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Edebiyat Fakültesi Bülteni’nin ikinci sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman olduğu gibi Şubat ayı da Fakültemizde yoğun bilimsel ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir ay oldu. Bültende bu etkinliklere yer verilmiş, detayları paylaşılmıştır. Bültenin hazırlanmasında etkinlikler hakkında yayın komisyonuna bilgi ve görsel
malzeme ulaştırılması önemli bir aşama olup, bu konudaki işbirliği için Fakültemizin değerli
mensuplarına teşekkür ediyorum. Katkılarınız ile hem bugünkü durumumuzu toplu bir resim
olarak görmek hem de geleceğe bir arşiv bırakmak mümkün oluyor.
Bülten incelendiğinde Fakültemizin en güçlü taraflarından olan bilgi ve deneyiminin
yoğun etkinlik programlarına yansıdığı görülmektedir. Edebiyat Fakültesi’nin birbirinden
değerli bilimsel buluşmalara ev sahipliği yapması, bu vesileyle alanında uzman değerli bilim,
sanat ve kültür insanlarını bir araya getirmesi, onlara bilimsel meseleleri tartışabilecekleri bir
platform sunması ve dinleyiciyle buluşturması önemli bir bilimsel görev olup, bu görevin
Fakültemiz tarafından bihakkın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim.
Dolayısıyla, Ülkemizde sosyal bilimlerin öncüsü Edebiyat Fakültemizin değerli mensuplarını kutluyor, özverileri ve samimi katkıları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bilimsel
faaliyetlerinde başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hayati DEVELİ
Edebi̇ yat Fakültesi̇ Dekanı

SUNUŞ
Edebiyat Fakültesi Bülteni’nin ikinci sayısında Şubat ayında Fakültemizde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlere ve diğer duyurulara yer verdik. Yayın hazırlık aşaması
öngördüğümüzden biraz uzun sürse de ikinci sayımızı hazırlamayı ve sizlerle buluşturmayı başarmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bültenin daha kurumsal bir görünüm
kazanması adına bu sayıda üst başlıklarda bazı değişikliklere gittik. Bültenin bu haliyle daha bütünleşmiş bir görünüme kavuştuğuna inanıyoruz. Bu sayıdan itibaren bir
sonraki hafta ve aylarda yapılması planlanan bilimsel etkinliklerin çağrılarına da yer
vermeye başladık.
Bu ay tüm mensuplarımızı derinden etkileyen bir haber ile sarsıldık. Türk Dili ve Edebiyatı’nın değerli öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Aksu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Merhum Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Başımız
sağ olsun.
Edebiyat Fakültesi Bülteni’nin düzenli çıkabilmesi için değerli desteklerinizi beklediğimizi belirterek, keyifli okumalar diliyoruz.
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Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu

Vefatının 60. Yıldönümünde

İ

Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu

stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsünün
işbirliğiyle 3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşen sempozyum, şairin edebi anlayışı, kültüre dair düşünceleri ve onu yetiştiren coğrafya ile medeniyetin
kişiliği ve sanatı üzerindeki etkileri, Türkiye’nin
birçok üniversitesinden katılan akademisyenlerin
sunumlarıyla yeniden gündeme geldi. Dört oturumda on üç bildirinin sunulduğu, Yahya Kemal
araştırmaları için önemli bir birikimin ortaya konulduğu sempozyumdaki başlıklar şu şekildeydi:
Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Karakuş, “Yahya Kemal’in Son
Yıllarını Geçirmek İstediği Ufuk Penceresi Rakofça Neresidir?”

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Nemutlu,“Türk Rönesansı Oluşturulma Sürecinde Yahya Kemal’in Rolü”
Prof. Dr. Abdullah Uçman, “Saf Şiir Anlayışı ve Yahya Kemal’in Şiiri”
Prof. Dr. Ayşe Emel Kefeli, “Yahya Kemal’in Şiirlerini Coğrafya Merkezli Okumak: Kendi Gök Kubbemiz Örneği”
Prof. Dr. Kâzım Yetiş, “Yahya Kemal’de Kafiye Meselesi”
Prof. Dr. Muharrem Dayanç, “Yahya Kemal’in ‘Ver’ Redifli
Rubaisinin Çözümlenmesi”
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, “Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur
Ya Rabbi”
Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, “Bir Kararın Temyizi–Edebiyat
Mahkemelerinde Yahya Kemal”
Doç. Dr. Halim Kara, “Tanpınar’ın Yahya Kemal’ini Yeniden
Okumak”
Dr. Öğretim Üyesi Cafer Gariper, “Huzur Romanında Yahya
Kemal’in İzini Sürmek ya da Yahya Kemal Bağlamında Huzur Romanı Üzerinde Arkeolojik Bir Kazı”
Prof. Dr. Sema Uğurcan, “Mehmet Kaplan’ın Yahya Kemal
Hakkındaki Görüşleri”
Prof. Dr. Baki Asiltürk, “Yahya Kemal’in Penceresinden Şair
Portreleri”
Dr. Öğretim Üyesi Ali Donbay, “Yahya Kemal ve Orhan Seyfi
Orhon: Bir Şairin Hazin Ölümü”
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Evvel Giden Ahbab
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“Evvel Giden Ahbab”

