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Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden üyemiz Dr. Öğr. 

Üyesi Emel Gökgözoğlu 29.06.2021 tarihinde vefat 

etmiştir. 

 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz. 

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü 

 

 

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

Değerli ve genç bilim insanı, sevgili Dr. Öğr. Üyesi Emel Gökgözoğlu’nu 

kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Son derece güler yüzlü, azimli 

ve çalışkan biriydi. Son anına kadar çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürdü. 

Hepimizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.  

Prof. Dr. Leyla Coşan 

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

Emel hanım çok iyi kalpli, çalışkan ve güler yüzlü bir arkadaşımızdı. Vefatına çok 

üzüldüm. Genç, vefalı ve güzel yürekli bir meslektaşı kaybettik. 

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun! 

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk 

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

Değerli öğrencim, donanımlı akademisyen Emel Gökgözoğlu'nu kaybetmenin 

derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sevgili Emel nur içinde yatasın. 

Prof. Dr. Meral Ozan 

                                                                  

Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı'nda ve Bilkent 

Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 

görev yapan üyemiz Prof. Dr. Yıldız 

Ecevit 22.06.2021 tarihinde vefat etmiştir. 

   

  Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve  

                                                                        yakınlarına başsağlığı dileriz.     

  Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü        

 

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

Değerli bir meslektaşımızı maalesef kaybetmiş oluyoruz. Kendisiyle son 

konuşmamızda buluşmaya karar vermiştik ama pandemiden dolayı bir türlü 

buluşamadık. Çok üzüldüm çok. Allah rahmet etsin. 

Işıklar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Prof. Dr. Hüseyin Salihoglu 

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

Sevgili meslektaşlar, 

‘Bizim kuşaktan’ diyebileceğim bir dostumuzu/meslektaşımızı kaybettik .. 

Hepimizin başı sağolsun..  

Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı 

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

Değerli bilim insanı, sevgili dostumuz Prof. Dr. Yıldız Ecevit’i kaybettik. 

Hepimizin başı sağ olsun.  

Prof. Dr. Nilüfer Tapan 

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

Sevgili arkadaşım, değerli bilim insanı Yıldız Ecevit’i kaybettiğimizi üzüntü ile 

öğrendim. Işıklar içinde uyusun. 

Başımız sağ olsun. 

Prof. Dr. Nuran Özyer 

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

Sevgili Hocamızın vefatını öğrenmekten derin üzüntü duydum. Akademiyi 

önceleyen, duruşu ve çalışmalarıyla örnek çok değerli bir bilim insanıydı. 

Kederli ailesinin acısını paylaşır, sabırlar dilerim.  

Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun! 

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk 

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

Sevgili arkadaşım Yıldız Ecevit'in vefatı beni çok derinden etkiledi ve 

çok üzüldüm tarifi imkansız. 

Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. 

Allah rahmet eylesin. 

Prof. Dr. Ayten Genç 

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

Saygıdeğer Hocamızın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza 

Allah'tan rahmet, Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dilerim. 

Prof. Dr. Mustafa Özdemir 

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

Lisansüstü eğitimim boyunca öğrencilerini sürekli teşvik eden, her dersi keyifli ve 

verimli geçen Sevgili Yıldız Hocamı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. 

Hoca ve insan olarak kendime örnek aldığım saygın hocalardan biriydi. Yaptığı 

değerli çalışmalarıyla Türk edebiyatına önemli katkılar sağlayan bir Hocamızdı. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevdiklerine ve ailesine sabır diliyorum. Mekanı 

cennet olsun Hocamızın. 

Prof. Dr. Faruk Yücel 

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

Allah rahmet eylesin, çalışmalarıyla benim ve daha birçok bilim insanının yolunu 

kutup yıldızı gibi ışıtan Yıldız Hocam, mekanın nurla dolsun... 

Doç. Dr. Funda Kızıler Emer  

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

Tüm eserleri alan çalışanlarına büyük katkılar sağlamış, bugün dahi 

öğrencilerimize kaynaklar olarak tavsiye edip derslerimize kullandığımız, 

kişiliğini, zenginliğini kendisi ile temas etmiş hocalarımızdan duyup 

esinlendiğimiz çok değerli Yıldız Ecevit Hocamızın vefatından dolayı çok 

üzüldüğümü belirtmek ve ailesine, sevenlerine sabırlar dilemek isterim. Mekanı 

cennet olsun Allah rahmet eylesin.  

Tüm Hocalarımıza sağlık ve uzun ömürler dilerim.  

Dr. Öğr. Üy. Gökhan Şefik Erkurt 

 

Değerli GERDER Ailesi, 

Bültenimizin 58. sayısı ile yine birlikteyiz. Son günlerde peş peşe almış 

olduğumuz vefat haberleri camiamızı derinden üzmüştür. Ebediyete intikal 

eden hocalarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar 

diliyoruz. Mekanları cennet olsun ! 

Geçen ay başlattığımız “Germanistik Kongresi” köşesinin bu ayki konuğu  

Jörg Menke-Peitzmeyer olacaktır. Yazar Menke-Peitzmeyer’i ve eserlerini 

yakından tanıyacağız. Jörg Menke-Peitzmeyer’e bu köşede yazı yazmayı 

kabul ettiği için teşekkür ederim. 

Bir diğer yeni köşemiz ise “Edebiyat Köşesi”ydi. Bu sayıda Kasım Eğit’in 

çevirdiği Stefan Zweig’in “İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar. On İki 

Tarihsel Minyatür.” adlı eserinde geçen önemli bir şiiri sizlere sunmak 

istiyoruz. Prof. Dr. Kasım Eğit’e desteğinden dolayı müteşekkiriz. 

Doktora tez çalışması köşesinde Dr. Pınar Akkoç Bayır, Dr. Öğr. Üyesi H. 

Şebnem Sunar’ın danışmanlığında hazırladığı “Ernst Blochs Ästhetik und 

die Werke von Thomas und Heinrich Mann. Der Zauberberg und Der 

Untertan angesichts der Expressionismusdebatte” adlı doktora tez 

çalışmasını bize sunacaktır.  

Ayrıca DİYALOG dergimizin 2021/1 sayısı Yayınlanmıştır: Ayrıntılı bilgi 

için: http://www.gerder.org.tr/index.php/main-diyalog  

Bültenimizden keyif almanız dileğiyle. 

Saygılarımla 

  Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü 

http://www.gerder.org.tr/index.php/main-diyalog
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Yeni Yayınlar 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden 

üyemiz Doç. Dr. Nilgin Tanış Polat'ın yeni kitabı yayınlanmıştır: 

 

Tanış Polat, Nilgin (Ed.) (2021): Çeviribilimin Paradigmaları. Çeviri Seçkisi. 

