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 رىدگ سینده تؤره تورک اسکی اونون و خانیمی تورک

 

 ."در اؤیره الرینادا اوشاق نرسه اؤیره خانیم کی چون دیر، خانیم قورخوسو تک جهالتین"

 

 حاضیرالیان: فاطمه داداشزاده

 

 

 یشیغیا ایکی یاشامین. اوغلودور انسان ایسه ارکک انسان، اصلینده وارلیق دئییلن خانیم

 ونشگ آیال کیمی، یارپاق له گول دیر، ارکک ایسه دیگری خانیم بیری بونالرین وارسا،

 رَمز،سو یاشام اولماسا ارکک ائتمز، دوام یاشام اولماسا خانیم کیمی؛ اولدوز گؤیله کیمی،

 بشر* گلیشمیش* یوزایلده ینجی-۲1 نییه بیلمزکن، آیریال بیریندن-بیر ده ایکیسی

 !موجوددور؟ ده هله باخیشالر خْور قارشی خانیمالرا دونیاسیندا

 ابعض خانیمالر قاالن معروض باخیشالرا فرقلی قدر، گونوموزه* چاغداش کئچمیشدن

 یرلی هد و قوتسال توپلومدا یاشادیغی حالدا نادر و یرسیز ده و آلچاق* توپلومدا یاشادیغی

 یماخان توپلومونون تورک اوالن، سْویُوموز اؤز سادجه یازیمیزدا بو بیز! دیر ساییلیب

 .آالجاییق قلمه* سایغیسین اوالن

 

 خانیمال ایكی له عمومیت توپلوموندا تورک اسكی دیگی گؤرولمه ائولیلیگین چوخ

 و گلن آنالمینا قورماق ائو بیر یئنی لرده تورک. گؤرولوردو نادر چوخ ائولنمک

 ئمکد معبد* سؤزجوگو بارک كی دئییمینده" اْولما بارک-ائو* "قولالنیالن قدر گونوموزه

 سی یكیلمهت بنانین بیر قوتسال قدر معبد قورولماسى، خانواده ویاخود عاییله بیر یئنی. دیر

 ردهل تورک. اوالر گوجلو درجه او توپلوم اوالرسا، گوجلو قدر نه عاییله. گلیر آنالمینا

 کؤچه و ساواش چوخ بیر. دور قْورُونموش عاییله و وئریلمیش* اؤنم هرزامان یه عاییله

 ماقدایان قُورُولُوشونا عاییله گوجلو دا قالماسی آیاقدا داغیلمادان لرین تورک باخمایاراق

 اییلهع بیر گوجلو الر توپلوم بو آنجاق دور، گؤرولموش توپلوم چوخ بیر تاریخده. دادیر

 .اولوبالر یوخ داغیلیب ایچینده زامان قیسا الریندان اولمادیق صاحیب سیستمینه

 یاءض اوالن لریندن تورک آنادولو اولدوغوندا قونوسو سؤز سی مسئله خانیم لرده تورک

 هم دموکرات هم لرین تورک. داشیییر اؤنم و اهمیت جدی لری گؤروش بگین آلپ گؤی

 وتهق قوتسال كى قادیندا شامانیزمین آلپ، گؤی ائدن قید الرینی اولدوق فمینیست ده

 ره هگؤست لرینی گوج* اوستو-اوالغان ایله ِسحر الری شامان تورک. یازیر دایاندیغینی

 حیاتیندا متوپلو ایچریسینده اینانج بو. چالیشارالرمیش یه مه بنزه الرا خانیم اوچون بیلمک

 آرادا ربی خاتونون خاقانال گؤره بونا. ایمیش شرط اولماسى آرادا بیر نین کیشی خانیمال
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 ایله سؤزو" ائدیر امر خاقان" امرنامه یازیلدیغیندا، امرنامه بیر ایله شرطى اولماسى

