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iSTANBUL UNivERSiTESi'NDE KLASiK FiLOLOJi
CLASSICAL PHILOLOGY IN ISTANBUL UNIVERSITY

Prof. Dr. Bedia Demir~
istanbul Universitesi Edebiyat Fakttltesi Eski~ag Dilleri ve KttltUrleri B~IUmU Latin Dili ve
Edebiyatl Anabilim Dall

Ozet: Filoloji ~grcnimi Tltrk~edeki anlamlyla dil ve edebiyat ~grenimidir. Klasik
tiloloji, temeli akrl yUrUtmeye ve kar~lla~tlrma yapmaya dayall bir filoloji
disiplinidir. Antik~aglll Eski Yunan ve Roma uygarilklarllll, bu uygarllklardan
zamanunlza aktanlml~ belgeleri ve edebi metinleri inceleyerek ve a~lklayarak her
ytinUylc (dil. kUlumlar, devlet ytinetimi, sosyal ya~am v.h.) tamtma, bilinmeyen
yonlerini gUn 1~lgma 'tlkarma ugra~ldlr. Olkemizin yUksek ogrenim tarihi
incelendiginde klasik tilolojinin hir disiplin olarak onaya 'tlkl~Jmn 1933 ytltnda.
Ti.lrkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal AtatUrk'Un Oniversite
Reformuyla ger~ekle~tigi gorUIUr. FakUltemizde 1933 Universite Reformuyla
hirlikte ba~layan ve 1943 ythna kadar kutulan on iki enstittlnUn arasmda Klasik
Filoloji EnstitUsli de bulunrnaktaydl. Ilk kurulu~unda ~gretirn kadrosu yabancl
akademisyenlerden olu~an Klasik Filoloji zaman if;inde 5nce yurt dt~mda egitim
g5rmU~ TUrk akademisyenlerin katktlanyla ve sonra da istanbul Oniversitesinin
ycti~tirdigi akadernisycn .kadrosuyla Antik~ag kUItUrUnUn insanm du~Unsel ve
toplumsal geli~imindeki onemini ve degerini tamtmaYI ama~layan egitim ve
ara~ttrma faaliyetlerini lisans ve lisans OslO dUzeylerde sUrdUrmektedir.
Anaht.,r kelimeler: Eski Yunan, Filoloji, HUmanizm. istanbul, Roma, Egitim,
Latince, Yunanca, Oniversite.
Abstract
In Turkish, philology is the meaning of education in language and literature.
Classical philology is a philological discipline which is based on logic and to
make comparisons. It deals with examining Ancient Greek and Roman
civilizations, explaining all aspects (language, institutions, governments, social
life, etc.) of these civilizations by documents and literary texts which were
transferred to us, and bringing the unknown aspects to light. In our history of
higher education Classical Philology as a discipline is occurred in 1933 through
the educational relorms introduced by Mustafa Kernal AtatUrk, the founder of the
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Turkish Republic. In Istanbul University, between twelve institutes, which were
established in Faculty of Letters from 1933 to 1942, Classical Philology has taken
place also. At the beginning, the academic staff of Classical Philology consisted of
foreign academics. After a while the Turkish scholars, who have been trained
abroad and have returned home, took the place of foreign scholars. Today,
education and research activities which continue at undergraduate and
postgraduate levels and aim to present and to explain the importance of classical
culture on the intellectual and social development of people, are carried by
Turkish academics who are the classical scholars trained in Istanbul University.
Keywords: Ancient Greek, Education, Greek. Humanism, Istanbul. Philology.
Latin, Rome, University.

Bu yazmm amact bir disiplin olarak klasik filolojinin istanbul Universitesi
Edebiyat Fakliltesinde kurulu~ ve geli~me serUvenini ortaya koymakllr. Bu
ama~ dogrultusunda ba~ltca U~ nokta Uzerinde durulacakllr. Kurulu~ tarih~esine
deginmeden once ilkin, klasik filoloji disiplininin tamml yaptlarak sltlll'lan
~izilecek; ikinci olarak Ulkemiz egitim tarihinde bu disipline neden ihtiya~
duyuldugu Uzerinde durulacak; son olarak da istanbul Universitesi'nde bu
disiplinin kurulu~ tarih~esi verilerek zamammlza kadar oykUsU anlalliacaktlr.
