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  ف وا ميرعلي سيد

  :  باآي –نون طالعي  » »يوشچوؤقيزيل د««

  فه ي صح108 – 1984. گنجليك 

 سـيد اف    .ار علـم خـاديمي م     دفـسور ، امكـ    وآتـرو ، پر   وييا علم لـري د    گبوآيتابدا فيلولو 

 اوالن مـدني آبيـده لرينـدن    ديـ عايساقالرين ائراميزدان اول آلتينجي ـ بئش ينجي عـصرلره   

  . حبت  آچير ؤصاقيندا ح » »يوشچوؤ دقيزيل««بيري 

مولــف ســاقالرين تــاريخينتي آذربايجــان تــاريخ ايلــه بــاغاليير ، ائــرادان اول رئــسپوبليكا   

  . وئريرآتميزين  اراضي سينده يا شاميش خالق حاقيندا ماراقلي معلوم

    يوسف رحماني : چئويرنازيامفبيال
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  جـي ايلـده قـازيتني  زامـاني    – 1970خينليغينـداآي ايسـسيك آورقانـدان     يا اآتـ  –آلما  

« تــه علــم عالمينــده شــرطي اوالراق همــده ييئيلميش متـاپيلميش قيزيلــدان پالتارگئيــدير 

 »يوشـچو ؤقيزيـل د  «« اونو   غونو نظره آالراق ، بيز    وديوشچو اول ؤد«  . رييليئد»  قيزيل آدام   

ما اوبيئكتينـه ،  اسكي  آبيـده سـيني  آراشـدير         » »يوشچوؤقيزيل د ««. اجاغيق  نديرآدال» 

لرين  روشـ گؤي درك ائمه ني ، ميفيك آت حي دايييبتيشلر ، ا  ورگؤدايي  يبتييرمك اوچون ا  وچئ

د  قوهـوم و يـا     ، يوخوشـلو يـولالري      –رون يارانماسيني ، اونون  گئتـدييي ائنيـشلي          وـ تفك 

 شـما سـيني   رينين بير ـ  بيـري ايلـه چارپازال    قبيله بيرلشمه لري سيلسيله ل،بيله لرين ق

ــر  ــين   –، بي ــه س ــوض ائتم ــي  ع ــاغلي اوالراق   بيرين ــونال ب ــامالر روگؤي  ، بون ــلرين اين  ش

 2500اسي ، تـاريخين معلـوم و يـا نـامعلوم  آبيـده سـي  اوزه رينـده                    معالميندن اوزاقالش 

بيـزه ايـستر ـ     ميش ، زامـان  اونـو  آت اوينـ آتفيكيرلـر آخـاري   ختليف چاغالرين ودن بري ملاي

 اســكي موختليــفه ده تاريخلــه ، رگؤو محــض بونــا » ميش يرشــدآدالي «نايــستمز قيــسم

  .رشميـشدي لچتـين   » اوخومـاق   «آبيده نين سـيرريني آچمـاق اونـو          لرله باغلي بو  روشگؤ

« نـون سـوي طـالعينين سـيرريني آچماقـدا            » »يوشـچو ؤقيزيـل د  «« بهه سيزآي  ،       وش

  بئلــه بيــر.ربيلــ اوال رلــ لــي فيكيرثــهيموباح ،ظــه لــر يالحوينانــديريجي مادا آز » خومــاق وا

ز عكـسيني   ؤآبيده سينده ا   » »يوشچوؤقيزيل د ««   سينا سبب اودورآي ،   نماادورومون يار 

 زورال و   لر عالمينـدن بعـضي لرينـي      روشگؤ اونوتموش ،    نلري زامان اساس  روشگؤتاپميش  

رومـوزه قـدر    ؤسا د الموش ، آرادان چيخميش و يا آزدا اولم       واونود. ميشدير  خوشال چيخار  يا

 اققينـدا  علـم  حنون سوي ـ ائتينك طالعي  يوشچوؤدوالن همين اققوز ياشيندا گلن اون دو

 « شيلميک کورقانـدان تـاپ    يسـس يا. ريشديـ لمـه م  ي الـده ائـده ب     آتمعلومـ  قيـ ک دق يهله ل 

عين لـشديرمك   ود اولماسيني م  يين ، هانسي سويا عاي    گنون آيملي  » »يوشچوؤقيزيل د «

 و آورقاندان تـاپيلميش     ونون سوي  » »يوشچوؤقيزيل د «« يجيالر آراسيندا ،    اوچون آراشدير 

ــسوب      بؤ ــا من ــسيله ســينه ، خالق ــه بيرلمــشه ســي سيل ــسي  قبيل ــدنيتين هان ــوك م ي

ت عـاليم لـري     ئچـوخ سـوو    بير اباشد. ظه ، فيكير واردير     يالحواولماسي حاققيندا ايكي  م    

. آ.  ك –لــوق ، صــنعت شــوناس   يك آورقــان مــدنيتي حاققينــدا آرخئو  اولمــاقال ايســس 

قيزيـل  «« ش  يلميسسک کورقاندان تـاپ   ي ا .1ئر توتور ي يخوصوصماسي  آآيشئوين آراشدير 

ــدن » »يوشــچوؤد ــك آراشــدير  2نينيتيم ــالجيايل ــه مين فيكيرييالريندان ع ــل «  «ره گؤين قيزي

لمـه  ؤدا انيراونون بئله گنج ياشال .  شاهزاده ايميش    – ياشلي تكين    -16-19 » »يوشچوؤد

نون قبريندن تـاپيلميش قيمتلـي اشـيا الري         يوشچوؤدگنج  . دئييلدير   آیدینسينين سببي   

آآيــشئوي . آ. ك . لـري  » بـزك  « قيزيلـدان اوالن گئييمــي ،  اساسـن ، انلـه جـه ده اونــون   

 تــارخي –الري افـسانه وي  بابـا   تــورك ديللـي خـالقالرين اولــو  نعـادت . موشـدور  دوشوندور

 بــزه ديلمــيش  ال قيزيــلاساســنالري ارآمــدؤح تــاريخي رئــال حّتــاخــانالري ، ايگيــدلري ، 

                                           
 1978 -آکيشئو ، کورقان ايسسک ، م. آ. ک :  باخ - 1
 . بيز شرطی اوالراق بئله آدالنديراجاغيق - 2
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داسـتانينين   »  قـارا    –مـاداي   « شـلرله سـس لـشن       روگؤاسـكي   . ر ميـشلر    يـ لتارالر گئي پا

آلتـين آـولئر تـونين      « : داسـتاندا دئييليـر     . گئييـرميش    ي قهرماني ، قيزيـل دون     افسانه و 

  3» گييدي 

ين  چـوخ آراشـديريجيالر  و بيـر   آآيـشئوين . آ.   ك )» تونجلـو دونونـو گئيـدي        ،قيزيللي  «(

آورقـان  . ائرادان بـئش عـصر قابـاق ياشاميـشدير           »  »يوشچوؤقيزيل د «« ره  گؤفيكريرينه  

يكـل  ئقـداآي ه  ينـك و پاپا   ؤآ ، فيقـورالر    ،قبيردن تاپيالن قيزيل ، گوموش بـزك شـئي لـري            

لمـي  يـالنيز تـاريخ ع    . ي و س    زجام اوزرينده آي يا      بارئليئفلر ،  ساخسي قابالر ،      ،جيلكر  

 فلـسفي ، ميفولـوژي      -مـاعي     يجتيرون مـدنيتيني ، ا    ؤبـو نـالر همـده او د         اوچون دئييـل ،   

يرنمـك اوچـون    ؤهنيتيني ، بديعي ائـستئتيك ذوقونـو ا       ذزله  سؤنو ، اينامالريني ، بير      وروتفك

نمـك  يرؤله لـري آـومپلئكس شـكيل ده ا        امـس  غروداندا آورقانين مدنيتي بو   دو. گرك ليدير   

  )ائتنوآولتــورا(وي مــدنيتي  ســآورقانــداآي . ئريــر ئريــال  وآت، جيــدي  مچــون مــاراقلي او

ه برابـر، اونـون     کلسـترم گؤيني  آتشافينين قـ  يـ نكي  ا  صادييقتيا يماعيجتياهمين جمعيتين   

ــصو     ــرينين  يوآــسك  ســوييه ســيني  ده ت ــدنيتين بيرچــوخ ســاحه ل ــديرم . ير ر ده جانالن

ي اونــون گئييمــي ، آته ده دقيــق معلومــ چــوخ و بلكــ–حاقينــدا آز  » »يوشــچوؤقيزيــل د« «

ينـك هميـشه آراشـديريجيالرين     ؤک ده پاپـاق و  رهگؤائله بونا .  ايله پاپاغي وئرير  خوصوصي

حاقينـدا عموميـت     » »يوشـچو ؤقيزيـل د  «« يميز   بيزيم مقـصد   .ينده دورموشدور ت مرآز قيد

ــدير    ــاق دئييل ــه آراشــديرما آپارم ــسته   . ل ــه اي ــك بيرج ــه لي ــز وار گهل نون يوشــچوؤد: يمي

ش و يلمـ يكييلميش ، تاغينـا برآيـد  پاپمك اوچون اونون گئييمينه ،    عين لشدير يني م گيمليک

الريـن تـورك ديللـي خـالقالرين       ورالرين ، اشـيا قـ نديريالن فيآدال» بزك  « طرفيندن   عاليم لر 

نياني درك ائتمه لري ايلـه بـاغلي        ايله بيچيملنميش دوشونجه لري ، دو      رووميفولوژي تفك 

ــ ــديريرؤين اليغي ــددنجــه قئيــ ؤ  ا.نمك ــوژي     ائ ــده عكــس اولونمــوش ميفول ك  آــي ، گئييم

ق اوالر ،    آيمي ده باخمـا    ثهيحادلرين بعضي لرينه ميفولوژي عالمده آي تيپولوژي        روشگؤ

زونــه مخــصوص ؤمكــانيميزي داخيلينــده بــونالرين عالقــه لرينــدن ، ايدوآجه ، ايئــري دوشــ

ــدان و  ــدن بحــث  لوغون ــون  ســبب لرين ــده جــه ياون ــشئو گئييمــده آــي  . آ. ك . يــك ائ آآي

بيزجـه  . نـديرير   آدالبـوآيمي شـئي لـري بـزك         . بارئليئفلري ، فيقورالري ،  اوخـالري و س          

خمـاق  دا بـزك اشياسـي آيمـي با       ابلكه قبيردن تاپيلميش آينايادا بـور     (بونالرين هئچ بيري    

معـين  .  برآيديلمـه ميـشدير      بييـا ا ، آيـاق ق    آغاه ، پاپ  گينه  ؤک بزك خاطيرينه    )يرديلگدوغرو د 

گئيـيلن قيزيـل پالتـار و        مينـدا  قلبه نين طنطنـه سـي بايرا       ،عالمت دار گونلرده ، آيين لرده       

ــداآي   ــزك « اون ــر د» ب ــك اوالرئل ــم ــسي او ديک ــوژي  ؤ ، هامي لري ، روشــگؤرون ميفول

ي مـاع يجتيازلـه ،    سؤ بير ،لت دوزومونون قانونالري    ؤميفولوژي باخيشالرين ، اينامالري ، د     

 بـونالر بـزك     ،يك آـي    قئيـد ائـدير    اداهـ   بيـر  .شلري ايله باغليدير  ورگؤ سياسي ،  حاآيم      –

 ســي سيلــسيله  بيرلــشمههغو قبيلـ  اولــدوبنـون منــصو  » »يوشــچوؤقيزيــل د«« ،يـل  گد

                                           
 386. فه يم صح، »  آارا –ماداي  « - 3
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لــت قــانونالرينيي طلبــي ايلــه ؤد ،لرين ، رســمي اينــامالرين روشــگؤســينين ، ميفولــوژي 

ن تــورك ديللــي يمــدنيتين » »يوشــچوؤقيزيــل د«« . شدير  تيكيلميــ ،يلميشگئييمــه برآيــد

رآـو  بؤنـون   » »يوشـچو ؤقيزيـل د «« . قت  يئتيرك يخالقالرين اينامالري ايله عالقه سينه د   

يـشالريني ، اينـامالريني     يلريين ، آنال  روشـ گؤائله بيل تورك ديللـي خـالقالرين ميفولـوژي            

 چـونكي يـا  . ائلـه بئلـه ده اولماليـدير     اصـلينده  .مك اوچـون تيكيلميـشيدير    ش ائتدير يمايون

ينـي ، هانـسي   گنون گئييمـي اونـون آيملي    » »يوشچوؤقيزيل د «« يا تكين اوالن     خاقان و 

  . سترمه ليدير گؤه سيني تبمنصوب  اولدوغونو ، رو سويا

تـورك ديللـي قبيـل      و ائلـه بيـل      رآـ بؤنـون    » »يوشـچو ؤقيزيـل د  ««   اوبرازلي دئييلـسه ،   

. ن توپلـو سـودور       قـانونالريني  لتؤد  لرينين ، روشگؤميفيك  ،  ينين  خالقالر ن ، نيبيرلمشه لري 

لرين ، اينــامالرين و بونــونال بــاغلي روشــگؤ ده همــين آبيــده نــي ميفولــوژي رهگؤ ائلــه بونــا

، ايـضاح ائتمـك     » اوخومـاق   « آيمـي   » توپلوسـو   «  جمعيت  قـانونالري      ، لتؤديارانميش  

و روشـ گؤلـه ياشـايان جمعيتـين ، فـردين اسـاس         روكله ميفيـك تف   روشگؤميفيك  . الزيمدير  

 يرلــشمه ســيلــه بي و قبيلتــؤلــه دياونــون قب. يديــا ميفيــك اينــام ، روشگؤائلــه ميفيــك 

ي درك ائتمـه ايلـه   آتحيـ   بـو ،له روشـ گؤ دوزموده بو  و ائله جه ده      يلتؤ ، د  يله س يلسيس

مـدنيتيني    » »يوشـچو ؤقيزيـل د  «« آآيشئو  ايسـسيك آورقانـداآي       . آ.  ك   .4باغلي ايدي 

SAK-IIــا عاي ســـاقالر  ســـاقالر ائـــرادان اول دوققوزونجـــو ـ     ،بللـــي ديرآـــي . د  ائـــديريـ

قافقــازدا ، آذربايجانــدادا  ستاندا و ســونراالريــ قزاق ،ينجي عــصر لــرده اورتــا آســياداســككيز

  .ميشالرياشا

بلكـه  (ندير ميشدير   آدال  همين ساقالري آسيا اسكيفلري       هئرودوتچيسي  ونان تاريخ ي

بيله بيرلـشمه   قدتلي  و ، قيسا م   ا يان –واخت بيرگه ، يان      ه ساقالرال آسيا اسكيفلري بير    د

 ينيفلريا اسـک  يلر آسـ  يخ چ يتار). ريشديرميندآدال اوچون بئله    يقالرديدنده ياشا لري شكلي 

نين ايـ نسترير آي ، ساقالر اسـكي دو      گؤ تاريخي دليل لر     .يرلرريندن فرقلند يفلريآوروپا اسک 

 مـدني   –تـصادي   يقيبعـضي لـري ايلـه ا        ،  ياشـاميش    ري ايلـه  قونـشولوقدا     بيرچوخ خالقال 

 بلكه ده ساقالرين قبيلـه بيرلـشمه لـري سيلـسيله لرينـه              نبعض. عالقه لري اولموشدور    

الآين  ساق قبيله  بيرلـشمه لرينـده اسـاس قبيلـه             . لموشالر  وزگه قبيله لرده داخيل  ا     ؤا

سـاقالر  . نميـشدير   آدالبـو بيرلـشمه سـاق       ري اوچـون ده     بيرلشمه سي ساقالر اولدوقال   

ميخــي ) ينجي  عــصر  بئـش –ائـرادان قابــاق آلتــي  (حاقينـدا اهمــه نـي ســوالله ســينين    

ان يـ قوشـيش پاپـاق     ( سـاقالرا    Tiqrahand -يازيالريندان معلوم اولورآي ، ساقالر اوچ قوال      

 و تيـان )  الريسي حاضيراليان ساقگخااوم ايچ( ساقالرا  Xaomavarqوماوارق ا  خ )رساقال

 ائلــه .رلونــورلبؤ )دنيــز آرخاســينداآي ســاقالر( ســاقالرا  Tian-Para-Daray داراي  -پــارا  -

                                           
الرينداآي بوي » دده ده قورقو«. ف ومريعلي سيد ا: باخ  - 4

» آذرباجيان   « یگونورتاج و اورتاج سوزلرينني ائتيمولوژي حتليل
 3مره ون،  1980 ، يلژورنا
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 بــوآدامالرين اوچــوده ســاقالرين  اصــل ، دوغمــا  ،جــا فيكريميــزي قئيــد ائــده ك آــي  ابوراد

،  ف بيرلشمه لرينـه   يختلور زامانيندا اونالر ساقالرين م     ل نيرونور ، اهم  گؤير ،   ديلگري د آدال

ت دا سـاقالر    ورودئـ  ه .ميـشلر وئر  آد رهگؤگئييم لرينه ، مشغله لرينه ، ياشـاديقالري يئـره           

) ديـك پاپـاق قويـانالر       (ساقالري   Ortokaribantin اورتوآاري بانتين    رهگؤاونالرين گئييمينه   

  .5يرآدي  وئرميشد

اونـالر  . ر يوك بيراراضـي ده ياشاميـشال  بؤفيكيرده ديرآي ، ساقالر   بير چوخ عاليم لر بو    

ميـشالر  دا ، سونراالر قافقازدا ياشا    آلتاي داغليق    ،  آسيادا ، جنوبي پري آرالدا      اورتا اساسن

سـاق قبيلـه    . ميش    نـده تـورك ديللـي قبيلـه لـر ياشـايير           صه لري يـ اراضينين اسـاس ح    بو. 

سـاق مـدنيتي  ده      بـو  رهگؤ  سـاقالر اولـدوغونا       اساسـن بيرلشمه لري سيلـسيله سـي       

 قبيلـه  ،رآيبينـده آـي قبيلـه    ت سـاقالرين    ،دئيه سن   . غرو اوالر  ائديلسه دو  د  يعايساقالرا  

 اولـدوقالري   نخي ، مدنيت باخيميندان  يـا      صادييقتيا  لر ، روشگؤي  ماعيجتيابيرلشمه لري   

قيزيــل «« زونــوؤواحيــد ليــك ا بــو. انميــشدير رلر ياروشــگؤواحيــد   اوچــون واحيــد مــدنيت ،

يــــريلميش ، آونــــالردان بعــــضي  لــــري ايــــسه  ا.ريســــترگؤمدنيتينــــده  » »يوشــــچوؤد

الريـن دوشـونجه    اون. ر چوخلوغا تـابع اولموشـالر        قاريشانال – قايناييب   .اوزاقالشميشدي  

 - عالمينـــه قايناييـــب   دوشـــونجه لـــر ،لـــري ده ، مـــدنيت لـــري ده حـــاآيم مدنيتـــه     

،  روشگؤي جا چـوخ آز اولدوقالرينـدان آپـاريجي          ي قاريشانالر سا  اساقالر. ير  دشييقاريشم

 »  »يوشــچوؤقيزيــل د«« ائلــه . آپــاريجي مــدنيت تــورك  ديللــي  ســاقالرين  اولموشــدور  

« ه جــه ييــك آــي ، ســترگؤ ســونرا .ر يســترگؤغــرو اولــدوغونو فيكيــرين دو مــدنيتي ده بــو

يلــه بيرلــشمه لــرين ميفولــوژي   تــورك ديللــي قباساســنمــدنيتي  » »يوشــچوؤقيزيــل د«

  .يدير لله سيخ باغي درك ائتمه سي ايآتحي، و روتفك

غلي مورلــو اينــام طبيعــت لــه بــاؤعبللـي ديرآــي ، اســكي اينــساندا او گوجلــو و اوزون  

ــام د (اولموشــدور  ــه اين ــا  يئطبيعت ــيش معن ــو گئن ــرآن اون ــدير  ي ــاق الزيم اســكي  . دا آنالم

 ، ايستي يه     ،  ياغيشا  ، ثه لرينه ي آوسموقونيك اينامي طبيعت حاد    –اراديليش  ياينسانين  

   ).يناميا. نه و سيلمه سيريلوب دؤا اونون  ،ياشيل ليغا

. لماســي طبيعــي  ديــر و اوخــشار جهــت لــرين ا،خــالقالرين طبيعتــه اينامينــدا اورتــاق 

ينــده آــي يش طرزچــونكي  قبيلــه بيــر لــشمه لــري سيلــسيله لــرينين  خــالقالرين ياشــاي

بئلــه ليكلــه  نــده ، طبيعتــي درك ائتمــه لرينــده وروو اورتــاقليق اونالريــن تفك،اوخــشارليق 

ي  بــديعي  آتي آنالييــشالريندا ، حيــمــاعيجتياســيندا ،  ميفولوگييا،لرينــده دوشــونمه طرز

آنجـاق بونـونال بئلـه  اونوتمـاق         . بنـزه يـيش يـارادير          باخيمدان قاوراماالريندا اوخـشارليق ،    

عتينده ، ايـستر ميفيـك      صـن  ،رونده  واولمازآي ، هر قبيله بيرلشمه سينين  ، خالقين  تفك          

زونـه  ؤستمينده  ايـ بـراز الر س ال سـسله شـن  او   آتترسه ده صـيرف حيـ     لرينده ايـس  روشؤگ

 يفولـوژ ين م ينيتيمـدن  » »يوشـچو ؤقيزيل د «« . مخصوص لوق ، فردي ليك ده اولموشدور        

                                           
 332. هئرودوت ، ايستوری و دئوياتی کنيقاخ ، ص :  باخ - 5
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 ک ، دونيـاني در    روشـو گؤا  يـ ن دون ي خالقالر يللي ، اونون تورک د    يلماسيريمدان آراشد يباخ

بـو و   . رونوش يـارادير    گؤعملي    يئني بير  ،ن ماراقلي   رستگؤائتمه سي ايله باغلي ليغين      

يا باشقا قبيله بيرلشمه سي سيلسيله سينين مـدنيتي همـين قبيلـه نـين  ، سـويون ،                 

مـك  ؤآ آغا الشـديرم  آیدین سوييه سيني    –يني  آتشافينين ق ينكي ا صادييقتياي ،   ماعيجتيا

 ، رون پيللـه سـيني    وماندا تفكـ  ازين  ئير و بو دليل ع    د تكذيب اولونماز دليل   ، ان توتارلي    ائدن

قيزيـل  «« يـوك ، تكـرار اولونمـاز        بؤ.  ريسـتر گؤ ائـديب گلـدييني      شافيـ نكيارال  هانسي يوال 

ي  آيمـي    گيلـدي ايره لي ده قئيد ائد    . يندندير  رنكلرؤ مدنيت ا  گيليسسبئله   » »يوشچوؤد

يزي و يـالن رآـ بؤ لـه    خوصوصينون گئييمي ،     » »يوشچوؤقيزيل د ««ايسسيك آورقانداآي   

نمـك ،   يرؤونو ا روشـ گؤ طبيعيت درك ائتمه يه يونلـديلميش        اساسناو دوورون مدنيتيني  ،      

 لـي  ثـه يموباحنون يوشـچو ؤديـل ، همـده   گئريـال د آتيرماق اوچون  قيمـت لـي م   الشدآیدین

   .مك ائديرکؤيلي ئسويونو معين لشديرمه يه خ

 آراشـدير مـا     .اقلي ديـر  رآـو مـار   بؤونـده اوالن    گلونودوروه. sm 60-65اخيمدان اونون    ب بو

نـون شـيش اوجلـو پاپـاغي آيمـي پاپـاقالر             » »يوشچوؤقيزيل د «« يريرآي ،     الشد  آیدین

ده بيرچــوخ آســيا قبيلــه بيرلــشمه لــري سيلــسيله لرينــده دبــده   ه رؤاونــون ياشــاديغي د

 بعضي تورك ديللـي خـالقالردا   حّتاجلو پاپاق الپ سون عصرلره قدر      شيش او  6اولموشدور  
ين اول لرينـه آيمـي آذربايجـانلي  الريـن بعـضي زاده              گـ ايـل لي   مينجـي يـوز   رياي .وارميش 7

ده آي اشياالرين ايـضاحينا آئچمـه دن        رآبؤ. ميشالر  لري ده بئله پاپاق قويار    گيگانالري ، ب  

) داغ قويونـو   ( رآرخـا : اونا برآيديلميش تيكيلميش شئي  لرين بعضي لريني  ياداسـاالق      

اصـالن  )  دنـه    4(صالن  آ)  دنه   4( ، قوش قانادي     آتي  آدل ، قان  لو داغ آئچيسي  ري بوينوز اي

يكـل لـري    ئقـوش ه  ) .  دنـه    5(، داغ آئچيسي    )  دنه   2 (آت،  )  دنه   6 (ي شيرباش ،داغدا

) بـزك لـي باشـليق       )  قاشـلي    –داش  ( باشا قويوالن تاج شـكيللي ،       ( ديادئما  )   دنه   5(

، يارپـاق   )  دنـه    4(  اوزون قـوش قانـادي       ،)  دنه   5(، يارپاق   )  دنه   4(آيچيك قوش قانادي    

 5  (جآغـا ،  )  دانـه    4( ، داغ زيـروه سـي       )  دنه   4( ، اوخ   )  دنه   7( آيچيك يارپاق   )  دنه   5(

قيزيلـدان    قيزيـل اوخ اوج الرينـدان و       اساسني  گينه  کؤنون  يوشچوؤد. واردير  . و س   ) دنه  

ك ده آـي اوخ اوجـالري ايلـه         ين کؤ آياق قابيسي دا   .بارت دير يآولموش شير باشيندان ع   ؤت

ــشدير   ــزه ديلمي ــونالر    . ب ــك اونق ــرين  اآثريتــي  زومورفي ــداآي شــئي ل ــوتئملردير –پاپاق  ت

 ائلـه جـه ده بعـضي لـري باشـقا خـالقالرين ميفولـوژي             ،اميسي تـورك ديللـي      هبونالرين  

 و اونـون باشـيندا آـي قـوش فيقـورو            آغا برآيديلميش د  آغاپاپ. لري ايله سس لشير     تفكور

چـوخ تـورك ديللـي خـالقالردا ،          بللي ديرآي ، داغ بيـر     . قت يئتيرك   ييكلينه د ئ ه جآغاالن  او

  يلـ يلرده ، چين  ودهـ نديلي  لـرده ي    ي ه  ، سيرادان يونانالردا  ائله جه ده بعضي خالقالردا ، او      

يريجــا بحــث آ اينامينــدان جآغــابعــضي يــازيالريميزدا داغ و .  سائييلميــشدير مقــّدسلــرده 

                                           
 45ه حيف ص،سرتيلن اثري گؤ. آآيشئو. آ. ك:  باخ -6

7 -Bax .p. Aqapov- kadirbayev. Sokrovişca derevnoqo kazaxstana .Alma- Ata 1979 səh. 120 . 210. 
212. 232 ، 233 ، v.s…. 
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  داغـين    داتـورك ديللـي  خـالقالر        غيق ، ا دا همين اينامـا اوتـري توخوناجـا        بورن  زدمييگيائتد

يلميش همـده الپ گئيـنش يـاي      ،  يلمه سي ، اونا اينام هم چوخ اسكي دير           لشدير مقّدس

 آـي ،  يشمه اينـام تـورك ديللـي خـالقالردا او قـدر يـاييل        گ ، يوآسك لي   آغاد. ندير  اينامالردا

 .8ني ، سـوي الرينـي  داغـال يوآـسك ليكلـه باغالميـشالر              الرياونالرين چوخوسو اولـو بابـا     

 اينـامي ايلكـين اينـامالردان       آغـا ائله جه ده تورك ديللي قبيلـه لـرين د            ، يناسكي  اينسان  

زو ؤه ، ا  گـ درك ائتمه    حيطه باخان اونو  وف م راله اط تفكور ميفولوژي   ،بللي ديرآي   . بيريدير  

زونــه يــارارلي و ؤ ان اونــو،سان طبيعتــي  اينــ– چاليــشان جــانلي آغاالشــديرمآیدیناوچــون 

 اونالريـن بعـضي   ،يرميش شدنيميستلآريني  ، آوسميك  جسمي لري   لثه  يحاد سيزيارار

دين ـ  الر بـوْ آلتـاي  رهگؤ نـه يرلاسكي چين منبع . بابا آيمي قبول ائتميشدير   اولوحّتالريني 

 داغ بــاش تــانري ،آي ميــشالرر  تــورك ديللــي خــالقالر ايناني9اينلــي داغينــا تاپينميــشالر 

 ، ، سـاقجاق     آلتـاي  اينلـي ،     –دين   همين  خالقالر بوْ    10اولگئنين  تانيندان يئره ائنميشدير      

. تاپينميـشالر    ا چوخ داغالرا ، يوآـسك اوجـاليقالر       آغ قايا ، قاراداغ ، آالش ، شاه داغ و بير          

يج غالناســاس باشــ  -ستــو.  ، ايلكــين مقــّدس  ، اودوق-تميــز ، ايــديق  -داغــالري  آرو

بعـضي تـورك    . 12شالريـ مي اولـو بابـا سا     ي خـالقالر داغـ    يره ده بعض  گؤبونا  . 11سايميشالر  

يوك ، آزمـان قهرمـانالري داغ       بؤ ، اولوباباالري   ، اينام وارميش آي     رديللي خالقالردا بئله بي   

   :ميشديرآتيار  داغ روحوي قاران–ز ماداي لميئنيالر اينانميشالر آي ، آلتاي. ميشدير آتيار

 suu yelbistenq adı butken-kara Kaltur" ، آالتا– آارا -ق آدي بوتكئننسوويئلبيستئ« 

-Tnn yelbisten boyı "butken-Maday 13» مـاداي آـارا   -بوتكئن « ق بويي نيئلبيستئ ووت

kara"  

  :يسمه وترج

  روحوندان يارانميش ي سوآت راونون توندقونو

  يرزو داغ روحوندن يارانميشدؤماداي ـ قارا ا

  

ا ـ آناسـينين داغ ـ آي داغ ، گـون     آتـ داي ـ قـارانين   مـا ا غ آچيق دان ـ آچي ن بعضاداستاند

الر آلتـاي  روحوندان يارانديغي اوچـون       ، داغ   قارا  داغدان   – ماداي   14 ائديلير   دقئي داغ اولدوغو 

   .ديالرآي ، او دوغوالرآن اووجوندا داش اولموشدوررهمده ايناني

 sol kolına uuştanıp bu cıkkan"  انوجيككشتانين بسول آولينا اوو«

                                           
8 -Bax . Mir Əli seyidov "qazaq" sözünun araşdırılması . "Azərbaycan" jurhalı 1981 – NO2 
9 - iakınf "sobranye isvedeniy o naroday ısredney Azii،Obitavşit ve vremena" tem 1، str 270 - 

271 
10 -Bax :  Abdulqadır inan .tarixdə və bu güm şamanism. Anqara. 1954 səh A8 (türkcə) 
11 -Bax : L.p. potapor. "Kult qor na Altae" sovetskaya etnoqrafya NO2 1940 . Səh . 147 

12  - Bax : Murat Araz ،  Türk Mifologiasi ،  İstanbul ، 1967 ، səh 127 (türkcə) 
 76ه حيف ص– 1973. م  ،  آارا– ماداي - 13
  252 يئنه اورادا ، صحفه - 14
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   ، tiqus kirlu taş - diit دييت-اش آت توقوس آيرلو قار