 تبرمع باشالدیغیندا ایله سؤزو" كى ائدیر امر خاتون و خاقان" اولونماز، قبول باشالرسا

 ایسه دا سول خاقان دا ساغ ائتمز، قبول حضورونا ائلچى باشینا تک خاقان. ساییالرمیش

 لرده، آیین و عبادت لرده، مراسم. ردیاولونا قبول ائلچى دا زمان بیر اوتوردوغو خاتون

 خانیمی تورک. اوالردى یئرده بیر خاقانال مطلق دا خاتون لرینده، مجلس صلح و حرب

 ایسکیت تورک میثال،. بیلیردی ساواشا و آتیر اوخ قولالنیر، قیلینج مینیر، آتا حدده اعال

 بو. یئتیشدیریلردی اوالراق عسگر و ساواشچی کیمی سی کیشی ایسکیت خانیم هر لرده

 مالرخانی. ساواشاردیالر بیرلیکده ایله رلریاَ  دا ساواش هر الر خانیم ایسکیتلی دن ندن

 ئدیر،ا* کینچیلیکاَ  و چوپانچیلیق اْووچولوق، سونرا لردن ایش ائدیلن قید و ایشی ائو

 لهای رلریاَ  ایسه الردا ساواش ائدیر، اشتراک الردا قورولتای و ضیافت مراسم، بؤیوک

* وسوقْورُویُوج قلعه و والی سفیر، حکمدار، کیمی لر کیشی و ساواشیب چیگینه-چیگین

 گیسینیایچ* قیمیز تؤکولموش کاساالرا اوالن آغاجیندان قایین لرده، مراسم. اوالبیلیردیلر

 لرین اؤلکه تورک ایللرده ونجو-1۳۰۰ م. وئریردیلر الرا خانیم ایلک اوچون سایغی

 انیمینخ و یر ده وئردیگی خانیما نین لری تورک قیپچاق بطوطه، ابن سیاح آدلیم دوالنان

 نچاشدیرا منی و گؤردویوم ده اؤلکه بو:"دیر آلمیش قلمه یئرینی کی ایچینده توپلوم

 حتراما و سایغی لری گؤستردیک خانیمالرینا لرین ارکک کی بورادا بیری، قونوالردان

 ."ساییلیر اوستون داها لردن ارکک خانیمالر، ده اؤلکه بو. دیر

 

 و *آییریمجیلیق باخیشالر، منفی قارشی خانیما اوالراق گئنل دونیادا بویونجا تاریخ

 بو االرد توپلوم اولموش چاغداشی لرین تورک سینده اؤنجه اسالم. دیر یایقین تبعیض

 ردانال توپلوم کی یاخینیندا ناَ  لرین تورک میثال،. دیر ده گؤسترمک اؤزونو وضعیت

 خطاب ایله سایی اونا ز،وئریلمه آد اوشاغینا قیز دوغوالن لرده چینلی اوالن بیریسی

. دیای لر عرب توپلوم چکیجی دیققت ان کی موضوعدا ویاخود قْونوُ  بو آنجاق. ائدیلردى

 یزق دن نَدَن بو و ساییلیردی، اوتانج بیر بو ایدی اولسا قیز اوشاق دوغوالن لرده عرب

 توپلومون تورک و الری توپلوم بو. قویالردیالر تورپاغا دیری-دیری اوشاقالرینی

 ئرهی یرلی ده و بؤیوک قدر نه لرده تورک نین اوشاغی قیز و خانیم ده ائتدیک مقایسه

 اخشیی بو باخیلدیغیندا الرینا داستان و افسانه تورک. اولور آیدین اولدوقالری صاحیب

 .اولونور اثبات ویاخود قانیتالنیر

 تصویر اوالراق وارلیقالر دان ایشیق همیشه الری خانیم و آناالری قهرمان الردا داستان

 اولدوغونون وارلیق بیر یرلی ده و قیمتلی خانیمین سی، یئنمه گؤیدن ایشیغین بو. ائدیلیر