T

Vefatının 60. Yıldönümünde Yahya Kemal Beyatlı

ürk kültürü ve edebiyatının en önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı
vefatının 60. yılında Edebiyat Fakültesinde Prof. Dr. Fatih Andı, Beşir
Ayvazoğlu, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı’nın katıldığı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle 1 Kasım 2018 tarihinde Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen “Evvel Giden Ahbab” başlıklı panel ile anıldı. Üniversitemiz
öğrencilerinin, hocalarının ve Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Pertevniyal
Lisesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla dikkat çeken panel, Rektörümüz Prof.
Dr. Mahmut Ak’ın Yahya Kemal’in sadece Türk edebiyatına hizmetleri değil,
aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin bugünlere gelmesindeki katkısı dolayısıyla da büyük bir değer olduğunu ifade eden açılış konuşmasıyla başladı. Panelistlerin her biri, şiirleri ve yaşamıyla kültür dünyamızda derin
izler bırakmış şairin ayrı bir yönünü ele alarak Yahya Kemal’in dil hassasiyeti, kültür
üzerine düşünceleri, şiir anlayışı, İstanbul’a ve eski edebiyatımıza bakışı hakkında konuşmalarını sundular. Panel Başkanı Prof. Dr. Fatih Andı, “Bugünün
en genç şairi Yahya Kemal’i bilmeden ben şairim diyemiyor.” ifadesiyle
özellikle lise öğrencilerinin panel sayesinde Yahya Kemal’i tanımasını, bu konuda ilgi uyandırmayı ümit ettiklerini dile getirdi. Beşir
Ayvazoğlu, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinin bizi Süleymaniye’yi vücuda getiren medeniyet gerçeğiyle nasıl karşı karşıya
bıraktığını aktardı.
Dekanımız Prof. Dr. Hayati Develi ise Yahya Kemal’in kimlik yapıcı
özelliğine, “Yahya Kemal, kendi döneminde bir Türk tarifi ortaya
koymuş ve bize Türkü nasıl anladığını ifade etmiştir. Bu aşırılıkları
olmayan, coğrafyanın şartlarında doğmuş, yücelmiş, yüksek bir kültür
oluşturmuş bir Türk tarifidir ki bugünkü Türkiye’nin de ihtiyaçlarına birebir karşılık gelir.” sözleriyle dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, konuşmasında Yahya Kemal’deki İstanbul düşüncesinin siyasi ve sosyal sebeplerine değindi.
Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerinde İstanbul’a bu kadar çok yer ve değer vermesinin
önemli sebeplerinden biri olan İstanbul’un 1918 yılında İngilizler tarafından işgalinin vahametini, “İstanbul’un kaybedilmesiyle aslında bir milletin, bir dinin ortadan
kaldırılma tehlikesi söz konusudur,” biçiminde dile getiren Çoruk, Yahya Kemal’in
metinleri sayesinde olumsuz İstanbul algısının zamanla ortadan kalktığını ifade etti.
Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Yahya Kemal’in “Türk kendisini şiirle ifade eder” sözünü
anımsatarak, “Eğer şiir yoksa Türk de yoktur. Felsefemizi de tarihimizi de şiirle yazmışız.” dedi.
Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, üniversitenin arşiv belgeleriyle
Yahya Kemal’in İstanbul Üniversitesindeki çalışmalarını, üstlendiği görevleri, eğitim
ve sanat faaliyetlerini anlattı. Etkinlik, Elif Ömürlü Uyar’ın Yahya Kemal Beyatlı
şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdiği konserle sona erdi.
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Tanrının Dili

EFKON III - TANRININ DİLİ
26.02.2019 tarihinde, 2018-2019 Akademik Yılı Edebiyat Fakültesi Konferansları (EFKON)’nın üçüncüsü “Tanrının Dili” başlığıyla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz tarafından verilen geniş
katılımlı konferansta, Yaratıcı’nın insanoğlu ile “dil”
üzerinden kurduğu irtibatı ve Tanrı’nın insanla nasıl
bir dille konuştuğu meselelerine odaklanıldı. Prof.
Gündüz, “din dili” bağlamında ilerleyen konferansta
aslında hiçbir dilin bir diğer dilden üstün olmadığını,
hiçbir dilin mukaddes de olmadığını fakat Tanrı’nın
insana kendi hakikatini bildirmek üzere seçtiği enstrümanın dil olması dolayısıyla bizatihi “dil”in mukaddes kabul edilebileceğini vurguladı. Dil, dilin
doğası, din dili gibi konular üzerine gelen soruların
cevaplandırılmasıyla etkinlik son buldu.
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Şehrin Dili
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“ŞEHRİN DİLİ” KONULU ULUSLARARASI
KONFERANSA KATILIM ÇAĞRISI
Fakültemizin öncülüğünde, Fransa’nın Limoges Üniversitesi ve Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan II. Uluslararası
Sosyal Bilimler Kongresi (Congist’19) “Şehrin Dili” başlığıyla dil, felsefe,
psikoloji, sosyoloji, tarih sanat ve edebiyat alanlarında tebliğ ve panellerle katılımınızı beklemektedir.
Kongrede filolojiden felsefeye, tarihten sosyolojiye, mimarlık ve güzel sanatlardan psikoloji ve iletişime farklı sosyal ve beşeri disiplinlerin perspektiflerinden yapılacak değerlendirme ve müzakerelerle şehrin dilinin okunması ve
yorumlanması amaçlanıyor.
Kongrede sunulan bildiriler arasından bilim kurulu tarafından yapılan seçim
ve hakem değerlendirmesinden sonra belirlenecek olan makaleler editörlü
uluslararası kitap olarak yayınlanacaktır.
Edebiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan Şehrin Dili kongresine katılmak için www.congist.org
adresinden 13 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.
Sosyal medya hesaplarından Kongre hakkındaki gelişmeleri takip edebilirsiniz:

https://www.twitter.com/iuefsosyalbilim
https://www.facebook.com/Congist
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Mahatma Gandhi Semineri