  

 onq kolına uuştanıp  cikkanı ينجيككا  بوپاونق آولينا اووشتاني

  "yeti kırlu boro taş – diit 15» دييت –يئتي آيرلو بورو تاش 

  

  : مه سي وترج

  دوغوالر آن سول الينده

  خميشديي س بوجاقلي قاراداشدوققوز

  يا گلنده ساغ اليندهدونيا

  يوزداش سيخميشدبيئددي بوجاقلي 

  

چـوخ تـورك ديللـي خـالقالرين         يـل بيـر   گ خـالقينين د   آلتايالردا يالنيز   عصرايم ائله بيل بو  

رنـگ ده و  اوشـاغين اووجونـدا دورلـو ـ دورلـو       .و اوز عكسيني تاپميشديرروشگؤميفولوژي 

 مـاداي ـ قـارا   .  بـاغلي ديـر   ال داشال دونيايا گلمه سي بيرچوخ اينـامالر ف بوجاقلييختلوم

ي داسـتان   اسـک ال  نبونـو . غولـور   وسول الينده  قارا ، ساغ الينده  ايسه بوز رنگلي داش د            

هــم ده بعــضي  ، ائتمــيش تيــرعاياراديجيــسي هــم اســكي جمعيتــين معــين قانونالرينــا 

 اولماسـي تـورك ديللـي       فيموختلنگ لرينين   دير رعايت داشالرين ر   شسالمياينامالري يادا 

ــالقالرداآي دوال  ــشكيآل (dual)خ ــانونو لوشــو و ائگزو قوروتت ــاح ق ــا نك ــه ســس   آاميي ايل

عينــي    ، بيرليــك دهرهگؤآامييــا نكــاح قانونونــا زوگ قورولوشــو و ائتدوال  تــشكيآل. 16لــشير

 قــارادا داش  –داي  مــا. ليــك اولماليــديرفيــموختل قــارداش ميفــي ايلــه برابــر زيــاآ  ليكلــه ،

. ير  ريش ائتـد  يمايويريليغي  ن  آاولماسي   ولاونالرين رنگ لرينين دور     ي ، گي ، بيرلي  گعيني ل 

ــا   9 و 7داشــالرين  ــاقلي اولماســي هــم آيريليغ ــر   ) 9 و 7(  بوج ــشاره دي ــو  هــم،اي  ده ب

مــك ئاســكي تــورك ديللــي خــالقالرين د. دير رين دوشــوملو اولماســي ايلــه  باغليــســايال

ــ ــدي ،  اوالرآـ ــدا اوچ ، يئـ ــوملو   ي ، چوخونـ ــايالر دوشـ ــتقا سـ ــا شـ ــضي بـ ــوز و بعـ  دوققـ

يئـره   زلرينـده آـي بيـر     سؤ داغي حاقيندا آـي آلقـيش        آلتايالرين  آلتاي ائله   .يردلميشيساي

  :يئتيرك دیّقت

  يوآسك ليك  دن باخاندا اوچ بوجاقلي سان ، «  - 

  !آلتايسن شاه  - 

  ققوز بوجاقلي سان دا دوانخياندان با - 

 ! »تايآلسن شاه  - 

 

                                           
15 -Maday – kara، M، 1973 ، səh 34 
16 - Bax. Mir Əli Seyidov ، "opıt Analiza etnonimov Aqqoyunlu ; qara qoynlu" açenie zapiski 

izdanie Azərbaydjanskoqo qosudarstvennoqo universiteta.im s.m. Kirova.bakı ،1977،səh 14-23 
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 ،او  . ر  ييبـاغال  آلرينـي داغـال   کؤز  ؤئن ا ئـزق ردئيميگؤ خالق ايگيدلري ، اوسيرادان      بعضن

   :فخر دئيير

  

  دير ـ دئدي  اآتقاراداغ «  - 

   آنامدير ـ دئدي ، نييقارد ؤد - 

  شامسا يااليمدايله قي) شيره سي ( ينين سويو جآغاين ياگر من قا - 

  حكمم ؤمبهه سيز ودئمه لي ، ش - 

  ا اولموش سا آت منه داغا اگر قار - 

  17»ديرام بهه سيز من باهاو ش - 

  

اوشــاغين ننــه ،  آپــارير آغــاقاراد دي دوغــوالن آيمــي اونــوالؤا اآتــ قــارا داســتانيندا -مــاداي

 )شاره ديــريــه اهتــرد جؤرد اولماســي دئيــه ســن دؤين دجآغــا( ين يرد قــاؤا دســيني اوراد

دئييـب  » ي آنـان اولـسون      جآغـا ين  يان ، قا  آتقوي داغ روحو    «  ،   آغااوش. يندان آسير   جآغا

يعنـي اسـاس     تـاو - تـوس  ، داغ ، داغ روحـو رهگؤب گئـدير ، اسـكي اينامـا        يرياونالرا تاپـش  

 آنــا -ا آتــداغــين اولــو .  قــامليق ، قهرمــانليق وئريــر ،رليك ييج داغ اينــسان شــاعغباشــالن

 وصـي خوصده بير چوخ تورك ديللي خالقالردا ،        اولماسي افسانه سي سككيزينجي عصر    

 مملـــوك لــر آراســيندا  گئنـــيش   ،چــاقالر پي اوالن قيغك يــاخينلي کؤلــه قــزاقالرال ســـوي   

 نـين يـازي يـا      يدوادايلـ ين مـولفي ابـوبكرا آي بـك ا        گسككيزينجي يوز ايل لي   . ش  ييليبمييا

ــاراد  ــديغي افــسانه ده دئييليرآــي ، ق ــداآل ــزيلميش  غچي داغين اآي اينــسان شــكلي جي

 يـا راآغاليللـه م  ،  راني قيزديريـر  آغـا م ن قيزمـار گونـشي بـو      تير يـا  .ليللي سئل دولـو    ياراآغام

 دوققـوز آيـدان   . يـور   ؤلك د راني آو آغام. ققوز آي   دو.  قاينائيب قاريشير    دولموش توپالنتيالر 

يئنـــه ده وضـــعيت تكـــرار . ام چيخميـــشديرآتـــ -بنـــزر وارليـــق آي دان اينـــسانااســـونرا اور

ين سـون گـونلري     ييـا ،  ه دولمـوش    ليللـ  اينسان شـكلي جيـزيلميش يئرلـر      . شدور  لونمووا

 –نـسانا بنـزر وارليـق آي        يرادان ا آغام. ميشدير  اني ضعيف قيزدير  رآغااولدوغوندان گونش م  

ولنميش ، اوشـاقالري دوغولمـوش ،   ئـ  وا ا  –قـادين آي     ال ماآتـ  آي  . قادين چيخميشدير    وا

ــيش ،   ــر بؤســوي آرتم ــوك بي ــشدير   ي ــال.ســوي  يارانمي ــر    داغ ــا بي ــاغلي داه ــام ب ي اين

 اونالريــن يئنيلمــز ايگيــدلري   ميــشالرآي ، داغــالر واختيلــه  رالر اينانيآلتــاي. خاطيراليــاق

 تـاق   - ائـزي    -نمـوش و اونالريـن روحـالري تـو        ؤ د آغـا سـونراالرهمين ايگيـدلر د    . اولموشالر  

   18الر يريآيمي داغدا ياشا)  روحو ،بي يداغ صاح(ائزي 

خميـدان   با بـو .  قورويان ايگيد سايميـشدير    آذربايجانلي الردا داغي واختيله يوردو ، خالقي      

ائـل آغ سـاققالينين    بير« : ميف ده دئييلير. ماراقلي دير ميغي  » دي قارداش داغي    ئدي« 

                                           
17  - Maaday-Kara ، M. 1973. səh. 158-159  
18 -Bax : v. i . verbitskii . AItayiski iborodsi . M. 1893- Səh.125 
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ــا ــو آت باشــا چ-بوي ــددي  اوغل ــنج  زوده قوؤا. وارمــيش  مــاميش يئ ــي قيلي ــشدي ، ال جالمي

گـونلرين  .  تـاالييرالر     تئـز باسـقين ائـديب      -ئرميـر ، تئـز    رصـتي بـادا و    وياغي الر ف  . توتموردو  

. غيـب اونالريـن قاباغينـا چيخيـر         يددي قـارداش قوشـون ي     ئـ ي. بيرگونو يئنه يـاغي الر گليـر        

قوشـونو  ئيـددي قارداشـين     . آنلـري   ؤتنئچـه ايلـين قـان        آنجاق بونالر اوشـاق ، يـاغي الر       

. اقالر تاالجايـ  -نـه ائلـي چاپيـب     ئي قوشون باسليدي ، ياغي الر      ،   رورآيگؤنالر  او. باسيلير  

 آغـا د اي تانري ، بيـزي آئچيلمـز      ،يرالرآي  يه توتوب تانري يا يالوار    گؤاو دورآي ، اوزلريني     

دير ، اونـالر  ي ائـش يتـانر . قابـاغي آـسك ، يـاغي الر ائليميـزه آيـاق قويماسـينالر              ،  ندر  ؤد

  بابـا  - اآتـ  …آئچمه يه يول تـاپميرالر     غي الر بئله ليكله ، يا   . انا دوزولورلر    ي –دونوب يان   آغاد

 ارادان آذربايجـانلي الر   سـي  بعضي تورك ديللي خالقالرا ، او     . 19»  اوجاق سائير    اغالريد بو

مــك کؤا  ازيلمــيش اينــسانالر،آيمــسه ســيز  ســورور ، آت داغــدا اينــسان آيمــي حيــرهگؤ

  .) ائديرمكکؤآلي و اونون اوغلو روشن ازيلميش خالقا  حودا داغ رو» آوراوغلو«. (ائديرلر 

  

. افـسانه سـي مـاراقلي ديـر       » دلـي داغ     وقـارچنلي   « الرين   يلجانيادان آذرب بو باخيم 

ئرمـك ايـسته    اسي اونو باشقاسينا و   آتقيزين   . ويشيرلرئله چوپان بوتا س    لزگؤافسانه ده   

لدورمك اوچـون   ؤاسي و اونون آدامالري اوغالني ا     آتقيزين  .  قاچيرالر    بوتا داغالرا  قيزال. يير  

شـمن  ولي لـري قورويـور ، اونالريـن د        اراچنلي و دلـي داغـي سـئوگي       ق. الر  چيخير   داغالرا

ــا ــر ح لرينــي  دولوي ــوب بي ــتوت ــدورور ،ؤصه ســيني اي ــاچير   ل آذربايجــان ميفيــك . قــاالني ق

 آغري داغـي    ،ثال اوچون ، بير ميفده دئيليرآي       يم.  داغالر آنيميستلشميشدير    وندهتفكور

ميـشلر  رمور سور ؤعالنيب  ري ايله مهربان دو   بي -بير. خين قونشو ايميشلر    ايله هاچا داغ يا   

لـه  يهاچـاداغ نعـره چكيـب حام      .  اولـور ، داالشـيرالر       ثـه يموباح بيرگون داغالرين آراسيندا     .

ورور و باشـي    ه و ب ضـر  آغـا چـا د  ها آغـري دا     .ر گوجلو ضربه وورور و اودا باالسـالي       آغاآغري د 

   . رآراالني

بــان تپــه ســي  ينــدا بيرتپــه وار ، آدينــاداجــا آنــدينين ياخينليغقيزيل : ثــاليم باشــقا بيــر

ــر ــّدسدا داشــالر ااور. دئييرل ــالر.  ســائيليرمق ــدن گؤ يگؤاون ــشي ده . شــلوبر دوي آئچمي

. يـوك بيـرداش وار   بؤاوردا .   درمانينـدا    ،آدامين درديني ده بيليرلر   . ي ده   گ گله جه    ،لربيلير

  .ييديب گلير گئجه  قا ره آپاراندائياونو باشقا . ير يالاو هر ايل باال. نا داش دئييرلر اونا آ

ــده داش   ــي ميفـ ــست)  داغ( هرايكـ ــشدير  آنيميـ ــي ده  او .لشميـ ــّدس ايكنيجـ  مقـ

ن ا بوداشـا اينـامين   . يلميـشيدير    وئر ا هـر شـئين بيرينجـي سـي آيمـي          آتـ لشميش و حي  

ه ، اولو بابـا اولماسـي   نن لو ، اودي ، اجدامداغين انيسان  حا. ي ايله باغليدير    آتاسكي ق 

. عكسيني تاپميـشدير     زؤدا  ا  آتئيشيملميش حالدا اولسادا يازيلي ادبي     چوخ د  –ينامي آز   ا

ي شمس الدين محمد عصار تبريـزينين        ريشاع عصر ده ياشاميش آذربايجان      ونجدورؤاون د 

لـرينين  ستخر شـاهينين و وزير    يـ ا: قـت يئتيـرك     ييئرينـه د   اثـرينين بيـر   »  مهر و مـشتري     « 

                                           
 ف وف رحيم اي توپالياني عار- 19
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ه مـ کؤونـون   تفكورليغيندان گلن بوعنعنه وي موضوع خالق        ياراديجي قخال. ري اولمور   دالآلؤا

قوجايــا  يــوك ، اوجــاداغين ياماجينــدا بيــربؤايــستخر شــاه اوودا . ي ايلــه ده حــل اولونــور گــ

ره ك وئريـر و تاپـشيريرآي ، هـره    ؤچ پارچ سينه بيره  نوراني قوجا اونالرين هر   . راست گلير 

  اونــالر )دان گلمــه ديــرآتــره ك يــازيلي ادبيؤچجــه زبي( سين  ئــي يگــره ؤچآوادي ايلــه  زؤا

 مهـر ،   ااوغالنـ . شاهين اوغلو ، وزيرين قيزي اولور       . لر  ريتاپشيريغيني يئرينه يئتير  قوجانين  

 ليـك ائـدن اوبـرازي بهـرام سـئحر           س پي ، نيت لي    ساثرين پي . شتري آدي قويورالر    وم قيزا

  . ييا تاثير ائدير شتري دن باشقا هاموم  اونون سئحري مهر و.آاردير

سـوالين   ون سببي يوخدورمو ؟ بيزجه بـو      نر تاثير ائتمير ؟ بو    حنه اوچون ايكي گنجه سئ    

، بي دير يحاص. وحو  رداغ   بلكه ده بو  ( چونكي اونالري داغدا اوالن قوجا      : جاوابي بئله دير    

ايلــه ) بي يصــاح(  داغ ائــزي ،ســو اوشــاقالر آرو داغ تْو.  و ئرميــشدير )داغ تانريــسي ديــر

ــاغلي ا ــدان وب ــري ،وي الري ســ ،لدوقالرني ــري کؤ - گئنل ــّدسآل ــديب  مق  باشــالنغيجا گئ

  .ميش  ائتميررچيخديغيندان سئحر اونالرا تاثي

يـن ناغيلينـدا دا     »تاپـديق « شـن    هلـه سـسل   تفكورآوسـموقونيك    -ياراديليش  بئله حاال 

ده يـن آيمــي  سـتان   ولوغي گ بنــي اينـسانين آيـا  ،ك ناغيلـدا دئييليرآـي   .راسـت گليـري  

ب وبونــا تعجــ. ســتاندا سربــست دوالشــير ولوالآــين تاپــديق گ. ارميش آتــيرا ياتــوروب بــگؤ

يغين ل تاپـديق ايـشيق باشـالنغيجي گـونش خـانيمال قـاران            ،بللي اولـورآي     اسونر. لررائدي

فيــك روم آنتــرو پو او،  دئمــه لــي ر؛اجينــدان دوغولموشــدوويدزيوين ائــد نغيجي قــاراباشــال

 .تميـر ئغوندان جادو و بونـا بنـزر شـئي اونـا تـاثير ا             اغلي اولدو ب گونشله   مقّدس ،اوبرازالرال  

ــاني ــوو عآلم ــسه دو  يمم ــشميش شــكيلده دئييل ــا  ل ــاني ــزي اوالن  جآغ ــون رم ينين و اون

ــا ــه ســي ان اســكي اينامالردا  الرين اوجآغ ــدير شــاق وئرم ــا  -ن ــه بون ــاقوتالر رهگؤ ائل  ده ي

كيلده باشـقا شـ    يـا  و  اينام بو  آغاد. 20اق وئره بيلر     اوش ااينسان  روحو جآغا ،ديالرآي  اينانير

ــ بوغـــاجين بويونـــدا خيز.ز عكـــسيني تاپميـــشديرؤ اده ده قورقـــود بويالرينـــدادا غيـــر آ ريـ

  ».ملهمــدير ايلــه ســنين يارانــا وي آنــان ســودگــداغ چيچــه «:  جــا دئييــر يــاراالنميش بوغا

 داغـين   ،ن رئـال    يـي ادا چيچـه    بور.  ائدير   مكکؤي اينسان   گ داغ چيچه    ،رونورآي  گؤبورادان  

بعضي تورك ديللـي خـالقالردا      . زه چارپديريلميشدير   گؤ ائتمك آيفيتي    مكکؤايسه ميفيك   

 همــده بوتــون خــالقين ، ســوي بيرلــشمه ســينين ،الردا هــم ســوي آلتــايملــه دن وج  او،

 يـالنيز   آغـا  د ديـ عاييـا باشـقا سـويا        و بـو .  داغـالري واردي     مقـّدس ميسينين بيرليك ده    ها

ن   تاپينـديغي داغـدان عـادت       ينگـ يائـل ل   سـوي و     .ديلـر بيلر مين سـويون عـضولري چيخـا      ه

 .  اوغور تمنا  ائدرميشلر ،خوشبخت ليك 

  قـدر مـوزه ورؤا د چـوخ پوزولمـوش حالـد     بعضن ، آز   ن اينام بعض  آغا الردا د  آذربايجانلي

اينـسانا خوشــبخت  )  داش( داغ ،ميش آــيآذربايجــانلي اينـانير . چيخميـشدير  گليـب  

                                           
20 - Bax: N.A.ALeksiev."Rannle forme religii tiyorkoyaziçix navadov sibiri" Novosibirsk،1989،səh. 

99 



 ----------------------يوشچوؤيزيل دق ----------------------

13 

ي  قيـز    گـ  آئچميشده بعـضي يئرلـرده قيـز آالرآـن اوغالنـين ايـسته دي              حّتا. ليك وئرير   

 وئرمه يـه جـه   –بي ائوينه خوشبخت ليك وئريب ) داشينين (  سينين داغينين   عایيله

 ،ده دئييليرآـي  ميفـ . غيداآي ميف ماراقليـدير      بو باخيمدان آشا   .ميشالرينه ده اينانير  گ

  آناسـي گئـدرديلر قيـز   –ا آتـ زي ايـسته ينـده  اوغالنـين         قيـ   بير اوغالن بير   ،آئچميشده

 اون  ، بيرهفتـه  .نـه يطلري ح زؤيالر ا  قويـارد  ،ليجه بيرداش گتيررديلر  زيين دن گ  طتگيلين حي 

  21 گئديب قيزي آالرديالر اوغالنالرينا ،اگر خئير چكسه لر. يلر زله يردگؤگون 

ز ؤ ا چيقجـا آروال اينـام    جـاغي   اينسان طالعينـده اوينايا   ) داغين  ( ده داشين   ميف   بو

چـونكي  . يوان اوتارمازديالر   ئح. ديلر   داغالردا  اوو ائتمير    مقّدس. دير  عكسيني تاپميش 

 22 ايدي ديعاي تانري سينا ،بينهي داغ صاح-ائززينه  -الري دا داغ حئيوان اوو ،اوت دا

 داغـي   مقـّدس  –ز  اودوق    ؤسـويون ا    آومانـدين لـرده هـر      ياشـايان دا  ي آلتا يماليش

 سـوي قبيلـه     ،له ني   ي داغالر عاي  مقّدس ري بو کل اولوق تاق دئدي   ، تاق ستو. ميش  وار

داغالريــن   اولــو–اولــوق تــاقالرين  بــو. درميش ئــمايــه اي حي، خــالقبيرلــشمه ســيني

   23 اينسانا بنزده ديلميشدير اساسنروحالري 

 بـع اسكي چين من  . ماق ايسته ييريك    ا  سال  باغلي اينامالردان بيريني ده ياد    داغال  

   24لكه ني قورويان روح  ساييرميشالر ؤ ااغيند  اينلي – تورك ديللي بودين رهگؤلرينه 

مونـه  واينامين ايزلرينه خالق يـاراديجليغي ن      بو. اينام وارميش  آذربايجانلي الردا دا بو   

دا اولــسا دئــديكلريميزه نظــر اينــدي داغ حاقينــدا قيــسا. لرينــده راســت گلمــك اولــور  

.  باشــالنغيجدير مقــّدس – تــوس رورك ديللــي خــالقالردا داغ آتــو، دئمــه لــي. ســاالق

 رهگؤ  ائله بونـا   ،يلميش  يه سا نن  اولو ،يالن داغ اولو بابا     ييج سا غ اساس باشالن  ،ايلكين

 ،مايـه چـي قورويوجـو     يح. غولموشدور  رادا  دو  آغام ،داغدا    وا – آي   ،ام  آت –ده اولو آي    

 داغ تانريـسي اينـسانا ايگيـدليك و         ، داغ روحـو     ،يالن داغ   ي شـري قـووان سـا      ،ي  سپي

 اينام تورك ديللي خـالقالردا ائلـه        آغائرميش د يفيت لر و  ئيوك آ بؤ ، نجيب   ،زل  گؤباشقا  

اينــامالر پــانتيونونو تــصور ائتمــك  تــورك خــالقالرينين زسؤ اون،لميش آــي ييگئنــيش يــا

ل يولداشـي   ان اسكي اينامالردان داغ  اينامي بـو خـالقالرين تـاريخ بويـو يـو               . چتيندير  

 نـون   »»يوشـچو ؤقيزيـل د  ««چوندورآي  و اينام اولدغو ا   اج اينام باشلي  آغاد. اولموشدور  

 .پاپاغينا داغ فيقورو برآيديلميشدير

                                           
 اف  ف رحيميتوپالياني عار 21
 

22 -Bax: l. v. çançibayeva. Osovermennixreliqiy oznix perejitkax u altaytsev "etnoqrafiya 
narodov Aktaya : zapadnoy sibivi" kitabı، novosibirisk 1978، sәh93 
23 Bax: F. A. Satlev. Kumandinitsı ، istoriko Etnoqrafiçeski oçerkxıx pervoy çetverti 
xxveka qarno-Altayısk 1974 . sәh 143. 
24 - Bax: N. ya. Biçurin (              ) sobrannıe svedenya o narodax ve isredney Azil ve 
drevne vremena . T. I .  M – L 1950، sәh3 
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 دئمـه  . لـري عكـس ائتـديرير   روشگؤپاپاغ ائله بيـل ميفولـوژي     تكرار ائديريك آي بو   

ــون ميفو،عكــسينه . يــل گفي دو داغــين پاپاقــدا اولماســي تــصاد ،لــي  ــوژي  اون ل

  »»يوشـچو ؤقيزيـل د  ««اينـدي  ايـسه      .  لرده توتـدغو مـوقعي لـه باغليـدير           روشگؤ

 بلليـدير   . حاقيندا فيكريميزي سويله يـه ك      جآغا برآيديلميش   آغاآي د ينداغنون پاپا 

 تـورك ديللـي خـالقالردا       ،او سيرادان    چوخ اسكي خالقالريندا و    نيانين بير  دو ،آي  

ي جآغـا بديت  ا ،ي  جآغاالرا دونيا   جآغاالن  ي تاپين علم عالمينده . ا تاپينميشالر   جآغا

ــيريلمــاز حآ اينــام و اونــون ا تاپينمــا طبيعتــهجــآغا. دئيرلــر ــام جــآغاصه ســي ي ا اين

 ) .وحـشي دنلـي بيتكيلـر و س   ( شيل ليـق     جه ده يا    ائله جآغاچونكي  . دير  كينلاي

 اسـكي اينـسان   . مـانالر اسـاس قيـدا منبعـي اولموشـدور           ااينسان اوچون اوزون ز   

ــاغلي اوالن    ــه ســيخ ب ــشتي ايل ه ســنيده آــي طبيعيتــي و  طــحاي ا،ايلكــين معي

 .نميــشدير اونــالرا تاپي،و يــا باشــقا شـئي لــري آنيميستلــشديرميش   اونـداآي بــو 

اينـام   و بـو   ي آيمـي ان ايلكـين اينـامالردان بيريـدير         گيلـد ي ايرلي ده قئيد ائد    جآغا

 اوالراق يشله بـاغل ييـ  بنـزه  ، عيني ليكلـه     طرزينده  آي   آت حي ،معيشت ده آي    

ا جـ آغا ،ده  تفكـور  يفولوژينده م يبه س نؤز  ؤبودا ا . ريشديمآتاريق  ياوخشارلتفکورده  

  ياشـيل ليـق اسـكي      -جآغـا .  ائـدير    قتـي جلـب   يثـه آيمـي د    ياينامدا تيپولوژي حاد  

ــين   ــشي اوچــون ايلك ــسانين ياشايي ــو و منبعــي اولد»ارزاق« اين ــدان اون ــادا غون  ه

ا داغ جـ آغاه ده اسكي تورك ديللـي اينـسان    بونا گورد ائله.ميشديري لشدير هايال

ــو اجــ،آيمــي  ــو-ادد اول ــا آيمــي باخميــشدير   اول ــو.آن باخيمــدان اســكي چــين    ب

 خوصوصـي  ميفيك افسانه    ديعايا    قايناقالريندا ساخالنيلميش تورك ديللي خالقالر    

ديب  باشـالنغيجي قـاراقوروم داغالرينـا گئـ        ،افـسانه ده دئييليـر      . له مـاراقلي ديـر      

ي جآغـا ن يينقودا فينـديق و قـا    ي قومال گچايالرينين بيرلشد چيخان توغا و سئلئنقا     

ــنــالردان موســيقي يوموشــدور و اوبؤالر چــوخ جآغــا. وارمــيش  ــر  ي ه بنــزر ســس ل

 داسـتانيندا   »آوراغلو«( ش    ي ائنرم الرين اوستونه شوا  جآغاگئجه لر   . چيخيرميش  

يوك دئشيك آچيلير و چـاديرا      بؤدان  جآغا لرين بيرينده نگو) آولور  ؤتسوا   غابوآل قوشا

ر تكـين شـاهزاده     اوشـاقال . هره سـينده ده بيراوشـاق       . ور  رونگؤ بئش ائو  اوخشار

ــرالر آدال ــالرداناو. ني ــان ســئچيلير    ن ــين خاق ــو تك ــآغا.  بوغ ــي و  ج ــامين علم ا اين

له نـي  اا ياخشي تصور ائتمـك اوچـون بـورا دا بيـره مـس          هوشونو دا رونگؤ ميفولوژي

 .ديرجـ آغاافـسانه ده اوشـاقالرين آناسـي        . شديرماغي گرك لي بيليريـك       ال آیدین

مگــر . شــاقالر دوغولــور واجينــدان اويزديايلــه ا  ســوينجآغــا  25 جآغــازوده ايكــي ؤا

 بـوردا اسـكي بيـر اينـام         . يوخ ،في ديرمي ؟ البته     وا ائنمه سي تصاد   جآغاشوانين  

.  آيمي قبول اولونورمـوش ونشين رمزي گن شوا عادت، بلليديرآي  .يرسترگؤزونو  ؤا

                                           
آل تشكيالت قورولوشو و وملاسي دوف ايختلوجه آغاجالرين ايكي و مزبي 25
  ديراره ائشيكزوآامييايل قانونالرينا ائا
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 ،ي جآغــاا ا دقيــق دئييلــسه دونيــهــ دا، جآغــادوغــالن اوشــاقالرين آناســي اونــدا 

 زوومورفيـــك ، اوشـــاقالر آنتروپومورفيـــك ، دئمـــه لـــي .االري ايـــسه گونـــشديرآتـــ

ــشالردان يآنال ــشالر  ،ي ــامالردان يارانمي ــا دو.  اين ــوس باشــالنغيج داغ  جآغاني ــدا ت ي

انه ده داغ اولو    يوخاريداآي افس . ولو دور   قجي سينين بير  آيمي اينسانالرين يارادي  

 ي باشـالنغيجيني  قـارا     جآغانيا  دو. ه خاطير النير    يلمه سه د  وئر جاآیدینبابا آيمي   

 دونيـا   -ا  جـ آغا. ي يئرده بيتميشدير    گقوروم  داغيندان آلميش ايكي چايين بيرلشد      

 يادا ايزلـري    ،زو  ؤاينامين يا ا   بو ينا اينام بوتون تورك ديللي خالقالردا وارميش و       جآغا

  . ميشدير ياشا ردق يا باشقا شكيلده سون و اختالرا و بو

 ،مايـه ائـدير   ي خـالقي ح  و ،  سوي ، ني   عایيله داغ روحو    ،يله ديك  آي     سؤايرلي ده   

 سيـدا اونـالري پـي   جآغا دونيـا  ، اسكي تورك ديللي خالقالر اينانير ميشالرآي    .قورويور

 آران تـاريخ    -ين آلبـان    گـ ايـل لي   دينجي يـوز   يئد .موشوريدن قورو  دوشمن لر  ،روحالردان  

اينـام وارمـيش      هونالردا بئله بيـر    ،يره نيريك آي    ؤلي دادن ا  آتن ق آغايسي موسي ق  چ

 خـالقي  ،لكـه نـي     ؤا) مـيش   ي اوالر جآغا يني قا ن عادت جآغا بو ( جآغازل اوجا   گؤ ،آي  

ــاميش  ــنآغــاموســي ق. قوروي ــانري  ق تان،لي دا دئييليرآــي آت ق ــاش ت ي گؤ ،ريخــان ب

   26ه ائديردي عدافيولكه ني مؤ اجآغازل گؤتانريسي و 

ش ورتولمـ ؤشه ايلـه ا   ئاوغرايارآن م  لوغازسؤ اونالر اوغور  .لرده وارميش ناينام تووي  بو

 .ميـشالر ي لئنـت لـه بـزه ييـب اونـا تاپينير           جآغـا  زلگؤ گئدرميـشلر و اوردا      آغا د مقّدس

 الر ينــينحئيــوان  ائــو، يــوردون ،يــوانالرينين ئ اونــون ح،ينــا تايقــانين جآغاين ي قــالرنتــووي

روح اولماسـيني    جـو ويين قورو جآغـا   .ديالرباخيرمايه چيسي آيمي    ي ح ،يوجوسو  قورو

ــل ســترگؤ ــضي دلي ــري ده ن بع ــي . ك ســترگؤ ل ــاقوتالر پ ــرر   ، سي ــالري ض ــان روح  يام

ي جغـا آقـايين   « ،  نـدن     »ي ده ينـه يـي     جآغـا قايين  « قووماق اوچون    ،سيزلشديرمك  

 قوجـا   ، آغ سـاجلي     ،نيرديالرآي   ويليو ياقوتالري اينـا    .فاده ائتميشلر يستي ندن ا  »آوؤآ

 بـو . ير  يينـدا ياشـا   جآغاين  يقابي يوغون   ي صاح -رآمينده تصور اولونان تورپاغين روحو      گؤ

ينـا  جآغاين  ي قـالين قـا    ،يـوك بؤ اونـالر    ،ك سالميـشميش آـي      ؤآ قـدر  اينام ياقوتالردا او  

ئــري ي .ميــشالرقــايغي ســينا قاالر ،ميــشلر ه لــر وئر هديــ، بــانالر قــو  اونــا،توخونمــاز 

 بيرگــه ، همــين اينامــدا اينــامالرين قوووشماســي ،گلمــيش آــن قئيــده ائــده ك آــي  

: ت ائــدين قــي د.عكــسيني تاپميــشدير زؤالنماســي ايئــرده خاطير  بيــر،ياشاماســي 