 ایلهام الناو سبب یارادیلیشینا کائناتین خانیم گؤره، داستانینا یارادیلیش. دیر اشارتی

 باسدیغیندا قارانلیق خانیمی ایلک* خاقانین اوغوز. دور گؤرولموش اوالراق* قایناغی

 ورکت. ائدیلمیشدی تصویر ایشیقدا بیر پارالق دن گونش و آیدان یئنن، اوزوندن گؤی

 مثیلت الری خانیم آنانین گون ایسه اولماسی خانیم گونشین، یاراتدیغی نین تانری لرده
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 وورغوالماق اولدوغونو یئرده بیر یوکسک داها لردن ارکک قاتیندا تانری و ائتدیگی

 ریل وئردیک خانیما عالمینده ذهن لرین تورک سی سیمگه اُومای سونرا، گونشدن. دادیر

 .دیر بیری لردن سیمگه اؤنملی أن

 یککیچ دؤولتینده، خاتونون آنام کیمی اُومای: "سینده عابیده* تیگین کول دفعه ایلک

 ینداسیازی* تْونیُوکوک اُومای، آنیالن ایله سؤزلری." آلدی آدینی راَ  تیگین کول قارداشیم

 .دیر ایالهه ائدن یاردیم اونالرا و قورتاران لری تورک گؤی ایسه

-آنا قورویوجو آغاجینی قایین اوالن، الریندان سمبل اؤنملى ناَ  آغاجین و اْورمان تانرى

 ردیگ. ائدر تمثیل اُومایی خانیمی حکمدارین. دیر یولالمیش دونیایا بیرگه ایله اومای

 یلتفض اخالق، اردم، آیزیت سی ایالهه گؤزللیک داستانالریندا و اینانج تورک طرفدن،

 .ائدیلیر تصویر شکلینده سمبل داشییان گؤزللیگی و

 :تانریچاالر اوالن خانیم اینانجیندا تورک اسکی 

 

 وئرن امرینی" یاراتما" رک، گله سوالردان سونسوز* اولَگنه: Ak ana/ آنا آک

 . تانریچادیر

 . تانریچادیر ائدن حفظ و قْورُویان الری حیوان و الری اوشاق: Umay Ana/ آنا اومای

 .دیر تانریچاسی گؤزللیک: Ayzıt/ آیزیت

 .دیر تانریچاسی دوغوم: Qübey Xatun/ خاتون قوبئی

 . تانریچادیر لیدر گؤسترن، یول: Asena/ آسئنا

 .تانریچادیر ساغالیان حاکمیتی و قورویان دؤولتی: Ötügən/ اؤتوَگن

 

 

 احیبص حاققینا بوشانما قونو اؤنملی دیگر حاقدا حقوقو و حاق نین خانیمی تورک اسكی

 کنمم راستالشماق حاقال بو الردا توپلوم اولدوغو یایقین نین مردساالرى. دیر اولماسی

 کیشینی قوراجاغی یووا خانیمی تورک باخمایاراق، اولماسینا چاغ اسکی. دیر دئییل

 دا یچیخماس آالراق پایینی میراث ائویندن آتا زامانیندا ائولیلیک و سی سئچمه اؤزونون

 اوالن کج نه ائوله. دیر دلیلی اولدوغونون صاحیب حقوقا بیر بللی ایچینده عاییله اونون

 رکتو. ایدی مجبوریتینده وئرمک" کالینق" اوالن مهریه کی بوگون طرفی ارکک قیزا

 و کیشی ثروت بوتون و ائو. ائدردی الده حاقالر فرقلی سونرا دن ائولندیک خانیمی

 حاقی تصرف اوستونده بونالر اوچون اولدوغو مالی مشترک ویاخود اْورتاق خانیمین

 احیبص حاققینا بوشانما الرین خانیم یاندان، دیگر. کئچردی خانیمالرا سونرا دن کیشی
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 دی،قورتاریر مجبوریتیندن ائتدیرمه دوام ائولیلیگی آلتیندا شرط هر اونالری اولماسی