Filoloji ogrenimi TUrk~edeki anlamtyla dil ve edebiyat ogrenimidir. Genel
anlamda filoloji, kendisine inceleme konusu olarak aldlgl bir dilin tarihi,
dilbilimi ve edebiyall ile ugra~lr. Filoloji egitimi soz konusu dil ile ugra~an
ki~inin 0 dilin uzmanltgma ula~masml saglar. Her ~eyden once, filolojinin
amaCI, okunup anla~tlmasmda gU~IUklerle kar~tla~tlan metinleri a~lklamak ve
bu metinleri canlt tutabilmek i~in, gereken ~abaYl gostermektir. Dar anlamda
filoloji, metnin dilini a~lklama ugra~ldlr.
Klasik filoloji, temeli akll yUrUtmeye ve kar~tla~tlrma yapmaya dayalt bir
filoloji disiplinidir. Antik~agm Eski Yunan ve Roma uygarhklanm, bu
uygarhklardan zamammlza aktanlml~ belgeleri ve edebi metinleri inceleyerek
ve a~lklayarak her yonUyle (dil, kurumlar, devlet yonetimi, sosyal ya~am v.b.)
tamtma, bilinmeyen yonlerini gUn l~lgma ~Ikarma ugra~ldlr. Bu ugra~mda
klasik filolojiye paleografi, kodeks bilimi, papirUs bilimi, metin ele~tirisi, dil
bilgisi, dilbilim, edebiyat tarihi, tarih, hukuk, arkeoloji, mitoloji, dinler tarihi,
epigrafi, nUmismatik gibi bilim kollan yardlmcl olur. Klasik filolojinin temel
amacI ya da gorevi Eski Yunan ve Roma uygarhklanm paleografi, metin
ele~tirisi, gramer ve retorigin (bugUnkU Uslup bilgisinin kar~lhgldlr) yardlmlyla,
~ogunlukla bozulmu~ olarak ya da dolayh olarak gUnUmUze ula~ml~, Antik~agm
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Gmkge ve Latince yazllml~ ozgUn metinlerine olabildigince yakla~arak bu
metinleri incelemektir. Antik metinleri dilbilimsel ve edebi baklmdan
yorumlamanm temelinde bu metinlerin kusursuz bir bi9imde yeniden kurulmasl
vardlr. Metinlerin yorum analizleri ses bilgisi (fonetik), bi9im bilgisi
(morfoloji), cUmle orglisU (sentaks) ve anlam bilgisi (semantik) alanlarmda
yapJldlktan sonra, bu analiz sonu91an arasmda baglantllar kurulur. Yaplsal
olarak yorumlanmalanna paralel olarak metinler, tarihsel-siyasal, tarihselyazmsal ve yazmsal-kuramsal a91dan da smlflandlflhr. Klasik filolojinin modern
filolojilerden en bUyUk fark!, Uzerinde 9ah~t1gl bUtUn yazmsal metinlerin elle
90galtllml~ metinler olmasldlr. Antik9agm Grek ve Latin dillerinden birinde
yazJlml~ metinleri, gUnUmUze ozgUn kopyalanyla, ba~ka bir degi~le, bizzat
yazanllln elinden 9lkml~ metinler olarak ula~maml~lardlr. YUzylllar boyunca
el\e 90galtllarak zamalllmlza aktanlml~ metinlerin kopyalan arasmda farkhhklar
bulunmaktadu·. Antik9ag metinlerinin dilbilimsel, yazmsal ve tarihsel bak!mdan
yorumlanabilmesi ise bu metinlerin, yazanllln eIinden 9lkml~ metne en yakm
metin olarak yeniden kurulmasma baghdlr. Bu da klasik filoloji disiplininin
vazge9ilmez bir ugra~1 olan metin ele~tirisi sayesinde mUmkUn olabilmektedir.
Ulkemizin yUksek ogrenim tarihi incelendiginde klasik filolojinin bir disipIin
olarak ortaya 9lkl~mm 1933 Universite Reformuyla gergekle~tigi gorUIUr.
