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 اولکه میزده یئنگی ییل قوتالماالریندان اؤرنئکلر

کوندوزلرنی قویاشسیز، کئچه لرنی ده آی ویولدوزسوزقیلیب، یئراوستونو اؤره ب آلغان قاربیرله 

یاغمیریوکلوگ قارا بولوتالرنینگ یاواش یاواش آزالیشینی، قیش آیالرینینگ سوغوق واوزون کئچه 

قیش بؤیو اوخالب  لری بیرله آییاس کونلرینینگ آداغینی، کون بیرله توننونگ تئنگلئشمه سینی،

یله یاپیلغان قالغان بارچا تیریگ بارلیقالرنینگ قایتادان اویغانیشینی، آپپاق قاربیرله قالین موزالرا

تاغالربیرله چؤللرده، قارآستیدان کؤک مئیسئلریانیدا تورلوک تومئن بؤیاقلیغ چیچئکلرنینگ کؤکئریب 

چیقیشی و اؤسوب آچیلیشینینگ سئوینچینی بئریچی یئنگی ییلدیر. باشقا بیر آیتیشال، ایچینده 

 یاشام کوچو بؤلوب

چا بارلیقالراوچون یئنگی ییل، قیش تئنینده تیریگلیگ اومودو تاشیغان یئریوزونده کی بار

بؤیوسؤغوقتان موزالنغان یاشام اومودالرینینگ قایتادان اویغانیچی وتیریگلیکنینگ 

اؤلومسوزلوگونوبیلدیرگئن اومودالرائلچیسی ده دیر. بول سئوینچ بیرله اومودالرائلچیسینینگ 

لرینده، آیریم اولوسالربیرله کئلیشی، اوچو بیلینمئگئن اؤتگئن چاغالردان بئری تورلوک یئر کئسیم

کیشیلرتؤپلوموندا تورلوک تورلوک تؤیالربیرله بایرامالرال قوتالنیب کئلمئکته دیر. تورلوک اینانچالرغا 

) ۳یانیندا، شؤیله تؤیالر بیرله بایرامالرو شونونگ دئک یاشام توزوگلری () ۲باغلیغ تئگیرلر () ۱(
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، بارچا اولوسالریاشامینینگ )۶بیرله تؤره لر() ۵لر (یاراتیلغان باشقا کئلئنئک) ۴آنغالمیندا (

بیرله معنوی بایلیغینی یاراتغان اولوغ واونوتولماس تئگیرلردیر. بیریاندان، ) ۷اوستقورماسی(

آنغالتغان ویا باشقا بیرسؤزبیرله آیتغاندا آنغالتماغا چاباالغان )۸یاشامنینگ تورلوک بؤیوتالرینی(

آراسیندا بؤی چیقاریب ) ۱۰بیرله تؤغا() ۹آراسیندا ویالینغوق(“ مئن”رله وباشقا یاندان دا تؤپلوم بی

تاپماق ) ۱۲یاراتیچی سؤراغالر بیرله قییینچیلیقالرغا یانوت()۱۱اینجیغلیقالربیرله قارشیتلیقالر(

بیرله ) ۱۳اوچون کورئشگه ن ائنه شو تئگیرلربیرله تؤره لر، اولوسالرنینگ اولوسلوغ کیملیگی(

ساناالدیالر. یئنگی ییلنی قارشیالش وبول قارشیالما )۱۴نی تامغاالوچی آراجالر(آینیقسالیغی

 آقیمیندا قورولغان تؤیالربیرله قوتالماالرشویالتئگیرلرنینگ بیربؤلوموساناالدیالر.

یاشاماقتا بؤلغان بویوک ) ۱۶توشوب، آیری اولکه لربیرله آیری یؤنئتیملرده() ۱۵بیربیرینده ن ایراق(

بایرامی آتیغا تانیلغان یئنگی ییل “ ائرگئنه قؤن”وغا باغلیغ تؤپلومالرینینگ کؤپونده تورک اولوس

، )۱۷قوتالماالری، چؤق ائسکی چاغالردان بئری، دئمئک مینگلرییلدان بئری تورلوک تومئن تؤره نلر(

ی ییل یئنگ) ۲۰آنا آماجی() ۱۹اؤتکئزیلیب کئلمئکته دیر. بو یازیت نینگ() ۱۸اؤیونالرویوکونچلرله(

