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TEKE AKADEMİ YOUTUBE KANALI’NIN TÜRKOLOJİYE KATKILARI*
Öğr. Gör. Nazmi ŞEN
Balıkesir Üniversitesi nazmi.sen@balikesir.edu.tr

Öz
Dijital ortamın sunduğu fırsatlar doğrultusunda daha fazla kiĢiye ulaĢma hedefini
gerçekleĢtirmek amacıyla eğitim alanında faaliyet gösteren kamu kuruluĢlarına, özel
kuruluĢlara, akademik dergilere, derneklere, öğrenci topluluklarına vb. ait birçok YouTube
kanalı bulunmaktadır. 2021 yılında dünyada interneti kullanan kiĢi sayısı 4,6 milyar
civarındadır. Bilgisayar dıĢında kullanılan elektronik aletlerin de kullanımının
yaygınlaĢmasıyla (telefon, tablet) bir günde internette geçirilen süre yaklaĢık 7 saate
ulaĢmıĢtır. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimi
destekleyen videolar aracılığı ile bilginin paylaĢımı daha da önemli bir hâle gelmiĢtir. Bu
süreçte temelleri atılan TEKE AKADEMĠ YouTube Kanalı da Türkoloji ile ilgili farklı
alanlardaki video paylaĢımları ve canlı yayınlarla Türkolojinin bilgi akıĢına katkı
sağlamıĢtır. Teknolojinin ve internetin kitleleri yönlendirici etkisi göz önüne alındığında
teknoloji-eğitim iliĢkisinin toplumu eğitici yönü kullanılarak bireylerin ilgili oldukları
alandaki bilgilerine katkı sağlamada sosyal ağların önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.
Dünyada eğitim alanında yaĢanan değiĢimler doğrultusunda kurulan TEKE AKADEMĠ
YouTube Kanalı 1 Mayıs 2020 tarihinde yayın hayatına baĢlamıĢtır. Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim Derneği’nin belirlediği “faaliyetlerin etkinleĢtirilmesi ve
geliĢtirilmesi için araĢtırmalar yapma ve kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim
çalıĢmaları düzenleme” gibi amaç ve ilkelere uygun olarak TEKE AKADEMĠ tarafından
oluĢturulan içerikler YouTube kanalı aracılığıyla ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.
Bu araĢtırmanın amacı TEKE AKADEMĠ YouTube Kanalı’nda bulunan 53 videonun
Türkolojiye katkılarını tespit etmektir. UlaĢılan veriler sonucunda 22 videonun bulunduğu
“Bilimsel KonuĢmalar” bölümü en fazla içeriğin bulunduğu bölüm olarak belirlenmiĢtir.
UlaĢılan diğer sonuçlar grafiklerle ifade edilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: YouTube, TEKE AKADEMĠ, Türkoloji, Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim Derneği.
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CONTRIBUTIONS OF TEKE ACADEMY YOUTUBE CHANNEL TO TURKOLOGY
Abstract
In order to achieve the goal of reaching more people in line with the opportunities
offered by the digital environment, public organizations operating in the field of education,
private organizations, academic journals, associations, student communities, etc. there are
many YouTube channels that belong to it. The number of people using the Internet in the
world in 2021 is 4,6 about a billion. With the spread of the use of electronic tools used
other than computers (phone, tablet), the time spent on the Internet in a day has reached
about 7 hours. Especially in the process of the COVID-19 pandemic, the sharing of
information has become even more important through distance education and videos
supporting distance education. TEKE ACADEMY YouTube Channel, the foundations of
which were laid in this process, also contributed to the information flow of Turkology with
different video shares and live broadcasts in different fields related to Turkology.
Considering the influence of technology and the internet on the masses, it is known that
social networks have an important role in contributing to the knowledge of individuals in
the field they are interested in by using the educational aspect of the technology-education
relationship to educate society.
TEKE ACADEMY YouTube channel, which was established in line with the changes
in the field of education in the world, started broadcasting on May 1, 2020. Content created
by TEKE ACADEMY in accordance with the objectives and principles set by Association
of Turkish Literature Culture Education such as "doing research for the activation and
development of activities, organizing training activities such as courses, seminars,
conferences and panels" is offered to the use of interested parties through the YouTube
channel.
The aim of this research is to determine the contributions of 53 videos on TEKE
ACADEMY YouTube channel to Turkology. As a result of the data obtained, the
"Scientific Speeches" section with 22 videos was determined as the section with the most
content. Other results obtained are expressed in graphs.
Keywords: YouTube, TEKE ACADEMY, Turcology, International Association of
Turkish Literature Culture Education.

Ø. Giriş:
Ġnsanlığın ilerlemesi sonucunda ortaya çıkan bir kavram olan teknoloji Türkçe Sözlük’te
Ģöyle tanımlanmıĢtır:
1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri,
bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi. 2.
Ġnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiĢtirmek amacıyla geliĢtirdiği araç
gereçlerle bunlara iliĢkin bilgilerin tümü (TDK, 2011, s. 2307).

Çevredekileri anlamlandırabilme gayreti, merak ve yaĢamda karĢılaĢılan zorluklarla baĢa
çıkma gibi sebeplerin sonucu olarak aslında insanlığın tarihine göre yeni sayılabilecek bir
kavram olan bilim ve teknoloji doğmuĢtur. Geometrik bilgiyi teorem hâline getiren, yani
kanıtlanabilir bir Ģekle büründüren Thales1, çoğu bilim insanı tarafından bilimin ve dolayısıyla
teknolojinin öncüsü olarak kabul edilmektedir.

1

Thales hakkında detaylı bilgi için bk. Diels Hermann, Kranz Walther. (1960). Die fragmente der vorsokratiker.
Weismannsche Verlacsbuchhandlung.
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Antik Çağ’dan günümüze kadar bilim ve teknolojide önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır.
Teknoloji içinde internetin kullanılmasının ayrı bir önemi vardır. Çünkü internet ağı vasıtasıyla
1960’lı yıllardan itibaren iletiĢim ayrı bir boyut kazanmıĢtır. 1989 yılına gelindiğinde ise dünya
çapında ağ [world wide web (www)] ile internet teknolojisi küresel bir hâle gelmiĢtir. 2000’li
yıllardan sonra ise internetin bilgiye eriĢim ve kitle iletiĢim aracı olmasının yanında sosyal
ağların yaygınlaĢmasıyla yazılı iletiĢim dıĢında sembollerin, fotoğrafların, videoların yer aldığı
internet, kullanıcılarının kendilerini farklı Ģekillerde ifade ettiği bir mecraya dönüĢmüĢtür.
Günümüzde ise yapay zekanın etkinliğinin artmasıyla internet teknolojisi bir üst seviyeye
eriĢmiĢtir.
Türkiye’nin özellikle eğitim alanında teknoloji kullanımının niceliksel geliĢimini
tamamlamıĢ olduğu değerlendirilip ancak niteliksel anlamda geliĢime ihtiyaç duyduğu
belirtilmektedir (Akgün, 2019). DijitalleĢen dünyada ya da “dijital çağ” olarak adlandırılan bu
dönemde “açık bilim” yaklaĢımıyla bilim insanlarının bilimsel bilgilerini paylaĢtığı en önemli
mecraların baĢında web siteleri gelmektedir. Wiley (2014) açık bilim anlayıĢındaki “açık”
kavramının niteliklerini tutma (retain), tekrar kullanma (reuse), tekrar düzenleme (revize), tekrar
birleĢtirme (remix) ve tekrar dağıtma (redistribute) olarak belirlemiĢtir. Özellikle 2000’li
yıllarda doğan ve “net jenarasyonu” (Prensky, 2001) olarak adlandırılan bireyler sosyal ağları
kullanan kitlelerin baĢında gelmektedir.
Sosyal ağlar içerisinde önemli bir yere sahip olan aynı zamanda günümüzdeki çoğu
sosyal ağdan daha eski olan YouTube, video paylaĢım platformları arasında en çok tercih
edilenlerdendir. Özellikle akademik nitelik taĢıyan ve ilgililerine hitap eden eğitim içerikli video
kanalları için YouTube, videoların saklandığı dikkate değer bir veri bankasıdır. Türkiye’de
Türkolojiye ait içerikler barındıran birçok YouTube kanalı bulunmaktadır. TEKE AKADEMĠ
de Türkoloji ile ilgili nitelikli içerikler üreterek bu içerikleri YouTube kanalı aracılığıyla
duyurmaktadır.
1. Araştırmanın Amacı:
AraĢtırmanın amacını YouTube video paylaĢım sitesinin eğitim yönünden ve akademik
yönden kullanıcılarına sağladığı yararları tespit ederken TEKE AKADEMĠ YouTube Kanalında
bulunan videoların Türkolojiye hangi yönlerden katkı sağladığı oluĢturmaktadır.
Problem durumu olarak kanalda içeriklerine göre sınıflandırılmıĢ video oynatma
listelerinin incelenmesi ve bunların Türkolojiye katkıları ele alınmıĢtır.
Bu bağlamda araĢtırmada,
1. TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan videolar içeriklerine göre Türkolojinin
hangi alt dallarıyla ilgilidir?
2. “Kanaldaki oynatma listelerinde bulunan videoların toplam video sayısı göz önünde
bulundurularak sıklık ve frekans/yüzde değerleri nelerdir?” soruları cevaplandırılmaya
çalıĢılmıĢtır.
2. Yöntem:
Bu bölümde araĢtırma modeli, verilerin toplanması ve çözümlenmesi baĢlıklarına yer
verilmektedir.
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2.1. Araştırmanın Modeli:
Bu araĢtırmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıĢtır. Dokümanı, TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan 53 video
oluĢturmaktadır. “Nitel araĢtırma, gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, olguların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma olarak tanımlanabilir”
(Yıldırım ve ġimĢek, 2008, s. 39).
2.2. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi:
AraĢtırmada doküman olarak kullanılan TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan
videolar, kanalda olduğu Ģekliyle aynı baĢlıklar altında sınıflandırılmıĢtır. Ġçerik analizi
tekniğiyle çözümlemeler yapılmıĢtır.
Analiz sonucunda önce videolar kanaldaki sınıflandırılmayla aynı biçimde içeriklerine
göre 9 baĢlık altında toplanmıĢtır. Videolar tanıtılırken kendi yorumlarımıza da yer verilip
videoların adlandırılırken kanalda bulunan baĢlıklar doğrudan alıntılanmıĢtır.
AraĢtımanın güvenilirliğini artırmak amacıyla veriler iki uzman tarafından ayrı ayrı
incelenmiĢtir. Belirtilen görüĢler sonucunda fikir alıĢveriĢi yapılarak araĢtırmanın son Ģekli
oluĢturulmuĢtur.
3. Bulgular:
TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan videoların Türkolojiye katkısının tespit
edilmesinin amaçlandığı bu araĢtırmada videolar içeriklerine göre 9 baĢlık altında toplanmıĢtır.

Kavram Haritası 1: TEKE AKADEMİ YouTube kanalında bulunan videoların bulunduğu oynatma
listelerini içeren kavram haritası.

3.1. Bilimsel Konuşmalar:
22 videonun bulunduğu bölümde alanın uzmanları tarafından yapılan konuĢma ve
söyleĢiler bulunmaktadır.
• Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’ın “Bilge Tonyukuk'u Kim Sürgüne Gönderdi?” adlı
konuĢmasının temelini çoğu araĢtırmacının Bilge Kağan tarafından sürgüne gönderildiği
düĢünülen Bilge Tonyukuk’un niçin sürgüne gönderildiği ve Bilge Kağan tarafından mı
gönderildiği, yazıtlardan ve Çin kaynaklarından hareketle ifade etmek oluĢturmaktadır.
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• Yine, Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’ın “Bilge Tonyukuk ve Yazıtları” adlı söyleĢisi,
söyleĢinin baĢlığından anlaĢılacağı üzere Bilge Tonyukuk Dönemi’ni konu alan ve Bilge
Tonyukuk Yazıtları hakkında detaylı bilgi veren aydınlatıcı bir konuĢmadır. Bu konuĢmanın
dıĢında 2020 yılının Bilge Tonyukuk Yılı ilan edilmesi sebebiyle yine Bilge Tonyukuk ile ilgili
diğer konuĢmalarına nispeten daha kısa bir sözlü bildirisi bulunmaktadır.
• “Bilimsel KonuĢmalar” bölümünde radyo söyleĢilerine de yer verilmiĢtir. “Beş
Kıtanın Yolları” programında Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, Eski Türk Yazıtları’nı anlatıp
akademik hayatından bazı kesitler sunarken, “Âşıklarımız ve Âşık Edebiyatımız” programında
Köktürk Harfli Yazıtlar ve onların içerikleri hakkında bilgi vermiĢtir.
• Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’ın (COVID-19 pandemisinden önce) verdiği
konferanstan bir kesit de kanalda yer almaktadır. Bu kısa videoda Orhun Yazıtları’nda yer alan
mesajlar etkileyici bir anlatımla muhataplarına sunulmuĢtur.
• Ġlki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 yılında yapılan Türk Dili
Kurultayı’nın dokuzuncusu 2020 yılında yapılmak üzere Tonyukuk Anıtı’nın dikiliĢinin 1300.
yıl dönümü münasebetiyle Bilge Tonyukuk’a ithaf edilmiĢtir. IX. Uluslararası Türk Dili
Kurultayı’nda Bilge Tonyukuk Salonu’nda sunulan tüm bildiriler kanalda bulunmaktadır.
Ayrıca kurultaya ait istatistiklerin Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ tarafından sunumunun
yapıldığı kapanıĢ oturumuna ait bir video ile Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEEV’in kapanıĢ
oturumundaki konuĢması dikkatlere sunulmuĢtur.
• Bu bölümdeki ALYILMAZ’a ait son konuĢma “Eski Türk Yazıtları’nın
Âlimi/Bilgesi Gubeydulla AYDAROV” ile ilgilidir. Bu konuĢmada birlikte çalıĢma fırsatı
bulunulan AYDAROV’un Eski Türk Dili ve Kazak Türkçesine katkıları ifade edilmiĢtir.
• Prof. Dr. Semra ALYILMAZ’ın Türk kültürüne büyük katkıları olan merhum Valeh
HACILAR ile yaptığı röportaj bu bölüme katkı sağlayan önemli içeriklerden birisidir.
• Eski Türk Dili alanı ile ilgili bir diğer konuĢma Prof. Dr. Osman MERT’e aittir. “Köl
Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk Anıt Mezar Komplekslerinin Durumu” adlı
konuĢmasında MERT, Orhun Yazıtları ile ilgili kıymetli bilgiler vererek onların bugünkü
durumları hakkında güncel veriler paylaĢmıĢtır.
• Prof. Dr. Osman MERT “Neden Dil Öğrenemiyoruz / Öğretemiyoruz?” adlı
söyleĢide hem Türkçe öğretiminde hem de yabancı dil öğreniminde doğru bilinen yanlıĢlardan
ve uygulanabilecek yöntemlerden bahsederek bu alanlardaki önemli problemleri ortaya
koymuĢtur.
• Prof. Dr. Metin EKĠCĠ’nin Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim
Sempozyumu’nda sunduğu sözlü bildirinin videosu Dede Korkut çalıĢmaları ile ilgili güncel
geliĢmeleri içermektedir.
• Doç. Dr. Harun ġAHĠN “Cemil Meriç’in Bu Ülke İsimli Eserinde Eğitim ile İlgili
Söz Varlığı” adlı sunumunda Cemil Meriç’e farklı bir pencereden (eğitim) bakarak söz
varlığının dil ve kültür açısından temsil ettiği toplumun anlayıĢını, yaĢayıĢını ve inanıĢlarını
yansıttığını belirterek Bu Ülke isimli eserdeki eğitim ile ilgili söz varlığını dikkatlere sunmuĢtur.
• Dr. Murat Akarsu’nun anlatımıyla Doç. Dr. Nurullah ġAHĠN’in moderatörlüğünde
STEM eğitimini her yönüyle inceleyen söyleĢiler 3 seriden oluĢmaktadır. Birinci videoda
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STEM eğitim anlayıĢı üzerine bilgi verilirken, ikinci videoda yurt içi ve yurt dıĢında STEM
uygulamaları konu edinilmiĢtir. Serinin son videosu ise STEM laboratuvarlarını içermektedir.
• Öğr. Gör. Nazmi ġEN’in moderatörlüğünde Öğr. Gör. Emre YOLCU’nun diksiyon ve
iĢaret dili ile ilgili bilgiler verdiği söyleĢiler 3 videodan oluĢmaktadır. Anılan videolarda söz
konusu alanların tarihinden baĢlanarak günümüzdeki durumları ele alınmıĢtır. Ayrıca canlı
yayınlanan videolarda izleyicilerin soruları yanıtlanmıĢtır.
• Bu bölümün son videosu eğitimci, araĢtırmacı yazar ve Ģair Ramazan AVCI’nın
Türkçe’nin önemini ve içinde bulunduğu sorunları anlatan konuĢmasıyla son bulmaktadır.
Bilimsel KonuĢmalar bölümünde yer alan 19 videodan 7 video eski Türk dili ve
kültürüyle ilgilidir. Diğer 12 videonun içeriğini ise Türk kültürüne büyük yararları olan
Ģahsiyetler, dil öğrenimi ve öğretimi, Dede Korkut, söz varlığı, STEM eğitimi, diksiyon ve Türk
iĢaret dili oluĢturmaktadır.
3.2. Soru-Cevap:
Soru-Cevap bölümünde Türkçe, edebiyat, kültür ve eğitim alanlarındaki popüler ve
tartıĢmalı konular hakkında sorular sorularak alanın uzmanları tarafından bu soruların
cevaplandırılması amaçlanmıĢtır. Bu bölümde Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’a ait 2 video
bulunmaktadır. “Eski Türkler göçebe miydi?” sorusuna cevap niteliğindeki 2 videoda
konargöçerlik ile göçebelik arasındaki farka değinilerek günümüzde de yerleĢik hayata geçmiĢ
Türk toplulukları olduğu ve bazı Türk boylarının hâlâ konargöçer yaĢam biçimini benimsediği
ifade edilmiĢtir. Köktürklerin konargöçer hayatı strateji için seçtiği yazıtlardan hareketle
açıklanmıĢtır. Ayrıca eski Türklerin yerleĢik bir Ģehir medeniyeti olduğu görsellerle
desteklenerek kanıtlanmıĢtır. Yazıtlarda, anıtlarda, kâğıda yazılı belgelerde, Çin ve Fars
kaynaklarında geçen Türk Ģehir isimlerinden bahsedilip yaklaĢık 80 Ģehir ismi tespit edilerek
toponimik yönden Türkolojiye katkı sağlanmıĢtır.
3.3. Şiir Dünyamızdan:
5 videodan oluĢan bu bölümde 4 Ģiir “Dede Korkut’un Duası”, “Kaldırımlar”, “Türkülere
Destan” ve “Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman” eğitimci, araĢtırmacı yazar ve Ģair Ramazan
AVCI tarafından 1 Ģiir “Meni Gözel Hatırla” ise Dicle TEBEROĞLU tarafından
seslendirilmiĢtir. Türk dünyasının önemli Ģairlerine ait Ģiirler ve Türk dili ve kültürü için eĢsiz
bir kaynak olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin baĢ kahramanı Dede Korkut’a ait dua Türkolojinin
sanatsal yanına atıf yapması bakımından önemlidir. Türkçenin2 zenginliğinin ve estetiğinin
sanatsal olarak vücut bulduğu bu Ģiirler Türkçenin gücünü ifade etmektedir.
3.4. I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu:
28-29 Ağustos 2020 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen I. Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu3 TEKE AKADEMĠ YouTube kanalından canlı olarak
2

Türkçe, geçmiĢte ve günümüzde bütün Türk boy ve topluluklarının konuĢtukları ve yazdıkları lehçe ve ağızların
tamamını kapsayan / ifade eden bir kavram iĢaretidir. Yani bu kavram iĢareti yalnızca Türkiye Türkçesi ve ağızlarının
değil; bütün Türk boy ve topluluklarının konuĢtukları ve yazdıkları tarihî ve çağdaĢ lehçe ve ağızların da ortak adıdır.
Bu kavram iĢareti (birilerinin iddia ettikleri gibi) Cumhuriyet Dönemi’nde farklı endiĢe ve amaçlarla “Türk Dili”
kavram iĢaretinin yerine türetilmiĢ / uydurulmuĢ bir sözcük de değildir (Alyılmaz, 2019, s. 44).
3
Sempozyumun ilgili olduğu alanlar: Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Coğrafya, Coğrafya
Eğitimi, Dil Bilim, Eğitim Felsefesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Tarihi, Eğitim Yönetimi, Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme, Eski Çağ Tarihi, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Felsefe Eğitimi, Felsefe Tarihi,
Geleneksel Türk Mimarisi, Geleneksel Türk Sanatları, Genel Sosyoloji, Genel Türk Tarihi, Güzel Sanatlar,
Kütüphanecilik, Medya Okur Yazarlığı, Orta Çağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Öğretim Teknolojileri, Rehberlik ve
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yayınlanmĢtır. Videoların tamamı kayıt altına alınarak kanala yüklenmiĢtir. ALYILMAZ “Bilge
Tonyukuk”un Anısına Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim
Sempozyumu’nun Ardından” adlı yazısında sempozyum ile ilgili Ģunları ifade etmiĢtir:
Ulusal veya uluslararası düzeyde alınan kararların ve bu kararlarla ilgili olarak
yapılacak faaliyetlerin ve düzenlenecek etkinliklerin geniĢ kitleler tarafından kabul
görmesinde, farkındalık oluĢturmasında bütün kurum ve kuruluĢların üzerlerine
birtakım sorumluluklar düĢmektedir. Bu düĢünceden hareket eden (ve 2014 yılından
beri faaliyet gösteren) Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği de
UNESCO tarafından alınan kararı desteklemek ve Bilge Tonyukuk’un Ģahsında
bütün Türk Büyükleri’ne vefa göstermek amacıyla yurt içinde ve yurt dıĢında
faaliyet gösteren bazı kurumların, üniversitelerin ve akademik dergilerin de
ortaklığıyla bir sempozyum düzenlemeye karar vermiĢ; sempozyum, UNESCO
Türkiye Millî Komisyonu, Türk Dil Kurumu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mersin
Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batı Kaspi Üniversitesi, PriĢtine
Üniversitesi, Gürcistan Teknik Üniversitesi, Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve
Kültürel AraĢtırmalar Vakfı, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi ve
BUGU Dil ve Eğitim Dergisi’nin ortak faaliyeti olarak Bilge Tonyukuk’un anısına
28-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
(Sempozyumun giderleri tamamen Uluslararası TEKE Derneği tarafından
karĢılanmıĢ; paydaĢ kurum ve kuruluĢlardan hiçbir maddi destek talep edilmemiĢtir)

(Alyılmaz, 2020, s. 218).
Birçok alanda nitelikli bilgilerin sunulduğu sempzoyumun tüm oturumlarına ait videolar
sadece Türkolojiye değil sosyal bilimler alanındaki araĢtırmalara da kaynaklık etmektedir.

Foto 1: I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu’nun afişinden bir görüntü

Psikolojik DanıĢmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyoloji, Tarih Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitimi, Türk Halk Edebiyatı, Türk Ġslam Sanatları, Türkçe Eğitimi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yeni Türk
Dili, Yeni Türk Edebiyatı olarak belirlenmiĢtir.
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3.5. Bilimsel Yazılar:
“Bilimsel Yazılar” bölümü iki ayrı makaleden oluĢmaktadır. Ġlk makale Prof. Dr. Cengiz
ALYILMAZ’ın “Türk”, “Türkçe” ve “Türk Dili” Kavram ĠĢaretleri Üzerine” adlı çalıĢmasıdır.
AraĢtırmada “Türk”, “Türkçe” ve “Türk Dili” kavram iĢaretlerinin yazıtlardan hareketle Türk
dil yadigârlarındaki ve Türk dünyasındaki durumları tespit edilmiĢtir.
Ġkinci makale ise Prof. Dr. Semra ALYILMAZ’a aittir. Gürcistan’ın Borçalı bölgesinde
yaĢayan bir Türk boyu olan Karapapaklar/Terekemelerin tarihinin ve kültürünün anlatıldığı bu
yazı, seslendirme yöntemiyle izleyicilerle buluĢturulmuĢ, seslendirmenin baĢından sonuna kadar
bölgede çekilen fotoğraflar konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtırmıĢtır.
3.6. Sergiler:
Ġnternet ortamında sanal gerçekliğin etkisini arttırmasıyla bazı sanatsal faaliyetler çeĢitli
sebeplerden dolayı bu ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. Hem maliyetinin az olması hem de sınırsız
ziyaret olanağı birçok serginin sanal ortama aktarılarak düzenlemesine imkân sağlamıĢtır.
TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında, 2012 yılından beri faaliyet gösteren, dünyada
önde gelen birçok indeks tarafından taranan Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim
(TEKE) Dergisi4’nin 2020 Haziran sayısına kadar yayımlanan kapaklarından oluĢan bir sanal
sergi bulunmaktadır. Kapak sayfaları “yaptığı birbirinden özgün ve birbirinden değerli
çalışmalarla Türk sanat tarihine, Türk kültür tarihine, Türk diline, Türk yazıt bilimine önemli
katkılarda bulunmuş” bilim, kültür ve sanat adamı, görsel sanatlar uzmanı Levent ALYAP5
tarafından hazırlanmıĢtır. Derginin kapaklarının temalarını Türk kültür ve uygarlığına, Türk
sanatına, tarihine, diline, Türk yaĢayıĢ ve inanıĢına ait değerler oluĢturmaktadır.

Foto 2. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi’nin kapak sayfalarından oluşan sanal
sergiden bir görüntü

4

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi hakkında detaylı bilgi için bk. Cengiz Alyılmaz.
(2012). Uluslararası TEKE Dergisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(1), 1-5.
5
Levent ALYAP hakkında detaylı bilgi için bk. Cengiz Alyılmaz. (2020). Görsel Sanatlar Uzmanı ve Ġllüstratör
Levent Alyap’ın Hazırladığı Bazı Logolar Üzerine. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 2(2), 129-161.
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3.7. Atalarımızı Tanıyalım:
Son yıllarda görsel ve iĢitsel ögelerin aynı anda kullanılarak kiĢilere aktarılması
öğrenmeyi kalıcı hâle getirmede uygulanan yaygın yöntemlerdendir. Özellikle eski Türk
kültürü, değerleri, arkeolojik unsurları ile ilgili görsel konusunda Türkolojide diğer alanlara
göre daha az materyal bulunmaktadır. GeçmiĢimizi ve atalarımızı tanıtmak amacıyla TEKE
AKADEMĠ YouTube kanalında “Atalarımızı Tanıyalım” baĢlığı altında Doç. Dr. Onur ER
tarafından bir bölüm hazırlanmıĢ; 20 yaĢında iken Xi’anda hastalanıp ölen Karı Çor Tigin’in
tanıtıldığı bir animasyona yer verilmiĢtir. Bu önemli Ģahsa ait yazıt animasyon Ģeklinde 4 farklı
dilde (Türkçe, Rusça, Çince ve Ġngilizce) izleyicilere sunulmuĢtur. Karı Çor Tigin adına T’ang
imparatoru tarafından dikilen, on yedi satırlık çift dilli bir yazıt olan Karı Çor Tigin Yazıtı
Çinliler ile Uygurlar arasındaki dostluk iliĢkilerini temsil etmektedir (Alyılmaz, 2013).

