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 هچىگ»ىرڭهت كۆك« نىت»قاریاب كۆك«

 رەدلهئ

 

 همىددهقۇم

 

 ىجنۇت ،پۇلوب ناغنالراییهت نىدىپىرهت مىدنهپهئ رەدلهئ هلاقام رۇكزهم :شىترهكسهئ

 پۇلوب ناغىدیاملىچېئ ىرىبنۇم «مىنىتەۋ« .ناغىلىق نالېئ ەدىرىبنۇم «مىنىتەۋ« پۇلوب
 .ىدناللوی نىدىتیاق ادىگولب لىبلهئ نهلىب ىتىسخۇر ڭىنروتپائ كىلبەۋهس ناغلاق

 كىللىكەۋ اغىنادیهم ڭىنىگولب لىبلهئ ،پۇلوب تىئائ اغروتپائ رالشاراق زۆك ىكىدىلاقام

 رهلنهمرۇقوئ نۈچۈئ ىقىلناغلوب هلاقام ىشخای ناغلىزېی ەدىیىۋهس كىلىیىمېداكائ .ۇدیاملىق
  .ىدنىلىق تهسقهم شۈرۈتشۈرۆك زۈی اتیاق نهلىب

 

 قاریاب كۆك« ڭىنرىمهئ دهھهئلۇدبائ نهگلىنىلبهقهل يىفهلهس ،ادنىقېی

 كۆك« ،ادىسىمزای ىككىئ قىلمان ]2[»تاھازىئ اغىساۋىتهپ قاریاب كۆك« ەۋ ]1[»ىساۋىتهپ
 ادىسىرائ رالرۇغیۇئ ىشىلكهچ ىنۇئ قىلىقرائ شالغاب هگ»ىرڭهت كۆك« ىن»قاریاب

 ادروت زاتسۇئ يىنهسۈك ،ەدىلكهش ساكنىئ اتىراق اغڭىنۇئ .ىدىغزوق الۇغلۇغ كىلرهنىرۆك

 .ىدرۈدلىب ساكنىئ مۇلهم ەدىققهھ قاریاب ]3[ادىممارگورپ كىلپىلكهت ناغلۇرۇتشۇیۇئ
 ترهش شىتىلشىئ قاریاب كىلڭەر اراق« ڭىنزاتسۇئ يىرهغشاك.لاماج.ائ ،القادنۇش

 باۋاج هگرهلىلىسهم يىمۇموئ نهگىدىرۆچ ىنىلسهم ۇب ۇمىسىلاقام قىلمان ]4[»سهمهئ
 .ىدلوب نهگرهب

 

 .ائ ڭىنىسىلىككىئ ،نۇسلوب يىرهغشاك.لاماج.ائ ،نۇسلوب يىنهسۈك ،ۇمىتقادنۇش 

 .ائ ،ىشىلوب ناغىملاتخوت ەدىققهھ ىشىلغاب هگ»ىرڭهت كۆك« ىن»قاریاب كۆك« ڭىنرىمهئ

 باۋاج كىلرهتېی اغرالناغلاق اتقۇللۇغىلېد ىكای رالناغىللوق ىنىشىراق زۆك ڭىنرىمهئ
 ادىرىخائ ڭىنىسىلاقام يىرهغشاك.لاماج.ائ ىكنۈچ .نهمیاراق پەد ۇدیهملەرېب
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 قاریاب ناغىدىلىق لىسمهت ىنقىلزىسنىد ىكای ىنىچىكىلمهتسۇم« :كەدىنىگلنۈكهی

 ىكىدڭەر ىسیاق ناغىدىلىق لىسمهت ىنىتىززىئ ەۋ ىكىلرىب رالناملۇسۇم ،الىسىملوب
 هگ»ىرڭهت كۆك« ىن»قاریاب كۆك« رىمهئ.ائ ،ىكنهلاھاۋ ]4[».ۇدیهمنهلكهچ نۇسلوب قاریاب

 ىقىلناغىدىلىق لىسمهت ىنداقىتېئ كىرېش ڭىن»قاریاب كۆك« ىتىسقهم ىكىتشالغاب

 .رۇدۇشۇم لەد هلىسهم ناغىدىرۇتقۇمیاق ىنرالشادنىرېق هچنىپۆك ،پۇلوب شۈرۈس ىرىگلىئ

  

 تهلۆد ڭىنناتسىكرۈت يىقرهش پالشاب نىدىلىی-1933 قاریاب كۆك قۇلزۇتلۇی يائ
 ادىسىمزای ىجنۇت ىكىتقهھ ۇب ۇمىزۆئ رىمهئ.ائ هنهی .ىدلىنىللوق پىلىق ىقىریاب

 ،پۇلوب تهللىم ناغىدىقروق ىتىیاھان نىتھاللائ ىرىلناملۇسۇم رۇغیۇئ« كەدىنىقىتیېئ
 تایىتھېئ ىتىیاھان نىدىشىلېق پۇلوب ىشراق هكتهئىرهش ڭىنىتىكىرهھ-شىئ رىبرهھ

 كىرېش اقھاللائ ىنىلسهم ۇب ڭىنۇئ اڭۇش ]1[».ۇدىلاس قالۇق هگىزۆس رالمىلائ ەۋ ۇدىلىق

 مىھۇم ىتىیاھان ىن»قاریاب كۆك« نۈچۈئ ىرىلناملۇسۇم رۇغیۇئ ،ىشىقات هكشۈرۈتلهك
 .ىدرۈتلهك هگىتىلاھ »هلىسهم«

 

 ىتىیاھان ىن»ىرڭهت كۆك« نهلىب »قاریاب كۆك« ،ادىسىمزای ىككىئ رىمهئ.ائ هچرهگ 

 ىكىدرۈت ۇب هتتهئىرهش ،ۇمىسلوب ناقچىپ مۈكۆھ اغڭىنۇب ،پۈرۈتشهلڭهت الىكەزۈی
 رۇغیۇئ ىقىلناغىدیاملىچىپ ناسائ ەۋ ىكەزۈی هچنۇئ ڭىنىمكۆھ ڭىنرهلىسىداھ

 نان اغزۇت اتھاكىن« ھاللۇتهمھەر زىزهئلۇدبائ زاتسۇئ ،نهلىسهم .مۇلهم اغىلناملۇسۇم

 اغمالسىئ هتشهلكهچ ىنلهمهئ ،ادىساۋىتهپ قىلمان »؟همېن ىمكۆھ ڭىنشۈزۈگېی پۈرۈگۆت
 اغڭىنۇب« :ناغلىق بەۋهس ىنقىلناغلىق لهمهئ هگىتىدائ تهیىلىھاج ىكای قىلپالىخ

 اغرالرۇغیۇئ شۈزۈگېی پۈرۈگۆت نان اغزۇت اتھاكىن ،ىكنىكمۇم شىیېد قادنۇش نهساسائ
 كۈلرۈت رىب ناغلاق سارىم نىدرهلرۋەد ناغلائ جۋهئ ىسىسىداھ شالغۇلۇئ ىنزۇت ىكمىدهق

 ھاكىن ەدىتىسقهم شالغۇلۇئ ەدىھالائ ىنزۇت رهگهئ .كۈلچۈك ىلامىتھېئ شۇلوب تەدائ

 ناغىدیهملىب ىنىبەۋهس .ۇدىلوب ناغلىق شىئ پالىخ اغمالسىئ ،اسلىق ىنشىئ ۇب ادىنۇروس
 اتھاكىن ،اڭۇش .ۇدىلىناس ناغلىق لهمهئ هگىرىلتەدائ تهیىلىھاج ،اسلوب ناغلىق الپەد تەدائ

 ىنرهلىكپهش لىخرهھ« رىب هنهی ]5[».مهلئهئ ۇھاللەۋ .مىزال قىلساملىق ىنشىئ ۇب

 ىنهی اغىقىلسۇسخهم ڭىنشىئ ۇش ىنشهلكهچ ،ادىساۋىتهپ قىلمان »ىمكۆھ ڭىنشىیىك
-مىیىك نىتتهھهج ىنۇساپ ىكای ىرۈت« :ناغىلغاب اغىقىلساخ هگىپىئات رىپاك رەرىب
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 اغىرىلپۇسنهم نىد رىب اقشاب ەدىكپهش ،پۇلوب قىللالاھ ەدىئاق ىلسهئ ىكىتكهچېك

 لىخرهھ ،ادلاۋھهئ نهگىملۈرۆك تەدائ ىكای تهمالائ رەرىب ناغىدىرۈدلىب ىنقىلساخ
 هگزىب ،كهمېد ]6[».ھابۇم شىیىك ىنرالقامۇت ،قاپلاق ،هپهلىش ،اپپود ،هكپهش ىكىدلىكهش

 هتتهیىلهمهئ ەۋ هتتهئىرهش ەدىزهب ،مۇقۇئ ای هسرهن ىككىئ ناغىدىلۇیۇت كهتشاشخوئ

 ارغوت هگمۈكۆھ يىئرهش ناغىدیامىشخوئ ەۋ ،ىشىلوب مۇقۇئ ای هسرهن ىككىئ ناغىدیامىشخوئ
  .نىكمۇم نهمامات ىشىلېك

 

 ىلىسپهت ىنىسىمزای ىككىئ ناغلىتیېئ ادراقۇی ڭىنرىمهئ.ائ ،كهسلهك هگزىمىزۆس 

 :زىمیاقیاب ىنقىلاتاخ كىللهجهئ اممهئ هكىچنىئ ىككىئ ادزىمىنىغۇقوئ

  : نهلىسهم .ىرڭهت كۆك = ڭەر كۆك .1

-تۇب ەۋ ،ەرۆبكۆك ،ڭەر كۆك ىرىگلىئ نىتشىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ رالرۇغیۇئ« 
 ]1[».نهگلهك پىلىق تەدابىئ پۇنۇقوچ اغرالقىلراتاق مىسەر-لهكیهھ

 داقىتېئ ناغلوب اقھاللائ هناگېی-هككهی نهلىب ىھالىئ ڭەر كۆك ەۋ ىھالىئ ەرۆب ىنهی« 

 ]1[».كەرېك ىقىلساملوب هگرىب

 ڭهك ،پىزېی هلاقام رىب قۇلۇرغوت ىقىلراب ىلۋومىس رالھالىئ لىتاب اتقاریاب كۆك«
 پۈشۈچ هگىدىقهئ كىرېش ،پىتېۋىتېك پەد نهمىشىرېئ اققىلتاجىن ىرىلناملۇسۇم رۇغیۇئ

 ]2[».مىدىئ ناغلىق نایاب پەد ،نۇسىملاق

 

 :نهلىسهم .تۇب = قاریاب .2

 پەد ھالىئ ،ادۇخ ىرىگلىئ نىتتهیىمالسىئ رالرۇغیۇئ -ىكىلرهتهخ ڭهئ نىدرالۇب« 

 اغرالقىلراتاق مىسەر-لهكیهھ-تۇب ەۋ ،ەرۆبكۆك ،ڭەر كۆك  نهگلهك پىلىق تەدابىئ
 قوی ىتىیىرۈرۈز نىتشلىق تەر نىكنىدناغىملىق تەدابىئ اغرالۇب :پىچېئ لوی نىدىتیاق

 پىتېی رەدهق هگىسىجىرەد شىلىق تەدابىئ پهلتهمرۆھ پالغۇلۇئ ىقرالۇب ،پىنىلىب پەد
 ]1[».ىدراب
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 تەدابىئ پۇنۇقوچ اغڭىنۇئ هچرهگ ،اسىلغۇلۇئ ىنڭەر كۆك ،ىنىرۆب ىكىمىك« 

 نىدىشىنۇقوچ پەد ھالىئ ڭىنرالرۇغیۇئ رىپاك ىشىقىچ-پىلېك ىخىرات ڭىنۇب ،ۇمىسىملىق
 نهلىب ناغلاۋىرۈتۆك ىنىلىكیهھ اددۇب ۇمىسىملىق ەدجهس ىددۇخ ،اقچاغلوب نهگلهك

 ]1[ ».ۇدىلوب ناغلاق پۈشۈچ هككىرېش الشاشخوئ

 ىنلهكیهھ-تۇب – شالغۇلۇئ ىنقاریاب كۆك قۇلزۇتلۇی ،يائ ،ىكۇش هسالۇخ« 

 ]1[ ».رۇدلهمهئ كىرېش شاشخوئ نهلىب ناغىلغۇلۇئ

 ىككىئ« ىكىدىسىقىتنهم ڭىنىپىللهئۇم قىلاتاخ ىلىككىئ ۇب ىكۇتپۇرۇت پۈنۈرۆك
 شاشخوئ ۇمپوئ زىسقرهپ ىنىسىككىئ ىلیهپۈت قىلشاشخوئ رىب ىكىدىسىرائ ىئیهش

 ىلىككىئ  .نهگنهللىكهش نىدىسىزىدنهئ رىكىپ قاتموت رىب تەرابىئ نىت»شىلېۋىلىق
 ىكىدمۇقۇئ ەۋ ىچۇغنىلىق لوۋمىس نهلىب لوۋمىس ،نۈتۈپ نهلىب هچراپ ،ادىسىمزای

 .نهگلىتېۋىرۇتشالىرائ نادبوئ ىلېخ قىلیىمۇموئ نهلىب قىلساخ

 

 پەد ۇدىلىق لوۋمىس ۇئ ەۋ قاریاب كۆك ىلیهپۈت رهلبەۋهس راتاق رىب ىقراقۇی 

 هلاقام ۇب نىدىبەۋهس ىقىلراب ىجایىتھېئ شىنىدزىئ هنهی ەدىققهھ ىرڭهت كۆك ناغنالباسېھ
 مىشىنىدزىئ ىكىتتهھهج هقىتنهم ەۋ خىرات ،قىلسانۇشلىت تهقهپ امزای رۇكزهم .ىدلىزېی

 ،پۇلوب شىنىدزىئ ىكپهلسەد ىكىتقهھ ۇش تهقهپ ۇب ،ەدمهھ .سهمهئ اۋىتهپ ،پۇلوب
 ،ڭىنمهلاقام ەدمهھ .نهمىلائ ىشراق ىنىرىلشىتىزۈت ەۋ پىلكهت ڭىنرهلنهمرۇقوئ

 ۇب ەۋ ىنىشىلالوب هكترۈت اغىشىلىق قىقتهت پالرۇقڭوچ ۇمىخېت هتقهھ ۇب ڭىنرالىچۇققىزىق

 پۇتۇروی نىدىتقۇن هچىقشاب ىنىلسهم اغرالزاتسۇئ ناغلوب ىچكهمرهب اۋىتهپ هتقهھ
 .نهمىلىق دىمۈئ ىنىشىلەرېب
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 ایشهئ ەۋ لۇسۇئ

 

 ىن»ڭەر كۆك« نهلىب »ىرڭهت كۆك« ىساسائ ڭىنىسىمزای ڭىنرىمهئ.ائ .1
 ڭىنىرىلىرابىئ »ىرڭهت كۆك« ەۋ »ىرڭهت« ،»كۆك« ،نىتقىلناغلوب شىتېۋىرۇتشالىرائ

 .مۈدرۆك ارغوت ىنشىنىدزىئ قىلپارتهئ ەدىققهھ ىسىنهم ىلسهئ ىكىتخىرات ەۋ ىسىنهم

 ىمۇقۇئ ،>كۆك< ،ىرڭهت ىكىدىخىرات ىپخهم ڭىنراللۇغڭوم« اففېب زىل-ىغام ،ىددۇخ
 kökö ،>ىرڭهت كۆك كۈلۈگڭهم< ]...[« كەدىنىقىتیېئ ەدىسىلاقام قىلمان »ەدىققهھ

mo ̇ngkä tänggäri، ناریهھ ىنهی .]7[»]...[ ۇدیامىرچۇئ ەدىرېی چېھ ڭىنىرىكزهت ىسىرابىئ 

 شاشخوئ نىدىپىرهت رالنامىجرهت ەۋ ناغلىنىللوق ڭهك نىدىپىرهت رالىچخىرات ىقىلرالاق
 نىیېك ىكای ۇدیامىرچۇئ ەدرهلهبنهم يىلسهئ ەدىزهب رهلزۆس نهمسىق ناغنىلىق همىجرهت

 يىكرۈت ادىسىرغوت رهلىرابىئ ىقراقۇی اڭۇش .ۇدیاملىنىللوق ادلامىتسىئ ناغلاقرات ڭهك
 نهگنهلىرىتاخ اد»ىقىزېی نوخروئ« ناغىدىنىلباسېھ قىزېی ىكمىدهق ڭهئ تىئائ اغراللىت

