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Atanma  &   Terfi

Kongre-Sempozyum-Çalıştay

Yeni Yayınlar

Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden üye-
miz Dr. Öğr. Üyesi Şahbender Çoraklı'ının Araf 'taki Edebiyat başlıklı kitabı 2. baskısını yap-
mıştır.
Çoraklı, Şahbender: Araf 'taki Edebiyat. Türk-Alman-Edebiyatı. 2. Baskı, İstanbul: Kriter Yayı-
nevi, 2019, 172 Sayfa. ISBN: 978-605-2228-31-9
Üyemizi başarılı çalışmalarından dolayı kutlarız.

Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi'nden üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Onur Ba-
zarkaya'nın yeni bir kitabı yayınlanmıştır.
Üyemizi içtenlikle kutluyor, çalışmalarının 
devamını diliyoruz.
Bazarkaya, Onur: Der gelehrte Scharlatan. 
Studien zur Poetik einer wissensgeschicht-
lichen Figur, 1. Basım, Würzburg: Königsha-
usen & Neumann, 2019. 210 S. 
ISBN: 9783826067440.  

In diesem Buch geht Onur Bazarkaya dem po-
etischen Stellenwert des gelehrten Scharlatans 
oder, weiter gefasst, der Scharlatanthematik in 
der deutschen Literatur um 1800 auf den Grund. 
Anhand einschlägiger Texte von Christoph Mar-
tin Wieland, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang 
von Goethe, Heinrich von Kleist und E.T.A. Hof-
fmann beleuchtet er die vielfältigen Funktionen, 
die der Scharlatan als wissensgeschichtliche Figur 
erfüllt. Darüber hinaus führt er vor Augen, dass 
infolge der vielfachen Bearbeitung der Scharla-
tanthematik mit der Zeit ein reichhaltiger Fundus 
an entsprechenden Ideen und Motiven entstand, 
aus dem die Autoren nicht zuletzt für intertextu-
elle Spielereien schöpfen konnten. Anders aus-
gedrückt, bildete sich um die Jahrhundertwende 
eine richtiggehende Scharlatanpoetik heraus, die 
Bazarkaya in ihren Umrissen sichtbar macht.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölü-
münden üyemiz  Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik 
ERKUT, mensubu olduğu fakültede Dekan Yar-
dımcılığı görevine atanmıştır.

Üyemizi kutlar, görevinde üstün başarılar dileriz.

Dekan Yardımcısı oldu

Bölüm Başkanı oldu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman 
Dili ve Edebiyatı bölümünden üyemiz Doç. Dr. 
Saniye Uysal Ünalan çalışmış olduğu birimde 
Bölüm Başkanlığı görevine atanmıştır. 

Üyemizi kutlar, görevinde üstün başarılar dile-
riz. 

Dekan Yardımcısı oldu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman 
Dili Eğitimi Anabilim Dalı'ndan üyemiz Dr. 
Öğr. Üyesi Yıldırım Tuğlu 21 Eylül 2016'dan 
beri Dekan Yardımcılığı görevine yeniden 
atanmıştır.

Üyemizi başarıyla sürdürdüğü görevinden 
dolayı kutlarız.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 
üyemiz Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu 
Daş emekli olmuştur.

Üyemize emeklilik yaşamında sağlık ve 
esenlik diliyoruz.

Teşekkür Metni
33 yıldır akademisyen olarak büyük bir 
merak, istek ve coşku ile çalışarak mes-
leğimi, ki bunun son 4 yılını bölüm ku-
rulunda yapılan seçim sonucunda bö-
lüm başkanlığı görevini de üstlenmek 
suretiyle, 15.3.2019 tarihinde emeklili-
ğe ayrılarak, edebiyatta hayat noktasın-
dan, hayatin kendisine taşıdım. Emekli 
olmamı tebrik eden ve iyi dileklerini 
ileten tüm arkadaşlarıma ve meslektaş-
lara teşekkür ederim. 
Saygılar
Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu- Daş

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden 
emekli üyemiz ve hocamız Sayın Prof. Dr. Gürsel Aytaç'ın 
yeni bir kitabı yayınlanmıştır.

Sayın Hocamızı kutluyor, çalışmalarının devamını diliyoruz.

Aytaç, Gürsel, Goethe ve Dünya Edebiyatı, 1. Basım, İstan-
bul: Hece Yayınları, 2019. 144 S. ISBN: 9786057547217

Emeklililk Duyurusu
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Yaş 60, yolun yarısı

Üyemiz Prof. Dr. Ayten GENÇ 63 Yaşına Girdi

Doç. Dr. D. Çiğdem Ünal

H.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Alman Dili Eğitimi alanı ve H.Ü. Türkiyat Araş-
tırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi lisansüstü programları 
bünyesinde ders verip tez yöneterek eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağla-
mış ve çeşitli  bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur. Ayten Genç, akademik çalış-
malarını sunduğu bildirilerle ve yaptığı konuşmalarla çeşitlendirmiştir. Uzun 
yıllar süren araştırmalar sonucunda kaleme alarak alana katkı sağladığı başlı-
ca kitap çalışmaları ise şunlardır: “Schreibtechniken Almanca Yazma Teknikle-
ri” (1997), “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi” (2003), “Eği-
tim Sözlüğü - Wörterbuch Pädagogik” (2012) ve “Yerel Almanca Ders Kitabı 
İncelemesi” (2010). Ayrıca 1992’de gerçekleştirdiği edebi çeviri çalışmasıyla 
Peter Handke’ye ait “Yineleme” adlı eseri Türkçeye kazandıran Ayten Genç ol-
muştur. Kendisi mesleki ve akademik çalışmalarını halen yoğun bir biçim-
de sürdürmektedir. Prof. Dr. Yurdal Genç ile evlidir ve iki kızı bulunmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------

Üyemiz Prof. Dr. Arif ÜNAL 66 Yaşına Girdi

Prof. Dr. Arif ÜNAL

Her ne kadar resmi doğum tarihim 01.04.1953 olarak görünüyorsa da rahmetli 
babam bana 4 Şubat 1953’te doğduğumu söylerdi. 14 çocuk dünyaya getirmiş 
çilekeş bir anadan 12. ve yaşayan 6. çocuk olarak Konya’ya bağlı Bozkır ilçesinin 
Armutlu köyünde doğmuşum.

İlkokulu köyde, 1966 yılında tamamladım. Ortaokul ve lise tahsilimi ise Konya’da 
1975 yılında tamamladım. Almanca’ya merakım daha ortaokul yıllarında başladı. 
Bu merak lise yıllarında bir tutkuya dönüştü. Bunun sonucunda daha lisede 
okurken Alman Filolojisinde okumaya karar verdim. 1975 yılında birinci emelime 
ulaştım ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü 
kazandım.

Filolojide okurken başarılı öğrencilerin DAAD bursuyla yaz döneminde kursa 
gönderildiklerini öğrendim ve ikinci hedef olarak da kendime bunu seçtim. 
Nitekim 1978 yılı yaz döneminde 1. sıradan seçilerek DAAD bursuyla Bochum 
Üniversitesi’nde bir yaz kursuna katıldım. DAAD ile ilk bağlantım bu oldu. 1979 
yılında Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim.