Derleyen ve Çeviren: Prof. Dr. Celal Soydan

(Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Kitabın İsmi: “Göç Öyküleri”
Yayınevi: Hece Yayınları
ISBN: 978-605-7547-21-5

Kitap Özeti:
Hindistan yarımadası, Arilerden Yunanlara, Araplardan Türklere kadar her ulustan ve her yönden göçe maruz kalan bir coğrafyadır. Fakat
hepsinden büyük ve trajik olanı 1947 yılında Hindistan’ın bölünmesiyle yaşanan iç göç dalgasıdır. 1857 yılında Hindistan, Büyük Sipahi Ayaklanmasının ardından Büyük Britanya İmparatorluğu’nun bir
parçası haline gelir. Bu tarihten itibaren bölgenin kültürel değerlerine
ve sosyal yaşamına müdahale eden baskıcı ve ayrıştırıcı dönem başlar. Bu dönemden başlayarak Müslüman ve Hindular arasında derin
düşmanlıklara sebep olacak ayrıştırma politikaları uygulanır. Böylece
bölge tarihi ikinci bir dönüm noktası ile karşı kaşıya kalır ve 1947 yılında Hindistan bölünür. Doğu ve Batı Pakistan (Bangladeş ve Pakistan) olmak üzere Hindistan’dan iki devlet ayrılır. Bu süreçte yaklaşık
14 milyon Hindu, Sih ve Müslüman göç etmek durumunda kalır. Bu
dönemde Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında yaşanan şiddetli
hizip çatışmaları sırasında yaklaşık iki milyon insan öldürülmüştür.
Bu dönemi konu alan öykülerin çoğunda, göç yollarındaki yağma ve
soygunlar, köylerin, mahallelerin ateşe verilmesi, terk edilmiş evler,
bölünmüş aileler, sürek avına dönüşen katliamlar, gruplar halinde kadın iffetinin yağmalanışı, göç edilen ülkede yaşanan hayal kırıklıkları
gibi birçok konu işlenir ve çaresizlik içindeki insan selinin yaşadığı
trajedi gözler önüne serilir. Bu kitapta tarafsız kalmaya ve yapıcı olmaya özen gösteren Hindistan ve Pakistanlı Müslüman, Hindu ve Sih
yazarların öykülerine yer vermeye çalıştık. Her toplumdan yazarın bu
trajediye bakış açısının bu kitapta yer bulmasını önemsedik. Bu kitapta yer alan öyküleri seçerken biz de aynı kaygıyı özenle dikkate aldık
ve o dönemin gerçekleriyle örtüşen öyküleri seçmeye çalıştık.
Bir insanın ve bir toplumun karşılaşabileceği en büyük trajedilerden
olan zorunlu göçlerin son bulması ve insan onuruna yakışır yaşanabilir
bir dünya oluşmasına katkı sağlanması dileği ile. -Celal Soydan-
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Hindistan’ın Ruhani Lideri

Mahatma Gandhi Semineri
22 Şubat 2019 tarihinde

Urdu Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalımızın düzenlediği ve üniversitemizin Şarkiyat Araştırma
Merkezi’nde gerçekleştirilen “Hindistan’ın Ruhani Lideri Mahatma
Gandhi” isimli seminerimizde ilk önce Urdu Dili
ve Edebiyatı Anabilim
Dalımız öğretim üyesi,
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çiftsüren, dinleyicilere Mahatma Gandhi hakkında bilgi
verdi. Ardından etkinliğin asıl davetlisi ve Hindistan’ın önemli sivil toplum kuruluşlarından “Gandhi
Forum” un başkanı Sayın Shobhana Radhakrishna,
bölümümüz öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan Hindistanlı
öğrencilere Mahatma Gandhi hakkında sunumunu
gerçekleştirdi. Gandhi’nin aktivist eşi Kasturba Gandhi’nin ölümünün 75. yılı vesilesiyle tertip edilen seminer belgesel gösterimi ile sona erdi.

Sosyal Sorumluluk Projesi & Çevirmen Kariyer Planlaması

Ç
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Çeviribilim Bölümü Etkinlikleri

eviribilim Bölümü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen “Çeviri Söyleşileri” etkinliği kapsamında bu ayki konuğumuz Prof. Dr. Işın
Bengi Öner oldu. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının Çeviribilim/
Mütercim-Tercümanlık Programlarında gerek AB hukuku ve çevirileri gerek
yerelleştirme, yaratıcı ve teknik metin yazarlığı, proje yönetimi ve çeviriye
yönelik dil teknolojileri derslerinin yer almasına öncülük ederek ulusal ve
uluslararası platformda çeviri sektörü ile çeviri eğitimi arasındaki bağların
kurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Akademisyen, çevirmen ve editör
olarak alanının önde gelen isimlerinden biri olan Işın Bengi Öner, on altıncısı
düzenlenen söyleşi kapsamında 1 Mart 2019 tarihinde “Teknik Metin Yazarlığı”
üzerine bir konuşma gerçekleştirdi ve konuşmasında çeviride teknik metin yazarlığının konumu, “sade dil kullanımı”, artırılmış gerçeklik ve teknik iletişim türleri
gibi konuları çeviri ve metin üretimi bağlamında ele aldı. Prof. Dr. Işın Bengi Öner
teknik metin yazarlığının çeviri eğitimdeki yerine dikkat çekerek teknik metin türleri, teknik iletişim alanının özellikleri gibi konulardan hareketle alana ilişkin güncel
konuları irdeleyerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
İstanbul Üniversitesi Çeviri Kulübü (İSÇEV)
“Bir Çevirmenin Kariyer Planlaması” – Senem Kobya

