
 )چوقۇم كۆرۈڭ.(بۇۋاققا ئىسىم قويۇش تهرتىپلىرى

ئازراق  شۇڭا ھهممىڭالر.ئانا بولىمىز-ھامان بىر كۈنى ئاتا ئالالھ خالىسا بىز 

 .قۇيۇڭالرۋاقتىڭالرنى چىقىرىپ ئوقۇپ 

 

ئادەتته كىشىلهر . ئانا ئۈچۈن چهكسىزدۇر-ئاتا پهرزەنت خوشاللىقى ھهر قانداق

ئىپادىلىسه، خوشاللىققىنى كۈلكه بىلهن  غهم قايغۇسىنى كۆز ياشلىرى بىلهن

خوشاللىقنىمۇ كۆز ياشلىرى بىلهن  دەرىجىدىن تاشقىرى.بىراق. ئىپادىلهيدۇ

خوشاللىقى مۇشۇالر قاتارىدىن  پهرزەنت.ئىپادىلهپ،ئالالھقا تهشهككۈر ئېيتىدۇ

بۇنداق خوشاللىقنىڭ  ئانىمۇ-ھهرقانداق رەھىمسىز،تاش يۈرەك ئاتا.بولۇپ

ئىز باسارى  ئانىنىڭ ئهڭ چوڭ ئارزۇسى ئۆزلىرىنىڭ-چۈنكى ئاتا.سىرتىدا ئهمهس

 زار،يىلىڭ بولسىمۇ پهرزەنتىنىڭ غېمىنى يهپ مهڭگۈ-بار بولسا،ئۆزلىرى ئاچ

قاتارغا قوشۇش ۋە جهميهت .ەك ئىشلهپ پهرزەنتىلىرىنى تهربىيلهشمىننهتسىز قۇلد

ھهمدە چهكلىك .ياراملىق ئادەم قىلىپ تهربىيلهش ئۈچۈن تىرىشىدۇ ئۈچۈن

ئارمانلىرىنى ئۆزىنىڭ مىراسخورى -ئاشۇرالمىغان ئارزۇ ئۆمرىدە ئهمهلگه

ن ئاشۇرشى ئۈچۈن ئۇنى ياراملىق ئهۋالتالردى بولغان،پهرزەنتىنىڭ ئهمهلگه

 .تىرىشىدۇ قىلىشقا پۈتۈن كۈچى بىلهن

 ئانا قىممهتلىك-چۈنكى،ھهقىقىي بىلىمدىن خهۋەرسىز بۇ ئاتا

ھوشىنى تاپقاندا -ھهۋەس بىلهن ئۆتكۈزۈپ ئهقىل-تاماشا،ھاۋايى-ئۆيۇن

مۈكچۈيۈپ ئۆمرىنىڭ بىر يهرگه بېرىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىپ  بهللىرىنىڭ

ئاخىرى .كهنلىكىنى ئىزدەشكه باشاليدۇسهۋەبىنىڭ نىمه ئى دە-چۆچۈپ كېتىدۇ

ئهمدى قانداق قىلىش !.تهربىيسىلىك ۋە بىلىمسىلىك ئۇ بولسىمۇ. سهۋەبىنى تاپىدۇ

ئۇ تهربىيه ۋە بىلىمنىڭ .پهرزەنتىگه باغاليدۇ بىر ئۈمىدىنى-ئۇبىردىن.كېرەك؟
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چۈنكى .ئېرىشتۇردىغانلىقنى تۇنۇپ يېتىدۇ 

تىرىشقان نهرسسىگه  ئىنسان پهقهت <<: ئالالھ تائاالھنىڭئۇ

ئاندىن .كۆرىلىدۇ ئۇنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ نهتىجىسى پات ئارىدا.ئېرىشهلهيدۇ

) ئايهتلهر-41.-39 سۈرە نهجم>>(ۇجازا بېرىلىد) ياكى(لۇق مۇكاپات تۇ

 .نىداسىدىن ئىبارەت پارالق يولىنى تۇنىۋالدى

ئانىنىڭ دۇچ -ئاچقاندىن كېيىن ئالدى بىلهن ئاتادۇنياغا كۆز  يېڭى ھاتاتلىق

ئىسىمنى قويۇش،قايسى تهرتىپ بىلهن قويۇش  كېلىدىغىنى قايسى

يىقىملىق بولغاندىن سىرت، مهنىسىنىڭ  قويۇلدىغان ئىسىم قۇالققا.مهسلىسىدۇر

 .ياخشى بولىشى ئالدىنقى شهرت قىلىندۇ

ئاناڭالرنىڭ -الر ۋە ئاتاسىلهر قىيامهت كۈنى ئۆزەڭ<<ھهقته پهيغهمبىرىمىز بۇ

سۇنهنۇ (دېگهن.>>شۇڭا،ئىسىمالرنى ياخشى قويۇڭالر.بىلهن چاقىرسىلهر ئىسمى

 )داۋۇتتىن ئهبى

 تۆۋەندە ئىسىم قويۇش ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىللهرنى قىسقىچه

 :چۇشهندۇرىمىز

 مۇبارەكلهش خهۋەر يهتكۈزۈش ھهم-بۇۋاق تۇغۇلغاندا خوش1.

يهتكۈزۈش  خهۋەر-نىلىرىدىن بىرى بۇۋاق تۇغۇلغاندا خوشخهلىقىمىزنىڭ ئهنئه

 ئهگهر بىرىنىڭ ئايالىنىڭ يهڭگىگهنلىكىنىدىن خهۋەر تاپقان. ۋە مۇبارەكلهش

بۇ،ئۇ كىشىگه .خهېهر يهتكۈزۈشگه ئالدىرايدۇ-كىشى ھامان ئۇ كىشىگه خوش

را قىلش بىلهن بىرگه ئۇ كىشى بىلهن شۇنداقال ، ئائىلىلهر ئا خۇرسهنلىك ئاتا

ئهگهر كېيىن خهۋەر تىپىپ قالسا .كۈچىيىشىگه پايدىلىق  دوسلۇق مۇناسىۋىتىنىڭ

بۇۋاققا ئالالھتىن ئۇزۇن .مۇبارەكلهيدۇ ئايالنى-،ئهر

خوشاللىقىنى  سائادەت تىلهپ-بهخىت.تهۋپىق-ئۆمۈر،ئنىساپ



ئىبراھىمنىڭ ئايالى (ئۇنىڭغا بىز<<.

بىلهن ۋە ئىسهاقتىن كېيى  بالىسىنىڭ بولىدىغانلىقى) ئىسىملى(ئىسهاق ) سارەگه

  كىلىدىغان يهئقۇب

سۈرە )>>(بىلهن خوش بىشارەت بهردۇق)بولىدىغانلىقى ئىسىملىك نهۋرىسى(

 )ئايهت-71ھۇد 

 .قۇلىقىغا ئهزان ئېيتىلدۇ) كىم بولسا بولىۋېرىدۇ( تۇغۇلغان ھامان بۇۋاق

مهن پاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها : نهۇ مۇنداق دېگهنرەزىيهلالھۇ ئه ئهبۇ رافئئ

ئهلىنى تۇغقاندا رەسۇلۇلالھنىڭ ئۇنىڭ قۇلىقىغا  ئوغلى ھهسهن ئىبنى

جامىئۇت تىرمىزىي،سۈنهنۇ .(ئېتتقانلىقىنى كۆرگهن )نامازدا ئېيتىلدىغان(ئهزان

 )ئهبى داۋۇد تىن

 نهۋىرسى پهيغهمبىرىمىز:رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن ئىبنى ئابباس

تۇغۇلغان كۈنى ئۇنىڭ ئوڭ قۇلىقىغا ئهزان، سول  ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 .)شۇئهبۇلئىماندىن(قۇلىقىغا تهكبىر ئېتقان

 ئېغىزالندۇرۇش2.

چاينالغان نهرسىنى بۇۋاقنىڭ ئاغىزىغا سېلىپ . دېگىنىمىز >>ئېغىزالندۇرۇش<<

نى يۇتقىچه ئۇنى بۇۋاق شۇ نهرسى. دېگهنلىكتۇر ئاغزىنى ھهرىكهتلهندۇرۈش

بۇنىڭ ھېكمىتى،شۇكى بۇ . تۇرۇشتۇر ئاستا ھهرىكهتلهندۇرۇپ-سولغا ئاستا-ئوڭ

شۇنىڭ بىلهن .ئارقىلىق كۈچلىندۇ ئارقىلىق بالىنىڭ ئېغىز بوشلۇقى تىل ھهركىتى

بۇۋاقنى ئېغىزالندۇرغاندا ئهڭ  .ئانىسىنى ئىمىشته قىينالماي ياخشى ئېمهلهيدۇ

بۇھهقته مۇنداق  .نىڭ ئېغىزالندۇرغىنى ياخشىياخشىسى سالىه،تهقۋا كىشى

 مىنىڭ:ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن:ھهدىس شهرىق بار

پهرزەنتىم تۇغۇلغاندا،ئۇنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ يىنىغا ئېلىپ 



ئۇنىڭغا ئىبراھىم دەپ ئىسىم قويۇپ بولۇپ،خورما بىلهن  

ئۈچۈن بهركهت تىلهپ دۇئا  ئېغىزالندۇردى ۋە ئۇ باال

 )ئهھمهدتىن سهھىهۇلبۇخارىي،سهھىهۇلمۇسلىم ۋە مۇسنهدۇ(قىلدى

 بۇۋاققا ئىسىم قويۇش؛3.

 )تۇغۇلغان كۈنى ئىسىم قويۇلمىغان بولسا.(قويۇلدۇ بۇۋاق يهتىنچى كۈنى ئىسىم

تۇغۇلغان بۇۋاق ئهققىسىگه گۆرە  ،بارلىق<< :پهيغهمبىرىمىز

 چېچى.ئىسىم قۇيۇلىدۇ.ۇزلىندۇبۇغ)قوي(كۈنى-7.قۇيۇلغان

 يهنه بىر<< .(جامىئۇتتىرمىزىي،مۇسنهدۇ ئهھمهد تىن)>>چۈشۈرۈلىدۇ

 كۈنى قوي-7.باھارلىق تۇغۇلغان بۇۋاق ئهققىسىگه گۆرە قۇيۇلغان:ھهدىسته

 سۇنهنۇ ئهبى>>(بوغۇزلىنىدۇ،چېچى چۈشۈرۈلىدۇ،ئىسىم قۇيۇلدۇ دېيىلگهن

 )اجه،مۇسنهدۇ ئهھمهدتىنداۋۇد،سۇنهنۇننهسهئىي، سۇنهنۇئىبنى م

ئهگهر زۆرۈر . ئادەتته بىلىملىك،تهقۋا كىشىنى چاقىرتىپ قۇيۇلىدۇ ئىسىم قۇيۇشتا

ئىسىم قويغۇچى ئىمكانيهتنىڭ .ئۆزى قويسىمۇ بولىۋېرىدۇ بولۇپ قالسا،ئاتىسى

بۇۋاق (ئىسىم قويغۇچى. ئىسىم قويغان ياخشى يېتىشىچه تاھارەت ئېلىپ ئاندىن

قولىغا ئېلىپ،خورمىنى ياكى شۇنىڭدەك  يماقچى بولسا، بۇۋاقنىتۇغۇلۇپال ئىسىم قو

بۇۋاقنىڭ ئاغىزىغا سېلىپ  تاتلىق يىمهكلىكنى ئاغىزىدىن چايناپ ئاندىن

 ئهئۇۋزۇ بىلالھى) ئېغىزالندۇرۇپ بولۇپ،ئاندىن ئىسىم قويىدۇ

 مىنهششهيتانىررەجىم، بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم دەپ بولۇپ ،ئاندىن ئىسىم

 ئاندىن بۇ دۇئانى.مۇسۇلمان بۇۋاقنىڭ ئىسمى پاالنى بولسۇن دەيدۇ.دۇقويى

ئهلالھۇممه بارىك فيهى ۋەالتهزۇررەھۇ،ئهللهھۇممه ئهئىنهۇ ئهله .ئوقۇيدۇ

ئى ئالالھ ،بۇۋاققا زىيان :تهرجىمىسى. ۋەشۇكرىكه ۋە ھۇسنى ئىبادەتىكه زىكرىكه

 قىلغايسهن،ئى ئالالھ، بهركهت ئاتا)ئۆمرىگه(يىتىشتىن ساقالپ ئۇنىڭغا زەخمهت



ساڭا تهشهككۈر ئېيتىشىغا،ئىبادىتىڭنى ياخشى .زىكرى قىلشىغا 

 .بهرگهيسهن قىلىشىغا ياردەم

  بۇۋاقنىڭ ئهقىقىسىنى قىلىش4.