 نــه اوچــون بئلــه .ربي ياشــاييي صــاح-زي زينــدا تورپــاق ائــجآغاينــدا دونيــا جآغاقــايين 

  ؟وشدورمدوشونول

ي اينـامي همـين     جآغـا  روحـو ايلـه دونيـا        -) بي  يصـاح ( زي  ز تورپاق ائـ   ،نورآيروگؤ

ب لرينـدن  بنـدا سـ  و بون.ميـشدير ي رول اويناجلرينده آپـاري  روشـ گؤميفولـوژي   خالقالرين  

ــر آــيبيــر ــون   مــ ه،ي او اوال بيلي ــه مــشغول اولمــوش و اون ين خــالق اآــين چيليــك ل

                                           
   )جهي منرا ميدق( ،191صفحه ، 1860 ،ا وسكوو م،كه سينين تاريخيلؤغوان اآ ،ان قاتلي غ  موسي قا 26
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ي سـويه   جآغـا غلي اينامـدا دونيـا      س اولدوغوندان تورپاقال بـا     تورپاق اسا  معيشتين ده 

ــينه اوجــالميش   ــه خــاطير نــواو. س ي  و يئرلــه بــاغلي  جآغــاالنميش دونيــا نال بيرگ

 همـده   ،ه سـيز آـي      وبهيئـرده ياشاماسـي شـ       بير ،اينامالرين قوشا ياد ائديلمه سي    

دا  دا ميفولوگييــــا )ق  تورپــــاجآغــــا( داآي بــــاغليليقالري آتــــاونالريــــن رئــــال حي 

قا طبيعـي   و يـا باشـ     دا آـي بـو    آتـ ز دئييلسه رئـال حي    سؤباشقا  . ميشدير  الشديرياخين

 -اونالريـن آيـري     ) ين عالقـه سـي آيمـي        جآغـا تورپاقال  ( خينليق  ليك و اونال باغلي يا    

 يانـا   -يان  .  قوشاالشير   ن اينامالر بعض  ،ياخين ميفلر   . الشديرير  خينآيري اينامالريني يا  

  . دير  اينامي سجيه وي الرين بيرآلتايخميدان  بو با. ياد ائديليربيرگه

 توشـون   -ينـده آق    مرآز) پـاغين   رتو( رين  ئـ  ي ، خالقي بئلـه حـساب ائـديرآي         آلتاي

يئـرين  «داغين مرآزينده . وار   لوگؤنده ده سود    يو اونون ذيروه س    27ي داغ وار    آدل آلتاي

ينين جآغـا ين  ي قيزيـل يـار پـاقلي قـا        ي لـره ده يـن     گؤن ده باشـي     يينـ گبـه   گؤ »يونگؤو  

داغين ذيروه سـينده    . وقالري يئردير   باباالرينين اولد  چوالرين اولو  اوو ،ين  رآدالجددا ا آلتاي

 ،ســــينا الرشما اينــــامالرين چارپاز.يريياشــــا بي روحــــوي صــــاح-ده توپــــاق ائــــززي 

 )يــاغيش ياغــديران داش ( داشــي   يــادانبعــض. چكــك  داثالــيمقوشاالشماســينا بيــر 

دا داو غيش ياغديرماسـي اوچـون اونـو      خالنيلير و همين يادا داشـينين يـا       مئشه ده سا  

 .لـر   دئيير  »زسؤ آل قيز «  قين باشينا باغالييب هاودا اوينادارا    جآغاقيزديريرالر و سونرا    

بئلـه  . يرلر  سـتر گؤ اينـامالري بيرگـه فعاليـت        ، اود   جآغـا  -شه  ئم) داغ  (دا داش      بورادا

ا نــ ايناميجآغــا .يــره نيلمــه ليــديرؤفولــوژي ســبب لــري آيــري جــا اين ميياخينالشــماالر

  »ين آناســي يئشــ هــر«يني  جآغــايقالري دونيــا  دنــديرآدال خاقــان جآغــا .يــداقيقا

ون يئـددي بـوداقلي     آت خـ  -ه سـي قـوبئي      هـ  دوغـوم ايال   حّتا رهگؤاونالرا  . سايميشالر  

ينـدا  جآغان ييوك قـاي بؤ رهؤگ قوتالرا بعضي يا،مه لي ئد. ير يونون ايچينده ياشا آت خ جآغا

نـدا  ا خاق جآغـا بعـضي لرينـده ايـسه       ،  حـو   رو -بي  ي صـاح  -ي  ززئ ا -يندا  يئر    جآغا دونيا   -

  .ه سي ياشاميشديرهدوغوم ايال

ي و جآغـا يـوك قـايين   بؤ ايستر ، بيزجه - الشدير مالييق آیدینله ني ده ادا بير مس ابور

ون آت خـ  - خاقـان و  قـوبئي        جاآغـ  ايـسترسه ده     ، روحـو    -ززي  ئـ اوندا ياشـايان يئـر ا     

دوغـوم  ،   داغ   ، جآغـا رده   گؤائلـه بونـا   . همده قادين باشالنغيجيني تمثيـل ائـديرلر        

ش داغـداآي   ولونمـو انـون پاپاغينـدا تـصوير       » »يوشـچو ؤقيزيـل د  ««ه سـي و     هايال

يـاد    يانـا  –اينامالري يان     سو ، داغ   ، جآغا ن بعض .يلميشديررئدا داغالر بيرگه و   جآغا

  اونـالر ذيـروه      .ديـر  باخيمـدان سـجيه وي      توچينلرين اينامالري بو   - تووين   .لرائديلير

الرينـدا   جآغاا يولكـا و آـادر       يـ گؤ. ميـشالر   يري سا مقّدسسي مئشه سيز داغالري     

 اورادا  .  دوالشـير   )بييصـاح (  »نين ائـززي  تايكـا «وآسك ليك ده آي مئشه لرده         ي

                                           
   .ثه ديری مرآزينده اولماسي اينامي دونيا ميفولوژي سينده تيپولوژي حاد داغين دونيانين- 27



 ----------------------يوشچوؤيزيل دق ----------------------

17 

-لـه نيـي خـام       يهربيـر عاي   -رينآدال» اشيي 28 خام   – جآغاشامان  « غالجالرآبعضي  

 آت ،جـا پارچـا     آغالـر   نينين يانيندان آئچ  جآغا شامان   - قام   .ي وارميش   جآغايياش  

.  سپرميـشلر  جـا آغايانيندا قيميـز وارسـا اونـدان        ،  قويروغونون توآونو باغاليارميش    

ئكــسپئدي ســييادا  اادآتــ خود،ايلــده  خاچمــازدا   جــو- 1979ســطرين مــولفي  بــو

. الرا راسـت گلميـشدير      جآغـا  مئـشه لرينـده پارچـاالر بـاغالنميش          آتاوالرآن خود 

ي رنگلــي گؤ ، قيرميــزي ،غ آجالرا  آغــاآئچمــيش عنعنــه نــي ايزلــه يــن لــر بئلــه   

 داغ روحونـا بيرگـه      ،ينـا   آغاجا قـام    جـ آغاتووين تـوچينلرده    . پارچاالر باغالميشديالر   

. ايـدي    ي وار جآغـا  ّدسمقـ  سـويون      ، نـين    عایيلـه توونينلرده هر بير  . تاپينميشالر  

 -ا  جـ آغاير  د ائـ  هيـ مايح،  ورويـور   ق نـي پـيس روحـالردان        عایيلـه الر همين   جآغابئله  

 ، ديرآـي تئلئنقيتلـر اينـانيرديالرآي      رهگؤينا  داغ روحو آيمي باخديقالر    يناآغاجنيا  ود

ــززه جآغــاهــر  ــا . ب روحــو وار ي صــاح-ين ائ ــززي جآغــا رهگؤاونالريــن اينامين  -ين ائ

 ده رهگؤ اونـا  . ائـدير هيـ مايح  اينـسان طـالعيني   )قاشتين ائززيآ(وحو   ر،ي  بيصاح

ــي     ــشلر آ ــر مي ــه دئييي ــر بئل ــا ،تئلئنقيتل ــززي جآغ ــا ائ ــوجآغ ــآغااوالن   روح دان ج

 چـونكي هـيمن     .ان اوشـاغين طـالعيني تعيـين ائـدير        آتـ ي يلميش بئشيك اورادا  قاير

 اوشــاغين .مــدير حاآي»راده ســييــا« روحونــون جآغــا - ائــززينين جآغــابئــشيك ده 

  روحونــا قوربــانالر جآغــايومــه ســي اوچــون تئلئنقيتلــر    بؤ خوشــبخت ،ســاغالم

 اسـكي تـورك ديللـي خـالقالردا          . ني ده يادا سـاالق     مساله  بوردا بير  .آسرميشلر

ي دن اوشـاقالرين هاميـسي اومـايال بيرگـه يئـره            گؤ  )يجآغادونيا  (ي  جآغاين  يقا

قبيلـه بيرلـشمه سـي       بو( شاميش قيپچاقالر   بويوندا يا   وولقا –يل  تائ. ائنميشدير  

راك يشتيـ آونـده ا ؤآذربايجان و بعـضي خـالقالرين سـوي      آ ،سيلسيله سي قازاق    

 و اونونجـ  .زلـرينين يـاراديجي سـي سايميـشالر       ؤي اسـكي دن ا    جآغـا  )ائتميشدير

يش سـم آسـيني بويونالرينـدان      پارچا جآغـا الن  دن فـ  بـ   عـاليمي ا    حعصر عرب سـيا   

مـن  : ليـر   آقدا بئله جاواب     سوروشدو چاقالردان بونون سببيني  قيپ،  شقيردالردان  با

  .زگـه يـارادان يـاراديجي تـانيميرام       ؤدان باشـقا ا   آغاجـ مـن   . غولموشـام   جدان دو آغا

 يـوانالري شـر   ئ ح حّتـا  ،ذربايجانين بعضي يئرلرينده اوشـاقالري      آاختالرا قدر   سون و 

. سـارديالر   آپارچاسـيني   ينين  جآغا نغااماق اوچون بويونالريندان داغد   وروحدان قور 

 خـالقين   ، سـويون  ، قبيلـه نـين    »جآغـا ك  ويبؤ زلگؤ«ميشالرآي  رآئچميش ده ايناني  

آـي شـكيل     داه قدر يوخاريـ   گايل لي  مينجي يوز رياينام اي   همين بو  .يوجوسودوروقور

يني بوتــون اينــسانالرين جآغــاذربايجــانلي الر دونيــا آ .ا بيلميــشديريــزونــو قوروؤده ا

دئيـيم   يلميش ميفيك بير  يناخجواندا يا . ميشلرمي تصور ائدير  هاميسي آي ،  ناسيآ

دونيــاداآي  پــاغينين هــر بيــري بــوراونــون يا.  وار جآغــا  دونيــادا بيــر،ده دئييليرآــي 

ه هبو شـ  جآغـا  بـو . دام اولـور    آاونون يارپـاغي سـاراليب يئـره دوشـرآن          . دامالردير  آ

                                           
   .دئمكديرغاج آاش ايسه ي ي)شام( قام »مهحا« - 28
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در اوجـا اولدوغونـدان بـاش       يه ده يه نه ق    گؤي  جآغادونيا  . دير  آغاجنيا   دو ،سيزآي  

يـه  گؤيـين لـرده     آيـوك   بؤ شـامان    -تانري اولگئن اونون باشيندا  ياشاييرميش و قام         

الردان آلتـاي ن  پوتـانيين   . ف . فاده ائـدرميش  يستيـ دان ا جـ آغاقالخماق اوچـون بـو      

 .قتــي جلــب ائــديريوغونــدان ددلوا اينــامال بــاغلي اجــآغاتــوپالديغي بيــر مراســيم 

ينين جآغـــايـــين آئچيـــررآن ائـــوين دوشـــمه ســـينه قـــايين  آه اولگئنـــين شـــرفين

چيخير و اوجونا بـايراق   يراي همين بوداقالرين باشي باجادان با.رالروقالريني قوي بودا

يـه  گؤي ايلـه    گـ مـه   ؤآينين  جآغاين  ي شامان قا  -قام  .  لئنت لر باغالييرالر     ،سيرالر  آ

ام داووالرينـين اآثريتينـده      الده اوالن ق   ، يئري گلميش آن قئيد ائده ك آي         .قالخير

 ايلـه جنـوبي     خوصوصـي  ،الر  آلتـاي .  شكلي وارديـر     )يجآغاقايين  (ينين  جآغادونيا  

 ،ديك آـي    تـ لـي ده قئيـد ايئ     ه   ايـر  .ينـا تاپينيرميـشالر   آغاجچوخ قـايين     اهدا لتايالرآ

د بـ  مع -اونالر تيكديكلري تاپيناقالردا    . ا تاپينما گوجلو ايميش   جآغا ا خونالرد -ونالر  ه

ووون يـ قوميل. آ.  مـشهور تـاريخچي ل       .يملرينه تاپينيرميـشالر  ک حا جآغا ، يگؤلرده  

  گلمـه  )هـونالرين  اولـو باباسـي   (اينامالر تاپينمـا مودئـدن    بو« رهگؤينه  گقئيد ائتدي 

ي نـه اينكـي     جآغا دونيا   - جآغا  مقّدس ، اينانيرديالرآي   تالر ح ني  توو  »عنعنه ايدي 

 . يامان روحدان قورويـور    ، پيس   ، ارزاقالريني   ا حت  ، رينييوانالئ ح ،زلريني  ؤااونالرين  

 شلقـي آ ،  اوستونه قويور     29غ آئچه نين  آ –پارير  آين يانينا   جآغا مقّدساونالرارزاغي  

ا اينـام   آغاجـ .  روحـدان تميزلـه سـين        سپـي  ي اونـو  ز ائـز  جآغا ،ز دئييرديلرآي   سؤ -

لنمـه مـيش قـوش      ه توآ هلـ   اوشـاق روحـو    رهگؤنانـايالرا   . نانايالردا اسكي ايميش    

  نـاقالر  2.ييريندا ياشـا  جآغا خونقوردا   )ات ياالن قي  -ياالن تويقا   (شكلينده يالين قتايقا    

راده سي ايلـه    يينين ا جآغاينين اوغورلو اولماسيني دونيا     آتيائني ائولنميشلرين ح  ي

ونيـا  گلينـين گلـين ليـك پالتارينـدا د      ده اونـالر رهگؤ بونا  ،ور  رونگؤائله  . ده باغالييرالر 

 گنجيلـك   ،الشـديريرآي   آیدینا  هـ دا دليل بير   بو -3. ي چكيرميشلر نينين شكلي جآغا

ــك ايالئا،  ــولنم ــه دلؤه ســي اه ــا ونگل ــاني ــر  جآغ ــشه بي ــاخين  -ي همي ــه ي  بيرين

ره مكلـه   ؤت -دوغـوب   . رتـيمال   آ ،اشـيل لـيقال     ي چونكي ايكي سـي ده       .اولموشدور

 نــون »يوشــچوؤيزيــل دق«يئــري گلمــيش آــن قئيــد ائــدك آــي       . يــديرالر لباغ

ي نــجي عياغــآي ايلــه گلــين ليــك پالتارالينــداآي دونيــا  جآغــاپاپاغينــداآي دونيــا 

 هم مـضمون    ،ده آي اوخشارليق  تفكوربورادا هم    . رون محصولودو تفكورميفولوژي  

 داغ باشـيندا تـك و يـا         اساسـن تـورك ديللـي خـالقالر       . ير  سترگؤزونو  ؤي ا غياخينلي

قيزيـل  ««يك آورقانـداآي  سايسـ .  تاپينيرميـشالر  اجـا آغعموميت يالقيز دورمـوش     

 اوزوده داغ   ، تكـدير  جآغـا دا دا   اورا.  ايلـه بئلـه ديـر        ين مدنيتينده ده عي   »»يوشچوؤد

ن آباقـا . ائـده ك    ينـامال بـاغلي بعـضي دليـل لـري يـاد              ايندي همـين ا    .باشيندا دير 

ئددي بـوداقلي   شايندا ي ايوآسه لن دمير داغين ب     ه قدر يگؤارالري اينانيرديالرآي   آتت

                                           
  .ي دغ رنگ باش تانري اولگئنين رنگي ساييليرآ  - 29
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 AAN-doidu-iççi-te رهگؤ   يـاآوتالرا 30ي وار و اونـالر بونـا تـاپينيرالر   جآغـا ين يقا بير

 نباقــاآ .يريينــدا ياشــاجآغاين يقــاتــك بيتمــيش  ) و روحــ–ي بيصــاح - ائــززي -يئــر (

ون اون ايكينجـي    يـ گؤ ،الر اينانيرميـشالر آـي      آلتـاي ارالريندان آسيلي اولمايـاراق     آتت

ينين جآغـا  دونيـا    .ي وار جآغـا  نييقـا   بيـر  ،رينده  االن دونيا داغينين اوز    قدر اوج  نايآتق

 ريتينين ميفولـوژي سـينده بـو   ثداغين باشيندا اولماسي تورك  ديللي خالقالرين اآ     

ئنيلمـز اوغلـو آوچـودئي    ي ن قاراني- ماداي.يا باشقا شكيلده گئنيش ياييلميشدير   و

ادور هـ  قـارا با   -مـاداي   : ميـشدير    بسل نييقـا رد  ؤ مئرقئني  قاراداغ باشـينداآي د      -

ــوگاوشــاغي بئــشي ــوب اوغلون ــا   ه قوي ليــب ســودلو آبئــشيك ايلــه بيرگــه قوجاغين

  ،يدينه دوالگباغيرساغي ديرسه 

  قارا - سانلي ماداي -ي آدل... ي داغين باشينا چيخدي ئقهوه  -

  .قاراداغين ذيروه سينه چيخدي) پيلله لي ( لي آتدوققوز ق -

ــ ( اينــدي  -  نييقــارد ؤد. قايايــا ديرماشــدي   اوجــا) ي ذيــروه ده آ

 ييني آلتيندا جآغا

ا آتــبوقــاراداغ قــوي ســنه «. ني باســدي گباهــادور اوغلونــون بئــشي -

  دئدي - باالم ،اولسون 

 »... دئدي - م باال،.سنه آنا اولسون  ي قونييقارد ؤبو د -

  

  :سايير ي آناجآغا ،ا آت قارانين اوزوده داغي –ماداي 

  دي ئد -تورت تورآاينيق انيم .  دئدي -ام آتتايقا  اراق« -

  » دئدي–ي آنام اولموش جآغارد قايين ؤلموش دوا اآتقاراداغ منه  -

  

 هيـ مايحين  جآغـا  داسـتانالريندا داغـين      ، ناغيالريندا ، افسانه لرينده  آذربايجان خالق 

اق پيــري اولماســي الرين اوشــجآغــا .ورلــچــي اولــدوغو اينامينــا راســت گلمــك او 

آـور اوغلونـون    .  گتيـرك    ثـال يمباشـقا بير  .  دليـل اوال بيلـر       نله يـ  صديقفيكريميزي تـ  

قولونا گوج عاشيق ليق وئـرن چنلـي بئلـده آـي داشـين اوسـتونده بيتمـيش تـك                    

 روشـن   .قـت يتيـرك   ي د هي يئر غبو بوالغين چيخدي  . ين يانيندا قاينايان بوالغدير     جآغا

ن باشــيندا چمــن ليــك ده يــوك بيــر قايــانيبؤئتمــز ي اون ،مــازآتآوراوغلــو داغــدا ال چ

 تورك ديللي خالقالردا اوجـا داغالريـن چمـن          ،ايرلي ده يازديق آي     ( بوالغي تاپير   

  دا   »آوراوغـو «  .وقـالري يئرديـر   ردؤد - روحالريـن اوتـوروب      مقـّدس لي ذيـروه لـري      

ين اورتاسـيندا  گـ چمـن لي ) دير جآغاينين بليرتيسي جآغا روح عوضينه دونيا     مقّدس

بـورا دادا دونيـا      31... زو آيمـي قاينـايير      گؤبـوالق دورنـا      تيندا قوشـا   آل جآغاقوجا بير   

                                           
  . ن . آ :  باخ - 30
 32 صفحه ، 1956 ، باآي ،  آوراوغلو - 31
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 داغين ذيروه سينده آي قايانين باشيندا بيتمـيش         جآغا اوالن   ليرتيسين ينينجآغا

رن بـوالق آخيـر     ئ گوز ايشيغي و   ، آتيازله ح سؤ باشقا   ،ت  وو آلتيندان اينسانالرا قو   

 بــوالق رهگؤ قانونالرينــا ت تــشكيآلور واختيلــه دوآلرونــگؤ .داســتاندا بــوالق تكــدير(

ــيش  ــه  .ايكــي ايم ــان آئچديكج ــشكيآل دو، زام ــانونالري اونودوتآل ت ــدوين ق  ،قجا ل

ق اســكي يشــآ ،بــورادا اســكي اوزان ) لموشــدور وا ايزلــري ايتديكجــه بوالقــدا بيــر

اســكي ميفولــوژي . ا و ســويا اينــاميني و ئرميــشدير جــآغا ، غــااآذربايجــانلينين د

  نـين    »سـيمنارين نـاغيلي   «سـس لـشن        ميست باخيـشي الرال    لرله آني  روشگؤ

 . بيريئريني ياد ائدك 

لدورمـه  ؤي شـاه ا   نيـوك قهرمـاني   بؤين  گـ  گله جـه     ،يئني جه دوغولموش اوشاغي     

ــ ــرگ ــدير  ي ام ــه يئت. ائ ــر شــاهين عــدالت ســيزلي ريامــري يئرين ــر و گؤيني گنل رورل

 جآغـا  يـوك بيـر   بؤشـونده   ؤداوشاغي بير داغـين     ... «اونالر    . لدورمورلر  ؤاوشاغي ا 

  داسـتانيندا    » قـارا  -مـاداي «  جآغـا ا داغ و    د  ناغيلـ   »ين آلتينـا  جآغا قويدوالر   ،واردي

) ي  جآغـا داغ و   (آنجاق ناغيل ياراديجي سي بـونالري         . يلدير  گدو  ياکتآي آيمي   

ــ چــي اولماالرينــا اهيــمايح ، اجــدادويــاد ائتمكلــه اونالريــن اولــ   .شاره ائتميــشديري

شـونده  ؤداغـين د  . دا واردير    ائپيزود ي ماراقالنديران بير  زبي ندا»ييناغلسيمنارين  «

سـونرا  .  ائـدير    هيـ مايح سـيز اوشـاغي قـوش        بيصـاح ين آلتيندا   جآغابيتميش تك   

 فعـال اولماســادا  جآغـا  ، آيمـي داغ  يگناغيلـدا  دئييليــدي . ير ديرآتـ اونـو آناسـينا چ  

  داســتانيندا »قــارا -مـاداي «ا ينين ميفولـوژي رولونــ جآغــادونيــا ز  بيـ .قـوش فعالــدير 

 مـدنيتيني   »»يوشـچو ؤقيزيـل د  ««صه ايسسيك آورقانـداآي       يح راست گليريك بو  

ي بئله  بئلـه     جآغاداستاندا دونيا    .گرك ليدير يرماق اوچون   الشدآیدینداها ياخشي   

  :تصوير اولونور

 ،يئتميش چاي آخير اورادا...  يورد سالماق اوالر ،هارداسا آوما«  -

  قلعه دره سينده يوز بوداقلي ابدي قوواق ددي داغئي -

 .الييب دوروررين شعاع سيندا قيزيل آيمي پايآ، گونشين -

 . دوشور يندان قيزيل يار پاقالررالميش بوداقيليآي يونونه ا -

 آولور ؤت ونش يونونه اييلميش بوداقالريندان گوموش ياپاقالرگ -

  دورار آت ائرآك ،يرغبير بوداغينين آلتيندا يوز آي -

  . ايلخي يئرلشير)بير(تام ) لتينداآ(بوداغينين  بير اشقاب -

  .زلتمك اوالري قويون گخقيرلتيندا آاوچونجو بوداغينين  -

  ، يئللنه دورموش-للنه ئپاقلي باشي ير سيخ يا32كين تئري-باي  -

 . پاريل پاريلدايير -پاقلي باي تئرئكين آشاغيسي پاريلرخ يايس -

                                           
بو . عایيله نين، سویون مقدس آغاجی سایيليرميش) به ی( تئرئق قوواق، بای -آلتایالردا بای تئرئق - 32

  .قوواق دا دئييليرميش دمير -ق تئرئ-آغاجا تئميير
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 باشـلي   آتندا ايكـي عينـي       ابـدي قـوواغين باشـي      تونلوو س يئددي -

 گوندوز قوقولداييرالر  گئجه ووقيزيل قوقو قوش

  ديمديك لشه اوتوروالر - ديمديك لشه  -

  آغ چيچك لر )اونالرين قوقولداماسيندان( -

  چيچك لر يگؤ  ،دا آچيلر آلتاي -

  .اونالرين عادتي بئله دير. الر آچيلير -

ــ  ،لــه جكــدير  ؤ آــيم نــه واخــت ا   ،اونالربيليــر آــي    -  ه قــدر  آــيم ن

 ،ياشاياجاقدير

قيزيـل  ) ن  يمـ ه(  نظـرده توتولـوب اونـالري        آتيـ اآيمه خوشبخت ح   -

 .يرلر ريقوشالر سئويند

ــي - ــو قوشــالري    سآيمــه پ ــوز قوق ــالري ب ــوب اون  طــالع نظــرده توتول

  .رآدرلنديريرل

 اونـالر   ،دمير قوواغين باشيندا اوتـوروب اوجـا سـس لـه قوقولـدايير               -

 .الرراوردا اوتورو

 دميــر قوواقــدا ايكــي عينــي قــاال بئرقــوت قارتــال   تونلووســيئــددي  -

  ،اوتورور

 نفــس لــري آولــك ،لمــاس آيمــي ايتــي ديــر  آاونالريــن جاينــاغي  -

 ... آيميدير 

 ، چكيرلرقاراوولينه گون درين لييگؤون آلتيندا يگؤ نجواوچو -

  دمير قوواقدا ،ايكي قارا بئرقوت  بو -

 ،يرلرآــي ک چوولقــاراتــورورالر يــووا تيكيــب قاغيلداشــاراق اونــالر او -

 گلمه سين يرآتليب بآمعلوم يولال نا

ــاراوول  - ــين     چكيرق ــه س ــادير گلم ــرال باه ــي دارجيغي ــزر  .لرآ ــا بن  آي

 تورپـاغيني   آلتايري ايله آغ بولودا اوخشار منيم ايكي قارا بئر قوتوم           آدالقان

 » 33قورويور الر 

 

ي جآغـا  دونيـا    - دميـر قـوواق      - بـاي تئرتـك      -بدي  دا تصوير اولونان ا   » قارا –ماداي  «

تينـدا ياشـايان و     لبيـز اونـون آ    . ه ده ييـر     يـ گؤالري آيمـي باشـي      جآغـا باشقا دونيا   

يـــوانالرين ميفولـــوژي آيفيـــت لـــري بـــاره ده بحـــث  ئييـــا ايلـــه بـــاغلي حگميفولو

 و اوسـتونده  جآغـا  نـون پاپاغينـدا آـي     »»يوشـچو ؤقيزيل د «« آنجاق   .آچماياجاغيق

 .ينـي اوالن بعـضي يئرلـري خاطيراليـاق         آز  قـاال ع     ،رموش قوشال سس لشن     واوت

 ابـدي تئرئـق   -ئرئـق ده  رآي  بـاي  ت لو اوآیدیندان وئريلن پارچادان    » قارا –ماداي  «

                                           
  68-69 صفحه ، 1973. م، ارا ق -  ماداي - 33



 ----------------------يوشچوؤيزيل دق ----------------------

22 

 باشـلي   آت .ري بيرجوت ده بئر قـوت ياشـاي       ، قوقو قوشو    تجو يندا بير جآغاده دونيا   

ــالرينين ســسين دن آغ و    ــو قوش ــر  يگؤقوق ــر آچيلي ــك ل ــتان  . چيچ  اســكي داس

ــاراد ــو قوشــالرينين ســسين دن آغ و  يجي ســيي ــرين  يگؤ قوق  رنگلــي چيچــك ل

ــ  ديـــعاي و بـــاش تـــانري اولگئنـــه يگؤي دئمكلـــه  همـــين قوشـــالرين نيغيدآچيلـ

 آغ چيچـك    ،او  (  آغ چيچـك اولگئنـه       ، چونكي آغ رنگ     .اولماسيني يادا ساليرميش  

  داستانچي قوقـو   .ديرديعاي تانري سينا    يگؤ رنگ ايسه    يگؤ ،) دن اينسان قاييرير  

 مقـّدس  ،ينـي گيي ل مقّدسـ ايكي تانري ايلـه باغاليـارآن اونالريـن          قوشالريني هر 

 آيمـين بـدبخت     ،آيمـين خوشـبخت   (  سـيني يئرينـه يئتيـر ديكلرينـي          رادهيـ الرين  

 لرله بـاغلي    مقّدس قوقو قوشالري    . چارپديريرميش هزگؤ)  سي   مسالهاوالجاغي  

ــريرآي  اينــسان طــالعيني قاباقجــادا دقالرينــداواولد ــ. وئريرميــشلر  ن خب الردان اون

 بـوز قوقـو قوشـو    ،غـورو وز اؤ ا،خوش طـالعي  ، ي گيقيزيل قوقو قوشو خوشبخت ل 

ــي ــسه پ ــدبخت لي، طــالعيساي ــ ب ــر زسؤاوغــور ،ي گ ــر  لوغــو خب قوشــالرين . وئري

 داسـتانالريندا   ،ينـدا رالل گله جك دن خبر وئرمه لرينـه آذربايجـان ناغي          ،آئچميش دن 

بهه و پيـسي خبـر وئرمـه لـري شـ        ،رين ياخـشيني    قوشال. چوخ راست گلمك اوالر   

 قيزغيـزالردا بئلـه بيـر    .ليقالري ايلـه سـس لـشير    ميفيك اينامالرال باغلي ،سيز آي   

اينام وارميش آي  دونـئن بـاي قوشـو قيـزالرين گلـه جـك نيـشانلي الرينـين آـيم                      

منـيم  « ده نيـشانالنماميش قيـزالر هـيمن قوشـا           رهگؤ  بونا .اوالجاغيني بيليرميش 

جــاق ال قوقــو قوشــو او،ميش آــي الر آيمــي اينــانيرالرآلتــاييــاقوتالردا  .نليمنيــشا

  34.وئررميش ثه ني قاباقجادان خبريحاد

 . اينـانيرديالر آـي قجلـه قوشـو اوزاقـدا اوالنـدان و س                نآذربايجانلي الردا قيسم    

 ه واختيله آذربايجانلي الردا قجلـه ده گلـه جـك دن خبـر         ک بل .وئرير  لردن خبر  ثهيحاد

يجـان  ابآذر. دالشميـشدير   يفيتـي محدو  ئ سـونراالر بونـون بـو آ       .رن قوش ايميش  وئ

 ، اوالجاقـدان    ،چين دونلـو قوشـالردا گلـه جـك دن           ريـ گؤ ،رچينلر  يگؤآي  ناغيالريندا

 دابـان   فيـ موختل ،ن دورلو اولماسي  يين رنگلرين قوشالر. ريرلر  ئآئچميش دن  خبر و    

ــا - ــريثــهيحادد ضــي دابان ــر و، طــالع لــری ل  تدوآل تــشكيآل. ه لــري و س مــرئ خب

 قورولوشـونون   ت دوآل تـشكيآل   ، دئمـه لـي    .قورولوشونون قانونالريندان ايرلي گليـر    