 اؤلدویو یراَ  و بیلر بوشانا چاغ دیگی ایسته بیلر، نه ائوله له ارکک دیگی ایسته قیساجا

 ریاَ  دههندلر کی، بو حال. بیلردی چیخا صاحیب اوشاقالرینا ییب ایشله حالدا مستقل چاغ

 .قویالرمیشالر یانینا نین ریاَ  اؤلدوروب، دا خانیمی اؤلن

 کم بیلمه تْوخُونا اونا حالدا دیگی مه ایسته خانیم ایسه، حاققی خانیم تورک دیگر بیر

 یرب اولمادیغی جسارتی ائتمه تجاوز خانیمالرا لرین کیشی الریندا توپلوم تورک. ایدی

 دا یا ماؤلو یا جزاسی شخصین ائدن تجاوز خانیما زیرا دیر، آلینمیش قلمه قایناقالردا چوخ

 ماسیخْورالن سی، دؤیولمه گؤره، یه تؤره قوتساللیق خانیما. ایدی چکیلمه میل گؤزلرینه

 داستان و* کولتور تورک بوناگؤره دیر، دئییل ممکن و* یاساق دا آتیلماسی ایتیلیب ویا

 .دیر ده مک دَیمه گؤزه لر وضعیت بیر بئله الریندا

 

 رقلیف ویاخود چئشیدلی اوستوندن گوجو سیاسی الرین خاتون* له اؤزللیک لرده تورک

* خاقانین بومین زامانیندا لر تورک گؤی دفعه ایلک. دور ممکن چاتماق* الرا سونوج

 آدی، خاتون اولونان قید لرده تورک گؤی. دیر آلمیش عنوانینی خاتون سی خانیمی

 عنوانی خاتون. دادیر داشیماق مفهومونو" ملکه خانیم، صاحیبی حق سینده اداره دؤولت"

 وب ساییالن اوستون الردان خانیم دیگر کی دا سارای. وئریلیردی خانیما له مراسم* اؤزل

 له عمومیت ده ولیعهدلر اولوب، صاحیبی قدرت رسمی سینده اداره دؤولت خانیم

 .سئچیلردی آراسیندان الری اوغول خاتونون

 

 اییدع اونالرا اؤرنک بؤیوک ناَ  گؤسترن یئرینی کی ایچریسینده توپلوم الرین خاتون

 فرهس لری یبَ  تورک ،*کؤکو شهرلرین بو بیلینن ایله آدی شهرلری خاتون. شهرلردیر

 سونوجو سی چکیلمه لره دره اوزاق و گوج سی گیریلمه الرین اوشاق و خانیم گئدرکن

 ریئرل بو اوالن بْول دان اْوتلُوق و سو له عمومیت. دیر گلمیش وجودا سی نتیجه ویاخود

. یرد چئویریلمیش شهرینه خاتون یئرلر بو زامانال. آدالنیر اْوردوُ  سینده تورکجه تُووا

 باشکندی خزرلرین. دیر ده بیلینمک اولدوغو وار شهرلرین بو چاغیندان الرین هون

 .دیر ائدیلمیش قید اوالراق بالیق-خاتون یئر اوتوردوغو خاتونون شهرینده ائتیل

 تورک شهرلر، بو. بیلینیر اولدوغو شهری خاتون دَنه دؤرد ایسه چاغیندا اویغورالر

 .دیر گئرچگی آچیق یرین ده وئردیگی خانیما نین حیاتی اجتماعی

 اتمعلوم چوخلو قایناقالری چین حاقدا لرییئر کی ایچینده حیات سیاسی الرین خاتون

 ماتمعلو اؤزلریندن لر تورک قدر ایللرینه ایلک نگییلیوزایل ینجی-۸. دیر ده وئرمک

 رل بیلگی ائدیلن الده لریندن تاریخ چین اوچون، بوراخمادیقالری قایناقالر داشییان

 ساسا،ا قایناقالرینا چین. گتیریر اؤنونه گؤزلر آچیقجا یئرینی کی زامانالردا او خانیمین
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 بیان لرینی دوشونجه و باخیش لرینده مسئله دؤولت الری خاتون حکمدار لرده تورک

