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Editors’ Note 
 

 

 

Dear Colleagues, 
 

We are proud to welcome you at Bandırma Onyedi Eylül University for the 2nd International 

Congress on Academic Studies in Philology (BICOASP) organized by Association of Thrace 

Universities (TÜB). The congress focuses on academic studies on ancient or modern languages 

and literatures besides Turkish Folklore and Translation Studies. 

 

 
BICOASP aims to provide an opportunity for academicians from different contexts of Philology 

to discuss and share theoretical and practical issues on a wide range of areas ranging from 

European languages and literatures to Turkish Language and Literature, ancient or modern 

Eastern languages and literatures, comparative literature and translation studies. This year, 

Applied Linguistics has also been incorporated into our congress. 

 

 
In this congress, we received 232 papers from 99 universities from 16 different countries from 

Asia, Europe, South America to Oceania. We hope that BICOASP will be a great opportunity 

for scholars to exchange and discuss important topics in Philology. It is also hoped that this 

congress will contribute to the studies in Philology with the papers of eminent scholars. We 

wish you a fruitful academic congress and hope to see you in our next congress. 

 

 
Mesut KULELİ – Ali Fuat ALTUNTAŞ 

Book of Abstracts Editors 
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Plenary Speech 

Çevirmek, Anlamı Eğip Bükme Sanatı mıdır? 

Sündüz ÖZTÜRK KASAR 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Çeviri ediminde bir dilden diğerine göstergeleri ve onların ürettiği anlamları aktarmak söz konusu olduğuna göre, 

çeviri gerçek anlamda göstergebilimsel bir etkinliktir, özellikle de yazınsal alanda. Gösterge çözümlemesinde 

olduğu gibi yazınsal çeviride de üretilmiş bir anlam evrenini kavramak söz konusudur; göstergebilimde anlam 

arayışı olarak adlandırdığımız bu evre çeviri ediminin birinci aşamasıdır ve ikinci aşamaya geçebilmek için 

çevirmen anlam arayışını başarıyla tamamlamak zorundadır. Ne var ki yazınsal metnin anlam evreni kolayca 

kuşatılabilecek ve çözümlenebilecek türden değildir. Bu evren, hem açık hem de örtük göstergelerden kurulmuştur; 

ayrıca, yazarın kullandığı dil, doğası gereği, gündelik dilin alışılmış kalıplarından uzaklaşmaya, yeni anlamlar, yeni 

kullanımlar oluşturmaya özen gösterir. Bazı yazarlar daha cesur davranıp ölçünlü dili ciddi şekilde sarsar ve onun 

kurallarını yıkıp yapısını değiştirmeye kadar gider. Bu zorlu koşullarda, çevirmenin yazınsal anlam evrenine gerçek 

anlamda hâkim olması, örtük anlamları gizlendikleri yerlerden bulup çıkarabilmesi, kısacası eksiksiz ve sorunsuz 

bir okuma gerçekleştirmesi ciddi bir iddia anlamına gelir. Bu iddiada, çevirmen-okura yol ve yöntem gösterecek 

rehber göstergebilim olacaktır. Göstergebilim ona göstergeleri ve onların ürettiği anlamları okuma, çözümleme ve 

yorumlama yöntemi sunar. Böylece, bir yazınsal metnin anlam evrenini daha iyi kavrama imkânı sağlar, öte yandan 

da çevirinin temellerini ve gerekçelerini oluşturur. Demek ki göstergebilim ve çeviribilim anlamın üretilmesi ve 

kavranması kaygısında buluşur; bu işbirliğinden doğan çeviri göstergebiliminin en temel sorunsalı ise çevirmenin 

anlamı arayışı ve kavradığı anlamı yeniden dile dökme sürecidir. Bu süreçte her şey umulduğu gibi gitmez zira 

çevirmen-okur anlamı kavrayıp aktarmaya çalışırken anlamı eğip büker, bazen de bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

örseler. 

Fransız düşünür ve çeviribilimci Antoine Berman, La Traduction et la lettre ou l’auberge du lointain (1999) adlı 

kitabında, “biçimbozucu eğilimler” olarak adlandırdığı “çeviriyi asıl hedefinden saptıracak güçler”den söz eder ve 

her çevirmenin bu güçlerin hâkimiyeti altına girebileceğini söyler (Berman, 1999: 49). Biz de, çevirmenin yolunu 

şaşırtacak eğilimler olduğu konusunda Berman’dan esinlenerek ama farklı bir bakış açısından, göstergebilim 

çerçevesinde bakarak çeviride anlamlama olgusunu ele aldık. Bu çabamızda, göstergebilim alanında doktora 

çalışması yapmış olmamızın yanı sıra kuramsal ve yazınsal çeviri konusundaki deneyimimiz de bize destek oldu. 

Bu koşullarda, çeviri ediminin en temel paydası olan anlam oluşumu esnasında devreye girebilecek eğilimler 

olduğu düşüncesinden yola çıktık ve bu eğilimleri kademe kademe ilerleyen bir değişim, dönüşüm ve yitim süreci 

içinde sınıflandırdık. Systématique des tendances désignifiantes [Türkçesi: Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliği] 

olarak adlandırdığımız bu sınıflandırmayı Fransızca olarak yaptık ve çalışmamızı da ilk kez 2008 yılında Paris’te 

Les traces du traducteur [Çevirmenin İzleri] konulu kongrede sunduk (Öztürk Kasar, 2009). Çevirmen adaylarının 

eğitiminde onların gösterge duyarlılığını geliştirmek ve böylece yazınsal çevirinin kalitesini arttırmak amacıyla 

yararlandığımız bu dizgeselliği zaman içinde geliştirmeye devam ettik. Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliğini 

Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde oluşturulmuş metinler arasında gerçekleşmiş çeviriler üzerinden 

örneklendiren birçok çalışma yayınladık. Bu sınıflandırma birçok tez çalışmasında çeviri değerlendirme yöntemi 

olarak da kullanıldı. Son olarak, dizgeselliğin güncel halini içeren “De la désignification en traduction littéraire: 

Les Gens d’en face de Georges Simenon dans le contexte turc du point de vue de la sémiotique de la traduction” 

başlıklı makalemiz Cenevre Üniversitesi’nin dergisi Parallèles’de bu yıl içinde yayınlanmış bulunmaktadır 

(Öztürk Kasar, 2020). 

Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliği çevirmenin anlam arayışı sırasında devreye giren dokuz eğilimi içerir: bu 

eğilimler anlamın aşırı yorumlanmasından başlayıp her kademede anlama daha ciddi bir müdahale getirerek 

anlamın yok edilmesine kadar varırlar. Eşit bir biçimde üç anlamlama alanına dağılan bu dokuz eğilimin etkisiyle, 

anlamı “eğilip bükülmüş” dokuz çeviri türü ortaya çıkar: ilk olarak, göstergenin anlam alanında, özgün anlam 

birimine oranla kimi değişiklikler getiren aşırı çeviri, bulanık çeviri ve eksik çeviri türleri karşımıza çıkarken, 

ikinci olarak, göstergenin anlam sınırlarına dayandığımız dolay anlam sahasında eğreti çeviri, yanlış çeviri ve karşıt 

çeviri türleri ciddi dönüşümler ortaya koyar. Üçüncü olarak, göstergenin anlamlama menzilinden çıkıp içine 

düştüğümüz anlamsızlık alanında ise, göstergeler büyük oranda tahrip edilmişler ve hatta son aşamada tümüyle 

yok edilmişlerdir. Bu son evrede gerçekleşen aykırı çeviri, anlamsız çeviri ve çevrilmemişlik olguları anlam ve 

gösterge yitimine işaret eder. Konuşmamızda, Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliğini örneklerle ele alacağız ve 

çevirmenlerin yetkin bir gösterge okuryazarı olarak yetişmesinde çeviri eğitimindeki katkısını göstermeye 

çalışacağız. 
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Traduire: l’art de désignifier? 

Sündüz ÖZTÜRK KASAR 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Traduire consistant à transmettre des signes et des significations d’un langage à l’autre, la traduction s’avère une 

activité sémiotique par excellence, particulièrement dans le domaine littéraire. Tout comme dans l’analyse 

sémiotique, il s’agit, dans la traduction littéraire, de saisir l’univers de sens créé par l’auteur. Cette étape appelée 

la quête du sens en sémiotique est la première partie de l’activité traduisante, et pour pouvoir passer à la seconde 

partie, le traducteur doit avoir réussi sa quête du sens. N’empêche que l’univers sémiotique du texte littéraire n’est 

point contournable ni analysable facilement. Cet univers est bâti des signes à la fois explicites et implicites. En 

outre, le langage de l’auteur tend à s’éloigner des habitudes du langage courant, à produire des nouveaux sens et 

de nouveaux usages. Certains auteurs osent bousculer la langue standard et lui infliger une restructuration en 

transgressant ses limites. Dans ces conditions hardies, maîtriser à juste titre l’univers sémiotique littéraire et déceler 

les signes implicites là où ils sont cachés, c’est-à-dire effectuer une lecture complète et sans problème signifie, de 

la part du traducteur, un pari difficile à tenir. Pour ce pari, c’est la sémiotique, science des signes et significations, 

qui viendra épauler le traducteur littéraire. La sémiotique lui déblaie le terrain en lui fournissant une méthode de 

lecture, d’analyse et d’interprétation des signes. Ainsi, d’un côté, elle lui permet de mieux saisir l’univers 

sémiotique du texte littéraire, et de l’autre, elle assure les fondements et les arguments de la traduction. La 

sémiotique et la traductologie se retrouvent donc au souci de la production et de la saisie du sens ; de cette 

coopération est née la sémiotique de la traduction, ou sémio-traductologie, dont la principale problématique est le 

processus qui englobe la quête du sens du traducteur ainsi que la réexpression du sens saisi. Mais ce processus 

n’avance pas toujours comme on le souhaite car lors de sa quête du sens, il arrive au traducteur de désignifier, 

c’est-à-dire, de s’éloigner de l’unité sémiotique, de la transformer, et parfois même de la détruire consciemment 

ou inconsciemment. 

Le penseur et traductologue français Antoine Berman, parle, dans son livre posthume intitulé La Traduction et la 

lettre ou l’auberge du lointain (1999), des « tendances déformantes », autrement dit des « forces qui dévient la 

traduction de sa pure visée » et précise que « tout traducteur est exposé à ce jeu de forces » (Berman, 1999: 49). 

En nous inspirant de cette approche de Berman et tout en partageant sa conviction d’avoir en traduction des 

tendances qui déroutent le traducteur, nous avons pourtant repris ce phénomène pour l’étudier d’un autre point de 

vue, à savoir de la perspective sémiotique. Dans cette tâche, nos études doctorales en sémiotique littéraire ainsi 

que notre modeste expérience de traduction théorique et littéraire nous ont assurée beaucoup de données. Ainsi, 

nous sommes partie de l’idée d’avoir des tendances qui entrent en jeu lors de la quête du sens, étape sine qua non 

de l’acte de traduire, pour classifier ces tendances dans un processus en cascade. Nous avons conceptualisé et 

formulé cette classification en français et nous l’avons d’abord appelée Systématique des tendances désignifiantes. 

Nous avons présenté pour la première fois cette systématique en 2008 lors du congrès intitulé Les traces du 

traducteur à Paris (Öztürk Kasar, 2009). Nous avons continué à travailler cette classification afin d’en servir dans 

l’enseignement des futurs traducteurs pour développer chez eux la sensibilité aux signes et pour contribuer par ce 

biais à la qualité de la traduction littéraire. Nous avons fait plusieurs publications pour illustrer ces tendances sur 

des corpus formés des textes et de leurs traductions en français, en anglais et en turc. Cette systématique a servi de 

modèle d’évaluation de traduction dans plusieurs recherches de sémio-traductologie. Nous avons récemment publié 

la version actuelle de la systématique dans notre article intitulé « De la désignification en traduction littéraire: Les 

Gens d’en face de Georges Simenon dans le contexte turc du point de vue de la sémiotique de la traduction » paru 

dans la revue Parallèles de l’Université de Genève (Öztürk Kasar, 2020). 

Dans ce dernier travail, nous avons rebaptisé cette classification « Systématique de la désignification en traduction 

» en valorisant la notion de désignification négligée dans les domaines de langues, de littérature et de traduction. 

Cette systématique progressive de changement, de transformation et de destruction des signes regroupe neuf 

tendances qui entrent en jeu lors de la quête du sens du traducteur : ces tendances commencent par la 

surinterprétation du sens et continuent en produisant un effet plus néfaste à chaque étape jusqu’à l’abolissement 

du signe en dernier degré. Ces neuf tendances sont réparties équitablement dans trois domaines de la signification 

et provoquent neuf types de traduction désignifiée : primo, dans le cadre du domaine de sens du signe, il s’agit de 

trois types de traduction qui apportent certains changements à l’unité sémiotique du départ, tels que la 

surtraduction, la mé-traduction et la sous-traduction ; secundo, dans le domaine du péri-sens aux confins de la 

signification du signe, nous constatons des transformations sensibles amenées par la para-traduction, la dé- 

traduction et la contre-traduction, et tertio, dans le domaine du non-sens où nous sommes tombés en quittant 

l’horizon de la signification, nous faisons face à trois types qui détruisent sérieusement les signes et même qui les 

anéantissent en dernier lieu ; à savoir l’anti-traduction, l’a-traduction et la non-traduction. Dans notre intervention, 

nous allons tâcher d’illustrer la Systématique de la désignification en traduction et de montrer sa contribution dans 

la formation des futurs traducteurs à les rendre lecteurs compétents de signes. 
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L'historisation du sens du texte comme condition de son interprétation 

Irena KRISTEVA 

Université de Sofia 

Plenary Speech 

La communication tente de décortiquer la méthode de traduction de textes classiques, conçue par Jean Bollack, 

connue comme l’herméneutique critique. Cette méthode mise en place par le fondateur du Centre de recherche 

philologique à Lille (1967) se place à la fois dans la lignée de Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff et sa méthode 

philologico-historique, et de Peter Szondi et sa méthode philologico-critique. 

Bollack se dresse contre l’interprétation qui se sert de référents et d’artefacts pour remonter à l’original. Il rejette 

cette approche textuelle avec l’argument que les textes sont des « constructions intellectuelles » autonomes, 

nourries d’« un regard critique sur la société de leur temps ». Le rapport immédiat au texte interprété devient donc 

essentiel pour sa compréhension et pour la réduction du risque de mauvaises interprétations. Comme Benjamin et 

Berman, Bollack tient beaucoup à la littéralité qui réside au fond de l’acte interprétatif. Il estime que l’objectif du 

traducteur serait, dans un premier temps, de chercher dans le texte le sens fixé par son auteur. Or, ce sens n’est pas 

universel malgré l’insertion du texte dans le contexte culturel et la tradition de son auteur. Ainsi, dans un deuxième 

temps, en tenant compte du déploiement du sens qui dépasse le sens fixé par l’auteur et en l’« historisant » par les 

interprétations déposées par d’autres lectures, le traducteur pourra supprimer la distance qui le sépare de l’original 

et accéder à son sens. 

Selon la méthode Bollack, l’« historisation » du sens de l’original permet de le réactualiser, en incorporant à sa 

lecture actuelle les lectures produites dans le temps. Le traducteur devrait être en mesure de restituer le sens 

originaire d’une œuvre et de l’expliciter pour ses lecteurs, en se servant des lectures antérieures de cette œuvre. Il 

devrait poursuivre parallèlement la réflexion sur sa propre pratique et la critique des traductions antérieures. Cette 

attitude critique vis-à-vis du texte ne signifie point qu’il faut subordonner la philologie à la philosophie, mais qu’il 

faut incorporer à celle-là la réflexion critique. Pour être efficace, l’approche philologique qui cherche à remplir la 

distance entre l’œuvre et la traduction, doit être renforcée par une interprétation critique. La lecture du texte ne 

sépare donc pas le travail de traduction du travail d’interprétation. Elle demande une « historisation plus radicale » 

(Bollack) qui, sans se séparer du moment de la création de l’œuvre, se propose de connaître ses représentations 

contemporaines. Bref, l’« historisation radicale » du sens du texte devient la condition de son interprétation. 

Somme toute, l’herméneutique critique permet de déchiffrer correctement les signes, les expressions et les formes 

textuels. Elle rend possible l’identification du sens originaire du texte à traduire. Elle fait dégager les singularités 

et les différences de l’original et de la traduction. Placée dans la double tradition de l’auteur et du traducteur, cette 

méthode historisante confronte leurs horizons dans la recherche du sens de l’original. Historiquement déterminée, 

elle représente une approche critique du texte à traduire, qui prend en compte sa réception par les diverses époques 

et le « conflit des interprétations » (Ricœur) suscité par ses lectures. 

Résumé (bref) : 

La communuication tente de présenter les enjeux de l’herméneutique critique de Jean Bollack. Cette méthode de 

traduction préconise que, pour être efficace, l’examen philologique qui cherche à combler la distance entre l’œuvre 

et sa traduction, doit être renforcé par une interprétation critique. Ne séparant pas le travail de traduction du travail 

d’interprétation, la lecture du texte-source demande son historisation radicale qui, sans ignorer le moment de sa 

création, vise à connaître ses représentations ultérieures. Bref, l’historisation du sens du texte devient la condition 

de son interprétation. Placée dans la double tradition de l’auteur et du traducteur, l’herméneutique critique 

confronte leurs horizons d’attente dans la recherche du sens de l’original. Historiquement déterminée, elle propose 

une approche critique du texte à traduire, qui prend en considération sa réception à diverses époques et le « conflit 

des interprétations » suscité par ses lectures. 

Abstract (short): 

The communication attempts to present the challenges of Jean Bollack’s critical hermeneutics. This method of 

translation recommends that, to be effective, the philological examination which aims to bridge the gap between 

the work and its translation, must be strengthened by a critical interpretation. Not separating the work of translation 

from the work of interpretation, the reading of the source text requires its historization. A radical historization aims 

to know its subsequent representations without ignoring the moment of its creation. In short, the historization of 

textual meaning becomes the condition of its interpretation. Placed in the double tradition of the author and the 

translator, critical hermeneutics confronts their horizons of expectation in the search for the meaning of the original. 

Historically determined, it offers a critical approach to the source text, which takes into consideration its reception 

at various times and the "conflict of interpretations" caused by its readings. 
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Plenary Speech 

Literary Depiction as Translation of the Ordinary Utterance 

Susan PETRILLI & Augusto PONZIO 

University of Bari Aldo Moro 

The genres of ordinary discourse, those used daily, in everyday discourse, those through which we speak 

ordinarily, condition us, even though we are mostly unaware of them. Between langue and parole, to 

evoke Ferdinand de Saussure’s terminology, there is a third: the relation is not dual but triadic. The third 

is the discourse genre. We always speak in a discourse genre. However, discourse genres do not only 

condition each speaker’s parole (the utterance). More than this, like language overall, they come from 

others. 

Discourse genres always contain the discourse of others. As original as they may be, as much as they 

would seem to belong to us, our discourse genres are always semi-other at least. 

“Our” word is never originally or authentically ours, but rather is always a reported word. When we 

speak we are always in a representation, we are always acting out a part in a script that has already been 

established according to the modalities of discourse genres and the typology of reported discourse. 

There are not only two types of reported discourse: direct discourse and indirect discourse. In addition 

to their multiple variants, there is a third type of reported discourse: free indirect discourse, with multiple 

variants in turn. However, as anticipated, we are never perfectly conscious of our performance – as good 

or as awkward as it might be –, we are never fully aware of the discourse genres and forms of reported 

discourse we are acting out. 

The specific task of literary writing is not to represent, as we do instead on a daily basis in ordinary 

discourse. On the contrary, the task of literary writing is to depict, and the condition for depiction is the 

capacity for distancing, objectifying, gazing from the outside, for extralocalization (Mikhail Bakhtin). 

Nothing is simpler than everyday performance; nothing more complex than literary depiction. But in 

light of the complex we can understand the simple. It follows that literary writing with its different 

discourse genres, which are complex genres, can help us understand, contemplate, reach awareness, 

critique, interrogate: all this in relation to the “simple genres” of our daily representations. 

Bakhtin and his Circle can help us in this work. Their main reference is Russian literature between the 

nineteenth and twentieth century. We, instead, will refer here to Italian literature. And we will do so 

without temporal limitations given that even free indirect discourse can be traced in Italian literature 

with Ariosto, as critics have observed, but as Pier Paolo Pasolini has also demonstrated, free indirect 

discourse is already present in Dante Alighieri, in his Divine Comedy. Italian literature, therefore, 

provides us with a very large space to reflect upon the depiction of ordinary, everyday representations 

in our discourses, and to reach awareness of the weight that the words of others have on our own words. 

To reflect on all this does not simply mean to evidence ideologies and social programing that subtend 

our discourse – most often even without us realizing it –, but also to reflect upon their genesis, their 

condition of possibility. 
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Teachers, Prospective Teachers and Teacher Educators Working Together to Shape the 

Future of ELT in Turkey 

Aysegül Amanda YEŞİLBURSA 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Plenary Speech 

English Language Teaching at the K12 level in Turkey has recently witnessed a number of curricular 

revisions that were made to align the country’s language learning goals with those of the European 

Union. Such changes have brought new demands and opportunities for those involved in English 

language teaching. One particular challenge for in-service and prospective teachers, in addition to 

teacher educators, is that they are now expected to function effectively in an educational system that is 

very different to the one from which they graduated. English language teacher education programmes 

can provide a context rich in opportunities for all participants to share new pedagogical knowledge and 

experiences that can help them to develop the professional competencies required to work well in the 

new system. In this talk, I will touch upon the expectations that the current educational climate has of 

English language teachers, and how professional dialogue between practitioners can help curricular 

innovations take hold. 
 

 

 
 

 

 

 

Plenary Speech 

Story-Telling in Fairy Tales 

Stefan NEUHAUS 

University of Koblenz-Landau 

Fairy-Tales are still very popular in German-speaking countries and they have been since the beginning 

of modernity in the 18th century. With the shift from the medieval structure of society to a secularized 

bourgeois society people wanted to fulfill his or her personal goals – and they contributed this way to 

the achievements of civilization and industrialization. The rise of a public society demanded newspapers 

and books and other media to negotiate between its members and pave the endless way to more progress. 

Beginning around 1800, most of the canonical fairy tales in the German language begin to appear, by 

such different authors like Johann Wolfgang Goethe, Ludwig Tieck, the Brothers Grimm, E.T.A. 

Hoffmann and Wilhelm Hauff. They contribute to the development of society in at least two ways: they 

create a simple, but at the same time artistic and innovative form (with the subgenres ‚Volksmärchen‘, 

‚Kunstmärchen‘ and ‚Wirklichkeitsmärchen‘), and they use it to convey the important values of modern 

society in a more or less complex way; values like virtue or faithfulness, braveness or discipline. The 

sociable aspect is reflected in stories framing stories where fictional narrators come together to entertain 

themselves. The intertextual model is very old, important prototypes are One Thousand and One Nights 

(Alf Laylah wa-Laylah), a collection of Middle Eastern folk tales compiled in Arabic and also known as 

Arabian Nights (the first translation into English appeared 1706-1721), and Giovanni Boccaccios Il 

Decamerone, a collection of about 100 novellas (from 1349-1353). The paper aims to explore the 

indicated social functions especially of the German tradition of story-telling by having a closer look at 

some of the best known German fairy tales. 
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Linguacultural Translation through Mike Collier’s Up the Baltick: Distant Memories 

from Local Contexts 

Guntars DREIJERS 

Ventspils University of Applied Sciences 

Plenary Speech 

The issue of identity has become a core subject in the cultural shift of translation studies. Literary works 

in translation highlight the dichotomy of “us vs. them”. The paper and presentation establish a diachronic 

perspective of evolving Latvian identity in Mike Collier’s Up the Baltick where two prominent British 

men of the 18th century – Samuel Johnson aka Dr Johnson and James Boswell share their travel 

experience via Courland and Livonia (now the Baltic States). The book is a travelogue of 

psychogeography of the places visited, and it contains dialogic encounters with local people. The 

translation of the travelogue poses several challenges. First, the book contains various historic 

linguacultural references, for example, toponyms that have different names today. Secondly, the source 

text is imbued with humorous conversations typical of Dr Johnson’s character and style. Thirdly, from 

a perspective of Critical Discourse Analysis, the source text presents the local (i.e. Baltic) linguaculture 

from a British viewpoint, which does not always present the prescriptive diachrony of the age as reflected 

in Latvian sources. The aim of the paper and presentation is to foreground the challenges in the 

translation done by a graduate of the Latvian Academy of Culture – Aija Uzulēna. To reach the aim of 

foregrounding the challenges, it has been important to establish linguacultural codes – locality, people, 

traditions and language in source and target texts for contrastive reasons. Thereafter, it can be stipulated 

that the link between source and target texts has contributed to a dialogic and evolving nature of Latvian 

identity, and in general any discussion of identity facilitated by the relationship between literary source 

and target texts. 
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Özet ID: 1 

Nahçivan Folklor Örneklerinde Peygamberle İlgili Sujet ve Motifler 

Çinara RZAYEVA 

Azerbaycan Bilimsel Akademisi 

Büyük bir tarihe sahip Türk halklarının dili, kültürü, sözlü ve yazılı edebiyatı da eski, zengin ve çok 

yönlüdür. Bu zenginliği Türkler tarihi geçmişinden, babalarından, dedelerinden alarak bugüne kadar 

yaşatmış ve korumuştur. Makalede peygamber anlayışı incelenir, onların işlenme sıklığı belirlenir. Önce 

peygamber kelimesinin anlamına bakalım. Kelime sözlükte Farsça bir kelimedir, manası “Tanrı'nın 

talimatlarını bildiren ve yorumlayan kişi; resul, nebi Muhammed, ikinci anlamı gelecekten haber veren 

kişi, üçüncü anlamı ise temiz, pak, kutsal kişi anlamında "açıklanmıştır. İşte folklorda da bu anlamlarda 

kullanılmıştır. Peygamber kavramı tüm folklor türlerinde ortaya çıkması memnuniyet vericidir. Folklor 

metinlerinde sadece isimleri geçmiyor, aynı zamanda becerileri ve hizmetleri de yansıtılıyor. Öyle ki, 

Hızır peygamber darda olana yardım etmeyi ve aşıkları birleştirmeyi ile folklorda özel yere sahiptir. 

Süleyman peygamber de hayvanların dilini bilmesi ile, Musa peygamber esası ile, Yunus peygamberi 

balığın yutması ile diğer peygamberler de olumlu karakterleri ile folklor metinlerinde  yer  alır.  Folklor 

metinlerinde bahsedilen Adem, Nuh, Hz Muhammed Mustafa, Musa, Yakup, İbrahim, Yusuf, Cebrayil, 

Davut, Süleyman, İsmayıl, Hızır ve diğer peygamberler çalışmaya dahil edildi. Not edelim ki, metinlerde 

peygamberlerin adı çeşitli isimlerle yansır. Örneğin, Nuh peygamberle ilgili metinlerde Nuh, Hazreti 

Nuh, Nuh Nebi gibi ifadelere rastlanır. Hızır peygamberin adı da Hızır İlyas, Hızır peygamber gibi 

isimleri geçiyor. Araştırma sırasında isimleri geçen peygamberlerin hemen hepsinin adı kutsal kitabımız 

olan Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Makalede, Nahçıvan, Türkiye ve Kur'an-ı Kerim'den örnekler 

gösteren bir dizi karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Yapılan araştırmalar da kanıtlamaktadır ki, eski ve 

büyük tarihe, hem de zengin kültüre, folklora sahip olan Türk halkları her zaman kendi milli- manevi 

değerlerini, folklorunu, eski geleneğini koruyarak bugüne getirmiş ve bundan sonra da bu zengin mirası 

koruyarak gelecek nesillere iletecek. 

Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, Türk, folklor, peygamber. 

 

 

 
 

 

 

 

Özet ID: 2 

Edebiyatta Yeni Bir Alan Olarak Edebi Gazetecilik 

Eren ALKAN 

Ege Üniversitesi 

İngilizcede pek çok karşılığı olan (literary journalism, non-fiction, narrative journalism, literary 

reportage, reportage literature, creative non-fiction, new journalism vb) edebi gazeteciliğin Birleşik 

Devletler ve Avrupa’da tanımı ve alanı üzerine yapılan çalışmaların tarihi çok uzaklara gitmez. Yirminci 

yüzyılın ikinci yarısından sonra akademi dünyasında ciddi şekilde tartışılmaya başlanan edebi 

gazetecilik, yirmi birinci yüzyılın edebiyat çevrelerinde popüler alanlardan biri olacağının sinyalini son 

on yılda gerek ders müfredatlarındaki yeri gerekse alan yazında çıkan akademik dergi ve kitapların 

sayısındaki artışla vermektedir. Edebiyat dünyasında entelektüel, sanatsal ve edebi tartışmaların 

yapılabileceği yeni bir alan bulma gereksinimi, (post) postmodernizmin tüm kültürel ve sanatsal 

faaliyetleri bilinmezliğe sürüklemesiyle daha da fazla hissedilir olmuştur. Karmaşık ve henüz emekleme 

aşamasında olan edebi gazetecilik de gerek tanımı gerekse alanı bağlamında bu noktada bu gereksinimi 

de karşılamak üzere dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu çalışmada, anaakım eleştiri türleri arasında 

kendisine yer edinmeye çalışan edebi gazeteciliğin tanımı, yöntemi ve dünyadan önemli örnekleri 

betimleyici doküman analizi yoluyla irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Edebi gazetecilik, yeni gazetecilik, Amerikan edebiyatı, 21. yüzyıl, eleştiri. 
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How Well Do Gender Differences Explain Student Reactions and Preferences on 

Written Corrective Feedback to Multiple Draft Essays in an EFL Context? 

Vasfiye GEÇKİN 

İzmir Demokrasi Üniversitesi 

Abstract ID: 3 

This paper explores whether gender differences account for reactions and preferences of tertiary level 

students to written corrective feedback (WCF) given to their multiple draft essays in an EFL setting in 

Turkey. The specific areas under investigation are (a) how much of the feedback given to the preliminary 

and final drafts are read and paid attention to, (b) the preferred (i) main feedback providing agent(s) (ii) 

method of correction, (iii) language of feedback, (c) the beliefs on (i) the content of feedback (ii) what 

needs to be corrected in multiple draft essays and finally (d) students’ self-evaluations of their general 

and academic writing skills in L2 English. A structured survey approach was adopted as the design of 

the study and the data were collected through convenient sampling. 160 students (half males and half 

females), who volunteered to take part in the study, were given a 5-point Likert scale questionnaire 

(α=.85) adapted from Ferris (1995) and Lee (2008) along with a short demographics survey. Independent 

sample T-tests were used to analyze the data. As for the main findings, both groups reported that they 

read most of the WCF given to their preliminary drafts but only some of the WCF given to their final 

drafts, preferred English as the language of WCF and had no trouble comprehending the feedback given 

in English. The writing instructor was reported to be the preferred main feedback providing agent for 

both groups. Female students different significantly from their male peers in that the females asked for 

more content related feedback to their first drafts and grammar and lexical feedback to their final drafts 

and preferred coded feedback and a combination of comments, corrections and scoring more than the 

males did. Overall, males rated their academic writing skills in L2 English more advanced than the 

females did. 

Keywords: Gender, written corrective feedback, multiple draft essays, EFL. 

 

 

 
The War Between Angels and Demons: A Comparative Analysis of the Depiction of 

Women in Literature 

Senem ÜSTÜN KAYA 

Başkent Üniversitesi 

Abstract ID: 4 

Are they evils or angels? Are they daughters of holly souls or female heirs of Eve? World was created 

by God and has been ruled by men for ages in patriarchal societies. Men have been the authority of the 

societies where women have been accepted as the subordinate figures. Categorized as either holly beings 

or evils, women have been labelled with binary epithets: good, bad, evil, angel, monster, witch or mother. 

In the 19th century, due to the Industrial Revolution and women’s movements, a new term emerged in 

literature: “the New Woman”, coined by Sarah Grand. It was a threat to the traditional norms of patriarchal 

societies because women began to react against the ideal Victorian woman concept. In 1979, Sandra 

Gilbert and Susan Gubar stated that women have been categorized as either “angles” or “monsters” by 

male authors and it was essential for feminists to destroy this dichotomy in their notable work, The 

Madwoman in the Attic. Influenced by the changes in the western culture, in Turkish literature, feministic 

movements emerged in the second half of the 19th century. Although the depiction of female characters 

in literary texts has been analyzed by many researchers and feminists, this study provides a comparative 

analysis of women’s depictions as either angels or demons in different cultures. Within this scope, female 

characters from the literary texts of Turkish and western literatures were comparatively chosen to 

demonstrate how certain authors similarly presented two opposing females in their literary works. 

Keywords: Angels, monsters, dichotomy, comparative analysis, depictions of women. 
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Maggie as the Other in Helen Edmundson’s The Mill on the Floss 

Yalçın ERDEN 

Karabük Üniversitesi 

Women, who were expected to be subservient, suffered from financial, political, academic, and social 

impediments during the Victorian era, and it is possible to observe the reflections of this fact in various 

works of art penned in that period. There is no doubt that George Eliot’s The Mill on the Floss (1860) is 

a highly significant fictitious works of art that sheds light on the subordination of Victorian women. 

Furthermore, the playwright, Helen Edmundson, masterfully displays how unsubmissive women of the 

era are marginalized in society presenting a compact and unprecedented version of the novel through 

her theatrical adaptation, The Mill on the Floss (1994). Without renouncing the basic storyline, 

Edmundson gives voice to Eliot’s protagonist, Maggie, onstage and allows the audience to sympathize 

with a marginalized Victorian woman. In this paper, after providing background information concerning 

the condition of Victorian women, how women are systematically attempted to be nullified by 

patriarchal tools such as motherhood, male-centred education, and socioeconomic marginalization is 

displayed through Maggie’s interaction with the members of society. Next, how social expectations and 

hypocritical social standards render Maggie, as a woman of the century, the other is interrogated. Finally, 

the identity crisis faced by women is analysed and discussed focusing on three subtly voiced 

personalities of Maggie throughout the play. 

Keywords: Helen Edmundson, The Mill on the Floss, the marginalized Victorian woman, fragmented identity. 
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Ankara’nın Ütopyasından Panorama’nın Realitesine 

Tuba KOÇAK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Bu çalışmada, Yakup Kadri'nin 1930'lu yılların başında kaleme alarak 1934 yılında yayımladığı Ankara 

romanı ile birincisini 1950 yılında, ikincisini de 1954 yılında yayımladığı Panorama I ve II romanları 

arasında “asıl mesele” ve “umulan-gerçekleşen” bağlamında ortaya çıkan farklar nezdinde bir mukayese 

yapmak amaçtır. İki eserin oluşumu arasında geçen sürede hem ülkenin genel durumunda ciddi 

değişikler yaşanmış hem de yazarın hayatı ve bunun doğal sonucu olarak fikriyatı ile edebi olgunluk 

seviyesinde değişimler olmuştur. Ankara’yı 1934'te yayımlayan Yakup Kadri, romanın olay zamanını 

1945 yılına dayandırır. Yani yaşayıp tanık olduğu seneleri de anlatmakla birlikte yazarın, henüz 

yaşanmamış bir on yılı anlattığı görülür. Eserin "Üçüncü Kısım" tasnifiyle birlikte başlayan ve anlatının 

sonuna kadar devam eden kısım bir ütopyadır. Yakup Kadri, kendi durduğu takvimsel zamanın ötesini, 

bir varsayımlar silsilesi niteliğinde hayal gücüyle -hatta daha doğru ifadesi ile söylenecek olursa umut 

gücüyle- kurgulamıştır. Ancak tek bir eserde toplanıp, tek bir romanmış gibi okura sunulmuş olan 

Panorama romanlarının ikisinde de anlatı zamanı, tam da yazarın yaşadığı gerçek zamanla uyumlu 

olarak sonlanır. Anlatı zamanı ile olay zamanı arasında realist bir bağ vardır. Demek ki, Panorama’da 

Yakup Kadri, yalnızca bizzat yaşadığı gerçek bir süreci anlatmıştır. Bu çalışmada; Ankara’da 

yaşanmadan anlatılmış muhayyel on yılın Panorama I ve II’de yaşanarak anlatılması üzerine ortaya 

çıkan farkların aktarılması amaçlanmıştır. Mukayese yöntemi ile tespit edilen farklar maddeler hâlinde 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, Panorama. 
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Yekta Kopan’ın Eserlerinde Sözlüksel Alan Kuramı Temelinde Bir İnceleme 

Ceren SELVİ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Özet ID: 8 

Sözlüksel alan terimi, aynı kavram etrafında toplanabilen, aynı kavramsal imgeyi zihinde canlandıran yapısal 

düzen şeklinde tanımlanabilir. Sözlüksel alan teriminin karşılığı ancak aynı metin içerisinde bulunabilir. Bir 

metin içerisinde yer alan, aynı konu etrafında bir araya gelebilen terimler, o konunun sözlüksel alanını 

oluştururlar. Bu görüşün temelinde, Humbolt vb. düşünürlerin, dünya görüşünün temelini dil penceresinin 

oluşturması yer alır. Başka bir deyişle sözlüksel alan aynı kavramı sunmak ya da geliştirmek, gerçekliğin aynı 

alanını betimlemek, aynı düşünceyi ifade etmek için kullanılan sözcüklerin tümünün oluşturduğu yapısal 

düzene verilen addır (Kıran, 2013: 301). Sözlüksel alan terimi, metnin dışına çıkmama koşuluyla, metin 

çözümlemesinde çok üretici olabilir. Bir sözcenin sözlüksel alanı, uzayıp giden imgelerin kaynağı olan 

sözlüksel alanlar arasındaki girişimleri inceleyerek, izleklerin yakınlığı ve anlamların bitişikliği üzerine 

kurulan yakınlaştırmalar deneyerek oluşturulur (Kıran, 2013). Sözlüksel alan, aynı gerçeklik düzlemini 

belirten sözlüksel birimlerin oluşturduğu yapısal düzen olarak tanımlanmaktadır (Vardar, 2002). Bir öyküde 

yer alan sözlüksel alanların belirlenmesi, öykünün biçembilimsel betimlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Sözlüksel alanın belirlenmesi, metindeki izleği ve bağlamı bulma ve daha sonraki çözümleme aşamalarında 

önem taşımaktadır (Günay, 2007). Bir gösterge, öteki öğelerle birlikte ve onlarla bütünleşerek, onların da 

yardımıyla bir kavramı yansıtmaktadır. Göstergelerin bağlı bulunduğu bu öğelerin oluşturduğu bu bütünlüğe 

bağlam adı verilmektedir. Bir kavramın taşıdığı anlam birlikte kullanılan öğelerle birlikte metnin konusuna 

da bağlıdır (Aksan, 2007). Bir metin içerisinde sözlüksel alan oluşturan terimlerin tespiti; metin oluşturan 

yazarın imge dünyasını ortaya koyar. Bu çalışmada da sözlüksel alan hakkında yapılan çalışmalar hakkında 

bilgi verilecek ve Yekta Kopan'ın öykülerinden sözlüksel alan bilgisi tespit edilebilenler üzerinde bir 

sınıflandırma yapılacaktır. Her bir öykünün temel çıkış noktasını oluşturan sözlüksel alan kavramı tespit 

edildikten sonra bu sözlüksel alanı oluşturan kavram veya tamlamalar açıklanacak ve kısaca öykünün teması 

ele alınacaktır. Yapılan bu sınıflandırma ile şâirin dünyaya bakış açısı, imge dünyası ve okuyucuya iletmek 

istediği mesajlar dilbilim alanının bakış açısı ile ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sözlüksel alan, imge, Yekta Kopan. 
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Twilight of the Self: The Uncanny 

Nihan SARAL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Sigmund Freud dealt with the subject of “self”, thus he contributed to the western philosophy which had 

always associated “self” with “logos”. During the 1880s, Freud was close to the idea that “a self lacking 

itself” existed while he was challenging the traditional understanding of the self with the cogito. Freud, as a 

psychoanalyst, approached to the presence of the self by observing and trying to decode the human. His 

starting point was the word, uncanny so he handled just a word to start questioning the self whose presence 

and absence are equal when Freud’s views are taken into consideration. Freud began to resolve his question 

by searching the word’s meaning. His initial crux was the German word heimliche which he, then, found out 

to mean unheimliche. Consequently, he united the two different words forming the term uncanny. At this 

juncture, this research reflects on how Freud concludes - in terms of functioning and purpose - that “self” 

means “otherness” if the effects of the uncanny on the multiplicity of the self, the decay of logos and mind, 

the truthfulness of images and meanings, and the unity of the conscious and the unconscious are taken into 

consideration as well as focusing on whether the uncanny is a literary term or not as it is still a widely used 

term in our modern era in different fields of studies such as literature and visual arts. The research consists 

of two parts to try to show what the uncanny is and how this psychoanalytical term can be used in literature 

and other fields of art. 