قوتالماالرنینگ کئچمیشینی یاروغالما اؤرنودا، بول قوتالماالرنی بئللی بیرتورک تؤپلوموندا، دئمئک 

نینگ بیرکیچیک بؤلگه سی بؤلغان ) ۲۱یازارنینگ تؤغولوب بویوگئن آنا یورتو گونئی تورک ایلی(

 )۲۲ا سونماقتیر.(سئرپولده، قانداق اؤتکئزیلیشینی ایزلئب، کؤزده ن کئچیرمئک واؤنواؤقوچوالرغ

یوقاریدا آتی توتولغان کئنتته یاشایدیغان تورکلرنینگ آراسیدا یئنگی ییل قوتالماالری، یئنگی 

ییلنینگ کئلمئسینده ن کونلرآلدین دان باشالنیب وییل باشیندان ائنگ آزی تؤرت ھفته سؤنغرا 

خانیمالرینینگ چؤقلوغو، تامالرینی گئچه سوره ردی. سئرپولده، یئنگی ییل کئلمئستئن آلدین اؤی 

چیقاریب، ھریانینی آریتادیالر و بوتون قیش بؤیوایگه لرینی سؤغوقتان قوروغان تامالرداکی 

ساندالی اؤچاقالرنی کؤموب، آولیالرنینگ تؤرت یانینی شیپیریب آریتادیالر وقیش بؤیو قولالنیلغان 

شوباالدی. یئنگی ییلنینگ کئلیشیده ن اؤنگ اؤچاقالرنینگ بؤزولغان یانالری بیرله کئتیکلیکلری 

 قیلینغان بوایشلرده ن باشقا، یئنگی ییل قوتالماالرینی بئش بؤلومگه کؤرمئک کئره ک:



 یئنگی ییل آشی: -۱

یئنگی ییل کونو، تانغ آتارآتماس خانیمالرتوروب یئنگی ییل آشی پیشیرماغا باشالیدیالر. ھرعایله 

یرادی کی، یئنگی ییل آشی پاالو، سوت پاالو، کئچیری، آشپاالو، اؤزکوچوگه کؤره وتاپغانینی پیش

پارغاللیغ آش، حلوا وشوالرغا اؤخشاش کؤپراق قویوغ آشالردان بؤالدی. اؤیلرده پیشیریلغان آشالر 

تاباقالرغا سوزولوب مسجدگه آلیب باریالردی، اؤرغا کئلگئن کیشیلرکئلتیریلگئن آشالردان یئگئنده 

ولوب وتئنگریده ن، اولوس بیرله اولکه اوچون یاخشیلیق ومؤللوق تیلئنیلیردی. ن کئیین دعاالراؤق

اؤیلرده ن آش سوزولوب کئلتیریلگئن تاباقالرغا تورلوک تورلوک آشالردان آز آز قؤیولوب، ایگه لری 

 اؤیلریگه آلیب باراردیالرو سؤنغرا شوآشالرنی اؤی خانیمالری بیرله اؤیده کی باالالر یئیئردیلر.

نگی ییل آشینی یئدیگتئن کئیین، کئتته کیچیک یئنگی ویادا یوولغان اوستوباشالرینی کیییب، یئ

اؤیده ن تیشقاری چیقاردیالروھرکیشی اؤزیاشیغا کؤره، دئمئک یاشیتالری بیرله بیرلیکته کون 

ه پوچاغی بیرل) ۲۳کئچیره ردیلر. کونلرآلدین سامان بیرله قایناتیلیب پیشیریلغان ساریغ، سؤغان(

قایناتیلیب پیشیریلغان قیزیل، باشقا تورلوک بؤیاقالرال بؤیالغان یومورقاالرنی اوروشتوروش دا 

نینگ اؤنگوده ییگیتلر ) ۲۴کونلرآلدین باشالنیب کونلرچه سوره ردی. کؤپو باقالالرنینگ کئپیتی(

قالینلیغی بیرله تاختاب بیربیرلرینینگ یومورقاسینی آلیب، تیشالریغا تؤقوشتوروب اؤالر پوچاغینینگ 

کوچونو سیناب، ھربیرکیشی قارشی تامانینگ یومورقاسینی توتماغا کؤندورمئک اوچون 

چاباالنیردی. آیریم کیشیلر ده یومورقا قاتاری اؤیناردیالر، بؤیله کی اؤن ویا اؤندان آزراق یادا کؤپراق 