 وجگ اؤنملی ناَ  گلن سونرا دان خاقان خاتون، ایچریسینده تشکیالتی دؤولت. ائدردیلر

 تهم قراردادینی، باریش ایله چین آدینا دؤولتی هون بؤیوک میثال، ایدی، بیریسی لردن

 ائده باشچیلیغی اوردو و وکالت حکمدارا الر خاتون. دیر امضاالمیش خاتونو* خانین

 اؤنملی چوخ باغلی ایله حیاتی دؤولت کیمی اولدوغو لرده اؤرنک چوخ بیر. بیلیردی

 بیر. رل بیلیردی ییشه ده راحاتجا قرارالرینی نین رلریاَ  الر، خاتون ائدن بللی قرارالری

 و وناقق گلن بیلیر، ائده قبول ائلچی باشینا تک الر خاتون الریندا، توپلوم تورک چوخ

 نهسی اؤلکه هون اروپا میثال،. لر ایدی صاحیب حقوقا جک بیله توتا مراسم لره ائلچی

 ایش تدؤول رک ائدیله قبول طرفیندن خان-آریق خانیمی* آتیلالنین تورک لر ائلچی گلن

 یوئردیگ الرین خانیم ائدن باشچیلیغی حقوق و حاق ایسه اویغورالردا. گؤرولردی لری

 الرین خاتون. دیر ده ریلمک گؤسته گؤردویو اعتبار چوخ داها توپلومدا لرین حکم

 نیاولماسی یانیندا خاقانین خاتونون بیز حتی. ایدی وار وزیرلر ائدن وظیفه خدمتینده

 مزاری نخاتونو یانیندا خاقانین. ریک بیله وورا میثال ویاخود اؤرنک قبرلریده قانیتالیان

 یرب آیریلماز و اولدوغونو یانیندا نین کیشی ، خانیمین سینده اداره دؤولت اولماسی نین

 بیر دیگیدئ تْونیُوکوکون تورک حاقدا بو. آیدینالدیر آچیغا-آچیقدان اولدوقالرینی ایکیلی

 ،*خاقان کاپقان" یازیتیندا تْونیُوکوک. دیر اؤنملی اولدوقجا اؤرنک

 ئدرکن،ا هجوم اوستونه لر تورگیش سونرا سفریندن( قزاقستان/قیرغیزیستان)قیرغیز

 اسمیمر جنازه خانیمینا بوراخیب، ساواشی ائشیتمز-ائشیدر خبرینی اؤلوم نین خانیمی

 رل تورک سفرین بو." قاییتدی سارایینا اوچون یولالماق سفره سْون اونو و توتماق

 ندانباخیمی سی گوجلنمه لرین تورک گؤی و ساغالنماسی بیرلیگین سیاسی آراسیندا

 بللی تقیم و یر ده وئردیگی خانیمینا خاقانین توتوالرسا، نظرده داشیدیغی نقش بؤیوک

 .اوالر

 

* غارلیکاش محمود ایسه قایناق دیگر بیر اوالن  اؤنملی بیزلره سونرا قایناقالریندان چین

 .دور التورک لغات دیوان یازدیغی بگین

 ر،ل سؤزجوک باغلی خانیمال ویاخود قادین کی ده التورک لغات دیوان مز ایسته -ایستر

 لرین جنس دیل کی، چون. دادیر وورغوالماق اولدوغونو صاحیبی یئر فعال خانیمین

 ائدیلن یلتمث چوخلوغو، دا یا آزلیغى نین ساییسی سؤزجوک قارشیالرکن، لرینی اؤزللیک

 .ائدر افاده یئرینى و یَرینى ده گوجونو، توپلومسال جنسین
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 :ییریک ایسته وورغوالماق ایکیسینی-بیر لرین سؤزجوک بو بیز