ني خبـر  ي سـ رادهيـ اين نـ اولگئ  تانريـسي و يگؤقانونالري ايله سس لشن قوشالر     

  نــون پاپاغينــداآي دونيــا »»يوشــچوؤقيزيــل د««آخــي دئيــه ســن ائلــه  . ريرلــر ئو

 -قين  ئ بـاي تئـر    . دير و اودا تـانريالرال باغليـدير       مقّدسدا  ينين باشينداآي قوش  جآغا

 قـارا رنگلـي بـو   .  بئر قـوتالردا وارديـر   -ينين باشيندا ايكيي جوت قوشالر     آغاجدونيا  

 يئرينـي  ،ونـو  يگؤين آلتاي اونالر . له مشغولدورالر  »ايش«ر باشقا   ال قارتال -بئر قوتالر   

اونـالري   وتفكـور ي اولدوقالريندان خالق    باغل القلكه ني قورما  ؤ قوشالر ا  .الررقورويو

                                           
 .100، صفحه  ستریلن اثریگؤ،  آلئکسئيئو .ن.آ: باخ 34
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ــارا  ــوج(ق ــشدير ) گ ــصور ائتمي ــگ ده ت ــديرآي .رن ــارا، بللي ــگ   ق ــون  هرن ــده گوج م

  بيـر  ،جوتو اينسان     قوشالرين بير  ،الشيرآينیييلن لردن آيد  ئد  بو .بليرتيسي ايدي 

 دونيــا ، اونــدا بئلــه چيخيرآــي.لكــه نــين طــالعي لــه مــشغول اولــورؤجوتــو ايــسه ا

 »»يوشـچو ؤقيزيـل د  «« اوسـيرادان    ،ك ده اوتورمـوش قوشـالر       ئـ  باي تئر  -يندا  آغاج

هـر    يـا  ، يا بئر قـوتالرين      ،يا قوقو قوشالرين      او ، دير   مقّدسآي قوش   نون باشيندا 

تـورك  . رمـوش   » گؤايـش « نردوآلـري ايـشه يـاخي     گؤيا اوئالرين    ايكي قوشالرين و  

 اينــساني  ، نــي لكــهؤ ميفيــك قوشــالر ا ،ديللــي خــالقالر اينانيرميــشالر آــي    

 روحـالردان   سزلرينـي پـي   ؤ ده خاقـاس شـامانالري ا      رهگؤمحـض بونـا     . قوريورموش  

 35اسـي برآيدرميـشلر     قالرينين تپـه سـينه قـوش باشـي مقوّ         ماق اوچون پاپـا   وقور

فاده ائديرميـشلر   يستیـ  اوچون قوشـون جايناغينـدان ا      قي قووما ياآوتالر ايسه شرّ  
36 

قـاال بوتـون      آز ، دئمـك اوالرآـي      ،يـل گالردا د تـاي آل ايرلي ده يازيلديغي آيمي يـالنيز     

 نانـايالردا   .ينين باشيندا قوش تـصور اولونموشـدور      جآغاتورك ديللي خالقالردا دونيا     

ينين جآغـا  باشـيندا قـوش اوتورمـوش دونيـا          نگلين لرين گلين ليك پالتارالرينا عـادت      

 قـامالرينين   -نين   سـيبير شـامانالري    آلتـاي  : ثـال يم ا بيـر  هـ  دا .كرميشلريشكليني ت 

 ،صه سـينده يئـر آلتـي        يـ ح  داوولون بير  .ولونوردبؤصه يه   ي ح ی ايك عادتنداوولالري  

يئري گلميش آن قئيـد     ( .وصه سينده ايسه يئر اوستو دونيا تصوير اولونورد       يديگر ح 

وســموقونيك  بئلــه تــصويرلر تــورك ديللــي خــالقالرين يــارا ديلــيش آ ،ائــده ك آــي 

ده نياوسـتو دونيـانين تـصوير      رئـ ي) ئريـال وئريـر   آت م يلـي ئيرنمه يـه خ   ؤاباخيشالريني  

غ نـون پاپاغينـدادا بـو دا      »»يوشـچو ؤقيزيـل د  ««(اساس يئـري داغ سيلـسيله لـري         

 ،ي باشـيندا دا قـوش توتـور         جآغـا  دونيـا    ، گـونش  ،)سيلسيله لرينين فيقورو واردير   

ل رتـا  قا - ايكي ياشلي بئرقوت     نياقوت شامانالرينين داوولالريندا بئله قوشالر بعض     

  بـو . يلـدير گ د ثـه يحادفي  ولي اولماسـي تـصاد    بيزجه بئرقوتالرين ايكي باش    . (اولور

ــشكيآل ــانونالرينين ا ل قوروتدوآل ت ــوب ســاخاليان   ؤوشــونون ق ــر قوروي ــر ته ــو بي زون

 -يـاالر آيـري     آت فر ، قولالر ،سويالر ك بير ؤآ رهگؤ همين قورولوشون قانونونا     .)ايزلردير

بـورادا  .  س   ، اوچوق   ، بوزوق   ، قاراقويون   ،چون آغ قويون     او ثاليم. آيري اولماليدير   

بـدنلي    بيـر  .يرسـتر گؤيريليغـي   آ اوچ ايسه    ، بوز   ، قارا   ،ي آغ   گ اوقالر بيرلي  ،قويونالر

  ،ينـي يگآـون بيرل  ؤآايكي باشـلي بئـر قوتـون قارتـالين بـدنينين عينـي اولماسـي                

 بئـر   ،ديالرآي  راينـاني  ياقوتالر) يرسترگؤباشين ايكي اولماسي سويون آيريليغيني      

موميـــت لـــه تـــانري ايلـــه عالقـــه وقـــوتالر قوربـــانليغين روحونـــو تانريـــا آپـــارير و ع

 قـوش اينـسان     ،ن اولـورآي    یيندا دئديكلريميزدن آيـد   حاقق قوشا اينام    .ساخالييرالر

                                           
  104 صفحه ،ري ثستريلن اگؤ ،آلئكسئيئو . ن . آ:  باخ - 35
 42 صفحه ،دا ا  يئنه اور- 36
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 دوشـمن دن   ، روحـالردان  سلكـه نـي پـي     ؤ ا ، اينـساني    ،وئرير يندا خبر حاققطالعي  

  ،مـال ائتمـك اوالرآـي     يحتئا.  ائـدير    مكکؤوغورا قوووشماسينا    اينسانالرين ا  .قوريور

ينين باشـينا   جآغـا  نـون پاپاغينـا تيكيلمـيش داغـداآي دونيـا            »»يوشچوؤقيزيل د ««

دويو آيمـي   رونـ گؤ .يفيت لره ماليـك ايمـيش     ئقونموش قوش دابئله بير ميفولوژي آ     

فـاده  یلريني ا شـ ورگؤينين منصوب اولدوغو خالقين ميفولـوژي       بيصاحپاپاقدان اونون   

 چـونكي عالمـت    ،بئلـه ده اولمـالي ايـدي        بو . اولونورموش ایستيفادهائتمك اوچون   

پالتـار   يـوك شـولن لـرده گئيـيلن بـو     بؤ غلبـه بايرامالرينـدا   ، آيين لـرده    ،لي گونلرده   

ينين و منــصوب اولــدوغو قبيلــه بيرلــشمه ســي سيلــسيله ســينين  بيصــاحاونــون 

لـی  مه  سترگؤسي قووه يه ماليك اولدوقالريني       هان نی،يغي اينامالرا ايناند  یهانس

ينين لـشمه لـري سيلـسيله لـرينين خـالقالر         اسكي تورك ديللـي قبيلـه بير      . ايدي  

ــا -ي اوغــوزالر آچيقــدان جآغــا اســاس باشــالنغيج ســايديقالري  -تــوس   آچيغــا آن

ز عكـسيني   ؤاسـتانالريندا دا ا    د  ده ده قورقـود    روشگؤميفولـوژي      بو. سايميشالر  

ــن د داســتاندا.رتاپميــشدي ــان ی آراشــديريجي الري ــه آتباســ«قتينــدن يايين زو گؤ تپ

دان آـيم لـردن   آتزون يئنيلمز باسگؤ تپه   .يئره نظر ساالق   داآي بير »ويو بوي ردؤداول

 : اولدوغونو سوروشاندا ايگيد بئله جاواب وئرير 

ن غـا اام آديـن دئيرسـن غ  آتـ   37 جآغـا  آنام آدين سورار اولسان قابا    « -
 اصالن 38

  »39 دئدي -دير آتغلو باسوروز اآديم سورارسان آ منيم -

 جآغـا  ، آناسي قابا    .وار  آناسي دا  -ا  آتاونون ميفيك   . دور  روزآاسي  آتين رئال   آتباس

ادير؟  بيـز بـو سـواال الپ    آتـ ن اصالن  غاا نه اوچون ق   .النديراصن  غاااسي ايسه ق  آت ،

 . باغليـدير  يخ سـ  چـونكي موضـوع ايلـه     . قيسادا اولسا جاواب وئرمك ايسته ييريك       

 اســكي تــورك ديللــي .وارديــر ونــده اصــالن فيقــورودارآبؤنــون »يوشــچوؤقيزيــل د«

 بعــضي ،يرآي ســترگؤخــالقالرين و مونقــول ميفولوگيياســينين آراشديريلماســي  

يـل  دگفي وتـصاد  40 قـورد گونـشي تمثيـل ائـديرميش    ،تورك ديللي خالقالردا اصالن  

ه دوشـومش اوغـوزون يانينـا       گـ تين لي  وئرسياسيندا چ  رنين اويغو »اوغوزنامه« ،آي  

 اونون گليـشي ايلـه ده سـحر آچيليـر و            - ر قورد ائني  يگؤ دن شوانين ايچينده     يگؤ

يرآي تورك ديللـي    سترگؤ بو دليل    .يرسترگؤبابا اوغوزادا يول     ت اولو ّدوقورد اوزون م  

 بوز قـورد زوومورفيـك      يگؤخالقالرين سوي آوك لري ايله باغلي افسانه لرده آي          

ه لـ آآؤ اسـكي تـورك ديللـي خـالقالردا سـوي            .ون گونشي تمثيـل ائـديرميش     اونق

نماسـاق  آن افسانه لـري تـام       ي هم ا بوراد .ميفيك افسانه لر واردير    سيرا باغلي بير 

                                           
 )قوواق(ك ئدا ايسه دونيا آغاجينا همده دمير  تئر آلتايالر.حكم معناسيندا ايش لنميشديرؤمورا دا ب قابا - 37

   . سايميشالر)ا قاب،دمير(حكم ؤم تورك ديللي خالقالر دونيا آغاجيني ،مه ليئد.دئييلير
  :)اخ ب( آراسلي قوغان اوخوموشدور ،  آك  دئميك- 38
  120 صفحه ، 1962 ، باآي ، ده ده قورقود - آيتابي - 39

 322  صفحه، 1958 عوده –بير عوالن . تيه سوچينئنين نبراو س،خاقالوو. ن . م : باخ   40-
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ــادئي بعــضي ،دا  ــده ك  رلرينــي ي ــه . ائ ــورد اوالن آشــين  رهگؤافــسانه ي  آناســي ق

 ائلـه   .سـيرميش آايراق  قامتگاهينين اوستونده قورد شكلي اوالن ب     ی ا تلؤخاقاني د 

بيزجـه چـين جـه       ( .نديرميـشدير آدالونـو قـورد     زؤوارميش آي خاقـانالري ا     قبيله لر 

اب شـهرينده   يسـكي افراسـي   استانين  يـ زبكوا) لـي    -فـو : آدي گليب چيخميشدير    

ــ ــو ،يآدلقان ــا« قويروغ ــر»بوت ــاتا  اوالن بي ــی دپينتيي ــرك ّق يالرين جآراشــديري. ت يئتي

 بـوراداآي قـوردون     .ميشديرنيیياشكلين ميفولوژي آنالمي    تاپينتيداآي   زوندن بو گؤ

ــ ــون ،آــي يزســبهه وي اولماســي شــآدلقان ــديرير يگؤ اون ــاغلي ليغينــي بيل ــه ب  .ل

 - قـورد    ،ئـديك آـي     د ايرلـي ده     .ا وئريلميـشدير  مبوت«تاپينتيداآي قوردون قويروغو    

 ده  رهگؤ ائلـه بونـا      .ديـر  سي گونـشين بليرتيـ    ،ين ياراديجي سي  آتني آاي رهگؤايناما  

ايـسه    هـردن بيـر    ،اسـي آت ، اينسانين آناسـي     -اسكي ميفيك افسانه لرده قورد      

 آيمـي   »بوتـا « بـس نـه اوچـون قـوردون قويروغـو              .يليرسـتر گؤ آيمي   وقورويوجوس

 - گونـــشين قايناييـــب -ين و اودون جآغـــا »بوتـــا«چـــونكي ؟ لونورمـــوش وتـــصور ا

ين بيرگـه   جآغـا  »شلهنـ گو«ئمـه لـي بوتـا اودال        د .41سديريـ تقاريشميش بيرگه بلير  

ــدا آنتروپومورفيــك اينــامال زوومورفيــك اينــام بيرلمــشميش  .ميفيــك تــصورو دور  ، اون

 ، وئرمكلـه سـوي    »بوتـا «قـوردون قويروغونـو     .  گوجلو ايناما چئوريلميـشدير      ،د  يواح

ي جآغـا  دونيـا    -ج  ايان آغ و قور ، يوردو ،يله ني یآي عا  مك ايسته ميشدير  ائل بيلدير 

 ، اصـالن اونالريـن يـاراديجي سـيدير        - قـورد    - قورويـان گـونش      ،دان  ي يـارا  آتنیيو آا 

ده خـاطير المـاغي     نـی    چينگيز خانال عالقه دار بير افسانه        ، اونقوندور   ،قوروياندير  

ــز خــانين آناســي آالن  ،ييليرآــي ئ افــسانه ده د.مقــصده اويغــون ســاييريق   چنگي

 ايچـري گيـرميش و همـين        ايشيقارآن  پنجره دن آي ايشغينا بنزر        آتقواچاديريندا ي 

 افــسانه دن آیدینالشــير 42.قــورد شــکلينده اورادان چيخميــشدیر و اصــالن ايــشيق

ايرلـي ده    بيـز . ادير  آتـ ) گونـشين بليرتيـسيدير   ( اصـالن    -کی چادیرا گيرن ایـشيق      

ين اوشـاق   جآغـا  ياروق گليب سـونرا      -ي دن ايشيق    گؤجا  آغامدا بيتميش   وقاراقور

 -باغلي هر ايكي افسانه ده ايـشيق        ال   اولو باباالر  .ك قئيد ائتميشدي  »دوغدوغونو«

.  گونـشدير    - ايـشيقدير    -اسـي اصـالندير     آتين  آت خانين و باسـ    ز چينگي .دير اآتشوا  

 ،وررونـ گؤ . آچيغـا يوخـدور    - بويوندا اصالنين ايـشيقال عالقـه سـي آچيقـدان            آتباس

 بونـون گونـشله     رآنآونـو اصـالنال عالقـه لنـدير       آؤ بيـرينين    رداستان يارانـان واخـتال    

 ده بــوي يــاراديجي ســي رهگؤ بونــا .لورمــوشو اآیــدینعالقــه دار اولــدوغو درحــال 

 الآين داستان ياراديجي سـي اصـالنين آدي         .ينا وارماميشدير آتعو نين  تفرّ   مساله

 .نديرميـشدير آدالن حـاآيم    غـا ا چاپـديرماق اوچـون اونـو ق       هزگؤيغيني  داصالن اولمـا  
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 قـورد   ،ن اصـالن    م ائتدير و ايشيق و اونو تجسّ    -ونش   گ ،ي آنا جآغا دونيا   ،دئمه لي   

 .اسي گونش ايميشآتين آت اوندا باس.ا اولور آتايسه 

ائله جـه    لي قيزيل لوله لي بويون باغيدا و      آتنون بوينوندا اوچ ق   »»يوشچوؤقيزيل د ««

يـيلن لـردن بئلـه    ئد دا يوخاريـ .ده پاپاغيندا اصالن فيقورو و باشينين قابارتماسي وارديـر     

تماسـي  ربويـون باغيـداآي اصـالن قابا      .  بو اصالنالر گونشي تمثيل ائديرلر       ،خيرآيچي

 اولـدوغونو   )اصـالن (اسـينين هـم گـونش       آتنـون ميفولـوژي     »»يوشـچو ؤقيزيـل د  ««ايله  

 ،اونون قبيله بيرلشمه سـي سيلـسيله سـينين گونـشه              همده بونونال  ،بيلديرميشلر

تاپينـديقالريني  )  دا قـورد حـك اولونموشـدور         قيلينجينا(  قوردا     ،تمثيل ائدن اصالنا   اونو

گونشه اينـام تـورك ديللـي خـالقالردا او قـدر گئنـيش            . ديرماق ايسته ميشلر    پزه چا گؤ

ين شــكليني يــالنيز گئيــيم لرينــه ائــدن اونــون شــكليني و يــا تمثيــل ،ييليبميش آــيیــا

 ، اولـو بابـاالر       افـسانه وي   حّتـا . نميرديلير  ل بويونالريندان آسم قال آيفايت      ،تيكديرمكله

ــدلر  ــشين    ،ايگي ــر گون ــرآرده ل ــض( س ــي آنبع ــا ) ن ی ــكليني پالتارالرين ــا  پاپا،ش قالرين

  . اوچون مـاداي قـارادا مـاداي گـونش شـكيللي پالتـا گئييـرميش               ثاليم. ميشلرچكديرر

  .43»گئيدي) ياپينجاسيني ( رتويونو ؤگونش تصويرلي قهوه يي ا«

 شـرّ   اونـالري  ،ونشين تصويريني چكديررميـشلرآي     نونده گ ؤچاديرالرينين ا   خاقانالر احّت

دئمـه لـي سـوي       . ون عصرلره آيمي داوام ائتميشدير      سعنعنه   بو. سون  وحالردان قور رو

 بعـضن . ه افـسانه لـرده آـي ، دئييملـرده آـي اصـالنالر ، قـوردالر گونـشين رمزيـدير                      کلآؤ

.  وئرميـــشلر  آچيغـــا گونـــشين بليرتيـــسي آيمـــي-آذربايجـــانلي الر ، قـــوردو آچيقـــدان 

 نــه اوچــون ائلــه .ييرنــدا دئيرلرآــي ، قــورد  بــاالالغاابايجانــدا گونــشلي گونــده يــاغيش يرآذ

دئييم ايلشله نيـر ؟  چـونكي قـورد گونـشين بليرتيـسي اولدوغونـدان                 گونشلي هاوادا بو  

ــر   ــورد دوغــورد دئييلي ــ آخــي گــونش لــي هــاوادا ياغ .،گــونش دوغــور ، عوضــينه  ق شين ي

ثـه  یاد ح بـو  .  لريندنـدير  ثـه يحادف ائديلن   و بو طبيعتين آز تصاد    .يلگدياغماسي عادي حال    

 قـورد ياغيـشي     - گـونش    .سـببي اوال بيلـر     ني اونون لوغماسي ايله باغالماغين بئله بيـر       

ن عّيوقوشـا اينـام مـ     . طه سـي ايلـه يئـره برآـت يـولاليير            ياونـون واسـ    دوغور ، ياغـديرير ،    
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 افـسانه لـرده ، ميفولـوژي        ،وژي  دئييم لـرده      آله باغلي ميفول  آؤييشيك ليك لرله سوي     د

ــاغيالردا ــامالردا ا،نـ ــو ؤ اينـ ــترگؤزونـ ــو. ير سـ ــدان   بـ ــه «باخميـ ــوز نامـ ــين او»اوغـ ــور نـ يغـ

  :  ماراقليدير ثهيحاد رسياسينداآي بيرئو

  )ساغ ياندا( )...دوشرگه ده(يوك اوردادا بؤن غااق

  )وجالتدي اونونا ( تيكه لنديجآغاخ قوالج رقي

  تويوق قويدو آياغينا (ر قيزيل بيباشيندا 

  . تيكه لديجآغا سولدا قيرخ قوالج )ائله جه ده( ياندا .بير آغ قويون باغالدي

   )قارا قويون باغالدي گوموش تويوق قويدو آياغينا بير اونون باشنيا بير

  . رنـگ ليـديرلر    فيـ موختلغو آيمي      افسانه سينده اولدو   آلتاي) تويوقالر  ( ورادادا قوشالر   ب

 ،)دير  جـ آغاافسانه ده قيـرخ قـوالج       ( ي  جآغاز اوغالنالرينا دونيا    ؤائده ك آي ، اوغوز ا      ئيدق

ــون   ــك اونق ــون  ( زوومورفي ــارا قوي ــالرا م ) قــوش ، آغ و ق ــدن ســونرا اون ــك  ووئرن ســتقيل لي

ــحاکيم ــرّي يــت اولمــاق ، حاکيمي ، اونقــون جآغــا اوخ ، دونيــا - دئمــه لــي ،  يــاي .ت وئري

  آلتـاي ده ده    » »يوشـچو ؤقيزيـل د  ««ن  ت يئتيـر  قّـ ید. ون شرط لردير    لماق اوچ ول ا يستقوم

نـين اويغـور    » اوغوزنامـه   « (سيندا دا ، اوغوزال عالقه دار افـسانه ده ده             »  قارا   –ماداي  «

سيبيرين بعضي تورك ديللـي خـالقالرينين گلـين ليـك پالتارالرينـدا               ي و   نوقا  ،)وئرسياسي

»  بـاجيلي  -باجيلي « بايجان ناغيالريندا رآذ. وتورموشالر ينين باشيندا اجآغاقوشالر دونيا   

زونـو  گؤان ، اينساني چتين ليـك دن قورتـاران ، آـور اولموشـالرين               آچدئييب اينسان ديلي    

 جآغـا  ،آنارينـدا   بوالق باشيندا ،  سـو      عادتنياخشيليقالر ائدن قوشالرا    . لدان و س    آغاس

ن  يدئــ»  بــاجيلي –بــاجيلي « رينــدا آــي آذربايجــان ناغيال . رباشــيندا راســت گلمــك اولــو

 ديگري يامـانليق دان     ،بر وئرير خ ني   ثهيحاد سلوغو، پي زسؤقوشالرين بيري اوالجاق اوغور   

ينــي  بير- قوشــالر بيــر ائلــه بيــل بونــونال. ير ســترگؤقورتارمــاغين يــوالريني ، چاراســيني  

قيزيــل «« بلكــه ده   .  ائــديرلرمــكکؤيز و ناغيــل قهرمانينــا ، طــالع ســيز اينــسانا  یمالتامــا

ينين باشينا قونمـوش قوشـدا     جآغاونده آي داغ باشنيدا بيتن دونيا       رآبؤنون   » »يوشچوؤد

 قوشـون ميفيـك سـجيه سـي اولماسـا ايـدي ، ميفيـك                .فايتـه ماليـك ايمـيش     يبئله بيـر آ   

قيزيــل « « .رمزديلــرئدا وجــآغاينين رمــزي اوالن جآغــام ائتــديرن دونيــا  وعــالمي تجــسّ 

الشماسـي اوچـون    آیدینوشـونون   رونگؤ لرين تام    مسالهژي  ولدنيتينده ميفو م» »يوشچوؤد

 » »يوشـچو ؤقيزيـل د  «« ايـستر    .تـري توخونمـاق ايـسته ييريـك       ؤ يـه ده ا    مـساله  بورادا بير 

افـسانه لـرده دونيـا        چـوخ داسـتانالردا ،     مدنيتينده ، ايـسترسه ده بعـضي بللـي اوالن بيـر           

سونراالر بو عادي سـويا  ( ديبيندن ديري ليك سويو ينجآغاولور و اآثريتينده  اي داغدا جآغا

. ك ورمـور گؤده   » »يوشـچو ؤقيزيـل د  ««سـويو     دوغرودان ، بئله بيـر     . آخير )يلميشديرچئوير

ظـه لـردن چيخـيش      يالحوالآـين بعـضي م    . بلكه ده بونون تئخنيكي سـبب لـري وارمـيش           

واري ، دالغــالي نــون پاپاغينــدا سيلــسيله  »يوشــچوؤدقيزيــل  «ائــديب  دئمــك اوالر آــي  

ه اساس وئـرن    گيله مه   سؤظه  يالحوم بيزي بئله بير  . يالبيلر  یسويون بليرتيسي رمزي سا   

 تــورك . فيقورونــون عــالوه ائديلمــه ســيديرآتهمــين قيزيللــي حاشــيه يــه دالغــالي ســويا 
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ايلـه    سـو  آتميـسينين ميفولـوژي سـينده        اوالر آـي ، آز قـاال ها        کديللي خالقالرين دئمـ   

ــاغلي دو ــوژي. موشــدور نولوشب ــورك ديللــي   روشگؤ اســكي ميفول ــه ســس لــشن ت  لرل

ي آچيقـدان ـ آچيغـا سـو     آتـ  اجدادين ، ايگيدين ،بابانين  اولوبعضنخالقالرين داستانالريندا 

 سـو .  باخيشالر باخيمندان چوخ طبيعي ديـر       ،ميفولوژي اينامالر   بو .روحوندان يارانميشدير 

رده اينـــسانالرين ، گؤ محـــض بونـــا .جديريغ ايلكـــين باشـــالن-همـــين خـــالقالردا توســـدور

ينـدا بحـث    حاقق ايرلـي ده     .ايلـه ده عالقـه لنديريلميـشدير       يوانالرين  باشالنغيجي سـو    ئح

ــدي ــ -يميز آيگائت ــدير  (  وا-ا آي آت ــا يا ) قادين ــاليمخــشي افــسانه ســي بون ــر   اوالث . بيلي

رلردن بيـري آيمـي     ونـص واولو آنـانين يارانماسـيندا سـو اسـاس ع         ،  افسانه ده اولو بابانين     

 تـوس   -ايلـك باشـالنغيج      سـو . رنكلـرين سـاييني آرتيرمـاق اوالر        ؤبئلـه ا  . راك ائـدير    يشتیا

ــدورآي  ــدوغو اوچون ــو مقــّدس ،اول ــرين ، اول ــا ل ــسانه وي قهرباب ــين آتانالرين مــالرين اف ين

 -ايكـي ادبـي    فيكريميزي اساسـالنديرماق اوچـون بيـر      . يارانماسيني دا اونونال باغالييرالر     

ئنين  قدئيمئــر چــوؤآ رهگؤ داســتانينداآي اينامـا  » قــارا–مـاداي  «  : چكــكثــاليمميفولـوژي  

  سـو  آت بـوز    يگؤن  گـي مينـه ج  « :  داسـتاندا اوخويـوروق      .ي سو روحوندان يارانميـشدير    آت

رنـگ ده  اولماسـي دا       45 بـوز  ،يگؤين    آت .44دئدي) يارانميشدير  ( وشدور  مروحوندان دوغول 

 تـانري   يگؤ رنـگ    يگؤچـونكي   . لردنـدير   ن عالمت سترگؤليغيني   لرله باغلي    مقّدساونون  

اسـكي ده   . ائـديليرميش    ديـ عايتانريـسي اوگلئنـه      رنگ ايسته يئراوستو  )  آغ  (  بوز   ،سينا

مك اوچـون   سـتر گؤي قووه لره بـاغليليغين  هشئين ايال) اونقون  ( يوانين  ئح اينسانين ،  بير

لرلـه  ن رنگ ياونالري هم . ژي دئييم لرده و س    اسكي اينامالرال باغلي افسانه لرده ، ميفولو      

داسـتانيندا  » آوراوغلـو   «  : ثـال يم  باشـقا بيـر    .يا باشقا شكيلده عالقه لنديريرميشلر     بو و 

رارآن دريـادان ايكـي     آغـا  دان يئـري     .الري دريا آناريندا اوتـاريرميش    آتلي آيشي   آايلخچي  

الشـاندان  ياخين ايكـي ماديانـا   . قـاريش ديـالر      خـي يـا   لالرگليـب اي  آت«  همـين    .آيغير چيخير 

  ،آتدايـالردان بيـري سـونراالر قيـر       .ر دوغدو   انالمادي. 46» گيرديلر   يايئنه قاييديب دريا  سونرا  

 بوردا سو روحونو دريادان چيخان آيغيرالر تجـسم         . آدي ايله مشهورالشديالر     آتديگري دور 

  بـو  .وحونـدان يارانميـشيدير    سو ر  آت ، وارميش آي    اينام ا بئله بير  دباشقيردالر. ديريرلر  تائ

تميـز قـانلي    دئييرلـر «  :داستانيندا راست گليريـك  ) آتآخ ساق  ( » خان آوال  -آق  «ايناما  

 ( آت بـو . الردان ايـدي    آتـ لونـدن چيخمـيش     گؤ شولكئن   ، او   ،دئيير لر   . ماديان وارميش    بير

 اونـو  ،ليرآـي  گ دفعه يييـه سـي قـرارا       بير. دوغماق واختي گلرآن  يوخ اولوردو       ) هردفعه  

pussun   دوغمـا   زؤ اآتهـر دفعـه   . لونـون ديبينـه جومـدو    گؤ ماديـان شـوگلئن   .اوگيرلنـدي

ين واخـت آئچنـدن سـونرا ماديـان يانينـدا           ّعولـر مـ   دئيير. يئرينه قاييـديردي آـي دوغـسون        

ين باالسـينين   آتـ ديو آيمي   رونگؤ. چيخدي   ) .س. م -سئيرئمه لر بيزيمدير    ( دايچا سودان   
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ايله عالقـه دار وارليقـدير       ئچ زامان باييرا چيخمايان سو     يادا ه  ،لودور  گؤ شولگئن   اسي يا آت

همـين  . يلـدير   گل د گؤلو افسانه وي    گؤ شولگئن   .ايله باغليدير  سو آوآؤ باالنين   . روحدور ،

مـــده هلـــو گؤر ماراقليـــدير آـــي شـــولگئن .يونونـــداديل باشقيرديـــستانين بورزيـــان راگؤ

uilisikkan   )الريــن چيخــديغي آتلــو  گؤ خــالق بــو،دئمــه لــي. نيــر آدال ) ايلخــي چيخــان، 

 اســكي تـورك ديللــي  ، الشــير آـي  آیـدین دئيـيلن لــردن   بــو. ميش يریل سـا گؤيارانـديغي  

تـاپينميش و اونـالری     ) بوالغـا  ( سـويا  ، آغـا  د ،ينـا   آغاجخالقالرين بلكه ده هاميسي دونيـا       

 باشـــالنغيج بيرگـــه يـــاد -س  تـــوچنـــه اوچـــون بـــو او. تاپينمـــادا بيرگـــه خاطيرالميـــشالر

 - تــوس-رو آده همــين خــالقالردا يزجــه بونــون ســببي اودورآــي هــر اوچــو  ب؟ائــديليرميش

همين اوچ باشالنغيجا باشالنغيج اينامي آيمـي  . ايلك باشالنغيجدير ،   باشالنغيج   مقّدس

 -ه   باشـقا شـكيل لـرد      -باشـقا   (  سـويا    ،ينا  جآغا دونيا   ،ا  غ ده دا  رهگؤ باخميش و ائله بونا   

ي تـورك   جآغـا نيـا   يميز آيمي دو  گ قئيد ائتدي  . بيرگه تاپينميشالر  ) دنيز  ، لگؤ ، چاي   ،بوالق  

 ،مي مراسـ  خوصوصيرفينه  ش اونون   ا حتّ ، ياييليبميش آي    قدر گئنيش  ديللي خالقالردا او  

 اون سـككيزينجي    –ينجي  داغلي اون يئـد   بـ  بـايرامال    ،ن مراسـيم  ي هم .ميشلرريبايرام آئچ 