İstanbul Üniversitesi Çeviri Kulübü’nün organizasyonu ile 27 Şubat 2019 tarihinde Dijital Tercüme’nin CEO’su Senem Kobya tarafından “Bir Çevirmenin Kariyer
Planlaması” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide uzmanlık alanları, çeviri
alanında iş fırsatları, çeviri eğitimini zenginleştirmenin yolları, iş başvurusu sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, çevirmenlik sertifikasyonları konuları üzerine
bilgiler aktarıldı.
Sosyal Sorumluluk Projesi – Hakkâri Çukurca

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü ve
İstanbul Üniversitesi Çeviri Kulübü işbirliğinde sosyal sorumluluk projesinin ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu dönemde projemize destek
veren değerli gönüllülerin katkılarıyla Hakkâri
Çukurca’da bulunan ilkokul öğrencilerine mont
ve bot yardımında bulunduk. Yaptığımız bu projeyle sosyal sorumluluk çalışmalarına
dikkat çekerek bir toplumda bu tür çalışmaların ne kadar değerli olduğunu göstermeyi amaçladık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen gönüllü yardımseverlere, organizasyonda katkı sağlayan İSÇEV üyelerine çok teşekkür ederiz.
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Ötüken Yış ve Coğrafi Konumu & II. Farsça Çevirmenler Toplantısı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK DİLİ
ANABİLİM DALI SEMİNERLERİ

ÖTÜKEN YIŞ VE COĞRAFİ KONUMU ÜZERİNE
GÖRÜŞLER - DR. KAHAR BARAT
21 Şubat Perşembe günü Türk

Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski
Türk Dili Anabilim Dalı Seminerleri kapsamında Dr. Kahar
Barat tarafından “Ötüken Yış
ve Coğrafi Konumu Üzerine
Yeni Görüşler” başlıklı bir konuşma yapıldı. Dr. Kahar Barat,
Ötüken’in konumu hakkında
daha önce ortaya konan görüşleri sunduktan sonra, Tonyukuk, Köl Tegin ve Tes
yazıtlarındaki ifadeleri esas alarak bölgenin tarihi ve
coğrafi özellikleri üzerinden tespitlerde bulundu.
II. FARSÇA ÇEVİRMENLER TOPLANTISI

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “II.
Farsça Çevirmenler Toplantısı” 31 Ocak 2019 Perşembe günü Üniversitemiz Şarkiyat Araştırma Merkezinde yapıldı. Toplantıya İstanbul, Yeditepe ve
İstanbul Medeniyet Üniversitelerinden Fars Dili ve
Edebiyatı akademisyenleri, İran İslam Cumhuriyeti
İstanbul Kültür Ataşesi ve yardımcısı ile bazı çevirmenler katıldı. Çeviri ve yayın konusunda yapılması
gereken bazı konular üzerinde konuşulup tartışıldı.
Çevirmenlerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi ve
çevirmenlerle yayınevlerini buluşturmak için bir önceki toplantıda gündeme gelen “Farsça Çevirmenler
Birliği’ni kurmadan önce ilk etapta bir web sayfası
hazırlanmasına karar verildi. Bir sonraki toplantıda
Türkiye genelindeki çevirmenlerin de katılacağı daha
kapsamlı bir programın yapılması planlanmaktadır.
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Ahlakın Felsefi Dönüşümü & Yönsüzleşmiş Savaşlar

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet
GÜNENÇ ve Doç. Dr. Murat Ertan KARDEŞ’in yeni çalışmaları yayınlandı.

Ahlakın Felsefi Dönüşümü – Doç. Dr. Mehmet GÜNENÇ
Ahlakın Felsefi Dönüşümü adlı kitapta ahlakın metafiziğe giden yolun bir başlangıcı olduğu iddiası felsefe tarihindeki düşünce serüveniyle konu edinmektedir. Söz
konusu serüven antik ve modern dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Antik Yunan düşüncesinde felsefe yaşam ve eylem alanı olarak kent-devleti / polis’in içinde
gelişmiştir. Retorik burada merkezi bir rol oynamaktadır. Şöyle ki retorik, yarattığı
rasyonaliteyle etiğin belirli bir biçimde ilerlemesine ve felsefe tarafından ortaya konulmuş olan metafizikle sonuçlanmasına neden olmuştur. Modern dönemdeyse ahlakın metafizikle ilişkisi tersyüz edilmiştir. Ayrıca gerek ahlakın metafizikle ilgisi
gerekse meselenin antik Yunan ve modern dönemdeki serencamı kadim bir sorunu
da tekrar karşımıza çıkarmaktadır: Nomos-phusis karşıtlığı. Bu mesele hakikatin
uzlaşımsal mı yoksa doğal mı olduğu sorunuyla ilgilidir.

Yönsüzleşmiş Savaşlar – Doç. Dr. Murat Ertan KARDEŞ
Yönsüzleşmiş Savaşlar kitabı, günümüzün yıkıcı ve hukuk kurmayan savaşlarını
konu edinmektedir. Yaşadığımız çağ ne taş çağıdır ne bronz ne de demir… Yaşadığımız çağ plastik çağdır. Her şey hızlıca şekil değiştirebilir ve toprağa yabancıdır.
Böyle bir çağda savaşlar da yönsüzleşmiştir. M. Ertan Kardeş, “politik felsefenin
bir sınır meselesi olarak” günümüzün yönsüzleşmiş savaşlarını tartışmaya açarak
kavramaya çalışmaktadır.
Çalışma, çağdaş politik felsefenin tanınma, kriz, çatışma gibi konularını savaş
kavrayışından hareketle düşünmeye davet ediyor. “Felsefe ya da politik felsefe”
açısından savaşları tarihselliği bağlamında tanımak ve savaşın kendisini şiddet
olarak yeniden üretme biçimlerini düşünmek kaçınılmaz durmaktadır. Kitap çağın
semptomlarını Hobbes, Rousseau, Clausewitz, Hegel, Schmitt ve Aron etrafındaki
çapraz okumalarla deşmekte ve yönsüzleşmiş savaşların dünyasında tüm toplumsal
tasarımlarımızın yeniden düşünülmesinin zorunlu olduğunun altını çizmektedir.
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Kültürel Etkileşim Konuşmaları -1 & Çarşamba Toplantıları 37