Doris Bachmann-Medick Özel Sayısı. İstanbul: Hiperyayın. 

 

Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/ceviribilimin-paradigmalari-ceviri-

seckisi-doris-bachmannmedick-ozel-sayisi/585287.html 

 

Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz. 

 

 
 

Emekli hocalarımızdan Prof. Dr. Arif Ünal'ın 2 adet yeni çevirisi 

yayınlanmıştır:  
 

Müller, Felix (2021): Kelt Sanatı. (Çeviren: Arif Ünal). İstanbul: Runik 

Kitap 
 

Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/kelt-sanati/582379.html  

 

 
Schorn-Schütte, Luise (2021): Reformasyon. (Çeviren: Arif Ünal). 

İstanbul: Runik Kitap 
 

Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/reformasyon--temelleri-seyri-

ve-etkileri/583866.html  

 

 
Üyemizi içtenlikle kutlar, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.  

 

 

  

 

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat  Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 

Bölümü'nden üyemiz Prof. Dr. Muharrem TOSUN ve Dr. Coşkun DOĞAN'ın 

yeni kitabı yayınlanmıştır: 

 

Tosun, Muharrem/ Doğan, Coşkun (Ed.) (2021): Kültürlerarası 

Araştırmalar. Çanakkale: Paradigma-Akademi. 
 

Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Berlin  Büyükelçiliği  Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal 

Yıldız'ın  Kevser Arslan ve Reyhan Thomas ile birlikte hazırladığı yeni 

kitabı yayınlandı. 
 

Yıldız, Cemal/ Arslan, Kevser/ Thomas, Reyhan (2021): İki Dillilik ve Dil 

Edinimi (Almanya’da Türkçe-Almanca İki Dilli Büyüyen Çocuklar 

Üzerine Bir İnceleme). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 
 

Link: https://www.pegem.net/kitabevi/540909-Iki-Dillilik-ve-Dil-Edinimi-

Almanya-da-Turkce-Almanca-Iki-Dilli-Buyuyen-Cocuklar-Uzerine-Bir-

Inceleme--kitabi.aspx 

Üyemizi içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz. 

 

 

 

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ceviribilimin-paradigmalari-ceviri-seckisi-doris-bachmannmedick-ozel-sayisi/585287.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/ceviribilimin-paradigmalari-ceviri-seckisi-doris-bachmannmedick-ozel-sayisi/585287.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/kelt-sanati/582379.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/reformasyon--temelleri-seyri-ve-etkileri/583866.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/reformasyon--temelleri-seyri-ve-etkileri/583866.html
https://www.pegem.net/kitabevi/540909-Iki-Dillilik-ve-Dil-Edinimi-Almanya-da-Turkce-Almanca-Iki-Dilli-Buyuyen-Cocuklar-Uzerine-Bir-Inceleme--kitabi.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/540909-Iki-Dillilik-ve-Dil-Edinimi-Almanya-da-Turkce-Almanca-Iki-Dilli-Buyuyen-Cocuklar-Uzerine-Bir-Inceleme--kitabi.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/540909-Iki-Dillilik-ve-Dil-Edinimi-Almanya-da-Turkce-Almanca-Iki-Dilli-Buyuyen-Cocuklar-Uzerine-Bir-Inceleme--kitabi.aspx
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Vorwort 

 

Liebe Kolleginnen und Liebe Kollegen, 

die Ausgabe „2021/1“ liegt Ihnen vor und wir freuen uns sehr, dass 

auch diese Ausgabe aus Beiträgen zustande gekommen ist, die aktuelle 

und bedeutende Themen diskutieren. Wir möchten sie Ihnen unter den 

folgenden Rubriken präsentieren: 

Der Fachbereich Literaturwissenschaft beinhaltet vier Beiträge: 

Der Beitrag Bilder der Judenfeindschaft in den Werken von Jakob 

Wassermann beschäftigt sich mit den jüdischen Leitbildern in den 

ausgewählten Werken Jakob Wassermanns. Der zweite Beitrag 

Wolfgang Borchert, Attila İlhan ve Nazım Hikmet’in Yapıtlarında ‘Toplumsal 

Vicdan’ ve ‘İdeoloji’ Temsilcisi Olarak Duvar İmgesi setzt sich mit dem 

Leitmotiv der Mauer in der türkischen und deutschen Literatur 

auseinander. Hierzu werden die Werke von Wolfgang Borchert, Attila 

İlhan und Nazım Hikmet vergleichend analysiert. Der dritte Beitrag 

mit dem Titel “Öğrenci Törless’in Bunalımları”: 20. Yüzyıl Başındaki 

Eğitim Sorunsalı ve Hitler’in Ayak Sesleri erarbeitet die 

Bildungsproblematik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im letzten 

Beitrag Adaletsizlik Kavramı Bağlamında "Kuyucaklı Yusuf” ve “Michael 

Kohlhaas”ta İsyan ve Eşkıyalık wird das Thema der Rebellion und des 

Banditentums im Kontext des Gerechtigkeitsbegriffs in den beiden 

Werken vergleichend ausgearbeitet.  

Dem Fachbereich Sprachwissenschaft sind zwei Artikel 

zuzuordnen. In dem ersten Beitrag mit dem Titel Eine morphologische 

Betrachtung von Namen türkischer Märchenfiguren wird eine 

morphologische Untersuchung der Namen türkischer Märchenfiguren 

bearbeitet. Im zweiten Beitrag Sprechakte unter besonderer 

Berücksichtigung der Höflichkeit werden besondere türkische Sprechakte 

analysiert, die zeigen, dass die Äußerungstypen nicht immer mit den 

Illokutionen übereinstimmen. 

Die Rubrik Erziehungswissenschaft ist mit zehn Artikeln 

vertreten: Der erste Artikel Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluş 

Yıllarında Almanca Dersleri, Okutmanları ve Öğretim Yöntemleri 

beschäftigt sich mit den Methoden des Deutschunterrichts zu den 

Gründungsjahren der Landwirtschaftlichen Hochschule in Ankara. 