يهتىتىنچى كۈنى قوي سويۇپ بۇۋاقنى  ئهقىقه دېگهنلىك بۇۋاق تۇغۇلۇپ

 .قۇتلۇقالشتۇر

ڭ ئهقىقىسىنى قىلىپ،ئۇنىڭ ھهققىدە ئالالھقا بۇۋاقنى<<پهيغهمبىرىمىز بۇ ھهقته

 ئاققۇزۇڭالر،شۇ ئارقىلىق بۇۋاققا كېلىدىغان ئازارنى يىراق ئاتاپ قان

سهھىهۇلبۇخارىي،جامىئۇت تىرمىزىي،سۇنهنۇ ئهبى .(دېگهن>>قىلىڭالر

 )ئىبنى ماجى،مۇسنهدۇ ئهھمهد ۋە سۇنهنۇددارمىدىن داۋۇد،سۇنهنۇ

ئازارنى ) شۇ ئارقىلىق(بۇۋاققا ئىسىم قويۇشنى، كۈنى-7ۋە يهنه پهيغهمبىرىمىز 

 )جامىئۇت تىرمىزىيدىن .(بۇيرىدى يىراق قىلىشنى ۋە ئهقىقه قىلىشنى

پهرزەنتكه بىر قوي ئهقىقه  پهيغهمبىرىمىز ئوغۇل پهرزەنگه ئىككى قوي،قىز

 )ماجه دىن ،جامىئۇت تىرمىزىي،سۇنهنۇ ئىبنى.(قىلىسىمىزنى بۇيرىدى

يهتىنچى كۈنى .قويۇلغان ر قانداق بۇۋاق ئهققىسگه گۈرەپهيغهمبىرىمىز ھه<<

، )قويۇلمىغان بولسا ئهگهر بىرىنچى كۈنى ئىسىم(ئهقىقىسى قىلىندۇ،ئىسىم قۇيۇلدۇ

 )تىن ،جامىئۇت تىرمىزىي،مۇسنهدۇ ئهھمهد.(دېگهن>>چېچى چۈشۈرۇلدۇ

ئهقىقه  ئوغۇل پهرزەنتگه ئىككى قوي،قىز پهرزەنتگه بىر قوي<<پهيغهمبىرىمى

 سىلهرنى بۇۋاقنىڭ ئوغۇل قىز تۇغۇلۇپ قىلىشى ئهقىقهدىن توسۇو. قىلش كېرەك

،جامىئۇت تىرمىزىي، سۇنهنۇ ئهبى .(دېدى >> قويمىسۇن

 )سۇنهنۇئىبنى ماجه ۋە مۇسنهديد دارىمىدىن داۋۇد،سۇنهنۇننهسهئىي،

پهيغهمبىرىمىز ھهسهن .مۇنداق ھهدىس بار بىر قوي ئهقىقه قىلش توغۇرسىدىمۇ

 )،جامىئۇت تىرمىزىي دىن.(ئۆلتۈرگهن ئهلىينىڭ ئهقىقسى ئۈچۈن بىر قويئىبنى 



ئىككى قوي ئهقىقه قىلشنىڭ  يۇقىرىقى ھهدىسلهردىن ئوغۇل پهرزەنت ئۈچۈن

 .مهلۇم ئهۋزەللىكى،بىر قوي ئهقىقه قىلسىمۇ بولدىغانلىقى

 ئهقىقه قىىلشنىڭ ۋاقتى توغىرسىدا مۇنداق ھهدىس

  كۈنىلىرى ئهقىقىسى قىلىنىپ قوي-21ەۋ-14-،<<7پهيغهمبىرىمىز.بار

 )سۇنهنۇلبهيههقى،سۇيۇتىنىڭ جامىئۇسسهغىردىن.(دېگهن >>بۇغۇزلىنىدۇ

 .قىلىندىغان قوي قوشقار بولىشى،ئاقساق،چوالق بولماسلىقى شهرت قىلىندۇ ئهقىقه

قىلىش بولسا،بۇۋاقنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن بېشىغا كېلىدىغان ھهرخىل  ئهقىقه

قىلىش ئۈچۈن قىدىيه بېرىش بولۇپ،ئىسمائىل  ۇپئاپهتلهردىن قۇتۇل

قوچقار قۇربانلىق قىلىش بىلهن قۇتقۇزۇپ  ئهلهيهىسىساالمغا كهلگهن ئۆلۈمنى بىر

تهرتىپى توغۇرسىدا مۇنداق ھهدىس  قوي بوغۇزالش.قىلىنغانلىقى كۆزدە تۇتۇلغان

ئهقىقىنىڭ قويىنى بۇۋاقنىڭ <<دېگهن پهيغهمبىرىمىز مۇنداق.شهرىف بار

بۇ قوينى سهن ئۈچۈن .ئالالھ مىنى ئاتاپ تۇرۇپ بىسمىلالھى ،ئىئىس

سهھىه ئىبنى (دېگهن>>بوغۇزالڭالر سويدۇم،پاالنى بۇۋاقنىڭ ئهقىقىسى دەپ

 )سۇنهنۇ ئىبنى مۇنزەر دىن ھىببان،مۇسنهدۇ ئهبى يهئال، سۇنهنۇلبهززار ۋە

مىغا ئهقىقه مۇراسى ئهقىقه قىلغاندا ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان دوستلىرىنىڭ

ئهقىقه  ئۇنىڭدىن باشقا.چاقىرىپ خوشاللىققا ئۇالرنى شېىك قىلسا بولىدۇ

 چۈنكى،ئۇ مۇراسىم.كۆشىدىن يېقىنلىرىغا،پېقىرالرغا سهدىقه بېرىش كېرەك

 :تۆۋندىكى قائىدىگه ئۇيغين زىياپهتلهر قاتارىدا

 )زىياپىتى ئىككى مېهماننىڭ(ئهلقىرا1.

 )ياپىتىيوقالپ كىرگهن مېهماننىڭ زى(تۆھپه 2.

 )زىياپىتى تۇغۇلغان بۇۋاق(خۇرس3.

 )چاي زىياپىتى(مهئدۇبه4.



 )توي زىياپىتى(ۋەلىمه5.

 )تۇغۇلۇپ يهتتىنىچى كۈنى قوي سۇيۇلدىغان زىياپهت بۇۋاق(ئهقىقه6.

 )زىياپىتى خهتنه(غهدىرە7.

 )ماتهمدارالرغا بېرىلدىغان تاماق(ۋەزىمه8.

 )قايتىش زىياپىتى سهپهردىن(نهقىئه9.

 )قۇرۇلۇش پۇتتۇرۇش زىياپىتى(ىرەۋەك10.

 چۈشۈرۈش بۇۋاقنىڭ چېچىنى11.

 پهيغهمبىرىمىز دەۋىردە بۇۋاق تۇغۇلۇپ يهتىتىنچى كۈنى چېچى چۈشۈرۈلۈپ

بۇ توغرىدا مۇنداق ھهدىس .چېچىنىڭ ئېغىرلىقىدا كۈمۈش سهدىقه قىلىناتتى

ه، ئى پاتىم<<:پهيغهمبىرىمىز قىزى پاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا.بار شهرف

 >>چاچنىڭ ئېغىرلىقىدا كۆمۈش سهدىقه قىلىڭ.چېچىنى چۈشۈرۈڭ ھهسهننىڭ

 )تىرمىزىي،مۇۋەتتا مالىكتىن ،جامىئۇت.(دېگهن

 .كۆرۈلدۇ بۇنىڭ ھېكمىتى تۆۋەندىكى بىر قانچه تهرەپلهردە

 چاچنى دەسلهپته چۈشۈرۈش ئارقىالق بالنىڭ باش تېرىسىنى:تىببى ھىكمهت.1

 تۆشۈكچىلهرنى ئېچىش،شۇ ئارقىلىق بالىنىڭ چاچ چىقىدىغان.كۈچلهندۈرۈش

 .ئاڭالش تۇيغۇلىرىنى يېتىلدۇرۈش قاتارلىقالر كۆرۈش،پۇراش ۋا

قىلىش ئارقىلىق كهمبهغهللهرگه ياردەم  كۈمۈش سهدىقه:ئىجتىمائىي ھىكمهت.2

بىرگه كۆيۈنۈش ۋە -ئارسىدا بىر شۇنداقال كىشىلهر.قىلىش كۆزدە تۇتۇتىلدۇ

 .بولىدۇ رنىڭ ئاساسى بهرپاشهپقهت قاتارلىق-رەھىم

 بۇۋاقنىڭ ۋېۋىنى ئۇ يهر بۇ يهرلىرىنى چۈشۈرۈش ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان

 ئىنسان باشقىالرغا ئادىللىق قىلىش.دېگهن ئۆلچهمگه توشمايدۇ<<،ئادىللىق>

 بۇيرۇلۇش بىلهن بىرگه،ھهتتا ئۆز بهدىنىدىكى ئهزاالرغىمۇ ئادىللىق قىلىشقا



ىر قىسمىنى قالدۇرۇپ قويۇش چاچقا قىلىنغان شۇڭا باشنىڭ ب.بۇيرۇلغان

ھهدىس شهرفته پهيغهمبىرىمىز كۇكۇال .چۈنكى.ھېساپلىندۇ ئادالهتسىزلىك

سهھىۇلبۇخارىي،سهھىهۇلمۇسلىم،،جامىئۇت .(ئىدى قويۇشنى چهكلىگهن

داۋۇد،سۇنهنۇننهسهئىي،سۇنهنۇ ئىبنى ماجه ۋە مۇسنهدۇ  تىرمىزىي،سۇنهنۇ ئهبى

سايه بىلهن ئاپتاپ ئارسىدا ئولتۇرۇشتىن  غهمبىرىمىزيهنهپهي) ئهھمهد تىن

 )ماجهدىن سۇنهنۇ ئىبنى.(چهكلىگهن

پۇتۇدىن  سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئاياغ كىيسه،ئوڭ<<پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن

 ئاياغنى ئىككى.ئاياغنى سالماقچى بولسا ،سول پۇتىدىن باشلىسۇن.باشلىسۇن

 پۇتىغا بىراقال كىيسۇن ياكى بىراقال

سهھىهۇلبۇخارىي،سهھىهۇلمۇسلىم،،جامىئۇت تىرمىزىي،سۇنهنۇ >>(لىۋەتسۇنسې

 )داۋۇد،سۇنهنۇ ئىبنى ماجه،مۇسنهدۇ ئهھمهد ۋە مۇۋەتتا مالىكتىن ئهبى

شۇكى،ھهربىر مۇسۇلماننىڭ جهميهتته كۆرۈنۈشى  بۇنىڭدىكى ھىكمهت

شى بېرىدىغان بىجىرىم ھالهتته يۈرۈ رەتلىك،پاكىزە،باشقىالرغا ياخشى تهسىر

مهن :مۇنداق دېگهن مالىك ئىبنى نهزله رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. تكىتلىندۇ

يرتىق -كونا رەسۇلۇلالھ مىنىڭ كىيمىمىنىڭ.رەسۇلۇالھىنىڭ يىنىدا ئولتۇراتتىم

مۈلۈكۈم كۆپ -مال:مهن.دېدى>>بارمۇ؟ مۈلۈكۈڭ-مال<<ئىكهنلىكنى كۆرۈپ

ئۇنىڭ ئهسىرى مۈلۈك بهرسه،-ساڭا مال ئهگهر ئالالھ.<<:رەسۇلۇلالھ.دېدىم

 كېرەك) كېچىكىڭ ياخشى بولۇشى-كىيىم(كۆرۈلۈشى

 )سۇنهنۇننهسهئىي،سۇنهنۇ ئهبى داۋۇد،مۇسنهدۇ ئهھمهد تىن(دېگهن>>

چېچىنىڭ ئۇ يهر بۇ يهرلىرىنىڭ چۈشۈرۈلمهي قىلىشى بۇۋاقنىڭ باشقىالر  شۇڭا

 .ياقتۇرۇلماي قېلشىغا سهۋەپ بولۇپ قالىدۇ تهرىپىدىن تازا

پهيغهمبىرىمىز بىر بۇۋاقنىڭ :ھهدىسته چى ئۈچۈن تۆۋەندىكىبۇۋاقالرنىڭ چې



چۈشۈرمىگنلىكنى كۆرۈپ ئۇنىڭدىن  

 چۈشۈرۈڭالر ياكى پۇتۇنلهي بۇۋاقىنىڭ چېچىنى پۇتۇنلهي<<ۋە.چهكلىدى

 )سۇنهنۇننهسهئىدىن.(دېگهن>>قويۇڭالر

هن كىشىلهرنىڭ چاچ شهكلىنى باالغهتكه يهتك. منىڭ خهت ئۇرۇشۇم بهك ئاستا

 .كېيىچه يازاي

باللىرىنى .ھهممىمىزگه ئىنساپ ئاتا قىلغاي ياراتقان ئىگهم

 .قىلغاي كۇيۇمچان،ئهقىللىق،ئىمانىنى كامال

 :قىلىنغان تۆۋەندىكى ئىسىمالرنى ئىشلىتىش ھارام

 

ۇ ئىشلىتىش،مهيلى ئ ئالالھتىن باشقىغا قۇلچىلىقنى ئىپادىلهيدىغان ئىسىمالرنى1.