Daha bölümde okurken akademisyen olma arzusu bende iyice kuvvetlendi. Bu da 
benim hedefimin üçüncü aşamasıydı. Nitekim üniversiteyi bitirdikten sonra bu 
çerçevede arayışlarım başladı. Yüksekokul (o zamanlar herhangi bir üniversiteye 
bağlı olmayan akademiler, enstitüler ve yüksekokullar vardı) tarafından ilan edilen 
üç ayrı okutmanlık kadrosuna başvurdum. Fakat olmadı. Bu arada öğretmenliğe 
de başvurmuştum. 1979 yılı Ağustos ayında Mardin’e Almanca öğretmeni olarak 
atandım. Diğer akademisyen olma çabalarım sonuç vermeyince 1979 yılı Aralık 
ayında Mardin İmam Hatip Lisesi’nde Almanca öğretmeni olarak çalışmaya 
başladım. 

Bir taraftan da akademisyenlik sınavlarına hazırlandım. Şubat 1980 yılında hem 
Atatürk Üniversitesi’ne bağlı Van Fen-Edebiyat Fakültesi asistanlık sınavını, hem 
de Malatya İnönü Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Almanca okutmanlık 
sınavını kazandım. 6 ay öğretmenlik yaptıktan sonra 10 Haziran 1980 tarihinde 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde asistan olarak göreve başladım.

2 Kasım 1980 tarihinde evlendim. 1981 Ekim ayında Doç. Dr. Selçuk Ünlü 
nezaretinde doktora ön çalışmasına başladım. O zamanlar enstitüler henüz 
olmadığı için akademik çalışmalar şimdiki gibi sistemli değildi. Akademik 
çalışmalar fakülte dekanlıkları tarafından yürütülüyordu. Danışmanlığınızı 
kabul eden öğretim üyesi, sizin danışmanlığınızı üstlendiğini ve hangi araştırma 
konusunu size verdiğini bir yazıyla sizin bağlı bulunduğunuz dekanlığa veriyordu 
ve böylece resmen sizin çalışmanız başlamış oluyordu. Herhangi bir ders alma 
zorunluluğu da yoktu.

1983 yılında doktora ön çalışmamı tamamladım ve doktora çalışmasına başladım. 
Atatürk Üniversitesi Van Fen-Edebiyat Fakültesi, yeni kurulan Yüzüncü Yıl 
Üniversitesine bağlandığı için, 1983 yılında Van’da çalışmaya başladım. Aynı yıl 
DAAD’nin bir yıllık araştırma bursunu kazandım ve 1983 yılı Ağustos ayında 
Federal Almanya’ya gittim. Bir yılın sonunda bursum uzatıldı ve bir yıl daha Federal 
Almanya’da Würzburg Üniversitesi’nde doktora tezimle ilgili araştırmalarıma 
devam ettim. Bursun bitiminde 1985 yılı Temmuz ayı sonunda Türkiye’ye döndüm 
ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde çalışmaya devam ettim.1987 yılı Mayıs ayında 
Prof. Dr. Selçuk Ünlü yönetiminde doktora çalışmamı tamamladım.

1988 yılında yardımcı doçentliğe ve Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü 
başkanlığına atandım. Bu arada Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü aktif hale 
getirme ve öğrenci alma çalışmalarını devam ettirdik. 1993 yılında 25 öğrenci 
ile Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitime başladık. 1998 yılında sınav 
sisteminin değişmesiyle Türkiye’deki birçok Almanca bölümü gibi Van’a da öğrenci 
akışı durdu. 1995 yılında DAAD’nin bursuyla 2 aylığına tekrar Almanya’ya gittim 
ve doçentlik çalışmalarıma devam ettim. 1999 yılında doçent oldum. 2000 yılında 
yine DAAD’nin bursuyla iki aylığına Almanya’da bulundum. 2008 yılı Mart ayında 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Profesörlüğe atandım.

3 yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi, 27 yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde olmak 
üzere 30 yıllık bir doğu hizmetinden sonra 2010 yılı Ekim ayında Sakarya 
Üniversitesi’ne geçtim. 2010 yılında yine DAAD’nin bursuyla bir buçuk ay Federal 
Almanya’da araştırma yaptım. 15 Ekim 2010’da Sakarya Üniversitesi Alman Dili 
ve Edebiyatı Bölümü başkanlığına atandım. Halen Sakarya Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat Bölümü’ndeki öğretim üyeliği görevimi 
ve bölüm başkanlığını sürdürmekteyim. Yayınlanmış 4 adet kitabım ve çok sayıda 
makalem ve bildirim mevcut. Çok uğraştığım halde telif sorunlarından dolayı bir 
çeviri kitabını da yayınlatamadım. Evliyim, 3 çocuğum ve şimdilik 4 torunum var. 

Prof. Dr. Ayten Genç, Doç. Dr. Çiğdem Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Erim

Prof. Dr. Ayten GENÇ, 21 Mart 1956 tarihinde doğmuştur. 1979 
yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakül-
tesi’ne bağlı olan Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun 
olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Alman Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü’nde sürdürerek 1982 yılında tamamlamıştır. 1989 yılın-
da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Gürsel Aytaç’ın danış-
manlığında hazırladığı “Peyami Safa’nın ve Hermann Hesse’nin 
Eserlerinde Kutupluluk” konulu teziyle Doktor unvanını almıştır.

Hacettepe Üniversitesi, Ayten Genç’in mesleki deneyim ka-
zandığı üniversite olmuştur. Eğitim Fakültesi bünyesin-
deki Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üye-
si olarak görev yapan Genç idari görevlerde de bulunmuştur.

2004-2014 yılları arasında söz konusu birimin Ana Bi-
lim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Buna ek olarak 
2004-2006 yılları arasında H.Ü. Eğitim Fakültesi Yabancı Dil-
ler Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Genç, 
2017’den itibaren söz konusu bölüme yeniden Bölüm Başka-
nı olarak atanmıştır ve halen bu görevi yerine getirmektedir. 

Başlıca araştırma alanları Almanca Eğitimi, Eğitim Programla-
rı ve Öğretim, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi olan Genç,   
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Prof. Dr. Arif ÜNAL İle Mini Bir Röportaj
Arş. Gör. Dr. Didem Yayan, Doç. Dr. Funda Kızıler Emer

*Hocam, Almanca Sizin için küçüklüğünüzden beri bir merak ve amaç olmuş. Bu ilginiz 
nereden geliyor?