Der zweite Artikel dieser Kategorie zielt darauf ab, eine Studie zur 

Maßstabsentwicklung der Bereitschaft von Deutschlehrer 

auszuarbeiten. Im dritten Artikel wird der Autor die 

Besorgnisschwelle von Studierenden der Fakultät für Tourismus 

gegenüber fremdsprachlichen Wahlkursen untersuchen. Der vierte 

Beitrag untersucht das Thema „Fernunterricht während der 

Pandemie aus Sicht fremdsprachlicher Vorbereitungsklassen“. Der 

fünfte Beitrag wird die kommunikative Kompetenz und 

Praxisformen des Deutschunterrichts unter die Lupe nehmen. Der 

darauffolgende Aufsatz wird die „Analyse und Bewertung der 

Videofilme im DAF-Lehrwerk Menschen A1 aus nonverbaler 

Hinsicht“ untersuchen. Der siebte Beitrag widmet sich dem Thema 

„Zur Förderung der akademischen Textkompetenz in der 

Ausbildung der DaF-Lehrkräfte“. Im achten Aufsatz wird die 

Autorin die „Arbeit mit einem Schreib-Portfolio zur Entwicklung 

von Schreibkompetenz“ zur Debatte stellen. Im neunten Aufsatz 

möchte der Autor „das Wortfeld Nation in den türkischen und 

deutschen Regierungserklärungen“ kritisch betrachten. Im  letzten 

Aufsatz dieser Kategorie setzt sich der Autor zum Ziel, die deutsch-

türkischen Beziehungen und den Türkischunterricht in Deutschland 

aus historischer und kultureller Perspektive genauer zu untersuchen.  

Der Fachbereich Übersetzungswissenschaft enthält zwei 

Beiträge: Im ersten Beitrag werden Faruk Yücel und Başak Pırıl 

Gökayaz die Themen Lokalisierungsphänomene und -prozesse bei 

Anthony Pym diskutieren. Im zweiten Aufsatz wird Sevinç Arı einen 

Überblick zur historischen Entwicklung der deutschen Hermeneutik 

vorlegen. 

 

 

Neben den Aufsätzen wird diese Ausgabe mit drei Rezensionen 

bereichert: Zunächst wird die Lektüre Çeviribilimin Paradigmaları V, Çeviri 

Seçkisi, die zu der gleichnamigen Reihe gehört, vorgestellt und eine 

Rezension zu den bisherigen Veröffentlichungen dieser Reihe vorgetragen; 

sodann erfolgt die Rezension zum Werk von D. Çiğdem Ünal Die Arbeit mit 

Literatur im Fach Deutsch als Fremdsprache – Neue Ansätze mit 

Unterrichtsentwürfen. Zuletzt präsentiert Kadir Kon das äußerst interessante 

Werk von Samuel Krug Die "Nachrichtenstelle für den Orient" im Kontext 

Globaler Verflechtungen (1914-1921)  Strukturen – Akteure – Diskurse. 

Zum Schluss möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen, die zu 

dieser vorliegenden Ausgabe beigetragen haben, unseren herzlichen Dank 

aussprechen, Sie  auf den Redaktionsschluss für die nächste Nummer der 

Zeitschrift Ende Oktober 2021 aufmerksam machen und Ihnen mit 

herzlichen Grüßen einen erholsamen und gesunden Sommer wünschen.  

 

 

Izmir, im Juni 2021 

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü  

(Im Namen der EditorInnen)  
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Jörg Menke-Peitzmeyer 
 

 
             @joergmenkepeitzmeyer.com 

 

Zum Leben und Werk 

Jörg Menke-Peitzmeyer wurde 1966 im westfälischen Anröchte geboren. Nach 

einem Schauspielstudium an der Folkwang Hochschule in Essen war er an 

verschiedenen Theatern engagiert, u.a. am Staatstheater Mainz, Stadttheater 

Gießen und Schlossparktheater Berlin. Von 1998 bis 2002 studierte er Prosa und 

Dramatik am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. 

Seit 2006 lebt er als freier Autor von Theaterstücken und Romanen in Berlin und 

Istanbul. Er schrieb zahlreiche Auftragswerke, u.a. für das Grips-Theater, das 

Junge Ensemble Stuttgart, das Junge Schauspielhaus Zürich und das Theater 

Dortmund. 

Er ist Verfasser von mehr als dreißig Theaterstücken vor allem für ein junges 

Publikum, die in dreizehn Sprachen übersetzt sind, u.a. ins Türkische. Außerdem 

sind von ihm zwei Romane im Ullstein-Verlag erschienen, „Billy the beast“ (2017) 

und „Der Manndecker (2019). Jörg Menke-Peitzmeyer erhielt für sein Werk 

zahlreicher Auszeichnungen und Stipendien, so u.a. den Deutschen 

Jugendtheaterpreis 2016. Im vergangenen Jahr war er Stadtschreiber von 

Magdeburg. Er lebt in Berlin und Istanbul, wo er bis zu diesem Herbst an der 

Marmara-Universität im Fachbereich Germanistik unterrichtet hat. 

Einen besonderen Schwerpunkt in Menke-Peitzmeyers Schaffen bilden Stücke für 

das Kinder- und Jugendtheater. Er selbst betonte jedoch in einem Interview, „keine 

Unterscheidung zwischen Erwachsenen- und Jugendtheater“  zu machen. Typisch 

für seine Stücke ist die Verbindung von ernsten Themen und unsentimentaler, 

zuweilen humorvoller Darstellung. Seine Theaterarbeiten setzen sich u. a. mit 

Themen wie Essstörungen (Der Essotiger), Krankheit und Tod (Du siehst 

Gespenster; Miriam, ganz in Schwarz), Jugendarmut (Arm, aber sexy) oder Mobbing in 

der Schule (Erste Stunde) auseinander. 

Einen weiteren thematischen Schwerpunkt bildet der Sport, insbesondere 

das Fußballspiel. Eines der erfolgreichsten Fußballstücke Menke-Peitzmeyers, 

das Klassenzimmerstück Steht auf, wenn ihr Schalker seid, wurde in verschiedenen 

Fassungen in mehreren Ländern aufgeführt und ins Englische, Kroatische, 

Serbische und Chinesische übersetzt. Jedoch ist die Darstellung des Sports selbst 

nie das Hauptanliegen der Stücke, sondern bildet den Hintergrund, vor welchem 

sich die dramatischen Konflikte abspielen. 

Im März 2009 hatte Mandy – Im Tal der Ahnungslosen, ein Stück über deutsch-

deutsche Familiengeschichten zur Zeit des Mauerfalls, in Stuttgart Premiere. Das 

Stück – ein Auftragswerk des Jungen Ensembles Stuttgart zum 20. Jahr 

des Mauerfalls – berichtet vom Ausflug des jungen ostdeutschen Mädchens Mandy 

in die schwäbische Provinz und thematisiert auf humorvolle Weise gängige Ost-

West-Klischees. 

