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Değerli GERDER Ailesi,
Bültenimizin 67. sayısı ile yine birlikteyiz.
Bu bültende hocalarımızın yapmış oldukları etkinlik ve kitap duyurularını
paylaşıyoruz. Ayrıca 2022 için yayın çalışmalarına ait çağrı metinlerini
dikkatinize sunarız.

Üyemiz Dr. Kadir ALBAYRAK Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman
Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne Dr. Öğr.
Üyesi olarak atanmıştır.

Tez çalışmaları köşesinde Fehime Şeyma KÖSE, Prof. Dr. Cemile AKYILDIZ
ERCAN’ın danışmanlığında hazırladığı “Karşılaştırmalı Edebiyat
Bağlamında Mektuplaşmaların Yazarların Edebi Kimliklerine Etkisi” adlı tez
çalışmasını bize sunacaktır.

Üyemizi
içtenlikle
kutlar,
yeni
bölümünün hayırlı ve uğurlu olmasını
dileriz.

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

İçindekiler
FSayfa 1
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Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı'nda görev
yapan Dr. Derya Perk, bilimsel eser
inceleme aşamasında başarılı olup
DOÇENT
unvanını
almaya
hak
kazanmıştır.
Üyemizi kutlar, yeni ünvanının hayırlı ve
uğurlu olmasını dileriz.

FSayfa 2
FSayfa 2-4

Atamalar / Terfiler
DİYALOG Dergisi Yardımcı Editörü ve
İngilizce Redaktörü Dr. Habib Tekin Marmara
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman
Dili ve Edebiyatı Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi
olarak atanmıştır.
Üyemizi içtenlikle kutlar, yeni ünvanının
hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı
Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi
Anabilim Dalı’ndan üyemiz Dr. Selma Akol
Göktaş aynı bölüme Dr. Öğr. Üyesi olarak
atanmıştır.
Üyemizi içtenlikle kutlar, yeni ünvanının
hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Yeni Yayınlar
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman
Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet ASUTAY'ın
editörlüğünü yaptığı "Popliteratur" adlı kitabı Paradigma Akademi
tarafından yayınlanmıştır.
Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/popliteratur/611040.html
Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
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Tez Çalışması

