Germanistler Derneği (GERDER) Aylık Bülteni
GİRİŞ
Değerli GERDER Ailesi,
Bültenimizin 66. sayısı ile yine birlikteyiz.
Değerli hocalarımızın birbirinden nitelikli çalışmalarını sizlere yakından
tanıtacağız. Ayrıca 2022 için yayın çalışmalarına ait çağrı metinlerini
dikkatinize sunarız.
Tez çalışmaları köşesinde Özlem AGVAN, Prof. Dr. Hikmet ASUTAY’ın
danışmanlığında hazırladığı "“Baştan Çıkarıcı” ya da “Cadı”: Alman ve
Türk Yazınlarından Seçilmiş Yapıtlarda “Çingene Kadın” İmgesinin Yapısı
ve İşlevi" tez çalışmasını bize sunacaktır.

Bültenimizden keyif almanız dileğiyle.

Sayı 66 * Şubat 2022
Yeni Yayınlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi
Anabilim Dalı'ndan üyemiz Arş. Gör. Dr. Aylin N. KUL, Prof. Dr.
Onur Bilge Kula'nın danışmanlığında tamamladığı doktora tezini,
editörlüğünü Prof. Dr. Michael Hofmann'ın yaptığı ve Königshausen
& Neumann yayınevinin Studien zur deutsch-türkischen Literatur
und Kultur dizininde Band 12 olarak yayınlanan "Interkulturelle
Aspekte in den Orient- und Türkeidiskursen der deutschen
Gegenwartsliteratur" başlığıyla kitap olarak basmıştır.
Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Saygılarımla
------Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ
Germanistler Derneği (GERDER) Başkanı
www.gerder.org.tr

İçindekiler
Sayfa 1
Sayfa 1
Sayfa 2
Sayfa 2-3

Atamalar / Terfiler
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden üyemiz Doç. Dr. Funda KIZILER
EMER çalıştığı birimde PROFESÖR kadrosuna atanmıştır.
Üyemizi içtenlikle kutlar, yeni unvanının hayırlı ve uğurlu olmasını
dileriz.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden üyemiz Prof. Dr. Ahmet Sarı’nın yeni kitabı yayınlanmıştır.
Ahmet Sarı, Şairaneliğin Karanlığından. Paul Celan'ın Şiir Estetiği, Ketebe,
İstanbul 2022, 208 s.
Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/sairaneligin-karanligindan-amppaul-celanin-siir-estetigi/607820.html
Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
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Makale Çağrıları

Doktora Tez Çalışması
“Baştan Çıkarıcı” ya da “Cadı”: Alman ve Türk
Yazınlarından Seçilmiş Yapıtlarda “Çingene Kadın”
İmgesinin Yapısı ve İşlevi
Hazırlayan: Özlem AGVAN
Danışman: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Gitans, Gitanos, Cigany, Tsigane, Zingari ve bunun gibi
isimlerle

anılan

Çingeneler,

Hindistan’dan

başlayan

göçün

neticesinde bugün 500 yıldan fazla bir süredir Avrupa’da varlıklarını
göstermektedir. Yazınsal metinlerin toplumsalın bu gruba yüklediği
olumsuz kalıp yargıları ve ön yargıları barındırmasıyla birlikte,
yazına yabancı imgesiyle geçen Çingenelere belli bir basmakalıp inşa
edilmiştir. Haklarında üretilen söylencelerle eril söylemin kadına
yüklediği öteki rolünü birleştiren yazınsal metinler, Çingene kadın
imgesini inşa etmiş ve bu imgeyi barındırdığı temsiller yoluyla hem
Batı hem Doğu yazınında devamlılığını sağlamıştır.
Bu tez çalışması Alman yazınından Achim von Arnim’in Isabella von
Ägypten (1812) ve Clemens Brentano’nun Die mehreren Wehmüller und
ungarischen Nationalgesichter (1817) ve Türk yazınından Doğu
yazınından Ahmet Mithat Efendi’nin Çingene (1886) ve Osman Cemal
Kaygılı’nın Çingeneler (1939) yapıtlarındaki Çingene kadın yazınsal

Türkische Beiträge zur DDR-Literatur III
Sevgili Meslektaşlarım,
Almanya II. Dünya Savasşı’ndan sonra sadece coğrafi olarak Doğu ve
Batı olarak ikiye bölünmemiştir, aynı zamanda toplumsal açıdan
siyasal, ekonomik ve ekinsel gelişimini farklı bir biçimde
gerçekleştirmiştir. Doğu bölgesi Sovyet Rusya’nın etkisiyle toplumcu
düşünce dizgesine göre bir yol izlerken Batı ise Amerika, İngiltere ve
Fransa’nın etkisiyle anamalcı bir çizgide ilerlemiştir. Kırk yıllık bir
dönemi kapsayan (1949-1990) Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde
(DAC) yaşanan ekonomik duraksama, işsizlik, sanatçılara ve yazarlara
yapılan baskılar pek cok kişinin Batı’ya göç etmesine neden olmuştur.
Bu göçlerin durdurulması için 1961 yılında Berlin kentini ikiye bölen
duvar inşa edilse bile kitlesel göçlerin önüne geçilememiştir. 1989
yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ve bir yıl sonra Almanya’nın resmi
olarak birleşmesi, iki bölgede yaşayan insanları her ne kadar bir araya
getirse de birlikte yaşama süreci ilkin sancılı geçmiştir. Özellikle sanat
ve yazın alanında patlak veren tartışmalar Alman yazın tarihinde de
yerini almıştır. Kuşkusuz belirli bir süre geçtikten sonra, diğer bir
deyişle ötekileştirme ve yabancılaşma azaldıktan sonra iki toplum
birbirine yaklaşmayı başarmıştır. Doksanlı yıllardan sonra
Almanya’da özyaşamöyküsel bellek yazını alanında pek çok yapıtın
yayımlanması bir tesadüf değildir. Demokratik Alman Cumhuriyeti
döneminde yaşananların, sancılı birleşimin, bireylerin geçmişle
hesaplaşması veya öz sorgulama gibi izleklerin sanatta, yazında ve
sinemada sıkça ele alındığı bilinmektedir.