Sein jüngstes Auftragswerk ist die Fußball-Boulevardkomödie Der rote Teufel, die 

für das Theater Koblenz geschrieben und dort am 21. Februar 2010 uraufgeführt 

wurde. Den Inhalt der Komödie beschreibt Menke-Peitzmeyer in einem Interview: 

„Ein Spieler der TuS [Koblenz] will zum Erzrivalen wechseln – 

nach Kaiserslautern. Um das zu verhindern, wird er, bevor er sich 

an der Autobahnraststätte Hunsrück mit den FCK-Leuten treffen 

kann, vom Präsidenten und vom Trainer der TuS entführt und in 

der Präsidentenvilla versteckt gehalten. Und da greifen dann alle 

Mechanismen der Boulevardkomödie, es gibt geheime 

Verhältnisse, die Tochter des Präsidenten spielt auch noch eine 

gewisse Rolle. Auch ein Journalist taucht auf und wittert die Story 

seines Lebens.“ 

 

Stipendien und Preise 

 Stipendium Paul Maar (2004) 

 Nominierung für den Deutschen Jugendtheaterpreis für Steht auf, wenn ihr 

Schalker seid (2006) 

 Autorenförderpreis der Landesbühnen für das Stück Erste Stunde (2006) 

 Bayerischer Theaterpreis (Bestes Jugendstück) für Der Essotiger (2007) 

Nominierung für den Autorenpreis der Badischen Landesbühne Bruchsal 

für Miriam, ganz in Schwarz (2008) 
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 10. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Perspektifinden Pandemi Sürecinde 

Uzaktan Eğitim: Fenomenolojik Bir Çalışma  ǁ 184-203 

Bülent Bay, Nevşehir – Fatih Karataş, Nevşehir-  Bilal Üstün, Nevşehir 

 

11. İletişimsel Edinç ve Alıştırma Türleri: Almanca Dersine Yönelik Bir Durum 

Çalışması  ǁ 204-229 

Handan Köksal, Edirne – Eşe Büşra Akın, Elazığ 

 

12. Analyse und Bewertung der Videofilme im DAF-Lehrwerk „Menschen A1“ aus 

nonverbaler Hinsicht  ǁ 230-249 

Emel Erim, Ankara – Fadime İncebel, Ankara 

 

13. Zur Förderung der akademischen Textkompetenz in der Ausbildung der DaF-

Lehrkräfte  ǁ 250-272 

Nurcihan Sönmez Genç, Ankara – D. Çiğdem Ünal, Ankara 

 

14. Die Arbeit mit einem Schreib-Portfolio zur Entwicklung von  

Schreibkompetenz  ǁ 273-294 

Seval Karacabey, Muğla 

 

15. Das Wortfeld Nation in den türkischen und deutschen Regierungserklärungen: 

Forschungsergebnisse eines politolinguistischen Diskurses  ǁ 295-309 

Florian Hertsch, Ankara 

 

16. Turkish Language Courses Taught in from the Perspective of Turkish-German 

Relations  ǁ 310-340 

Mustafa Çakır, München 

 

 

ÇEVİRİBİLİM 

17. Yerelleştirme Olgusu ve Sürecinde Çevirinin Anthony Pym Açısından İşleyişi ve 

Yeri  ǁ 341-353 

Başak Pırıl Gökayaz, İzmir – Faruk Yücel, İzmir 

 

 

18. Alman Çeviri Yorumbilim Ekolünün Tarihsel Gelişimi  

Sevinç Arı, İstanbul  ǁ 354-374 

 

 

REZENSIONEN 

19. Çeviribilimin Paradigmaları V, Çeviri Seçkisi  ǁ 375-381 

Özlem Gencer Çıtak, İzmir 

 

20. Die Arbeit mit Literatur im Fach Deutsch als Fremdsprache - Neue Ansätze mit 

Unterrichtsentwürfen  ǁ 382-385 

Nurcihan Sönmez Genç, Ankara 

 

21. Die „Nachrichtenstelle für den Orient“ im Kontext Globaler Verflechtungen 

(1914-1921)  Strukturen – Akteure – Diskurse  ǁ 386-389 

Kadir Kon, Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen und Kommentare unterliegen der 

Verantwortung der AutorInnen und spiegeln nicht unbedingt die Meinung der 

Herausgeberschaft bzw. des GERDERs wider.)  

 

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik wird indexiert im ULAKBIM 

TR DİZİN (TÜBİTAK), in SOBIAD, in IDEALONLINE, in EBSCO Publishing, 

in der deutschen IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und 

sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur) und IBR (Internationale 

Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur) 
und der Germanistik im Netz. Virtuelle Fachbibliothek Germanistik. 
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 Stipendium des Deutschen Jugendtheaterpreises, gefördert durch das 

Bundesministerium für Jugend, für Ich bin ein guter Vater (2008) 

 Nominierung für das 10. Deutsche Kinder- und Jugendtheatertreffen 

„Augenblick mal! 2009“ für Ich bin ein guter Vater (2008) 

 Förderung durch die Kinder- und Jugendfilmförderung des Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien und des Kuratoriums junger deutscher 

Film für Drehbuchprojekt Billy the beast (2008) 

 Projekt-Stipendium des Landes Baden-Württemberg für eine Stückentwicklung 

gemeinsam mit dem Offenburger Theater BAAL novo für Türkiye'ye Hos 

Geldiniz/Willkommen in der Türkei (2010) 

 Stipendium des Deutschen Literaturfonds und des Kinder- und 

Jugendtheaterzentrums der Bundesrepublik Deutschland für 

„Kommunionkinder“ (2014) 

 Stipendium des Deutschen Literaturfonds für “Billy the beast” (2015) 

 Deutscher Jugendtheaterpreis für sein Stück The Working Dead. Ein hartes Stück 

Arbeit (2016) 

 

Bibliographie 

Romane 

Der Manndecker 

Billy the Beast. Ein Traum von einem Tiger 

 

Theaterstücke (Auswahl) 

 Der Manndecker (UA 6. April 2000, Theater am Volkspark Halle) 

 Steht auf, wenn ihr Schalker seid (UA 30. September 2005, Landestheater 

Burghhofbühne Dinslaken; erschienen u. a. in: Taube, Gerd (Hg.): 55 Monologe für 

Kinder- und Jugendtheater. Texte und Lieder zum Vorsprechen, Studieren und 

Kennenlernen. Henschel Verlag 2008; Jemacka citanka/Deutsches 

Lesebuch/German Reader. Sieben Theatertexte deutscher Autoren für Kinder und 

Jugendliche. Theatre Epicentre und Goethe-Institut Kroatien, Zagreb 2008.) 