Keywords: Freudian, uncanny, psychoanalysis, literature, visual arts, multidisciplinary term. 
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A Critical Analysis of Turkish Translations of Edgar Allan Poe’s The Masque of the Red 

Death 

Yonca Gül UĞURLU 

Selçuk Üniversitesi 

Abstract ID: 10 

Well into twentieth century, translation had been treated as being one of the several methods of teaching 

another language. After cultural turn, which dominated and affected almost every area of social sciences, 

translation as a scientific study became an untouched field which is always to be to explore. Whereas some 

aspects of translation studies still remain in the dark, some have been practiced so many times that a wide 

array of individuals from academicians to teachers, from librarians to press have touched upon them one way 

or the other. In this study one of this “many times practiced and discussed” area of translation studies, that is 

translation criticism, will take place in the centre. While stating necessary theoretical background pertaining 

to translation criticism, this brief study also aims to present a comparative translation criticism of Edgar Allan 

Poe’s short story called The Masque of the Red Death to its Turkish translations by Tomris Uyar and Hasan 

Fehmi Nemli who both named their works as Kızıl Ölümün Maskesi. Through this study, translation decisions 

and choices adopted by the translators are evaluated and discussed to reach and obtain theoretically sound 

results. 

Keywords: Translation criticism, Edgar Allen Poe, Tomris Uyar, Hasan Fehmi Nemli, gothic literature. 

 

 

 
Comparison of Bilinguals and Monolinguals in Terms of Attitudes Towards Foreign 

Language Learning: A State University Case in Turkey 

Süheyla DEMİRKOL ORAK 

Fırat Üniversitesi 

Abstract ID: 11 

Hermann’s inquires (1980, p. 247) “How is that some people can learn a foreign language quickly and 

expertly while others, given the same opportunities to learn, utter failures?” (as cited in Yüksek, 2013). 

According to literature, the answer to this question relies on the effect of some kind of attitudes. According 

to Bialystok (2001), there is a direct proportion between bilingualism and cognitive development in terms of 

concentration and restriction, and so that enhancing impacts of bilingualism are detected on tasks and 

continuum where the concerned function is desired. While there is a widespread phenomenon among 

scholars(Baker, 2010; Baker & Jones, 1998; Bialystok, 2001; Elçin, 2014; Gömleksiz,2011; Karahan, 2007), 

the question comes to the stage concerning whether there is a significant difference between monolinguals 

and bilinguals in terms of their attitudes towards foreign language learning (Learning English). By relying on 

the aforementioned scholars and researchers ‘ opinions, this quantitative descriptive case study was designed 

with the purpose of investigating whether there is a relationship between bilingualism and language learning 

attitude; and examining whether there is an important difference between monolinguals and bilinguals in 

terms of their attitudes to learn English. In line with the purpose, the concerned case study was conducted to 

totally 80 students (37 Turkish monolinguals at prep school, and 43 Turkish-Arabic bilinguals at TÖMER- 

Turkish Education Centre) at a middle sized School of Foreign Languages at a state university in the east part 

of Turkey. Convenience sampling was employed and ‘The Language Attitude Questionnaire’ developed by 

Cook and composed of six clusters of social, psychological and personal monolingualism and social, 

psychological and personal bilingualism was administered to collect data. Independent sample T-test was 

benefitted to analyse the results and the result was p = .61 (p > .05) which meant that there were not any 

differences between monolinguals’ and bilinguals’ attitudes towards learning a new language in the 

concerned context. When the six clusters were analysed in detail, it was possible to see that there was only 

slightly difference in the part of ‘Personal Bilingualism’ p= .07. Even in the detailed analysis of the clusters, 

the mean values were too close to each other. According to the results of the study, Monolinguals are also 

positive about learning a new language in terms of their attitudes, which implies that through learning 

students’ strong points about learning a new language, English teaching can be less painful. 

Keywords: Monolingualism, bilingualism, foreign language learning, attitude. 
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A Glimpse into the Feminist Movement: The Identity Construction of Chicana Women 

on Borderlands: Sandra Cisneros' The House on Mango Street and Gloria Anzaldua's 

Borderlands/La Frontera: The New Mestiza 

Aslınur BAYAL 

Doğuş Üniversitesi 

Abstract ID: 12 

Chicana/o studies focuses on the tumult and challenges of Chicana/o life on the physical and 

psychological borderland between The States and Mexico. On the borderland, dwellers experience 

migration, in betweenness, displacement and frustration. English and Spanish merge to explain the social 

and economic conditions of the subjects with hybrid identities. In this study I will discuss gender roles, 

female experience of dual identity, domestication, identity construction, conservative culture, and a 

quest for a dignified life. Therefore, this study scrutinizes the lives and the motives of the characters in 

The House on Mango Street in the eyes of its female protogansit, on the threshold of womanhood and 

the identity confusion of the ostracized protagonist due to her sexual and ethnic identity in Gloria 

Anzaldua's Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. 

Keywords: Chicana/o studies, postcolonial feminism, American literature. 
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Abstract ID: 13 

The sentence 'The giraffes are tall and yellow' is scopally ambiguous. It can refer to the giraffes that are 

both tall and yellow and it can also refer to some giraffes which are tall and some others which are 

yellow. The first interpretation is known as the ‘Boolean (strong) interpretation’ and the second one as 

the ‘split (weak) reading’. Despite an abundance of developmental research on the syntax of sentential 

and phrasal predicates in child language, research on the semantic interpretation of conjunction (and) is 

quite scarce. Tieu et al. (2018) reported that English-speaking three-year-olds were sensitive to the 

Boolean interpretation of conjunction and interpreted the sentences exemplified above similar to the 

adults. This is the first study in the literature aiming to investigate how Turkish-speaking 5-year-old 

preschoolers and adults comprehended conjunction in plural predicates in compatible (i.e. The giraffes 

are tall and yellow) and incompatible (i.e. The giraffes are tall and short) conditions. The participants 

took part in a Truth Value Judgement Task in which they were presented with pictures accompanied by 

sentences uttered by a puppet. The task involved judging the sentences which included 8 test items, 2 

training items, 6 fillers and 8 control items of plurality and singularity. A two-way ANOVA analysis 

showed that there was a main effect of context F (1, 134) =33.52, p<.001) and group F (1, 134) =4.70, 

p=.032) in child and adult interpretations. The results indicated that just like the adults, the children were 

sensitive to both the Boolean and the split interpretation of conjunction in the incompatible condition. 

However, in the compatible condition, the adults preferred the Boolean reading whereas the children 

opted for the split reading. To converge to the adult language, children need to develop a blocking 

mechanism where the Boolean interpretation is favored over the split reading. 

Keywords: Conjunction, Turkish, child language. 
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Anxiety in Foreign Language Learning 

Nagihan DÖYEN 

KTO Karatay Üniversitesi 

In language learning the main characteristics of learners have a huge impact on the quality of courses. 

The five variables – anxiety, creativity, willingness to communicate (WTC), self-esteem, and learner 

beliefs – could facilitate or inhibit the learning process. Among these, anxiety is considered the most 

significant variable that influences foreign language learning. At least when it is involved, we forget 

things we otherwise know or make some stupid mistakes. Foreign language anxiety is a type of 

situational anxiety because it is especially experienced in second/foreign language contexts. Broadly 

speaking the relation between anxiety and foreign language learning is generally reported to be negative. 

It has been estimated that nearly one-third of students experience some kind of foreign language anxiety 

in the learning process. Moreover, among all other skills, speaking is the most problematic one that 

anxiety inhibits in foreign language learning. English language learners frequently show a feeling of 

tension, nervousness or anxiety as they learn to speak English and claim to have a "mental block" against 

learning English. In the foreign language anxiety studies, students generally indicate that the highest 

level of anxiety is created by speaking in the foreign language classroom. Most students state that they 

feel most anxious when they have to speak in front of their peers. Anxiety has been highly related to 

personality type. Although anxiety is one of the strongest emotions that negatively influences language 

learning process, with the aid of the teachers it is possible to reduce or eliminate it. 

Keywords: Anxiety, foreign language learning, personality types, speaking, variables. 
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Abstract ID: 16 

Coffee is one of the most popular beverages around the world and its social and commercial value is 

widespread. Drinking coffee becomes some kind of a ritual and a favorite pastime activity for many 

societies. The word &quot;coffee&quot; is originated from the Arabic word qahwa, which later became 

kahve in Turkish language, and entered European languages after coffee is introduced to Europe from 

the Ottoman Empire. In Ottoman Empire, especially in 16th century, Turkish people's first confrontation 

with the coffee is happened. After that time, “Turkish coffee” began to be considered as a special kind 

of coffee due to the differences both in preparation and presentation. Considering the presentation, 

roasted coffee beans are boiled in a special pot named cezve in Turkish, usually with sugar, and served 

in a cup named fincan which is  generally  have  a  size  like  an  Italian  espresso  cup.  In  Britain, first 

coffee house is opened by Pasqua Rosée in St. Michael’s Alley, Cornhill, London who was a Turk whose 

real name was Paşa Rıza. After the introduction of coffee and establishment of coffee-houses in Britain, 

the public gave a special meaning to Turkish coffee and coffee-houses as a means of socialization and 

education. Thus, coffee-houses served for a long time to illuminate British citizens. This study is aimed 

to analyze the interaction between British and Ottoman culture with relation to the introduction and 

negotiation of coffee and coffee- houses in Ottoman and England. 

Keywords: Ottoman culture, Turkish coffee, coffeehouses. 
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Safahat’ta Geçen Bazı Veciz İfadeler Etrafında 

Murat TURNA 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Safahat, Türk edebiyatının en çok okunan kitaplarındandır. Ona gösterilen ilginin çeşitli nedenleri 

vardır. Kitabın İstiklâl Marşı’nı kaleme alan Mehmet Âkif’e ait olması, Âkif’in son dönem Türk 

edebiyatının önemli isimlerinden biri olması, Safahat’ın muhteva yoğunluğu, Türk toplumunun 

sorunlarına eğilmesi ve bir asır boyunca güncelliğini kaybetmemesi söz konusu sebeplerden bazılarıdır. 

Eserin genel itibariyle sade, anlaşılır bir dil ile yazılması da bu sebeplere eklenebilir. Halk dilinden uzak 

olmayan yazım tarzı, Âkif’in kendine has üslubu akıcı ve akılda yer eden bir eserin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Safahat’ın çok okunmasını, akıcılığını ve akılda kalıcılığını sağlayan veciz ifadeler ise 

dikkat çekicidir. Önemli bir meseleyi, belli bir prensibi, şairin perspektifini özetleyen veciz mısralar, 

Safahat’ın en çok ilgi çeken özelliklerinden biri olagelmiştir. Bu çalışmada, Safahat’ta geçen bazı veciz 

ifadelere odaklanılacaktır. Böylece Safahat’ın söyleyiş boyutuna bir kez daha farklı bir ışık tutulması 

amaçlanmıştır. Safahat’ta, anlamındaki yoğunluğun söyleyiş güzelliğiyle buluştuğu ve adeta birer 

formülü andıran özlü ifadelerin sayısı oldukça fazladır. Bunların hepsini ele almak ise kısıtlı bir 

çalışmanın kapsamını aşar. O yüzden, belli konu başlıkları altında seçmeye tabii tutarak kitapta geçen 

veciz ifadelerin anlam boyutu ele alınacak ve bugüne hangi mesajları sunduğu üstünde durulacaktır. 

Çalışma, eserde geçen veciz ifadelerin, anlatılan konu hakkında okuyucuyu düşündürdüğü, kitlelerin 

esere tekrar dönmesini sağladığı ve işlenen konunun “Âkifçe” ifadesini verdiği sonuçlarına varır. 

Anahtar Kelimeler: Safahat, Mehmet Âkif Ersoy, edebiyat. 
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Abstract ID: 18 

Das Konzept des sprachlichen Weltbildes geht auf den Humboldtschen Begriff der sprachlichen 

Weltansicht zurück (Dobrovol’skij D.: 172, 1996). Die moderne Linguistik hat eingesehen, dass real 

funktionierende Modelle der menschlichen Sprache nur unter Berücksichtigung bestimmter 

Wissenstypen entwickelt werden können. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse der modernen kognitiv 

orientierten Linguistik, die die Renaissance des Weltbild-Konzeptes vorbereitet haben: 
(1) die sprachliche Strukturen sind Reflexe bestimmter kognitiv-konzeptueller Entitäten, 

(2) die Grundlage der Beschreibung und Explikation sprachlicher Phänomene ist das Wissen, 

(3) die “sprachliche Bedeutung” ist ein linguistisches Konstrukt, das keine psychologische Realität 

beanspruchen kann, (4) Sprachwissen und Weltwissen sind eng miteinander verbunden: Die Rezeption 

sprachlicher Äußerungen wird erst durch die Appellierung an das Weltwissen und die Ontologisierung 

der Welt erst mittels des Mediums Sprache möglich. Die Sprache ist das Instrument der 

Wissensontologisierung und nicht nur ein Kommunikationsmittel. Das Weltbild stellt ein Bild, das in 

einer bestimmten Weise organisierte Summe der Kenntnisse, die für das sinnvolle Funktionieren der 

jeweiligen Sprache notwendig sind, bzw. die Gesamtheit aller in der jeweiligen Sprache fixierten 

Vorstellungen der Träger dieser Sprache über die Welt stellt das Weltbild dieser Sprache dar. 

Keywords: die kognitive Linguistik, ethnomentales Weltbild, die konzeptuellen Strukturen, kulturverwurzelt, die 

Konzeptualisierung. 
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La narratologie linguistique comme nouvelle approche interpretative 
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Abstract ID: 19 

La présente communication se veut élucider la question de la pertinence de la narratologie linguistique en 

tant qu’approche interprétative dans la lecture et l’analyse du texte littéraire. Sa méthodologie de recherche, 

transdisciplinaire par son essence, s’applique parfaitement à l’étude à multiples facettes de la réalité narrative 

créée dans l’oeuvre littéraire et prévoit lors de ses démarches pratiques l’assemblage de telles méthodes et 

techniques, comme les analyses narrative et linguistique, l’analyse cognitive, l’analyse contextuelle et 

l’analyse stylistique. Une vraie prolifération d’approches transdisciplinaires à l’égard du texte littéraire étant 

assez souvent axées sur la personnalité de son créateur explique mon idée de suggérer une méthode aussi 

performante qu’efficace vu les immenses possibilités des théories narratives ou « nouvelles narratologies » 

(Pier et Berthelot, 2010: 6-8). De surcroît, je dirais qu’une telle recherche de méthode pluridimentionnelle et 

polyvalente de la lecture et l’interprétation du texte littéraire est dans la note avec l’envie des textologues 

ukrainiens et étrangers de trouver une souple méta-méthode de l’interprétation d’un texte littéraire 

(Vorobyova, 2013: 7). Les recherches narratives linguistiques de ces dernières décennies, visant à spécifier 

davantage la problématique des stratégies narratives dans la formation et le formatage d’un texte littéraire, se 

caractérisent par la réunion des vues traditionnelles, traitant celui-ci comme séquence d’unités 

communicationnelles agencées sémantiquement, et de nombreuses découvertes au sein des approches axées 

sur la textologie proprement dite, la cognitologie et la sémiotique, offrant de nouvelles formes de cohabitation 

des principes méthodologiques dans le processus de la recherche scientifique. Il convient de préciser que les 

composantes narratives de même que cognitives de la littérature d’une certaine période historique sont tout à 

fait exemplaires dans l’optique de l’étude de principales particularités modificatrices et transformatrices 

propres à un certain type de réalité narrative. 

Mots clés: la narratologie linguistique, la réalité narrative, une approche transdisciplinaire, un texte littéraire. 

 

 

 
An Examination of Differences Between Genders, Academic Majors and Grade Levels 

of Language Learners on the Use of Language Learning Strategies 

Ülkü KÖLEMEN 

İstinye Üniversitesi 

Abstract ID: 20 

This study aimed to examine the relationship between the second language learning strategy use, academic 

major, gender and grade level. 252 Bosnian university students from three different academic majors; 

education, engineering and economy from a university in Bosnia and Herzegovina participated in the study. 

The research data were collected from two inventories: an individual background questionnaire and Strategy 

Inventory of Language Learning (SILL) (Oxford, 1990). To analyze the data, descriptive quantitative method 

was used. Several statistical procedures, including descriptive statistics, Cronbach alpha test and multivariate 

analysis of variance (MANOVA) test were conducted to investigate the differences between males and 

females, 3 academic majors and 3 grade levels on the use of language learning strategies. Results indicated 

that males employ more frequent and different types of strategies than females. In terms of the academic 

majors, statistically significant differences were also found: Students majoring in economy field preferred 

memory, compensation and social strategies while students majoring in engineering field preferred affective, 

metacognitive and cognitive more. Students majoring in education field preferred all strategy types the least. 

Grade level was found statistically insignificant on the use of language learning strategy among Bosnian 

university students. The results provide significant practical and pedagogical implications regarding language 

learning and teaching, understanding the role of individual differences concept in language education. 

Keywords: Academic major, Bosnian context, gender, grade level, language learning strategies. 
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Mümin Suresinin Belâgat Yönünden İncelenmesi 

Rahmetullah UZUN 

Anadolu Üniversitesi 

Arap dili ve edebiyatında bir ilim olan belâgat, sözün açık, net, anlaşılır olmasıyla birlikte uygun mekan 

ve zamanda söylenmesidir. Arap dili ve edebiyatı açısından ayrı bir yere sahip olan cahiliye dönemi, şiir 

ve edebiyatın zirveye ulaştığı bir dönemdir. O dönemde panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenir, 

beğenilen şiirler Kabe’nin duvarına asılır ve dereceye giren şairler ödüllendirilirdi. Edebiyatın zirveye 

ulaştığı bu dönemde Kur’an’ı Kerîm indi ve sahip olduğu eşsiz belâgatiyle meydan okudu. Öyle ki, 

dönemin en seçkin edip ve şairleri bile Kur’an’ın dili ve üslubu karşısında hayretler içerisinde 

kalmışlardı. İnsanda doğuştan bir meleke olarak var olan belâgat, diğer birçok ilim gibi Kur’an’ın daha 

iyi anlaşılması için ortaya çıkmış ve zamanla müstakil bir ilim haline gelmiştir. Arap dili ve 

belagatindeki edebi sanatlar, Kur’an surelerinin her birinde eşsiz bir üslupla kullanılmıştır. Bu çalışmada 

Kur’an’ın surelerinden biri olan Mümin suresi belâgat yönünden incelenecektir. Mekke döneminde inen 

bu sure, Firavun ailesine mensup mümin bir kişiden bahsettiği için bu adı almıştır. Sure aynı zamanda 

üçüncü ayette geçen ve Allah’ın sıfatlarından biri olan, bağışlayan anlamındaki “Gâfir” ismiyle de 

anılmaktadır. Surede mecâz, istiâre, cinâs, tıbâk, kinâye ve mübâlağa gibi birçok edebi sanat 

kullanılmıştır. Çalışmada Kur’an’ı daha iyi anlayabilmek amacıyla sözlük, tefsir, belâgat vs. kaynaklara 

müracaat edilerek Mümin suresindeki edebi sanatlar incelenektir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, ayet, edebiyat, belâgat. 

 

 

 

 

 

 
Özet ID: 22 

 

Kutadgu Bilig’de Teg- Fiili Üzerine 

Okan Celal GÜNGÖR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Karahanlılar döneminde İslamiyeti’in devlet dini olarak benimsenmesiyle birlikte İslami hayat anlayışının, 

dünya görüşünün yansıtıldığı eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. Kutadgu Bilig, bu eserlerin ilkidir 

dolayısıyla Türk İslam edebiyatının ilk ürünüdür. XI. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından Balasagun’da 

yazılmaya başlanan ve 18 ay gibi bir sürede 1069/1070’te Kaşgar’da tamamlanan   bu   eser,   Karahanlı   

hükümdarı   Tabgaç   Kara   Buğra   Han’a    sunulmuştur.    Eserin ilk bilimsel neşri, Reşit Rahmeti Arat 

tarafından eserin üç nüshasına dayanılarak 1947’de gerçekleştirilmiştir. Arat, 1959’da Kutadgu Bilig 

metninin tercümesini yayımlamıştır. Üçüncü cilt ise Arat’ın ölümünden sonra Kemal Eraslan, Osman Fikri 

Sertkaya ve Nuri Yüce tarafından, Arat’ın hazırlamış   olduğu   malzeme   gözden   geçirilerek    1979’da    

indeks    olarak    yayımlanmıştır.   Bu çalışmada, daha Eski Türkçe döneminden itibaren görülen teg- fiilinin 

Kutadgu Bilig’de oluşturduğu birleşikler ve anlam özellikleri ele alınmıştır. Bu tür çalışmalar, hem eserin daha 

iyi anlaşılması hem de Türkçedeki fiillerin daha XI. yüzyıldaki anlam zenginliğini ortaya koyması açısından 

önem arz etmektedir. Teg- fiilinin anlamı, Arat’ın yaptığı çalışmanın indeks kısmında “değmek, dokunmak, 

ulaşmak” olarak verilse de fiil, eserde bağlama göre hem tek başına (dağıtmak; paylaştırmak, pay etmek; 

dokunmak; etkilemek, zarar vermek; girişmek; başlamak, yeltenmek; kapamak; örtmek; karşılaşmak; 

mücadele etmek; saldırmak; hücum etmek; söylemek; demek; uğraşmak; çalışmak, çabalamak; vermek; 

sağlamak, temin etmek, sunmak; yaklaşmak; davranmak, hareket etmek; yükselmek; unvan, mevki ilerlemek 

vb.) hem de isim+teg- kuruluşunda (başıñ kökke teg- “başın göğe ermek; beklenmeyen bir mutluluğa ermek”; 

emgek teg- “zahmet olmak; zahmet vermek; zahmet çekmek; zahmete katlanmak”; erejke teg- “rahata ermek, 

huzur bulmak”; küç (basınç) teg- “zulüm görmek, zulme uğramak”; muñka teg- "sıkıntıya düşmek", muyanḳa 

teg- “sevaba girmek”; ülüg teg- “nasip kısmet olmak”; yakın teg- “yaklaşmak”; yanut teg- “karşılık, yanıt 

vermek”; yası teg- “zararı dokunmak; zarar gelmek”; yoḍuġ teg- “iftiraya uğramak, maruz kalmak, 

suçlanmak”; “yük teg-” yük olmak; zahmet, sıkıntı vermek” vb.) kalıplaşmış olarak çok farklı anlamlara 

gelecek şekilde kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, fiil, teg- fiili, çok anlamlılık, birleşik yapılar. 
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Double-Edged Sword: Motherhood in A Mercy by Toni Morrison 

Pınar SÜT GÜNGÖR 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Abstract ID: 23 

This study explores the multiple meanings of motherhood in A Mercy by Toni Morrison. As a key image, 

mother-daughter relationship in the novel seeks to draw a very unusual kind of emotional tie. Morrison 

is concerned with defined roles of black mothers and terrible effects of these roles on their psyches. A 

Mercy asserts, in this context, a psychological revenge between Florens and her mother through dreams 

and inner monologues. Morrison emphasizes how, especially in black community, girls and their 

mothers who try to protect them against sexual abuse, think differently. In the interest of black mothers 

of Morrison’s fiction, A Mercy enhances psychological aspects of tie between protective mothers and 

daughters who feel abandoned. The results of these fallacies in the novel will be searched in terms of 

subconscious theories of Sigmund Freud. According to Freud, there is a direct connection between 

dreams and subconscious of someone and throughout novel it is seen that Morrison tries to dive into 

Florens’ subconscious via dreams. So, in this study both challenges of mothers in black community and 

psychological results of these challenges on daughters will be explained in detail. Besides, how way of 

thinking effects relations in the novel will be searched. 

Keywords: Motherhood, dreams, subconscious, Toni Morrison, Sigmund Freud. 
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Çeviribilim Odaklı Dergiler Hakkında Bir İnceleme 

Sıla MUTLU 

Sakarya Üniversitesi 

Serüveni yüzyıllara uzanan çeviri faaliyetinin kaynak odaklılıktan erek odaklılığa ve sonrasında sosyo- 

kültürel odaklılığa evrilerek bu yolculukta da dilbilimin içerisinden sıyrılarak bilimsel bir kimlik 

kazanarak üniversiteler bünyesinde akademik bir platforma taşınması 20. Yüzyılın ortalarına 

rastlamaktadır. 2. Dünya savaşı sonrasında bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle her geçen gün daha 

fazla ihtiyaç duyulan çeviri faaliyetine, küreselleşmenin hızla devam ettiğini göz önüne alırsak, şüphesiz 

gelecekte de önemini yitirmeyeceğini ifade etmek yanlış olmaz. Çeviri Ülkemizde de sayısı her geçen 

gün artmaya devam eden İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, Bulgarca ve Arapça dillerinde 

akademik çeviri eğitimi veren 37 üniversiteye bağlı yaklaşık 58 bölüm vardır. Bu bölümler piyasanın 

ihtiyacı ve bu alana duyulan ilgi ile birlikte çeviri sektörünün popularitesini de arttırmaya devam 

ettirmektedirler. Bu nedenle çeviribilimin akademik cephesine kuşkusuz büyük sorumluklar 

düşmektedir. Bu bağlamda akademik alanın paydaşlarından sayılan ve geniş kitlelere ulaşabilmesi 

nedeniyle çeviribilim yayınları da şüphesiz bir o kadar ön plana çıkmaktadır. Ancak ülkemizde hızla 

artış gösteren çeviri bölümlerine rağmen bu alanda aktif olarak yayın yapan dergi sayısının bu gelişme 

ile aynı orantıda ilerlemediğini savunmak hiç de yanlış olmaz. Ülkemizde geçmişten günümüze kadar 

faaliyet gösteren çeviribilim dergileri, derleme yayınlar veya süreli çalışmalar başlığı altında yapılan 

çalışmalara rastlayabiliyoruz. Ancak yine de bu çalışmaların süreklilik konusunda sınırlı kaldığını ve bu 

nedenle çeviribilim alanı ile ilgili çalışmaların alana hizmet veren dergiler yerine sıklıkla sosyal bilimler, 

edebiyat veya dilbilim dergilerinde veya bu alanda yayınlanan kitaplarda yer almaya başladığını ve bu 

nedenle   yayın   merkezinin   daha   çok    kitap    sektörüne    kaydığını    gözlemleyebiliyoruz.   Alana 

hizmet verecek dergilerin sayısının artması ve bu alanda yapılan yayınların çeviribilim odaklı dergilerin 

içinde yer alması şüphesiz hem genç bir bilim dalı olan çeviribilimin prestijini arttıracak, hem de bu 

alanda araştırma yapanlara ışık tutacaktır. Bu çalışmada çeviribilim odaklı dergilerin yukarıda bahsi 

geçen sorunları ve bu sorunlara yönelik öneriler ele alınıp tartışılacak ve katılımcılara sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, çeviribilim dergileri, çeviribilim yayınları. 
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The Challenge of Being a South Asian Female Immigrant in The Namesake and Brick 

Lane 

Cengiz KARAGÖZ 

Namık Kemal Üniversitesi 

Ersoy GÜMÜŞ  

İstanbul Üniversitesi 

Abstract ID: 25 

South Asian fiction has been very popular among literary circles and debates in recent years. Especially 

South Asian writers, who live in Western countries as the second generation immigrants, have produced 

a remarkable number of literary texts that have constituted a major part of the contemporary literary 

canon around the world. Jhumpa Lahiri and Monica Ali typify such South Asian writers with their well- 

known novels which narrate South Asian immigrants trying to adapt themselves to an alien Western 

land which they are not familiar with. Whereas The Namesake by Lahiri focuses on the experiences and 

life struggles of a Bengali family in America, Brick Lane by Ali deals with the vigorous effort of a 

Bangladeshi family to embark on better life standards in Britain. This paper intends to discuss the novels 

by touching upon difficulties of being a female South Asian immigrant in a Western setting. The focal 

point of the discussion is concerned with the women's feeling of loneliness away from their homeland, 

the burden of raising children in a foreign location, and their self-sacrifice for their husbands. It will be 

proved that both writers imply the ways in which being a female immigrant of South Asian roots almost 

amounts to being overwhelmed with heavier responsibilities than those men have. 

Keywords: Jhumpa Lahiri, Monica Ali, South Asian, female immigrant. 
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Âşik Veysel'in Şiirlerinde Doğa Güzellikleri 

Nergiz GAHRAMANLI 

Yeditepe Üniversitesi 

Âşık Veysel, Türk kültürünün en özgün alanlarından olan âşıklık geleneğini yaşatan halk şiiri türünde 

çeşitli eserler veren önemli halk şairlerinden biridir. Sivas’ın Şarkışla’ya bağlı Sivrialan Köyü’nde 

doğan şair, küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden önce sağ gözünü, babasının elindeki ucu sivri 

övendirenin saplanması üzerine de sol gözünü kaybeder. Çocukluğunu ve gençliğini köyünde geçiren 

şair, şehre göçtüğünde köyüne duyduğu hasreti dindiremez, bu gurbet yolculuğunu şiirlerine yansıtır. O, 

sadece aşk ve gurbet şiirleri yazan bir halk ozanı değildir. Vatanımız, milletimiz, Türklüğümüz, 

birliğimiz, tabiatımız üzerine pek çok şiir yazmıştır. Onun şiirleri tablo gibidir; Bu tabloda tabiat tüm 

güzelliğiyle yer almaktadır. Hayatımız için gerekli olan toprak, su ve ağaç, Âşık Veysel’in şiirlerinde 

önemli yer tutmaktadır. Doğanın güzelliklerini şair, şiirlerinde bir ressam gibi işlemiştir. Tabiattaki tüm 

güzellikleri görür gibi anlatan şair, “gönül gözüyle” gördüğü bu doğa güzellikleri ile bizim iç dünyamızı 

aydınlatmaktadır. Âşık Veysel, yeşil yapraklarla çevrilen, döşüne çeşit çeşit çiçek takılan, eteğinde 

koyun kuzu otlatılan dağlardan da söz eder. Gurbetteyken huzur bulduğu yeri, köyünü merak eder ve 

Beşerek Dağı’na olan özlemini dile getirir. Âşık Veysel hakkında birçok kitap, makale, bildiri yazılmış, 

üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Her yazıda Âşık Veysel’in farklı bir yönü anlatılmıştır. Tüm bunlar 

onun büyük bir şair olduğunu göstermektedir. Onun şiirleri halk ruhunun, sözlü halk yaratıcılığının 

kudretli ve parlak bir ifadesidir. Gözleri görmese de insanı, doğayı, köyünü en doğal haliyle dile getirmiş 

ve yüceltmiştir. Doğup büyüdüğü toprakların tabiatını tüm canlılığıyla, büyük bir coşkuyla anlatmıştır. 

Bu çalışmada yaşamını etkileyen doğa güzelliklerinin, tabiat unsurlarının şiirlerinde nasıl işlendiği 

örneklerle gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel, tabiat, toprak, su, ağaç, dağ. 
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Crossdressing as a Strategy in Defence of Women in Giulia Bigolina’s Urania 

Merve AYDOĞDU ÇELİK 

Independent Researcher 

Abstract ID: 27 

Giulia Bigolina (c. 1518 – c. 1569), the earliest female author to pen prose fiction in Italy, participates 

in the debate on women [querelle des femmes] with Urania, The Story of a Young Woman’s Love 

[Urania, nella quale si contiene l’amore d’una giovane di tal nome] (1552). A pioneering figure in terms 

of protofeminist literature in Cinquecento Italy, Bigolina defends the worth of women and equality 

between sexes in the work. Focusing on a female protagonist, Urania relates the experiences of the 

virtuous Urania who, soon after she learns to have been cheated on by her beloved, disappointedly leaves 

her hometown incognito. Notwithstanding initially employing male attire as a shield to her virtue, 

Urania’s crossdressing evolves into a strategy with a twofold purpose: Urania defends women and their 

worth in the dialogues she has with a group of women and men respectively, and she saves her beloved 

from captivity in disguise. In other words, crossdressing poses a challenge against the teachings of 

patriarchal culture because Urania masquerading as a man not only becomes an advocate of women, but 

she also reverses the hierarchical relationship between sexes. It provides Urania with the privileges of 

the opposite sex as she gains voice and freedom of action. Within this framework, basing its argument 

on the cultural and social significances of crossdressing as a subversive act, this paper reads Urania’s 

act as a tool in which Giulia Bigolina criticises the patriarchal culture and expresses her protofeminist 

thought. 

Keywords: Prose fiction, protofeminism, crossdressing, women’s literature, Giulia Bigolina. 
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Çeviribilimde Yerlileştirme-Yabancılaştırma İkiliğinin Sınanması 

Sevcan YILMAZ KUTLAY 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Yapısalcılık sonrası yaklaşıma kadar Çeviribilim kaynak-erek, yeterli-kabul edilebilir, biçem-içerik, 

yazar-çevirmen benzeri birçok ikili zıtlığı tartışmalarında barındırmıştır. Her ne kadar yapısalcılık 

sonrası yaklaşım ikili zıtlıkları yapısöküme uğratsa da Çeviribilim bu tarz ikilikleri halen 

kullanmaktadır. Antoine Berman’ın “Yabancının Sınanması” eseriyle vurgu kazanan “çeviri sürecinde 

‘yabancı’ ile karşılaşma” durumu Yorumbilim’den etkilenen araştırmacılar tarafından bir “kendini 

tanıma süreci olarak” derinlemesine incelenmiştir. Yabancılaştırma tekniği farklı bir tür kaynak 

odaklılığı beraberinde getirmiştir. Çünkü çeviri ile ideoloji ilişkisine odaklanan çalışmalar ve 

sömürgecilik sonrası yaklaşım göstermektedir ki eğer taraflar arasında bakışımsız bir güç ilişkisi varsa 

ve çevirmen/editör koltuğunda hükümran bir özne bulunmaktaysa erek odaklılık; farklılıkları silen, 

evcilleştiren, akıcılaştıran bir yerlileştirme ve/ya sömürgeleştirmeye araç olabiliyor. Öte yandan, bu 

denli geniş kapsamlı ideolojik vurguların olmadığı bazı çeviri süreçlerinde söylemsel farklılıklar bazen 

o denli yerlileştirilir ki yabancı bir eserin çevirisini okuduğunu bilen okur söz konusu yerlileştirilmiş 

öğeleri yabancılar. Bu da “aşırı yerlileştirilmiş olanın yabancıya dönüşmesi” olarak değerlendirilebilir 

ve yerli-yabancı zıtlığını hem kavramsal hem de yöntembilimsel olarak sorgulatır. Bu bildiri, 

Çeviribilim’de yerlileştirme-yabancılaştırma tekniklerinin hem kuramsal hem uygulamadaki sınanma 

durumlarını yerli ve yabancı kavramlarının ontolojik kökenlerini sorgulamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri, yerlileştirme, yabancılaştırma, söylem. 
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Türkçe-Rusça Edebi Metin Çevirilerinin Bazı Özelliklerine Dair 
 

 

 

 

 

 
 

Özet ID: 31 

Kamala Tahsin KARİMOVA 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Candan İNAL 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Günümüzde birçok çeviri türü bulunmaktadır: senkronize, konferanslarda ardışık, radyo ve televizyon 

yayınları (medya), kaset kayıtları vb. Ve bu bağlamda, modern dünyada iyi bir çevirmenin rolü her 

zaman ön planda olacaktır. Kültürel, ekonomik ve politik bağların gelişmesi ile bağlantılı olarak Rusça- 

Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri çalışmalarına olan ilgi gittikçe artmaktadır. Aynı zamanda, Rus dilini 

öğrenmek Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin temsilcileriyle iletişim kurmak için fırsat 

vermektedir. Dilsel olmayan bir ortamda Rus Dili öğretiminde (özellikle Türkiye’de), önemli faktörler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, her şeyden önce, eğitim sistemi için bir zihniyet meselesidir. 

Öğrencilerin kültürel birikimlerinin artırılması ve ulusal eğitim sisteminin özelliklerine ilişkin bilgilerin 

uygulamalı olarak öğrencilere aktarılması, eğitim sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Çeviri, insanlar düşüncelerini farklı dillerde ifade ettiklerinde, dilin iletişim işlevlerini yerine 

getirmesine yardımcı olan bir araçtır. Dolayısıyla çeviriyi diller arası iletişimin bir eylemi olarak 

yorumlamak adil olur. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı 

Bölümü öğretim elemanları olarak, bütün “Türkçe-Rusça” ve “Rusça-Türkçe” çeviri derslerinde, Türk 

öğrencilerin karşılaştığı bazı zorlukları gözlemlemekteyiz. Zorlukların üstesinden gelmek için öncelikle 

nedenleri tanımlamakta fayda vardır. Aşağıda bu nedenlerden bazıları sıralanmıştır: Türk öğrencilere, 

Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi verilmesi sürecinde, “Türkçe-Rusça” ve “Rusça-Türkçe” çeviri derslerinin 

öğretimi açısından irdelendiğinde, en zor alanlardan birinin dilbilgisi olduğu unutulmamalıdır. Çünkü 

Türkçedeki kelimelerin çoğu belirsizdir ve bu kelimeler Rus dilinde, her biri birbirinden tamamen farklı, 

birkaç anlama karşılık gelir. Herhangi bir kelimeyi çevirmek için önce istenen anlam bulunur ve bu 

bağlamda verilen anlam için uygun bir seçenek bulmak gereklidir. Özellikle Türkçe-Rusça Çeviri, 

Kültürlerarası İletişim, Rus-Türk Kültür Diyaloğu dersleri ayrı birer zorluk teşkil etmektedir. Bu nedenle 

de, Türk öğrencilerle çalışan Rus Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları olarak “Türkçe-Rusça” ve   

“Rusça-Türkçe”   çeviri   derslerinin   özelliklerine    ayrı    bir    önem    vermekle    mükellefiz. Bu 

çalışmada, Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde fonoloji, Türkçe-Rusça ve Rusça-

Türkçe çeviri, kültürlerarası iletişim, Rus-Türk Kültür diyaloğu ve diğer disiplinlerin öğretiminde yer alan 

özellikleri vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu tür çalışmaların amacı iki ülke halkının birbirlerinin önemli 

günlerini, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini tam manasıyla öğrenmelerini sağlamak ve böylece iki 

ülke halkı arasında daha sağlam bir dostluk köprüsü kurmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası İletişim, Türk ve Rus Dillerinin özellikleri, milli ve kültürel özellikler, dikkate 

alınan zorluklar ve özellikler, çeviriler. 
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Professionalisation and COVID-19: An Overview of the Profession of Interpreting from 

Ethical, Sectoral and Pedagogical Perspectives 

Cihan ÜNLÜ 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Abstract ID: 32 

The global outbreak of COVID-19 has made a lasting impact on businesses and enterprises and created a 

paradigm shift in the means of working remotely, which has brought up brand new questions and discussions 

about professionalisation in many sectors. The isolation and containment policies of countries in the face of 

a pandemic have resulted in cancellation or suspension of gatherings across the globe. Being driven by 

multilingual meetings and events, the interpreting industry has been brought into disarray consequentially, 

and new industrial practices were made visible along with its problems and contributions. In the interpreting 

field, the spread of communication technologies beginning from the 2000s had already led to the emergence 

of virtual meetings, online conferences, and thus a technological turn with remote simultaneous interpreting 

(RSI) solutions. Although remote interpreting was once confronted with resistance by some interpreters and 

even some professional organizations, the pandemic left professional interpreters with two options: 

unemployment or adapting to the state-of-art norms and aspects of new interpreting modes. As such, remote 

interpreting has inherently become a single and obligatory service type that interpreters could provide. The 

modality and medium change in the ways of providing interpreting services, as well as the online ubiquity of 

interpreters brought about new ethical and professional challenges, ranging from remuneration and health 

and safety of interpreters to an increase in cognitive load and lack of factual guidelines by the authorities. 

