
Barış Kabak’ın Özgeçmişi 
 
Barış Kabak, lisans eğitimini İngiliz Dili eğitimi ve dilbilim alanlarında İstanbul’da Boğaziçi 
Üniversitesi ve ABD’de State University of New York at Binghamton’da yaptı. 1998’de yüksek 
lisans eğitimini sürdürmek için araştırma ve öğretim görevlisi olarak gittiği ABD’nin Delaware 
Üniversitesi’nde psikodilbilim ve sesbilimi konularına odaklaştı ve Colin Phillips, Irene Vogel 
gibi alanlarında öncü bilim insanlarıyla çalıştı. Master sonrası Delaware Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi’nin verdiği öğretim bursuyla doktora projesini yürüttü ve aynı zamanda 
burada çeşitli dilbilim dersleri verdi. 2003 yılında aynı üniversiteden, William J. Idsardi’nin 
denetiminde sesbilim, konuşma algısı ve ikinci dil edinimi konularında yazdığı teziyle doktora 
derecesini aldı. Yüksek lisans sonrası, 2003-2005 yılları arasında Almanya’nın Konstanz 
Üniversitesi’nde Alman Araştırma Kurumu DFG’nin desteklediği bir araştırma ünitesinde 
biçimbilim ve tipoloji konularında uzman araştırma görevliliği yaptı ve burada Frans Plank ve 
Aditi Lahiri gibi tipoloji, biçimbilimsel sesbilim ve tarihsel dilbilim alanlarında öncü 
dilbilimcilerle çalıştı. 2005-2011 yılları arasında yine Konstanz Üniveristesi’nde İngiliz Dilbilimi 
kürsüsüne “Juniorprofessor” olarak atandı ve birçok temel İngiliz Dilbilimi dersleriyle yabancı 
dilde aksan, konuşma algısı, ikinci dil edinimi ve ikidillilik üzerine seminerler verdi. 2006-2008 
yılları arasında DFG’den aldığı maddi destekle ses-, biçim- ve tümcebilimlerinin 
arabağlamlarına odaklaşan kendi araştırma projesini yönetti ve birçok farklı diller üzerine 
çalışmalar ve yayınlar yaptı. Yine bu yıllarda Konstanz’ta Genel Dilbilim ve Psiko- ve 
Nörolinguistik Profesörlükleri’ni vekaleten yürüttü. Bir ara Dr. Celia Kerslake’in davetlisi 
olarak St. Antony’s College’de misafir akademisyen ünvanıyla Oxford Üniversitesi’nde 
araştırmalarını sürdürdü. 2011 yılında Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Würzburg Julius 
Maximilian Üniversitesi’ne İngiliz Dilbilimi Profesörü olarak atandı. 2018’den beri Würzburg 
Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Kabak, üniversite yönetim 
kurulunu özellikle uluslararası işler ve halkla ilişkiler alanlarında temsil etmekte ve aynı 
zamanda üniversitenin podcast yayın organını yürütmektedir.  
 
Dil öğelerinin zihinsel temsili, dilde eşsüremli değişkenlik ve artsüremli değişim gibi konular, 
Barış Kabak’ın araştırmalarının odak noktasını oluşturmakta; yürüttüğü çalışmalar bu temel 
konulara psikodilbilimin, bünüce dilbiliminin ve dil edinimi bilim dallarının sunduğu çeşitli 
deneysel yöntemlerle yaklaşmaktadır. Kendisi hem genel dilbilim dallarında hem de İngiliz 
Dilbilimi ve Türk Dilbilimi çevrelerinde birçok uluslararası dergi, kurultay ve bilim kurulları için 
hakemlik yapmış, bu alanlarda çok sayıda master ve doktora tezi yürütmüştür. 
 
Barış Kabak’ın yayın ve projeleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız: 
 

1) https://www.researchgate.net/profile/Baris_Kabak 
 

2) http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/abteilungen/englische-
sprachwissenschaft/team/kabak/ 

 
 