 هبنهم ىلسهئ ىكىتشىنىدزىئ قىلسانۇشلىت ىسخسۇن ىكىدروت ڭىن»ىرىلىدىبائ نوخروئ«

 ىرىلرهسهئ ىكىتقهھ ۇب ڭىنرالسانۇشكرۈت ەۋ سانۇشلىت اقشاب هچمۇشوق .ىدنىلىق
 ڭىنىرىلىمىجرهت ەۋ ىسخسۇن يىلسهئ ڭىن»ىرىلىدىبائ نوخروئ« .ىدلىنىلىدیاپ

 »ىرىلىدىبائ نوخروئ« .ىدنىلىق نایاب يىلىسپهت ەدىكىلۆب رالىمنالىدیاپ ىرىلهبنهم
 ىتىیىرۇھمۇج ناتسىقازاق ،پۇلوب ناغلاتائ ۇم»ەدىبائ« ىكای »شاتۈگڭهم« هنهی ەدىلاقام

 نهگىلنىمهت ىتېتىموك لىت ىقىلرىتسىنىم رۇچۇئ ەۋ تهیىنەدهم

)http://bitig.org/?lang=e( رهلىدىبائ ەدىلاقام .ۇدىلائ هگىچىئ زۆئ ىنىدىبائ 54 ىكىدروت 
 ەۋ »ىشېتۈگڭهم نىگېتلۈك« ،»ىشېتۈگڭهم ناغاق هگلىب« ناغنالقاس قۇلوت ڭهئ ەدىچىئ

 هچمۇشوق ەدىبائ 51 ناغلاق ەۋ ىلىسپهت ەدىبائ چۈئ قىلراتاق »ىشېتۈگڭهم قۇقۇینۇت«

 لىقهن .نهگلىیېد »ەدىبائ چۈئ« ەدىلىقام ،شاتۈگڭهم چۈئ ىقراقۇی .ۇدىنىلىق لىلھهت
 ىلىت رۇغیۇئ ناماز ىقرىزاھ ىسىنهم هچىیوب »ىسهبپىلېئ نوخروئ« هچراپ يىلسهئ ناغنىلېئ

 ىشىلۇقوئ ادىلىت رۇغیۇئ ناماز ىقرىزاھ ڭىننىتهم ،ىدلىرېب هگىچىئ قانرىت شوق هچىیوب
 .ىدلىرېب هگىچىئ // قىزىس ۇتنای
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 ىكىدىسىرغوت )tengrism( ىنىد كىلىچىرڭهت ىكىدىرۋەد »ىرىلىدىبائ نوخروئ« .2

 لوپ-ڭاژ سانۇشكرۈت رۇھشهم ىبەۋهس قىلساملایىقلاھ نىتكىلىكەزۈی ڭىنرالشىنىدزىئ
 لهسخۇئ-ڭوسسام .پ.م« :ۇدىلوب مۇلهم نىدىلقهن ۇب ڭىنىدنهپهئ )Roux Jean-Paul( ۇغ

)M. P. Masson-Oursel( ەۋ كرۈت ىكىدرهلرۋەد ىقنۇرۇب< نهلىب كىلزىسدىمۈئ 

 ۇب هنهی ۇئ ]8[».ۇدیهلتىكهت ىن>ىكىلزىسنىكمۇم ڭىنشىلىب ىنىنىد ڭىنراللۇغڭوم
 باۋاج اغىمىرېی تهقهپ ،ڭىنلائوس هممهھ« :نىدىقىلزائ ڭىنرهلهبنهم امزای ىكىتقهھ

 .مىزال زىمىشۇتۇت ناچتایىتھېئ ەۋ قاملاس ىتىیاھان ىنزىمىزۆئ لاۋۋائ ،ىكقىنېئ .زىمیهلەرېب

 نۈكهی ،ادرالىتقۇن هچنىپۆك ىنهی ،ادراللاھ زائ كهب رهلتهججۆھ ڭىنزىب اڭۇش
 رهلبەۋهس شاشخوئ ۇمنهم .ۇدیهلىسالۇخ پەد ]8[».رۇدىسۈگلۈرۈچهك زىمىقىلناغىمراقىچ

 نىدروت رادىقالائ اغنىد ۇش ،نهساسائ ادرالىمزای قۇلرۇغوت ىنىد كىلىچىرڭهت ىلیهپۈت
 ەدهیىرىبىس ،رالىچۇققىزىق .مىدلىق ساسائ ىنرالنۇمزهم ىكىدىرىللىت لهئتهچ ناغلىپېت

 رۇقڭوچ ۇمىخېت ادىسىرائ رهلمۋهق ناغىدىلىق داقىتېئ اغنىد ۇب ۇمرىزاھ ادرالیاج اقشاب ەۋ

 .ۇدىلوب اسراب پىلېئ تاقىقتهت

 

 ناغنىلىق نالېئ ەدهئهبتهم مىئاد ڭىنرهلهبنهم ،ىلیهپۈت ىقىلسىق رهلتهیىناكمىئ يىددام .3
 ەدىزهب ،نىتساملوب ناغنىلىق لىقهن هتساۋىب نىدرهلرهسهئ يىخىرات ىكای رهسهئ يىملىئ

 روت ەۋ رهلهبنهم هممهھ ،نىكېل .مىدىملانىلقاس نىدىشىنىلېئ هتساۋىب نىدروت
 ،پۈرۈشكهت پالرۇقڭوچ ىزۆئ اسىلاخ نهمرۇقوئ ،پۇلوب نهگلىرېب قىنېئ ىرىلشىنىلۇئ

 .ىرایىتخىئ اسلىق تەر ىكای اسىلقىتسهت

 

 لىقهن ،نۈچۈئ كىلیىملىئ ەۋ ناقپات بىكرهت نىتكهلۆب قىلساسائ شهب هلاقام ۇب .4
 رىغېئ هگنهمرۇقوئ ناسقارىدلائ ،اقچاغلوب ناغىملىیېتلای نىتشهلىپۈجۈت ،نىتشىلېئ

 .2 ەۋ 1 .ىدلىرىقىچ نۈكهی هچىقسىق ادىرىخائ ڭىنكهلۆب رهھ نۈچۈئ ىكىلسهملهك

 قىلسانۇشنىد هتكهلۆب.3 .ىدنىلىق ساسائ لىلھهت ىكىتتهھهج قىلسانۇشلىت ەدرهلكهلۆب
 .ىدنىلىق ساسائ ۇمرهلهبنهم هچمۇشوق اقشاب
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 ەدىققهھ ىزۆس »ىرڭهت« .1

 

 نوخروئ .الىدىسنهم »ادۇخ ،ھالىئ« تهقهپ ادلىت رۇغیۇئ ناماز ىقرىزاھ ىزۆس ىرڭهت 
 ەۋ »ھالىئ« اسلوب ەدرۋەد ىقنۇرۇب نىدنۇئ ەۋ ادىلىت كرۈتكۆك ىكىدرۋەد ناغلىزېی ىرىلىدىبائ

 ەۋ نهلىب راللىئېپ ادلاھ مىریائ ادرالشاتۈگڭهم .ناغلوب ىسىنهم ىككىئ قىلراتاق »نامسائ«

 چۈئ ،پۇللوب نهگلهك نهلىبرهلىرابىئ قىلراتاق »ىرڭهت دۆئ ،ىسىرڭهت كرۈت ،ىرڭهت كۆك«
 ،مىتېق 27 ادىشېتۈگڭهم ناغاق هگلىب :ۇدىنىلراركهت مىتېق 50 يىئمهج ەدىدىبائ

  .مىتېق هتتهی ادىشېتۈگڭهم قۇقۇینۇت ،مىتېق 16 ادىشېتۈگڭهم نىگېتلۈك

 

/نهیىت/« ىكىدىسىنهم نامسائ هچیاتىخ ىنىزۆس ىرڭهت نىتتهھهج ىزىتلىی زۆس 

天« هچیاتىخ ەدمهھ .زىمیالایىلغاب هگىزۆس »天« ۇمىدىلامىتسىئ ىقرىزاھ ڭىنىزۆس 

 اغىسیاق نىدلىت ىسیاق ڭىنرهلزۆس ۇب .ناغنالقاس ىسنهم ىككىئ ىقمىدهق ڭىنىزۆس ىرڭهت

 ىدنهپهئ )Roux Jean-Paul( ۇغ لوپ-ڭاژ سانۇشكرۈت قىلقاتائ ادىسىرغوت ىكىلنهگرىك
 ڭىنزۆس ۇب ،رىزاھ« :ۇدىتیېئ قادنۇش ادىسىلاقام ىكىدىلىنرۇژ »ىكىرۆك ىخىرات رالنىد«

 لۇبوق نىدىرىللىت ياتلائ ڭىنىچیاتىخ ،ىلیهپۈت ىتىیىسۇسۇخ لىت ەۋ ىكىلیىمىدهق
 ]8[.»]...[زىملىیام هكشىنىشىئ كەركهب نىدىسكهئ ڭىنۇئ اغىقىلناغلىق

 

 ىقمىدهق نهلىب ىزۆس »ىرڭهت« ىكىدراللىت يىكرۈت هنهی ۇغ لوپ-ڭاژ ەدىلاقام ىنیهئ

 سایىق پەد زۆس رىب قۇلمۇغوب چۈئ ىنىلكهش ىلسهئ ڭىنىزۆس »ىرهگڭهت« ىكىدىچلۇغڭوم

 ڭىنرالرېمۇس ،هگرىب نهلىب رهلزەرهپ اقشاب ،ەدىققهھ ىلسهئ ڭىنزۆس ۇب القادنۇش .ۇدىلىق
 ىكىدىققهھ ىقىلناغىدىنىلغاب هگىزۆس »)Dingir( رىگنىد« ىكىدىسنهم ھالىئ ىكىدىلىت

 ]8[.ۇدىیوق اغىرۇتتوئ ىنزەرهپ رىب

 

 ڭىنزۆس ۇب ،نۇرۇب نىتشىلىق لىلھهت مىریائ ىنىسنهم ىككىئ ڭىنىزۆس ىرڭهت 
 ادناغىملوبچېھ ،ەدرۋەد ىقمىدهق نۈچۈئ ىقىلناغلوب ڭىنىسنهم »نامسائ« مهھ »ھالىئ« مهھ

 ىنىقىلناغلىق داقىتېئ پەد ھالىئ ىننامسائ ڭىنرهلىشىك ادایىسائ ارۇتتوئ ،لىگزهم رىب
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 نامسائ ىننامسائ ،ىككەرېك شىترهكسهئ ىنۇش لاۋۋائ« ڭىنۇغ لوپ-ڭاژ .زىمیهلهیىلنۈكهی

 ڭىنایىسائ ارۇتتوئ« ،ىكىدىسىرغوت ىرڭهت كۆك ەۋ ]8[»]...[نىیىق شىریائ نىدىھالىئ
 .ۇدیهلتىكهت ىنیوئ ۇب ىرىلزۆس قىلراتاق ]9[».رۇدنامسائ ىھالىئ قىلساسائ

 

 ادزىمىنىققاب اغرالنایاب ىكىدىسىرغوت )tengrism( ىنىد كىلىچىرڭهت ،ىسىنۇغۇش 

 ۇدىنىلېئ اغلىت ۇمىكىلنهكىئ قىلقرهپ نىدنامسائ ،ڭىنىرڭهت كۆك ۇمپۇلوب ،ڭىنىرڭهت

 ىقمىدهق ۇمىزۆئ ڭىنۇغ لوپ-ڭاژ هنهی .)زىمىلىتخوت يىلىسپهت ادىمسىق ىرڭهت كۆك(
 پۆك ىكای قىلھالىئ هككهی ڭىنرالۇئ ەدىققهھ ىنىد كىلىچىرڭهت ىكىدایىسائ ارۇتتوئ

 نۈكهی نىكسهك ،نۇسلوب نهگرۈدنهلقرهپ ىنھالىئ نهلىب نامسائ ،نۇسلوب قىلھالىئ
 ىنىقىللامىتېئ شۇلوب لىخرهھ هچىیوب رهلرۋەد ڭىنۇب ەۋ ىنىقىلنىیىق ڭىنشىرىقىچ

 ]8[.ۇدىرۈس ىرىگلىئ

 

 نوخروئ ناغلوب هبنهم ىقمىدهق ڭهئ ىكىدزىمىلوق ،هچىنىكتهی زىمىبرۇق اڭۇش 

 .زىمىلىق لىلھهت هچىیوب هنهم ىككىئ ىنىزۆس »ىرڭهت« ىكىدىرىلىدىبائ

 

 ەدىسىنهم ھالىئ – ىرڭهت .1.1

 ،ياملاتخوت پۆك هتقهھ ۇب اڭۇش .ۇدىلىنىللوق ڭهك ادراللىت يىكرۈت ۇمرىزاھ هنهم ۇب

 نهلىب شىرېب لىقهن رىب نهگلهك ەدىنهم ۇشۇم ۇمنىدىرىلىدىبائ نوخروئ تهقهپ

 .نهمىنىلىیاپۇك

 : نهگلىیېد قادنۇش ادرۇق-11 ىزۈی يىقرهش ،ىسىدىبائ ناغاق هگلىب 

�𐰢𐰼� «  : �𐱅𐰪𐰆𐰴� �𐰃� : �𐰖� : �𐰢𐰼� : �𐱅𐰃𐰼𐰇𐰋� : �𐰾𐰇𐰾� : �𐰍𐰴𐰢𐰭𐰴� : �𐰲𐰇� : �𐱅𐰼𐰃𐰋𐰲𐰇𐰚� :  »�𐰼𐰭𐱅�

 نیوق ىسىغای ،شىمرهئ گهت ىرۆب ىسۈس ناغاق مىڭاق نىچۈئ كۈترىب چۈك ىرڭهت/ 

 /شىمرهئ گهت

 ىنىمشۈد ،شىمىئ كەدىرۆب ىنۇشوق ماتائ ناغاق نۈچۈئ ىكىلنهگرهب چۈك ىرڭهت« 
 »نهكىئ كەدیوق
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 : رۇق-10 ،ىزۈی يىقرهش ىسىدىبائ نىگېتلۈك 

�𐰢𐱅𐰀𐰨� «  : �𐰉𐰆𐰽� : �𐰼𐰃𐰘� : �𐰑𐰃� : �𐰼𐰇𐱅� : �𐰾𐰃𐰼𐰭𐱅� : �𐰼𐰇𐱅� :  »�𐰔𐰇�

 /شىمهت اچنائ ىبۇس ىرىی قۇدىئ كۈرۈت ،ىسىرڭهت كۈرۈت ەزۈئ/ 

 »ۇتپەد قادنۇش )ىرىلھور( ۇس رهی سەددهقۇم كرۈت ،ىسىرڭهت كرۈت هتتسۈئ« 

 سام هچنائ ڭىنىسىنهم »نامسائ« هگىزۆس »ىرڭهت« ىكىدرهللىقهن ۇب  
 زۆئ ۇمىنىزۆس »ىرڭهت« ىكىدىسىدىبائ قۇقۇینۇت .ۇتپۇرۇت پۈنۈرۆك ىقىلناغىدیهملهك

 .نهمیاراق پەد قىلقىتنهم ڭهئ شىنىشۈچ ەدىسنهم »ھالىئ« مىئاد ەدىرىلتسكىتنوك

 

 ەدىسىنهم نامسائ – ىرڭهت .1.2

 رالیىناخاراق ەدنهگېد زائ نىكېل .ۇدیاملىنىللوق ادىلىت رۇغیۇئ ناماز ىقرىزاھ هنهم ۇب
 هنهم ۇب ەدىرىسهت ىنىد مالسىئ هچنىیېك .قىنېئ ىقىلناغلىنىللوق هچىگىرۋەد

 ڭىنىزۆس »ىرڭهت« هت»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« يىرهغشاك دۇمھهم .ناغلاق نىتشىنىللوق

 ىننامسائ رالرىپاك رۇغرۇئ ادۇخ« ادىھازىئ ،پۇلوب پەد »ىرڭهت غۇلۇئ ەۋ زىزهئ« ىنىسنهم
 ،غات زىگېئ-ىنىسرهن قادناقرهھ نهگنۈرۆك ڭوچ هگىرىلزۆك رالۇئ .ۇدیەد > təŋri ىركنت<

 رالۇئ .ۇدىلىق ەدجهس هگرهلىسرهن قادنۇب ،اڭۇش .ۇدیەد > təŋri ىركنت< ۇمىنرهلخەرەد ناغوی