Interpreter training, which is an integral part of professionalism, is also affected by the global pandemic. The 

diversification of platforms used in training has caused ramified ways of teaching and evaluating interpreting 

practice. This study aims to offer illuminations for new ethical, pedagogical dimensions on the 

professionalisation of interpreting during the COVID-19 pandemics and analyses the future disruption and 

convalescence periods ahead of the profession. 

Keywords: Remote simultaneous interpreting, COVID-19, professionalisation, interpreting studies, interpreting 

training, translation pedagogy. 
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Epic Similarities between Koroglu and Jangar Folktales 

Lamiya NASIROVA 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

The Mongolian heroic epic of Jangar and Koroglu have substantial number of common features in terms of 

their emergence, nature of characters and similar motives in their plots. The essential feature of the research 

work is studying epic traditions of Mongolian and Turkish nations and analysis of historical struggle of heros. 

The purpose is to implement comparative analysis of Azerbaijani and Mongolian epics which involve 

description of traditions, history, social, cultural and daily life of the nations. The main method of study is the 

method of research and comparative analysis. The Epic of Jangar bearing traces of historical fights of Kalmyc 

people have similarities to Turkish folk epic called Koroglu in terms of mythological imaginations and 

reflections, subjects and context as well. Fighting over freedom and justice are of the essence for both epics. 

Defending motherland from outlanders has been turned into life ideal for the heros of epics. One of the main 

motives of both folktales is comprised of heroic struggle of characters over freedom. Jangar, Al Hongor, Sovar, 

Mingian from Mongolian epic and Koroglu, Dali Hasan, Eivaz from the epic of Koroglu are undefeatable 

heros portrayed in the epics. Existence of mythological elements in the epics as one of the main directions in 

folk literature, occasions that bear mythological elements and magic figures confirm the traces of 

mythological beliefs. Dark forces fight with mythological forces in the epic of Jangar and events involving 

mythological views, magic creatures are frequently observed in the epic of Koroglu. Epics of heroism 

reflecting historical events in a literary way are literary-historical chronicle of the nation they belong to. 

Jangar and Koroglu tales which are full of heroism scenes are manifestations of nationwide customs, vision 
and moral virtues. 

Keywords: Mongolian, Jangar, epic, Koroglu, comparison. 
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Türkiye Türkçesinde İkililer: Sarnıç Örneği 

Ali Fuat ALTUNTAŞ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Çoğunlukla “tekrar grubu”, “yineleme”, “ikizleme” veya “hendiadyoin” terimleriyle adlandırılan ve yaygın 

olarak “ikileme” olarak bilinen söz öbekleri, Türkçenin söz varlığını oluşturan en önemli zenginliklerin 

arasındadır. Anlamı ve anlatımı kuvvetlendirmenin yanı sıra çeşitlendirmek için kullanılan ve belirli kurallar 

dâhilinde bir araya gelen bu anlatım biçimine, ilk yazılı belgelerimiz olan Köktürk Abidelerinden itibaren 

günümüze kadar sıkça başvurulmuştur. Söz dizimi denildiği zaman akla ilk gelen söz öbeklerinden olan 

ikililer, şiirde ve düzyazıda ahenklik, güzellik ve derinlik unsuru olarak ustaca kullanılmıştır. Bundan 

dolayıdır ki başlıca görevi anlamı / anlatımı pekiştirmek olan bu söz öbekleri üzerine söz dizimde birçok 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın özgün değeri, Sait Faik Abasıyanık’ın Türkiye Türkçesiyle yazdığı Sarnıç 

eserindeki 16 öyküde kullanılan ikililerin anlamsal, işlevsel ve yapısal olarak tüm yönleriyle 

çözümlenmesinde yatmaktadır. Yapılan okumalarda, ikilileri başarıyla ve sıkça kullandığı görülen Sait Faik 

Abasıyanık, modern Türk hikâyeciliğin öncülerindendir ve eserlerinde şekilsel ve içeriksel olarak sağlam bir 

dil bulunmaktadır. Hikâyeciliğe; olaylara, mesaj verme kaygısı güden ve idealize edilmiş kahramanlardan 

oluşan Maupasssant tarzı (olay hikâyeleri) ile başlamıştır. Sonraki dönemlerde ise eserlerini, olay yerine 

herkesin ve her şeyin konu olabildiği, herhangi bir durumun anlatılabildiği Çehov tarzında (durum hikâyeleri) 

kaleme almıştır. Yazarın ilk dönem ürünlerinden olup ilk baskısı 1939’da yapılan Sarnıç adlı kısa 

hikâyelerden oluşan eserinde, ikililerden sık yararlanılmış ve durum hikâye tarzından kesitler sunulmuştur. 

Bu noktadan yola çıkarak bu çalışmada Sait Faik Abasıyanık’ın 1939 yılındaki ilk baskısı olan Sarnıç adlı 

eserinden tarama yöntemiyle tespit edilmiş ikililerin anlamları, yapıları ve kuruşları, cümle içindeki görevleri 

bakımından incelenmesi, Türkçenin anlam / anlatım zenginliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İkililer, Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık. 
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Lexical-semantic Features of Medical Terms of 

Cardiovascular System in Azerbaijani and Arabic 

Kübra VELİYEVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

Medicine is anatomically divided into many systems and apparatus. One of them is the cardiovascular system. 

In the cardiovascular (circulatory) system, the main organs are heart and blood vessels. The main organ in 

the cardiovascular system is heart. The main function of the heart, which acts as an engine in our body, is to 

pump blood. Veins carry blood to organs and provide blood circulation throughout the body. The veins are 

divided into arteries, vein, capillaries and lymph. The human circulatory system occurs in two ways: 

pulmonary blood circulation and the systematic blood circulation. The lexical and semantic system of  

Azerbaijani and Arabic, in particular, the terminology of these systems is very rich. The development of 

international trade and social relations also contributes to the development of inter-linguistic relations. As a 

result of such interaction of languages, there is a need for words to borrow from another language. During 

the Middle Ages, most of the loanwords in theAzerbaijani were borrowed from Arabic. Medical terms can 

also be included into loanwords. Innovations in the medical world and the development of international 

healthcare, as well as pandemics and diseases worldwide, increase the need for medical translation. Although 

there is a great need for medical translation, translation in this field is not an easy task. The report provides 

information about the cardiovascular system, and Comparative Study of the meaning of several medical terms 

included in this system in Azerbaijani and Arabic. Perfect knowledge of medical terms, finding their 

equivalent in both languages provides an opportunity to come to successful scientific results during 

translation process. Excellent translation work in the field of cardiology and angelology can be achieved by 
studying lexical-semantic features of medical terms of cardiovascular system in Azerbaijani and Arabic. 

Keywords: Heart, vein, blood, lymph, spleen, pulse, medical terminology, the Azerbaijani language, the 

Arabic language. 
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Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi Türkülerindeki Deyimlerin Tasnifi 

Harun COŞKUN 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

Özet ID: 36 

Bir dilin en kıymetli sözlü kültür ürünlerinden biri olan deyimler, tarihi süreç içerisinde kuşaktan kuşağa 

aktarılarak kalıp sözler halini almıştır. Bu sözlü kültür ürünleri arasında halkın milli benliğinin ve milli 

kimliğinin en derin temayüllerinin vücuda geldiği ürünlerden biri olan türküler, bünyesinde barındırmış 

olduğu anlam dünyasını yazılı kaynaklarımızın da ötesine taşımaktadır. Bu bakımdan türküler önemli, 

önemi oranında da üzerinde birbirinden farklı araştırma yapılması gereken bakir anlam alanlarından 

biridir. Bu çalışmada Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi türkülerindeki deyimlerin 

hangilerinin birleşik fiil niteliğinde yardımcı fiillerle hangilerinin de diğer fiil ve isimlerle kalıplaşıp 

deyim halini aldıkları sayısal verilerle verilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda ele alınan deyimlerin illere 

ve bölgelere  göre  kelime  sıklığı  karşılaştırmalı  olarak  tablolar  halinde  sunulmuştur.  Çalışmamızda 

yöntem olarak öncelikle yardımcı fiillerle kalıplaşıp deyim halini almış sözcük grupları incelenmiş 

ardından isim öbekleriyle kalıplaşıp deyimleşmiş yapıların tasnifi üzerinde durulmuştur. Deyimleri ele 

alırken deyimlerin geçtiği iller -mükerrer iller hariç- alfabetik sıra esas alınarak belirtilmiştir. Tasnif 

çalışmasını yaparken yardımcı fiillerle kalıplaşıp deyim halini alan yapılarda yardımcı fiilin baş harfleri 

esas alınarak; isim gruplarının tasnifinde ise ilk sözcüğün baş harfleri esas alınarak tasnif yoluna 

gidilmiştir. Çalışmada; deyimlerin Türk kültür tarihimizdeki yerine ve önemine değinmek, dilbilim ve 

halkbilim ekseninde deyimler konusuna farklı bir pencereden bakmak ve bundan sonra yapılacak olan 

deyim, deyimbilim ve sözlük çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deyim, deyimbilim, dilbilim, türkü. 
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Ötüken Türkçe Sözlük’te Yer Alan Türkçe Savaş Terimleri 

Gülşah GÖDEK 

Yozgat Bozok Üniversitesi 

Sözlükler, bir dilin sözcüklerini belirli ölçütlere göre bir araya getiren, sıraya koyan, ilgili dilin söz 

varlığının tamamından ya da bir kısmından kesitler sunan; özelde köken, nitelik vb. başka ölçütleri de 

kullanarak sınıflandırmalara tabi tutulabilen en önemli başvuru kaynakları arasındadır. Geçmişten 

günümüze kendi terminolojisinde leksikoloji, leksikografi, leksikon gibi dil bilgisi terimleriyle anılan 

sözlük ve sözlükçülük çalışmalarının evveliyatı yani Türk sözlükçülüğünün başlangıcının ancak XI. 

yüzyıla kadar götürülebildiği, öncesine dair sözlük mahiyetinde elimizde bir eserin olmadığı 

bilinmektedir. XI. Yüzyılda Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lügâti’t-Türk’üyle başlayan bir dönem vardır. 

Türk dilinin ilk ansiklopedik sözlüğü olarak da vasıflandırılan söz konusu eserin ardı sıra Türk dilinin 

farklı saha ve dönemlerinde (Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay, Anadolu ve Osmanlı Türkçeleri) 

sözlük ve sözlük oluşturma denemeleri yapılmıştır. Arap sözlükçülük geleneğinin temel alındığını 

gördüğümüz eserler bir müddet sonra kendi çizgisini ve geleneğini de oluşturmaya başlamıştır. Bu 

bilgilerden hareketle Türk dili tarihi içerisinde sözlük olarak pek çok eserin tanımlandığı bilgisinden 

yola çıkılarak 2007 yılında ilk baskısını yapan Yaşar Çağbayır’a ait Orhun Yazıtlarından Günümüze 

Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı-Ötüken Türkçe Sözlük adını taşıyan 5 ciltlik sözlük külliyatına dair 

herhangi bir terminoloji çalışmasının yapılmamış olduğu görülmüştür. Bildiride amaçlanan ise külliyatın 

ilk 3 cildinde yer alan Türkçe savaş terimlerinin yazarı tarafından ele alınış biçimleriyle ortaya konması 

olarak belirlenmiştir. Savaş terimlerine dair değerlendirmeler yapılarak alana kısmi anlamda küçük bir 

katkı sunması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sözlük, sözlükçülük, Ötüken Türkçe Sözlük, savaş, terim. 
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Yabancı Dil Eğitiminde Kalıcı Kelime Öğrenmelerine Sınıf İçi Oyunların Katkısı 

Muhammed Salih KAPCI 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Özet ID: 38 

Yabancı dil eğitimi sürecinde kelime öğretimi, öğrencilerin ve öğretmenlerin süreç içerisinde zorluk 

yaşadığı başlıca alanlardan biridir. Bu çalışmada, yabancı dil öğreticileri için kelime eğitimi esnasında 

kullanılacak oyunlardan ve örnek uygulamalardan bahsederek bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Ayrıca ders sürecinde uygulanacak oyunların, öğrencilerde motivasyon, derse katılım isteği, kendini 

güvende hissetme, iletişim becerisini artırma ve ezber yeteneğine sunduğu katkılar açıklanmaya 

çalışılmıştır. Çalışma, alan taraması şeklinde tasarlanmış olup alandaki uzmanların görüşleri ve yapılan 

örnek uygulamalar çerçevesinde yürütülmüştür. Öğrenciler, öğrenilmesi gereken bilgileri zihinlerinde 

anlamlandırma daha doğrusu bir mantığa bürüme çabasındadırlar ve böylelikle kalıcı öğrenmelerin 

gerçekleşmesinin mümkün olduğuna inanmaktadırlar. Yabancı dil eğitiminin önemli basamaklarından 

olan kelime öğretimi esnasında, öğrencilerin dört temel alan olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma 

becerilerinde başarılı olabilmesinde kelime bilgisinin yeterli seviyede olmasının etkisi kuşkusuz 

fazladır. Yani öğrenilen dile öğrencinin hakim olmasına olanak sunan önemli bir adımdır kelime 

öğretimi. Böylelikle, yabancı dil öğretim sürecinin önemli bir basamağı olan kelime öğretiminde, kalıcı 

öğrenmelerden ziyade kısa süreli öğrenmelere sebep olan geleneksel kelime öğretimi tekniklerinden 

vazgeçilip öğrenci motivasyonunu merkeze alan oyunlar vasıtasıyla kelime öğretimi uygulamaları 

yapmak yerinde olacaktır. Yurtiçi ve yurtdışı yabancı dil eğitim merkezlerinde yürütülen 

uygulamalardan örneklerin gösterildiği bu çalışmadan, oyunların kelime öğretimi sürecine dahil 

edilmesi ile öğrenciler açısından kalıcı öğrenmelerin ve öğrenilen yabancı dile karşı olumlu tutumların 

gelişmesi arasında doğru orantı olduğu açıkça görülmektedir. 

Anahtar Kelimler: Yabancı Dil Eğitimi, kelime öğretimi, kalıcı öğrenme, sınıf içi oyunlar, motivasyon. 

 
 

Ferit Edgü’nün Kaçkınlar’ında Şiddetin Karanlık Yüzleri Üzerine Bir İnceleme 

Aslı SOYSAL EŞİTTİ 

Ardahan Üniversitesi 

Özet ID: 40 

1950 kuşağının önde gelen öykücülerinden Ferit Edgü, içinde yaşadığı çağın değişen insan algısını yansıttığı 

hikayelerinde, yalnızlık, yabancılaşma, bunaltı gibi varoluşçu felsefenin yansıması olan izleklere yer verir. 

Ferit Edgü’nün 1959’da yayımlanan Kaçkınlar adlı kitabında yer alan birbirleriyle bağlantılı hikayelerde 

şiddet teması merkeze alınarak yapılan araştırma aracılığıyla, dönemin değişen edebiyat anlayışını ve insan 

algısını görmek mümkün olacaktır. Ferit Edgü’nün Kaçkınlar adlı kitabında yer alan öykülerde şiddet, toplum 

içinde görülmemenin, duyulmamanın ve anlaşılmamanın sonucu olarak ortaya çıkar ve kişilerin yalnızlık, 

yabancılaşma ve bunaltı gibi duygularının dışavurum aracı olarak kullanılır. Varoluşsal kaygıların egemen 

olduğu, zorluklarla sürdürdükleri, yaşamaya değer bulmadıkları hayatlarını, başkalarının gözleriyle 

değerlendiren hikâye kişileri, içine düştükleri çıkmazda şiddete başvururlar. Kaçkınlar’da şiddet, insandan 

insana, insandan hayvana ve insandan nesnelere yönelik şiddet olmak üzere çeşitli biçimlerde görünür kılınır. 

Fiziksel şiddet, hem hikaye kişileri tarafından uygulanan hem de onların maruz kaldığı bir şiddet türü olarak, 

insanoğlunun yıkıcı ve yok edici yüzünü temsil eder. Psikolojik şiddet ise hem içeriden kişilerin kendilerine 

uyguladığı duygusal şiddet hem de dışarıdan diğer insanlar tarafından hikâye kişisine uygulanan baskılar 

aracılığıyla görünür kılınır. Kaçkınlar’daki hikâyelerde içe kapanıklık, yalnızlık, istenmemişlik, umutsuzluk, 

karamsarlık, kabul görmeyiş, aşağılanma, yok sayılma gibi duygu durumlarını yoğun bir biçimde hisseden 

hikâye kişileri için şiddet, kendilerini ifade edememenin sonucu olarak ortaya çıkar. Hikâye kişileri var 

olduklarını hissetmek ya da varlıklarını diğer insanlara göstermek için şiddete başvurmuşlar, bunun 

neticesinde kendileri de şiddete uğramışlardır. Çalışmada incelenen hikayeler aracılığıyla şiddetin görünür 

ve görünmez yüzleriyle insanların hayatını kuşattığı ve giderek artan yıkıcılığıyla onların hayatında çıkmaza 

sebep olduğu üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ferit Edgü, 1950 kuşağı hikâyeciliği, şiddet. 
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A Black Cowboy/Picaro in the American West: The Life and Adventures of Nat Love 

F. Gül KOÇSOY 

Fırat Üniversitesi 

Abstract ID: 42 

Nat Love’s (1854-1921) The Life and Adventures of Nat Love, Better Known in the Cattle Country as 

‘Deadwood Dick’, by Himself (1907), is considered as the only autobiographical document of the 19th 

century written by a black person about the west. The title is explicatory enough to show the work’s 

picaresque character; it involves adventure, a hero of lower class and autobiography. In its 

autobiographical sense, the book shows a gradual rise of an orphan black from slavery to the position of 

an independent cowboy/picaro and then to a Pullman porter on train. The terms ‘cowboy’ and ‘picaro’ 

have common grounds in that both character types devote their existences to mobility. During his flow 

of action and going one place to another in the west, he works as a cowboy since sixteen, enters rodeos, 

herds cattle and trains horses proving a skillful cowboy. He observes the social life around him and 

criticizes values and morality through his realistic and racial point of view. Black cowboys and their role 

for their opening the west to settlement have been ignored and neglected in African-American and 

American history in broader sense. In this frame, Love desires to express and testify a black man’s 

existence and success in the west introducing his life story as model. He demands to be seen equal in 

terms of individuality, race and social class. 

Keywords: Nat Love, The Life and Adventures of Nat Love, black cowboy, picaro, autobiography. 
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A Propos De L`Etendue De La Terminologie Informatique 

Khadija ABDULLAYEVA 

Bakü State University 

D`après les constatations des chercheurs à ce siècle du développement intensif des sciences et des 

technologies le vocabulaire des langues modernes s`enrichit primordialement grâce à l`apparition en masse 

de nouveaux termes. Mais il est vrai que de toutes les terminologies c`est celle de l`informatique qui est le 

plus en extension. Ce fait s`explique par la portée de la zone référentielle de la science de l`informatique qui 

étudie le processus et les méthodes de la collecte, du stockage, traitement, transmission, analyse et évaluation 

de l`information par application des technologies informatiques, l`information étant considérée comme une 

catégorie universelle, illimitée, indépendante des interprétations humaines, résidant dans la nature mȇme (les 

approches naturaliste et ordinaire de l`information de J.-P. Dupuy, L. Quere et d`autres). Or, l`informatique 

apparaît comme une science appliquée et interdisciplinaire ayant trait aux domaines de connaissances 

techniques, sociales et humanitaires, d`où la présence dans sa composition des termes de trois types. Le 

premier type couvre les noms dénotant différents éléments physiques et logiques de l`ordinateur, déterminés 

d`habitude d`après le modèle d`architecture de von Neumann (le processeur, l`octet, le logiciel). Ces termes 

constituent le centre de la terminologie en question. Ils sont génétiquement apparentés aux mathématiques, à 

la physique, la logique, la technique, la linguistique etc. Le deuxième type est représenté par la couche de 

termes servant les réseaux d`ordinateurs locaux et global. Cette couche s`étale sur plusieurs sphères de la vie 

y compris celle de la vie quotidienne (le bus, le telnet, les obésiciels). Enfin, le troisième type de termes, se 

rapportant à la périphérie de la terminologie informatique prend sa naissance dans le fait de l`extension 

constante des sphères traditionnelles et l`accroissement du nombre de nouveaux domaines scientifiques 

(cognitifs, biologiques, psychologiques, économiques etc) grâce à l`application des technologies 

informatiques (ASAN, DOST, ITE). Notre objectif consiste dans l`identification dans les textes appropriés 

des termes de la périphérie et leur classification selon les domaines de connaissance. Cela permettrait de 

révéler les zones adjacentes des terminologies des langues modernes et préciser le rôle de la terminologie 

informatique. L`analyse s`effectue sur le matériel de l`azerbaïdjanais et du français. 

Keywords: l`information, les nouveaux domaines scientifiques, l`extension de la terminologie informatique, la 

classification des termes informatiques. 
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V.S. Naipaul’s A House for Mr. Biswas: A Study of Liminality 

Yıldıray ÇEVİK 

İstanbul Arel Üniversitesi 

A permeating theme in V.S. Naipaul’s opus is the theme of clash of cultures both individually and 

collectively. In his novel A House for Mr. Biswas (1961) the society in Bhabha’s concept of “liminality”- 

along with hybridity- is subsumed under the theme of clash of cultures. In the novel the struggle for 

identity of an Indian person residing in Trinidad is depicted through the clash of agrarian values with 

challenging western ones. The methodology will encompass insights pertinent to postcolonial theory 

that envisions the concept of “liminality” as inherently qualified by an existential lack. On an individual 

level the clash is conceived via “liminality” defining the one forced to exist in an interstitial space. This 

aspect of Naipaul’s fiction reveals the fragmentation and alienation that happen to the universal location 

of man in the present day. This study delves into H. Bhabba’s notion of liminality along with E. Said’s 

colonialism in order to surface Naipaul’s depiction of clash of culture as referred in the novel. Naipaul 

paints a world marked by subtle confrontations with the human condition, which is intertwined with the 

sense of loss in the clash of cultures detrimental for the continued revival of flawed human existence. 

Keywords: Liminality, Naipaul, postcolonial, fractured identity, in-betweenness. 

 
 

“There is no place like home”: A Derridean Analysis of Rushdie’s Conceptualisation of 

“Home” in “At the Auction of the Ruby Slippers” 

Nilay ERDEM AYYILDIZ 

Fırat Üniversitesi 

Abstract ID: 45 

Salman Rushdie (1947-) is one of the prominent postcolonial authors writing in a postmodern style. 

East, West (1992), which is one of his short story collections, problematizes logocentric binaries. “At 

the Auction of the Ruby Slippers” is one of the stories in the collection. The story is a magical realist 

work based on the movie The Wizard of Oz (1939), which was adapted from L. F. Baum’s children’s 

fantasy novel The Wonderful Wizard of Oz (1900) depicting little girl Dorothy’s, first, aspiration to 

migrate from her homeland Kansas, then struggle to return there, leaving the idyllic atmosphere, new 

friendships and good experiences in the host land Oz. The story, set in the auction of the slippers, which 

take Dorothy back to Kansas, tells about the narrator and the other characters’ quest for “home”. The 

study argues that the story parodies the postcolonial concept of “home” which refers to the native country 

for immigrants. Moreover, it suggests that the story reconceptualizes the concept, indicating that it has 

lost its meaning as a physical or cultural space in a dystopic society in contrast to the fantasy world of 

Oz, which enables Dorothy to return her house. Therefore, the postmodern story is examined within the 

framework of Jacques Derrida’s concepts such as “archive”, “différance” and “supplementary” in 

addition to Rushdie’s essays on the movie. The analysis of the story reveals the play of significations in 

the conceptuality of “home”. It indicates how the story decenters the signified “home” in Baum’s novel 

within the postponement of an ultimate signifier and signified. Thus, it concludes that inhabitants of the 

multicultural materialistic world are exiles longing for and desperately searching for “home”, which is 

an ever-changing relative metaphor of everything they are deprived of and cannot just attain through 

materiality in their lives. 

Keywords: Archive, différance, home, memory, supplementary. 
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Modern Türk Şiirinde Sahihlik Sorunu: Filoloji ve Poetika 

Servet GÜNDOĞDU 

Samsun Üniversitesi 

Modern Türk şiirinin “sahihlik” (otantiklik) kavramı bağlamında kendi kendisini tanımlama çabası 

Yahya Kemal’den çağdaş şiire uzanan bir açıklıkta ‘geleneğe sadakat’ şekliyle kendisini gösterir. Bu 

yaklaşım tarzında bir şiir ancak böylesi bir sahihlik kriterine uyduğu sürece şiir olarak kabul edilebilir. 

Bu bağlamda sahihliğin şiir için normatif ve kelimenin Grekçe kökeni de düşünüldüğünde otoriter bir 

kriter olması ile filolojinin köklü kavramlarından biri olması arasında ne tür bir ilişkinin olabileceği 

eleştiri geleneğimizde henüz soruşturulmamıştır. Klasik filolojinin sahihlik dediği husus antik klasikler 

bağlamında bir metinsel mükemmeliyet (tamlık) tasarımına sahip olmalarından ileri gelmektedir. 

Metinsel mükemmeliyet fikrine karşılık modern şiirin en temel vasıflarından birisi sembol kavramı 

etrafında eksiklik veya tamamlanmamışlıkla var olmasıdır. Bu noktada sahihliğin modern şiiri 

tanımlama ve aynı zamanda geleneğe sadakat imkânı ne ölçüde geçerliliğini sürdürebilmektedir? Bu 

bildiride bu sorun etrafında sahihliğin “sadakat” şeklindeki filolojik kullanımının ötesinde Heidegger’in 

sahihlik ontolojisi bağlamında metnin söylediklerinin henüz düşünülmemişliğinin tamamlığa direnci ile 

metnin bütünlüğü arasında konumlanan bir poetika tasarımında kendisini anlamlı bir zemine 

taşıyabileceği ileri sürülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Modern Türk Şiiri, Sahihlik, filoloji, poetika. 

 
 

Resimli Bir Seyahat Romanı Bağlamındaki Çokdilliliğin Türkçedeki Çeviri Serüveni: 

La Femme et le Pantin, Roman Espagnol 
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Yıldız Teknik Üniversitesi 

Osman ÇEVİKTAY 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Özet ID: 48 

Bu bildirinin amacı, resimli bir seyahat romanının içerdiği çokdillilik örneklerinin Türkçe çevirilerini 

çağdaş çeviribilim yaklaşımları çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Fransız romancı 

Pierre Louÿs’un 1898 yılında kaleme aldığı La Femme et Le Pantin, roman espagnol adlı romanının dört 

farklı çevirmen -Hasan Bedrettin, Ref’i Cevat Ulunay, Tahsin Yücel ve Mehmet Doğan Özbay- 

tarafından 1922-2012 yılları arasında Türkçeye yapılan çevirileri incelenmiştir. Kaynak metindeki 

çokdilliğin erek metinlere çevirmenler tarafından nasıl yansıtıldığı araştırmanın ana konusunu 

oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, çevirmenlerin kaynak metinde özellikle Fransızca-İspanyolca 

arasında gerçekleşen “dil değiştirme” (code-switching) durumlarını Türkçeye çevirirken hangi çeviri 

stratejilerini kullandıklarının araştırılması hedeflenmiştir. Bütünlüklü bir inceleme yapmak üzere, Harf 

Devrimi öncesi, 1922 yılında Hasan Bedrettin tarafından yapılıp Akşam-Teşebbüs Matbaasında basılmış 

Osmanlı Türkçesi çeviri de araştırmaya dahil edilmiştir. Osmanlı Türkçesine yapılan bu çevirinin daha 

önce çeviriyazısı yapılmamıştır, bu bildiri kapsamında anılan eserin çeviriyazısı yapılmıştır. Ayrıca, tüm 

çeviri metinler üzerinde çevirmen kararları ve dayanakları odaklı karşılaştırmalı bir betimleyici çalışma 

gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan çeviri olguları tematik olarak sınıflandırılıp tarihsel bağlamda 

değerlendirilmiştir. Betimleyici çalışmada vurgu noktası olarak Lawrence Venuti’nin, Friedrich 

Schleiermacher’den esinlenerek ileri sürdüğü “yerlileştime” ve “yabancılaştırma” (1998) kavramları 

temel alınmıştır. Bu betimleyici çalışmanın, resimli seyahat romanı bağlamında sergilenen çokdilliliğin 

Türkçeye çevirileri konusundaki tarihsel bakışımıza katkı sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, çokdillilik, seyahat romanı, yerlileştirme/yabancılaştırma. 
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Manzum Bir Kur’an Falı -Floransa Laurenziana Kütüphanesi Nüshası- 

Süleyman EROĞLU 

Ulıudağ Üniversitesi 

Özet ID: 49 

İnsanoğlu için bazı araçları kullanarak ve birtakım işaretlerden yola çıkarak gelecekle ilgili tahminlerde 

bulunmak, neredeyse insanlıkla yaşıt bir uğraş alanı olmuştur. Bu tür tahminler ve yorumlar “fal” olarak 

adlandırılmaktadır. Fal; İslamlık öncesi çeşitli Türk boyları arasında olduğu gibi İslamlık sonrası 

Müslüman Türk toplumunda da kimi uygulamalarla varlığını günümüze değin sürdürmüş, zamanla konu 

etrafında geniş bir edebî tür halkası teşekkül etmiştir. Bu çerçevede fal konusunda; Kur’an falları, 

yıldıznâme, tefe’ülnâme, hurşîdnâme, ihtilâcnâme, kıyâfetnâme ve kehânetnâme gibi adlarla anılan ve 

farklı fal türlerinden bahseden birçok eser yazılmıştır. Falnâme başlığı altında toplanan eserler içinde 

yaygın geleneğe sahip türlerden biri de Kur’an fallarıdır. Kur’an falları, Kur’an-ı Kerim’i esas alıp fal 

tutarak geleceğe ilişkin merakını tatmin etmeyi ve psikolojik açıdan rahatlamayı amaçlayan Müslüman 

Türk halkı tarafından çokça itibar edilmiş eserlerdir. Kur’an falı metinlerinin çeşitliliği yanında yurt içi 

ve yurt dışındaki kütüphanelerde bu türde kaleme alınmış manzum yahut mensur pek çok yazma eserin 

mevcudiyeti de Türk toplumunda Kur’an falına oldukça fazla rağbet edildiğinin bir göstergesidir.  İlgili 

literatürde bugüne kadar adı geçmeyen manzum Kur’an falı yazmalarından biri de İtalya Floransa 

Laurenziana Kütüphanesi 504 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu bildiride; İtalya kütüphanelerindeki 

yazma eser araştırmalarımız esnasında ulaştığımız söz konusu Arap harfli manzum Kur’an falı tanıtılıp 

incelenerek, falnâme türü hakkındaki çalışmalara katkıda bulunması amacıyla eserin metnine yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fal, falcılık, Kur’an falı, klasik Türk edebiyatı, Laurenziana kütüphanesi. 

 

 

 

 

 

 
Özet ID: 50 

 

Çağdaş Bir Ebû Tâlib: Reşid Selim El-Hûrî (Korku Ve Kompleks) 

Hüseyin YAZICI 

Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi 

Reşîd Selîm el-Hûrî, Lübnan’ın kuzeyinde yer alan Akkar kazasında 1887 senesinde dünyaya gelmiş 

önemli Arap şairlerden birisidir. Yazmış olduklarından, düşüncelerinden anlaşıldığı kadarıyla Reşid 

Selim İslâm’a, Müslümanlara hep sempati ile bakmıştır. Hatta "Kim adaletle davranmaz ve eziyet 

ederse, Allah ona açık olarak savaş açar" hadisini dillendirince, Hristiyanlar tarafından Müslüman 

olmakla ve Hristiyanlığa savaş açmakla suçlanmıştır. Nitekim bazı fanatik çevreler, Reşîd Selîm'e son 

derece düşmanca davranmış, Hz. Muhammed ve İslâm dini ile ilgili görüşlerinden dolayı onu bir 

Hristiyan düşmanı olarak göstermeye çalışmışlardır. Bilindiği gibi Hz. Muhammed’in amcası Ebû 

Talib'in Müslüman ya da müşrik olarak öldüğü meselesi tartışmalı bir konudur. Hz. Muhammed’i en zor 

anlarda ve zor şartlarda savunmasına rağmen Arap kabile reislerinin gururları ve atalarının yoluna bağlı 

olma zaafları yüzünden İslamiyet'i kabul ettiğini açıkça söyleme cesaretini gösterememiştir (Ethem Ruhi 

Fığlalı, Ebû Tâlib, DİA, X (1994) 237-238). Tarihte Müslüman olmak isteyip de çevrenin baskısı, 

tehdidi ya da üstünlük kompleksi nedeniyle Müslüman olamayanların herhalde haddi hesabı 

olmamalıdır. Kanaatimize göre bunlardan birisi de Reşîd Selîm el-Hûrî’dir. Son derece bağnaz ve 

hoşgörünün olmadığı bir ortamda Hz. Peygamber’i kastederek “Çölden beşere esti bir nur ve hidayet/bir 

ümmiden gelen, evreni kuşatan bir medeniyet” diyebilecek kadar cesur ve kendinden emin bir insan, hal 

ve hareketleriyle de örnek bir şahsiyet örneği vermiştir. Reşîd Selîm'de Allah inancı, Allah'ın varlığını 

araştıranları, gökte güneşin olup olmadığını araştıranlara benzetecek kadar kuvvetlidir. Bu tebliğde 

Reşîd Selîm el-Hûrî'nin İslâm’a çok yakın durmasından, ilginç vasiyetinden ve Müslüman olmak 

istediğini dillendirmesinden yola çıkarak içinde bulunduğu korku veya kompleks ayrıca Müslüman olup 

olmadığı meselesi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Reşîd Selîm, El-Hûrî’nin vasiyeti, köylü şair El-Hûrî, köylü şair. 
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Franz Kafka’nın Dava Eseri Bağlamında Siber Gözetim ve Birey 

Onur YILMAZ 

Hacettepe Üniversitesi 

Mekân ve zaman birlikteliğinin bir zorunluluk olmaktan çıkmasıyla gözetim de yeni bir biçim kazanmış, 

kâğıda dayalı gözetim kavramı siber uzayda yeniden anlamlanmıştır. Gözetim altında tutulan bireyin 

erk tarafından kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi günümüzün en sık tartışılan konularından birisidir. 

Kafka bu denetim mekanizmasını daha 20. yüzyılın başlarında görmüş ve eserlerine yansıtmıştır. 

Günümüzde birey, siber uzayda sürekli izlendiği, kontrol altına alındığı, izlendiğini bilerek oto sansürü 

gönüllü bir şekilde oluşturduğu bir yaşam sürmektedir. Kafka yüzyıl öncesinden eserinde görünmeyen 

erk karşısında her şeyi kabul eden, suçlanan, bunu doğal karşılayan ve hatta gündelik hayatına olduğu 

gibi devam eden bir bireyi tasvir ederek günümüze aktarmıştır. Eserindeki, insanları izleyen sembolik 

gözler artık ete kemiğe bürünmüş ve caddelerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, evin girişinde bizi 

izleyen kameralara dönüşmüştür. Çalışmanın amacı edebi eserlere yansıyan siber gözetim, siber uzay 

gibi kavramların ve sembollerin Dava eseri üzerinden incelenerek çözümlemesinin yapılmasıdır. 

Bireyin değişen toplumsal olaylar karşısında kendisini koruma ve var etme çabası ele alınmıştır çünkü 

eserde Bay K. kendisine yapılan suçlamada ben suçsuzum demek yerine bilmediğim hangi suçu işlemiş 

olabilirim diye düşünmüştür. Sonuç olarak salgın gibi insanların çaresiz kaldığı ve korku faktörünün en 

üst seviyede olduğu bir dönemde kişiler bilgiye siber mekanlar üzerinden ulaşabilmekte ve dolaylı 

olarak bu gözetleme mekanizmasına da rıza göstermektedirler. Kafka’nın anlatımı üzerinden günümüz 

insanının içinde bulunduğu durum eser incelemesi yapılarak irdelenmiş ve insanların gözetim altında 

tutulmak ile sağlık arasında kaldığında, sağlığı seçerek erkin kontrolünün artmasına razı gelmeye hazır 

olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kafka, siber gözetim, Dava. 
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Technology has shaped the translation industry profoundly with innovations in recent years. On the one 

hand, translators’ workstation has become more sophisticated; on the other hand, they have provided 

translators with useful means to benefit before, during and after the translation process. Thus, the 

importance of knowing how to use translation tools has become an undeniable fact in today’s world in 

light of their reported advantages such as speed, productivity gains, consistency, etc. It has been 

acknowledged in numerous studies that as prospective professionals, translation students should be 

taught translation technology tools before diving into the translation industry headfirst. However, it is 

seen that there is not a consensus among lecturers on what and how to teach in translation technology 

classes. As for the majority of the students, they are not motivated enough to develop and show 

competence in these classes or they acknowledge the importance of these classes only after they go into 

the translation industry or when they undertake their first professional translation assignment. As such, 

this study aims not only to offer useful practices to apply in translation technology classes but also 

mention the reflections on a student certification program offered in the Department of English 

Translation and Interpreting at a state university. To this end, this study benefits from the analysis of the 

responses of students to a survey conducted in this regard. The responses of students to the questions in 

the survey were analyzed and significant themes were examined with the thematic analysis method. The 

results were interpreted as recommendations for future works within the context of translator training. 