Evet. Daha orta birdeyken Almanca hocamız sınıfa geldi ve tahtaya “Deutsch” yazdı. Bize 
de telaffuz ettirdi. Bakıyorum bakıyorum ne “o” var, ne “y” var, ne de “ç”. Hiçbiri yok ama 
bize “doyç” diye telaffuz ettiriyor. Bu bana çok değişik geldi. Sonra bize verdiği ödevleri 
yaptık. O gün çalışmaya başladım. İlk yazılı imtihanda sınıftan üç arkadaş 10 aldık. O 
zamanki en yüksek not 10’du. Hoca bu 10 olan öğrencileri acaba kopya mı çektiler diye 
numara sırasına göre kaldırdı. Diğer iki arkadaşa sıra geldi. Onlar yazılıdaki performansı 
gösteremediler ve notları 5’e düştü. Tam bana sıra geldiğinde ise zil çaldı. Hoca ertesi ders 
beni nasıl olsa kaldıracak diye bu 10’u düşürmemek için ben öyle çok çalıştım ki ondan 
sonra artık aradan not kaygısı kalktı ve Almanca’ya karşı bende büyük bir tutku başladı. 
Hatta hoca her imtihandan sonra benim kâğıdıma önce notu 10 olarak veriyor, ondan 
sonra kâğıdımı okuyordu. O dönemde mesela “Türkiye Almanca Öğretmenleri Dergisi” 
vardı o derneğin çıkardığı. Ona abone oldum, onları alıp okuyordum. FONO (Uzaktan 
Eğitim Kurumu)’nun Almanca-Türkçe hikâyeleri vardı, onları alıp okuyordum. Ortaokul-
lise talebesi idim o zamanlar. Nerede bir Almanca kursu bulsam hemen gidiyordum. 
Hatta çok ilginç gelebilir, inşaatta çalışıyordum yazın. Bir turizm derneğinin kurs ilanını 
gördüm, hemen yazıldım oraya. Bir de çalıştığım iş çeşidi sıva. Sıvada çalıştığınız zaman 
elleriniz kireç oluyor. Ne kadar yıkarsanız çıkmaz, elleriniz bembeyaz oluyor. Derste 
ellerimi göstermemek için sıranın altına saklıyorum, çünkü ellerim kireç olmuş. Ama 
kendimi bilgimle ispat ediyorum. Orada öğretilenlere ihtiyacım yok, ama diyorum 
ya, Almanca olsun da benim için ne olursa olsun. Sonra Birgit Cengiz’in “Almanca 
Dilbilgisi” kitabını aldım. Kalınca bir kitaptı. Oradaki bütün şeyleri çözdüm. Fakat 
“Konjunktiv” konusunu bir türlü anlayamadım. Oraya bakıyorum anlayamıyorum buraya 
bakıyorum anlayamıyorum. Ama hiç de vazgeçmiyorum. Ben o zaman daha orta iki ya 
da orta üçteydim. Bir öğretmen gönüllü, lise son sınıflarda kalan öğrenciler için İl Halk 
Kütüphanesinde kurs düzenlemişti. Ben de katıldım o kursa. Hoca tahtaya bir formül yazdı 
“irrealer Bedingungssatz” için ve bendeki Konjunktiv ile ilgili bütün problemler çözüldü. 
Almanya’dan gelen hemşerilerimiz oluyordu. Onların mektuplarını okuyor onlara cevap 
yazıyordum. Bir arkadaşım, sonra milletvekili de oldu, bir dergiden, Almanya Kassel’de bir 
mektuplaşma partneri bulmuştu. O mektuplaşıyordu güya, ama mektupları ben okuyor, 
cevapları ben yazıyordum. Ondan sonra yavaş yavaş üniversite planı kafamda şekillendi. 
Dedim ki benim filoloji okumam lazım. O zaman filoloji tahsil etmeye karar verdim. 
Ona göre hazırlandım. Bir gün bir kitabevinin vitrininde “Deutsche Sprachlehre für 
Ausländer” kitabını gördüm. Baktım “48 lira 50 kuruş” yazıyor. O zaman için çok büyük 
para. Diğer Almanca kitaplarının 2-3 liraya satıldığı dönem. Acaba yanlış mı gördüm diye 
düşünüp içeri girdim, sordum. “48 lira 50 kuruş” dedi. Mümkün değildi almam. Ondan 
sonra imtihana girdim, kazandım. Erzurum’a gittim. Erzurum’da baktım bir gün bir liste 
asılmış, daha birinci sınıftaydım. Tabii üniversitenin sistemini falan bilmiyorum. Bir de ilk 
defa gurbete çıkmışım. Önce dedim ki burada dört sene okunmaz, ben burayı üç senede 
bitireyim. Üç senede bitiyor zannediyordum. Ona göre öyle bir çalışıyordum ki. Bir de ben 
kaloriferli evi ilk defa Erzurum’da gördüm. Yurtlara gidiyorum sıcak. Okula gidiyorum 
sıcak. Okuldan yurda, yurttan okula. Hiç dışarı çıkmıyorum, sürekli çalışıyorum. Böyle 
6 ay filan devam ettim. Ancak sonradan öğrendim ki 4 seneden önce bitmiyormuş. Bunu 
duyunca birden gevşedim. Sonra bir ilan gördüm. DAAD başarılı öğrencileri Almanya’ya 
gönderiyordu. Ben de dedim, buna gitmem lâzım. Ona göre çalıştım. Alttan dersi olmama 
şartı vardı. O şartı bir tek ben sağladım Diğer dört kişiyi ise bir dersi, iki dersi olanlardan 
seçtiler. Almanya’ya gittim. O aşk öyle başladı, öyle gidiyor.

*Almancaya bu kadar merakı olan birisi olarak ilk Almanya deneyiminiz Sizin için çok özel 
olmuştur sanırız.

Ben Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda gördüm o listeyi. 5 filolojiden 25 öğrenci 
seçmişlerdi. Erzurum’dan ben birinci sıradaydım. Bochum’a gidecektik. Frankfurt 
Havaalanı’na indim. Havaalanını görünce başım döndü, acayip bir yerdi. Bir de rahmetli 
ablam Almanya’daki enişteme vermek üzere valizimi Türkiye’den gıda maddeleriyle 
doldurmuştu. Görevli benden şüphelendi ve benim valizimi açtırdı. Epey bir aradı. O 
ara ben bir kelime Almanca konuşamadım. Dilim tutuldu. Sadece elimdeki Bochum 
Üniversitesi’nden gelen evrakı gösteriyorum. Sonra oradan bir Türk, tercümanlık yaptı 
bize. Epey bir aradı görevli benim valizi. Biz Erzurum’dan giden dört arkadaş, biri 
gelemedi, beraberdik. Onlar benim için altyapısı çok iyi ama fazla konuşamıyor demişler. 
Oturuyoruz bir yerlerde. Oradan görevli öğrenciler vardı. Bakıyorum bana garip garip 
sorular soruyorlar, konuşturmaya çalışıyorlar. Meğer bizimkiler konuşturun demiş. Ben 

de sıkılıyorum konuşmak istemiyorum. Diğer arkadaşlarsa beni sözlük gibi kullanıyorlar. 
Konuşuyorlar, bir kelimede takıldılar mı, bana kelimeyi soruyorlar ve devam ediyorlardı. 

*Hocam Sizi özellikle geçmiş günleri hafızanızda çok detaylı muhafaza eden birisi olarak 
tanıyoruz. Almanya ile ilgili bizi de o günlere götürecek unutamadığınız bir anınız var mı?

Bochum istasyonuna indim nereye gideceğimi bilmiyorum. Üniversite nerede, nasıl 
gideceğim hiçbir şey bilmiyorum. İstasyonda bir çiçekçi dükkânına girdim. Bochum 
Üniversitesi uzak mı dedim. Orası uzak oraya gidemezsin dedi. Benim yerime onlara bir 
telefon açabilir misiniz dedim. Telefon numarasını verdim. Siz dışarıda bekleyin dedi. 
Biraz sonra geldi çiçekçi dükkânındaki bayan. Bir şeyler söyledi. Söylediği şeylerden bir 
“zwei” kelimesini, bir de “Mark” kelimesinin anladım. Herhalde dedim telefon parası 
olarak benden 2 Mark istiyor. Çıkardım 2 Mark. Yok yok dedi. Sonra tek tek anlatmaya 
başladı. “Noch zwei Studenten kommen aus Italien und aus Dänemark” dedi. Ben tüm 
bunlardan baştaki “zwei” ve “Dänemark”ın “mark”ını anlamışım. Sonra yaşlı bir adam 
geldi. Etrafımda dolanıyor bir şey de sormaya cesaret edemiyor. Sonra cesaretlendi 
yanaştı ve” Bursiyer misin?” diye sordu. Evet dedim. Hemen valizimi aldı. Bir tane 
minibüs vardı, ona attı. Meğer çiçekçinin bahsettiği diğer iki kişi, İtalyan ve Danimarkalı,  
“karşılanmanızı istiyorsanız geliş saatinizi bildirin, sizi karşılayalım” diye bana da gelen 
formu göndermişler. Yakın olduğu için, iniş saatleri de planlı tabi, bildirmişler saati. 
Minibüs onları karşılamak üzere gelmiş. Gelmişken beni de götürdü. 

