (gaddar) - դաժան, غربت (gurbet) - օտա-

րություն, بغداد (Bağdad) - Բաղդադ, چاغ (çağ) - դար: 
 

 

§ 53. Ապառնի ժամանակի կազմությունը 

 
Սահմանական եղանակի ապառնի ժամանակը կազմվում 

է ապառնի դերբայի հիմքին ավելացնելով ստորոգման ա-

ծանցները: Ապառնի դերբայը կազմվում է اجق (-acak) վերջա-

ծանցի կցմամբ, եթե բայահիմքի վերջին վանկի ձայնավորը 

լայն է, կամ ه  جک (-ecek) վերջածանցի կցմամբ, եթե բայահիմքի 

վերջին վանկի ձայնավորը նեղ է: Ձայնավոր հնչյունով 
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վերջացող բայահիմքի դեպքում դերբայակերտ ածանցից 

առաջ ի հայտ է գալիս ی  (-y) հնչյունը: 

 
 

Սահմանական եղանակի ապառնի ժամանակի 

խոնարհման հարացույց 

 

 کوره جکم
göreceğim 

տեսնելու եմ 

 اوقوياجغم
okuyacağım 

կարդալու եմ 

 کوره جکسک
göreceksin 

տեսնելու ես 

 اوقوياجقسک
okuyacaksın 

կարդալու ես 

 کوره جک
görecek 

տեսնելու է 

 اوقوياجق
okuyacak 

կարդալու է 

 کوره جکز
göreceğiz 

տեսնելու ենք 

 اوقوياجغز
okuyacağız 

կարդալու ենք 

 کوره جکسکز
göreceksiniz 

տեսնելու եք 

 اوقوياجقسکز
okuyacaksınız 

կարդալու եք 

 کوره جکلر
görecekler 

տեսնելու են 

 اوقويجاقلر
okuyacaklar 

կարդալու են 

 

Եզակի և հոգնակի թվի առաջին դեմքում اجق (-acak) 

ածանցի վերջին ق հնչույթի գրությունը փոխվում է غ-ի: 
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Ապառնի ժամանակի ժխտական ձևը կազմվում է բայա-

հիմքի,  ,հնչյունի ی ,ժխտման ածանցի (me-) مه ,(ma-)  ما

դերբայական և ստորոգման վերջածանցների միջոցով:  

 
 

 کورمه يه جکم
görmeyeceğim 

չեմ տեսնելու 

 اوقوماياجغم
okumayacağım 

չեմ կարդալու 

 کورمه يه جکسک
görmeyeceksin 

չես տեսնելու 

 اوقوماياجقسک
okumayacaksın 

չես կարդալու 

 کورمه يه جک
görmeyecek 

չի տեսնելու 

 اوقوماياجق
okumayacak 

չի կարդալու 

 کورمه يه جکز
görmeyeceğiz 

չենք տեսնելու 

 اوقوماياجغز
okumayacağız 

չենք կարդալու 

 کورمه يه جکسکز
görmeyeceksiniz 

չեք տեսնելու 

 اوقوماياجقسکز
okumayacaksınız 

չեք կարդալու 

 کورمه يه جکلر
görmeyecekler 

չեն տեսնելու 

 اوقوماياجقلر
okumayacaklar 

չեն կարդալու 
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Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

 غاز اغا بوغاز ياغ

 غاغا آغير باغ غدا

 غار آغاچ آغ دوغ

يراغم روغر  لبغا  بغر   

 مغاره اوغالق دالغه غيرت

 باغالمه بغداى غزل غارديان

 غربت آغاج غارسون غازوز

 
 

2. Խոնարհե՛լ ապառնի ժամանակի հաստատական ու ժխտա-

կան ձևերով: 

 باغيرمق
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 کوندرمک

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3. Թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
اغدنط كليپ باغده كنى قوغمق.  

اولور اغريسی. بيوک باشک بيوک  
 اوغوز اوقوديغى غزتهنك كلمهلرينى بر كاغده يازدى.

 اوغوز سوينچ ايچينده باغيردى .
 قارغا غاغاسى ايله دارى يهدى.

 يازدغک مکتوبلری کوندردکمی؟ اوت کوندردم اما جواب ويرمدی.
 .ارمود اغاجندن اوزاق دوشمز

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

* * * 
 
 كورنجه كلدكنى آتلينك قاچ بر كندينه قارشيدن كزركن قيرده خواجه كون بر
 كنديسنى ياقالشنجه ياننه آتليلر .كيرمش ايچنه مزارك بر كلوب ياننه مزارلق بر چابوجاق
 اوليلردن«يوب  الف بوالمه بر ده خواجه .ديمشلر كياپييورس نه بوراده !آدم بره :كوروب
  .ديمش» مچيقد اكلنمكه بورايه ايديم

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



 
151

Բառարան 

 
 (ağaç) - ծառ آغاج (ağız) - բերան آغيز 

(ağır) - ծանր, դժվար آغير (dağ) - լեռ طاغ /داغ 

 (garb) - արևմուտք غرب (gıda) - կերակուր, սնունդ غدا 

(gaddar) - դաժան غدار (gurbet) - օտարություն غربت 

 (Bağdad) - Բաղդադ بغداد (çağ) - դար چاغ 

 (yağ) - յուղياغ  (boğaz) - 1. նեղուց, بوغاز 

2. կոկորդ 

 (ağa) - աղաاغا   (gaz) - գազغاز  

 (bağ) - այգիباغ   (gaga) - կտուցغاغا  

 (duğ) - շիճուկغدو   (ağ) - ուռկանآغ  

 (gar) - 1.քարայր, 2. դափնիغار   (gazoz) - գազավորված غازوز 

ըմպելիք   

 (gurur) - հպարտությունروغر   (galip-/bi) - հաղթողغالب  

 (mugayir) - հակառակ مغاير   (mağara) - քարայրمغاره  

 (gayret) - եռանդ, ջանքغيرت   (dalga) - ալիքدالغه  

 (gazel) - գազելغزل   (oğlak) - ուլاوغالق  

 (buğday) - ցորենبغداى   (bağlama) - կապ, միացումباغالمه  

 (gardiyan) - բանտապահغارديان   (koğmak/kovmak) - վռնդելقوغمق  

 (garson) - մատուցողغارسون   (gazete) - թերթغزته  

 (karga) - ագռավقارغا   
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ԴԱՍ ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  
 
 

-տառի գրության և արտասա  (Sad)  صـ   ـصـ   ـص   ص  .54 §

նության կանոնները 
 

-ը երկկողմանի կապակցվող տառ է` գրությունը բա - ص

ռասկզբում`صول, բառամիջում`حصار, բառավերջում` -Օս : شخص

մաներենում ص արտահայտում է [s] հնչույթը, այս տառը կի-

րառվում է ետնային շարքի ձայնավորներ հետ: Թվային արժե-

քը՝ «90»: Օրինակ` صو (su) - ջուր, باصمق  (basmak) - ճնշել, صول 

(sol) -ձախ, صاحب (sahip/-bi) - տեր,  ّتصح  (sıhhat) - առողջություն, 

-առա - (sabah) صباح ,ձայն - (seda) صدا ,անապատ - (sahra) صحرا

վոտ, صحبت (sohbet) - զրույց, صبر (sabr) - համբերություն, حصار 

(hisar) - ամրոց, شخص (şahıs /-hsı) - անձ, անհատ, դեմք: 

 
 

§ 55. Օսմաներենի բայասեռի տեսակները 
 

Օսմաներենում առկա են ինչպես հին թյուրքական ծագ-

ման, այնպես էլ արաբերենի բայի սեռի ուրույն ձևաբանական 

դրսևորումները: Թուրքերենում բայն ունի հետևյալ սեռերը՝ 

հիմնական (ներգործական), կրավորական, անդրադարձ, փո-

խադարձ, պատճառա-հարկադրական: Հիմնական սեռի բայե-

րը ցույց են տալիս ենթակայի կատարած այնպիսի գործո-

ղություն, որի կատարման համար պահանջվում է որևէ ա-

ռարկա, օբյեկտ: Բայերի անցողական կամ անանցողական 

լինելն արտահայտվում է բայի և հայցական հոլովով դրված 
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ուղիղ խնդրի հարաբերությամբ, այսինքն` ուղիղ խնդիր պա-

հանջող և ստացող բայն անցողական է, իսկ այդ հատկությու-

նից զուրկ բայը՝ անանցողական: Օրինակ՝   ايشجی اغاجی کسيور.

(İşçi ağacı kesiyor.) - Բանվորը ծառն է կտրում:  

Մյուս սեռերը կազմվում են համապատասխան ածանցնե-

րի կցմամբ: Կրավորական սեռը ցույց է տալիս, որ տրամաբա-

նական սուբյեկտը կրում է ստորոգյալով արտահայտված գոր-

ծողության ազդեցությունը: Այն կազմվում է անցողական և ա-

նանցողական բայահիմքերին կրավորական ածանցների 

կցմամբ (բայի քերականական ձևափոխությամբ, անցողական 

ներգործող բայերով արտահայտված գործողությունն ու եղե-

լությունը ներկայացվում է հակադարձ ուղղությամբ): Կրավո-

րական սեռը կազմվում է հետևյալ ածանցներով՝ բաղաձայն 

հնչյունով վերջացող բայահիմքերին (բացառությամբ ل [l] ) 

կցվում են կրավորական սեռի -ıl, -il, -ul, -ül ածանցները, որոնք 

օսմաներենում գրվում են ل տառով: Օրինակ՝ يازلمق  (yazılmak) - 

գրվել, اچلمق  (açılmak) - բացվել: Օսմաներենի ուշ շրջանում -ul, 

-ül ածանցների դեպքում գրվել է նաև ول: Օրինակ՝ قورولمق 

(kurulmak) - հիմնադրվել, ստեղծվել, کورولمک (görülmek) - 

տեսնվել: Եթե բայահիմքը վերջանում է ل [l] բաղաձայնով, 

կրավորական սեռը կազմվում է -ın, -in, -un, -ün ածանցների 

կցմամբ, որոնք օսմաներենում գրվում են ن տառով: Օրինակ՝ 

 :գտնվել - (bulunmak)  بولنمق ,վերցվել, ստացվել - (alınmak)  النمق

Եթե բայահիմքը վերջանում է ձայնավորով, ապա կրավորա-

կանը կազմվում է ن (-n) կամ نل (-nıl, - nil, - nul, - nül) ածանցնե-

րի միջոցով: Օրինակ՝ -կարդացվել: Կրավո - (okunmak)  اوقونمق

րական սեռի ածանցը կարող է հաջորդել այլ սեռերի ածանց-

ներին, սակայն կրավորական սեռի ածանցին այլ սեռային ա-
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ծանցներ չեն հաջորդում: Կրավորական սեռի բայը անանցո-

ղական բայերից կազմվելու դեպքում նախ՝ در (-dır, -dir, -dur, -

dür), ت (-t) պատճառական ածանցների կցմամբ վերածվում է 

անցողականի, հետո միայն ավելանում է կրավորական սեռի 

ածանցը: Օրինակ՝ اوياندرلمق (uyan+dır+ıl+mak) - արթնացվել, 

 :ընթերցվել - (oku+t+ul+mak) اوقوتلمق

 
 

Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

دصم صاقسى  صالون مصال تحصيص 

 صاغير اصرار اوص صو صول

کنصا صابون شخص صباح صحنه  

 صوغان آصقى مخصوص حصار صدا

 
 

2. Հետևյալ բայերը գրե՛լ կրավորական սեռով՝ يازمق  ،چالمق، 

چوزمک  ،کورمک : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3. Թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
 صادق صانديقده چاماشير صاقالر.

 صاچى نه قادار قيصه كسرسكز او قادار چوق اوزار.
 صحرا صاچمه صاپان شيلره اينانيردى.

 بر سوره صوكرا بر صوك بھاره صباحى يوله چيقدى.
؟اولور  آى صولرك قابارمسنه ناصل سبب 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

Բառարան 
 

(su) - ջուր صو (basmak) - ճնշել باصمق 

(sol) - ձախ صول (sahip-bi) - տեր صاحب 

(sıhhat) - առողջություն صّحت  (sahra) - անապատ صحرا 

(seda) - ձայն صدا  (sabah) - առավոտ صباح 

(sohbet) - զրույց صحبت (sabr) - համբերություն صبر  

(hisar) - ամրոց حصار անհատ, անձ,  (şahıs-/hsı) - شخص 

դեմք  

(saksı) - ծաղկաման صاقسى  (samed) - շատ բարձր, دصم 

հայտնի 

 (tahsis) - հատկացում, تحصيص 

նշանակում  

 (masal) - հեքիաթ, مصال 

առասպել  
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 (sağır) - խուլصاغير   (salon) - սրահصالون  

 (us) - խելք, ուշիմությունاوص   (ısrar) - պնդումاصرار  

 (sahne) - բեմ صحنه   (sabun) - օճառصابون  

 (mahsus) - հատուկ,  مخصوص 

միտումնավոր  

 (sakın) - զգույշ, صاقين/نصاق 

զգուշացիր  

 (askı) - 1. կախված զարդ,آصقى 

2. կախիչ  

 (soğan) - սոխصوغان  

 (nasıl) - ինչպե՞սناصل   (sakınmak) - զգուշանալمقصاقين  

 (saç) - մազصاچ   (sadık) - հավատարիմ صادق  

  (havuç/-cu) - գազարھاووج   (kısa) - կարճقيصه  

 (sonra) - հետոصوكرا   (nasip) - բաժին, վիճակنصيب  
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ԴԱՍ ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ  

 
 
-տառի գրության և արտասանութ  (Pe)   پـ   ـپـ   ـپ   پ  .56 §

յան կանոնները 
  

, ب տառը پ ث  , ت   տառերի հետ ունի գրության նույն հիմքը, 

սակայն տարբերվում է նրանցից կետերի քանակով և դիրքով: 

-ն գրվում է տառի հիմքի տակ երեք կետով: Արաբերեն այ-پ

բուբենում այս տառը բացակայում է, այն օսմաներեն է անցել 

պարսկերենի այբբենական համակարգից: Արտահայտում է 

[p] (հայ. փ) հնչույթը: پ-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է, 

գրությունը բառասկզբում`پای, բառամիջում`قپاق, բառավերջում` 

 Հին օսմանյան գրավոր հուշարձաններում ժամանակակից :ايپ

թուրքերենում [p] հնչույթով տառադարձվող առանձին բառերի 

սկզբում գրվել է ب տառը, օրինակ`ازار  .կիրակի (հմմտ., թուրք ب

pazar): Բառավերջում [p] հնչույթը, որն առաջ է եկել [b]-ի 

խլացման հետևանքով, գրվել է ب տառով: Օրինակներ` ای  پ

(pay) - մաս, բաժին, չափաբաժին, ار مقپ  (parmak) - մատ, اره  پ

(para) - փող,դրամ, پاشا (paşa) - փաշա, اق  ,կափարիչ - (kapak)  قپ

و پيا ,դուռ - (kapu) قپ  ( ip) - պարան, پرده (perde) - վարագույր, تپه 

(tepe) - գագաթ: 
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§ 57. Բայի փոխադարձ-համատեղ և պատճառական սե-

ռերի կազմությունը 
 

Թուրքերենում փոխադարձ - համատեղ սեռը ցույց է տա-

լիս մեկից ավելի սուբյեկտների կողմից կատարվող գործո-

ղություն, որը փոխադարձաբար տարածվում է նրանցից յու-

րաքանչյուրի վրա: Փոխադարձ - համատեղ սեռը կազմվում է 

ձայնավոր հնչյունով վերջացող բայահիմքին -ş  (օսմաներե-

նում գրվում է ش  տառով), իսկ բաղաձայն հնչյունով վերջացող 

բայահիմքերին՝ -ış, -iş, -uş, -üş ածանցների կցման միջոցով (օս-

մաներենում գրվում են համապատասխանաբար՝ يش     :(وش ,

Օրինակ՝ بولوشمق (buluşmak) - հանդիպել, իրար գտնել, باقيشمق 

(bakışmak) - իրար նայել:  

Բայի պատճառական սեռը ցույց է տալիս մեկի կողմից 

մյուսին պարտադրվող գործողություն: Պատճառական սեռը 

կազմվում է անցողական և անանցողական բայահիմքերին՝     

-dır, -dir, -dur, -dür, -tır, -tir, -tur, -tür (օսմաներենում գրվել է ա-

ռավելապես՝ در, բայց նաև՝ ريد ) կամ -t (ت) ածանցների կցմամբ:  

Օրինակ՝  ,ստիպել անել, անել տալ - (yaptırmak)  ياپدرمق

 :ծիծաղեցնել - (güldürmek) کولدرمک

 
 

 

Վարժություններ 
 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 
 

 پول چوپ كوپ پرى

یپا كپك  قاپى پاستا 
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 پدر پينر ايپلك پچه

پتلسقو پاموق قارپوز  واپور 

پقل پازار  قوپيه پارماق 

پقا پترول پنبه هپارچ   

 ياپراق پانجار پوسته پاپاتيه

 
 

2. Հետևյալ բայերը թարգմանե՛լ օսմաներեն, կցե՛լ պատճա-

ռական և փոխադարձ համատեղ սեռերի համապատասխան 

վերջածանցները. գրել, վազել, իմանալ, թռնել, թռչել ժպտալ: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

3. Թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
  پارا پارايه چکر. 

  مکتوبی پوستايه ويردم.
  آرسالن حيوانلری پارچاالر.

  قوش قانادنی چارپار.
  آچدی.پادشاه اودانک قاپوسنی 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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* * * 
 

 ھمان رك كيره دكاننه برحلواجى كزركن چارشوده كيدر، يه قونيه خواجه كون بر
 نك خواجه قيزارق ييندكنه حلواسنك ماراسز پاراسز بويله حلواجى.باشالر ييمكه حلوا

 لكوز نه بوراسى آ«خواجه  ده صيره باشالدغى دوكمكه اورماغه، طوتوب ياقاسندن
  .ديمش »ييديرييورلر حلوا ايله كوچ دوكه دوكه آدمه ! ايمش برشھر

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 

Բառարան 
 

 (pay) - մաս, բաժին, پای 

չափաբաժին 

(para) - փող, դրամ پاره 

(parmak) - մատ پارمق (paşa) - փաշա پاشا 

 (kapak) - կափարիչ قپاق ( kapu) - դուռ قپو /قاپى 

( ip) - պարան پيا (perde) - վարագույր پرده 

(tepe) - 1. բլուր, 2. գագաթ تپه (pul) - 1. զարդ, 2. զանգ, 3. թեփ, پول 

4. դրոշմանիշ,  5. փող 

 (peri) - փերիپرى  (küp) - կարասكوپ  

 (çöp) - աղբچوپ   (pay) - ոտքپای  

 (kepek) - թեփكپك   (peder) - հայրپدر  

 (peynir) - պանիրپينر   (iplik) - թելايپلك  
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 (peçe) - քողپچه   (vapur) - շոգենավواپور  

 (karpuz) - ձմերուկقارپوز   (teleskop) - հեռադիտակپتلسقو  

 (pamuk) - բամբակ پاموق /پامبوق   (kopya) - պատճենقوپيه  

 (kalp/-bi) - սիրտ 1 -  پقل /قلب.շուկա, 2.կիրակի  (pazar)پازار /بازار  

 (çırpmak) - հարվածելمقچيرپ   (parça) - 1. կտոր, մաս, 2. նշխար هپارچ 

 (kap) - անոթ, ամանپقا   (petrol) - նավթ, բենզինپترول  

 (penbe/pembe) - վարդագույնپنبه   (yaprak) - տերև, թերթ ياپراق  

 (pancar) - բանջարپانجار   (posta) - թղթաբեռ, թղթատարپوسته  

 (papatya) - երիցուկپاپاتيه   (parçalamak) - մասնատելمقالهپارچ  

 (padişah) - փադիշահپادشاه    
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ԴԱՍ ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  
 
 

 տառի գրության և արտասանության (Ta)  طـ  ـطـ  ط  ط  .58 §

կանոնները 
 

-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է, գրությունը բառա- ط

սկզբում`طرز, բառամիջում` خطا, բառավերջում`  خط : Թվային 

արժեքը՝ «9»: Թուրքերեն բառերում առավելապես հանդես է 

գալիս բառասկզբում, իսկ արաբական փոխառություննե-

րում` ցանկացած դիրքում: ط տառը, արաբերենին բնորոշ 

հնչույթ լինելու հետ մեկտեղ, կիրառվում է թուրքական լայն 

ձայնավորներ ունեցող բառերում՝ արտահայտելով [t] կամ 

[d] հնչյունը (արաբերենում ط տառն ունի էմֆատիկ հնչում և 

տառադարձվում է որպես [t], հմմտ. հայ. [տ ]): ط տառն օս-

մաներենի գրության համակարգում ունեցել է երկու գործա-

ռույթ՝ ցույց տալով բառի կազմում հետին շարքի ձայնավոր-

ների առկայությունը և արտահայտելով առավելապես բա-

ռասկզբի [d] հնչույթը: Օրինակ` دور / طور   (dur) - «կանգնի՛ր» 

(«կանգնել» բայի հրամ. եղանակի երկրորդ դեմքի եզակի 

թիվը), دار/طار (dar) - նեղ, طپ (tıp) - բժշկություն, طرز (tarz) - 

ձև, ոճ, خطا (hata) - սխալ, خط  (hat) - գիծ, خطاب (hitap /-bı) - դի-

մում,  خاطر (hatır) - հիշողություն, հարգանք, شرط (şart) - պայ-

ման, سطر (satır) - տող, سطح (satih) - մակերես, طاش (taş) - քար, 

,հավ - (tavuk) طاوق يىطا ,ծեծ, հենարան, փայտ - (dayak) اقيطا   

(dayı) - քեռի, طالمق (dalmak) - սուզվել, طاقم (takım) - խումբ, 

 - (durmak) طورمق ,ծնվել - (doğmak) طوغمق ,սար - (dağ) طاغ
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կանգնել, آطه (ada) - կղզի, طوغرى (doğru) - ուղիղ, طونوق 

(donuk) - սառած: 

 
 

§ 59. Անդրադարձ սեռի կազմությունը 

 
Բայի անդրադարձ սեռը ցույց է տալիս գործողության վե-

րադարձը սուբյեկտին (սուբյեկտը իր վրա է կրում իր իսկ կա-

տարած գործողության ազդեցությունը): Անդրադարձ սեռը 

կազմվում է հետևյալ ածանցներով՝ -ıl, -il, -ul, -ül, որոնք օսմա-

ներենում գրվում են ل տառով և -ın, -in, -un, -ün ածանցների 

կցմամբ, որոնք գրվում են ن տառով:  

Օրինակ՝ طوتنمق (tutunmak) - բռնվել,  - (gizlenmek)  کيزلنمک

թաքնվել, اوزلمک (üzülmek) - տխրել, վշտանալ, հուզվել, چکلمک 

(çekilmek) - ամաչել, քաշվել: 

Ըստ էության, այս ածանցները նույն կրավորական սեռի 

ածանցներն են: Անդրադարձ և կրավորական սեռերն ունեն 

որոշ ընդհանրություններ: Դրանք ցույց են տալիս, որ գործո-

ղությանը ենթարկվում է  գործող անձը: Երբեմն կրավորական 

և անդրադարձ բայերը միմյանց հետ շփոթում են: Պատճառն 

այն է, որ շատ բայեր իրենց կազմության ձևով նման են և՛ կրա-

վորականին, և՛ անդրադարձ սեռին (տարբերակումը հնարա-

վոր է միայն կոնկրետ նախադասության մեջ):  

Օրինակներ՝ -Տետրը նետվեց (ինչ - (.Defter atıldı)  دفتر اتلدی.

որ մեկի կողմից): 

-Ադնանն առաջ նետ - (.Adnan ileriye atıldı)  ادنان ايلرويه اتلدی.

վեց: 
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Անդրադարձ սեռը կազմվում է նաև - laş,/leş (لش / الش), -

lan/len ( /الن    :ածանցներով ( لن 

Օրինակներ՝ زورالشمق (zorlaşmak) - դժվարանալ, کوزللشمک 

(güzelleşmek) - գեղեցկանալ, قولالنمق (kullanmak) - օգտագործել, 

  :ամուսնանալ - (evlenmek) اولنمک

Որոշ անցողական բայեր, ընդհանուր անդրադարձ բովան-

դակություն են ստանում համապատասխան դիմորոշ և հայ-

ցական հոլովի վերջածանցներ ստացող kendi (دو /کن دی  کن ) դե-

րանվան հետ գործածվելով: 

Օրինակներ՝  

-պաշտ - (kendini korumak) کندينی قورومق ,(korunmak) قورونمق

պանվել / ինքն իրեն պաշտպանել: 

 
 

Վարժություններ 

 

1. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

 طات قوتو شرط طاش

 طيغ آطه خالط طباق

 طاوا وطن بسيط طوق

 نقطه سقط طابان قطران

 طلبه قاطير مطراق طابور

نطهچا يومورطه  طيرناق احتياط 

 طاقيم سلطان سطر طورون
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2. Հետևյալ բայերը թարգմանե՛լ օսմաներեն և գրե՛լ անդրա-

դարձ սեռով. վեր կենալ, լինել, հասնել, զարգանալ, զարդարել, 

լվանալ, հագնել, բռնել, հոգնել, վշտանալ, կտրել, ձգվել, 

զբոսնել, գովել, պաշտպանել, խոսել: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 

3. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասություններն ու 

տեքստը: 

 كدى فارهيى طوتدى.
 قاطير يوك طاشير.

 طوپاللرله ياشايان آقصامقدن باشقه بر شى اوكرنمز.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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* * * 
 

ككوچ باليقجيلر  
 

،اوتاجق  يارامازلر قيرق پارهيه 
،ايدينمشلر ،قاميش بر ده مانطار   ايپ 

 قونوشهرق صو بوينه اينمشلر.
،يرلشديلر طوتهجقلر شيمدى باليق.  

،طاقيلدى اولتا صويه آتلدى.  يم 
 بکلهنمزكن قوجه باليق طوتولدى.

 باليقجيلر قھقھدن قاتيلدى …
 ديركن باليق أللرندن قورتولدى.

 

(Karakılıç C., Osmanlı Türkçesi İlk Öğrenme Kitabı, Ankara, 2007., s.45) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________  

 

 
 

Բառարան 
 
 

(dar) - նեղ دار/طار (tıp) - բժշկություն طپ 

(tarz) - ձև, ոճ طرز (hata) - սխալ خطا 

(hat) - գիծ خط (hitap/-bı) - դիմում خطاب 



 
167

(hatır) – 1.հիշողություն, 2. հարգանք 

 خاطر

(şart) - պայման شرط 

(satır) - տող سطر (satih) - մակերես سطح 

(taş) - քար طاش  (tavuk) - հավ طاوق 

(dayak) 1.- ծեծ, 2.հենարան, փայտ 

 اقيطا

(dayı) - քեռի يىطا 

(dalmak) - սուզվել طالمق (takım) - խումբ, հավաքական طاقم 

(dağ) - սար طاغ  (topal) - կաղ لطوپا 

(doğmak)- ծնվել طوغمق (durmak) - կանգնել طورمق 

(ada) - կղզի آطه (doğru) - ուղիղ طوغرى 

(donuk) - սառած طونوق  (tat-/dı) - համطات 

 (mantar) - 1.սունկ, 2.լողան مانطار 

(կարթի)  

 (tığ) - շուղեր (գուլպաطيغ 

գործելու), մախաթ, բիզ  

 (halat) - մալուխ, ճոպան خالط  (tabak-/ğı) - համաձայնեցում, طباق 

hամակերպում  

 (tava) - թավաطاوا   (vatan) - հայրենիքوطن  

 (basit) - հարթ, պարզبسيط   (nokta) - կետنقطه  

 (sakat)  - 1. հաշմանդամ, سقط 

2. վնասված  

 (taban)-1.ափսե, 2.ներբան, طابان 

3.պատվանդան  

 (katıran) - ձյութ, կուպր قطران   (talebe) - աշակերտ, ուսանողطلبه  

 (matrak-/ğı) - գավազանمطراق   (katır) - ջորիقاطير  

 (tabur) - վաշտطابور   (tırnak) - եղունգطيرناق  

 (çanta) - պայուսակچانطه  (ihtiyat) - նախազգուշություն, احتياط 

զգուշություն  

 (sultan) - սուլթանسلطان   (kutu) - տուփقوتو  

 (yumurta) - ձուيومورطه   (olta) - կարթاولتا  

 (torun) - թոռطورون   (aksamak) - կաղալقمآقصا  

 (kamış) - եղեգقاميش  
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ԴԱՍ ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ  

 

 
-տա (արաբ. dad, պարսկ. zad)  (Dat)  ضـ   ـضـ   ـض   ض  .60 §

ռի գրության և արտասանության կանոնները 
 

-տառը, բայց վերջի  صտառն ունի այն նույն հիմքը, ինչ ض

նից տարբերվում է տառի հիմքի վրա դրվող կետով` ض: Այն 

երկկողմանի կապակցվող տառ է. գրությունը բառասկզ-

բում`ضرر, բառամիջում`حضرت, բառավերջում`بعض: Այս տառին 

բնորոշ հնչյունական առանձնահատկություններն օսմաներե-

նում արտահայտվել են հետևյալ կերպ. ض տառով գրվող որոշ 

փոխառություններ արտասանվում են [z], իսկ մյուսները` [d] 

հնչյունով: ض տառը հանդիպում է միայն արաբապարսկական 

փոխառություններում: Թվային արժեքը՝ «800»: Օրինակներ` 

-ներկայություն, հանգստութ - (huzur) حضور ,վնաս - (zarar) ضرر

յուն, حاضر (hazır) - պատրաստ, ضبط (zabıt) - գրավում, ضد (zıt /-

ddı, -ttı) - հակոտնյա, հակառակ, հակադիր,  - (hazret) حضرت 

սուրբ, մարգարե (նաև՝ դիմելու ձև),  :հարված - (darb)  ضرب

 
 

§ 61. Հարկադրական եղանակ 
 

Հարկադրական եղանակի ներկա ժամանակաձևը կազմ-

վում է բայահիմքին مالى (-malı), ملى (-meli) և ստորոգման ա-

ծանցների կցման միջոցով: Ածանցը լայն ձայնավորներով վեր-

ջացող բայահիմքերից հետո գրվել է նաև՝ مالى, իսկ նեղ ձայնա-
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վորներով վերջացող բայահիմքերից հետո` مهلى ձևով: Առաջին 

դեմքի եզակի և հոգնակի թվերի ստորոգման ածանցի և եղա-

նակային ածանցի միջև ի հայտ է գալիս ى (-y) հնչյունը: Շեշտն 

ընկնում է եղանակային ածանցի վրա: 

 

Հարկադրական եղանակի ներկա ժամանակի հաստատական 

ձևի խոնարհման աղյուսակ 

 

 کچملييم
geçmeliyim 

պետք է անցնեմ 

 آچمالييم
açmalıyım 

պետք է բացեմ 

 کچمليسک
geçmelisin 

պետք է անցնես 

 آچماليسک
açmalısın 

պետք է բացես 

 کچملی
geçmeli 

պետք է անցնի 

 آچمالی
açmalı 

պետք է բացի 

 کچملييز
geçmeliyiz 

պետք է անցնենք 

 آچمالييز
açmalıyız 

պետք է բացենք 

 کچمليسکز
geçmelisiniz 

պետք է անցնեք 

 آچماليسکز
açmalısınız 

պետք է բացեք 

 کچمليلر
geçmeliler 

պետք է անցնեն 

 آچماليلر
açmalılar 

պետք է բացեն 
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Հարկադրական եղանակի ժխտական ձևը կազմվում է բա-

յահիմքին ما (-ma), مه (-me) ժխտական ածանցների կցման միջո-

ցով. آچمامالييم (açmamalıyım) - չպետք է բացեմ, کچمه ملييم (geçme-

meliyim) - չպետք է անցնեմ: 
 

 

Վարժություններ 

 

1. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 
 

بض  ضبط رضا ارض 

 ضيا ماضى بياض ضربه

يقض صاغ رمضان غضب  

تراحاض قاضى  ضمير غرض 

 مضبوط مضبطه ضرر قضا

 ضرورت صاغلق ضد حضرت

 
 

2. Հարկադրական եղանակի հաստատական և ժխտական 

ձևերով խոնարհել բայերը: 

 
 صورمق

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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 سومک
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 

3. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 
 چوجوقلر قيرميزى بياض كللردن چلنك ياپيورلر.

 ضيا ييمك صالوننده ھر كون اونك ايچون حاضرالنان يمكى حاضر بولدى.
 انسان ماضييى اولديغندن دھا پارالق كورر.

