Germanistler Derneği (GERDER) Aylık Bülteni
GİRİŞ
Değerli GERDER Ailesi,
Bültenimizin 65. sayısı ile yine birlikteyiz.
Değerli hocalarımızın 2022’nin ilk ayında yayınlanan birbirinden nitelikli
çalışmalarını sizlere yakından tanıtacağız.
Tez çalışmaları köşesinde Burcu Öztürk, Doç. Dr. Onur Kemal
Bazarkaya’nın danışmanlığında hazırladığı "Eğitimde Otorite ve İzdüşümü:
Alman ve Türk Yazını Okul Romanlarının Karşılaştırılması" tez çalışmasını
bize sunacaktır.

Sayı 65 * Ocak 2022
Atamalar / Terfiler
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,
Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden üyemiz Dr. Öğretim Üyesi
Davut Dağabakan'ın Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu’na Müdür olarak atanmıştır.
Üyemizi kutlar, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Ayrıca DİYALOG dergimizin yeni sayısı için duyuru metnini ve değerli
hocalarımızın 2022 için yayın çalışmalarına ait çağrı metinlerini dikkatinize
sunarım.
Bültenimizden keyif almanız dileğiyle.
Saygılarımla
------Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ
Germanistler Derneği (GERDER) Başkanı
www.gerder.org.tr
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Tez Savunması
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Atamalar / Terfiler
Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü
Mütercim-Tercümanlık
(Almanca)
Anabilim Dalı’ndan üyemiz Derya OĞUZ
aynı anabilim dalına DOÇENT olarak
atanmıştır.
Üyemizi içtenlikle kutlar, yeni unvanının
hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı’ndan üyemiz Gökhan Şefik Erkurt
bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı
olup DOÇENT unvanına layık
görülmüştür.
Üyemizi içtenlikle kutlar, hayırlı ve uğurlu
olmasını dileriz.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı
Doktora Programı öğrencilerinden Fehime Şeyma KÖSE, Prof. Dr. Cemile
AKYILDIZ ERCAN danışmanlığında hazırladığı "Karşılaştırmalı Edebiyat
Bağlamında Mektuplaşmaların Yazarların Edebi Kimliklerine Etkisi" başlıklı
tezini 17.11.2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı'nda; Prof. Dr. Şener BAĞ, Prof.
Dr. Ahmet SARI, Doç. Dr. Recai KIZILTUNÇ ve Doç. Dr. Meryem
NAKİBOĞLU'dan oluşan tez savunma jürisi karşısında çevrimiçi olarak
başarılı bir şekilde savunmuş ve doktor unvanını almaya hak
kazanmıştır.
Dr. Fehime Şeyma Köse'yi, danışmanı Prof. Dr. Cemile Akyıldız Ercan'ı ve
değerli jüri üyelerini içtenlikle tebrik ederiz.
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Yeni Yayınlar

Editörlüğünü Doç. Dr. Onur Kemal Bazarkaya’nın yaptığı ve Peter
Lang’ın Historisch-kritische Arbeiten zur deutschen Literatur dizininde Band 66
olarak yayınlanan Exitstrategien. Suizid in der deutschsprachigen Literatur
des 20. und 21. Jahrhunderts adlı kitap basılmıştır.
Link: https://www.peterlang.com/search?searchstring=exitstrategien
Bu sayıda üyelerimizden Ayşin Nar, Leyla Coşan, Hatice Genç, Oktay Atik,
Onur Kemal Bazarkaya, Hikmet Asutay ve Saniye Uysal Ünalan‘ın da
yayınları bulunmaktadır.

Yeni Yayınlar
Sakarya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem TOSUN ile Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN’ın, birlikte hem editörlük hem de bölüm
yazarlığı yaptığı “Kültürlerarasılık & Çeviri” isimli kitabı Paradigma
Akademi Yayınları tarafından yayımlandı.
Link:https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/7607/kulturlerarasilikceviri/
Üyelerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Tüm üyelerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün
çıkarmış olduğu yayını dikkatinize sunarız.

Emekli hocalarımızdan Prof. Dr. Selçuk Ünlü’nün yeni çevirileri
yayınlanmıştır:

Künye: Edebiyatta ve Dilde Pandemi, Kolektif, Çizgi Yayınevi,
Konya 2022, 263 s.