 ادۇخ نىتقۇلنۇغزائ قادنۇم .ۇدیەد > təŋrikən ناكركنت< ىنمەدائ كىلمىلىب هنهی
 »قاملىق زاۋرهپ« ىكىت»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« ،هچڭىنېم .ۇدیەد ]10[».نۇسىلقاس

 .زىمیهلهیىد شادزىتلىی نهلىب ىزۆس »ىرڭهت« ۇمىنىلىئېپ ]11[»كهمڭهت« ىكىدىسىنهم

 

 تهقهپ ىنىزۆس »ىرڭهت« يىرهغشاك دۇمھهم ،اتقۇن ناغىدیىزرهئ اقشىلىق تهققېد
 »ڭوچ ،زىگېئ ،كۈیۈب« ىنۇئ ڭىنرالرىپاك ىكىدىرۋەد ىكلهب .ناغىملىق ساخ الىغنامسائ

 »ىرڭهت« نهلىب ىزۆس »ىرڭهك« اڭۇش .نهكتهسرۆك ىنىقىلناغىدىتىلشىئ هگرهلىسرهن

 ىزىتلىی ڭىنىزۆس »ىرڭهك« ،هتتەۋلهئ( نىكمۇم شىلىق زەرهپ پەد رىب ىزىتلىی ڭىنىزۆس
 يىكرۈت ەدمىدهق ،نهساسائ اغڭىنۇب .)دۇجۋهم هت»كرۈت تىتتهغۇل ۇناۋىد« مهھ زۆس ۇب ،»ڭهك«

 ىنىقىلناغنۇقوچ اغىرىلڭوچ ،كۈیۈب ڭىنرهلىسرهن ادلاھ يىئادىتپىئ ڭىنرهلقلهخ
 .زىمیهلهلىب
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 ىشېت ۈگڭهم نىگىتلۈك ەۋ رۇق-2 ىزۈی يىقرهش ،ىشېت ۈگڭهم ناغاق هگلىب 

 :رۇق-1 ىزۈی يىقرهش

�𐰢𐰣𐰞𐰴� « : �𐰞𐰍𐰆� : �𐰾𐰃𐰚� : �𐰺𐰤𐰚� : �𐰑𐰸𐰦𐰞𐰃𐰴� : �𐰘� : �𐰍𐰖� : �𐰺𐰽� : �𐰼𐰭𐱅� :  » �𐰇𐰚𐰀𐰔𐰇�

 ىلغوئ ىشىك ارائ نىكىئ ،ادقۇدنىلىق رىی زىغای ارسائ ىرڭهت كۆك ەزۈئ/

  /شىمنىلىق

 

 )اراق( زىغای ادىتسائ ،ىرڭهت كۆك ادىراقۇی« هتتهب-13 ىباتىك ڭىننىكهت .ت هلمۈج ۇب

 رهی رۇڭوق ادىتسائ ،نامسائ كۆك ەدىتسۈئ« هتتهب-45 ،پەد ]12[»ادناغلىتىرای رهی
 ادىتسائ ،نامسائ كۆك ەدىتسۈئ« ىنۇب هچڭىنېم .ناغنىلىق همىجرهت پەد ]13[ »ادناغلىتىرای

 »ىرڭهت« ەدرهی ۇب .ۇدیهلىداپىئ قۇچوئ ۇمىخېت ىنىنهم شىیېد »ادناغلىتىرای رهی رۇڭوق
 لىلەد چۈئ ەدىققهھ ىكىلنهكىئ ەدىسىنهم »نامسائ« ،سهمهئ ەدىسىنهم »ھالىئ« ڭىنىزۆس

 :نىكمۇم شىتىسرۆك

 پىلېئ لاسىم ىنىلمۈج ۇب نىكهت.ت .قىللىلېللاراپ ىكىدىلمۈج ۇب ،نىدىجنىرىب

 كىپىت ڭىنىلىت ىرىلىدىبائ نوخروئ مزىلېللاراپ ىنهی ،قىللىلېللاراپ« :ۇدیەد قادنۇش
 زۆس ناقپات لىكشهت نىدرهلكىلرىب كىلپىكرهت شادڭهت .رۇدىرىب نىدىرىلكىلىدىھالائ

 سۈت سپهن ەۋ قىلناج )هگىداپىئ( اغىمىلنایاب رهلىلمۈج قامرات شادڭهت ەۋ ىرىلىمكىرىب

 ،قىلقىتنهم ۇمىخېت ىشىلوب نامسائ ىنىغلوب شادڭهت هگرهی ،كهمېد ]12[».ۇدیالشىغېب
 .سهمهئ ھالىئ

 لېللاراپ ،شادڭهت هگىرڭهت كۆك ادىمسىق ىقرىخائ ڭىنىلمۈج ،نىدىجنىككىئ

 قۇدىئ كرۈت« ناغىدىلىرۈدلىب ىنكىلسەددهقۇم ىكای قىلیىھالىئ همكىرىب
 ۇب اڭۇش .نهگىملىیېد »بۇس-رىی«ىكای »)ىرېی سەددهقۇم ،يىناببەر ڭىنرهلكرۈت(رىی

 قوی ىسىنهم كىلسەددهقۇم ىكای قىلیىھالىئ قادناقچېھ ڭىن»ىرڭهت كۆك« ىكىدىلمۈج

 .قىپاۋۇم شىیېد

 »ادناغلىتىرای« ىنهی »/اتقۇدنىلىق/« ىن»ىرڭهت كۆك« ەدىلمۈج ۇب ،نىدىجنىچۈئ

 ىشىتىسرۆك ىنقۇلخهم ىكلهب سهمهئ ىنھالىئ ڭىن»ىرڭهت كۆك« ،پۇلوب نهگلىیېد

 .قىلقىتنهم ۇمىخېت
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 »ھالىئ« مىئاد  ىنىزۆس »ىرڭهت« ىكىدىسىدبائ قۇقۇینۇت ،كەدىنىغلىتیېئ ادىراقۇی 

 .قارلۇقام شىنىشۈچ ەدىسنهم

 

 ۇب نۇرۇب ،»ھالىئ« ىسىنهم ڭىنىزۆس ىرڭهت ادىلىت رۇغیۇئ ناماز ىقرىزاھ :نۈكهی 
 ڭىنزۆس ۇب ،نىتتهھهج قىلسانۇشلىت .ناغلوب هگىئ هگىرىلىنهم »نامسائ« ەۋ »ھالىئ« زۆس

 نىكېل .نىكمۇم نهمامات شىریائ ىنىنهم ىككىئ ۇئ ادىلامىتسىئ ىكىدىرىلىدىبائ نوخروئ

 هكشىتىكېب ىنىلامىتسىئ ىكىدرۋەد ىنیهئ ڭىنزۆس ۇب ،نىتتهھهج قىلسانۇشنىد
 شادغاچ ،قىلسامىریائ ىكای شىریائ ىكىدىنهم اڭۇش .قوی هبنهم كىلرهتېی

 ،ناغىملوب سام هگرۋەد ىنیهئ مىكلهب ،ناغلىرىقىچ ىلیهپۈت ىرىسهت ڭىنزىمىرىلىچنهشۈچ
 .دۇجۋهم ىقىللامىتھېئ شۇلوب نۈكهی رىب

 

 ەدىققهھ ىزۆس »كۆك« .2

 

 راب ىتۆت نىدىزۆس »كۆك« شادلىكهش ەد»ىتىغۇل قىلھازىئ ڭىنىلىت رۇغیۇئ«

 : ۇدیهلىداپىئ ىنىنهم 11 يىئمهج )راب ىسنهم زىككهس ڭىنىسىجنۇت( ،پۇلوب

  :1 كۆك

 كۆك .لوبىفمائ كۆك :ىۋام ،ڭەر اۋاھ قىنېق ،ىكىدىگڭەر نامسائ قىنىت .پۈس  .1

 .تۇقای كۆك .زۆك كۆك .ىشېتشاق

 هتكۆك :نامسائ ،ىمىلتاق اۋاھ ناغرۇت پۈنۈرۆك ەدىلكهش زهبمۈگ ەدىتسۈئ رهی .ىئ .2
 .كهملۈرۈتۆك هككۆك .قاملىق زاۋرهپ هتكۆك .قامچۇئ

  .ىدیوت هككۆك راللام :پۆچ- توئ ناقتاۋۈسۆئ ،ناققىچ ىڭېی .ىئ .3

 كۆك .ىسىرۈچۆچ كۆك :)ۇدىلۇتۇت ەدزۆك ىتقاۋ نارمۇی ڭىنىدېب نهساسائ( تاتكۆك .ىئ .4
 .ىسىسماس

 .ناناب كۆك .نهمهئ كۆك .تۇمائ كۆك .اكامات كۆك :لىشېی .پۈس .5
 .اروغ كۆك :)ەدىققهھ شىمېی-لهی ،ەۋېچ-ەۋېم( ماخ ،ناغىمشىپ .پۈس .6

 .ىكۆك ەزۋهس :ىقىمرۇپوی ڭىنرالتاتكۆك-يهس .ىئ .7
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 ناغلاق ەدنەدهب نىدىشىگېت قىتتاق ڭىنىسرهن رەرىب اقشاب ىكای ىسىبرەز قایات .ىئ .8

 .كهمشۈچ كۆك هگنەدهب :زىئ كىلڭەر كۆك

 .قاملاس كۆك :چىكىت نهگلىكىت پالتائ ناغوی .ىئ :2 كۆك 

 ؟مىك ڭۈكۆك :دادجهئ ،تكهت- ىگېت ،تكهت ،لسهئ .ىئ :3 كۆك 

 .مهھهتتۇم ،قۇششۇئ ،همرهكۆك .لائىد .پۈس :4 كۆك 

 

 ىكىدىلامىتسىئ ىلىت رۇغیۇئ ناماز ىقرىزاھ ڭىنىزۆس »كۆك« هتتهغۇل ۇمىتقادنۇش 
 :ناغلاق مهك ىسىنهم هچناق رىب ىكىدنەۋۆت

 قىتتاق-لهتۆیكۆك :نهلىسهم .تهپۈس ىكىدىسىنهم »قىتتاق ،نىیاتنىئ ،كهب«

 پۈرۈتلهك ىسهیىرېتكاب »Bordetella pertussis« سىسسۇترېپ اللېتېدروب( لهتۆی
 پىلىسىق ىسپهن پۈلۈتۆی قىتتاق اتیاق-اتیاق رامىب ەدىلىسېك لهتۆیكۆك ناغراقىچ

 ،نىدىتكهت ىگېت ىنىمكىرىب ۇب ؛لهغهبمهك نىیاتنىئ-تارمان كۆك .)نۈچۈئ ىقىلناغىدىتېك

 .ۇدىلوب هكشىنىشۈچ ەدىنهم نهگېد ىشىك لهغهبمهك دالۋهئ ۇمدالۋهئ

 

-هكچۆئ كۆك :نهلىسهم .تهپۈس ىكىدىسنهم »ناغىدیارچۇئ زائ ،رىدان ،راۋىتهئ«
 ڭىنىسرهن رىب« ەدىرابىئ نهگېد »ىتتهك پۈنۈرۆك كەدىكچۆئ كۆك هگمۈزۆك« قىلساسائ

 .ۇدىنىلىداپىئ »ىكىلنهكتهك پارىسىسرهن ۇش ،ىقىلناغلۇیۇت قىلراۋىتهئ كهب

 

 ۇب ،پۇلوب ناغلىنىللوق الىدىرابىئ قىلقارۇت نهگېد »قاملىق اجىتلىئ هككۆك« هنهی
 ڭىنتاز ىكىدنامسائ« تهیائ-16 كلۈم ەرۈس ىنهی ،پۇلوب ەرائىتسىئ ىزۆس »كۆك« ەدىرابىئ

 هگىسنهم ڭىن»؟رهلىسمامقروق نىدىشىتېۋۇزۇقتۇی هگرهی ىنرهلىس ادغاچ نهگىرۋهت رهی
 ەرۈس ىكای ،ۇمىسىملىتراقسىق ڭىن»قاملىق اجىتلىئ اقھاللائ ىكىتكۆك« ،ادلاھ نۇغیۇئ

 اغنامسائ اتیاق - اتیاق )پهلىت ىنىشۇلوب ڭهلبىق هبهك( ڭىنېس زىب « تهیائ-144 ەرهقهب

 هگىلبىق ناغىدىرۇتقای نهس مۇقوچ ىنېس .زىمىتاۋۇرۇت پۈرۆك ىنڭىقىلناغىراق
 ڭىن»قاملىق اجىتلىئ پاراق هككۆك« هچىیوب ىسىنهم ڭىن»]...[ زىمىرۈدنهلزۈی

 كۆك« ڭىنىسىنهم ىلسهئ ڭىنزۆس ۇب نىكېل .نىیىق شىریائ ىنۇب ...ۇمىسىملىتراقسىق
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 ەرابىئ قىلقارۇت ۇب ىكلهب .قىنېئ ىكىلنهكىئ »نامسائ« ىكلهب سهمهئ »ھالىئ« ىكای »ڭەر

 ىككىئ ڭىنىزۆس كۆك« ادلاھ اتاخ اتباتىك نهگېد »ىرىلتەدائ-پرۆئ رۇغیۇئ« نىدىبەۋهس
 كۆك ىكىدىقرهپ ڭەر ىرىب هنهی ؛ىسنهم ادۇخ ىنهی ،ىرڭهت ىرىب :پۇلوب ىسىنهم لىخ

 »كۆك« ،كەدزىمىنىگرۆك ادىراقۇی ،نىكېل .كەرېك اسلوب نهگلىیېد ]14[»ىسىنهم

 قىنېئ ىقىلراب ڭىنىسىنهم »ىرڭهت« مهھ ،قۇترائ نىدىككىئ ىسىنهم ڭىنىزۆس
 .نهگىملىتىكېب

 

 زۇققوت يىئمهج ادالمىئ قىلقرهپ ەۋ ەدىنهم لىخرهھ ىزۆس »كۆك« اسلوب ەدىدىبائ چۈئ

 ،گۈڭۆئ كۆك ،كرۈتكۆك ،ىرڭهت كۆك« :مىتېق شهب ەدىسىدىبائ ناغاق هگلىب :ۇدیارچۇئ هترهم
 :مىتېق ىككىئ ەدىسىدبائ نىگېتلۈك ؛نهلىب المىئ ىككىئ ،ەدرهلزۆس قىلراتاق »نىیىت كۆك

 :مىتېق ىككىئ ەدىسىدىبائ قۇقۇینۇت ؛ادالمىئ ىككىئ ،ەدىرىلزۆس »كرۈتكۆك ،ىرڭهت كۆك«

 پۇلوب لىخ ىككىئ ىرۈت المىئ ىكىدىدبائ چۈئ ۇب .ادالمىئ رىب ەدىزۆس »گۈڭۆئ كۆك«
  :هچىكىدنەۋۆت

�𐰇𐰰� «  /  .» �𐰇𐰚�

 

 ەدىسىنهم نامسائ .2.1

 ياتاغاچ ،ۇدىلىنىللوق ۇمىدىرىللىت يىكرۈت ناماز ىقرىزاھ ەدىنهم ۇب ىزۆس »كۆك«
 »كۆك« ىقىلرالاق ناریهھ .ۇدیارچۇئ ۇمىت»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« ،ناغلىنىللوق ۇمىدىلىت

 »نامسائ« ناچاقچېھ ەدىرىلىدىبائ نوخروئ ناغلوب ىتكېیبوئ ڭىنىلاقام رۇكزهم ىزۆس

 ىكىدرهلهبنهم ىكىدنهم ڭىنىسىنهم »نامسائ« ڭىنىزۆس »كۆك« .نهگىملهك ەدىسىنهم
 اغڭىنۇئ ەۋ ىزۆس »/كۆك/ كوك« ىكىت»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« ىشىلىنىللوق ىقمىدهق ڭهئ

 : لاقام نهگلىرېب لاسىم

 ]15[»روشت اکزوی اسذُس اّكوك«

 /رۈشۈت هگزۈی هسزۈس هككۆك/ 

 »رهشۈچ هگىزۈی هسرۈكۈت اغنامسائ« 
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 »نامسائ« ڭىنىزۆس »كۆك« نىدهبنهم كەریىمىدهق ۇمنىت»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« 

 .نهمىنۇموئ ىنىشىرېب امىلقۇلوت هتقهھ ۇب ڭىنرالىچۇقتارچۇئ ىقىلناغلىنىللوق ەدىسىنهم

 