.يريالن قوزيى قورت قاپارسوريدن آ  
.طاتلى ديل ييالنى دلكندن چيقارر  

.طاغ طاغا قاوشمز انسان انسانه قاوشور  
.خسته لق صاغلق بزم ايچون  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4. Թարգմանե՛լ և գրե՛լ օսմաներեն: 

 

Ես պիտի գնամ: Նա պարտավոր է գալ: Նա պետք է պատ-

րաստ լինի:  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

Բառարան 
 

(zarar) - վնաս ضرر (huzur) - ներկայություն, حضور 

հանգստություն 

(hazır) - պատրաստ حاضر (zabıt) - գրավում ضبط 

(zıt-/ddı, ttı) - հակոտնյա, ضد 

հակառակ 

(hazret) - սուրբ, մարգարե حضرت 

 (darb) - հարված ضرب  (rıza) - համաձայնություն,رضا 

հավանություն 

 (arz) - երկիր, հող, գետինارض   (ziya) - լույսضيا  

 (darbe) - հարված, ضربه 

Հեղաշրջում  

 (beyaz) - սպիտակبياض  

(çelenk) - 1.ադամանդեچلنك 

թագ, 2.պսակ   

 (mazi) - անցած, անցյալماضى  

 (ramazan) - ռամազան (մուս. رمضان 

օրց. 9-րդ ամիսը)  

 (gazap/-bı) - ցասում, զայրույթغضب  

 (kadı) - քադի (կրոնական قاضى 

դատավոր)  

- ներկայություն  (hazaret)حاضارت  
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(garaz) - նպատակ, غرض 

Մտադրություն  

 (zamir) - սիրտ, խիղճ, ներքինضمير 

 (mazbata) - տեղեկագիրمضبطه   (mazbut) - գրավված, مضبوط 

արձանագրված  

 (zaruret) - կարիք, ضرورت 

անհրաժեշտություն  

- շատ նեղ  (zıyyık)يقض  

 (kaza) - դատ. գործընթաց, قضا 

պատահար, գավառ   

 (fazla) -ավելի, առավելفضله  

 - մողես  (zabb)بض 
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ԴԱՍ ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  

 
 տառի ( արաբ. ayn, պարսկ. eyn) (Ayın) عـ    ـعـ   ـع    ع  .62 §

գրության և արտասանության կանոնները 
 

-բաղաձայն հնչյուն է, որը դրվելով [a], [e], [o] ձայնավոր ع

ներից առաջ, արտահայտում է կոկորդային դադար: (Թուր-

քիայում լատինական այբուբենին անցնելուց հետո այս հնչյու-

նը նշագրելու համար օգտագործվել է « ʿ » նշանը. Օրինակ` 

ba‘zen - երբեմն, ma‘na - իմաստ): ع տառը երկկողմանի կա-

պակցվող է. գրությունը բառասկզբում`عرب, բառամիջում`سعادت, 

բառավերջում`ع  Թվային :غ տառն ունի նույն հիմքը, ինչ ع :راب

արժեքը՝ «70»: Փոխառություններում ع տառի հետ կիրառվում 

են ետնային  [a], [ı], [u] և առաջնային շարքի [i] ձայնավորնե-

րը: Օրինակներ` ساعت (sa ՚at) - ժամացույց, ا  ,մի՞թե - (aceba‘) عجب

ارت  سعادت ,թիվ, քանակ - (aded‘) عدد ,բաղկացած - (ibaret‘)  عب

(sa‘adet) - երջանկություն, سرعت (sür‘at) - արագություն,  عادت 

(‘adet) - սովորույթ, رت  արաբ և - (arab‘) عرب ,խրատ - (ibret‘) عب

այլն: 
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Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 
 

ىدعو سريع عناد  عرب 

 عشق معدن منبع عاصى

 عدد معلوم مانع علوم

 اعالن عرق عثمان عجله

 عموم عراق عصيان عمر

 اعمار بايع اجتماع موضع

 جمعه موضوع مرجع معبد

 عريان تعيين عمارت علت

 عھده علم عودت عمومى
 

 
 

2. Ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը:  
 

 unvan‘ عوام

 inayet‘ عنوان

 acil‘ عنايت

 ası‘ عاجل

 ud عود

 şa‘ir عبادت

 ibadet‘ شاعر

 adi‘ اعتنا
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 arbede‘ عموم

 i‘tina اعتبار

 itibar‘ عربده

 avamm‘ عادى

 arz‘ عرض

 umum‘ عاصى

 
 
 

3.Գրե՛լ օսմանատառ կամ լատինատառ: 

 

 عربستان
……… 

‘arbede 
.... 

 عرض
..... 

 تعديل
.... 

 عالوه
……… 

 عالج
.... 

 اعتدال
……… 

 اعتقاد
.... 

 تعليم
……… 

 وداع
....... 

 تعيين
……… 

sa‘adet 
.... 

 عشيرت
……… 

‘aşere 
...... 

 معاينه
……… 

mu‘avin 
..... 

 اعتراض
……… 

 معاش
... 

 تعقيب
……… 

 مطبوع
...... 

 جزع
... 

‘arab 
...... 

 ساعت
……… 

 عدد
..... 

 معادل
... 

‘adalet 
….. 

 معقول
……… 

 تابع
...... 

 ممنوع
……… 

mevdu‘ 
..... 

 عشر
.... 

 طالع
..... 

 عداوت
……… 

‘unvan 
...... 

 مشبوع
……… 

 شاعر
.... 
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4. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն:  

  

 حکايه
 

  مبهپسنک دوداقلرک 
  اللرک بياض

  آل طوت اللرمدن ببک
  طوت براز

  بنم دوغديغم کويلرده
  جويز آغاچلری يوقدی

  سرينلکه حسرتمبن بو يوزدن 
  اوقشا براز

  بنم دوغديغم کويلرده
  بوغدای طاراللری يوقدی
  داغيت صاچلريکی ببک

 صاوور براز
  بنم دوغديغم کويلری

  شقيالر باصاردیاآقشاملر
  بن بو يوزدن يالکزلغی ھيچ سومم

  قونوش براز
  بنم دوغديغم کويلرده

  انسانلر کولمه سنی بيلمزدی
  بن بو يوزدن بويله ناچار قالمشم

  کول براز
  بنم دوغديغم کويلرده

  شمال روزکارلری اسردی
  ھپ بو يوزدن دوداقلرم چاتالقدر

  ...اوپ براز
 

 جاھد کوله بی
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

Բառարան 
 

(sa‘at) - ժամացույց ساعت (‘ibaret) - բաղկացած عبارت 

(‘aceba) - մի՞թե عجبا  (‘aded) - թիվ, քանակ عدد 

(sa‘adet) - երջանկություն, سعادت 

բարօրություն 

(sür‘at) - արագություն سرعت  

(‘adet) - սովորույթ عادت (‘ibret) - խրատ عبرت 

(‘arab) - արաբ عرب  (eşkiya) - ավազակներ, اشقيا 

ապստամբներ 

 (da‘va) - հայցىدعو (seri‘) - արագ سريع  

 (‘inad) - համառությունعناد   (ışk/ aşk) - սերعشق  

 (ma‘den) – 1.հանք, 2.մետաղ, معدن 

3.աղբյուր  

 (menba‘) - ակ, աղբյուրمنبع  

 (‘ömür) - կյանքعمر   (ma‘lüm) - հայտնի, ծանոթمعلوم  
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- արգելք, խոչընդոտ  (m‘ani)مانع   (i ‘lan) - հայտարարությունاعالن  

 (‘ulum) - գիտություններ علوم   (i ‘mar) - բարեկարգումاعمار  

(‘ırk) - 1. երակ,  2. արմատ, عرق 

3. սերունդ  

 (Osman) - Օսման, օսմանյանعثمان  

 (‘acele) - շտապողականությունعجله   (umum) - ընդհանրություն,عموم 

ժողովուրդ  

 (‘ırak) - Իրաքعراق   (isyan) - ապստամբությունعصيان  

 (mevzi) - տեղ, դիրքموضع  (ictimai) - նիստ, اجتماع 

հասարակական  

 (bayi‘) - վաճառողبايع   (cuma) - ուրբաթجمعه  

 (mevzu) - թեմա, խնդիրموضوع   (merci‘) - վայր (վերադառնալու), مرجع 

աղբյուր (ընդօրինմակման)  

(m‘abid) - տաճար, معبد 

աղոթատեղի  

 (‘imaret) - շենություն, عمارت 

բարգավաճություն  

 (tayin) - նշանակում, որոշումتعيين   (uryan/üryan) - մերկعريان  

 (‘ıllet/‘illet) - հիվանդություն,علت 

թուլություն  

 (uhde) - պարտավորություն, عھده 

ստանձնում  

 (ilm) - գիտություն,علم 

տեղեկություն, ուսում  

 (‘avdet) - վերադարձعودت  

 (umumi) - ընդհանուր, عمومى 

հանրային  

 (‘avamm) - ռամիկ, հասարակعوام 

ժողովուրդ  

 (‘unvan) - տիտղոս, عنوان 

մականուն  

 (‘inayet) - շնորհ, عنايت 

ողորմություն  

 (‘acil) - շտապ, շատ արագعاجل   (ud) - ուդ (երաժշտ. գործիք)عود  

 (‘ibadet) - 1. աղոթք, عبادت 

2. պաշտամունք  

 (şair) - բանաստեղծشاعر  

 (i‘tina) - ուշադրությունاعتنا   (itikad) - հավատք, اعتقاد 

հավատալիք  

(itibar) - հարգանք, اعتبار 

պատիվ,նկատառում  

 (‘arbede) - կռիվ, վեճ, عربده 

գոռում-գոչում  
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 (‘adi) - սովորական, عادى 

հասարակ  

 (‘ırz) - պատիվ عرض  

 (‘ası) - անհնազանդ, عاصى 

ապստամբ  

 (ilâç/-cı) - դեղعالج  

 (‘ilave) - հավելում, հավելվածعالوه  (‘Arabıstan) - Արաբստան عربستان  

 (ma‘aş) - ապրուստ, թոշակ, معاش 

ամսական 

(ta‘dil) - բարեփոխում, تعديل 

չափավորում 

 (tali‘) - բախտ, ճակատագիր, طالع 

հաջողություն  

 (‘itidal) - հավասարակշռությունاعتدال 

 (‘itiraz) - դիտողություն, اعتراض 

առարկություն  

 (‘aşiret) - ցեղ عشيرت  

 (muayene) - զննում, معاينه 

քննություն  

 - տասը, տասնավոր  )‘aşere(عشره  

օժանդակ, օգնական  (mu‘avin) -معاون   (‘adalet) - արդարությունعدالت 

 (ta‘kip) - հետապնդումتعقيب   (ceza‘) - սարսափ, ահجزع  

 (tabi’) - հետևորդ, հետևող, تابع 

հպատակ  

 (memnu‘) - արգելվածممنوع  

 (veda‘) - հրաժեշտوداع   (ma‘kul) - տրամաբանականمعقول  

 (mu‘adil) - համազոր, նմանمعادل - տպագրված  (matbu‘)مطبوع  

 (meşbu‘) - կշտացած, مشبوع 

հագեցած  

 (mevdu‘) - վստահված, իمودوع 

պահ տրված 

(‘adavet) - թշնամություն, عداوت 

ատելություն  

(‘arz) - լայնություն عرض  
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ԴԱՍ ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ  
 
 
-տառի գրության և  արտասա  (Fe)  فـ   ـفـ   ـف   ف  .63 §

նության կանոնները 
  

-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է. գրությունը բառա- ف

սկզբում` فقط, բառամիջում`سفر, բառավերջում`صف: Այս տառի 

«գլխիկը» գրվում է տողի վերևում, իսկ տառը կցվում է տողի 

վրա: Թվային արժեքը՝ «80»: Օրինակներ` فاتح (fatih) - նվաճող, 

 ,շրջակա - (etraf) اطراف ,կողմ - (taraf) طرف ,տետր - (defter) دفتر

تفرص  (fırsat) - առիթ, شرف (şeref) - պատիվ, سفر (sefer) - անգամ, 

-հանգամանք, երես, դեմք, տիտ - (sıfat) صفت ,կարգ - (saf) صف

ղոս, ածական, مسافر (misafir) - հյուր, نفس (nefes) - շունչ, հոգի, 

 :շաբաթ - (hafta) ھفته ,միայն, բայց, սակայն - (fakat) فقط

 
 

Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

 قرنفيل الف صاف فال

 شرف نفس حرف دفتر

 نفر صفر سلف فس

 فيرچا صنف فاره وفات

 سفيل افكار مسافر فكر
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 فدان تعريف فابريقه ھفته

 فرمان الف فاتح صفت

 
 
 

2. Հետևյալ թվանիշներն արտահայտե՛լ օսմանատառ: 

 
90______, 10_______, 70______, 600____, 1____, 2____, 

800____, 1000____, 20____, 30____, 50_____: 
 
 
 

3. Թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
 

  معلم صنفه کيردی.
  الف الفی آچار.

  فرقلی فائض فوق العاده ياکليشدر.
  قناريا قفسده بسلنير.

  ايلکی يالکز اييلر آکالر، فنالغی ھر کس.
  مختلف جنسده تفتيک کچيلری بولونور.دنيانک ھر طرفنده 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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 فقره
 

ينه کدر.استانبوله عودت ايده جکی اثناده صوک آقشام ياھودينک بريسی قاضی کو
واپوری قاچيرر. چارناچار بر قايغه بنر. بردنبره ظھور ايدن بر فورتنه بيچاره يھودينک 
رنکنی فنا حالده بوزار. کيتدکچه يوکسلمکه يوز طوتان امواچ ارتق فقرانک متانتنی ده 

ر و قايقجی يه دير که آمان اوالد اغالمغه باشال ،غيب ايتديرر. يھودی تتره مکه کليا 
سنک پاره کی ويريرم کری دونه لم. قايقجی معھود کلخن بکی آغيزله (قورقما يھودی بر 

دير ينه چال کورک يولنه دوام ايدر. ھر دالغه ھجومنده بو  شی اولماز اه بييوکدر!)
قايغی فنا حالده  محاوره قايقجی ايله يھودی آراسنده تکرر ايدر. نھايت ياندن کلن بر دالغه

صارصار.يھودی ينه آمان کری دونه لم دير. قايقجی اه بيوکدر نفراتنی تکرر ايدر. آرتق 
 (اوت بنده بيليورم هللا بيوکدر لکن قايق کوچوکدر) جوابنی ويرر.بو سفر يھودی دياناماز

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

4. Շրջանակից ընտրե՛լ համապատասխան բառը և տեղադրե՛լ 

տեքստում:  

  چقار امرز.--------بر دلی بر طاش آتار قرق  -١ 
  طاووق کندينی آرپه انبارنده کورور. --------٢
  پاطليجانی قراغی اورماز. --------------  -٣
--------دليل انسانی ديندن چيقارير، -----------  -٤

  دليکندن چيقارير. دليل ييالنی
ويرمه يه نک --------ايسته يه نک بر يوزی   -٥

 ايکی يوزی.  

،آجى ،طاتلى    

آچ  ،عقللى ، فنا  
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5. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 

 
 

 موسم دونرکن
 

افقده پاس طوتدی بردن 
  بره ياز

________________________________________
________________________________________  

کون چابوجق کچدی 
  اولدی.آقشام تز 

________________________________________
________________________________________  

طوز قالديردی قارشی 
  ،رازيپويوللردن 

________________________________________
________________________________________  

قوپان يول اوچلری 
  اکلنمز اولدی.

________________________________________
________________________________________  

آقشام صانکه بوشلوق 
  ،ايچمه دوالر

________________________________________
________________________________________  

داغلرک جالسی 
  ،کيتديکچه صوالر

________________________________________
________________________________________  

روزکارده بر قادين 
  صاچنی يوالر.

________________________________________
________________________________________  

آرتيق بو يوللرده 
  بکانمز اولدی...

________________________________________
________________________________________  

 نجيب فاضل
 

 

 آيى ياوروسنك ضيافتى
 

 بر كون آيى ياوروسى ”امبروز“ قيره چيقدى. كزمهيه چيقان بر عائله صوفراسنى
 يايدقدن صوكرا قارا دوت طوپالمايه كيتمشدى. آمبروز يوله چيقارق بر طاقيم فقير

،دوالشديقلرينى اوينادقلرينى كوردى.  چوجوقلرك اوزاقده 
  زآمبرو چوجوقلره ياقالشدى.
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. اونلر ده طبيعى ”اوت“ ديديلر. آمبروز اونلرى  صوفرايه يدىد  “ ؟ميسكز ييمك  
 كوتوردى. ”ايشته بوراده ييهجك بر چوق شى وار چوجوقلر“ ديدى.   استر
 آج چوجوقلر كوزل شيلرى كورنجه بونلرك أطرافنده كولديلر و صيچراديلر.

ناھم اوتوروب ھيچ وقت قايب ايتمدن خوشلرينه كيدهن ھر شينى ييديلر.  چوجوقلر 
،بولديلر حيرت  قيره چيقان عائله عودت ايتديكى زمان صوفرالرينى چيريل چيپالق 

 ايتديلر. و پوليس چاغيرديلر.
 آمبروز ايله آرقاداشلرينى ياقالدى و قاراقوله كوتوردى . فقط ھپسنك افادهلرى

 پوليس
 آليندقدن صوكرا سربست بيراقيلديلر.

 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

Բառարան 
 

(fatih) - նվաճող فاتح (hafta) - շաբաթ ھفته 

(fakat) - միայն, բայց, սակայն فقط  (misafir) – 1.հյուր, مسافر 

2.ճանապարհորդ, 3.ուղևոր 
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(defter) - տետր دفتر (taraf)  - կողմ طرف 

(etraf) - շրջակա, շրջակայք اطراف (fırsat) - առիթ فرصت 

(şeref) - պատիվ شرف (sefer) - անգամ سفر 

(saf) - կարգ صف (sıfat) - երես, դեմք, տիտղոս, صفت 

ածական 

(nefes) - շունչ, հոգի نفس  (karanfil) - մեխակقرنفيل 

 (fal) - գուշակությունفال  (laf)-պարապ խոսք, الف 

սնապարծություն 

 (harf) - տառحرف   (kıta) – 1.մայրցամաք, 2.փոքրقطعه 

զորամաս, 3. քառյակ ոտանավոր  

 (sıfır) - զրոصفر   (nefer) - հոգի, անհատنفر  

 (selef) - նախորդسلف   (fes) - ֆես, գդակفس  

 (sınıf) - լսարանصنف   (fırça) - խոզանակفيرچا  

 (fare) - մուկفاره   (vefat)-վախճան, մահوفات  

 (efkar) - մտքեր افكار   (sefil) - թշվառ, ողորմելիسفيل  

(zuhur) – 1.ծագում, երևում, ظھور 

2. գյուտ  

 (fikir/-kri) - միտք, կարծիք, فكر 

տեսակետ  

 (t ‘arif) - բնորոշում, تعريف 

ծանոթացում  

 (fidan) - տնկի, մատղաշ ծառفدان  

 (fabrika) - ֆաբրիկաفابريقه  (tiftik) - 1. անգոր. այծ, 2. այծի تفتيك 

(անգոր.) մազ, դֆտիկ, 3. ճեղքում   

 (elif) - էլիֆ الف   

 (keşf) -հայտնագործումكشف  ( hücum) - հարձակում ھجوم  

 (poyraz) - հյուսիսային քամիرازيپو   (fark) - տարբերություն فرق 

 (faiz) - զեղուն, առատفائض   (fevkalade) - արտակարգفوقالعاده  

 (esna) - ընթացք, պահااثن  (muhavere) - խոսակցություն محاوره 

 (emvac) - ալիքներامواچ    
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ԴԱՍ ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  
 
 

-տառի գրության և արտասա  (Zı)  ظـ  ـظـ   ظ   ظ  .64 §

նության կանոնները 
 

-տառը՝ վերջի ط տառի գրությունն ունի նույն հիմքը, ինչ ظ

նից տարբերվելով միայն տառի հիմքի վրա դրվող կետով` ظ: 

Այս տառը հանդիպում է միայն արաբական փոխառություննե-

րում: Օսմաներենում ظ տառի գրությամբ բառերի թիվը շատ 

չէ: Օսմաներենում ظ տառն արտահայտում է [z] հնչյունը: ظ ,ض 

և ذ տառերի արտահայտած հնչյունական տարբերությունները 

թյուրքական հնչյունական համակարգին, ըստ էության, խորթ 

են: ظ-ն երկկողմանի կապակցվող տառ է. գրությունը բառա-

սկզբում`ظرف, բառամիջում`نظر, բառավերջում`حظ: Թվային ար-

ժեքը՝ «900» : Օրինակներ` حظ  (haz /hazz) - ուրախություն, ظرف 

(zarf) - ծրար, نظر (nazar) - հայացք, منظره (manzara) - տեսարան: 

 
 

 

§ 65. Քանակական և դասական թվականներ 

 

Արաբատառ տեքստերում թվական արտահայտող հա-

տուկ նշանները, ի տարբերություն տառերով գրությանը, 

գրվում են ձախից աջ: Թուրքերենում դասական թվականները 

կազմվում են քանակական թվականներին نجى (-ncı, -nci, -ıncı, 

-inci, -uncu, -üncü) ածանցների կցմամբ: Եթե թվականի գրութ-
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յունը վերջանում է ى-ով, ածանցի կցման դեպքում ى-ն չի 

գրվում: Ստորև ցույց է տրված օսմաներենում թուրքերենի քա-

նակական ու դասական թվականների գրությունը` հատուկ 

թվանշաններով և տառերով. 

 

Դասական 

թվականներ 

Թվականների 

գրելաձևը 

Թվականների 

թվային համակարգը 

 ٠ صفر 

 ١ بر برنجى

 ٢ ايكى ايكنجى

جاو اوچنجى  ٣ 

 ٤ درت دردنجى

شنجىب  ٥ بش 

 ۶ آلتى آلتنجى

 ٧ يدى يدنجى

 ٨ سكز سكزنجى

 ٩ طقوز طقوزنجى

 ١٠ اون اوننجى

 ١١ اون بر اون برنجى

 ٢٠ يكرمى يكرمنجى

 ٣٠ اوتوز اوتوز نجى

 ٤٠ قرق قرقنجى
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 ٥٠ اللى اللنجى

 ۶٠ آلتمش آلتمشنجى

 ٧٠ يتمش يتمشنجى

 ٨٠ سكسان سكساننجى

 ٩٠ طقسان طقساننجى

وزي يوزنجى  ١٠٠ 

يكب بيكنجى  ١٠٠٠ 

 
  
 
 

Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 
 

لمتظ نظر تيقظ نظام نظيره  

ھورظ منظره واعظ محفظه عظيم  

رافتظ تظاھر مظروف وظيفه مظاھر  

اتنظري لمظ مظلوم مظفر تعظيم   
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2.  Լրացնե՛լ բաց թողնված թվականները՝ համապատասխան 

նշաններով կամ տառերով գրությամբ: 
 

٣٣٣ 
……… 

 يتمش بر
……… 

 قرق
……… 

٤ 
……… 

 بش
……… 

٩٥ 
……… 

 قرق درت
……… 

٩٩٩ 
……… 

٣٥ 
……… 

 التى
……… 

٨٢۶ 
……… 

  يوز بر
………  

٩٠١ 
……… 

 آلتمش آلتى
……… 

 اون بر
……… 

١ 
……… 

 آلتمش ايكى
……… 

١٧ 
……… 

 سكسان سكز
……… 

٤٣١ 
……… 

٧٧٧ 
……… 

 يتمش يدى
……… 

٣٢٤ 
……… 

 يدى يوز
……… 

١١٢ 
……… 

 اللى يدى
……… 

 آلتمش
……… 

١٠ 
……… 

 اللى اوچ
……… 

٨٨ 
……… 

 طقسان آلتى
……… 

١٠٠٨ 
……… 

طقسان طقوز
……… 

 يوز
……… 

١٩٥ 
……… 

 بيك بش يوز
……… 

١٥١ 
……… 

 يكرمى ايكى
……… 

٢٥٢ 
……… 

 طقوز بيك
……… 

 طقسان
……… 

٥٥ 
……… 

 يكرمى سكز
……… 

۶٢ 
……… 

بش يوز درت
……… 

٨٠٠٠٠ 
……… 

١٠١ 
……… 

نسكسا بر  
……… 

٤٠٤ 
……… 

 اون بش
……… 

١٣٤ 
……… 

 صفر
……… 

 اوچ
……… 

٤٨٧ 
……… 

 
 

3. Թվականներն արտահայտե՛լ համապատասխան նշան-

ներով: 

 

on beş ١٥ 

yirmi sekiz  

kırk iki  

doksan dokuz  
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yüz altmış beş  

yüz on  

bin bir  

bin üç yüz altmış sekiz  

 
 

4. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն: 
 

نب اونى مظفر ظن ايتدم. _______________________   
 وظيفهسنى ياپميان پيشمان اولور. _______________________
 كاظم افندى بنى ايقاظ ايتدى. _______________________
ايستميهايستميه  انتظار ايدييوردم. _______________________  بر قاچ كوندر 
 آوروپه سکز يوز ميلونلق عظيم جماعتی احتوا ايدر. _______________________
 عينى نقطه نظردن آمريقا بويوك بر مدنيتدر. _______________________
 فريد پاشا حکومتى كندينى محافظه ايدمدى. _______________________

 
 

 خسيسک طاوغی
 

 خسيس بر کويلونک واردی بر طاووغی
يم سياهقويروغی س ،صاپ صاری تويلری  

 او مطلق ھر صباح 
!قوجامان بر آلتون يومورطالر دوروردی  
 کويلونک يوره کی سوينجله وورردی...
!بر کون بو خسيسک پک عقلی دوالشدی  

!بو بزم طاووقده وار مطلق خزينه   
دلسه م ده  ینقارن  
دييه رک صاواشدی  آلتونلری آلسه م  

 سونجدن فيرالدی باشندن قاووغی!
کتيرير محققآزطمع چوق زيان   

 طاووقده ھيچ بر شی بولمادی بو احمق!
(Develi H., Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul, 2007, s.95) 
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

Բառարան  

 
 (haz /hazz) - ուրախություն حظ (zarf) - ծրար ظرف 

 (nazar) - հայացք نظر  ( manzara) - տեսարան منظره 

 (teykiz) - աչալրջությունتيقظ   (zulmet) - մութ, խավար, لمتظ 

մթություն 

 (nizam) - կարգ, օրենք, կանոնنظام  (nazire) - 1. նմանակող نظيره 

բանաստեղծություն, 

2.պարոդիա, նմանակում, 

3.օրինակ, 4.պաշտոնակից, 

5.համանմանություն  

 (mahfaza) - պահարան, فظهمح 

ընդունարան  

 (va ‘iz) - քարոզիչواعظ  

 (‘azim) - մեծ, խոշոր, հսկաعظيم   (muzahir) - 1. ձեռնտու, مظاھر 

2. օգնական  

 (tezahür) - 1.ցուցադրում, تظاھر 

հատկանիշ 2.  

 (zarafet) - վայելչություն, رافتظ 

շնորհ, վայելչախոսություն  
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 (vazife)- պարտականությունوظيفه   (mazruf)-դրված, مظروف 

ներփակված, պարունակություն   

 (nazriyat) - տեսություններ, نظريات 

կարծիքներ  

 (ta‘zim) - մեծարանքتعظيم  

 (mazlum) - հարստահարվածمظلوم   (zulm) - անիրավություն, لمظ 

զուլում  

 (muzaffer) - հաղթական, հաղթողمظفر   (zann) – 1.կարծիք, 2.կասկածظن  

 (ikaz) - նախազգուշացումايقاظ  (enzar) – 1.աչքեր, 2.հայացքانظار  

 (hasis) - ժլատخسيس  (tama/tamah) - ագահությունطمع 

 (ziyan) -1.վնաս, կորուստ, زيان 

2.կենդանի  

 (muhakkak) - անկասկած, محقق 

անպայման  

 (ahmak) - տխմար, ապուշاحمق   (intizar) - սպասումانتظار  
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ԴԱՍ ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ  

 
 

-տառի գրության և արտասանութ  (Zel)  ذ   ـذ    ذ   ذ  .66 §

յան կանոնները 
 

-տառը՝ վերջի د տառի գրությունն ունի նույն հիմքը, ինչ ذ

նից տարբերվելով միայն տառի հիմքի վրա դրվող կետով` ذ: 

Հանդիպում է միայն արաբական փոխառություններում (վաղ 

թյուրքական հուշարձաններում այս տառը հանդես է եկել մի-

ջատամնային δ հնչյունն արտահայտելու համար): Արտահայ-

տում է [z] հնչյունը: ذ միակողմանի կապակցվող տառ է, 

գրությունը բառասկզբում` ذره, բառամիջում` مذھب, բառավեր-

ջում` لذيذ: Թվային արժեքը՝ «700»: Օրինակներ` ذات (zat) - անձ, 

 ذره ,հիշատակում - (zikr) ذکر ,մթերք, պաշար - (zahire) ذھيره

(zerre) - հատիկ, փոքրագույն մասնիկ, ذوق  (zevk) - ճաշակ, 

 ուղղություն, կրոնական - (mezhep) مذھب ,հիշյալ - (mezkûr) مذکور

ուսմունք, դոկտրին: 

 
 

 
 

§ 67. Արևային և լուսնային տառերը 
 

Արաբական քերականական ավանդույթում տարբերակ-

վում են «արևային» և «լուսնային» տառեր՝ կախված իրենց 

նախորդող որոշիչ հոդի (ال, թուրք. արտասանությամբ՝ el) ل 
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հնչույթի առնմանության հնարավորությունից. հմմտ. الشمس (al-

šams> aš-šams) - արևը, القمر (al-qamar) - լուսինը: 

Առնմանող («արևային») են հետևյալ տառերը.  ،ر ،ذ ،د ،ت ،ث

  ن ،ل ،ظ ،ط ،ش ،س ،ز

«Լուսնային» են հետևյալ տառերը.  ،ق ،ف ،غ ،ع ،ج ،خ ،ح ،ب ،ا 

  ی ،ه ،م ،ک

Վերոգրյալի իմացությունը կարևորվում է օսմաներենում 

արաբական անվանական կապակցությունների ճիշտ ընթեր-

ցանության համար: Հարկ է նշել նաև, որ օսմաներեն-թուրքերե-

նում երկար ժամանակ պահպանվել է այն ավանդույթը, ըստ ո-

րի ստեղծագործությունների վերնագրերն  արտահայտվել են 

արաբական և պարսկական քերականական կանոնների հա-

մաձայն: Օրինակ՝ 17-րդ դարի թուրք պատմագիր Քյաթիբ Չելե-

բիի երկերի վերնագրերը. تقديم التواريخ (taqdîm al – tevârîh > taqdim-

ut - tevarîh), کشف الظنون (Kešf al - Zünûn > Kešf -üz - Zünûn): 
 
 
 

Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

بجا ذ رذالت رذيل  مبذول مذھب 

هتذکر  اذعان ذّمت ذکر ذليل 

 خذمت تذلل اذان ذوق ذکا

 عذاب ذات ذريت بذل لذيذ
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2. Խմբավորե՛լ «արևային» և «լուսնային» տառերը. 
 

ی  ،ه ،م ، ،ف ن ،ل ،ظ ،ط ،ک ش ،ق ،س ، ،ج ،خ ،ز ،ر ،ذ ،د ،ت ،ث ،غ ،ع،ح  ،ب ،ا  

ա. «արևային» տառեր. 

_______________________________________________________ 
 

բ. «լուսնային» տառեր. 

_______________________________________________________ 
 
 
 

3. Կարդա՛լ հետևյալ տեքստը և թարգմանե՛լ հայերեն 

 

 صوفانک بکا سويله ديکلری
  

ايکی ياننده برر پنجره. پنجره نک  ،بو صوفا دورت کوشه در: اورتاده صوقاق قاپيسی
 ،يمک ينير ،ياننده بر اوت مندری. مندرک ياننده ايکی صانداليه. بو صوفاده اوتورولور

  ل ايديلير.مسافر قبو
  ايچيندر. بنی بکا کوسترن بو چھره يه باقمق ،اوراده حرکتسز دوروشم ،ر کيريشمدهبنم ھ

و باقدم: مندرده اوست اوسته قونمش ايکی ياصديق. (ديمک آننه م براز راحتسزالنمش 
ماصانک ياننده رافک او کنه چکلمش بر صانداليه. (ديمک آننه م  و بورايه اوزانمش.)