 اوزن قـاال و     ، اورادا يـازيليرآي     .ت يئتيـرك  قّـ یيئرينـه د   نمـيش يـازينين بيـر     ليآعصرده قئيـده    

راز چـاينين   آ -اونـالر ارس    . اجـا تاپينيرميـشالر     آغاونون اطرافيندا ياشـايان أذربايجـانلي الر        

ــايرام ائديرميــشلر  نالراين اطرافينــدا قوربــجآغــالينده تاپينــديقالري يســاح ــو .47آــسيب ب  ب

 اونـالر  .ه ده راست گليريكردلنغو آيمي غربي تووي و خالقالردا اولد  چوخ  بايراما بير  مراسيم

 »يــاش داغيــری -خــام« بايرامينــا مراســيمين شــرفينه آئچيــريلن جآغــا ،ينين جآغــادونيــا 

 جآغـا نـون پاپاغينـداآي   »»يوشـچو ؤقيزيـل د «« اولـورآي  ینيـد آدئيـيلن لـردن    . ميشلردئيير

اينـام    بـو ، دوغـرودور .امي ايلـه باغليـدير  ي اينـ جآغـا فيقورو تـورك ديللـي خـالقالرين دونيـا         

ــدا وارمــيش   ــر چــوخ خالقالرين ــانين بي ــي دئي.دوني ــگيدل ــده آــي  یي آيم  ياشــاييش طرزين

درك ائتمكلــه و اونــونال ســيخ بــاغلي ميفولــوژي ســينده  ی آتحایــده تفكــوراوخــشارليغين 

 ،رآي  يسـتر گؤن  یيـد آ لـر الپ      الآـين گتيـريلن دليـل      .ديغي تيپولوگييا ايله سس لشير    آتيار

 ،اغـ  دا ،ينـا جآغا  مدنيتي ايله بير چوخ تورك ديللي خـالقالرين دونيـا             »»يوشچوؤقيزيل د ««

 هانسي اينامالرال بيرگه ياد ائديلمـه       ،يم اولونماسيندا   د تق ،فاده سينده   یقوشا اينامينين ا  

 ا حّتــ، دوغمـاليق  ،ليقيـاخين ) تورلمـه سـي   گؤ قوشـون بيرگــه  ،ينجآغـا  ،داغـين (سـينده  

اجينـا اينـامي تيپولـوژي باخيمـدان تـورك      آغنيـا   اگر دونيا خـالقالرينين دو     . واردير عيني ليك   

بيده سينده آي دونيـا     آ »»يوشچوؤقيزيل د «« ،ساينا ياخيندير آغاجديللي خالقالرين دونيا    

ــاج ــاخ آغ ــاغلي اولدوغونــدان اورادا  يني ســوي ي ــه ب ــضمون  ليغي ايل ــا  ،م ــديم اولونم  تق

 بـاغلي وئـريلميش     البيـده نـين ميفولـوژي اينـامالر       آق همين   ياخينلي  بو .ردوغماليغي واردي 

. الرا آئچـك    ثاليمين تصديقي اوچون بعضي     زفيكريمي. يرسترگؤزونو  ؤباشقا اشياالريندا دا ا   

ــ   ــل قان ــا قيزي ــشدير  آتي  آدلپاپاغ ــورو برآيديلمي ــاخ (  فيق ــين  )  oN 2شــكيل : ب  آتهم

                                           
   ال يازماسي ، جي ايل -1710، »حياتول قولوب« ، یباغير مجليس اللوخوند مآ:   باخ - 47
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ــفي ــه   ق ــا ايل ــامالرداآي تيپوگيي ــوژي  اين ــي    ورودا ميفول ــورك ديلل ــورادا ت ــسادا ب ــاغلي اول ب

ديق و  آچـ ئميندن بحث   ت زوومورفيك تو  آتايرلي ده   . ي واردير   گ فرديلي ،زوملويو  ؤخالقالرين ا 

 آت حّتـا  . اونقونـو اسـاس اونقـونالردان ايمـيش        آت تورك ديللي خالقالردا     ،ديك آي   سترگؤ

ــو ــو گونــشله  او، او قــدر اســاس اونقــون ايمــيش آــي  اونقون . باغالميــشالر  اينــسانال ،ن

 لرينـه   ثـه يحاديـوك رول اوينايـان      بؤينـدا   تا قوشالرا طبيعتين ايلكين اينسانين حي     ،ا  يوانالرئح

آي انون پاپاغينـد »»يوشچوؤقيزيل د«« .اينام چوخ اسكي دن يارانميش و بيچيملنميشدير     

ايــري آئچــي  اونــون قانــادي و. يفيــت لــره ماليــك ديــر  ئ فيقــورو مــاراقلي ميفولــوژي آآت

لري ايله سـس لـشير      روشگؤموتيو تورك ديللي خالقالرين ميفولوژي        بو .وزالري واردير بوين

 دیّقـت شار سس لـشن يئرلـره        - باش . يئتيرك دیّقتلره  ر سس لشن يئ   ،اوخشار  ايندي  . 

آغ ( النميش آقبـوز    اغيـش یيرا  آتل بـ  آ دا اور  »يرآتاورال بـ  «خالق داسـتاني     باشقيرد. يئتيرك  

الرا تـورك ديللـي خـالقالرين اسـكي         آتـ ي  آدل بئله قانـ   .يدير  آدلني قان  يع ، تولپاردير   آت) بوز  

مونــه ودبــي نا ميفولــوژي ناغيالرينــدا و بــو ، اينــامالرال بــاغلي داســتانالريندا،لرله روشــگؤ

موشـدور  ي اول آدلقان دايآت اوچون آوراوغلونون مشهور قير      ثاليم .لرينده راست گلمك اولور   

  : بيري بئله ديرنالرينيآوراوغلونون اسكي قوشما. 

  ،راد ون آالر من سني مي، آتزوم قيرگؤ ، آتجانيم قير« -

  »      ايراق يولالر ارمغانينديرتايانيندا جيفتر قان هر -

بنـي  « اونـا واختينـدان قابـاق        .ي ايمـيش  ل اوددان قانـادي دا اولمـا      ،ين آلوودان آتقير

ــسان یا ــ »باخــدي وزگؤن ــدان قان ــشيدير آدالغين ــ. ري اريمي ــوآت ــادي -و ين آل  اود قان

 .يرسـتر گؤو  نشله بـاغلي اولـدوغو    نـ آونـون گو  آؤبهه سيزآي اونـون     واولماسي ش 

ــّدس ــرينمق ــو، ل ــاالرين  اول ــ ،باب ــدلرين قان ــسانه وي ايگي ــي آدل اف ــل «« ،يآت قيزي

  .فولــوژي باخيمــدان ســس لــشير ي م،الآتــي آدل مدنيتينــده آــي قانــ »»يوشــچوؤد

ــل د« ــداآي »يوشــچوؤقيزي ــ پاپاغين ــري آئچــآت ــر ين اي ــوزودا واردي ــل «. ي بوين قيزي

اورادا آئچـي فيقـورو   . ائتمك يئرينه دوشر  فيقورو ياد   مدنيينده آي بير »يوشچوؤد

ــي ــو. يئرتوتــورخوصوص ــترگؤ  ب ــه بيرلمــشه ســي   يوشــچوؤد  ،يرآي س نون قبيل

آئچـي اونقونونـا اينـام چـوخ        .  خـالقي آئچـي يـه تاپينميـشدير          ،سيلسيله سي   

عكـسيني   زؤ افـسانه وي ناغيلالرينـدا ا      ،لوژي سـينده  تورك ديللي خالقالرين ميفو   

يئرينـده   ين بيـر  ن وئرساسـي  من تـورآ  نينين اوچون آوراوغلو داسـتا    ثاليم .تاپميشدير

خبــري « .ريرســتگؤ شــكيلده آیــدینزونــو آپ ؤآئچينــين ميفولــوژي ســجيه ســي ا 

يمين قويـون دويـه سـينين چوبـاني بيرگـون           ژ قئنـ  ،يم بـه ي دن آل       ژ قئن ،آيمدن آل 

 .سـودلو آئچـي وار     بير  منيم باخديغيم سورونون ايچينده    ، آغايم  ژ قئن :گليب دئدي 

 مـن   .ستانليغا گئـدير  ی قبير ،ن دن سونرا سورودن آيريليب      ه  ييآز اوت ي   آئچي بير  او

  او. وارديـم   قاراباقارا ايزينه دوشوب مزارليغـا     نآخير اونو . چ ساخاليا بيلميرم    ئاونو ه 

ــر  ــدا   آئچــي بي ــاش اوجون ــرين ب ــردن . و ردؤدقبي ــ -قبي ــرک ــب آتذ وردان بي  ، چيخي

 آئچـي   . گيـردي  ه يئنـه قبـر    ت ياخشي اميب دوياندان سونرا او ذا      ،آئچيني امدي   
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 -. نیره يـد  سـن سـورونو باشـقا يئـره سـو         :  اوندا قئنـژيم دئـدي       .يدتسورويه قايي 

 آئچـي او مـزارين      . عالج يوخدور  هئچ ، ردوم آي گؤ ، هر طرفه سوردوم     آغاقئنژيم  

وروشـه  اه سـي گـون چوبـان سـورونو          ائرتـ . باشينا هرگون گئمه سه دايانا بيلميـر      

ف رستانليغا طـ  یـ لـه ياييليـب قبر    ؤچ قويـونالر    .گئتـدي  دا اونـونال  آغـا چيخاراندا قئژيم   

 اوشاق ايميش و اوگلـه جـه        تا قبيردن چيخيب آئچيني امن ذ     - آوردان   »48گئتدي

 - قوراوغلونـو  - اوشـاغي  .اولـور ر  آوراوغلوسـو –ك ايگيـدي قوراوغلـو سـو      يوبؤين  گ

الشديريلميشدي آـي  آیدینپاريلميش آراشديرماالردا آ .له ييري بس نو آئچ آوراوغلو

تمثيـــل لمـــه ســـيني ؤ قـــور اوغلـــو طبيعتـــين ديريليـــب ا- اســـكي ده آوراوغلـــو،

عـصرلردن همـين     اون يئـددينجي     -ئييلـسه اون آلتـي      دسونواالر دقيق   . ائديرميش

اني آيمـــي مـــ خـــالق قهر، سياســـي معنـــا قـــازانميش  -يمـــاعيجتيااوبـــراز 

ــشدير ــين. 49بيچيملنمي ــه ســي   ؤا طبيعت ــوب ديريلم ــهيحادل ــث ــساني ي س نين اين

ــين لشديريلميــشيني ــصاد  بؤ آئچين ــده ت ــا عالمين ف حــال ويوتمــه ســي ميفولوگيي

  ده بيـر   رهگؤبونا  محض  .  آئچي تورك ديللي خالقالردا يازين بليرتيسيدير        .يليديرگد

 »گتيـرن «ذرباجـانلي الردا آئچـي يـازي        آ ائله جه ده     ،چوخ تورك ديللي خالقلالردا     

(  اود ،يـل آــي  گي دتـصادوف  .يليردائــ  اونـون بليرتيــسي اودال بيرگـه يـاد   ،گونـشله 

باخيمــدان  بــو.  ائــدير مــكکؤغيــر واخــتالردا آئچــي يــه آن ا) گونــشين بليرتيــسي 

ي ايله اونـو دوالنـديران      گمآؤ  )گونشين( اودون   »عيسييئتيم  «لي  يجان ناغ یذرباآ

 آئچـي يـاز طبيعتـين ديريلمـه سـي      . يازا و اونون نعمت لرينه يينه لـه نيـر          -آئچي  

 يــازين گلمــه ســي ، او .دا قــاليرالرلي اولدوغونــدان اونــون قــايغي ســيناايلــه بــاغ

ليرتيـسي  بقيـشين     يـاز  –چي  ئچيغا تمثيل ائدير و آ    آ -چيقدان  آمراسيمينده يازي   

 مراسـيم  -  اويـون     » آوسـا  –آوسـا   «ذربايجانلي الردا     آ . رپاريآزه  یباروآوسا ايله م  

ــر شاتاما ــاریزه ســي بئلــه بي ــه حــصر اولونموب ــل «  ،دئمــه لــي.  50وشــدورم ي قيزي

 همين آئچـي    .الرينين رمزيدير ل ياز محصو  -چي يازين   ئ مدنيتينده آي آ   »يوشچوؤد

ذربايجـانلي  آ ).ي امزيـديرير  تـ اذ (ريلـدير  دي یآمن لـرده طبيعتـ    ر تـو  »سودلو آئچي «

 ،زونـو   گؤمـومي لـشميش شـكيلده دئييلـسه         وع،  الردا ايسه يئتـيم عيـسي نـي       

 همده اآينچي اوچون واجيـب      ، هم مالدار  ،هم اووچو    بو( طبيعتين ديريلمه سينه    

 تـاچينلر   . قـايغي سـينا قـالير      ، يازين گلمـه سـينه ديكـن لـري بـسله ييـر               ،) ايدي  

 رهگؤمحـض بونـا     .  روحدان قورويور    س آئچي اونقونو انسانالري پي    ،ي  اينانيرديالرآ

 همـين   . سينه آئچي دريسي قويوردوالر    نموش اوشاغين نن  ل دوغو ینيئ ده اونالر 

 قوشـــون ،نينييك دن داغ آئچـــي ســـشبئـــ  اونـــالر.الردا دا وارمـــيشآلتـــاياينـــام 

                                           
  44صفحه ،  1908 ، آشقابات -  قوراوقلي- 48

 ،  آذربايجان ژورنالي »آلي آيشي و آوراوغلو اوبراز الرينين پروتوتيپلري حاقييندا« ،ف وسيد ا. م :  باخ - 49
1978 ، oN  3 .   

  37 صفحه ،19640 ، باآي،شافي تاريخ بندنينكینين ايتورگيياسامارذربايجان دآ ،لطانليوعلي س:  باخ - 50
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ــشالرآســومويونو  ــا دا .سارمي ــالتراق« بون ــشلر»م ــورآ. دئيرمي ــرم ت ــين  ن ل آئچين

ــو  ــه . ساييرميــشالرمقــّدسبوينوزون ــاليم بئل داغ . رتيرمــاق اوالر آالرين ســاييني ث

 آـي يـا   يرسـتر گؤ آیـدین پ آ آئچي ايله باغلي يادا سالديغيميز اينامالر    ،آئچيسي

 آئچي ايلـه عالقـه      .يا اهلي لشديريلميش آئچي اونقون ايميش      داغ آئچيسي و  

 زونـو ؤ باشـقا شـكيلده ا     -قا  ي خـالقالردا باشـ     باشـقا تـورك ديللـ      يـا  و بو دار اينامدا 

 آئچـــي ســـينه اينامـــا بـــاغ ،راشـــديريچيالر قئيـــد ائـــديرلرآي آ .ميـــشديرسترگؤ

ــزالرداقير ــرده ،غي ــورآمن ل ــرده و ب  ؤ ا، ت ــك ل ــالقالردا راســت   . زب ــي خ ــورك ديلل ت

ان همين خالقالر يـازي تمثيـل       وغونددلو آئچي باشلي جا اونقونالردان ا     .گلميشلر

 دار دايــره ده مراســيملر ، گئنــيش ی آيچيــك لــ–و لــآيوبؤين شــرفينه ن آئچينــائــد

 ، تـام  ، بعضن ،ن ده ييشيك ليكلرلهعّيوبئله مراسيملره  واخيتندا م    . آئچيرميشلر  

 ،لر  ن اوچـون تـووي    ثـال يم .يميز خـالقالردا وارايمـيش    گديت قاليق شكيلده ياد ائ    بعضن

ــيئســاري آ ــشلر نچين  ،يرآي ســترگؤماالر راشــديرآ.  شــرفينه مراســيم آئچيرمي

 بــو. ســيم وارمــيشچــي اونقونــو ايلــه بــاغلي مرا ئذربايجــانلي الردا دا واختيلــه آآ

ــ. مــانالرا آيمــي ياشــاييرميش امراســيم ســون ز ي آيمــي بــو گيدايرلــي ده دئييل

لن بــو  يــازين گليــشي ايلــه آئچيــري.نيــرآدال » آوســا–آوســا « تاماشــا -مراســيم 

لــه آيمــي ي حام،آوســا ايكــي جــانلي  تمثيــل ائــدن ی تاماشــادا قيــش-مراســيم 

 :يليرسترگؤ

   »ما ال وورمايين              آوسام ايكي جانليدير آوسا«

 ،نـه اوچـون ايكـي جانليـدير ؟ چـونكي قـيش گئديرسـه                  آوسا ائدن تمثيل   یقيش

قـيش يـازا    . زونـون يئرينـي يـازا وئريـر         ؤ ا ، صـحنه سـيندن چيخيرسـا        آت حيـ  ،اولورسه  

ــر يحام ــه دي ــستر .ل ــو   - اي ــستمز او ب ــدير  -»اوشــاغي«اي ــازي دوغمالي  -مراســيم .  ي

آئچـي آوسـاالرا يـاخين      م يانينـدا    اد آ  بيـر  .تاماشانين سونونا ياخين آوسا ايكي لشير     

ــرالآدامــدان آئچينــي آ آوســاالر همــين .الشــير ــانتالرارلي  آئچــي رهگؤ  و اســاس واري

ــدورورؤآوســاني ا ــديرلر آدل توپالشــانالر شــ .ل ــو. يق ائ اماشــادا آئچــي   ت-مراســيم ب

 اسـاس اونقـون سـاييلديغيندان       ، مقـّدس آئچـي   . چيغا يازي تمثيل ائـدير      آ -چيقدان  آ

 . ائديرميـشلر  »جـه يعالوم« خسته ني ده آئچي اونقونونا تاپينما ايلـه          بعضنالر  يتارانچ

مينجــي عــصرين اول لرينــده تــارانچي باقــشيالري باســقيالري خــسته نــي توغــون  راي

:  تئـز سوروشـارميش   -ه قالديرارميش و اوندان تئز   يگؤيالي   خ ،اوستونده اوتورداميش   

ا يــگوآن ر وئــرآتثبــت جــاووزويــون قاباغينــدا جــانالرنيرمي ؟ خــسته م گؤچــي ئ آيگؤ

 .شاره ديـر  یـ ينـه ا  يگ ل مقـّدس  رنـگ ده اولماسـي اونـون         يگؤ  آئچينين    .ليرميشغااس

ــگ يگؤ ــانري ســينا  يگؤ رن ــعاي ت ــر  دي ــلوژو ميف،اســكي ده. دي ــئسينده حی وانالرين ي

 ليــك مقــّدس.  رنگلــي تــصور ائدرميــشلر يگؤينــي بيلــديرمك اوچــون اونــو گ ليمقــّدس

آئچـي اونقونونـون   .  باشقي الر آئچي دريسي گئيرميـشلر    ،عالمتي اوالراق اوزانالر    

ده راسـت   »بـاي بـورانين اوغلـو بامـسي بئيـرك         «لرينه ده ده قورقـود بـوي الرينـدان          زاي
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ــك ــو.گليري ــه آيمــمــساله  ب ــود چــوالرين   اينديي ــه ده ده قورق ــا ،ي ن ــه ده ميفولوگيي  ن

ي گـ چك باني چيچـه     يگؤ - زلگؤ بئيرك   .يشديره م ائتمي جلب   تّقیيالرينين د جراشديريآ

 دولـو   -چـونكي  قيـزين دلـي        . مـاق چتـين ايـدي       تاه چ کـ ايـسته     بو .لماق ايسته يير  آ

لـوم  ؤبـو ا   ايله   تیحين مصل تعا جاما .موشرلدوروؤقارداشي باجيسيني ايسته يه ني ا     

 قورقـود   .قورقـود گئـدير   ي  گزونه عمل ائتـدي   سؤ ،رمت  ؤحينه هامينين   گديريم ائلچي لي  

 قوومادا قيزين قارداشي دلي قارجـارين الينـدن قورتارمـاق           - قاچما   ،ائلچي ليك ده     بو

 بيــر توغلــو باشــلي دورو ،يغيــري آآئچــي باشــلي آئچــر ...  « بيــر– آتاوچــون ايكــي 

ديرمـي ؟   يتـصادوف نمـاالري   آداليغيـرالرين بئلـه     آمـشهور    بـو  مگر   . ايسته يير  »يغيريآ

 توغلـو  ،آئچـي باشـلي    يغيـر واختيلـه دوغـرودان دوغرويـا    آايكي  جه هرز بي !لبته يوخ ا

لمـاالري  و دورلو زوومورفيك باشـلي ا     -الرين دورلو آتچونكي  . ر اولونورموش   باشلي تصوّ 

 اا اونـ  آتـ  قورقـود بئلـه      .يرسـتر گؤقبيله بيرلشمه سينده ايكي اونقون اساس اولدوغونو        

ــي رهگؤ ــو   ، مينيرآ ــشمه ســينين اونقون ــه بيرل ــو قبيل ــو    اون ــون ( آئچــي و توغل ) قوي

ــائ خــي ايرلــي ده قئيــد آ .ه ائتــسينعــدافيوم ــورك ديللــي خــالقالردا داغ  ،ديك آــيت  ت

الرا آتـ  قورقـودون بئلـه      ، دئمـه لـي      . يامانـدان قورويـور    ،آئچيسي اينسانالري پيس دن   

 ،ردوك آـي    گؤ ايرلـي ده     ز بيـ  .فولوژي باخيمدان اساساالنديريلميشدير  مينمه سي مي  

ــاي ــاداي«(الردا آلت ــارا-م ــسان طــالعي   ) داســتانيندا» ق ــو   حاققاين ــرن قوق ــر وئ ــدا خب ين

 »يوشـچو ؤقيزيـل د « . آئچـي باشـليدير    آتدا    ده ده قورقـود    . باشليديالر آتقوشالري    

يـدير  آدل قوش قان  ،ئچي بوينوزلو    آ آت ، باشلي   آت آئچي بوينوزلو و قوش      آتده ايسه   

 ريـ ر ائتمـك ده ب     بيرينه يـاخين شـكليده تـصوّ       - زوومورفيك توتئملري بئله بير    ،دئمه لي . 

ينـي داغ آئچيـسي     آتنـون قبيلـه سـي       »يوشـچو ؤدقيزيـل   «. يلـدير گلمـاميش د  ومعنا ا 

 خوصوصـي ي تصور ائدرآن او اينانيرميش آـي اوچ زوومورفيـك اونقـون             آدلبوينوزلو و قان  

ه ايكـي   لـ آن بئلـه ليك   ر باشلي وئـر   آت ولي قوش آلتاي .قورويور  آئچي اونو  ،ه قوشال   ايل

 همين قبيلـه    ،يره نيريك آي    ؤبونونال همده ا  . ونون گوجونو بيرلشديرير    قزوومورفيك اون 

ده ده قورقـود    ( اوغوزلو  .  ايكي زوومورفيك اونقون گوجلودور      اساسنبيرلشمه سينده   

چاليـشميش و    آغـا زونو پيس دن قوروم   ؤباشلي ائتمكله ا  ي آئچي   آت ) رهگؤداستانينا  

  .لموشدوروور آي الپ قاباقالر اونالردا دا آئچي اساس اونقون ارونگؤ

ــه چيخيرآــي  ــاي ،بئل ــل د«الرين  آلت ــه بيرلمــشه ســينين »يوشــچوؤقيزي ــون قبيل  ،ن

ــر )  قــوش ، آئچــي ، آت( عينــي ليــك ،شــترك ليــكواوغــوزالرين اينامالرينــدا م . واردي

 قبيلـه بيرلـشمه سـينده عينـي         »يوشـچو ؤقيزيـل د  «الردا  ز ايله آئچي اوغو   صيخوصو

ــدور  ــو .مقــصد داشــيميش اونقون  ،ذربايجــانلي الردا آ ،دئمــك اوالرآــي    آئچــي اونقون

 موبـــاریزه  يامـــانال، پيـــسله، خـــالقالردا يـــازي تمثيـــل ائتمـــيش .تـــورآمن لـــرده و ب

نون قبيلـه بيرلمـشه سـي    »شچوويؤقيزيل د« ائديرآي تاثبیداها ا  بو بير . پارميشدير  آ

 .و عينـي قايناقـدان قيداالنميـشدير      تفكـور ورك ديللي خالقالرين ميفولوژي     تا  ايله باشق 

 بعضي تورك ديللي سـوي بيرلـشمه لـري          ،يلميش آي   یآئچي اونقونو ائله گئنيش يا    
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ــري    ، ــسيله ل ــري سيل ــشمه ل ــه بيرل ــونالرين   ؤ ا، قبيل ــين اونق ــي هم ــه آزلرين دي ايل

ائرآـك  (ينـدن بيـري تكـه       دن قبيلـه بيرلـشمه لر     م اوچـون تـورآ    ثاليم. شالر  رنديرميآدال

قيزيـل  «دئمـه لـي     . 51بيلـه وارمـيش   قي  آدلآئچيلي   تورآلرده ساري . نير  آدال) آئچي  

 خالقينـدا يـازين بليرتيـسي        ،رلمشه سـي سيلـسيله سـينده      ينون قبيله ب  »يوشچوؤد

نـي   یر یئ زؤقـوورو ا  يپاغينـدا دا ف   وومورفيك اونقون اولدوغوندان اونـون پا     زآئچي باشليجا   

  نـون پاپاغينـدا باشـليجا زوومورفيـك          »يوشچوؤقيزيل د «دويو آيمي   رونگؤ. توتموشدور  

 »يوشـچو ؤقيزيـل د  «. باشقا شكيلده عكس اولونموشالر      و يا  رو توسالر بو  آ ،اونقونالر  

  قـوش قانـادي اولماسـينين سـببي        ،چـي بوينوزلـو   ئين نه اوچـون آ    آتينداآي  پاپاغنون  

سـوي   نون منصوب اولدوغو  »شچوؤقيزيل د « سيزآي   شوبهه . یالشدآیدینيه سن   ید

ــسيله ســيني   ــشمه ســي سيل ــري ،نبيرل ــري قوشــا  - آي ــه ل ــري قبيل ــه  ، آي  آئچــي ي

عالمـت  )  آئچـي  ،قـوش (ا باشـقا اونقـونالرين      آتـ  ده اونالر    رهگؤ تاپينميش و محض بونا   

يـوانالرين  ئآيـري ح   -بيزجـه آيـري   .  عـالوه ائتميـشلر     بوينـوزو  ،لريني بليرتيلريني قانادي  

زونـده ايكـي اوچ اونقونـا       ؤا نقبيلـه نـي    ر ائديلمـه سـي هـم او       بيرگه اونقون آيمي تصوّ   

. ه سـيندن سـونرا يارانميـشدير      مرين بيرلـش  يلـه لـ   ب ق ، همـده سـوي الريـن      ،تاپينمادان

 بئلــه ، ســونراالر تــانري الر بيرلــشميش، قبيلــه لــر بيرلــشديكجه اونقــونالر،ســوي الر 

 . ه اونالرين بيري غاليـب گلميـشدير      ج ايسه زامان آئچديك   بعضن ، بيچيملنميش ،هليكل

 ، بيـري    .ين ايكـي سـببي اولـور        گـ  ده غاليـب گلمـه       موباریزه بئله   ،ولوژي عالمده   فمي

 بيرلـشمه ده    نـين  قبيلـه    ،اپينان سـويون  تا   بو و يا باشقا اونقون     ،بلكه ده باشليجاسي    

. نده آـي رولـودور      تيونون همين قبيله لرين معيـش      اونق  ديگري ايسه  ،غو موقعدير وتوتد

 اگر اونا تاپينان قبيله لـر بيرلـشمه سـينده           ،شتله سيخ باغلي ايديسه   ياگر اونقون مع  

ــووتلي ــو ،ق ــون اونقون ــسه اون ــو ايدي ــر ، گوجل ــل « . تانريــسي دا باشــقاالريني يئني قيزي

ينـدا  پاپاغ نـون    »ويوشـچ ؤقيزيـل د  « اونالريـن    ،رد اوخ وارديـر   ؤ نون پاپاغيندا د   »يوشچوؤد

اوق  -اوخ.  قانونالري ايله سـيخ باغليـدير   لتؤد ميفولوژي   ،ي ميفولوژي   اولماسي جيدّ 

ور معناسـيندان   ه مـش  ، معلـوم    ، اوچـون    ثـال يم. دور زسؤتورك ديللرينده چوخ معنالي     

ماق ايرسـن    چاغير ،يله  ی عا ،) اينسان قوروپو (باشقا اونون قبيله داخلينده آي بيرليك       

  قاالن

  ****************وشوبدور د 67 و 66ص **************

ــوز ق  ــااســونرا اوغ ــه ســي  سؤنين غ ــصادوفينم ــدير گي دت ــاي  . يل ــونكي ي  اوخ -چ

  بيـر  مقـّدس ن اونـالري    غـا ا ده اوغـوز ق    رهگؤائله بونـا     يليرميش و ی سا مقّدس دااوغوزالر

رامين ايزلرينـه   يـ حتئ ا ، اوخا تاپينمـانين   - ياي   .شئي آيمي اوغالنالري آراسيندا پاياليير    

 ، داسـتانالريندا  ،سيرادان آذربايجـان افـسانه لرينـده        او ،الرداقبير چوخ تورك ديللي خال    

  .لرينده راست گلمك اولورخي اثری تارحّتا ،ناغيلالريندا

                                           
  128  صفحه، 1977 ،نقارا آ ايكي آيتاب  ،جنوبدا تورآمن اويماقالري ) يامسين (علي رضا يالمان  - 51
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 ،الي داســتاني وئرســموســلمانســلمانليق دان قابــاق و وعلمــه اوغــوزال بــاغلي م

. ليق دان قابـاق اوالنيـدير     موسـلمان ياسـي    اوغوزنامـه نـين اويغـور وئرس       .ردئييم بلليدي 

ين ناپينمـا تا  اوخـ - وئرسياسـيندا دا يـاي  ی نـين  لغاضـ اوه خاني ابو   و خي  الدین نين رشيد

قيزيل ياي تاپيپ گتيـرن اوچ      « :ينا دئدي اوغوز اوغالنالر : ير  سترگؤزونو  ؤچيقجا ا آايزلري  

. ناجاقـسينيز آدال بـوزوق    سـيز . لوب اوز آرانيـزدا پايالشـديرينيز      بؤ اونو )قارداشالر(يوك  بؤ

ــوزوق    ــا آيمــي ب اوچ اوخ . نــسينآدالســيزين ياراناجــاق نــسلينيز الن دونيــانين آخيرين

ره ينلـــر دونيـــانين آخيرينـــا قـــدر اوچـــوق ؤتگتيـــرن اوچ آيچيـــك قـــارداش و اونـــالردان 

. لديلمـه ميـشدير   ه  سيزين تاپديغينيز يـاي و اوخـالر آدامـالر طرفينـدن دوز           . نسينالرآدال

ايـسه    اوخـو  ، حـاآيم  ،بيزدن قاباق ياشايانالر يايي شـاه       . ندريليبديرگؤفيندن  ري طر تان

طرفـه   نلديلرسه اوخدا اوؤيقامته يستیمانسي ا  اوخو ، چونكي ياي  ،ائلچي ساييرديالر 

فين ياشـاديغي   ي مـولّ  ،ور آـي    رونـ گؤ آیـدین ن پارچـادان    للغاضـي دن گتيـري    ا ابو .52اوچور

زونـو قورويـوب    ؤ تاپينمـا ا   ،رام  يـ حتئ اوخا ا  -ياي  ) يكايل ل  ي يوز جاون يئددين (رده بئله   ؤد

تاپيقـدان سـونرا      اوخو – اوغالنالري ياي    يننغاا بوردادا دا اوغوز ق    .بيلميشدير   ساخاليا

