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  خبرلر
  جي توركولوژي گونو توپالنتيسي- 6نين وارليغي اوچون  توركجه

نين تاريخي  سي  جوغرافيا فاكولته–يوردو ديل و تاريخ   تاريخينده، آنكارا بيليم1395 اورديبهشت 20
سالونوندا چاغداش » فارابي«

لري و ادبياتالري  تورك لهجه
ديگي  بؤلومونون دوزنله

-6 نين وارليغي اوچون توركجه«
توپالنتيسي » جي توركولوژي گونو

  .گرچكلشديريلدي

لرينده شعرلر و ماهنيالر  توپالنتيدا اوزمانالر طرفيندن اؤنملي بيلديريلر اوخوندو، چئشيدلي تورك لهجه
  .سؤيلندي

 جوغرافيا –يوردو ديل و تاريخ   تاريخينده آنكارا بيليم2011)  اورديبهشت15( ماي 5بيرينجيسي 
نين وارليغي  توركجه«نن  لري و ادبياتالري بؤلومو طرفيندن دوزنله داش تورك لهجهسي چاغ فاكولته
ينلرين اؤنريسي و اورادا بولونان آنكارا،  سمپوزيوموندا، توپالنتيني دوزنله» جي توركولوژي گونو-1اوچون 

» ژي گونوتوركولو« ماي 5نين اورتاق قراري ايله  سي بيليم آدامالري تپه اونيورسيته غازي و حاجت
  .اوالراق اعالن ائديلدميشدي

نين ايلك ياريسيندا دوزنلي اوالراق   ايليندن اعتباراً هر ايلين ماي آيي2011نين وارليغي اوچون  توركجه
نين ندني، بؤيوك بيليم و  سي  ماي تاريخينده گرچكلشديريلمه5گرچكلشديريلن توركولوژي گونونون 

دان بري -1979  باشقا آيدين دوستالري ايله بيرليكدهين يئتكولتور آدامي پروفسور دوكتور جواد ه
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وارليق ين اديتورلوغوندا داوام ائتديگي  ليكلره رغماً يايينالديغي و بوگون ده محمدرضا هيئت بوتون چتين
نين  دا توركجه درگيسي ايرانوارليق . دير نين يايين حياتينا باشالديغي تاريخ اولماسي درگيسي
سي اوچون چوخ اؤنملي يئره  نين شكيللنمه سي و تورك ميلّي كيمليگي دورولمهنين سور وارليغي

  .صاحيبدير

نين حياتيتي، ديل سياستي و  توپالنتيالريندا آغيرليقلي اوالراق توركجه» توركولوژي گونو«كي  داها اؤنجه
  .سي اله آلينميشدي ديل پالنالماالري و اليفبا مسئله

ليش و جي توركولوژي گونونون آچي-6
قاپانيش دانيشماالريني ياپان چاغداش 

لري و ادبياتالري بؤلومو باشقاني  تورك لهجه
پروفسور دوكتور سما باروتجو اؤز اؤندر، 

نين  توركجه«: قيساجا بونالري ايفاده ائتدي
. دير ني دانيشانالرين وارليغي وارليغي توركجه

نين وارليغيني قوتالديغيميز ماي  توركجه
نكسل   ياريسي آرتيق گلهنين ايلك آيي

اؤيرنجيلرين تلفوظلريله . گونوموز اولدو
نين  ليگي نين سوركلي شعرلر اوخوياجاغي، بيليم انسانالريميزين بيلديريلر سوناجاغي بو توپالنتي

  ».نين دونيا ديللري آراسيندا اليق اولدوغو يئري آلماسينا قاتقيدا بولوناجاقدير توركجه

لري و ادبياتالري  مه قورولو باشقاني و چاغداش تورك لهجه نين دوزنله يومالريسمپوز» توركولوژي گونو«
  :بؤلومونون اوستادي محمدرضا هيئت ده آچيليش دانيشماسينداكي چيخيشيندا بئله دئدي

نين رسمي استاتويا صاحيب اولماسينا رغماً، هله ده روسجا، دريجه و  دا توركجه ا، تووا و افغانيستانهسا«
دا  نين انگللنديگي ايران ن باسقين ائتكيسي سوردورولوركن، تورك ديلينده اگيتيم امكانالريپشتوجاني

يه سوخان ائتكنلر يالنيز  نين وارليغيني تهلكه توركجه. ايسه داها وخيم بير توبلويال قارشي قارشيياييق
ئييل؛ اقتصادي و تورك ديلينده اگيتيمين ياساق اولماسي و يا يوزالشديريلميش اگيتيمله سينيرلي د

نين  لرده دموقرافيك ياپي دن اولدوغو زورونلو كؤچلر، توركلرين ياشاديغي بؤلگه توپلومسال سورونالرين نه
نين بير  كؤچر حياتي ياشايان بعضي تورك بويالري- ليك چاليشماالر، قونار سينه يؤنه دگيشديريلمه

كلرين سايغينليغيني دوشورمك آماجي ايله نين و تور شكيلده يئرلشيك حياتا زورالنماسي و يا توركجه