ی آلمش.) ھا... ايشته ماصانک اوستنده بر شيشه: اک اوست رافدن بر عالج شيشه س
بوروشوق بر  ،قوردييال. (ديمک آننه م بر فنالق کچيرمش.) مندرک اوستنده اصالق

  منديل. (ديمک آننه م آغالمش.)
 ،بن ده قورديال آالجغم ،بر منديله احتياجم وار ايکی ياصديغه و ،بنم ده بو شيشه يه

 آغالياجغم.اوزاناجغم و 
  

  دوقوزنجی خارجيه قوغوشندن -صافاپيامی 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 
 

4. Կարդա՛լ հետևյալ բանաստեղծությունը և թարգմանե՛լ 

հայերեն: 

 

 غزل
 

 سکا سندن کلير بر ايشده آنجاق داد الزمسه
 اميدک کس ظفردن غيردن امداد الزمسه

 حياتکدن ندن ھيچ اشتباه اتمزسک ای غافل
کورديکک ھر حالی استبعاد الزمسهجھانده   

ن دور ايله مش انسانی استعدادچوجوقلقدن نيچو  
 اکر ھر مطلبک تحصيلنه فرياد الزمسه
 سنک ابليسدن فرقک ندر عندکده ای غدار
 خدانک نعمتندن ھر کس ابعاد الزمسه
 ذکا بر شعله درکيم شانی عاليدر تبزلدن
 بولورسک اھل استغناده استعداد الزمسه

دھرک اغفاالتنه اخالف بحثندهقاپيلما   
دانک يتر استاد الزمسهسکا اول فنده وج  

 نه رتبه بذل ايدرسه ک آرتار اول نسبتده محصولی
 معارفدرجھانده بی نفاد ايراد الزمسه

 نامق کمال
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 

Բառարան 
 

(zat) - անձ ذات (zahire) - մթերք, պաշար ذھيره 

(zikr) - հիշատակում ذکر (zerre) - հատիկ, փոքրագույն ذره 

մասնիկ 

 (zevk) - ճաշակ ذوق (mezkûr) - հիշյալ مذکور 

(mezhep) - ուղղություն, կրոն. مذھب 

ուսմունք  

 (mebzul) - շնորհված, առատمبذول 

շատ 

 (cazib) - գրավիչ, ձգողություն جا ذب  (iz‘an) - հնազանդությունاذعان  

 (rezalet) - խայտառակություն, رذالت 

ստորություն  

 (rezil) - խայտառակ, ստորرذيل  

 (zimmet) - ստանձնում, պարտքذّمت   (zelil) - ստորին, անարգ, ذليل 

նվաստ  

 (tezelül) - խոնարհումتذلل   (hizmet) - ծառայություն خذمت /خدمت  

 (tezkere)- 1.տոմս, գիր, تذکره 

հուշագրություն  

 (zeka) - խելամտությունذکا  



 
199

 (ezan) - ազան, իսլամ. Աղոթքիاذان 

Կանչ  

 (bezl) - առատորեն բաշխում, بذل 

շնորհում  

 (leziz) - համեղلذيذ  (iğfalat)-պատրանք, اغفاالت 

խաբկանք  

 (z ürriyyet) - սերունդ, ذريت 

ժառանգորդներ   

 (‘azab) - տանջանք,عذاب 

չարչարանք  

 (imdat/-dı) - օգնությունامداد   (gafil) - անզգույշ, անխոհեմ,غافل 

անգետ  

 (istib‘ad) - հեռատեսությունاستبعاد   (matleb) - պահանջ, مطلب 

նպատակ  

 (şu‘le) - բոցشعله   (sofa) - բազմոցصوفا  

 (minder) - մինդար, բարձիկ مندر  (sokak) - փողոցصوقاق 

 (ihtiyaç/-cı) - կարիք, պահանջ,احتياج 

անհրաժեշտություն 

 (yastık/-ğı) - բարձياصديق 

 (raf) - դարակراف   (buruşuk) - կնճռոտ, بوروشوق 

ճմրթված  

 (ıslak) - թաց, խոնավاصالق    
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ԴԱՍ ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  
 
 
-տառի գրության և արտասա  (Se)   ثـ   ـثـ   ـث    ث   .68 §

նության կանոնները 
 

 տառերը՝ پ ,ت ,ب տառն ունի գրության նույն հիմքը, ինչ ث

վերջիններից տարբերվելով միայն տառի հիմքի վրա դրվող ե-

րեք կետով` ث: Արաբերենում արտահայտում է միջատամնա-

յին [θ] հնչույթը, որը բացակայում է օսմաներենի հնչյունական 

համակարգում: ث –ի հնչյունական բովանդակությունը թուրքե-

րենում դարձել է [s]: ث տառն օսմաներենում օգտագործվում է 

միայն արաբական փոխառությունների գրության համար: ث-ն 

երկկողմանի կապակցվող տառ է` գրությունը բառասկզբում` 

 Թվային արժեքը՝ :ثالث`բառավերջում ,عثمانلی`բառամիջում ,ثابت

«500»: Օրինակներ` ثابت (sabit) - կայուն, հաստատուն, ثالث 

(salis) - երրորդ, عثمانلی  (osmanlı) - օսմանյան, تشبث (teşebbüs) - 

ջանք, նախաձեռնություն: 

 
 

 
 

§ 69. Արաբական քանակական ու դասական թվականնե-

րը օսմաներենում  
 

Օսմաներենում, բացի թուրք. թվականներից (տե՛ս և հմմտ 

§ 65.) օգտագործվել են նաև արաբ. քանակական ու դասական 

թվականները. 
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 Քանակական թվ. օր.՝ 

 ثالثه ,երկու - (isnan/isneyn) اثنان/ اثنين , մեկ - (vahid/ahad) واحد/ احد

(selâse) - երեք, اربعه (erba‘a) - չորս, خمسه/ خمس (hamse/hams) - հինգ, 

 ثمانيه /ثمان ,յոթ - (‘seb‘a/ seb) سبعه/ سبع ,վեց - (sitte) سته

(semaniye/seman) - ութ, تسعه (tis‘a) - ինը, عشره/ عشر (aşre/aşer) - 

տասը, عشرين(işrin) - քսան, ثالثين/ ثالثون   (selâsin/selâsun) - երեսուն, 

/اربعين اربعون  (erba‘in/erba‘un) - քառասուն, خمسين/خمسون 

(hamsin/hamsun) - հիսուն, ستين/ ستون (sittin/sittun)-վաթսուն,  سبعين

ثمانين/ ثمانون  ,յոթանասուն - (seb‘in/seb‘un) /سبعون  

(semanin/semanun) - ութսուն, تسعين/ تسعون (tis‘in/ tis‘un)-իննսուն, 

  ,հազար- (elf) الف ,հարյուր-(mie) مائه/ مئه

Դասական թվ. օր.՝ 

-եր - (salis) ثالث ,երկրորդ - (sani) ثانی  ,առաջին - (evvel) اول 

րորդ,  رابع (rabi‘) - չորրորդ, خامس (hamis) - հինգերորդ, سادس 

(sadis) - վեցերորդ, سابع (sabi) - յոթերորդ, ثامن (samin) - ութերորդ, 

 :տասներորդ - (âşir) عاشر,իններորդ - (‘tasi) تاثع

Դասական շրջանում օսմանական տարեթվերը թուրք. 

գրքերում ներկայացվել են արաբ. մոդելով՝ կապակցվելով  

շաղկապով: Օրինակ՝ Հիջրի 634թ.՝ هد مئه    اربعه  و  ثالثين و سته و  

(erba’ ve selasin ve sitte mie’de):  
 
 
 

§ 70. Ամիսների անվանումները 
 

Հիջրայի լուսնային օրացույցի ամիսների անվանումներն 

արաբական են: Օսմանյան արխիվային փաստաթղթերում 

այս ամսանունները տրվում են կրճատ ձևով տրվել:  
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Ամսանուններ Գրությունը Կրճատ ձևը 

Muharrem م محرم 

Safer ص صفر 

Rebî’ülevvel االولربيع  را 

Rebî’ülâhire االخرهربيع  ر 

Cumâdelûlâ جا جمادى االول 

Cumâdelâhire ج جمادى االخره 

Receb ب رجب 

Şa’ban ش شعبان 

Ramazân ن رمضان 

Şevvâl ل شوال 

Zilka’de ذا ذى القعده 

Zilhicce ذ ذى الحجه 

 
 

Cumâdelûlâ և cumâdelâhire ամիսների անվանումներն օս-

մաներեն - թուրքերենում գործածվել են համապատասխանա-

բար cemâziyelevvel և cemâziyelâhir ձևերով և որոշ տեքստերում 

գրվել են թուրքական արտասանության համաձայն: 
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Օսմանյան տեքստերում օգտագործվել են տոմարին առնչ-

վող որոշ քարացած արտահայտություններ, որոնք ներկայաց-

վում են ստորև. 

 

 Ամսվա առաջին օրը - (gurre) غره

 Ամսվա վերջին օրը - (selh) سلخ

 Ամսվա 1-10 օրերը - (evâil) اوائل

 Ամսվա 11-20 օրերը - (evâsıt) اواسط

 Ամսվա 21-30 օրերը - (evâhir) اواخر

 

Եռամսյակները կարող են արտահայտվել հետևյալ կերպ. 

 
Muharrem - Safer - Rebî’ülevvel  -  مصر -masar 
Rebî’ülâhire - Cumâdelûlâ – Cumâdelâhire - رجج -recec 
Receb - Şa’ban - Ramazân - رشن - reşen 
Şevvâl - Zilka’de - Zilhicce - لذذ - lezez 
 

Արաբերենում فى նախադրությունը (ունի հայ. «մեջ» ի-

մաստը՝ համապատ. հայ.՝ ներգոյական հոլովի, թուրք.՝ տեղի 

հոլովի գործառույթ) օգտագործվել է տարեթիվ նշելու համար. 

 
له فی يايا اولدی، مبالغه التزام و حدابكيسى ن موصل بکلرحسيجانپوالد بک اوغلی 

. ٩٩٥وسط شوال سنه ا  
 

Օսմանյան կայսրությունում ֆինանսական փաստաթղթե-

րում օգտագործվել է նաև (365 օր ունեցող) արևային օրացույ-

ցի համակարգը, որը հայտնի է Rumî կամ Malî անուններով: 

Այս օրացույցով տարվա սկիզբ է համարվում մարտի 1-ը. 

 մարտ - (Mart) مارت
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 ապրիլ - (Nisan) نيسان

يسما  (Mayıs) - մայիս 

رانيحز  (Haziran) - հունիս 

 հուլիս - (Temmuz) تموز

غوستوسآ  (Ağustos) - օգոստոս 

لوليا  (Eylül) - սեպտեմբեր 

ن اوليتشر  (Teşrin-i evvel) - հոկտեմբեր 

ن ثانیيتشر  (Teşrin-i sânî) - նոյեմբեր 

 դեկտեմբեր - (Kanûn-ı evvel) کانون اول

 հունվար - (Kanûn-ı sânî) کانون ثانی

 փետրվար - (Şubat) شباط

 
 

Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը:  

 

 ثنا امثال حرث ثمره

 ثانى آثار عبث ثبات

 ثروت اثواب وارث ثابت

 ثقلت عثمان بحث تمثال

 مثبت ثلث اثبات ميراث

 ثواب حادثه حوادث رمضان

 تشبث ثالث اثير كثرت

ثيلتم باعث  ثاقب تأثير 
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2. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հետևյալ նախադասությունները: 

 
 بو ادعامزى توثيق ايدن قوتلى بر مثالدر.

 دليلكه بويوك حادثهلرك سبب اولديغى سويلهنيرسه ده ارثيت دھا مھم بر سببدر.
 مثبت مى منفى مى يارين نتيجهيى ايستهرم.
.كييردى ،بلوز بياض يلديرمه  ااكثري بياض   

.پيهسدر  ايلك اثرم رشديهده ايكن يازديغم ”تمثيل و تمثيل“ نامنده بر 
.آرتمشدر  حرب اثناسنده سائر قوتلرك تأثرى دھا چوق 

.باشالدى  ثاقب بسيط فقط كوزل مثاللرله ايضاحه 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________  

 
 
 

3. Կարդա՛լ հետևյալ բանաստեղծությունը և թարգմանե՛լ հա-

յերեն: 

 

 كمى سزسس 
 

 ندنزما كلميشسه كونى آلماق دمير آرتيق
 ليماندن بو قالقار كمى بر كيدن مچھوله

 يول آلير سزجه سس كبى يوقمش يولجيسى ھيچ
 …قول بر ده نه منديل نه قالقيشده او صالالنماز

 يحيى كمال
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

4. Հետևյալ քանակական թվականներն արտահայտե՛լ արաբ. 

համապատասխան նշաններով և գրե՛լ արաբատառ: 

 
25 ____________________________________________________  
36 ____________________________________________________  
743 ___________________________________________________  
564 ___________________________________________________  
452 ___________________________________________________  
257 ___________________________________________________  
856 ___________________________________________________  
925 ___________________________________________________  
1027 __________________________________________________  
365 ___________________________________________________  
658 ___________________________________________________  
526 ___________________________________________________  
358 ___________________________________________________  
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Բառարան 
 

(sabit) - կայուն, հաստատուն ثابت (salis) - երրորդ ثالث 

(osmanlı) - օսմանյան عثمانلی (teşebbüs) - ջանք, تشبث 

նախաձեռնություն 

 (emsal) - օրինակներ, նմաններلامثا  (sena) - գովեստ, դրվատանքثنا 

 (hars) - հերկում, մշակումحرث   (semere) - արդյունք, պտուղثمره  

(asar) - հետքեր, ոտնահետք آثار   (sani) - երկրորդثانى  

(‘abes)  - անօգուտ բան, عبث 

սնոտիություն, իզուր  

 (sebat) - հաստատակամությունثبات  

 (esvab)-հագուստներ, اباثو 

զգեստներ  

 (servet) - հարստությունثروت  

 (timsal) - պատկերتمثال   (sıklet) - ծանրություն, ثقلت 

Նեղություն  

 (sülüs) - մեկ երրորդثلث   (bahis/-hsi) - քննարկում, بحث 

զրույց, բանավեճ  

  (izah) - բացատրություն حايضا   (müspet) - դրական, مثبت 

Հաստատական  

 (ispat) - փաստարկ, ապացույցاثبات   (miras) - ժառանգությունميراث  

 (hadise) - դեպք, պատահար, حادثه 

իրադարձություն  

 (sevap/-bı) - բարերարությունثواب  

(havadis)-դեպքեր, حوادث 

իրադարձություններ  

- անծանոթ, )meçhul ( مجھول/مچھول 

անհայտ   

 (esir) - (քիմ.) եթերاثير   (kesret) - լիություն, كثرت 

բազմություն  

  ثاقبազդեցություն  (sakıb) - ծակող, թափանցող – (te‘sir) تأثير

(ba‘is) - պատճառ, կապ, باعث 

կապակցություն  

 (temsil) - նմանեցում, تمثيل 

տպագրում  

 (teessür) - վիշտ, ցավتأثر   (tevsik) - հաստատումتوثيق  
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 (irsiyyet/irsiyet) - ارثيت 

ժառանգականություն  
 (misal) - օրինակ, պես, նմանمثال  

 (teşebbüs) - նախաձեռնությունتشبث   (menfi) - աքսորյալ, منفى 

բացասական  

 (vahid/ahad) - մեկ واحد/ احد (isnan/isneyn) - երկու اثنان/ اثنين 

(selâse) - երեք ثالثه (erba‘a) - չորս اربعه 

(hamse/hams) - հինգ خمسه/ خمس (sitte) - վեց سته 

(seb‘a/ seb‘) - յոթ سبعه/ سبع (semaniye/seman) - ութ ثمانيه /ثمان 

(tis‘a) - ինը تسعه (aşre/aşer) - տասը عشره/ عشر 

(işrin) - քսան عشرين (selâsin/selâsun) - /ثالثون ثالثين 

երեսուն  

 (erba‘in/erba‘un) -اربعون / اربعين 

քառասուն 

 

(hamsun/hamsin) - /خمسينخمسون 

հիսուն 

(sittin/sittun) - վաթսուն ستين/ ستون (seb‘in/seb‘un) - سبعين /سبعون 

յոթանասուն 

(semanin/semanun) -  /ثمانون ثمانين 

ութսուն 

(tis‘in/ tis‘un) -  /تسعونتسعين 

իննսուն 

(mie) - հարյուր مائه/ مئه (elf) - հազար الف 

(evvel) - առաջին اول (sani) - երկրորդ ثانی 

(salis) - երրորդ ثالث (rabi‘) - չորրորդ رابع 

(hamis) - հինգերորդ خامس (sadis) - վեցերորդ سادس 

(sabi) - յոթերորդ سابع (samin) - ութերորդ ثامن 

(tasi‘) - իններորդ تاثع 

 (varis) - ժառանգորդوارث 

(‘aşir) - տասներորդ عاشر 



 
209

ԴԱՍ ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  

 
 
 տառի գրության և արտասանության  (Je)   ژ  ـژ  ژ  ژ  .71 §

կանոնները 
 

-տառն օսմաներենի գրային համակարգ է մտել պարսկե ژ

րենի միջոցով, արաբերենում այն բացակայում է: Համապա-

տասխանում է ժամանակակից թուրքերենի [j]-ին, հայերենի 

[ժ]-ին: Օգտագործվել է բավական հազվադեպ` միայն պարսկ. 

և եվրոպ. փոխառություններում: ژ տառն ունի նույն գրության 

հիմքը, ինչ ر և ز տառերը՝ վերջիններից տարբերվելով միայն 

տառի հիմքի վրա դրվող երեք կետով` ژ :ژ-ն միակողմանի կա-

պակցվող տառ է, գրությունը բառասկզբում` ژاله, բառամիջում` 

`Օրինակներ :بژ `բառավերջում ,بژب  ژورنال ,ցող - (jale) ژاله 

(jurnal) - զեկույց, զեկուցագիր, մատնագիր, ژر ف  (jerf) - խոր, 

խորունկ: 

 
 

§ 72. Գոյականի կապակցման ձևերն օսմաներենում 

 
Օսմաներենում կիրառվել են ինչպես թուրքերենի, այն-

պես էլ պարսկերենի և արաբերենի գոյականների կապակց-

ման ձևերը: Գոյականների՝ թուրք. կապակցության առաջին 

ձևում հատկացուցիչը ստանում է սեռական հոլովի ածանց՝ 

,(ın, -in, -un, -ün-) ک نک   (-nın, -nin, -nun, -nün), իսկ հատկացյա-

լը՝ երրորդ դեմքի պատկանելության ածանց ی(-ı,-i, -u, -ü), سی 
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(-sı, -si, -su, -sü): Օրինակ՝ دامک ادیآ  (adamın adı)- մարդու անու-

նը: Հատկացուցիչը, որպես կանոն, նախորդում է հատկացյա-

լին: Գոյականների կապակցության երկրորդ ձևում գոյական-

ները կարող են գտնվել ինչպես որոշիչ-որոշյալի, այնպես էլ 

հատկացուցիչ-հատկացյալի հարաբերության մեջ: Այս դեպ-

քում լրացում-գոյականը սեռական հոլովի ածանց չի ստա-

նում, իսկ լրացյալ-գոյականը ստանում է երրորդ դեմքի 

պատկանելության ածանց: Օրինակ՝ بايرام کونی (bayram günü)-

տոնական օր: Գոյականների կապակցության երրորդ ձևում 

ինչպես լրացյալը, այնպես էլ լրացումն ածանց չեն ստանում: 

Այս դեպքում ընդգծվում է առարկայի նյութական, որակա-

կան հատկանիշը: Օրինակ՝ دمير قاپو  (demir kapu/kapı) - երկա-

թե դուռ: 

Օսմաներենում հաճախ օգտագործվող քերականական 

կառույց է պարսկ. իզաֆեթը ( اضافه  izafet, թրգմ.՝ «ավելացում», 

«հավելում»): Պարսկերենում և արաբերենում գոյականի կա-

պակցություններում (ի տարբերություն հայերենի, ինչպես 

նաև ժամանակակից թուրքերենի) որոշյալը նախորդում է ո-

րոշչին, հատկացյալը՝ հատկացուցչին: Պարսկերենի և արա-

բերենի անվանական (գոյականական և ածականական) կա-

պակցություններում լրացման և լրացյալի կապը ցույց է 

տրված ստորև. 



 
211

 
 
 
 

 

Ev (տուն) և kapı (դուռ) բառերով թուրքերեն գոյա-

կանական կապակցություն կազմելիս կունենանք հետևյալ 

պատկերը. 

 
 
 
 
 

 

Այստեղ հատկացյալը kapı բառն է, և դրված է վերջում: 

Bâb «դուռ» և  beyt «տուն»  նույն իմաստ գոյականների պարս-

կերեն կապակցությունը ունի հետևյալ կաղապարաձևը. 

 
 
 
 
 

 

 

Այս կապակցության մեջ ևս հատկացյալը «դուռ» իմաստն 

ունեցող bâb բառն է, սակայն շարադասությունը ժամանակա-

կից թուրքերենից տարբեր է: Որոշյալը որոշչին, հատկացյալը 

հատկացուցչին կապակցվում է اضافه-ի ցուցիչի (izafet kesresi  ِ◌) 

միջոցով, որն ավելանում է հատկացյալին և շեշտ չի կրում: 

Հատկացյալ 

Որոշյալ 

Հատկացուցիչ 

Որոշիչ 

اوک   

evin 

 قاپيسی/قپوسی

kapısı 

  باب

bâb-ı 

  بيت

beyt 
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Իզաֆեթային կապակցությունն ընթերցվում է առանց ընդհ-

ատման: Օրինակ՝ 

بيت باب  (bâb-ı beyt) - տան դուռ 

 իսլամական կրոն - (dîn-i İslam)  دين اسالم

 Ստամբուլ քաղաք - (şehr-i İstanbul) شھر استانبول

 

Պարսկ. իզաֆեթի գրության ձևերը. 

 

Իզաֆեթային կապակցության մեջ իզաֆեթն արտահայտ-

վում է՝  

1. առանց գրավոր խոսքում ցուցիչը նշելու, եթե հատկ-

ացյալը վերջանում է բաղաձայնով, օրինակ՝  

 տան դուռը - (bâb-ı beyt) باب بيت

 Ստամբուլ քաղաքը - (şehr-i İstanbul) شھر استانبول

 

-տառի գրությամբ, եթե հատկացյալը (որոշյալը) վեր ی .2

ջանում է  و ،ا  ձայնավորներով, ինչպես՝ 

 կրոնի թշնամինները - (eda-i din)  اعدای دين

 սուլթանական բանակ - (ordu-i humayun)  اردوی ھمايون

 օսմանյան բանաստեղծներ - (şuara-yı Osmaniyye) شعرای عثمانيه

 

 նշանով, եթե հատկացյալը (որոշյալը) վերջանում է ء .3

ձայնավոր հնչույթ արտահայտող هտառով.  

 լացող աչք - (dide-i giryan)  ديدهء کريان

 հայրական տուն - (hane-i peder)  خانه ء پدر

 

 նշանով, եթե հատկացյալը (որոշյալը) վերջանում է  ء .4

ձայնավոր հնչույթ արտահայտող ی տառով. 
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 Նոյյան տապանը - (keştî Nûh) کشتیء نوح

موالنا مثنویء  (Mesnevî-i Mevlânâ) - Մեվլյանայի «Մեսնևին» 

(Մեվլանայի՝ Ջելալեդդին Ռումիի ստեղծագործությունը՝ 

«Մեսնևին»): 

 

Արաբերենում թե՛ կապակցական դերանունը, և թե՛ հա-

մապատասխան հարակցված անվանաձևը կարող են առդրվել 

մեկ այլ անվանը՝ վերջինիս հետ կազմելով լծորդական կա-

պակցություն (االءضافة): «Արաբական իզաֆեթը» (որպես ազատ 

շարահյուսական բառակապակցություն) առկա է օսմաներեն 

ստեղծագործությունների անվանումներում, տիտղոսներում և 

այլն: Օրինակներ՝ دار الفنون (Dar-ül fünun) - համալսարան (բառ-

ացի թրգմ.՝ «գիտությունների տուն»), ـــــلطنه  Dar-üs) دار الس

Saltana) - Ստամբուլ (բառացի թրգմ.՝ «սուլթանության տուն»): 

Ինչպես նշվել է  երեսուներորդ դասում,   արաբ.  ال որոշիչ 

հոդի  ل բաղաձայնը, արտաբերվում է  այնպես, ինչպես իրեն 

հաջորդող «արևային» (առնմանող) բաղաձայնը: Եթե  որպես 

որոշյալ հանդես է գալիս կապական անուն-մակբայ - նախ-

ադրություն (ինչպես قبل  kabl-մինչև, առաջ, بين beyn-միջև, մեջ),  

որոշիչ հոդի ձայնավորը պահպանվում է և արտաբերվում է՝ 

կախված նախորդող բաղաձայնից: Օրինակ՝ قبل التاريخ (kabl-et-

tarıh)- նախապատմություն, بين الملل  (beyn-el-milel) - ազգամիջ-

յան (հմմտ. uluslararası), قبل المالد (kablelmilad) - Մեր թվարկութ-

յունից առաջ (Հիսուս Քրիստոսի Ծնունդից առաջ ): 
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Վարժություններ 

 

1. Թարգմանե՛լ հետևյալ բառերը: 

 

نسژآ ژپال  انژآ  اپونژ   

يمژر ژباغا  ىژر  ورىژ   

كانژم دهژم  ادژن  تونژ   

ونتوركژ كتورژپرو  التينژ  يسورژر   

درھاژا ىژهاولوژ  ژپهيزا  ژشانتا   

ژپاتينا وليدهژ  موردهژپ  الهژ   

هنهرالژ يلتژ  هستژ  هنهراتورژ   

ورنالژ ژر ف اندهژآ  يمناستيكژ   

 
 
 
 

2. Հետևյալ անվանական կապակցությունները թարգմանե՛լ և 

գրե՛լ օսմաներեն: 

 

Օսմանյան պետություն  

Բանաստեղծության իմաստ  

Օսմաներեն լեզու  
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Հույն բնակչություն  

Երևակայական աշխարհ  

Պետական աստիճանակարգ  

Պետական դրոշ  

Իսլամական կրոն  

Իզմիր քաղաքը  

 
 
 

3. Կարդա՛լ և հայերեն թարգմանե՛լ հետևյալ նախադա-

սությունները 

ديلرالياقا . اندارمهلرژ خيرسزى   
اپونيهژ بزدن چوق اوزاق بر يردر.  

ورنالژ آلدى.  پوليس دون يانغين ايچون بر 
يمناستيكژ ياپار. الهژ   

كانىژم چوق سور. وليدهژ   
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4. Կարդա՛լ և թարգմանե՛լ հայերեն:  

 
سردار يه اسکر منصوره له عيون ايرجبنک غره سنده طونانمای ھما ٩٩٢و سنه 

لير...ر ديو سپھساالر اوالن وز  
مئ حّوی زاده افندی، مرض چياالسالم... شيخ ،  ٩٩٥و سلخ جمادی االوليده، سنه 

انتقال ايلدی.يه وب... دار عقبی يبوالماآفيت دن ئيهوبا   
سی اوالن مرحوم محمد پاشالو سنان بكيت بصره بکلر ياالولده والبيع ل شھر رئواأ

لدی.يوريرفع بو پاشا  
مبتاللری معصيت وقسوللری و ين يو ھواده دعصيان و واسطه شھر رمضانده اھل 

وب يليت اأفواحشله فسق و فجوره جر ًعلنيةوب يمياوال دمبين ن يبدبختلر ھدم عرض د

لدی. و بر لوندک يايه آتيست اولونوب درسيابش نفر عورتلر صيلمغين له بايمجلس ا
ب سپاھيلرک علوفھلری قطع اولونوب حبس اولوندی. و َلَجنفر کی ينی اورولدی و ايبو

خالندی.ميسه شکست اولوب قاپولری يخانه لر ده نه دکلو خمر بولوندمي  
تحصيل له يحلب و شامدن استجال حکملرء محروسهء نهيو اواخر شھر محرمده خز

بر  ر. مقاطعاتدنيلقجی زاده مصطفی چاوش کلدليدن اوزون احمد چاوش و باكيماله 
رلدی.يک مشقتله لذذ علوفه سی وبيچه نيشدرمکله يتيلوری فيمقدار   

وان يلک ديکرمی اوچنجی صالی کونی اياالخره سنک بيع شھر ر ١٠٠١و سنه 
لوب...آسه يوز بش کيفه سی ئری طايكيچقوب چيونده مصر علوفه سی يھما  
قوب چي له شب قدردهيو جھد و سعی موفور ا شبو واجب رشن ععلوفه سی جدّ يو ا

رلدی. يفه سنه وئچری طايکيالکز يوک يوز سکسن يخلق عالمه سبب راحت اولدی. 
خده اولمامشدر.يبر تارھيچ   

ق وقوعه کلوب روزکار يق تربه محله سنده حرآچياواخر ذی الحجه ده اسکدارده 
دی ساعت قدر ممتد و پک چوق خانه و دکانلر محترق يغندن يدخی شدتلی اولد

 اولمشلردر.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

 

 

Բառարան 
 

 (jale) - ցող ژاله (jurnal) - զեկույց, զեկուցագիր, ژورنال 

մատնագիր 

(jerf) - խոր, խորունկ ژر ف  (japon) - ճապոնացիاپونژ 

 (ajan) - գործակալ, լրտես, ոստիկանانژآ  (plaj) - լողափژپال  

 (ajans) - գործակալությունنسژآ   (jüri) - ժյուրիورىژ  

 (bagaj) - ուղեբեռژباغا   (reji) - մենավաճառىژر  

 (rejim) - ռեժիմيمژر   (jeton) - ժետոնتونژ  

 (nejad) - սերունդادژن   (müjde) - ավետիսدهژم  
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 (müjgan) - թարթիչ, արտևանունքكانژم   (rejisör) - ռեժիսորيسورژر  

 (projektör) - լուսարձակكتورژپرو   (jelatin) - ժելատինالتينژ  

 (jöntürk) - երիտթուրքونتوركژ   (şantaj)-շանտաժ, սպառնալիքژشانتا  

 (jeoloji) - երկրաբանությունىژهاولوژ   (peyzaj) - բնանկար, բնապատկերژپهيزا  

 (ejderha) - վիշապدرھاژا   - ձգվող, տևական, տևող )mümtet( ممتد  

 (jülide) - թնջուկوليدهژ   (pejmürde) - պատառոտված, موردهژپ 

գզգզված  

 (patinaj) - սահքژپاتينا   (jeneratör) - գեներատորهنهراتورژ  

 (jilet) - ժիլետيلتژ   (jest) - ժեստهستژ  

 (jeneral)-գեներալهنهرالژ   (jimnastik) - մարմնամարզությունيمناستيكژ  

 (mensure)- (իգ. սեռ) հաղթական منصوره   (ajanda) - օրագիր,նոթատետրاندهژآ  

 (sipeh-salar) - սպարապետ, سپھساالر 

(հեծել.) հրամանատար  

 (donanma) - նավատորմ طونانما  

 (humayun) - կայսերական, օրհնյալونيھما   (‘asakir) - զինվորներ عاسکر

 (muhterik) - հրկիզած, այրածمحترق   (taife) - խումբ, դաս, սեռ, فهئطا 

դասակարգ  

 (dar) - երկիր, քաղաք, աշխարհدار   (intikal) - փոխանցում, انتقال 

փոխադրում  

 (beylerbey) - բեյլերբեյ كببکلر   (ref ‘a) - բարձրացումرفع  

 (ehl) - ժողովուրդ, բնակիչ اھل  (mübtela) - բռնված, գերված, مبتال 

վարակված  

 (masiyyet) - մեղք معصيت  (‘ukba) - հանդերձյալ աշխարհعقبی  

 (fücur) - մոլորություն, فجور 

անզգամություն  

(fevahiş) - ամոթալի (բաներ), فواحش 

անթույլատրելի սխալներ, 

պոռնիկներ  
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 (‘avret) - կին, կողակիցعورت   (cüret) - համարձակություն, تأجر 

հանդգնություն  

 (levent/-di) - կամավոր, ասպետ, لوند 

Զինվոր  

 (celb) - գրավում, կոչումبَلَج  

 (meyhane) - գինետունخانهمي   (‘ulufe) - կեր علوفه  

 (hamr) - գինիخمر   (meyhlanmak) - գամվել, մեխվելخالنمقمي  

 (yeniçeri) - ենիչերիریيكيچ   (şikest) - կոտրած, բեկյալ, شکست 

պարտություն  

 (mukadaat) - խզում, ընդհատումمقاطعات   (Mustafa) - Մուսթաֆա, مصطفی 

Ընտրյալ (Մուհամմեդ Մարգարեի 

պատվանուն)   
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Հավելված 
 

ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ ՏԵՔՍՏԵՐ 
 

  هخوجنصر الدين 
 

ارلر خواجه يه آی يکی اولدقده اسکيسنی نه ياپارلر ديمشلر. خواجه دخی قيرپارلر يلديز ياپ

 ديمش. 