S

Kültürel Etkileşim Konuşmaları - I

osyoloji Bölümü ile Kültürlerarası Etkileşim
Kulübü’nün birlikte düzenlediği “Kültürlerarası Etkileşim Konuşmaları” başlıklı yeni bir etkinlik dizisi başlamıştır. Bu etkinlik dizisinin ilk
konuğu 13 Şubat 2019 tarihinde, “Yemeğin Göçü
- Göçün Yemeği” başlıklı konuşması ile Anadolu
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Erhan AKARÇAY olmuştur.
Kültürel kimliğin inşasında yemeğin rolü, tüketim
alışkanlıkları ve dışarıda yeme-içme olgusunun
sınıf pratikleri üzerinden okunması, tüketilen yiyeceklerin sahip olduğu göç hikayesi konusunda
keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.
Çarşamba Toplantıları - 37

Sosyoloji Bölümü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen “Çarşamba Toplantıları” etkinlik dizisinin otuz
yedinci oturumuna 20 Şubat 2019 tarihinde İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşek, “Tarihyazımı Açısından Sosyal Bilimler: Tarihsel Bir Bakış”
başlığı ile konuk olmuştur. Tarih yazımı ve metodolojisi literatürü üzerine alana ilişkin güncel sorunları da
irdeleyen hoş bir söyleşi gerçekleştirildi.
Füruzan ile Türk Edebiyatını Tanımak:

İstanbul, Hayat ve Edebiyat

Sosyoloji Bölümü ile Şehir ve Toplum Kulübü’nün birlikte düzenlediği “Edebiyatı Tanımak” etkinlik dizisi
devam ediyor. Edebiyatla ilişki kurmak ve beslenmek
sosyoloji disiplini için önem verdiğimiz başlıklardan
bir tanesi. Bu konuya dikkat çekmek için ülke edebiyatlarını konu alan konuşma dizisinin üçüncüsüne 27
Şubat 2019 tarihinde Füruzan, “Füruzan ile Türk Edebiyatını Tanımak: İstanbul, Hayat ve Edebiyat” başlığı
ile konuk olmuştur. Kentin insan ve edebiyat üzerindeki etkisini ele alan güncel sorunları da irdeleyen keyifli
bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.
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İspanyol Şair Raquel Lanseros ile Söyleşi ve Şiir Dinletisi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSPANYOL ŞAİR RAQUEL LANSEROS İLE
SÖYLEŞİ VE ŞİİR DİNLETİSİ

’lı yıllardan sonra ortaya çıkan şair kuşağı içinde İspanyol şii7rinin
en önemli isimlerinden biri kabul edilen Raquel Lanseros,
0

İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın düzenlediği söyleşi
ve şiir dinletisi etkinliğine davetli olarak katıldı. Şair kimliğinin
yanı sıra öğretim üyesi ve çevirmen olarak da adından söz ettiren Lanseros anabilim dalı öğrencilerine şiir sanatı ve son kitabı
Matria hakkında bir konuşma yaptı. İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün de katkılarıyla 27 Şubat tarihinde fakültemiz kurul odasında gerçekleştirilen bu etkinlik bir söyleşi havasında gerçekleştirildi. Lanseros konuşmasında şiirdeki içsel yolculuğunu, hangi
şairlerden etkilendiğini, şiirlerini yazarken nelerden ve kimlerden
esinlendiğini anlattı; şiirin tür olarak günümüzdeki konumundan
ve yaşamla bağlantısından söz etti. Dünya çapında düzenlenen şiir festivallerine katılan, şiir atölyeleri ve konferanslarda sıkça yer alan İspanyol
şair söyleşinin soru cevap kısmından sonra öğrencilerin istekte bulunduğu şiirlerini de dinleyicilerle paylaştı.
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Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Sunumları &
₺ Pergamon: Hellenistik Dönem’de İnsan, Kent ve Çevre