 Abstiegskampf (UA 3. Mai 2006, Sensemble Theater Augsburg) 

 Erste Stunde (UA 4. Oktober 2006, Theater der Altmark Stendal – Auftragswerk) 

 Discotheater (UA 23. November 2006, Mittelsächsisches Theater Freiberg – 

Auftragswerk) 

 B-Jugend (UA 22. März 2007, Grips Theater Berlin – Auftragswerk) 

 Der Essotiger (UA 22. Mai 2007, Gostner Hoftheater Nürnberg) 

 Du siehst Gespenster (UA 28. September 2007, Theater Ingolstadt) 

 Arm aber sexy (UA 8. November 2007, Schlosstheater Moers – Auftragswerk) 

 Miriam, ganz in Schwarz (UA 20. Januar 2012, Theater Biel-Solothurn) 

 Der Nacktputzer (UA 27. November 2010, Nordharzer Städtebundtheater 

Halberstadt /Quedlinburg) 

 Mandy – Im Tal der Ahnungslosen (UA 20. März 2009 Junges Ensemble Stuttgart 

(JES) – Auftragswerk) 

 Wechselfieber (UA 21. Februar 2010 Theater Koblenz, unter dem Titel „Der rote 

Teufel“, Auftragswerk) 

 Getürkt (UA 2012 BAAL Novo Theater Offenburg) 

  Fangesänge (UA 2012 Oper Dortmund - Auftragswerk) 

  The Working Dead (UA 2014 Theater Strahl Berlin – Auftragswerk) 

  Kommunionkinder (UA 2015 – Theater Dortmund) 

  Juller (UA 2017 – Theater der Jungen Welt Leipzig – Auftragswerk) 

 Strafraumszenen (UA 2017 – Theater Dortmund – Auftragswerk) 

 Nie mehr Zweite Liga (UA 2018 – Hamburger Kammerspiele – Auftragswerk) 

 Soko Pisa (UA 2020 – Sächsische Landesbühnen – Auftragswerk) 

 Sparwasser (UA 2022 – Theater Magdeburg) 

 

Drehbuch 

Die weiße Schlange (ZDF), 2015 

 

Übersetzungen 

Ins Englische: 

The Relegation Battle / Abstiegskampf, Ü: Ross Fleming 

Hello, Hello, we are the Billy Boys / Steht auf, wenn ihr Schalker seid, Ü: Ross 

Fleming 

We are Leeds, we are proud/Steht auf, wenn ihr Schalker seid, Ü: Ross Fleming 

The Esso Tiger / Der Essotiger, Ü: Rachel Clarke 

Ins Chinesische: 

站起来，假如你们是沙尔克人 / Steht auf, wenn ihr Schalker seid, Ü: Li Shixun 

Ins Kroatische: 

Sveto ime Dinamo / Steht auf, wenn ihr Schalker seid, Ü: Andy Jelcic 

Ins Ungarische: 

Erste Stunde, Ü: Ildikó Végh 

Ins Arabische: 

Ich bin ein guter Vater, Ü: Fausia Hassan 

Steht auf, wenn ihr Schalker seid, Ü: Fausia Hassan 

Ins Polnische: 

Biedna ale sexi / Arm aber sexy, Ü: Grazyna Kania 

 

 

 

Ins Niederländische: 

Hand in hand kameraden/Steht auf, wenn ihr Schalker seid, Ü: Mart-Jan Zeegers 

Ins Norwegische: 

Getürkt, Ü: Beanca Halvorsen 

Ins Russische: 

Erste Stunde, Ü: Natalia Bakshi 

Du siehst Gespenster, Ü: Natalia Bakshi 

Ins Tschechische: 

Juller, Ü: Hana Marvanová 

Ins Griechische: 

Erste Stunde: Ü: Tasos Angelopoulos 

Ins Türkische: 

„Ich bin ein guter Vater“ (Ben iyi bir babayim ), Ü: Gülen İpek Abalı 

„Getürkt“ (Devsirme), Ü: Ebru Tartici Borchers 

"Erste Stunde" (ilk ders). Übersetzung Ebru Tartici Borchers 

"Miriam, ganz in schwarz" (Miriam Yasta). Übersetzung Ebru Tartici Borchers. 

*Ebru Tartici Borchers hat für die Übersetzung "Miriam Yasta" den 

Übersetzungspreis Özdemir Nutku 2020 erhalten und ist damit auch für die 

Eurodram-Übersetzungsauswahl 2021 nominiert. 

 

 

 

 ERNST BLOCHS ÄSTHETIK UND DIE WERKE   VON THOMAS UND 

HEINRICH MANN. DER ZAUBERBERG UND DER UNTERTAN ANGESICHTS 

DER EXPRESSIONISMUSDEBATTE 

 

Pınar AKKOÇ BAYIR  

TEZ DANIŞMANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ H. Şebnem SUNAR 

 

ÖZ 

Estetik kavramı ortaya çıktığı 18. yüzyıldan itibaren her zaman politik arka 

planıyla tartışıldı. Sanatın politikayla kesişmesi özellikle modern sanatın ortaya 

çıkışıyla daha da kaçınılmaz hale geldi. 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan 

ekonomik ve toplumsal krizler, ardından I. ve II. Dünya Savaşları, Avrupa’da köklü 

toplumsal altüst oluşları beraberinde getirmişti. Bu keskin toplumsal kırılmalarda 

sanatın anlamı ve sanatçının konumuna dair fikirlerde aynı keskin kırılmalar 

görülmekteydi. Bu süreçte sanatçılara göre modern sanat artık klasik sanat 

normlarıyla toplumsal hayatı betimleyemezdi. Bundan dolayı modern sanatçılar, 

resimden edebiyata neredeyse tüm sanat dallarında yeni biçimsel yöntemlere 

yöneldiler. 

Bu sırada Almanya’da sanattaki bu radikal değişim karşısında ciddi bir tartışma 

başladı. Bir yandan avangart sanatçılara tepkiler gelirken, birçok politik eğilimli 

düşünürden bu yeni sanat anlayışına destek de gelmişti. Ekspresyonizm tartışması 

başlığıyla yürütülen fikir tartışmalarında ekspresyonist sanata destek verenler 

arasında özellikle kendisini Marksist düşünceye bağlı bir düşünür olarak 

tanımlayan Ernst Bloch’un avangart sanatın temel normlarını savunması üzerinde 

durulması gerekmektedir. Çünkü yakından bakıldığında, modern sanatın birçok 

ilkesinin Marksist estetikle örtüşmediği gözlemlenecektir. 

Bu çalışmanın amacı Thomas Mann ve Heinrich Mann’ın sanatta ve edebiyatta 

ekspresyonist yaklaşımın ağır bastığı 1910-1925 yıllarına denk gelen eserlerinde, 

dönemin yükselen estetik kriterlerine karşıt duruşlarını incelemektir. Heinrich 

Mann’ın Der Untertan (1918), Thomas Mann’ın Der Zauberberg (1924) romanları, ele 

aldıkları konular ve anlatım biçimleriyle yukarıda betimlenen ekspresyonizm 

tartışmasındaki görüşlere açıklık kazandırabilecek niteliktedir. Çalışmada 

ekspresyonizm tartışmasının temel taşlarını döşeyen Ernst Bloch ve Georg 

Lukàcs’ın yazılarından yola çıkılarak estetik anlayışlarındaki ayrışmanın hangi 

noktalarda derinleştiği gösterilirken, Heinrich Mann ve Thomas Mann’ın iki 

eserinin ayrıntılı analizi ve metin çözümlemesiyle bu ayrışma somutlaştırılmıştır. 