 

***  

بر کون خواجه بر کويده ای آدملر بيلمش اولکز که بو کويک ھواسی ايله بزم شھرک 

ديمش. نه دن بيلدک دييه نلره بزم آق شھرده نه قدر يلديز وار ايسه بو کويده  ،ھواسی بردر

  ديمش. ،ده او قدر يلديز وار

 

*** 

ھله اون آقچه ايدک ديو غوغا بر کيجه خواجه يه دوشنده طقوز آقچه ويرمشلر. خواجه 

ايدرکن اويانوب باقار که النده بر نسنه يوق. ھمان کوزلرينی قپايوب النی اوزاته رق 

 ديمش. ،کتورک باری طقوز آقچه اولسون ويرک

 

*** 

خواجه بر کون ايرماق کنارنده اوتوررکن اون دانه کور آدملر کلير.کنديلرينی ايرماقدن 

پازارلق ايدرلر. خواجه بونلری کچررکن برينی ايرماق  کچرمک ايچون خوجه برر پوله

طوپاراليوب کتورر. کورلر باغرمغه ايله باشالينجه خواجه نيچون باغروب 

 چيغيريورسکز؟ بر پول اکسيک ويرک ديمش.
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*** 

 

ديدکده بر آز آشاغی کل بر  ؟بر کون خواجه اونده اوتوررکن قپويی بر آدم قالقار.کيمدر او

ير بر دخی آشاغی اينه رک نه ايستيورسک دير. او آدم زوکوردم ياردم د،ديه جکم وار

دير.اول ايسترم دير. خواجه دخی يوقاری کل دير. اول آدم کلدکده خواجه تکری ويرسون 

  ارده ايکن سن نيچون ديمه دک ديمش..آدم نيچون آشاغيده ديمه رکديدکده خواجه يا بن يوق

 

*** 

ات آله رق قاريسنه بونی پيشور ديو سويلر. قاريسی دخی ه يّ برکون خواجه اوينه اوچ وق

پيشوره رک يالکز کنديسی ير. آقشام اولوب خواجه کتور شواتی ييه لم ديو قاريسنه سويله 

ه قيّ وکدی اوچ ،ينجه قاريسی دخی اتی کدينک يديکنی سويلر. خواجه قالقوب کدييی تاتار

اکر ات ايسه  ،و کدی ايسه ات نره دهياالنجی اکر بآ  کلديکنی خواجه کوره رک قاريسنه

 کدی نره ده در.

 

***  

بر کون خواجه دکرمنه کيدر. دکرمنده الک چوالرندن بغدای چاله رق کندی چوالنه 

، نه ياپيورسک ديو يقه سندن طوتار. خواجه دخی کورردکرمنجی طولدرمقده ايکن بونی 

شاشقينسک ده نيچون کندی دکرمنجی  ديدکده قينم،اکسيکمه باقمهآمان دکرمنجی بن شاش

خواجه بن بر ديدکده شاشقينم، اکر  چوالکدن بشقه لرينک چوالنه بغدای قويمزسک ديدکده

 ديديککی ياپارسه م ايکی شاشقين اولورم ديمش.

 

*** 

بر کون خواجه يی عورتی اينجيتمک ايستر. صيجاق چوربايی اورته يره قويوب بر قاشيق 

زلرندن ياش کلور.خواجه آقاری نه اولدک يوقسه چوربا يانوب کو بوغازی ، ايچرچوربادن

، بابام چوربايی چوق سوردی ده کوکلمه او کلدی افندی ق می ديدکده عورتی يوقصيجا

بر قاشيق ايچنجه  چوربادنآنک ايچون اغالردم دير. خواجه دخی کرچک صانوب 
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باک اولوب آنک با بوغازی يانوب اغالمغه باشالر. قاريسی نه اولدک ديدکده خواجه

 يغکه آغالرم ديمش.دچوربادن ده سنک صاغ قال

  

***  

بر کون بر قادين خواجه يه بر کاغد ويروب خواجه افندی سزه يالواررم که شو کاغدمی 

صره ده خواجه دخی اوقومق بيلمز ايمش. اوتانديغندن اوقومق بيلمم دييه  بواوقويکز. مکر 

فندم حضرتلری سوزلری ايله بر دوستک بر دولتلوعنايتلو ا ميوب قاديندن کاغدی آله رق

کيمسه  یسو کيل اويله بر افندی بو آ غی بر کاغد کبی اوقومغه باشالينجه قاديندوسته يازه ج

دن کلمش کاغد اولميوب آنجق بزم اوک طاپو کاغديدر ديدکده آه جانم افندی اويله سويله سه 

  که سکا طاپو کاغدی کبی اوقويه يم ديمش. ک آ

 

*** 

خواجه کويلييی آغرليوب چوربه ون کويدن بر کويلو خواجه يه بر طاوشان کتورر. بر ک

خواجه ينه آغرالر. بر قاچ کون صکره بر آز آدملر  ،يديرر. بر ھفته صکره ينه کلور

خواجه سز کيملرسکز ديدکده اونلر بز طاوشان کتورن آدمک  ،کلوب قونوق اولمق ايسترلر

ده آغرلق ايدر. بر قاچ کون صکره ينه بر قاچ آدم کلير.  قومشولرييز ديرلر. خواجه بونلره

خواجه کيملرسکز ديدکده اونلر طاوشانی کتورن آدمک قومشولرينک قومشولرييز ديمشلر. 

بو نه در ديدکلرنده خواجه خوش کلديکز ديوب بونلرک اوکلرينه بر بلقراچ صو کتورر. 

  خواجه بو طاوشانک صوينک صويی در ديمش.

  

***  

طورپ کبی  ،شلغم،خواجه بر يشيللک باغچه سنه کيره رک بولديغی حاووچ بر کون 

ياقالشه رق خواجه يه  ،چواله طولدرديغی صره ده باغچه جی کلير ،اوتلری بولوب قويننه

بوراده نه کزيورسک ديه صورنجه خواجه نه ديه جکنی شاشيروب باغچه جيه اوغل ھانيا 

نی بورايه آتدی ايدی دير. باغچه جی طوتالم که کچن کونلر اسن او قاصرغه يوقمی؟ اشته ب

چونکه قاصرغه نک  ،يا بونلری کيم يولدی ديدکده اوت اوت بن يولدم  ،اويله اولسون
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اوته ياپشدم ايسه المده قالدی دير.  کوچلی اولوب بنی اورادن اورايه آتديغندن ھر ھانکی

مه سی اوزرينه اشته قوينکه کيم طولدردی دي ،باغچه جی قزه رق يا بونلری چواله

 بوراسنی بن ده دوشنيورم يا ديمش. 

  

***  

خواجه اوروج آيی کلدکده آيک قاچی اولديغنده ياکلما مق ايچون بر چوملکه ھر کون برر 

طاش آته رق کونلرک صاييسنی بللرمش. خواجه نک اوفاق قزی ده باباسنک چوملکه 

يکرمی بشنجی کونی حريفک طاش آتديغنی کوره رک بر آووج طاش آتمش. اوروج آينک 

خواجه ده آزجق اکلن قاچی اولديغنی سکا  ،بری خواجه دن بوکون آيک قاچی ديو صورار

چوملکده کی طاشلری برر برر صايوب يوز  ،طوس طوغرو سويليه يم ديه رک اوه کلير

يکرمی کورنجه بن اکر بونلرک ھپسی سويلسه م بکا کولرلر و سن دلی اولمشسک ديرلر. 

آز آشاغی اولسون سويلرم ديه رک کيرو کلوب بو کون آيک قرق بشی اولمش  ايوسی بر

سن نصل قرق بشی  ،آيک ھپسی اوتوز کوندر ،دير. اوراده بولنانلر جانم خواجه افندی

آشاغی بيله سويلدم. اکر چوملکده کی  ،دييورسک؟ دينجه خواجه آ قردشلراولمش 

 رمی سيدر ديمش.طاشلرک صاييسنه باقارسه کز بو کون آيک يوز يک
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  کوزلی حلواجی حکايهء
  

ار دنياده دراويان اخبار و ناقالن آثار شويله روايت ايدرلر که زمان اوائلده بر خاتونک 

قيمتلو اوغلی ايله بر کريمه سی وار ايدی بونلرک ھيچ زوقاقلره چيقارمز ايدی بر کون 

سنی مؤذنه امانت ايلدم. بر  قوجه سی ايله اوغلی حجازه کتمکه نيت ايدوب ياھو قيزم ايله

بابا اوغول چيقوب حجازه  اورادن حاللشوب شی اقتضا اولور ايسه مؤذن آليورسک ديدی

ٶذينه برکون مناره يه چيقوب اذان اوقور ايکن امانت اوالن قيزی ملم  کيتديلر بز کله

باغچه سنده صو چکرکن کوردکنده اولساعت قيزه عاشق اولوب ارتق تحملی قالمدی 

ادن حانه سنه کلوب ساکن اولدی اولکيچه قومشولرندن بر اختيار خاتون چاغروب اور

ً ای والدھده ٱل شو اون التونيده حجازه کيدن مرقومک قيزينی سندن ايسترم ديدی  ختابا

خاتون دخی ختاباً ای اوغلم والده سی ٱنی ھيچ بر يره چيقارمز برازمشکلجه در ديدی امان 

ً اوغلم يرک وارمی شايد کوکلنی ايدر  والده نه اولور ايسه سندن اولور ديدکده خاتون ختابا

ايسه م نره يه کتوره يم ديدکده مٶذن ختاباً والده يارين بن فالن يرده بر حمام طوتارم ايچنه 

دخول ايدوب اوراده سزی بکلرم يارين سن قولتوغنه يالنده بر بوغچه ٱلوب طوغری اول 

خاتونی قانديروب قيزی بکا کوتوره سين ديدی بوراده  خاتونک خانه سنه کيدرسن بالتقريب

بوکا قرار قيلديلر صباح اولدقده مذکور خاتون يالندن قولتوغنه بر بوغچه ٱلوب طوغری 

ً والده بو کون فالن يرده بر حمام کشاد  اول خاتونک خانه سنه کلدی قيزک والده سنه ختابا

 دخی و ھم ب ھم ييقانه جقلراولمش و خوب اواز چنکيلر و حسن جمال قيزلر کيدو

کزی  کريمه بيوردقکه تشريف عاليلريکزه خاکپای مخصوص ايدجکلر تماشا چنکيلری

 ٱچلسون کوکلی براز ايليوب ذوق ايله اقرانلری و امثال که تا کتوره يم حمامه مذکور ٱلوب

ً  خاتون ديدی کتوررم کوزلجه کزی کريمه اولدقده اقشام ينه  قدر ٱنه وب قيزم بنم والده ختابا

 ايکی ايله کون بو ھنوز کيده لی حجازه دخی باباسی دکلدر انسان چقمش يرلره بر ھيچ

 تعييب ديو دوشديلر زقاقلره کنديلری کيتديده باباسی قيزک که ديرلر خلق صکره کوندر

ً  جادو بو ديدی ايدرلر  دکلکه يره ديکر کوتوره يورم حمامه کريمه کی سنک والده ختابا

 قالمسون محجوب قيزکز سزک کيدرلر قيزلری قومشولرک قدر بو ايلسون بتعيي قومشولر

 خاتونی بالتقريب ايسه نصل ھر ديدی کيدرز ايله کريمه کز ايسه اولور عاليلرکز رخصت
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 دخول ايچرويه اولديلر داخل حمامه طوتديغی مٶذينک طوغری ٱلوب اورادن قانديروب

ً  خاتونه يوق لر کمسه ايدوب نظر کوشه يه چار قيز شمدی ايدوب  ايتديککز مدح سز ختابا

 صکره شمدن ارکندر دھا قيزم ختاباًٱه خاتون ديدکده يوقدر کمسه لر ھيچ بو ميدر حمام

 صحيح دخی قيز ديدی قله سين منتظر يرده بر اولمادن غلبه لق کيروب ايچرو سز کلورلر

 بز کيدر اوينه وبچيق اورادن دخی خاتون ايلدی دخالت ايچرو صوينوب اوراده ايدوب ظن

 اوراده در مٶذينی محله سنک کندی که بقار بر ده وقت کيرديکی سيجاقلغه قيزه کله لم

ً  طوپليوب کندينی ھمان کيتدی باشندن عقلی کورنجه بونی قيز شمدی  افندی مٶذن ختابا

 کمسه لر دھا بو ميدر حمام ايتديککز مدح ايمش اوينايه جق چنکيلر حمامده بو که ايشتدک

ً  مٶذن ديدکده يوق  ديدکده ايده رز ذوق ييقانوب ايکيمز بز ايسه کلمز کمسه لر سلطانم ختابا

ً  قيز شمدی  راضی بوکا مٶذن شمدی ديدکده ييقارم سنی بن صکره ييقاده بنی سن اوال ختابا

ييقايم  سنی بن کل ايدر قيز صکره ييقادی کوزلجه باشنده قورنه قيزی طوتوب مٶذن اولدی

 زياده سيله باشنی ايله صابون ايلدی شوروع ييقامغه قيز اوتوروب اوکنه دخی مٶذن ديدی

 طشره يه صولرينی تکميل کيدوب قورنالره قيز اورادن قپالو کوزلری مٶذينک کوپتدی

 انسان باق طيقاره رق ايله بز برر ٱغزينی کافه سنک ايسه وار موصلق مقدار نه دوکدی

 بر کافه سنی ايسه وار نعلين مقدار نه چيقوب صغوقلغنه حمامک ديه رک ييقانورمش نصل

 بر اويله کوت پات کوزينه باشنه کلدی ياننه مٶذنک طوغری قويوب ايچنه پشتمال

 قيز اورادن بايلدی دوشوب يره مٶذن کالم حاصلی چيقدی ٱسمانه فريادی مٶذنک دوکديکه

ً خت والده سی شمدی کلدی خانه سنه طوغری کيوب البسه لرينی چيقوب طشره  حمام قيزم ابا

 ديدی ايدی حمام بر امثالسز کوزل پک والده بوزميوب نيتنی دخی قيز ديدکده نصل ايدی

 قپالو کوزی ايکی ٱييلوب صکره وقتدن بر مٶذنه کله لم بز اولسون ساکن بوراده بونلر

 بقار که ٱچوب موصلغی يوقدر صو مقدار ذره طالديروب طاسی کيدر باشنه قورنه نک

 بونک بوله مز صو بريسنده ھيچ طوالشوب قورنه لری تکميل کالم حاصل کلمز صو

ً  کورنجه بويله بونی کلوب حمامجی اوزرينه  باشين بويله سکا اولدی نه افندی مٶذن ختابا

ً  مٶذن ديدکده قالمش ايچنده کوپک  باشمی ايله صو اوالن قورنه لرده افندی حمامجی اه ختابا

 ديديی ٱچمغه اونتمشم اولدن بوله مدم ايسه ده ارادم صو کيدوب قپالو کوزی ايچون ييقامق

 البيسھلرينی چيقدی طشره يه ييقانوب مٶذن ٱچدی بريسنی موصليغک حمامجی اورادن
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 انتقام قيزدی ياتدی نامزاج ايچنده ياره طوتمز يری بر ھيچ کلدی حانه سنه طوغری کيوب

 و فاحشه قيزک دروننه و ايدوب تحرير نامه تشکی پدرينه قيزک کون بر ايچون المق

 ايلدی ارسال پدرينه قيزک يازوب بويلجه ديو کچرلر اوزرندن دکين وارنجه يه کلبلره

 زوال بکا اولمش فاحشه قيز بنم ايواه که ايدر مطالعه ٱچوب برده بولدقده وصول پدرينه

ً  خشمله اوغلنه ديو دکلميدر  و کسوب باشنی قيزمک اوراده کيدوب خانه يه درعقب ختابا

 روان راه قالقوب اوغلی اورادن ديدی کوتوره سين بکا بواليوب تعجال قانه دخی وملکنیک

 ايسه وار قومشو مقدار نه دکين باشه بر باشدن بر اولوب داخل محله سنه کون بر اولدی

 ديو کورمدک ھيچ چيقديغنی زقاقه قرنداشنی سنک بز اوغلم خير ايدنجه سٶال و تحقيق

 ديو قرنداشم بنم وای قرنداشی قيز ايلدی دق قپويی کلوب ه سنهخان ھايت ايلديلر اقرار

 نرده ايدوب سٶال قيز الدی يوقارويه اورادن ايلدی کشاد بابی سکردوب اشاغه نردباندن

ً  قرنداشی ديدکده پدرم  قيز اورادن ھمان ديدی قارشوليه لم ايله سنک کل کليور يولده ختابا

ً  کتوردی طاغه بونی چيقوب دن خانه برابر قرنداشيله فراجه سنی کيوب  بنم ای ختابا

 ديو کچيور اوزرندن عالم جمله اولدی فاحشه قيزک که يازمشلر نامه پدريمه قرنداشم

 کسوب باشنی قيزمق تيز غضبلنوب ايدنجه کوش بويله بونی دخی پدرم ايتمشلر اشعار

 بودر اصلی کلديکمک دخی بنم ايلدی جواب ديو کتوره سين بکا بواليوب قانه قفتاننی

 يرينی وعدی پدريمک قرنداشی ھايت بيلديرمدی ھيچ اولوب ٱکاه ايشدن قيز ديدی قرنداشم

 بوالدی قانه کوملکنی قيزک و کسوب حيوانی مذکور بولوب ياوريسی کلب بر ديو بولسون

 ياردمجک هللا کيت چيق ديارلره سائر بورادن سن کونيدر ٱيريلق کون بو ھمشيرم ٱه

 اوغالن و کتدی طاغه طاغدن اغليه رق الوب باشنی قيز حالللشوب رادناو ديدی اولسون

 اشته کلدی پدرينه اولوب داخل حجازه کون بر اولدی روان راه الوب کوملکنی قانلی دخی

 ايل اولسون حمد دخی بو ايلدی تسليم پدرينه ديه رک کتوردم کوملکنی قانلی قيزک بابا

 کيده طاغه طاغدن قيز احوالنه قيزک کله لم بز لسوناو بوراده بونلر ديدی قورتلدم ديلندن

 اغاج بر باشنده يانی حوضک و قيلوب نوش لذيذ ٱب اورادن کلدی باشنه حوضک بر کيده

 يرتيجه اما واردی استراحته مقدار بر اوتوردی کلوب کورکه سنه اغاجک مذکور ايدی وار

 ايدردی تفکر ديو کيده يم يه نره بن شمدی اولمش اخشام وقتده ايدی چوق غايتله جناورلر

 ايده يم حفظ حيوانلردن کنديمی چيقايمده اغاجه شو باری کله رک اغاج بو خاطرينه ھايت
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 صباح ايلدی قرار اغاجده مذکور کيجه اول چيقدی يوقاری صاريلوب اغاجه اورادن ديدی

 ايتلهغ حيوانی ايدی چيقمش ٱوه کون اول مکرسم اوغلی پادشاھنک مملکتک اول اولدقده

 طوتوب يوالرندن حيوانک مذکور شھزاده کلدی باشنه حوضک بو کله کله صوصايوب

ايچه  صو درلو بر اورکر وقت ايچه جکی ويروب صويه اغزينی حيواندر کتورنجه صويه

 ايدی دوشمش صويه دخی تصويری انک ايتمش ثيرتأ قيزه اوالن اغاجده شمس مکرسم مز

 باشنی شھزاده برده يناشمدی صويه درلو بر حيوان ده هايس ايتدی زور نقدر حيوانه شھزاده

ً  قيزه کتدی باشندن عقلی کورنجه قيزی باقدقده قالديروب يوقاری  جنميسين انسميسين ختابا

 ايمش بو ٱويم بنم کون بو اينديروب اشاغی يه قزی ھايت ديدی ٱدمم بنی دخی قيز ديدکده

 اول قزی ويروب خبر پدرينه دناورا کلدی سرايه طوغرو ٱلوب قيزی اورادان ديوب

 دوکون کيجه قرق کون قرق ايلدی نکاح کندينه اوزره شريفی سنت پيغمبرک امريله اللھک

 قزدن بو شھزاده نک زماندنصکره خيلی کردی کردکه کونی برنجی قرق اولوب درنک

 خاطرينه والده سی کون بر اولسون بيومه ده بشکده چوجقلر بو ايتدی ظھور ذريتی اوچ

 کلوب شھزاده اوزرينه بونک اولدی روان ياش کبی دانه سی ياغمور کوزندن کبی ديکیکل

 افندم ٱه دخی قز ديدکده ايدرسين زار بويله نيچون سلطانم ای کورنجه ايتديکنی زار قزک

 شھزاده ديدی ايده يورم زار حسرتلکنه انک کلدی خاطريمه والده م ايکن اوترير کون بو

 خيلی زيرا حياتده در افندم ٱه ديدکده وفاتمی يوقسه ه میحياتد والده کز سلطانم

 نيچون بکا قدر ٱنه بو سلطانم شھزاده ديدی ايده يورم ٱرزو شمدی قالدم وقتدرحسرت

 کيدوب که والده ياخود و کتوريرز بورايه والده يی يا ويرمزميم اذن ھيچ سکا بن سويلمدک

 افزون عمرکزی حق افندم قز ديدی يپالم اويله ايسه استر نصل جانک باق قاوشه سين

 ايسه اولور کرميکز کرميکز رخصت جاريه کزه بو ويرسون عافيت و صحت وجوديکزه

 و ھمدخی کوره يم کره بر کوزيله دنيا کيدوب والده مه يارين الوب چوجقلريميده

 مقدار بر ياننه سنک يارينن اواور کوزل پک سلطانم شھزاده ديدی کوستره يم چوجقلريميده

 صباح ياتوب اولکيجه ھايت ديدی قاوشه سين والده که کيدوب ايله چوجقلرک قاتوب ٱدم

 امانتی تکری الله سنه چوجقلرينی ايله خانم سلطان چاغروب الله سنی شھزاده اولدقده

 و اولوب سوار اسبه بر دخی والله سی بنوب عربه يه برابر چوجقلريله خانم سلطان ايلدی

 برزماندن اولديلر روان ره چيقوب سرايدن بونلر ٱلدی سکرع طابور بر دخی معيتنه
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ً  قيزه اوزادوب عربه يه باشنی وزير صکره  يوخسه اولورميسين تسليم بکا ختابا

 اولورمی شئ اويله ھيچ او شيدر نصل امان شاشيروب قيز ديدکده اولديره يمی چوجقلرينی

ً  وزير ديدکده  اولميوب رام قيز بيچاره دينجه سينجق اوله تسليم بکا مطلقا سلطانم اوت ختابا

 ٱتدی يره بوغازاليوب اولوب دخی وزير ويردی وزيره طوتوب بريسنی چوجغک مذکور

 بو يوخسه جقمسين اوله رام بکا قز صوقوب باشنی عربه يه ينه کيدوب دھا مقدار بر

 وزير یديد اولدير چوجقلری وار اولمام تسليم خير دخی قز ديدکده ايده يمی قتل چوجقلريده

 بر کالم حاصل ايلدی قتل اوراده ٱنيده الوب دھا بريسنی چوجوغک مذکور اوزادوب النی

 چوجقلر بوغازالدی دخی بريسنی چوجوغک اوزره منوال اولکی کيدوب يول دھا مقدار

 وزير يوريوب يول دھا بر مقدار بونلر قالدی يالکز ده عربه خانم سلطان اولوب تمام

ً  صوقوب عربه يه باشنی دیدور چکوب باشنی حيوانک  اوچنيده چوجقلرينک قيز ای ختابا

ً  قيز دينجه اول تسليم بکا کل يوقسه ايدرم قتل سنيده ايتدم قتل  ساعت يارم بکا ياھو ختابا

 ديدی اولورم تسليم سکا صکره اندن قياليم نماز رکعت ايکی ٱلوب ابدست وير ده مھلت

 قاچمسون دخی وزير چيقوب عربه دن قيز ويردی مساعده ساعت يارم قيزه بو دخی وزير

 کيدوب ايلرويه مقدار بر قيز ساليوريردی اورادن باغاليوب ايپ بر بلنه قيزک ديو

 طاغدن ٱلوب باشنی قيز بعده باغالدی اغاجه بر اوراده اوجنی چوزوب ايپی بلندن بالتقريب

 و بکلر ديو يورال ابدست قيز کلمز بوشه که باقار چکر ايپی وزير صکره قاچدقدن طاغه

 شو کيدوب ابدستدر توکنمز نه کچدی ساعتی يارم کيده لی قيز بو که ايدر تفکر کندينه کندی

 اغاجه بر اوجنی ايپک مذکور بکار که برده يورييوب مقدار بر اورادن ديه بقايم قيزه

 اورادن ھمان يولدی صاچلرينی ديو قاچيردق المزدن ايواه ايتمش فرار کندی و باغالمش

ً  کلوب ياننه شھزاده نک و کلديلر سرايه دونوب کيرونھه کرلريهعس  بز شھزاده م ختابا

 و ايتمش فرار چيقوب عربه دن بزکورمکسزين الوب اوغللرينی خانم سلطان کيدرکن يولده

 اولوقت دينجه کيدر طاغه ينه کلوب طاغدن ايدرمی خير ھيچ قيز کالن طاغدن شھزاده م

 يوزينه بايلدی دوشوب محلده اولديغی کيدوب باشندن عقلی ايشدنجه بويله بونی شھزاده

 بو کله لم اولسون بوراده بونلر جکردی ماتمک ياس قيز مزبوره ٱييلوب صاچديلر کالب

 و اولدی داخل مملکتنه باباسنک کيده کيده اغليه رق طاغه طاغدن قيز احوالنه قيزک

 دکانی و پير اختيار بر اوراده یوارد چارشويه ايدوب تبديل البسه لرينی اوالن اوزرنده
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 ٱلورميسين چراق بنی ياننه بابا صکره ويردکدن سالم کلوب دکاننه حلواجينک ويرانه

ً  حلواجی ديدکده  ٱلوبده چراق سنی چيقاره ميورم پاره سنی اکمک اخشامه بن اوغلم ٱه ختابا

ً خ قيز ديدی اونتمشم ياپمه يی حلوا بن دخی ھم و ويره يم يوميه سکا نصل  بر سندن بابا تابا

 انک ايسه ايدر احسان نه موال چاليشيورم اولسون طوقلغنه بوغاز بر انجق بن ايستمم شی

 پک قيرميوب خاطرينی ايشدنجه کالمنی طاتلی بويله قيزک اختيار بو ديدی رزقلنورز ايله

 یاوتورد طرفنه بر دکانک کچوب ايله پوس النی اوسته نک قز اورادن ديدی کل اوغلم ايو

 ياپمغه حلوا کلوب باشنه اوجاغک اورادن صووايوب قوللرينی قيز صکره کوندن ايکی بر

 قودی حلوا نمونه لک مقدار بر اوکنه سنک اوسته ياپه رق حلوا بر کوزلجه ايلدی مباشرت

ً  قالنجه دماغنده لذتی يدکده مقدار بر صونوب حلوايه اوسته سی  حلوا ايو پک اوغلم ٱه ختابا

 اوزرينه ييقايوب طاشی قيز اورادن ديدی صاقالسون نظردن هللا صاغلق هالن ياپمشسين

 و قالورلردی حيران کورنجه يکيدی کوزل بو کلوب مشتريلر قويدی حلوايی کبی ساقز

 حلوا دونوب دخی بر االن بر و ايدی الورلر حلوا کلوب دکانه دخی اولسه الميه جق حلوا

 بوراده کوزلی حلواجی بو اولندی اعالن هيرلر جمله کوزلی حلواجی بو حاصل الوردی

 ٱه کلنجه خاطرينه چوجقلری ايله قز بو کون بر شھزاديه کله لم اولسون مشغول ايله ايشی

 چاغروب الله سينی اولساعت اولدی روان ياش کبی دانه سی ياغمور کوزلرندن ايدوب

 ً  ديدی ايدرم ھالک ديمیکن يوخسه بولمالی يم ٱنی اال ارايوب ايسترم بن خانمی سلطان ختابا

 نصل ٱنی سن شمدی قاچدی طاغه ايسته ميوب سنی قيز اول شھزاده م ختاباً  دخی وزير

 الوب ياننه وزيری شھزاده ايسه نصل ھر ايتمدی خير درلو بر ايسه ده ديدی ايسترسين

 داخل مملکته اولديغی قزک کيده کيده بونلر دوشديلر طاغلره ٱرامغه قيزی چيقوب سرايدن

 اوغلم ايله السۋ چوجغه بر اوراده اولديغندن ٱجقمش قارنلری زياده سيله بونلرک دلراول

 بورالرده افندم ايدوب جواب دخی چوجق ديدکلرنده وارمی دکانی اشجی بر ھيچ بورالرده

 ياپديغی واردر دکانی کوزلرينک حلواجی بر يالکز ايلروده فقط يوقدر دکانی اشجی بر ھيچ

 مدحنی حلواجينک بو دخی شھزاده ديدی يپار حلوا کوزل پک اولماز دويوم حلوايه

 دکاننه کوزه لينک حلواجی مذکور طوغری ايله وزيری قالميوب تحملی صبره ايشدنجه

 ايلمدی اظھار کندينی اما طانيدی کورنجه کلديکنی وزيرک ايله شھزاده قيز شمدی کلديلر

ً  شھزاده ً  ديدکده ويرسنه واحل پاره لق قاچ بر بزه شورادن حلواجی ختابا  افنديلرم قيز ختابا
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 بر تحف سزلره ھمده و ياپارم حلوا کوزل بر سزلره ايسه کز قالور مسافر بوراده کيجه بو

 ايله کالملر بويله کوزه لينک حلواجی دخی شھزاده ديدی اکلنوريز سويليوب حکايه

 قالميوب مجالی صبر شھزاده نک و حيران باقوب يوزينه ايشيدنجه التفاتنی حسن ايتديکی

 طرفنده بر کيروب دکاننه وزير ايله شھزاده اورادن ديدی قالوريز يکيدم اولور کوزل پک

 محله ده اولکون اھاليسنه محله نک کله لم بز اولسون اوطورمقده بوراده بونلر ايلديلر قرار

 بر ردهي فالن ياپديره لم کيمه حلوايی بو امان ايدر بريسی ديلديلر ياپمق صحبتی حلوا ده

 ٱدم قاچ بر ايچلرندن ديه رک ياپديره لم ٱکا ياپيور حلوا کوزل پک واردر کوزه لی حلواجی

ً  کلديلر دکاننه حلواجينک مذکور طوغری قالقوب  بر کلوب بزه کيجه بو حلواجی ختابا

 ضيافتی حلوا بر کيجه بر ايدوب دعوت اھاليسنی محله نک زيرا يپارميسين حلوا کوزل

ً  کوزه لی حلواجی بو رديديل ايده جکز  کيده مم واردر مسافرم بنم اما اغالر اوستنه باش ختابا

ً  حلواجی يه بونلر دينجه قالورلر يالکز صکره  برابر کتور مسافريکزيده حلواجی امان ختابا

ً  مسافرينه دونوب دخی کوزه لی حلواجی ديديلر وار يری اوستنده باشمزک  افنديلرم ختابا

 پک شھزاده ديدی اکلنورز اوراده کيده لم برلکده بيورک مشلرچاغر صحبتنه حلوا بزی

 بو چيقوب دکاندن بردن اوچی بونلر کوزلی حلواجی الوب وزيرينی ديوب اولور کوزل

 چيقوب يوقاری نردباندن اولديلر داخل خانه يه ايلدقلری تعريف طوغری ايله ٱدملر کالن

 ياپمغه حلوا اشاغيده دخی کوزه لی یحلواج ايلديلر قرار اوطه ده بر وزير ايله شھزاده

 ٱغرليوب ايله حلوا مسافرلری اوالن اطه لره اشاغی اوال ياقوب ھايت ايلدی مباشرت

 طوغری ٱلوب مانغه لی ايله تنجره اورادن کلدی اوطه يه يوقاروغی نوبت و صاودی

 و ریپد کندی و اھاليسی که بقار بر ده کيروب ايچرويه قپودن کلدی اوطه يه يوقاروکی

 حلواجی ھمان موجوددر اوطه ده مذکور جمله سی وزير ايله شھزاده و ذنمۋ و قرنداشی

ً  و ايلدی مباشرت ياپمغه حلوا قويوب اورتاسنه اوطه نک مانغه لی کوزه لی  افنديلرم ختابا

 بورايه مادمکه اکلنورز سويلسون وقوعاتی کالن باشنه کس ھر ايدييورسکز سکوت نه

 کالن باشلرينه باشلدی بونلر خبر بی دنيادن ايسه اھالی ديدی يچونا اکلنمک انجق کلدک

ً  اولدقده تکميل سويليوب بر بر وقوعاتی  بر سنده سويلتدک بزه کوزه لی حلواجی ای ختابا

ً  دخی کوزه لی حلواجی ديديلر ديکليه لم سويله حکايه  حکايه وقت نه ھر بن افنديلرم ختابا

 چيقاجق طيشارويه صاليويرمم کمسه لری طيشارويه ودنقاپ که بودر اخالق ايسه م سويلر
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 کوزه لی حلواجی ديديلر يوقدر کيمسه خير دخی جماعت ديدی چيقسون شمديدن ايسه وار

 حکايه يی اوالن حمامده اوال ناشالدی سويلمکه حکايه اوتوروب کلدی اوکنه قاپونک دخی

 قرنم امان قرنم وای شيدنجهاي بويله بونی ايدی ديکلر وروب قوالق دخی ذنمۋ سويلدکده

 وزيرک اورادن ديدی حريف يرنده اوتور کوزلی حلواجی باشلدی فرياده ديو اغرييور

 اولدی طلو طلو کوزلری چکوب ايجنی دخی شھزاده سويلدکده چوجقلری کسديکی يولده

 اولديلر ٱکاه ايشدن بو جمله سی ذنمۋ ايله وزير و شھزاده و قرنداشی ايله پدری صکره

ً  قيز  قرنداشم ايشته پدرم ايشته وزير ايله ذنمۋ خصمم که اولوکز بيلمش جماعت ای ختابا

 ستر قيزی دخی شھزاده کيردی التنه اتکينک کلوب ياننه ديوب شھزاده م زوجم بنم ايشته

 ايله وزير اولدقده صباح ھايت اولديلر سکوت ايصيروب پارمق جماعت جمله ايتدی

 دخی قيز اولوب تقسيم يرينه کس ھر اورادن ايلوب ھالک ايله عذاب انواع ذنينیمۋ

 يکيدن اولوب داخل سرايه برابر ايله شھزاده اورادن ايدوب پوس النی والده سنک پدرينک

 کرده که شھزاده کونی برنجی قرق اولوب درنک دوکون کيجه قرق کون قرق اولوب نکاح

  اولديلر. نائل مرادلرينه دخی انلر کيردی

  والسالم
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 (1963-1902)  ناظم حکمت

 

 چناق قلعه ماصالی

 

  ھالل شونی نقل ايدر ھر کوکه چيقيشنده:

  بوندن ييلرجه اّول استانبولک ديشنده

  اوچ دکيزی سير ايدن بر اسکی قلعه واردی؟

  ايچنده پک مبارک بر اوليا ياتاردی.