Keywords: Translation technology, student certification, computer-aided translation, translation training, 

machine translation. 
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Abstract ID: 53 

The spread of Internet and advance in technology have had an impact on most aspects of life. Virtual, 

online or mobile games have been among the most influential ones as it is possible to observe a number 

of people who are keen on those games no matter their age or gender are. In this respect, there are a 

considerable number of studies in literature about the impact of video games on vocabulary acquisition. 

The main advantage of video games is that they are quite motivational to learners and rich in terms of 

linguistic resources. They include visual and aural input which is not only appeals to learners’ visual but 

also audial channel as well, and this reinforces the impact of the learning process. Moreover, they can 

be conducive to vocabulary acquisition because games present various vocabulary items in meaningful 

contexts. Most studies have found out that video games foster vocabulary acquisition. At this point, as 

well as the number of vocabulary items acquired through video games, the quality of them is also 

important. Due to the fact that there is a wide range of video games available to players, the quality of 

vocabulary items acquired through those games can be various. Different contexts in games may provide 

learners with different kinds of vocabulary items such as academic, idiomatic, slang, theme-based, swear 

words and daily vocabulary. While it is possible to find lots of studies regarding this issue in global 

context, the number of studies conducted in this field in Turkey is limited. Therefore, the correlation 

between the different types of video games and the quality of vocabulary items acquired through those 

games have been examined in detail within the framework of this study. The results have shown that the 

correlation between playing video games and vocabulary acquisition is worth mentioning. 

Keywords: Vocabulary acquisition, video games, vocabulary. 
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Iranian Education and Language Policies 

Parisa COŞKUN 

KTO Karatay Üniversitesi 

The policy is a set of values and strategies that are used as a basis for decision-making in specific areas, 

such as politics, education, business, and economy. The policy which is related to education consists of 

a number of rules and ideologies that govern the system of education which occurs in different forms 

and different institutions. As for language policy that is a significant element to which the government 

of every country attaches much importance, can be defined as the decisions and regulations to be decided 

on by the governments in order to picture how to use, improve, and/or preserve the languages of a 

country. In this paper, the influence of the governments, the policymakers, and their ideas and ideologies 

on the education systems and language policies in Iran in three distinctive eras are explored. Moreover, 

the system of Foreign Language Teaching before and after the Iranian revolution is described. In 

addition, a glimpse into local language policies and the current issues of the Foreign Language Teaching 

system in Iran is offered. 

Keywords: Education policy in Iran, local language policy in Iran, foreign language policy in Iran, issue of 

foreign language system in Iran. 
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Anita Brookner, who is an English writer, is highly regarded as a stylist. Her fiction has been heavily 

influenced by her own life experiences and in her works, Brookner explores the themes of isolation, 

emotional loss and difficulties associated with fitting into English society. Her novels typically depict 

intellectual, middle-class women, who suffer from isolation, emotional loss and disappointments in love. 

Brookner’s fourth novel Hotel Du Lac is one of her well-known novels. As Brookner has a reputation 

for writing about the difficulties faced by middle-aged, single, lonely women it is possible to see that 

Hotel du Lac follows this pattern. It also owes something to the genre of popular romance novels; its 

heroine, Edith Hope, is a successful writer of such novels. Brookner has distanced herself from feminism 

and she accepts her novel as a pure romance. However, although Brookner herself considers her book a 

romance, when Hotel Du Lac is taken into consideration from the feminist perspective, it is possible to 

see the themes of search for identity and the struggle of women in order to survive in a world that is 

ruled by men. Thus, the aim of this presentation is to show how the effects of patriarchal rules are seen 

on the women characters of the novel, especially on the protagonist, Edith Hope. 

Keywords: Anita Brookner, Hotel Du Lac, feminist perspective, struggle of women. 

 

 

 
Kendi Kendine / Kendiliğinden Olma / Oluş Bildiren Eylemlerin Sınıflandırılması 
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Eylemlerin sınıflandırılmaları konusu, Aristo’dan günümüze pek çok araştırmacı tarafından ele alınmış; 

anlamsal, biçimsel, yapısal özellikler, kılınış, görünüş vb. çok farklı dil bilimsel roller göz önünde 

bulundurularak birbirinden farklı çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak çatı ulamının sınıflandırmalarda 

göz ardı edilişi dikkat çekicidir. Kendi kendine / kendiliğinden olma / oluş bildiren eylemler, dil 

çalışmalarında daha çok anlamsal ve yapısal özelliklerinden yola çıkılarak sıklıkla oluş eylemleri olarak 

ele alınır. Farklı yaklaşımlar, kendi kendine / kendiliğinden olma / oluş bildiren eylemler konusunda da 

geçerli olduğundan hiçbir sınıflandırma birbirini tutmaz. Ortak noktaları olmakla birlikte birbirlerinden 

ayrılan yönlerinin bulunuşu, bunların da kendi içinde sınıflandırılmasını kaçınılmaz kılar. Kendi kendine 

/ kendiliğinden olma / oluş bildiren eylemlerin birbirlerinden farklı olmalarını sağlayan canlı-cansız özne 

ayrımı; çatı ekleri olarak tanımlanan {-n}, {-l}, {-ş}, {-DIr}, {-t}, {-Ar}, {-Ir}, {-r} eklerinden birini 

hangi işlevle olursa olsun alıp almamaları ve öge ekleme, öge çıkarma, öge değiştirme, öge silme adı 

verilen dil olayları eylemlerin sınıflandırılmasında belirleyici olmalıdır. Bu çalışmada, en büyük fark 

olarak görülen bu özelliklerden hareketle kendi kendine / kendiliğinden olma / oluş bildiren eylemlerin, 

üst başlıkta oluş eylemleri ve olma bildiren eylemler olarak sınıflandırılışı değerlendirilecektir. 

Sınıflandırmada söz konusu eylemlerin birbirlerinden farklı olmalarını sağlayan 1. canlı-cansız özne 

ayrımı, 2. öznenin yapılan işi algılayıp algılamayışı, 3. öznenin bilinç düzeyi, 4. öznenin eylemden 

etkilenen / olduran / olan dil bilgisel birimleri olarak hizmet edip etmeyişi, 5. biçim birimsel yöntemle 

çatı ulamına katılma biçimi (çatı eklerinden birini hangi işlevle olursa olsun alıp almamaları), 6. kurulan 

cümlelerde öge ekleme, öge silme, öge değiştirme olaylarının gerçekleşip gerçekleşmemesi ölçüt olarak 

kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Oluş eylemi, olma eylemi, morfolojik çatı, öge ekleme, öge çıkarma, öge değiştirme, öge 

silme. 
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Beyond Logos: The Woman in Eavan Boland’s “Tirade for the Mimic Muse” 

Şafak ALTUNSOY 

Selçuk Üniversitesi 

Abstract ID: 58 

Eavan Boland is an Irish poet who presents ‘the woman subject’ in her poems not from an essentialist 

perspective but rather in an attitude to go beyond the binaries forced by the male dominant culture 

through a multilayered discussion. Her style, therefore, follows a structure in which the beginning parts 

set the ground for the final suggestion or argument part. In this study, a poem from In Her Own Image 

(1980), “Tirade for the Mimic Muse” will be analyzed in order to demonstrate the efforts of shunning 

the logos which silences and entraps the woman. The study employs Helen Cixous’ theories on the 

arguments of logos and male discourse as its theoretical background to analyze the selected poem. Thus, 

the study establishes its argument on the idea that the persona’s discovery of the socio-political structure 

neutralizing the woman turns into a self-discovery. Although the poetic persona presents the image of a 

captive held in the symbolic order which is regulated by the phallus, a new subjectivity through the 

intersubjectivity is also possible. In conclusion, “Tirade for the Mimic Muse” recounts a process in 

which the persona subverts the woman shaped in accordance with the phallus. What the persona suggests 

in the poem is a desire for the creativity that would crack the archaic system of the mimicry performed 

by the woman so as to guide her to find a way out of ‘kitchen.’ 

Keywords: Eavan Boland, “Tirade for the Mimic Muse,” Helen Cixous, Irish poetry, male discourse. 

 

 

 
Brechtian Elements in Caryl Churchill’s Mad Forest and Sarah Kane’s Cleansed 

Mustafa BAL 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Abstract ID: 59 

Focusing on the significant social and political issues of her age, Caryl Churchill provides her audience 

with a prismatic perspective of ideas by means of which twentieth-century British drama certainly gains 

a new momentum. While her playwriting does harbor a creative and innovative style, Caryl Churchill 

has no reservations against benefiting from earlier European theatrical traditions such as Bertolt Brecht’s 

epic theatre. Sarah Kane, who in her short but influential career during the 1990s, by moulding the 

traditional dynamics of the realist and naturalist drama into new, hybrid forms that eventually culminate 

in the postdramatic, is arguably the most experimental playwright of the last decades of the twentieth 

century British drama. Notwithstanding with her originality in capturing the essence of human problems, 

Sarah Kane, too, respects earlier dramatic aesthetics as seen in her adaptation of a Senecan play. 

Considering these, this study aims at tracing major elements of the Brechtian epic theatre in Caryl 

Churchill’s and Sarah Kane’s plays. In order to observe how and to what extent Caryl Churchill and 

Sarah Kane pay homage to the Brechtian epic theatre, the study uses Caryl Churchill’s Mad Forest 

(1990) and Sarah Kane’s Cleansed (1998). By examining this tripartite interaction among Bertolt Brecht, 

Caryl Churchill and Sarah Kane, the study also tries to reinterpret the dramatic relations among these 

seemingly distant playwrights of different generations. 

Keywords: Brecht, epic theater, Caryl Churchill, Sarah Kane, Mad Forest, Cleansed. 
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The Implementation of Awareness Raising for Teachers’ Management of Classroom 

Interaction: A Focus on Extended Wait-time 

Cihat ATAR 

Sakarya Üniversitesi 

Abstract ID: 60 

This study investigates the effect of reflective teacher training on pre-service English teachers’ 

utilization of wait-time in an English as a Foreign Language context and it considers the place of wait- 

time in increasing the prospects of interaction in classrooms. Utilizing wait-time is an indicator of 

classroom interactional competence (Walsh, 2011) and thus it is an essential skill for successful language 

teachers. Accordingly, this paper studies pre-service teachers’ wait-time use and whether awareness 

raising as a part of the IMDAT framework (Sert, 2015) gives way to teachers’ more successful utilization. 

This study has a qualitative methodological design analyzing 7 video recordings and 2 feedback 

interviews with the pre-service teachers. The classroom video recordings were analyzed considering the 

sequential analysis, turn-taking and repair mechanism of Conversation Analysis, and the reflection 

sessions were analyzed via Descriptive Analysis focusing on their views and perceptions about the 

implementation. The findings suggest that training in the form of awareness raising via the IMDAT 

framework improves the participants’ efficient use of wait-time as a part of classroom interactional 

competence and it also leads to better self-perceptions about their competence. This study offers insights 

into management of classroom interaction and it provides some suggestions for the English language 

teacher development curricula regarding classroom management. 

Keywords: Wait-time, classroom interactional competence, English language teaching, conversation analysis, 

awareness raising. 

 
 

Nesîmî Ve Ahmet Paşa’nın Yayımlanmış Divanlarında Bulunmayan Şiirleri 

Gülşah Gaye FİDAN 

Gaziantep Üniversitesi 

Özet ID: 61 

Nesîmî, XIV. Yüzyılda yaşamış Azeri sahasının önemli şairlerindendir. Kaynaklarda hayatıyla ilgili 

fazla bilgi olmayan şairin, İran’da Hurûfîlik mezhebinin kurucusu Fazlullah’ın halifelerinden olduğu ve 

inancı nedeniyle derisi yüzülerek öldürüldüğü bilinmektedir. Nesîmî’nin bilinen iki eseri olan Türkçe 

ve Farsça Divânlarının kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunmaktadır. Ahmet Paşa ise XV. 

yüzyıl, Anadolu sahasının önemli şairlerindendir. Hayattayken “sultânü’ş-şu’arâ” unvanını kazanan şair, 

Türk edebiyatında nazîrecilik geleneğinin önde gelen isimlerindendir. Kaside ustası olarak bilinen şairin 

elde bulunan tek eseri Divânı’dır. Ahmet Paşa’nın divanının da kütüphanelerde pek çok yazma nüshası 

bulunmaktadır. Bu çalışmada Nesîmî ve Ahmet Paşa’nın, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 

bölümünde yer alan 5879 numarada kayıtlı bir şiir mecmuası içerisinde yer alan ancak yayımlanmış 

divanlarında bulunmayan şiirleri tespit edilmiştir. Bu vesileyle öncelikle şiir mecmualarının edebiyat 

tarihimizdeki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Farklı dönemlerde yaşamış pek çok şairin şiirlerine 

yer verilen bu mecmualar, gerek dönemin şiir zevki hakkında bilgi sunmaları, gerek müstakil bir divânı 

bulunmayan şairlerin şiirlerine yer vermeleri; gerekse de bu çalışmada olduğu gibi kimi şairlerin basılı 

divanlarında yer almayan şiirleri içermeleri açısından son derece önem arz etmektedirler. Çalışmaya 

konu olan mecmua içerisinde Nesîmî’nin 5 ve Ahmet Paşa’nın 8 adet yayımlanmamış şiiri tespit 

edilmiştir. Ayrıca Ahmet Paşa’nın şiirleri arasında yer alıp mahlas bulunmayan, ancak üslup açısından 

da Ahmet Paşa’nın olduğu düşünülen şiirler de verilmiştir. Bu şiirler yeniden değerlendirilerek gerekli 

tashihler yapılmış ve bu çalışma ile neşri amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Nesîmî, Ahmet Paşa, mecmua. 
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Türkiye Türkçesinde Metafor Yoluyla Oluşmuş Renk Adları 

Nihan BUDAK 

Gümüşhane Üniversitesi 

Renkler, bir dilin başladığı ilk andan itibaren onunla birlikte gelişerek ilerleyen bir topluluğun kendini 

ifade edebilmesi ve dünyaya olan bakışını anlatabilmesi için kullandığı en önemli unsurlardan biridir. 

Her dilde olduğu gibi ilk başta tek bir sözcük ile ifade edilebilen şeyler zamanla gelişip değişerek, 

başkalaşıp büyüyerek yeni kalıplar üzerinden görünmeye başlar. Toplumsal zihniyetin ve bakış açısının, 

dünyayı algılama şeklinin doğal bir sonucu olan bu olay insanın içindekini dışarıya aktarma isteğiyle de 

doğru orantılı olarak ilerler. Metaforlar (mecaz, eğretileme, benzetme, başkalaşım) insanın dünyaya olan 

algısının yani zihin yapısının bir yansıması olarak düşüncenin dışa aktarımını sağlayan bir imge 

dünyasının yansımasıdır. Açıklamak istediğini farklı benzetmeler yoluyla açıklamaya çalışarak amacına 

ulaşır. Bu amaca ulaşma yolunda ilerlerken simgeleri kullanmak yerine imgeleri kullanmayı tercih eder. 

Simgelerin insan için bir karşılığı vardır. Ancak imgeler için bu durum söz konusu değildir. İmgeler ve 

insan zihnindeki oluşan imgelem için yaşamsal bir süzgeç gerekliidir. Renk olgusu ise ilk bakışta, 

toplum için ortak bir öğe gibi görünmektedir. Ancak renklerin benzediği şeyin ne olduğunun ifade 

edilmesi gerektiğinde farklı farklı göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Türkiye 

Türkçesindeki renk kelimelerinin oluşumunda kullanılan metaforlar incelenecek ve oluşum yolları 

hakkında açıklamalar yapılacaktır. Yazım dilinin tüm kelimelerini içermesi bakımından çalışma için 

Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğü kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Renk, imge, metafor, sözlük. 

 

 

 
A Comparison of the Adopted Films Bram Stoker’s Dracula and Horror of Dracula to 

the Novel Dracula 

Uğur DİLER 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Burcu BAYRAKTAR 

Istanbul Bilgi Üniversitesi 

Abstract ID: 64 

One of the most appealing but also frightening mythical beings is vampires. The myth of vampires goes 

back to Bablyon. First vampires are known as Babylon vampires, Ekimmus. Many ancient societies had 

vampire myths and, in those myths, vampires were described as an evil creature which fed on the human 

soul or their blood. However, the most well-known vampire is a fictional character, Count Dracula, in 

the book, Dracula, written by Bram Stoker in 1897. Bram Stoker was inspired by Vlad Dracula, the 

brutally cruel ruler of Walachia, Romania. The reason why Count Dracula is the best-known vampire is 

that the book, Dracula, is probably one of the most adapted works of literature. One of them is Bram 

Stoker’s Dracula (1992) produced and directed by Francis Ford Coppola and the other one is Horror of 

Dracula (1958) directed by Terence Fisher. In this paper, I will discuss the similarities and difference 

between the adapted works of Coppola and Fisher and the source text, Bram Stoker’s epistolary novel, 

Dracula. 

Keywords: Dracula, gothic fiction, adaptation, vampire myth. 
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Tuvacada Ad Öbeklerinin Sözdizimsel İşlevleri 

Uğur ALTUNDAŞ 

Hacettepe Üniversitesi 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda söz öbekleri genel olarak birden fazla sözcüğün bir araya gelerek 

anlamca ve yapıca bir bütün oluşturduğu söz birlikleri şeklinde tanımlanmıştır. Söz öbekleri için daha 

çok ‘kelime grubu’ terimi tercih edilmiş ve öbeklerin bir ana unsur ile bir yardımcı unsurdan oluştuğu 

belirtilmiştir. Söz öbeklerinin adlandırılması ve türlerinin belirlenmesinde ise kimi zaman ana unsur 

kimi zaman yardımcı unsur esas alınmıştır. Bu durum alanyazında birbirinden farklı türde ve sayıda 

öbek türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sebeple bu çalışmada söz öbekleri dilbilim 

kuramlarından hareketle Evrensel Dilbilgisi bakış açısıyla ele alınacaktır. Evrensel Dilbilgisi terimi 

genellikle Chomsky’nin 1957’den itibaren ortaya attığı dilbilim kuramları için kullanılır. Bu çalışmada 

ise söz öbeklerine dilbilimsel bakış açısıyla yaklaşan tüm kuramlar bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bu anlamda Evrensel Dilbilgisinde söz öbeklerinin iki temel ögesi bulunmaktadır: baş (head) ve tümleç 

(complement). Söz öbeklerinin bu iki ögesi arasında yönetim ilişkisi vardır. Bu bağlamda baş öge 

yöneten, tümleç ise yönetilen unsur olarak ele alınmaktadır. Evrensel Dilbilgisi söz öbeklerini yöneten 

unsurun yani baş ögenin sözcük türüne göre adlandırır. Bu durumda öbeğin baş ögesinin ad, sıfat, zarf, 

ilgeç veya eylem olma durumuna göre ad öbeği (AÖ), sıfat öbeği (SÖ), zarf öbeği (ZÖ), ilgeç öbeği (İÖ) 

ve eylem öbeği (EÖ) olmak üzere beş söz öbeği türü bulunmaktadır. Bu yaklaşım sözlüksel kategorilere 

dayanan bir sınıflandırmayı temsil eder. Bununla birlikte kimi dilbilim kuramları söz konusu söz 

öbeklerinin diğer öbek türleriyle olan ilişkisine odaklanır. Bu anlamda İşlevsel Dilbilgisi söz öbeklerini 

bu ilişkilere dayanan işlevler açısından değerlendirir. Sözdizimsel işlevler bunlardan bir tanesidir. 

Sözdizimsel işlevler temelde öbeklerin eylemle olan ilişkisini yansıtır ve alanyazında özne, nesne, 

yüklem vb. şekillerde ele alınır. Bu çalışmada Güney Sibirya Türk dillerinden Tuvacada AÖ’ler 

sözdizimsel işlevler açısından değerlendirilecektir. Böylelikle Tuvaca AÖ’lerin hangi biçimbilgisel ve 

sözdizimsel düzeylerde tümcede hangi sözdizimsel işlevleri karşılayabildiği ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tuvaca, söz öbekleri, evrensel dilbilgisi, işlevsel dilbilgisi, sözdizimsel işlevler. 
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Enderunlu Fâzıl’ın Perspektifinden Payitahttaki İçki Yasağı 

Esra BEYHAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

İlyas YAZAR    

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey ya da 

şarap, ister rindane ister sofiyane bir bakış açısıyla yaklaşılsın zengin bir kültür, hatta derin bir tefekkürü 

barındırmaktadır. İnsanlığın çok eski zamanlarından beri var olan şaraba yaklaşım da gerek felsefî 

gerekse dini açıdan farklı farklıdır. Kimine göre kutsal kimine göre haram olan ve gündelik yaşantı 

içinde de kendine geniş biçimde yer bulan şarabın manzum ve metafor olarak da edebi kültür içinde yer 

bulması kaçınılmazdır. Üzerine tezler yazılan, varlığıyla edebi eserleri daha derin ve anlamlı kılan 

şarabın yokluğu da bilhassa klasik edebiyatımızda işlene gelmiştir. İslam dinince yasak ve haram kabul 

edilen şarap, gerek Türk gerekse diğer Müslüman devletler tarafından zaman zaman toptan 

yasaklanmıştır. Osmanlı Devleti zamanında da birkaç kez yasaklanmış ve bu yasaklar edebi kültürde de 

karşılığını bularak manzumelere konu olmuştur. Çalışmamızın amacı, Osmanlı-Rus ve Avusturya 

savaşlarının yoğun olarak sürdüğü, ekonomik, siyasal ve toplumsal pek çok sorunun yaşandığı bir 

dönemde tahta geçen III. Selim'in zamanında uygulanan içki yasağı ve bu yasağın devrin velûd 

şairlerinden Enderunlu Fazıl'ın perspektifinden yansımalarını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: 18. Yüzyıl, içki yasağı, Enderunlu Fâzıl, divan. 
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Hadrianoutherai Adının Anlamı Üzerine Tartışmalar: Hadrianus’un Av Yeri mi Yoksa 

Tâhkimatlı Kenti mi? 

Mustafa TÜRK 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Özet ID: 67 

Bugünkü Balıkesir yakınlarına lokalize edilen Hadrianoutherai kenti, M.S. 2. yüzyılda Roma imparatoru 

Hadrianus tarafından kurulmuştur. Kentin adı kurucusunu çağrıştırmakla birlikte, sonundaki ekin anlamı 

açık değildir. Bu durum adın anlamı konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Antik kaynaklarda 

Hadrianus’un başarılı geçen bir av partisinden sonra kurulduğuna dair bilgilerin yer alması nedeniyle 

bazı araştırmacılar, anlamın Hadrianus’un avına veya av yerine işaret ettiği görüşündedir. Diğer bazı 

araştırmacılar ise adın sonundaki ekin köy, kasaba, tahkimatlı yerleşim gibi anlamlara sahip eski 

Anadolu kökenli bir kelime olduğunu ileri sürmektedir. Çalışmamızda Antikçağ yerleşimlerinin adları 

ve bu adların günümüz yerleşimlerine yansımaları ile birlikte Hadrianoutherai adının anlamı 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hadrianoutherai, etimoloji, Balıkesir. 

 

 

 
Prep-school Students’ Perceptions of Native and Non-native Teachers and Effect of 

Proficiency Level on Their Perceptions 

Büşra ULU 
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Abstract ID: 68 

Many questions have been raised about the role of native English-speaking teachers (NESTs) and non- 

native English-speaking teachers (NNESTs) in language education and the issue has been investigated 

in various aspects. The aims of this study are to shine new light on the issue through an examination of 

preparatory school students’ perceptions of NESTs and NNESTs and to find out the effect of their 

English proficiency level on their perceptions. The participants were 60 prep-school students from 

elementary (30) and advanced (30) levels. Quantitative data for the study were collected using a 30- 

items questionnaire that was designed by Üstünlüoğlu (2007), adapted, and modified by Demir (2011). 

It was developed with respect to four aspects: in-class teaching roles, in-class management roles, in- 

class communication skills, and individual qualities. In terms of the reliability of the items in the 

questionnaire, Cronbach's Alpha was calculated as .75, which was acceptable. The findings showed no 

significant difference between the students’ perceptions of NESTs and NNESTs in the four aspects they 

were evaluated. However, their perceptions were found to be affected by their English proficiency level. 

The results revealed that advanced level students held more positive attitudes towards both NESTs and 

NNESTs in all categories that teachers were evaluated. 

Keywords: Students’ perceptions, native English-speaking teachers (NEST), non- native English-speaking 

teachers (NNEST). 
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Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Elfāẓ-ı Küfr Üzerine 

Uğur UZUNKAYA 

Erzurum Teknik Üniversitesi 

Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve çevresinde edebiyat ve edebiyat dışı konulardaki eserlerin kaleme alındığı 

yaygın görüşe göre 13-15. yüzyıllarla tarihlendirilen bir edebî yazı dilidir. Bu dönemde muhtelif tür ve konularda 

tercüme ve telif yahut da telif-tercüme eserler kaleme alınmıştır. Bu bildirinin konusunu da Eski Anadolu 

Türkçesiyle kaleme alınmış İslam dinine göre dinden uzaklaştıran küfür sözlerini konu alan mensur bir tercüme 

oluşturmaktadır. Mevzubahis eser Muḥammed b. Bālī tarafından Aḥmed Beg b. Yaʿḳūb Çelebi b. Süleymān Şāh 

b. Muḥammed b. Aydın adına Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiş olup Terceme-i Elfāẓ-ı Küfr adını taşımaktadır. 

Eser Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Aşir Efendi Koleksiyonu içinde 167/2 arşiv numarasıyla 

korunmaktadır. Eserin tespit edilebilen tek nüshası budur ve içerisinde yer aldığı yazmanın 28b-45a varakları 

arasında yer alır. Harekeli nesih hatla kaleme alınan eser sayfada 19 satır ihtiva eder. Eser 13 bâb üzerine 

kurulmuştur. Bunlar sırasıyla şöyledir: (1) Mukaddime. (2) Allah’ın zatı ve sıfatları. (3) Kur’an’a ilişkin konular. 

(4) Peygamberlere ilişkin konular. (5) Zikre ve tesbihe ilişkin konular. (6) Şeriat hükümlerine ilişkin konular. (7) 

Alimlere, salihlere ve velilere ilişkin konular. (8) İmana ve küfre ilişkin konular. (9) Kıyamet ve ahiret gününe 

ilişkin konular. (10) Sultanlara ve beylere ilişkin konular. (11) Bilinmeze ve sırra ilişkin konular. (12) Taziyeye 

ilişkin konular. (13) Şeriat hükümlerine uymayan kimseler, zalimler ve cahillere ilişkin konular. Bu on üç bâbın 

her birinde ilgili konularda küfür sayılabilecek sözler, meseleler ve bunların hükümleri yer alır. Eser hem imlâ hem 

de söz varlığı bakımından dönemi için eskicil unsurları içermektedir. Bu bildiride mezkur eserin nüshası tanıtılacak, 

muhtevası hakkında bilgi verilecek, yazım özellikleriyle öne çıkan söz varlığına ilişkin bilgiler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Elfaz-ı Küfr, imla, söz varlığı. 

 
 

Metin Dilbilimsel Yinelemelerin Yabancı Dil olarak Almancanın Öğrenimindeki Yeri 

Asuman AĞAÇSAPAN 

Anadolu Üniversitesi 

Özet ID: 70 

Metin Dilbilimsel Yinelemeler ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Metin dilbilimi araştırma konusu olarak 

çeviri alanında, edebi metin ve metin türleri analizlerinde, anadili ve yabancı dil öğretiminde başta olmak üzere 

ülkemizde çalışılmış ve çalışılmaktadır. Akademik çalışmalarda dilbilim ve metin dilbilim araştırma sonuçlarının 

yabancı dil olarak Almanca öğretimi alanına katkıda bulunacağını öngörülmekle birlikte yabancı dil olarak 

Almanca öğretimi pratiğinde metin dilbilimi hak ettiği yeri alamamıştır. Metin dilbilimi konusunu ele alan teorik 

çalışmalar yabancı dil öğretimi ve öğrenimi süreçlerinde amaç ve araç olarak yerini alamamasının nedeni dil bilgisi 

öğretiminden dil kullanımı öğretimine bağlanılamamış olmasındandır. Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde 

metni anlarken, metni oluştururken, metni değerlendirirken metin dilbiliminden yararlanılmasına dönük çalışmalar 

olsa da metin dilbilimin öğrenim programlarında ve uygulamalarındaki yeri oldukça sınırlıdır. Metnin yüzey ve 

derin yapısının bütünlüğünü sağlayan metin kriterleri dil içi ve dil dışı öğeler tarafından yapılanmaktadır. Bu 

çalışmada yabancı dil olarak Almanca öğreniminin amaçlarına ulaşmada metin dilbilimin sunduğu imkanlardan 

yinelemelerin öğrenci yazılı ödevinde kullanılıp kullanılmadığı ele alınacaktır. Yabancı Dil Olarak Almanca 

Öğrenimindeki metin oluşturma kriterlerinden bağdaşıklık durumu Klaus Brinker’in yöntemi kullanılarak öğrenci 

yazılı ödevindeki göndergesel ifadeler ve yinelenmelerin bulunma durumu incelenecektir. İncelenecek yazılı 

ödevde açık yinelemeler/kapalı yinelemeler ve kapalı yinelemelerin mantıksal, ontolojik, kültürel çeşitliliği ve 

gramer tutarlılığı aranacaktır. Almanca yapısı gereği art gönderimlerini metin grameri açısından öğrenciye doğru 

metin oluşturma desteği sunsa bile gramer bilgisini metin dilbilimi ile destekleyemeyen öğrenci metin oluşturmada 

gramer tutarlılığını gerçekleştirmekten uzak kalmaktadır. Yabancı dil olarak Almanca dersinde düşüncelerini 

yazıya aktaran öğrencinin anlaşılır metinler üretebilmesinde metin dilbilimin içeriğinden yararlanarak temel dil 

becerilerinin desteklenmesindeki ihtiyaç, alan yazında yer alan teorik ve uygulamalı çalışmaların 

ilişkilendirilmesiyle ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Metin dilbilim, yabancı dil olarak Almanca, yazma becerisi. 
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Women’s Position in George Moore’s Esther Waters 

Halit ALKAN 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Reproduction and the care of the home become the main duties of women in patriarchal society. Since 

seduction and adultery are strictly unacceptable, a seduced girl or a woman who committed adultery is 

unquestioningly considered as a fallen woman. When women start to change, they are considered to 

represent the ‘New Woman’ which refers to the libertarian woman who is aware of her rights, different 

from the traditional perception of the 19th century ideal woman. Liberal feminism can be said to be based 

on equal opportunities in education and social life, and economic equality. This study aims to analyse 

women’s position in George Moore’s "Esther Waters" (1894) in terms of liberal feminism. The novel 

focuses on a young female protagonist Esther Waters who has an extramarital sexual intercourse with a 

footman, William Latch. Esther considers this sexuality not as a sign of a fall, but just a natural expression 

of how she feels towards William because she believes that he loves her and will marry her; however, he 

abandons her. Esther who has given birth to a boy is excluded by society. Unable to have a profession 

due to being illiterate, Esther struggles for her son in the patriarchal society and works as a wet nurse and 

a maidservant in order to find food, shelter and clothing. After nine years, Esther remarries William to 

provide her son a surname and a good life, and so, she is no longer seen as a fallen woman by society. 

Esther adopts the traditional wife role because she accepts her husband’s business of betting and does not 

question his authority. When Ester’s husband dies of pneumonia, she becomes a poor maidservant again. 

Although Esther struggles to draw ‘New Woman’ profile, the male-dominant society does not allow her 

to be free because it has prejudices about women and does not offer any other options than marriage by 

depriving women of education. 

Keywords: Liberal feminism, ‘New Woman’, women’s position, George Moore, Esther Waters. 

 
 

“Şeftali Bahçeleri” ile “Asfalt Yol” Hikâyelerinde İki İdealistin Dramı 

Derya GÜLLÜK 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Özet ID: 72 

Bu çalışmada, Refik Halit Karay’ın 1919 tarihli “Şeftali Bahçeleri” ile Sabahattin Ali’nin 1936’da 

kaleme almış olduğu “Asfalt Yol” hikâyeleri tematik olarak ele alınacak ve özellikle de bu iki 

hikâyemizin kaleme alındığı yıllardaki sosyal ve toplumsal yapıyı göz önüne alarak, hikâyelerin derin 

yapısında, biz okuyucularına söylemek istediğini bir nebze olsun anlamaya çalışacağız. Her iki hikâyede 

de karşımıza iki aydın karakter tipi çıkacaktır -tabi bir farkla- Şeftali Bahçeleri’nin kahramanı Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son yıllarının aydını iken Asfalt Yol hikâyesinin kahramanı, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarının aydınıdır. Lakin bu iki idealist aydın karakterinin kaderi de ortak bir noktada kesişecektir. Her 

ikisi de sukutuhayale uğrayacaktır. Çöken bir imparatorluğun bürokrasisi ile yeni kurulan bir devletin 

bürokrasisinin eleştirildiği bu iki hikâyede, aynı zamanda iki Türk aydın tipinin/idealistinin dramı da 

gözler önüne serilecektir. Her iki hikâyede de karşımıza, görevleri devlet adına halka hizmet etmek, 

halkın yaşamını kolaylaştırıcı işler yapmak olan memurların ya da üst düzey bürokratların, pasif , sinik 

ve kendi çıkarlarını düşünen bencil birer insan olarak karşımıza çıktığını görürüz. Şeftali Bahçeleri’nin 

idealist aydını Âgâh Bey, sistem karşısında bir direnç gösteremeyecek ve müptezelliğin dibe vurduğu 

bir yaşam içerisinde, sistemin çarkları arasında öğütülecektir. Onun dramı, idealist duygular içerisinde 

geldiği kasabada, kendi zevk ve menfaatlerinden başka bir şey düşünemeyen bir bürokrat sınıfıyla 

karşılaşması ve onlara direnç gösterememesi olacaktır. Asfalt Yol hikâyesindeki idealist aydınımız ise 

içine düştüğü bozuk düzen karşısında direnç gösterecektir. O, Âgâh Bey gibi kendini sistemin çarkları 

arasına koymayacaktır, fakat bu durum onun da bir dramı yaşamasına engel olmayacaktır çünkü sistem 

onu da dışarıda bırakarak cezalandıracaktır. Onun dramı da toplumun dışına atılmak, görülmemek 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk aydını, Şeftali Bahçeleri, Asfalt Yol. 
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An Analysis of the Relationship between Gender and the Use of English Personal 

Pronouns by EFL and ESL Learners 

Didem KOBAN KOÇ 

İzmir Demokrasi Üniversitesi 

Abstract ID: 73 

The purpose of the present study is to examine the relationship between gender and personal pronoun 

usage from a sociolinguistic perspective. The study was conducted in an educational setting with Turkish 

learners of English as a foreign language (EFL) enrolled in the first year of an undergraduate teacher 

training program at a government university in Izmir, Turkey and learners of English as a second 

language (ESL) attending an Immersion Program at a government university in New York, U.S. Data 

were collected via essays, which were analyzed for any significant differences among personal pronoun 

usage by both groups and between males and females in their use of the pronouns. Data were also 

examined to find out whether the use of pronouns carried any social meanings. The results of the paired- 

samples t-tests showed that the ESL learners as a whole as well as the male and female ESL learners 

used ‘I’ at a significantly higher rate than the other pronouns. No significant differences were observed 

between males and females in both groups regarding the use of personal pronouns. The results are 

discussed in accordance with the social motivations for the use of certain pronouns and 

recommendations are provided with respect to the teaching of personal pronouns in writing classrooms. 

Keywords: Sociolinguistics, gender, personal pronouns, social meaning, EFL, ESL. 

 

 

 
Reinventing Poetic Modes: Spanish and Latin American Visual Poetry 

Laura Lopez FERNANDEZ 

University of Waikato 

Abstract ID: 75 

A growing body of contemporary poetry in the Western world can be classified as visual poetry; an 

interartistic and ambiguous modality that challenges the classical taxonomies of art and literature. 

Although visual poetry is a popular style of writing that falls outside of prescribed generic confines, and 

does not maintain a standard form, it is not a new genre. For the last two centuries, we witnessed multiple 

modalities of visual poetry where authors combine conventional and experimental features. Modern 

visual poetry arose from the paradigm of the new, especially in the context and parameters of the so 

called historical avant-gardes, and it has evolved as an aesthetically and socially committed style of 

writing. Today visual poetry is still a hybrid and cross-genre style that combines features of poetry, 

prose, painting, typography, etc. The particular idiosyncratic nature of visual poetry allows for a dynamic 

legibility that does not rely exclusively on verbal sequentiality or on the physicality of the page. In this 

study, I will examine contemporary Hispanic visual poetry as an ideo-aesthetic modality that is both 

transgressive and creative and has the capacity of renovating itself while contributing to create new 

dialectic relationships between form and content. Through a close reading of poems by Spanish and 

Cuban authors such as Fernando Millán, David Pérez Pol, David Fernández Rivera, Octavio Armand 

and Rafael Almanza we will analyse visual and verbal techniques and offer a textual and cultural analysis 

of this mode of writing as a form of contemporary writing. 

Keywords: Spanish and Latin American visual poetry, semiotics, textual analysis, cultural analysis. 
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Lev Gumilyov’un Passionarlık Kavramının Anlam Bilimsel Çözümlenmesi 

Onur AYDIN 

Anadolu Üniversitesi 

Özet ID: 76 

Lev Nikolayeviç Gumilyov, başta Sovyet ve Rus bilim dünyası olmak üzere tüm dünyada özgün bilimsel 

etkinlikleriyle tanınan bir isimdir. Kazı bilimci, ırk bilimci, tarihçi, coğrafyacı yönleriyle birçok farklı 

alanda çalışmalar yürüten ünlü filozofun bilim dünyasında özel bir yere sahip olmasının en büyük nedeni 

passionarlık kuramıdır. Bilim insanının sözü edilen bu kuramı, bir diğer kuramı olan etnogenez içinde 

şeklini alır. Bu nedenle çalışmamızda bütüncül bakış açısının gereği olarak öncelikle Gumilyov'un 

etnogenez kuramına değinilecektir. Ancak kuram, içeriğinde ruh bilimi, toplum bilimi, biyoloji, tarih ve 

coğrafya gibi farklı alanlardan parçacıklar barındırdığı için anlaşılması güç bir yaklaşım olarak 

karşımıza çıkar. Ayrıca passionarlık kavramının tutku, ihtiras gibi anlamlara gelen İngilizce passion 

sözcüğüyle sesteşlik bakımından yakın olması, kuramın yanlış bir şekilde yorumlanmasına yol açar. Bu 

nedenle araştırmalarda passionarlık kavramı ilk olarak sözcük düzeyinde ele alınmalıdır. Çalışmamızda, 

bilim insanının kuramının net bir şekilde anlaşılması için passionarlık sözcüğü anlam bilimsel olarak 

çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla yazarın başta Etnogenez ve Yeryüzü Biyosferi kitabı olmak 

üzere eserlerinde passionarlık kavramının geçtiği cümleler ele alınacak ve passionarlığın hangi farklı 

anlamlara geldiği çözümlenecektir. Bu çözümleme sayesinde sözcüğünün içeriğinin ve kuramın 

çerçevesinin ana hatları ortaya çıkacaktır. Passionarlık kuramının doğru bir şekilde çözümlenmesi, 

tarihteki önemli olayların arka planlarının aydınlatılmasına ışık tutacak ve olayların 

değerlendirilmesinde farklı bir yaklaşım tarzı geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Lev Gumilyov, etnogenez, passionarlık, anlam bilimsel çözümleme. 