Zweig, Stefan: Macellan. Çev.: Selçuk Ünlü. Konya: Palet Yayınları.

Link: https://www.cizgikitabevi.com/kitap/1356-edebiyatta-ve-dildepandemi

Zweig, Stefan: Değişim Rüzgarı. Çev.: Selçuk Ünlü. Konya: Palet
Yayınları.

Üyelerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
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Sayı 65
Tez Çalışması
Eğitimde Otorite ve İzdüşümü: Alman ve Türk Yazını Okul
Romanlarının Karşılaştırılması
Hazırlayan: Burcu Öztürk
Danışman: Doç. Dr. Onur Kemal Bazarkaya

“Eğitimde Otorite ve İzdüşümü: Alman ve Türk Yazını Okul Romanlarının
Karşılaştırılması” başlıklı doktora tez çalışmasında, Max Weber’in
oluşturduğu otorite türleri temel alınarak inceleme yapılmıştır. Edebî metin
türü olarak okul romanlarının seçilmesi Türk yazınında hem bu tür adı
altında hem de karşılaştırmalı bir şekilde herhangi bir çalışma
yapılmadığından çalışmanın önemini arttırmaktadır.
Alana yeni bir bakış açısı sunması hedeflenip mukayese edilerek
yapılan bu çalışmada Alman yazınından Thomas Mann’ın Buddenbrooks,
Heinrich Mann’ın Professor Unrat ve Hermann Hesse’nin Unterm Rad adlı
eserleri incelenmiştir. Bu eserler seçilirken yeni hükûmet ile değişen
sistemin eğitime nasıl yansıdığını göstermek hedeflenmiştir. Edebî
metinlerin içerisinde kurgu yer almasına rağmen eserlerde toplumsal ve
sosyal yansıma örnekleri tespit edilmiştir. Aynı şekilde Türk yazını eserleri
de ülkedeki yönetim sistemi değişikliğinin yaşandığı Cumhuriyet dönemi
ile örneklendirilmiştir. Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece, Fakir Baykurt’un
Onuncu Köy ve Kemal Tahir’in Bozkırdaki Çekirdek eserlerinin üçünde de
geleneksel eğitimden modern eğitime geçiş anlayışındaki sorunlar yer
almıştır. Eğitim türlerinin de aktarıldığı bu çalışmada gerek Alman
yazınından gerek Türk yazınından incelenen eserlerde geleneksel eğitimin
yer alması ve örneklerinin tespit edilmesi, yapıtlardaki ortak bir özelliğin
daha ortaya çıkartılması açısından önem teşkil etmektedir.
Kurgusal eğitim hayatlarıyla geçiş döneminin sorunlarının
yansıtılması ve her iki yazında da geleneksel eğitim sistemi eleştirisinin
yapılması çalışmaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Elde edilen benzerlikler
ve farklılıklar doğrultusunda geleneksel eğitim anlayışında “karizmatik
otorite” ve “geleneksel otorite”, modern eğitim anlayışında ise “yasal
otorite” örnekleri tespit edilmiştir. Hem geleneksel-modern eğitim hem de
yeni hükûmet rejimi ile eğitim sitemindeki eleştiri bağlamında çalışmada
çarpıcı örnekler vurgulanmış ve karşılaştırmalı edebiyat ile alana katkıda
bulunulmuştur.

DİYALOG- 2022/ 1
Bildiğiniz gibi DİYALOG. Zeitschrift für interkulturelle
Germanistik online hakemli dergimiz yılda iki kez yayınlanan bir
dergidir.
Dergimizin
2021/2
sayısı
geçen
haftalarda
https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog/issue/65971 adresinden
yayınlanmıştır.
“DİYALOG- 2022/1” sayısı için son yazı gönderme tarihi 15 Nisan
2021 olarak belirlenmiştir.
http://gerder.org.tr/DIYALOG_Dergi/yazim_kurallari/yazim_kurallar
i.pdf sayfasında
yayınlanmış
olan
sayfa
düzeni
ilkeleri
doğrultusunda hazırlayacağınız Germanistik camiamızın zenginliğini
yansıtan makale, eleştiri, tanıtma, rapor ve duyuru türünden
yazılarınızı bu tarihe kadar diyaloggerder@gmail.com adresine
iletmeniz rica olunur.
“DİYALOG- 2022/1” sayımız 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle
yayınlanacaktır.
Dergimizin camiamıza ve bilim dünyasına yararlı olmasını dileriz.