*Peki, hocam, Alman Dili ve Edebiyatı alanı ve Bölümleri ile ilgili olarak öğrenci olduğunuz 
o günlerle bugünü kıyaslarsanız, Sizce nasıl bir değişim söz konusu?

Bizim öğrenciliğimizde çok fazla öğretim üyesi yoktu. Derslere asistanlar giriyordu. Hatta 
ben asistan olduğum ilk yıl haftada 16 saat ders vererek başladım. Bizden önce Prof. Dr. 
Hüseyin Sesli, Prof. Dr. Zeki Cemil Arda gibi önemli hocalar bölümde çalışmış. Bizimse 
doktoralı üç tane hocamız vardı. Selçuk Ünlü, rahmetli İhsan Sarı, bir de Yavuz Erkoç. Onun 
dışında doktoralı hocamız yoktu. Zaten Yardımcı Doçentlik YÖK’le beraber sonradan 
konuldu. Aslında çok iyi bir eğitim alamadık o dönemde. O anlamda ben şimdiki eğitimi 
o zamana göre daha iyi görüyorum. Türkiye’de beş tane filoloji vardı o zaman. Sonradan 
Konya açıldı, Marmara 82’den sonra açıldı, sonradan çoğaldı. Mesela Ege 1977’den sonra 
açıldı. Hatta o zamanki bölüm başkanımız Hüseyin Sesli Erzurum’dan İzmir’e gitti ve 
Ege’yi o kurdu. Yani Erzurum ilk filolojilerdendir. Ama Alman Dili Edebiyatı Bölümleri 
altın çağını 1980’li yıllarda ve 90’lı yılların başında yaşadı. Almanya’dan dönen işçilerin 
çocukları o dönemlerde Türkiye’deki filolojilerde okudular. Bence bölümlerin altın çağı o 
zaman yaşandı ve çok iyi öğrenciler yetiştirdi. Van’da ilk öğrencileri 1993’te aldık bölüme 
ve 25 öğrenci ile başladık. Bu 25 öğrencinin 24 tanesi Almanya’dan gelmişti. Daha sonraki 
yıllarda, mesela 94’te, bu yarıya düştü. 95’te üçte bire düştü. Derken 98’e geldiğimizde 
birkaç kişiye düştü, yani gittikçe azaldı. 

*39 yıllık akademik geçmişinizin yanı sıra 31 yıl bilfiil Bölüm Başkanlığı geçmişiniz var. Bu 
bir rekor olabilir mi hocam?

Burada sanki ben çok hevesliymişim gibi yanlış anlaşılmasın. Van’da zaten bölümü ben 
kurdum ve kendi çocuğum gibiydi. O kadar uzun çalışmamın bir nedeni de insanın 
kendi evlâdından ayrılması nasıl zorsa, ben de kopamadım. Ankara’ya her gidişimde 
Alman Kültür Merkezi’ne ve Büyükelçiliğe mutlaka uğrardım. Acaba bölüm için neler 
koparabilirim diye. Almanya’da 94’de bir Germanistler toplantısı olmuştu. Yetkililerle 
görüşerek oradaki Internationes’den, Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan randevu 
aldım. Çok önemli kaynak kitaplar temin ettik. Van’da ilk öğretim üyesi olduğum 
için üzerimize daha unvanlı bir hoca da gelmedi. O yüzden orada zoraki hep Bölüm 
Başkanlığı yaptık. Buraya geldiğimde de, Binnaz Hanım gelir gelmez bölüm başkanlığını 
bana bıraktı. Ve 2010’dan bu yana da Sakarya Üniversitesi’nde Bölüm Başkanlığı görevini 
yürütüyorum. Bu kadar uzun süre rekor mu değil mi bilmiyorum. 26 Haziran 1988’de 
başladı. Bu Haziran’da 31 yıl olacak. 

*Bölüm Başkanlığı göreviniz dolayısıyla hep öğrencilerle iç içesiniz ve onların her türlü 
sorunlarıyla bizzat ilgileniyorsunuz. Öğrencileriniz Sizin için ne ifade ediyor hocam?

Bir kere ben ta asistanlığımdan beri öğrencinin siyasi düşüncesine, kılığına kıyafetine hiç 
bakmadım. Her öğrenci benim nazarımda eşittir. Daha sonra yaş biraz daha ilerleyince 
onları kendi çocuğum gibi görmeye başladım. Öyle olunca ders de zevkli ve verimli oluyor. 
Çünkü öğrencide art niyet aramıyorsunuz. Çocuk da size daha güvenerek yaklaşıyor. Ama 
bence biraz daha disiplinli olmak gerekiyor. Mümkün oldukça her öğrencinin sorununu 
çözmeye çalışırım. Her öğrenci beni günün her saatinde arayabilir. 

*Sizce hem bir bilim insanı hem de eğitimci yönleriyle bir akademisyenin ne gibi özellikleri 
olmalı?

Bir kere işini sevecek. Ben de daha ortaokuldayken bu mesleği seçmeye karar verdim ve 
ona göre kendimi yetiştirdim. İşinizi severseniz ondan aldığınız haz daha farklı oluyor. 
Verimliliğiniz daha farklı oluyor. Üretmeniz daha farklı oluyor. 39 yılda benim gün boyu 
mesaiye gelmediğim gün sayısı çok fazla değil. Biraz da idareci olduğum için mecburum, 
ama bu bir müddet sonra mecburiyetten alışkanlığa dönüşüyor. Evde biraz geciktim mi 
huzursuz oluyorum. 

*Akademide geçirdiğiniz 39 yıla geri dönüp baktığınızda neler düşünüyorsunuz? “İyi ki…” 
dedikleriniz nelerdir?

Klasik sorudur “dünyaya yeniden gelseniz gene bu mesleği yapar mıydınız?” derler ya, 
bende de öyle. Dünyaya yeniden gelsem gene bu mesleği yapardım. Çok şey öğrendim. 
Burada tabii DAAD’nin de benim üzerimdeki katkısı büyük. Çünkü ben doktoramı 
onların bursu ile yaptım. 1995’te DAAD’den tekrar 2 aylık burs aldım. Doçentliğimle 
ilgili ve sonra 2000’de profesörlükle ilgili çalışmalarımı yine onların katkılarıyla bitirdim. 
Bir de ben Almanya’da kaldığım süre zarfında kendi çalışmalarımdan arta kalan zamanı 
eğlenme, boş zaman geçirme şeklinde değil de, öğrenerek geçirdim. Kendisi de öğrenme 
hastası olan Alman bir arkadaşım vardı. Onunla biz her hafta sonu iki gün, hem 
Cumartesi hem Pazar, biraz da benim tez konum ‘Aristokrasi ve Saray Hayatı’ olduğu 
için, Almanya’nın, özellikle Güney Almanya’nın Bavyera’nın müzeleri, sarayları ve diğer 
gezilmesi gereken neresi varsa gezerek dolu dolu geçirdik. O bakımdan benim birikimim 
sadece kitaba dayalı değildir, birçoğu da görseldir. Yani sadece unvan almak ve bu işten 
para kazanmaktan ibaret olmayan ve o en başta bahsettiğim tutku ile devam eden bir 
meslek hayatım oldu.
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Yaş 60, yolun yarısı

Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Lokman TANRIKULU 60 Yaşına Girdi

Dr. Öğr. Üyesi Lokman TANRIKULU

Lokman Tanrıkulu, 28.02.1959 Erzurum doğumlu olup, 1980 yılında Konya 
Selçuk Eğitim Enstitüsü’nü, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
Alman Dili Eğitimi Bölümünde Lisans Tamamlama programını, 1992 yılında 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Almanca ve Türkçe’de Ad 
Tamlamalarının Karşılaştırılması” konulu tez ile Yüksek Lisans derecesi ve 2010 
yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
“Huzur” adlı romanının Almanca çevirisi “Seelenfrieden” örneğinde Edebi Çeviri 
Eleştirisi” konulu tezi ile Doktora eğitimini tamamladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar Öğretmen, Yönetici ve Uzman olarak 
çalıştı. Son olarak T.C. Stockholm Büyükelçiliği’nde Eğitim Müşaviri olarak görev 
yaptı. 2016 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  Eğitim Fakültesi  Alman 
Dili Eğitimi Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı.  NEVSEM Müdürlüğü, 
Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Yönetim 
Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Halen Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancılara 
Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. Derneğimizin 
üyesi olup, lisans ve lisansüstü düzeyde (Almancanın Yapısı, Çeviri Bilimine Giriş, 
Karşılaştırmalı Dilbilgisi) dersler vermektedir. Yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli 
bilimsel yayınları ve çalışmaları bulunmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Çukurova Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Emekliye Ayrılan 
Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Tahir Balcı

Dr. Öğr. Üyesi Silvia Zinzade Akıncı 1963 yılında Samsun’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı’ndan mezun olduktan sonra 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. 1995’te yardımcı doçent atandı. Şubat 2019’da emekliye ayrıldı.

1949’da Adana’da doğan Mehmet Özcan, 1967’de Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ni, 
1971’de Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye-Muhasebe Bölümü’nü 
bitirdi. 1972-1976 arasında Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität’te, 
1976-1979 arasında da Münih Ludwig-Maximilian-Universität’te yüksek lisans 
öğrenimi gördü. 1979-1983 yılları arasında Weingarten Eğitim Yüksek Okulu’nda 
Yabancılar Pedagojisi ve 2. Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi alanında 
uzmanlık eğitim aldı. 

1980-1982 arasında DGB Ravensburg’da sosyal pedagog, tercüman ve Almanca 
öğretmeni, 1980-1987 arasında Weingarten Eğitim Yüksek Okulu’nda okutman, 
1997-2014 arasında ise Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2014’te emekli oldu.

Eskişehir’de doğan Aynur Uğuz, 1976 yılında İzmir Buca Eğitim Enstitüsü’nü 
bitirdikten sonra Adana Erkek Lisesinde çalışmaya başladı. Daha sonra Adana 
Yabancı Diller Yüksekokulu’na atandı. 1984-86 yıllarında ÖAD burslusu olarak 
Viyana Üniversitesi’nde Prof. Dr. Wolfgang Dressler’in yanında, Avusturya da 

yaşayan Türklerin sosyolojik ve dilsel sorunlarıyla ilgili bir araştırma yaptı. 1989 
yılında Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği’nde lisans tamamladı. 2015’te 
emekli oldu.

--------------------

Atanma  &   Terfi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü’nden üyemiz Dr. Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ 15.08.2018 tarihinde 
DOÇENTLİK unvanını almış ve çalıştığı birimde 19.10.2018 tarihinden itibaren 
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına, 08.11.2018 tarihinden itibaren de 
Yabancı Diller Eğitimi BÖLÜM BAŞKANLIĞI’na atanmıştır.

04.12.2018 tarihinden itibaren Nevşehir Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (NEVSEM) Müdürlüğü görevine atanan üyemiz Doç. Dr. Sevtap 
GÜNAY KÖPRÜLÜ 04-06 Ekim 2018 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen 
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda düzenleme kurulunda da yer 
almıştır.

Üyemizi başarılı çalışmalarından ve yürütmekte olduğu görevlerinden dolayı 
kutlar, başarılar dileriz.

Dr. Öğr. Üyesi Silvia Zinzade Akıncı          Öğr. Gör. Mehmet Özcan                 Öğr. Gör. Aynur Uğuz
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CFP: Zweihundertster Jahrestag von Theodor Fontane (1819-2019): 
Grenzüberschreitungen zwischen Sprache, Literatur und Medien, 
Siena (10.4.2019)

by Giulia Iannucci

Eine Erkundung der kritischen Studien über Theodor Fontane hat ergeben, dass 
der Raum, wahrgenommen als präzises semiotisches System, einen überaus 
bedeutenden Platz in seinem Werk einnimmt. Die zu berücksichtigenden 
topographischen und topologischen Kategorien sind zweifellos ein wesentliches 
Instrument seiner Prosa. In mehreren Formen und auf mehreren Ebenen tragen 
sie zur verborgenen Symbolik seiner Erzählung bei oder sie beleuchten das 
Innenleben seiner Figuren. In der großen Flut von Essays und Monographien, 
die vor allem in den letzten fünfzehn Jahren, insbesondere ausgehend vom 
sogenannten spatial turn in den literarischen Studien, der räumlichen Dimension 
in Fontane gewidmet worden sind, wurde jedoch dem Phänomen der Grenze 
noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Insbesondere fand bisher keine 
systematische, vergleichende Studie von diesem reichen und vielschichtigen 
Phänomen im literarischen Werk T.F. sowie in seinen weiteren Schriften statt.
Diese noch einigermaßen mangelnde Fokussierung (das Thema der Grenze ist 
von den Kritikern fast immer am Rande behandelt oder anderen räumlichen 
Kategorien zugeordnet worden) überrascht einerseits durch das ständige 
und abwechslungsreiche Vorhandensein dieses Phänomens bei Fontane als 
Handlungselement und als stilistisches Merkmal. Die Ereignisse im Raum, wie 
mithilfe des Modells von Katrin Scheiding (2012) hervorgehoben, folgen in 
seinen Romanen einem bestimmten hierarchischen Schema, das insbesondere die 
jeweilige Bedeutung des Elements in der diegetischen Handlung berücksichtigt. 
In diesem Kontext kommt der Grenze, als räumliche Kategorie, ein absoluter 
Vorrang zu. In diesem Sinne erweist sich als erfolgversprechend, gerade aus 
dieser Perspektive, alle Romane und Novellen von Fontane zu untersuchen; 
dies ermöglicht auch die Dynamik besser zu beleuchten, die dem Begriff der 
Räumlichkeit der sogenanntenFontane‘s landscapes innewohnt (J. N. Bade 2009).
Eine stärkere Konzentration auf das Konzept der Grenze in seiner Arbeit wäre 
auch nützlich, Fontanes Aktivitäten als „Kartographen“ zu überdenken und sein 
– nicht nur literarisches – Werk neu zu entdecken, das, einen „chronotopischen“ 
Ansatz verfolgend, die Grenzen Preußens definiert, indem diese dabei auf der 
Karte nachgezeichnet und pausenlos in Frage gestellt werden. Eine Fokussierung 
auf das Thema der Grenze würde auch dazu beitragen, besser die Technik 
der „Durchdringung von Text und Bild“ (N. Hoffmann 2011), nämlich das 
kontinuierliche Vordringen intersemiotischer Elemente im Komplex seiner 
Arbeit zu untersuchen, das Fontane zwischen der Dimension des literarischen 
Textes und des visuellen Mediums bereits implementiert. Diese Technik, die er 
zuerst in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg angewendet hatte, 
spiegelt sich dann in den vielen Verfilmungen seiner Arbeit wider. Es kann 
ferner nicht außer Acht gelassen werden, dass die Phänomenologie der Grenze in 
ihren konkreten Manifestationen alle starken thematischen Gruppen der Poetik 
Fontanes durchdringt: die Aufmerksamkeit auf Geschichte und Geographie, 
causerie, mésalliance und Ehebruch, oder - im Fall der beiden zuletzt genannten 
Themenbereiche - die mögliche Grenzüberschreitung auf dem tückischen Terrain 
von Anderssein (Inklusion / Exklusion des anderen: Rassismus, Wagnerismus, 
Antisemitismus) auf der Achse Männer / Frauen, reich / arm, Kontakt zwischen 
verschiedenen Nationalitäten (Slawische, Polnische, Katholiken, Hugenotten, 
Dänische, Schottische etc.), und die Übertretung der moralischen Grenzen 
(Ehebruch), mit dem Ergebnis der verschiedenen Formen der Sanktionierung, 
die ständig in den Handlungen seiner Romane und seiner Schriften thematisiert 
werden.

