
رقمي ۹تورک میتولوژیسینده   

 تورک میتولوژیسینده دونیاني یارادان قاراخان، دونیانین تام مرکزینھ دوققوز داللي چام آغاجي تیکمیشدي

آلتایالرا گؤره اینسانین ایسکئلئتینده؛ باش، بئل، دیز، توپوق، آیاق بیلھ یي، اوموز، دیرسک، آووچ و ال بیلھ یي اولماق  •

اردیراوزره دوققوز ائک و  

 شامانالرین داوولوندا تانري اولگنین قیزي نین دوققوز و بیر آنالتیشدا دا اوچ رسمي واردیر •

آدینداکي خیرقھ نین ساغ قولوندا دؤرد، سول قولوندا بئش اولماق اوزره توپالم “ مانیاک “ شامانالرین گئیدیکلري  •

 دوققوز چینقیراق بولونماقدادیر

وققوز اوغوزالردان بؤیوک بیر سوي تؤره میشدیرتورک دستانالرینا گؤره د •  

 یاکوتالرا گؤره گؤک تانریالري دوققوزدور •

قویون کسیلمیش و  9000آت،  900تورک دستانالرینا گؤره اوغوزون وردیگي شؤلنده دوققوز ایلھ ایلگیلي اوالراق  •

حووضدا قیمیز یاپیلمیشدیر 90  

دنیزین دیبینده دوققوز چاتاللي قارا داش واردیر کي، قییامت زامانیندا بو  آلتاي تورکلري نین بیر قییامت تصویرینده •

داش دوققوز یئریندن آیریالجاق، دمیردن و قویو ساري رنگ ده آتالرا مینمیش دوققوز ساواشچي اطرافا سالدیراجاقدیر 

 ((قایناق تورک میتولوژیسي

رالنیر بو چادیرین بیر چیخیش یئري، بیر ده گیریش اؤلن کیشي اوچون یاپیالجاق اساس تؤرن اوچون چادیر حاضی •

یئري واردیر گیریش یئري بو دونیاني، چیخیش یئري ده اؤتھ کي دونیاني سمبولیزه ائتمكده دیر شامان، چادیرین اؤنونھ 

 گلھ رک، گیریش یئرینھ دوققوز کز وورور و بئلھ جھ ضررلي جینلري اورکوتموش اولور



شامان داوولو اوزرینھ سو اییھ لریني تمثیل ائدن ایکي بالیق تصویر ائدیلیر بالیقالرین ایچ خستھ لیك تداویسي اوچون  •

خستھ لیكلریني ایگي لشدیردیگینھ اینانیلیر اگر قام کؤتو روحالردان داھا گوجلویسھ اونالري داغ روحالري نین خاني 

ھ ، یولون یاریسیندان دؤنر و بالیق خستھ ني نین یاشادیغي دوققوز دنیزین سونونا قدر سوره بیلیر اگر قام ضعیف س

 یئنیدن آلت ائدر

شامان جوببھ سي نین یاخاسیندان سالالنان دوققوز كیچیك کوکال اولگنین دوققوز قیزیني، كیچیجیك جوببھ لر اونالرین  •

 البیسھ لریني تمثیل ائدر

ر و گؤیون دوققوز قاتیني دوالشدیقدان سونرا یئره آلتاي و سیبیریا شامانلیغیندا اینانجا گؤره شامانالر گؤیھ چیخارال •

ائنردي لر شامانین گؤیھ چیخماسیندان اؤنجھ بیر تؤرن یاپیلیر و شامان، دوققوز شامان چیراغي نین توتتوغو آغ بیر کئچھ 

 اوزرینھ قوناراق دوققوز دفعھ دؤندورولوردو

ي نین و دیگر ائلچیلري نین یاردیمییال کامیارا تانري اولگنین دوققوز اوغلو و دوققوز قیزي واردي اوغولالر •

 گؤستره رک اینسانالري یوخاریدان یؤنتیردي بولوتالر، تانري اولگنین دویغوالریني یانسیتیردي (kamiara yoi)یوي

ده تانري اولگنین دوققوز قیزي ایالھي صافلیقالري و گوزللیکلري ندنییلھ آغ اوالراق آنیلیردي آق، آلتاي تورکجھ سین •

