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 آردیندانین دوکتور ارآلپ آلیشیق

 محمدرضا هیئت  •

 آلپ ار تونقا اؤلدو مو؟ 
 ایسسیز آجون قالدی می؟
 اؤدلک اؤجون آلدی می؟
 ایمدی یورک ییرتیلور. 

اؤنجه کی درگیمیزین 
،  5-6نین بیرینده )سایی  ساییالری

»پروفسور 1395قیش  -گوز  )
دیاربکیرلی نژاد  نین  دوکتور 

ب فعالیتلری«  و  اشلیقلی حیاتی 
دگرلی مقاله یایینالدیغیمیز  سینی 

ایستانبول   آدامی،  کولتور  و  بیلیم 
اونیورسیتهیئدی تورک تپه  سی 

اؤیرتمنلیگی  ادبیاتی  و  دیلی 
ارآلپ  دوکتور  باشقانی  بؤلومو 

آلیشیق فوریه   ،جودت  ایلین  بو 
انفارکتوسو سونوجو قلب    نداآییندا 

 آرامیزدان آیریلدی. 

حساس میلّی  یتلری،  انسانلیغی، 
مجادله  اوغروندا  و تورکلوک  سی 

زامان  میلّته    -وطنه و  آچان  یئر  اؤزونه  قلبینده  تانییانالرین  اونو  ایله  خیدمتلری  یاپدیغی 
ایچریسینده منه هم اوستاد، هم ده بؤیوک قارداش و حقیقی دوست حؤکمونده اوالن چوخ 

آدامی  سایغی فیکیر  و  بیلیم  ایلدگر  ایله  آلیشیق  ارآلپ  آنکارا دوکتور  دفعه  ک 
پروفسور دوکتور سما لری و ادبیاتالری بؤلومونون  سی چاغداش تورک لهجهاونیورسیته

باشقانلیغیندا   اؤندرین  اؤز  دوزنله باروتجو  ایل  تورکلوک هر  »چاغداش  دیگی 
اؤزللیگی،  آراشتیرماالری سمپوزیومو"ندا   دقتیمی چکن  ایلک  تانیشمامیزدا  تانیشمیشدیق. 
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سس  ائتکیله تورکجهییجی  ایله  قارشیسینداکی  تونو  و  دانیشماسی  گؤزل  درجه  سون  نی 
 ایدی.سی لر ایشلتمهو ایفادهلر ده نزاکتلی و کیبار جملهانسانی اوتاندیراجاق درجه

آلیشیق، تورکولوژی ارآلپ  آراشدیرماجیالریندان اوالن دوکتور  اوزمان و  اؤنملی  ان  نین 
ارگین محرم  دوکتور  یانینداپروفسور  یاپمیشدیر.    ین  آسیستانلیغینی  اونون  و  یئتیشمیش 

سی تورکیات انستیتوسونون  مارمارا اونیورسیته  حاضیرداتورکولوق اوالن و  دگرلی بیر  
دا آلیشیق  سیحان  گولشن  دوکتور  پروفسور  ائشی  یاپان  ارگین   باشقانلیغینی  ین محرم 

قیزی آلیشیق  دیر.باجیسی  سیحان  گولشن  دوکتور  ا  یپروفسور  توپالنتیالرین  داها  ؤنجه 
محرم  بیرینده رحمتلی دوکتور جواد هیئت بؤیوک بیر اؤوگو ایله منیمله تانیشدیرمیش و  

 ارگین حوجانین یئگنی و یادگاری اولدوغونو ایفاده ائتمیشدی.

