


SUNU Ş 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 
düzenlediği Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, 20-22 Ekim 201 1 
tarihleri arasında Adana'da başarıyla gerçekleştirilmiştir . 

Bilimsel toplantılar, alandaki en son bilimsel yeniliklerin, yeni yaklaşımların, yeni 
yöntemlerin tartışıldığı bir ortam olmanın yanında, akademik camianın birbirlerinin 
çalışmalarından haberdar olmalarına; bilim insanlarımn yayınlarından takip ettikleri 
meslektaşlarıyla tanışmalarına olanak sağlamaktadır. Düzenlediğimiz sempozyumun 
Türk dili ve Türk edebiyatının bazı sorunlarının çözümüne, sunulan ve tartışılan 

bildiriler aracılığıyla katkı sağladığını umuyorum. Bilgi şölenimize akademik katkıda 
bulunan bilim insanlarına, Bölümüm adına teşekkür ediyorum. 

Türkoloji camiasının değerli mensuplarını bir sempozyum organizasyonu 
çerçevesinde bir araya getirmemizin Bölümümüz açısından çok özel bir başka sebebi 
daha var: Biz bu bilgi şölenini Bölümümüzün kurucusu sevgili hocamız Prof Dr. Mine 

Mengi adına düzenledik. Ona olan gönül borcumuzu, belki bu vesileyle bir miktar 
ödeyebiliriz diye düşündük. Hocarmzın hepimizin yetişmesinde, bu günlere gelmesinde 
büyük emeği geçmiştir. Sevgili hocarmza Bölümüro ve şahsım adına bize katkıları için 
çok teşekkür ediyorum. 

Mensubu olmaktan kıvanç duyduğum Çukurova Üniversitesinin akademik 

kadrosuna katılmamda Sayın Hocarrıın katkısını unutınarn olanaksızdır. 1982 yılında 
Çukurova Üniversitesinde Bölümün kuruluşunu gerçekleştirmek üzere Adana'ya 
gelirken Bölüm kadrosu içinde beni de görmek istediğini bildirmesi, akademik 
yaşarmrmn rotasını çizmiştir. 7 Eylül 1983 ' te sınava girmek üzere geldiğim Adana, beni 
nemli, boğucu sarı sıcağıyla karşıladı. O süreçte Adana'yı benimsememde hocaının 
güler yüzlü ilgisinin çok büyük payı vardır . Hocarmn bir yeni Türk edebiyatçı olarak ilk 
doktora öğrencilerinden biri olmanın haklı gurıırunu taşıyorum. 

Bölümümüzde Hocarmzdan sonra bugün rahmetle ve özlemle andığırmz Fuat 

Özdemir hocamız yardımcı doçent olarak göreve başlarmştı. Çekirdek kadroya kısa süre 

içinde araştırma görevlisi olarak Deniz Abik ve Çetin Derdiyok arkadaşlarırmz da dahil 
olmuş; bir süre yürüttüğüm Türk dili okutmanlığından sonra ben de araştırma görevlisi 
kadrosunda öğretim görevlisi olarak Bölüm kadrosuna katılrmştım . Mehmet Özmen, Ş . 

Haluk Akalın ve Kayahan Erimer hocalarırnızın katılırmyla Türk Dili Anabilim Dalı 
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kadrosu genişlemiştir. Bedri Aydoğan ve Erman Artun hocamız da Türk Edebiyatı 

Anabilim dalının kadrosunu zenginleştirmişlerdir. Bugün lisanstan başlayarak akademik 

aşamaların tamamını Bölümümüzde gerçekleştiren öğrencilerimizle meslektaş olarak 
aynı havayı teneffüs etmenin haklı gururunu taşıyoruz . Bölümün eğitim-öğretim 

kadrosunun oluşturulmasında Sayın Hocamızın önemli rolü olduğunu söylemeliyim. 

Sempozyumda Türkolojinin değişik alanlarından toplam 83 bildiri sunulmuştur. 

Hazırlıkların son aşamasına kadar yayın kuruluna ulaşan bildiriler değerlendirilmiş ve 

yayımlanması uygun görülen 72 bildiri metni, bildiri kitabına alınmıştır. 

Sempozyum organizasyonunun gerçekleşmesinde birçok kurum ve kişinin katkıları 

oldu; destekler ve katkılar sayesinde bilimsel toplantımızı gerçekleştirebildik. Bu 
bağlamda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alper Akınoğlu ' na, Sayın Dekanımız Prof. Dr. 
Sadullah Sakallıoğlu ' na ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Azmi 

Yalçın'a destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bildiri kitabı, ç.ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsünün desteğiyle yayımlanmıştır. 

Lo go tasarımında Hasan Acun · a; çanta ve kırtasiye temininde destekleri için 

Karahan Kitabevi ' ne ve Giriş Kırtasiye'ye teşekkür ediyorum. 

Nihayet, planlama aşamasından bugüne gelinceye kadar, sempozyum hazırlıklarının 
her aşamasında büyük bir özveriyle görev yapan sempozyum sekretaryasına, editörler 
Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen'e ve Arş. Gör. Huriye Sözer'e; sevgili çalışma 

arkadaşlarıma ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün mensuplarına çok teşekkür 

ediyorum. 

Prof. Dr. Mustafa APAYDIN 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 
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