 دن  يگؤ خـو و ا –زو و نسلي يـاي      ؤ اوغوز ا  ،ندان قاباق غاا اوغوز ق  ،لررينيته يييه ل  حاکيم

ييـه لـنن      اوخـا  – ده بئله يـاي      هرگؤا  ائله بون .  تانري طرفيندن گلمه سايميشالر    ،گلمه  

ــدان   ــر گــون دوغان ــدر حــاآيم اولو تا گــون ب-ل ــا ق لغاضــينين ا ايــسترسه ابو،موشــالرران

 اوخ ايـسه اونـا تـابع        ،ميـت ي يـاي حاآ   ، اوخ يايا تابعدير     ، اولورآي   آیدینوئرسياسيندان  

يجيالر چـوخ  ناد ائـده رك آراشـدير  يستیـ آيمـي دليـل لـره ا       بـو  ور بو و  رونگؤئله  ا. اوالندير

ــرو اوالراق ــي   ،دوغـ ــشلر آـ ــه گليرميـ ــه قناعتـ ــاآ ، بئلـ ــاي حـ ــسه ،ميتين ي يـ  اوخ ايـ

يـا اوخ داشـييان حـاآيم         و ناوخ گونـدر  . 53ين عالمتـي ايمـيش    گ تابع لي  ،واسسالليغين

،  بيرقبيلـه يـه    ،يئـري گلمـيش آـن قئيدائـده ك آـي          . واسسالي اوالن حـاآيم ايمـيش     

 قبيلــه نــي همــده ،وي بيرلــشمه ســيني بيــر لــشمه ســينه اوخ يولالمــاقال ســقبيلــه 

تورك ديللـي     اوخ –ياي   ،مه لي   ئد.  شوله نه چاغيرارميشالر   ،يوك دويونه   بؤ ،يوروشه  

ائلـه  .  سياسـي معنـا داشـييرميش        -ي  مـاع يجتيا خـالقالردا    ،قبيله بيرلشمه لرينـده     

 زونه مخـصوص اوخـو    ؤ قبيله نين ا   ، ده هر بير سوي بير لشمه سينين         رهگؤمحض بونا   

  .اولموشدور

يتله عالقـه سـيني     حاکيم مدنيتينده آي اوخالرين ميفولوژي و       »يوشچوؤقيزيل د « 

ي گـرك   گـ تـري ده اولـسا يـاد ائتمـه          ؤ ني ده بوردا ا    مسالهالشديرماق اوچون بير    آیدین

 لرينــده باشــليجا ميفولــوژي لــتؤداوخ تــورك ديللــي خــالقالرين  -يــاي: يريقیلــي ســا

ــو  ــدان اون ــامالردان اولدوغون ــشمه ســينين  اين ــه بيرل ــالقين، قبيل ــت، خ ــؤد ، نهاي ين لت

. الرينـا حـك ائديرميـشلر     ل آيمي پو  گئرب ،ر تئرمينله دئيلسه  يصاعو م ،عالمتي اوالراق   

                                           
  27  صفحه،1957 ،ل -م) آمن جهرتو(جره يي ترآمه ش ،لغاضي اخيوه خاني ابو  52-
 بوللئتئن ،ايشله نمه سي قوقي بير سيموول اوالراقواوخون ح اسكي تورك لرده ،ثمان توران وع  53-

  .35  صفحه،جيلد دوققوز ) رآجهوت(
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يــاي و اوخ  ســيرادان تــوغرول بــه ي پولونــدا  او، ســلجوق خاقــانالري ، اوچــون ثــاليم

ل یـ ي قيز گايلـده آـسديردي   -444جـري   ي توغرول بـه يـين ه      ،شكليني حك ائتديرميشلر  

طرفينـده آـي يـايين       پولـون آرخـا   .  اوخ حك اولونموشدور   -پولون هر ايكي طرفينده ياي    

ــه   ــده عربج ــيلاله«ايچين ــشدير»ل ــاه  .  يازيلمي ــك ش ــاروق ورآبؤ ،ملي ــلجوق . ب وي س

زونــون سؤ »لــيلاله«ن ايچينــده ييــاي. بئلــه يــازي وارديــر    خاقــانالرينين پولالرينــدادا 

 ،وروشـ گؤخالقين دونيا    نين و اونون منصوب اولدوغو    آسديرميش خاقا  يازيلماسي پولو 

 . چـوخ معناليـدير  »لـيلاله «زو سؤعـرب  . دونياني درك ائتمه سـي ايلـه سـيخ باغليـدير       

اونـدا بئلـه    .  معناالريـدا وارديـر    »اهـ آلال« ، »ين آـي  هـ آلال« ، »ا مخـصوص  هـ آلال«اونون  

 زونـو سؤنـده لـيلاله     نالرين يـايين ايچي   اخاقـ . ا مخصوص دور  ه اوخ آلال  - ياي   ،چيخيرآي  

مـده باشـقا    هبـو . يني بيلديرمك ايـسته ميـشلر       گ لي مقّدس اوخون   -يازديرماقال يايين   

ي هـ  ايال »وخـ  او –يـاي   «يـت لرينـي     حاکيم اونـالر بونـونال      ،بير مقصدي ده گودموشدور   

 خاقانالر يـالنيز پولالرينـدا      .زه چارپيديريرميشالر گؤندوغونودا  و طرفيندن قور  يگؤ ،تانري  

في ي سـوريه مـولّ    ،يـاي و اوخ شـكلي چكديرميـشلر        ينداداتوغرالالر ، دامغاالريندا ،يلگد

 اوخ   - توغرول بـه يـين خليفـه ال قايمـه يـازديفي مكتوبـون باشـيندادا يـا ي                     ،يازيرآي  

يــايين تــصويرينين حــك اولونماســي آــئچن عــصرين  -يــاي دامغــادا. شــكلي وارمــيش 

ــايالردا   ــدر آلتـ ــونونا قـ ــيش سـ ــاقالرين.وارايمـ ــداآي  خـ ــداآي ، پولالرينـ  ، توغراالرينـ

 همـين خاقـان واسـسالي       ، اوخ بيلـديريرآي     - مكتوبالرينـداآي يـاي      ،دامغاالرينداآي  

رد اوخـون   ؤونـده آـي د    رآبؤنـون   »يوشـچو ؤقيزيـل د  «اوندا  ) ياي(. اوالن حاآيمدير ) اوخ(

 و   نون خاقـان   »يوشچوؤقيزيل د « ،بيلديرميشلر آي    اوخالر بو.  الشير   آیدینمعناسي  

رد دنــه ؤبيزجــه بــورادا اوخــون د.  ايمــيش لــتؤد واســسالي لــتؤديــا تكــين اولــدوغو 

 بيلديرمك ايسته مـيش آـي       لتؤدهمين   رد اوخال ؤ د ،ي دئييلدير   تصادوفاولماسي دا   

اوغلونـون گلـه   . رد طرفينده واسـسالالري وارمـيش     ؤ د ،هتيندهجرد  ؤ اونون دونيانين د   ،

 قــارا اونــون -اولمــاق آرزوســوندا اوالن مــاداي رد طرفينــده حــاآيم ؤجكــده دونيــانين د

ينـده آـي باغيرســاغيدا   گه بـ ينـدان آســير و گو جآغا دونيـا  -دان جـ آغارد ؤيني دگبئـشي 

  .الرا باغالييرآغاج

 اوزون بوغـاز    ،ينده  گنه  يؤآ قيزيل   ،يل  گيندا د پاپاغ نون   »يوشچوؤقيزيل د «اوخ يالنيز   

 ،نك و آياق قابيداآي هـر بيـر دئتـال           يؤآ ،ن   ائدي دیّقت ،قيزيل آياق قابيسيندادا واردير     

بـو اوخ   . هر اوخ اوجونون ايچينـده ده يئنـه اوخ اوجـو وارديـر            . ا آيريليقدا اوخ اوجودور   چپار

 مقـّدس ينـده اوخ    لتؤد نـون    »يوشـچو ؤقيزيـل د  «ا تـصديق ائـدير آـي        هـ اوجالري بيـر دا   

بعــضي . اغليــديراينــامالدا ب ريــينــك ده اولماســي بآؤالرينــين جاوخ او. يليرميش یســا

شـورالر  . ر  اوخ اينساني پيس حالالردان قورويـو       ،ترورك ديللي خالقالر اينانيرديالر آي      

-ينه يـاي  يگنـون بئـش  وسون و اختالرا آيمي اوشاغي پيس روحدان قورمـاق اوچـون ا     

يئنــي دوغولمــوش اوشــاغي پــيس روحــالردان قورمــاق    يــاقوتالردا.اوخ قويارميــشالر 

 قيـزيلالر اوشـاغي     . اوخ آسارميـشالر   - اوستوندن آيچيك يـاي      ينينگاوچون انون بئشي  
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تئلئـوتالر و قومانـدينلر     .  اوخ آسارميـشالر   -بئـشيك دن يـاي     قوروماق اوچون ائودن و يـا     

 - مـاي آنـا و يـا اومـاي           ene - مـاي    -ه  هـ  ائـدن ايال   هيمايح اوشاقالري   ،اينانيرديالرآي  

ene            تئلئـوتالر   .ريـو وپـيس روخـالردان قور     اوماي آنا الينده ياي و اوخ يئنـي دوغولمـوش 

زده دئييليـر   سؤهمـين آلقـيش     . ز دئييرلر سؤه ايلكين قويارآن آلقيش     گاوشاغي بئشي 

 ،سـاالر ا خاآ .  مـاي آنـانين قيزيـل يـايي وار          eNe-NiN -اميـسي مـاي     ه اوشاق   ،آي  

يچيـك  پارچـادان فيقـورالريني تيكرديلـر و يانينـادا آ         ) اوماي آنا ( ائنئنين   -قاچينالر اوماي   

ــاي  ــارديالر -ي ــو   .اوخ قوي ــالقالرين چوخ ــي خ ــورك ديلل ــزه دوغ  ت ــاغين  وت ــوش اوش لم

   . اوخ آسارميشالر-ينين اوستوندن ياي گبئشي

  اوخ تــورك ديللــي- يــاي ،الشــيرآي آیدین اوخ حاققينــدا دئيــيلن لــردن بئلــه  -يــاي 

 - يـاي    .اوخ واسساليغين بليرتيسي ديـر     ،ين  لتؤدستقيل  و ياي م  ،دير  مقّدسخالقاردا  

يــوك بؤين لتــؤديــيم لرينــده داشــييانالر ئ آيريليقــدا گ-بيرليــك ده يــادا آيــري  و اوخــو يــا

يميـز آيمـي دئيـه سـن        جگه  رگؤ سـونرا    ، تكـين لـر ايمـيش لـر        ، خاقانالر ،ماينده لري ون

 ائنگـئلس   . ف   ، اوخ شـكلي چكديرميـشلر     - شامانالردا پالتارالرينـا يـاي       -يوك قامالر   بؤ

 ، اهميت وئررك يازميـشدير آـي        يوكبؤ والر جمعيتينده اويناديغي     اوخون اينسان  -ياي  

... «. ي اولـور  گي اينسانين دايمي يئمه     حئيوان راسيندان سونرا اوو  يختیو اوخون ا   ياي

 تاوف تـصرّ يـوك بؤ اوخـون  - ياي ».اووچولوق ايسه نورمال امك ساحه لريندن بيري اولور 

 نونه تـدريج  تفكور ني اينساني کسيز اس  شوبههه اهميتي   عدافيو قبيله ني م   ،زونوؤو ا 

ــاثير ائـــديردي  ــا . تـ ــازيرآي . پ.  ده ل رهگؤائلـــه بونـ ــاپوو يـ قبيلـــه « اوخ - يـــاي ،پوتـ

 اوخ اسـکی اینـسانين،      -یـای »ایدئولوگيياسينا تـاثير ائتمـه گـه بيلمـزدی        قورولوشونون  

ين حاليســ اينــسان بــو. يلــي يونگــول لــشديريرديئآســيلي وضــيعيتني خطبيعــت دن 

 يئنـي ميفيـك   - اونـا يئنـي  ،س ائتديكجه اونـو ميفيـك لـشديريردي      يا چوخ ح  هو دا ولونر

 ميفولـوژي   ، دوزومونـده    لتؤدرك ديللي خالقالرين    و اوخون ت  -اي  ی. وئريردي   فت لر يص

ور صا ياخــشي تــهــروشــونده توتــدوغو مــوقعي داگؤرون دونيــا ؤ اســكي د،ونــده تفكور

  .ماغي گرك لي بيليريكالشديرآیدین لري ده مساله یبعضائتمك اوچون 

 قبيلـه  ، بـوي بيرلـشمه سـي    ، سـوي  ،لـه  يتورك ديللـي خـالقالردا اوخ همـده عاي        

ــو . دئمــك ايمــيش   ــا بيزجــه اوخ ب ــشدير    معن ــا چــاالرالريني ســونرادان قازانمي . و معن

ه لــنن دن ســونرا  یييــ اوخــا–يــاي   اوغــوزالر،ردوك آــي گؤيوخاريــدا اوغــوز نامــه لــردن 

ــر وم ــشير ل ــديرلر ، اونقــون ،يــت اکيمح. ســتقليل ل ــده ائ ــاق ال ــر .  تورپ ــه بي  اوخــون بئل

ييـشالري   سوي ال باغالميش و بو آنال      ،يله ايله یعا  سجيه سي اونو   لتؤد ،ميفولوژي  

رام تـورك ديللـي خـالقالرين    يـ حتئ ا،اينام  اوخا– ياي ، بلليديرآي  .فاده ائتميشدير   یدا ا 

 اوخـا اينـام     -ياي  . ريچولوقال عالقه دارد  ووااوخ آولتو    - ياي –يا  . معيشتي ايله باغليدير  

 قورماالرينـدا   تايـ ا او يئنـي يئتمـه لـرين ح        ،قدر گوجلو ايميش آـي       همين خالقالردا او  

 تـاريخي   ، تـاريخي    - ائتنوقيرافيـك افـسانه وي         ،ميفولـوژي   . نـاييرميش   یو رول ا  يوكبؤ

 ،يلـه ده    یبيـر عا   اووچولـوقال مـشغول اوالن هـر         ،آي  ر اولـو  آیدینئريالالردان  تابديعي م 
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 ، او   ،يله قورا بيلمـزميش     یيب اوو اووالمادان عا   آت اوخ   ،قبيله ده يئني يئتمه ياي چكيب     

 اوخ ، رهگؤائله بلكـه ده بونـا   . ميشانا بيلمزقوقونو قازو باشچيسي ح عایيله موستقيل

ــه ــينعایيلـ ــسينه  ، نـ ــويون بليرتيـ ــو - سـ ــه چئـ ــين  ر عالمتينـ ــونراالر همـ يلميش و سـ

يـا باشـقا     قبيلـه بعـضي و     ،اپينان سوي   ت ا)ياي(اوخ. ئتميشديرا ایفاده آنالييشالري دا 

 قبيلـه سـينين    ،ز سـويونون  ؤ ا پومورفيـك اينـامالر آيمـي اوخـو       زوومورفيك اونقونالر آنترو  

 بعـضي   ، بعضي قبيله لر اوخـو     ، جه ييك آي     رهگؤسونرا  . آدي آيمي قبول ائتميشدير   

 ورآي اوغـوز  رونـ گؤ نی دن آيـد   »نامـه  وغـوز ا« .رتورموشـل  گؤزلرينـه آد  ؤلري ايسه يايي ا   

 قبيله بيرلشمه لـرينين بـوزاق       .دينديرآدالتاپانالري بوزوق و اوچوق      اوخو ن ياي و  غااق

الرين اولــو ق بيــر چــوخ تــورك ديللــي خــال،يــل گنمــاالري يــالنيز اوغــوزالرين دآدالاوچــاق 

ري ايلــه ســس لروشــگؤ ميفولــوژي ،ئيا الريد ايــ،بابــاالرينين دونيــاني درك ائتمــه لــري

زو اسـكي   سؤ »بـوز « آدينـداآي    »بـوزوق « ،يئري گلميش آن يادا ساالق آـي        . لشير

 ياخـشي   ، رنگي اولگئن تـانرينين رنگيـدير      »بوز«ائله جه ده      و »آغ«. اينامالرال باغليدير 

فت لـي  ي اونـون اينـسان صـ   ،بوزوقالر اوغـوزون گونـشين بليرتيـسي     . ليغين عالمتيدير 

 ،گون خـان  (شوا ايچينده ائنن قيزدان دوغولموش اوغالنالريدير       دن  يگؤ ،مو اوالن   وتجّس

 ک گـون چيخـانال بـاغلي اولدوقالرينـدان آيچيـ        ،گونـشله    اونالر) .  اولدوز خان  ،آي خان 

 - يعنـي اولگـئن لـه    ، ده اونـالري بـوزاق      رهگؤ محض بونـا  . قارداشالريندان اوستوندورلر 

آيچيــك . نديرميــشدير آدال ســوي ،عایيلــه بــاغلي ، گونــشله ،بــوش تــانري ايلــه   

 جآغـــا ،ي جآغـــاايـــسه دونيـــا  )  خـــان يگؤ ، تئنيـــز خـــان،داغ خـــان(قارداشـــالري 

ين جآغـا سويون اورتاسينداآي    ،م ائتديرن   وباشالنغيجيني تجسّ   سو ،يجيني  غباشالن

 ايكينجي درجه لـي اولمـوش       نسبتي بيرينجي لره ن   ،ايچيندن چيخان قيز دوغدوغوندان   

باشــالنغيج   لــو»اوچ« تــورك ديللرينــده ،يرآي بلليــد. نميــشدير الآدو اونــالردا اوچــوق 

 قبيلـه   ، قبيله ،سوي. نميشالرآدال ده همين اوغالنالر اوچوق      رهگؤ بونا. اساس ايميش 

 اوچــون ثــاليم. آومپونئنتينــه راســت گلمــك اولــور) اوق(رينــدا اوخ آدالبيرلــشمه ســي 

 سـيخ راسـت     -نين آدينـا سـيخ    ي قبيله بيرلشمه سي   آدلبيده سينده اونوق    آتونيوقوق  

اونـوق خاقـاني    « : ثـال يم  يئنـه بيـر    ».يميز اولـدو    غغـاني بيـزيم يـا     اونوق قا «: گليريك  

  ».يوروشه گئتدي) خالقسيز(هاميسي 

 بارتولـد دفعـه     .و.و.  رول اويناميشالر  يوكبؤاونوقالر تورك ديللي خالقالرين تاريخينده      

 ،ي سـوي    گراك ائتـدي  يشتینئنتينين ا ومپو آ )اوخ( اوق   .رله بو باره ده بحث ائتميشدير     ل

ين گـ ري اون دوققوزنجـو يـوز ايـل لي     آدال سي سيلـسيله لـرينين       ه قبيله بيرلشم  ،قبيله

وش مـ آونـه داخيـل اول    آؤ خـالقينين سـوي      قبيزجـه قـازا   . سونونا قدر موجود ايمـيش      

ي قوباندا آلتي قبيله بيرلشمه سـ . بئله قبيله بيرلشمه لريندندير  الر–آازوق  /آاسوق

ق  ايلـه قــازو »يوشـچو ؤقيزيـل د « بيزجـه  .نميــشديرآدال »آلتـي قاسـوق  « قآلتـي قـازو  

زون سؤبـــاغليليغي اولدوغونـــدان   قبيلـــه بيرلـــشمه ســـينين ســـوي و آد)قاســـوق(

 يــن تــورك -»قــاز«قــاس . ائتيمولــوژي ســيني قيــسادا اولــسا آچمــاق ايــسته ييريــك  
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  ،»تپـه « ، »وآـسك ليـك   ی«ينده   قوي بال ديللر   ، ساقاي   ،سيرادان قيرغيز   او ،ديللرينده

 اوجـا   ، يوآـسك    »اوق+  قـاس    -اوق  + قاز  « ق اوندا قازو  . معناسي واردير  »اوجاليق«

 و اونـون منـصوب      »يوشـچو ؤقيزيـل د  «الر  »قاسـوق « قـازوق    ،ورآي  رونگؤ. اوخ دئمكدير 

 رهگؤسـونرا  . اولدوغو قبيله بيرلشمه سي آيمي پاپاقالرينـدا اوجـا اوخـالر اوالرمـيش       

ــزگج ــازوق  يمي ــين آدي  )قاســوق( آيمــي ق ــه ن ــل د« قبيل ــون ســوي  »يوشــچوؤقيزي ن

 ، يئـري گلميـشكن قئيـد ائـدك آـي            .ديرکـ  ائـده ج   مـك کؤ غااالشديرمآیدینيني  گآيملي

 يمــين باشــقا نــوع لرينــده اوخ شــكلي چكــديرمك همــده اوخــون آيــين ئيپاپاقــدا و يــا گ

بحـث ائـده     اره ده سـونرا   ب بو( يرسترگؤمراسيم لري ايله ده باغلي اولدوغونو       ) ريتوال(

 نون منـصوب  »يوشچوؤقيزيل د«الر و )قاسوق( قازاق ،اوندا بئله چيخيرآي  ) . جه ييك 

 عينــي آيــين مراســيمي وار ،اولــدغو قبيلــه بيرلــشمه لرينــده عينــي ميفولــوژي اينــام 

ســينين  يــا ســونراالر بيــر قبيلــه بيرلــشمه قبيلــه لــر واختيلــه و بلكــه ده بــو. ايمــيش 

 نــون منــصوب »يوشــچوؤدل یــقيز«يميــز آيمــي جگ رهگؤســونرا . لموشــالرترآيبينــده او

. انـدير تاال ب يمـالي چـوخ آغـ     يحتئالريـن يـاخينليغي ا    )قاسـوق ( ققـازو  اولدوغو ساقالرال 

سـاق   مـدنيتيني بعـضي عـاليم لـر       » يوشچوؤقيزيل د «ايسسيك آورقاندان تاپيلميش    

(SAK) ــ ؤاالآــين آراشــديريجبيالر ســاقالرين   .  مــدنيتي ســاييرالر رك ديللــي  وزونــو ت

ده همـين    يـشيئو کآ. آ.ك  مـدنيتينين آراشديريجيـسي    »يوشـچو ؤدقيزيـل   «. سايميرالر

ــدير     ــصوص ائ ــاقالرا مخ ــدنيتي س ــ. م ــي    ينالآ ــورك ديلل ــاقالرين ت ــديريجي س  آراش

زوندن قاباق آي عنعنه نـي      ؤاو ا . ن قئيد ائتمير  وسلمه ده اول  کاولماسي حاققيندا بير    

الشديريلماسـي اوچـون    آیدین مدنيتينين سوي طـالعينين      »چويوشؤقيزيل د «. ايزله يير 

 ،بلليـديرآي   . ظه لريميزي قئيد ائتمك ايسته ييريك     يالحواققيندا بعضي م  حبيز ساقالر   

.  ترآيــب لــي قبيــل بيرلــشمه ســي اولموشــالرفيــموختل اساســنالر )ســاك(ســاق 

ــزگ جرهگؤآنجــاق  ــي  يمي ــموختل نآيمــي هم ــشمه ســي   في ــه بيرل ــي قبيل ــب ل  ترآي

ائـرادان  (ئـرودوت   ه. لسيله سينين اساسـيندا تـورك ديللـي قبيلـه لـر دورموشـالر             سي

 ،آلتـاي  ،نـديرديقالري سـاقالر   آدالف لرين شـرقي سـكيف       يموّل. و ب ) بئش يوز ايل اول   

سـيرادان آذربايجانـدا      او ،ن يئرلرينـده  عّيوقافقازين م  ستان و سونراالر  ي قازاخ ،اورتا آسيا 

ــاراق قئيــديــســكي موّليــشئوين اکآ. آ. ك. ياشاميــشالر ــ ائف لــره دايان ي آيمــي گديت

 ساقالر ائـرادان قابـاق      رهگؤدئييله نه   .  سوي آددا مشهور اولموشالر    يوكبؤر اوچ   ساقال

احـامني  . ايميـشلر  تي تـابع  ميتينـه مـوقّ   کي بئش اينجي عـصر لـرده احـامني حا         -رد  ؤد

 ،)ســـاقالربيـــز اوجلـــو پاپـــاقلي ( ســـاقالري tiqrahavdبيـــده لرينـــده ســـاقالر بئلـــه آ

xaomauarqa   ساقالري )xaom  پـارا   - تيـاي    ، نهايـت    ،)راليان ساقالر ي ايچكيسي حاض 

  paud -نميـــشالر و آراشـــديريجيالر تيقـــرا آدال) دنيـــز آرخاســـينداآي ســـاقالر(داراي 

ــاقالريني ــاقالريortokaribant س ــورقيي   xaomauarqa ، س ــسه آمي ــاقالريني اي   س
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. نـديرير آدال  "ortokaribant" نيیيقراحـاود سـاقالر    ت هئـرودوت . 54نـديريالر آدالساقالري  

زون معناسی بيـزه شـيش پاپـاقلی        سؤین قئيد ائتدیگی کيمی هر ایکی       يشئوکآ. آ.ك

فينين ي يونـان مـولّ    ،چاليـشيرآي    غاا اينانـديرم  آکيـشئو . آ.آراشدیریجی ک . الر دئمکدیر 

 گئييمـي   ختي جميشدده شكلي حك اولونموش سـاقالرين      ت  ي ساقالرال گتصوير ائتدي 

 ديـ عاي اا چـوخ سـاقالر    ه بيز پاپاق دا   ، شيش   ،ف بئله قناعته گليرآي     ي و مولّ  55عينيدير

ــدان اونــ  ــشالرآدالقلي ا شــيش پاپــ -ر تيقراحــاود الاولدوغون ــگؤ.  56نمي دويو آيمــي رون

ل ع قبيلـه بيرلـشمه سـينه اونالريـن مـش          ،ساقالرين هر اوچ سـوي بيرلـشمه سـينه          

ريـن  آدالبيزجـه بـو     .  ده وئرميـشلر   رهگؤيقالري يئره   دياشا و) پاپاق( گئييم لرينه    ،لرينه  

ــن اهــئچ ــرينين اؤ بيــري اونالري ــده دؤزل ــديرگزلرينــه وئرديكلري ــو. يل ــشوالرينآدالب  ،ر قون

آآيـشئو  . آ.ك .رديـر آدالساقالرال بو و يا باشقا شكيلده باغلي اوالنالريـن وئرديـك لـري              

بيلـسين آـي     اوال «:ريه چاليـش  گرينين معناسيني بئله دقيـق لـشديرم      آدالساقالرين  

 ائتنوآونـو حاققينـداآي يئنـي    "tiqrahauda"زوندن يـارانميش    سؤ )اوخ( tigraميديياجا  

ا ه دا ، ساقالري   tiqrahaud يعني   ،نالشديراجاقديریا دا آيد  ه ني دا  مسالهايضاحيم بو   

ــق د ــدقي ــاقلي الر ،سك ئ ــل گد  شــيش پاپ ــ «ي ــاقالر ااوخ شــكيللي پاپ ــان س  »ق قوي

ــرين هام ،مــان آــيوگ... رآــديرنديرگآدال ــ ســاقالرين و ســكيف ل ــاق ي سي شــيش پاپ

.  سـاقالر اولموشـدور      tiqrahauda اوخ شكيللي پاپاق گئينلر ايـسه يـالنيز          ،يميشلرئگ

ــازديق آــي  ــره لــي ده ي ــادالرين وئرديكلــري ،ر قونــشوالرينآدال ســاقالرا قوپــوالن ،اي  ي

ز آچيمينـي   سؤ -وگييـا سـيني   سـاق قبيلـه بيرلـشمه سـينين آدينـين ائتيمول          . رديرآدال

بـو  .  يئتيرميشلر تّقیرا د آدال باشليجا ساق قبيله بيرلشمه سينه وئريلن        ،آراشديرانالر

 آنجـاق بـو  . غـرو علمـي يولـدور    وعلمي دويونـون آچيلماسـي اوچـون د        چوخ گرك لي و   

 . دوغـرو حـل ائتمـك اولمـاز        ،نـون تـام     وب پروبلئمه يالنيز بئلـه يانـشماقال ا        مرآّ ،چتين  

قيزيــل « اونــون نماينــده ســي ، ســاقالرين رهگؤلئمــه بيــر طرفلــي ياناشــيلديغينا  پروب

آآيـشئو  . آ. ك. ين لشمه ميـشدير   ّعو دوغرو م  ،ي دقيق   گيمليک نون سوي    »يوشچوؤد

 سـاقالرا   "tiqrahauda" آخـي    .نماسـيني اوخـال بـاغاليير     آدال "tiqrahauda"ساقالرين  

دئيــيلن لــردن بئلــه .  او ديلــده ديــرا دديــر و معناســي ميــدييالي الريــن قويــدوقالري آد

ــي  ــر آ ــ موّل،چيخي ــري ــم ب  ،ف ل ــ آراشــديريجيالر ســاقالري ه ــده اوخ ه ، شــيش ،زي م

ا سـوی  نون هانسي    »يوشچوؤقيزيل د « بيز   .نديرميشالريه معناال ئوشلو پاپاقلي د  رونگؤ

زونـو آراشـديرماغي مقـصده      سؤ »سـاق «الشـديرماق اوچـون     آیدینمنصوب اولماسين   

ــون ســايير  ــي مــ گيمليکســاقالرين . يق اويغ ــشديرمك اوچــ ّعوين ن ان ياخــشي وين ل

ــع« ــه ســاق  »منب ــون ازسؤ ائل ــه بير»ســاق« .زودورؤون ــشمه ســينين باشــقا   قبيل  ل

 اوندا دوغرو علمـي     ،زو آراشديريلسا ؤون ا زسؤ ياناشي   ،خالقالرداآي معناالري بيرگه    

                                           
  5سترپلن اثري ، صفحه گؤ .آآيشئو. آ. ك: باخ  54-
  .62 نه اورادا ، صفحهيئ  55-
 63 صفحه ،ستريلن اثريگؤ. آآيشئو . آ.ك: باخ  56-
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بيله بير لـشمه سـي      بارت ساق ق  يقبيل لردن ع    بلكه دورلو  ،بيز.  گلمك اوالر  ه لر هنتيج

ــرين ســوي آيملي     ــه ل ــون قبيل ــدن بوت ــشكيل ائ ــرينين ترآيبينــي ت ــسيله ل ينــي گسيل

ــده دالشــديرماق نّيآیدین ــگيتين ــالنيز . کلي ــوردادا ي ــه  »ســاق« ب  آدينــي داشــييان قبيل

يله يـه جـه     سؤظه  يالحوي حاققيندا م  گلشمه سي سيلسيله سينين سوي آيملي     بير

 ايـران   ، سـكيف شوناسـاالرينين    ،نيا تورآولوقارينين    دو ،بو پروبلئم چوخداندير آي   . ييك

ــتشوناســالرينين  ــده اولموشــدوردیّق ــن گــســاقين آيملي.  مرآزين ــروبلئمينين آدي ي پ

الشماسـينا  آیدیني پروبلئملـرين حللينـين      ّديـ آچيلماسي اسكي تاريخـده بيـر سـيرا ج        

يتي حـاکيم  زؤت سـاقالري ا   ّدو مـ  نعّيو بلكه م  ،ردوك آي   گؤيوخاريدا  . تكان وئره جكدير  

 الريـن   »سـاق « يونـانالرين ديلينـه دايانـانالر        ،آلتينا آلديقالري ايران ديللـي خـالقالرين        

 چـوخ معنـالي تـورك ديللـي         )سـاك (بيزجه سـاق    . رليله ميش سؤآدي حاققيندا فيكير    