 
 

The Personification of Natural Aesthetics of the Night in Kate Chopin's “The Night 
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Abstract ID: 77 

As the night came in softly, the narrator in Kate Chopin's modern short short story, “The Night Came in 

Slowly” reflects that it was a time to criticize about the passing time process while sitting solemnly under 

the maple tree and dives into her emotional world. This emphasizes that the narrator is full of dark 

psychological perspective because of explaining the night with the creeping overview. This implies that 

there is a strong interaction between the narrator and the natural aesthetics as depicted through Kate 

Chopin's short short story, “The Night Came in Slowly”. The night is personified like a human being 

and becomes a close friend to listen all the explanations. The night is a means for the narrator to write 

her inner monologue in words so that it was time to reflect her feelings as the night falls in. As the 

narrator talks with the night, he/she overviews that it creeps like a human being. Accordingly, the 

creeping one is not the night but the narrator himself/herself, so that this expression implies how the 

narrator is full of sad feelings. This short short story implies within its very short context that the night 

is quite mysterious and reflects the deeper iceberg that strecthes within the emotional world of the 

narrator. Therefore, the limited wording of this short short story is a hint to emphasize that there are a 

lot of unsaids more than the saids. In this case, this short short story reflects a hidden existence in the 

mysterious natural aesthetics of the night so that it is time to reveal them. 

Keywords: Natural aesthetics, night, American short short stories, mystery, dark psychology. 
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Yitik Kuşak ve Sürgündeki Sanatçı: Thomas Wolfe’un Anlatılarinda Yitiklik ve Sürgün 

Kavramlarına Bir Bakış Ve Sanatçının Ruhsal Arayışı 

Mahmut AKAR 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Özet ID: 79 

Batı edebiyatında ‘Lost Generation’ olarak bilinen Yitik Kuşak tanımlaması, Birinci Dünya Savaşından 

sonra, meydana gelen insani kıyımlardan, yaşanan kültürel çatışmalardan dolayı ülkelerinin artık 

yaşanabilir bir yer olmadığını düşünüp Avrupa’ya, özellikle Paris’e, göç eden bir grup Amerikalı yazar 

ve sanatçıya diğer bir Amerikalı yazar olan, Amerikalı ve Avrupalı yazarların, onun zengin sanat 

koleksiyonunu görmek ve yazınsal ve sanatsal tanışıklıklar kurmak için gelip gittiği ünlü bir salon açan 

Gertrude Stein tarafından verilen bir addır. Thomas Wolfe, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, John 

Dos Passos, E.E. Cummings, Archibald MacLeish ve Hart Crane Yitik Kuşak yazarlarından bazılarıdır. 

Bu yazarların bir kısmı, ülkelerinde vatanperverliğe yönelik yapılan söylevlerden etkilenerek ambulans 

veya kamyon şoförü olarak Avrupa’da savaşa geri hatlarda dâhil olmuşlardır. Savaş sonrası, Amerika’ya 

dönen bu insanlar orada yaşadıkları ve şahit oldukları; hüzün, keder, acı, ölüm, kan ve gözyaşı gibi 

unsurlardan öyle etkilenirler ki artık eski değerlerinden kopmuş, hayata küsmüş ve ondan soyutlanmış 

bireyler olarak hissederler kendilerini. Savaş, bu insanların paha biçilemez, kıymetli, yeri doldurulamaz 

şeyler yitirmelerine sebep olur. Hepsinin ortak bir paydası vardır: Yitik Kuşak yazarlarının ortak 

paydaları yaşadıkları farkındalıktır. Bu çalışmanın amacı, Yitik Kuşak yazarlarından biri olan Amerikalı 

yazar Thomas Wolfe’un otobiyografik anlatılarında yitiklik ve sürgünlük duygusunun psikolojik arka 

planını ve yazarı çağdaşı olan diğer yitik kuşak yazarlardan ayıran ruhsal arayışı irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Thomas Wolfe, ruhsal arayış, yitik kuşak, sürgündeki sanatçı. 

 

 

 

 

Second Language, Culture and Taboos: Raising Intercultural Awareness in L2 

Classrooms 
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Abstract ID: 80 

Language is a remarkable part of culture. In learning a second language, cultural distance between first 

and second language and attitudes towards the target language play an important role predicting ultimate 

attainment. Behaviors and perceptions of learners are not solely moderated by reasoning and rational 

thinking; the societal and cultural norms have an influential role in governing our actions and our 

understanding of the world around us. These norms may be culture specific and vary from culture to 

culture, thus creating the term “taboo”. According to the Encyclopedia Britannica (2012), taboo is “the 

prohibition of an action based on the belief that such behavior is either too sacred and consecrated or too 

dangerous and accursed for ordinary individuals to undertake.” These “taboos” requires sensitive 

scrutiny when it comes to material design in order not to psychologically offend learners from different 

cultures. This presentation aimed to discuss taboo issues in second language learning and curriculum 

and its relation to intercultural competence and awareness in language classrooms. 

Keywords: EFL, taboo, material design, intercultural awareness. 



42  

 

 

 

 

Özet ID: 81 

Eski Türkçe Deyimlerde Yer Alan İkilemeler Üzerine 

Duygu YAVUZ ÖZ 

Yeditepe Üniversitesi 

Türk Dilinin tarihî ve çağdaş lehçelerinde sıkça kullanılan deyimler ve ikilemeler dilin anlatım gücünü 

artıran temel ögeler arasında yer alır. Bu çalışmada Eski Türkçe dönemi deyimlerinde yer alan 

ikilemelerin benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak amaçlanmış, yapıları aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Döneme ait deyimlere Serkan Şen’in Eski Türkçenin Deyim Varlığı adlı eseri üzerinden ulaşılmıştır. Söz 

konusu eserde yer alan Karahanlı Türkçesi deyimleri çalışmaya dâhil edilmemiştir. Eski Türkçe 

dönemine ait ikilemeler hususunda Saadet Çağatay, Mehmet Ölmez ve Serkan Şen’in çalışmalarına 

başvurulmuştur. Çalışmanın Giriş bölümünde deyim ve ikileme kavramları tartışılmış; İnceleme 

bölümünde tespit edilen ikilemeler köken, yapı ve anlam bakımından incelenmiş; Sonuç bölümünde ise 

elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Eski Türkçe metinlerde geçen birçok deyimin ikileme içerdiği 

görülmüştür. Bazı deyimler iki ikileme birden içerir: Ed tavar yė- yuŋla- vb. Ögeleri yer değiştirmiş 

ikilemeler vardır: Sav söz/söz sav vb. Çoğu Türkçe kökenli sözcüklerden oluşsa da buyan edgü gibi 

alıntı sözcük içeren birkaç ikilemeye de ulaşılmıştır. İkilemelerin büyük bir bölümü ad+ad yapısındadır: 

Ir oyun vb. Bununla birlikte buz- artat- gibi eylem+eylem yapısında olanlar da vardır. Hem ad hem de 

eylem kategorisindeki sözcüklerin çeşitli yapım ve çekim ekleri aldıkları görülmüştür. Baş+Ø taş+Ø, sı- 

Ø- boz- Ø- gibi basit sözcüklerden oluşan ikilemelerin yanında, sımta-g kogşa-k, ilin-tür- yapşın-tur- 

gibi türemiş sözcüklerden meydana gelen ikilemelere de tesadüf edilmiştir. İkilemeler söz dizimindeki 

fonksiyonlarına bağlı olarak çeşitli çekim ekleri de almışlardır: İz+Ø oruk+ı kalma-, yıg-a tėr-e sözle- 

vb. Ağırlıklı olarak yakın anlamlı sözcüklerden oluştukları görülmüştür: Bay bedük vb. Bunun yanında 

töz yıltız gibi eş anlamlı; bar yoḳ gibi zıt anlamlı ikilemelere de ulaşılmıştı 

Keywords: İkileme, deyim, eski Türkçe. 

 

 

 
Auflösung Des Falls Durch Zufall im Roman Das Versprechen von Friedrich 

Dürrenmatt 
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Abstract ID: 83 

Im Frühjahr 1957 bestellte der Filmproduzent Lazar Wechsler an Friedrich Dürrenmatt eine 

Filmerzählung. Dürrenmatt fertigte eine Vorfassung des Romans, die er später mit dem Regisseur des 

Filmes, Ladislao Vajda, zu einem Drehbuch verarbeitete. Sie wurde unter dem Titel “Es geschah am 

helllichten   Tag”   mit   Heinz   Rühmann   und   Gert   Fröbe    in    den    Hauptrollen    verfilmt. Nach 

Fertigstellung des Drehbuches machte sich Dürrenmatt noch einmal an die Arbeit. Er griff das Thema 

noch einmal auf und verarbeitete es. Daraus entstand das Buch Das Versprechen mit dem Untertitel 

“Requiem auf den Kriminalroman”, da in und mit ihm die gängigen Regeln eines Krimis zur Diskussion 

gestellt werden. Das Buch erschien im Jahr 1958. Die Filmhandlung weicht allerdings stark von der 

Handlung des Buches ab. Dürrenmatt will damit darstellen, dass die heutige Form des Kriminalromans 

nicht mehr identisch mit der Realität ist. Die Enthüllung der Fälle ist immer systematisch und ohne große 

Fehlleitungen dargestellt. Manches ereignet sich viel mehr durch Zufälle und spontane Einfälle. 

Keywords: Zufall-Schicksal, Roman, Das Versprechen. 
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Emine Sevgi Özdamar’ın Aynadaki Avlu Adlı Eserinde Dil ve Kültür Aktarımı 
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Özet ID: 84 

Türklerin Almanya’ya işgücü olarak gitmeleri sonucu, karşılaştıkları yabancı bir dil ve kültür ile sorunlar 

yaşamışlardır. Özellikle birinci kuşak yazarlar bu yabancı kültürde yaşadıkları iletişim, benlik, örf ve 

adet ile ilgili sıkıntılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve çözüm bulmak için edebiyatı kullanmışlardır. 

Önceleri bu alanda yazılan eserler “Göçmen Edebiyatı”, günümüzde ise “Avrupa Türk Edebiyatı”, 

“Türk-Alman Edebiyatı” olarak adlandırılmaktadır. Alman dilinde eser veren bu yazarların çok-dilli ve 

çok-kültürlü olmaları, onların bu edebiyata sağlayabilecekleri zenginlik ve kültürel sentez olarak 

görülmelidir. Günümüzde bu alanda önde gelen yazarlarından biri de Emine Sevgi Özdamar’dır. Alman 

Dilinde yazmış olduğu eserlerinde Türk Kültür aktarımına yer veren yazar, bu alanda kullandığı dilde 

kelimesi kelimesine çeviri yaparak farklılık yaratmaktadır. Özdamar’ın eserlerini farklı kılan da 

kullandığı dil ve aktardığı kültürü de bu dille yazmasıdır. Yazar Aynadaki Avlu eserinde dil ve kültür 

aktarımını başarılı bir şekilde kullanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, kültür aktarımı. 

 

 

 
Ali Smith’s Configurations in Autumn: Reviving Female Agency through Intertextuality 

and Collage 

Kuğu TEKİN 

Atılım Üniversitesi 

Abstract ID: 85 

Ali Smith’s Autumn (2016) is the first of her seasonal quartet series. Autumn is based on the dialogue 

between a centenarian Daniel Gluck and Elisabeth Demand, who is thirty-two at the start of the novel. 

Through the intimate intellectual friendship between the two very distant generations, Smith journeys 

backward and forward in time, bridging the gap between past and present, memory and forgetfulness, 

love and death, and more importantly, between words and images. While structuring her novel, Smith 

deploys intertextuality combined with collage so as to draw attention to the affinities between the 

creative processes of writing and painting. While collage in painting is a well-known technique of 

borrowing from earlier artists to create an original work of art, intertextuality in writing produces similar 

results. Through collage and intertextuality, Smith revives interest in a factual but long-forgotten 

pioneering pop artist, Pauline Boty, reinventing the artist’s lost work in verbal composition inspired 

partly by a few photographs of Boty taken in front of her creations, and partly by the retrospective solo 

exhibition (2013) of Boty’s work whose catalogue was prepared by the curator Sue Tate. As Tate 

remarks, Boty’s refusal to accept the apparently irreconcilable oppositions between sexual woman and 

serious artist, between celebration and critique, and between high and low culture constitutes the basis 

of Boty’s view of art and of herself as the artist. It is seen that Smith has been profoundly impressed by 

the underlying feminist ideology accompanying Boty’s collages. Hence this article intends to lay bare 

the muted dialogue between the works of two female artists-Boty as the painter, and Smith as the writer. 

The correlation between the two artists and the two forms of art is based on feminist art criticism. 

Keywords: Ali Smith; Autumn; intertextuality; collage; feminist art criticism. 
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Fatma Aliye’nin Romanlarında Kadının Ev İçi Yaşamı 

Cennet ALTUNDAŞ 

Hacettepe Üniversitesi 

Modernleşme dönemi Türk romanında mekân, toplumsal değişimi yansıtan başat unsurlar arasındadır. 

Romanda mekân ve mekân içindeki insan toplumun yaşamını, değişimi ve dönüşümünü vermektedir. 

Bu bağlamda “ev” önemli bir roman mekânıdır. Türk edebiyatının ilk dönem romanlarında kadın ve ev 

bir arada düşünülmüştür. Çünkü ev mahremdir ve kadına aittir. Dolayısıyla romanlardaki ev içi yaşam 

ve kadın kahramanlar arasındaki ilişki dönemin kadınlarının mahrem alandaki gündelik yaşamını bize 

vermektedir. Özellikle Batılılaşmanın etkisiyle gelenek ve modernite arasında sıkışan kadının ev içi 

yaşamı da bu durumdan etkilenir; buna bağlı olarak değişir ve dönüşür. Gündelik yaşamın yükü ise 

kadınlar üzerindedir. Kadın, gündelik yaşamda hem özne hem nesne durumundadır. Bu çalışmada 

gündelik yaşamın önemli bir bölümünü oluşturan kadının ev içi yaşamı, Türk edebiyatının ilk kadın 

yazarlarından olan Fatma Aliye’nin Muhâdarât, Refet, Udî ve Enîn romanları üzerinden 

değerlendirilecektir. Yazıldıkları dönemin kadın kahramanlarının gündelik yaşayışını, o dönemin bir 

kadın yazarının bakış açısından anlatan bu romanlar bize kadınların gündelik yaşamında evin önemini 

kadınca bir hassasiyetle vermektedirler. İncelediğimiz romanlarda ev bazen kaçılan, bazen sığınılan 

mekân olarak yer almıştır. Bu çalışmada kadının sığındığı ya da yaşamak zorunda kaldığı; mutlu veya 

mutsuz olduğu evde nasıl zaman geçirdiği, ev işleri, evdeki kadınlar arası ilişkiler, ev içi görev 

dağılımları, evde kadına ait alanlar, ev içi yaşamın dönemin gündelik yaşamına dair hangi ipuçlarını 

verdiği, ev içi yaşamın zamanla nasıl gelişip dönüştüğü ve bunların yazılı olmayan tarihe romanlar 

üzerinden katkısı değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gündelik, yaşam, kadın, roman. 

 

 

 
 

 

 

 

Abstract ID: 87 

Talking Films: Cenneti Beklerken by Derviş Zaim 

Asuman KAĞIT 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

In the early days of cinema, it was, however, used to satirize or criticise the First World War, later, it 

has changed its vision. Criticising the film, many theories were used but the different one which was 

originated from France and was invented to make a line between New Filmmakers of France and 

Hollywood’s studio-system directors, was Auteur Theory. This means a director with a special style and 

language. Altough this theory has started its path in Europe, it has gone forward in other nations as well. 

As a result of that, many directors have come into the sight and started doing thriving works with their 

style. These directors giving their message in a cunning and witty way through their films, whisper it to 

the mind of the audiences with this theory. Derviş Zaim, one of the famous Turkish directors, can be 

seen among these Auteur directors as well because he creates a new eyeshot in Turk films. He uses his 

own nation’s custom, art, and history as a language unlike Hollywood films. In almost all films of Zaim, 

a traditional art is shown and an unusual story is told. His aim is to carry the cinema to the new area 

outside of classical Hollywood way. Starting from this point, in this work, Derviş Zaim and his well 

known film Cenneti Beklerken, which is about the traditional art and history gorgeously, will be tried to 

be analyzed in the light of Auteur Theory with the aim of understanding how films talk and give the 

message of its director, as a literal work. Since Auteur Theory directly reflects the director's own unique 

narration style, it will be the primary resource of this work. 

Keywords: Cinema, literature, auteur theory, Derviş Zaim, Cenneti Beklerken. 
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Dictionary of the Khazars as a Postmodern Narrative Veiling an Ultra-Nationalistic 

Rhetoric 

Ümit HASANUSTA 

Biruni Üniversitesi 

Abstract ID: 88 

Milorad Pavic’s lexicon novel Dictionary of the Khazars is an example of historiographic metafiction 

which attempts to question the line between the historical and literary narratives. The book narrates the 

historical/fictional event “Conversion of the Khazars” via various references none of which 

acknowledges the others’ representation of history. Also, the self-reflexive text strongly emphasizes the 

role of the reader. Many fictional authors break the domination of the authoritative narrator and make 

the novel a crucial example of postmodern literature. On the other hand, we argue that each society 

experiences the postmodern differently and this must be considered in interpreting a literary work. Thus, 

in this study, Pavic’s novel is interpreted as an example of postmodern literature from Yugoslavia in the 

1980s. For us, the formal aspects of the text make it a distinguished postmodern work influenced by 

post-structuralist theories of language and literature, but the novel is also strongly tied with the national 

question and it problematizes the basis of Yugoslav existence. The story of the Khazars has many 

parallels with the Serbian people and their historical experience especially in Titoist Yugoslavia. Thus, 

the playful, fantastic language of the book also covers an ultra-nationalistic rhetoric of Serbian 

victimization and suppression. This rhetoric is clearly seen in satirical parodies of Tito’s multiethnic 

state. In addition, the novel problematizes the Yugoslav context via impressive images showing that 

assembled structures like Yugoslavia are not natural and they are doomed to be demolished. It must also 

be pointed out that the main reference to the failure of the Yugoslav metanarrative is the form of the 

novel which overtly denies the combination of diverse narratives and indicates the impossibility to reach 

a harmonious totality. 

Keywords: Postmodern literature, Milorad Pavic, nationalism. 
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18. Yüzyıl Divan Şairlerinin Gözünden Kalyonlara Bakış 

Gülay DURMAZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Osmanlı tarihinde büyük değişimlerin görüldüğü bir dönem olarak bilinen 18. yüzyılda, devlet, siyasi 

ve sosyal alanlarda büyük sarsıntılar geçirmiştir. Bu yüzyılda artık dünyadaki dengeler yer değiştirmeye 

ve Batı’nın gücü fark edilmeye başlanmıştır. Bu değişim, siyaset ve askerlik alanında olduğu gibi eğitim, 

kültür ve sanat alanlarını da bir şekilde etkilemiştir. Şiirde, klasik, hikemî, bedii, mahallî üslup 

görülmüştür. Yüzyılın önemli özelliği olarak görülen şair ve şiir bolluğuna rağmen içinde bulunulan 

döneme damgasını vuracak ancak iki isim bulunmaktadır: Nedim ve Şeyh Galip. 18. yüzyılda Divan 

şiirinde, sosyal hayat ile edebiyat arasındaki bağlantının çizgilerinin daha da belirginleştiğini görmek 

mümkündür. Bu aşamadan bakıldığında, Divan şairinin ele aldığı konuları, o döneme ait sosyal hayatın 

izlerinin tanıkları olarak görmek, muhteva açısından ortaya çıkan değişikliğin bir sonucu olarak 

değerlendirilmelidir. Edebiyat ve Tarih birbirinden ayrılmaz iki alandır. Bu birliktelik, geçmişin 

öğrenilmesinde her zaman çok büyük öneme sahiptir. İster tarih ister edebiyat tarihi olsun her zaman 

yararlandıkları nesnel verilerdir. Oysa edebiyat demek o döneme ait yaşanmışlıkların şairin duygu 

süzgecinden geçerek şekillenmesi demektir. Bu çalışmada, 18 yüzyıl Osmanlı denizcilik tarihinde 

önemli bir yere sahip olan kalyonlar, divan şairlerinin gözüyle değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Böylelikle tarihsel bir önemi olan bir konunun, öznelde, şairin kaleminden konuya yaklaşımının 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için özellikle 18. yüzyıl şairlerinden olan Şakir Ahmet Bey’in 

divanında geçen tarihlerden yola çıkarak döneme ait diğer divanlardan da yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 18. Yüzyıl, divan şiiri, denizcilik, kalyonlar. 
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Özbek Sözlü Anlatı Geleneğindeki Masallarda Yalmavuz ve Peri 

İrem KABAY 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Demonoloji, Yunanca kökenli iki kelime; belirsiz bir ilahi güç anlamına gelen ‘demon’ ve anlayış, kavram, 

bilgi anlamına gelen ‘logos’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelime olup mitolojinin bir alt 

dalı olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda ‘yaratık’, ‘canavar’ gibi ifadeler de bu varlıkları adlandırmada 

kullanılmaktadır. Demonolojik varlıkların insan üzerinde bıraktıkları etki ise ‘korku’, ‘kaygı’ve ‘dehşet’tir. 

İnsanoğlu geçmişten bugüne korku duygusu ile yoğrulmuş ve bilinmeyene karşı güçlü bir korku duygusu 

beslemiştir. İlkel çağdan, modern çağa insan sözlü kültür içerisinde mit, masal başta olmak üzere çeşitli sebep 

ve amaçlarla birçok sözlü kültür ürünü yaratmıştır. Mitolojide, sözlü kültür ürünlerinde ayrı ayrı adlar ile 

anılan demonolojik varlıkları tür adı veya terim şeklinde karşılayan çeşitli adlandırmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmada, demonolojinin genel hatlarıyla ele aldığı canavar ve yaratık terimlerinin, Özbek sahası sözlü 

kültür ürünlerindeki masallarda farklı yansıma ve ifade şekilleri ile karşımıza çıkan iki olağanüstü varlığı 

incelemeyi amaçlamıştır. Masalların en önemli özellikleri arasında olağanüstü ve tabii ki demonik varlıklara 

yer vermesi yanında birçok işlevi de vardır. Korkunun varlığı, ifade edilmesi, korkuyla yüzleşme ve onu alt 

etme yolunda demonik varlıklar birer sembol işlevi görmektedir.Bu çalışmada Özbek sahası sözlü kültür 

ürünlerinden olan masallarda yer alan, yeraltı veya yeryüzü içine alacak şekilde karanlık dünyayı ve onun 

varlıklarından ‘yalmavuz’ ve ‘peri’ demonlarını tanımaya, tanımlamaya, tasvir etmeye ve metin içindeki 

işlevlerini açıklamaya çalışacaktır. Özbek sahasından 70 masal incelenmiş ve 14 masalda ‘yalmavuz’ ve 

‘peri’ demonu tespit edilmiştir Bu çalışmanın korku ve sözlü kültür bağlamında hareket etmesi 

disiplinlerarası bir özellik ortaya koymuştur. Yine çalışmanın korku ve kültür, korku ve sözlü kültür, korku 

ve çocuk gibi noktalarda işlev veya tersine işlev noktalarında faydalanılabilecek bilgiler içermesi de 

hedeflenen özellikler arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Demon, Özbek masalları, yalmavuz, peri. 

 
 

Swastika Geceleri Başlıklı Eserdeki Çevirmen Kararlarının İncelenmesi 

Ekim AKYILDIZ 

İstanbul Üniversitesi 

Yeşim Safiye TÜKEL KANRA 

İstanbul Üniversitesi 

Özet ID: 92 

Faşizmin etkisinin büyük bahsininse az olduğu bir dönemde yaşamış olan Katherine Burdekin’in 1937 yılında 

basılmış olan Swastika Night isimli eseri, feminist distopyalar arasında en çok bilinen romanlardan biridir. 

Gerek yazıldığı dönemin toplumsal gerginlikleri, gerekse cinsiyet eşitsizliklerinin henüz çağın sesletilen 

mevzularından olmayışı Katherine Burdekin’i dönem edebiyatı içerisinde özel bir konuma yerleştirmektedir. 

Çalışma kapsamında incelenecek olan Swastika Night adlı eser İngilizce yazılmış olmasına rağmen Almanca 

cümle, kalıp ve sözcükleri de içermektedir. Eserin Mehtap Gün Ayral tarafından yapılmış çevirisi Swastika 
Geceleri başlığıyla Encore Edebiyat tarafından 2015 yılında yayımlanmıştır. Araştırmamızda ise Ayral’ın 

yukarıda bahsi geçen eserin Türkçeye çeviri sürecinde almış olduğu kararlar incelenmiştir. Distopya 

romanların dilsel özelliklerinden biri, sistemden şüphe duyulmasına sebep olacak sözcüklerin kullanımının 

yasaklanmış olmasıdır. Bir diğer deyişle, bazı sözcükler yasaklı olduğundan aktif olarak kullanılmamakta 

fakat bilinmektedir. Bu yasaklı sözcükler, eserin orijinal dilinin tarihsel gelişimi içerisindeki geçmiş bir 

noktadan seçilebilir. Burdekin’in de eserinde gözlenen bu özelliğe dair Ayral’ın kararları erek metinden 

örnekler alınıp bulgulandırılarak açıklanmaya çalışılacaktır. Distopya romanların bir diğer dilsel özelliği olan 

yenisöylem sözcüklerin erek dile aktarımı da yine çalışma kapsamında incelenecektir. Buradaki amaç, 

Burdekin’in kaynak metinde kurguladığı iletinin Ayral tarafından erek dile aktarılma durumunu açığa 

çıkartmaktır. Bu noktada Venuti’nin yerlileştirme ve yabancılaştırma kavramları ışığında çevirmen 

kararlarında ağır basan strateji belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Katherine Burdekin, feminist distopya, çeviri eleştirisi, çevirmen görünürlüğü, çeviribilim. 
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Sözlü Çeviri ve Öğrenme Stilleri 

Ayşe Işık AKDAĞ 

İstanbul Üniversitesi 

Çeviri uygulamalarını, genel bir anlatımla, yazılı çeviri ve sözlü çeviri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Bu ayırım çeviri eğitiminde de kendini gösterir. Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık- Çeviribilim 

bölümlerinin izlenceleri incelendiğinde temel edinçlerin öğretildiği dönemlerden sonra öğrencilerden 

yazılı ya da sözlü çeviride uzmanlaşmaya yönelik dersleri seçmeleri beklenir. Bu çalışma sözlü çeviride 

uzmanlaşmak isteyen Çeviribilim öğrencilerinin cinsiyet, akademik başarı, bölüm ve öğrenme stilleri 

özelliklerine odaklanmakta ve sözlü çeviride uzmanlaşmayı düşünen öğrencilerin öğrenme stillerini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelindeki araştırmanın verileri 2018 yılında bir devlet 

üniversitesinin Çeviribilim bölümünde yapılan anketten elde edilmiştir. 242 öğrencinin katıldığı ankette 

veriler daha önceden geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış Öğrenme Biçemleri Envanteriyle 

toplanmıştır. Araştırma sonuçları sözlü çeviride uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve 

akademik başarı bakımından farklılaşmadığını göstermektedir. Ayrıca, sözlü çeviride uzmanlaşmak 

isteyen öğrencilerin bedensel öğrenme stili ve işitsel öğrenme stili puanları daha yüksektir. Buna karşın, 

sözlü çeviride uzmanlaşma isteğiyle görsel öğrenme stili arasında istatiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sözlü çeviri, çeviri eğitimi, öğrenme stilleri. 

 

 

 
 

 

 

 

Özet ID: 94 

Ömer Seyfettin’in “Velinimet” Adlı Eserinin Göstergebilimsel Analizi 

Başak ÖZKER 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

İletişim amaçlı olan ve toplumsal özelliğe sahip göstergeler, siyasetten reklamcılığa, sinemadan 

edebiyata tüm alanlarda mevcut olduğundan göstergebilim de yaşamın her alanını kapsamına dahil eden 

bir bilim dalıdır. Göstergelerin yoğun şekilde yer aldığı alanların başında anlam ileten her türden iletişim 

olanaklarının sıklıkla kullanıldığı edebiyat gelir. Farklı iletişim olanaklarının kullanıldığı edebi 

eserlerdeki derin anlamların ortaya konulması için anlam üreten göstergelerin kendilerine uygun bir 

göstergebilimsel kapsamda incelenmesi gerekir. Göstergebilimsel analiz ile ilgili olarak pek çok kuramcı 

alana katkı sağlamış olsa da edebî eserlerin göstergebilimsel çözümleme yönteminin gelişmesi sürecinde 

en etkin isimlerden biri Algirdas Julien Greimas’tır. Gösteren ile gösterilenin eşit boyutta olmadığını 

savlayan Greimas, metnin anlamına giden yolun, metnin yüzeysel düzeyinden derin düzeyine doğru 

izlenen yolla mümkün olabileceğini söyler. Dolayısıyla edebi metinlerin anlamlarını ortaya koymayı 

amaçlayan çalışmalarda göstergebilimsel analiz yönteminin faydalı olacağı düşünülür. Türk 

edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarından biri ve Türk kısa hikâyeciliğinin kurucu ismi olan Ömer 

Seyfettin’in “Velinimet” adlı öyküsünü göstergebilim kuramının metin çözümleme araçlarını kullanarak 

incelemeyi amaçlayan bu çalışmada hikâyenin derin yapısında yer alan anlam ilişkileri gösterilmeye 

çalışılmıştır. Yapılan göstergebilimsel analiz sonucunda “Velinimet” hikâyesi söylemsel düzey, anlatısal 

düzey ve temel yapı olmak üzere üç düzeyde incelenerek yüzey yapıdan derin yapıya doğru anlam 

bütünlüğü açıklanmış ve göstergebilim çözümleme yönteminin bir metnin anlam yapısını ortaya 

koymada faydalı olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Greimas, Ömer Seyfettin, “Velinimet”. 
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Göz İzleme Yöntemi ve Okuma Araştırmaları 

Fatma KARACA TURHAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Osman TURHAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Görüş açımızın içinde kalan herhangi bir şeyi incelemek için gözlerimizi hareket ettirir ve ilgilenilen bölgeye 

dikkatimizi yönlendiririz. Bu sebeple, herhangi bir kişinin göz hareketlerini takip ederek o kişinin dikkatini çeken 

noktaya dair bilgi edinebiliriz (Duchowski, 2007). Göz izleme, adını göz hareketlerini çevrim içi olarak kaydeden 

bir cihazdan alan bir araştırma yöntemidir (Godfroid, 2012). Göz izleme cihazı, gözün hangi sıra ile nereye 

odaklandığını takip eder ve kayıt altına alır. Bu yöntemin kullanılması; kişinin davranışlarını ve onların altında 

yatan düşünme süreçlerini incelemeyi (Eyeware, 2019), kişinin dikkatini çeken alanları belirlemeyi 

(Andrychowicz-Trojanowska, 2018) ve çeşitli alanlardaki bilişsel süreçleri takip etmeyi (Godfroid, 2012) sağlar. 

Okuma alanındaki araştırmalar da bu yönteminin uygulamaları arasında yer almaktadır. Okuma, bir dizi formal 

eğitimin sonunda edinilen ve insanlığın en büyük başarılarından biri olarak görülen bir yaşam becerisidir. Okuma 

sırasındaki göz hareketlerini inceleyen ilk araştırma 19. yy. sonlarına doğru ortaya çıkmıştır (Whitford, Pivneva, 

& Titone, 2016). Bu alana yönelik ilgi, 1878-79 yıllarında Hering, Javal ve Lamare’nin okuma sırasındaki göz 

hareketlerini incelemeye yönelik çabaları ile kendini göstermiştir (Latif, 2019). Göz izleme yönteminin oldukça 

geniş bir uygulama alanı olduğundan bu çalışma, yalnızca eğitim alanında yürütülmüş okuma araştırmaları ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışmamızın diğer boyutunu oluşturan okumanın da çeşitli uygulama alanları olduğundan 

(Alver, 2005) bu çalışma, yalnızca yazılı metinlerin okunması ile sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında 

öncelikle, okuma bir beceri olarak ele alınacak ve sonrasında göz izleme yönteminin varsayımları, terminolojisi, 

avantajları ve dezavantajları kısaca incelenecektir. Daha sonra, okuma araştırmalarına yönelik uygulama örnekleri 

ekseninde yurt içinde ve yurt dışında yürütülen araştırmalar incelenecek ve bu araştırmaların eğilimleri 

tartışılacaktır. Bu çalışma, uygulamalı dilbilim alanında kullanılan önemli bir metodolojiyi öne çıkarması, okuma 

alanda yapılan çalışmalara farklı bir perspektiften ışık tutması ve ilerleyen dönemlerde bu metodolojiyi kullanarak 

yapılandırılacak çalışmaları teşvik etmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma, göz izleme, göz hareketleri. 

 

 

 
Bağlamsal Dil Bilgisi Yönteminin Türk Diline Uyarlanmasina Yönelik Bir İnceleme 

Kürşad KARA 

Bayburt Üniversitesi 

Özet ID: 96 

Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretiminde yoğun olarak kullanılan Bağlamsal dil bilgisi yönteminin kullanımının 

Türk dili için ne ifade ettiğini incelemektir. Bağlamsal dil bilgisi yönteminin İngilizcede kullanılabilirliği ile Türk 

dilinin öğretiminde kullanılabilirliğinin karşılaştırılması çalışmanın amaçları arasındadır. Bağlam, yazılan bir 

metnin ya da söylenen bir sözün iç dinamikleriyle alakalı ve onu var eden unsurların oluşturduğu bir bütündür. 

Dilsel özellikler, konu, ana fikir, amaç, temel kavramlar gibi metni ya da sözü oluşturan unsurlardan meydana gelir. 

Zira bu unsurların tamamı da anlaşılmaya konu olan metnin veya sözün ayrılmaz parçalarıdır. Bunlardan birinin 

ya da birkaçının eksik veya yanlış tespiti anlamayı doğrudan etkileyebileceği için ihmal edilmemesi gereken 

unsurlardır. Dolayısıyla doğru anlam ve anlamaya ulaşmada bu unsurlardan her biriyle ilgili destekleyici bilgiler 

ele alınıp doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmalıdır ki bağlamın olumlu manadaki fonksiyonelliği kendini tam 

manasıyla gösterebilsin. Bağlamsal dil bilgisi çözümlemelerin asıl amacı öğrencinin anlama becerisini 

geliştirmektir. Anlama olgu, bilgi veya süreçleri birbiriyle ilişkili olmaları yahut ilişkisizlikleri bakımından, öğeleri 

arasında anlam ilişkisi bulunan bir zihinsel çerçeveye oturtmaktır. Diğer taraftan anlama, bir sembol, ifade ya da 

kavrama, kullanıldığı bağlama uygun bir anlam verme veya ona yüklenmiş olan anlamı kavramsal olarak 

tanımlamaktır. Dillere ait konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerinin temel sebebi anlama ve anlatma 

edimlerinin varlığıdır. Ortak hedefi anlamı ortaya çıkarmaktır. Bu hedef aslında bütün dillerin varlık sebebidir. 

Türk dilini kullananların anlam becerilerinin gelişmesine dönük çalışmalar önemli kazanımlardandır. 

Anahtar Kelimeler: Türk dili, bağlamsal dil bilgisi, bağlam. 
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Varlık Dergisi’nde Bulgar Edebiyatı'ndan Çeviriler 

Mehmet SARI 

İstanbul Okan Üniversitesi 

Dergiler, bir toplumun kültür, edebiyat ve sanat hayatının oluşum ve gelişim sürecinde önemli rol oynar. 

Dergicilik Türkiye’de bilincin gerçek anlamda kurulduğu, toplumsallaşmanın da kültürel oluşumların 

da en ileri düzeyde yaşadığı evredir. Cumhuriyet sonrası kültür hayatı üzerine yapılacak bir araştırma 

için başvurulacak temel kaynaklardan birisi hiç kuşkusuz Varlık dergisidir. 1933 yılında yayın hayatına 

başlayan dergi edebiyat, kültür ve sanat alanında, o yıllardan günümüze kadar aralıksız olarak 

yayımlanan tek süreli yayın olma özelliğine sahiptir. Bu makalenin amacı, Cumhuriyet Döneminde 

ulusal edebiyat oluşturma sürecinde yayımlanmaya başlayan Varlık Dergisinde Bulgar Edebiyatının 

yerini saptamak, derginin repertuvar oluşum sürecinde oynadığı önemli rolü betimlemektir. Çalışmada, 

Itamar Even-Zohar’ın Kültür Repertuvarı kavramından yola çıkılarak çeviri eyleyenleri olarak dergiler, 

dergiler yoluyla repertuvarların oluşturulması, kültür planlaması, dergiler ve ilk çeviriler ele alınacaktır. 

Daha sonra Bulgar Edebiyatından Türkçeye yapılan çevirilerin yıllara, metin türlerine ve çevirmenlere 

göre dağılımları incelenecek, ardından Bulgar Edebiyatının Türk edebiyat dizgesine girişinde Varlık 

Dergisi’nde yayımlanan Bulgarca çevirilerin ne denli önemli bir yere sahip olduğu vurgusu yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bulgar Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi, Varlık Dergisi, çeviri, kültür, repertuvar, dünya 

edebiyatı, edebi türler. 
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İkidillilik ve Yabancı Dilde Eğitim Programları 

Zekeriya HAMAMCI 

Düzce Üniversitesi 

Günümüzde tek dilli ortamda büyüyen çocukların sayısı kadar iki veya daha fazla dilli ortamlarda 

büyüyen çocuklar bulunmaktadır. Dünyadaki modern iletişim sistemlerinde gerçekleşen hızlı teknolojik 

yenilikler ve insanların artan yer değiştirme imkânlarının sonucu olarak iki dil öğreniminde devamlılık 

beklenmektedir. Bu nedenle çocuklukta iki veya çok dilli olma dünyada kabul gören ölçündür. Bu 

çalışma, çocukluk ikinci/yabancı dil edinim sürecini yabancı dilde eğitim bağlamlarını dikkate alarak 

açıklamayı, yabancı dilde eğitim (Immersion Education) modellerini kısaca özetlemeyi ve erken 

çocukluk iki dilliliği kapsamında çocukluk döneminde ikinci dil öğrenim süreci, faydaları ve hem ev 

hem de okul gibi farklı ortamlarda iki dilli olma kavramlarını incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İkidillilik, ikinci/yabancı dil öğrenimi, yabancı dilde eğitim programları. 
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Réécriture d’un mythe ou réécriture de l’humanité ? : Exemple de Le Nom d’Œdipe 

d'Hélène Cixous 

Simay TURAN 

Hacettepe Üniversitesi 

Abstract ID: 101 

La première victime de la tradition patriarcale n’étant autre que la femme a été considérée comme ‘moins 

humain’ que l’homme pendant des siècles. Cependant, depuis une cinquantaine d’années s’émergent des 

mouvements essayant de repositionner l’être-humain ‘mâle’ dans le cadre existentiel. En littérature, 

l’intervention féminine n’est survenue que dans les années soixante où la pensée postmoderne a ouvert 

les portes de la liberté pour les opprimés. Entre-temps, germait une nouvelle tendance existentielle, 

consciente de la place privilégiée de l’homme blanc occidental par rapport aux êtres-humains n’étant ni 

blancs ni occidentaux et par rapport aux êtres non-humains et visant à repositionner cette place. Cette 

tendance intitulée le posthumanisme, ayant des liens étroits avec le postmodernisme, propose de 

reconsidérer l’être-humain en pleine harmonie avec l'univers où il se trouve, avec la technologie qu'il 

développe et, en ce qui concerne notre étude, avec les êtres-humains restés hors du privilège patriarcal 

avec lesquels il noue des rapports. Ayant la théorie de l’hypertextualité de Gérard Genette en tant que 

méthodologie, ainsi que considérant le posthumanisme feministe de Rosi Braidotti comme cadre 

théorique, nous essayerons de voir la manière dont on repositionne la femme sur le territoire littéraire. 