Antik Kaynaklar Işığında Mimarlık Terimleri
Yüksek Lisans Seminer Sunumları

Pergamon: Hellenistik Dönemde İnsan,
Kent ve Çevre – Prof. Dr. Felix Pirson
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şube Müdürü Prof. Dr. Felix Pirson tarafından 22 Şubat 2019 Cuma günü fakültemiz Kurul Odasında sunulan ‘’Pergamon: Hellenistik Dönemde İnsan,
Kent ve Çevre’’ başlıklı konuşmada, Pergamon kenti ve çevresinden yola çıkılarak insan-çevre ilişkileri kentsel planlama,
kutsal topoğrafya ve çevre düzenlenmesi kavramları üzerinden
irdelenmiştir. Pirson, konuşmasında ‘’Antroposen Çağ’’ kavramı üzerinde durmuş, Sanayi Devrimi ile başladığı kabul edilen
bu geri döndürülemez sürecin öncesi için de, insan – çevre ilişkisinin incelenmesinin eski kültürleri anlamak açısından son
derece önemli olduğuna değinmiştir. Antik kentler ve mikro
bölgeler bağlamında doğa ve kültür arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ortaya konan yeni perspektifler, Pergamon ve
liman kenti Elaia özelinde dinleyici ile paylaşılmıştır. Özellikle
Pergamon akropolisi ve çevre yükseltilerdeki doğal ya da işlenmiş kutsal alanlar ile bu alanları kullanmış olan kent ve bölge
sakinlerinin bu alanlarla muhtemel ilişkilerine ve bu alanların
seçilmesinde tercih edilen kriterlere dair öneriler dinleyicilerin yoğun ilgisini çekmiştir. Hellenistik Dönemde planlanmış
bir liman olarak kullanıldıktan sonra kıyı şeridinin değişimiyle
Geç Antik Dönemde tuzla olarak kullanılan Elaia örneği, çevre-insan-mimari ve ekonomi arasındaki zamana göre değişen
ilişkiyi net bir biçimde gözler önüne sermiştir. Merak uyandıran bu çalışmaların yürütülmesinde yararlanılan tekniklerden
de bahseden Pirson, özellikle benzer sorulara yanıt arayan lisansüstü öğrenciler için yol gösterici olmuştur. Büyük ilgiyle
karşılanan Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı konferansları, konusunda uzman bilim insanlarının katılımıyla devam edecektir.
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Doç. Dr. Müjde Peker tarafından verilmekte olan
‘’Antik Kaynaklar Işığında Mimarlık Terimleri’’ yüksek lisans dersi kapsamında dersi alan öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar, 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü fakültemiz Kurul Odasında sunulmuştur. Birinci oturumda Mohammed Abdo ‘’Kaldıraç ve Vinç’’,
Çağla Mozakoğlu ‘’Alınlık ve Öğeleri’’, Birce Balcı
‘’Sütun’’; ikinci oturumda Aslıhan Çivilidağ ‘’Megaron’’, Yağmur Topaloğlu ‘’Monopteros’’, Emir Son
‘’Dipteros – Pseudodipteros’’; üçüncü ve son oturumda ise Şeyma Boğaz ‘’Kutsal Alan’’, Yaman Kargül ‘’Sunak’’ ve Aylar Yahyavi ‘’ Akhamenid Dönemi
Anıt Mezarları’’ başlıklı çalışmalarını sunmuşlardır.
Sunumların amacı, klasik arkeoloji ve mimarlık terminolojisi ile antik yazarlar tarafından aktarılan adlandırmalar arasındaki ilişkiyi hem arkeolojik hem de
dilsel bağlamda inceleyerek bu alanlardaki terminoloji sorunlarına değinmek olmuştur. Yüksek lisans öğrencilerine bilimsel araştırmalarını doğru bir biçimde
kalabalık önünde sunma yetisi kazandırmayı amaçlayan ve gerek lisansüstü gerekse lisans öğrencilerinin
yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yüksek lisans seminer sunumları, anabilim dalımız yüksek lisans dersleri
çerçevesinde bahar yarıyılında da devam ettirilecektir.

Erken Ortaçağ’da Kıbrıs (6.-10. Yüzyıllar Arası)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜRLERİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ADA:
ERKEN ORTAÇAĞ’DA KIBRIS (6.-10.YÜZYILLAR ARASI)
Bu çalışma; Romalıların Hristiyan varisleri ile Müslümanların, iki imparatorluk arasında bir ara bölge oluşturmak için yerel vergi gelirlerini paylaştığı tek yer olan Kıbrıs adasının siyasi ve kültürel durumunu ele almayı hedeflemektedir. Konstantinopolis ve Şam menşeili iki hegemonyanın
arasında coğrafi olarak izole olan ve imparatorlar tarafından olduğu kadar
halifeler tarafından da dışlanan Kıbrıs’ın gelişimi eşsiz ve muhtemelen de
sorunlu bir gidişata mahkûmdu.
Arkeolojik bulguların (mühürler, madeni paralar, seramikler ve eşya kalıntıları) detaylı incelenmesi, Müslüman akınları ve Suriye ile Filistin’in ele
geçirilmesi sonrasında Kıbrıs’ın kötüye giden kaderi hakkında kabul gören
geleneksel yoruma farklı bir yaklaşım yapısı sunmaktadır.
Buna karşın, bu çalışmanın ortaya koyduğu gibi, Kıbrıs ve şehirlerinin Geç Antik ve
erken Ortaçağ dönemleri boyunca, halen daha izi sürülebilecek derecede ekonomik
canlılıklarını korudukları (Bizans ve Arap madeni paralarından yola çıkılarak) ve
Bizans İmparatorluğu ile Emevi Halifeliği arasında karmaşık siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin (madeni paraların imge ve prototiplerinde görülen şekilde) devam
etmiş olduğudur.
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Kariyer Günleri-IV

KARİYER GÜNLERİ-IV :
Yüksek Lisans ve Ötesi
28 Şubat Perşembe günü Coğrafya Bölümü Kariyer
Günleri kapsamında Arş. Gör. Merve Zayım tarafından “Yüksek Lisans ve Ötesi” başlıklı bir konuşma
gerçekleştirildi. Arş. Gör. Merve Zayım, yüksek lisans ve doktora hakkında bilgiler verdi. Bu konuda güncel bilgileri, yapılması gerekenleri, dikkat
edilmesi gereken hususları ele alarak interaktif
bir toplantı yapıldı. Öğrencilerin yüksek lisans
ve ötesi hakkında merak ettikleri sorular cevaplandı ve bu konuda bilgi verildi.
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Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler ile Antropojenik Jeomorfoloji
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“Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler ile Antropojenik Jeomorfoloji” Konferansı