 يــادا ائلــه ســاق ،بارتــديري آومپونئنتلرينــدن عك/س و ســا//ســاو زسؤســاق . دورزسؤ

 سـس   »ق« يـادا    ، شـكلينده ديلـده ياشـاميش        سـا //اسـ . شكلينده ايشلمنديـشدير  

 »ق«سـاقداآي   .  ساق شكلينده فورماالشميشدير   رهگؤ سي قانونونا    ثهيحادآرتيمي  

رك ديللرينـده راسـت گلمـك       و سينه تـ   ثهيحادبئله ديل   . يسي ده اوال بير     چجمع شكيل 

فونئتيـك سـس لنمـه سـي         مـاق / سـاق  ،الم/ اوچون بعضي ديللرده ساغ    ثاليم .اولور

  .رميشل واريانتي اوال بي»سا« ين همده - ساق، دئمه لي.57 دئييلير»سا« ،ينه ضعو

اپينميش و اونالريــن تــا اوخــ// و اوق/ يــاي/ســاقالر ســا: رلــبئلــه ده يارانــا بي وزسؤ

يـاي و   /ي سا غزونو تاپيندي ؤساق قبيله سي ا   . طه سي ايله آيين آئچيريرميشلر    يواس

/ اوخ/اوق ال/يـاي /سـا . نديرميـشدير  آدال) خ او-يـاي (اوق +  ون شرفينه سا   -اوق//اوخ

» سـاق «وورغوسوز قالدیغينـدان دوشـموش و      سسي   »وا«رآن  ا ياران زسؤب  دان مرآّ 

چـين يـازارالري   یئری گلميشکن قئيـد ائـدک کـی، اسـکی           . شکلينده بيچيملنميشدیر 

 نـين   مـساله دئييلمـه سـي     / سـا / سـه  ،سـاقالرا .  دئميشديلر »سه« ،ارال سا//ساق

 دئمـه  . نـين فونئتيـك واريانتـدير     »سـا « »هسـ « چـونكي    ، ائـدير    مكکؤنا  الشماسيآیدین

ــي ــا  ،ل ــده س ــاقالرين هم ــه/ س ــونالر   /س ــدور و ب ــانتي اولموش ــالي   واري ــي معن عين

 خـالق   ، فونئتيك واريـانتي قبيلـه بيرلـشمه سـي           »سه« »سا« ين   -ساق. دورلرزسؤ

 یـر مكـان وئر یه اگـ  خي قناعتـه گلمـه    یمه سي بئله بير دوغرو تار     سترگؤزونو  ؤريندا ا آدال

راك يشتیـــ اســـكي دن تـــورك ديللـــي خـــالقالرين ائتنونيمينـــده ا زسؤ همـــين ،آـــي 

ــاريخ چــي  . ائتميــشدير  ــوقرافي ن-اون دوققوزونجــو عــصرين ت ــر .آ. ائتن ــستووون بي آري

 يـاقوتالر   ، ياقوتالردان بحث ائدرآن يازيرآي      ، او .ده سيني آنماق يئرينه دوشر    يشاهوم

ــورك طايفاســي ... « ــديراســكي ت ــانين چــوخ ح . نين قاليقالري ــهمــين طايف صه ســي ي

 ، نهايــت ، شــاندا ياشــاميش -انيــغربــي ت اچانــساهنــاراق آدال »ســا« و يــا »ســاقا«

                                           
  217ه فحصه، صيينجي حه، بيررد جيلد دؤستريلن اثري ، دؤگ. رادلوو. و.و: باخ   57-
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 نـان قـارا   آدال 58 شـاندا سـاياق    - غربي تيان  ،مرونو باشا وورموشدور  ؤعز  ؤستاندا ا ونديه

ــسلي آيمــي   ــز ن ــي ســ ،قيرغي ــزي    ئ يئن ــه ســي آيمــي اي ــسه ســاقاي قبيل يده اي

آـه  آؤ يـاآوتالر سـوي      رال ال -سـا // آ/ سـاك  ، اورلورآي   آیدیندن   قئيد   بو  ».شديرقالمي

يـاقوتالر آئچميـشده     غرودانداود.  يادا الپ ياخين قوهوم خالقالرديرالر     ،عينديرلر  يا رهگؤ

دئمه لـي يـاآوت خـالقينين ايكـي آدي         . دئييرلر سا/ساق///  آ/زلرينه ساخ ؤو اينديده ا  

سـاقا  //يميز آيمـي يـاقوت و سـا       گ ج رهگؤآشاغيدا  . وارديرسا آدي   /// آ/ياآوت و ساق  

 آدي اولماسـي اونـون   یاقوت خـالقينين ايكـ   یـ . رينين ايكيسي ده عيني معناليـدير     آدال

بونـــو آشـــاغيدا . ري ايلـــه باغليـــديرآدالآونـــو تـــشكيل ائـــدن قبيلـــه لـــرين آؤســـوي 

 ،سـاقاي   . رلـر ه ياي دئيي  مآ ه -ساق//رك ديللرينده سا  وبير چوخ ت  . اجاغيقالشديرآیدین

ساق //سا  آباآان لهجه سينده يايا    ،توبا ديللرينده    ،آلتاي ، شورالر ، آوماندين ،شئكان

 ،سـيرادان شـورالر    او ،راآي ايلـه بعـضي خـالقالر        يشتیـ ونـون ا  زسؤو اوخ    سـا . دئييرلر

دي يــل ده ييمــشه واحاورتاخــالقالر نــ  بــو .ميــشالرتايار لــرزسؤب  توبــاالر مرّآــ،الرآلتــاي

ــسا اوالراق ا ــزسؤوق ــشلر وون ــشله تمي ــشلر  .  اي ــسا دئمي ــوالدا اوق .  پ.ل .ســونراالر پ

لـرينين بيرلـشمه سـيندن      زسؤ يـاي    -اوخ و سا    //ي آيمي اوقسا اوق   گپوتاپووون دئدي 

نـه اوچـون     يـاي ،رينين معناسي يايدير آدالالرين  -سا// ساق،دئمه لي . يارانميشدير  

 اوخـون   ، ائتميـشلر؟ يوخاريـدا يـايين      زلرينـه آد قبـول    ؤا  اوخـو  ،قبيله بيرلشمه لري يـاي    

ــدا ،تــورك ديللــي قبيلــه بيرلــشمه لــري سيلــسيله لرينــده    ي گــ ليمقــّدس خالقالرين

ــاريخي     ــر ســيرا ت ــديك و بي ــدا بحــث ائت ــسانه وي-حاققين ــك، اف ــديعي ، ائتنوقرافي  - ب

  عالمتـي  لـت ؤد ،يـت حاکيم اوخ   ، يـاي  ،ديك آـي  سـتر گؤراق  ائرياالرا دايانـ  تايفولوژي م م

 قبيلـه بيرلـشمه سـي    نزونه آد قبـول ائـد  ؤ اوخو ا- ياي ، يايي - ي   -ساق  // سا .59يرد

يميـز آيمـي مراسـيمله      گه ج سترگؤ آشاغيدا   ،يني  گ لي مقّدسسيلسيله سي اونون    

 يايـدان باشـقا بعـضي       ن يـ  -سـاق //سـا . ز قارشيـسينا گتيرميـشدير    گؤباغلي ليغيني   

 گــوج ،ت و يــن قــو»وا«ه ســن  دئيــ.60 گــوج معناســيدا وارديــر،ت وتــورك ديللرينــده قــو

بلكـه ائلـه اونـالر بيـر        . يت معناسي ايله سـيخ باغليـدير      حاکيم ، لتؤدمعناسي اونون   

-سـاق //اوخ معنالي سـا     ياي و  ، گوج   ،تو قو ،مراسيمله باغلي   . بيريندن يارانميشالر 

 قـووه يـه ماليـك قبيلـه سـونرا قبيلـه بيرلـشمه               يـوك بؤ ، قبول ائدن گوجلـو    هزونه د ؤي ا 

 يـوك بؤ ده بعـضي     ه بلكـ  ، ده خاقانالري و يا تكـين لـري        رهگؤ ائله بونا    .سي اولموشدور 

نونــده واســسالالري اولــدوقالريني بيلــديرمك اوچــون ؤيرد ؤانين ديــشخــصيت لــري دون

                                           
 ياي و »سا«ساياق . چيمينا توخونموروقآز سؤدين آدا همين ايميزدن بورگبيز ساياق دان بحث ائده ج  58-

اوندا ساياق . جوم ائتمك ، دارتماق دئمكديرورك ديللرينده هو بير چوخ ت»ياق« .بارتديري ترآيبيندن ع»ياق«
  .247 ، صفحهلد ي اوچ ج،ستريلن اثري گؤ. ورادلو. و.و:  باخ.جوم ائدن ياي ، يايي دارتان دئمكديروه
 -وار(لت لی ؤهمده وارلی، د» سا« اوچون بليرتيسی اولدوغو نين حاکيميت -سا// بلکه ده یایين ساق-59
رد جيلد، بيرینجی حيصه، صفحه ؤستریلن اثری، دگؤ. رادلوو. و.و: باخ. (معناالرینادا یيه لنميشدیر) لتؤد

218  
 218 هفحصه ، صيلد، بيرينجي حيرد جؤستريلن اثري ، دگؤ. رادلوو.و.و : باخ  60-
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 )يرتيـــــسيديرلاوخ همـــــده واســـــسالليغين ب( دنـــــه قيزيـــــل اوخ ردؤدپاپاقالرينـــــدا 

. ينداآي اوخالرديـر  اپاغپ نون   »يوشچوؤقيزيل د « ثاليمبونا ان ياخشي    . داشييرميشالر

تـورن تـورك     گؤ اوخـو  – يـايي    -سـاق   //زونـه سـا   ؤ نون قبيله سـي ا     »يوشچوؤقيزيل د «

 يونونـده واسـسالي اوالن      ردؤد گوجلـو دونيـانين      ، يـوك بؤ »يوشـچو ؤقيزيل د « .رديلليدي

دا ســوي نــ قــازاق خالقيني،ردوك آــي گؤيوخاريــدا .  يــادا تكينيــدير،خاقــاني  ين يــالتــؤد

ــده آؤ ــشتآون ــازو يراكای ــيش ق ــاز -قاســوق//ق ائتم ــاس//ق ــا( الر -اوخ //اوق+ق  ،اوج

 قبيلـه لـر     ،دئمه لي   . (نديرميشالرآدالزلريني اوجا اوخلو    ؤا)  اوزون اوخلوقاالر  ،يوآسك  

 ، اوخـون اوجاليغينـا    ،ونـه   گلويوآبؤاونـالر يـايين     . تورموشلر گؤ همده اوخو آد   ،هم يايي   

خلـوالر سـاقالرين بيـر    وقاسـوقالر اوجـا ا  // زوق بلكه ده قا،ت وئرميشلر سايينا دا اهميّ  

 ،باتانديرسـا  اليمـاليميز آغـ   يحتئاگـر بـو ا    .  بير سوي بيرلـشمه سـي اولموشـدور          ،قولو

 آزي  ،آونده عيني ليك  آؤ قازوقالرال ساقالرين سوي     ،تاريخي حقيقته اويغون گليرسه     

رك وعـادتي تـ   قويمـا    ي اوخـو آد    -/سـاق //سا/- يايي .وملوق باغالري واردير  ه آزي قو  -

وم اوالن بيـر چـوخ   هـ الرا قو -سـا //سـاق . مورلـو اولموشـدور  ؤعديللي خـالقالردا اوزون     

ز سـويالريني يـاي      ؤ قبيلـه بيرلـشمه لـري ا       ،آونده دوران قبيلـه لـر     آؤخالقالرين سوي   

زلرينـــي يـــاي ؤ اوچـــون شـــورالرين ســـوي بيرلـــشمه لـــري اثـــاليم. نديرميـــشالرآدال

 40 قارقــا قولــو ايــسه ، ســويدان - يايــدان 53  قولــوشــورالرين آــوبي. نديرميــشالرآدال

 يـايال عالقـه     ،ز اولـو بابـاالريني      ؤ اونـالر واختيلـه ا     ،رونورآي  گؤ.  ايميش   عيبارتيايدان  

ــا  . لنديرميــشلر ــرينين ؤ ده اونــالر اون دوققوزونجــو عــصره قــدر ا رهگؤمحــض ائلــه بون زل

ورآي رونـ گؤيـشلر ائلـه     يني بيلديرمك اوچون قول چكرآن يايين شكليني چكرم       گآيملي

 - يـا    ی،دامغـاالريني يـا   //نيیز تامغـاالر  ؤدا بعضي تـورك ديلـي لـر ا        آلتاي ، ده   رهگؤ بونا   ،

 همـده   ، سـيزآي    شـوبهه   تامقا . ياي دئييرميشلر  -رتورموشلر و بو دامغالرادا يا    گؤياي  

 ،الشـيرآي   آیدیناونـدا   . يني بيلديرمك عالمتـي اولموشـدور     گ قبيله نين آيملي   ،سويون

  او،بعـضي تـورك ديلـي خـالقالرين         . رام اولونورمـوش    يـ حتئهمين سـويا ا     سا –ياي  /يا

يـايين  .  بايراقالرينـدا يـايين شـكلي اوالرمـيش          نسيرادان ياقوت قبيله بيرلـشمه لـريني      

 ،پوتـاپوو قئيــد ائـدير آــي   . پ.ران لیاوخـون اسـكي مراســيمله عالقـه ســيني آراشـد    

ــا ــاغلي //يــاي شــامانليقال/ي  ســون رهگؤآراشــديريجييا .  اولموشــدورقــامليقال ســيخ ب

شـامان آيينـي ايلكـين      //قـام . لئويرميـشلر اويون   -ينه يايال آيين  ضر داوول عو  دواختالرا ق 

الرال نـ يني بيلمك اوچـون او    د روحالرين مقص  اساسنقام  . جرا ائديليرميش ی اوخال ا  -ياي

لـو  ده داوو  شـامانالر يـاي و ائلـه جـه           . ائـديرميش  ایـستيفاده  يايدان   »قارشيالشارآن«

مني پيس روحـالرا اوخـو   شا ياي اينسانين دو  يگوديلميشر و   لرشي يون اپيس روحالرا ق  

 شـامان  ،قـدر سـيخ ايمـيش آـي      اوخـون شـامانليقال عالقـه سـي او         -يـاي . يرميشآت

پارچـاالرال  )  قيرميـزي  ،يگؤ ، سـاري    ، آغ   ، آي   ائحتيمال( ، توآو و رنگلي     آتلوندا  وداو

شــامان //  قــام،يــل گ اوخ يــالنيز داوولــدا د-يــاي . رمــيش  اوخ اوال-بــزه ديلمــيش يــاي 

 ينــا اوخــوپاپاغ نــون »يوشــچوؤقيزيــل د«اگــر . ز عكــسيني تــاپيرميشؤگئييمينــده ده ا
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صه سـينده اون دنـه يـاي و اوخ          يـ  قامالرينسا گئييملـرينين آـوره ك ح       ،تاخيرميشالرسا

  . تيكيلرميش»يابا«

 تيكيرميـــشلر ، )قـــابياوخ (وخلـــوق يـــاي و ا بعـــضي شـــامالنالر ايـــسته پالتارالرينـــا 

داوولونـدا    بوتون شـامانالرين ، يـا      اساسن رهگؤينه  گيالرين ، ائتنوقرافالرين دئدي   جآراشديري

 آیــدیندئيــيلن لــردن  بــو. زو اولورمــوش ؤ ابعــضن اوخــون ، يــادا پالتارينــدا شــكلي و -يــاي 

 مراسـيمينده  يـين آحـالري قوومـاق اوچـون      رو سمده پـي  ه اوخ   -اولورآي ، اسكي ده ياي      

ائلـه جـه ده       اوخون مراسـيم لرلـه و      -ياي  . ايميش  » الح  يس« ،  » آلت  «  ائدن   ایشتيراك

بير ميفولـوژي    الشديرماق اوچون اونون باشقا   آیدینله عالقه سيني ، تام      تفكورميفولوژي    

ــضي  ئآ ــدادا بع ــي حاققين ــسالهيفيت ــدير   م ــرك لي ــري ياداســالماق گ ــاپووون .  پ.ل.  ل پوت

ــاي مراســيم جــادوگرلرين جــادو ، شــامانالرينرهگؤنا آراشديرماســي ــوردو-ي ي   . اوخــال اول

ــاجيغ ــاي  ؤ اســكي ا-اي ت ــك جــادوگرلري ي ــديرلرميش -زب ــاپوو . پ.   ل. اوخــال جــادو ائ پوت

 . ايـدي  ديـ عايه  نه سـي  هـ  ائدن اسـكي اومـاي ايال      هيمايح اوخ اوشاقالري    –يازيرآي ، ياي    

  بيزجــه ، بعــضي .ديــر  ســي ايلــه عالقــه دارهــهايال اوخ قــادين –يــاي  الرداآلتــاي -ســايان 

رلي قـووه سـيني     ه و سـئ   ايالهي اوخون   -قويارآن ياي    دآلرينه  زؤخالقالرين اولو باباالري ا   

باخيمــدان   بــو.لميــشالرآ ســي ايلــه بــاغليليغيني نظــره ايالهــهو اونــون اومــايال ، قــادين 

اوخ و  + يـاي   »  ساق   « ي جلب ائدير ساقايالرين آدي دئيه سن        دیّقتساقاي خالق آدي    

) تيیي ، تـوور تاداوزسو(» ماقآتيار«» آي « داآي  همين آد  .دير  عيبارتترآيبيندن  » ي  آ« 

 اوخ  - يـاي  ،آي ، ياراديجي باشالنغيج     +  اوندا ساق    .نالييشالري وار آيارديجي باشالنغيج   

 خـالقالر يايـا      تـورك ديللـي    ، اولـورآي    آیـدین ائتنونيمـدن الپ     بـو .  اوخ دئمكـدير     –ن  دا يارا ،

 لـري ايلـه ،     ايالهـه دئمه لي ، يايين اومـايال ، قـادين          . همده ياراديجي آيمي باخميشالر     

. يلـدير   گي د تـصادوف مـاق باشـالنغيجالري ايلـه عالقـه سـي           تاله دئسك ،  يار    زسؤباشقا  

مـاق آنالييـشالري ايلـه      تايار اوخـدا +  يـاي    -سـاق   // سـا  - لـري آيمـي يـاي      ايالههقادين  

ــاغلي  اولم ــا. وشــدور ب ــ-ال آي »ســاق« ده رهگؤ اون ــار «- ســاقاي زسؤب  دان مرّآ دان اي

شاقاشــئن ساقاشــئنله  //ساقاشــئن. يارانميــشدير  زسؤمعنــالي ) اوخ -يــاي (» يــاي

شاقاشـــئن // ساقاشـــئنزسؤب مرّآـــ ســـس دوشـــومو اولمـــوش و»  ي « بيرلـــشرآن 

ــشدير  ــر . شــكلينده بيچيملنمي ــر   -ساقاشــئنلي ل ــشئنلي ل ــعي اقالرالســشاق ــه ن ي قبيل

دين الـ اگر گيـرزي اوغلـو فخر  .اولموشالر  وم قولوهبيرلشمه لري ايميشلر ، يادا اونالرين قو     

»  سـاق  «  اونـدا بيـر    ،ده ده قورقودون اونونجو بويونون قهرمانالرينين آديني دوز اوخويورسا        

 ،  )سـكرك   ( او بويون قهرمانالرينين آديني ساقاراق       . راست گليريك   داستاندادا آدينا همين 

. الرال بـاغلي اولـور      » سـاق   «  آدي   »قسـاقارا « اونـدا   . اوخوموشدور    ) اآه رك   ( آآاراق  

صه سـيندن    يـ  ساقاراق ايكـي ترآيـب ح      ،بيزجه:  آچيمي بئله اولور     زسؤتري  ؤساقاراقين ا 

چوخ تـورك    ه بير ايس  »آراق  « قبيله آدي ،    »  ساق  « . دير  عيبارت دان   -» راقآ« و   »ساق«

 » عــاري« آذربايجــان ديلينــده (و اونــو آريــق » آراق « .  دور زسؤمعنــالي ديللرينــده چــوخ 
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ــانتي وار ــانتينين ) فونئتيــك واري ــك واري ــز،61مقــّدسفونئتي ــاك  « ، تمي ــستر »پ  ياخــشي اي

 اوخ  - يـاي  – سـاق    ،خاه   تميز ، پاك ، خئيير     - اوندا ساقاراق    .ر معناالري واردي  ...و62خاهخئير

 يـن   - آراق   »اولـو « ، اوجـا  –آق  . ليـدير   قمارا ين آدي دا  آتر ساقالرين قارداشي آقـا    .دئمكدير

دئمـه لـي ده ده       .پاك دئمكـدير      اوجا اولو  -اوندا آقاراق   .ايسه يوخاريدا معناالريني وئرديك     

( ري آدالقورقود قهرمانالريندان ايكي قارداش ساقاراق و آقاراق سـاق اولموشـالر وسـاق           

 ال بـاغلي سـوي ،   -دويو آيمـي سـاق   رونگؤ . دورزسؤتورك منشالي   ) ساقاراق و آقاراق    

آي   -ســاق( يمــدن ياييلميــشيديردچــوخ تــورك ديللــي خــالقالردا ق  ري بيــرآدالقبيلــه ، يئــر

ي آدلـ » سـاقار   «  تورآمن لـرده اينـدي ده سـاقال بـاغلي            . ).شاقاشئن و س  //ساقاشئن

ــرآســوي  + اق ســ .آومپونئنتلرينــدن يارانميــشدير ار //ســاق و عــار» ســاقار «.دي واردي

 يـن تـورك ديللـي خـالقالرين         -دئمه لي ، ساق     .  آنالميندادير   »ساق آيشيسي «ار  //عار

وم خالقالر اولموشـالر    هيرآي ، اونالر قو   سترگؤريندا چوخ ايشلنمه سي     آدالريندا ، يئر    آدال

ورآمن لـرين  تـ ا د) آرسـاق  (  سـاق    +آذربايجـانلي الردا آـي آر       . آلري بيرديـر    آؤ،  سوي    

 سـاق عـار ،      ،آرسـاق سـاق آيشيـسي       . رديـر   آدالعينـي معنـالي     ) ر  ا + ساق( ساقار  

 بلكـه بـونالر عينـي  قبيلـه بيرلمـشه لـري              . ساق آيشيسي دئمكـدير    -دا)  عار+ ساق  (

ــري  وا ــوش آي ــشلر   -لم ــرده بيچيملنمي ــري يئرل ــامالرال    .  آي ــوژي اين ــون ميفول ــايين ، اوخ ي

نـسيل جـه شـامان       الردا ، توبـاالردا   ايآلتـ . ديـر    دليلـده مـاراقلي    ن بيـر  سترگؤباغليليغيني  

. پ. ل. نيرميـشالر   آدال uqtukamبئلـه لـري     . شامان ساييليرميـشالر    //گوجلو قام  اوالنالر

اونـــون .  تئـــرمينين دوغـــرو اوالراق ائتيمولـــوژی تحليلينـــی وئرميـــشدیرuqtukamپوتـــاپوو 

معناسـيدا   ر و لرينـدن يارانميـشدي   زسؤ شـامان    -و آـام    ) اوق   ( uqtukam-ik-okفيکرینجه  

ت معناسـي  و اوخـون گـوج ، قـو   - سيز يايين شوبههيرآن  ی اوخلوقام د  .63اوخلوقام دئمكدير 

يفيت لـي قـام     ئ ، جادو آ   يوكبؤ اوخلوقام گوجلو ،     ،دئمه لي    .زقاريشيسينا گتيرميشدير گؤ

 ائتمـك اوالرآـي ، ايلكـين قـامالرال ، ايلكـين             ائحتيمـال بو دئييلن لردن بئله      .دئمك ايميش   

 اوخالري همـده مراسـيمده      - ياي   نله آغ ساققالالري عيني آدام اولدوقالريندان اونالري      قبي

دئمـه لـي    .  گوج بليرتيسي رمزي ايميش      ، لتؤدهمده  . طه رولونو اويناييرميش    يواس بير

ين ، همـده    لتـ ؤدنـون پاپاغينـداآي اوخ هـم واسـسالالري اوالن            » »يوشچوؤقيزيل د «« ،  

آز بوندان قاباق قئيد ائتديك آي ، ياقوت خالقينين ايكـي آقـي        ر بي .قامليغين رمزي ايميش  

رين چوخ ياخين عالقـه سـيني  ايـضاح ائتـسك ،             آدال بو.  آدي واردير    غااس//ساق ياقوت و 

ي ، بيــر گــ نــون منــصوب اولــدوغو ســاقالرين آيميلي»يوشــچوؤقيزيــل د«اونــدا بيرطرفــدن ، 

بئلـه  . الشـار  آیدینوملـوق بـاغالري   هقو) اقالرالقـاز (طرفدن ده اونالرين ياقوتالرال قازوقالرال   

 نون قبيله بيرلشمه سي سيلسيله سينين تـورك         »يوشچوؤقيزيل د «ليكله ده ساقالرين    

. چيخـار    دليلـده مئيـدانا    ديللي اولدوغونا داها گوجلو حقيقتي دوغـرو عكـس ائتـديرن بيـر            

                                           
  272ه ح صف،صه ي بيرح،لدي بيرج،ستريلن اثري گؤ. و  رادلوو .  و - 61
  269 يئنه اورادا ، صفحه - 62
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منبعلـره   بيرسـيرا . نديريرالر آدالسا و ياقوت  ///آ/زلريني  ساغؤديك آي ، ياقوتالر ا    تقئيد ائ 

 باشـقاالري ايـسه اونـالري يـاقوت         ،  64سـا ///آ  /زلرينـي سـاغ   ؤ يـاقوتالر ا   رهگؤو عاليم لـره     

 ائتمــك اوچــون تاثبــیفيكريميــزي ا. ا حقيقتــه اويغــون گلميــر بيزجــه بــو ادّعــ. نــديريرالر آدال

ينـا  جآغاه  جرشـ  جي ايلده  يازي يـا آلينمـيش          - 1822 .الشديراقآیدین لري   مسالهبعضي  

ــي    رهگؤ ــول ، ايك ــي ق ــاقوتالردا ايك ــوكبؤ ي ــيش  ي ــگؤ.  ســوي وارم ــوخ اوزاق رون ورآي، چ

تــورك ديللــي  بــو.  ايميــشلر عيبــارتييــادان ، قولــدان تاآئچميــشده  ده يــاقوتالر ايكــي فر

   ekzoqamiya جمعيت قورولوشونا تخالقالرين ميفولوژي دوشونجه لري ، دوآل تشكيال

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

بلليديرآي ، تـورك ديللـي خـالقالردا        . حالدير    طبيعي ، قانوني بير    رهگؤاه قانونالرينا   كين

 كــاه فورماســيناي نekzoqamiya عایيلــهچــاغيني آئچمــيش و   قورولوشــوتدوآل تــشكيال

 قبيله لـرين  رهگؤنيکاه فورماسينا   ekzoqamiyaدوآل تشکيالت قورولوشونا و     . اویغون ایدی 

يا قـارداش اولماليـدير       اآيز قارداش و   حّتا آو بير آؤيلسيله لرينين   ، قبيله بيرلمشه لري س    

 - اوچـون آغ قويـون     ثـال يم .زه چارپمـالي ايـدي    گؤالآين اونالرين همده فرقلي جهت لري       . 

 زلرينـه آد  ؤلـه بـاغلي اوالراق ا     تفكور اوچوق قبيله بيرلـشمه لـري بئلـه          -قاراقويون ، بوزاق    

 « ،الر   » قاو« آيريليغـي   » قـارا   « ،  » داغ  « ،  » اوچ   « و» وز  بـ « ردا  آدال بـو . قويموشالر  

، و قورولوشـ  تقويمـا هـم دوآل تـشكيال       آد بـو . ي بيلديرميـشدير    گـ الر ايسه بيرلي  » قويون  

ekzoqamiyaشه لــري سيلــسيله لــرينين همــده همــين قبيلــه بيرلمــ. كــاه فورماســي ي ن

 جـه يـاقوت و    زبي. اغليـدير   ي درك ائتمـه لـري ايلـه سـيخ ب          تادوشونجه لري ، حي   ميفولوژي  

الري نساق قبيله بيرلشمه لرينين ، خالقين آدي دا يوخاريدا آدي چكيلن قورولوشـون قـانو        

يـا اونـدان يارانـان عنعنـه يـه           ه و تفكـور  ، همين قانونـا   .و ايله عالقه دار يارانميشدير    تفكور ،

يــسه يــاقوت ري اگــ دي، الر -ســا///آ /زونــو ســاقؤصه ســي ايــح دايانــاراق يــاقوتالرين بيــر

ايكـي آديـن بيرينجـي آومپـونئنتي          هـر  ،ز بوندان قاباق يـازديق آـي        آ بير   .نديرميشديرآدال

 ائتنـونيمي خـالق آدي      زسـو  -ياقوت    بيزجه ،  .الشديراقآیدین فيكريميزي   .عيني معناليدير 

بيرچوخ تورك ديللرينده اسكي    »  يا  « . دير  عيبارتآومپونئنتلريندن  » قوت  « و  » يا  « ايكي  

ين  گـ ايـل لي    اون بيرينجـي يـوز     . دئمكـدير  //سـاق //سـا /»ي  ايـ « گونه قـدر     ن توتموش بو  د

ــوّل ــده  يم ــا « في يوســيف باالســاقونلونون ديلين ــاي » « ي ــون مــشهور .كــديرمدئ» ي «  اون

» تـك اولـدو     ) يـا ي  (يم يـا    گـ منيم  بدنيم اوخ ،  اوره        « : اثرينده اوخويرورق   » قوتادقوبيليك  

 ثـال يم .فونئتيـك واريـانتي ايـشله نيـر       »  يا  « غور وئرسياسيندا يالنيز    اوي  نين »اوغوز نامه «

 ،  آلتـاي بوداقـوو   . ل. »اوخال ، قيلينج و قالخانال يوال دوشـدو       ) ياي( يا   ،جيدا ايله   «: اوچون  

 قـوي    ، بئـد ئ توبـا ل   ، اويغور   ، ساقاي   ،لئوت  ئت ،   آلتايه  و ايس ودلار. و.  و ،ارالرينينتاسيبير ت 

ــال ، قومــان و  ــالئكتلرده  . بب ــل و دي ــاي « دي ــن » ي ــا « ي ــده  » ي ــانتيني قئي فونئتيــك واري

يـا  » يـا  «  يـن  - يـاي  اساسـن ده لـرده   يـ مالوودا اسكي تـورك ديللـي آب      . ا. س. آلميشدير  
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ســيرادان   تــورك ديللرينــده ، او ريعاصــوبعــضي م. فونئتيــك  واريانتينــا  راســت گلميــشدير 

» ي  « ،لــردهزسؤ تــورك ديللرينــده بعــضي .ئييليــر دiAA""  ،قــارايم ديلينــده يــاي عوضــينه

رده  گؤبونـا . حـال سـاييلير     ی   سـي قـانون    ثهيحادسس آرتيمي   » ي  «  و   -سس دوشومو 

 هـر . ن لـشديرمك چتـين اولـور        عّيوايلكين اولـدوغونو مـ    نينمي  »يا« يوخسا   ،نمي  ی»ياي«

يــاقوت . ر  اينــدي ده ايــشله لنيــ،ايكــي واريــانتين ايكيــسي ده آئچميــشده ده  حالــدا بــو

ايلـه فرقلـي   / يـاي /سـا //قادان سـا نـ مييفونئتيـك باخ  » يـا   « آدينين بيرينجـي آومپـونئنتي      

»  يـاي   « سـا   ///ق/و سا »  يا  « . عينيدير  ايله  / ياي/سا//اولسادا آنالم باخيميندان ساق   

قئيـد ائـدك آـي ،        قاباقجا.  ني ده قئيد ائتمك گرآليدير       ثهيحادونئتيك  ف بورادا بير    .دئمكدير

ايـره  .  قبيله بيرلشمه لرينده آي فونئتيك واريانتيدير        فيموختلين  » ياي  » « سا«و  »  يا   «

  بلليديرآي ، بعضي تـورك  .65دئييرلر»  سا  « -/ياي / » يا « لي ده يازديق آي ، ياآوتالر     

ــرده ايلــك ســسلربير زسؤايلــه باشــالنان » س « و »  ي « ديلليرينــده  ــزينين عــوض -ل  بي

سـاي    « 1–) فـصيل   ( »  يـاي   « ياآوتالر  . يا آوت ديلي ده بئله ديللر دندير        ائله  . ائديرلر  

 آريـق ، حـال سـيز ،         1» يـابيق    « 67» سابي  « ،  ) باغالنميش ، گيزلتمه    ( »  يابو   « 66» 

«  يـا ،     -» ياخـا    «68» سـاعان   «  يـا    -» يـاغال    « 4» سـابيق   « )  بلكه ، يابيـدا بورادانـدير       

  ) بعضي تورك ديللرينده تنبل ( يا » يالتي « 70» سال  « 1» يال  « 69 » آغاس

سـامير   « 1–) يـاغمير ( »  يـامير    « 72» ساما  « يا  ) ياماماق  ( »  ياما   «71» سالتي  « 

 ثـه يحاد تورك ديللرينده آي بوفونئتيـك       73ر ين سايييني آرتيرماق اوالر      ثااليمدئييلير بئله   » 

»  سـاقالردا يـا آـوتالر آيمـي بلكـه  ده ، دي            ائتمه يه امكـان وئريرآـي ،       ائحتيمالبئله بير 

ــيلن  ــه دئي ــري زسؤايل ــر ميــشلر  » س « ل ــه دئي ــده  .  ايل ــسا بيردليلين ــري ده اول ــدا اوت اون

شـام  » «تورك ديللرينده شيراق  . ساقالردا اسيراق  سيراق آدم آدي وارميش        . قئيدائدك  

 ثـه يحادض لنمـه    ايلـه عـو   » ش  « سـسيينن   » س  «  اگـر تـورك  ديللرينـده         74دنمكدير  »  

. يـن  فونئتيـك واريانتيـدير        » شـيراق   « سيني گوزقارشي سينا گتيرسـك اونـدا سـيراق            

اونـدا بعـضي تـورك      . سـسلري ده عـوض لنيرلـر        » ي  « و  » چ  »  « س  « تورك ديللرينـده    

شـيراق  فونئتيـك     // شـيراق   // سـيراق   // »  سـيراق   « ،  » چيـراق   « ديللر ينـده  آـي         

 عالقـه دارديـر     آدال  دئيه سن آذربايجانين غربينده آي شيراق چولوده بو         واريانتالر ايميشلر 

ــشلر    )  ــده شــوايا ، ســاروق دئمي ــورك ديللرين ــه . ت ــاروق  « بيزج » ســيراق « و زسؤ» ي
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»  يـاروق   « دئميـشلر بيزجـه     » يـاروق   « . ون فونئيتـك واريـانتيالردير      زسؤوايله عيني     زسؤ

  فونئتيك ون زسؤوايله عيني  زسؤ» سيراق « و زسؤ

بعـضي تـورك   » ديـار  «. ) و س+ آق ، اور + بيچ . مقاسيه ائدين ( ايسه شكيل چيدير   

ــده  ــشيقلي « ديللرينـ ــاق  « ، » ايـ ــشيق بوراخمـ ــاق «  .» ايـ ــشيق «  ، 75 »پارالمـ ياريـ

. ي و سآغاشــور، ســ ( 77» چــاري «  و اونــون  76»  ايــشيقلي اولمــاق « ، » النــديرماق 

، ايـشيق الرنـديرماق     » چاريـت   « ايـشيقلي  ،     78» چـاريق   « .  » ايشيقلي  « )  ديللذده  

  سسلري تورك »  ح « ايله »  اي « 79معنا الري واردير 

اوجا سـاحال   (  آ   -يار    «  اوچون ،    ثاليم عوض لنيرلر  رهگؤديللرينده آي فونئتيك قانونالر     

بعـضي  ) ط  شـ (»  يـار    « رهگؤدئييليـر بوفونئتيـك قانونـا       » چـار   « بعضي  تورك ديللرينده     ) 

// سـير . دئمـه لـي     . دئميـشلر   »  سـير   // سـار   « تورك ديللي سر  او سـيرادان سـاقالر          

ايـشيق بوراخـان    » ايـشيقلي   « ،  » شوا  « ،  » ايشيق  « . ال  ) شيراق  // سيراق  ( شير  

شـــام معناســـيني ســـونرا (دور  زسؤعينـــي  معناليـــدير ، عينـــي » / يـــاروق // ديـــار « 

سس لشن بودليلده تورك ديللـرينين فونئتيـك قـانونالري ايلـه            حقيقت له   ) . قازانميشدير  

 آیـدین عيني ليك ،  دوغمـاليق آپ        . ساق ديلينين فونئتيك قانونالري آراسيندا ياخين ليق        

آراشـديرما  .  يئتيـرك    دیّقـت ايندي ايسه ياقوت سـويونون ايكينجـي آومپونئنتينـه          . ور  رونگؤ

  الر آلتايوسيرادان اسكي  تورك ديللي خالقالر ، ا. يرآي سترگؤ

ديـره  »  قـووه سـي   آتحيـ « ، » اينـسانالرين ماياسـي   » « قوت « اينانيرميشالرآي ،  

الر آلتـاي . اولموشـدور   )  قـووه   »  يـاردان    آتحيـ « ( ، بللخ ده  دئميروق      » ددايلك ياراديجي   

 قـووه   آتحيـ « . » روح   « آغااينانير ميشالرآي ،ياي اوچي خـان تانريـسي دوغـوالن اوشـ           

ــدريرميش  »ســي  ــوت «  گون ــورك ديللــي خــالقالرين آن اســكي   » ق ــامالر ت ــاغلي اين الب

 و نـو دونيـاني درك ائتمـه سـيني           تفكـور گوزوشلري ايله سـس لـشير اسـكي اينـسانين           

آراشدير انالر بئله بيرقناعته گلميشلرآي اينسان اسكي ده روحالرين مادي و غيـر مـادي     

 و سونراالر بيرچـوخ آراشـيدير  يخـيالر بئلـه            e.teylor. لر آراسيندا آسكين فرق قويمور دو       

اسكي اينـسانالر بئلـه بيرفيكيـر ايـره لـي سورموشـلر             . بيرفيكير ايره لي سورموشلر آي    

بعـضي  تـورك     .  مادي تصور ائتميـشدير      –آي ، اسكي اينسانالر چتين آي ، روحو غيري          

ــانيرديالرآي   ــالقالر اين ــي خ ــوت « . ديلل ــدن گ يگؤ» ق ــي ســود گولون ــيش   ده آ ــر يلم تي

 روحـون جـسماني      –خالقالر قوتون   . الشد يريرآي    آیدینبئله بيراينام     . اوشاغين جانيدير   

قوتــا اينــام اونــوهم الپ .  الشــديريرآي آیــدینبوقناعــت . اولــدو غــو قنــا عيينــده ايميــشلر 

قوتون قيرغير ديلينده آـي معنـا الري فيكـر        .  له باغاليير   تفكورهمده ميفيك   . اسكي لرله   
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ــ ــدير  يمي ــارلي دليل ــدن توت ــصديق ائ ــازير  . ك . ك. زي ت ــوداخين ي ــد . وقــت بيرميــف  « : ي تن

تند دو آدن آولوموتويا  دوشور و آيم آـي          . ا او يگؤقيرميزي رنگ ده حلمه شيك شئيدير ،        

. قيرغيـزالر دا قـوت آجيقـدان ـ آچيغـا اونقدنـدور       » اونوگوروسه اونا خوشـبخت ليـك گتيـرر    

 سـون اوزن ايـل ليكلـرده قـدر قيـز غيـز قوجـاالري آراسـيندا بئلـه                    هرگؤدئييلـه نـه     .تانريدير  

و » قـوت   « بـالدان قوريـور اونـالر       . الري  حئيواناينساري ،   » قوت  « بيراينام وارميش آي ،     

ــر      ــدا گزدي ــون هيكــل جييينــي قاييريــب يانالرين ــصور ائتديكلرينــدن اون اينــسان شــكلينده ت

حاققيندا دئييلن لردن آنالشيلير آـي      » قوت  « . بالدان قوتو سون    . ميشلرآي ، پيس دن     

   آتطالع خمئييرلي روح ، بيرشيئين آوآو ، حي. خوشبخت ليك » قوت « ، 

يـــا قـــونالرين . الري قورويـــان اينــسان شـــكللي  تانريــدير   حئيــوان وســيع ، اينـــسان و 

» قـوت   « آد قويارآن ،        « اولوباباالري و بعضي قبيله بيرلمشه لري اوز لرينه آد قويارآن ،            

ــرميش و همــين     ــوز قارشــي ســينا گتي ــاالريني  گ ــو معن ــدا آدالو زسؤون ب ــستيفادهرين  ای

 ائتمـــه چـــاغين طلبـــي ، چـــاغين ایـــستيفاده ســـيزآي ، بئلـــه بيرشـــوبهه. ائتميـــشلر 

يـا  « . مون معنا الري گوز قارشي سينا گتيريلـرآن         » قوت  « ايدئولوگيياسي ايله باغليدير    

يـك گتيـرن ، بـال دان پـيس دن قورويـان جـان وئـرن ،                   و ن معناسي خوشـبخت ل     » قوت  + 

 سـيني  نظـره      ايالهـه قادين باشالنغيجي ، قـادين      (  وئريجي  قووه     آتسويون  آوآو ، حي    

 بير چوخ تورك ديللي خالقارين ، او سـيرادان        زسؤ»  قوت  « . دئمكدير  ) يارياي  ( آلينميش  

+ اون ( اون قـوت  ) قوت + تئلئين  ( و تئلئنقوت) قوت + بار( بازقوت ) قوت  + قار( قارقوت  

قـوت  + آيلـين   ( ، آيلين قوت    ) قوت  + مان  ( ، مان قوت    ) قوت  + تان  ( ، تان قوت    ) قوت  

ردا ايشلنميـشدير   آدال. و ب   ) قـوت   + شان  ( ، شان قوت    ) قوت  + اويما  ( ، اويما قوت    )  

 الشـير آـي ،      آیـدین ن ده   دئيـيلن لـرد   . الرين  سـاييني بيـرآزدا آرتيرمـاق اوالر          ثـال يمبئله  . 

ديـا  « لـردي،   زسؤرينين بيرينجي آومپو نئنتلري عيين معنـالي        آدالسا  /// آ/ ياآوتال ساق   

 الر يـاقوتالر واختـي ايلـه        -سـا /// آ  / بيرجـه سـاغ     . سا  يـاي دئمكـدير       ///  آ  / و ساق   » 

سـاق  // ر  ياقوتال.  الشدي آي    آیدیندئييلن لردن   .  آيري قولالريدير    –عيني خالقين آيري    

يـايي ، اوخـو     .  ي آد قويموشـالر      -سا// يا  //  الر اوزلرينه ساقالر آيمي ، ياي        -سا/// آ  / 

يالنيز سـاقالر دئييـل ،   .  وايله باغلي اولموشدور تفكور سيز آي ، چاغين      شوبههآدقويما  

. يـايالر وب   40 يـايالر ،    53اوچـوقالر ،    . ساقاالر ، اونـوقالر ، يـوزوقالر        /// ساق آ // ياقوتالر  

و آدقويمـا  » اوخ « ي – يـاي  11دئمـه لـي ، يـا    . و آد قويمالشالر   » اوخ  «اوزلرينه ، يايي ،     

له باغلي اولمـوش و عنعنـه آيمـي چـاغالر بويـو داوام              روشگؤتورك ديللي خالقالردا دونيا     

للـي   آذربايجان و قافقازدا ياشايان بعضي تورك دي       حّتاساقالر ياقوت ، آاراق ،      . ائتميشدير  

ســونراالر اونــالر قافقــازدا ( ســونراالر اونــالر بعــضي تــورك ديللــي خــالقالرين ( خــالقالرين  

 سـيراقدان   –ساقالردا شخص آدي    .  ائتميشلر   ایشتيراكسوي آوآونده ده    ) ياشميشالر  

اوتري بحث ائدرآن اونون تورك ديللرينين  فونئتيك قانونالرينا اويغون اوالراق بو و يـا باشـقا                 

.  ائـدن    هيـ مايح اوشـاقالري    –شـيراق شـكلينه دوشـدويونو قئيـد ائتـديك           // يراق  ديلده چ 

) ينين بليـر تيـسيدي ر     جآغـا دونيـا   ( ي ايلـه    جآغـا   نييقـا  ده   بعـضن . هميشه يابي اوخال    
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ــا   ــديلميش اومــامي آن ــصور ائ ــوژي  باخيمــدان  .  هــم ديــل Aiyynitبيرگــه ت . همــده ميفول

اق و يا قوت ديللرينده آـي فونئتيـك يـاخين ليقـدان             ايره لي ده ده س    . ساقالرالر باغليدير   

 ايالهــه) اومــاي  (Aiyynitبوســكيلي دليــل لــردن بيــري ده  .  ايكــي اورنــك گتيرديــك -بيــر

 سـي  ايالهـه  اومـاي آنـا    .Aiyythit. سينين آدي و ميفولـوژي سيماسـي ايلـه باغليـدير      

ك .  بيليجيسي را    يوكبؤلينين  ياقوت دي . ي تانري الردان بيريدير       آدل ده ياشايان آيين     يگؤ

دانــدير و اونــون »  ي ، آي –آيــي « . ونــو بئلــه ايــضاح ائــدير زسؤ» آيــي « پنكــار ســكي . 

  ) آيو ( سسينين يا عالوه سي ويا دوشومو » ي « ورآي ، بورادا رونگؤ( » يايو« الردا آلتاي

لغـت  .  وارد يـر  ورك ديللرينـده فونئتيـك  واريانتالريـد         آتبا شـق  )  سي اولموشدور    ثهيحاد

 dobroe  ناچــالو ، tuorceskoe ، tuoreNie« ونــون زسؤ»   اي –آيــي «  بيلگــين –چــي 

 ، obw.ee.NAZivANie، » ا آتـ دوبر« توور چئستوو ، elemeNtناچالو  ، آاك نئوبخود يميي    

  ي دو برا » ناچاال توورچئستوا  » olivetvor lowix soboدوبريخ دوخوو ، ( » سوشئستو 

پنكارسـكي   . ك . معنـاالريني وئرير،يئنـه   .  چئلوونك و ب co3  Ate b ، svore»  ق دوبو

  coTBOr tb چتـو ،  trorit نين –آي ـ آي  :  ونون آيريجا معناالرينيدا  سادااليير زسؤآي ـ آي  

qociod آتداوزسؤ xo3 Atenb، qosiod Ytpanbatbss celoveka معنــاالري . بــوق وس

  ماق آت يار-itrorit –ديلينده اي ـ آي واردير  معاصر ياقوت 

co3 Atenb ايالهـه  يـه آنـا   – و اورتا آسيا سـاقالريندا آي ـ آي   آلتاي ، يارايجي دئمكدير   

 -1 ائـديرلرآي ، آي        ائحتيمـال بعضي عاليم لـر نـاغلي اوالراق        . آدي آيمي راست گلينير     

بيرجـه  . ي ياخين ليق واردير      سي آراسيندا ميفولوژ   ايالهه سي ايله اومامي آنا      ايالههآنا  

 –تورك ديللي قليبه بيرلشوه لري ،اوسيرادان ساقالر واو ، قاريشالشارآن سـاقالرين آي              

  امايي زسؤ لري بيرلمشميش مرآب ايالههآي ايله باشقا تورك ديللي خالقالرين اوشاق 

 آي +اومــا + او :  يــن قيــسا ائتيمورلــوژي تحليلــي بئلــه ديــر  -اومــاي  . يارانميــشدير 

اومـا  « ) موشيني  ( تورك ديللرينده باجاريقلي ، قوت لي       » او  « . دير  عيبارتترآيب لريندن   

آنــا ، آي ـ آي ايــسه هــم ياقجــا ،همــده باقوتجــا يــارادان اينــسان يــارادان ، خئيــر خــواه    » 

«  نـون بيـري دوشـموش ،         -» او  « بيرلـشرآن   »  او و اوما    « . دئمكدير  . باشالنغيج و س    

 زسؤوورغـو »  آ« سـسلريندن بيرينجـي     »  آ«  يـارادارآن    زسؤ آي مرآـب     –ه آي   ايل» اوما  

ــرميش و بئلــه ليكلــه اومــاي شــكلينده  فورمــا   » آ« قالديفينــدان يئرينــي ايكينجــي   ــا وئ ي

الشميشدير  اوماي بعني باجاريقلي ياردان باجاريقلي خئيير خواه باشالنغيج آنا دئمكـدير             

 آيـي آراسـيندا هـم معنـا ، همـده ميفولـوژي       –رين آي سـاقالرين آي ـ آي ايلـه يـا قـوتال     . 

 اي  – يـاقوت ديلينـده هـم آي         – آي   –آخي دئيه سين ساقالرين آي      . ياخين  ليغي واردير     

   آيي ، همده –

Aii     ــالي ــي معن ــو ، عين ــي  آوآل ــشلنميش عين ــك  شــكلينده اي ــري زسؤ فونئتي دور يئ

باغلي افسانه لرينده اينـسانالرين     گلميش آن ياداساالق آي ، قيچيا قالرين ياراديليشال         

الريـن عينـي    » آي  « بوراداآي  . نير  آدال وا   –ام ، اولوننه سي ايسه آي       آتاولو باباسي آي    

و ) اوغـوز   (  يـاقوت قيپچـاق      (Ayii)ايله و عيني زاماندا معـين فونئتيـك  ده ييـشيك ليلكـه               
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يـــاقوتالردا ، همــده  .  اك هــم ســاقالردا   –آي . بعــضي تــورك ديللرينــده ايشنميـــشدير    

 . ايالهـه قيپچاقالردا و باشقا تورك ديللي خالقالرين بعضي لرينين  ميفولوگييـا سـيندا آنـا                

بئله بيـر ديـل و ميفولـوژي عالقـه ده سـاقالرال تـورك                .  ايميش   ايالههاوشاقالري قور ويان    

بلكـه  ده    . سـاق تكينـي     . ن  دليـل لرنـدير       سـتر گؤديللي خالقالرين سوي عيني  ليينـي        

ينـا برآيـديلميش    پاپاغ 80نون قيلينجينـين  قبـضه سـي          »  »يوشچوؤقيزيل د «« قاني ،   خا

 نـون  يوشـچو ؤد حّتـا قيرميزي رنگله رنـگ لنميـشدير       82 گونيه يي    81وشو ، اوخالر    رونگؤداغ  

 ظ نـون    »يوشـچو ؤقيزيـل د  ««83بيرپارچـا قيرميـزي رنـگ تاپيلميـشدير         . آينا سينين يانينـدا     

سي ، مـيس قـابالرين مـاميس قيرميـزي رنگلـه پاريلـداد              غربيندن تـاپيلميش بوتـون ساخـ      

 قـوش للـك  لـرينين هـاميس     85ي  آت پاپا قـداآي آيچـي جيـك قوشـالرين قانـ           84يلميشدير  

نـسنه لـرين قيرميـزي اولماسـي ويـا          . آونيه يـين و ب      . اشياالرين  . قيرميزي رنگ ده دير     

  قيرميزي رنگ ده 

ي دئيلـدير بلليـد يـر آـي ،          صادوفتـ رنگ لنمه سي ، قبيرده قيرميـزي ريگـين الماسـي            

.  قيرميـزي رنـگ گونـشين بليرتيـسيديره رمزيـدير واو        رهگؤتورك ديللي خـالقالرين اينامينـا       

قيــر ميــزي رنــگ ده ، گونــشين بليرتيــسينه ، عالمتينــه همــده  . پيــسي ، بالنــي قــووور  

شـئيلري قيرميـزي    . ابديتين رمزي آيمـي باخميـشالر غربـه قويولمـوش اشـياالري وس                

  . رنگ  ده بويا ما قال اسكي اينسان 

اينانيرميش آي ، همين رنگ گونشين بليرتيسي اولدوغوندان بالني ، پيسي قبيـردن             

گونـشله بـاغلي رنـگ ابـديتي تمثيـل ائتـدييي اوچـون              . قوواجا قدير اوزاقالشدير ا جاقدير      

.  بـه ي لـر       داآـي » ده ده قورقـود     «  ده   رهگؤاونا. همده خاقالنالرين  رنگي ساييليرميش      

« بـان ائـولرده باشـار ميـشالر  دئمـه لـي       ) قيزيـل  ( خاقالنالر قيرميزي قافتان گئير، آلتون   

نــون قبرينــه قيرميــزي رنگــين قويولماســي ، اشــياالرين قيــر ميــزي  » »يوشــچوؤقيزيــل د«

« قبيـردن   .  وايله سس لـشير      تفكوربويانماسي  تورك ديللي خالقالرين اسكي مفولوژي        

بيرجـه بـواوزوك لردنبيـري اونـون     . نـون ، ايكـي اوزويـو تاپيلميـشدير           » »چويوشـ ؤقيزيل د «

بلليـد يرآـي ، تـورك ديللـي خـالقالرين           .  ائمـه يـه امكـان وئريـر          ائحتيمالخاقان اولدوغونو   

ده » »يوشـچو ؤقيزيـل د «« .  اوزوك تاخابيلر ميشلر –يالنيز خاقانالري توغرا ـ اوزوك موهور  

همـين  .  ائتمـك اوالر  ائحتيمـال وچـو اونـون خاقـان اولماسـيني       اوزوك تا خديغي ا   –مومور  

دامـاچوخ اوخ اوجونـا      (اوزويون اوزه رينده باشيندا اون دنه للكمي ، سوخسا اوخ موجو مـو              

   الشمير  آیدینحك اولوندوغو )اوخشايير 

                                           
 41صفحه ، . گوسرتيلن اثرس . آليشئو . آ. ك :  باخ - 80
  26صفحه ، . گوسرتيلن اثري . آآيشئو . آ. ك :  باخ 81
 47  يئنه اوردا ، صفحه ، 82
 31 ئينه اوردا صفحه ، - 83
  31 ئينه  اوردا صفحه ، - 84
 26صفحه ، . ئينه اوردا - 85
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بلكه ده بوللك ، يا يوخ اوجالري هـر بيـري بيرسـويون ، قبيلـه ينـي  ، قبيلـه بيرلـشمه                        

خاقانين اوزويونده حك اولونماسـي     ) للك ، اوخ اوجالري     ( ن بليرتيسيدير بوبليرتلرين    سيني

اگر بو دئيـيلن سـراغال بـا تانـدير          . همين قبيله بيرلمشه سرينين بيرلييني بيلدير ميشدير        

اون قبيلــه بيرلــشمه ســي سيلــسيله ســينين خــالق  » »يوشــچوؤقيزيــل د«« ســا اونــدا 

نـون   » »يوشـچو ؤقيزيل د«« . او نوغ اونقوت و ب      :  اوچون   ثاليمريناراست گلمك اولور    آدال

 دورلـو فيكيرلـر موجـود        –بويازي حاققيندا دورلـو     . گوموش بوشقا بينين ايچينده يازي وادير       

بعــضي عــاليم ســريازيني تــورك ديللــي خــالقالرين يازيــسي ســاييرالر  بعــضي لــري . دور 

الفبا سينا اوخـشار  ) ها اسكي تورك الفباي ايسته بويازينين بيرسيرا حرفلرينين ـ رونيك   

 رونيك اولما ديغي  فيكرينده ديرلر هرجالـدا يكـي خـط             اساسناولدوغونو ادعا ائنسه لرده     

  يرآي ، سترگؤنون قبريندن تاپيلماسي  » »يوشچوؤقيزيل د««  يازينين ، عيبارتدن 

ــصر اونجــه ي           ــئش ع ــاليقين آزي ـ آزي ائــرادان ب ــدور غوخ ــون منــصوب ال ــسي اون ازي

 الشـد يـران     آیـدین  اولماسـيني    ديـ عايمـدنيتين آيمـه      » »يوشـچو ؤقيزيل د «. اولموشدور  

) داغ قويونـو    ( چوخ سايلي دليل لردن بيري ده اونـون پاپـاغينين تپـه سـينده آـي قويـون                   

ورآي ، سـونراالرقويون دامـا چـوخ معيـشنه داخـل اولـدوقحا ،               رونگؤ. ايله باغلي اولموش    

 حّتـا دا اساس ئيرتوتدقجا قويونا اينام گوجلنميش  اونواساس اونقون ،       ائوجيوانالري آراسين 

 teleutlAriN.  ائدن زوومورفيك اونقون آيمي قبول  ائديلميـشدير  ایشتيراكقديون اجداددا 

ou4-ci سويو   

 تقويونا تاپينما اگـر دوآل تـشكيآل      . قويونو اوزلرينين سوي باشي  اجدادي سايميشالر        

يلــه بــاغلي دئييلــسه ، اونــدا او همــين قورولوشــدان درحــال ســونرا   قورولــو شــونون اوزوا

چونكي آغ قويون ، قارا قويون قبيله بيرلـشمه لـرينين اوزلرينـه بـوآدي                . يارانميش اينامدير   

 وايلـه سـيخ     تفكـور  قورولوشـونون ميفولـوژي دوشـونجه لـري ،           تقويماالري دوآل تـشكيآل   

 قورولوشـونون   توالبيلسين آـي ، يـا دو آل تـشكيآل         بو آدقويما ا  :  باغليدير تكرار  ائديريك       

 ، حئيـوان .  وندن يادا همين  قورولوشون قانونالريندان دوغان عنعنه دن يارانميشدير            تفكور

. بيتكي آدي قويما عادتي ، عنعنه سي اينسانالرين توتئميك باخيـشالري ايلـه باغليـدير                

. الرينـدان بيريـدير     آتيـن ،اسـكي ق    ون آن در  تفكـور بلليديرآي ، توتئميك  باخيش ميفولوژي       

اوغـوزال  . يوخاريـدا قئيـد ائتـديك آـي         . ين محـصولودور    آتدئمه لي ، قويونا اينام آن درين قـ        

ن اوغالنالرينـا آغ وقـارا قويونـو        آغـا باغلي تاريخي  افسانه نين ويغور وئرسياسيندا اوغـوز ق         

. الري آغ ، قـارا قويـون ايمـيش          ورآي ، بوزوقالرين ، اوچو قالرين اونقون      رونگؤ. اونقون وئرير   

قويونـا تاپينمـانين ايزلرينـه    . بو اونقون بيرچوخ تورك ديللي قبيله لـرين اونقونـو اولموشـدور        

ائلــه جــه ده ســيبيرده و اونــون اطرافينــدا ياشــايان  مامينالرينــدا ،» ســاياچي « آذربايجــان 

 آياقــدان –اقاســالر ال  اطرافينــدا ياشــايان خtei. خــالقالردا اينــدي ده راســت گلمــك اوالر 

 قويون مكلينين يانيندا تاخيل بيچيمينين قورتارماسـي ايلـه عالقـه    kuze- meNqirXاوزاقدا 

ــواندار   ــوكبؤ آــسيب حئي ــوي  (  مراســيم ي ــا ســجا ت ــه اوچــون  ) خاق ــشلر ن ــر مي آئچيري

   ابدي سائيالن قويون ميكلينين –ياشاالري 
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 ياشــاريليغين ، ابــديليين quze- meNqirيانينــدا مراســيم آئچيــر يرميــشلر ؟ چــونكي  

اسكي تورك ديللي خالقالردا بئلـه بيراينـام        . بليرتيسي ايميش   . بوللوغون آرتيمين رمزي    

 ميكلينـين اوزونـده ، يانينـدا    حئيـوان اينـسان ميكلينـده همـين اينـسانين ،     . وارميش آـي   

 -4uzeابــدي .  ده ميكــل لــري ياشــاري رهگؤبونــا .ي روحــو ياشــايارميش حئيــوانهمــين 

meNqir) ــه ســن ،  )   آيمــي ــدینساييرميــشالر دئي  الشــدي  آــي ، چــوخ آلمــانين ،  آی

نـون   » »يوشچوؤقيزيل د «« آرتيمين ، بوللوغون ، گوجون ، قووه نين اونقونو اوالن قويون ،             

قيزيـل  « « رهگؤگوجون ده رمزي اولـدوغونا      . پاپاغينين الپ تپه سينه نييه برآيديلميشدير       

 قويون ساآت ، الآيس نه يي ايـسه مدافيـه ائـدن             –پاپاغينداآي آرخار   نون   » »يوشچوؤد

وضعيتينده دور موشدور قويو نون يوخاريـداآي ميفيـك سـجيه لـري نظـره آلينـاراق سـوي                   

 ده اونـو آن اوجـادا       رهگؤائلـه بـو ميفولـوژي سـجيه لرينـه           . آوآون اجدادي ساييلميـشدير     

يرآي ، تـورك  سـتر گؤرآيـد يلمـه سـي اونـو     برآيت ميشلر آرخارين ـ قويونـون الپ اوجـادا ب   

آيمي تـاپينميش ، قويـون      .  الر قويونا آغ قويونالر قارا قويونو الر وب          –سا  //  ديللي ساق   

«  الشـيرآي ،  آیـدین اونالرين باش زوومورفيك اونقونو اولموشدور اينديه قدر دئيـيلن لـردن     

ي درك ائتمـه    آت و  ، حيـ     تفكـور نـون منـصوب اولـدغوخالقين سـاقالرين          » يوشچوؤدقيزيل    

ا باخيشي  باشقا تورك ديللي خالقالرين ميفولوژي اينامالري ايله يـا عينيـدير              آتحي. سي  

ق / يادئمـك اوالن سـا   //  يـاي  .  الشـديردي آـي      آیـدین آراشديرما  . ، يادا چوخ ياخيندير       

 تفكـور ون    رول اوينـا ديغينـدان اونـ        يـوك بؤينـدا   آتسا اسكي تورك ديللي  خـالقالرين حي       /// 

رينـي بيرچـوخ تـورك    آدالسـاقالر اوز  .  اوزونـه گـورآملي يئتـر توتموشـدور     ideyAiNtAونـده  

   يايايدان -سا// ق / ديللي خالقالر  آيمي سا 

ــاي . گوتورموشــلر  ــا دئمــك اوالن ســا  // ي ــورك ديللــي   -ســا/// ق / ي ــاي بيرچــوخ ت  ي

بيرچــوخ .  ائتميــشدير تيراكایــشرينــدا يــا مــستقل ، يــادا بيرترآيــب آيمــي آدالخــالقالرين 

 لـه  يـاقوتالرين ، قـازاقالرين ، آذربايجـانلي الريـن سـوي آوآونـده                  خوصوصـي . خالقالرين  

 -سـا /// ق  /  ائدن ساقالر تورك ديللي  اولموشالر بئله ليكله ، تورك ديللي سـا             ایشتيراك

بيرچـوخ  . ئييـل     الر و اونالرين ،  قازا اآالرين آذربايجانلي الريـن  سـوي نيـز بوخـالقالرين د                 

خالقالرين مدنيتي ايله قاريشي ليقلـي عالقـه سـي وارمـيش  و عمـوم دو نيامـدنيتينين                    

   رولو اولموشدور يوكبؤيندا شافينكيا