Dans ce cadre, nous aurons recours à la réécriture du mythe sophocléen d’Œdipe par Hélène Cixous, qui 

adopte le point de vue de la mère d’Œdipe, Jocaste. Dans Le Nom D’Œdipe où l’auteure donne la parole 

à la mère d’Œdipe, Cixous fait non seulement la promotion d’une esthétique d’écriture féminine, mais 

elle repositionne également le mythe qui représente indiscutablement la tradition patriarcale dans 

l’imaginaire collectif. Nous verrons, enfin, que les liens hypertextuels qui resituent et féminisent le 

mythe le font vivre dans le contexte de la pensée posthumaniste de nos jours. 

Mots clés: Posthumanisme, réécriture, écriture féminine, mythe, Œdipe, Hélène Cixous, hypertexte. 
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Proverbs and Idioms Related to Bread in Russian Culture / ПОСЛОВИЦЫ И 

ИДИОМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХЛЕБОМ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Hasan Cankat CAGIL 

KTO Karatay Üniversitesi 

Tatiana Antonovna YASHCHENKO 

Tavrida National V.I. Vernadsky University 

Abstract ID: 102 

Пословицы, в соответствии с культурно-историческими ценностями, рассматриваются как 

консультативные проявления народа в повседневной жизни. Они часто состоят из образно- 

дидактических и консультационных фраз руководства, независимо от их первоначального 

значения. В силу культурных различий народов места и значение пословиц могут различаться. 

Хотя формулировки могут быть разными, пословицы демонстрируют сходство с точки зрения их 

значения. Хлеб - один из основных продуктов питания, который существует уже два с половиной 

миллиона лет и играет важную роль в истории многих народов. Хотя хлеб в основном 

воспринимался как символ изобилия, он также исторически использовался в качестве валюты 

(например, вход в пирамиды в Египте, использование в Римской Империи). В турецкой культуре 

хлеб считался священным товаром на протяжении веков. Наряду с турецкой культурой и другими 

культурами хлеб в русском фольклоре занимает также уникальное место и олицетворяет изобилие, 

процветание и богатство. В данном исследовании анализируется значение хлеба в русской 

культуре на основе двух культурных концепций, определенных русским ученым Степановым: 

(i)” культурная концепция-это пересечение культурной Вселенной и Вселенной 

индивидуального восприятия “и (ii) " культурная концепция-это накопленная культура в 

сознании человека и поэтому рассматриваемая как врата, в которые входит индивид. Предметом 

исследования являются русские пословицы и идиомы, являющиеся характеристиками языка и 

образными элементами концепта хлеб. Цель исследования-выделить основные характеристики 

хлеба как концепта в русском фольклоре. Цель исследования-установить сравнительное 

использование турецких и русских пословиц и идиом как средства чтения русского языка и 

изучения русского языка. В качестве методологии используется сравнительный 

лингвокультурологический анализ. Исследование состоит из трех разделов. Первый раздел 

определяет значение хлеба в русской и турецкой культуре. Во втором разделе дается 

сравнительное исследование хлеба как концепта в русских и турецких пословицах. В третьем 

разделе анализируется понятие хлеба в русских и турецких идиомах. 

Keywords: Хлеб, Пословица, Выражение, Идиомы, Русская культура. 
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Bugünün Saraylısı Romanında Kişiler Dünyası 

Banu ANTAKYALI 

Çukurova Üniversitesi 

Kurguya dayalı bir tür olan romanı, olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân, dil ve anlatım unsurları oluşturur. 

Bunlar içinde kişiler dünyası (şahıs kadrosu), bir anlatının entrik kurgusunu doğrudan açımlayarak anlatıya dair 

tüm gizleri en güçlü şekilde ele veren unsur olarak dikkat çeker. Anlatı dünyasının canlı ve cansız kişiler evreni, 

entrik kurguyu oluşturan, olay örgüsünün gelişimini yönlendiren en önemli yapı unsurudur. Şahıs (karakter / kişi) 

kadrosu, olay örgüsünün gelişiminde üstlendikleri görev ve işlev bakımından dört başlığa ayrılır: 1) Kurucu 

tematik güç (başkahraman / başkişi) 2) Norm karakterler (yardımcı kişiler) 3) Kart karakterler 4) Fon 

karakterlerdir. Türk edebiyatının güçlü kalemleri arasında yer alan Refik Halit Karay, yaşamdaki gözlem ve 

tecrübelerine dayanarak yazdığı romanlarda geniş yelpazede ve farklı çevrelerden seçilmiş insanları işlemiştir. Çok 

sayıda kişiye yer verdiği romanlarında yazarın, kahramanların ruh hallerini derinlemesine irdelemek yerine 

olaylara ağırlık verdiği gözlenir. Romanlarının kişiler dünyasında kadınları ön planda tuttuğu da belirginlik 

kazanan diğer bir noktadır. Bu çalışmanın amacı, Refik Halit Karay’ın ağırlık merkezini bir kadının oluşturduğu 

ve karmaşık bir aşk ilişkisi çevresinde gelişen Bugünün Saraylısı romanındaki kişiler dünyasını, kahramanların 

olay örgüsü içindeki konumu, katkısı, fonksiyonu bağlamında belirlemektir. Çalışmada, başkişiyle birlikte norm, 

kart ve fon karakterler fiziksel ve ruhsal özellikleriyle tahlil edilerek üstlendikleri kimlik ve görevlerin 

işlevselliğine yönelik tespit ve değerlendirmelerde bulunmak da bir diğer amaçtır. 

Anahtar Kelimeler: Refik Halit Karay, Bugünün Saraylısı, şahıs kadrosu, roman. 
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Yöntem Bilimsel Analiz: Felsefede Yöntembilim 

Mustafa BUĞUÇAM 

Bağımsız Araştırmacı 

USUL (method, yöntem) konusunda ilk çalışma Aristo'nun (MÖ 384– 322), 2300 yıl önce yazdığı ORGANON 

adlı yapıtıdır. Bu konuda ikinci gelişme geometri’yi SENTETİK ispatlanabilir hendeseden hesaplanabilir 

ANALİTİK geometriye geçiren Dekart'ın (1596-1650) 1611 yılında inşa ettiği KARTEZYEN koordinatlarıdır. 

Elbette bu dört yüz yıl içinde çeşitli mantıksal çalışmalar yapılmıştır. Ancak hiç biri EXCELL dışında Kartezyen 

koordinatlar kadar belirleyici olamamıştır. Artırılmış gerçeklik ve diğer bütün simülasyonlar yine bu koordinatların 

temeli analitik düzleme yaslanır. Böylece MATEMATİK bilimi, analitik düzlemin bu kullanımıyla, bilim dili haline 

gelmiştir. Fakat arada geçen 400 yıl içinde çok yanlı ve yönlü; insan, dil, din, felsefe ve hikmet konu ve alanlarında 

yetersiz kalmıştır. YÖNTEM BİLİMSEL ANALİZ dediğim çalışma, MATEMATİKSEL olarak kullanılan 

ANALİTİK düzlemin mantıksal ve görsel kullanımını METODİK hale getirerek onu hızlı bir anlam sürücü ve 

kolay bir anlatım aygıtı haline getirmiştir. GÜNLÜK DİLİN mantığı ve BİLİMSEL BİLGİNİN matematiği 

üstündeki çok yönlü ve yanlı dil ve din katmanlarında, felsefe ve hikmet konularında, metafizik ve parapsik 

alanlarında günlük dilin düz yazısı ile yapılan felsefi edebiyat ve dinî vaaz ile bir yere varılamayacağı artık 

anlaşılmıştır. Günlük dilin düz yazısıyla birbiri ile kıyasıya çatışan resmi teoloji ve filolojilerin insanı insandan 

uzaklaştıran ideolojilere malzeme hazırlamaktan öte hizmeti yok gibidir. Sivil filozofi ve teozofi ise felsefi 

edebiyat ve dini vaaz ile günlük dile bağımlı hale gelmiştir. Keza teknoloji de yapay zeka yoluyla bilgiden, dilden, 

dünyadan faydalanma ve sonuçta insanı doğadan uzaklaştırmaktadır, desem, bende günlük dilin bu felsefi 

edebiyatla abartmış olabilirim. Ancak son yıllarda eksikliğini daha çok hissettiğimiz şu gereksinimi dillendirmiş 

olurum: Tamam günlük dili ve bilimsel bilgiyi alanlarında ve katmanlarında kullanalım lakin Felsefe ve Din için 

ortak dil projesi zamanı gelip geçiyor. Bu durumda; eğer sadece halka retorik yapan ve aydına diyalektik eden bir 

BİLGİ değil de gerçeği örmeye ve görmeye odaklı bir DİL peşinde isek… Eğer yalnızca nasılı saptama ondan 

yararlanma amaçlı değil de gayesi anlama olan bir DİL istiyorsak… Eğer sadece gereksinimin peşinden koşmayan 

ve fakat nesnelerin anlamlarını ve kimselerin amaçlarını da irdeleyen bir ANLATIM arıyorsak Yöntem Bilimsel 

Analiz bu iş için biçilmiş bir kaftan… 
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30 Years of EFL Studies in Turkey: A Bibliometric Analysis of Research Articles 

Fatma DEMİRAY AKBULUT 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Abstract ID: 106 

In the 21st century, which can be described as the age of technology, it has become possible for 

researchers to access all kinds of information via the internet. The direction of the studies in the field of 

English language education and teaching and the researchers’ working styles have changed drastically. 

Dergipark management system in Turkey, on the basis of TUBITAK ULAKBİM, offers the accessibility 

to the journals and articles electronically which have been published in Turkey and gives the opportunity 

for the service of editorial process management system. Its main purpose is to increase the visibility and 

use of national academic journals all over the world. For this reason, in this study, Dergipark 

management system has been used to make a bibliometric analysis on the articles published in the field 

of English language learning during the last 30 years and 646 articles have been downloaded and 

analysed. The main aim of the study is to make a detailed quantitative analysis of the contents and 

research topics. The results of the study indicate that although many of the most frequently discussed 

topics remain popular for 30 years, some receive significantly increased or decreased attention. Thus, it 

can be said that the actuality of academic studies in the field of EFL is in a rapid change. 

Keywords: Language education, applied linguistics, EFL, concordance, research trends. 

 

 

 
Nilgün Marmara'nın 1980 Sonrası Şiirlerinin İntiharı Ekseninde Değerlendirilmesi 

Şeyda KAZEZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Özet ID: 107 

İntihar düşüncesi; edebiyatımızda yaşamına intiharla son veren, intihar denemelerinde bulunmuş yahut 

intiharın yakınında yaşayan isimlerin eserlerini incelerken yazana bir çizgi oluşturması bakımından ele 

alınması elzem bir olgudur. Bu sebeple intihar teması yazın dünyasında fazlaca yer bulmuştur. Nilgün 

Marmara şiirinin açıklanabilmesi açısından da onun yaşamına ve intihar düşüncesine ilişkin bilgilerin 

önemi büyüktür. Bu çalışmada yazar - şairlerin etkilendiği ve (yazdıklarıyla/yaptıklarıyla) kalanları 

etkilediği intihar düşüncesinden, bu düşüncenin Nilgün Marmara üzerindeki etkilerinden, onun intihara 

yaklaşım mantalitesinden ve 1980 sonrası şiirlerinde görülen ölüm/intihar algısından söz edilmiştir. 

Çalışma; "İntihar Kavramı ve Edebiyatta İntihar Olgusu", "İntihar Kavramı ve Nilgün Marmara", 

"Nilgün Marmara’nın 1980 Sonrası Şiirleri ve İntihar Düşüncesi" ve "Sonuç" bölümü şeklinde ele 

alınmıştır. İlk kısımda genel anlamda yaşamına intiharla son veren, edebiyat dünyasındaki önemli 

isimlerden, onların eserlerinden ve Nilgün Marmara ile olan bağlarından; ikinci kısımda, Nilgün 

Marmara'nın yaşamıyla bağlantılı olarak, ona intihara giden yolu göstermiş olduğu düşünülen iç ve dış 

etkilerden; üçüncü kısımda, ölüm ve intihar düşüncesinin yansıdığı şiirlerinden bahsedilip bunların 

değerlendirmesi yapılmıştır. Son kısımda ise genel bir değerlendirme söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Ölüm, intihar, yalnızlık, yabancılaşma, Nilgün Marmara. 
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The Language of Altai Turks in Historical Retrospective 

Ekaterina Chevalkova 

Bahçeşehir Üniversitesi 

The article discusses the process of development of the Altai Turks’ language as a consequence of historical 

development of ethnicity. The relevance of the work is determined by the fact that the topic of the study is related 

to the problem of the language and ethnic identity relationship. The work, that is of interdisciplinary nature, is 

based on the relationship between history and linguistics, and is attributed to comparative historical linguistics. The 

main content of the study is devoted to the analysis of linguistic changes in the ethnic group in connection with its 

historical development. Hence, the study implied collection of empirical material, its classification, analysis and 

synthesis of the obtained data. The results of the analysis of changes in the ethnic group’s development and its 

language are arranged into four stages: the Altai and Hun, Ancient Turkic, Mongolian, and Russian. The article 

describes the language innovations in each period of the development of the Altai Turks ethnic group. In the first 

period, the Turkic language is separated from the general stream of the Ural-Altai language family. At the second 

stage, the analysis of the Altai Turkic language development during the period of Turkic domination on the vast 

Eurasian Steppes is conducted. The third stage is characterized by mutual influence with the Mongolian language. 

At the fourth stage, the issue of close interaction with the Slavic languages of Russia is considered. In addition, the 

article justifies the distinctive path of the Altai language development. As a result, the article provides a detailed 

description of the Altai Turks language development, reveals the relationships between historical development of 

the ethnic group and language. The work can be used for further research in the field of comparative linguistics and 

historical linguistics. 

Keywords: History, linguistics, Turkology, comparative analysis, comparative historical linguistics, ethnic 

identity. 
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Müyessiretü'l-Ulûm Müellifi Bergamalı Kadrî Kimdir 

Mehmet Akif GÖZİTOK 

Erzurum Teknik Üniversitesi 

Arapça dil bilgisi kurallarına benzer bir şekilde, Türklere Türk dilini öğretmek amacıyla Batı Türkçesiyle kaleme 

alınan ilk gramer kitabımız olan Müyessiretü'l-Ulûm, 937/1530 yılında Bergamalı Kadrî tarafından yazılmış ve 

Kanûnî Sultan Süleyman’ın sadrazamı Makbûl İbrahim Paşa’ya (ö. 942/1536) sunulmuştur. Bursalı Mehmed Tâhir 

tarafından 1911 yılında bulunan, Türk dili ve tarihi için oldukça kıymetli olan bu eser hakkında ilk defa 1912 yılında 

Kâzım Nâmî Duru tarafından bir tanıtım yazısı yazılmış; sonraki yıllarda üzerine pek çok ilmî yayın ve akademik 

çalışma neşredilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmında İbrahim paşaların karıştırılarak Bergamalı Kadrî’nin eserini 

Damad İbrahim Paşa’ya sunduğunu ifade edilmekte; hemen hepsinde biyografik eserlerimizde Bergamalı Kadrî 

hakkında herhangi bir malumat bulunmadığı dile getirilmektedir. Oysa Kâzım Nâmî, Bursalı Mehmed Tâhir’e 

atıfla Heşt Bihişt’te bir Kadrî’nin mevcudiyetinden, fakat bu zatın Bergamalı olduğuna dair bir işaret 

bulunmadığından, buna rağmen yaşadığı zaman itibarıyla ikisinin de aynı zat olabileceği ihtimalinden 

bahsetmektedir. Kâzım Nâmî’yi müteakip çalışmaların hiçbirisinde biyografik eserlerimizde kayıtlı Kadrî isimli 

şahıslarla Müyessiretü'l-Ulûm müellifi Kadrî Efendi arasında bir karşılaştırma yapılmamış, bu iki şahsın aynı 

kişiler olup olamayacağı mukayese edilmemiştir. Oysa sadece Sehî Beg’de değil XVI. yüzyıl tezkirelerinden 

Latîfî, Âşık Çelebi, Kınalızâde, Beyânî tezkirelerinin tamamında Bergamalı Kadrî ile yaşadığı dönemi aynı olan 

ve pek çok yönü birbiriyle uyuşan bir Kadrî Efendi’den bahsolunmaktadır. Bu bildiride, Müyessiretü'l-Ulûm 

müellifi Kadrî Efendi ile 

XVI. yüzyıl tezkirelerinden Latîfî, Âşık Çelebi, Kınalızâde, Beyâni, Sehî Beg tezkirelerinde adı geçen Kadrî 

Efendi’nin karşılaştırılması yapılacak, eldeki karinelerden hareketle bu şahısların uyuşan ve ayrışan yönleri 

değerlendirilerek söz konusu bu tezkirelerdeki Kadrî Efendi’nin Müyessiretü'l-Ulûm müellifi Kadrî Efendi olma 

ihtimali üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müyessiretü'l-Ulûm, Bergamalı Kadrî, Kadri Efendi, tezkireler. 
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Dilbilimsel Açıdan Lakaplar: Kilis Yöresi Örneği 

Gülşah Parlak Kalkan 

Kilis Üniversitesi 

Dil incelemelerinin önemli bir alanını oluşturan ad bilim, aynı zamanda dil-kültür ilişkisini de incelemesi 

bakımından disiplinler arası bir nitelik kazanmış ve antropoloji, sosloyoloji, folklor gibi birçok bilim dalı ile 

ortak bir çalışma sahası yakalamıştır. Ad bilim adı altında yapılan incelemeler, oldukça geniş bir literatürü 

kapsadığı için zamanla alt dallara ayrılmış ve kişi adları, hayvan adları, su adları, coğrafya adları gibi daha 

sayılabilecek pek çok araştırma alanını malzeme sahasına dahil etmiştir. Gerek ülkemizde gerekse diğer 

dünya ülkelerinde ad bilimin popüler birçok alanında sayısız çalışma yapılmıştır. Hatta Almanya gibi bazı 

Avrupa ülkelerinde ve Rusya’da özellikle yer adları ile ilgili çok ciddi bir literatür ve çalışma disiplini 

oluşmuştur. Türkiye’de de ad bilimle ilgili yerel ya da bölgesel düzeyde yapılmış pek çok araştırmanın varlığı 

söz konusudur. Ad bilimin en az zikredilen alanları kadar önem gerektiren bir diğer çalışma alanı ise 

lakaplardır. Kişinin dolayısıyla mensubu olduğu toplumun özellikle sosyal yapısının ve aynı zamanda mizah 

yönünün anlaşılabilmesi için bu lakapların değişik yaklaşımlarla değerlendirilmesi gerekir. Ülkemizde 

lakaplarla ilgili bugüne kadar yapılmış kıymetli birçok çalışma mevcutken bu çalışmaların büyük bir 

kısmında şeriyye sicillerindeki lakaplar araştırılmıştır. Ancak toplumun konuyla ilgili bugünkü durumunu 

tespit eden çalışmalara da daha fazla eğilmek gerekmektedir. Söz konusu çalışma için nitel araştırma 

yöntemlerinden örnek durum çalışması tekniği ile Kilis merkeze bağlı ve özellikle yerli halkın yaşadığı 

mahallelerden lakaplar derlenmiş ve ulaşılan veriler kategorisel içerik analizi ile tasniflenmiştir. Böylece 

Kilis’teki lakaplar ve lakap verme ölçütleri belirlenerek yörede bu geleneğin genel eğilimleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bununla birlikte veriler, dil malzemesi açısından da ayrıca değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ad, ad bilim, lakap, Kilis, kültür. 

 

 

 
Barthes’ın Sarrasine (S/Z) Okuması ile SâmipaşaZâde SeZâi’nin Bu Büyük Adam 

Kimdir? Hikâyesinde Hermenötik Kod Sorunu 

Atiye Gülfer GÜNDOĞDU 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Özet ID: 113 

Balzac’ın Sarrasine adlı metninin gösterilenlerine ulaşacak olan beş büyük kodu çözdüğünü iddia ettiği 

yapısökümcü S/Z okumasında Barthes’ın, metnin çoğulluğunu ortaya koymak için başvurduğu kodlardan 

birisi de hermenötik koddur. Buna göre hermenötik kod, edebi metnin muhtevasıyla ilgili olarak odağına bir 

muammanın (enigma) yerleştirildiği, geciktirildiği ve nihayetinde çözümlendiği okuma düzlemi olarak 

tanımlanır. Burada dikkat çeken Barthes’ın edebi metin okumasına dair bir çoğulluk oluşturma çabası içine 

girerken hermenötik kavramını metnin muhtevasında yer alan enigmayı açığa çıkaracak, çözecek netlikte bir 

kod olarak sınırlamasıdır. Türk edebiyatında, daha başlığından itibaren kendisini belli bir gizemle açan, çeşitli 

aldatmacalarla ilerleyen ve başlığındaki muamma nihayetinde çözülen metinlerden birisi Sâmipaşazâde 

Sezâi’nin Bu Büyük Adam Kimdir? adlı hikâyesidir. Sarrasine’da La Zambinella’nın cinsiyetinin aslında ne 

olduğu muammasının “kadınların o dönemde tiyatro sahnesinde rolünü icra edememeleri gerçeğiyle 

çözülmesi gibi (La Zambinella, Zambinella’ya dönüşür, üstelik hadımdır), Bu Büyük Adam Kimdir?’de de 

metin boyunca büyük bir adam olduğu öngörülen ancak bir “Victor Hugo mu? yoksa Jean Jacques Rousseau 

mu?” konusunda ikilemde kalınan kişinin, okumasını yazmasını dahi bilmeyen bir câhil olduğu (büyük adam, 

okumasını yazmasını bilmeyen bir adama dönüşür) açığa çıkar. Bu çalışmada bir taraftan, hermenötik kod 

düzleminde gerçekleştirilen okumaların edebi metinlerin farklılığını yitirmesine ne denli hizmet edip 

etmediği sorusu etrafında Sâmipaşazâde Sezâi’nin Bu Büyük Adam Kimdir? adlı eseri Sarrasine ile birlikte 

okunmaya çalışılacaktır. Bir taraftansa edebi metinlerin yorumlanmasında gerek hermenötiğin gerekse 

onunla ilişkili olarak muamma (enigma) kavramının hermenötik kod içerisinde kendisine biçilen sınırlarının 
dışına taşan anlam dünyasına temas edilerek Barthes’ın S/Z’de öne çıkan çoğulluk oluşturma çabasına ve 

çağrısına farklı bir açıdan katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Barthes, S/Z, Bu Büyük Adam Kimdir?, hermenötik kod, muamma (enigma). 
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Christopher Isherwood’s A Single Man: A Work of Art Produced in The Afternoon of 

an Author’s Life 

Gökben GÜÇLÜ 

İstanbul Atlas Üniversitesi 

Abstract ID: 114 

Beginning his early literary career as an author who nurtured his fiction with personal facts and 

experiences, many of Christopher Isherwood’s novels focus on constructing an identity and discovering 

himself not only as an adult but also as an author. He is one of those unique authors whose gradual 

transformation from late adolescence to young and middle adulthood can be clearly observed since he 

portrays different stages of his life in fiction. His critically acclaimed novel A Single Man, which reflects 

“the afternoon of his life;” is a poetic portrayal of Isherwood’s confrontation with ageing and death 

anxiety. Written during the early 1960s, stormy relationship with his partner Don Bachardy, the fight 

against cancer of two of his close friends’ (Charles Laughton and Aldous Huxley) and his own health 

problems surely contributed the formation of A Single Man. The purpose of this study is to unveil how 

Isherwood’s midlife crisis nurtured his creativity in producing this work of fiction. From a theoretical 

point of view, this paper, draws from literary gerontology and ‘the Lifecourse Perspective’ which is a 

theoretical framework in social gerontology. Examining the works of authors like Isherwood, who 

speaks directly from his own experience, reveals how literature and gerontology intersect. It is clear that 

as an aiding discipline, fiction provides a key which can unlock the inner world of ageing individuals 

and help in understanding them. 

Keywords: Christopher Isherwood, A Single Man, ageing, literary gerontology. 
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Fatma Aliye Hanım’ın Romanlarında Kadın Eğitimi Unsurları 

Burcu ÇAKIN ERDAĞ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sabahattin ÇAĞIN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Bu çalışmada Tanzimat Dönemi’nin dikkat çekici yazarlarından biri olan Fatma Aliye Hanım’ın 

romanları incelenerek kadın roman kişilerinin eğitim durumları üzerinden hem yazarın hem de dönemin 

kadın eğitimine yaklaşımı açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Veriler doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Bu doğrultuda yazarın 1892-1910 yılları arasında yazdığı 

-biri Ahmet Mithat Efendi ile birlikte olmak üzere- altı roman, kadın sorunlarına değinen diğer eserleri 

ve hakkında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Veriler formal ve informal eğitimin özellikleri 

doğrultusunda tasnif edilerek, içerik analizi tekniğiyle yazarın romanlarında eğitime dair hususlar, 

tespitler ve yaklaşımlar ortaya konmuştur. Fatma Aliye Hanım’ın romanlarında kadınlar, baş kişileri 

konumundadır. Refet dışındaki romanlarda, kadınlar, toplumun seçkin tabakasına mensuptur. Ekonomik 

refaha sahip bu kadınlar informal eğitim yöntemleriyle yetiştirilmişlerdir. Bu bağlamda Fatma Aliye 

Hanım’ın kendi eğitim özelliklerini yansıtan kişilerdir. Refet romanında yazar, Osmanlı’da dönemin kız 

çocukları için formal eğitimin nasıl verildiği ve toplumdaki ekonomik düzeyi düşük kadınlar için 

sağladığı faydalar üzerinde durmuştur. Yazarın, bu yönde bir eğitim almadığı halde, özellikle kadının 

toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilmesi açısından formal eğitimi desteklediği 

anlaşılmaktadır. Fatma Aliye Hanım, bu kadınları vücuda getirirken eğitim özelliklerini detaylı olarak 

ortaya koymuş ve bu bağlamda dönemin diğer yazarlarından farklı ve titiz bir yaklaşımı benimsemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fatma Aliye Hanım, kadın, formal eğitim, informal eğitim. 
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Epic Theatre and the Alienation Effect: A Comparative Study on Bertolt Brecht’s 

Caucasian Chalk Circle and Haldun Taner’s The Ballad of Ali of Keshan 

Filiz Sanem ŞEN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, fsanemsen@stu.aydin.edu.tr 

Abstract ID: 117 

Having been emerged in the mid-’20s, the epic theatre was an eminent genre demonstrating the political, 

social, and economic facts in its time. As the founder of this genre, Bertolt Brecht aspired to project the 

real situation of life after the World War II, hence he opposed to utilize the classic features of illusionistic 

theatre and created a new genre for his own. In this new genre, he developed new techniques to prevent 

the audience from identifying themselves with the characters on the stage, which is generally called as 

the “alienation effect”, or Verfremdungseffekt. In order to alienate the audience, he utilized the elements 

such as lights, setting, and a different style of acting. His play The Caucasian Chalk Circle is regarded 

as one of the notable examples of the epic theatre, embodying the basic principles of the genre. His 

technique influenced many playwrights worldwide, such as Haldun Taner who blended Brecht’s 

elements in epic theatre with the Turkish theatrical sources. Taner laid the foundation of epic theatre in 

Turkey by his play The Ballad of Ali of Keshan in 1964. In the play, he utilised some key factors similar 

to Brecht’s, such as folk elements, setting, and also including a prologue for the purpose of 

demonstrating the social complexity of its time. This paper aims to convey a comparative analysis on 

Brecht’s The Caucasian Chalk Circle and Taner’s The Ballad of Ali of Keshan. 

Keywords: Epic theatre, Turkish theatre, alienation effect, comparative literature. 

 

 

 
Was T.S. Eliot Right About James Joyce?: A Subversive Reading of Ulysses 
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Pamukkale Üniversitesi 

Murat GÖÇ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Abstract ID: 118 

The employment of myth among modern writers was highly praised by T.S.Eliot who pointed at James 

Joyce’s Ulysses as an outstanding example of what he called the mythical method. In his famous essay 

entitled Ulysses, Order and Myth, he not only answered the criticism directed at Joyce but also claimed 

that myth was the one and the only weapon needed by the modern writers in their battle against chaos 

and anarchy. However, although defended by Eliot in such fierce attitude, it is a question whether Joyce 

shared a similar purpose in writing his massive work. In Ulysses, Joyce uses the epic of Odyssey as the 

backbone of his plot while he clearly refers to the epic characters at the same time. Yet a careful look 

reveals something beyond Eliot’s comments and understanding for we come across with a parodical 

approach towards religion, nationalism and the patriarchal order throughout the work, which totally 

subvert the dominant ideologies and established institutions of Western tradition. Joyce subverts not 

only myths that are deeply rooted in western mind but also language which he regards as a yoke put 

around his neck by the colonizer. Furthermore, his characters in Ulysses stand as the symbols of a future 

world where identities are multiplied and mingled whereas borders and metanarratives are destroyed. As 

a result, this paper aims to focus on Joyce’s subversive attitude in Ulysses contrary to the conservative and 

traditionalist expectations of Eliot and on Joyce’s suggestions on the “new man” who he believes is the 

future of mankind. 

Keywords: James Joyce, T.S. Eliot, myth, mythical method, subversion. 
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Teknik Çeviride Biçem: Kullanma Kılavuzları Örneği 

İnönü KORKMAZ 

Trakya Üniversitesi 

Günümüzde çeviri piyasasında üretilen çevirilerin büyük bir kısmını teknik metinlerin çevirileri 

oluşturmaktadır. Buna rağmen çeviribilim alanında hala bu konu üzerine yürütülen çalışmaların görece daha 

az sayıda olduğu da bilinmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri arasında teknik metinlerin görece basit 

metinler oldukları, içerik bakımından zengin olmadıkları, belirli bir alana özgü olduğu için içerdikleri sözcük 

ya da terimlerin sıkça tekrarlanıyor olması ve en önemlisi de biçem bakımından zengin olmadıklarına dair 

önyargıların bulunmasıdır. Oysa teknik metinler tamamen biçemden arındırılmış metinler değillerdir. Biçem 

ve çeviri ilişkisi çoğunlukla çeviri değerlendirmesi, yazınsal çeviri metinlerin biçemsel bağlamda incelenmesi 

ve çeviri eleştirisine yönelik çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Teknik ya da belli bir alana yönelik özel 

alan çevirisi kapsamında biçem ya da biçemsel incelemeye yönelik çalışmaların tıpkı teknik metinler 

hakkında çalışmalar gibi az sayıda bulunması da yukarıda bahsedilen önyargının doğal bir sonucu olabilir. 

Bu çalışmanın amacı da teknik metinlerin de kendilerine özgü biçemlerinin olup olmadığını bir kullanma 

kılavuzundan örneklerle irdelemektir. Bu amaçla Türkçe – İngilizce dil çiftinde gerçekleştirilmiş elektrikli 

bir ısıtıcı ürününe ait kullanma kılavuzu çevirisinden örnekler biçembilimsel olarak incelenecektir. Bu 

bağlamda örnek metinler salt metin analizi yöntemiyle değil ayrıca bakımından irdelenecektir. Elde edilecek 

bulguların kullanma kılavuzlarının da kendilerine özgü bir biçemlerinin olduğunu ispatlaması 

beklenmektedir. Bulgular ayrıca çeviri sürecinde kaynak metinlerdeki biçemin erek metinlere ne ölçüde 

aktarıldığını da gösterebilir. Böylece teknik metinlerin çevirisinde biçemin de göz önünde bulundurulması 

gereken bir olgu olduğu kabul edilebilir. Böylesi bir yaklaşım teoride hak ettiği yere henüz ulaşamamış olsa 

da çeviri uygulamalarında görece daha çok yere sahip olan teknik çeviriye yönelik önyargıların önlenmesine 

yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Teknik çeviri, kullanma kılavuzları, biçem, biçembilimsel yöntem. 
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Bireyin kendi kimliğini oluşturma aşamasında kendisi ile ilgili bilincini öznel bir kanı olmaktan çıkarıp tam 

anlamıyla bir gerçeklik haline getirebilmesi için ötekinin bilincine varması gerekir. Ben ve öteki kavramları 

modern felsefede karşısındakinin kendi bilincine varmasını sağlayan birbirine bağlı iki varlık olarak 

tanımlanır. Özellikle modern felsefenin ilgi alanlarından biri olan ben ve öteki ilişkisi edebiyatta da sık 

kullanılan olgulardan olmuştur. 1917- 1942 yılları arasında yaşamış olan Avusturyalı yazar Robert Musil de 

ben ve ötekinin deneyimlerini aktardığı anlatılarında yabancılaşma ya da ötekileştirilme sorununu ele alır. 

Musil anlatılarında kelimeler, kavramlar, mekanlar, zamanlar ve olaylardan oluşan göstergeleri bir psikolojik 

çözümleme yöntemi olarak kullanarak özellikle ötekileştirilmiş kadın karakterleri anlatır. Bu anlatılardan 

biri, birbirinden bağımsız üç ayrı kadının hikâyesinin anlatıldığı Üç Kadın adlı romanda yer alan Grigia adlı 

kısa hikayedir. Eski bir madende altın aramaya çıkan bir jeoloğun bir köylü kadınla yaşadığı ilişkiyi anlatan 

eserde kadın erkek ilişkilerini göstermek için kullanılan sembollerin, görünen yapıdan daha derin anlamlarda 

kadının ötekileştirilmesi sürecine hizmet ettiğini görülür. Metinlerdeki anlamların üretiliş süreçlerini 

belirlemeyi amaçlayan göstergebilim, metnin anlam katmanlarını inceleyerek bu derin anlamları ortaya 

çıkarmada kullanılır. Robert Musil’in Grigia eserini kadının ötekileştirilmesi açısından incelemeyi 

amaçlayan bu çalışmada dil ve göstergelerden oluşan anlatı unsurları göstergebilimsel bir yöntemle analiz 

edilmiş ve anlatı unsurlarının bir ötekileştirme yöntemi olarak kullanıldığına yönelik bulgular tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilimsel analiz, Grigia, kadın, ötekileştirme, Robert Musil. 
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Blanche DuBois and Stella Kowalski: Victimized Sisters in a Male Dominated World 
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Abstract ID: 121 

In Tennessee Williams’s 1947 drama A Streetcar Named Desire Blanche and Stella are sisters from 

Mississippi who are portrayed as two of the central characters in the play. Blanche, the older sibling, lost her 

ancestral plantation, following the death of her parents. At sixteen, she marries a young boy Allan in order to 

secure protection and shelter. When Blanche discovers her husband’s homosexuality, her life is ruined by 

feelings of guilt, especially when confronting her husband’s suicide. In order to forget this tragedy, she falls 

into prostitution. She has to leave her hometown once the community discovers her unacceptable profession. 

Financially and psychologically deprived, Blanche decides to reunite with her sister, Stella, in New Orleans. 

Upon her arrival at her sister’s house, her life becomes more complicated after meeting, her sister’s husband, 

Stanley who is violent and oppressive. Blanche horrified by Stella’s situation and tries to convince her to 

divorce Stanley. The conflict between Blanche and Stanley is the focal point of the play. Finally, she is 

portrayed as dehumanized and driven to insanity as she suffers the horrors of rape by Stanley. Williams 

portrays Blanche as a representative of Southern culture that is vainly trying to merge into a modern world 

that has long cast aside the norms and social structures of a bygone world that inevitably ends in tragedy. 

Stella by comparison is a passive and obedient woman who submissively accepts her husband’s brutal and 

violent behavior. This paper will investigate Stanley’s patriarchal male power over the two sisters and will 

analyzed his character from the point of view of hegemonic masculinity as postulated by the Australian 

scholar and sociologist Raewyn Connell. Connell’s concepts of “hegemonic masculinity” will be used to 

structure an understanding of Stanly’s brutal behavior and add compelling support to her thesis. 

Keywords: Blanche DuBois, Stella Kowalski, Stanly Kowalski, male dominance, class distinction, feminist 

criticism. 
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Mârifetnâme ve Domostroy Eserlerinde Kadının Ailedeki Konumu 

Kevser TETİK 

Anadolu Üniversitesi 

Bu çalışmada, XVIII. yüzyılda Türk-İslâm düşünürlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780) tarafından 

yazılan Klasik Türk Edebiyatı Dönemi’ne ait Mârifetnâme (1756) ile XVI. yüzyılda Rus başpapaz Silvester 

tarafından kaleme alınan ve Eski Rus Edebiyatı Dönemi’ne ait Domostroy (Ev Düzeni) adlı eserler 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Söz konusu eserlerde, dinin evlilik hayatına bakışı anlatılır. 

Çalışmada, yüzyıllardır birbiriyle iletişim ve etkileşim içinde olan Türk ve Rus halklarının bir dönem en çok 

okudukları eserlerden olan Mârifetnâme ve Domostroy aracılığıyla Türk ve Rus toplumlarının kadın 

algısındaki ve kadının aile içindeki rolüne ilişkin benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Domostroy’da; aile yapısı, aile reisinin kim olduğu, çocukların nasıl eğitileceği, kadının hizmetçilere neler 

öğretebileceği, evin düzenini nasıl sağlayacağı, giysilerini nasıl koruyacağı, hizmetçilerin ev sahibesinin 

gözetimi altında evin içinde ve dışında düzeni nasıl sağlayacakları gibi pek çok konuya yer verilmiştir. 

Mârifetnâme’de ise evlilik, aile, cinsellik, karı-kocanın birbiriyle ilişkileri, çocuklara karşı görevleri, 

evlenmede aranacak nitelikler, erkeğin hanımıyla, hanımın erkeğiyle gerçekleştirdiği sohbetin şartları ve edep 

açısından değerlendirilmesi gibi pek çok farklı konu işlenmiştir. İnceleme sırasında, yaklaşık iki yüzyıl arayla 

yazılmış olan Mârifetnâme’de (XVIII. yüzyıl) ve Domostroy’da (XVI. yüzyıl ortaları) farklı kültürlerin, 

dinlerin ürünü olmalarına ve aradan geçen zamana rağmen kadına yönelik algının pek farklılık göstermediği, 

aksine çoğu açıdan benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Mârifetnâme ve Domostroy eserlerinin içerik olarak 

benzemelerine, Türk ve Rus halklarının toplum yapısına dair önemli bilgiler vermelerine ve zamanla nispeten 

değişen günümüzdeki kadın algısını yansıtmalarına rağmen söz konusu eserleri karşılaştıran Türkçe veya 

Rusça olarak yazılmış herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmanın 

kültüroloji alanındaki önemli bir boşluğu doldurması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mârifetnâme, Domostroy, kadın, Türk ve Rus edebiyatı. 
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Sabit ve Beliğ’in Berbernâme’lerinden Hareketle Berberlik ve Berberlik Terimleri 

Üzerine Bir Değerlendirme 

Sibel AY 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Özet ID: 123 

Kökeni İtalyanca “barbiere”ye dayanan berber kelimesi; sözlükte “saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve 

yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse, erkek berberi, perukar” anlamına gelmektedir. 