Böylelikle 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın ortalarına kadarki dönemde 

öne çıkan estetik yaklaşımların bütünlüklü incelemesi yapılmış, Der Untertan ve 

Der Zauberberg eserlerinin ekspresyonizm tartışmasında ortaya atılan sorulara biçim 

ve içerikleriyle yanıtlar verdiği görülmüştür. 

Bunun sonucunda Bloch’un, modern sanatı ilerici olarak tanımlarken neoklasik 

sanatı belli ölçüde gerici bulduğu belirlenmiştir. Buna karşın Thomas Mann ve 

Heinrich Mann gibi klasik sanat normlarını benimseyen sanatçıların ise eserlerinde 

hümanist yaklaşım ve ilerici politik duruşu sergiledikleri gösterilmiştir. Ernst 

Bloch’u kendi dönemindeki Marksist düşünürler arasında özgün kılan, 

felsefesinde yer açtığı ütopik Totum kavramıdır. Bloch Umut İlkesi’nde bu kavramın 

en yetkin ifadesi olarak klasik edebiyatın seçkin örneklerine referans yapmıştır. Ne 

var ki Bloch, ekspresyonizm tartışmasında, klasik edebiyatın bütünsel yaklaşımını 

benimseyen Mannlar yerine bütünsellik kavramını yadsıyan avangart sanattan 

yana tavır almıştır. Bu çalışmada yapılan ayrıntılı çözümlemelere göre, Thomas ve 

Heinrich Mann’ın eserleri içerik ve biçimsel özellikleri bakımından Bloch’un 

fikirlerini dayandırdığı düşünsel mirasın ve onun ütopik Totum kavramının izlerini 

daha fazla taşımaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Thomas Mann, Heinrich Mann, Ernst Bloch, 

Expressionismusdebatte, Büyülü Dağ, Tebaa, Totum 

 

 

Doktora Tez Çalışması 
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Zweig, Stefan (1995): İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar. 

On İki Tarihsel Minyatür. Çeviren: Kasım Eğit. İstanbul: Can Yayınları. 
 

BİR YİĞİTLİK ÂNI 

Dostoyevski, Petersburg, Semenowsk Alanı 

22 Aralık 1849 
 

Gece yarısı uykusundan uyandırıp sürüklediler onu, 

Kılıç şakırtıları duyulur hapishanenin avlusunda 

Ve buyurgan sesler; bu bilinmezlikte 

Titreşir korkutucu gölgeler birer hayalet gibi. 

İleriye doğru itiyorlar onu ve derin bir dehlizden geçiliyor 

Uzun ve karanlık, karanlık ve uzun. 

Bir sürgü gıcırdıyor, bir kapı gacırdıyor; 

Gökyüzünü ve buz gibi havayı duyuyor içinde 

Ve onu bir arabaya, tekerlekli bir lahte 

Bindiriyorlar ite ite. 

 

Adamın yanında, zincire vurulmuş  

Suskun ve yüzleri solgun 

Dokuz yoldaş; 

Tek bir sözcük bile çıkmıyor ağızlarından 

Hepsi seziyor çünkü 

Arabanın kendisini nereye götürdüğünü 

Şu altında dönüp duran tekerleklerin dingiline bağlı  

      olduğunu 

Yaşamının, 
 

İşte durdu 

Gümbür gümbür giden araba, kapılar gıcırdadı: 

Üzgün ve şaşkın bakışlarla bakıyorlar 

Açılan demir parmaklıktan 

Karanlık bir dünya parçasına. 

Alçak ve kirli damlarla örtülü evler 

Bu karanlık ve karla örtülü alanı çevrelemekte. 
 

Kül rengi bir sis tabakası 

Süslüyor yüce mahkemeyi 

Ve kilisenin altın kubbesini yalıyor ilk ışıkları 

Henüz doğmakta olan soğuk güneşin  
 

Hiç konuşmadan sıra sıra diziliyorlar alanda. 

Bir teğmen, haklarında verilen kararı okuyor: 

Yaptıkları ihanetin karşılığı öldürmektir, kurşuna  

   dizilerek 

Ölüm! 

Bu sözcük, kocaman bir taş gibi düşüyor 

Sessizliğin titreyen aynasına, 

Ver sert bir ses duyuluyor 

Sanki bir şey kırılıp iki parça olmuşçasına, 

Ve sonra,  

Sessiz bir mezara düşüyor 

Bu sesin bomboş yankısı, buz gibi sabah sessizliğinde. 
 

Sanki düş görür gibi, 

Bütün olup bitenleri hissetmekte adam, 

Ve şu anda ölmek zorunda olduğunu biliyor. 

Birisi öne çıkıyor ve onun sırtına 

Bembeyaz ölüm gömleğini giydiriyor sessizce 

Son bir söz ve sıcak bir bakış, yoldaşları selamlıyor; 

Sessiz bir feryatla 

Öpüyor adam rahibin kendisine emrederek uzattığı şeyi, 

Çarmıha gerilmiş Mesih’i. 

Sonra, üçer üçer 

Onunu da, kazıklara bağlıyorlar. 
 

İşte aceleyle bir Kazak geliyor 

Gözlerini bağlamaya. 

Ve adam, 

Bu gördüklerinin sonsuzca körlükten önceki son görüntü 

         olduğunu biliyor. 

Ve şu uzaklardaki gökyüzünün sunduğu 

Küçücük bir dünya parçasına, tutkuyla bakıyor. 

Sabahın ilk ışıklarıyla pırıl pırıl ışıldayan kiliseyi görüyor: 

Sanki son kutsal akşam yemeğine hazırlanmış gibi 

İçi kutsal sabah kızıllığıyla dolu çanağı  

alev alev yanmakta 

 

Edebiyat Köşesi 
Ve o, ani bir mutlulukla ona doğru uzanıyor, 

Ölümden sonraki kutsal yaşama uzanır gibi.  
 

İşte şimdi gözlerinin önüne sonsuzca bir gece 

bağlıyorlar.  

Ama şu anda, 

Damarlarında dolaşmakta olan kan daha da renkli 

Ve bu kandan  

Pırıltılı dalgalar halinde akan 

Bütün bir yaşam fışkırıyor. 

Ve o, 

Bu anda, şu ölüm ânında  

Kaybedilmiş bütün bir geçmişi 

Ruhunda yeniden canlandırıyor; 

Bütün bir yaşam yeniden uyanıyor içinde 

Ve perde perde gözlerinin önünden geçiyor: 

Çocukluğu, yoksulluk içinde geçen çocukluğu, o renksiz  

 ruhsuz yüzü, 

Babası, annesi ,erkek kardeşi, evi 

Birkaç dost, iki yudum şehvet, 

Şöhret olma düşü ve bir tutam rezalet; 

Kaybolan gençlik bütün güzelliğiyle 

Damarlarında dolaşıyor; 

Ve adam, kazığa bağlandığı şu son âna kadar  

Bütün yaşamını yeniden duyumsuyor yüreğinin 

          derinliklerinde. 