 نهگلىتىلشىئ ىزۆس »كۆك« ىكىد»همانزۇغوئ« ،]9[ەدسىلاقام ىدنهپهئ ۇغ لوپ-ڭاژ  
 ەدىنهم همچۆك نىدنائ »يىۋاماس ،نامسائ« ىنۇئ ،پۇرۇت پىلىق ساسائ ىنتسكىتنوك

 ىكنىیېك ڭىنىلىت رۇغیۇئ ىقمىدهق »همانزۇغوئ« نىكېل .ۇدىرۈدنهشۈچ پەد »يىھالىئ«

 نوخروئ« ىقمىدهق رىسهئ هچچهن نىدنۇئ ەۋ نىتىقىلناغلوب رهسهئ ]16[ناغلىزېی ەدىرۋەد
 ىلسهئ ڭىنزۆس ۇب ،نىتقىلناغىمىرچۇئ ىسىنهم »نامسائ« ڭىنىزۆس »كۆك« ەد»ىرىلىدىبائ

 ،هچڭىنېم شهلنۈكهی ىنىكىلنهكىئ ىمۇقۇئ ڭەر ىكلهب سهمهئ »نامسائ« ڭىنىسىنهم
  .قىپاۋۇم هگلىقهئ ڭهئ ،ادناغلائ هگرەزهن ىنرهللىلەد ىكىتتهھهج قىلسانۇشلىت

 ڭىنىزۆس »كۆك« ناغیوق اغىرۇتتوئ رالىچتاقىقتهت ىكىدىرۋەد ىقنىقېی اڭۇش 

 ناقشالقارۇت ەدرهلرۋەد ىقارڭوس ەۋ هیىناقاخ هگىزۆس »كۆك« ىكلهب ىسىنهم »يىھالىئ«

 ىكىدىسىنهم ھالىئ ىكای ،ىشىلوب هنهم همچۆك ناققىچ پىلېك نىدىسىنهم »نامسائ«
 ىتىپۈس ڭىنھالىئ نىیېك نىدنهگلىتېۋىرۇتشالىرائ »ىرڭهت كۆك« نهلىب »ىرڭهت«

 .نىقېی اغلامىتھېئ ىشىلوب هنهم ناققىچ پىلېك نىتقىلناغنىلىق لۇبوق ەدىسىقىرهت
 ،يىھالىئ« ڭىنىزۆس »كۆك« نۇسلوب ەدرهلتسىكېت اقشاب نۇسلوب ەد»همانزۇغوئ« ىكنۈچ

 ڭىنىنارۇئ ڭىنزۆس .سهمهئ نىكمۇم شىرېب پىتىسرۆك قۇچوئ ىنىسىنهم »سەددهقۇم

 .ۇدىلىق پهلهت لىۋئهت ەۋ ھرهش شالتاپسىئ ىنۇب ،ۇمىسلوب نىكمۇم ىشىرېب هنهم قادنۇش
 ىشىرېب ىنىسىنهم »يىھالىئ« هگىزۆس »كۆك« ڭىنرالىچۇغزای نهمسىق ،نهساسائ اغڭىنۇش

 ساملائ نۇغرۇت .كەرېك اسلوب نىدىقىلناغلاۋىنىشۈچ اتاخ ىنىسىرابىئ »ىرڭهت كۆك«

 ،ۇدىلوب نهگېد >كرۈت يىھالىئ< ،زۆس نهگېد >كرۈت كۆك< اقشاب نىدڭىنۇب« :ڭىنىدنهپهئ
 ،ىتتهنىشۈچ ەدىسىقىرهت ناكام ناغىدىرۇت ىرڭهت غۇلۇئ ڭهئ ىننامسائ كۆك رهلكرۈت ىكنۈچ

 نهگېد ]17[»]...[ ىتتهلىب پەد >ادۇخ-ىرڭهت< سهمهئ ادىمۇقۇئ ڭەر ىنكۆك نۈچۈئ ڭىنۇش
 ڭىنىدنهپهئ ساملائ نۇغرۇت ،ۇمىتقادنۇش .قىلقىتنهم شۈرۈدنهشۈچ ەدىقىرهت ۇش ىنىزۆس

 ىزۆس نهگېد »]...[ىتتهلىب پەد >ادۇخ-ىرڭهت< سهمهئ ادىمۇقۇئ ڭەر ىنكۆك ]...[«

 .ۇدىنىلىق لىلھهت يىلىسپهت ەدىكىلۆب 5.1 پۇلوب اتقۇن ناغىدىترات ىنتهققېد
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 ،ەد»ىرىلىدىبائ نوخروئ« ،كەدىنىغىملوب تىقاس نىدىرىزهن ڭىننهمرۇقوئ هكىچنىئ 

 ڭەر ىكىد»نىیىت كۆك ،ڭۆئ كۆك ،ىرڭهت كۆك« نهلىب »كۆك« ىكىدىزۆس »كۈرۈت كۆك«
 لىخ هچناق رىب ىنۇب .قىلقرهپ ىسالمىئ ڭىنىزۆس »كۆك« ناغىدىرۈدلىب ىنىمۇقۇئ

 :نىكمۇم شىنىشۈچ

 شاشخوئ ،هنهم شاشخوئ »كۆك« نهلىب »كۆك« ىكىت»كۈرۈت كۆك« ،ىجنىرىب 

 .ۇدیهلىداپىئ ىنشۇۋات قۇزوس نۇزۇئ ىپرهھ »/كۈئ/�� « ىكىدىسىقنىدلائ تهقهپ ،ادلامىتسىئ

 هنهم همېن ڭىنشۇۋات قۇزوس نۇزۇئ ىكىت»كۆك« ىكىت »كۈرۈت كۆك« ،ىجنىككىئ 

 »/كۈرۈت/�𐰼𐰇𐱅� « ەۋ »/كرۈت/ �𐰼𐰇𐱅�« ڭىنىزۆس »كرۈت« ىنۇب ،كهسلهك هگىكىلنهگىلىداپىئ

 ىزۆس »كرۈت« ادالمىئ ىلىككىئ ىنهی .نىكمۇم شۈرۈدنهشۈچ نهلىب ىسالمىئ لىخ ىككىئ

 ىشىلوب شاشخوئ اغڭىنۇش ۇمىزۆس »كۆك« كهمېد ،ادلامىتسىئ شاشخوئ ،هنهم شاشخوئ

 .كەرېك

 ىقمىدهق رىب ىپرهھ »/كۈئ/��« ىكىت »/كۆك/�𐰇𐰰�« ەۋ »/كۈرۈت/�𐰼𐰇𐱅�« ،نىدىجنىچۈئ 

 ىشىلوب ىسىچمۇشوق شىتیهچۈك ،شهلتىكهت ىكای ىسىچمۇشوق كۈلپۆك ،هچمۇشوق

 تىكهت ادراللىئېپ ىزۆس »/قوئ/قا« هت»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« ،نهلىسهم .نىكمۇم
 پۇلۇشوق هكشىۋەر هنهی ،)نهگلهك نىدڭىنۇب كۈلۈگلهك ،قۇلۇغراب ىقرىزاھ( ىسىچمۇشوق

 .]18[نهگلىیېد امنالۇئ ناغىدىلېك

 .راب ىقرهپ لامىتسىئ ىكای ىقرهپ هنهم ادىسىرائ »�𐰼𐰇𐱅�« ەۋ »�𐰼𐰇𐱅�« ،ىجنىتۆت 

 »/كۈرۈت كۆك/�𐰼𐰇𐱅𐰚𐰇𐰰�« نىكهت .ت .ىدىملىپېت ىخېت هبنهم ناغىدیالتاپسىئ ىنۇب نىكېل

 ىزۆس »�𐰇𐰰�« ىكلهب .ناغلىق همىجرهت پەد ]19[»رهلكرۈتكۆك ،رهلكرۈت يىقرهش« ىنىزۆس

 يىلسهئ« ىكلهب سهمهئ ىنڭەر »كرۈتكۆك« ىكای .كەرېك هسرۈدلىب ىنىسىنهم »قرهش«
 .كەرېك هسرۈدلىب ىنىسىنهم »رهلكرۈت

 ىسىككىئ »/كۆك/�𐰇𐰚�« نهلىب »�𐰇𐰰�« ىكىت»/كۈرۈت كۆك/�𐰼𐰇𐱅𐰚𐰇𐰰�« ،ىجنىشهب  

 ىشىلوب »�𐰰�« ىزىتلىی ڭىن»�𐰇𐰰�« ،ناغلىزېی ادالمىئ قىلقرهپ اقچاغلوب رهلزۆس قىلقرهپ

 .تىز هگزەرهپ ىجنىككىئ زەرهپ ۇب نىكېل .كەرېك
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 قىنېئ ىخېت ىسالمىئ لىخ ىككىئ ڭىنىزۆس »كۆك« ىكىدرالشات ۈگڭهم ،نهسالۇخ 

 قىپاۋۇم هگلىقهئ ڭهئ ىنرهلزەرهپ ىجنىترۆت ەۋ ىجنىرىب نهسخهش ،هلىسهم نهگىملىنىشۈچ
 .نهمیاراق پەد

 

 ەدىسىنهم ڭەر يىۋام .2.2

 ،پۇلوب ىمۇقۇئ ڭەر ىسىنهم ىلسهئ ڭىنىزۆس »كۆك« كەدزىمىنىگىلنۈكهی ادىراقۇی 

 ڭىنىزۆس »كۆك« ادلاھ ۇب .قىپاۋۇم هگلىقهئ ىكىلنهگلهك نىدڭىنۇش ڭىنىسنهم »نامسائ«

 ىلسهئ ىزۆس »كۆك« اڭۇش .ۇدىشىلناسائ ۇمشىنىشۈچ ىنىكىلنهگرهب ىنىسىنهم »لىشېی«
 »ىرڭهت« هچنىیېك ،پىلىنىللوق ەدىتىپۈس زۆس ناغىدىرۈدلىب ىنرهلڭەر لىشېی ەۋ كۆك

 ىنىسىمكىرىب »ىرڭهت كۆك« ناغىدىرۈدلىب ىننامسائ سۇسخهم پۇلۇشوق هگىزۆس
 ادناغلاق نىتشىنىللوق ىسىنهم »نامسائ« ڭىنىزۆس »ىرڭهت« نىیېك ،نهگرۈدنهللىكهش

 اقشاب مهھ ۇب .نهمىتشاراق نهگېد نهگرۈدلىب ىنىسىنهم »نامسائ« مىریائ نىدنائ

 هگنهگلهك پهلىداپىئ نهلىب زۆس الرىب ىنىرىلمۇقۇئ ڭەر لىشېی ەۋ كۆك ىكىدراللىت
 .]20[ۇدیاشخوئ

 

 ،نهلىسهم .ناغلىنىللوق ڭهك نىدمىدهق ىزۆس »كۆك« نهگرۈدلىب ىنىمۇقۇئ ڭەر

 :رۇق-12 ەۋ 11 ىزۈی يىلامىش »ىشېت ۈگڭهم ناغاق هگلىب«

�𐰃𐰺𐰃𐰍𐰑�...«  : �𐰃𐱃𐰚𐰠𐰔𐰇� : �𐰃𐰾𐰃𐱅𐰏𐰾� : �𐰠𐰤𐰃𐰚� : �𐰃𐰖𐰀𐱃𐰆𐰴� : �𐰞𐰍𐰍𐰺𐰃𐰶� : �𐰃𐱁𐰢𐰇𐰚𐰭𐰼𐰇� : �𐰃𐰣� :

�𐰃𐱅𐰼𐰃𐰋� : �𐰣𐰍𐰔𐰴� : �𐰢𐰣𐰑𐰆𐰉� : �𐰢𐰰𐰼𐰇𐱅� : �𐰃𐰭𐰘𐱅� : �𐰇𐰚� : �𐰃𐰾𐰃𐰚� :  »�𐰺𐰴�

 ،نىستىگشىئ گىلنىك ،نىیاتۇق غىلغاغرىق ،نىشۈمۈك ڭۈرۈئ ،نىنۇتلائ غىراس/ 
 /ىتىئ مىترىب ۇناغزاق امۇنۇدوب ،همۈكرۈت نىڭهیهت كۆك ،نىشىك اراق ،نىرىغیائ نىتائ كۈلزۆئ

 شۇخ ،ىنىرىلتخەر كهپىی كىلكهیىج ،ىنىشۈمۈك قائ ،ىنىنۇتلائ قىرېس ]...[« 

 كۆك ،ىنىرىل)ىرىلىرېت( نۇغلۇب ،ىنىرىلرىغیائ ،ىنىرىلتائ ساخ ،ىنىرىلكهپىی قىلقارۇپ

 »]...[مىدىئ نهگرهب پۇرۇدنازاق ىن)ىرىلىرېت(نىیىت
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 سەددهقۇم ىكای يىھالىئ رەرىب ڭىن»كۆك« ىكىد»نىیىت كۆك«نىدىچراپ ىقراقۇی 

 قىلراتاق »ىشىك اراق ،شۈمۈك )قائ( ڭۈرۈئ ،نۇتلائ غىراس« ىكلهب سهمهئ ەدىنهم
.قىپاۋۇم هگلىقهئ شهلىسالۇخ ىكىلنهگلهك ەدىسنهم ڭەر شاشخوئ هگرهلىرابىئ

 ۇناۋىد« ،ۇمىدىلىت ياتاغاچ ،ۇمىدىرىللىت يىكرۈت ناماز ىقرىزاھ ىزۆس »كۆك« 

  .زىمیاملاتخوت هنهی هتقهھ ۇب اڭۇش ،راب ىسىنهم نهگرۈدلىب ىنڭەر ۇمىت»كرۈت تىتهغۇل

  

 »كۆك« ،ىكۇتپۇرۇت پىتىسرۆك ىنۇش رهللىلەد ىكىتتهھهج قىلسانۇشلىت :نۈكهی 
 ۇناۋىد( هچنىیېك .نهگىلىداپىئ ىنىمۇقۇئ ڭەر )ىرىلىدىبائ نوخروئ( ەدمىدهق ڭهئ ىزۆس

 »نامسائ« ،ەدىرىسهت ڭىنىسىرابىئ »)نامسائ يىۋام(ىرڭهت كۆك« ىكلهب ،)كرۈت تىتهغۇل
 »كۆك« رالشىنىدزىئ ىكىتتهھهج قىلسانۇشلىت .ناغىلشاب هكشهلىداپىئ ۇمىنىسىنهم

 ىنىقىلناغىدیهمرۈدلىب ىنرهلىنهم قىلراتاق »يىۋاماس ،سەددهقۇم ،يىھالىئ« ڭىنىزۆس

 اتاخ ىنىزۆس »ىرڭهت كۆك« ڭىنرهلىكنىیېك مىكلهب ۇب .ۇدىتىسرۆك
  .كەرېك اسلوب ىنۈكهی ناغلىرىقىچ نىدىقىلناغلاۋىنىشۈچ

 

 

 »ىرڭهت كۆك« .3

 

 الىككىئ ەدرهلىدىبائ چۈئ ،ادلاھ قىلرالاق ناریهھ ،ۇغلاتائ ۇب ناغلۇنوت ڭهك ەدزىمىرۋەد
 :ۇدیارچۇئ ەدىلمۈج شاشخوئ ىسىلىككىئ ،پۇلوب راب ەدرهی

�𐰑𐰸𐰦𐰞𐰃𐰴�« : �𐰃𐰘� : �𐰍𐰖� : �𐰺𐰽� : �𐰼𐰭𐱅� :  »�𐰇𐰚𐰀𐰔𐰇�

  /شىمنىلىق ىلغوئ ىشىك ارائ نىكىئ ،ادقۇدنىلىق رهی زىغای ارسائ ىرڭهت كۆك ەزۈئ/

 نىگىتلۈك ىسرىب هنهی .رۇق-2 ىزۈی يىقرهش ،ىشېتۈگڭهم ناغاق هگلىب ىسرىب

  .رۇق-1 ىزۈی يىقرهش ىشېتۈگڭهم
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 ەدىسىنهم »نامسائ كۆك« .3.1

 ىزۆس »ىرڭهت« ەۋ ىنڭەر ىزۆس »كۆك« ىكىدسىرابىئ »ىرڭهت كۆك« هتتهلاھ ۇب

 نوخروئ« .ۇدىرۈدلىب ىنىسىنهم »نامسائ« ناغلاق نىتشىنىللوق ادراللىت يىكرۈت رىزاھ
 1.2 ىكىلنهكىئ ەدىسىنهم »نامسائ كۆك« ىكىدىلمۈج ىقراقۇی ىكىد»ىرىلىدىبائ