 

 آنا: آبا

 آنا: آنا

 باجى بؤیوک: ائچه

 خانیم روحلو تمیز كیمی قیزیل ویاخود آلتین: آلتون اؤزوک

 قیز اؤگئى: خیز بالدیر

 باجیسى كیچیک اؤزوندن خانیمین: بالدیز

 سئوگیلی: توزاک

 دونور: تُونغُور

 دول: تُول

 قادین دول: تُوقساک تول

 دیشی: تیشی

 قیز: خیز

 قادین خاتون،: كاتون

 پرنسس خانیم، آشاغى درجه بیر دان خاتون: كْونچُوى

 خاال: كوكو

 خانیمی قارداشین بؤیوک یئنگه،: یئنغقه

 

 لمهق حاقدا یئری آراسیندا لر تورک اونون و خانیم پاشانین کمال مصطفى اوالراق سون

 قیمتلی آراسیندا لر تورک شخص بؤیوک بو ییریک، ایسته ائتمک قید سؤزلرینی آلمیش

 :دئییر حاقدا وارلیق

 رلیکدهبی اونونال یاشامیمیزی یاپماق، اورتاق چالیشماالریمیزدا خانیمینی تورک بؤیوک"

 نین کیشی یاشامدا اقتصادی و اجتماعی اخالقی، علمی، خانیمینی تورک یئریتمک،

 کبؤیو ناَ  خانیمین. یولودور ائتمک قورویوجوسو و یاردیمجیسی آرخاداشی، ،*اْورتاغی

 میللت بو .دیر وئرمیش قرار اولماغا میللت بیر قوتلی میللتیمیز. دیر"آنالیق" سی وظیفه

 ره کی دیر صاحیب آناالرا ائله میللتی تورک. دادیر آلماق دن عاییله تربیتی اساس
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 یاخودو باشاری بؤیوک دیر، میش دیر یئتیش آناالر بو الرینی آدام تورک بؤیوک زامانین

. ورد اولموش سینده سایه الر اوشاق لری یئتیشدیردیک آناالرین قیمتلی لر موفقیت

 کیمی کی الردا زامان اسکی تربیت یی جه وئره الرینا اوشاق کی بوگون آناالرین

 داها آیدین، چوخ داها لردن ارکک حتی الریمیز خانیم دن ندن بو. دیر دئییل راحات

 میللتین دن گئرچک اگر. مجبوردورالر اولماغا بیلگیلی چوخ داها لی فضیلت چوخ

 ئردهی سن خانیمی، تورک قهرمان ای. "دیرالر اولمالی بئله ییرلرسه ایسته اولماق آناسی

 .""انس الییق اوجالماغا و یه یوکسلمه لره گؤی اوستونده لر چیگین دئییل یه سورونمه

 

 

************************************* 

 

 :لر سؤزجوک

 

 قرن بیر: یوزایل

 پیشرفته: گلیشمیش

 معاصر: چاغداش

 اجتماع: تْوپلُوم

 حؤرمت احترام،: سایغی

 نیلن ایشله: قُولالنیالن

 کلمه: سؤزجوک

 اهمیت: اؤنم

 العاده فوق: اوستو-اْوالغان

 کشاورزی: أکینچیلیک

 حفاظت محافظ،: قْورُویُوجو

 آت اصلینده ایچگی بو. دیر بیری لریندن ایچگی اسکی لرین تورک قیمیز،: قیمیز

 .سودودور

 تبعیض: آییریمجیلیق
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 منشأ منبع،: قایناق