  يالچين ديوارلرينی آيدينالتيرکن غروب

  باغداش قوروباوزاقدن باقيلنجه بو قلعه 

  ،آنديريردی تپه لره اوتوران بر ديوی

  اک جسور يورکلرده قورقو اويانديريردی.

  نور اينرکن سمادن قارانلق مازغاللره

  يشيل صاريقلی بر پير بورونرک آللره

  کوکسنده بر آی يلديز ھر کيجه ذکر ايدردی.

  کمسه کيره مز! ديردی. ،بوراسی مقّدسدر

  رت چاپقينولينک قدرتنه اينانميان دو

  ايتديلر کوله لريله آقين.بو قلعه يه 

  صانکه بر آن ايچنده چالقالندی بر دکيز

  ايچدن کلن بر دعا دوالشدی دھليز دھليز

  کوستر بو کافرلره قدرتکی ياربی!

  بردن بره ييقلدی قلعه داغ کوچی کبی

  ر آلتنده قالدی.دورت چاپقين کوله لرله طاشل

  آلچالدی! قارانلقلر بو شلقده صالالنارق

  او کيجه اوليانک روحی اوچدی اللھه!

  ھيچ کمسه ياقالشمادی بو قلعه يه بر دھا...
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 (1950-1914) اورخان ولی

 

 استانبولی ديکله يورم

 

  کوزلرم قاپالی ،نبولی ديکله يورماستا

  او کيجه حفيفدن بر روزکار اسيور

  ياواش ياواش صالالنيور

  ياپراقلر آغاچلرده

  ،قلردهچوق اوزا ،اوزاقلرده

  دورمايان چينغيراقلریصوجيلرک ھيچ 

  کوزلرم قاپالی ،استانبولی ديکله يورم

  کوزلرم قاپالی ،استانبولی ديکله يورم

  ديرکن،قوشلر کچيور

  چيغلق چيغلق ،سورو سورو ،يوکسکلردن

  اغلر چکيليور داليانلرده

  بر قادينک صويه دکيور آياقلری

  کوزلرم قاپالی ،ديکله يورم استانبولی

  کوزلرم قاپالی ،انبولی ديکله يورماست

  قوش چيرپينيور اتکلرندهبر

  بيلميورم ،دکلمی ،آلنک صيجاقمی

  بيلميورم ،دکلمی ،دوداقلرک اصالقمی 

  دوغيور فيستقلرک آرقاسندن بياض بر آی

  قلبکک وور يشندن آکاليورم

  استانبولی ديکله يورم.
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 (1975-1911)  رحمى بدرى

 

 پارچه پارام

 

 بوتون آغاچ

 بوتون، ميوه

 بوتون ايشيق

 .پارچه پارام دنيام بنم

 قيريلمش آينه بويوك بر

 دوكولمش، يره قيريلوب

 دوشمش ايچنه كائنات

 .پارچه پارام اما دوشمش

 ياپشدردم، ياپراق ياپراق

 دوالشدردم، ديار ديار

 طوتشدردم، آلودر بر

 .پارچه پارام اما ياندم

 

 

 (1956-1910) طارانجى صدقى جاھد

 

  دنيا نياال

 

 آيدينلق، أمكدار آليشديعمز كوندن ايلك

 .يوزينده أوالد يوزينده دوست يوزينده، آننه

 دويمادق، شيئة باشاليان يكيدن صباح ھر



 
235

 .يوزينده كوك وارسه نه كرچكمز دوشمز،

 ماويلكى، اورپرن شو دك بلله يوزى كوك

 .ير آچديغمز ال قالنجه دارده باشمز

 يى، لى ده ىي عقللى وتان آو يوزيدر كوك

 .اميدلر اوچورتمالر، بولوطلر، يوزينده كوك

 صاران آيرى آيرى انسانى موسميله ھر

 جكز؟ كيده قويوب ناصل كوزللكى بونجه

 يامان، ساعت، چالماياسى او چاالجق يامان

 .كوزلرمز يومولديمى كز بر اوال كچمش

 

 

 (1924-1876) ضيا کوک آلپ

  

  كييك آال

 

 چوجوقدم، اوفاجقدم،

 .اوينادم، آجقيدمطوپ 

 بولدم يرده بر أريك،

 .قاپدى بر آالكييك

 كييك قاچدى اورمانه،

 .بيندم بر آق طوغانه

 طوغان يولى شاشيردى،

 .قاف طاغندن آشيردى

 آتدى بنى بر كوله،

 .كولدن چيقدم بر چوله

 چولده بولدم ايزينى،
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 .قوشدم، طوتدم ديزينى

 كييك بنى كورونجه،

 .دوشدى بويوك سوينجه

 ى بكا بر ألما،ويرد

 ديدى« : ديكلنمه، طورمه 

 طاغدن يورو، قيردن كيت،

 » آلتون كوشكه» چابوق يت، 

 سنى بكلر أزلى

 دنيا كوزلى  اورده

 » بيك ييللق چله طولدى !«

 .بونى ديدى سر اولدى

 يدم سرلى ألما يى،

 .كوردم كزلى دنيايى

 كوندوز اولدى كيجه لر؛

 آق صاقاللى جوجه لر،

 .ر خورتالدىقورقونج ديول

 .جينلر جريد اوينادى

 كسيك باشلر يوروردى،

 .صاچلرينى سوروردى

 برده باقدم ملكلر

 باشلرنده چيچكلر،

 ديولر أل باغليور،

 كيزلى كيزلى اغليور،

 قليجمى چيقاردم،

 .پريلرى قورتاردم

 قورتارديغم پريلر



 
237

 آديم آديم كريلر،

 قانادينى آچاردى،

 .سالم ويرر قاچاردى

 م!.. طوالشدم،آز اوز كيتد

 آلتين كوشك ه اوالشدم

 بر قاپيسى آچيقدى،

  اوته کی قاپانيقدی...

 

 

 

  ضيا کوک آلپ

 تنبل احمد

 

بر پادشاھک عشق يوزوندن دليرمش بر اوغليله اوچ قيزی واردی. قيزلرک دوکون زمانی 

کچمکه باشالمشدی. بر کون بو اوچ سلطان بوستانجی باشييی چاغيرديلر. ھر بری بر 

 ،اورتاجه سی آز کچمش بر قارپوز ،ز ايصمارالدی. بويوکی چوق کچمش بر قارپوزقارپو

کوچوکی تام کمالنده بر قارپوز ايسته دی. بوستانجی باشی ايسته نيلن قارپوزلری 

قارپوزلری پادشاھه کوندرديلر.  ،کتيردی.سلطانلردن ھر بری کنديککنه آدينی يازه رق

   .زلرينک بو بيلمجه لرنده کی معنالری آکالدیقارپوزلری برر برر کسدی. قي ،پادشاه

ايرکين و اولغون بر  ،سنی بر کنجه می ويره يم«ابتدا بويوک قيزينی چاغيردی.  ،پادشاه

دييه جواب »پادشاھم! ،سز بيليرسکز«دييه صوردی. بويوک سلطان » آدامه می ويره يم؟

اورتانجه  ،پدی. صوکرادوکونلرينی يا ،بونی صاغ وزيرک اوغلنه ويردی ،ويردی. پادشاه

قيزينی چاغيره رق عينی سؤالی صوردی و عينی جوابی آلدی. بونی ده صول وزيرک 

اوکاده عينی سؤالی  ،اوغلنه ويردی. صيرا کوچوک قيزينه کلنجه اونی چاغيردی

شوکتلی «کوچوک سلطان سرايله مخصوص نازکانه ريايه لزوم کورمدی:  ،صوردی. فقط

ديدی. پادشاه بو جوابدن اوفکه لندی. ھمان تالللر چاغيرته » يکز! باباجغم ! بنی کنجه وير
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 ،خيمبيل بر کنج وارسه خبر ويريلمه سنی اعالن ايتديردی. مکر ،عاجز ،رق نره ده تنبل 

آدلی بر اوغلی وارمش. يرندن قالقمغه بيله اوشه نيردی. » تنبل احمد«فقير بر قادينجغزک 

بو  ،جزا اولمق اوزره ،يلر. پادشاه کوچوک قيزينیبونک قولوبه سنی پادشاھه خبر ويرد

   .کنجه ويردی. بونلرک ده دوکونی ياپيلدی

بر کون اوک باغچه سنده ھوا آلمق ايسته دی. آننه سی اونی آرقه سنه آله رق  ،تنبل احمد

سن اونی باغچه يه کوتوردک، «قايناناسنه ديدی که  ،باغچه يه کوتوردی. سلطان خانم

ديمه » آه سن اونی ناصيل کتيره بيليرسک؟«قايناناسی ». ده بکا دوشراورادن کتيرمک 

ديدی و ھمان موطباغه قوشدی، آتشلی بر اودون آله » قوجه م دکلمی؟ البته کتيريرم«سيله  

سن ھيچ اوتانماز ميسک؟ آننه ک سنی باغچه يه صيرتنده « رق تنبل احمدک ياننه کيتدی. 

قادار اوده قاله جقسک. ھايدی کيت، چاليش. پاره کتيروب کوتورييور. داھا نه زمانه 

ديدی، تنبل » قازان! سن ده بر آدام اول. يوقسه بو اودونله سکا اعال بر ضيافت چکرم

احمد، بو حالی کورنجه قورقوسندن سوقاغه فيرالدی، چارشييه کيتدی. اوراده اونک بونک 

ندی.آقشام اولونجه اوه کلدی. اشياسنی طاشيمغه باشالدی. آقشامه قادار بش اون غروش قازا

   .ياواشجه قاپويی چالدی

  !طاق طاق -تنبل احمد

  کيم او؟ -آننه سی

  بنم، تنبل احمد -تنبل احمد

  !کير ايچری- 

  خانم اوده می؟- 

  !اوده- 

  اودون النده می؟- 

  !النده- 

  .اويله ايسه ايچری کله مم. آل بو پارايی، بن ينه قازانمغه کيدييورم- 

نه ياپديسه تنبل احمد ايچری کيرمدی. ايرته سی کون ينه بش اون غروش آننه سی ھر 

  .قازانارق آقشام قاپييه کلدی

  !طاق طاق -
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  کيم او؟ -

  بنم، تنبل احمد -

  !ايچری کلسه که اوغلم- 

  خانم اوده می؟- 

  !اوده- 

  اودون النده می؟- 

  !النده- 

ارته سی کون ، بر .نمغه کيدييورماويله ايسه ايچری کله مم. آل بو پارايی، بن ينه قازا- 

بو پارايی خرجلق اوله رق عائله که بيراق! «تجار، تنبل احمده بش يوز غروش ويردی. 

سنی کروان باشی تعيين ايدييورم. بنمله برابر بغداده کيده جکسک. حيوان باشنه سکا يوز 

رق اوه  ديدی.تنبل احمد بو تکليفی قبول ايتدی. بش يوز غروش آله» غروش ويره جکم

  .کلدی

  !طاق طاق -

  کيم او؟ -

  بنم، تنبل احمد -

  !ايچری کلسه که اوغلم- 

  خانم اوده می؟- 

  !اوده- 

  اودون النده می؟- 

  !النده دکل- 

  .آل  بو بش يوزغروشی، بن  تجارت ايچين بغداده  کيدييورم- 

  .اوغلم ايچری کل ده بر آز يوزيکی کوره يم- 

  !ايصمارالدقخانم اوده در کله مم اللھه - 

کروان، بر کون اصسز، آغاجسز، صوسز، بر  .تنبل احمد کروان ايله برابر يوله چيقدی

چوله راست کلدی. آرايه آرايه، تپه لر آراسنده کيزلی بر قويو بولديلر. تجار،تنبل احمده 

قووا ايله قويويه اينمه سنی و اوراده قووايی صو ايله دولدورمه سنی امر ايتدی.بو ايشک 
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تی اوله رق حيوان باشنه بر ليرا آلنه جقدی. تنبل احمد ، قويويه ايندی، قووايی صو ايله اجر

دولديردی. کروان حلقی قووايی يوقاری چکدکچه حيوانلره صو وويرييورلردی.حيوانلر 

صويی بيترنجه تکرار قووايی صالاليورلر. تنبل احمد اونی يکيدن دولدورييوردی. فقط، 

يشله مشغول دکلدی. قويونک ايچنده بر قاپو کوردی. بو قاپودن تنبل احمد يالکز بو ا

ايچرييه کيرنجه کنديسنی بر کوشک ايچنده بولدی. بو کوشکده قاره کوزلو بر قيز 

آمان «اوطورمش، محزون محزون دوشونيوردی. قارا کوزلو قيز، تنبل احمدی کورونجه 

شمدی «ه باشالدی. تنبل احمد، دييه يالوارمغ» هللا عشقنه اولسون! بنی قويودن قورتار!

سنی چيقاررسه م ديشاريده کی آرقداشلرم بلکه سکا بر فنالق ايدرلر. داھا بر قاچ کون 

صبر ايت. ايلک اوغراديغمز شھرده کرواندن آيريله رق ايکی آتله بر ايپ مرديوانله 

کنی ديدی. قيز، کنديسنی اونوتماسين دييه، يوزو» بورايه کله جکم، سنی قورتاره جغم

پارماغندن چيقاره رق تنبل احمدک پارماغنه طاقدی. تنبل احمد، کوشکک باغچه سنه 

چيقنجه اوراده يمشلری طبيعی نارلردن فرقسز صنعی نار آغاچلری کوردی. تنبل طبيعی 

صانديغی بو نارلردن قوپاره رق اوموزنده کی ھکبه سنک ايکی کوزينی دولدوردی و قيزه 

ی. يولده کندی مملکتنه کيدن بر کروانه راست کلدی. بو وداع ايده رک قويودن چيقد

کروانک ايچنده اسکی بر آرقداشنی کوردی. ھکبه يی بو آرقداشنه تسليم ايده رک اوينه 

بر کون آقشامه دوغری تنبل احمدک اونده قاريسيله آننه سی قونوشيورلردی.  .کوندردی

رلرله دولو بر ھکبه ويريلدی. دييھايچرييه نا» تنبل احمد سزه کوندردی«قاپو چالندی 

دييه رک ھکبه يی کيالره کوتوردی. بر کيجه، کلين » نه کوزل نارلر!«کوچوک سلطان 

ديدی. بر نار کتيره » بو کوزل نارلردن بر دانه سنی کسه لم ده ييه لم«خانم، قايناناسنه 

و رک کسدی. نارک ياپمه اولديغنی، ايچنک اينجی، الماس، ياقوت و زمردلرله دول

ديدی. ايرتسی کون، کسدکلری ناردن چيقان » بو نارلری صاقاليه لم «اولديغنيکورديلر. 

مجوھرلری صاتديلر. بونک پاره سيله پادشاھک سراينه قارشی کوزل بر سرای 

ياپديرديلر. ايچنده تکه کبی بوتون يولجيلرک و سياحلرک مسافر ايديله جکنی، اعال يمکلر 

بو سرايک صاحبنی بيلمک ايسته يورم. «پادشاه وزيرينه  ويريله جکنی اعالن ايتديلر.

» قيافتمزی تبديل ايده رک اورايه کيده لم. بر چوربا ايچه لم. بلمه صاحبلرينی ده کورورز.

تنبل  . ديدی. درويش قيافتنه کيره رک يکی سرايه کلديلر. آداملردن ھيچ برينی طانيه ماديلر
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بو تپسييی موصل  «اوکا بر آلتون تپسی ويردی. احمدک کروانی بغداده اوالشنجه، تجار، 

ديدی. تنبل احمد موصله کيده » پادشاھنه کوتورورسه ک سکا چوق بخشش ويره جکدر

رک تپسييی پادشاھه تقديم ايتدی. پادشاه تنبل احمدک پارماغنده کی يوزوکی کورنجه درت 

يوزوکک نه صورتله سنه دن بری غائب اوالن قيزينک يوزوکی اولديغنی طانيدی. پادشاه، 

او بنم قيزمدر. سزک «النه کچديکنی صوردی. تنبل احمد، قويو ماجراسنی آکالتدی. پادشاه 

مملکتک ولی عھدينه نشانليدر. بر کون قيزم اورته دن غائب اولدی. چوق آرادق بوله 

مادق. نشانليسی ده  اوغراديغی فالکتدن چيلديردی. شيمدی قيزيمی قويودن قورتاريرسه ک 

ديدی. تنبل احمد بش اون » بندن، ھم کندی پادشاھندن چوق احسانلره نائل اولورسک ھم

آرابه ايله بر طابور عسکر ويردی. تنبل احمد، قويونک ياننه کلنجه ايچنه ايندی.قارا کوزلو 

شيمدی سن ده «سلطانک بوتون اشياسنی ديشاری چيقاردقدن صوکرا سلطانه ديدی که 

کجه بن چيقاجغم چونکه، سن دھا اول چيقارسه ک بنی بوراده چيقمغه حاضرالن! فقط، او 

تنبل احمدقويودن چيقدقدن صوکرا، سلطانی ده چيقار » برا قوب  کيتمه لری احتمالی وار!

دی. موصله باباسنک ياننه کوتوردی.قيز باباسيله، آننھسيله کورشدکدن صوکرا ، 

يسنک انشته سی اولديغينی، کنديسی نيشانليسنک ياننه کيتمک ايسته دی. تنبل احمد، نيشانل

ده مملکته کيتمک اوزره اولديغندن برابر کوتوره بيله جکنی سويله دی. سلطان ممنونيتله 

قافله، شھره بر ساعت مسافه ده کی بر کويه اوالشنجه، تنبل .يرابر کيتمکه راضی اولدی

» ويره يم. سز بوراده قوراجغمز چاديرده بکله يکز.بن کيدوب کلديککزی خبر«احمد؛ 

ديدی. تنبل احمد قولوبه سنک قاپيسنه کلدی. سلطان خانم تنبل احمد کلنجه طانيابيلسين دييه 

  قولوبه يی ييقدرمامشدی. تنبل احمد قاپييی چالدی؛

  !طاق طاق - 

  کيم او؟ - 

  !بنم، تنبل احمد - 

  !ايچری کلسه که اوغلم- 

  خانم اوده می؟- 

  !اوده- 

  اودون النده می؟- 
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  !ه دکلالند- 

 .تنبل احمد ايچری کلدی. بر ده نه کورسون، اولرينک ايچی محتشم بر سرای اولمش

قاريسی، کوندرديکی نارلرک  مجوھراتله دولو اولديغنی يالکز بر دانه سنی صاتمقله بر 

بونلرک پريسنی ده کتيردم. دورت «سرای ياپ ديردقلرينی آکالتدی. تنبل احمد ديدی که 

قرده شک بو پری يی کورنجه يکييدن عقلالنه جق چونکه، بو ن سنه دن بری دلی اوال

سلطان او خبردن چوق ». پری، اونک او قادار درين بر عشقله سوديکی نيشانليسيدر

ديدی ».سن حمامه کيت، البسه کی دکيشدير ، بن اونی کتيريرم«ممنون اولدی.تنبل احمده 

. قارا کوزلو سلطانی بيوک بر ھمان  آلتون آربه لری حاضرالته رق قارشوالمغه کيتدی

  دبدبه ايله سرايه کتيردی.

ايرته سی اقشام پادشاھله اوغالنه بر ضيافت چکدی. پادشاه ايستر ايسته مز دلی شھزاده يی 

ده برابر کوتورمکه راضی اولدی. دلينک ھيچ کيمسه يه بر ضرری يوقدی. يالکز درين 

دن ھيچ خبردار اولميوردی. پادشاه تنبل بر قسوت ايچنده ياشيور، اطرافنده سويله ن سوزلر

احمدی طانيامادی. او صره ده کوچک قيزی، ياسمين چوبوغنی کتيره رک کنديسنه تقديم 

  نجه اونی طانيدی.ايد

پادشاھم! بنی تنبللکدن قورتاروب ھيچ يورولماز بر آدام حالنه قويان قيزيکزدر. او بنی 

زه غايت بر قيمتلی بر ھديه کتيردم. بو آنده، کنديسنه اليق بر قوجه ياپدی. بن ده اوکا و س

دورت سنه لک عشق حسرتيله يانان قارا کوزلو سلطان ايچری کيره رک شھزاده يه 

النی الينه کوتوردی. کوزلری جانالنمغه باشالدی دوغرو قوشدی. شھزاده بونی کورونجه 

نه کلديکی حالندن، طورندن، ياواش ياواش خاطره لرينک اويانديغی، حافظه سنک يري

دييه !» آه سوکيلم «آکالشليوردی. بر قاچ ثانيه کچدکدن صوکرا تماميله عقلی باشنه کلدی. 

رک نشانليسنه صاريلدی. پادشاه، قيزينه و دامادينه تشکرلر ايتدی. قرق کون قرق کيجه 

  شھزاده ايله قارا کوزلو سلطان مرادلرنه ايرديلر.دوکون ياپيله رق 
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 (1893-1850) معلم ناجی

 

 آماده ايچون والده کنديسيله عودتنده نمازدن صباحلين کونی ايلک اضحانک عيد بر پدر

 ذبح ديکرينی طوردی. برآز کبی ديکلنير ايتدی. ذبح برينی قرباندن ايکی بولنان

چيقه  صفّه يه يوقاری ايله بيان اولديغنی ايتمکده حسّ  طاقتسزلک بر وجودنده ايتمکسزين

 ˓کتيرلدی طبيبلر اولدی. مجبور ياتمغه دوشکه ˓ايمش حّمی وزاندی.ا اوزرينه مندرک رق

 دفن خارجنه قپوسی ادرنه ايلدی. ارتحال صکره کون بر اون اولمدی. مفيد ˓باقديرلدی

 ايدلدی.

 صکره اوقشادی. ياکاغمی اليله چاغيردی. ياننه دوشکنک بنی کون بر اثناسنده کيفسزلکی

خطاباً: والده يه بولنان يانمزده باقدی. تلهدقّ  صيوادی. قدر ديرسکمه قولمی بر  

ضعيف! قدر نه -  

والده: ديدی.  

چوجق. -  

ويردی. جوابنی  

کوريليوردی. صاريلق ده بياضنده کوزلرينک ايدی. اولمش صاری صاپ يوز ياقيشقلی او  

 پدر ويردی. ˓کتيردی ˓قالقدی والده ايستدی. قامايی بيوک بولنان اصيلی اوجنده باشی بره بردن

 بز صييردی. چکه رک کوجلک قامايی اليله صاغ طوته رق طرفندن آشاغی قينک اليله صول

اويناتدی: پارچه بر قالديره رق طوغری ھوايه قامايی ايدک. ايدييور سير متحيّرانه  

ايستردم! اولمق شھيد بن -  

  ايندم. آشاغی ˓قالقدم آغاليه رق ده بن باشالدی. آغالمغه والده ديدی.

بولندی. استانبولده داييمز اوله رق تصادفی بايرام او  

 ˓اولديغنی آله جغی مقدار نه کيملرده چاغيره رق ياننه داييمزی اّول کون بر ارتحالندن پدر

 صکره سويلدکدن بولنديغنی ويره جکی غروش قاچ قلفه سنه دولکر اولنان ذکر باالده حتی

ايتمش: وصيت ايله وجه شو  

والده  والده مک ايله فاطمه والده م کوتورک. خارجنه قاپوسی هادرن کبی ايتديکم وفات بن -

اغيرجه  وجودم ايدک... دفن ياننه آنلرک ده بنی اوراده در. قبرلری زاھده نک شريفه سی
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 بنی آنلر چاغيرک. آغالری فالن و فالن آرقداشلرمدن قّوتلی چکرلر. زحمت کوتورنلر در.

 برلکده کوتور. وارنه يه ˓آل ھمشيره کی لهاوغللرم بولنورسين... ده سن کوتوريورلر.

 اوغللرمه ويررسکز. کرايه دکانی ايله او ايده مزلر. اداره کنديلرينی بوراده آنلر اوطورک.

يوق... کيمسه لری باشقه سندن ايت. بابالق  

کوندررلردی. مکتبه ينه بنی ايکن کيفسز کنديسی  

 صوقاغک ايتدم. عودت وقتی وکلها يمک يمک ايچون ايدم. کيتمش مکتبه ارکندن کون بر

 ايلريله دم. ايله تالش کوردم. بر غلبه لک اوکنده قاپونک بزم طوالشنجه کوشه سنی

 اوکنده کی قاپونک کوردم. تابوتنی پدرک ميال خيال آره سندن غلبه لکک ياقالشنجه

 و ادفري ايتمدم. حسّ  آجيسی يورک بر اويله کله لی دنيايه ايدی. اولنمش وضع يره يوکسک

کورندی. قادين بر آره لقدن ˓آچلدی قاپوسی اوک قارشيکی صيره ده باشالديغم بکايه  

کل! بورايه ˓اوغلم کل بورايه -  

 ناظر سوقاغه قاتنده ايکنجی قاتليدر. اوچ او بو کوتوردی. يوقاری ˓آلدی بنی ديدی. کيتدم.

 کوتورييورلردی. ابوتیت باقدق. پنجره لردن برابر بولنانلرله اوراده چيقدق. اوطه يه بر

 باشنی کوشه تابوت کيتميور! اوکندن کوزمک کورمدم. منظره بر فاجع اويله قدر شمدی يه

باباجغم! آه ايلدم. تعقيب کوزلرمله اوالن آقتمقده ياش متّصل قدر طوالشنجه يه  

که: دييورم کندمه کندی شمدی  

 آنلری مع مافيه ايدی؟ می دکل آووتمق بنی مقصدلری ايديلر. باقدرماملی بنی اورادن -

 نظر کفّ  تماشادن بر مراقلی بويله که بولنه بيلير قادين يابانجی ھانکی طوتارم. معذور

  اولسون؟ مشغول آووتمقله چوجغی بر ده ايتسون

ايلريله  زياده طوغری غلبه لکه اوالن ايتمش احاطه تابوتی منّتداری يم. قومشومزک بو

کليردم. حاله بر فنا دھا بلکه اولسه ايدم مش  

  کورينيوردی. دکيز پارچه بر اورادن کوتورديلر. جھتنه آرقه اوک بنی صکره

کچيور! نصل قايقلر ˓باق ھله ˓عمر -  

چالشديلر. سرپمکه صو يورکمه سوزلرله يوللو  

فائده سزدر. چالشمق تعريفه کچيرديکمزی نصل اوده بزم کيجه يی او  

 



 
245

 (1944-1864) حسين رحمی 

 

 سياه اوفاجق ˓قوروجه ˓اسمرجه ˓قدر آلتيسنده اون ˓ربيعه کريمه سی خانمک وسيله

 شی بر باشقه ابتدائيدن مکتب سنه قاچ بر نامنه تربيه و تحصيل قيز. بر کوزلی

 سوقاقده ياری اوده ياری ˓بيودلمش سمتنده قپو قوم اوالن محله لری کورمامش...

 ملکه اويونلرنده طوپ جويز ˓بردربر ˓قايديراق ˓مخصوص ذکوره اطفال آليشديرلمش...

 تشويقيله قيص قيص قيص ˓قازانمش شھرت سؤ االطفال بين ميزيقجيلقده ايتمش. پيدا

 ˓آتمق طاش طابله سنه يغورتجينک ˓طاشالمق يھودی يی اسکيجی ˓آزيشدرمق کوپکلری

 کباب کوفه دن طابله دن چابقلغيله أل ˓قيرمق محفظه سنی جاملی حلواجيسنک کاغد

 اوچورتمه آره سنده ايصيرغانلر ˓بابا باللی ويرانه لرده ˓آشيرمق فندق لماا ˓کستانه

 ايچون حمله جھته بر ھانکی قالماز. آشاغی ھيچ اوغالنلردن خصوصاتنده ھواالندرمق

 ھمان آياق چيپالق ˓صيقيشديرر آلتنه قولتوغنک ايکی طاقونيه لرينی ايتسه ايجاب قوشمق

 پک ˓براقير آلتنه پيکه سی بقالنک محله قابلرينی آياق هکليرس الزم اولمق سبکبار ˓سيرتير

 خانه سنه اقشام ˓بوله ماز صوکره ˓فيرالتيويرر يره بر کله راست ˓سوقاغه زمانلرده عجله

 ير. طاياق باباسندن ده فصل ايکنجی بر بعده ˓آناسندن فصل بر اوال ˓ايدر عودت آياق يالين

 پينير دليم بر دوالبدن ˓اکمک بر از ملکدنچو ˓اونوتور آجيسنی طاياغک اولنجه صباح

 اويونک حوليسنده کی جامع ˓فيرالر سوقاغه ينه کچيرنجه آياقلرينه نعلينلرينی مطبخ ˓کسر

يتيشير... فصلنه برنجی  

 نعلينلری مطبخ ˓دکل عبارت ده اوندن يالکز اوالن يوق يوق... قيز أوده که باقار والده سی

آکاليه رق: ھمان ايش ديده در. تجربه امرده بو خاتونجغز اولمش... نابديد ده  

 صوکنده اک طاقونيه... چيفت ايکی قوندوره چيفت بر ايچنده کونک اون دوستلر آ -

کيتدی؟ می ده نعلينلری مطبخک  

 کريمه سی باقار که ده بر آلير. ايچنده جامع طوغری صولوغی ˓اورتر باشنی فرياديله

دالمش: اويونه چوجقلرله  

حايقرييور. دييه صايمام... بونی بن اولدی. »بوقسو« دفعه ايکی حسين مقرده ش آ -  

نعلينلر؟... يا ھانی سنی! قيزی چنکانه کيدی سنی -  
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قوپارير... واويالدر بر آناسی فرياديله  

 صوله باقارلر صاغه فيرالتمش. طرفه بر ينه يوق. شی اويله آياغنده قيزک می؟ نعلينلر

بول... قويدکسه نعلينلری ˓باقارلر  

 ايچون کوندره بيلمک مکتبه کون او قيزی ياراماز بو کتيرر. أوه ربيعه يی خانم وسيله

 قارشديرر. آلتلرينی مرديوه ن ˓دوالبلری آرتق وسيله الزم. کيدرمک بولوب شی بر آياغنه

 شی بر ترلکلرندن اسکی قوجه سنک ياخود ˓اسقارپينلرندن ˓قوندوره لرندن اسکی کندی يا

 اولورسه نه چاره! نه اما کلير شابسال پک ˓بيوک پک آياغنه قيزک شی لنانبو بولور.