Makale Çağrıları
Übersetzung und Interdisziplinarität: Diverse Kontakte,
Beziehungen und Wirkungen
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Sayı 65
Özgün araştırma ve derleme türünde, daha önce yayımlanmamış
çalışmalardan oluşacak kitapta her bir yazar kendi çalışmasından tamamen
kendisi sorumludur. Yayıncı ve Editör, editörler kurulu; yayımlanacak olan
kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu
taşımamaktadır. Yayıncı ve Editörün, bu yayında ileri sürülen bilgi, belge,
alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve
kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu
nedenle herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Her bir bölüm yazarı,
çalışmasını göndermekle, telif hakkını karşılıksız olarak peşinen editöre
devretmiş sayılır. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, yayıncı
veya editörün yazılı izni olmadıkça, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz,
bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle
çoğaltılamaz. Kaynak göstermek koşulu ile alıntı yapılabilir ve referans
gösterilebilir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve
yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Katkılarınızı bekler,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Kitap bölümleri;

- Gönderilen kitap bölümü yazma çağrısına KONU BAŞLIĞI belirterek geri dönüt
şeklinde onay verilmesi şarttır.
- Çalışmalar için bölüm yazarı tarafından intihal / benzerlik raporu alınmalıdır (en
fazla %15 benzerlik kabul edilir)
- Çalışmaların içeriği kitabın ana ve alt konularına uygun olmalıdır.

Trakya Üniversitesinin kuruluşunun 40. Yılına özel
“Tematik Kitap”
Değerli Meslektaşım,
Fakültemizde son yıllarda başlatmış olduğumuz ve giderek yerleşik
bir gelenek haline gelmesini ümit ettiğimiz bir yaklaşımla Trakya
Üniversitesinin kuruluşunun 40. Yılına özel “Tematik Kitap” niteliğinde yerli
ve yabancı araştırmacıların özgün araştırma veya derleme türünden
eserlerinin kitapta bölüm olarak yer alacağı uluslararası bilimsel kitap
yayımlanacaktır. Bu bağlamda katkı vermek üzere sizi davet ediyoruz.
Uluslararası bilimsel kitabımızda, “Germanistik: Pandemi ve
Sonrasında Yeni Yaklaşımlar” ana konusu başta olmak üzere “Alman Dili
ve Edebiyatı”, “Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi” "Dil Bilimi" ve
“Çeviribilim” konularında multidisipliner bir yaklaşımla alan ilgili
araştırma ve incelemelerine yer verilecek olan kitapta bölümler Türkçe
veya Almanca kabul edilebilecektir. Kitap kapsamına alınacak olan
bölümler sınırlı olup bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabilecek ancak
ortak veya tek yazarlı bir yazarın tek bir çalışması kabul edilecektir.
Üniversitemizin 40. Yılına özel hazırlanacak olan kitaba gönderilecek
çalışmalar için ana konu başlığı,
“Germanistik: Pandemi ve Sonrasında Yeni Yaklaşımlar”;

alt konu başlıkları ise;

öncelik grubu, konuya uygunluk ve son olarak zaman sıralamasına bağlı olarak
seçilecektir.
- Çalışmaların seçimi
sorumludur.

ve

değerlendirme

süreçlerinden

tamamen

editörler

- Kitap en fazla on beş bölümle sınırlandırılmıştır. Bu nedenle belirtilen tarihlere
göre gelen çalışmalar editörler kurulu tarafından değerlendirilerek öncelik
grubu, konuya uygunluk ve son olarak zaman sıralamasına bağlı olarak
seçilecektir.