ياكى زاتقا  ئالالھتىن باشقا ھهرقانداق نهرسه.پهرىشته ياكى پهيغهمبهر بولسۇن

ھهرقاندان  شۇڭا ئالالھتىن باشقا.قۇلچىلىقنى بىلدۈرۈش قهتئىي چهكلهنگهن ئىشتۇر

 زاتقا قۇلچىلىقنى بىلدۈرىدىغان ئىسىمالرنى قويۇشمۇ

 يغهمبهرنىڭپه(،ئابدۇنهبى)ئهلچىنىڭ قۇلى"(ئابدۇرۇسۇل:"مهسىلهن.ھارامدۇر

 دېگهنگه ئوخشاش ئىسىمالر ئالالھتىن باشقىغا)پادىشاھنىڭ قۇلى(،ئابدۇلئهمىر )قۇلى

 كىملهركى ئىسمىنى.قۇلچىلىقنى ۋە ئالالھتىنمۇ بهكرەك بويسۇنۇشنى ئىپادىلهپ قويىدۇ

مهشهۇر ساھابه ئابدۇراخمان .مۇشۇنداق قويۇۋالغان ئىكهن دەرھال ئۆزگهرتىش الزىم

 مېنىڭ ئىسمىم ئهسلى ئابدۇ:"هلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇئهۋف رەزىي ئىبن

 ئىدى،مهن مۇسۇلمان بولغان چاغدا--يهنه بىر رىۋايهتكه كۆرە ئابدۇ كهئبه --ئهمىر

 زەھهبى,3/306.ھاكىم رىۋايهت قىلغان."(رەسۇلۇلالھ مېنى ئابدۇراخمان دەپ چاقىردى

 .(توغرا دېگهن

 



ئىسىمالر پهقهت ئالالھ  بهزى.ن ئىسىمالرنى قويۇشپهقهت ئالالھقىال خاس بولغا2.

 مهسىلهن.سۇبهانۇ ۋە تائاالغىال خاس بولغان ئىسىمالردۇر

 ئهڭ(،رەب،ۋە راخمان)رىزىق بهرگۈچى(،رازىق)ياراتقۇچى(خالىق

 بهزىلىرى پهقهت يىگانه ئالالھقىال خاس بولغا.دېگهندەك)شهپقهتلىك

 ،قاھىر دېگهنگه)الرنىڭ شاھىشاھ(مۇلۇك-ئهل-مهسىلهن مالىك.سۈپهتلهردۇر

 كىم بۇنداق ئىسىم.كىشىلهرنى بۇنداق ئىسىمالر بىلهن چاقىرىش ھارامدۇر.ئوخشاش

ئالالھ تائاال قۇرئانى كهرىمدە مۇنداق .قولالنغان بولسا ئۆزگهرتىشى كېرەك

 بارلىقىنى) ياكى ئوخشىشى(ئۇنىڭ شېرىكى سهن:"دەيدۇ

 )ئايهت-65"مهريهم"سۈرە"(بىلهمسهن؟

 

كافىرالردىن باشقىالر ئىشلهتمهيدىغان  شهن كافىرالرغا خاس بولغان ۋەرو3.

دېگهندەك )گىئورگى(،جۇرجوس)پىتىر(مهسىه،بۇتروس ئىسىمالر،مهسىلهن ئابدۇل

 .ھارامدۇر ئىسىمالرنى قوللىنىش

 

ئىبلىسنىڭ ئىسمى  مهسىلهن.كىشىلهرنى تاغۇتنىڭ ئىسمى بىلهن چاقىرىش ھارامدۇر4.

 .ەكبىلهن ئاتاش دېگهند

 

كىم بۇنداق ئىسىم .قهتئىي ھارام قىلىنغان يۇقىرىدىكى تۆت تۈرلۈك ئىسىمنى قويۇش

 .الزىم قويىدىكهن ئۇ ئىسىمنى دەرھال ئۆزگهرتىشى

 قىلىڭ ئىسىم قويۇشتا دىققهت

تولىمۇ مۇھىم بىر ئىش  شۈبهىسىزكى،كىشىلهرنىڭ تۇرمۇشىدا قانداق ئىسىمنى قوللىنىش

بولغاندا ئالدى  مهلۇم كىشى توغرىسىدا سۆزلهشمهكچىھېسابلىنىدۇچۈنكى باشقىالر 



 

 

ىنسىپ ئىىشلىتىشكه يول قويۇلغان ئىسىمالرنى قويۇشتىكى ئهڭ ئاساسىي پىر ئىسىم

شهرىئهتكه ئاساسالنغاندا بهزى ئىسىمالرنى قويۇش شهرىئهتته  .ئىشلىتىشتۇر

 .قويغاندا شۇ ئىسىمالرنى قويۇشتىن ساقلىنىش الزىم چهكلهنگهن بولۇپ ئىسىم

 

 :ئىسىمالرنى ئىشلىتىش ھارام قىلىنغان تۆۋەندىكى

 

ئىپادىلهيدىغان ئىسىمالرنى ئىشلىتىش،مهيلى ئۇ  قنىئالالھتىن باشقىغا قۇلچىلى1.

ئالالھتىن باشقا ھهرقانداق نهرسه ياكى زاتقا .بولسۇن پهرىشته ياكى پهيغهمبهر

شۇڭا ئالالھتىن باشقا ھهرقاندان .چهكلهنگهن ئىشتۇر قۇلچىلىقنى بىلدۈرۈش قهتئىي

ئىسىمالرنى قويۇشمۇ  زاتقا قۇلچىلىقنى بىلدۈرىدىغان

پهيغهمبهرنىڭ (،ئابدۇنهبى)قۇلى ئهلچىنىڭ"(ئابدۇرۇسۇل:"سىلهنمه.ھارامدۇر

ئىسىمالر ئالالھتىن باشقىغا  دېگهنگه ئوخشاش)پادىشاھنىڭ قۇلى(،ئابدۇلئهمىر )قۇلى

كىملهركى ئىسمىنى .قويىدۇ قۇلچىلىقنى ۋە ئالالھتىنمۇ بهكرەك بويسۇنۇشنى ئىپادىلهپ

ساھابه ئابدۇراخمان  مهشهۇر.زىممۇشۇنداق قويۇۋالغان ئىكهن دەرھال ئۆزگهرتىش ال

ئىسمىم ئهسلى ئابدۇ  مېنىڭ:"ئىبن ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ



 

 

بهزى ئىسىمالر پهقهت ئالالھ .ئىسىمالرنى قويۇش پهقهت ئالالھقىال خاس بولغان2.

مهسىلهن .ئىسىمالردۇر سۇبهانۇ ۋە تائاالغىال خاس بولغان

 ئهڭ(،رەب،ۋە راخمان)رىزىق بهرگۈچى(،رازىق)ياراتقۇچى(خالىق

  بولغابهزىلىرى پهقهت يىگانه ئالالھقىال خاس.دېگهندەك)شهپقهتلىك

 ،قاھىر دېگهنگه)شاھالرنىڭ شاھى(مۇلۇك-ئهل-مهسىلهن مالىك.سۈپهتلهردۇر

 كىم بۇنداق ئىسىم.كىشىلهرنى بۇنداق ئىسىمالر بىلهن چاقىرىش ھارامدۇر.ئوخشاش

ئالالھ تائاال قۇرئانى كهرىمدە مۇنداق .قولالنغان بولسا ئۆزگهرتىشى كېرەك

 رلىقىنىبا) ياكى ئوخشىشى(ئۇنىڭ شېرىكى سهن:"دەيدۇ

 )ئايهت-65"مهريهم"سۈرە"(بىلهمسهن؟

 

كافىرالردىن باشقىالر ئىشلهتمهيدىغان  روشهن كافىرالرغا خاس بولغان ۋە3.

دېگهندەك )گىئورگى(،جۇرجوس)پىتىر(مهسىه،بۇتروس ئىسىمالر،مهسىلهن ئابدۇل

 .ھارامدۇر ئىسىمالرنى قوللىنىش

ئىبلىسنىڭ ئىسمى  مهسىلهن.ۇركىشىلهرنى تاغۇتنىڭ ئىسمى بىلهن چاقىرىش ھارامد4.

 .بىلهن ئاتاش دېگهندەك

كىم بۇنداق ئىسىم .قهتئىي ھارام قىلىنغان يۇقىرىدىكى تۆت تۈرلۈك ئىسىمنى قويۇش

 .الزىم قويىدىكهن ئۇ ئىسىمنى دەرھال ئۆزگهرتىشى

 



 :مهكرۇھ تۆۋەندىكى سهككىز تۈرلۈك ئىسىمنى ئىشلىتىش

 

بۇنداق . مهكرۇھ غان ئىسىمالرنى قويۇشمهنىسى كىشىنىڭ كۆڭلىنى غهش قىلىدى1.

مهسخىرە قىلىشىغا  ئىسىمالر مهنىسى ناچار،يېقىمسىز،شۇنداقال باشقىالرنىڭ شۇ كىشىنى

توغرىسىدىكى  بۇ پهيغهمبهر نىڭ چىرايلىق ئىسىمالرنى قويۇش.سهۋەب بولىدۇ

 مهسىلهن،مهنىسى سهلبىي بولغان.كۆرسهتمىسىگه ئۇيغۇن كهلمهيدۇ

تۆگىلهردىن تارقىلىدىغان --،خىيام)چېچىش دېگهندەك مهنىدە(اش،راش)ئۇرۇش(ھهرب

 .دېگهندەك يېقىمسىز ئىسىمالرنى قوللىنىش مهكرۇھ--كېسهللىكنىڭ ئىسمى بىر خىل

 

جهلب قىلىدىغان،كىشىلهرنىڭ تۇيغۇسىغا تهسىر قىلىدىغان ئىسىمالرنى  كىشىنى2.

بۇ نۇقتىغا ئاالھىدە دىققهت بولۇپمۇ قىزالرنىڭ ئىسمىنى تاللىغاندا .مهكرۇھ قوللىنىش

 باشقىالر قىزالرنى بۇ خىل ئىسىم بىلهن چاقىرغاندا بهزى كىشىلهرنىڭ.الزىم قىلىش

 ھېسسىياتىغا تهسىر قىلىشى ۋە شۇ قىز توغرىسىدا يامان خىيالالردا بولۇشىغا سهۋەب

 .بولۇشى مۇمكىن

 

يۇشقا قو ناخشى،ئارتېس دېگهندەك ئهخالقسىز ئىنسانالرنى دوراپ ئىسىم3.

مهقسهت  ئهگهر ئۇالرنىڭ ياخشى ئىسىملىرى بولسا قوللىنىشقا بولىدۇ،لېكىن.بولمايدۇ

كىشىلهرنى  شۇ ئىسىمنىڭ مهنىسىنىڭ ياخشى ئىكهنلىكى بولۇشى كېرەككه ھهرگىزمۇ ئۇ

 .دوراش بولۇپ قالماسلىقى كېرەك

 

ئىسىم قىلىپ قولالنماسلىق  مهئسىيهتلهرنى-يامان ئىش، گۇناھ4.

دېگهندەك؛فىرئهۋننىڭ ياكى  ياكى زالىم) ئوغرى(ىلهن،سارىقمهس.كېرەك



 

 

ئىسمىنى قويۇش  كىشىلهر ئارىسىدا يامان خىسلهتلهر بىلهن تونۇلغان ھايۋانالرنىڭ5.

 .ئوخشاش دېگهنگه)مايمۇن(،قىرد)ئىت(،كهلب)ئېشهك(مهسىلهرخىمار.مهكرۇھ

 

 دېگهندەك سۆزلهر قوشۇلغان ئىسىمالرنى قويۇش"ئىسالم"ياكى "دىن"6.