قالمسون... مکتبندن ده کيسون شی بر آياغنه چوجق ˓اولسون  

 مکتبی قرائتلريله آواز کيدر. مکتبه سوروکله يه سوروکله يه قابلرينی آياق قوجه ربيعه

قاتيلير. مياننه رفيقه لری طولديران  

 ملکۀ بيلديکی اوله فيضياب مکتبدن کيرر. چارشافه صوکره اورتوسنه باش اوال ˓بيور قيز

 سنه لک بش درت مکتبه که درجه ده او آشاماز. پک حدودينی »بنين بيکسيون« قرائتی

 ايده مز. پيدا رسوخنی اوقومق عباره بر سطرلق ايکی قالير. حکمنده يکن لم کأن مداومتی

قالمشدی. الھيلر بعض يالکز دهخاطرن قيزک اوله رق تحصيلی يادکار مکتبک  

 ˓اوينامسی زياده چوجقلرله ارکک بولنردی. ايشته تحصيلی يادکار ربيعه نک ˓اوت

 که ايتمشدی انتاج بکزه مسنی انلره اطوارجه اخالق ˓طبيعت قيزک قالقماسی دوشوب

 غليظه شتوم ايشيدلديکی کبی چوجقلرندن محله تربيه محروم زمان حدتلنديکی برينه

ايدردی. لاستعما  

ربيعه  قيزدی. بر بويله ايشته ربيعه ايسته ديکی ويرمک بکه مفتون يکنی خانمک وسيله

 تعبيراتی ايتديکی بعضاً صرف فقط بچق. درت درت ياش حسنه... قرده شی کوچک نک

 مکتبه دھا ثانيه سی... نسخۀ ھمشيره سنک بيوک تربيه جه ده بو بيلمز. انسانلر بيوک

 والده سی موھبه... بر مخصوص عائله يه او اوليش کالم مير قدر بو هياشد او يوق. کيتمک

خانمه: وسيله  

ديسه کز: ˓اسيرکسون نظردن ربم ... ديللی؟ قدر نه قيزکز ماشاله -  

 اونک ايچيردم. صوينی آرتق قناريه نک اوکا بن ايکن قونداقده دھا ديه سويله سون چابق -

اولدی. کبی بلبل بويله ايشته ايچون  
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 طوغريسی ايسه قناريه ھانکی او چکديکی خوينه صويندن ˓چوجغک آليرسکز. ابنیجو

ايمش. قوش بر بوزوق آغزی  

 اوزون اوکيدر. قاپيسنک سوقاق تربيه لری مکتب ايلک چوجقلرينک خانمک وسيله

اوکلری  ˓دليکلی آلتلری مخصوص چوجقلره يوريمامش صاتارلر ھنوز چارشيده

 چوجقلرينی ايچنه اونک خانم وسيله ايشته ردر.وا اسکمله لری کوچک سورکولی

 يمش بر نوعندن پورتقال ˓الما کوره موسمه ياخود اکمک ديلم بر يا ده اوطورتور. اللرينه

آچار: قنادينی تک قاپيسنک سوقاق طوتوشديرر.  

کچه جک. داه داھلر بورادن شمدی ياوروم باق -  

 آلتنده چوجغک اولور. مشغول ايشيله أو کيدر کندی يرلشديرر. اورايه اسکمله يی نوازشيله

 قيامت... کچن کلن پانوراماسی. سوقاق بر مکمل اوکنده ˓ييه جکی ألنده ˓الزمليسی

اکله  ˓اوطورر اوراده ساعتلرله چوجق ديمک... وارسته احتياجدن بر ھر آرتق ياوروجق

ً  نير.  بر سودليجه ˓يجهياغل آغزينه ˁيوزينه قاپارلر. چوره کنی اکمکنی الندن کوپکلر بعضا

حايقرير: قيز ياالرلر... ده اونلری ايسه بوالشمش شيلر  

ھاپ... اکمکمی بنم قوچوقوچو ... آننه -  

ويرر: جواب سی آننه  

کبرتيرم. دوکر ھپ قوچو قوچولری او کليرسه م شمدی بن کيدی. يرامازلر کيدی -  

 قورو ايچون وتمقآو چوجغی تھديداتی بو عليھنده کی قوچو قوچولر خانمک وسيله فقط

 بو اونک والده سی حايقردقجه قيز چيقماز. ياننه حسنه نک براقوب ايشنی عبارتدر. الفدن

کيدر. آوونور اويله ده قيز ويرر. جوابلر اوله جق بخش تسلی قارشی فريادلرينه  

 ھپ اويونلری قيزدی حمام ˓جوز ˓اشک اوزون ˓بردربر ˓قايديراق چوجقلرک ارکک

 قارشی اطفالک بالتھور يکد يکرلرينه وينانير. بو اويونلر اثناسندها اوکنده حسنه نک

 بر قالماز. ايشتمکله يالکز ايشيدير. ھپ غليظه يی تعبيرات ˓لسانيه يی تجاوزات بولندقلری

 آدمجغز بولنور که لسانده اطالۀ اويله باباسنه باشنده سفره اقشام ايدر. ضبط کبی فونوغراف

 ً زوجه سنه: بعضا  

باقسه  طاغيده جغم... چکه سنی اوروب يومروق بر شمدی قالدير. يانمدن رجاغیيمو شو -

پيسلکلری... بو اوکره نيور کيمدن آ سوکويور. ک  



 
248

 که... کيتمدی مکتبه دھا بندن... يا سندن يا قوجه جغم؟ آ اوکره نه جک کيمدن - زوجه سی

... بيله جک؟ سوکمکی نه او می؟ قيزيلير القيرديسنه چوجغک قدرجق او  

ميسک؟ ايشتميور قويو قويو... کبی طلومباجی بر ده ھم سوکيور. بيله جک؟ نه نصل -  

بيلمز... بيله معناسنی سوزک سويلديکی چوجق قدرجق او -  

صريته رق: عارسز عارسز حسنه  

عورتنی... آناسنی کيدی سنی بيليرم... اعال پک بيلميه جکم؟ ... نيچين -  

 صاغه کبی قوپاره جقمش طوته رق دوداقلرينی ه نکحسن اوزاتوب النی ھمان باباسی

باشالر. حايقرمغه بوغوق بوغوق قيز بورار. صيقيجه صوله  

تالشله: خانم وسيله  

کسيله جک... نفسی قيزک براق آيول... -  

 قارشی آناسنه ˓سکا يعنی عورتمه سوکيور. آنامه اولمش ميسک طويميور کسيلسون! -

بوزييور. آغزينی  

قوروسی... پيچ يتشميه سيجه سويليور. بيلمه دن معناسنی اما ورسويلي افندی -  

اوغوشديره رق: کوتوروب کوزلرينه النی ايکی حسنه  

ايشته... بابام بنم اوله يم؟ قوروسی پيچ نه يه -  

 بندن سندن اولديغنی ديمک نه پيچک اما دييورسک بيلمز سن ميسک؟ کورييور -باباسی 

بيليور... ايی  

ديمک؟ نه پيچ ˓قيز استغرابله)( –خانم  وسيله  

اولورسه... يبانجی باباسی -حسنه   

 نره دن ˓يمورجاقلری... قيز زمانه کوتوره رک) امان آغزينه (پارمغنی –خانم  وسيله

بونلری... سن اوکرنيورسک  

 بن دکل... يبانجی بابام بنم او ده ده ديدی پيچ صادقه عمر سوقاقده کون کچن -حسنه 

يدی.د اوغلويم بابامک  

بر  ايچون سفيله اطفال ˓قالقيشيرلر امتحانه اينجه يه اينجه دن دھا حسنه يی باباسی ˓آناسی

 قالوب حيرتده غير مؤدبه يه فقط واسعه معلومات ايدنديکی سوقاقده اوالن ابتدائی مکتب

ايصيررلردی. پارماق جداً   
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  محمد أمين(1896-1944) 

 

  ايکنجيسی وزندر.  ،لرک برنجيسی يازيشبن اسکی ادبياتدن ايکی يولده آيرلدم. بون

چونکه عموم ترکلره قارشی شمدييه قدر کجيکن بر ايشی  ،يازيشده اونلرله برله شه مدم

چونکه بو يولده يازيالن  ،آنجق بو يولده يازارسه م کوره بيله جکم. اونلرله وزنده آيرلدم

  .شعرلرک پارمق حسابتدن باشقه بر يولده سويله مکه ديلی دونميور

  بر پارچه آکالته يم.

اسلوب ياخود يازيش نه در؟ طبيعتک و انسانلغک روحده ياخود بين و يورکده 

اويانديرديغی بر طاقم دوشونجه لر و دويغولری باشقه لرينه آکالتمق صنعتيدر که بو ھر 

شاعرک ياراديليشنه و ايچنده بولونديغی عالمک کنديسنه کوسترديکی شيلری طويوشنه 

او حالده بن نه يولده يازملی ايدم؟ کوزلری ايلک آچيليشده بر بالقچی قولوبه  کوره اولور.

سنک ايسلس چاتيلرينه ايليشن و ننه سنک سويله ديکی نيتی سسلرينی دالغالرک 

اوغوتلتيلری بوغان بر بالقچی اوغلنه ناصل يازی يازمق ياراشيرسه ايشته اويله! اھالينک 

ولرينی کندی يورکنده بوالن و او جاھل آنا بابا آره طويغ ،دوشونجه لرينی کندی بينندن

سنده الينه آلوب اوقومق ايچون يازلمش بر کتاب بوالمايان و يوزينی اوقشامق ايچون 

اوزانمش بر ال و ضعيف روحنه قّوت ويرمک ايچون قارشيسينده بر قّوت بولوب کوره مه 

  ين بر عوام اوالدينه ناصل يازی يازمقسه ايشته اويله!

 

  

 بر دلی قانلی يه

  

  سن ده اسکی جھانلری ييقارسک ،اوت کنجسک

  ھر کون جوشقون بر دکيزدن بر قومساله چيقارسک

  حتی سنک او قارا کلق کيجه لرک پاريلدار

  سنی ھر شی آلقيشالر. ،سکا قيشلر زانباق صاچار
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  سن ده يکی دنيالرده ياشارسک ،اوت کنجسک

  رسکھر کون نيجه دوغمايه جق چوجوقلری اوقشا

  بلکه سنک کوکلک ايچين ھپ کوزللر چيرکندر

  سنی کوکه يوکسه لتير. ،سکا ملک قوجاق آچار

  

  لکن سن بر اوچورمه دوشمه يه يم دير ايسه ک

  بر آز آلچال او يوکسه لمک ايسته ديکک کوکلردن

  او روحکی بولوتلرک سينه سنده اويوتما!

  ديمه» دار«فقط يره  ،طبيعتی بويوک طانی

  فقط ملک ايسته مه ،بر يووا ياپ سوکيک ايچين

 سن طوپراغک اوالديسک بونی اصال اونوتما!

 

 

 يحيی کمال بياتلی(1884-1958) 

 

  رندلرک اولومی

  

  حافظک قبری اوالن باغچه ده بر کل وارمش،

  يکيدن ھر کون آچارمش قانايان رنکيله.

  کيجه بلبل آغاران وقته قدر آغالرمش،

  نکيله.اسکی شيرازی خيال ايتديره ن آھ

  

  اولوم آسوده بھار اولکه سيدر بر رنده؛

 کوکل ھر يرده بخوردان کبی ييلرجه توته ر.

 وسرين سرويلر آلتنده قالن قبرکده

 ھر سحر بر کل آچار، ھر کيجه بر بلبل اوتر.
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 (1888-1840)  نامق کمال

 

ضابط قاچ بر - بک صدقی مجلس) يکنجیا(  

 

 طونه يه کيجه باشالدی! ييقمغه لرينیچادر دشمن ˓بک کيره رک): (ايچری ضابطلر

چکيليور! طرفدن ھر ˓قورمش کوپريسنی  

کوردم. ده بن بک: صدقی  

 بايراق ايکی بر ˓طوپ قاچ بر بلکه چيقالم! ديشاری ˓آ ايتسه کز امر ضابط: برنجی

 براقديررز.

الزم؟ نه يه دوشمک ارقه سنه خصمک چورمش يوز بک: صدقی  

طونه  عسکرينی يا. ايتمدی صلح دولتله ايسه چکيلدی ادنبور هللا! سبحان ضابط: ايکنجی

 بو کشی يی قاچ بر دھا قرداشمز! بزم ده اورده کيلر دکلمی؟ کوندره جک طرفنه بشقه نک

اولور؟ نه اليقويسه ق طوپراقلرده  

چويرتميه لم. کری يوزينی بک: صدقی  

ياپه  نه کيدرکن که ياپدی نه زمان کلديکی وار؟ احتمال اولمق نه چويررسه ضابط: برنجی

ييله  می ارقه سندن ˓ييلمدق يوزندن قورقالم؟ دشمندن می بز قاچيور. بزدن دشمن جق؟

 ھر ˓باشالدی طوپه طابيه لر بر او ايشه سن! طوپلر ˓ايت امر چيقالم! ؟ ˓ايت امر جغز؟

دوکيليور. عسکر طيشاری طرفدن  

 

)کلير (قوشه رق چاوش عبدهللا - اّولکيلر مجلس) (اوچنجی  

 

عبدهللا ! بک: صدقی  

افندم ! چاوش: عبدهللا  

 عسکرمزله سالمالسونلر! يولجيلری آتسونلر! طوپ ˓ايدک امر ˓بک ضابط: ايکنجی

ديمسونلر. بلمزمش رعايت عثمانليلر دوستمز باری چيقالم. تشييعه  
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ارقه  ده بن ياپک! کيدک! اولسون. کبی ديديککز سزک˓ اعال پک اعال پک بک: صدقی

چيقار). (ضابطلر يرم.يتش کزدن  

 

عبد - بک صدقی مجلس) (دردنجی  

 

عبدهللا ! بک: صدقی  

بيور! چاوش: عبدهللا  

نره ده؟ چوجق بک: صدقی  

ياننده. بکک اسالم اوله جق؟ نره ده می؟ چوجق چاوش: عبدهللا  

نره ده؟ اسالم ای بک: صدقی  

طيشاريده. چاوش: عبدهللا  

می؟ صاغ بک: صدقی  

بيلمم. شمدی اما ˓صاغدی ده ايکيسی ˓صاغدی زمان براقديغم بن چاوش: عبدهللا  

ياپديکز؟ نه اولدی؟ نه ˓بقايم سويله بک: صدقی  

 کولکه. عادتا چوجوق غضبی. اللھک ˓دکل آدم او نه در؟ ميدر؟ بک اسالم چاوش: عبدهللا

 نی!ب ھم ايده جکلردی تلف کنديلرينی ھم قالدی از ياپشيور. ياننه بو ˓می کتدی يره بر او

 اولسون. خشنود ده هللا ˓خشنودم ده ايکيسندن بن لکن اره مشسکز! آدم اما کوندرمکه ايشه

قانليلر! دلی شيلر اسالم  

ياپديکز؟  نه سويله! انی ياپديکز؟ نه ای بک: صدقی  

يناشه  ياننه اوردونک درلو بر ياتدق. کويده بر کيجه اوچ ˓چيقدق بورادن چاوش: عبدهللا

 بر اوراده کتدک. آلتنه تپه نک شو تا سورينه سورينه بولدق. يول یکيزل بر صکره مدق.

 ياريسی کيجه باشالدی دشمن صاقلندق. مغاره ده او بيليرم. زمانندن آوجيلق بن وار. مغاره

 البته بن« دير او ايت! ضبط وارسه حدک ˓می کوردی بونی بک اسالم يقمغه. چادرلرينی

 ˓ديدم »دکل الزم« اولمدی. ˓ديدم »ايتميک« بن ».مچيقار البته ده بن« کولکه ».چيقاجغم

 ˓ديدم »قوپار؟ می قيامت چيقالم! ھايدی ای« اولمدی. ˓ديدم »کيدييور دشمن« اولمدی.

 نه اما ياقلشدق ياقلشدق. خيلی بر ياننه جبخانه نک کيزلنه کيزلنه سورينه سورينه چيقدق.
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 درلو بر ˓چالشدق دوشندک صارمش. قره قول ايچنده قره قول اطرافنی جبخانه نک فائده؟

جبخانه  بک اسالم ديرکن »چيقالم بورادن سالمتله ھايدی« بن صوقيله مدق. يره استديکمز

 اينديرمشلر. صنديغی باروت بر اوکنه قپونک مکر می؟ اتمسون طبانجه بر قارشو يه

بولدی! انی واردی تا ده قورشون  

کسه رک): صکره؟ (سوزينی بک صدقی  

 صاريالنه... صاريالن تفنکه قوپدی کورلديدر بر اوله جق! نه صکره ش:چاو عبدهللا

 ايمش عاشق اولومه صانکه بک اسالم ياغمغه ... قورشون کبی طولی اوزريمزه باشالدی

 اولومی صانکه ايرلمز. يانندن ذاتی کولکه سی چاليشيردی. قوجاقالمغه قورشونلری کبی

 او - ده ياره لندی يرندن اوچ بک اسالم ˓نويرسو برکت اينانک! ديسه م کوردم کوزمله

 چوجق ˓طوتدم اوموزلرندن بن يقلدی. يره ˓بايلدی - ياره لنير طرفندن اوک ھپ ده مبارک

 چکدک. برابر ده اونو ˓کيردک چاليلغه کنارنده کی مغاره نک ˓صارلدی اياقلرينه ده

 ايکی اراده او صوقلدق. مغاره مزه يواش يواش بوله مديلر! ايزمزی قارغه شالقدده

 ده اوته کی چيقاردم. ˓ايدی اوستنده کورکمک صاغ بری دوشدی. قسمتمه بنم ده قورشون

طورييور. حاال ˓طرفده اوک ھم ˓بوطمده  

قورتلديکز؟ نصل مغاره دن بک: صدقی  

مغاره  صباحلين بن کچمش. کيجه طونه يی عسکری دشمن اولطرفده کی چاوش: عبدهللا

 يوله صاپه کيتديکمز ˓قالقدق يولداشلرله يوق. کيمسه˓ فمه باقدماطرا˓ چيقاردم باشمی دن

 که باقدق ˓آچلمز آچيلير صباح ياقالشدق. قلعه يه کيزلنه کيزلنه اره لرنده چالی ˓کيردک

 کبی يلديرم ينه می کوردی بونلری بک اسالم چيقيور. عسکر طابيه سندن عزب

 »کيرميه يم قلعه يه ياقمه دن دھا یصنديغ جبخانه بر که اولسون عھدم اللھه« ˓صيچرادی

 ده بن آ ... ديدک کولکه ذاتی اوته کی اوکنه... عسکرک دوشدی ˓باغردی کره بر ديه

 النده بر چاتدق. دشمنه آتيليور... اغزينه جھنمک بک اسالم يا استدم. براقمامق يانلرينی

 قورشونده بر رالدی ...ف طوغری عربه سنه جبخانه بر ˓ديدی يا قليچ... النده بر ˓طبانجه

کوشه  بر کوکک پارچه سی ھر برينک ھر عسکر... ياننده نه بارکير نه قالدی عربه نه

يوقدی. يا واردی يا قدر اره مز سزک بنمله اره سی ايله عربه ˓بک وهللا فرالدی. سنه  

دلی قانلی! ارسالن بک: صدقی  
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 بک ميراالی کيده لم! ھايدی ˓رالوير ˓بک« صاقالدی! هللا ده بزی ده انی چاوش: عبدهللا

اولميه  ˓باقدم آير! برندن برينی وارسه حدک ˓اتش او ˓باروت غوغا ديدم. »بکلر بزی

 خبر سزه ˓ديدم »قوپار می قيامت اکسلمکله آدم بر« دونمش. يوزی ذاتی دشمنک جق...

کلدم. ويرمکه  

اولسون... لحال ھپکزه اتمکی وطنک اولسون. راضی ھپکزدن هللا ˓آفرين بک: صدقی  

 ساعت يارم دھا به! قاچيورلر بک! ˓باق باق باقه رق): طيشاری (طابيه دن چاوش عبدهللا

نه! عجله کز ˓اولمدی  

قزييورسن؟ می کتديکنه دشمنک بک: صدقی  

 آتش دھا ساعت بر صانکه سومم. قورقاغنی اوقدر ده دشمنک بن ˓باق چاوش: عبدهللا

 قيلجی النده ينه هللا ! هللا کليور! بک اسالم بک ... قوپار؟ می قيامت طوررلرسه قارشوسنده

 بورايه باغره رق:) بکه (اسالم کليور! کبی کيدر مزاره صانکه کليرکن قلعه يه قيرلمش

قوپار؟ می قيامت کيررسه ک قلعه يه صانکه بکليور! بک ميرالی آ! کلسه ک  

يوقمی؟ ياننده چوجوق بک: صدقی  

 آتشک مبارک کيره بيلدی! ايچری ھله ھيچ؟ می آيريلور ارقه سندن کولکه چاوش: عبدهللا

قوپار؟ می قيامت ˓اولور نه يورورسه ک آ ! يواش بويله از بر ده کيدرکن اغزينه  

 البته اوليدم سبب تلفنه يره بيھوده شونلرک اولسون! شکر کره بيک حقّه جناب بک: صدقی

يتشدی. عنايتی ينه اللّھکھله  اولوردم... مجبور اولدرمکه کنديمی يا چلديرردم يا  
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 (1682-1611) اوليا چلبی

 

لب درياده قوم اوزره آسوده حال کيدرکن اوکيمز صيره ھنوز کتمش بر پاره باصلمش آت 

اياغی ايزی کورندی اما اول ايز کيده کيده دخی بيوک ايز اولدی الحاصل اوچ قارش انلی 

 نجقلر شول ايزی تماشا ايتديکز می ديديکمدهاوغال ايز اولدی حقير غالملريمه ايتدم بيره

فرھاد و خسر و ايتديلر واللھی سلطانم عجايب بيوک آدم ايزی ديو يولک صول جانبنه 

 بقرلر بيره اوغالنلر بو صاغ طرفه بقک نيجه آدم ايزيدر اشته بو آت ايزيدر ديديکمده

ر ديديلر مکر آت وا اوغالنلر آت ايزن کوروب اشته سلطانم بو طرفده بر آدم ايزيده

برابر آتليله کيدر بر يايان وار ھمان حقير آتدن اينوب بسم هللا ديوب آدم  صولنده ايزينک

دخی يری حرارت اوزره  قارش کلوب دورد ايزن قارشلدم کعبه حقيچون آدم ايزی کامل

ديو مشاوره ايدوب نه  اصيجاق ايدی عقلمز باشمزدن کيدوب آيا بو نه حال و نه حکمتدر که

کيده يور اللھه صيغنوب  اوزره قوملق درياده لب اره ايده لم اول ايزلر اوکيمز صيرهچ

يول  ايده رک اياق اياق کيده رک مداومت و معوذتينه الکرسی آية غالملر و رفيقلر ايله

سرچکمش چنار و قواق و مشه اغاجلرينک آدم بلی قالنلغی داللری  اوزره بعض اوج سمايه

 دھشت حاصل اولوب براقمشلر ديبه لک حقيره دخی زياده ييره بکسو کويا اوصطره ايله

دکل الحاصل کامل بو حال  ممکن دونمک ويردی اما نه چاره يولمز اولدر کری تالش ال

درياسی کنارن کچوب دخی  پيره وزه ساعت کيدوب ٣داغلر و اورمانلر ايچره  اوزره

يدرکن ھمان اون عدد پر چنکلستان اورمانلره کردکده جان باشمزه صچرايوب ک بيوک

سالح حايدود حرامی کفره لری بزی کوردکلرنده األمان مدد توبه سلطانم ديوب توفنکلری 

و قليجلری اورمانلر ايچره آتوب آغالشراق آتلريمزک اياقلرينه صارلديلر حقير بونلردن 

ف ايللک ندر ملعونلر ديو حاللرن سؤال ايتدم بر االی يولجی کفره لرز لط ينه االرقه بيره

سزک ايلريده کيدن بيوک آتلو و بر بيوک ياين آدم يولداشلريکز باشلری اغاجلره برابر 

بر  وار و آتلينک النده و بر النده قليجی ديه نکی اولوب اول ييان آدمک النده بر صوپا

وار يوللر اوزره اغاجلری کسه کسه کيدرلر بز سزک اول يولداشلريکزی کوروب  قليجی

قالدق و اول يايان النده کی صوپا ايله بريمزک باشنه  کيدوب بر کنارده عقلمز باشمزدن

 کفره يه نجه اوردی ايسه خورد خشخاش ايتدی اشته لشی ديو لشی کوسترديلر حقيقة الحال
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کفره  يری قالميوب جمله خورد اولمش انجاق وجوديدر ديه جک لبوط اورمشکم آدم اويله

کوريجک ديبه لک  بو حال ايله کفره يی وب بز دخیلباس ايچنده تفتک تفتک ايد لشنی نک

مرد اولنلری باشلری ايمش بو کفره لردن  کفره لر حراميلر ايمش عقلمز باشمزدن کتدی اما

آنلر بزم  دخی خوف ايدوب اورمانلر ايچره آتدقلری سالحلرن جمله آلوب اشته ملعونلر

جرأت ايدوب  توبه و حراميلکه ايلريده يولداشلريمزدر تيز بر دخی سالح ايله يوله چقماک

طقوز عدد سالحلرن آلوب  بر خيلی تکلملر ايلدم اما خدا بلر کم بيجان اوله يازدم غالملرم

 طقوز کفره کافرلر اورمانده عالم حيرتده قالوب انده براقدق اما حقير دخی ايلری کتمکه

ينه پره وزه  اولوب يوله روانه توکلت علی خالقی دييه رک ينه قالميوب درمانم اصال

درياسی کنارنجه کيدرکن ينه ايزلرينه راست کليردک اما ايزلری کوچلمکه باشليوب يانيه 

لی ارسالن پاشا اوغلی قپالن پاشا چفتلکی ياننده ايزلرن غائب ايتدک اما يوزلرن کورمدک 

يوق ايدی  و بو محللرده يولجيلره قرشو راست کلدکده سؤال ايتدک ذره مقداری خبرلری

سوار اولدقده حضرت قرآن  مالحظه ايتدمکه جميع زمانده آته بو عبد کمتر آنی ھمان

ً مداومت  راست کفره لره ايدوب کيدردم بو يولده اول حرامی عظيمه و فرقان کريمه حفظا

ايده لردی اما  بلکی برقاچمز تلف نفس عربده مز کچوب و بر عظيم ايدک کرک کلسک

 حفظ ايتمک ايچون اوکمز صره محافظه جیبزلری  قرآن حرمتنه جناب هللا حضرت

رفيقلر کوندروب حرامی باشی يی لبوط ايله قتل ايدوب کفره لر دخی بزی آنلردن ظن 

حراميلردن  توبه ايدوب سالحلرينه مالک اولوب قرآن عظيم حرمتنه ايدوب آمان ديوب

  خالص اولدق.
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 (1730 – ?1681)  نديم

 

  چارپاره لیسينه می دلدی بو کون بر آفت 

  کل يکاقلی کلکلی کّرا که لی مور خاره لی 

  چفته بکلی سيم کردنلی کنش رخساره لی

  کل يکاقلی کلکلی کّرا که لی مور خاره لی 

  بر جوان قاشی صاريق صارمشم افندم باشنه

  سرمه چکمش عطر شاھيلر سورنمش قاشنه

  شمدی کيرمش داخی تخمينمده اون بش ياشنه

  که لی مور خاره لی کل يکاقلی کلکلی کّرا

  

  شھنشينلر زينتی آغوشلر پيرايه سی

  داخی بر ييلدر يانندن آيرياللی دايه سی

  سوديکم کوکلم سروری عمريمک سرمايه سی

  کل يکاقلی کلکلی کّرا که لی مور خاره لی

  

  شيوه سی نازی اداسی خنده سی پک بی بدل

  کردن پوسکرمه بکلی کوزلری غايت کوزل

  دن زلف تل تل اينجه بلصيرمه کا کل سيم کر

  کل يکاقلی کلکلی کّرا که لی مور خاره لی

 اول پری رويک جفای چشم جال
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 (1600-1526) باقى

 

خوشکواردر می شعي زمان ساقی  

بھار رونق و کل رنک و منسي بوی  

عالمک باغ کم فرصتی کچورمه غافل  

دکل يار و زرق موسم و زھد ايّام  

مده کمغ کنج بودم عمری کچورمه يعضا  

عشق ھوائ غمدن لّجهء نیقيزور دل  

تری وهءمي معرفتک نھال باقی  

نوبھاردر ده لميا نوش لهپيا قچ بر  

پرورد کاردر رحمت و فضل آثار  

داردريناپا دولتی بیكي دوری کل  

کذاردر و کشت و عشرت و شعي ھنکام  

باردريجو لب و باغ کنار منزل  

روزکاردر آتر کناره بر البتّه  

آبداردر غزل بر قتنده عارف  

 

*** 

 سن ايشته ديرسك كلزار يوزى غنجه لبى بر

 بن ايشته ديرسك زار عندليب غمده خار

 كل برك ياكاغى سنبل صاچلرى مل لبلرى

 سن ايشته ديرسك رفتار خوش سرو سمنبر بر

 روان دلجونك سرو ھر سورر يوزلر پاينه

 بن ايشته ديرسك ديدار عاشق بر كبى صو

 كار شيوه شوخ رارط سى طره ساحر زلفى

 سن ايشته ديرسك مكار سى غمزه جادو چشمى
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ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 

 

 ا
 ջուր - (āb) آب

 ավագ քույր - (abla) ابال

 ձի - (at) آت

 միս - (et) اَت

تاآ  (ātā) - հայր, պապ, 

նախահայր 

 կրակ - (ateş)   آتش

-հետքեր, ոտնա - (asar) آثار 

հետք  

 ,փաստարկ - (ispat) اثبات

ապացույց 

 ընթացք, պահ - (esna) اثنا

 ,հագուստներ - (esvab) اثواب

զգեստներ 

 եթեր (.քիմ) - (esir) اثير

  ,1.նիստ- (ictimai) اجتماع

2. հասարակական 

 ,շուտափույթ - (acil) آجل

անհետաձգելի 

  ,1. ցավ, վիշտ - (acı) آجى

2. կծու, դառը, մռու  

  քաղցած - (aç) آچ

 ընկերներ - (ahbāp/-bı) أَحباب

-հավանա - (ihtimal) احتمال

կանություն  

 ,կարիք - (ihtiyaç/-cı) احتياج

պահանջ,  անհրաժեշ-

տություն  

-նախազգու - (ihtiyat) احتياط

շություն, զգուշություն 

 շնորհ, պարգև - (ihsan) احسان

 ,տխմար - (ahmak) احمق

ապուշ 

 ծեր - (ihtiyar) اختيار

-արտահա  - (ihrāc)  إِخراج

նում 

 ,փայտեր - (ahşap/-bı) اخشاب

փայտաշեն  
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-բարոյակա - (ahlak) اخالق

նություն 

دآ  (ad) - անուն 

دابآ  (adab/adap/-bı) - 

ավանդույթ, կարգ 

 մարդ - (adam) آدام

-նրբանկա - (edeb/edep) ادَب

տություն, 

բարեկրթություն  

 ,վարժություն - (idman) ادمان

մարզանք 

 .ազան, իսլամ - (ezan) اذان

աղոթքի կանչ 

-հնազանդու - (iz‘an) اذعان

թյուն 

راَ  ( er) - զինվոր  

اآر  (ārа) - միջև, մեջ 

 չորս - (erba‘a) اربعه

/اربعين اربعون  (erba‘in/erba‘un) - 

քառասուն   

- (irsiyyet/irsiyet) ارثيت

ժառանգականություն 

ودار  (ordu) - բանակ 

 ,երկիր, հող - (arz) ارض

գետին 

 ընկեր - (arkadaş) آرقداش

 մեղու - (arı) اری

  սալոր - (erik) اريک

 քիչ - (az) آز

انژآ  (ajan) -1. գործակալ, 

լրտես, 2. ոստիկան 

اندهژآ  (ajanda) - օրագիր, 

նոթատետր 

درھاژا  (ejderha) - վիշապ 

نسژآ  (ajans) - գործակալու-

թյուն 

 հիմք - (esas) اساس

 ً ًاساسا  (esasen) - հիմնականում   

 վարպետ - (üstad)استاد

 ծածկոց - (estar) استار

-հեռատե - (istib‘ad) استبعاد

սություն 

  գաղտնիքներ - (ısrar) اسرار

 ,պնդում - (ısrar) اصرار

համառություն 
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ايتمک اصرار  (ısrar etmek) -

պնդել 

 կայարան - (iskele) اسکله

 ոճ - (üslup) اسلوب

 Ասյա - (Asya) آسيا

 ուտելիք, ճաշ - (aş)  آش

 ,ավազակներ - (eşkiya) اشقيا

ապստամբներ 

 ,անցնել - (aşmak) آشمق

հաղթահարել  

 երկու - (isnan/isneyn) اثنان/ اثنين

  իրեր (եզ. թիվ - (eşya) اشيا

  (şey)  شی

 1.կախված - (askı) آصقى

զարդ, 2. կախիչ 

 թաց, խոնավ - (ıslak) اصالق

 մեթոդ - (usûl) اصول

 ,շրջակա - (etraf) اطراف

շրջակայք  

  կղզի - (ada) آطه

 ,1. հարգանք - (itibar) اعتبار

պատիվ, 2. կատառում

  

-հավասա - (itidal‘) اعتدال

րակշռություն 

-դիտողու  - (itiraz‘) اعتراض

թյուն, առարկություն 

 ,հավատք - (itikad) اعتقاد

հավատալիք 

 ուշադրություն - (i‘tina) اعتنا

-հայտարարու - (i ‘lan) اعالن

թյուն 

 բարեկարգում - (i ‘mar) اعمار

 ուռկան - (ağ) آغ

 աղա - (ağa) اغا

  ծառ - (ağaç) آغاج

 ,պատրանք - (iğfalat) اغفاالت

խաբկանք 

-1. երջանկութ - (uğur) اغور

յուն,  հաջողություն,    

2. բախտ 

 ծանր, դժվար - (ağır) آغير

  բերան - (ağız) آغيز

  մտքեր - (efkar) افكار

  պարոն - (efendi) افندی

(դիմելաձև) 
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 սպիտակ - (ak) آق

 դերասան - (aktör) اقتور

 .աքչե (օսմ. դր - (akçe) آقچه

միավոր)  

 կաղալ - (aksamak) آقصامق

-1. Հարձակ - (akıncı) آقينجی

վող, 2. աքընջը 

(հեծելազորի տեսակ)  

 հաց - (ekmek) اكمك

 - 1. ամենա, 2. (ek) - (en) اک

վերջածանց   

 եթե - (eğer) اکر

-հյուրասիրու - (ikram) اکرام 

թյուն 

 բացատրիր - (anlat) آکالت

 էլիֆ - (elif) الف

  հազար - (elf) الف

 մաղ - (elek) الك

نليا -(alın) - ճակատ 

 հիսուն - (elli) اللی

تحانام  (imtihan) - քննություն  

 ,օրինակներ - (emsal) امثال

նմաններ 

 օգնություն - (imdat/-dı) امداد

 վաստակ - (emek) امک

 ալիքներ - (emvac) امواچ

 հույս - (ümit) اميد

ناختارآ  (anahtar) - բանալի 

 սպասում - (intizar) انتظار

 ,փոխանցում - (intikal) انتقال

փոխադրում  

ظاران  (enzar) - 1. աչքեր,           

2. հայացք 

  ժխտում - (inkâr) انکار

  մայր - (anne) آننه

-ամենալուսա - (enver) انور

վոր, լուսնափայլ 

 ,ժողովուրդ - (ehl) اھل

բնակիչ 

وآ  (av) - որս 

  տուն - (ev) اَو

 ,թափառական - (avare) آواره

անգործ, շրջիկ  
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 մեծ վրան - (oba) اوبه

وَتا   (evet) - այո  

 ,երգի՛ր - (öt) اوت

դայլայլի՛ր,  (հրամ. եղ.) 