Makale Çağrısı

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BAĞLAMINDA MEKTUPLAŞMALARIN
YAZARLARIN EDEBİ KİMLİKLERİNE ETKİSİ
Hazırlayan: Fehime Şeyma KÖSE
Danışman: Prof. Dr. Cemile AKYILDIZ ERCAN
Bu çalışma, yazarların özel mektuplarının edebi yaşantılarına etkisini
incelemektedir. İki dünya savaşı döneminde ve sonrasında gerek eserleri
gerekse özel hayatıyla ve hayata bakış açılarıyla önemli bir yere sahip olan
Stefan Zweig (1881-1942) ile Friderike Maria von Winternitz (1882-1971) ve
savaş sonrası Avusturya edebiyatı yazar ve şairlerinden Paul Celan (19201970) ile Ingeborg Bachmann’ın (1926-1973) mektupları ele alınmıştır. Türk
edebiyatından ise Cumhuriyet döneminin önemli şairlerden Halit Özdemir
Asaf Arun’un (1923-1981) ilk eşi Sabahat Selma Tezakın’a (1923-2002) yazdığı
mektuplar ile Ahmed Arif’in (1927-1991) Leyla Erbil’e (1931-2013) yazmış
olduğu mektuplarının kültürel, psikolojik ve özellikle yazınsal analizi
çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur.
Yaşadıkları döneme damgasını vurmuş olan, ölümlerinden sonra da
kendilerinden ve yapıtlarından sıkça bahsettiren yazar ve şairlerin özel
mektuplarını ele almak, özellikle yazarların hayatlarını ve edebi gelişimlerini
okura, doğrudan aktarmaları açısından değerlidir. Nitekim yazar ve şairlerin
eserlerinin anlamlandırılabilmesi için, onların hayatlarını ve yaşadıkları
dönemi iyi bilmek gerekir. Edebiyat tarihi boyunca birçok yazar ve şair ile
ilgili biyografiler kaleme alınmıştır. Fakat edebi kişiliklerin kendi duygu ve
düşüncelerini yalın ve yapmacıksız olarak kaleme aldıkları özel mektupları,
okurunun ruhunu hiçbir biyografi kadar dokunamamıştır.
Altı bölümden oluşan bu doktora çalışmasında kuramsal çerçeve
çizildikten sonra her bir yazar ve mektuplaşma ile ilgili analiz ve yorumlar
mevcuttur. Çalışmanın sonunda ise ortak değerlendirme ile mektuplaşmalar
arasında oluşturulan kodların farklılıkları ile benzerlikleri tespit edilmiş, elde
edilen veriler karşılaştırmalı edebiyat bağlamında değerlendirilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen bilgiler ve araştırmalar doğrultusunda AlmanAvusturya ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan yazarların
mektuplarını karşılaştırmalı olarak incelemek, her iki edebiyat ve kültür
açısından önemlidir. Çalışmamızda ele aldığımız yazarların özel
mektuplarından yola çıkarak onların ruhsal dünyalarında gelişen olayları ve
edebi yönden gelişimlerinin yansımalarını özel mektuplar aracılığıyla
irdelenmiştir.
Belirlenen yazarlara yönelik yapılan bu tez çalışmasında özellikle
birbirine yakın tarihlerde yaşamış edebiyatçılar seçilmiştir. Böylece, hem özel
konuların hem de yaşadıkları dönemde gelişen tarihsel ve toplumsal olayların
onları nasıl ve ne şekilde etkilediğini inceleme olanağı bulunmuştur.
Yazarların etkilendikleri konuları ve olayları mektuplarında ele aldıklarını
düşünerek, yaşadıkları tarihler arasındaki önemli olayları her iki dil, kültür ve
edebiyat çerçevesinde değerlendirilmiştir. Aynı zamanda sadece kişiler
arasında değil, kültürel bakış açısıyla da karşılaştırma yapma imkânı
bulunmuştur. Belirlenen yazarların özel mektupları, onların otobiyografik ve
biyografik bilgileriyle harmanlanarak, mektuplarda yer alan konu alanları alt
başlıklar halinde analiz edilmiştir. Fakat çalışma çerçevesinde özellikle
odaklanacağımız nokta, şair ve yazarların mektuplarına yansıyan edebi bakış
açıları olmuştur.
Yazarları seçerken dikkat etmeye çalıştığımız bir başka husus ise
çiftlerin edebi kişilikleridir. Karşılaştırmalı edebiyat bağlamında ele alınan
çiftlerin mektuplarını her iki tarafın da edebiyatla ilişkisi olup olmamasına
bağlı olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, Paul Celan - Ingeborg Bachmann ile
Ahmed Arif – Leyla Erbil çiftinin edebi olarak birbirlerini Halit Özdemir Asaf
Arun- Sabahat Selma Tezakın ile Stefan Zweig – Friderike von Winternitz
çiftinden daha çok etkilemiş olduğu ortaya konmuştur.
Bu çalışmalar ışığında edebiyatçıların mektuplaşmalarından eserlerine
yansıyan unsurları daha yakından görmek ve seçtiğimiz yazarların
hayatlarında “ilham kaynakları” olan sevgililerin yazarların hayatlarındaki ve
edebiyatlarındaki
yerlerini
daha
sağlıklı
değerlendirebilmek
için
edebiyatçıların özel mektuplarının analizinin literatürde bir eksikliği
gidereceği düşünülmektedir. Nitekim özel mektupların analizi bize, seçtiğimiz
yazarların iç dünyalarının kapılarını ardına kadar, hiçbir sansüre ve
yapmacıklığa uğramadan açacak, onları en gizli saklı yönleriyle tanımamıza
vesile olacaktır. Türk ve Alman/Avusturya edebiyatı kapsamında
karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirdiğimiz mektuplaşmaların alan
yazını açısından özgün değerini ve önemini ortaya koyduğu kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Mektup, Karşılaştırmalı Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatı, Savaş Sonrası Alman Edebiyatı
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Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İsviçre
Konsolosluğu Edebiyat Etkinliği
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı
“Pandemi Sırasında ve Sonunda İş Piyasası ve Çeviri” Paneli