Die Aufwertung des Themas der Grenze würde helfen, bereits vorliegende 
Interpretationen zu vertiefen und sie mit neuen Nuancen zu bereichern. Sicherlich 
ist es notwendig, eine Analysemethode zu entwickeln, die in der Lage ist, vielfältige 
Elemente zu untersuchen und funktionell und potenziell intertextuelle Aspekte 
der Phänomenologie der Grenze zu organisieren. Bei dieser Systematisierung 
kommen topologische Kategorien wie Sichtbarkeit / Unsichtbarkeit; Verbannung 
/ Grenzüberschreitung; intern / extern; objektive / subjektive Wahrnehmung 
der Grenze in Frage, sowie deren mögliche Übertretung und psychische 
Besetzung durch die Charaktere. Dieser Ansatz sollte sich dann in erster Linie 
als ausreichend interdisziplinär herausstellen, um - bei der literarischen und 
sprachwissenschaftlichen Analyse - entgegengesetzte und gleichzeitig miteinander 
verflochtene Dimensionen der Grenzforschung, wie die historisch-geographische, 
ethno-anthropologische, soziale und psychologische zu betrachten, die alle auf die 
poetische Konstellation Fontanes zurückzuführen sind.

Die letzte Ikone der Phänomenologie der Grenze in Fontanes Werk ist ein besonders 
interessantes Untersuchungsfeld: das der Staatsgrenze. Diese Facette wird sich 
auch als sehr fruchtbar erweisen, um die sprachlichen Dimensionen bei Fontane 
und vor allem im Gebiet der Causerie zu untersuchen, in der die unendlichen 
Möglichkeiten der Sprache einen idealen Anwendungsbereich finden. Hier werden 
die Grenzen immer weiter hinausgeschoben, um für das Sagbare neue akzeptable 
Sprachräume zu erobern.

Das gewählte Thema zeigt sich daher als ideal, um aus verschiedenen Perspektiven 
und Blickwinkeln einen konstruktiven Dialog zwischen den auf dasselbe Objekt 
bezogenen und häufig parallel laufenden Forschungslinien zu intensivieren. 
Insbesondere eignen sich folgende Themen auch zu sprachwissenschaftlichen 
Untersuchungen:

1) Grenzüberschreitung im sozialpsychologischen und ethnoanthropologischen 
Anderssein: die Überwindung der Grenze in der Begegnung und in der Entwicklung 

der Figuren im Gespräch, einschließlich soziokultureller Veränderungen, 
Höflichkeitsvariationen, causerie;

2) die historisch-geographische Grenzüberschreitung und die Überwindung von 
räumlichen und zeitlichen Grenzen: Aspekte der diachronischen und diatopischen 
Sprachvariation;

3) die intersemiotische Grenzüberschreitung und die diamesische Variation: 
Übersetzungen und Neuschreibungen zwischen verschiedenen Sprachen und 
Kodes, unter besonderer Berücksichtigung von Fontanes Werken in den Medien;

4) die stilistische Grenzüberschreitung: wiederkehrende Motive, Abschweifungen 
und Exkurse in der Prosa T. F., einschließlich syntaktischer Besonderheiten, 
lexikalischer Obsessionen, Phraseologismen.

Die aus den Vorträgen entstehenden Beiträge werden nach double-blind Review-
Verfahren in einem internationalen Sammelband veröffentlicht.
 
Ort und Datum: Die Tagung findet am 18. und 19. November 2019 an der 
Universität für Ausländer in Siena statt.

Konferenzsprachen: Italienisch und Deutsch. Vorschläge können in diesen zwei 
Sprachen eingereicht werden. Die für den Abstract gewählte Sprache entspricht 
derjenigen, die für den Vortrag gewählt wird.

Vorträge: Kommunikation 20 Minuten (gefolgt von 10 Minuten Diskussion).

Frist für die Einreichung von Beitragsvorschlägen: Abstracts von bis zu 400 
Wörtern müssen bis zum 10.04.2019 an fontane2019.segreteria@gmail.com 
geschickt werden.

Benachrichtigung über die Annahme der Beitragsvorschläge: Mitteilung über 
die Annahme des Vorschlags wird bis zum 20.06.2019 per E-Mail stattfinden.

Wissenschaftliches Komitee: Claudia Buffagni (Universität für Ausländer in 
Siena), Maria Paola Scialdone (Universität Macerata).

Organisationskomitee: Giovanni Giri, Birgit Hlawatsch, Giulia Iannucci, Patrizio 
Malloggi, Cristiana Tappatà.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü’nden Bahara Merhaba

Dr. Öğr. Üyesi Lokman Tanrıkulu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü Öğretim üye ve elemanları (Doç. Dr. Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ, Dr. Öğr. 
Üyesi Lokman TANRIKULU, Dr. Öğr. Üyesi Bengü AKSU ATAÇ ve Dr. Öğr. Üyesi 
Ercan KAÇMAZ; Arş. Gör. Samet TAŞÇI, Arş. Gör. Cemre ZENGİN, Arş. Gör. 
Fatih KARATAŞ ve Arş. Gör. Bilal ÜSTÜN) ile Öğrencileri 21 Mart 2019 tarihinde 
“Bahara Merhaba” etkinliğinde buluştu. Hem baharın gelişini kutlamak hem de 
İngiliz Dili Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi öğrencilerinin tanışmasını sağlamak 
amacıyla yapılan etkinlikte, son sınıf öğrencileri bölümdeki deneyimlerini 
aktardılar. Öğrencilerin kendi hazırladıkları ikramlıkları sunması ile devam eden 
etkinlikte, öğrencilere ayrıca Erasmus Programları ve danışmanlık gibi konularda 
bilgiler verildi. 
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JOB: 2 Promotionsstellen (Doktorierende/Assistierende, 75–100 
%) in Neuerer deutscher Literaturwissenschaft, Universität Bern 
(15.4.2019)

by Nicolas Detering

Die Universität Bern bildet über 17'500 Studierende aus und beschäftigt mehr als 
7'000 Mitarbeitende in rund 150 Instituten und neuen Kompetenzzentren.

Im Institut für Germanistik, im Arbeitsbereich der Berner Professur für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft/Komparatistik mit einem Schwerpunkt in der 
Frühen Neuzeit werden zum August 2019 zwei Doktorierende als Assistierende (je 
75–100 %) gesucht. Die Stellen sind zunächst auf zwei Jahre befristet und können 
um weitere zwei Jahre verlängert werden.
 