  .ىدنىلىق نایاب يىلىسپهت ەدىكىلۆب

 هگلىب شىمتهئلهئ« تهقهپ ىسىرابىئ »ىرڭهت كۆك« ەد»ىرىلىدىبائ نوخروئ« 54

 : ادرۇق-3 ىسىدىبائ »)خرهت / تائىرات( ناغاق

�𐰲𐰇𐰃𐱅𐰏𐰃�« : �𐰘𐰔𐰃𐰍𐰖𐰀𐰺𐱁� :  »�𐰲𐰇𐰸𐰑𐰴𐰞𐰺𐰖𐰃𐰼𐰭𐱅𐰚𐰇𐰚𐰀𐰔𐰇�

 /نۈچۈئ ىتىگىئ رهی زىغای ارسائ ،نۈچۈئ قۇداقلىرای ىرڭهتكۆك ەزۈئ/

 »نۈچۈئ ىقىلناققاب رهی اراق ادىتسائ ،نۈچۈئ ىقىلناغۇریۇب ىرڭهتكۆك هتتسۈئ«

 كەركهب شىنىشۈچ ىنىكىلنهگلهك ەدىسىنهم »ھالىئ« ،الىدىلمۈج نهگېد

 ،كهمېد .نهگلىرېب تهپسىن ىلىئېپ »قامۇریۇب« هگ»ىرڭهتكۆك« ىكنۈچ ،قىلقىتنهم
 نهگلهك ەدىسىنهم »نامسائ كۆك« تهقهپ ىسىرابىئ »ىرڭهتكۆك« ەدىرىلىدىبائ نوخروئ

 .قىنېئ ىقىلناغلىنىللوق ادلامېتسىئ ۇش ادلاۋھهئ ىكىدناس پۆك قهلتۇم ،ۇمكهسىملهیېد

 ىنھالىئ رەرىب ڭىنىسىرابىئ »ىرڭهت كۆك« ەد»ىرىلىدىبائ نوخروئ« ،نهمۇموئ اڭۇش
 .نۈكهی ارغوت ڭهئ نىتتهھهج قىلسانۇشلىت ىكىلنهگرۈدلىب ىننامسائ تهقهپ سهمهئ

 .نىیاتان ىشىلوب ەدىنهم ۇب »ىرڭهت كۆك« ادىنىد )tengrism( كىلىچىرڭهت نىكېل

 

 ەدىسىنهم »ىھالىئ نامسائ« .3.2

 ەۋ ىنىسىنهم »نامسائ« ىزۆس »كۆك« ىكىدسىرابىئ »ىرڭهت كۆك« هتتهلاھ ۇب 
 هنهم ۇب ادرالشات ۈگڭهم هچرهگ .ۇدىرۈدلىب ىنىسىنهم »ھالىئ« ىزۆس »ىرڭهت«

 كىلىچىرڭهت ىزۆس »ىرڭهت كۆك« ەدرهلرهبنهم ىكنىیېك ،ۇمىسلوب ناغىملىنىللوق

 .رۇدىچنهشۈچ ناغلىیېی ڭهك ڭهئ ۇب ەدزىمىرۋەد .نهگرۈدلىب ىنىھالىئ قىلساسائ ڭىنىنىد

-15 هبنهم ىقمىدهق ڭهئ ناغىدیارچۇئ ىسىنهم »ھالىئ« ڭىنىزۆس »ىرڭهت كۆك«

 نهگنهلرهچلۆم ىقىلناغلىزېی ادىقىزېی رۇغیۇئ ىقمىدهق ادىنویار ۇس هتتهی ادىپارتهئ رىسهئ
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 ىنىسىرابىئ »ىرڭهت كۆك« ەدىزۆس ۇب ڭىنكرۈت غۇلۇئ رىزەۋ ىكىدڭىنۇئ ،پۇلوب »همانزۇغوئ«

 :كەرېك شىنىشۈچ ەدىسىنهم »ھالىئ«

 نۈسرۈتلهك ەدمۈشۈچ ىدرهب ىرڭهت كۆك هڭهب/

 /نۈسرۈدرهب اغڭۇغۇرۇئ ىنرهی رۇرۇت يۇلات

 ،تەراشىئ اڭام ىدرهب ەدمۈشۈچ ىرڭهت كۆك« 

 ]21[ ».پەد نۇسرهب پۈلۆب اغىغۇرۇئ ىنىرىلرهی ناغلىق لاغشىئ

 ،ىككەرېك شىترهكسهئ ىنۇش لاۋۋائ« ڭىنۇغ لوپ-ڭاژ ،ناغنىلىق لىقهن ادىرىقۇی 
 قىلساسائ ڭىنایىسائ ارۇتتوئ« ؛]8[»]...[نىیىق شىریائ نىدىھالىئ نامسائ ىننامسائ

 كۆك رهلكرۈت ىكنۈچ]...[« ڭىنىدنهپهئ ساملائ نۇغرۇت ەدمهھ ؛]9[».رۇدنامسائ ىھالىئ
 قىلراتاق ]17[»]...[ىتتهنىشۈچ ەدىسىقىرهت ناكام ناغىدىرۇت ىرڭهت غۇلۇئ ڭهئ ىننامسائ

 ىكای »ھالىئ-نامسائ« ىن»ىرڭهت كۆك« ادىنىد )tengrism( كىلىچىرڭهت ىرىلزۆس

  .ۇدیەدنۈئ هكشىنىشۈچ پەد »ھالىئ ىكىدنامسائ« ىكای »ىھالىئ نامسائ«

 

 ەدىسىنهم »ىسىرڭهت ڭەر كۆك« ىكای »ىرڭهت كىلڭەر كۆك« .3.3

 ىكىدىققهھ ىنىد كىلىچىرڭهت ەۋ رهلرهسهئ يىخىرات قىلراتاق ىرىلىدىبائ نوخروئ 
 كىلڭەر كۆك« زىگرهھ ىزۆس »ىرڭهت كۆك« ،ىكزىمیهلهیىلنۈكهی ىنۇش نىدرالشىنىدزىئ

 ىنىنهم ۇب ىكنۈچ .ناغىملىنىللوق ەدىسىنهم »ىھالىئ ڭەر كۆك« ىكای »ھالىئ
 هچرۇغیۇئ ناغلائ لىقهن رىمهئ.ائ اتتهھ .قوی لىلەد قادناقچېھ ناغىدىرۈدلىب

 .ۇدیهمرهب ىنىنهم ۇب ادىنىغلۇقوئ يىلىسپهت ]2[]1[ۇمرهلهبنهم

 

  ىرىۋسهت ڭىن»ىرڭهت كۆك« .3.4

 ىنىد ڭىنرهلمۋهق يىكرۈت ىكىدرۋەد ىقمىدهق كەدىنىغنىلىق نایاب ادىراقۇی 
 )tengrism( كىلىچىرڭهت ەدزىمىرۋەد .قوی رالتامۇلهم يىلىسپهت ەۋ قىنېئ قىلىرغوت

 ىشىلوب شاشخوئ هگىسىكىدرۋەد ىنیهئ ڭىنۇئ ،ۇمىسلوب ىرىلقۇدلاق مىسىق رىب ڭىنىنىد
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 هچنىپۆك نۇسلوب رالتامۇلهم ىكىدروت ،نۇسلوب رهلىلاقام يىملىئ ىكىتقهھ ۇب اڭۇش .نىیاتان

  .تىز هگىرىب-رىب ەۋ ناغلىق ساسائ ىنزەرهپ

 كۆك« نىدرهلشىنىدزىئ ىكىدىققهھ ىنىد )tengrism( كىلىچىرڭهت ىكىدزىمىرۋەد
  .مۇتقۇلوی اقشاراق لىخ ىككىئ ادىسىرغوت ىرىۋسهت ڭىن»ىرڭهت

  :قوی تامۇلهم قادناقچېھ-1

 رۇۋۋهسهت كەدناسنىئ ۇئ .نهكىئ مۇلهمان ىتىرۈس يىنامسىج ڭىنىرڭهت«

 ]22[».ناغنىلىق تهیاۋىر ىقىلراب ىلغوئ ىككىئ ەدنهگېد زائ ،ۇمىسلوب ناغىمنىلىق

 .نامسائ يىددامان رىب ،هچىسكهئ ڭىننامسائ ناغىدىنۈرۆك هتتەدائ ،ىرڭهت كۆك«
 ]23[».مۇلهمان ىتىرۈس ڭىنىرڭهت

 

 :زاغ قائ كاپ-2

 ىسهبنهم ىلسهئ هتتهیىلهمهئ ۇمىسىرچۇئ ]24[ەدرهلهبنهم هچناقرىب ادروت شاراق ۇب 

 :ۇدىلىرېب تهبسىن اغناج لىنكۆگ پۇلوب الرىب

 ناغىدىرۈدلىب ىنتىقاۋ ،پۇلوب زاغ قائ ،كاپ رىب ىرڭهت ،ەدىرىلىناسپهئ كرۈت«

 ]25[».ۇدىچۇئ يامىتخوت ەدىتسۈئ ڭىنۇس زىسكهچ

  

 هچنىیېك هسرۈدلىب ىن»نامسائ يىۋام« ەدمىدهق ىسىرابىئ »ىرڭهت كۆك« :نۈكهی 

 ەدرهلىنهم قىلقرهپ ىیوب رهلرۋەد ،پۈرۈدلىب ىنھالىئ غۇلۇئ ڭهئ ىكىدىنىد كىلىچىرڭهت

 هتقهھ ۇب ىلیهپۈت ىكىلزىسرهتېی رالتامۇلهم ىكىتتهھهج قىلسانۇشنىد .ناغلىنىللوق
 .نىیىق شىرىقىچ نۈكهی پهلرىگلىئ ۇمىخېت
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 ىسىنهم ڭىن»قاریاب كۆك« .4

 

 يائ نىتبەۋهس ۇش .ىلوۋمىس ڭىنتهللىم ەۋ ڭىنتهلۆد رىب قاریاب ،ەدزىمىرۋەد
 رۇغیۇئ ناغلوب ىسىلاھائ قىلساسائ ڭىنۇئ ەۋ اغناتسىكرۈت يىقرهش قاریاب كۆك قۇلزۇتلۇی

 ىلوۋمىس ىقنایۇب نىدلىی-1933 ناغنىلىق داجىئ قاریاب ۇب .ۇدىلىق كىللىكەۋ هگىتىللىم

 كىرېش نهسۇسۇخ ،هتتهسقهم اقشاب ڭىنۇب .ناغنىلىق داجىئ هتتهسقهم ۇش ەۋ رۇدۇش
 ۇب« :ۇتپۇرۇت پالقىتسهت ۇمرىمهئ.ائ ىنىكىلنهگمنهلشىئ ،ەدىتىیىن شالغاب هگرهلىدىقهئ

 ڭهئ ناغلوب قىنېئ ىكىلیىفهلهس ەدىچىئ رالرۇغیۇئ ماللوماد تىباس نهكتهلشىئ ىنقاریاب

 ناغلاق پىشىلاتاخ يهملىب ىنىخىرات تهیىلىھاج ڭىنرۇغیۇئ ،ۇمىسلوب مىلائ ىنىد اتتاك
 ]2[».نىكمۇم ىشۇلوب

 .ۇدىلوب ىلىغلىق لىلھهت هتتەۋلهئ ۇمىنىشىقىچ پىلېك ڭىنرهلىگلهب ىكىتقاریاب

 نهییهئۇم ىئیهش رىب ادلاۋھهئ ىكىدناس پۆك قهلتۇم ،ىكىلشىگېت هكشىترهكسهئ نىكېل
 ناغلىق لوۋمىس ەدمهھ .ۇدیاملوب كىلهبنهم هككهی ەۋ ۇدیاملىق لوۋمىس ىنىسرهن الرىب

 ەرۆك اغراللىمائ لىخرهھ قىلراتاق لىت ەۋ تهیىنەدهم ،نىد ،رۋەد ،ىپوت رهلىشىك ىسىسرهن

 مىئاد ۇمشىنىلغاب ىكىدىسىرائ ىچۇغنىلىق لوۋمىس نهلىب لوۋمىس .ۇدىرۇت پۈرۈگزۆئ
 ناغلىق لىكشهت ىنقاریاب كۆك نىدىتقۇن هچناق رىب هتتەۋۆن .سهمهئ قهلتۇم كەدۈگېد

 .زىمىنىدزىئ ەدىققهھ ىشىقىچ پىلېك ڭىنرهلىگلهب

 

 ىلۋومىس ڭىن»كۆك« .4.1

 هتتهیائ-102 اھات ەرۈس ،ەدىلكهش »/ناقرۇز/ اًقرُز« ەدرهی الرىب تهقهپ ڭەر كۆك ادنائرۇق
 ۇب« :ىسىمىجرهت ڭىنۇب .»اًقْرُز ٍذِئَمْوَی َنیِمِرْجُمْلا ُرُشْحَنَو  ِرو⑪صلا يِف ُخَفنُی َمْوَی« :ۇدیارچۇئ

 )كۈلزۈی اراق( كۈلزۆك كۆك )نهگرهگزۆئ ىلكهش( ەدنۈك ۇب ،رۇدنۈك ناغىدىنىلىچ رۇس

 ،قۇلقۇغوس هتتەدائ ،نهلىب همىلهك ۇب« :ىدنهپهئ ۇجقوئ .ائ ىنۇب .»زىمىغىی ىنرالراكھانۇگ
 پەد ».رۇدنهگنهلىداپىئ رهلتهلاھ ناغىدىتۈكرۈئ ىنناسنىئ ىبهك تهشھەد ،چنۇقروق

 ىبهك زىڭېد/رھهب ،كۆك/اماس ىكىدنائرۇق« هنهی قۇلرۇغوت ڭەر كۆك ۇئ .ۇدیهلیىھرهش
 ،ڭىنۈگزهس يىنىد ،كۆك ادناغىراق نىدىتقۇن ۇب .ۇدیهلىداپىئ ىنڭەر كۆك ۇمرهلىمىلهك

 ]26[.ۇدیەد ».رۇدناغلوب ىگڭەر ڭىنىچنهشۈچ رۇقڭوچ
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 ،ادىسىرغوت ىشىلىنىللوق ڭىنڭەر كۆك ىكىدرهلسىدهھ ىدنهپهئ زۈیقائ.ھ 

 ىكىلكۆك ڭىنىزۆك ڭىنرالقۇلمۇر القادنۇش ،ىتىمۇسۇخ ناغلوب اغرالقۇلمۇر ڭىنرهلبەرهئ
 ادىراقۇی« ،نىیېك نىدناقتیېئ ىنىقىلناغىدیامرۇتقای ىنڭەر كۆك ڭىنرهلبەرهئ نىدىبەۋهس

 كۆك ڭىنرهلبەرهئ ،ادزىمىنىغلائ هگرەزهن ىنرهلتهیاۋىر ناغلائ لىقهن تىئائ هگڭەر كۆك

 .نهگېد ».زىمیالاتیېئ ىنىنىكتهئ سكهئ ۇمىدرهلسىدهھ ڭىنىرىلهقۋهم ىپنهم تىئائ هگڭەر
 بەرهئ ،ىرىلىنهم ڭىنرهلڭەر ادىلىت ڭىنرهبمهغیهپ ىتەرزهھ اتتاقىقتهت ۇب« ،ەدىسالۇخ ەۋ

 ».رۇدنهگلىتىكېب ىكىلنهگلهك شادڭهت نهلىب ىرىلىنهم نهگرهب هگرهلڭەر ڭىنىتىرازهھ

 ]27[.نهگىلنۈكهی پەد

 :ۇدیەد قادنۇش ەدىسىلاقام ەدىققهھ ىغۇللوۋمىس ڭەر ىكىدرهلتهقىرهت مىرىدلىی.ائ 

 ڭىنكۆك قىنېق ،اغنامىئ ڭىنقىرېس ،اغمالسىئ ڭىنقائ ،هیاد نىددۇمجهن ىتىرۇم ڭىناربۇك«

 ،اغ)مىلىب نىكسهك ەۋ ارغوت(ناقیىئ ڭىنكۆك ،اغ)نۇكۇس( نانىمتىئ ڭىنلىشېی ،اغناسھېئ
 اغ)نۇقشاش ەرچىئ قۇلنۇقشۇج ەۋ قشىئ نۇقشۇج(نامهیهھ ڭىنىراق ەۋ اغنافرىئ ڭىنلىزىق

 ،هممىھلۇم ،هماۋۋهل ،ەراممهئ ڭىنسفهن ەدرهلیىتەۋلاھ« هنهی ».رهلزۆس ىنىكىلنهكىئ قىلغاب