Ama acı gerçek,  

Siyah ve ağır 

Gölgeliyor içindeki bütün güzellikleri bir anda. 

Ve şimdi, 

Birinin kendisine doğru gelmekte olduğunu seziyor, 

Seziyor siyah ve sessiz adımların 

Giderek yaklaştığını; 

Ve seziyor, elini göğsünün üzerine koyduğunda 

Kalp atışlarının giderek zayıfladığını 

Ve sonunda atmaz olduğunu. 

Bir dakika daha – sonra her şey bitecek. 

Kazaklar, 

Diziliyorlar önünde, parlayan üniformalarıyla 

Silahlar omuzlardan iniyor, nişan almış eller tetikte, 

Davul sesleri yeri göğü inletmekte,  

Bu bir tek saniye bin yıla bedel. 
 

Ve birden bir haykırış: 

Durun! 

Subay öne çıkıyor, elinde beyaz bir kâğıt  parçası, 

Sesi açık ve berrak 

Ölüm sessizliğini kesiyor: 

Çar hazretleri 

Tanrı adına merhamete gelip 

Kararı bozdu ve daha hafif bir cezaya çevirdi. 
 

Sözcükler kulağına yabancı geliyor, 

Söylenenleri anlamaktan henüz çok uzak, 

Fakat damarlarındaki kan, 

Yeniden harekete geçiyor. 

Adam yerinden doğruluyor ve bir şarkı mırıldanıyor 

Ve ölüm 

Donmuş eklemlerinden duraksayarak uzaklaşıyor, 

Hâlâ karanlığa bakmakta olan gözleri 

Sonsuz ışığın selamını seziyor. 
 

Gardiyan, 

Bağlarını çözüyor sessizce, 

Bir çift el, gözündeki beyaz bağı sıyırıyor 

Soyulmuş bir ağaç kabuğu gibi 

Yanan şakaklarından. 

Bakışları sendeleyerek uzaklaşıyor mezardan 

Ve bu halsiz, gözleri bulanık zavallı adam, 

Donmuş benliğine dönmek için 

Çevresini yokluyor. 
 

Ve o anda  

Sabah kızıllığında hâlâ ışıl ışıl parıldamakta olan 

Kilise ve kubbesi ilişiyor gözlerine. 
 

Sabah kızıllığının olgun gülleri, 

Kutsal dualar gibi sarmış kiliseyi, 

Çatısı üzerinde parıldayan haç, 

Kutsal bir kılıç gibi 

Yukarıyı, sevinçle kızarmakta olan bulutları işaret ediyor. 

Ve orada, sabah aydınlığında yükseliyor 
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Çağıldayarak kilisenin dev kubbesi. 

Bir ışık seli, 

Alev alev yanan dalgalarını  

Kutsal ilahilerle çınlayan gökyüzüne fırlatıyor. 
 

Sis bulutları 

Dünyanın bütün kötülüklerini sırtına yüklenmiş gibi, 

Kara bulutlar halinde 

Yukarıya, o ilahi aydınlığa doğru yükselmekte. 

Ve bin sesli bir koro okuyormuşçasına 

Derinliklerden ilahi sesleri geliyor, 

Ve adam, 

Çektikleri işkenceler yüzünden acı içinde kıvranan 

İnsanların anlatıldığı kutsal ezgileri duyuyor ilk defa, 

Ve işitiyor adam ilk defa 

Küçüklerin, zayıfların, erkeklere peşkeş çekilen kadınların, 

Duygularıyla alay edilen genç kızların seslerini, 

Yaşamları boyunca hep ezilenlerin nefret ve kinini 

Ve dudaklarında hiçbir gülümseme belirtisi bulunmayan  

       yalnızları; 

İşitiyor, hıçkırarak ağlayan çocukların yakınmalarını, 

Kandırılmışların feryadını. 

Ve işitiyor adam, 

Bütün acı çekenlerin feryatlarını, 

Haksız yere suçlananların, bitkinlerin ve horlanmışların 

       seslerini, 

Bütün sokakların ve günlerin değeri anlaşılmamış soylu 

varlıklarının sızlanmalarını. 

Ve duyuyor, bütün bunların seslerini ve bütün bu seslerin  

Eşsiz bir uyum içinde gökyüzüne yükseldiğini. 

İşitiyor o, Tanrı’ya sadece acıların ulaştığını, 

Görüyor ötekilerin, kurşun gibi ağır bir yaşamı yeryüzüne  

       nasıl bağladıklarını. 

Fakat, yukardaki ışık seli, 

Koronun yükselen sesinin kabarıp coşmasıyla 

Dünya acılardan uzaklaşıp 

Öyle büyüyor, öyle genişliyor ki! 
 

Ve adam biliyor, bütün bu insanların dileklerini 

Yerine getireceğini Tanrı’nın. 

Onun göklerinde merhamet ve bağışlama ezgileri  

   dolaşmakta çünkü. 

Tanrı ezilmişleri sorgulamaz, 

Ve sonsuz bir bağışlayış, 

Tanrı’nın evini sonsuzca bir ışıkla aydınlatır. 

Mahşerin dört atlısı uzaklaşıyor oradan, 

Ölüm ânında bütün bir yaşamı yaşayanlar için 

Acı, neşe oluyor, mutluluk ise acı. 

Alev kırmızısı bir melek 

Yeryüzüne doğru daha şimdiden süzülüyor  

Ve adamın ürperen yüreğine 

Acının çocuğu İsa’nın kutsal sevgisinin parıltısını serpiyor. 
 

Ve adam, 

Yere yıkılırcasına dize geliyor, 

Bir anda, sonsuz acılar içindeki  
Bütün evreni hissediyor içinde. 

Vücudu tirtir titremekte, 

Beyaz köpükler saçılıyor ağzından, 

Vücudu kaskatı kesiliyor ve değişiyor yüz hatları, 

Ağlıyor, sırtındaki ölüm giysisini 

Islatıyor boşanan gözyaşları. 

Çünkü adam, ölümün acısını dudaklarında yaşadı  

yaşayalı 

Yaşamın tadına vardığını hissediyor içinde. 

Ruhu işkence görmek ve yaralanmak için yanıp  

  tutuşmakta, 

Ve o, 

Bu bir tek saniyede 

Bin yıl önce çarmıha gerilmiş İsa’dan başkası olmadığını, 

Tıpkı onun gibi, 

Ölümün acı busesini dudaklarında tattı tadalı 

Anlamıştır, yaşamı acı çekerek sevmeyi. 
 