Egitim Tarihi uzmalll Saym Y. D09. Dr. BUlent Berkol 2008 Ylhnda istanbul
Universitesi Edebiyat FakUltesi'nde Klasik Filoloji Seminerleri gergevesinde
yaptlgl "DarUlfUnun'da Klasik Filoloji Ogretimi Yaplldl mIT ba~hkh
konu~masmda TUrk egitim tarihi i9inde klasik filoloji ogretimine, dolaylSlyla
Yunanca ve Latince derslerinin ogretimine ili~kin bir ba~langl9 noktasl aranacak
olursa, bu ba~langl9 noktasmm Maarif Nazlfl Saffet Pa~a tarafmdan hazlrlatlhp
1869 tarihinde yUrUrlUge konulan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel
Egitim Tiiziigii) olmasl gerektigini ileri siirmU~tUr. Konu~masmda
DarUlfUnun'un tarihgesini dort evrede ele alan Berkol 1863-1865 Ylllan
arasmdaki birinci evrede klasik filoloji ve ona yardlmcl bilgi dallanyla ilgili
derslerin bulunmadlgml; 1870'te a91lan ikinci DarUlfiinun'da, 1869'da
yUrUrliige giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 81. ve 82. Maddelerinde
prograrna konulmasl ongorlilen Yunanca, Latince, Arkeoloji, Nlimismatik,
Roma Hukuku derslerinin yer alacagl programlann a9llamaml~ oldugunu;
1874'te Mekteb-i Sultan! bUnyesinde a911an U9UncU DarUlfUnun'da ilk kez
Yunan ve Latin Edebiyatl, Arkeoloji, NUmismatik, Mitoloji, Roma Hukuku,
Roma idare Mahkemesi Tarihi, Roma MUesseseleri, Mukayeseli Roma Hukuku,
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Roma Kavanini (Kanunlan) gibi derslerin programa konularak okutuldugunu,
dersleri veren ogretim kadrosunun ise azmhklar ve yabancllardan olu~tugunu;
1900 Ylhnda a~llml~ ve 1933'te kapattlml~ olan DordUncU DarUlfUnun
doneminde klasik filoloji He ilgili bir bolUmUn bulunmadlgml, a~llan yabancI
diller programmda da Yunanca ve Latince dersleri bulunmamakla birlikte,
Arkeoloji, NUmismatik, Roma Hukuku, Roma Tarihi, Yunan Tarihi derslerinin
programlarda yer aldlgml, aynca bu donemde programlarda yer alan Eski~ag
Tarihi, NUmismatik, Arkeoloji dersleri i~in Almanya'dan ogretim Uyelerinin
getirildigini, Fazll Nazmi (RukUn) Bey gibi Yunanca ve Latince metinleri
okuyan bir Eski~ag Tarihi ogretim Uyesinin bulundugunu, Eski~ag tarihi ile
ilgili makalelerin ilk kez »arUlfUnun Mecmuasl'nda yaymlandlgml
soylemektedir. Berkol'un bu degerlendirmesinden anla~tlacagl ve kendisinin de
konu~masmda ifade ettigi gibi, DarUifUnun Donemi'nde bugUnkU anlamda
klasik filoloji ogretimi yapllmaml~ olup sadece 1874'te ogretime ba~layan
DarUifUnun-1 Sultani'de Yunan ve Roma Edebiyatl dersleriyle Arkeoloji,
NUmismatik, Mitoloji, Roma Hukuku ile ilgiJi dersler verilmi~, yapllan
ara~ttrma ve yaymlarda bilgi Uretme ugra~lsmdan ~ok, ikincil kaynaklardan
bilgi derleme ve aktarma yoluna gidilmi~tir.
Ulu 6nderimiz AtatUrk'Un, 0 zamanki adlyla istanbul DarUlfUnun' una 15 Arahk
1930'da yapttgl ilk ziyaretine ili~kin amlanm Dr. Mehmet Re~at Uysal
"AtatUrk'Un DarUlfUnun'u Ziyareti" ba~hkh yazlsmda kar~lhkh konu~malar
~eklinde aktarml~tlr (Uysal, 1981: 25-26). Uysal'm amlarmdan ~u anekdot
Cumhuriyet TUrkiye'sinde klasik filoloji disiplinine neden ihtiya~ duyuldugunu