 :ۇدىلېك لىباقۇم رهلڭەر ۇش هچىیوب تەۋۆن اغىرىللاھ هلىماك ەۋ هیىزرهم ،هیىزار ،هننىئهمتۇم
 ،)لىشېی(رەدخهئ ،)اراق(دەۋسهئ ،)لىزىق(رهمھهئ ،)قىرېس(رهفسهئ ،)كۆك(قارزهئ

 ناغلوب لۇغشهم هگرىكىز ەرۆك هگرهلیىدنهبشقهن « هنهی ».)زىسڭەر(نۋهلالىب ،)قائ(زایبهئ
 رۇھۇز رالرۇن ەدڭەر كۆك ەۋ لىشېی ،قائ ،قىرېس ،لاھ هچىیوب تەۋۆن ەدىبلهق ڭىنكىلاس

 ]28[».رالىق

 ڭىنزىمىرىلفىتوم يىللىم ەۋ ىلىت رۇغیۇئ« ىدنهپهئ ناخاتائ شەرۈك

 لىزىق ەدزىمىتىیىنەدهم« :ەدىسىلاقام قىلمان »ەدىققهھ ىرىلىنهم كىلىیىگولومتېئ
 ]29[».ۇدىرۈدلىب ىنزىمىبۇنهج قائ ،ىنزىمىلامىش كۆك ،ىنزىمىبرهغ اراق ،ىنزىمىقرهش

 ىنقرهش نۈچۈئ رهلتهللىم يىكرۈت ڭىنڭەر كۆك هچىسكهئ ڭىنۇب نىكېل .ۇدیەد
 ىسهبنهم لىلەد ڭىنناخاتائ.ك ەۋ ىقىلناغلوب ]30[پۆك رهللىلەد ەدىققهھ ىكىلنهگرۈدلىب

 .زىمىلىق تەر ىنىشىراق زۆك ڭىنۇئ ،نۈچۈئ ىقىلناغلوب مۇلهمان

 ەدرهلىنهم قىلقرهپ ڭىنڭەر كۆك ەدرهلتهیىنەدهم لىخرهھ ىدنهپهئ مۇلزام .ۆئ 

 .رۇتكۆك نامسائ نۈچۈئ رهلكرۈت نهگنهشىئ اغىنىد ىرڭهت كۆك« :پىلىق نایاب ىكىلنهگلهك
 .ۇدیەد ».رۇدناغىتائ كۆك ىنڭەر يىۋام ناغلىق لىسمهت ىن)كۈلكۈیۈب(قۇلغۇلۇئ رالناماش

 ۇدىتىلسهئ ىنرۇزۇھ ەۋ تهیىنمهئ ،ىنشىنىلرۈت ،ىنكىلزىسكهچ ڭەر كۆك« ەدىسالۇخ هنهی
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 ،قۇلتسود ڭەر كۆك ادناماز ىنیهئ .ۇدىرېب رۇزۇھ هچىسكهئ ڭىنلىزىق نۈچۈئ رالىۋرېن ەۋ

 ،ىنۇس ڭەر كۆك ]...[ .رۇدىلوۋمىس قىلیىناھور ەۋ قىلزىكاپ ،قۇلقۇروی ،اپاۋ ،تهقاداس
 ]31[.ۇدیەد »رۇدڭەر نهگىلتەراشىئ ىنكىلكهكرهئ ەۋ ىننامسائ

 ەدىسىنهم »ىرڭهت كۆك« نهسۇسۇخ »ھالىئ« ىنڭەر كۆك ڭىنماللوماد تىباس

 ،اقچاغلوب ناغرۇت پىقىچ ۇمنىدىنایاب ڭىنرىمهئ.ائ ىكىدىراقۇی اتتهھ ىكىلنهگىمنهشۈچ

 تىقاس نىدرەزهن ىقىللامىتھېئ شالیوئ قادنۇئ ڭىنناملۇسۇم رۇغیۇئ راب ىشوھ ىلقهئ
 .ىدىملۈرۈدنهشۈچ قۇترائ پىنىلىق

 

 ناتسىكرۈت يىقرهش ،مۈنۈكهی ىكنىیېك نىدنهگنەدزىئ راتاق رىب هتقهھ ۇب

 ىكنۈچ .قىلقىتنهم ڭهئ هچڭىنېم شىنىشۈچ ەدىسىنهم »قرهش« ىنڭەر كۆك ىكىدىقىریاب
 پۇلوب قاریاب لىزىق قۇلزۇتلۇی يائ ىقىریاب ڭىنىتىیىرۇھمۇج هیىكرۈت ەدرۋەد ىنیهئ

 كىلڭەر كۆك نهگنهلهھىیهل ەدلىكهش ىنیهئ ،نىدىجەۋ ۇش .ىدىئ ناغلوب پىلىتىكېب

 .پىسانۇم ڭهئ ىشىرېب ىنىنهم نهگېد ىتىلۆد ڭىنرهلكرۈت ىكىتقرهش ڭىنقاریاب

 

 ىلۋومىس ڭىن»زۇتلۇی يائ« .4.2

 رهلكرۈتكۆك ،پۇلوب ناغلىنىللوق ۇمنۇرۇب نىدمالسىئ ەدرهلكرۈت ىسىگلهب زۇتلۇی يائ 

 ىسیاق رهھ رهلقلهخ نۇغرۇن ۇمنۇرۇب نىدرالۇئ .ۇدیارچۇئ هگلهب ۇب ادراللۇپ هگڭهت تىئائ هگىرۋەد

 ەۋ يائ ،شایۇق ڭىنرهلىشىك ەدمىدهق ۇب .نهگلهك پىنىللوق ىنرهلىگلهب ۇب ەدرهلرۋەد
 لۇبناتسىئ لىگزهم رىب يائ لالىھ .كەرېك اسلوب نىدىكىلنهگلهك پۇنۇقوچ اغزۇتلۇی

 يائ لالىھ پالشاب نىدىكىلىپىلهخ رالیىنامسوئ نىیېك .ناغلوب ۇمىسىگلهب ڭىنىرىھهش

 .ناغلاق پۇلوب ىسىگلهب ڭىنمالسىئ زۇتلۇی ەۋ

 

 ەدنهگېد ۇدىرېب هنهم الرىب ىنڭەر كۆك ىكىدىقىریاب ناتسىكرۈت يىقرهش :نۈكهی 

 ڭىنمالسىئ اسلوب زۇتلۇی ەۋ يائ لالىھ .قىپاۋۇم هگلىقهئ شىنىشۈچ ەدىسىنهم »قرهش«

 .ناغلۇیوق پىنىلباسېھ ىسىگلهب
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 رالقىلاتاخ ىكىدىقىتنهم .5

 

 كۆك« نهلىب »قاریاب كۆك« ڭىنرىمهئ.ائ ،كەدزىمىنىكتۆئ پەد ەدىمىددهقۇم 
 يىنهسۈك .ناغلۇرۇق هگىسىزىدنهئ شالیوئ قاتموت ەۋ ىكەزۈی الكهب ىشىلغاب ىن»ىرڭهت

 ناسنىئ ادىیاج ىشوھ ىلقهئ رىب ڭىقېب پالیوئ زىڭىزۆئ« ادىسىرغوت شىنىلغاب ۇب ۇمزاتسۇئ

 يىكاردىئ رىغېئ ڭىنىرىلرادپەرهت ڭىنرىمهئ.ائ ،ىكنهلاھاۋ .ۇدیەد ]3[»؟ۇب ۇمپهگ ناغىدیەد
 نىدىقىلناغلۇرۇتشاقات پالروز هگىلىسهم مىھۇم كەدىدىقهئ ڭىنىلىسهم ۇب ىشىغېئ

 رۆرۆز ىشىنىلىق نایاب يىلىسپهت ۇمرالقىلاتاخ قىلىقىتنهم ىكىدىلىسهم ۇب ،اقچاغلوب

 .ىدلوب

 ناغىدىتېك ترهش ىقنىدلائ هچناق رىب نۈچۈئ شۇلوب ىرادپەرهت رىمهئ.ائ ەدىلىسهم ۇب

 لىلەد اغرالۇئ ەۋ هتشىنىشۈچ ىنىرىللىلەد نهگرۈتلهك ڭىنىرىلرادپەرهت ڭىنۇئ ،پۇلوب

 زۆك ڭىنرالۇش شىنىدزىئ هتكهلۆب ۇب نهساسائ اغڭىنۇش .مىھۇم ىتىیاھان هتشۈرۈتلهك
 ،ەدىسىنهم ھالىئ ناغنۇقوچ رهلكرۈت ەدمىدهق ىزۆس »ىرڭهت كۆك« ،ادلاھ نۇغیۇئ اغىشىراق

 ەۋ ەدىسىقىرهت ىتىپۈس ڭىنھالىئ ۇش رەزهن يىئتهق نىدىشىلوب ەدىنهم قادناق »كۆك«

 ادىساسائ رهلترهش ىقنىدلائ نهگېد زىسقرهپ »نامسائ كىلڭەر كۆك« نهلىب »ىرڭهت كۆك«
 .ۇدىلىرېب پىلېئ

 ڭىنىسىمزای ڭىنرىمهئ.ائ ،ادناغىمنىلىق لۇبوق رهلترهش ىقنىدلائ ىقراقۇی رهگهئ

 پۈرۆك ەدرهلكهلۆب ىقنىدلائ ىكنۈچ .ۇدیاملاق ىتىممىق شىلىق لىیاق قادناقچېھ
 كۆك« ،ناغرۇت پۈرۈگزۆئ ىرىلىنهم ڭىنىرىلزۆس »ىرڭهت« ەۋ »كۆك« ،كەدزىمىنىكتۆئ

 ھالىئ نهلىب ڭەر كۆك هنهی »نامسائ كىلڭەر كۆك« ىسىنهم ىقمىدهق ڭهئ ڭىن»ىرڭهت

 رهلترهش ىقنىدلائ ۇب هتتەۋۆن اڭۇش .قوی ىتېۋىسانۇم قۇچوئ ڭىن»ىرڭهت كۆك« ناغلاراق
 .زىمىلىق لىلھهت يىلىسپهت ىنتهلاھ ىكىدناغنىلىق لۇبوق

 كۆك مىكچېھ ادىسىرائ رالرۇغیۇئ رىزاھ ،ىككەرېك شىترهكسهئ ىنۇش ەدرهی ۇب 

 هنهی .ۇدیهمنهشۈچ پالغاب هگ»ىرڭهت كۆك« ھالىئ ىكىدىنىد ناماش ىنڭەر كۆك ىكىتقاریاب
 قادنۇش نىكېل .نهمیاراق پەد ۇدیامىلغۇلۇئ پۈرۈتۆك هگىسىجىرەد ھالىئ ىنقاریاب مىكچېھ

 .نهشور ىكىلنهكىئ تىز اغىنىد مالسىئ ڭىنىرىلشىملىق ۇب اسلوب رالىچۇغلىق
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 مۇقۇئ يىمۇموئ ەۋ مۇقۇئ ساخ .5.1

 نهلىب ڭەر »كۆك« ەدىسىممهھ ڭىنرهلهبنهم ناغلائ لىقهن ەدىسىلاقام رىمهئ.ائ 

 : ناغلاراق قىلقرهپ ىرىلزۆس » كۆك« ىكىد»ىرڭهت كۆك«

 >ادۇخ-ىرڭهت< سهمهئ ادىمۇقۇئ ڭەر ىنكۆك ]...[« ڭىنساملائ نۇغرۇت ،نهلىسهم 
 ڭىنىزۆس »كۆك« ناغلائ اغلىت ساملائ نۇغرۇت نىدىزۆس نهگېد ]17[ »]...[ىتتهلىب پەد

  .ۇدىرۇت پىقىچ ۇمىقۇلقوی ىتېۋىسانۇم قادناقچېھ نهلىب ڭەر كۆك

 ىرىلىنهم اقشاب نىدڭەر ڭىنىزۆس كۆك ەدىتىیىنەدهم رۇغیۇئ ڭىنناخاتائ شەرۈك هنهی
 ،پۇلوب كۈلچۈك كهب ىسىنهم قۇللوۋىمىس ڭىنزۆس نهگېد كۆك« :ىزۆس ىكىدىققهھ

 …ىرڭهت كۆك ،ەرۆب كۆك ،قاریاب كۆك نهلىسهم .ۇدىلىنىللوق ەدرهلتهسقهم پۆك ىتىیاھان

 انهم مىریائ اتتسىكېتنوك رهھ ،سهمهئ ىنڭەر كۆك ۇمزىگرهھ كۆك ىكىدرهی ۇب .رالقىلراتاق
 .هگىئ ۇمىغانهم نهگېد تات – كۆك ،ۇمىغانهم نهگېد لىشېی زۆس نهگېد كۆك .ۇدىتىلڭائ

 نهلىسهم .ۇدیهمتهسرۆك الىنڭەر تهقهپ ۇئ ،راب رهلكۆك نۇغرۇن ادىساینۇد تهیىنەدهم رۇغیۇئ

 .سهت كهمېد همېن رىب ۇمقائ ىكای ۇملىزىق ،ۇمىراق ىكای ۇمكۆك ىگڭەر ڭىنىرڭهت
 ىكىدىسیىگولوتېم رۇغیۇئ اقشاب نىدڭىنۇئ .قوی ەرۆب رىب كىلڭەر كۆك ەدىچىئ ڭىنرهلىرۆب

 ىقىراقۇی ڭىنساملائ نۇغرۇت ]29[».ۇدیهمتهسرۆك ىنناۋیاھ رىب اتتىقاۋ رىبچېھ ەرۆب كۆك
  .ۇدیاشخوئ هگىزۆس

 ىلسهئ ڭىنىزۆس »ىرڭهت كۆك« ەدىچىئ رالرۇغیۇئ نۇرۇب نىدرىمهئ.ائ ،كهمېد

 هگڭەر كۆك مىكچېھ ،نىتسامىراق اغىشۇلوب نهگىملىب نهگلىب ىنىلامىتسىئ ەۋ ىنىسىنهم

 .كەدرىب ادڭىنۇب رهلهبنهم ناغلائ لىقهن رىمهئ.ائ .نهگىمنهشۈچ پالغاب

 :ىس»هقىتنهم« ڭىنىرىلرادپرهت ەۋ رىمهئ.ائ ،نىتسامىراق اغىشۇلوب قادنۇش 

 .نامسائ = ىرڭهت كۆك :ائ«

 .ەدڭەر كۆك )ادغاچ سهمهئ قهپهش ىزۈدنۈك ىنهی( نهساسائ نامسائ :ب

 .ىدلهك پۇلوب ەدىسىقىرهت ».ۇدىلىق كىللىكەۋ اقھالىئ لىتاب ڭەر كۆك كهمېد

 قادناقرهھ ،قاسلىق پارىتېئ پەد ارغوت ىنىسىزىدنهئ رىكىپ اتاخ ىقىراقۇی رهگهئ

  :نهلىسهم .ۇدىلوب ىلىغراقىچ ىنرهلنۈكهی اتاخ
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 .ناسنىئ = رىمهئ.ائ :ائ«

 هگىسىدەۋ نهگرهب )اتقاسىمىزور( ڭىنىسىلوت ڭىنرالۇئ < تهیائ-102 فارئهئ ەرۈس :ب

 ىنهی( رالقىساپ زىسكهش ڭىنىسىلوت ڭىنرالۇئ ،قۇدىمىقیاب ىنىقىلناغىدىلىق اپاۋ
 ىسىنهم ڭىن > قۇدىقیاب ىنىكىلنهكىئ )رالىچۇقترات شاب نىدىنامرهپ- رمهئ ڭىنھاللائ

 .قىساپ نهساسائ رىمهئ.ائ هچىیوب

 كىللىكەۋ اغرالىچۇقترات شاب نىدىنامرهپ- رمهئ ڭىنھاللائ رىمهئ.ائ كهمېد

 ىنمۇقۇئ يىمۇموئ نهلىب مۇقۇئ ساخ لاسىم الرىب ۇب ،هچڭىنېم ».ۇدىلىق
 اتاخ كەدڭىنۇب .ۇدیهلەرېب پىتىسرۆك ىنىكىلنهكىئ رۈرۆز ڭىنكىلسهمتەۋىرۇتشالىرائ

 ىنلائوس نهگېد »؟ۇدمهتىسرۆك الىنىرڭهت كۆك تهقهپ ڭەر كۆك« اتىراق هگىسىزىدنهئ رىكىپ
 .كەرېك شاروس