 խոտ - (ot) اوت

 արդուկ - (ütü) اوتو

 անդունդ - (uçurum) اوچوروم

داو  (ինչպես նաև` اوت) (od) - 

կրակ 

 ,բարեկամներ - (evidda) اوداء

մտերիմներ 

 .խփի՛ր  (հրամ - (ur-vur) اور

եղ.) 

 ,տերևներ - (evrak) اوراق

փաստաթղթեր 

 ,կենտրոն - (orta) اورته

մեջտեղ, միջին 

 ծածկոց - (örtü) اورتو

كاورده  (ördek/-ği) - բադ 

 ,հյուսք - (örkü) اوركو

հյուսվածք 

-վախեց - (örkütmek) اورکتمک

նել  

 տխուր - (üzgün)  اوزکون

 ,խելք - (us) اوص

ուշիմություն  

 ուլ - (oğlak) اوغالق

 կարդալ - (okumak) اوقومق

 նրան - (ona) اوكا

تمکاوكر  (öğretmek) - սովո-

րեցնել 

 առաջ - (ön) اوک

 խորթ - (üveği/üvey)اوگی

   առաջ, առաջին - (evvel) اّول

اول ,այն (ցուց. դեր.) - (ol) اول

1. (ol) - եղի՛ր (հրամ. 

եղ.), 2. اول (öl) - մեռի՛ր 

(հրամ. եղ.) 

 եղող - (olan) اوالن

 կարթ - (olta) اولتا

    հասուն - (olgun) اولکون

قیياو  (uyku) - քուն  

وقياو   (uyuk) - փորված, 

խոռոչ  

 1. լուսին, 2. ամիս - (ay) ای
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پيا  ( ip) - պարան  

 թել - (iplik) ايپلك

 շուն - (it)ايت

 1.խմել, 2.ծխել- (içmek) ايچمك

 եկամուտ - (irat/-dı) ايراد

 ,առանձին - (ayrı) ايرى

անջատ 

حيضاا  (izah) - բացատրու-

թյուն 

-նախազգուշա - (ikaz) ايقاظ

ցում 

 երկու - (iki) ايكى

  առաջ - (ileri) ايلرى

كايلي  (ilik) - օղակ, կոճակի 

անցք 

 արջ - (ayı) آيى

 ب
 

ببا  (bāb) - դուռ 

 հայր - (baba) بابا

 ,վերջնական - (bāt) بات

կտրուկ 

  մաքս, տուրք - (bac) باج

 քույր - (bacı) باجى

  քամի - (bad) باد

ربا  (bār) - բեռ, պտուղ 

پازاربازار/   (pazar) - շուկա, 

կիրակի   

    գլուխ - (baş) باش

  ճնշել - (basmak)  باصمق

  ,1. պատճառ - (ba‘is) باعث

2. կապ, կապակցություն 

  այգի - (bağ) باغ

ژباغا  (bagaj) - ուղեբեռ 

 ,կապ - (bağlama) باغالمه

միացում 

 նայել - (bakmak) باقمق

 մեղր - (bal) بال

 դրոշակ - (bayrak) بايراق
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  վաճառող-(‘bayi) بايع

 պղպեղ - (biber) بـِبـَر

كبب  (bebek) - երեխա, ման-

կիկ 

 դեմքի գույն-(bet) بَت

تـِ ب  (ինչպես նաև`بيت) (bit) - 

ոջիլ 

-քննար - (bahis/-hsi) بحث

կում, զրույց, բանավեճ 

 գոլորշի - (buhar) بخار

  երջանկություն - (baht) بخت

 վատ - (bed) بد

 առատորեն - (bezl) بذل

բաշխում, շնորհում 

 մեկ - (bir) بر

برا بر   (berāber) - միասին 

 եղբայր - (birāder) بر ادر

 ,աղտոտ - (berbād) برباد

ավերված  

 ցուրտ - (berd) برد

-երկրագործու - (berz) برز

թյուն 

 տերև - (berg) برگ

  առաջին - (birinci) برنجی

  մենք - (biz) بِز

 ,կապված - (beste) بسته

փակված 

 հարթ, պարզ - (basit) بسيط

  հինգ - (beş) بش

  հնգական - (beşer) بشر

 Բաղդադ - (Bağdad) بغداد

  ցորեն - (buğday) بغداى

 չամուսնացած - (bekâr) بكار

 երես, երեսի - (benz) بكز

գույն 

  նման - (benzer) بكزر

  պարոն - (bey) بک

بكبکلر   (beylerbey) - բեյլերբեյ 

 սոխակ - (bülbül) بلبل

 հայտնի - (belli)  بللی

 ես - (ben) بن

بنا  (bina) - շենք 

  գարուն - (bahar) بھار
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 սա, այս - (bu) بو

 ,կործանում - (bevar) بوار

ավերում 

 հոպոպ - (bubu) بوبو

  ,մրրիկ - (bora) بورا

փոթորիկ  

 ,խողովակ - (boru) بورو

շեփոր 

-1. կընճ - (buruşuk)  بوروشوق

ռոտ, 2. ճմրթված 

 սառույց - (buz) بوز

  դատարկ - (boş)  بوش

 ,նեղուց - (boğaz) بوغاز

կոկորդ 

 .բաժանի՛ր (հրամ - (böl) بول

եղ.) 

 ,լայն, ընդարձակ - (bol) بول

առատ, շատ   

 գտի՛ր (հրամ. եղ.) - (bul) بول

 այսպես - (böyle) بويله

وکيبو  (büyük) - մեծ 

 սպիտակ - (beyaz) بياض

 ,բեյթ - (beyt) بيت

բանաստեղծ. երկտող 

چاقبي  (bıçak) - դանակ  

كبي  (bin) - հազար 

  իմացի՛ր (հրամ. եղ.) - (bil) بيل

 տոմս - (bilet) بيلت

 մեծ-(büyük) بيوک

 

 پ
 

 երիցուկ - (papatya) پاپاتيه

ژپاتينا  (patinaj) - սահք 

փադիշահ - (padişah) پادشاه

  

هپارچ  (parça) - կտոր, մաս, 

նշխար  

مقالهپارچ  (parçalamak) - մաս-

նատել 
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 ,1.փայլել - (parlamak) پارالمق

2. զայրանալ  

  մատ - (parmak) پارمق

  փող, դրամ - (para) پاره

  փաշա - (paşa) پاشا

پاموقپامبوق/   (pamuk) - բամբակ 

 բանջար - (pancar) پانجار

 ,մաս, բաժին - (pay) پای

չափաբաժին 

 ոտք - (pay) پای

 նավթ, բենզին - (petrol) پترول

  քող - (peçe) پچه

 հայր - (peder) پدر

  վարագույր - (perde) پرده

كتورژپرو  (projektör) - լուսար-

ձակ 

 փերի - (peri) پرى

موردهژپ  (pejmürde) - պատա-

ռոտված, գզգզված 

ژپال  (plaj) - լողափ 

-վարդա - (penbe/pembe) پنبه

գույն 

ژپهيزا  (peyzaj) - բնանկար, 

բնապատկեր 

 ,թղթաբեռ - (posta) پوسته

թղթատար 

 ,1. զարդ, 2. զանգ- (pul) پول

3. թեփ, 4. դրոշմա-

թուղթ, 5. փող   

رازيپو  (poyraz) - հյուսիսային 

քամի 

 պանիր - (peynir) پينر

 

 ت
بتا  (tāb)  - 1. կարողություն, 

ուժ, 2. համբերություն 

 ,հետևորդ - (’tabi) تابع

հետևող, հպատակ

  

 համ - (tāt) تات

 վիշտ, ցավ - (teessür) تأثر

 ազդեցություն - (te‘sir) تأثير

 թագ - (taç) تاج
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 ,տախտակ - (tahta) تاختا

փայտ, ատաղձ 

رتا  (tār) - 1. թել, 2. լար, 3. 

մութ, 4. առէջ 

 դաշտ - (tārlā) تارال

 .1 – (tarih) تاريخ

պատմություն, 2. 

տարեթիվ  

 հիմք - (te‘sis) تأسيس

 Աստված - (Tanrı) تاكرى

  հաստատում - (te‘kid)  تأکيد

 հատ, հատիկ - (tane) تانه

بتَ  (teb) - տենդ 

 բլուր, գագաթ - (tepe) تپه

-վաճառական - (tüccar) تجّار

ներ, առևտրականներ 

- (tahsis) تحصيص

հատկացում, 

նշանակում  

  գահ - (taht ) تخت

-բեռնաթա - (tahliye) تخليه

փում 

 .1. տոմս, 2 -(tezkere) تذکره

գիր,  3. հուշագրություն 

 խոնարհում - (tezelül) تذلل

 ,ածիլում - (tıraş) تراش

սափրում  

-դաստիարա-(terbiye) تربيه

կություն 

   ,1. հակառակ - (ters) ترس

       2. սխալ  

 ,1. թուրք - (türk) ترک / تورک

2.թյուրք  

 գնացք - (tren) ترن

 ինը - (tis‘a) تسعه

- (tis‘in/ tis‘un) تسعين/ تسعون

իննսուն 

 ,ջանք - (teşebbüs) تشبث

նախաձեռնություն  

-շնորհակա - (teşekkür) تشکر

լություն  

  ,ցուցադրում-(tezahür) تظاھر

հատկանիշ 

 ,բարեփոխում - (ta‘dil) تعديل

չափավորում  
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 ,բնորոշում - (t ‘arif) تعريف

ծանոթացում 

 մեծարանք - (ta‘zim) تعظيم

 հետապնդում - (ta‘kip) تعقيب

 ,նշանակում - (tayin) تعيين

որոշում  

 ,1. անգոր. այծ - (tiftik) تفتيك

2. այծի (անգոր.)  մազ, 

դֆտիկ, 3. ճեղքում   

 անիվ - (teker) تكر

 միակ - (tek)  تک

 կրկնություն - (tekrar) تکرار

 .թեքքե, դերվիշ - (tekke) تکه

կացարան   

 

پتلسقو  (teleskop) - հեռադի-

տակ 

 ակնարկ - (telmih) تلميح

 պատկեր - (timsal) تمثال

 ,նմանեցում - (temsil) تمثيل

տպագրում 

 կոկորդիլոս - (timsah) تمساح

  թութ - (tut) توت

 ծխի՛ր (հրամ. եղ.) (tüt) توت

 հաստատում - (tevsik) توثيق

تارتو  (Tevrat) - 1.Աստվա-

ծաշունչ, 2. Հնգամատ-

յան, 3. Հին կտակարան 

 աչալրջություն - (teykiz) تيقظ

 ث
 

-կայուն, հաս - (sabit) ثابت

տատուն 

  ,1. ծակող - (sakıb) ثاقب

 2. թափանցող 

عتاث  (tasi‘) - իններորդ 

  երրորդ - (salis) ثالث

 երկրորդ - (sani) ثانى

 ութերորդ - (samin) ثامن

-հաստատակա - (sebat) ثبات

մություն 
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 հարստություն - (servet) ثروت

 երեք - (selâse) ثالثه

 ,1. ծանրություն - (sıklet) ثقلت

2. նեղություն 

ثالثين/ ثالثون   (selâsin/selâsun) - 

երեսուն 

 /semanin) ثمانين/ ثمانون

semanun) - ութսուն 

  - (semaniye/seman) ثمانيه /ثمان

ութ 

 մեկ երրորդ - (sülüs) ثلث

 ,արդյունք - (semere) ثمره

պտուղ 

 ,գովեստ-(sena) ثنا

դրվատանք 

- (sevap/-bı) ثواب

բարերարություն 

 

 ج
 

بَلَج  (celb) - 1. գրավում,      

2. կոչում 

 ,գրավիչ-(cazib) جا ذب

ձգողություն 

 ,ճանապարհ -(cadde) جاده

պողոտա 

 .1. գավաթ, 2 - (cam) جام

հայելի, 3. ապակի 

  կյանք, հոգի - (can)  جان

-1. լարախա - (canbaz) جانباز

ղաց, 2. ձիավաճառ 

 ,ոճրագործ-(cani) جانى

եղեռնագործ 

 տգետ, անգետ– (cahil) جاھل

  գրպան-(cep/-bi) جپ

 .1. ջրմուղ,2-(cedvel) جدول

կանոն, 3. ցանկ, 

ցուցակ 

تأجر  (cüret) -համարձա-

կություն, 

հանդգնություն 

  պատիժ-(ceza) جزا



 
271

 սարսափ, ահ - (‘ceza) جزع

 դահիճ - (cellad) جالد

 .1. մաշկ, 2 - (cilt/-di) جلد

գրքի կազմ, 3. հատոր 

 ,պչրանք - (cilve) جلوه

նազանք  

- (cemmal) جمال

1.գեղեցկություն, 2. 

ուղտապան 

 ուրբաթ - (cuma) جمعه

-հան - (cumhuriyet) جمھوريت

րապետություն 

 դրախտ - (cennet) جنّت

-1. հանդեր - (cihaz) جھاز

ձանք, 2. օժիտ, 3. 

գործիք 

  դժոխք - (cehennem) جھنّم

 
 

 چ
 

  ,1.տանիք - (çatı) چاتى

2. բնակարան 

  շուկա - (çarşı) چارشی/ چارشو

 միջոց, ճար - (çare) چاره

  դար - (çağ) چاغ

-աշխա - (çalışkan) چاليشقان

տասեր 

 զանգ - (çan) چان

 պայուսակ - (çanta) چانطه

 1. ադամանդե - (çelenk) چلنك

թագ, 2. պսակ 

 սոսենի - (çınar) چنار

 ,1.դեմք, երես - (çehre) چھره

2. խոժոռ դեմք 

 հովիվ - (çoban) چوبان

  աղբ - (çöp) چوپ

 մահուդ - (çuha) چوخه

 ,կճուճ - (çömlek) چوملك

պուտուկ  

مقچيرپ  (çırpmak) - հարվածել 

 ելակ - (çilek) چيلك
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 ح
 

  ուխտավոր - (hacı) حاجی

-դեպք, պա - (hadise) حادثه

տահար, իրադարձութ-

յուն 

-ներկա - (hazaret) حاضارت

յություն   

պատրաստ - (hazır) حاضر

  

- (hazırlanmak) حاضرالنمق

պատրաստվել 

  դատավոր - (hâkim) حاکم

 վիճակ, արարք - (hal) حال

 մինչդեռ - (halbuki) حالبوکی

-պատե - (harp /-bi) حرب

րազմ    

 ,հերկում-(hars) حرث

մշակում 

  տառ - (harf) حرف

 շարժում - (hareket) حرکت

 ,հարգանք-(hürmet) حرمت

պատիվ 

-ազա - (hürriyet)  حّريت

տություն  

 զգացմունք - (his/-ssi) حسّ

  

  կարոտ - (hasret) حسرت

  ամրոց - (hisar) حصار

 ,սուրբ - (hazret) حضرت

մարգարե  

- (huzur) حضور

ներկայություն, 

հանգստություն  

-ուրա - (haz /hazz) حظ

խություն  

 իրավունք - (hak/-kkı) حقّ

-պատմութ - (hikaye) حكايه

յուն  

-միա - (hükümdar) حكمدار

պետ, կառավարիչ 

-կառավա - (hükümet) حكومت

րություն 

 օղակ, շրջանակ-(halka) حلقه
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احلو  (helva) - հալվա 

 բաղնիք - (hamam) حمام

         ,1. ջանք - (hamle) حمله

2. հարձակում 

 

 ,դեպքեր - (havadis) حوادث

իրադարձություններ 

 կենդանի - (hayvan) حيوان

 

 خ
 

 տիկին - (hatun) خاتون

 խաչ - (haç) خاچ

 ,արտաքին - (hariç) خارج

դուրս 

 ,1. կալ - (harman) خارمان

կալատեղ, 2. խառ-

նուրդ 

 ,հիշողություն - (hatır) خاطر

հարգանք 

 ,կայսր - (hakan) خاقان

թագավոր 

 հինգերորդ - (hamis) خامس 

   հորաքույր - (hala) خاله

  խմոր - (hamur) خامور

   ,1.տուն, շենք - (hane) خانه

2. շինություն  

  լուր - (haber) خبر

خذمتخدمت/   (hizmet) - ծառա-

յություն  

  ավերում - (harap)خراب

 ավերակ - (harabe) خرابه

 ,վերնազգեստ - (hırka) خرقه

քուրձ (դերվիշ. 

հագուստ)   

 գանձարան - (hazine) خزينه

 ժլատ - (hasis) خسيس

 գիծ - (hat) خط

  սխալ - (hata) خطا

  դիմում - (hitap/-bı) خطاب

-գաղտնիք - (hafaya) خفايای

ներ  



 
274

 .1.մալուխ, 2 - (halat) خالط

ճոպան 

- (hamse/hams) خمسه/ خمس

հինգ 

 (hamsin/hamsun) خمسين/خمسون

- հիսուն 

 գինի - (hamr) خمر

 արմավ - (hurma) خورما

 

قخوشنودسزل  (hoşnutsuzluk) - 

դժգոհություն  

لخيا  (hayal) - պատրանք, 

ցնորք 

 ավազակ - (hırsız) خيرسز

  ալիք-(hiz) خيز

 ,արագություն - (hız) خيز /خز

ուժգնություն 

 د
 

 դայակ - (dadı) دادى

 ,1. երկիր, քաղաք - (dar) دار

2. աշխարհ  

راد  (dār) - նեղ 

  լեռ - (dağ) داغ/  طاغ

         ,1. ապացույց-(dāl) دال

2. ճյուղ 

 ալիք - (dalga) دالغه

 պար - (dans) دانس

تُدر  (dört) - չորս 

 միանգամից - (derhal) درحال

 վիշտ - (dert) َدرد

  դաս - (ders)درس

 ,ձոր, հովիտ - (dere) دره

վտակ  

 դերվիշ - (derviş) درويش

 աղոթք - (dua)دعأ

 դատական - (dava) دعوی

հայց, բողոք 

  տետր - (defter) دفتر

 ուշադրություն - (dikkat) دقت

  րոպե - (dakika) دقيقه
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 խանութ - (dükkan) دكان

 ,դիպչել - (değmek) دكمك

հպվել, կպնել 

  ծով - (deniz) دکز

 «ժխտական «ոչ - (değil) دکل

մասնիկ 

لد  (dil) - սիրտ 

 միջնորդ - (delāl)  دالل

اللتد   (delālet) - ապացույց 

 ,քաջ - (delāver) دالور

դյուցազն, կտրիճ 

لبرد  (dilber) - 1. գեղեցկուհի, 

սիրելի, 2. սրտակեր 

 սիրուհի - (dildār) دلدار

کدلي   (delik) - անցք 

 աշխարհ - (dünya) دنيا

 թանաքաման - (devat) دوات

-գլխա - (devar/duvar) دوار

պտույտ 

 ,1. (պ.) ծուխ - (dud) دود

մուխ, 2. (ար.) որդ 

رودَ   (devr/devir) - 1. փուլ, 

ժամանակահատված, 

2. դարաշրջան 

ورد  (dur) - կանգնի՛ր (հրամ. 

եղ.) 

رتدورت/ د  (dört) - չորս 

 ,հարթ - (düzgün) دوزکون

կարգին 

 ,բարեկամ - (dost) دوست

ընկեր 

  շիճուկ - (duğ) دوغ

 ,թափել - (dökmek) دوكمك

ցանել, մանրել 

 ձուլում - (döküm) دوكوم

 ծեծել - (dövmek) دوگمک

 պետություն - (devlet) دولت

 - (devletlü/ devletli)  دولتلو

վսեմաշուք ծնթ. Օս-

մանյան կայսրու-

թյունում  վեզիրների 

(նախարարների և 

բարձրագույն զորա-

հրամանատարների) 

տիտղոսավորում: 
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         ,1. լի, լիքը - (dolu) دولو

2. կարկուտ 

 ,1. փոխված - (dönük) دونوک

փոփոխական, 2. 

մեջքով շուռ եկած, 3. 

ռենեգատ  

 ուղտ - (deve) دوه

 տակ, հատակ - (dip/-bi) ديب

  արմունկ - (dirsek) ديرسك

-1. ողջ, կենդա - (diri) ديرى

նի, 2. առույգ 

 ծունկ - (diz) ديز

كدي  (dik) - 1. աքաղաղ,        

2. կոպիտ, 3. ուղղաձիգ, 

4. թեք, զառիվեր 

  լեզու - (dil) ديل

يند  (din) - կրոն  

 

 

 ذ
 

 անձ - (zat) ذات

 ,հատիկ - (zerre) ذره

փոքրագույն մասնիկ  

 ,սերունդ - (zürriyyet) ذريت

ժառանգորդներ   

 խելամտություն - (zeka) ذکا

 հիշատակում - (zikr) ذکر

 ,ստորին - (zelil) ذليل

անարգ, նվաստ 

-1. ստանձ - (zimmet) ذّمت

նում, 2. պարտք 

 ,մթերք - (zahire) ذھيره

պաշար  

 ճաշակ - (zevk) ذوق
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 ر
 

 չորրորդ - (‘rabi) رابع
 հանգիստ - (rahat) راحت

 դարակ - (raf) راف

برَ   (reb,rab) - Աստված 

 .1. չափ, 2. զին - (rütbe) رتبه

աստիճանակարգ 

 խնդրանք - (rica) رجا

-գթասրտու - (rahmet) رحمت

թյուն  

 ,հեռացում - (red) َرد

վանում, մերժում   

-խայտառա - (rezalet) رذالت

կություն, ստորություն 

 ,խայտառակ - (rezil) رذيل

ստոր 

ىژر  (reji) - մենավաճառ 

يسورژر  (rejisör) - ռեժիսոր 

يمژر  (rejim) - ռեժիմ 

-պաշտոնա - (resmen) رسماً 

պես  

-համաձայնութ-(rıza) رضا

յուն, հավանություն 

 բարձրացում-(ref ‘a) رفع

 ռամազան-(ramazan) رمضان

(մուս. օրց. 9-րդ ամիսը) 

   ,1. ուղեցույց-(rehber) رھبر

2. առաջնորդ 

 ,հագուստ - (ruba) روبا

զգեստ 

  ոգի -(ruh) روح

 գետ -(rud) رود

 քամի-(rüzgar) روزكر

 ,գյուղ - (rusta) روستا

ագարակ
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 ز
 

  ոսկի - (zer) زر

 ծնծղա - (zil) زل

 չքավոր - (zelam)  زال م

 շարժում - (zelzal)زلزال

 զմրուխտ - (zümrüt) زمر د 

 անկում - (zeval) زوال

 ,այր, ամուսին - (zevc) زوج

կին, կողակից  

 դժվար - (zor) زور

 ավելի, շատ - (ziyade) زياده

 այց - (ziyaret) زيارت

 ,1.վնաս - (ziyan) زيان

կորուստ, 2. կենդանի 

-զեյ - (zeytun/zeytin) زيتون

թուն 

 

 ژ
 

اپونژ  (japon) - ճապոնացի 

 ցող - (jale) ژاله

تونژ  (jeton) - ժետոն 

 խոր, խորունկ - (jerf) ژر ف

التينژ  (jelatin) - ժելատին 

ىژهاولوژ  (jeoloji) - երկրաբա-

նություն 

هستژ  (jest) - ժեստ 

هنهراتورژ  (jeneratör) - գենե-

րատոր 

هنهرالژ  (jeneral) - գեներալ 

 ,1. զեկույց - (jurnal) ژورنال

զեկուցագիր, 2. մատ-

նագիր  

ورىژ  (jüri) - ժյուրի 

وليدهژ  (jülide) - թնջուկ 



 
279

ونتوركژ  (jöntürk) - երիտ-

թուրք 

يلتژ  (jilet) - ժիլետ 

يمناستيكژ  (jimnastik) - 

մարմնամարզություն 

 

 

 س
 

 յոթերորդ - (sabi) سابع

 վեցերորդ - (sadis) سادس

 ,ծովեզերք - (sahil) ساحل

ծովափ 

  բեմ - (saha) ساحه

 կեղծ, շինծու - (sahte) ساخته

 ժամացույց - (sa‘at) ساعت

مانسا  (saman) - 1. հարստութ-

յուն, 2. հանգիստ  

 յոթ - (‘seb‘a/ seb) سبعه/ سبع

 պատճառ - (sebep/-bi) سبب

بعين /سبعونس  (seb‘in/seb‘un) -

յոթանասուն 

-վաթ- (sittin/sittun) ستين/ ستون

սուն 

-(sipeh-salar) سپھساالر

սպարապետ, (հեծել.)  

հրամանատար 

 ,ընտիր-(şeçkin) سچکين

ընտրյալ 

 գաղտնիք - (sır) سرّ

 ազատ - (serbest) سربست

 ,1. խիստ, 2. կարծր - (sert) سرت

պինդ, ամուր 

 ճնճղուկ - (serçe) سرچه

-արա - (sür‘at) سرعت

գություն  

 արագ - (‘seri) سريع

 դուք - (siz) سز

 ձայն - (ses) سس

  մակերես - (satih ) سطح

  տող - (satır) سطر
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-երջանկու-(sa‘adet ) سعادت

թյուն, բարօրություն 

-1. եր - (saâdetlü/saâdetli) سعادتلو

ջանիկ, երանելի, 2. վսե-

մափայլ, գերազանցու-

թյուն (Ձերդ, Նորին) 

ծնթ. Օսմանյան կայս-

րությունում զորահրա-

մանատարների և քա-

ղաքացիական  բարձր-

աստիճան 

պաշտոնյանների 

տիտղոսավորում: 

  անգամ - (sefer) سفر

 թշվառ, ողորմելի - (sefil) سفيل

 ,1. հաշմանդամ - (sakat) سقط

2. վնասված 

 ութ - (sekiz) سكز

 անկյունաքար - (seki) سكى

 ողջույն,բարև - (selam) سالم

/سلجوقسلچوق   (selçuk) - սելջուկ 

 սուլթան - (sultan) سلطان

  նախորդ - (selef) سلف

 երկինք - (semavat) سماوات

  դու - (sen)سن

 սկյուռ - (sincap/-bı) سنجاب

 տարի - (sene) سنه

 հարց - (su‘āl)    سَؤال

 օգուտ, շահ - (sud) سود

 ,1. սեր, 2. իղձ - (sevda) سودا

3. տանջանք  

 ,աքսոր - (sürgün) سورکون

աքսորավայր 

 ,1. հոտ, 2. նախիր - (sürü) سورو

3. երամակ, 4. ոհմակ 

 խոսք - (söz) سوز

 ,ուռկան - (süzgü) سوزکی

ձկն. ցանց 

 լուռ - (sus) سوس

-մա - (sönük) سونوک

րած,աղոտ, անփայլ 

-ուղևո- (seyahat) سياحت

րություն 

 մառախուղ - (sis) سيس

 ճանճ, մժեղ - (sinek) سينك

 կինո - (sinema) سينهما
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 ش
 

 բանաստեղծ - (şair) شاعر

 ,փառք, համբավ - (şan) شان

պատիվ 

ژشانتا  (şantaj) - շանտաժ 

 ,1.անձ - (şahıs-/hsı) شخص

անհատ, 2. դեմք  

 ,ուժգնություն - (şiddet) شّدت

սաստկություն 

  գինի - (şarap/-bı) شراب

 ,չարություն - (şirret) شرت

չարագործ 

 ,մեկնություն  -(şerh) شرح

բացատրություն  

  պայման - (şart) شرط

  պատիվ - (şeref) شرف

 բոց-(şu‘le) شعله

 շաքար - (şeker) شكر

-երախտա - (şukran) شکران

գիտություն, 

շնորհակալություն 

 .1. կոտրած, 2 - (şikest) شکست

բեկյալ, 3. պարտություն 

  արև - (şems) شمس

-զվարթ, համար -  (şuh)  شوخ

ձակ 

 շեյխ - (şeyh) شيخ

   շիշ - (şişe) شيشه 

 այժմ - (şimdi) شيمدی

 կայծակ - (şimşek) شيمشک

 

 

 ص
 

 օճառ -  (sabun) صابون

   մազ - (saç) صاچ

  տեր - (sahip/-bi) صاحب

 հավատարիմ - (sadık) صادق
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  խուլ - (sağır) صاغير

 ծաղկաման - (saksı) صاقسى

مقصاقين  (sakınmak) - զգուշա-

նալ 

نصاق /نيقصا  (sakın) - զգույշ, 

զգուշացի՛ր 

 սրահ - (salon) صالون

  առավոտ - (sabah) صباح

  համբերություն - (sabr) صبر

  զրույց - (sohbet) صحبت

-առողջու - (sıhhat ) صّحت

թյուն  

  անապատ - (sahra) صحرا

  բեմ - (sahne) صحنه

 ձայն - (seda) صدا

  կարգ - (saf) صف

 ,1. երես, դեմք - (sıfat) صفت

2. տիտղոս,  3. 