a~lk~a gosteriyor olmasl baklmmdan onemlidir: Ulu 6nder AtatUrk DarUifUnun
Emini MUderris Muammer Ra~it'e DarUlfUnun'un ilerlemesinin ve
yUkselmesinin neye bagh oldugunu soraI'. Muammer Ra~it, bu konuyla ilgili
olarak mUderrislerin ~ah~malan Uzerine a~lklamalarda bulunur. Amlarm yazan
Dr. MehmetRe~at Bey'in gozleminden ogrendigimize gore, Ulu 6nder
anlattlanlardan pek tatmin olmaml~tlr. Ardmdan tarih konulanna ge~erek
mUderrislere Eti, Ege, Aka' lar ilzerine kimin konu~acagml soraI' ve sorusunu
ilkin Fuat KoprUIU'ye yoneltir. Fuat KoprUlU, kendisinin TUrk Dili ve Edebiyatt
ile ugra~tlgml soyleyerek mazur gorUlmesini rica eder. Bunun Uzerine AtatUrk,
"Ege'nin ilk ahalisi, Ege medeniyetlerinin sahipleri kimlerdir?" sorusunu
yoneltir. Eski Grek mUderrisi Fazll Nazmi Bey, Ata'nm bu sorusuna bir
efsaneyle yamt veriI'. AtatUrk, Fazll Nazmi Bey'i sonuna kadar dinledikten
sonra, "Tarih; arkeolojik ger~ek, paleografi ve filolojik bulgulara dayattlmahdlr,
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efsanelere degil ... Bence tarih, ilk Ege ahalisinin, Ege medeniyeti sahiplerinin
Anadolu'dan Ege adalanna geldiklerini gosteriyor ve gosterecektir," dedikten
sonra, bir sUre dU~UnceIi ve UzUntiilii bir ruh hali i~inde tavana bakar ve ilave
eder: "Gen~lerimiz bu konulara yoneitilmelidir." Aktardlglmlz bu ammn yazan
Dr, Mehmet Ra~it Bey, Gazi Mustafa Kemal'in ileriyi goren, derine inen
goril~leriyle, tarih~ilerimizi uyardlgml soylemektedir. Dzerinde ya~adlglmlz bu
topraklann ilk ~aglardan gilntimtize kadar tarihini daha iyi incelemek ve
degerlendirebilmek, daha dogru ve daha nitelikli sonu~lar ortaya koyabilmek
i~in klasik filoloji disiplinine ihtiya~ oldugu a~lktlr. Ancak burada, Atatilrk'tin
"Gen~lerimiz bu konulara yoneltilmelidir," ctimlesinin de altmm ~izilmesi
gerekir. Ulu Onder'in bu ctimlesinden, TUrk gen~lerinin yoneltilmesini istedigi
konularm, arkeolojik ~ah~malar ve bunun yam Slfa filolojik ve paleografik
~ah~malar oldugu, bundan ba~ka, burada soz konusu olan filolojik ve
paleografik ~ah~malarm, eski diller ve bu dillerin ta~lylclsl olan yazlh metinler
lizerine ~ah~malann oldugu a~lktlr. Prof. Dr. iIber Ortayh Tilrkiye Bilimler
Akademisinde 2005 Ylhnda verdigi "Filoloji ve Tarih" ba~hkh konferansmda
mukayeseye ve mantlga dayah bir disiplin olan filolojinin sosyal bilimlerin
matematigi degerinde oldugunu, dogru dil~linmek ve dogru dil kurulu~u
yapabilmek l~m, insanlanmlzm bu egitimden ge~irilmesi gerektigini
soylemektedir (Ortayh, 2005: 26-27). Dlkemizin Tanzimat Doneminden beri
ornek aldlgl Batl Uygarhgllun temelini olu~turan humanizm, insam her ~eyin
merkezi ve ol~lisil yapan bir dtinya goril~il olarak Eski Yunan ve Roma
uygarhklannm ilrilnlidUr. DolaYlslyla bu iki uygarhgm metinler yoluyla
anla~llmasml ama~ edinen klasik filoloji disiplini Bali'YI dl~ gorUnU~tiyle taklit
etmek yerine Bali'YI Bali yapan temel i1kelerin iyi anla~llmasl ve boylece
~agda~ uygarhk dilzeyine ula~llmasl hatta daha ileriye gidilebilmesi baklmmdan
onem ta~lmaktadll·.
