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KORNRUMPF, Hans-Jürgen

lışmalarınıdahaçokeskiTürkedebiyatıalanında yoğunlaştıranTuncaKortantamerşerh,belâgat,mektupvemizahsahalarındadadikkatedeğerçalışmalaryapmıştır.MeslektaşlarındanfarklıolarakeskiTürkedebiyatınaaitmetinlerimodernmetotlarlaelealıpincelemiş,çeşitlimakalelerivekitaplarıileeskimetinlereyenibakışaçılarıylayeniyorumlargetirilebileceğiniortayakoymuştur.
Eserleri. 1. Le ben und Welt bild des 

Al tos ma nisc hen Dich ters Ah medî, 
Un ter Be son de rer Be rück sich ti gung 
Sei nes Di wans (FreiburgimBreisgau
1973).MüellifinXIV.yüzyılşairlerindenAhmedî’ninhayatı,fikirleri,sanatıvedivanıüzerineyaptığıdoktoratezidir.2. Es  

ki Türk Ede bi ya tı-Ma ka le ler 1 (An ka ra 

1993). 19771990yıllarıarasındaçeşitlidergilerdeyayımlanmışonbirmakalesiniiçermektedir.3. Nev’î-zâde Atâyî ve 
Ham se’si (İzmir1997).DoçentlikçalışmasıolanbueserdeNev‘îzâdeAtâîhakkındabilgiverilmiş,onunSâkînâme (Âlemnü
mâ), Nef ha tü’l-ezhâr, Soh betü’l-eb kâr, 
Heft HânveHil ye tü’l-efkâradlımesnevilerindenmeydanagelenhamsesidöneminsosyalhayatınaışıktutacakşekildeincelenmiştir.4.ErmeniDosyası(İzmir
2002,NuriBilginilebirlikte).EgeÜniversitesiEdebiyatFakültesiTürkErmeniİlişkileriAraştırmaGrubufaaliyetleriçerçevesindehazırlanmışbirdosyadır.5. Es ki 

Türk Ede bi ya tı-Ma ka le ler 2 (haz.Şerife
Yağcı–FatihÜnal,Ankara2004).Kortantamer’in19771999yıllarındayayımlanmışonmakalesiyle“ModernDünyanınKendiKlasiklerineYaklaşımBiçimindenÖğrenilecekÇokŞeyVardır”başlıklıbirkonuşmametnindenmeydanagelmektedir.6. Tem muz da Kar Sat mak – Ör-
nek le riy le Geç miş ten Gü nü mü ze Türk 
Mi za hı (haz.ŞerifeYağcı–FatihÜnal,
Ankara2007).Türkmizahınadairçeşitlimakaleleriyle1997’deİzmirRadyosu’ndamizahkonusundayaptığıkonuşmalarındanoluşmaktadır.
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Ardından”, a.e., s. 3133; MineMengi,“Tanıdı
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tıSempozyumu(Prof.Dr.TuncaKortantamer
Hatırasına) (haz.AtabeyKılıçv.dğr.), Kay se ri 
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Zonguldak’tadoğdu.İlköğreniminiÇankırı’da,ortaveliseöğreniminiAnkaraveİstanbul’dayaptı(1961).ArdındangirdiğiAnkaraÜniversitesiDilveTarihCoğrafyaFakültesi’nden1965’temezunoldu.MillîEğitimBakanlığıtarafındangönderildiğiAlmanya’daGoetheEnstitüsü’ndedilöğreniminitamamladıktansonraMainzÜniversitesiileFreiburgAlbertLudwigsÜniversitesi’ndeOsmanlıca,Türklehçeleri,ArapveFarsedebiyatları,karşılaştırmalıAvrupaedebiyatıveLatincederslerinekatıldı.HansRobertRoemeryönetimindehazırladığıLe ben und Welt bild 
des Altos ma nisc hen Dich ters Ah medî 

Un ter Be son de rer Be rüc krich ti gung 
Sei nes Di wansadlıtezledoktorunvanınıaldı.BirsüreHamburgDoğuAraştırmalarıEnstitüsü’ndeöğretimgörevlisiolarakçalıştı.1976’daKonyaSelçukÜniversitesiEğitimEnstitüsüEskiTürkEdebiyatıKürsüsü’ndegörevebaşladı.AynıyılEgeÜniversitesiSosyalBilimlerFakültesiTürkDiliveEdebiyatıBölümü’negeçti.Nev‘îzâde 
Atâyî ve Ham se si adlı çalışmasıyla
1983’tedoçentoldu,1988’deprofesörlüğeyükseldi.24Ağustos2002’deİzmir’deöldü,mezarıBornova’dadır.Ölümündensonraanısınabirsempozyumdüzenlenmiş(I.KlasikTürkEdebiyatıSempozyu-
mu,Kayseri25-26Mayıs2007), iki özel sayıile(TurkishStudiesInternationalPe
riodicalfortheLanguages,Literatureand
HistoryofTurkishorTurkic, Tun ca Kor-

tantamerözelsayısıI,II/3,Summer2007;
TuncaKortantamerözelsayısıII,II/4,Fall
2007)birarmağankitabıhazırlanmıştır
(TuncaKortantamerİçin,İzmir2007).Ça

g rap hie mit besonde rer Be rück sich-
ti gung der Tür kei in Eu ro pa (Leiden-
Köln1973).HemenbütünçalışmalarındaönemlibirpayıolaneşiJuttaKornrumpfile birlikte hazırladığı bubibliyografya
Hand buch der Ori en ta lis tik I’in bir
eki dir. 4. Die Ter ri to ri al ver wal tung im 
öst lic hen Te il der eu ropäisc hen Tür kei 
vom Er la› der Vi la yet sord nung (1864) 

bis zum Ber li ner Kon gre› (1878) nach 

amt lic hen os ma nisc hen Ve röf fent li-
chun gen (Freiburg1979).Doçentlikteziolaneser,OsmanlıDevleti’nintoprakidaresindeTeşkîliVilâyetNizamnâmesi’ndensonrameydanagelensüreçlerianlatanbirelkitabımahiyetindedir.5. Die Ter ri-
to ri al ver wal tung im öst lichen Te il der 
europäisc hen Tür kei vom Berli ner 
Kongre› (1878) bis zu den Balkan-
kriegen (1912/13) nach amtlichen os-

ma nisc hen Ve röf fent lic hun gen (Mün-
chen1983).Biröncekieserindevamıdır.
6. An His to ri cal Ga zet te er of Cyprus 
(1850-1987) with No tes on Po pu la ti on 

(Frankfurt1990).Müellifinyineeşiylebirliktehazırladığıbueserde,Kıbrıs’ınXIX.yüzyılgenelsayımlarındanyolaçıkılarakadanınmahallîisimlerkonusundauğradığıdeğişimlerelealınır.Kitabınekinde
1290 (1873)tarihliOsmanlıcabirharitanınsûretibulunmaktadır.7. Die Ter ri to ri ale 
Ver wal tung se in he iten und Ka di amts-
be zir ke in der eu ropäisc hen Tür kei 
(ohneBosnienundUngarn). Ein Ver such 
(Stutensee1995). 8. 1944/45 in Rumäni-
en und in der Uk ra ine: Zur Kri egs ge-
schich te im Sü dos ten (Stutensee1995). 
9. Frem de im Os ma nisc hen Re ich 1826-
1912/13. Bio-bib li og rap hisc hes Re-
gis ter (Stutensee1998,JuttaKornrumpf
ilebirlikte). 10. 1955/58 in der Tür kei. 
Er leb tes und Er fah re nes (Stutensee
2001). 11. Be iträge zur osma nisc hen 
Gesc hich te und Ter ri to ri al ver wal tung 
(İstanbul2001).Bueserde,Kornrumpf’un19711996yıllarıarasındaOsmanlıtarihivetoprakidaresiüzerineyazdığımakaleleribirarayagetirilmiştir.
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