Aufgaben
• Erstellung einer Dissertation
• Mitwirkung in der Lehre (semesterweise je 1 Kurs/2 SWS)
• Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung
• Vorbereitende Unterstützung von Drittmittelanträgen

Anforderungen
• Überdurchschnittlicher Masterabschluss/Staatsexamen in Germanistik, 
Komparatistik oder einer angrenzenden Kulturwissenschaft
• Gute Kenntnisse von zwei Fremdsprachen
• Bereitschaft, sich in den Lehr- und Forschungsbereich der Professur (Frühe 
Neuzeit, Komparatistik) einzuarbeiten - das Promotionsthema muss nicht 
zwingend in diesen Arbeitsbereich fallen.

Wir bieten
• Ein junges Team mit internationalen Kontakten
• Eine intensive Betreuung sowie die Möglichkeit zur Mitkonzeption gemeinsamer 
Forschungsprojekte
• Anstellung nach kantonalen Richtlinien

Interessiert?
Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen:
• Lebenslauf mit Zeugnissen
• Arbeitsprobe (Zusammenfassung und Kapitel der Abschlussarbeit sowie eine 
Seminararbeit)
• Falls vorliegend, max. einseitige Skizze des Dissertationsprojekts aus dem 
Bereich Neuere deutsche Literaturwissenschaft/Komparatistik. Falls noch kein 
Dissertationsprojekt ausgearbeitet wurde, kann dies auch nach Stellenantritt in 
Abstimmung mit den Forschungsprojekten vor Ort erfolgen.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Auskünfte erteilt: Prof. Dr. Nicolas Detering, nicolas.detering@germ.unibe.ch, 
Assistenzprofessor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft

Ihre Bewerbung mit den gewünschten Unterlagen senden Sie bitte elektronisch bis 
zum 15. April 2019 anursula.muellener@germ.unibe.ch.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Der Lehrstuhl für Fremdsprachen der Universität Pardubice lädt 
Sie herzlich ein zur 

VIII. internationalen Konferenz 
Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, 

kulturellen und historischen Kontext, 
die vom 10. bis 12. Oktober 2019 stattfindet. 

Schwerpunkte der Konferenz: 
- gegenwärtige Trends im Fremdsprachenbereich aus interkultureller und 
transkultureller Sicht, 
- Aneignung und Erweiterung einer interkulturellen Kompetenz und der Umgang 
mit dieser Kompetenz im alltäglichen Gebrauch von Fremdsprachen und der 
Muttersprache im Kommunikationsprozess, in der Übersetzung, Literatur und im 
Fremdsprachenunterricht, 
- Multikulturalismus, interkulturelles Training, Korrelation zwischen 
interkultureller Kompetenz und Mobilität, 
- spezifische interkulturelle und transkulturelle Einstellungen im Rahmen 
unterschiedlicher Sprachumfelder, 
- Prävention kultureller Missverständnisse, Konflikte und verschiedener 
Aggressionen, 
- spezifisches Verständnis des Begriffs „Interkulturelle und transkulturelle 
Dimension“ in den Fremdsprachen, die in Ihrem Land als Kommunikationsmittel 
benutzt werden, 
- Inter- und Transkulturalität in der Übersetzung, Literatur und im 
Fremdsprachenunterricht. 

Programm 
10. 10. 2019 – Tag der deutschen Sprache 
Registrierung 
Plenarvortrag 
Konferenzbeiträge in den Sektionen 

11. 10. 2019 
Konferenzbeiträge in den Sektionen 
12. 10. 2019 
Fakultativ: Exkursion zum Schloss Kuks und nach Josefov (bedeutende barocke 
Kulturdenmäler)

Konferenzsprachen: 
Deutsch und Englisch

Konferenzbeiträge: 
max. 30 Minuten inklusive Diskussion 

Anmeldeschluss: 
30. August 2019 (ab Februar 2019 Link zur Anmeldung und weiteren Infos: http://
www.upce.cz/ff/kcj/konference/konferenz.html ) 

Abgabetermin für Ihren Beitrag: 
31. Oktober 2019, Adresse: pavel.knapek@upce.cz. (Betreff: Konferenz Pardubice 
2019, Name des Autors). 
Sammelbandhomepage: http://www.upce.cz/ff/kcj/sborniky.html

Herausgabe der Konferenzakte: 
2020. Die Herausgeber behalten sich auf Grund nachfolgender Rezensionen 
das Recht vor, einzelne Vorträge von der Veröffentlichung auszuschließen, bzw. 
dem/der Referenten/in vor der Aufnahme seines/ihres Beitrages gegebenenfalls 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.

Konferenzgebühr: 
finanziert die Herausgabe des Sammelbandes und das Mittagessen am 10. 10. 2019 
und 11. 10. 2019. Die Übernachtungskosten übernimmt jede(r) Teilnehmer(in). 

bis zum 30. 4. 2019: 65,- EUR (inklusive MwSt.), mit Exkursion am 12. 10. 2019: 
85,- EUR 
nach dem 30. 4. 2019: 80,- EUR (inklusive MwSt.), mit Exkursion am 12. 10. 2019: 
100,- EUR

Kontonr.: 19-2522710287/0100
Bank: Komerční banka a.s., Pardubice 
IBAN: CZ1401000000192522710287
SWIFT der Komerční banka: KOMBCZPPXXX
Variables Symbol (v.s.): 1012015010
Nachricht für den Empfänger: Ihr Vor- und Nachname (z.B. Otto Naumann)

Kontakt
PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Katedra cizích jazyků
Studentská 84
CZ-53210 Pardubice
E-Mail: helena.jaklova@upce.cz
Tel.: +420 466 036 214

-------------------------------------------------------------------------------------------