حیاتی تورکچولویو  اوالراق  گؤروش  و  تورکولوژینی  اوالراق  قویان پئشه  مرکزینه  نین 
زاماندا نیهال آتسیزین دا معنوی وارثی ساییلیر و اونا عاید    دوکتور ارآلپ آلیشیق، عینی

 .راونا امانت ائدیلمیشدی بیر چوخ بلگه

آکادمیک حیاتی آلیشیق  ارآلپ  ارگیندوکتور  باشالریندا محرم  بیر  ین توصیهنین  ایله  سی 
دیر. ایله چالیشمیش  ایان گنجهختورکولوق پروفسور دوکتور تورده تبریزلی  دؤنم اینگیلتره

ایران بیرلیکده  ایله  نطقی  حمید  دوکتور  و  هیئت  جواد  تورکیهدوکتور  گؤندریلن دان  یه 
بؤلومون تورکولوژی  و  آالن  یئر  قروپوندا  اؤیرنجی  بورسلو  آالن  ایلک  اگیتیم  ان ختورده 

بیلینمهایگنجه حاقیندا  فعالیتلری  و  گؤروشو  دونیا  من نین شخصیتی،  شئیی  بیر چوخ  ین 
 دان اؤیرندیم.دوکتور ارآلپ آلیشیق

ارآلپ آلیشیق عینی زاماندا آنکارادا فعالیت گؤسترن چوخ اؤنملی آراشدیرما مرکزلریندن 
قوروجوالریند وقفی«نین  آراشتیرماالر  استراتژیک  و  سوسیال  یؤنه»کؤک  و  تیم ان 

 وقفین آدی دا )کؤک( اونون اؤنریسی ایله سئچیلمیشدیر.لریندن اولوب قورولو اویه

نن له دا دوزنایستانبول  ا  چوخ واخت آنکارادا و بعضگئریده بوراخدیغیمیز ایللر ایچریسینده  
اؤنجه توپالنتی  توپالنتیالریندا،  گؤروشمهتورکولوژی  سونراسی  توپالنتی  و  لریمیز سی 

آلیشیقسینده  ایهس ارآلپ  فرصتینه  دوکتور  تانیما  داها چوخ  شانسینا  ی  اولدوم.  و  او  نائل 
بعضا    تاریخچی،  بعضا   دیلچی،  بیر  ایلیشکیلر بعضا   آراسی  اولوسالر  و  سیاستچی 

بعضا    گله   استراتژیستبیر  اوزمانی،  و  یاپار  دگرلندیرمه  اومودلو کیمی  هپ  جگه 
تجروبه  ایللرین  و باخاردی.  و    سی  دوستالری  اونو  قابلیتی،  آنالیز  گوجلو  ایله  بیریکیمی 

 نیلیر مشاور قونومونا گتیرمیشدی. انسانالری اوچون ان گووه چئوره

آلیشیق ارآلپ  دوکتور  تانیق رحمتلی  شخصا   اؤزللیکلری،  ائتدیگیم  ذکر  یوخاریدا  ین 
اونیورسیته اونون  آنجاق  اؤزللیکلردی.  ایدهاولدوغوم  اؤیرنجیلری  و  کی  مناسبتلری  له 

آنما  و  جنازه  قاتیلدیغیم  سونرا  وفاتیندان  آنجاق  ائتکیلری  بوراخدیغی  اوزرینده  اونالرین 
اوستادالرینلریندهتوره سؤیله  ،  سیراسیندا  درس  حوجانین  دگریندهارآلپ  آلتین  کی دیگی 
سوردورهجمله یولونو  اونون  و  آنالتدیقالرینی  ازبردن  ایچدیکلرینلری  آند  ی، جکلرینه 

زامان  گؤردویوم  آلدیقالرینی  اؤرنک  آچیدان  اخالقی  ده  هم  بیلیمسل،  هم  اؤزلرینه 
ارکن  نهاؤیره آرامیزدان  آلیشیق  ارآلپ  دوکتور  آقابگیم  و  اوستادیم  کی،  آنالدیم  و  بیلدیم 

دا،   اولسا  اؤیرنجی آیریلمیش  بیلگیلی  اونالرجا  صاحیب  دگرلره  اخالقی  و  میلّی 
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و اونو   رک، اوچماق یولونو توتموشاثینی اونالرا امانت ائدهیئتیشدیرمیش و معنوی میر
ارگینگؤزله محرم  هیئتین  جواد  و  اؤندرین  اؤز  جیهاد  آتسیزین،  نیهال  یانینا  ین،  ین 

 ■گئتمیشدیر 