ورقا توتماغا کؤندورمئگه یومورقانی قاتار تئره ردیلروایکی کیشی ده ن ھربیری قارشی تاماننی یوم

تئلپینیردی. ائنگ سؤنغ قازانغان بارچا سیندیریلغان یومورقاالرنی آالرکئن، بایبئرگئن کیشیلر ایسه 

یومورقا اؤیونونونگ آنا آماجی بیرنیچه سینیق یومورقا ). ۲۵بارچا یومورقاالرنینگ پولونو اؤتئردیلر(

 قازانیش ائمئس، بئلکی اؤیوننو قازانماق ائدی.

یریم کیچیک باالالر ایسه پول قارشیلیغیندا، شوکونلرده اؤالراوچون قورولغان اؤتون آتچاالر یا دا آ

بویوک چارقالرغا مینیب، کونلرینی سئوینئره ک کئچیره ردیلر. قیزالردا یئنگی کیییملر کئیینیب، 



مو ده کئنتنینگ بیربؤلو) ۲۶یاقین خیسیمالر بیرله دوگانه لرینی کؤرمئگه کئتئردیلر. کئنچلرده ن(

تئگئره گینی اؤره ب آلغان تئپه لرگه چیقیب، قؤرغاشیم، چوچوماما، قؤزوگولو بیرله باشقا چیچئکلر 

 تئریب آخشام قورون اؤیلریگه قایتاردیالر.

شونونگدئگ، یئنگی ییل نینگ ایلک کونونده، مزارشریف ده حضرت علی (رض) نینگ 

ول یادا یئنگی ییل بایراغی کؤتئریلیر. بول تؤرئنگه ، قیزیل گ)۲۸بوردوزوندا() ۲۷سینالرینینگ(

قاتیلماق اوچون اولکه نینگ تؤرت یانیندان مینگلرچه کیشی بوکئنتگه کئلیرلر. یئنگی ییل کونو 

کوتئریلگه ن بو بایراق قیرق کونده ن سؤنغرا یئنه بیرکیچیک تؤرئن آرقالی ایندیریلیر. بول بایراق 

نی بوکونگئچه سوروب کئلمئکته دیر. بونو دا ایسلئتیش کئره ک کی، کؤتئرمه و یئنه ایندیرمه تؤرئ

نچی ییلالرنینگ آداغالریندا سئرپولنینگ تؤغوسوندا(کونچیقاریدا)کی، کیچیک امام آتی بیرله ۱۳۴۰

حضرت محمدنینگ چیبئره لرینده ن بؤلغان حضرت یحی ابن زید نینگ ) ۲۹تانیلغان، یاالواجیمیز(

بایراق کؤتئریش باشالنمیشتی کی بوکونگئچه ده بوتؤرئن قیلینیب  سینالری بوردوزوندا دا

کئلمئکته دیر. اونوتولماسین کی، سئرپولده کی بایراق کؤتئریش ییلنینگ ایلک کونونده ائمئس، 

 بئلکی تؤرت بئش کون سؤنغراالربؤالردی.

 یئنگیلیگ: -۲

رله ییگیت اؤغالنالر، دئمئک اؤیلئنمه لری اوچون سؤزلئشیلیب نان سیندیریلغان ییگیت قیزالربی

کئلئسی نینگ کئلینلری بیرله کییئولری نینگ، عایله لری یئنگی ییل کئلمئستئن بیرقاچ کون آلدین 

آتیغا آیریم نئرسه لرنی آرماغان اؤالراق ییبارادیالر. “ یئنگیلیگ”یادا بیر قاچ کون کئیینراق بیربیرلریگه 

دئب ساقیزقیلیش اوچون “ یئنگیلیگ”چاغالردا  کییئونینگ عایله سی اؤز کئلینلریگه ائسکی

، تاراق، ساچغا قاداماق )۳۱، کؤزگو ()۳۰بیرایکی پاو قارامینداالق، چوکوری، بیرنیچه قوبوز(

وتاقماق اوچون ساچ گوللری، تاباقالر، قاشیقالر وشوالرغا اؤخشاش باشقا نئرسه لر ییباراردیالر. 