Egitsel ve tarihsel baklmlardan one mine degindigimiz klasik filoloji disiplini
TUrkiye'de 1933 Dniversite Reformunu izleyen Yillarda Universitede bir kilrsil
olarak ilkin, Ankara Dniversitesi Dil ve Tarih, Cografya Fakilltesinde Franslz
Filolojisine bagh olarak 1936 Ylhnda kurulmu~tur (Erim, 2000: 28). istanbul
Dniversitesinde ise 1933-1942 ylilanm kapsayan donemde Romanoloji
Disiplini'ne bagh, ikinci ve ti~ilncU disiplin dersi olarak "Yunan Filolojisi",
"Latin Filolojisi" ba~hkh dersler ~eklinde varhk gosteren Klasik Filolojinin
baglmslz bir kilrsU olarak ~ah~maya ba~lamasl 1940'h Yillann ba~lannda
ger~ekle~mi~tir. Fakilltemizde 1933 Dniversite Reformuyla birlikte ba~layan ve
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1943 Yllma kadar kurulan on iki enstitUnUn (Felsefe, Tarih, Cografya, Arkeoloji,
TUrkoloji, ingiliz Filolojisi, Alman Filolojisi, Roman Dilleri, $ark Dilleri,
Klasik Filoloji, Pedagoji ve Psikoloji, Asya Dilleri) arasmda Klasik Filoloji
EnstitUsu de bulunmaktaydL 1933 Universite Reformuyla birlikte yeniden
olu~turulan ilk ktirsUlerin i~inde Klasik Filoloji ktirstistintin de yer almasl ve
hentiz on Ylhm doldurmu~ gen~ bir cumhuriyet olan Ttirkiye Cumhuriyeti'nde
kurulu~una onem verilmesi ve ozen gosterilmesi, kammca klasik filoloji
disipJininin egitsel yontinden, insan zihnini ~ekillendiren tarihsel ve filolojik
yonteminden kaynaklanmaktadll·. Universitemizi 1930 Ylhndaki ilk ziyaretinde,
TUrk gen~lerinin arkeolojik, filolojik ve paleografik ~ah~malara yoneltilmesi
gerektigini soyleyen Ulu Onder AtatUrk'Un, ileriyi goren gozleriyle, klasik diller
egitiminin bu egitsel yonUnUn de farkmda oldugunu, ki~isel gorti~Um olarak
belirtmek isterim.
Klasik filolojinin, klasik egitimin, ya~aml ve her ~eyi insan a~lsmdan
degerlendiren, insam her ~eyin merkezi ve 6l~UtU yapan bir ya~am gorti~U olarak
tammlayabilecegimiz humanist dii~iincenin (Erim, 2000: 27), Ulu Onder
Atattirk'tin ~agda~ uygarhklar dtizeyine ula~tJrmak istedigi Ttirkiye i~in biiytik
onem ta~ldlgl gorti~U, Ankara Universitesi Dil ve Tarih, Cografya FakUltesi'nin
Klasik Filoloji KUrstisti'nUn ~ah~malanyla dile getirilmi~tir, ilk kez (Sinanoglu,
1992: 513). Kapsaml geni~ bir disiplin olan klasik filoloji ile ugra~manm ki~iye
belirli nitelikler kazandlran bir egitsel yonUnUn de bulundugunu burada tekrar
etmek gerekir. Klasik dillerle ugra~ma, insana belli bir zihinsel nitelik
kazandmr. Boyle bir egitimden ge~erek zihinsel niteJik kazanml~ olan ki~i,
somut ger~ekle stirdtirdUgU ili~kinin kazandlrdlgl bir ah~kanhkla, her ~eyin
dogrulugunu bizzat aramak ister; bu durum, ara~tmcl;l1n ele~tiri sUzgecinden
ge~memi~ her tUrlU dogmamn ve yargmm Ylklhp yok olmasma neden olur
(Sinanoglu, 1980: 193). Klasik filoloji egitimi, ki~inin, tarihsel bir bakl~ a~lsl
kazanarak insanhgm ge~irdigi manevi evrim sUrecinin farkma varmaS!Ul saglar.
insanhk niteliklerinin geli~tirilmesi temeline dayanan klasik filoloji egitimi,
bireyin gozlemcilik, ele~tiricilik niteliklerini kazanmasllu saglar ve ki~iyi
sistemli diJ~Unmeye yonelterek yarglda bulunma gticiJnti kazandmr (Sinanoglu,
1992: 520-521).
istanbul Universitesi Edebiyat FakUltesinde kurulan Klasik Filoloji
KiJrsiisti'niin ilk ba~kam, istanbul Arkeoloji Mtizesinde sikke uzmam olarak
~ah~mak iizere 1935 Ylhnda ailesiyle birlikte Tiirkiye'ye go~ etmi~ olan ve bu
gorevinden 1939 Ylhnda istifa ederek FakUltemizde "Hellenizm ve Roma
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Tarihi" ve "NUmismatik" derslerini okutmak Uzere profestir olarak gtireve
ba~layan Clemens Emin Bosch olmu~tur (Widmann, 2000: 163, 182; O. Tekin,
N. T. Tekin, 2007: 28-29). Onun ardmdan, Oxford Oniversitesi Roma tarih~isi
ve sonradan "Sir" unvamm alan Prof. Ronald Syme'm 1940'h Yillann ba~mdan
itibaren ba~kanhk ettigi ve 1942-1943 tigretim Ylhnda yalmzca Latince
derslerinin verildigi kUrsUde, 1943-1944 tigretim Ylhmn ba~mda irlandah Prof.
Oliver Davies'in gelmesiyle Eski Yunanca dersleri de verilmeye ba~lanml~tIr.
1944 yIimda Cambridge Oniversitesi'nden gelen Dr. George Edward Bean ise,
FakUltemizde 1971 ylhna kadar sUrdUrdUgU gtirevi slrasmda, hem Eski Yunanca
hem de Latince dersleri vermi~ti. 1955 YIimda Bel~ikah Prof. Paul Moraux'nun
be~ Yll i~in geli~i, Klasik Filoloji KUrsUsU'ne tigretim ve etkinlikler a~lsmdan
canhhk kazandlrml~tl. Prof. Syme'm 1945 Ylh sonlarmda aynlmaslyla,
kUrsUnUn ba~kanhgml bir sUre i~in, Felsefe KUrsUsU profestirlerinden Walter
Kranz Ustlenmi~ti. 1932 YIimda devlet bursuyla Germanistik egitimi i~in Berlin
Oniversitesine gtinderilen, ancak U~ Yll sonra Milli Egitim Bakanhgmm istegi
Uzerine Heidelberg Oniversitesinde klasik filoloji tigrenimine ba~layan ve 1942
Yllmda yurda dtindUkten sonra, bir sUre Ankara' da AtatUrk Lisesinde Latince
dersleri veren ve klsa bir sUre Ankara Oniversitesi Oil ve Tarih, Cografya
FakUltesi Klasik Filoloji kUrsUsUnde asistan olarak ~ah~lp 1946 Yllmda istanbul
Oniversitesi Edebiyat FakUltesine Antik Felsefe kUrsUsUne asistan olarak
atanml~ olan Dr. Suat Baydur 1950 Ylhnda Klasik Filoloji alanmda do~entlik
smavml vererek ertesi Yll istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Klasik
Filoloji KUrsUsUne do~ent olarak atanml~ ve bu kUrsUdeki gtirevini 1953
Ylhndaki elim bir kaza sonucu vefatma kadar sUrdUrmU~tUr. FakUltemizin Tarih
BtilUmUnUn emekli tigretim Oyelerinden Prof. Dr. Oktay Ak~it 1954 Yllmda
Klasik Filoloji KUrsUsUne asistan olarak atanml~tI. Bu kUrsUdeki gtirevini 1958
Ylhna degin sUrdUrdUkten sonra Tarih BtilUmU'ne ge~mi~ ve 1994 Yllmda
"profestir" unvamyla emekli olmu~tur.
Profestir Walter Kranz'dan sonra, Klasik Filoloji KUrsUsU'nUn ba~kanhgllll
1977 Ylhna kadar Prof. Dr. Faruk Zeki Perek Hocamlz Ustlenmi~ti. Devlet
bursuyla gtinderildigi Londra Oniversitesine bagh King's College'da Klasik
Diller ve Edebiyatlan alanmda yUksek tigrenim gordUkten sonra yurda
dtinU~Unde ilkin Oil ve Tarih, Cografya FakUltesi Klasik Filoloji KUrsUsUnde
gtireve ba~laYlp, daha sonra istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Klasik
Filoloji KUrsUsUne 1943 Ylhnda naklen atanan Prof. Dr. Faruk Zeki Perek 1980
Yllmda emekliye aynlml~tIr. KUrsUnUn ba~kanhgml 1977-1982 Yillan arasmda
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Ustlenmi~ olan Prof. Dr. Zafer Ta~hkhoglu Hocamlz ise, Ankara Universitesi

Dil ve Tarih, Cografya FakUltesi mezunu olup FakUltemiz'in Klasik Filoloji
KUrsUsUne Yunanca hocasl olarak 1944 Ylhnda nakil yoluyla gelmi~ti.