C

oğrafya Bölümü Konferanslar Dizisi –IX kapsamında 21.02.2019 tarihinde Doç. Dr. T. Ahmet Ertek tarafından gerçekleştirilen “Dünyadan ve
Türkiye’den Örnekler ile Antropojenik Jeomorfoloji” konulu konferans
düzenlendi. Coğrafya, doğal çevreyi; doğal çevrenin kendi arasındaki
etkileşimini ve insanla doğa arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim
dalıdır. Günümüzde doğaya olan insan etkisi, diğer jeomorfolojik
faktörlerin önemine eşittir. İnsan toplumu tarafından yayılan enerjiye rağmen; tektonik hareketler, volkanik faaliyetler, depremler
gibi, Dünya’nın iç kuvvetleri ile bunun karşılaştırılması neredeyse önemsizdir. İnsan etkeni, sadece akarsular, buzullar, rüzgârlar,
dalga ve akıntılar gibi dış etkenlerin etkisine bağlı olarak ölçülemez,
daha fazla etkinlik göstererek onları bazen de geride bırakır. Katlanan
nüfus artışı daha büyük talepleri gerektirir ve enerji taleplerini karşılamak için, yeryüzü materyallerinin geniş ölçekte yeniden işlenmesiyle
sonuç verir. Hatta biraz daha hızlı olarak büyüme oranı, gelecekte de devam edecek olan bir süreçtir. Antropojenik jeomorfoloji, konusu, kökeni ve
amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu tarafından yaratılmış
olan, sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri olarak tanımlanabilir. Geniş
bir manada, yapay bir şekilde yaratılan yer şekilleri, örneğin; orta ve küçük ölçekli iklimlerde ve biotada yani biyolojik bileşeni oluşturan doğal çevrede ve doğal
süreçleri biraz değiştirmede çok çeşitli etkiler yapar. Süresi; Pleistosen’e
göre 10.000-18.000 yıl gibi çok kısa sürmüş olan Holosen’de son transgresyon meydana gelmiş ve kıyı çizgisi kabaca günümüzdeki görünümünü almıştır. Holosen’e nazaran, 2,5 milyon yıl gibi çok daha uzun
sürmüş olan Buzul ve Buzularası dönemlerle temsil olan Pleistosen
ise, bir transgresyonla başlar. Bu olay, Pliosen ile Kuaterner’in
sınırını meydana getirir. Yaklaşık 1750’lerdeki Sanayi Devrimi’nden günümüze insanoğlunun tarih çağları içindeki, medeniyetin gelişmesine dayalı yaptığı keşif ve icatları sonucunda,
artık küreselleşen dünyada doğayı da değiştirme ve şekillendirme
yetisini kazanmasından dolayı, biz de Kuaterner’de bir üçüncü dönem olarak “Antroposen”
devrinin ayrı olarak ele alınmasında yarar görüyoruz. O nedenle bizim görüşümüze göre de; Jeolojik
Devirlerden son 2,5-3 milyon yıllık dönemini sürdüğümüz
Kuaterner, yani IV.Zaman kendi arasında 3 döneme ayrılır.
Bu dönemler eskiden yeniye: Pleistosen, Holosen ve Antroposen’dir. Burada sadece, son 200-300 yıllık dönem olan
Antroposen içinde yerküre üzerinde insanın yapmış olduğu
şekillendirmelerin konusunu, kökenini amacını, sistemini
ve sınıflandırmasını genel olarak takdim edilmeye çalışıldı.
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TÜBA - TESEP Ödülü

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesine

2018 TÜBA-TESEP ÖDÜLÜ

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ, 2018 TÜBA-TESEP ödülüne layık görülmüştür. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ
Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi
(1878-1923) başlıklı eseriyle üniversite düzeyinde
nitelikli Türkçe Bilimsel Telif Eser Yazım ve Yayını
dalında verilen 2018 Yılı Kayda Değer Bilimsel Telif Eser (Mansiyon) Ödülünü kazanmıştır.
		
TESEP Ödülleri, Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) tarafından, üniversitelere yönelik Türkçe bilimsel telif eser yayınını teşvik amacıyla verilmektedir. TÜBA bilimsel kurulları tarafından ödül verilecek
eserin seçiminde, akademik, metodolojik, kavramsal
ve kuramsal çerçevesi ile birlikte biçim özellikleri
dikkate alınmaktadır.
Ödül alan “Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923)” başlıklı eser Doç. Dr. Ramazan
Erhan Güllü ’nün 2013 yılında tamamladığı doktora
tezinin genişletilmiş hâlidir. Başta Osmanlı Arşivi olmak üzere farklı Türk arşivleri ile birlikte İngiliz Devlet Arşivi gibi yabancı arşivler ve Ermeni kaynakları
dikkate alınarak hazırlanan bu eser, Ermeni sorununa
patrikhane veçhesinden bakmaktadır. Bir Osmanlı kurumu olan Ermeni Patrikhanesi’nin olaylar karşısındaki tutumu, Ermeni sorununun anlaşılması açısından
önemli bir noktaya işaret etmektedir. Eser, patrikhaneyi merkez alarak Ermeni sorununun anlaşılmasına
önemli katkılarda bulunmaktadır. Tarihî bir konudan
ziyade siyasi bir tartışma alanı haline getirilen Ermeni sorununa bilimsel bir üslupla yaklaşmaya çalışılan
eserde, siyasi ve çatışmacı bir dil kullanımından kaçınılmıştır.

http://tuba.gov.tr/tr/haberler/akademiden-haberler/tuba-2018ustun-basarili-genc-bilim-insani-ve-bilimsel-eser-odulleriaciklandi
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Aramızdan Ayrılanlar

Erken Kaybettiğimiz Cemal Aksu İçin
23 Şubat Cumartesi’yi 24 Şubat Pazar’a bağlayan gece Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi Hastanesinden aldığımız acı haber, Fakültemiz Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Cemal Aksu’nun ebediyete irtihal ettiğini bildiriyordu. İnanmak güç de olsa kıymetli hocamızı genç yaşında kaybettik.

1971 yılında İstanbul’da doğan Cemal Aksu ilk, orta ve lise öğrenimini yine İstanbul İstinye’de tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üni-

versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydolup 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl açılan Eski Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kaydoldu. Tezini hazırladığı dönemde açılan araştırma görevlisi kadrosu sınavı sonucunda
Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya hak kazandı.1996 yılında İbrahim Hanif ve Divanı başlıklı Yüksek Lisans
teziyle mezun olduktan sonra yine Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doktora programına kaydoldu ve Çağatay sahasına odaklandı. Lutfi Divanının Tahlili isimli doktora
tezi 2002 yılında kabul edilip doktor unvanını aldı. 27 Şubat 2005 tarihinde Ayşe Köse ile evlendi.
Aynı yıl yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Görevi süresince verdiği derslerin yanı sıra, Türkiyat Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2013-2016), İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Araştırmaları
Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüklerinde bulunmuş,
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü adına İştip Gotse Delçev Üniversitesinde görev almış (2011-2012), on
iki lisansüstü tez danışmanlığı ile birlikte birçok makale, ansiklopedi maddesi ve bildiriye imzasını
atmıştır. Doktora tezi 2017 yılında Divan Arasında başlığıyla yayımlanmıştır.
Akademik kariyerinin yanı sıra Cemal Aksu hâli, tavrı ile örnek bir insandı. Türk Dili ve Edebiyatı
koridorunun gülen yüzüydü. Öğrencileri ve çalışma arkadaşlarınca hep iyilikleriyle anılacağına şüphe yoktur. Hocamıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Duyurular

100. YILINDA TÜRKİYE VE KORENİN

BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ
ore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı tarafından
1 Mart 2019 saat 14:00-16:00’da Edebiyat Fakültesi
Kurul Odasında “100. Yılında Türkiye ve Kore’nin
Bağımsızlık Mücadeleleri” adlı seminer düzenlenecektir. Seminerde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cezmi ERASLAN, Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Eun Kyung JEONG ve
Öğr. Gör. Seung Up HWANG’ın konuşmaları yer
alacaktır. Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 14 Mart 2019 saat: 13:00-16:00’da Edebiyat
Fakültesi Kurul Odası’nda “Eski Çağ Kore Tarihi”
adlı seminer düzenlenecektir. Seminerde Güney Kore
Yonsei Üniversitesi’nden Prof.Dr. Bae Sun Jih’in konuşması yer alacaktır.

K

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
SÖYLEŞİLER / TOPLANTILAR DİZİSİ XI

GÖRSELLİK REJİMLERİ VE TİYATRO MEKÂNI
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünün “Görsellik Rejimleri
ve Tiyatro Mekânı” isimli programı
Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin katılımıyla 11 Mart 2019 tarihinde saat
16.00’da Edebiyat Fakültesi Kurul
Odasında gerçekleştirilecektir.
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Her ay yeni bir etkinlikle süren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Söyleşiler/Toplantılar Dizisinin on birinci
toplantısı Prof. Dr. Nedret Kılıçeri’nin katılımıyla 26
Mart 2019 Salı günü saat 14:00’te Edebiyat Fakültesi
Kurul Odasında gerçekleşecek.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünün “Karagöz
Muhtar” isimli programı M.Emin Taşdemir’in katılımıyla
2 Nisan 2019 tarihinde saat
16.15’te Edebiyat Fakültesi B
Blok I.kat 3 numaralı derslikte
gerçekleştirilecektir.

Duyurular

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ŞİİR DİNLETİSİ VE SEMİNERİ
“Modern Urdu Şiiri ve Amjad İslam Amjad”
Düzenleyenler: Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER)
Tarih: 3 Mart 2019 Pazar günü saat 13:30 ile 16:30 arasında
Yer: Seyyid Hasan Paşa Medresesi Konferans Salonu
Pakistan şiirinin sembol ismi Amjad İslam Amjad ile Modern Urdu Şiiri ve Amjad
İslam Amjad” isimli bir seminer yapılacaktır. Söz konusu etkinliğe Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha da iştirak edecektir.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Mart
ayında; “Gönüllü Akademisi: Sivil Toplum Kuruluşlarında İstihdam”, “Çarşamba Toplantıları-38: Tarih Yazıcılığında Sorun Alanları”, Kent
Çalışmaları Atölye –I : Modernleşme, Kamusallık ve Kentin Değişimi, “Sosyoloji Araştırma
Merkezi SAM Konuşmalar XIV: Sürdürülebilirlik Araştırmaları”, “Kent Çalışmaları- Kitaplık VIII” etkinlikleriyle katılımcılarını bekliyor.

YAYIMLANIŞININ 60. YILINDA
PHILOLOGIAE
TURCICAE FUNDAMENTA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Anabilim Dalı,
yayımlanışının 60. yıldönümü
sebebiyle Philologiae Turcicae
Fundamenta adına bir seminer dizisi düzenliyor. 14 Mart Perşembe
günü başlayacak olan seminerlerde Prof. Dr. Fikret Turan, Prof.
Dr. Mehmet Ölmez, Prof. Dr.
Nuri Yüce, Prof. Dr. Hatice Tören
ve Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin;
Philologiae Turcicae Fundamenta
üzerine değerlendirmelerde bulunacaklar.
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