 قاتیندا ینجی-7 گؤیون. دیر سی تانری یاخشیلیق اساطیرینده آلتای و تورک: اولگن

 اوالراق حکمداری اوزونون گؤی و اوغلو نین تانری گؤی. یاشار سینده طبقه ویاخود

 .دور گؤرولموش

 ممنوع: یاساق

 فرهنگ: کولتور

 مخصوصا خصوص، به: له اؤزللیک

 نتیجه: سْونُوج

 ویژه مخصوص،: اؤزل

 اصلی اصل، ریشه،: کؤک

 مشترک: اْورتاق

 شالق: قیرمانج

 

************************************* 

 :لر شخص

 

 :Oğuz Xaqan/ خاقان اوغوز

 ندانخانیمی ایلک خانیناوغوز. دیر آتاسی لرین تورک میفینده آلتای و تورک خان اوغوز

 اوچ" اوغول اوچ بو. دنیزخان خان، داغ خان، گؤی دیر؛ گلمیش دونیایا اوغلو اوچ

 خانیمیندان ایکینجی. دیرلر صاحیبی اوخون آلتین اوچ دادیر، داشیماق آدینی" اوخالر

 اوچ بو. خان اولدوز خان، آی خان، گون دیر؛ گلمیش دونیایا اوغلو اوچ دیگر ایسه

 اوغوز. دیرلر صاحیبی یایین آلتین دادیر، داشیماق آدینی" اوخالر بْوز"ایسه اوغول

. دیر دئمک بیلگیلی و مهارتلی قوتلو، مبارک،. دیر کؤکوندن( اُوق اُوغ، اْوق،/ اْوغ)

 عاید اؤزونه نین نوه هر. دیر گلمیش دونیایا اوغول دؤرد اوغلوندان بیر هر خانیناوغوز

 .موجوددور دؤولتی و دامغاسی

 ائولی قارا ائولی،-آال بایات، قایی،: خان گون

 یاپارلی دْودُورغا، دؤیَر، یازیر،: خان آی
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 قارغین دیلی،-َبی قیزیق، آوشار،: خان اولدوز

 َچپنی چاوولدور، پئچئنئق، بایاندور،: خان گؤی

 یورئغیر آالیونتلو، ائیمور، سالور،: خان داغ

 قینیق ییوا، بوغدوز، ایغدیر،: خان دنیز

 

 : Kül Tigin/ تیگین کول

 اقانالخ بیلگه قارداشی اوالن باشچیسی نین خاقانلیغی تورک گؤی شرقی تیگین، کول

 کؤمکچیسی یاخین تْونیُوکوکون وزیر باش تیگین کول. دیر ائتمیش اداره دؤولتی بیرلیکده

 ینجی-7۳1 م تیگین، کول اوینایان نقش بؤیوک ده ائتمک مغلوب اوردوسونو چین. ایدی

 .اولموشدور هالک دؤیوشده ایلده

 

 :Tonyukuk/ تْونیُوکوک

 تورک نین خاقانلیغی تورک گؤی گلمیش، دونیایا ایلده ینجی-646 م تونیوکوک،

 ائتمیش وفات ایلده ینجی-7۳1 م. دیر مولفی نین سی عابیده تونیوکوک او. دیر حکمداری

 .دیر

 

 :Bumin Xaqan/ خاقان بومین

 دؤولتی، تورک گؤی. دیر خاقانی تورک گلن دونیایا یوزایلده ینجی-5 م خاقان بومین

 الردا تورپاق همان سونرا یوزایل 7 آز أن دؤولتیندن هون اوالن دؤولتی" تورک" ایلک

 قوردوغو خاقانین بومین دؤولت ایلک داشییان آدینی" تورک" دا، اولسا قورولموش

 ناوچو قازاندیغی ساواشالر بؤیوک و ائتدیگی سوپور-سیل لری چینلی. ایدی دؤولت

 .دیر آلمیش عنوانینی" خاقان ایلیق"

 