KUrsUmUzUn kurulu~ Yillannda onemli katkllan olan yabanci uyruklu
profesorlerin yam S1ra, bUyUk emekleri gegen Perek, Ta~hkhoglu ve Baydur
Hocalanmlzdan ba~ka, KUrsUnUn tarihgesinde gosterdikleri 9aba ve
emeklerinden dolaYI iki degerli Hocamlzdan da burada soz etmek gerekir:
FakUltemizin ingiliz Filolojisi KUrsUsUne 1942-1943 ogretim Yllmda yaz!lan ve
Prof. Ronald Syme'm tavsiyesiyle kUrsU degi~tirip Klasik Filoloji KUrsUsUne
gegerek bu KUrsUden 1945 Ylhnda mezun olan ve aylll YII KUrsUye asistan
olarak atanan Prof. Dr. MUzehher Erim 1982-1992 Yillan arasmda, adl
degi~erek Eski9ag Dilleri ve KUltUrieri BolUmU Latin Dili ve Edebiyatl
Anabilim Dah olan Anabilim Dah'nda, emekliye aynldlgl 1992 ylhna kadar
Anabilim Dah Ba~kanhgl yapml~; Lisans ve LisansustU programlannda verdigi
ders ve seminerlerle saYlslz ogrenci yeti~tirmi~tir. Klasik Filoloji KUrsilsUne
ogrenci olarak ba~vurdugu Yillarda baFuruda bulunan tek ogrenci olmasl
sebebiyle kendisi i9in slmf a911amayacagl soylenen, ancak Dr. Bean'ill9abaslyla
KUrsiiye kabul edilen Dr. Sina Kabaaga9 1965 Yllmda aym Klirsliye okutman
olarak atanml~ ve emekliye aynldlgl 1989 y!lma kadar otuz be~ y!l hizmet
verdigi Klasik Filoloji KUrslisiinde Latince gramer derslerinin vazge9ilmez
hocasl olarak binlerce ogrenci yeti~tirmi~tir.
1983 Y!lmda ylirUrlUge giren 2547 saylh yeni YUksek Ogretim Yasasl uyannca
klirsil sisteminden btilUm ve anabilim dah ~eklinde pir yap!lanmaya ge9ilince,
Klasik Diller ve EdebiyatJan KUrsUsU de Latin Dili ve EdebiyatJ Anabilim Dah
ve Yunan Dili ve EdebiyatJ Anabilim Dah olarak, ayn diploma veren iki ayn
Anabilim Dah ~eklinde yapllanml~ ve Hititoloji Anabilim Dah ile birlikte,
bugiln de oldugu gibi, Eski9ag Dilleri ve KUltUrleri Bollimli 9atlsl altmda yer
alml~tll·. Bu yeni yapllanmaya paralel olarak Yunan Dili ve EdebiyatJ Anabilim
Dah ba~kanhgml Prof. Dr. Zafer T~hkhoglu, emekli oldugu 1983 Ylh ba~ma
kadar, Latin Dili ve Edebiyatl Anabilim Dah Ba~kanhgml da Prof. Dr.
MUzehher Erim emekli oldugu 1992 Ylhna kadar ylirUtmU~lerdir. Prof. Dr. Zafer
Ta~hkhoglu Hocamlzm emekliye aynlmasmdan sonra Yunan Dili ve EdebiyatJ
Anabilim Dah ba~kanhgml FakUltemizin yeti~tirdigi ogretim Uyelerinden Prof.
Dr. Kenan Yonarsoy; Prof. Dr. MUzehher Erim Hocamlzm emekliye
aynlmasmdan sonra Latin Dili ve Edebiyatl Anabilim Dah Ba~kanhgml
Fakilltemizin ogretim elemam kadrosuna 1987 Ylhnda katllan Prof. Dr. Erendiz
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Ozbayoglu yUrUtmU~lerdir. Prof. Dr. Kenan Yonarsoy'un 1998 ydmda, Prof.
Dr. Erendiz Ozbayoglu'nun 2003 Ylhnda emekliye aynlmalanyla, adl 2000
Yllmda Eski Yunan Dili ve Edebiyatl olarak degi~tirilen Anabilim Dahmn
ba~kanhgml FakUltemizin yeti~tirdigi ogretim Uyelerinden Prof. Dr. GUIer
<;:elgin; Latin Dili ve Edebiyatl Anabilim Dah' mn ba~kanhgml da yine
FakUltemizin yeti~tirdigi ogretim Uyelerinden Prof. Dr. <;:igdem Diirii~ken
iistlenmi~ olup her iki Hocamlz da egitim ve ara~t1rma faaliyetIerinin yam S1fa
Anabilim Dah ba~kanhgl gorevlerini halen siirdUrmektedirler.