GRAZ'DAKİ ETKİNLİK - ANDREAS TIETZE'NİN DEVASA 
SÖZLÜKLERİ

Prof. Dr. Sakine Eruz

2014 yılında TÜBA bir Proje'ye ev sahipliği yapıyor ve Andreas Tietze'nin devasa 
sözlüklerini basma iznini alıyor. İlk 4 sözlük Prof. Semih Tezcan'ın editörlüğünde 
yayımlanıyor. Daha sonraki sözlüklerde Prof. Nurettin Demir ve Prof. Emine 
Yılmaz editörlüğü üstleniyorlar. Şu anda altı sözlük yayımlanmış durumda. S-T 
harflerini içeren 7. ve U-Z harflerini içeren 8. cilt hazırlık aşamasında. Sayısız eseri 
bulunan Andreas Tietze bu sözlüklerle başyapıtını veriyor, sözlükler etimolojik 
olarak hazırlanmış ve kavramların köklerinin izi 700 yıl geriye giderek sürülüyor. 
Graz'da bu bağlamda bir etkinlik yapılacak, bu öğretim üyeleri de konuşma 
yapacaklar. Beni de bu etkinliğe konuşmacı olarak davet ettiler. Hazırlıklarımı 
yaparken öyle çok şey öğrendim ki... “İyilik yap denize at” özdeyişinin Oğuzlar'dan 
geldiğini bilmiyordum örneğin, bunu Joseph von Hammer Purgstall’ın Oğuzname 
tercümesi üzerinden öğrendim. Andreas Tietze'nin bu devasa sözlüğü ilk kez 
Simurg Yayınevi tarafından 2002 yılında basılıyor (A- E harfleri), devamını (F-J 
harflerini) Avusturya Bilimler Akademisi basıyor. TÜBA ise şimdi bütün sözlükleri 
bir arada basıyor. Andreas Tietze uzun yıllardır etimolojik sözlükler hazırlıyor 
(bkz. ek kapak). Türkçe ders kitapları yazıyor, Türk edebiyatını Almancaya, 
Alman edebiyatını Türkçeye çeviriyor. Robert Anhegger ile, Vedat Günyol ile, 
Erich Auerbach ile, Behçet Necatigil ile ve daha nice bilim insanı ve edebiyatçı ile 
arkadaş. Bu arada Andreas Tietze otuzlu yıllarda Nazi Almanya'sının baskısından 
ötürü Türkiye'ye göç ediyor, daha sonra Amerika'ya ve en sonunda da yine kendi 
ülkesi olan Avusturya'ya dönüyor ve 2003 yılında vefat ediyor. Anhegger, Günyol 
ile birlikte 1988 yılında Masilidis'in Yunan alfabesiyle kaleme aldığı harika bir 
roman olan Seyreyle Dünya'yı Latin alfabesine aktarıyor. Andreas Tietze de 1991 
yılında Batı tarzı ilk Türkçe romanı, Akabi Hikayesi'ni (Hovsep Vartanyan) Ermeni 
alfabesinden Türk alfabesine aktarıyor. Artık aramızda olmayan bu yüce gönüllü 
bilim adamlarının ve edebiyatçıların ruhları şad olsun. Graz’da 11 Nisan 2019’da 
yapacağım konuşma için yüz akıyla gidip gelebilmeyi ve Türkiye'yi güzel temsil 
edebilmeyi diliyorum.
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ISME Legacy Conference Istanbul 2019 – September 4-7, 2019 – 
Kadir Has University Cibali Congress Center

KONFERANSIN AMACI, KAPSAMI ve İÇERİĞİ

“ISME İstanbul 2019 Legacy Conference”   ISME’nin Türk Dünyasını kapsayıcı 
küresel etkinliği olan 33. ISME Bakü Dünya Konferansı (2018) sonrasında 
gerçekleştireceği ikinci önemli adım ve etkinlik sayılmaktadır.

Bakü’de Dünyayı ve Türk Dünyasını birbirine adeta kenetleyen olağanüstü başarılı 
buluşmadan sonra; bu önemli gelişmelerin tüm Dünyaya yeni platformlarda 
aktarılması ve kalıcı değerlere dönüştürülmesi, Türk Dünyası ve Dünya Müzik 
insanlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir.

ISME’nin öncülüğünde gelişen bu süreçte, bir yandan yeni ve zengin bir 
kültürel coğrafyanın ISME ile tanışması, bir yandan da bu coğrafyadaki müzik/
kültürel zenginliklerin Dünya da farkındalık yaratması ve kalıcı izler bırakması 
hedeflenmektedir.

Bu yolla, insanlığın nasıl bir kazanım içerisinde olduğunu, müziğin sınır tanımayan 
kültürel, sanatsal ve eğitsel rolleri sayesinde, Dünyada barışın, kardeşliğin ve 
paylaşımın önemini, insanlığın müziğe dair üstün yönleriyle birlikte pekiştirme 
fırsatı yakalanmış olacaktır.

Şimdiye değin çalışmalara katkı sağlayan, ISME Yönetim Kurulu, TÜRKSOY 
(Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı), ISME’nin Türkiye temsilcisi MÜZED 
(Türk Müzik Eğitimcileri Derneği), Bakü Müzik Akademisi, Azerbaycan Milli 
Konservatuvarı,  Azerbaycan Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıklarına bu kez 
Türkiye’deki eş değer ve diğer kurumların katkısı beklenmektedir.

2015 yılında, TÜRKSOY’un katkılarıyla kurulan ve bir an önce tüzel kimlik 
kazanarak etkinliklerini Türk Dünyasının içerisine daha etkin olarak yayması 
planlanan TÜRKMEB (Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği) aracılığıyla; 
Türk Müzik Eğitimi sisteminin Türk Dünyası içerisinde ortak çalışmalarla 
buluşturulması için, Türk Dünyası Müzik Konferansları sisteminin hayata 
geçirilmesi arzu edilmektedir.

Bu çalışmaların en önemli adımları, 33. ISME Bakü Dünya Konferansı içerisinde, 
tarihinde ilk kez düzenlenen “Turkic Session” içerisinde yer alan “TÜRKMEB” 
panelinde ilgili tarafların katılımıyla atılmıştır. Tüm bu etkinliklerde ve Azerbaycan 
Kültür Bakanlığında yapılan koordinasyon toplantılarında,   ISME’nin düşünce 
üretmek ve motivasyon kazandırmak anlamında doğrudan ve olumlu katkıları 
olmuştur.

ISME sayesinde; Türk Dünyasına yönelik olan bu çalışmaların sürdürülebilir 
olması, komşu kültürel coğrafyalardan ve ülkelerden katkıların gerçekleşmesi, 
aynı zamanda Dünya ile koordineli olacak etkinliklerin ortak bir paydada daha 
fazla ve düzenli olarak hayata geçirilmesi için,  “ISME İstanbul 2019 Legacy 
Conference”ına özel bir önem verilmektedir.

Bu çalışmaların sonucunda; yakın gelecekte Türk Dünyasının odak noktasında 
olduğu ve komşu kültürel coğrafyaları da içerisinde barındıran, seçkin ve kalıcı 
bir ISME Bölge konferansının, söz konusu geniş, zengin kültürel coğrafyaya 
kazandırılması nihai hedef olarak belirlenmektedir.

Alt temalar:
 1)           Müzik Mirası (Eğitim / Bilim / Sanat)
               İstanbul’da Müzik Mirası (Eğitim / Bilim / Sanat)
               Anadolu’da Müzik Mirası (Eğitim / Bilim / Sanat)
               Türk Dünyasında Müzik Mirası (Eğitim / Bilim / Sanat)
               Dünyada Müzik Mirası (Eğitim / Bilim / Sanat)

Tarihsel Müzik Mirası için, disiplinler arası sunumlara yönelik özel alt temalar:
 (Arkeoloji, Sanat tarihi, Mimarlık)
 -Eski Anadolu'da (Eski Doğu-Eski Batı) Müzik Mirası
-Eski Mezopotamya ve Mısır'da Müzik Mirası
-Eski Türklerde ve Türk Dünyasında Müzik Mirası
-Osmanlıdan Cumhuriyete Kültürel Miras
 
Doğu ve Batı ilişkileri ile bölgesel ilişkiler bağlamında;
a)      Mirasın boyutlandırılmasında gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalar, eserler 
ve araştırmalar.
b)      Disiplinler arası çok yönlü çalışmalar ve araştırmalar.
c)       Müzik arşivciliği
d)      Müzik Mirasını Korumada Ulusal Kültür Politikaları
e)      Müzik Mirasını koruma Amaçlı Dijitalleştirme
f)       Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarılması

2) Güncel Gelişmeler içerisinde Müzik Eğitimi ve Müzik Kültürünün İstanbul ve/
veya Dünya Perspektifinde Algılanışı, Uygulanışı ve Değerlendirilmesi.
a) Gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalar, eserler ve araştırmalar.

3) Müzik Eğitimi, Müzik Kültürü ve Müzik Sanatının İstanbul ve/veya Dünya 
ölçeğinde Müzik Mirasına Katkıları.
a)  Eğitim Aracılığıyla Kültürel Farkındalık Yaratma 