Günümüzde bu anlama gelmekle beraber Osmanlı toplumunda saç ve sakal tıraşının yanında diş çekme, kan 

alma, cilt hastalıklarını tedavi etme, sünnet... işlemleri de yapmaktaydı. İslam kültürüne göre berberlik Hz. 

İbrahim’den günümüze kadar gelen geleneksel bir meslektir. Hem daha öncesinde hem de Osmanlı toplumu 

içerisinde bu kadar aktif rolü olan berberler, klasik Türk edebiyatının renkli mazmun ve sanat dünyasında 

gerek berberlik mesleği gerekse berber aletleri ile ilgili çeşitli benzetmelerde kendine yer bulmuştur. 

Berberler, tıraş aletleri ve berberliğe dair terimler klasik Türk edebiyatı metinlerinde zaman zaman kullanılsa 

da müstakil bir eser konusu olarak berberliğin ele alınması 17. yüzyıl şairlerinden Sabit tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Mesnevi nazım şekliyle 110 beyit olarak kaleme alınan Berbernâme-i Sabit, bir berber 

çırağı ve onun etrafında gerçekleşen olayların tahkiye edildiği bir metindir. Bu geleneği 18. yüzyıl 

şairlerinden Mehmed Emin Beliğ Divan’ında berberlik mesleğini konu alan müstakil bir şiir kaleme alarak 

devam ettirmiştir. Müseddes nazım şekliyle kaleme alınmış 10 bentten oluşan Berbernâme-i Dil-pezîr adlı 

bu şiir ide berberler ve berberlik mesleğini konu almaktadır. Her iki metin de bize hem şiirlerde kullanılan 

kelime kadrosu hem de berberliğe dair tasvirler bakımından inceleme yapabilmek için zengin bir malzeme 

sunmaktadır.Bu açıdan bu çalışma ile Sabit’in Berbernâme-i Sabit ve Mehmed Emin Beliğ’in Berbernâme- 
i Dil-pezîr adlı şiirleri üzerine mukayeseli bir okuma yapılarak berberlik mesleğinin o dönemdeki durumu, 

dönemin sosyal hayatında berberlik mesleğinin yeri, söz konusu metinlerde berberlik terimleri ve aletlerinin 

klasik Türk şiirinin anlam ve sanat dünyasındaki kullanımı üzerine tespitler ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Berbernâme, Sabit, Beliğ, berberlik, klasik Türk edebiyatı. 

 

 

 
Rusçanın Online (Çevrimiçi) Eğitim ve Öğretiminde Temel Prensipleri 

Aytan MAMMADLİ 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

Özet ID: 124 

Bütün dünyada online sisteme geçilmesi İstanbul Aydın Üiversitesinde Rusçanın eğitimi ve öğretiminde de 

yeni bir bakışaçısı getirmiştir. Dilbilgisi ve sözlük çalışmaları, ödevler, video ve sesli ders materyalleri buna 

örnek olarak verilebilir. İlk aşamada bazı zorluklar olmasına karşın bu durum Rusçanın eğitim ve öğretiminde 

bir engel olarak görülmemektedir. Bunun yanında Online eğitim ve öğretimde kendine özgü yaklaşım ve 

alışkanlılar büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Rusça – Türkçe ve Türkçe – Rusça sözlük üzerine ve aynı 

zamanda Rusçanın Dilbilgisi üzerine yapılacak özel çalışmalarla çözülebileceği düşünülmektedir. Özellikle 

Rusçada kullanılan ad, eylem, önad ve diğer sözcük türleri ve aynı zamanda dilbilgisi kategorilerinin sistemli 

bir şekilde şemalaştırılması ve bu şemaların moodle sistemi üzerinde öğrenicilere gönderilmesi ders materyali 

açısından önem taşımaktadır. Öğrenicilerle her türlü iletişim olanaklarını verimli bir şekilde kullanılması bu 

durumda fayda sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen konulara ek materyalerin de bu şemalarda eşzamnalı olarak 

verilmesi sonuca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Rusçanın online öğretiminde ezbercilik ve ya kopyamalama ile 

değil algılama ve yoruma dikkat verilmektedir. Bu çalışmada verilecek örnekler oldukça önemlidir. 

Halihazırda yaşanan güncel durumda en önemli konu öğrenicileri online sisteme yönlendirmektir. Verimli bir 

şekilde yapılan online dersler yüzyüze yapılan derslerin yerini tutması mumkün değildir. Çünkü yüzyüze 

iletişimin olmaması öğrenicilerde motivasyon eksikliğine neden olduğu düşünülmektedir. İnsan sosyal bir 

varlık olmasından dolayı verilecek her türlü online ve yüzyüze eğitim ve öğretim öğreticinin temeliamacı 

olmalıdır. Ve bu süreçte öğrenici anadilini ne şekilde öğreniyorsa, Rusçayı da öğreniciye incelikleri 

öğretilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Rusça, online eğitim, dilbilgisi, ders materyali, öğrenici motivasyonu. 
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Tante Rosa: İsyandan Varoluşa Bir Kadının Hikâyesi 

Osman ORUÇ 

Bayburt Üniversitesi 

Sevgi Soysal, çağdaş Türk edebiyatında 1960 sonrası dönemde kadın sorunsalını enine boyuna irdeleyen 

isimlerden biridir. Postmodern edebiyatın da teşvikiyle ataerkil bir toplumda susturulan, görmezden gelinen 

kadın öznenin sesi olmayı edebiyat düzleminde kendisine bir yol olarak seçmiş olan Soysal, çalışmaya konu 

olan Tante Rosa adlı eserinde geleneğin ve alışkanlıkların biçimlendirdiği bir kasabada yaşayan kapalı bir 

toplum içinde varolma savaşı veren sıradışı bir kadının hayatını hikaye eder. Kadınlık içgüdüleriyle toplumun 

beklentileri arasında gidip gelen ama sonunda içsesine kulak veren Tante Rosa tek başına, içinde yaşadığı 

toplumun ve bu toplumun kurumlarının, kutsallarının karşısına çıkar. Ataerkil bir anlayışın sürüp gittiği bir 

ortamda tek başına bir kadın özne olarak Tante Rosa'nın eyleme geçmesi, esasında onun bir kadın birey 

kimliği kurması manasını içerir. Fakat Tante Rosa'nın kendi bireyliğini kurarken ister istemez toplumla 

çatışması, onun ağır bir bedel ödemesi gerçeğini de beraberinde getirir. Erkek egemen bir zihniyetin 

şekillendirdiği toplumla ve bu zihniyetin taşıyıcı araçları olan toplumsal kurumlarla çatışmayı göze alamayan 

diğer hem cinslerinin tersine bir duruş sergilemesi son tahlilde ona bir şahsiyet kazandırır. Dünya 

edebiyatında romanın başlangıcından bu yana ortaya konan eserlerde kadının nasıl ele alındığı öteden beri 

edebiyat çevrelerinde tartışma konusu olmuştur. Bununla birlikte özellikle edebiyata feminist bir 

perspektiften yaklaşan edebiyatçılar arasında bu konu başat bir tartışma konusu halini almıştır. Hem Batılı 

örneklerde hem Türk edebiyatındaki örneklerde ekseriyetle erkek egemen/ataerkil zihniyetin talep ettiği bir 

hayat felsefesi doğrultusunda eylemlerini belirleyen kadının makbul/makul kadınlar olduğu, tam tersine bu 

zihniyetle bir çatışma yürüten kadınların yalnızlaştırıldığı, cezalandırıldığı, dahası şeytanlaştırıldığı görülür. 

Çalışmaya konu olan romanın başkahramanı Tante Rosa da aynı süreçleri yaşar. Bu çalışmada Tante Rosa'nın 

bireysel tercihlerini yaşamak pahasına toplum tarafından nasıl ve niçin hayattan izole edildiği ve bu 

soyutlamaya karşın Tante Rosa'nın nasıl bir tepki verdiği ve bir kadın birey olarak varoluşunu nasıl 

tamamladığı feminist eleştiri bağlamında açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sevgi Soysal, Tante Rosa, feminizm, varoluşçuluk, postmodernizm. 
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İbnü’l Arabi’nin Modern Sinemadaki İzdüşümleri: Lucy Örneği 

Filiz ŞAVRAN 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Sanat, insanın kendisini ve çevresini bir çeşit anlamlandırma yolu olmakla birlikte sanatın özü olan yaratıcılık 

fikri de insanın Tanrı’ya öykünmesi ve onu taklit etmesidir. Bu sebeple işitsel, görsel ve dramatik sanatlar 

vasıtasıyla insan, içinde beliren ilhamı ortaya koyar. Bu ilham, bazen bir düşünce, resim veya drama olarak 

karşımıza çıkar. Bu durumun en güzel örneklerinden biri de teknolojinin gelişmesiyle birlikte sözlü, yazılı ve 

görsel kültürü de içine alarak gelişen ve daha büyük kitlelere hitap eden sinema sanatıdır. İçinde 

bulunduğumuz yüzyıl itibariyle gerek modernleşme gerek kozmopolitleşmenin etkisiyle saf bir kültür yahut 

yaşam tarzından bahsedemediğimiz gibi modern dünyanın tümüyle anlamsızlığından da bahsedemeyiz. İnsan 

var oldukça arkaik unsurlar, dinler ve öğretiler de değişim, dönüşümlerle varlığını devam ettirecektir. Bu 

homojenliğin en güzel örneği olan sinema çeşitli kültürlerin, inançların ve düşüncelerin ifade edilebileceği 

bir alan olması itibariyle globalleşen fikir dünyalarının hazırladığı zemin üzerinde bize tuhaf bağlantılar ve 

dikkate değer ayrıntılarla örülü zengin bir dünya sunar. Çalışmamızda Fransız yönetmen Luc Besson’ın 2014 

yılında yazıp yönettiği Lucy filmi, verilen mesajların benzerliği ile dikkat çeken sekiz asır önce yaşamış ve 

sekiz asırdır tartışılan İbnü’l-Arabî’nin düşünceleri ışığında incelenmiştir. Ayrıca bu bilim kurgu filminin 

çizdiği mükemmel insan tipiyle tasavvufun çizdiği insan-ı kamil tipinin ortak noktaları bu bağlamda 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lucy filmi, tasavvuf, İbnü’l-Arabî, insan-ı kâmil. 
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“İbnü’l-Vakt” ve “Ebü’l-Vakt” Kavramlarının Klasik Türk Tasavvuf Edebiyatındaki 

Kullanımı 

Alper GÜNAYDIN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Özet ID: 127 

Tasavvufa göre ibnü’l-vakt, geçmiş ve gelecek kaygısından kurtulan ve yalnızca bugünü değerlendirmekle 

meşgul olan; ebü’l-vakt ise tüm zamanların endişesinden tamamen kurtulan kişi olarak tanımlanabilir. 

Tasavvuf ile ilgilenenler fark ederler ki seyr ü sülûk denilen yolda sûfînin pek çok vasfı ve makamı vardır. 

Bu makamların isimlerinin, tarikatların muhtelif ana ve ara kollarına göre de ayrıca farklı isimler aldığı göz 

önünde bulundurulursa, sayıları daha da artar. Tüm bu makam, vasıf ve sıfatlar, gördüğümüz kadarıyla şu iki 

kavramla ilgilidir; ibnü’l-vakt ve ebü’l-vakt. Yani bu iki kavram sâlikin, vakt ile ilişkisi bağlamında tüm seyr 

ü sülûk konseptini iki ana kısma böler; ibnü’l-vakt olanlar ve ol(a)mayanlar. Çalışmada önce bu iki kavramın 

İbnü’l-Arabî, İmâm-ı Rabbânî, Kuşeyrî ve Sühreverdî’nin tasavvufun temel klasikleri ve ana referans 

kaynakları sayılan muhtelif eserlerinden referansla literatürde nasıl geçtiği ele alınacak; daha sonra, klasik 

Türk tasavvuf edebiyatının önde gelen isimleri olan Mevlânâ, Niyâzî-i Mısrî, Askerî, Bursevî ve Usûlî’nin 

şiirlerinden hareketle bu kavramların bizzat mutasavvıf şairlerce nasıl algılandıkları ortaya konulacaktır. 

Çalışma için seçilen mutasavvıf şairlerin, temsil ettikleri yahut mensubu oldukları Mevlevîlik, Gülşenîlik, 

Halvetîlik vb. gibi Türk tasavvufunun farklı ekollerinin de meseleye nasıl baktığını yansıtacak şekilde 

olmasına dikkat edildi. Yine örneklem yapılırken ibnü’l-vakt ve ebü’l-vakt kavramlarının bilhassa lâfzen 

veya mealen doğrudan birlikte geçtiği yerler tercih edildi. Sonuç itibariyle bu çalışmada ibnü’l-vakt ve ebü’l- 

vakt kavramlarının tanımları yapıldı, tasavvuf edebiyatındaki kullanımları tespit edildi, İnsan-zaman 

münasebetinin psikolojik boyutunu ihtiva eden bu kavramların, şairlerce nasıl algılandığı ortaya konularak 

bazı değerlendirmeler yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: İbnü’l-vakt, Ebü’l-vakt, klasik Türk tasavvuf edebiyatı, Dîvân Edebiyatı, zaman. 

 

 

 
The Scientific-paleographic Description and Graphic Peculiarities of Manaqib-i Ibrahim 

Gulshani 

Hajar VALİYEVA 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Abstract ID: 128 

Muhyi Gulshani who was one of the leading poets of his time, the author of the book Manaqib-i Ibrahim 

Gulshani establishing the peak of his literary heritage, devoted this book to Sheikh Ibrahim Gulshani Bardai, 

his father-in-law who was the founder of Gulshaniyya tariqa. Scientific investigation of the problem, dealing 

with “The scientific-paleographic description and graphic pecularities of Manaqib-i Ibrahim Gulshani based 

on ancient literary materials makes it possible for us to come to the following conclusions. 1) Onomastic units 

(anthroponyms, toponyms, hydronyms, zoonyms etc.) existing within the text have demonstrated historic-

ethnographic specificity, expressive-emotional lyrics, literary folklore, poetic landscapes. 2) The woman 

anthroponyms establishing menority as to the quantity in the literary style of the text such as Hadiyyutullah 

– mother of Sheykh Ibrahim, Shah agha – daughter of Sultan Yagub of Aghgoyunlu ruler, Bakhtlu – 

neighbour of Sheykh Ibrahim Gulshani are found in the book. 3) Toponymic units expressing the meanings 

of historical places for centuries have witnessed the real events, have preserved their origin, despite the fact 

that some of them have been subjected to some phonetic-lexic changes including the names of countries, 

cities, fortresses etc. 4) Hydronyms such as “Kura” river has also found its reflection in the work which is of 

historic importance. The hidronym river “Kur” being used in the literary language structure in “Manaqib” 

proving the syncretic correcpondence of the events with the Azerbaijani territories, 5. Grammatical 

characterization of the work Manaqibi-Ibrahim Gulshani, from the view of language categories, complicity of 

syntactic units, from the functional-stylistic expressions, contains self belonging morphological-syntactic 

indications such as category of quantity of nouns, flexion characteristic for the words of Arabic origin, 
derivative nouns, derivative adjectives, adverbial modifiers, participle constructions. 

Keywords: Muhyi, manaqib, gulshaniyya order, mysticism, divine love. 
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Sadri Ertem'in Bacayı Kaldır Bacayı İndir Adlı Hikâyesini Toprak Etiği Bağlamında 

Okumak 

Özge AKSOY SERDAROĞLU 

Başkent Üniversitesi 

Özet ID: 129 

Sadri Ertem, 1933 yılında yazdığı öyküsü Bacayı İndir Bacayı Kaldır’da bir köyün yakınlarına inşa edilen bir 

maden ocağının bacasından söz eder. Yapıtta, baca imgesi üzerinden temelde insan merkezci ekonomik yaklaşımın 

sonucu olarak ortaya çıkan bir çevre katliamı yer almaktadır. Sonuç olarak da kapitalist rantlar uğruna kandırılan 

bir köylü yığını ve zehirlenen topraklar kalacaktır, geride. Köylü kandırılırken din algısı üzerinden hassasiyet 

yaratılır. Köylüye: "Fabrikanın bacası camiinin minaresinden yüksek olamaz" denir. Bacanın boyu alçaltılır, is ve 

duman havada dağılamadığı için bütün zehir ve zifiriyle birlikte bu is ve duman, köyün etkin tarım yapılabilen 

verimli topraklarının üzerine yığılır. Verimli tarlalar bereketsizleşerek artık ürün vermez hale gelir. Ürün alamayan 

köylü fakirleşir ve mağdur duruma düşer. Rant için yürütülen bu plan işler ve köylü çok az bir ücret karşılığında 

tarlalarını tek bir ele teslim eder. Büyük kentlere göç etmek zorunda kalır. Köylü köyünü terk ettikten sonra ise 

bacanın uzunluğu tekrar eski boyutuna çekilir. Bu yapıtı, Aldo Leopold’un "toprak etiği" olarak kavramsallaştırdığı 

anlayış üzerinden yorumlayacağım. Toprak etiği kabaca insan merkezli yönelimlerden tamamen farklı olarak 

insanın doğanın basit bir üyesi olduğu fikridir. 20. yüzyılın en etkili doğa savunucusu bilim insanlarından Leopold, 

karalar ve sular, bitki ve hayvanlar, yani tüm toprağı kucaklayacak şekilde yeni bir bütünsellik atfettiği doğayı 

insan merkezciliğin kıyıcı etkinliklerinden kurtarma yolunda yeni bir etik duruş sergiler. Doğa ekonomik bir fırsat 

sunduğu için değil kendilik değeri olduğu için önemlidir. Çünkü ekosistemde ekonomik değerine indirgenmeksizin 

tüm birimler birbirine yaşamsal bağlarla tutunur. Aksi halde, ekosistemi tehdit eden kapitalist anlayışın vahşi ve 

yıkıcı yönleri toprağın sade bir üyesi olan insanın da sonunu getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sadri Ertem, çevreci eleştiri, toprak etiği, Aldo Leopold, kapitalizm, doğa katliamı. 
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Übersetzungsäquivalenz in literarischen Texten 

Yakup KİRİŞ 

Sinop Üniversitesi 

Die vorliegende Arbeit wird sich mit den Methoden und Mittel der literarischen Übersetzung befassen. Die Leser 

der Zielkultur (ZK) d.h. die Rezipienten der zielsprachigen Literatur sollen die Übersetzungen der literarischen 

Werke nicht nur als informative, unterhaltende, erziehende etc. Texte empfinden, sondern auch als ästhetische, 

stilistisch ausgeprägte, literarische sowie außersprachlich (konnotativ) qualitative Texte ansehen. Der 

Literaturübersetzer soll in der Übersetzung semantische und ästhetische Qualitäten des Ausgangstextes (AT) 

vermitteln, Informationen über die (Ausgangskultur) AK geben und auf formaler, semantischer und stilistischer 

Ebene originaltreu aktiv sein sodass das Milieu des AT’s bewahrt wird. Um dem nachkommen zu können muss 

der Übersetzer des literarischen Werkes, neben der sprachlichen Kompetenz auch literarische Kenntnisse und ein 

weitgedehntes, intellektuelles Weltwissen als minimale Anforderung besitzen. Zudem ist ein kreatives Talent, ein 

kulturelles Einfühlungsvermögen sowie ein Feingefühl fremde Texte zu verstehen und sie angemessen und für die 

Rezipienten der Zielkultur verständlich zu übertragen, unumgänglich. Wenn der Übersetzer kein geschulter 

Literaturwissenschaftler und Vertreter oder Vertrauter der AK (Ausgangskultur) sowie der ZK (Zielkultur) ist, 

wird er nicht in der Lage sein einen kommunikativ äquivalenten ZT wiederzugeben, weil er literarische und 

kulturelle Besonderheiten des AT‘es nicht verstehen wird. Es soll der Übersetzer Textkompetenz, 

Kulturkompetenz und Literaturkompetenz sowie Übersetzungskompetenz besitzen. Trotz aller Kompetenzen und 

Sorgfältigkeiten kann die Übersetzung literarischer Kunstwerke neben der Entfremdung auch zu 

interpretatorischen Unstimmigkeiten oder Trivialitäten verursachen. Diese Divergenzen werden zumeist durch 

Textelemente wie Metaphern, Zitate und andere rhetorischen Figuren verursacht. Und genau diese Textelemente 

sind u.A. Elemente die die Qualität der literarischen Kunstwerke ausmachen. Diese Textelemente beinhalten 

kulturspezifische Zusatzbedeutungen, die in der jeweiligen Kultur unausgesprochen Sinn ergeben, vergleichbar 

mit Diskursivität und Intertextualität. Voraussetzung für die Wahrnehmung dieser Zusatzbedeutungen ist die 

soziale Realität die Kulturbedingt zustande kommt. Der Literaturübersetzer sollte die Fähigkeit hervorbringen 

können diese Zusatzbedeutungen auf interkultureller Ebene angemessen zu modifizieren sodass ähnliche 

Deutungsmuster beim AK-Rezipienten entstehen. 

Keywords: Literarische Übersetzung, Übersetzungsäquivalenz, Übersetzungsmethoden, Übersetzungstheorien 
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Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın Hikâyesi Olan Halk Türküleri 

Chilal MOLLA ACHMET 

Trakya Üniversitesi 

Özet ID: 131 

Türkü bir ezgi ile söylenen halk şiirlerine verilen addır. Türkü söyleme geleneğinin Türk dilinin lehçe 

ve ağızları ile birlikte kullanıldığı her yerde varlığını gösterdiği bilinmektedir. Sözlü edebiyatımızın 

temel unsurlarından biri olan türküler, geçmişten günümüze pek çok bölgede yaşamış ve yaşatmayı 

kendine bir borç bilmişcesine varlığını göstermiştir. 15. Yüzyıl şairlerinden Ali Şîr Nevâî eserlerinde 

türküden bahsederken, Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur romanında “Biz bu türkülerin milletiyiz” diyerek 

adeta haykırmakta, Yahya Kemal Beyatlı ise “Bizim romanlarımız türkülerimizdir” demekten kendini 

alıkoyamamaktadır. İslamiyet’in kabulünden önceki dönemlerde türkü yır ve ır sözcükleri ile karşılık 

bulurken daha sonraki dönemlerde diğer edebiyatlardan ayrılması adına Türk milletini vurgulayan türkü 

sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Türküler bir ayna görevi üstlenerek, Türklerin yaşadıkları acıyı, 

sevinci, kahramanlıklarını, yiğitliklerini, yaşama tutunma mücadelelerini dinleyiciye aktaran önemli 

birer halk edebiyatı ürünüdürler. Batı Trakya Yunanistan’ın en kuzeyinde yer alan, merkezi Gümülcine 

olmakla birlikte İskeçe ve Dedeağaç bölgelerini kapsayan Kuzey Yunanistan olarak adlandırılan bir 

bölgedir. Batı Trakya’da Lozan antlaşması ile mübadele dışı tutularak bölgede kalan Müslüman Türk 

azınlığı varlığını göstermektedir. Azınlık konumunda bulunan bu Türkler, tarih boyunca çeşitli baskı 

politikalarına ve kimliklerinin inkarına rağmen milli benliklerinden vazgeçmeyip, dillerini ve dinlerini 

yaşatmaya çalışmış önemli bir Türk topluluğudur. Türk dilini yaşatmak adına edebiyatın her alanında 

ürünler vermeyi kendilerine bir borç bilen Türk azınlığın yapılan sansürlere rağmen Türk edebiyatına 

kattıkları eserler küçümsenmeyecek kadar çoktur. Biz bu çalışmada Batı Trakya Müslüman Türk 

azınlığın dillerinden düşürmedikleri bölgenin halk türkülerini derledik. Çalışmanın asıl amacı söylendiği 

bölgenin yaşamlarından birer kesit sunan halk türküleri vasıtası ile Batı Trakya Türk azınlığın 

yaşamlarına, çektikleri zorluklara, hissettikleri mutluluklara ortak olabilmek, onların kulağından Batı 

Trakya halk türkülerini duyabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Halk türküleri, türkü, Batı Trakya, Batı Trakya Türk azınlığı. 

 

 

 

 

 

 
Asbtract ID: 133 

 

Carpe Diem and Heroism in English Cavalier Poetry 

Samet KALECİK 

Bitlis Eren Üniversitesi 

Although the dominant trend for 17th-century poetry was Metaphysical writing, there were some writers 

who had produced works in the opposite direction. The 17th century is not only complex but also a 

productive age for English poetry, which nourishes itself mostly from social and political changes, 

considering its development. Specifically, England confronted political turmoil in the century but the 

execution of Charles I, who was the leader of the English crown, influenced several poets such as 

Richard Lovelace, Sir John Suckling and Thomas Carew who had a strong bond with the English 

monarchy. In addition to supporting Charles I reign, these poets traced the footsteps of Ben Jonson who 

emulated ancient Greek and Roman poetry in terms of the directness of expression and precision, became 

known as Cavaliers. Following the execution of Charles I, the supporters began writing poems by taking 

into consideration their refined beliefs with a sophisticated outlook. In this manner, the fundamental 

characteristics of the poems produced by the Cavaliers are ‘sexual pleasure’ and “honour”. Furthermore, 

with respect to being aristocrats, the cavaliers dwell on the representations of the aristocratic lifestyle. 

In addition, Platonic love is another characteristic of Cavalier poetry because they believe that a man 

should reflect his divine love to a woman whom she visualized as being perfection. Therefore, this paper 

aims to scrutinize Carpe diem philosophy and the theme of heroism in the works of Richard Lovelace, 

Sir John Suckling and Thomas Carew. 

Keywords: Carpe Diem, cavaliers, cavalier poetry, heroism, Richard Lovelace, Sir John Suckling, Thomas 

Carew. 
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Money as Pseudo-Idealism in George Bernard Shaw’s Mrs Warren’s Profession and 

Friedrich Dürrenmatt’s The Visit 

Seda ÖZSAĞIR 

Karabük Üniversitesi 

Abstract ID: 134 

As one of the most significant governing elements in human life, money not only created economic 

structures in human history but it also provided a basis and inspiration for literature. It contributed 

literature in terms of criticism of society and ideals. In his Mrs Warren’s Profession, George Bernard 

Shaw criticizes society in terms of money as well as the abuse of the moral values through money. Mrs 

Warren, a former prostitute, sets the background to explain that her profession is caused not by moral 

failure and decay; rather, it is caused by the necessity of providing money in the capitalist society 

structure. However, Mrs Warren fails to create an agreement with her daughter, and she fails to reach 

her ideals to her daughter in spite of her economic growth. This result creates the idea that money is not 

enough to reach ideals; in this sense, it is Pseudo-Idealism. On the other hand, Friedrich Dürrenmatt 

criticizes the society and its perspective of justice through a wealthy former prostitute. Although the 

main character reaches her goal by killing her former lover, she makes it possible for the society to fail 

its humanist ideals when it is related to money and capitalist structure. This situation creates the idea 

that humanist and contemporary ideals fail in relation to money, which supports the notion that money 

can be regarded as the Pseudo-Idealism. In this respect, this study aims to analyse and discuss George 

Bernard Shaw’s Mrs Warren’s Profession and Friedrich Dürrenmatt’s The Visit in terms of failure of 

ideals, and it aims to claim that money is Pseudo-Idealism in terms of failure of these ideals. 

Keywords: George Bernard Shaw, Mrs Warren’s Profession, Friedrich Dürrenmatt, The Visit, comparative 

literature. 

 

 

 
Bir Karşı Masal Örneği Durucuk Cuk Cuk Adlı Eser Üzerine İnceleme 

Nurseza KELEŞ 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Özet ID: 135 

Hikâye kitapları çocukların hayatında vazgeçilmezdir ve çocukların dil gelişimini, değerler eğitimini ve 

benlik algısını desteklemektedirler. Bu kapsamda geleneksel hikâye ve masalların yanı sıra günümüz 

değerlerini daha çok ön plana çıkaracak yeni masallara ihtiyaç duyulmaktadır. Doç. Dr. Necdet Neydim 

tarafından kaleme alınmış Durucuk cuk cuk adlı kitap bir karşı masal olarak 2019 yılında yayınlanmıştır. 

Masalın ana karakteri Duru isminde bir kızdır. Fikirlerini savunan, hayallerinin peşinden giden güçlü 

bir karakterdir. Ona dikte edilenleri kabul etmeyip, fikirlerinin arkasından gidip padişahın oğlunu 

kurtaran güçlü bir kızdır. Neydim eserinde güçlü bir kız çocuğu karakteri yaratarak masallardaki 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir masal yazmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, karşı masal, masal, toplumsal cinsiyet. 



66  

 

 

 

 

Özet ID: 136 

Deniz Feneri ve Cevdet Bey ve Oğulları’na Yapısal Bir Yaklaşım 

Yusuf Ziyaettin TURAN 

Uşak Üniversitesi 

Bu çalışmada, İngiliz modernist yazar Virginia Woolf’un Deniz Feneri (1927) eseri ile Türk 

Edebiyatı’nın ilk Nobel ödüllü yazarı olan Orhan Pamuk’un ilk romanı olan Cevdet Bey ve Oğulları 

(1982) eserlerin oluşturulma yapıları bağlamında benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konarak 

karşılaştırmalı yöntem ışığında irdelenmektedir. Deniz Feneri konu olarak, sekiz çocuklu Ramsey 

ailesinin İskoçya’daki yazlık evlerinden yakınlarında bulunan deniz fenerine gerçekleştirmek istedikleri 

ama bir türlü aile fertlerinin bir arada bulunduğu dönemde gerçekleştiremedikleri ziyaret ekseninde 

şekillenmektedir. Cevdet Bey ve Oğulları ise ilk bakışta İstanbul’da tüccarlık mesleğiyle uğraşmakta 

olan Işıkçı ailesinin üç nesil fertlerini ve onların hayat hikâyelerini ele almakla birlikte aslında aynı 

zamanda Osmanlı’nın son döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemi ve 1970’lerdeki 

Türkiye tarihinden önemli kesitler sunmaktadır. Farklı konu ve coğrafyaları ele alan bu iki eser ortak bir 

payda olarak üç bölümden oluşmaktadır ve ayrıca her iki eserde her bir bölüm farklı anlatıcıların kişisel 

bakış açılarından anlatılmaktadır. Ancak Deniz Feneri’nde öncü modernist roman özelliklerine bağlı 

olarak her bir bölüm kişilerin duygu ve düşünceleri üzerinden şekillenmekle birlikte Cevdet Bey ve 

Oğulları’nda ise bölümler daha çok geleneksel roman özelliklerine bağlı kalarak kişiler arası 

diyaloglardan oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Feneri, Cevdet Bey ve Oğulları, Virginia Woolf, Orhan Pamuk. 
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Arka Plan Bilginin Çeviri Sürecindeki Önemi 

Leyla BABATÜRK 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Çeviri, tercümanın belirli bilgi birikimine sahip olmasını gerektiren oldukça zor bir süreçtir. Kaynak 

dilden hedef dile doğru bilgi aktarmak için tercümanın iki farklı dilin yanı sıra iki farklı kültürü de çok 

iyi bilmesi gerekmektedir. Kültürel özellikleri yansıtan kavramlar çoğu zaman yanlış algılanır ve bu 

durum çeviri esnasında yanlış bilgi aktarımına ve hatta anlam kaybına yol açar. Arka plan bilgi insanlar 

arasında meydana gelen iletişim sürecinin olmazsa olmazı olarak da tanımlanabilir. Tercüme ise iki farklı 

dili konuşan insanlar arasında meydana gelen bir iletişim, hatta kültürler arası iletişim olarak da 

nitelendirilebilir. Yabancı dildeki bir metni doğru algılayıp doğru yorumlayamadıktan sonra yeterli 

çeviriden söz edilemez. Dolayısıyla arka plan bilgilerin yabancı dildeki metni doğru algılamada önemi 

büyüktür. Arka plan bilginin çeviri sürecindeki önemi akraba olmayan ve yapı bakımından farklı olan 

Rusça ve Türkiye Türkçesi ele alınarak incelenecektir. Bilindiği gibi Rus kültürü ile Türk kültürü de 

oldukça farklıdır. Hatta hem Rusçanın hem de Türkiye Türkçesinin kendine özgü ifade kültürü 

mevcuttur. Bildirimizde arka plan bilginin yabancı dildeki metni doğru algılama ve yorumlamadaki rolü 

değerlendirilecektir. Rusçadan Türkiye Türkçesine ve Türkiye Türkçesinden Rusçaya tercüme edilmiş 

örnek cümleler incelenerek anlam kaybının tespiti yapılacaktır. Ayrıca doğru ve anlam kaybı 

yaşanmadan yeterli çeviri yapabilmek için arka plan bilginin ne kadar önem taşıdığı hakkında bilgi 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri, arka plan bilgi, Rusça, Türkiye Türkçesi, çeviri yeterliliği. 



67  

Analysis of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe through Colonial Perspective 

Abdil BİÇER 

Nişantaşı Üniversitesi 

Abstract ID: 138 

The context in Europe in the 17th century was pretty diverse with political conflicts in one hand and 

discoveries & colonial ambitions in the other hand. Colonialism and discoveries of new lands started to 

create a new class in the English society; the wealthy mid-class. This new mid-class people did not just 

work to survive, but they also had time and money for other activities which used to be exclusive for 

upper-class people until then, such as reading. And Daniel Defoe was born into such a mid-class family 

in London. Defoe’s character interestingly aligns with the ambitious British Imperialism and Robinson 

Crusoe can be considered as a good example of how the European Colonization works; using different 

tools such as knowledge, religion and language to shape and control the people of newly discovered 

lands in remote parts of the world. This paper aims to analyze the Robinson Crusoe’s character, attitude 

to other people and his behaviors through British Colonialism and tries to raise attention to the 

similarities of Crusoe’s life along with the historical occurrences of England as a country; political and 

economic struggles, victories and losses in wars and finally settling down and being productive and 

prosperous through colonization and exploitation. 

Keywords: Exploitation, Colonization, Robinson Crusoe. 
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Sosyal Medya, Katılımcı Kültür ve Kitle Çevirisi 

Nur Emine KOÇ 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

Sosyal Medya günümüzde sadece bir kitle iletişim aracı olarak yaygın kullanılmakla kalmayıp, 

küreselleşmenin önemli bir unsuru, bir güç temsili olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal paylaşım 

ağlarının gücü, hem bireysel, hem kültürel hem de toplumsal etkileşimi sağlayarak; ekonomiye, siyasete, 

kültürel ve gündelik hayata gündem oluşturacak bir güç kaynağı olmaktadır. Enformasyonun 

dağılımının ve bilginin görsele dökülmesinin en kolay ve hızlı bir yaygınlaştırma aracı olarak da 

tanımlanabilen sosyal medya, katılımcı kültür oluşturmada kullanılan en önemli unsurlardan biridir. 

Katılımcı kültür, üre-tüketici (üretici-tüketici) konumundaki kullanıcıların içerik üretmede en uç 

noktaya ulaştığı, kolay ve hızlı içerik üretebildiği ve tüketebildiği bir topluluktur. Önceleri boş zamanı 

değerlendirme olarak düşünülen sosyal medya, günümüzde özellikle pandemi döneminde hayatlarımızın 

odak noktasına oturmuş, zaman ve mekân kavramlarından muaf olduğundan, gündelik hayatlarımızı 

idame ettirmede odak noktası haline gelmiştir. Henry Jenkins’e göre sosyal medyanın en önemli özelliği 

yayılabilir olmasıdır. Yayılabilir olmasını sağlayan da üre-tüketicilerdir. İçeriklerin yayılmasında etkin 

rol alan üre-tüketiciler hem katılımcı kültürün bir parçası, hem de tüketimin birer metası haline 

gelmektedirler. 21. Yüzyıl, tüketim toplumu olarak da adlandırılabilir. Bu nedenle sosyal medyanın dili 

çok önemlidir. Kullanılan üslup, seçilen kelimeler katılımcı kültürün toplumsal ve küresel öğelerini 

oluşturur. Bu araştırmanın amacı Web 2.0 tabanlı sosyal medya platformlarında kullanılan evrensel dil 

ve kültürel kimliklerin çeviri bağlamında araştırılması, sosyal medya içeriklerinin katılımcı kültüre 

hizmet ve kitle çevirisinin fonksiyonelliği ve evrenselliği ve bunun tüketim toplumuna katkısının 

incelenmesidir. Araştırma, Twitter, Google, Facebook ve Wikipedia'da oluşturulan popüler içeriklerin 

analizi, buna bağlı olarak kitle çevirisi, etkisi ve sosyal medya fenomenleri örnekleriyle ve sosyal 

medyada kitle çevirisi kullanıcılarına tüketim kültürü bağlamındaki etkisi anket tekniği kullanılarak 

araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, katılımcı kültür, kitle çevirisi, popüler kültür. 
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Heavy Metal Grubu Manowar’un Father İsimli Şarkısının Türkçe Çevirisinin 

“Pentathlon Principle” Modeli Üzerinden İncelenmesi 

Mert MORALI 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Özet ID: 140 

Şarkı çevirisi, çeviribilim çalışmalarında görece ihmal edilen konulardan biri olagelmiştir. Lakin son 

yıllarda ülkemizde şarkı çevirisini hem makro hem de mikro düzeyde inceleyen son derece başarılı ve 

yenilikçi yayınların çıktığı görülmektedir. Müzik ve çeviri kavramlarını birbirleriyle ilişki olarak tekrar 

düşünmemizi sağlayan bu tür çalışmalar gerek müzikoloji gerekse de çeviribilimde yeni araştırma 

alanları açmaktadır. Benzer bir amaçla bu çalışmada da Amerikalı heavy metal grubu Manowar’un 2009 

yılında çıkarttığı Thunder in the Sky albümünde yer alan Father isimli şarkısının Türkçesi incelenecektir. 

Söz konusu seçimin sebebi, şarkının albümde Türkçe dahil 16 farklı dilde yayınlanması ve tüm 

versiyonların yine grup tarafından seslendirilmesidir. Şarkının Türkçesinin incelenmesinde Peter 

Low’un söylenebilir şarkı çevirileri için önerdiği “pentathlon principle” modelinden faydalanılacaktır. 

Bu amaç doğrultusunda önce kaynak metin bütüncül bir bakış açısıyla hem müziksel hem de metinsel 

açıdan incelenecek, belli başlı özellikleri ortaya konacaktır. Daha sonra da Türkçe erek metin 

söylenebilirlik, anlam, doğallık, kafiye ve ritim olmak üzere beş temel kriter üzerinden 

değerlendirilecektir. Bu yakın analizin sonucunda şarkının Türkçesinin çeviri mi yoksa uyarlama olarak 

mı kabul edilebileceğine dair bir öneri getirilecek, erek metnin “şarkı” işlevini yerine getirip getirmediği 

tartışılacaktır. Son olarak, bu çalışma, araştırmacıları çok daha kapsamlı incelemelere konu olabilecek 

şarkı çevirisi üzerine eğilmeyi teşvik ederek alana katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pentathlon principle, beşli model, söylenebilirlik, şarkı çevirisi, uyarlama. 