imgelerini incelemektedir. İlgili coğrafyalardaki beden politikalarının
ve Çingenelerin kültürel geçmişinin verilmesiyle Çingene kadın
imgesinin yapısı ve işlevini çözümleme adına alt yapı oluşturma
amacındaki çalışma, psikanalitik söylemlerden yararlanarak kadın
imge temsillerini çözümlemeye çalışmaktadır.

19. ve 20. yüzyıl aralığından Alman ve Türk yazınından
seçilmiş bu yapıtlarda iki uç kutuplu Çingene kadın imge
temsilleriyle karşılaşılmış ve ilgili yapıtların ontolojik farklarına
rağmen baştan çıkarıcı, genç ve yaşlı-cadı Çingene kadın imge
inşasındaki ortaklıkları görülmüştür. Bu bağlamda yazının, Çingene
kadını imgesinin yazında öteki olarak inşasındaki etkin rolü ortaya

Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni konu edinen “Türkische Beiträge
zur DDR- Literatur” kitabımızın üçüncü cildinde Almanya’nın
bölünmesi ve/ veya birleşmesi ışığında yazın tarihsel, ruh bilimsel,
ekin bilimsel veya toplum bilimsel çalışmalara, bellek, toplumsal
cinsiyet, çevreci eleştiri, dilbilimi, eğitim bilimi, çeviri bilimi ve
karşılaştırmalı yazın araştırmaları üzerine yapılan çalışmalara yer
verilmek erek edinilmiştir.
Ekim 2022'de Logos-Verlag-Berlin yayınevinin “Germanistik in der
Türkei” yazı dizisinde çıkarılması düşünülen “Türkische Beiträge zur
DDR-Literatur III” adlı kitap için değerli katkılarınızı bekliyoruz.
Hakem sürecinden geçecek olan makaleler uluslararası kitapta bölüm
niteliği taşıyacaktır.

çıkmıştır.
Önemli Tarihler:
Anahtar Sözcükler: Çingene, Kadın, İmge, Achim von Arnim, Isabella
von Ägypten, Clemens Brentano, Die mehreren Wehmüller und

Konu Başlığını ve Özet Bildirme: 15 Mayıs 2022 Makale Son Teslim
Tarihi: 15 Ekim 2022

ungarischen Nationalgesichter, Ahmet Mithat Efendi, Çingene, Osman
Cemal Kaygılı, Çingeneler

Makale başlıklarını belirtilen tarihe kadar hem Almanca hem de
Ingilizce olarak yaydin@nku.edu.tr adlı e-posta adresine yollamanız
önemle rica olunur.
Değerli katkılarınızı bekler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Yıldız AYDIN
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Sayı 66
Schriften zur Sprache und Literatur /
Dil ve Edebiyat Yazıları

Her yıl yayınlanan Schriften zur Sprache und Literatur / Dil ve Edebiyat
Yazıları’nın VI. kitabı 2022 Mayıs ayında Prof. Dr. Tahir Balcı, Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk ve Prof. Dr. Munise Aksöz editörlüğünde Uluslararası Çizgi
Kitabevi Yayınları tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır. Dil / edebiyat /
çeviribilim / eğitim ya da ilgili alanlardan bilimsel çalışmalar kabul edilecek
olup her makale için 300 lira ISBN, dizgi ve tasarım ücreti ödenmesi
beklenmektedir.
İlgi duyanların thbalcii@gmail.com adresi üzerinden T. Balcı ile iletişime
geçmeleri ve örnek sayfa talep etmeleri rica olunur.

ULUSLARARASI KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI DAVETİ
Saygıdeğer GERDER Üyelerimize,
“Kültür” konusu ile ilgili, edebiyat, dilbilim, çeviribilim ve yabancı dil
öğretimi alanlarını içeren ve 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz, altı ayda bir
peryodik olarak yayınlanan “Kültürlerarası Araştırmalar” konulu kitap
etkinliğine, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem TOSUN
ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Coşkun
DOĞAN olarak devam ediyoruz. “Kültürlerarasılık ve Yabancı Dil
Öğretimi” başlıklı olacak kitabımız için sizi, 15/05/2022 tarihine kadar
uluslararası kitapta bölüm yazarı olarak katkı sağlamaya davet ediyoruz.
Bu doğrultuda oluşacak kitabımızın Uluslararası yayın kriterlerine de uygun
olan Paradigma- Akademi Yayınevinde, basımı ve yayımı Haziran 2022
içerisinde gerçekleştirilecektir.
Not: Kitabımız fiziki olarak basılıp, Hazırlanan kitabımızın bir nüshası bütün
katkı veren yazarlara ulaştırılacaktır.
16.01.2022
Prof. Dr. Muharrem TOSUN
Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN

