- Balkan Türkologları Buluşması Saraybosna’da Gerçekleştirildi

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Balkan Türkologları Buluşması,
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan’ın açış konuşması ile başladı.
Enstitü’nün kısa tanıtım filminin gösterilmesinin ardından söz alan Sayın Bilkan, toplantının
bilimsel bir başlıkla değil, Türkologların birbirlerini tanımaları ve bir platform oluşturmaları
düşüncesinden hareketle “buluşma” olarak isimlendirildiğini belirtti. “Coğrafyaların birbirlerini
tanımalarını istiyoruz. Bu maksatla da Mısırlı Türkologları bu buluşmaya davet ettik.” diyen
Sayın Bilkan, Enstitü olarak ağırlıkla yurt dışında yapılanma içerisinde olduklarını ve yurt
dışında 20’den fazla Kültür Merkezi’ni hizmete açtıklarını kaydetti. Bu Merkezlerde Türkçe
dersleri ile kültür sanat kursları düzenlemenin yanı sıra akademik araştırmaların da yapılmakta
olduğu bilgisini verdi.
Yurt dışındaki Türkoloji çalışmalarına destek sağlanması amacı ile Türkiye’den yaklaşık 30
üniversite ile işbirliği anlaşması imzalandığını sözlerine ekleyen Sayın Bilkan, özellikle
Balkanlar’da Türk el sanatlarının geliştirilmesi konusunda da projelerinin olduğunu söyledi.
Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile imzalanan protokolleri de hatırlatan Sayın Bilkan, yapılan
işbirlikleri uyarınca özellikle Balkan üniversitelerine kütüphane desteğinde bulunduklarını ifade
ederek geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılması konusunda yürütülen çalışmalara da katkı
sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Geniş bir akademisyen topluluğunun katılımı ile “Türkçe Öğretim Seti” hazırladıklarını söyleyen
Sayın Bilkan, bu setler sayesinde Türkçe eğitimin daha da kaliteli hale geleceğini belirtti.
Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda daha yeterli ve alanında uzman okutmanların
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yetiştirilmesine dönük çalışmalar da yürüttüklerini belirten Sayın Bilkan, bu kapsamda Enstitü’de
“Türkçe Eğitim Sertifikası Programı” düzenledikleri söyledi. Daha sonra söz alan Balkan
Türkologları ise bölümlerinin tanıtımını yaptıkları konuşmalarında, projeleri, beklentileri ve eğitim
ihtiyaçları konusunda bilgiler verdi.

Türkoloji projesi kapsamında üniversitelerle imzalanan protokollerin tüm Balkan Ülkeleri’ndeki
Türkoloji bölümlerini kapsamasını, alanlarında uzman Türk akademisyenlerin bu üniversitelere
gönderilerek var olan bölümlerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Balkan Türkologları
Buluşması toplantısında; Türkoloji bölümlerindeki ders içerikleri, ders materyalleri ihtiyacı,
Türkiye’deki yüksek lisans ve doktora imkânları, Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamı gibi konular değerlendirildi. Toplantı sonunda,
Türkiye’nin, dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını yurt dışında tanıtmak amacıyla bu alanda
yapılacak çalışmalara katkı sağlamak üzere bir yapılanmanın oluşturulması gerektiği karara
bağlandı. Balkan Türkologları Buluşmasına; Zenica Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, Tuzla
Üniversitesi, Köstence Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi, Üsküp Devlet Üniversitesi, Bükreş
Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Zagreb Üniversitesi, Aziz Kiril Metodiy Üniversitesi, Ayn Şems
Üniversitesi ve Hilvan Üniversitesi Türkoloji; Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden
akademisyenler katıldı.

Kaynak: www.yunusemrevakfi.com
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