،نۇرۇل )دىننىڭ قۇياشى(،شهمسىدىن)دىننىڭ نۇرى(مهسىلهن، نۇرىدىن.مهكرۇھ

بۇنداق ئىسىمالر كىشىگه ئۆزى اليىق .ئىسالم دېگهنگه ئوخشاش ئىسالم،شهمسۇل

سهلهف ئالىملىرى بۇنداق ئىسىمالرنىڭ ئۆزىگه .بېرىپ قويىدۇ ۈپهتلهرنىبولمىغان س

ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت (ئىمام نهۋەۋى.يامان كۆرەتتى لهقهب بولۇپ چاقىرىلىشىنى

دەپ )دىننىڭ قايتا بهرپا قىلغۇچى"(مۇھىيددىن" باشقىالرنىڭ ئۆزىنى) قىلسۇن

ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت (ىيه ئىبن تهيم چاقىرىشىنى يامان كۆرگه؛شهيخۇلئىسالم

دېگهن ئىسىمنى )دىننىڭ تهقۋاسى"(تهقىيددىن" ھهم ئۆزىنىڭ لهقىبى بولغان) قىلسۇن

ئائىلهم بهردى،شۇنىڭ بىلهن ھهممه ئادەم  ماڭا بۇ لهقهبنى:ئۇ دائىم.يامان كۆرگهن

 .دەيتتى"بىلىپ كهتتى

 

كهلىمىسىدىن باشقا "دۇئاب"ئىسىملىرىغا بهندىچىلىكنى ئىپادىلهيدىغان ئالالھنىڭ7.

مهسىلهن خهسهبهلالھ،رەھمىتۇلالھ .ئىشلىتىش مهكرۇھ سۆزلهرنى قوشۇپ

 .باشقا سۆزلهرنى قوشۇپ ئىشلىتىش مهكرۇھ شۇنداقال رەسۇل سۆزىگىمۇ.دېگهندەك

 

ۋە قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى قويۇش  پهرىشتىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى قويۇش8.



 

 

ئهگهر بىر كىشىنىڭ .مهكرۇھتۇر بۇ ئىسىمالرنى قوللىنىش،باشقىالرغا ئىسىم قىلىپ قويۇش

بولۇپ ئۇنى ئۆزگهرتىش  مۇشۇنداق ئىسمى بولسا،ئائىلىسى تهرىپىدىن قويۇلغان

 .مۈشكۈل بولسا قوللىۋەرسه بولىدۇ

 

 .تۆۋەندىكى بهش خىل ئىسىم ياخشى ئىسىمالردۇر

 

بۇ رەسۇلۇلالھ نىڭ ھهدىسلىرىدە . ئابدۇلالھ ۋە ئابدۇراخماندۇرئىسىمالر ئهڭ ياخشى1.

ئالالھ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان :"قىلىنغان بولۇپ،رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ بايان

 (ھهدىس-1398سهھىه مۇسلىم "(ئابدۇلالھ ۋە ئابدۇراخماندۇر ئىسىم

 

بدۇلئهزىز، ئىسىملىرىغا ئابدۇ سۆزى قوشۇلغان ئىسىمالر،مهسىلهن ئا ئالالھنىڭ2.

 .ئابدۇلمهلىك ،ئابدۇلئىالھ،ئابدۇسساالم دېگهندەك ئابدۇرەھىم،

 

ھېچ شۈبهىسىزكى .نىڭ ئىسىملىرى--ئۇالردىن رازى بولسۇن ئالالھ--پهيغهمبهرلهر3.

ئهھمهد ھهم ئۇنىڭ .نىڭ ئىسمىدۇر ئهڭ ياخشى ئىسىمالر مۇھهممهد

سۈرە (پهيغهمبهرلهر ئىرادىلىك"ئۇنىڭدىن قالسا .ئىسمىدۇر



 

 

رەسۇلۇلالھ بارلىق .توغرا يولدىكى بهندىلىرىنىڭ ئىسىملىرى ئالالھنىڭ4.

ساھابىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى قويۇش،شۇنداقال .ياخشىدۇر ساھابىلىرىنىڭ ئىسىملىرى

تېخىمۇ يۇقىرى نهتىجىگه ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىش  ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىش ۋە

 .مۇستهھهپتۇر

 

 .قىلىدىغان،مهنىسى ياخشى بولغان ئىسىمالر كىشىنى خوش5.

 

 .يهنه تۆۋەندىكى بىر قانچه نۇقتىغا دىققهت قىلىش كېرەك ئىسىم قويۇشتا

 

دىغانلىقىنى ئۇنتۇماسلىق ئاشۇ كىشىگه بىر ئۆمۈر ھهمراھ بولى شۇ ئىسىمنىڭ1.

سهۋەبلىك بهزى ئاۋارىچىلىقالرغا يولۇقسا بهلكى دادىسىن  ئهگهر ئۇ شۇ ئىسىم.كېرەك

 .رەنجىشى،يامان كۆرۈپ قېلىشى مۇمكىن ياكى شۇ ئىسىمنى قويغۇچىدىن

 

شۇ ئىسىم .تهرەپتىن ئوبدان ئويلىنىش كېرەك ئىسىمنى تاللىماقچى بولغان بىر قانچه2.

ئاڭلىنىدۇ،ئۆسمۈر چېغىدا ياكى قېرىغان ۋاقتىدا  لىق ۋاقتىدا قانداقشۇ كىشىنىڭ ياش

قىزى دەپ چاقىرىلىشقا خوشال /پاالنىنىڭ ئوغلى قانداق ئاڭلىنىدۇ،ئۇنىڭ پهرزەنتى

چاقىرىلىشقا خوشال بوالمدۇ دېگهنگه  بوالمدۇ،دادىسى پاالنىنىڭ دادىسى دەپ

 .ئوخشاش

 



ئۇ باال شۇ دادىنىڭ ئىسمى بىلهن چۈنكى .ھوقۇقىدۇر ئىسىم قويۇش دادىنىڭ3.

لېكىن دادىغا نىسبهتهن .،پاالنىنىڭ قىزى دېگهندەك چاقىرىلىدۇ،پاالنىنىڭ ئوغلى

سېلىش،ئۆزى تاللىغان ئىسىم توغرىسىدا ئانىنىڭ پىكرىنى  ئايالىنىڭ ئارزۇلىرىغا قۇالق

 .مۇستهھهپتۇر ئاڭالش ۋە ماقۇللىقىنى ئېلىش

 

دادىسى ئاجرىشىپ  مهيلى.بىلهن چاقىرىلىشى كېرەكباال چوقۇم دادىسىنىڭ ئىسمى 4.

قېتىم كۆرۈپ  كهتكهن بولسۇن،بالىسىدىن خهۋەر ئالمايدىغان، ھهتتا بالىسىنى بىرەر

 بالىنى دادىسىدىن باشقا كىشىنىڭ ئىسمى بىلهن چاقىرىش.باقمىغان بولسۇن

 زىنادىنپهقهت بىر خىل ئهھۋال بۇنىڭدىن مۇستهسنا،ئهگهر تۇغۇلغان باال .ھارامدۇر

 تۇغۇلغان بولسا ئۇ چاغدا ئانىسىنىڭ ئىسمى بىلهن چاقىرىلىدۇ،بۇ چاغدا دادىسىنىڭ

 .ئىسمى بىلهن چاقىرىشقا بولمايدۇ

 تاللىۋېلىڭ بالىڭىزغا ئىسىم

 

 ئوغول ئىسىملىرى

 

بۇغداي ئۆڭلۈك، ئادەم ئاتا، ئادەم ئىبرانىيچه قىزىل، ئىنسان،  : ئادەم

 .بولىدۇ ئىنسانىيهت دېگهن

 .بولىدۇ ئىبرانىيچه ئىسىم بولۇپ، مهنىسى ئاممىنىڭ ئاتىسى دېگهن: راھىم ئىب

 .سېخى، ئېسىل، ئۇلۇغ: ئهجۋەد 

 .ياخشى ئىش قىلىش ياخشىلىق قىلىش، ياخشىلىق،: ئېهسان 

 .مهدھىيىلهشكه تېگىشلىك، قهدىرلهشكه اليىق: ئهھمهد 

 .بىر پهيغهمبهرنىڭ ئىسمى : ئىدرىس



 .قارا، ئىشكهل: ئهدھهم 

 . ئهخالقلىق-ئوقۇتقۇچى، ئهدەپ يازغۇچى،: ئهدىب 

 .باشلىماق يېتهكلىمهك، توغرا يولغا: ئىرشاد 

 .يولۋاس: ئۇسامه 

 .دېگهن بولىدۇ ئىبرانىيچه ئىسىم بولۇپ مهنىسى، كۈلىدۇ: ئىسهاق 

 .قهھرىمان: ئهسهد 

 .ئهگمهك بويسۇنماق، ئىتائهت قىلماق، باش: ئىسالم 

دېگهن  ىسىم بولۇپ مهنىسى، اللهنىڭ سۆزىنى ئاڭاليدۇئىبرانىيچه ئ: ئىسمائىل 

 .بولىدۇ

 .تاپماق كهلمهك، باشلىماق، يېقىنالشماق، بهخت، راۋاج: ئىقبال 

 .مهرد، سېخى: ئهكرەم 

 .بىر پهيغهمبهرنىڭ ئىسمى: ئىلياس 

، نامازنى باشالپ ئوقۇيدىغان كىشى، )خهلىپه(مۇسۇلمانالرنىڭ رەئىسى  : ئىمام

  .چوڭ يول

 .شاھزادە، پادىشاھ، قوماندان، باشلىق، رەئىس: ىر ئهم

سادىق، ۋاپادار، بىخهتهر، تىنچ، راستچىل، سهمىمىي،  ئىشهنچلىك،: ئهمىن 

 .دوست، ساقلىغۇچى

 ئۈلپهت ئالماق، بىر -مۇاليىم بولماق، ئىناق ئۆتمهك، ئۈنسى : ئهنهس

 .ئىسمى ساھابهنىڭ

 .چىرايلىقناھايىتى نۇرلۇق، بهك چۈشىنىشلىك، : ئهنۋەر 

ئىبرانىيچه ئىسىم بولۇپ مهنىسى، تهۋبه قىلغۇچى دېگهن بولىدۇ؛ بىر  : ئهييۇب

 ئىسمى پهيغهمبهرنىڭ



 .مۇاليم: باسىت 

 .ئهتىگهن، دەسلهپكىسى، بالدۇر كهلگهن: باكىر 

 .نهملىك، سۇ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇئهززىنىنىڭ ئىسمى : بىالل

 .قهھرىمان مۇستهھكهم،مۇقىم،: سابىت 

 .ساقلىغۇچى، قۇرئان كهرىمنى يادلىغان كىشى: ھافىز 

 .ئېيتقۇچى، اللهنىڭ نېمىتىگه شۈكۈر قىلغۇچى ھهمد: ھامىد 

 .ئهخالقلىق چىرايلىق ۋە: ھهسهن 

 .ھهسهننىڭ كىچىكلىتىلگهن شهكلى: ھۇسهين 

 .يولۋاس : ھهمزە

 .يولۋاس: ھهيدەر 

 .باقىي، مهڭگۈ: خالىد 

 .، پېقىر)ئاۋاق(چى، سادىق، سهمىمىي، ئورۇققىلغۇ دوست، نهسىههت: خهلىل 

 .دېگهن بولىدۇ) سۆيۈملۈك(مهنىسى قهدىردان  ئىبرانىيچه ئىسىم بولۇپ: داۋۇد 

 .ئېيتقۇچى، ئېسىدە تۇتقۇچى، زېرەك  تهسبىيه-اللهغا زىكىر: زاكىر 

 .قىلىچىنىڭ نامى ئهلىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ: زۇلفىقار 

  . ئېيى-7ھىجرىيىنىڭ : رەجهب 

 .باتۇر، قهھرىمان دېگهن بولىدۇ پارىسچه جهسۇر،: رۇستهم 

 .بىر خىل ئۆسۈملۈك توغرا، توغرا بولماق، ھىدايهت تاپماق،: رەشاد 

 .نۇرلۇق، يۈزى يورۇق، رەڭگى چىرايلىق: زاھىر 

 .قۇتۇلغۇچى، بېجىرىم : سالىم

 .تهلهيلىك، خۇشال: سهئىد 

 .ئامانلىق تهبرىك، تىنچلىق،: سهالم 



 .ھۆججهت پادىشاھ، قابىلىيهت، ھۆكۈمرانلىق قىلماق،: ان سۇلت

 .قۇتۇلغۇچى، ساغالم: سۇلهيمان 

 .خوجايىن باشلىق، داھىي،: سهييىد 

 .پانۇس، كۈن، چىراغ: سىراج 

 .بىلدۈرگۈچى، رەھمهت ئېيتقۇچى شۈكۈر قىلغۇچى، تهشهككۈر: شاكىر 

 . پهخىر، ئىگىز جايشهرەپ، -ئالىيجاناب بولماق، ئېسىل بولماق، شان: شهرەف 

پهيغهمبهر  ئېسىل، ئالىيجاناب، مۇنهۋۋەر، ئاقسۆڭهك،: شهرىف 

 .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدى

 . ئېيى-8ھىجرىيىنىڭ : شهئبان 

 . قۇۋۋەت، شهۋكهت، جۈرئهت-كۈچ : شهۋكهت

 .چىداملىق، ئىرادىلىك: سابىر 

 .قايتقۇچى، نهتىجه سۇدىن: سادىر 

 .ئىخالسمهن، راستچىل: سادىق 

  .ئۇبدان، اليىق، تۈز ياخشى، مۇۋاپىق،: سالىه 

 .كېچىسى كهلگهن مېهمان، چولپان يۇلتۇزى: تارىق 

 .ئىزدەنگۈچى، تهلهپ قىلغۇچى، ئوقۇغۇچى : تالىب

 .ئىسمى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ: تاھا 

 .(كىر ئهمهس(تازا . پاك، پاكىز: تاھىر 

 .ى قىياپهتكۆرۈنۈش، سىرتق مهنزىرە، سىرتقى: تهلئهت 

 .قىلغۇچى ئىبادەت قىلغۇچى، چوقۇنغۇچى، داۋاملىق ئىبادەت: ئابىد 

 .ئادىل، ھهققانىي، توغرا، ئىنساپلىق: ئادىل 

 .تونۇغۇچى، چىداملىق، مهرىپهتلىك، تونۇپ يهتكۈچى ئالىم،: ئارىف 



 .توسقۇچى ساقلىغۇچى، قوغدىغۇچى،: ئاسىم 

 ۈرۈپ ئىشلىگۈچى، بىر يهردەۋۇجۇدى بىلهن بېرىلگۈچى، باش چۆك: ئاكىف 

 .تۇرغۇچى

 .قهھرىمان قوشۇمىسىنى كۆپ تۈرگۈچى، چىرايىنى بهك پۈرۈشتۈرگۈچى،: ئابباس 

  .ياۋا غاز، ئهجدىها: ئوسمان 

 كۈنى ھاجىالرنىڭ -9نىڭ ) ئېيى -12ھىجرىيىنىڭ (زۇلههججه : ئهرەفات 

 .تۇرۇشى پهرز بولغان جاينىڭ ئىسمى

   بىلىم، مهرىپهت،ياخشىلىق، ئىلىم، : ئىرفان

 .ئىرادىلىك، قهھرىمان: ئهززام 

 . شهرەپ- قۇۋۋەت، غهلىبه، شان-غۇرۇر، كۈچ : ئىززەت

قانائهتلىنىش، خاتالىقتىن يىراق  گۇناھسىزلىق، مۇكهممهل بولۇش،: ئىسمهت 

  .تۇرۇش

 .ئۇلۇغ ئۈستۈن، ئالىي، يۇقىرى،: ئهلىي 

  بېسىق، سالماق،- ئېغىركۆپ ئىمارەت سالغۇچى، ئىمانى كۈچلۈك،: ئاممار 

 ھاياتى بويىچه ئىش باشقۇرغۇچى

 .غازىي غازات قىلغۇچى، جهڭ قىلغۇچى

 .غهلىبه قىلغۇچى، كۈچلۈك، زەپهرگه ئېرىشكۈچى : غالىب

 .باشلىغۇچى، جهڭدە غهلىبه قىلغۇچى، كۈچلۈك پهتىه قىلغۇچى، ئاچقۇچى،: فاتىه 

 ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئىككىنچى خهلىپه ھهق ناھهقنى ئايرىغۇچى،: فارۇق 

 .لهقىمى

 .سۆيۈنگۈچى خۇشال، شادالنغۇچى،: فهرھات 

 .گۇۋاھچى ئۆتكۈر قىلىچ، توغرا ھۆكۈم چىقارغۇچى، قازى،: فهيسهل 



 .تهقسىم قىلغۇچى: قاسىم 

 .ئېهسان -سېخىلىق، مهردلىك، مهرەھمهت، خهير: كهرەم 

 سىل،سېخى، مهرد، شهپقهتلىك، مېهماندوست، ھۆرمهتلىك، ئې: كهرىم 

 .پهزىلهتلىك

 .كامالهت مۇكهممهل بولماق، تولۇق بولماق، كۆڭۈلدىكىدەك بولماق،: كهمال 

 مهدھىيىلهشكه ئهرزىيدىغان، نۇرغۇنلىغان يۈكسهك خىسلهتلهرگه: مۇھهممهد 

 .ئىگه زات

 .مهدھىيىلهنگۈچى: مهھمۇد 

 .تالالنغان: مۇختار 

 .مۇددىئا، ئارزۇ مهقسهت،: مۇراد 

 .ك، بهرىكهتلىك، تهلهيلىك، خۇشالبهختلى: مهسئۇد 

 .خاتالىق ۋە رەزىللىكتىن يىراق، ساقالنغۇچى : مهئسۇم

 .قىلغۇچى غالىب، يهڭگۈچى، غهلىبه: مهنسۇر 

 .ئىمانلىق، ئىشهنگۈچى، اللهغا ئېتىقاد قىلغۇچى: مۇئمىن 

 .ياردەم بهرگۈچى : ناسىر

 .ئىگىز: نايىف 

 .ئوخشىغۇچى: نهزىر 

 .مهرھهمهت، ئىلتىپات نازۇنېمهت،: نىئمهت 

 .بولىدۇ پارىسچه ئىسىم بولۇپ مهنىسى مهشۇق، مهھبۇب دېگهن: نىيازىي 

 .شورپىغا نان چىلىغۇچى، بۇزغۇنچى، تارمار قىلغۇچى: ھاشىم 

 .ئاسان، يۇمشاق، مۇاليىم، قاسساپ : ياسىر

 .ئىسمىلىرىدىن بىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ: ياسىين 



 .رنىڭ ئىسمىبىر پهيغهمبه: يهقۇب 

 .پهيغهمبهرنىڭ ئىسمى بىر: يۇسۇف 

 .بىر پهيغهمبهرنىڭ ئىسمى: يۇنۇس 

 .پهيغهمبهرنىڭ ئىسمى بىر: يهھيا 

 .گۈزەللىك: جامال 

 

 قىز ئىسىملىرى

 

  ساداقهتمهن، كۆيۈمچان، : ئهبرار

ئاراملىق، قوغدىماق،  ئامانلىق، تىنچلىق، بىخهتهرلىك، خاتىرجهملىك،: ئهمان 

 .الهت، قهرزئهھدە، كاپ

 .ساغالم خاتىرجهم، كۆڭلى توق،: ئامىنه 

 .ئىشهنچلىك، سادىق، ۋاپادار، بىخهتهر: ئهمىينه 

 .يورۇقلۇقالر نۇرالر،: ئهنۋار 

 .كۆيۈمچان، خۇشخۇي، ئۈلپهت: ئهنىيسه 

 .ئىشهنچ ئېتىقاد، تهسدىق،: ئىمان 

 . جامال-خۇش خهۋەر، گۈزەللىك، چىرايلىقلىق، ھۆسن: بۇشرا 

سهبهئ دېيىلىدىغان بىر قهدىمى مهملىكهتنىڭ ئايال پادىشاھى بولۇپ  : سبىلقىي

ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا ياشىغان، سۇلهيمان ئهلهيهىسساالمغا  سۇلهيمان

 .ئىمان ئېيتقان تهسلىم بولغان ۋە

 .ئانار گۈلى: گۈلنار 

 .كېلىشكهن چىرايلىق، ئۇز، گۈزەل،: جهمىيله 



 .سۆيۈملۈك: ھهبىيبه 

 .ساقالنغۇچى مۇھاپىزەت قىلىنغۇچى،: ە ھهفىيز

 . بېسىق ۋە ئهقىللىك ئايال-ئېغىر: ھهلىيمه 

 .ئېيتقۇچى ئايال، ماختاشقا ئهرزىيدىغان ئايال شۈكۈر: ھهمىيدە 

بۇرالغۇچى ئايال، مۇسۇلمان ئايال، توغرىنى چىڭ  ياخشىلىق تهرەپكه: ھهنىيفه 

 .تۇتقۇچى ئايال

ىڭ ئانىسى، يېشىلغا مايىل قارا ياكى قارىغا ئانا، ئىنسانالرن ھهۋۋا: ھهۋۋا 

 .مايىل قىزىل

 .پهرى، ھۆر، رەڭگى ئاقپىشماق پهۋقۇلئاددە كېلىشكهن ئايال : ھۇرىيه

 .دائىم مهڭگۈ،: خالىدە 

 .ساپ، پاكىز، خالىس، بهك ئاق: خالىسه 

 .تۇغۇلغان قىز باال ۋاقتىدىن بۇرۇن: خهدىيجه 

 .خاتىرە، ئاڭئهسته تۇتۇش قابىلىيىتى، : زاكىرە 

 .پۇرىقى ئهتراپقا يېيىلىپ تۇرغۇچى : زاكىيه

 .ئايال ھۇشيار ئايال، چېچهن ئايال، زېرەك : زەكىيه

 .ھىدايهت تاپقۇچى ئايال، ئاڭلىق ئايال، ئهقىللىق ئايال: رەشىيدە 

بهك گۈزەل بولغانلىقتىن كۆرگهن كىشى مېهرىنى ئۈزەلمهي ئۇزۇنغىچه  : رەنا

 .هنهرس قاراپ قالىدىغان

 .ياخشى ئۆسكۈچى: زاكىيه 

 .دۇنياغا بېرىلمىگهن ئايال ئاخرەتنى ياخشى كۆرگهنلىكتىن: زاھىدە 

  .ئايال گۈزەل ئايال، چىرايلىق ئايال، يۈزى يورۇق: زاھىرە 

 .چولپان يۇلتۇزى، ۋېنېرا، ئاپئاق، سۈزۈك رەڭ: زۆھرە 



 .گۇناھسىز، پهزىلهتلىك، ساپ، ئۆسكۈچى پاك،: زەكىيه 

ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى فاتىمهنىڭ  رەڭگى سۈزۈك ۋە نۇرلۇق، پهيغهمبهر: زەھرا 

 .لهقىمى

بىر دەرەخ، رىۋايهتلهردە كاككۇكنىڭ  كۆرۈنۈشى چىرايلىق خۇش پۇراق: زەينهب 

 .قۇشنىڭ نامى مهشۇقى سۈپىتىدە تهسۋىرلىنىدىغان ئهپسانىۋى

بېزەك،  يۇم،گۈزەللىك ۋە ھۆسن بېرىش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان بۇ: زىينهت 

 .ھۆسن

 .سهجدە قىلغۇچى ئايال، باش ئهگگۈچى ئايال: ساجىدە 

 .ياخشى ، تالالنغان، سهرخىل ئهڭ: سارا 

 ساالمهت -ئايال، ساق قۇتۇلغۇچى ئايال، بېجىرىم ئايال، ساغالم: سالىمه 

 .ئايال

 .توغرىلىق، راستچىللىق: سهداد 

 .بهرىكهتلىك بهختلىق،: سهئدە 

 .ئايال  ئايال، تهلهيلىك ئايال، سائادەتمهنبهختىيار: سهئىدە 

 .بېجىرىم، ئهيىبسىز، ساق: ساالمهت 

   ئامانلىق سورىماق،-تىنچ ساالم بهرمهك، ساالم،: ساالم 

 .ھېچ ئهيىبى يوق ئايال: سهلما 

 .ئايال، ئهيىبسىز ئايال قۇتۇلغۇچى: سهلىيمه 

 .بۇغداي ئۆڭلۈك ئايال: سهمرا 

 .خى ئايال، قولى كهڭ ئايالسې مهرد ئايال،: سهمىيهه 

 .سۆھبهتلهسكۈچى ئايال كېچىدە مۇڭداشقۇچى ئايال، كېچىدە: سهمىيرە 

الله تهئاال ئۇ (ئايال ئىسالمنىڭ تۇنجى شهھىدى بولغان ساھابه: سۇمهييه 



). 

 .خانزادە خانىم، خېنىم،: سهييىدە 

  .كۆرۈنۈشى  تۇرقى، سىرتقى-تهقىئاالمهت، بهلگه، نىشان، ئهن، تامغا، : سىيما 

 .ناخشىچى ئايال: شادىيه 

  .ئالىيجاناب ئايال شهرەپلىك ئايال، ئېسىل ئايال،: شهرىيفه 

 .شهپقهتلىك ئايال: شهفىيقه 

 .دېگهن مهنىدە مهجازەن ئىشلىتىلىدۇ قۇياش، كۈن، بهك گۈزەل: شهمس 

 .ئايال الله يولىدا شهھىد بولغان: شهھىدە 

 ىق، لهززەتلىك، بهك چىرايلىك بهك گۈزەل دېگهن مهنىلهردەتاتل: شېرىن 

 .مهجازەن ئىشلىتىلىدۇ

 .راستچىل ئايال، ئىخالسمهن ئايال: سادىقه 

 .ياخشى ئايال، توغرا يول ئۈستىدىكى ئايال : سالىهه

 .ئايال گۈزەل ئايال، كېلىشكهن: سهبىيهه 

 .راستچىل ئايال سهمىمىي ئايال: سهدىيقه 

روشهن، تالالنغان، سىرداش دوست، ھهقىقىي  ، پاك، سۈزۈك،ساپ،: سهفىيه 

 .دوست

 .ئوقۇچى ئايال، تهلهپ قىلغۇچى ئايال ئېزدەنگۈچى ئايال،: تالىبه 

 .ئايال پاك ئايال، پاكىز: تاھىرە 

 .ھاالل، پاكىز، ئۇبدان، بهلهن: تهييىبه 

 .زېرەك ئايال، چېچهن ئايال ھۇشيار ئايال،: زەرىيفه 

مۆمىنلهرنىڭ ئانىسىنىڭ  همبهر ئهلهيهىسسالمنىڭ ئايالى ۋەپهيغ: ئائىشه 

 .ئىسمى، كهيپىياتى ياخشى ئايال



 .ئېسىل قىپقىزىل ۋە: ئاتىكه 

 . مهرىپهتلىك ئايال-ئىلىم: ئارىفه 

 .ئالىيجاناب ئىگىز، يۈكسهك، يۇقىرى،: ئالىيه 

امالرنى ئهھك تائهت، ناماز، قۇلچىلىق قىلماق، ئىبادەت قىلماق، دىنى: ئىبادەت 

 .ئورۇنلىماق

 .كۈچلۈك .سۆيۈملۈك، ھۆرمهتلىك، قهدىرلىك، ئېسىل: ئهزىيزە 

 . ساالم، ھهدىيه-سوۋغا: ئهتىيه 

 .ئىپپهتلىك، پاك: ئهفىيفه 

 .شهرەپلىك، ئىگىز، يۇقىرى، يۈكسهك : ئهلىيه

 .ساقلىماق، باشقۇرماق كۆڭۈل بۆلمهك، غهمخورلۇق قىلماق،: ئىنايهت 

 .ئايال لغۇچى ئايال، مۇرادىغا يهتكۈچىغهلىبه قى: فائىزە 

 . جامالى بهك كېلىشكهن-ھۆسن: فائىقه 

 .ئايرىغان ئايال (سۈتىدىن(بالىسىنى : فاتىمه 

 .باغ، بوستان، گۈلباغ، جهننهت: فىردەۋس 

 .مىسلىسىز، قىممهتلىك گۆھهر يالغۇز،: فهرىيدە 

 .ئاي: قهمهر 

 .گۆشلۈك ئايال ئىككى مهڭزى ۋە يۈزى: كۇلسۇم 

 .تاتلىق سۇ، جهننهتته بىر ئۆستهڭ: كهۋسهر 

 .چاچقۇچى، داڭلىق نۇر: المىئه 

 .مۇاليىم، مهرھهمهتلىك، مهدەنىيهتلىك: لهتىيفه 

قاراڭغۇ ۋە ئۇزۇن كېچه، مهستلىك، مهستلىكنىڭ باشلىنىشى،  بهك: لهيال 

  .ھاراقنىڭ كهيپى



 .ئاقپىشماق ئايال : مارىيه

ئهلهيهىسساالمنىڭ  دېگهن بولىدۇ، ئىيساسۇرىيانىيچىدە ئىگىز : مهريهم 

 .ئانىسىنىڭ ئىسمى

 .مۈلۈكدار ئايال: مهلىيكه 

 .نۇرلۇق، يۈزى يۇرۇق، گۈزەل، نۇر چېچىپ تۇرغۇچى : مۇنىيرە

 .ساالم -ئېرىشكۈچى، سوۋغا: نائىله 

 .قۇتۇلغۇچى ئايال، تېز ماڭىدىغان تۆگه: ناجىيه 

 .نىدا تهڭدىشى يوق ئايالسۆز، لهتىپه، ئۆز زاما ھىكلهتلىك: نادىرە 

 .كۇلۇب جهمئىيهت، يىغىن،: نادىيه 

 .پارىسچه ئانارغا ئوخشاش دېگهن بولىدۇ: نارىمان 

 .خاالس تاپماق قۇتۇلماق،: نهجات 

 .ئهقىللىق  تهكتى ئېسىل، پهزىلهتلىك، زېرەك، نهپىس،-تېگى: نهجىيبه 

 .سىر، سىرداش دوست: نهجىيه 

بولغان بىر خىل ئۆسۈملىك بولۇپ  رىق گۈلىتهڭگىچه ئاق ياكى سې: نهرگىس 

 .گۈلىگه كۆزلهر ئوخشىتىلىدۇ

 .رەزىللىكلهردىن يىراق ئىپپهتلىك،: نهزىيهه 

 .گۈل ئهتىردەك پۇرايدىغان بىر خىل ئاق: نهسرىن 

 .مهيىن شامال، ئىللىق ھاۋا: نهسىيمه 

 .قۇتۇلۇش غهلىبه، زەپهر،: نۇسرەت 

 .ئوخشىغۇچى: نهزىيرە 

 .خاتىرجهم ۇرمۇشى ياخشى ۋە كۆڭلىت: نهئىيمه 

 .جاھاننىڭ نۇرى: نۇر جاھان 



 .ئايالىنىڭ ئىسمى ئىبراھىم ئهلهھىسساالمنىڭ: ھاجهر 

 .ئايال يېتهكچى ئايال، توغرا يولغا باشاليدىغان: ھادىيه 

 .خۇش پۇراقلىق بىر خىل ئۆسۈملۈك: ياسهمىن 

  ) سىىمهن( _ ) مالر ىسىئ (

  مۇ بارىسىمهن ئانا دېگهن، اقال ئاپا شۇند، ئاتا ، دادا _ ئابا 

  ك بهگىيلىئهبهد_ ئابامبهگ 

  مهڭگۈلۈك ،ك ىيلىئهبهد_ ئابام ئۇلۇغ 

  كۆڭۈلنى ئالغۇچى، ق ىخۇشالل_ نچۇ ىئاب

  شىخان، م ىغان خېنىدىئال كۆڭۈلنى_ ن ىنچۇ قاتىئاب

  نچىت، ك ىبهختل_ ق ىنىئاب

  چىىيىتهرب، س ىچىيىتهرب ئوردا_ ئاتابېك 

  قۇالن، تاي _ ات ئات

  ئوت، ئاتهش _ ئاتاش 

  باچكا، باال  _ ئاتاي

  قىباشل، مهشهۇر ، ئاتالغان ، ئابرويلۇق _ غ ىئاتل

  شماقىئېت _ شىئات

  تىىسۈپ: قارا ، سمى ىئ: ش ىئاتم_ ش قارا ىئاتم

  مهرگهن_ م ىئات

  ئۇستاز، ھهزرهت _ ئاچارى 

  ئوچۇق_ ئاچۇق 

  چوڭ ئاكا_ ق ىئاچ

  ۋهر ئادهمىدهك چ)رتقۇچ قۇش ىل يىر خىب( توغرۇل _ رۇل توغ ئادام



  كىممهتلىق ،ز ىئېز_ ئادايۇ 

  قىئېي_ ) غ ىئاد( ئادۇغ 

  ئوتتۇرا ھال بۇغا_ ئارا بۇغا 

  نۇرغۇن، ق ىج، پ كهتكهن ىئېش، ئارتۇق _ ئارتۇق 

  ( ئۆسۈملۈك( ره ىز_ ئارتۇن 

  سىىر بالىش_ ئارسالن 

  سىىككى تاغ ئارىئ_ ئارغۇ 

  ماقىئارغ_ ئارغۇن 

  ياۋا قوي_ ئارقار 

  كىممهتلىق، ق ىباھال_ ئارقۇ 

  خهۋهرچى، قى ىباشل كارۋان_ ش ىئارق

  زىپاك، پاك ، تازا _ ش ىئار

  ساپ، ز ىپاك_ غ ىئار

  رىئايغ_ ) ر ىئادغ( ر ىئازغ

  كىيېمهكل، ئوزۇق _ ئازۇق 

  ئوزۇقلۇقى بار ئادهم _ ئازۇقلۇغ

  شىىھوشيار ك_ غ ىئاز

  دهۋر، دۇنيا _ ئاژۇن 

  ( غانىدىبويۇنغا ئاس( مارجان  _ ئاسغۇ

  مهنپهئهت، پايدا ، نهپ _ غ ىئاس

  يجانابىئال، ل ىئېس _ نىئاسق

  زاالنىغ، ھۈرمهتلهن _ ئاشان 



  زاالنىغ توغرۇلدهك_ ئاشان توغرۇل 

  كهنجى ئوغۇل_ ئاشتال 

  مهقسهت، غايه _ ئاشاي 

  ئۇلۇغ، ك ى شهرهپل،ق ىالي ھۈرمهتكه_ ئاغارالغ 

  جهمهت، ئۇرۇق _ ئاغۇش 

  ئۇلۇغ، ك ىشهرهپل ،ز ىئېز، ك ىرلىقهد_ ر ىئاغ

  ئاكاش، ئاكا _ ئاقاش 

  مهرد، جهسۇر ، مهردانه _ ئاقى 

  سىىقوشۇمچ: خان ، سمى ىئ: ئاق _ ئاقخان 

  مانىقهھر، باتۇر ، جهسۇر _ ئالپ 

  مانىئهڭ ياخشى قهھر_ ئالپ ئايا 

  باتۇر ئاتا_ )  ئهلپهتتا (ئالپ ئاتا 

  قاپالندهك باتۇر ئهر_ ئالپ ئهرتۇڭا 

  باتۇر شاھزاده_ ن ىئالپ تېك

  تاغ يۈرهك باتۇر، مان ىلمهس قهھرىيېڭ_ ئالپاغۇت 

  سمىىڭ ئىنىزۆھره يۇلتۇز (2(، ئالتۇن ) 1(_ ئالتۇن 

  تىىسۈپ: قارا ، سمى ىئ: ئالتۇن : ئالتۇن قارا 

  مهكىلىيىمهدھ_ ئالقا 

  تهنتهنه، ق ىخۇشالل، بهخت _ ش ىالقئ

  ھهۋهس _ ئامساق

  قى بېس–ر ىئېغ، ن ىتهمك_ ئامۇل 

  زىغان قىدىدهك تۇيۇلىگه ئانىھهمم لهنىكى بىڭ زېرهكلىنىئۆز_ ئاناچ 



  ئارزۇ، د ىئۈم_ ئانۇغ 

  ئاي كىىئاسماند_ ئاي 

  غۇچىىقوغد، غۇچى ىئاي_ ئايۇق 

  ئاي ۋه كۈن_ ئايكۈن 

  ئايدهك پاك _ گىلىئاي س

  ئايدهك خان_ ئايخان 

  تىىسۈپ: ئاي ، سمى ىئ: تهڭرى _ ئايتهڭرى 

  ن تۇغۇلغانىئايد_ ش ىئاي تۇغم

  ئايدهك تولغان_ ئايتولدى 

  ( زىق( ق ىرايلىئايدهك چ _ ئاي چهچهك