Foto 3: Karı Çor Tigin’e ait animasyondan bir görüntü
3.8. Basından:
Basından bölümünde Türk dili ve kültürü ile ilgili haberlerin paylaĢılması amaçlanmıĢtır.
Ġki videodan oluĢan bölümdeki ilk video, Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ’ın Türk ve dünya
basınında haber niteliği taĢıyan röportaj ve görüntülerinden oluĢmaktadır. Ġkinci video ise
Erzurum’da bulunan “TaĢbaba” olarak adlandırılan Kıpçaklar tarafından mezardaki kiĢiyi
temsilen dikilen taĢ heykelin Prof. Dr. Osman MERT tarafından tanıtılmasının haberinden
oluĢmaktadır.
3.9. Türk Dünyasından Müzikler:
TEKE AKADEMĠ YouTube Kanalı’nın en yeni bölümü Türk Dünyasından Müzikler’dir.
Bu bölümde Türk dünyasını oluĢturan her coğrafyadan müzikler kıymetli müzisyenler
tarafından yorumlanmaktadır. Bu bölümde sözleri Murad Arif, müziği Maan Bargouth - Murad
Arif’e ait “Oppalara” Dicle TEBEROĞLU ve Melis AKTAġ TOHUMCU tarafından
yorumlanmıĢtır.
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4. Sonuç ve Öneriler:
(Logosu, banner ve sayfa tasarımı Görsel Sanatlar Uzmanı Levent ALYAP tarafından
hazırlanan) TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan videoların Türkolojiye katkılarını
belirlemeyi amaçlayan bu araĢtırma sonucunda 53 video kanalda bulunan sınıflandırılmaya
paralel olarak incelenmiĢtir. “Bilimsel KonuĢmalar” bölümü Eski Türk Dili ve bu alana katkı
veren bilim insanları, eğitim (Türkçe eğitimi, diksiyon, iĢaret dili, STEM) alanlarında 22 video
ile en fazla içerik bulunan bölüm olarak tespit edilmiĢtir. Bu bölümde bulunan videolar bu
alanlarda bilgi edinmek isteyen ilgili kiĢilere özgün ve aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.
53 videonun6 9 ayrı baĢlıkta sınıflandırılarak dağılımları yapıldığında geçiĢ sıklığı
(frekans) ve yüzde değerleri Ģöyle tespit edilmiĢtir: Bilimsel konuĢmalar: (f 22, %41,51), sorucevap: (f 2, %3,77), Ģiir dünyamızdan (f 5, %9,43), Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim
Sempozyumu: (f 14, %26,42), bilimsel yazılar: (f 2, %3,77), sergiler: (f 1, %1,89), atalarımızı
tanıyalım: (f 4, %7,55), basından: (f 2, %3,77), Türk dünyasından müzikler (f 1, %1,89).
Grafik 1: TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan videoların toplam video sayısına oranları.

Kanalda bulunan tüm videolar Türk kültürünün tanıtılmasına akademik bir bakıĢ açısıyla
katkı sağlamaktadır. Söz konusu videolar Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, Prof. Dr. Semra
ALYILMAZ, Prof. Dr. Osman MERT, Görsel Sanatlar Uzmanı Levent ALYAP ve Doç. Dr.
Onur ER’in değerli öncülükleri ve tavsiyeleri ile TEKE AKADEMĠ ekibi tarafından yayına
hazırlanmaktadır.
Sadece Ģimdinin izlenimlerinin yer aldığı dijital ortamda değer ve duygu dünyasını
biçimlendiren bilfiil bir deneyim süreci yaĢanmadığından (Köktürk, 2021, s. 161), TEKE
AKADEMĠ YouTube Kanalı’nın Türk kültür ve uygarlığına ait değerlere bilimsel bir
pencereden dikkat çekmesi Türkolojiye7 sunduğu önemli katkılardandır. Sonuçta değerler
toplumun ortaya çıkmasında rol oynayan, toplumu bir arada tutan ve toplumsal huzuru,
mutluluğu koruyan Ģeylerdir (ġen, 2019, s. 37).