Askerler, iplerini çözüp kazıktan uzaklaştırıyorlar onu. 

Yüzü solgun  

Ve sönük. 

İtiyorlar onu ötekilerin arasına saygısızca. 

Bakışları, 

Yabancı ve tamamen içine kapanık, 

Ve titreyen dudaklarının çevresinde 

Karamazov’ların sarı gülüşü var. 
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Duyurular 

Kitap Bölümüne Davet 

Değerli Hocam, 

Eylül 2021 tarihinde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 

Nisan Yayınevi tarafından ücretsiz yayınlanması planlanan “Edebiyat ve 

Gündem“ başlıklı kitap projemiz aile içi şiddet, kadına, çocuğa veya 

hayvana yönelik şiddet, çocuk istismarı, çevre kirliliği, hastalık ve salgın 

gibi günümüz dünyasının gündemini teşkil eden sorunların edebiyattaki 

izdüşümlerine yer verecektir. Edebiyat alanında önde gelen isminize 

kitap projemizde bölüm yazarı olarak yer vermekten onur duyacağımızı 

bilmenizi isteriz. Ekteki yazım şablonuna göre düzenlediğiniz 

çalışmalarınızı 30.08.2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz. İlginize ve 

desteğinize teşekkür eder, saygılar sunarız. 

 

Editörler: 

Doç. Dr. Funda Kızıler Emer 

E-Mail: fkizileremer@gmail.com 

Doç. Dr. İnci Aras 

E-Mail: incikarabacak1@gmail.com 

  
 

 

 

 

 
  

Duyurular 

Çağrı: Çeviri ve Disiplinlerarasılık: Çeviribilimin 

Disiplinlerarası Boyutu 
 

Değerli Hocalarım, 

Çeviribilim alanında mevcut olan boşlukların kapatılmasına katkı sağlamak 

amacıyla 2021 Aralık ayı içerisinde yayınlamayı planladığımız ve çeviribilim 

alanında önemli bir kaynak kitap olmasını hedefleyerek yola çıktığımız 

“Çeviri ve Disiplinlerarasılık: Çeviribilimin Disiplinlerarası Boyutu” başlıklı 

kitap çalışmamıza, sizleri bölüm yazarı olarak davet ediyoruz. 

 

Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN (Kırklareli Üniversitesi) ile Dr. Öğr. 

Üyesi Nesrin Şevik (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) olarak 

üstlendiğimiz kitap çalışmamızda yer alacak olan siz değerli hocalarımızın 

çeviribilimin disiplinlerarasılık boyutu ile ilgili, daha önce herhangi bir yerde 

yayınlanmamış olan özgün ya da derleme çalışmalarıyla çeviribilim 

literatürüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

Kitabımız, Türkiye’de köklü bir geçmişi olan ve Doçentlik Başvuru Şartları ile 

Akademik Teşvik Kriterlerinde belirtilen tanıma göre “Tanınmış Uluslararası 

Yayınevi” statüsüne sahip Çizgi Kitabevi Yayınları tarafından yayınlanacak 

olup yayın dili Türkçedir. Kitabımıza çalışmaları ile destek vermek isteyen 

hocalarımız 15 Temmuz 2021tarihine kadar ayla.akin@hotmail.com ya 

da nsevik@kmu.edu.tr e-posta adresleri üzerinden bizimle iletişime 

geçebilirler. 

Bölüm uzunluğu olarak 6000 kelime civarında olmasını uygun gördüğümüz 

kitabımızın dili Türkçe, basım tarihi Ocak Dönemi doçentlik başvurusuna 

yetişmesi bakımından Aralık 2021 olarak planlanmaktadır. Bu bakımdan 

çalışmaların son teslim tarihi 15 Kasım 2021 olarak uygun görülmüştür.  

 

Kitabımızın sayfa sayısı netleştikten sonra yayınevi, kitabın baskı 

maliyetinden bize düşen kısmı bildirecek olup, ortaya çıkan tutar bölüm 

başına eşit bir şekilde paylaştırılacaktır. 1100 adet olarak basılması planlanan 

kitabın 100 adedi yazarlar arasında eşit şekilde dağıtılacak olup, geriye kalan 

1000 adet yayınevinin olacaktır. Böylece kitabımızın çeşitli internet kitap satış 

sitelerinde de stokta görülebilecektir.  

 

Yazar başına düşen baskı maliyeti, kesin olmamakla birlikte 500 TL 

civarındadır. Bu tutar, çalışmamız 300 sayfayla sınırlı olup, 10 bölüm yazarı 

üzerinden hesapladığımız ve örnek olarak sunduğumuz rakamdır. 

Çalışmamız iki ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde kuramsal 

çalışmalara, ikinci bölümde uygulama örneklerine yer verilmesi 

planlanmaktadır. Ana bölümlerin öngörülen başlıkları: 

 

1- Çeviri kuramlarında diğer disiplinlerin izleri 

2- Çeviribilimde disiplinlerarası çalışmalara örnekler 

 

Çalışmanın içeriği hakkında bilgi vermek ve değerli yazarlarımızı 

yönlendirmek amacıyla belirlediğimiz konular aşağıda paylaşılmıştır. 

Çalışma konuları bu maddeler kapsamında olabileceği gibi, dileyen 

yazarımız farklı alanlarla yapılan disiplinlerarası çalışmaları da konu edinip 

değerli katkılarını sunabilirler.  

Konu Başlıkları: 

Kuramsal Çalışmalar 

- Çeviri ve Felsefe: Çeviribilimde felsefi yaklaşımların izleri (Dil Felsefesi, 

Yorumbilim, Etik, Estetik, vb.) 

- Dilbilim ve Çeviri: Dilbilimsel kuram ve uygulama çalışmalarında dilsel 

bir olgu olarak çeviri 

- Psikoloji: Çevirmenin Bilişsel Süreci, Duygusal Zekâ, Psikodilbilim, vb.  

- Edebiyat(bilim): Alımlama Estetiği, Alımlama Göstergebilimi, Çocuk 

Edebiyatı Çevirisi 

- Çeviri ve Kültür: Kültürbilimsel Yaklaşımlar: Kültürbilim Kuram ve 

Yöntemleri  

- Medya: Çeviri ve İletişim, Basın-Medya ve Çeviri, Sinema ve Çeviri vd.  

- Sosyoloji 

Uygulamalı Çalışmalar 

- Tıp Metinleri Çevirisi 

- Hukuk Metinleri Çevirisi 

- Altyazı ve Dublaj Çevirisi 

- Reklam Çevirisi 

- Spor Çevirisi vd. 

 

Saygılarımızla 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN & Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ŞEVİK   
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