قیزالرین شامان داوولالرینا رسیملري یاپیلیر، کیمي زامان دا -جنّت دئمکدي قامالرین ایلھام پریلري اوالن آغ 

 سمبوللري، شامان جوپپھ سینھ تیکیلیردي ساده جھ ایکي دانھ سي نین آدي بیلینیردي: کیشتئي آنا و ائرکھ سولدون

(Kiştey Ana ve Erke Soldon) 

نیاسي واردي کي بوراسي نین خاني ارلیک دي ارلیک خانین دا قاراقیزالر دئییلن دوققوز قیزي بیر ده یئرآلتي دو •

واردي قامالر، یئراوزونو یئرآلتینا باغالیان قاپي الردان گئچدیکلرینده ارلیکین قاراقیزالري، اَیلنجھ و اویونالرال 

لر. اصلینده چوخ آلیملي دئییلدي لر. آما جیلوه لي،  قامالري قاندیراراق ایشلریندن ساخالیار، اونالري اؤزلرینھ چکردي

 .عیشوه لي دیشي دي لر

 تورک قاغانالري نین دوققوز توغو بولونوردو •

رادلوففون ساپتادیغي ماناس دستانیندا ماناسین گؤمولوشو آنالتیلیرکن، اؤلوسونون دوققوز گون بکلھ تیلدیگي، ایشلھ مھ  •

بؤلونوب خالقا اوالشدیریلدیغي آنالتیلیر لي گئییملري نین دوققوز پارچایا  



 عوثمانلي تورکلرینده ده گؤرولن، وئریلن آرماغانین دوققوز ساییسي ایلھ اؤلچولمھ سي گلنگي چوخ اسکیلره دایانیر •

ماركو پولو، چنگیزلي خاقانلیغیندا بؤیوک خانا وئریلن آرماغانالرین دوققوز قات اوالراق سونولماسي گرکدیگیني  •

رسؤیل  

 دده قورقوت کیتابیندا گئچن دوققوزالما چارقاپ آرماغانالرین ان بؤیوگودور •

 دده قورقوت کیتابیندا، دلي دومرول دوغدوغوندا باباسي دوققوز بوغرا اؤلدورور •

قاراگؤزلو کافیر قیزالري ساغراق (بارداق، قدح) دده قورقوت کیتابیندا اوغوز بیگلري نین تویالریندا اونالرا دوققوز  •

سوررلر، بادیاالر دوققوز یئرده قورولور، اوغوز آلپي اؤوونورکن دوشمانین دوققوزونو بیر یئرینھ سایدیراجاغیني 

 سؤیلر، دؤرد تور قادین ایچینده ان کؤتوسو صاباح لھ یین داھا الیني ییخامادان دوققوز بوالماچ یئیَر

• ” دور اسکي تورک بویالري نین کیمیلري نین “ توکوز”کلمھ سي نین اسکي تورکجھ ده کي سؤیلھ نیشي “ دوققوز 

آدالریندا دوققوز سؤزجویو گئچر اؤرنک توکوز اوغوز (دوققوز اوغوز)، توکوز اوقور (دوققوز اوگقور)، توکوز تاتار 

 ((دوققوز تاتار

سیمگھ لریني اسكیك ائتمزلر اونالرا گؤره بو  (Ya) و یاي (Yebe) آلتاي شامانالري، اوموزالریندا دوققوز اوخ •

دان تارتکان، یاني تانریدان اوزاتیالن شئیلردیر-دوققوز اوخ ایلھ یایا، کوداي  

آلتاي تورکلرینده شامان (قام)، اولگنھ (تانرییا) قوربان سونماق اوچون گؤیھ چیخار بو یولچولوق اوچ گون سورر  •

و قاتینا چیخارینجا اولگنھ سونارقورباني گؤیون دوققوزونج  

 آلتاي تورکلرینھ گؤره، یئر آلتي و گؤک دوققوز قاتدیر •

آلتاي شامانیزمینده اولگنین دوققوز قیزي و دوققوز اوغلو وارکن، کؤتولویون سیمگھ سي اوالن ارلیک خانین (ارلیک  •