 :Mətə Xan/ خان َمته

 ایگیدی تورک اولموش حکمداری هون تورک آراسیندا ایللری ۲۰9-174 م خان، مته

 مته اناولون تصویر کیمی حکمدار گوجلو و آجیماسیز کئچن آدی لرینده افسانه چین. دیر

 گون دؤولتینی. ایدی بیری حکمدارالران قورخدوغو چوخ أن لرین چینلی خان،

 .یرد ائتمیش هجوم لرله دفعه اوستونه لرین چینلی خان، مته بؤیودن دا داها کئچدیکجه
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 :Atilla Xan/ خان آتیلال

 و گلن دونیایا ایلده ینجی-۳95 م. دیر حکمداری نین خاقانلیغی هون اروپا آتیلال، تورک

 ،آتیلال اولموش حکمداری اورتاق نین خاقانلیغی هون بیرلیکده ایله بیلئدا قارداشی

 روم شرقی و غربی. اولموشدور حکمداری هون باشینا تک سونرا اؤلدوکدن قارداشی

 جسور، قایناقالردا غربی چاغ اورتا آتیلال، ووران ضربه لرله دفعه امپراطورلوغونا

" *قیرمانجی نین تانری" دا اروپا دن ندن بو. آنیلیر ایله لیگی ظالم و گوجلو ایگید،

 .دادیر تانینماق اوالراق

 

 :Kapqan Xaqan/ خاقان کاپقان

. دیر" کائتم فتح" ایسه آنالمی نین آدی. دیر خاقانی نین خاقانلیغی تورک گؤی ایکینجی

 قاالن دوستاق ده چین ایل 5۰ خاقان، بو ائدن هجوم لرله دفعه اوستونه لرین چینلی

 ایسه لرینی تورک تورکیستان غربی. یئرلشدیردی تورپاغینا اؤز یئنیدن لری تورک

 سایه اقانخ کاپقان الری بوی تورک بوتون کی آسیادا. آلدی حاکمیتینه تورک گؤی یئنیدن

 ایله حیله ایلده ینجی-716 م. بیرلشدی حاکمیتینده تورک گؤی سونرا یوزایل سینده

 .اؤلدورولدو

 

 :Mahmud Kaşğarlı/ کاشغارلی محمود

 ایلده ونجو-1۰۲9 م الکشغاری محمد بن حسین بن محمد ساییالن بانیسی نین تورکولوژی

 یاخشی ده دیلینی عرب سونرا، دن تورکجه. دیر گلمیش دونیایا دا اوزبکستان

 آدلیم ویاخود معروف سونرا دن گزدیک یئرلرین تورک چوخ بیر ایل 1۰. اؤیرنمیشدی

. میشدیر ییش ده دونیاسینی ایلده ینجی-11۰5. دیر یازمیش اثرین التورک لغات دیوان

 آدیندا "الترک لغت فی النحو جواهر کتاب" اثرده بیر دیگر سونرا دن التورک لغات دیوان

 محمود" ایلی ینجی-۲۰۰۸ افتخارینا شخصین تورک آدلیم بو یونسکو. دیر یازمیش

 .دیر ائتمیش اعالن ایلی" کاشغاری
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 :قایناقالر

 چاغالری گلیشمه کولتورونون تورک - اؤگل الدین بهاء. 1

 تاریخی امپراطورلوغو هون بؤیوک - اؤگل الدین بهاء. ۲

 قادین سینده عاییله تورک - اؤگل الدین بهاء. ۳

  قادین و عاییله لرده تورک اسکی - سئوینج نجدت. 4

 عاییله و قادین سینده تؤره تورک - چیمن کاباکلی لطیفه. 5

 تاریخی اویقارلیغی تورک - آلپ گؤی ضیاء. 6

 میتولوژیسی تورک - اوراز مراد. 7

 التورک لغات دیوان - کاشغارلی محمود. 6

 لری دََمچ و سؤیلو آتاتورکون - اونان نعمت. 7

 قادینی تورک و آتاتورک - ناجی خان پری. ۸
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