ینگ بیرکئچیک بؤلومو کئلین نینگ اؤزوده ن بؤلوب وقالغان ن“ یئنگیلیگ”کییئو تاماندان ییباریلغان 

 بویوک بؤلومو ایسه کئلین نینگ یاقینالری بیرله دوگانه لریگه بئریلیردی.



کئلین تامانی ایسه بونغا قارشیلیق اؤالراق کییئوگه تاقی، بیرنیچه رؤمال بیرله سامسا 

لرده ن ده ”یئنگیلیگ “ کییئوگه ییباریلغان بول وپیشیریلغان وبؤیالغان یومورقاالر ییباراردیالر. 

 بیربؤلومونو کییئو اؤزآرقاداشالری بیرله دؤستالریغا بئره ردی.

 خاتینالر بیرله قیزالرنینگ چارشنبه کئزمئلری: -۳

یئنگی ییل کیرگئنده ن کئیین چارشنبه کونلری، یاغمیریاغماغان قویاشلیغ کونلرده، یاشیغا 

ه قیزالر یئنگی کیییملرینی کییینیب، اؤنگده ن پیشیرغان ماشلیغ ویا ائتلیگ باقمادان خاتینالربیرل

سامساالری، ایسپاالقلیغ یادا قاوبیرله گئندئنه لیگ پوچئکلری، ایبیتیلگئن قوروغ قایسی غؤلونو، 

قیزیل مئییز بیرله آلما یادا شئفتالی قوروغونو آلیب، سیراسی ایله سینلیقالرغا باریب، کئلتیرگئن 

قالرینی باشقا تانیش بیلیشلری بیرله پایالشیب، یئب ایچیب، اؤیناب کولوب کون کئچیره دیلر. آزو

آیریم باالالر یادا خانیمالردا ساتیش اوچون کئلتیرگئن سامسا، پوچئک، ایبیتیلگئن غؤلون و 

نو مئییزلرینی اؤردا ساتادیالر. ایلک چارشنبه کونو کیچیک امامغا باریلسا، کئلئسی چارشنبه کو

 ایسه کئتته امامغا باریالدی وسیرا ایله بارچا سینلیقالردا تؤپالنیالدی.

بول کئلئنئک، تورکلرنینگ ایسالمدان اؤنگکی اینانچالریندان قالغان بؤلسا کئره ک، کی اؤنغا کؤره 

 لر.تیریگلر ائنگ آزی ییلدا بیرقاتال اؤلوگلرنی کؤرمئگه باریب و اؤالر بیرله بیرلیگته کون کئچیره ردی

 سومئلئک تؤیو: -۴

سؤمئلئک تؤیو دا یئنگی ییل قوتالماالرینینگ بیرآنابؤلوموساناالدی. یئنگی ییل کیره رکیرمئس ویادا 

اؤندان بیرنیچه کون سؤنغرا خانیمالر سؤمئلئک تؤیوقیالدیالر. خانیمال بئللی بیرتیلئک وایستئک 

ه کؤره بیرسیر یادا کؤپراق بوغدایدان اوزره سؤمئلئک ساالدیالر. ھرکیم اؤزبایلیغی بیرله کوچوگ

سؤمئلئک ساالدی. بیرکون سوودا ایبیتیلگئن بوغدای اؤن بیرله اؤنتؤرت کون آراسیندا سومئلئک 

بؤلوب یئتیشئدی. سومئلئک یئتیشئر یئتیشمئس قؤشنوالر، خیسیمالر، قارینداشالر، تانیشالر 

نیمالر سومئلئک حلوانی پیشیرماق اوچون، بیرله دؤستالرسومئلئک تؤیوغا چاقیریالدیالر. آیریم خا

باغالدیقالری تیلئگ وایستئککه کؤره، یئتی اؤیده ن اون تیلئیدیلر. آنجاق، بیریلری باشقا اؤیلرده ن 



اون تیلئمئده ن، یالنغوزگینه اؤز اونالریندان پیشیرادیالر. سومئلئک بؤزوشغا یاقین قارینداشالربیرله 

یمیندا کیشیلربئللی تیلئکلراوزره کئلئسی ییلدا سومئلئک قؤشنوالرقاتیالدیالروبؤزوش آق

“ بی بی موشکول”سالیشنی اؤزبؤیونالریغا آالرالر. شوکیبی، سومئلئکنی بؤزمادان آلدین 

اؤالراق سومئلئک مئیسئسیدان ) ۳۲قیلینیب، دعاالراؤقوالدی، قیزالر بیرله خانیمالر ایرق (

 چئکئدیلر.