Bölümü ile İsviçre Konsolosluğu işbirliği çerçevesinde İsviçre Baskonsolos

&

Yardımcısı Roland Brun’un de katılımı ile 17 Mart 2022 tarihinde Fen-

Çeviri Derneği Ödül Töreni

Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte İsviçreli

25 Mart 2022

yazar Jonas Lüscher 2013 yılında yayınlanan, Franz-Hessel ve Hans Fallada

14.00 – 17.00

ödülleri başta olmak üzere çeşitli ödüller alan ve Barbarların Baharı
Açılış Konuşmaları
14.00-14.10 Prof. Dr. Sueda ÖZBENT (Marmara Üni. Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı)
14.10-14.20 Prof. Dr. Sakine ERUZ (Çeviri Derneği Genel Başkanı)

PANEL

(Frühling der Barbaren) başlığı ile Regaip Minareci’nin çevirisiyle Türkçeye
kazandırılan kitabından okuma gerçekleştirmiştir. Yazar bahsi geçen
romanında Preising adlı İsviçreli ünlü bir iş adamının Tunus seyahati

Pandemi Sırasında ve Sonunda İş Piyasası ve Çeviri
Yönetici: Prof. Dr. Sakine ERUZ
14.20-14.40 Emre KONUK - Klinik Psikolog (Davranış Bilimleri Enstitüsü Başkanı)
14.40-15.00 Ahmet ÇALLI – İşletmeci (ES Çeviri Hizmetleri)
15.00-15.20 Dr. Öğr. Üyesi Rana Kahraman DURU (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
Mütercim Tercümanlık Böl. Başkanı)
15.20- 15.35 Görüşler ve katkılar

ARA
15.45-16.45 Çeviri Derneği 2021 Ödüllerinin takdimi
Çeviri Derneği 2021 Onur Ödülü:

Prof. Dr. Yusuf ERADAM

Genç Soluk Ödülü:

Çeviri Blog

Meslekte Başarı Ödülü:

Nurdan Cihanşümül Maral

16:45-17.00 Kapanış konuşması

Marmara Üniversitesi - Göztepe Kampüsü, Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Kültür Merkezi

sırasında yaşamış olduğu olaylara yer vermektedir. İş amaçlı gittiği Tunus
gezisinde ortaklarından birinin kızı ile çöllerden geçerek bir tatil köyüne
gitmeye çalışan Preising ve Saida orada gerçekleştirilen bir düğüne
katılırlar, olaylar bundan sonra gelişmeye başlar.
Öğrencilerin yoğun ilgi göstermiş olduğu etkinlik, katılımcıların yazara
yönlendirmiş olduğu soruların cevaplandırılmasıyla son buldu.
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Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüİstanbul İsviçre Başkonsolosluğu: Okuma-Etkinliği
İsviçreli yazar Jonas Lüscher, 24 Mart 2022 tarihinde Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İstanbul
İsviçre

Başkonsolosluğu

işbirliği

kapsamında

2013

yılında

yayımlanan Frühling der Barbaren isimli kitabından bir okuma
gerçekleştirmiştir.

2021

yılında

Regaip

Minareci

tarafından

Barbarların Baharı olarak Türkçeye çevrilen bu kitap Ege ÜniversitesiAlman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgi
gördü. Preising isimli İsviçreli genç bir fabrikatörün Tunus’a yapmış
olduğu iş seyahati esnasında yaşanan olayları anlatan bu eser,
novella türünün tüm özelliklerini taşımasının yanı sıra anlatım
üslubu bakımından da ilgi çekmektedir. Okuma sonrasında
gerçekleşen soru-cevap bölümünde bilhassa “barbar” sözcüğü ve
anlatıda mekân olarak Tunus’un neden seçildiği sorusu üzerinde
durulmuştur. Katılımcıların eserle ilgili sorularını ve yorumlarını
ilgiyle karşılayan yazar Jonas Lüscher’in bu okuma etkinliğine,
İstanbul İsviçre Başkonsolos Yardımcısı Roland Brun ve İzmir Fahri
Konsolos Asistanı Elif Erdem eşlik etmiştir.

ü