  قىرايلىچ، ل ىئېس، ياخشى _ ) ئهزگۈ ( ئهدگۈ 

  ئهر، ئهركهك ، ت ىگىي _ ئهرهن

  دهك كۈچلۈك ئهرىبۇق_ ئهر بۇقا 

  لهتىپهز، ئهخالق  ،ئهدهب _ ئهردهم 

  ئۈنچه، ت ىمهرۋاي، گۆھهر _ ئهردهنى 

  مىخېن گۆھهر_ ن ىئهردهنى قات

  سهلتهنهت، ك ىنلىئهرك_ ئهرك 

  تېكه_ ئهركهچ 

  ساالمهت – ساق، ئېسهن _ ئهسهن 

  كىكاتتا ئېسهنل، ق ىبۈيۈك ساقل_ ئهسهن قارا 

  لىڭىس، ئۇكا _ ئهكه 

  لهىقهب، خهلق _ لكۈن ئه



  سىىگىئۆي ئ، ئۆيلۈك ، ن ىخوجاي_ ك ىئهۋل

  ئاتا، بوۋا  _ بابا

  دوختۇر، ئۇستاز ، مولال ، ئۆگهتكۈچى _ ) باقشى ( باخشى 

  ئۆلچهن _ بادۇر

  سى تهلىھهمم، سى تۇرغان ىھهمم_ ش ىبارچا تۇرم

  سى تۇغقانىھهمم _ شىبارچا تۇغم

  يولۋاس_ بارس 

  له نامىىقهب_ بارغۇت 

  تىىسۈپ: كۈن ، سمى ىئ: بارغۇت  _ بارغۇت كۈن

  باي ئادهم_ غ ىبارل

  دۆلهتمهن_ بارمان 

  تىىسۈپ) : ياردهم ( باسا ، سمى ىئ) : تۆمۈر ( تهمۈر _ باسا تهمۈر 

  له نامىىقهب _ لىباسم

  يولۋاستهك خان_ بارسغان 

  گۈچىىيۆل، ياردهمچى _ باسۇت 

  قىلباش، غۇچى ىباشل_ باشالغ 

  پاقالن_ باقالن 

  پالتا_ بالتۇ 

  قىبېل) 2(، قهلئه ، شهھهر  (1) _ غىبال

  باي، دۆلهتمهن _ باياغۇت 

  تىىسۈپ: باي ، سمى ىئ : تهمۈر_ باي تهمۈر 

  يۈكسهك، كاتتا ، بۈيۈك _ بهدۈك 



  ساغالم ،كۈچلۈك _ بهرك 

  مۇستهھكهم_ ش ىبهكر

  ڭ تۇرىچ_ بهكتۇر 

  ئهر، ئهركهك ،  زادهشاھ، خان ، بهگ _ بهگ 

  بهگدهك_ بهگى 

  ئارسالندهك ئهر_ بهگ ئارسالن 

  دهك كۈچلۈك ئهرىبۇق _ بهگ بۇقا

  قىل ئهر بولۇپ چىقاب، بهگدهك بول ، بهگ بول _ بهگلهن 

  تاشتهك مۇستهھكهم ئهر_ بهگتاش 

  تۆمۈردهك ئهر، تۆمۈردهك بهگ _ بهگ تهمۈر 

  يجانابىئال، بهگ ئهۋالدى _ ك ىبهگل

  ك ئهرىلىۋىمهرت_ گ تۇتۇق به

  بهگدهك تۇرغان_ ش ىتۇرم بهگ

  القىبوت_ بوتۇق 

  ڭ قۇلىىبۇدداھن_ بۇرخان قۇلى 

  شمهنىدان، م ىئال_ بۇغۇغ 

  قاپالن_ بۇرسالن 

  شاھزاده دهك باتۇرىبۆر_ ن ىبۆره تېگ

  موزاي_ بۇزاغۇ 

  ئهركهك تۆگه_ بۇغرا 

  بۇغا_ بوغۇ 

  بۇقا _ بۇقا



  هك كۈچلۈك خاندىبۇق_ بۇقاخان 

  ن دهرياىئېق (3) ،له نامى ىقهب) 2(، بۇالق ) 1(_ بۇالق 

  سمىىل ھايۋان ئىر خىب_ بۇالن 

  قىلىياخش ،بهخت ، ساۋاب _ بۇيان 

  بهخت ياغدۇرغۇچى قار_ بۇيان قار 

  ئهمهلدار_ بۇيرۇق 

  ياۋۇز، ها ىئهجد) 2(، باتۇر ، پالۋان ، جهسۇر ) 1(_ ) بۇكا  ) بۆكه

  پالۋان خان ،باتۇر _ بۆكهخان 

  قىللىئهق، ك ىملىلىب_ بۆگۈ 

  مىق ئالىللىئهق_ لگه ىبۆگۈ ب

  شمهن خانىدان_ بۆگۈ خان 

  شمهنىدان، لدار ىئهق_ بۆگۈش 

  مىخېن_ كه ىب

  قىللىئهق_ گۇ ىب

  كىملىلىب، شمهن ىدان، م ىئال_ لگه ىب

  شمهن بهگىدان _ لگه بهگىب

  شمهن خانىدان_ لگه قاغان ىب

  لغۇچى بهگىداره قىئ، ك ىلىۋىمهرت ،ك ىملىلىب_ لگه تۇتۇق ىب

  ك ئهرىملىلىب_ لگه ئهر ىب

  كهىك مهلىملىلىب _ نىلگه قاتىب

  تاپار_ تابدۇ 

  جهىدهر، ۋه ىمهرت_ تاردۇش 



  تىگىدېهقان ي _ قچى بهگىتار

  غانىكهم ئۇچرايد، ك ىممهتلىق، س ىنهپ_ تاڭسۇق 

  بهگ،  خان_ تارخان 

  تاشتهك مۇستهھكهم_ تاش 

  زېرهك، تۇيغۇن _ تايۇق 

  غانىدىنىشىئ، غان ىدىنىتاي _ تايانغۇ

  يۆلهك، رهك ىت_ تايانچ 

  اليهت ھۆكۈمدارىىۋ، شاھ ىپاد ،خاقان _ تهركهن 

  رىىڭ ئاخىنىھهر نهرس_ ش ىتهك

  شاھزاده) 2(، قۇل ) 1(_ ) ن ىتېك ،ن ىگىت( ن ىتهگ

  ك شاھزادهىملىلىب_ ن ئۈگه ىتهگ

  تۆمۈر _ تهمۈر

  تۆمۈردهك بۇقا_ تهمۈر بۇقا 

  زىدېڭ_ ز ىتهڭ

  زخانىدېڭ_ زخان ىتهڭ

  ئاسمان، الھ ىئ، تهڭرى _ تهڭرى 

  نىمۆئم، خۇداگۇي ، ك ىلىتهڭر_ رلى ىتهڭ

  تهڭرى تۇغقان_ ش ىتهڭرى تۇغم

  تهڭرى ياراتقان_ ش ىده بولمىتهڭر

   يورۇق–ئوچۇق ، ل ىئېس، شى ياخشى ىقىپ چىكېل _ توزۇن

  ( سمىىھايۋان ئ( بۇتا _ تورۇم 

  سمىىڭ ئىرتقۇچ قۇشنىل يىر خىب_ تورۇمتاي 



  گهن ئاتىلمىنىم_ توسۇن 

  رتقۇچ قۇشىل يىر خىب_ توغرۇل 

  توقۇنۇش، ئۇرۇش ، جهڭ _ ش ىتوق

  پۈتۈن، لگهن ىيېت، تولۇق ، تولغان  _ تولۇن

  لىىيېزا ئاقساق_ تويزۇن 

  بىراھ_ ن ىتوي

  ڭ قۇلىىبنىراھ_ لى ن قۇىتوي

  لغۇچىىداره قىئ) 2(، ۋه ىمهرت) 1(_ تۇتۇق 

  لغۇچى بهگىداره قىئ) 2(، ك ئهر ىلىۋىمهرت) 1(_ تۇتۇق ئهر 

  مهكىق سۆزلىقاتت،  ماقىكاي_ تۇتۇش 

  سوقۇش، ئۇرۇش _ تۇدۇش 

  قىباشل_ تۇدۇڭ 

  ( ن تۇرغانىدىئورن( تۇرغان  _ شىتۇرم

  ئهۋالد، تۇغۇلغان _ ش ىتۇغم

  ر ھايۋانىن بىدىنسىج قاپالن_ تۇڭا 

  قاپالندهك خان_ تۇڭاخان 

  غهيرهت، جاسارهت _ ك ىتۆل

  شىىتۈرك خان_ ن ىتۈركان قات

  زىقۇسۇرس، توغرا ، تۈزۈلگهن _ ش ىتۈزم

  مىمۇالي، كهمتهر ،  تۈزۈتلۈك –تۈزۈن 

  رىماھ، ق ىجانل، ك ىتېت_ ك ىتېت

  تىگىشاھزاده ي_ ن بهگ ىگىت



  بۈركۈت) 2(، ن ىالچ) 1(_ چاغرى 

  بۈركۈتتهك ئهر _ چاغرى بهگ

  رچىىتهدب، ر ىتهدب، يول _ ش ىچاۋ

  لىقاب، چېۋهر _ چهبهر 

  چېچهك، غۇنچه ، گۈل _ ) چېچهك ( چهچهك 

  سمىىل گۈل ئىر خىب (2(، ق ىسسىئ، نۇرلۇق ) 1(_ چوغلۇق 

  چىىپاد، چوپان _ چوبهن 

  رىىب ڭىلهرنىلىي قهبىتۈرك_ ل ىگىچ

  ڭ ئارسالنىىلالرنىگىچ_ ل ئارسالن ىگىچ

  قان (2(، ھۆكۈمدار ، خان ) 1(_ خان 

  خاندهك ئاتا_ خانبابا 

  گۆھهر، ئۈنچه _ راتنا 

  قار دهكىئۈنچ_ راتنا قار 

  زۇمرهد_ زهمۇران 

  ( سىىق چۇچىياغل( چۇچا _ ساچۇ 

  ( ل ھايۋانىر خىب ) سۆسهر_ سارسال 

  سامساق_ سارمۇساق 

  ق رهڭىسېر_ غ ىسار

  تىىسۈپ: خان ، سمى ىئ: غ ىسار _ غ خانىسار

  غان ئۇنۋانىدىلىبېر غاىرىڭ چوڭلىنىسىلىقارلۇق قهب_ ساغۇن 

  له نامىىقهب_ سالچۇق 

  قوماندان، سهركهرده  _ ( سانغۇن، سهنگۈن ( سانگۈن 



  سانالغان_ ش ىسانم

  خهۋهر، شۆھرهت _ ساۋ 

  سۆيگۈ _ سهۋۈگ

  زىئهز_ گ ىسهۋ

  سۆيۈملۈك_ ى گلىسهۋ

  قىشادل_ نچ ىسهۋ

  سىىتاغ تېك _ سوغۇن

  قىۋازلىنهيز_ سۇنغۇش 

  ( سمىىھايۋان ئ( بۆكهن _ سۇقاق 

  شۇڭقار_ سۇڭقۇر 

  نهيزه، خهنجهر _ سۆڭو 

  سۈپۈرگه_ سۈپۈرگۈ 

  كۈمۈش _ مىس

  مىمۇالي، زېرهك ، ز ىپاك، ق ىلىس_ گ ىلىس

  مىمۇالي، ق ىلىس_ غ ىلىس

  ننالغاىس_ نان ىس

  تاۋاق_ قابان 

  قاۋان_ قاپان 

  يولۋاس_ قاپالن 

  ڭىچ، مۇستهھكهم ، قاتقان _ ش ىقاتم

  توشقان_ قاچڭار 

  چوڭ، كاتتا ، ئۇلۇغ ) 3(، للهت ىم، خهلق ، پۇقرا ) 2(، رهڭ  قارا) 1(_ قارا 



  ئۇلۇغ خان، خانى  ڭىپۇقران_ قاراخان 

  چوڭ ئۇستاز_ قارا باقشى 

  غاچوڭ بۇ_ قارا بۇغا 

  تىىسۈپ: قارا ، سمى ىئ: تهمۈر _ تهمۈر  قارا

  بىچوڭ راھ_ ن ىقارا توي

  ل چوڭ قۇشىر خىب _ قارا قۇش