  سما باروتجو اؤز اؤندرپروفسور دوكتور 



  خبر
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نين حاضيرالنماسي يا دا توركلوگو هدف آالن جوكالرين خالق  حقارت ايچرن تلويزيون پروقرامالري
نين وارليغيني و  سي كيمي قونوالر دا توركجه نل كولتور حالينا گتيريلمهآراسيندا يايقينالشديريالراق گ

  .ين عنصورالرداندير له سايغينليغيني زده

تپه  ندا يئدينين بيرينجي اوتورومو ايكي اوتوروم و ايكي شعر و موسيقي پروقراميندان اولوشان توپالنتي
سيندن دوكتور بابك جوانشير  اونيورسيته

، آنكارا )ورك قاوراميتورك چاغيندا ت(
 سيندن دوكتور محمد عالم لبيب اونيورسيته

دا تورك ديلينده اگيتيمين  افغانيستان(
، كانادادان دوكتور خانگلدي )بوگونكو دورومو

نين ديل آالنينداكي  ايران توركمنلري(اونق 
سيندن اوميد  و آنكارا اونيورسيته) فعاليتلري

سينده  ياقوت توركجه/ساها(شاهين 
  .بيلديريلريني سوندوالر) يتيمين تاريخياگ

  .سيندن پروفسور دوكتور ملك اردم ايدي بيرينجي اوتورومون باشقاني آنكارا اونيورسيته

اوغلونون باشقانليغيندا گرچكلشن ايكينجي اوتورومدا ايسه  سيندن دوكتور مورات جريت آنكارا اونيورسيته
سينده روس  ياقوت اؤزلينده سيبيريا ساحه/ساها(ت قيليچ سي دوكتورا اؤيرنجيسي عصم آنكارا اونيورسيته

ون تووا توركلري و تووا  كاتانوف. ف.ن(سيندن بوكت يالچين  ، آنكارا اونيورسيته)فعاليتلري و ائتكيلري
ايران مودرن تاريخ (و تاريخ بؤلومو دوكتورا اؤيرنجيسي بابك شاهد ) سي آراشديرماالرينا قاتقيسي توركجه

  .بيلديريلريني سوندوالر) ليمسل طرفسيزليكيازيمي و بي

سي چاغداش  نين سون بؤلومونده، آنكارا اونيورسيته تورك دونياسيندان شعرلر و ازگيلره آيريالن توپالنتي
لري و ادبياتالري بؤلومو اؤيرنجيلريندن مليكه اونال، آيسون يامان و كبري اؤزتمل آذربايجان،  تورك لهجه

پروقرامين داواميندا يئنه بؤلوم اؤيرنجيلريندن بوشرا . لريله شعرلر اوخودوالر هتوركمن و اويغور توركج
  ■لرينده ماهنيالر سسلنديرديلر  توركجهقوش و مروه نور معدن آذربايجان، اويغور و قازاق  آق
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  آدلي كيتاب سرگيسي» وارليق«يوردوندا  اورميه تكنيك بيليم

 فارسجا يايينالرين -يوردوندا توركجه ا اورميه تكنيك بيليم تاريخلري آراسيند1395 اورديبهشت 15-11
  .آدلي كيتاب سرگيسي دوزنلندي» وارليق«يئر آلديغي بئش گونلوك 

نين  درگيسيوارليق سرگي اوچون حاضيرالنان آفيشده 
ين رسمي  قوروجوسو مرحوم پروفسور دوكتور جواد هيئت
له بو رسيم باسيماق ايستنميش، آنجاق يئتكيليلرين اصراري اي

ين  بونا رغماً دوكتور جواد هيئت. آفيشدن چيخاريلميشدير
آدي، سرگي گونلري بويونجا » وارليق«شن  آدي ايله اؤزدشله

  .اونون آنيلماسينا وسيله اولموشدور

يوردو اؤيرنجيلري، اؤزلليكله ده تورك  اورمو تكنيك بيليم
شمس كولتور و توپلوم «و اؤيرنجيلرين گيريشيمي 

وارليق كيتاب «نن  دوزنلهنين اؤنجولوينده »درنگي
سون دؤنملرده يايينالنميش اوالن توركجه يايينالر باشدا اولماق اوزره، فارسجا كيتابالر دا نده، »سرگيسي

فارسجا كيتابالر آراسيندا دا تورك ديلي، ادبياتي و تاريخي ايله ايلگيلي . ساتيشا سونولموشدور
كيتابالرين يئر آلماسي، تورك 
كولتورويله ماراقالنان زيارتچيلر 
اوچون دگرلي بير فرصت 

  .ياراتميشدير

توركجه كيتابالرين راحاتليقال 
ديگي  بيلمه اوخوجوالرينا اوالشا

بير اورتامدا، بو ديلده چوخ 
 طرفيندن ده  نين سونولدوغو بو سرگي، يالنيز اؤيرنجيلر دئييل، شهر اهاليسي ساييدا شعر و نثر اثري

  .ايلگي ايله قارشيالنميشديربؤيوك بير 

ينلرين آچيقالماالرينا گؤره، بو سرگي عيني زاماندا تورك ديلي و كولتورونه ائشسيز  رگيني دوزنلهس
آنيلمايان مرحوم پروفسور دوكتور جواد  شكيلده خيدمتلري اولماسينا رغماً هله ده شأنينه اليق بير

  ■ر يغيالما آماجي ايله دوزنلنميشديي آنما و سا هيئت