 يىكرۈت ىلاسىم رىب هنهی ڭىنشىتېۋىرۇتشالىرائ ىنرالمۇقۇئ يىمۇموئ ەۋ ساخ

 مىسىئ لەزۈگ ڭىنھاللائ نهلىب ىزۆس »ىرڭهت« ىكىدىسىنهم »ھالىئ« ىكىدراللىت

 ،سهمهئ هنسۇھ لۇئامسهئ ىزۆس »ىرڭهت« هتتهیىلهمهئ .شىتېۋىرۇتشالىرائ ىنىرىلتهپۈس
 ،مىسىئ يىمۇموئ ىزۆس »ناسنىئ« ىددۇخ .مىسىئ يىمۇموئ رىب ىكىدىلىت رۇغیۇئ تهقهپ

 .كەدىنىغلوب مىسىئ ساخ رالقىلراتاق »بىییات ،دهممهھۇم«

 اغنامسائ مىئاد ڭەر كۆك ،ۇمىسلوب ەدڭەر كۆك نامسائ ،كهسلهك هگزىمىزۆس
 اسىملوب .ۇدیهمتهسرۆك ىن»ىرڭهت كۆك« ھالىئ لىتاب مىئاد ۇمنامسائ  .ۇدیاملىق كىللىكەۋ

 ىكىدنىمېز ەۋ نامسائ ،ىكزىسىھبۈش« :زىمىنىشۈچ قادناق ىنتهیائ-5 نارمىئ لائ ەرۈس

 ».سهمهئ يىپخهم اقھاللائ هسرهن چېھ

 

 ۇدیهمرۈدلىب ىنكىلڭهت قىلقاتروئ هككهی .5.2

 ىنقاریاب ىلیهپۈت قىلشاشخوئ يىزفهل تەرابىئ نىت»كۆك« اسلوب قىلاتاخ رىب هنهی

 نهلىب ىرىب ناغلوب ىرادپەرهت رىمهئ.ائ نهم .شالیوئ پەد ۇدىلىق كىللىكەۋ اقھالىئ

 ارغوت شۈرۈتۆك ىنقاریاب ناغلىزىس ىمىسەر ڭىناززۇئ ەۋ تال رهگهئ« :ۇئ ەدنهكشهلرىكىپ
 زۆس ادنۇمزهم نهگېد »لىیاق نهم اغىقىلىرغوت ڭىنشۈرۈتۆك ىنقاریاب كىلڭەر كۆك اسلوب

 قاتروئ ەۋ ساخ ىكىدىكىلۆب 5.1 اسلوب قىلاتاخ ىكىدىرۇكپهم لىخ ۇب .ىدىئ ناغلىق
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 ىككىئ هگىئ اققىلشاشخوئ رىب ،پۇلوب ناغلۇرۇق هگىتسۈئ ڭىنشىتېۋىرۇتشالىرائ ىنرالمۇقۇئ

 .ۇدىنىلىق رۇۋۋهسهت كەدىسرهن رىب ىنیهئهب مۇقۇئ ساخ

 :ىسىقىتنهم ڭىنلاسىم ىقىراقۇی

 .رالھالىئ لىتاب اززۇئ ەۋ تال :ائ«

 .ۇدىلىق كىللىكەۋ اغرالۇئ ىمىسەر ڭىنرالھالىئ لىتاب :ب

 تال ىكنۈچ .ارغوت يهلنۈتۈپ هقىتنهم ۇب ».اتاخ شىلىق قاریاب ىنرهلمىسەر ۇئ كهمېد
 .ۇدىلىق كىللىكەۋ اغرالۇئ سۇسخهم ىرىلمىسەر ەۋ )ىرىلتۇب ىنهی( ىرىللهكیهھ ڭىناززۇئ ەۋ

 كىللىكەۋ اغرالۇئ ىنرهلڭەر نهگلىتىلشىئ هگىمىسەر ەۋ هگىلىكیهھ ڭىناززۇئ ەۋ تال ،نىكېل
 ڭىنىككهم قىلىقرائ شىنىدزىئ هتقهھ ۇب .ۇدىلوب كەرېك لىلەد نۈچۈئ شىیېد ۇدىلىق

 ڭىنشات اراق رىب ڭىن»تانام« ناغىدىنىلباسېھ ىرىب نىدىرىلھالىئ قىلساسائ

 موت-6 »رىسهك ىنبىئ ىرىسپهت« هنهی .مىتتارچۇئ ىنىكىلنهكىئ ]32[ىمىسەر قۇللوۋمىس
 نۈچۈئ ڭىنۇئ اتفىئات ،پۇلوب شات قائ نهگنهلشىقهن تال« ەدىرىسپهت ڭىنىسىرۈس مىجهن

 ڭىنمالاسسىھیهلهئ رهبمهغیهپ ،اسلوب تسار ۇب رهگهئ .نهگلىیېد ]33[»ىدىئ ناغنىلېس يۆئ

 ۇش مالاسسىھیهلهئ رهبمهغیهپ اداۋان .سهمهئ نىكمۇم ىكىلنهكىئ زىسرەۋهخ نىدڭىنۇب
 اقھالىئ لىتاب ىنڭەر رەرىب ۇب اسلوب ]4[ناغناللوق قاریاب كىلڭەر قائ ەۋ اراق ۇمىتتهلاھ

 .ۇدیهلىداپىئ ىنىقىلاتاخ ڭىنشىلېۋىرۇتشالساخ

 هكشۈرۈتلهك لاسىم ىنىرىلھالىئ كۈلرۈت ڭىنرالىدنىھ رادىقالائ اغڭىنۇب ،هنهی
 :ۇدىلوب

 .ھالىئ لىتاب )ىرىب اقشاب ىكای( ىھالىئ الاك :ائ«

 .ۇدىلىق كىللىكەۋ اقھالىئ لىتاب ىمىسەر ڭىنىلاك :ب

 پۇلوب اتاخ هلمۈج ب ەدرهی ۇب ».اتاخ شىلىق قاریاب ىنىمىسەر ڭىنىلاك ،كهمېد

 نىكېل .قىنېئ ىقىلناغىدیاملىق كىللىكەۋ اقھالىئ الاك ىسىممهھ ڭىنىمىسەر ڭىنىلاك
 اققىلسامزىس ىنىتىرۈس ڭىنرالقىلناج ،هچڭىنېم ،قىلساملىق قاریاب ىنىمىسەر ڭىنىلاك

 .هلىسهم اقشاب تىئائ

 نىسای ەرۈس اسلوب ناغىدىتېۋىلىق قوی يهلنۈتۈپ ىنقرهپ قىلشاشخوئ يىزفهل رىب

 )اغرالۇئ( نىدىپىرهت ىراگىدرەۋرهپ نابىرھېم« ىنهی »ٍمیِح⑩ر ٍّب⑩ر نِّم الْوَق ٌمالَس« : تهیائ-58
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 اَم ِهْیَلَع ٌزیِزَع ْمُكِسُفنَأ ْنِّم ٌلوُسَر ْمُكَءاَج ْدَقَل« تهیائ-128 هبۋهت ەرۈس نهلىب »ۇدىلىیېد مالاس

 ارائزۆئ هگرهلىس ،ىكزىسىھبۈش« ىنهی »ٌمیِح⑩ر ٌفوُءَر َنیِنِمْؤُمْلاِب مُكْیَلَع ٌصیِرَح ْم⑪تِنَع
 ۇئ ؛ۇدىلۇیۇت رىغېئ اغڭىنۇئ رالڭىشىكېچ تهپلۈك ڭىنرهلىس .ىدلهك رهبمهغیهپ نىدرالڭارائ

 ىتىیاھان ،رۇتقارمائ هگرهلنىمۆم ،رۇتسىرېھ )اغرالڭىشىپېت تهیادىھ( ڭىنرهلىس

 ىرىبمهغیهپ نهلىب ھاللائ ادلاھ اتاخ ىزۆس »میِح⑩ر« ىكىتتهیائ ىككىئ نهگېد »رۇدناچمۈیۆك
 .ۇدىلوب مىزال ىشىزۈكتهلنۈكهی ىنقىلزىسقرهپ ىكىدىسىرائ

 :كهسلهك هگىسىلىسهم »ىرڭهت كۆك« ىدمهئ

 .ھالىئ لىتاب ىرڭهت كۆك :ائ«

 .ۇدىلىق كىللىكەۋ هگىرڭهت كۆك ڭەر كۆك :ب

 .اتاخ هلمۈج ب ەدىرۇكپهم نهگېد ».اتاخ شۈرۈتۆك قاریاب كىلڭەر كۆك كهمېد

 ىنىقىلناغىدیهمرۈدلىب الىن»ىرڭهت كۆك« سۇسخهم ڭىنڭەر كۆك هتكهلۆب چۈئ ىقنىدلائ
 ڭەر كۆك ڭىنىرىۋسهت ڭىن»ىرڭهت كۆك« هتكهلۆب 3.4 اتتهھ .قۇدلىق لىلھهت يىلىسپهت

 .ىدنىلىق نایاب ۇمىلقوی ىتېۋىسانۇم قادناقچېھ نهلىب

 

 كىلىچڭەر ەۋ كىلىچتهللىم ەدىدىقهئ .5.3

 ناغلىق ادیهپ رىمهئ.ائ اتساسائ نهگىدىرۆچ ىنىسىلىسهم قاریاب كۆك ،ەدرهی ۇب 
 ەدىسىدىقهئ مالسىئ ،نایۇب نىتخىرات .كەرېك شىلېئ اغلىت ىنتهئدىب ىككىئ ىكىدىدىقهئ

 ،نهلىسهم .]33[سهمهئ ناغلوب ساخ اغىخىرات ڭىنرالۇئ ىكای هكتهللىم رىب هلىسهم رەرىب

 ىنۇب نىكېل .ىتتانۇقوچ اغرالھالىئ قىلراتاق ...تانام ،اززۇئ ،تال رهلبەرهئ هتتهیىلىھاج
 الشاشخوئ اغڭىنۇش .ۇدیاملوب اسنۇقوچ ىلیهپۈت ىقىلناغىمنۇقوچ ڭىنىرىلدادجهئ رالرۇغیۇئ

 ڭىنشۇرۇتشالساخ اغىرىلناملۇسۇم رۇغیۇئ ىنۇب نهكىناغلوب ھالىئ لىتاب ىرڭهت كۆك
  .قوی ىتىجاھ

 تهللىم اقشاب :ۇدىقىچ هسالۇخ قادنۇم نىدرالۇب« :رىمهئ.ائ ىكنهلاھاۋ

 ،ەدىسىچنهشۈچ تهللىم اقشاب ،ۇمىسلىب پەد ناۋیاھ ىیاۋای ىكىتتەدائ ەرۆب ،ەدىسىچنهشۈچ

 ،ۇمىسنهشۈچ پەد ڭەر لىخرىب ىكىتتەدائ ىنڭەر كۆك ناغلوب ىگڭەر ڭىننامسائ
 پەد ھالىئ ىنىرۆب ڭىنرالرۇغیۇئ ناغلوب زىمىرىلدادجهئ ىكىرىگلىئ نىتتهیىمالسىئ
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 >كۆك< ڭىنرهلكرۈتكۆك ناغىدىلىراق پەد زىمىدادجهئ ڭىنرالرۇغیۇئ زىب ىكای ەۋ ؛ىشىنۇقوچ

 ىرىلرۇھشهم ڭهئ ڭىنىرىلباتىك ىخىرات رۇغیۇئ رۇغیۇئ پىلىب پەد >ادۇخ-ھالىئ< ىنڭەر
 ىخىرات قىلراتراق رالرۇغیۇئ ،ىخىرات هچىقسىق ڭىنرالنوھ ،همانزۇغوئ :ناغلوب

 پەدزىئ نىدىرىلباتىك ىخىرات تهللىم اقشاب ،نهكىنهگنهلرىۋسهت ھالىئ ادزىمىرىلباتىك

 ەۋ كىلىچتهللىم ەدىسهھاس ەدىقهئ قىلىقرائ شىیېد ]1[».قوی ىنروئ هچلىق ڭىنشالقائ
 .ناغلىق داجىئ ىنتهئدىب كهتشىلىق ساسائ ىنخىرات

 ڭىنرالۇئ ،رۇتتهممۈئ رىب نهكتۆئ رالۇئ« تهیائ-134 ەرهقهب ەرۈس اتىراق اغڭىنۇب

 رالڭۈزۆئ )ىباۋاس ۇمڭىن(رالڭىلهمهئ ڭىنرهلىس .رۇدنۈچۈئ ىرىلزۆئ )ىباۋاس ڭىن(ىرىللهمهئ
 ەدزىمىرۋەد رهگهئ .ىسۇغلوب باۋاج »سهمهئ راكباۋاج رهلىس اغىشىملىق ڭىنرالۇئ ،رۇدنۈچۈئ

 رالرۇغیۇئ .ۇدىلوب كىرشۇم ۇمىسلوب ناغىمنۇقوچ ىدادجهئ ،اسنۇقوچ هگىرڭهت كۆك رهلبەرهئ

 .ۇدىلوب كىرشۇم ۇمىسلوب ناغىمنۇقوچ ىدادجهئ اسنۇقوچ اغاززۇئ ەۋ تال

 ڭەر ادىرىلباتىك ەدىقهئ نایۇب نىتخىرات ،پۇلوب كىلىچڭەر ىكىدىدىقهئ ىسرىب هنهی 
 ۇمىلىلەد اغىقىلناغىلباسېھ ھالىئ ىنڭەر كۆك ڭىنرهلكرۈتكۆك .]33[قوی اددام قۇلرۇغوت

 ىچقامشوق ىنىسىددام ڭەر هگىسىدىقهئ هئاماجلەۋ هننۈس ىلھهئ ڭىنرىمهئ.ائ هتتهلاھ قوی

 دىقنهت كىلرهتېی اغىرىلقىلاتاخ ۇب رالزاتسۇئ يىنىد ،ىكدۈمۈئ .تهئدىب قۇچوئ ىقىلناغلوب
 .ىسۈگرهب

 

  .ۇدیاملىق كىللىكەۋ اغنامسائ مىئاد ڭەر كۆك ،ۇمىسلوب ەدڭەر كۆك نامسائ :نۈكهی 

 هگ»ىرڭهت كۆك« ڭەر كۆك .ۇدیهمتهسرۆك ىن»ىرڭهت كۆك« ھالىئ لىتاب مىئاد ۇمنامسائ
 ڭەر ەۋ تهللىم ،خىرات ،ەدىسىدىقهئ مالسىئ .قوی ۇمىدىرىۋسهت ڭىنۇئ اتتهھ ،سهمهئ ساخ

 .ۇدیاملالوب ىسهبنهم لىلەد
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 هسالۇخ

  

 ىكىتقهھ ۇب .ناغىمىراق پەد ھالىئ ىنڭەر كۆك ىدادجهئ ڭىنرالرۇغیۇئ
 ڭهئ ڭىنىزۆس »كۆك« نىتتهھهج قىلسانۇشلىت ،مىتىئاناق ىكنىیېك نىدرهلشىنىدزىئ

 ىننامسائ مهھ ىنھالىئ مهھ ەدمىدهق ىزۆس »ىرڭهت« .ىمۇقۇئ ڭەر ىسىنهم ىقمىدهق

 ،ەدىسىنهم »نامسائ كۆك« نهمۇموئ ىزۆس »ىرڭهت كۆك« ىكىدرالشات ۈگڭهم .نهگرۈدلىب
 ىزۆس »ىرڭهت« ،پىشىگهئ هگىشىرىك اغىنىد مالسىئ ڭىنرهلتهللىم يىكرۈت هچنىیېك

 نهسۇسۇخ »ىرڭهت كۆك« پالشاب نىدرۋەد ۇش ەۋ ،ناغلوب ناغىدیهمرۈدلىب ىننامسائ

 ىنھالىئ مىھۇم ڭهئ ىكىد )ىرۈت ىكىدرهلكرۈت ڭىنىنىد ناماش( كىلىچىرڭهت
 رىب ەۋ سهمهئ قىنېئ قۇچوئ رالنایاب ىكىتتهھهج قىلسانۇشنىد .ناغىلشاب هكشىتىسرۆك

 كىلڭەر كۆك ڭىن»ىرڭهت كۆك« نىدرالنایاب تۇجۋهم نىكېل .تىز هگىرىب
  .ۇتپۇرۇت پىقىچ ىكىلنهگىمنهلرىۋسهت