بؤلوموایسه یاقین قارینداشالر، قؤشنوالربیرله تانیشالرنینگ بؤزولغان سومئلئکتئن بیرکیچیک 

 قیالدیالر.“ سومئلئک کولچه”و “ یاغلیغ کؤماچ”اؤیلریگه ییباریالدی، کی اؤندان اؤالر 

سومئلئک تؤیوغا چاقیریلغان خانیمالرآخشام قورون کئلمئگه باشالیدیالر، آخشام یئمئگیده ن 

کیشیلر سومئلئک پیشیرماغا یاردیم بئره رکئن، قالغان کئیین کئلگئن قؤنوقالردان ایستئگئن 

، اؤقوش ودئپ چالیش بیرله اؤتکئزه دیلر. کیچه نینگ “مینچاق سالدی“قؤنوقالرایسه کیچه نی

 یاریمالریدا پیشغان سومئلئک حلواسی، اؤنغا یئتی یانغاق تئشلئش بیرله دئملئنیب قؤیوالدی.

ور، کی ایستئگئن ھرکیشی اؤزونونگ بیر اوزوگ ویا ایرقنینگ بیراؤیون تورود“ مینچاق سالدی”

باشقا بیرنئرسه سینی، اؤزو ویابیر باشقا کیشی آتیغا نیت قیلیب یاریم سوودان تؤال بیر چاینئککه 

ساالدیالر. خانیمالردان بیری بیر قؤشوغ آیتغاندان سؤنغرا، بیرکیچیک باال اوستو بیر رؤمال بیرله 

یب، اؤنونگ ایچینده کی نئرسه لرده ن بیرینی چیقارادی. بؤیله چه یاپیلغان چاینئککه قؤلونوسال

 شول آیتیلغان قؤشوق اؤنونگ ایرقی تانیالدی.

تانگ آتارآتماس قؤنوقالراویغاندیقتان کئیین، یئنه ساچاغالریازیلیب، کیچه دئملئنگئن حلوا 

وندان اؤته، قؤنوقالرغا دعاالراؤقوش بیرله آچیالدی وتاباقالرغا سوزولوب قؤنوقالرغا سونوالدی وب

اؤیلریگه آلیب باریش اوچون ده سومئلئک حلواسی بئریلئدی. شونونگ دئک باشقا تانیشالربیرله 

 قارینداشالرغا دا سومئلئک حلواسی ییباریالدی.

 اؤلوگلراوچون ییل آشی: -۵

ه اؤتگئن ییل تیریکلرقاتاریندا اؤلوگلرده یئنگی ییل قوتالماالریندان قوروق قالمایدیالر، بؤیله چ



آقیمیندا اؤلگئن کیشیلراوچون ده ییل آشی بئریله دی. ییل آشی بئریش اوچون یاقین قارینداشالر 

بیرله خیسیمالروتانیش بیلیشلرییل آشی بئریچی عایله نینگ اؤیوگه ییغیلیب، ھرکیم کوچوگه 

شالر، کؤره ماشلیگ سامسا پیشیرادیالر. ییل آشی اوچون پیشیریلغان سامساالر قاریندا

 تانیشالربیرله خیسیمالرنینگ اؤیلئریگه، اؤالرنینگ سانیغا کؤره قؤشا سانغا ییباریالدی.

کؤرولدوگوکیبی یئنگی ییل قوتالماالری، بئللی بؤلماغان چاغالردان بئری تورکلرنینگ آراسیندا، 

ونگ ھربیر یالنغوزگینه بیرایکی کونلوگ بایرام بؤلوب قالمای، بیرایکی آیغاچا سورگئن و تؤپلومن

 کئسیمی اوچون آینیقسا قوتالماالرنی قاپساغان بایرامالربیرله تؤیالرنینگ تؤپلومودور.