- 2022 yılı Temmuz ayı içinde basımının gerçekleştirilmesi planlanan kitabın
nüshalarından her bölüm yazarına en az bir kitap verilecek veya
gönderilecektir.
- Her bir bölüm yazarından verilen şablon doğrultusunda fotoğraflı (siyah-beyaz)
bir paragraflık (en fazla 100 sözcük) serbest özgeçmiş istenecektir.
- Bilimsel kitap projesine katkı sunmak için 15 Şubat 2022 tarihine kadar
çalışmanın KONU BAŞLIĞI ve kısa bir özeti gönderilmelidir. Bu anlamda
belirtilen tarihe göre gelen çalışmalar editörler kurulu tarafından
değerlendirilerek öncelik grubu, konuya uygunluk ve son olarak zaman
sıralamasına bağlı olarak seçilecektir.
- Planlanandan fazla bölüm yazısı gelirse konuya uygunluktan sonra çalışmanın
geliş zamanına göre öncelik tanınacaktır.
- Zamanında gönderilen özetler incelendikten sonra çalışmaları kabul edilen
yazarlara yazım kuralları ve kitap bölümü şablonları mail ile bildirilecektir.

- Aşağıda belirtilen tarihler dışında (özet gönderimi ve tam metin gönderimi) süre
uzatımı yapılmayacaktır.

“Uzaktan Eğitim Aracılığıyla Dil Öğretimi”,
İletişim ve kitap bölümü göndermek için adres:

„Uzaktan Eğitim Bağlamında Dil Öğretiminde Kullanılan Teknik
Araç-Gereç ve Mobil Uygulamalar“

trakyauniversitesi40.yilkitabi@gmail.com

“Pandemi ve Sonrası Almanca Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar”,
“Yabancı Dil Olarak Almanca”,
“Alman Dili ve Edebiyatı / Kültürü”,
„Pandemi Sürecinde Edebiyat Okumaları“
“Çeviribilim / Pandemi Sürecinde Çeviri Etkinlikleri”
"Dil Öğretiminde Pandemi Sürecinde Kullanılan Yeni Yöntem ve
Yaklaşımlar"
olarak belirlenmiştir.

,

YAYIN TAKVİMİ
Kitap projesine katılma onayı: 15 Şubat 2022
Kitap bölümlerinin son gönderim tarihi: 30 Nisan 2022
Editör Kurulu:
Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN
Prof. Dr. Hikmet ASUTAY
Arş. Gör. Dr. Selma AKOL GÖKTAŞ

Arş. Gör. Rahim ŞENTÜRK
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Sayı 65
Etkinlik Duyuruları
Almanca Öğretmenliği Bölümlerinin Hazırlık Sınıfları
Toplantısı, 14.01.2022
Türkiye’de bulunan Almanca Öğretmenliği programlarına bağlı Yabancı
Diller Yüksekokulları bünyesinde yürütülen Almanca Hazırlık Sınıfları
Programının Öğretim Elemanlarını bir araya getirmek ve bir tanışma
olanağı sunmak amacıyla Trakya Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Yabancı Diller
Yüksekokulu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Yabancı Diller Yüksekokulu
organizatörlüğünde 14 Ocak 2022 tarihinde “Almanca Öğretmenliği
Bölümlerinin Hazırlık Sınıfları Toplantısı” çevrimiçi gerçekleştirildi. 2000
yılında yapılan benzer bir organizasyonunun üstünden 21 yıl geçmesi
nedeniyle güncel bir Network oluşturma düşüncesi bu etkinliği
oluşturmadaki çıkış noktası olarak ele alınmıştır.
11 üniversitenin katılımcısı ve temsilcinin yer aldığı toplantıda, birimin
kısaca tanıtılması, öğrenci profili hakkında bilgi verilmesi, yabancı dil
alım koşulları, birim bazında ders dağlımı, uygulanan eğitim modeli,
başarı ve geçme notu, ölçme ve değerlendirme süreç akışı, yeterlik
sınavları konusu, kullanılan ders kitabı, akreditasyon çalışmaları, beceri
öğretiminin uygulaması, pandemi şartlarının yabancı dil eğitimine etkisi,
fakülte ile işbirliği durumu ve Almanca hazırlık sınıfı ile ilgili daha birçok
konu ele alınmıştır.
Etkinliğin sonucunda katılan tüm birimler belli bir ölçek doğrultusunda
birer rapor hazırlayıp organizasyon ekibi tarafından nihai bir rapora
dönüştürülerek yine tüm birimlere yollanacaktır. Bu ilk etkinliğin
sürdürebilirliğine katkıda bulunmak üzere gelecek yıl yapılması
planlanan ikinci etkinlikte Almanca hazırlık sınıflarının spesifik
konularında bilgi paylaşımını gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Etkinlik Duyuruları