 قىلقىتنهم ىكىدىرىلرادپەرهت رىمهئ.ائ ،هلىسهم قىلساسائ ىكىدرهی ۇب نىكېل 

 شىلىق لهھ نىتپۈت ىنرهلىسهم شىگىچ رادىقالائ ىزهب ەۋ ادىتقۇن ۇب ،پۇلوب رالقىلاتاخ

 :هچىكىدنەۋۆت رهلىلىسهم كىلشىگېت اقشىلىق پەرهت رىب هنهی هچڭىنېم نۈچۈئ

 ؟ۇمماراھ هسرهن هممهھ ناقشاتۇت هكتهیىلىھاج-1

 ىقمىدهق ىنۇئ مۇقوچ اسلوب ناغرۇت پۈرۈگزۆئ ىرىلىنهم ڭىنلوۋمىس ىكای هگلهب ،زۆس رىب-2

 ؟ۇمكەرېك شىنىشۈچ پالغاب ،هكتهیىلىھاج نهسۇسۇخ ،هگرۋەد

 لىتاب ىكای ىكىدىرىلتەدائ تهیىلىھاج نهلىب هسرهن رىب ،ادلاھ ناغىملوب قىلساخ-3

  ؟ۇمكىلرهتېی هكشىیېد ماراھ ىنۇئ قىلشاشخوئ الرىب ىكىدرالھالىئ

 ەدمهھ ،مۇلهم ىنىغناللوق قاریاب كىلڭەر قائ ىكای اراق ڭىنمالاسسىھیهلهئ رهبمهغیهپ-4
 ۇب ،هچڭىنېم  .مۇلهم ىكىلنهكىئ تۇب كىلڭەر قائ ڭىنتال ەدىرىسپهت ڭىنىسىرۈس مجهن

 نىكسهك ەۋ قۇچوئ ڭهئ ادىسىرغوت قاریاب كۆك شۇرۇتشالڭىدیائ ىنىمكۆھ ڭىنىتقۇن
  .ۇدیهلنىمهت نهلىب باۋاج

 اغڭىنۇب هتتهسرۇپ تاپ ىرىلىگىئ ساسىتخىئ ىكىدهھاس رهھ ،ىكنهمىنىشىئ 

 .ىسۇقپات باۋاج قىلراقىنېق
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 ىدلىزېی ادلاۋۋهش لىی-1439 يىرجىھ    

 ىدنهلرىرھهت اتیاق لەۋۋهئ لهیىدهمهج لىی-1441 يىرجىھ    

 

 :ھازىئ ەۋ هبنهم

 

 شالغۇلۇئ ىنقاریاب كۆك قۇلزۇتلۇی ،يائ« ،»ىساۋىتهپ قاریاب كۆك« :رىمهئ.ائ .1

 ناغنىلىق نالېئ ەدىسىپىھهس كۇبسیهف يىسخهش ڭىنۇئ .)؟(لىی-2018 ،»رۇتكىرېش
 مىرىلشادنىرېق نىقېی ىزهب ادىرائ« ادىسىمزای ىكىدهبنهم ىكنیېك ڭىنىزۆئ پۇلوب

 روت ىنىلاقام نهلىب ڭىنۇش .ىدرهب ىنرهلرىكىپ قۇلۇرغوت مىشىتېۋىتىقوی ىنىلاقام
 ،اقچاغىملوب ىلىقپات ىنىسهبنهم ىلسهئ نىدروت كەدىنىگېد ».مىتتەۋىتىقوی نىدىزۈی

 .ىدنىلىق ساسائ اخسۇن نهگىلنىمهت نهلیەرىب ناغلاۋىلقاس پۈرۈچۆك ىنىلاقام

 ڭىنۇئ .ىنۈك-14 ڭىنیائ-3 ىلىی-2018 ،»تاھازىئ اغىساۋىتهپ قاریاب كۆك« :رىمهئ.ائ .2

  .ناغنىلىق نالېئ ەدىسىپىھهس كۇبسیهف ىسخهش

 https://www.facebook.com/uytrew91/posts/1930251633956350 :امنالۇئ

 – ەدىققهھ رهلىچنهشۈچ يىمالسىئ كىلتەۋىسانۇم اققاریاب« :ىسىپىھهس زىب رالیىئادىپ .3

 .ىروت بۇتۇی .ىنۈك-14 ،ڭىنیائ-3 ،ىلىی-2018 ،»رالنایاب نىدىنهسۈك ھاللۇبىبهھ

 https://www.youtube.com/watch?v=Jd305wCOD1U :امنالۇئ

-2018 ،»سهمهئ ترهش شىتىلشىئ قاریاب كىلڭەر اراق« :يىرهغىشاك.لاماج.ائ .4

 .ىروت ىرهھزهئ .يائ-5 ،ىلىی

 http://www.azheri.com/az/?p=919 :امنالۇئ

 هیىجاس .تهب-328 ،موت-2 ،»ىسهئۇمجهم رالاۋىتهپ« :ھاللۇتهمھەر زىزهئلۇدبائ رۇتكود.5

 .لۇبناتسىئ ،ىلىی-2018 ،ىزىكرهم تاقىقتهت مالسىئ
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 :امنالۇئ

https://www.facebook.com/abdulaziz.rahmetullah.5/posts/147688842636914 

 هیىجاس .تهب-513 ،موت-2 ،»ىسهئۇمجهم رالاۋىتهپ« :ھاللۇتهمھەر زىزهئلۇدبائ رۇتكود.6
 .لۇبناتسىئ ،ىلىی-2018 ،ىزىكرهم تاقىقتهت مالسىئ

 :امنالۇئ

https://www.facebook.com/abdulaziz.rahmetullah.5/posts/165058167566648 

 ىمۇقۇئ ،>نامسائ< ،ىرڭهت ىكىدىخىرات ىپخهم ڭىنراللۇغڭوم« :اففېب زىل-ىغام.7

 .رهلتهب-236- 215 .24 ،ىلىی-1993 »ىرىلتاقىقتهت هیىرىبىس ەۋ لۇغڭوم« ،»ەدىققهھ
 )هچسۇسنارف(

Marie-Lise Beffa : « Le concept de tänggäri, < ciel>, dans l’Histoire secrète des 

Mongoles », « Etudes mongoles et sibérienne », 24, 1993, 215-236. 

 شىنىدزىئ ەدىققهھ ھالىئ-نامسائ ىكىدىرىلقلهخ ياتلائ .ىرڭهت« :ۇغ لوپ-ڭاژ.8
-49 ،لىی-1956 .رۇمون-1 ،موت-149 ،ىلىنرۇژ »ىكىرۆك ىخىرات رالنىد« ،»)هلاقام ىجنىرىب(

 )هچسۇسنارف( .رهلتهب-82

Roux Jean-Paul. Tängri. Essai sur le ciel-dieu des peuples altaïques (premier 
article). In : Revue de l'histoire des religions, tome 149, n°1, 1956. pp. 49-82; 

 شىنىدزىئ ەدىققهھ ھالىئ-نامسائ ىكىدىرىلقلهخ ياتلائ .ىرڭهت« :ۇغ لوپ-ڭاژ.9

 ،لىی-1956 .رۇمون-2 ،موت-149 ،ىلىنرۇژ »ىكىرۆك ىخىرات رالنىد« ،»)هلاقام ىجنىككىئ(

 )هچسۇسنارف( .رهلتهب-197-230

Roux Jean-Paul. Tängri. Essai sur le ciel-dieu des peuples altaïques (deuxième 
article). In : Revue de l'histoire des religions, tome 149, n°2, 1956. pp. 197-230. 

 لىخرهھ ەدىلكهش ىلاعف ،ىمۈلۆب راللىئېپ كىلىننۇغ ،»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« .10

 .ىرشهن ىلىی-2012 ،ىتایىرشهن قلهخ ڭاجنىش .»ىركنت« ،ىباب رهلزۆس كىلىكىرهھ

 ،ىباب رهلكىلپرهھ ىككىئ ،ىمۈلۆب راللىئېپ كىلىننۇغ ،»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« .11
 .ىرشهن ىلىی-2012 ،ىتایىرشهن قلهخ ڭاجنىش .»ىدكنت«
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 ىلىی-2009 ،)ڭىجیېب( ىتایىرشهن رهلتهللىم ،»ىرىلىدىبائ نوخروئ« :نىكهت تالات .12

 .تهب-13-12 .ىرشهن

 ىلىی-2009 ،)ڭىجیېب( ىتایىرشهن رهلتهللىم ،»ىرىلىدىبائ نوخروئ« :نىكهت تالات .13
 .تهب-45 .ىرشهن

 رهلرۈمسۆئ-رالشای ڭاجنىش ،»ىرىلتەدائ-پرۆئ رۇغیۇئ« :رالقىلراتاق نامخار مىرېكۇدبائ .14

 .تهب-160 .ىرشهن ىلىی-1996 ،ىتایىرشهن

 ەدىرىللىكهش لعِف لعُف لعَف ،ىمۈلۆب رهلزۆس كىلپرهھ چۈئ ،»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« .15

 ىلىی-2012 ،ىتایىرشهن قلهخ ڭاجنىش .»كوك« ،ىباب رهلزۆس قىلنىكاس ىپرهھ ارۇتتوئ
 .ىرشهن

 ،»همانزۇغوئ ىناتساد يىخىرات ڭىنرالرۇغیۇئ ىقمىدهق« :پۇیائ نۇسرۇت ،نىمىش ڭېگ .16

 .تهب-21 ،ىرشهن لىی-1980 ،ىتایىرشهن رهلتهللىم

 ،يائ-4 لىی-2010 ،ىرشهن ىیىتلۇرۇق رۇغیۇئ اینۇد ،»رالرۇغیۇئ« :ساملائ نۇغرۇت .17
 .هیىنامرېگ ،نېخنویم

 .»كوك« ،ىباب رهلكىلپرهھ ىككىئ ،ىمۈلۆب رالمىسىئ كىلىزمهھ ،»كرۈت تىتهغۇل ۇناۋىد« .18

 .ىرشهن ىلىی-2012 ،ىتایىرشهن قلهخ ڭاجنىش

 ىلىی-2009 ،)ڭىجیېب( ىتایىرشهن رهلتهللىم ،»ىرىلىدىبائ نوخروئ« :نىكهت تالات .19
  .تهب-149 .ىرشهن

 :امنالۇئ .)هچسىلىگنېئ( ىقرهپ لىشېی كۆك ىكىدراللىت :ایىدېپىكىۋ .20

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue%E2%80%93green_distinction_in_language 

 ،»همانزۇغوئ ىناتساد يىخىرات ڭىنرالرۇغیۇئ ىقمىدهق« :پۇیائ نۇسرۇت ،نىمىش ڭېگ .21

 .تهب-17 ،ىرشهن لىی-1980 ،ىتایىرشهن رهلتهللىم

 :)هچسىلىگنېئ( امنالۇئ .22

4-archive-http://web.newworldencyclopedia.org/entry/Tengriism#cite_note 

 ،ىللاچ رای ،»ىنىد ڭىنراللۇغڭوم ەۋ رهلكرۈت-كىلىچىرڭهت« :ۋونىترېزېب لېئافار .23
 )هچسىلىگنېئ( .رهلتهب-95-71 ،رالھالىئ : باب ىجنىچۈئ .ىرشهن لىی-2000
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Rafael BEZERTINOV : TENGRIANIZM - RELIGION OF TúRKS AND 

MONGOLS, Naberezhnye Chelny, 2000, Chapter III Deities, Pp. 71-95 

 :امنالۇئ

http://aton.ttu.edu/OLD_TURK_DEITIES.asp 

  :)هچسىلىگنېئ( رالىمنالۇئ  .24

13-https://en.wikipedia.org/wiki/Tengri#cite_ref 

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uc
13-o/wiki/Tengri.html#cite_note 

 ىدېرك ىپای ،»ىرىلىناسپهئ شىلىتىرای هچىغۇلودانائ نىدایىسائ اتروئ« :ناج لىنكۆگ .25

 )هچسىلىگنېئ( .لىی-1997 .ىرىلىمزهگرۆك تهئنهس

Göknil, Can. "Creation myths from Central Asia to Anatolia". Yapı Kredi Art 
Galleries, 1997 

 :امنالۇئ

anatolia-to-asia-central-from-myths-http://cangoknil.com/creation/ 

 تهیىھالىئ ،ىتېتىسرېۋىنۇئ كرۈتاتائ ،»رهلڭەر ىكىدنائرۇق« :ۇجقوئ دىمهھلۇدبائ .26

 )هچكرۈت( .لىی-2007 ،مۇرۇزرهئ .رهلتهب-163-127 ،ناس-28 ىلىنرۇژ ىتېتلۇكاف

Dr. Abdulmecit Okcu : « KUR’AN’DA RENKLER », Atatürk Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 28, Erzurum, 2007. 

 كرۈتاتائ ،»ىلىت ڭىنرهلڭەر ەدىرىلسىدهھ ڭىنرهبمهغیهپ ىتەرزهھ« :زۈیقائ نىیهسۈھ .27

 ،مۇرۇزرهئ .رهلتهب-397-373 ،ناس-41 ىلىنرۇژ ىتېتلۇكاف تهیىھالىئ ،ىتېتىسرېۋىنۇئ

 )هچكرۈت( .لىی-2014

Hüseyin AKYÜZ : « HZ. PEYGAMBER’İN HADİSLERİNDE RENKLERİN 

DİLİ », Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı 41, Erzurum, 2014. 
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 ،رولكلوف يىللىم ،»ىگڭەر چۈئ ڭىنبىلاغ خیهش ەۋ ىغىللۋمىس ڭەر« :مىرىدلىی.ىلائ .28

 )هچكرۈت( .رهلتهب-140-129 .ناس-72 يىمۇموئ ،ىلىی-2006

Doç. Dr. Ali YILDIRIM : « RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB’İN ÜÇ 
RENGİ » Millî Folklor, 2006, Yil 18, Sayi 72. sahifa129-140.  

 كىلىیىگولومتېئ ڭىنزىمىرىلفىتوم يىللىم ەۋ ىلىت رۇغیۇئ« :ناخاتائ شەرۈك .29

 :امنالۇئ .لىی-2017 ،ىروت مالیوھ .»ەدىققهھ ىرىلىنهم

http://www.hoylam.net/uyghur_tili_we_milliy_motiflarimizning_etmologiyelik_m

ri_heqqideenili/ 

 :)هچسىلىگنېئ( رالىمنالۇئ ەدىققهھ رهلشىلىنۆی ەۋ ڭەر .30

https://sites.google.com/site/colorsofthefourdirections/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction#Northern_Eurasia 

 .ناس-31 ىلىنرۇژ ىتېتسرېۋنۇئ ھىتاف ،»ىتىۋىسانۇم تەرازهھ ڭىنڭەر« :مۇلزام هگزۆئ .31

 .رهلتهب-138-125 .لىی-2011

Özge MAZLUM : « RENGİN KÜLTÜREL ÇAĞRIŞIMLARI », Fatih 

Üniversitesi, Aralık 2011. Sayı 31. Sahifa 125-138. 

  :)هچسىلىگنېئ(امنالۇئ .ىروت ایىدېپىكىۋ ،»تانام« .32

»Since the idol of Manat was an aniconic image of black stone, it could have been 

easily confused with a Shiva lingam at Somnath.« 

https://en.wikipedia.org/wiki/Man%C4%81t 

 ،لىی-2011 ،ىزىكرهم همىجرهت رۇغیۇئ .تهب-66 ،موت-6 »رىسهك ىنبىئ ىرىسپهت« .33

 .ىرشهن ىجنىككىئ

 :)هچكرۈت( امنالۇئ .»ىھرهش هیىۋاھات ەدىقهئ« .34

https://islamhouse.com/ug/books/994/ 
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 :رالىمنالىدیاپ

 

 :نۈچۈئ ىسىمىجرهت ەۋ ىنتهم ڭىنرالشات ۈگڭهم

 ىلىی-2009 ،)ڭىجیېب( ىتایىرشهن رهلتهللىم ،»ىرىلىدىبائ نوخروئ« :نىكهت تالات

 .ىرشهن

http://bitig.org/?lang=e&mod=1&tid=1 

 :ىدنىلىق ساسائ ىتىغۇل روت نۇغلۇی .ىتىغۇل قىلھازىئ ڭىنىلىت رۇغیۇئ

http://dict.yulghun.com/ 

 

 ،»ىتىغۇل قىلھازىئ ڭىنىلىت ياتاغاچ« :رالقىلراتاق نۇدۇۋاھاب نۇسرۇتتهممهھۇم

 ىتایىرشهن قلهخ ڭاجنىش

 

 :ەدىققهھ زۇتلۇی يائ

tntr/crescent_stara.html-http://members.storm.ca/~cm 

tntr/crescent_starb.html-http://members.storm.ca/~cm 

 

 .ىسىمىجرهت اللوماد ھىلاس دهممهھۇم ،»مىرهك نائرۇق«

 

 

 