الردا اؤقولغان قؤشوغالردان بیرنیچه اؤرنئک بیرله “مینچاق سالدی”یئنگی ییل بیرله ایلیشکین و 

 ، یئنه بیرقاتال یئنگی ییلینگیزنی قوتلوغ بؤلسون دئیمئن.)۳۳بویازیتنی چئکیکلئب(

 کیچکینه دیوالچادان تاییب توشتوم

 قؤلومدا آلتین قایچی بئخمئل پیشتیم

 بئخمئل پیشکئن قؤلالریم بئندی باشقا

 بوخارا کئتکئن آغام آتی قاشقا

 آتینینگ قاشقالیغی تئنگه چه دیر

 اؤزونونگ سلطنتی بئگلرچه دیر

****** 

 تام اوستوده تاغارا تؤنتئردیلر

 رآغا جانیم ییتتی دئب آختاردیال

 آغاجانیم ییتکئنی یالغان ائکئن

 یئنگه جانیم قؤینودا یاتغان ائکئن

****** 

 سوونو کؤرونگ نی موقامغا آقادی



 یارنی کؤرونگ پئنجئره ده ن باقادی

 بیرباقیب ایکی باقیب خؤش یاقادی

 قایریلیب قلم قاشینی قاقادی

****** 

 سوو کئلئر سوزوککینه

 قؤلومدا اوزوککینه

 باراؤندا دا بیریاریم 

 سیزده ن ده نازیککینه

****** 

 قابقارادیر کئکلیگیمنینگ کؤزلری

 تؤپا تؤغرو اؤلتوروبتی اؤزلری

 یوره گیمنینگ سؤزونو آیتالمایمان

 اؤگو بؤلسا، آنغالب آلسین اؤزلری

******* 

 آق ایپئک بوریانخیده ن تؤنونگیز

 جوھرجانیمدان اؤتکئن سؤزونگیز

 سؤزونگوزگه سؤز قاییرانگ دئبیدیم

 نی قیالی قؤنوق کئلیب سیز اؤزونگیز

****** 

 یئنگی ییل یؤلدان کئلیر گوللرساچیب

 قارایله سؤغوق کئتئر یورتان قاچیب

 کئل تئرئیلیگ قؤرغاشیم تاغ سیرتیدان



 اوچایلیق قوشالرکیبی قانات آچیب

****** 

 چوچوماما چیچئگی کؤک یانادی

 یاراوچون تاقی تیکتیم قؤل قانادی

 ن پارماقالریمقاناسا دا قاناسی

 ییغالسام سئوه ریاریم اویغانادی

 دوکتور ع، م، تاشقین

 ۱۹/۳/۲۰۰۹بئرلین، 

* اؤزتیلیمیزده یازیش اوچون بوگونگه چه قولالندیغیمیزعرب الفباسیداکی اونلولرنینگ یئته 

لیب ایشله رسیزلیگی یوزونده ن آنا تیلیمیز کؤپ یاراالنغاندیر. اونغا اویغون بیر یئنگی الفبانینگ یاراتی

بئری آلغان یاراالرینی آزبولسا دا سارماق بیرله اونو  تیلگه نیگه چه، اونونگ بویوزده ن یوزلرییل دان 

توغرو توزوگ یازیب اوقوماق وباالالریمیزغا اؤگره تمه ک اوچون سؤزلرده بولغان بارچا اونلولرنی 

کؤرگوزوچو چیزیقالربولمادیغی  یازیلیشینی توغرو کؤردوک. آنجاق، بول الفبادا بارچا اونلولرنی

اوچون ایسته دیگیمیزآماجغا تولوق ائریشمه سه ک ده، بویولغا کئتمه گه چاباالندیق. تیلیمیزنینگ 

 توقوزاونلوسونوقویوداکی بئش چیزیق بیرله یازغانمیز:

الف) سؤزنونگ باشیندا: آق، آش، آغیز، آلماق، آتماق، آسماق، آچماق. ب) سؤزنونگ  -اوزون آ —

اؤرتاسیندا: ساچ، قاش، قاز، قار، تاغ، یاغ، تایانماق، قییناماق، یاساماق. پ) سؤزنونگ آداغیندا: 

 آتا، آنا، آغا، آپا، قیسقا، بارچا، آلما، ساتما، قؤیما، آتما، یوپقا، باال.