ածական  

  զրո - (sıfır) صفر

دصم  (samed) - շատ բարձր, 

հայտնի 

تصنع  (sana’at) - արվեստ 

 լսարան - (sınıf) صنف

 ջուր - (su) صو

 սոխ - (soğan) صوغان

 բազմոց - (sofa) صوفا

 փողոց - (sokak) صوقاق

  հետո - (sonra) صوكرا

 ձախ - (sol) صول

 

 ض
 

بض   (zabb) - մողես   

  գրավում - (zabıt) ضبط

-հակ - (zıt-/ddı, ttı) ضد

ոտնյա, հակառակ 

 հարված - (darb) ضرب

 .1.հարված, 2 - (darbe) ضربه

հեղաշրջում  

 վնաս - (zarar) ضرر
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-անհրա - (zaruret) ضرورت

ժեշտություն, կարիք 

         ,1. սիրտ - (zamir) ضمير

2. խիղճ, 3. ներքին 

 լույս - (ziya) ضيا

يقض (zıyyık) - շատ նեղ  

 

 

 

 ط
 

         ,1.ափսե - (taban) طابان

2. ներբան, 3. պատ-

վանդան 

  վաշտ - (tabur) طابور

 համ - (tat-/dı) طات

طار/   նեղ - (dar) دار 

  քար - (taş) طاش

  սար - (dağ) طاغ

 ,խումբ - (takım) طاقم

հավաքական  

 ,1. բախտ - (‘tali) طالع

ճակատագիր, 2. հաջո-

ղություն  

 սուզվել - (dalmak) طالمق

 թավա-(tava) طاوا

 հավ - (tavuk) طاوق

اقيطا  (dayak) - 1. ծեծ, 2. հե-

նարան, 3.փայտ  

فهئطا  (taife) - 1. խումբ, դաս, 

դասակարգ, 2. սեռ  

يىطا  (dayı) - քեռի  

-1. համա - (tabak-/ğı) طباق

կերպում, 2. համաձայ-

նություն 

  բժշկություն - (tıp) طپ

  ձև, ոճ - (tarz) طرز

  կողմ - (taraf) طرف

 ,աշակերտ - (talebe) طلبه

ուսանող 

-ագա - (tama/tamah) طمع

հություն 
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لطوپا  (topal) - կաղ  

  կանգնել - (durmak) طورمق

  թոռ  -(torun) طورون

  ուղիղ - (doğru) طوغرى

 ծնվել - (doğmak) طوغمق

-նավա - (donanma) طونانما

տորմ 

 սառած - (donuk) طونوق

 եղունգ - (tırnak) طيرناق

 1. շուղեր (գուլպա - (tığ) طيغ

գործելու), 2. մախաթ, 

բիզ 

 

 

 ظ
 

رافتظ  (zarafet) - վայելչու-

թյուն, շնորհ, 

վայելչախոսություն 

  ծրար - (zarf) ظرف

-բռնապե - (zalimet) ظللمت

տություն, 

դաժանություն  

لمظ  (zulm) - անիրավու-

թյուն, զուլում 

لمتظ  (zulmet) - մութ, 

խավար, մթություն 

         ,1. կարծիք - (zann) ظن

2. կասկած 

 ,ծագում - (zuhur) ظھور

երևում, գյուտ  
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 ع
 

 շտապ, շատ - (acil‘) عاجل

արագ  

 սովորույթ - (adet‘) عادت

 ,սովորական - (adi‘) عادى

հասարակ 

  զինվորներ - (asakir‘) عاسکر

 տասներորդ - (aşir‘) عاشر

 ,անհնազանդ - (ası‘) عاصى

ապստամբ 

   ,1. աղոթք - (ibadet‘) عبادت

2. պաշտամունք 

   բաղկացած - (ibaret‘) عبارت

 1. անօգուտ - (abes‘) عبث

բան, 2. սնոտիություն, 

3. իզուր 

  խրատ - (ibret‘) عبرت

-Օսման, օս - (Osman) عثمان

մանյան 

 օսմանյան - (osmanlı) عثمانلی

  մի՞թե - (aceba‘) عجبا

-շտապողա - (acele‘) عجله

կանություն  

-արդարու - (adalet‘) عدالت

թյուն 

وتعدا  (‘adavet) - թշնամու-

թյուն, ատելություն 

  թիվ, քանակ - (aded‘) عدد

 ,տանջանք - (azab‘) عذاب

չարչարանք 

  Իրաք - (ırak‘) عراق

  արաբ - (arab‘) عرب

 ,կռիվ, վեճ - (arbede‘) عربده

գոռում-գոչում 

-Արաբ - (Arabıstan‘) عربستان

ստան  

 ,գահ (Աստծո) - (arş‘) عرش

երկնքի բարձրագույն 

(9-րդ) հարկ  

  լայնություն - (arz‘) عرض

  պատիվ - (ırz‘) عرض
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-1.երակ, 2. ար - (ırk‘) عرق

մատ, 3. սերունդ  

 մերկ - (uryan/üryan) عريان

تلوعز  (izzetlü/izzetli) - ազնվա-

շուք, վսեմափայլ 

(տիտղոսավորում) 

/عشره عشر   (‘aşere/(‘aşer) - 

տասը, տասնավոր 

نعشري (işrin) - քսան 

 սեր - (ışk/ aşk) عشق

 ցեղ - (aşiret‘) عشيرت

-ապստամ - (isyan) عصيان

բություն 

 ,մեծ, խոշոր - (azim‘) عظيم

հսկա  

 հանդերձյալ - (ukba‘) عقبی

աշխարհ 

 դեղ - (ilâç/-cı) عالج

 ,հավելում - (ilave‘) عالوه

հավելված 

-հիվան - (ıllet/‘illet‘) علت

դություն, թուլություն 

 ,գիտություն - (ilm) علم

տեղեկություն, ուսում 

 կեր - (ulufe‘) علوفه

-գիտություն - (ulum‘) علوم

ներ  

 ,շենություն - (imaret‘) عمارت

բարգավաճություն 

  կյանք - (ömür‘) عمر

-1. ընդհան - (umum) عموم

րություն, 2. ժողովուրդ 

 ,ընդհանուր - (umumi) عمومى

հանրային  

 համառություն - (inad‘) عناد

-շնորհ, ողոր - (inayet‘) عنايت

մություն 

 ,տիտղոս - (unvan‘) عنوان

մականուն  

-պարտավորու - (uhde) عھده

թյուն, ստանձնում 

-ռամիկ, հա - (avamm‘) عوام

սարակ ժողովուրդ 

 .ուդ (երաժշտ - (ud) عود

գործիք) 
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 ,կին - (avret‘) عورت վերադարձ - (avdet‘) عودت

կողակից  

 

 

 غ
 

 .1. քարայր, 2 - (gar) غار

դափնի  

-բանտա - (gardiyan) غارديان

պահ 

 մատուցող - (garson) غارسون

 գազ - (gaz) غاز

-գազավոր - (gazoz) غازوز

ված ըմպելիք  

 կտուց - (gaga) غاغا

 ,1. անզգույշ - (gafil) غافل

անխոհեմ, 2. անգետ 

 հաղթող - (galip-/bi) غالب

 ,կերակուր - (gıda) غدا

սնունդ  

 դաժան - (gaddar) غدار

 արևմուտք - (garb) غرب

  օտարություն - (gurbet) غربت

 ,նպատակ - (garaz) غرض

մտադրություն 

روغر  (gurur) - հպարտություն 

 թերթ - (gazete) غزته

  գազել - (gazel) غزل

 ,ցասում - (gazap/-bı) غضب

զայրույթ 

تغير  (gayret) - եռանդ, ջանք 
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 ف
 

 ֆաբրիկա - (fabrika) فابريقه

  նվաճող - (fatih) فاتح

  մուկ - (fare) فاره

 գուշակություն - (fal) فال

 օգուտ, շահ - (fāi‘da) فائدة

 զեղուն, առատ - (faiz) فائض

 ընկերություն - (ülfet) الفت

 հրամանագիր - (fetva) فتوی

 ,մոլորություն - (fücur) فجور

անզգամություն  

 տնկի, մատղաշ - (fidan) فدان

ծառ 

 ,բարօրություն - (ferah) فراخ

ուրախություն   

-1.պարսկ. եր - (fersah) فرسخ

կայնության չափի  

միավոր՝ փարսախ   

(5004.30մ.), 2.առատ, 

շատ, լավ  

  առիթ - (fırsat) فرصت

  տարբերություն - (fark) فرق

 ,ֆերման - (ferman) فرمان

հրաման 

 ֆես, գդակ - (fes) فس

 ավել, առավել - (fazla) فضله

 ,միայն, բայց - (fakat) فقط

սակայն  

 ,միտք - (fikir/-kri) فكر

կարծիք, տեսակետ 

-գիտություն, ար - (fen) فنّ

վեստ 

 1. ամոթալի - (fevahiş) فواحش

(բաներ), անթույլա-

տրելի սխալներ,           

2. պոռնիկներ 

-արտա  - (fevkalade) فوقالعاده

կարգ 

 խոզանակ - (fırça) فيرچا
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 ق
 

 դդմիկ, դդում - (kabak) قاباق

 կեղև, կճեպ - (kabuk) قابوق 

پقا  (kap)-անոթ, աման 

قپوقاپى/   (kapu) - դուռ  

 հարկ - (kat) قات

 քանի՞ - (kaç) قاچ

 ձյուն - (kar)قار

 ձմերուկ - (karpuz) قارپوز

 արծիվ - (kartal)  قارتال

  եղբայր - (kardeş) قارده ش

  ագռավ - (karga) قارغا

 մրջյուն - (karınca) قارينجا

 սագ - (kaz) قاز

 ,փորել - (kazmak) قازمق

պեղել 

 հոնք - (kaş) قاش

 քադի - (kadı) قاضى

(կրոնական դատավոր) 

 ջորի - (katır) قاطير

 վեր կենալ - (kalkmak) قالقمق

  հասակ - (kama) قامه

  եղեգ - (kamış) قاميش

  սեխ - (kavun) قاوون

   կափարիչ - (kapak) قپاق

 գավաթ - (kadeh) قدح

  ուժ - (kudret)قدرت

 որոշում, վճիռ - (karar) قرار

 քառասուն - (kırk) قرق

 մեխակ - (karanfil) قرنفيل

 սև - (kara) قره/ قاره

       ,1.զորանոց - (kışla) قشله

2. ձմեռանոց 

 .1.դատ - (kaza) قضا

գործընթաց, 2. պատա-

հար, 3.գավառ 

 ձյութ, կուպր - (katıran) قطران

  ,1. մայրցամաք-(kıta) قطعه

2. փոքր զորամաս,       

3. քառ. ոտանավոր 



 
290

پقلقلب/   (kalp/-bi) - սիրտ 

 .1.գրիչ, 2 - (kalem) قلم

պաշտոնատուն, 

դիվան 

  սուրճ - (kahve) قھوه

 պատճեն - (kopya) قوپيه

 տուփ - (kutu) قوتو

 ,1. ամուսին -  (koca) قوجه

2.մեծ, տարեց  

 չոր, ցամաք - (kurak)قوراق

 1.գայլ, 2. որդ - (kurt) قورت

-ժա - (kordela) قوردهله/ قوردله

պավեն 

  չոր, ցամաք - (kuru) قورو

-հաստա- (kurum) قوروم

տություն   

 գառ - (kuzu) قوزی / قوزو

  թռչուն - (kuş) قوش

 - (koğmak/kovmak) قوغمق

վռնդել 

  թև - (kol) قول

 Քոնյա - (Konya) قونيه

 ոչխար - (koyun) قويون

 ,դաշտ - (kır)  قير

մարգագետին 

   ձմեռ - (kış) قيش

 կարճ - (kısa) قيصه

 

 ك
 

 շահույթ - (kâr)  كار

  թեփ - (kepek) كپك

 ,լիություն - (kesret) كثرت

բազմություն 

 այծ - (keçi) كچى

 ազնվություն - (kerem) كرم

 ,անամոթ - (küstah) كستاخ

անկիրթ 

-հայտնագոր - (keşf) كشف

ծում 
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  արի՛ (հրամ. եղ.) - (gel) كل

 գոտի, մեջք - (kemer) كمر

 ,ինքը, իր - (kendi) كندى

անձնական, սեփական 

 կարաս - (küp) كوپ

 վատ, գեշ - (kötü) كوتو

ككوچو  (küçük) - փոքր 

 կույր, բութ - (kör) كور

 համաձայն - (göre) كوره

  աչք - (göz) كوز

 գեղեցիկ - (güzel) كوزهل/ كوزل

 երկինք - (gök) كوك

  արմատ - (kök) كوك

 սիրտ - (gönül) كوكل

 ,կաթի բիդոն - (güğüm) كوكوم

թիթեղաման 

 ստվեր - (gölge) كولکه

-վերնա - (gömlek) كوملك

շապիկ  

 արև - (güneş) كونش

 գյուղացի - (köylü) كويلو

 աղտ, կեղտ - (kir)كير

 քարտուղար - (kâtip) کاتب

-սատ - (gebertmek) کبرتمک

կեցնել, տանջել 

  գիրք - (kitap) کتاب

 մուրացկան - (geda) کدا

 վիշտ, ցավ - (keder)کدر

 կեռաս - (kiraz) کراز

 իրական - (gerçek)  کرچك

 անհրաժեշտ - (gerek) کرک

-1. խոսք, 2. նա - (kelam) کالم

խադասություն 

 գալ  - (gelmek) کلمک

-կատարե - (kemal) کمال

լություն 

  քուրդ  - (kürt) کورت

 բահ, թի -  (kürek)  کورک

 փորձ - (görgü) کورکی

 տեսնել - (görmek) کورمک

 աղավնի - (güvercin) کوگرجين

 ,փեսա - (güveği/güvey) کوگی

փեսացու 
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 լիճ - (göl ) کول

  մոխիր - (kül) کول

   օր - (gün) کون

 իբրև թե - (güya) کويا

 

  ل
 

 ,1.պարապ խոսք - (laf) الف

2. սնապարծություն 

  կակաչ - (lale) الله

 լամպ - (lamba) المبه

  շրթունք - (leb) لَب

-իմաս - (lihikmeten) لحکمهٍ 

տությամբ  

  համեղ - (leziz) لذيذ

 ,պատառ - (lokma) لقمه

քաղցրավենիքի տեսակ 

 բիծ, արատ, աղտ - (leke) لکه

  լեհ, լեհական - (leh)له

-հուշատախ - (levha) لوحه

տակ, ցուցատախտակ 

 ,1. կամավոր - (levent/-di) لوند

2. ասպետ, զինվոր 

 

 م
 

 ,մատակ - (made) ماده

հովատակ 

 հարյուր - (mie) مائه/ مئه

 ունելի, աքցան - (maşa) ماشا

 անցած, անցյալ - (mazi) ماضى

  հաստոց - (makine) ماكنه

     ,1. սունկ - (mantar) مانطار

2. լողան (կարթի)   

  արգելող - (mani) مانع 

 լուսին - (mah) ماه

 ,1. բռնված - (mübtela) مبتال

գերված, 2. վարակված 
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 շնորհված - (mebzul) مبذول

-շնորհա - (müteşekkir) متشکر

կալություն 

 ,օրինակ, պես - (misal) مثال

նման 

 ,դրական - (müspet) مثبت

հաստատական 

 ,վիրավոր - (mecruh) مجروح

մերժված, հերքված 

 - (meçhul) مچھول /مجھول

անծանոթ, անհայտ 

-խոսակ - (muhavere) محاوره

ցություն  

 ,հրկիզած - (muhterik) محترق

այրած  

ممحتر  (muhterem) - հարգելի, 

պատվական 

-1. պահա - (mahfaza) محفظه

րան, 2. ընդունարան 

-անկաս - (muhakkak) محقق

կած, անպայման 

-դատա - (mahkûm) محکوم

պարտյալ  

 ,տարբեր - (muhtelif) مختلف

տեսակ- տեսակ 

 ,հատուկ - (mahsus) مخصوص

միտումնավոր  

-միջա - (müdahale) مداخله

մտություն 

 տնօրեն - (müdir/müdir) مدير

  հիշյալ - (mezkûr) مذکور

-ուղղու - (mezhep) مذھب

թյուն, կրոն. ուսմունք   

-վայր (վերա - (‘merci) مرجع

դառնալու), աղբյուր 

(ընդօրինմակման) 

 ավանակ - (merkep) مرکب

 կատակ - (mizah) مزاح

دهژم  (müjde) - ավետիս 

كانژم  (müjgan) - թարթիչ, 

արտևանունք 

 ,հյուր - (misafir) مسافر

ճանապարհորդ, 

ուղևոր  

 մզկիթ - (mescid) مسجد
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-պա - (mesuliyet) مسئوليت

տասխանատվություն  

 ,կշտացած - (‘meşbu) مشبوع

հագեցած  

 ,հեքիաթ - (masal) مصال

առասպել 

-Մուս - (Mustafa) مصطفی

թաֆա, Ընտրյալ  (Մու-

համմեդ Մարգարեի 

պատվանուն)   

 տեղեկագիր - (mazbata) مضبطه

 ,գրավված - (mazbut) مضبوط

արձանագրված 

   տպագրված - (‘matbu)مطبوع

 գավազան - (matrak-/ğı) مطراق

 ,պահանջ - (matleb) مطلب

նպատակ 

 ,ձեռնտու - (muzahir) مظاھر

օգնական 

 ,1. դրված - (mazruf) مظروف

ներփակված, 2. պա-

րունակություն 

-հաղթա - (muzaffer) مظفر

կան, հաղթող 

-հարստա - (mazlum) مظلوم

հարված 

 ,համազոր - (mu‘adil) معادل

նման  

 ,1. ապրուստ - (ma‘aş) معاش

2. թոշակ, 3. ամսական 

 ,օժանդակ - (mu‘avin) معاون

օգնական 

 ,զննում - (muayene) معاينه

քննություն 

-տաճար, աղո - (m‘abid) معبد

թատեղի 

      ,1. հանք - (ma‘den) معدن

2. մետաղ, 3. աղբյուր 

  մեղք - (masiyyet) معصيت

-տրամաբա - (ma‘kul) معقول

նական 

 ,հայտնի-(ma‘lüm) معلوم

ծանոթ 

 քարայր - (mağara) مغاره

 հակառակ - (mugayir) مغاير

 ,խզում - (mukadaat) مقاطعات

ընդհատում 
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         ,1. վայր - (makam) مقام

2. ատիճանակարգ, 

3.պաշտոն 

-1.կանխո - (mukadder) مقدّر

րոշված, 2. ճակատագիր 

-նվիրա - (mukaddes) مقدّس

կան 

 մինչդեռ, եթե - (meğer) مكر

ոչ,  մի՞թե  

بمکت  (mektep/-bi) - դպրոց 

  Մեքքա - (Mekke) مکه

-ազգ, ժողո - (millet) ملّت

վուրդ    

 ,ձգվող - (mümtet) ممتد

տևական, տևող  

 արգելված - (‘memnu) ممنوع

 ,մինարեթ - (minare) مناره

աշտարակ  

 ակ, աղբյուր - (‘menba) منبع

  ,մինդար - (minder) مندر

բարձիկ   

 (իգ. սեռ) - (mensure) منصوره

հաղթական 

  տեսարան - (manzara) منظره

  ,1. աքսորյալ - (menfi) منفى

2. բացասական 

-լուսավոր - (münevver) منور

յալ, լուսավորիչ 

 կարևոր - (mühim) مھم

-վստահ - (‘mevdu) مودوع

ված, ի պահ տրված 

  բանան - (muz) موز

 տեղ, դիրք - (mevzi) موضع

 ,թեմա - (mevzu) موضوع

խնդիր  

   գինի - (mey) می

خانهمي  (meyhane) - գինետուն 

خالنمقمي  (meyhlanmak) - գամ-

վել, մեխվել 

انميد  (meydan) - հրապարակ 

-ժառանգու - (miras) ميراث

թյուն 

 1. սլաք, 2.ասեղ - (mil) ميل

 ,միրգ - (meyva/meyve) ميوه

պտուղ 
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 ن
 

 անճար - (naçar) ناچار

 ,կողմ - (nahiye) ناحيه

գավառակ 

  ինչպե՞ս - (nasıl) ناصل

 նամակ, գիր - (name) نامه

  - (name-i Hünkār) نامهء خنکار

սուլթանի / կայսեր 

նամակը 

 անանուխ - (nane) نانه

 հարբուխ - (nezle) نزله

ادژن  (nejad) - սերունդ  

 ընդօրինակում - (nesh) نسخ

      ,1. բաժին - (nasip) نصيب

2. վիճակ 

 ,կարգ, օրենք - (nizam) نظام

կանոն 

  հայացք - (nazar) نظر

-տեսութ - (nazriyat) نظريات

յուններ, կարծիքներ 

 1. նմանակող - (nazire) نظيره

բանաստեղծություն, 

2.պարոդիա, նմանա-

կում,  3.օրինակ,           

4. պաշտոնակից,         

5. համանմանություն 

 հոգի, անհատ - (nefer) نفر

 շունչ, հոգի - (nefes) نفس

 կետ - (nokta) نقطه

 ի՞նչ - (ne) نه

  գետ - (nehir) نھر

 Նոյ - (Nuh) نوح

 լույս - (nur) نور
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 و
 

 շոգենավ - (vapur) واپور

  կա - (var) وار

 ժառանգորդ - (varis) وارث

دوارِ   ( varid/varit/-di) - հաս-

նող, եկող  

احدو մեկ - (vahid/ahad) احد/

 քարոզիչ - (va ‘iz) واعظ

 ,ժանտախտ - (veba) وبا

համաճարակ 

-1. հափշտա -  (vecd) وجد

կություն, 2. զմայլանք  

 ,խղճով - (vicdanen) وجدانا

խղճմտորեն 

 ,1. մարմին - (vücut/-du) وجود

2. գոյություն  

 հրաժեշտ - (‘veda) وداع

 հայրենիք - (vatan) وطن

-պարտակա - (vazife) وظيفه

նություն 

 վախճան, մահ - (vefat) وفات

ժամանակ - (vakit) وقت

  

 ه

 

   ո՞ր - (hangi) ھانکی

  որտե՞ղ - (hani)ھانی

 գազար - (havuç/-cu) ھاووج

  բոլոր - (hep)ھپ

  հարձակում - (hücum ) ھجوم

 ամեն - (her)ھر

  շաբաթ - (hafta) ھفته

 լուսին - (hilâl) ھالل

 նույնիսկ - (hele) ھله

  նաև - (hem)ھم
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 անմիջապես - (hemen) ھمان

ونيھما  (humayun) - կայսերա-

կան, օրհնյալ 

-Հնդկաս - (Hindistan) ھندستان

տան 

 եղանակ - (hava)  ھوا

 ,հնդկական - (hindi)  ھيندی

հնդկահավ 

 

 ی
 

      ,1. տերև - (yaprak) ياپراق

2. թերթ  

 ,ընծա - (yadigar) يادكار

հիշատակ  

 օգնություն - (yardım) ياردم

 ամառ - (yaz) ياز

 գրել - (yazmak) يازمق

 ,1. գիր, 2. տառ - (yazı) يازى

3. գրություն, 4. հոդ-

ված, 5. փաստաթուղթ 

 գրագիր - (yazıcı) يازيجى

  տարիք - (yaş) ياش

 բարձ - (yastık/-ğı) ياصديق

  յուղ - (yağ) ياغ

-ծովեզր, ծովե - (yalı) يالى

զերք 

 կողք - (yan) يان

 ոտքով - (yaya) يايا

  յոթ - (yedi) يدى

 գետին - (yer) ير

ریيكيچ  (yeniçeri) - ենիչերի 

  քամի - (yel) يل

/يلديز ييلديز   (yıldız) - աստղ 

كيم  (yemek) - ուտել, ճաշ, 

ուտելիք 

ورتي  (yurt/-du) - հայրենիք  

ورومي  (yorum) - մեկնաբա-

նություն  
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ورومکي  (yürümek) - քայլել 

 հարյուր - (yüz) يوز

  չկա - (yok)يوق

 ճանապարհ - (yol)يول

 ձու - (yumurta)  يومورطه

 տարի - (yıl) ييل

نييال   (yılan) - օձ 
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 .١٣٣٨ايکنجی قسمی، استانبول،بورسه لی م.، عثمانلی مؤلفلری، ايکنجی جلدک  .6
 . ١٣٤٢بورسه لی م.، عثمانلی مؤلفلری، اوچنجی جلد، استانبول، .7
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Անի Համլետի Սարգսյան (ծնվ. 1981թ.): - ԵՊՀ թյուրքագի-

տության ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊՀ Հայագիտական հե-

տազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող, Մես-

րոպ Մաշտոցի անվան Հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մա-

տենադարանի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գի-

տությունների թեկնածու: Օսմանագիտական - ձեռագրա-

գիտական ստաժավորում է անցել Սանկտ Պետերբուրգի 

(2010թ.) և Ստամբուլի (2014թ., 2015թ.) համալսարաննե-

րում: 2014թ. պաշտպանել է ատենախոսություն՝  «16-րդ 

դարի օսմանյան պոեզիայի զարգացման առանձնահատ-

կությունները Բաքիի դիվանում» թեմայով: Միջնադար-

յան օսմանյան գրականության, օսմաներեն լեզվի դասա-

վանդման մեթոդիկայի հիմնահարցերին նվիրված  շուրջ 

երկու տասնյակ աշխատությունների հեղինակ է, որոնք 

հրատարակվել են Հայաստանում, Թուրքմենստանում, 

Ռուսաստանում: (ani.sargsian@ysu.am) 
 
 
 
 

Ալեքսանդր Վիլենի Սաֆարյան (ծնվ. 1964թ.) - ԵՊՀ թյուրքա-

գիտության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ Հայագիտական հետա-

զոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 

պրոֆեսոր: 1988-1989թթ. լեզվական ստաժավորում է ան-

ցել Դամասկոսում (Սիրիա): 1995թ. պաշտպանել է ատե-

նախոսություն՝ «Գրիգոր Նարեկացին և սուֆիզմը (գաղա-
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փարախոսության հիմնահարցեր, միջնադարյան աղբ-

յուրների համեմատական ուսումնասիրության փորձ)» 

թեմայով: Թյուրքագիտության, օսմանագիտության, ար-

ևելագիտության պատմության հիմնահարցերին նվիրված 

շուրջ ինը տասնյակ աշխատությունների հեղինակ է, ո-

րոնք հրատարակվել են Հայաստանում, ԱՄՆ-ում, Կանա-

դայում, Ֆրանսիայում, Նիդերլանդներում, Գերմանիա-

յում, Լեհաստանում, Իրանում, Թուրքմենստանում, Ղա-

զախստանում,  Ռուսաստանում: Ա. Սողոմոնյանի և Տ. 

Լոքմագյոզյանի հետ համահեղինակ է հայաստանյան 

իրականության մեջ առաջին ու  բազմիցս վերահրատա-

րակված բուհական «Թուրքերենի դասագրքի»:  Տասից ա-

վելի պաշտպանված թեկնածուական ատենախոսություն-

ների գիտական ղեկավար է: Պարգևատրվել է Թուրք-

մենստանի Պետական պարգևով՝ «Magtymguly Pyragy» 

մեդալով (2014), ԵՊՀ  Ոսկե մեդալով (1999), ԵՊՀ հուշա-

մեդալով(2014): (alexander-safarian@ysu.am)  
 
 
   
 

Լուսինե Սուրենի Սահակյան (ծնվ. 1969թ.) - ԵՊՀ Հայագիտա-

կան հետազոտությունների ինստիտուտի Հայ-օսմանա-

կան առնչությունների բաժնի վարիչ, թյուրքագիտության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական  գիտությունների թեկ-

նածու: 2002թ պաշտպանել է ատենախոսություն՝ «Բարձր 

Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուն-

ները ու ժողովրդագրությունը 16-րդ դարի օսմանյան աշ-

խարհագիր մատյաններում» թեմայով։ Տեղանվանագի-
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տության, ժողովրդագրության, հայ-օսմանական և հայ-

թյուրքական պատմաբանասիրական առնչությունների 

հիմնահարցերին նվիրված շուրջ հինգ տասնյակ աշխա-

տությունների հեղինակ է, որոնք  հրատարակվել են Հա-

յաստանում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, Հու-

նաստանում, Իրանում, Թուրքիայում, Ղազախստանում, 

Ռուսաստանում, Չինաստանում։ 2012թ.  արժանացել է 

Հոլիվուդի «Արփա» միջազգային կինոփառատոնի «Ար-

մին Վեգների» անվան մարդասիրական գլխավոր մրցա-

նակին: 2016թ պարգևատրվել է Ղրիմի հայ համայնքի 

սահմանած Ազվազովսկու անվան մեդալով։  
 (lsahakian@ysu.am) 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Արամ Սիմոնյան, «Օսմաներենի դասագրքի  

հրատարակության առթիվ» .................................................................... 5 

Ներածություն  ........................................................................................... 7 

 

ԴԱՍ ԱՌԱՋԻՆ 

§ 1. Օսմաներենի այբուբենը և գրության 

առանձնահատկությունները (ընդհանուր տեղեկություններ) ........ 22 

 

ԴԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ 

  տառի գրության  և  արտասանության (Elif) ا  ا  ا  ا  .2 §

 կանոնները ....................................................................................... 31 

§ 3. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) .............................................................. 32 

§ 4. Հեմզեի (ء) կիրառությունը .............................................................. 33 

 

ԴԱՍ ԵՐՐՈՐԴ 

 տառի գրության և արտասանության  (Be)  بــــ    ـبــــ  ـب    ب .5 §

կանոնները ....................................................................................... 35 

§ 6. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) .............................................................. 35 

 

ԴԱՍ ՉՈՐՐՈՐԴ 

ت   .7 §  տառի գրության և արտասանության  (Te)   تـ   ـتـ   ـت  

կանոնները ....................................................................................... 37 
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ԴԱՍ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

د    .8 §  տառի գրության և արտասանության (Dal)  د   ـد   د  

կանոնները ....................................................................................... 39 

 

ԴԱՍ ՎԵՑԵՐՈՐԴ 

ـر   ر  ر  .9 §   տառի գրության և արտասանության (Re)  ر 

կանոնները ............................................................................................... 41 

§ 10. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) ............................................................ 42 

 

ԴԱՍ ՅՈԹԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության և արտասանության (Vav)  و  ـو  و  و  .11 §

կանոնները ....................................................................................... 44 

 

ԴԱՍ ՈՒԹԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության և  արտասանության  (Lâm)   لـ  ـلـ  ـل  ل  .12 §

կանոնները ....................................................................................... 48 

§ 13. Ձայնանիշեր (հարեքեներ) ............................................................ 48 

§ 14. Հոգնակերտ վերջածանցի գրությունը ........................................ 49 

 

ԴԱՍ ԻՆՆԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության և արտասանության (Mim)  مـ  ـمـ   ـم  م  .15 §

կանոնները ....................................................................................... 52 

  տառի կիրառությունը քերականական م .16 §

գործառույթներում .................................................................................. 52 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության և արտասանության ( Ze)   ز   ـز   ز   ز   .17 §

կանոնները ....................................................................................... 56 

  տառի կիրառությունը քերականական ز .18 §

 գործառույթներում .......................................................................... 56 

 

ԴԱՍ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության և արտասանության (Kef)   آـ   ـكـ   ـك   ك  .19 §

կանոնները ....................................................................................... 59 

  տառի տառի կիրառությունը քերականական ک .20 §

գործառույթներում .................................................................................. 60 

 

ԴԱՍ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության և արտասանության (Nun)  نـ   ـنـ   ـن   ن  .21 §

կանոնները ....................................................................................... 65 

  տառի կիրառությունը քերականական ن .22 §

 գործառույթներում .......................................................................... 65 

 

ԴԱՍ ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  

يـ    ـيـ   ـی   ی  .23 §   (Ye) տառի գրության և արտասանության 

կանոնները ....................................................................................... 68 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ  

 տառի գրության  և  արտասանության  (Kaf)  قـ   ـقـ   ـق    ق   .26 §

կանոնները ....................................................................................... 75 

 տառի կիրառությունը քերականական գործառույթներում .... 75 ق .27 §
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կանոնները ....................................................................................... 85 
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կանոնները ....................................................................................... 91 
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ԴԱՍ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  
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