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سونوش :اولوسالر آراسی آراشدیرما درگیسی وارلیق
• دوکتور محمدرضا هیئت
دگرلی آراشدیرماجیالر ،سئوگیلی اوخوجوالر؛
 ) 1979( 1358ایلیندن اعتبارًا دوزنلی اوالراق یایینالنان و گونوموزه قدر توپالمدا  195ساییسی
ایشیق اوزو گؤرن وارلیق درگیسی ،الینیزدهکی بو ساییدان باشالیاراق یئنی بیر آشامایا گیرمیش
اولدو .دونیانین اؤنملی تورکولوژی مرکزلرینده ،اؤزللیکله ایران و آذربایجان تورکلویو
آراشدیرماالریندا هر زامان جیدّی و گوونیلیر بیر قایناق اوالراق باشووروالن وارلیق درگیسی ،بو
ساییدان اعتبارا یئنی بیر استاتو قازاناراق اولوسالر آراسی حکَملی درگی کیمی یایینینی
سوردورهجکدیر .بو قرارین آلینماسیندا بیر نئچه مسئله ائتکیلی اولموشدور:
 -1وارلیق درگیسینین تاماما بیلیمسل و آکادمیک بیر سویهده یایینالنماسی ،درگینین
قوروجوالری مرحوم دوکتور جواد هیئت و مرحوم دوکتور حمید نطقینین آماج و دیلکلریندن
بیری ایدی .بو یولدا جیدّی فعالیتلر آپاران و درگینین تملینی ده بو آماجا اویغون اوالراق آتان
قوروجو عالیملریمیزین عؤمرو یئترلی اولماسا دا ،اونالرین دیلکلرینین گرچکلشمیش اولماسی
بیزیم اوچون غرور وئریجی بیر اوالیدیر.
 -2ایراندا آسیمیالسیون سیاستلری و تورکلره/تورکجهیه یؤنهلیک آیریمجی و باسقیجی
پولیتیکاالرین سونوجوندا وارلیق درگیسی اوزون ایللر آغیر بیر یوکو تک باشینا داشیماق
مجبوریتینده قاالراق هر سویهده یازارا و اوخوجویا قاپیالرینی آچیق توتماقال تورک دیلی و
کولتورونون یاییلماسینی دا اؤزونه هدف سئچدیگیندن ،آرزوالدیغی و آماجالدیغی
بیلیمسل/آکادمیک درگی سویهسینه چاتماغی سورکلی ائرتهلهمهلی اولموشدور .بوگونکو دوروما
باخدیغیمیزدا ایسه ،فرقلی سویه لرده تورکجه و یا تورک کولتورو ایله ایلگیلی درگیلرین وار
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اولدوغونو ،بو بوشلوغون قیسمًا و آز دا اولسا دولدورولدوغونو گؤرهبیلیریک .بو نهدنله وارلیق
درگیسی آرتیق اسکیسی کیمی فرقلی سویهلرده یازیالری یایینالماق زورونلولوغوندان بیر
آنالمدا قورتولموش و آکادمیک درگی اولما یولوندا هر هانسی بیر انگلی قالمامیشدیر.
 -3ایستر ایراندا ،ایسترسه ده دونیانین چئشیدلی اؤلکهلرینده یایینالنماقدا اوالن مینلرجه
درگی ایچریسینده قونو اعتباری ایله آذربایجان -ایران تورکلویونه اوداقالنان آکادمیک بیر درگی
نین اولماماسی دا ،وارلیق درگیسینی بو یؤنه یؤنلندیرن نهدنلردن بیری اولموشدور.
 -4گئچن  40ایل ایچریسینده تورک دیلی ،ادبیاتی ،تاریخی و کولتورو اوزرینده اوزمانالشان،
تورکجه و یا تورکلوکله ایلگیلی بیلیمسل مقالهلر یازان گنج و اورتا یاشلی عالیملریمیزین یا دا
عالیم آدایالریمیزین ساییسینین چوخ اولماسینا باخمایاراق ،اونالرین چالیشماالرینی
یایینالیابیلهجک ،آکادمیک چالی شماالریندا اونالرا پوئن (امتیاز) قازاندیراجاق یئرلی بیر درگی
نین اولماییشی دا وارلیق درگیسینین بو گؤرهوی اوستلنمهسینده اؤنملی رول اوینامیشدیر.
درگیمیز آذربایجان ،تورکیه ،ایران ،افغانیستان کیمی اؤلکهلرین تانینمیش بیلیم آدامالریندان
اولوشان بیر بیلیم ق ورولو (علمی شورا) ایله اولوسالر آراسی بیر درگی اوالراق یولونا داوام ائتمه
نین موتلولوغونو و عینی زاماندا سوروملولوغونو یاشاماقدادیر .بو ساییمیزدا اولدوغو کیمی ،بوندان
سونراکی ساییالردا دا یایینالناجاق اوالن هر بیر مقاله ،ان آز ایکی بیلیم آدامی طرفیندن
اوخو نوب یایینا اویغون گؤرولدوکدن سونرا یایین حاقّی قازانمیش اوالجاقدیر .مقالهلرین تورکجه
(هم آذربایجان تورکجهسی ،هم ده تورکیه تورکجهسی) ،فارسجا و اینگیلیزجه اؤزتلری سایه
سینده داها گئنیش بیر اوخوجو کوتلهسینه صاحیب اوالجاغینا اینانیریق .بو مقالهلر ،آیریجا
وارلیق درگیسی نین وب سایتیندا دا یایینالناراق اوخوجویا راحاتلیقال چاتدیریلمیش اوالجاق ■