الف) سؤزنونونگ باشیندا: اکه، انه، انچه. ب) سؤزنونگ اؤرتاسیندا: کئلمئک،  -قیسقا ا —

 ئتئک، تیلئمئک. پ) سؤزنونگ آداغیندا:کئلمه، کئسمه، اینمه، ایمله، تیله.ایشئنچ، ا

الف) ائرکئک، ائش، ائسکی، ائسمئک، ائتمئک، ائس. ب) سؤزنونگ اؤرتاسیندا:  -قیسقا إ —



یئمئک، تئگمئک، تئگئرئک، تئلبه، چئکیک (نقطه)، چئکورگه (ملخ). پ) سؤزنونگ آداغیندا: بو اونلو 

 بؤلماس.سؤزنونگ آداغیندا 

الف) اینانچ، ایق ایق، ایرق (فال، کاھنلیک)، ایسیتماق، ایلک، ایش، ایت،  -قیسقا و اوزون ای —

ایسکئمئک، ایچمئک. ب) سؤزنونگ اؤرتاسیندا: قیش، قیز، قیسماق، قییین، تیل، تیکمئک، 

، بیلمئک. پ) سؤزنونگ آداغیندا: یازی، باسقی، ییلقی، تیشی (ماده حیوان)، تیلکی، بیلگی

 ایچکی، ایلگی.

، اؤتورماق، اؤد (وقت، زمان)، اؤتمئک، اؤپمئک. )۱۰الف) اؤت، اؤتاق، اؤن ( -قیسقا واینگیچکه اؤ —

ب) سؤزنونگ اؤرتاسیندا: قؤل، قؤچقار، بؤلماق، تؤی، تؤیماق، قؤیماق، قؤل، تؤرت، کؤل، چؤل، 

و سؤزنونگ آداغیندا تؤش، بؤلمئک، یؤنمئک، تؤکمئک، کؤک. پ) سؤزنونگ آداغیندا: بو اونل

 کؤرونمئس.

الف) اون بوغدای اونو)، اوچ (نئرسه نینگ اوچو)، اوچوز(ارزان)، اوچماق،  -اوزون واینگیچکه او —

، اوست، اوزولمئک اوزمئک، اورکمئک. ب) سؤزنونگ اؤرتاسیندا: چوقور، قوروغ، )۳اورماق، اوچ (

ؤزنونگ آداغیندا: قؤرقو، تؤغرو، اویقو، اؤقوماق، قؤروماق، یوگورمئک، کوچ (قوت)، سورمئک. پ) س

 کولگو، کؤزگو، اؤزگو.

 سیراالنغان سؤزلرنینگ آچیقالماسی:

 اینانچ: عقیده، دین، آیین.) ۱(

 تئگیر: قیمت، ارزش، بھا.) ۲(

 توزوک: قاعده، دستور، قورال.) ۳(

 آنغالم: معنی، مفھوم، فھم.) ۴(

 کئلئنئک: عنعنات، عرف.) ۵(

 ورالالر.تؤره: اخالقی ق) ۶(

 اوستقورما: زیربنا.) ۷(



 بؤیوت: بعد، جھت.) ۸(

 یالینغوق: انسان، بشر.) ۹(

 تؤغا: طبیعت.) ۱۰(

 قارشیت: ضد.) ۱۱(

 یانوت: جواب، پاسخ.) ۱۲(

 کیملیگ: ھویت.) ۱۳(

 آراج: وسیله، اسباب، افزار.) ۱۴(

 ایراق: اوزاق.) ۱۵(

 یؤنئتیم: اداره، حاکمیت.) ۱۶(

 تجلیل.تؤرئن: مراسم، ) ۱۷(

 یوکونچ: عبادت.) ۱۸(

 یازیت: نگارش، نبشته.) ۱۹(

 آماچ: مقصد، ھدف، نشانه، قؤش آیداشنینگ بیرآراجی.) ۲۰(

 گونئی تورک ایلی: جنوبی تورکستان.) ۲۱(

 سونماق: تقدیم ائتمئک، عرض ائتمئک.) ۲۲(

 سؤغان: پیاز.) ۲۳(

 کئپیت: دوکان، مغازه، کئپه.) ۲۴(

 رداختن.ؤتئمئک: تؤلئمئک، پ) ۲۵(

 کئنچ: جوان.) ۲۶(

 سین: قبر، مزار.) ۲۷(

 بوردوز: باغ، بؤستان.) ۲۸(

 یاالواچ: پیغمبر، رسول، ائلچی.) ۲۹(



 قوبوز: چنگ.) ۳۰(

 کؤزگو: آئینه.) ۳۱(

 ایرق: فال.) ۳۲(

 چئکیک: نقطه.) ۳۳(

 دوکتور ع، م، تاشقین
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