2009 Ylh itibariyle her iki Anabilim Dahmn akademik kadrolanna bakacak
olursak; Eski Yunan Dili ve Edebiyatl Anabilim Dah'nda Prof. Dr. GUIer
<;:elgin, Prof. Dr. Vedat <;:elgin, Yardimci D0gent Dr. Emre Erten, Okutman
(M.A.) Vicdan Ta~91, Ara~tlrma Gorevlisi Dr. Emel Karayel, Ara~t1rma
Gorevlisi (M.A.) Erman Goren ve Dr. Hristo Fotyadis ogretim kadrosunu
olu~turmaktadlr. Latin Dili ve Edebiyatl Anabilim Dah'mn ogretim kadrosu ise
Prof. Dr. <;:igdem DUrU~ken, Prof. Dr. Bedia Demiri~, Yardimci D0gent Dr.
<;:igdem Menzilcioglu, Ara~tlrma Gorevlisi (M.A.) Ekin Oyken, Ara~t1rma
Gorevlisi (M.A.) Pelin Atayman Ergelik ve Ara~t1rma Gorevlisi (M.A.) BengU
Cennet'ten olu~maktadlr.
2547 saYlh YUksek Ogretim Yasasmdan once sertifika sistemi gergevesinde
Yunan Dili ve Edebiyatl, Latin Dili ve Edebiyatl olmak Uzere iki sertifika
programl ~eklinde ogretim veren Klasik Diller ve Edebiyatlan KUrsUsUnden,
1983 yilmda yapllan dUzenlemeyle olu~turulan Eski Yunan Dili ve Edebiyatl
Anabilim Dalmda, dort Yllhk Iisans egitim sUresince Eski Yunan dili,
alfabesinden ba~layarak tUm gramer-sentaks kurallan verilmek suretiyle
ogretihnekte, bu bilgiler metin dersleriyle peki~tirilmektedir. Bu derslerin
yanmda, tUm Iisans egitimini kapsayacak ~ekilde edebiyat ve kUltUr dersleri
bulunmaktadlr. Edebiyat derslerinde, Homeros <;:agl'ndan Bizans <;:agl'mn
son una kadar, Eski Yunan edebiyatmdaki bUtUn edebi tUrler sistematik bir
~ekilde okutulmaktadlr. Edebiyat derslerine paralel olarak yapllan kUltUr tarihi
derslerinde ise, devlet yaplsl ( yonetim organizasyonu), ordu, din, bilim, egitim
ve spor gibi konular ele ahnmaktadlr. Anabilim Dah'mn egitim programmda
Yunan Filolojisi'ne Giri~, Yunan Paleografyasma Giri~, Yunan Epigrafyasma
Giri~ ve ilk9ag Felsefesi gibi, Eski Yunan dili ve edebiyatl formasyonunun
kazandm Imasml tamamlaYlcl niteIikte dersler de bulunmaktadlr. Anabilim Dah
ogrencilerinin egitlm formasyonlan Utin Dili ve Edebiyatl Anabilim Dah' ndan
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alman derslerle tamamlanmaktadlr. Lisans programl
LisansUstU programmda da egitim vermektedir.

::
dl~mda

Anabilim Dah

Temel ~ah~ma alam eski Roma dili ve edebiyatJ olan Latin Dili ve Edebiyatl
Anabilim Dah'nm lisans ve lisansUstU dUzeyinde sUrdUrUlen egitim ve ara~tlrma
programl, gUnUmUze ula~an Latince Antik~ag metinleri 1~lgmda Latince gramer,
metin yorumu ve Antik~ag kUltUr tarihi konulan Uzerine yogllnla~lr. Antik~ag
kUltUrUnUn insamn dU~Unsel ve toplumsal geli~imindeki onemini ve degerini
tamtmaYI ama~layan ve bu konuda ba~ta Eski Yunan Dili ve Edebiyatl, Klasik
Arkeoloji, Eski~ag Tarihi, Roma Hukuku, Felsefe gibi disiplin sahalanyla da
baglantlh ~ah~malanm sUrdUren Anabilim Dah 2003 Ylhndan bu yana Navi
Salvia: Sina Kabaagar;'l Anma ToplantlSl ve Klasik Filoloji Seminerleri adl
altmda dUzenledigi etkinliklerle ve aym ba~hkh yaymlanyla; aynca Latin
Edebiyatmm se~kin eselerinin TUrk~eye kazandmlmasma yonelik ~eviri
9ah~malanyla faaliyetlerini sUrdUrmektedir..
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