6

Tanıtım amacıyla hazırlanmıĢ videolar bu sayıya dahil edilmemiĢtir.
TEKĠN, Türkolojiyi geniĢ anlamıyla “Türkoloji, Türklerin dil, tarih, edebiyat, sanat ve folklorunu inceleyen bir
bilim dalıdır” olarak tanımlamıĢtır (Tekin, 2005, s. 427). TEKE AKADEMĠ YouTube kanalında bulunan videolar
incelendiğinde videoların TEKĠN’in belirttiği Türkolojinin “geniĢ” anlamıyla örtüĢtüğü gözlemlenmektedir.
7
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Türkoloji ile ilgili diğer derneklerin, vakıfların, dergilerin, üniversitelere bağlı enstitü ve
merkezlerin TEKE AKADEMĠ Youtube kanalı minvalinde kanallar kurması Türk dilinin ve
kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayacaktır.
YouTube’a eriĢim için bir program yüklemeye gerek yoktur. Ayrıca paylaĢılan videolar
kanal aracılığıyla sınıflandırılıp bir video kütüphanesi oluĢturulabilir. Bunun gibi basit ve
uygulanması kolay olan özellikler YouTube’un daha popüler ve tercih edilen bir video paylaĢım
sitesi olmasında etkili olmuĢtur. Videoların altına izleyiciler tarafından yorum yapılabilmesi de
videolara ait olumlu veya olumsuz dönütleri tespit etme noktasında önem arz etmektedir.
YouTube üzerinden yayınlanacak bilimsel nitelik taĢıyan videoların içeriğinin izleyiciye
etkili Ģekilde aktarılabilmesi için nitelikli görseller seçilmelidir. Videoların formatı YouTube ile
uyumlu olmalıdır.
YouTube’un akademik çalıĢmaları yaygınlaĢtırıcı etkisi göz önüne alındığında söz
konusu kanalların çoğalmasının öğrencilerin, öğretmenlerin, öğretim elemanlarının, öğretim
üyelerinin, yöneticilerin… Türk dili ve kültürüne yönelik tutumlarını ve bakıĢ açılarını
geniĢleteceği düĢünülmektedir.
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Extended Abstract
In order to achieve the goal of reaching more people in line with the opportunities offered
by the digital environment, public organizations operating in the field of education, private
organizations, academic journals, associations, student communities, etc. there are many
YouTube channels that belong to it. The number of people using the Internet in the world in
2021 is 4.6. about a billion. With the spread of the use of electronic tools used other than
computers (phone, tablet), the time spent on the Internet in a day has reached about 7 hours.
Especially in the process of the COVID-19 pandemic, the sharing of information has become
even more important through distance education and videos supporting distance education.
TEKE ACADEMY YouTube Channel, the foundations of which were laid in this process, also
contributed to the information flow of Turkology with different video shares and live broadcasts
in different fields related to Turkology. Considering the influence of technology and the internet
on the masses, it is known that social networks have an important role in contributing to the
knowledge of individuals in the field they are interested in by using the educational aspect of
the technology-education relationship to educate society.
TEKE ACADEMY YouTube channel, which was established in line with the changes in
the field of education in the world, started broadcasting on May 1, 2020. Content created by
TEKE ACADEMY in accordance with the objectives and principles set by the Association of
Turkish Literature Culture Education such as "doing research for the activation and
development of activities, organizing training activities such as courses, seminars, conferences
and panels" is offered to the use of interested parties through the YouTube channel.
The aim of this research is to determine the contributions of 53 videos on TEKE
ACADEMY YouTube channel to Turkology.
The study of video playlists on the channel classified according to their content as a
problem situation and their contribution to Turkology has been discussed. In this context, the
research,
 391 
BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 2(4), 2021, 380-392, TÜRKĠYE

 Teke Akademi YouTube Kanalı’nın Türkolojiye Katkıları 
1. Which sub-branches of Turkology are related to the videos found on TEKE
ACADEMY YouTube channel according to their content?
2. What are the frequency and frequency/percentage values, taking into account the total
number of videos in the playlists on the channel? questions have been tried to be answered.
In this study, one of the qualitative data collection methods, the document review method,
was used. The document consists of 53 videos available on the TEKE ACADEMY YouTube
channel. The videos found on the TEKE ACADEMY YouTube channel, which were used as
documents in the study, were classified under the same headings as on the channel. The content
analysis technique was used to analyze the content.
As a result of the analysis, the videos were first collected under 9 headings according to
their content in the same format as the classification on the channel. Our own comments are also
included when promoting videos, and the titles found on the channel are directly quoted when
naming videos.
As a result of this research, which aims to determine the contribution of videos found on
TEKE ACADEMY YouTube channel to Turkology, 53 videos were examined in parallel with
the classification found on the channel. The ”Scientific Conversations" section has been
determined as the section with the most content with 22 videos in the fields of education
(Turkish education, diction, sign language, STEM) of the Ancient Turkish Language and
scientists who contributed to this field. The videos in this section provide original and
enlightening information to interested people and Turkology who want to learn about these
areas.
Video 9 of 53 were classified as separate headings, and when distributions are made the
transition frequency and percentage values identified as follows: Scientific conversations: (f 22,
%41,51), question-answer: (f 2, %3,77), poetry of our world (f 5, %9,43), International, Turkish
Literature, Culture Education Symposium: (f 14, %26,42), scientific articles: (f 2, %3,77),
exhibits: (f 1, %1,89), getting to know our ancestors: (F, 4, %7,55), from the press: (f 2, %3,77),
music from turkish world (f 1, %1,89).
All the videos on the channel contribute to the promotion of Turkish culture from an
academic point of view. ther Turkology-related associations, foundations, journals, institutes
and centers affiliated to universities will contribute to the promotion of the Turkish language
and culture by establishing channels such as TEKE ACADEMY YouTube channel.
In order for the content of scientific videos to be published on YouTube to be effectively
transmitted to the viewer, qualified images should be selected. The format of the video must be
compatible with YouTube.
Considering the popularizing effect of YouTube on academic studies, it is thought that
the proliferation of these channels will expand the attitudes and perspectives of students,
teachers, lecturers, faculty members, administrators ... towards the Turkish language and
culture.
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