  زهتچىىمۇھاپ_ قارۇغچى 

  غاچىقارل_ الچ ىقارغ

  رىىن بىدىرىلىلىئۇيغۇر قهب _ قارلۇق

  قىم_ قاسۇق 

  شاھىپاد، خان ، خاقان _ قاغان 

  انلغىرازى ق، قاندۇرغان _ ش ىقانتۇرم

  ئۇيۇشماق، شمهك ىكېل_ قاۋۇش 

  ئۇيۇشتۇر، شتۈر ىكېل_ قاۋشۇت 

  له نامىىقهب_ قاي 

  قايماق_ قاياق 

  نىكهسك، قهيسهر _ ر ىقهد

  ڭ ئۇنۋانىىنىرىرۇم شاھل_ قهيسهر 

  چوڭ ئوغۇل_ ئوغۇل  قورۇمچى

  سۆيۈملۈك) 2(، قوزا ) 1(_ قوزى 

  ساالپهت ، ئابروي –يۈز _ قۇرسۇز 

  وشناق_ قۇنشى 



  دۆلهت، بهخت _ قۇت 

  بهخت كهلتۈرگهن_ ش ىقۇتادم

  كىبهختل، قۇتلۇق _ قۇتلۇغ 

  ك ئهرىبهختل_ قۇتلۇغ بهگ 

  تىىسۈپ: قۇتلۇغ ، سمى ىئ: بۇغا  _ قۇتلۇغ بۇغا

  تىىسۈپ: قۇتلۇغ ، سمى ىئ: بۇقا _ قۇتلۇغ بۇقا 

  شاھىشمهن پادىدان، ك ىبهختل_ لگه قاغان ىقۇتلۇغ ب

  شاھزاده كىبهختل_ ن ىگىقۇتلۇغ ت

  بهخت بهرگۈچى تهڭرى_ قۇتلۇغ تهڭرى 

  تىىسۈپ: قۇتلۇغ  ،سمى ىئ: تهمۈر : قۇتلۇغ تهمۈر 

  خۇشال تۇرغان، ك تۇرغان ىبهختل_ ش ىقۇتلۇغ تۇرم

  ك ئوغۇلىبهختل_ ئوغۇل  قۇتلۇغ

  بهخت تاپقان، ك ىبهختل_ قۇتغان 

  گهنىللىيهڭگ، قۇتۇلغان  _ شىقۇرتۇلم

  ئۇستاز، م ىمۇئهلل _ قۇشتر

  رىىن بىرىلىلىقهب ئۇيغۇر_ قوغۇرسۇ 

  تىىسۈپ: قوغۇرسۇ ، سمى ىئ: ئالتۇن _ قوغۇرسۇ ئالتۇن 

  ( ياۋا ئېشهك( قۇالن  _ قۇالن

  ( سمىىھايۋان ئ( قۇلۇن _ قۇلۇن 

  ك قۇلۇنىرهڭل قارا_ قۇلۇن قارا 

  ( سمىىل ھايۋان ئىر خىب( قۇندۇز _ ) قۇندۇز ( قۇنتۇز 

  كهىمهل_ ) خۇنچۇي  ) نچۇيقۇ



  زىئېت_ را ىق

  ردا ئۆسكهن گۈلىق_ رچهچهك ىق

  زچاقىق، ز باال ىق _ زىق

  جهسۇر_ م ىنىق

  ھۇشيار_ متۇ ىيىق

  رقىىئاخ، نكى ىكېي، ك ىچىك، كهنجى  _ ( كهنج( كهنچ 

  ن تۇغۇلغانىكېي_ ش ىكهنچ تۇغم

  كهنجى ئوغۇل_ ئوغالن  كهنچ

  قىيلراىچ، كۆركهم _ كۆركلۈگ 

  قۇۋۋهت، كۈچ _ كۆزۈن 

  زىدېڭ، كۆل _ كۆل 

  ئهقلى كۆلدهك شاھزاده_ ن ىگىكۆلت

  يۇمشاق، ق ىرايلىچ ،گۈزهل _ كۆۋشهك 

  تىىسۈپ) : كۈچلۈك ( كۈچ ، سمى ىئ: تهمۈر _ كۈچ تهمۈر 

  كۈچلۈك شاھزاده: ن ىگىكۈچ ت

  كىقۇدرهتل، كۈچلۈك _ كۈچلۈگ 

  لغانىئارزۇ ق _ شىكۈسهم

  مكى نامىىڭ قهدىكۇچارن_ كۈسهن 

  لهكىت، ئارزۇ _ كۈسهنچ 

  مهشهۇر، مۇقهددهس _ ك ىكۈگهل

  رايىخۇش چ_ ره ىكۈلچ

  ق خانىماختاشقا الي، ك ىملىلىب _ لگه قاغانىكۈل ب



  راي خانىخۇش چ_ كۈل قاغان 

  تېنى كۈمۈشتهك ئاق شاھزاده _ نىگىكۈمۈش ت

  ىسمىڭ ئىنىسىمكى ئۇيغۇر شاھزادىقهد_ كۇرشاد 

  ڭ نامىىنىقىمكى ئۇيغۇر خانلىقهد_ كۇشان 

  شهرق، قۇياش ، كۈن _ كۈن 

  كۈندهك خان_ كۈنخان 

  شتۈرگهنىبهختكه ئېر، كۈن بهرگهن _ ش ىكۈن بهرم

  قتىىكۈن چ_ كۈنتۇغدى 

  كۈندهك تهڭرى_ كۈن تهڭرى 

  قىللىئ كۈندهك_ گ ىلىكۈن س

  ئۇستاز_ شى ىك

  چوڭ ئۇستاز_ شى قارا ىك

  بۈركۈت، ن ى الچ_ن ىالچ

  ي تۆمۈردهك مۇستهھكهمىئهبهد_ مهڭۈ تهمۈر 

  خۇشال، ك ىبهختل) 3(، ك ىمهڭل (2)،  كىلىبهلگ) 1(_ ) ك ىمهڭل( گ ىمهڭل

  قۇتلۇق باتۇر_ گ سهنگۈن ىمهڭل

  رجهمىخات، ز ى قايغۇس–غهم  _ مۇڭسۇز

  تىىسۈپ: تهمۈر ، سمى ىئ: ڭ ىم_ ڭ تهمۈر ىم

  تىىسۈپ: قارا  ، سمىىئ: ڭ ىم_ قارا  ڭىم

  ن قۇلىىد_ نوم قۇلى 

  ياخشى_ كۇ ىن

  گهرىدور، پ ىتېۋ_ ئوتاچى 



  لغۇچى بهگىزمهت قىدا خىئورد_ ئوردۇبهگ 

  جاد تاپقانىن، قۇتۇلغان _ ش ىئوزم

  مهتىئهز، ئوغۇل باال _ ئوغالن 

  دۆلهتمهن خوتۇن_ ن ىقات ئوغالغۇ

  ڭ نامىىنىرىب ڭىنىرىلىلىتۈرك قهب) 2(، ئوغۇز سۈتى ) 1(_ ئوغۇز 

  ئوغۇل باال_ ئوغۇل 

  ئوغۇلدهك شاھزاده_ ن ىگىئوغۇل ت

  دۇىقىئۇتۇپ چ _ ئۇتار

  ئۇتقان، يهڭگۈچى _ ئۇتۇش 

  شىىك كىملىلىب_ ئۇچقۇر 

  لغانىبه قىغهل، ئۇيۇشقان _ ش ىئۇدغۇرم

  كىشهپقهتل_ ش ىئۇدم

  گۈزهل، ق ىرايلىچ _ ئۇز

  غانىئۇسس_ ئۇسۇق 

   ئۇزاق،ئۇزۇن _ ئۇسۇن 

  يهتىن، ئارزۇ  _ ئۇغراق

  چوڭ، كاتتا ، ئۇلۇغ _ ئۇلۇغ 

  ئۇلۇغ ئهر_ ئۇلۇغ بهگ 

  كاتتا خان، شاھ ىئۇلۇغ پاد_ ئۇلۇغ خان 

  تهڭرى) 3(، ھهمراھ ، يولداش  (2) ،سمى ىل ھايۋان ئىر خىب) 1(_ ئوماي 

  دىئۈم_ ئۇمۇن 

  ئۇيغۇر_ غۇر ىئۇئ



  ئۈزۈپ ماڭغۇچى، ئۆتكۈر _ ش ىئۆتهم

  نىكهسك، تېز ، ك ىتتىئ_ ئۆتكۈر 

  ئۆتكۈرلهشكهن_ ش ىئۆتكۈرم

  تىىسۈپ : ( قهرزدار( ئۆتۈنچ ، سمى ىئ: تهمۈر _ ئۆتۈنچ تهمۈر 

  تىىسۈپ: قارا ، سمى ىئ) : لقا ىي( ئۆكۈش _ ئۆكۈش قارا 

  قىشادل، ق ىخۇشالل _ ئۆگرۈنچ

  مۇقهددهس بهخت_ قۇت ىدىئ

  م خانىمۇالي_ گ تارخان ىسىئ

  تىىسۈپ) : دوست ( ش ىئ، سمى ىئ: بۇغا _ ش بۇغا ىئ

  تىىسۈپ: قارا ، سمى ىئ) : ئۆرۈمى  چاچ( ش ىئ_ ش قارا ىئ

  خهلق، دۆلهت ، كهت ىمهمل، ھۆكۈمدار _ ل ىئ

  قتا يۈكسهكىھۆكۈمدارل_ ش ىل ئاشمىئ

  دۆلهت ئالغان_ ش ىل ئالمىئ

  لغانىداره قىئهلنى ئ، دۆلهت قۇرغان _ ش ىئهتم لىئ

  شمهن خانىلغان دانىداره قىئ ئهلنى_ لگه قاغان ىش بىل ئهتمىئ

  ئهخالقى،  ڭ ئهدهبىدۆلهتن) 2(، خهلقپهرۋهر ) 1(_ ل ئهردهم ىئ

  تىىسۈپ: ل ىئ، سمى ىئ: بۇغا _ ل بۇغا ىئ

  تىىسۈپ: ل ىئ، سمى ىئ : تهمۈر_ ل تهمۈر ىئ

  دۆلهتنى تۇتۇپ تۇرغۇچى_ ش ىل تۇتمىئ

  ۈزگۈچىئهلنى ت _ شىل تۈزمىئ

  لغانىيار قىئهلنى بهخت_ ش ىل قۇتادمىئ

  ڭ ئۇستازىىئهلن، نى ىشمىدان ڭىدۆلهتن_ ل ئۈگهسى ىئ



  قۇدرهت تاپقۇزغان دۆلهتنى، لغان ىداره قىئهلنى ئ_ ش ىككهرمىل ئىئ

  غانىدىنىشىئهل ئ، دى ىڭ ئۈمىدۆلهتن_ نانچ ىل ئىئ

  كىىرىك تىشهنچلىڭ ئىدۆلهتن_ رهك ىنانچ تىئ لىئ

  ( مىشاھىپاد( م ىتهڭر غانىئهلنى توپل_ م ىش تهڭرىغمىل يىئ

  سىىگىيهر ئ_ كتا ىلىئ

  ھۆكۈمدار) 3(، قۇل ، ئهل ) 2(، خاقان  ،خان ) 1(_ ) ك ىلىئ( گ ىلىئ

  خان) 3(، بهگ  ھۆكۈمدار) 2(، شاھزاده ) 1(_ گ بهگ ىلىئ

  شاھىپاد_ گ قان ىلىئ

  ئهلچى_ لچى ىئ

  ىئهلچ كاتتا_ لچى قارا ىئ

  ڭگان تۆگهىھ_ گه ىنىئ

  ئۇكا_ ك ىنىئ

  دوستلۇق قۇلى_ ناق قۇلى ىئ

  رىۋهز) 2(، ك ىشهنچلىئ، شهنچ ىئ) 1(_ نانچ ىئ

  ئهمهلدار كىشهنچلىئ_ نانچ بۇيرۇق ىئ

  شىىن بولغان كىي خهلقتىسى ئاددىئات، لزاده ىسى ئېسىئان_ نال ىئ

  ل ئۇنۋان نامىىر خىب_ ياپغۇ 

  قىھايال، ن ئۇياتچا_ ر ىياچانق

  قورال_ ) ياراق  ) ياراغ

  ھهمراھ، دوست _ ياران 

  نۇرلۇق، ئوتلۇق _ يارۇغلۇ 

  يورۇق، يورۇقلۇق _ يارۇق 



  ياردهمچى_ چى ىيار

  تىگىياش ي_ ياشقان 

  ڭ نامىىنىرىن بىدىرىلىلىتۈرك قهب_ ياغما 

  يانتاق_ يانداق 

  لىپ_ ياغان 

  تىىسۈپ: ارا ق، سمى ىئ: ش ىيهتم_ ش قارا ىيهتم

  ھهمراھ_ يۇرتۇغ 

  يولى بار شاھزاده_ ن ىگىت يوللۇغ

خۇشپۇراق_ دالغ ىي