وغلو واردیرخان بیر تور شئیطاندیر) دا عیني بیچیمده دوققوز قیزي ایلھ دوققوز ا  

 آدیني داشییان باھار بایرامي دوققوز مارت دا قوتالنیر (Örüs Sara)یینھ آلتاي تورکلرینده، اؤروس سارا •

 آلتایلیالرین گؤک تانري قورباني ایلھ داغ قورباني بایرامالري نین تؤرنلري دوققوز گون سورر •



ز ایلھ دوققوز معصوم اوغالن قاتیلیرآلتاي تورکلرینده ایلک باھار آیینینھ ده دوققوز معصوم قی •  

آلتاي تورکلري نین یارادیلیش دستانیندا تانري، ائوره ني یارادیرکن بیر ده دوققوز داللي بیر آغاج یارادیر سونرا  •

تانري، ھر دوققوز دالین کؤکوندن بیرر کیشي یارادیر و ھر کیشیدن بیرر اویماق تورر (توپالم دوققوز کیشي، دوققوز 

 (اویماق

آدلي ( Abra ve Yutpa) ، آلتاي تورکلري نین اینانیشیندا یئر آالن و یئر آلتیندا یاشایان آبرا و یوتپا(Anohin)آنوھین •

یاشیل بیر قوماشدان یاپیلمیش و ھؤرگولرلھ سوسلنمیش “ ایکي بؤیوک جاناوارال ایلگیلي بیلگیلر وئریرکن بئلھ دئیَر: 

نین باشي پوھو توك لري-ینھ آسیلیر آبرانین تصویري، شامانین گئیسي س -آبرا  ((ülberk))  ،ایلھ سوسلھ نیر گؤزو

پارالق باقیر(میس) دویمھ لردن، آیاقالري دا گئنل لیکلھ قیرمیزي قوماشالردان سئچیلمیش یاماالردان یاپیلیر بونالرا 

دا دوققوز داللي دیر آلتاي تورکلري نین قوتسال یاشام (گؤک) آغاجي“ ھؤرولموش دوققوز پوسکول ائکلھ نیر   

ائوي نین (İrle Han) گونئي سیبیریادا یاشایان مینوسینسک تاتارالري نین سؤیلھ دیگي بیر دستاندا، ایرلھ خانین •

 اؤنونده بیر قارا آغاج واردیر بو آغاجین کؤکوندن دوققوز آغاج یوکسھ لیر

لین قھرماني اوالن چوجوغا دوققوز زینجیر وورور و بیر گونئي سیبیریا ناغیلیندا یئر آلتینداکي کؤتو روحالر، ناغی •

 .حبس ائدرلر

قوزئي آسیا ناغیلالریندا آلتین یئلھ لي، گوموش اوزنگیلي، قویروغو دوققوز ھؤرمھ لي، دوققوز قوالنلي آتالردان سؤز  •

 ائدیلیر

دیر؛ یئنھ بو دستاندا قاراخانین دستانیندا گؤک، دوققوز قاتلي  (Er Sogotoh) ساکا (یاکوت) تورکلري نین ار سوقوتوح •

 .دوققوز قیزي واردیر آیریجا گؤک روحالري دا دوققوز عدد دیر

گؤک تورکلر چاغیندا بیر کیشي قاغان اولدوغوندا، بیر قالخان (یا دا بیر کئچھ) اوزرینھ قونوب، گؤیھ قالدیریالراق  •

 . دوققوز کز دؤندورولوردو

ن (دوققوز ارسین) آدینداکي بیر یئردن سؤز ائدیلیرگؤک تورک آنیتالریندا، توکوز ارسی •  

 .ھوالقونون خانیمي و ان یاخین دانیشماني اوالن خیریستییان قادینین آدي دوققوز خاتون ایدي •



تورک دستانالریندا دوققوز آغاج، دوققوز بوي، دوققوز داللي آغاج، دوققوز دئو، دوققوز فلک، دوققوز اوغوز كیمي  •

گئچر تعبیرلر چوخجا  . 

تورکلر ارگنکوندان، بیر ریوایتھ گؤره دوققوز مارتدا، بیر ریوایتھ گؤره ده ییرمي بیر مارتدا (نوروز بایرامي نین  •

 .قوتالندیغي گون) چیخمیشدیالر

عباس ائلچین كؤچورن :  

 