 

 

 
Ecocritical Analysis of Collective Memory in The Margarets by Sheri S. Tepper 

Gökçen ERALAN COŞKUN 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

Abstract ID: 141 

Recent studies on humanities put forward the idea that if the population continues to grow without 

restraint and without significant attempts to deal with problems humans create like overconsumption, 

the vast consuming of resources and climate change issues, humanity is on the verge of an environmental 

catastrophe. Sheri Stewart Tepper, a prolific American writer, wrote her novel The Margarets from an 

ecofeminist point of view. Tepper presents her readers the mission of Margaret Bain to save the 

humankind from the danger of extinction by finding a way to get back the stolen memory of humans 

since memory is the fundamental element in uniting the humans, and ultimately making them perfect 

humans. Humans genetically are capable of learning from their past mistakes. They build a collective 

memory by learning from their previous mistakes and with this knowledge they continue their existence. 

Since human population cannot continue living on Earth, people have to find other planets to live on. 

Margaret creates six alternate selves, each takes different paths and live their own lives on different 

planets. When all of the Margarets come together sharing their experience and knowledge, they feel 

empathy towards the others and by this way they become perfect. Memory unites the elements that make 

the perfect human. Only when people remember their past/history, then they are more aware of what is 

waiting for them in the future. By taking a comprehensive point of view and remembering the 

consequences of past actions, humans can help the healing of the Earth as a natural necessity. Only by 

this way, humankind and all other species will continue surviving in harmony. The purpose of this study 

is to analyse the novel from an ecocritical point of view, in terms of posthumanist approaches towards 

collective memory which may form the destiny of humanity. 

Keywords: American novel, ecocriticism, collective memory, posthumanism. 
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Fransız Askerleri İçin Türkçe El Kitabı: Le Drogman Turc 

Yakup YILMAZ 

Kırklareli Üniversitesi 

Yasemin GÜVENİLİR 

Kırklareli Üniversitesi 

Polonyalı bir akademisyen ve yazar olan Alexandre-Edmond Chodzko, Litvanya kaynaklı velûd bir ailenin üyesi 

olup, Fars folklorunda çalışan ilk Avrupalı akademisyen ve aynı zamanda iyi bir şairdir. Sonraları Chodzko, Fars 

dili ve edebiyatı çalışmalarına yönelmiş ve şiir yazmayı bırakmıştır. Slav dili ve edebiyatına dair de pek çok 

çalışması bulunmaktadır. Türkçe için de Le Drogman Turc başlığı altında bu eseri hazırlamıştır. Eserin içeriği 

şöyledir: 1. Bölüm’de Doğuda takip edilecek sağlık rejimi başlıklı metin yer alır. 2. Bölüm’de Osmanlı 

İmparatorluğu’nda kullanılan para çeşitleri diğer devletlerin paralarıyla kıyaslı biçimde verilmiştir. Alışverişte 

kullanılan kavram ve kelimeler, pazar gününden başlamak üzere haftanın günleri, mevsim adları ve diğer zaman 

kavramları, binek hayvanlarına, silahlara ve çeşitli fiillere yer verilmiştir. 3. Bölüm’de tanışma, ticaret, sipariş, 

düşman askerleri, savaş teknikleri, askeri teçhizat, zafer hakkında kavram, kelime ve diyaloglar, dini kavramlar ve 

kelimeler; İstanbul mahkemelerinde kullanılan kavram ve kelimeler; bazı millet adları; bazı şehir ve bölge adları 

verilmiştir. 4. Bölüm’de at kiralama konusu üzerine; sabah kahvaltısı üzerine; sandal keyfi üzerine; akşam yemeği 

üzerine; Türk nezaket ve medeniyeti üzerine diyaloglar yer almaktadır. 5. Bölüm’de Osmanlı Türkçesinin kısa 

özeti yer alır. 6. Bölüm’de 1571 adet madde başı içeren bir sözlük bulunur. Eser, askerlerin konuşmaları ve 

yazmaları için hazırlanmıştır. Kolay ve kllanışlı olması hedeflenmiştir. Doalyısıyla her çeşit gramer kuralı 

bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Transkripsiyon metinleri, Alexandre Edmond Chodzko, Le Drogman Turc, dil rehber kitabıç 

 

 

 
Kıpçak Türkçesinde Yer Alan Orman, Dağ, Tepe Kavram Alanlarına Ait Coğrafi 

Terimler 

Selma ÖZEN ALLI 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Özet ID: 143 

Tarihî Türk dilinin bir kolu olan Kıpçak Türkçesi, Türk dilinin XIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar Güney Rusya 

steplerinden, Orta Doğu coğrafyasına kadar uzanan geniş bir coğrafyada konuşulmuş önemli kollarından biridir. 

Çeşitli kavram alanlarına ait zengin bir söz varlığı barındıran bu dönem eserlerinde, Türk kültürüne ait pek çok 

sosyal, iktisadî, etnolojik, folklorik, coğrafî unsur yer alır. Bu çalışmada Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerden 

hareketle orman, dağ, tepe kavram alanlarına ait coğrafya terimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

kapsamında öncelikle Prof. Dr.Recep Toparlı, Yrd. Doç Dr. Hanifi Vural ve Yrd. Doç. Dr.Recep Karaatlı'nın 

hazırlamış olduğu Kıpçak Türkçesi Sözlüğü adlı eserden bu kavram alanlarına ait coğrafya terimleri taranmış ve 

bu tarama sonucunda tespit edilen terimler orman kavram alanına giren coğrafya terimleri, dağ kavram alanına 

giren coğrafya terimleri ve tepe kavram alanına giren coğrafya terimleri olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Bu 

terimler, eserdeki anlamları ile ve varsa ek bilgiler ile birlikte verilmiştir. Ardından ilgili terimler etimolojik olarak 

incelenmiş ve bunların tarihî süreç içindeki durumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak, ele alınan bu 

terimlerin Türkiye Türkçesindeki kullanımlarına yer verilmiştir. Çalışmanın giriş kısmında Kıpçak Türkçesi ve 

Kıpçak Türkçesi ile yazılan eserler hakkında bilgi verilmiş; inceleme kısmında tespit edilen terimler 

gruplandırılarak etimolojik olarak incelenmiş ve tarihî süreç içerisindeki durumları ortaya konmaya çalışılmış; 

sonuç kısmında ise elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışmanın inceleme kısmında yer alan coğrafya 

terimlerinin etimolojik açıklamaları başta Clauson'un eseri olan An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- 

Century Turkish adlı sözlükten olmak üzere Marttı Rasanen'e ait Versuch Eines Etymologıschen Wörterbuchs Der 

Türksprachen adlı sözlük ve V.M.Nadalyaev, D.M. Nasilov,E.P.Tenişev, A.M.Şerbak birlikteliğinde hazırlanan 

Drevnetyurskiy Slovar adlı sözlük kullanılarak yapılmıştır. Bunların yanı sıra Andreas Tietze'nin Tarihî ve 

Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati ile Hasan Eren'e ait olan Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü ve Tuncer 

Gülensoy'un yazmış olduğu Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü adlı eserlerden de 

yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıpçak Türkçesi, coğrafya terimleri, söz varlığı, etimoloji, terminoloji. 
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Seyyid Ali Paşa ve Resmü’l-Acîb (San’at-ı Kitâbet) Adlı Eseri 

Yakup YILMAZ 

Kırklareli Üniversitesi 

16. asırda başlayan Türk-Fransız ilişkileri zaman içinde çeşitli kanallarda ve alanlarda gelişmiş, Fransa’nın 

medeniyet merkezi olmasından sonra Osmanlı eğitim sisteminde Fransızca öğretilen diller arasında yerini almıştır. 

18. asır sonlarında Fransızcanın eğitim kurumlarımızda yerini almasıyla beraber çeşitli ders kitapları, sözlükler, 

okuma kitapları hazırlanmış ve piyasaya sunulmuştur. Seyyid Ali Paşa da Fransızca ders kitabı hazırlayan 

kişilerdendir. Kendisi Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da okumuş, mezun olduktan sonra da burada hendese ve 

istihkam derslerini okutmuş, hatta başhocalığa kadar çıkmıştır. Çok sayıda eser de telif ve tercüme eden Seyid Ali 

Paşa’nın1797’de öğrenciliği sırasında tercüme ve telif ettiği Resmü’l-Acib (San’at-ı Kitabet) adlı basılmamış ve 

henüz bir mühendishane öğrencisiyken çevirdiği bir Fransızca dilbilgisi kitabı bulunmaktadır. Eserin iki nüshası 

tespit edilebilmiştir. Biri Askerî Müze Ktp., nr. 3026, diğeri ise Bibliothèque Nationale de France, Département 

des Manuscrits, Supplément turc 736 numaralarda kayıtlıdır. Eserde kelimeler verilirken öncelikle tahrîr-i Frengî 

başlığıyla kelimelerin Fransızca imlası, ta’bîr-i Frengî başlığıyla kelimelerin telaffuzu, ta’b’îr-i Türkî başlığıyla 

kelimelerin Türkçe karşılığı ve sîgalar başlığıyla da kelimelerin gramatikal karşılığı verilmiştir. Eser, nesih yazıyla 

Türkçe kaleme alınmıştır. 11 Ramazan 1211 (H.) yani 10 Mart 1797 Cuma günü tamamlanmıştır. Paris nüshası 

306 sayfa, İstanbul nüshası ise 154 varaktır. Eserde dil öğretiminde dilbilgisi-çeviri yöntemi denen ve klasik 

dillerin öğretiminde de kullanılan yöntem benimsenmiştir. Eser tarafımızdan metin, dizin ve inceleme halinde 

hazırlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Seyyid Ali Paşa, Fransızca öğretimi, Türkçe öğretimi, gramer. 
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Yabancı Dil Eğitiminde Görsel ve İşitsel Çevirinin Etkileri 

Erdem KOÇ 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

Yabancı dil öğreniminde çevirinin rolü uzun zamandır tartışma konusu olmuştur. CFRL’nin (Avrupa Dilleri Ortak 

Çerçeve Programı) 2001 yılında yayınlanan bildirisinde, yabancı dil öğrenen öğrencilerin “alım, üretim, etkileşim 

veya arabulculuk” gibi çeşitli dil etkinliklerini gerçekleştirirken özellikle sözlü ve yazılı çeviri faaliyetlerinin 

iletişimsel dil yeterliliklerini aktive ettiği vurgulanmıştır. Görsel-İşitsel çeviri, sözlü dilin görsel-işitsel medyaya 

aktarılmasını ifade eder ve genel olarak “ekran çevirisi”, “multimedya çevirisi” veya film çevirisi terimlerini ifade 

etmek için bir şemsiye terim olarak kullanılır (Perego, 2005; Chiaro, 2009; Bollettieri, Di Giovanni and Rossato, 

2014). Son yirmi yılda hızlı teknolojik değişiklikler dil öğreniminde yeni yöntemler ve fırsatlar doğurmuştur. 

Bununla birlikte Görsel-İşitsel Çeviri'nin dil öğrenimi ve öğretimine iletişimsel bir yaklaşımla entegrasyonuna ilgi 

artmaktadır ve bu disiplin artık “Çeviri Çalışmaları alanındaki en hızlı büyüyen alanlardan biri” olarak kabul 

edilmektedir. Görsel-İşitsel çeviri; altyazı (yazılı dil aktarım yöntemi) ve revoicing ( sözlü dil aktarım yöntemi) 

uygulamalarını içerebilir. Altyazı, öğrencilerin orijinal görsel dilin yazılı tercümesini (diller arası altyazı) veya bir 

metnin Görsel-İşitsel bir ürüne eklemesine olanak tanır. Dolayısıyla, altyazı çalışması dinleme, okuma ve yazma 

becerilerini geliştirerek, aktarılabilir becerileri geliştirilmesine olanak sağlar. Revoicing (sözlü dil aktarım 

yöntemi), öğrencilere dublaj, sesli açıklama ve diğer seslendirme görevleri aracılığıyla konuşma becerilerini 

geliştirme fırsatı sunar. Kopyalama, öğrencilerin görsel-işitsel bir ürünündeki sesi kendi sesiyle değiştirebilmesini 

sağlar. Profesyonel uygulamada dudak senkronizesini içeren dublaj, üstlenilen göreve bağlı olarak, canlandırma, 

dinleme, okuma ve yazma becerilerini de geliştirebilir. Görsel-işitsel çeviri faaliyetleri, hem bireysel olarak hem 

de gruplar halinde gerçekleştirilebilen ve böylece hem bireysel hem de işbirlikçi öğrenmeyi teşvik eden öğrenci 

merkezli bir potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Görsel-işitsel çevirinin özellikle altyazı çevirisinin eğitim 

faaliyetlerine dahil edilerek hedeflenen yabancı dili öğrenmede sağlayacağı katkıların daha fazla araştırılmasını 

teşvik etmektir. Araştırma yöntemi olarak, nitel ve nicel yöntemler bir sentez halinde kullanılarak, özellikle son 

yirmi yıldaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak Görsel-işitsel çeviri alanındaki literatür taraması yapılacak, 

betimsel model üzerinden Görsel-işitsel çeviri uygulamalarının mevcut durumları da göz önünde bulundurularak, 

yabancı dil eğitiminde sağlayacağı katkılar ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Görsel ve işitsel çeviri, altyazı çevirisi, yabancı dil eğitimi. 
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Divan Şiirinde Hazan ve Derzizâde Ulvî’nin "Hazân u Bahâr" Kasidesi 

Vildan ÖZMEN 

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi 

Özet ID: 146 

Tabiat, var oluşundan beri güzellikleriyle insanoğlunun hep ilgisini çekmiş; bu etkileşim çoğu zaman edebî 

eserlere yansımıştır. Sanatçılar, tabiattan algıladıkları somut görüntüleri kendi hayal dünyalarında 

şekillendirerek eserlerinde dile getirmiştir. Osmanlı toplumunda da önemli bir yeri bulunan tabiat, divan 

şairlerinin estetik anlayışlarına uygun bir şekilde şiirlerde konu edilmiştir. Tabiatta meydana gelen 

değişikliklerin neticesinde ortaya çıkan mevsimler; pek çok divan şairinin aynı zamanda sanat becerisini 

göstermek amaçlı sıklıkla işlediği konulardan biridir. Mevsimlerle ilgili ögeler, çeşitli nazım biçimlerinde 

özellikle kasidelerin başında yer alan nesib bölümlerinde birçok açıdan tasvir edilmiştir. Kasidelerin nesib 

bölümünde tasviri yapılan mevsimler, övülen kişinin vasıflarının anlatıldığı diğer bölümlerde de olumlu 

özellikleriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Baharla birlikte zıtlık içinde ele alınan hazan mevsimi, olumsuz 

çağrışımları bulunan bir mevsimdir. Tabiata canlılık, yenileşme veren baharın karşısında bitkinlik, cansızlık, 

ölüm gibi olumsuz özellikleriyle genellikle kaçınılan bir mevsim olmuştur. Bu çalışmada divan şiirinde hazan 

mevsiminin algılanışı hakkında örneklerle kısa bir bilgi verildikten sonra XVI. yüzyıl şairlerinden Derzizâde 

Ulvî’nin II. Selim’e sunduğu her dizesini “bahar” ve “hazan” kelimelerinin oluşturduğu “hazân u bahâr” 

kasidesi değerlendirilecektir. Bu kaside muhteva ve şekil özellikleri bakımından incelenecek olup bahar ve 

hazan mevsimiyle ilgili objelerin hangi imge ve mecazlarla nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. Ele alınan 

bu kasideden hareketle birbiriyle tezatlık içinde olan hazan ve bahar mevsimlerinin, divan şairinin psikolojik 

dünyasında nasıl anlamlandırıldığı ve yorumlandığı ortaya koyulacaktır. Çalışma nitel bir araştırma olup 

literatür ve kaynak tarama kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, hazân, bahâr, kaside, Derzizâde Ulvî. 

 

 

 
A Case of Situated Learning and its Implications on Development of Translator 

Competence 

Mehmet Yıldız 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Abstract ID: 147 

The ultimate aim of translation education should be to impart adaptable knowledge, skills, and abilities to 

translation students that they will operationalize in real-life settings if and when need be; thus, the task of 

translation education institutions should not be reduced to that of vocational schools, which can be claimed 

to favor ‘practice-intensive training’ over ‘theory-bound education’. However, this proposition does not annul 

the fact that practice is an integral component of translation education. Therefore, translation students should 

be offered real-world/authentic activities. In this sense, this paper presents a situated-learning project 

conducted by the author and 62 first-year undergraduate students enrolled in the course “Basic Research 

Techniques” in the Department of English Language and Literature in the 2018-2019 academic year. The 

students were asked to visit the restaurants in the City of Çanakkale and identify translated menus in need of 

editing. They worked in 14 groups of three to six members. At the end of this two-week project, they were 

requested to provide the commissioner with an edited version of the menu and to submit the lecturer a report 

on several parameters. For the purpose of this study, the contents of the reports were analyzed in view of these 

parameters to foreground the potential implications of such projects on translation students’ developing and 

improving translator competence. The preliminary results suggest that the project helped the participating 

students raise an awareness that translation is not only the production of a target text based on an assumed 

source text but also a process that entails the acquisition and possession of efficacious interpersonal skills for 

the satisfactory completion of a translation task. 

Keywords: Situated learning, translator competence, translation project, undergraduate students, real-life 

settings. 
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Tezkire-i Şeyh Safî’de Kalıp Sözler 

Feyza TOKAT 

Pamukkale Üniversitesi 

Tezkire-i Şeyh Safî, İbn-i Bezzâz’ın Farsça Safvetü’s-Safâ (Mevâhibü’s-seniyye fî menâkıbi’s-Safeviyye) adlı 

eserinden Mevlânâ Muhammed b. Hüseyin Kâtib Neşâtî tarafından XVI. yüzyılda Azerbaycan sahasında 

Türkçeye çevrilmiştir. Eserde Safeviyye tarikatının kurucusu ve Safevî Devleti'ni kuran ailenin atası Şeyh 

Safîyeddîn Erdebîlî’nin günlük ve dinî hayatı menkıbeler ile anlatılmıştır. Tezkire-i Şeyh Safî, ihtiva ettiği 

dinî ve tarihî bilgiler yanında geniş söz varlığı ile de Türk dili tarihi ve Türkçenin söz varlığı çalışmaları için 

önemli bir kaynaktır. Dilin kalıplaşmış söz varlığı çeşitlerinden biri olan kalıp sözler, yazı ve konuşma dilinde 

sıklıkla kullanılır. Çünkü yazar/konuşur için belli durumlarda söylenen ve hafızasında hazır bulunan kalıp 

sözleri kullanmak bir kolaylıktır. Hayır dua, beddua, selamlaşma, ayrılma, bir isteği kabul veya reddetme, 

teşekkür etme, hâl hatır sorma, özür dileme vb. durumlarda değişiklik yapılmadan veya çok az değiştirilerek 

kullanılan kalıp sözler; toplumun gelenek ve göreneklerini, inancını, dünya görüşünü, kültürünü, insan 

ilişkilerini yansıtır. Neşâti de Şeyh Safîyeddîn Erdebîlî’nin doğumdan ölümüne kadar tüm hayatının 

anlatıldığı Tezkire-i Şeyh Safî’yi Türkçeye çevirirken kalıp sözleri kullanmıştır. Bu çalışmada Tezkire-i Şeyh 
Safî’nin Britanya Müzesi Add.18548 numaralı nüshasında yer alan kalıp sözler anlam bakımından 

incelenerek Türkçenin tarihî söz varlığı çalışmalarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma sonunda 

Tezkire-i Şeyh Safî’de tespit edilen kalıp sözlerin büyük bir kısmının değişikliğe uğramadan günümüzde hâlâ 

kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tezkire-i Şeyh Safî, kalıp sözler, söz varlığı, Türk dili. 
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Hüseyin Âlî Efendi’nin Miftâhü’r-rahme Adlı Eseri Hakkında 

Nursel CAMBAZ 

Bartın Üniversitesi 

Gülay KARAMAN 

Bartın Üniversitesi 

Hüseyin Âlî Efendi (ö.1058/1648); 17. yüzyılda yaşamış önemli bir âlim, şair ve münşidir. Kaleme aldığı 

manzum ve mensur eserlerle Osmanlı Devleti’nin askerî, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan duraklama 

gösterdiği 17. yüzyılda ilim ve edebiyata katkıda bulunmuş, döneminde adından övgüyle söz ettirmiştir. Bu 

çalışmada, Hüseyin Âlî’nin Miftâhü’r-rahme adlı mensur eseri söz konusu edilecektir. Firavun’un imanına 

dair olan bu eser; mukaddime, sekiz bölüm ve hatimeden oluşmaktadır. Eserde Câmiu’l-usûl, Fusûsü’l- 

hikem, Keşşâf, Kifâye, Envârü’t-tenzîl ve Lübâbü’t-te’vîl gibi çeşitli tefsir ve hadis kitapları, İslam 

âlimlerinin görüşleri, ayet ve hadisler ışığında Firavun’un imanı değerlendirilmiştir. Eserin tespit edilebilen 

on iki yazma nüshasından yedisi yurt içi kütüphanelerinde, beşi yurt dışında bulunmaktadır. Varak sayısı 

nüshalara göre değişiklik göstermekle birlikte 1741-42’de istinsah edilen Avusturya Milli Kütüphanesinde 

N.F. 356 numarada kayıtlı en eski tarihli nüshaya göre, Miftâhü’r-rahme 23 varaktan oluşmaktadır. 

Muhtevası, kaynakları, dil ve üslup özellikleri bakımından dinî, ilmî ve edebî bir özellik gösteren eser, 

oldukça süslü bir dille kaleme alınmış, Arapça-Farsça kelime ve terkiplere sıklıkla yer verilmiştir. Miftâhü’r- 

rahme mensur bir eser olmakla birlikte eserde manzum kısımlar da mevcuttur. Anlatımı güçlendirmek, 

ifadeyi süslemek için klasik Türk edebiyatının yanı sıra Arap ve Fars edebiyatlarının önde gelen eserlerinden 

muhtevaya uygun çeşitli beyitler alıntılanmıştır. Hazırladığımız yüksek lisans tezine dayanan bu bildiride, 

Hüseyin Âlî’nin Miftâhü’r-rahme adlı eserinin ilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; 

öncelikle 17. yüzyıl klasik Türk edebiyatı, Hüseyin Âlî Efendi ve eserleri hakkında bilgi verilecek, ardından 

Miftâhü’r-rahme; nüshaları, telif sebebi, muhtevası, kaynakları, dil ve üslup özellikleri bakımından 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: 17. yüzyıl, klasik Türk edebiyatı, Hüseyin Âlî Efendi, Miftâhü’r-rahme, Firavun. 
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Toni Morrison’un Sula (1973) Romanındaki Folklorik Unsurların Türkçeye Aktarımı 

Kamer ÖZTİN 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Özet ID: 150 

Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip ve kitaplarının çoğu Türkçeye kazandırılmış Afro-Amerikalı 

yazar Toni Morrison’un romanları, ABD’de Afrika kökenli Amerikalıların dünyasına odaklanmakta 

olup Afrika kültürü ile bu ata kültürüne ait sözlü geleneğe ilişkin unsurları barındırmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, yazarın ikinci romanı olan Sula (1973)’da Afro-Amerikan kültüründeki sözlü 

geleneği çağrıştıran folklorik, mitolojik ve spiritüel unsurların Türkçeye aktarılma biçimlerinin, Molefi 

K. Asante’nin ortaya koyduğu Afro-merkezci yaklaşım (Afrocentricity) çerçevesinde betimlenerek 

çevirmenin rolüne ilişkin saptamalarda bulunmaktır. Çalışmaya konu olan romanın Türkçeye ilk çevirisi 

Türkçeye birçok önemli yapıt kazandıran deneyimli çevirmen Ülker İnce’nin kaleminden çıkmış olup, 

1994’te Can Yayınları’nca yayımlanmıştır. Romanın İnce tarafından yapılan yeniden çevirisi ise 

2017’de Sel Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu folklorik, mitolojik ve spiritüel unsurlara 

ilişkin kaynak metinden yapılan alıntılar ve bu alıntıların iki erek metinde bulduğu karşılıklar, 

çevirmenin varlığı/görünürlüğü/sesi (The translator’s presence/visibility/voice) bağlamında 

irdelenecektir. Çalışmada kuramsal yaklaşım olarak, çeviribilime yeni bir bakış açısı kazandıran, 

Lawrence Venuti’nin The Translator’s Invisibility: A History of Translation (1995) (Çevirmenin 

Görünmezliği: Çeviri Tarihi) adlı kitabında gündeme getirdiği “çevirmenin görünürlüğü/görünmezliği” 

(the translator’s (in)visibility) sorunsalından ve Theo Hermans’ın “The Translator’s Voice in Translated 

Narrative” (Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi) adlı makalesinde tartışmaya açtığı “çevirmenin sesi” 

olgusundan yararlanılacaktır. Çalışma, çevirmenin Afro-merkezci bir yaklaşımla, kaynak ve erek 

metinlerdeki dilsel ve kültürel unsurları ustaca birleştirip, Türk okurları yabancı oldukları Afro- 

Amerikan kültürüne özgü folklorik unsurlarla nasıl tanıştırdığını gözler önüne sermeye çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toni Morrison, Sula, Afro-merkezcilik, folklorik unsurlar, çevirmenin rolü. 
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Makine Çeviri ve Edebiyat: Kısıtlar ve İmkanlar 

Selçuk ERYATMAZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Makine çeviri uzun süredir bizimle, makine çeviriyi edebiyat alanına uygulama teşebbüsleri de erken 

dönemlerinden beri gerçekleştirilmekte. Konunun kamuya görünür olması ise nispeten yeni sayılabilir. 

Geniş kitleler tarafından sağlanan verilerin, dönütlerin ve sosyal medya aracılığıyla gelen kapsamlı 

eleştiri tabanının yeni olanaklara imkân sağlaması ve makine çevirinin farklı dil çiftlerinde 

kıyaslamasının bu araçlarla yapılması görünürlüğü arttıran etkenler arasında. Google Translate 

sistemiyle iyice belirginleşen yapay zeka uygulamalarının çeviriye yansımasının yarattığı heyecan 

seviyesi duraklama seviyesini geçti, ve toplumun genelinde belli bir düşüş sürecine girdi, ancak makine 

çevir, çevirmenin yardımına koşan bir araç olabilme yetisini taşıyarak aramızda dolaşmaya devam 

ediyor. Bu sunumda makine çevirinin genel hatlarıyla açıklanmasından sonra yapay zekâ ile olan 

ilişkisini ve uygulama imkanlarını – Shakespeare’in dediği gibi ‘Geleceğin gözünde bildiğimiz dünyayı 

mahşeri sona yaklaştıran bir şey’ olup olmadığının da üzerinde durarak- açıklamaya ve yazınsa işlerle 

hemhal olduğu durumlarda neler olabileceğine değinilecek. Türkçe- İngilizce dil çiftinde örnekler 

kapsamında konu ele alınarak, yazın çevirmenlerine yardımcı olabilecek kimi öngörülere de yer 

verilecek. 

Anahtar Kelimeler: Makine çeviri, çeviri teknolojileri, yazın çevirisi, çeviribilim. 
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Kültürlerarası İletişim Açısından Türkçe ve Korecede Bedenin Bölümleriyle Duygu 

Aktaran Deyimlerin Karşılaştırılması 

Eun Kyung JEONG 

İstanbul Üniversitesi 

Özet ID: 152 

Deyimler bir ülkenin kültür, toplumsal yaşam tarzı gibi özelliklerini yansıttığından, o ülkenin dilini öğrenen kişiler 

için deyimler ile çalışma oldukça önemli bir süreçtir. Ancak günlük hayatta dilbilgisini ve mantıksal açıdan 

açıklaması zor ifadeleri çok fazla içerdiği için, deyimler konusu yabancı öğrenciler için zor süreçlerden biridir. 

Özellikle daha yüksek bir dil seviyesine ulaşabilmek için insanların evrensel algı ve kültürlerini içeren deyimleri 

de kesinlikle öğrenmelidir. Böylelikle, o ülkenin yaşamakta olan dilini düzgün bir şekilde öğrenerek doğru bir 

iletişim sağlayabilirler. Bir başka deyişle, bir ülkenin kültürü ile dili, birbirinden ayrılamayan bir ilişki olarak 

tanımlanabilir. Ancak deyimler her milletin kendi dili içerisindeki kendine özgü olguları ortaya çıkarır. Bu nedenle 

deyimler, o milletin özelliklerini daha iyi anlayabileceğimiz en önemli unsurdur. Korece ve Türkçe tipolojik olarak 

sondan eklemeli dillerdendir ve Altay dil ailesinden olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu çalışma, dil ailesi 

açısından ifade yönteminde de benzerlik olduğu anlayışı ile her iki dilde açığa çıkan duyguların ifade edildiği 

deyim gruplarını hedef almaktadır. Duyguların ifadesi ile ilgili deyimler çeşitli şekillerde alt bölümlere ayrılabilir. 

Ancak bu çalışmada bölümlerin sevinç, üzüntü, öfke, korku, sevgi ve nefret olmak üzere altı baskın duyguya 

ayrılmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada bedensel ifadelerden ötürü her biri farklı bir yolla ortaya çıkan 

duyguların ifadesine odaklanırken Türkçe ve Korece beden dilini temel alan deyimleri karşılaştırmalı analiz ederek 

Türklerin ve Korelilerin duygularını ifade etme tarzı arasındaki ortak ve farklı yönlerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Korece öğrenen bir Türk veya Türkçe öğrenen Koreli öğrencinin deyimleri iyi anlamadığı için 

iletişim ve yazılı-sözlü çeviride zorluk yaşaması oldukça yaygın bir olaydır. Bu nedenle Korece’ye hâkim olma 

seviyesi arttıkça deyim öğrenmenin gerekli bir süreç olduğu düşünülmektedir. Deyimler aracılığı ile farklı bir 

kültüre yaklaşmak o ülkenin dili ve kültürünü anlamak adına iyi bir yol olduğu için bu çalışma Türk Kültürü ve 

Kore kültürü derslerinde temel kaynak olarak da kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Korece, duygu, deyimler, bedensel ifadeler. 

 
 

Doğadan Kopamamak: Kamala Markandaya’nın Nectar in a Sieve Adlı Romanının 

Ekoeleştirel Analizi 

Niger HACI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Özet ID: 153 

Kamala Markandaya’nın 1954 yılında basılan ve kendisinin ilk romanı olma özelliğini taşıyan Nectar in a Sieve, 

başkarakter Rukmani’nin ait olduğunu hissettiği toprakları ve alışkın olduğu kırsal hayatı geri kazanmak için olan 

uğraşını ve bu süreçte yaşadığı çeşitli zorlukları anlatmaktadır. Rukmani ve ailesi yıllarca kendilerine ait 

topraklarda çalışmış, ancak kuraklık ve yoksulluk nedeni ile ait oldukları doğadan kopup farklı bir yola yönelip 

şehir hayatına geçmişlerdir, ta ki Rukmani, kızı ve onun oğlunun geri dönüp ait olduklarına inandıkları toprakları 

tekrar işlemeye başlayıncaya kadar. Anlaşıldığı üzere Nectar in a Sieve, doğa ve insanın yakın bir ilişki içerisinde 

olduklarını, insanların yaşanılan çevre sorunlarından etkilendiğini de ortaya koymaktadır. Bu kırılgan ilişki, 

yüzyıllardır insanlığın edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde de yerini almıştır. Doğal afetler, çevre sorunları 

ve insanların bu olaylardaki dolaylı veya dolaysız, bilinçli veyahut bilinçsiz etkisi edebi eserlerde yerini almış, 

edebi eleştiri alanında da yeni bir trend haline gelmiştir. Özellikle çevre sorunlarının daha belirgin hale geldiği 

1960’lı yıllardan itibaren ekolojik araştırmalar ön plana çıkmıştır. Ekoeleştiri kavramını, editörlüğünü yaptığı 

Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat (2012) adlı kitapta “…edebiyat ve kültür metinlerini çevreci bir bakış açısıyla 

yorumlayan… Tek akım…’’(9) olarak tanımlayan Serpil Oppermann, bozulan ekolojik dengelerin sosyal ve 

kültürel etkilerinin incelendiğini belirtmiştir. Bu çerçevede, Markandaya’nın bilinçli olarak doğayı karakterlerin 

yaşamının merkezine koyduğunu ve romanın sonunda da Rumani’nin ait olduğunu hissettiği topraklara 

dönmesinin sosyo-kültürel bakımdan incelenmesinin bu bağlamda uygun olacağı açıktır. Son olarak bu çalışma, 

Markandaya’nın Nectar in a Sieve adlı romanındaki başkarakterlerin doğa ile koparamadıkları inişli çıkışlı ilişkiyi 

ve hayatlarının farklı bölümlerinde karşılaştıkları zorlukları ekoeleştirel açıdan analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamala Markandaya, ekoeleştiri, doğa, edebiyat. 
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The Act of Signification from Narratology to Semiotics within the Scope of 

Interdisciplinary Approach 

Murat KALELİOĞLU 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Abstract ID: 155 

Monodisciplinary studies have largely been replaced by interdisciplinary studies. The important issue causing 

that situation is the intimate relationship of disciplines with each other. Those disciplines support each other 

to develop new approaches. Interdisciplinary studies with different field knowledge go further and enable 

researches to deepen further. The same situation is seen in the study of artworks, each of which has the quality 

of being narrative. Narratives analyzed with a single approach previously become more comprehensive with 

the use of various approaches from different disciplines today. One of the remarkable advantages of 

interdisciplinary studies is that the approaches of other disciplines support the research process where the 

data of a particular discipline is unsatisfactory. It is the same for works produced in the artistic field. 

Contribution of literature to the development of the aforementioned art system cannot be denied. There are 

distinctive literary genres comprising specific messages in their semantic universe and serve as a 

communication bridge between the author and reader. The common point of those works is that they are 

fictional narratives, and the function of narratology and semiotics is to examine the formation process of 

them. Although the implementation processes, analysis tools, and procedures are various, the common ground 

of both disciplines is to examine narrated structures. In fact, two different mono narrative studies can be 

realized by dealing with those disciplines within their own systems separately. However, it cannot be flagged 

up an interdisciplinary study in that case as the main focus of this study is to take the advantage of using the 

data of both disciplines to reach a comprehensible analysis model that prioritizes interdisciplinarity in the 

study of narrative analysis. We benefit from the potentiality of the data of narratology and semiotics within 

interdisciplinary perspective to analyze the selected narrative throughout the signification process. 

Keywords: Interdisciplinarity, narratology, semiotics, narrative analysis, textual interpretation. 

 
 

Absürd Tiyatroda “Yalnızlık” Temasının Tom Stoppard’ın Bir Ayrı Huzur ve Aziz 

Nesin’in Çiçu Adlı Oyunlarına Yansımaları 

Işıl ŞAHİN GÜLTER 

Fırat Üniversitesi 

Özet ID: 156 

Sanatın her alanında olduğu gibi tiyatro alanında da farklı akımlar arasındaki etkileşim kaçınılmazdır. 

Düşünsel tabanını Dünya savaşları sonrasında ortaya çıkan tinsel bunalımdan kaynaklanan kötümserlik ile 

Varoluşçuluk ve Hiççilik gibi düşünce dizgelerinin etkisi altında oluşturan Absürd Tiyatro anlayışının asal 

izleği yaşamın usa aykırılığıdır. Diğer bir deyişle, Absürd Tiyatro anlayışı, dünya savaşları sonrasında ortaya 

çıkan kültürel kargaşa ortamında korku ve kaygılarıyla yaşamaya zorunlu bırakılan, içinde yaşadığı dünya ile 

uyumsuz olan ve ‘yalnızlaşan’ insanın durumunu yansıtır. Absürd Tiyatro, ‘yalnızlaşan’ insanın durumunu 

sahneye taşımak için farklı arayışlar içerisinde olan oyun yazarları tarafından benimsenmiş ve toplumlarının 

deneyimlediği sosyo-politik-ekonomik koşullar bağlamında biçimlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, kendi içinde 

belirlenmiş ilke ve kuralları olmayan, ‘izm’ ya da akım özelliği gösteren herhangi bir anlayışa bağlı olmayan 

Absürd Tiyatroyu, oyun yazarları kendi tarzlarında yorumlamış ve kendi toplumsal olgularıyla harmanlayarak 

okuyucuya/izleyiciye sunmuşlardır. Bu bağlamda; bu çalışma, Tom Stoppard’ın Bir Ayrı Huzur (A Separate 

Peace) (1969) adlı oyununu ve Aziz Nesin’in Çiçu (1969) adlı oyununu Absürd Tiyaro anlayışı ile ele 

almaktadır. Dramatik yaşamları ve ürettikleri eklektik tiyatro yapıtları bakımından çağdaş tiyatroda ses 

getiren Stoppard ve Nesin’in, adı geçen oyunlarda modern bireyin kimliğini, seçimlerini ve ‘yalnızlığını’ 

derinlemesine tartıştığı görülmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında, farklı coğrafyalarda benzer kaygılarla 

eserler üreten Stoppard ve Nesin’in kendilerine özgü biçemler geliştirdiği ve bu biçemlerin Absürd Tiyatro 

anlayışı ile benzeştiği vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, oyunlardaki baş kişilerin ifadeleri ve biyografik 

bilgilerine dayanarak, ‘yalnızlığın’ bir çözüm, arzulanan bir olgu, olarak görüldüğü ve bu çözümün kişilere 

veya kurumlara bağlanmayı reddetme ve modern yaşamın getirdiği sorumluklardan kaçınma yolunda yattığı 
ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Absürd tiyatro, İngiliz tiyatrosu, Türk tiyatrosu, yalnızlık. 
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Şiir ve Şaire Dair Bir Eser: Der-i Gül-Geşt-i Hüner 

Musa TOZLU 

Giresun Üniversitesi 

Klasik Türk edebiyatı şairleri genellikle, poetika da diyebileceğimiz şiire ve şaire dair görüşlerini divanların 

mukaddimesinde, kasidelerin fahriye bölümlerinde, gazellerin makta beyitlerinde ya da mesnevilerin içerisinde 

ayrı bir bölüm başlığı altında edebi bir hassasiyetle ifade etmişlerdir. Hatta bu konuyla ilgili müstakil eser yazan 

şairler de mevcuttur. Çalışmamıza konu olan Der-i Gül-geşt-i Hüner adlı eser de on sekizinci yüzyıl klasik Türk 

edebiyatının şiir ve şair anlayışını yansıtan müstakil bir eserdir. Mesnevi nazım şekliyle yazılan ve 236 beyitten 

oluşan eser, aynı zamanda devlet bürokrasisinde önemli görevler de üstlenen Ebubekir Sami Paşa tarafından 

kaleme alınmıştır. Amacımız başarılı bir klasik Türk şairinin tespit ve değerlendirmelerinden hareketle yüzyılın 

şiir ve şair anlayışının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca bu vesileyle üzerinde daha önce herhangi bir 

akademik çalışma yapılmamış bir eserin klasik Türk edebiyatı sahasına tanıtılması amaçlanmaktadır. Eserin 

incelemesine geçmeden önce müellifin hayatı ve edebi kişiliği hakkında kısa bilgiler verilecektir. Ardından esere 

dair şekil, dil ve üslup ile muhteva incelemeleri yapılacaktır. Şekil incelemeleri bölümünde vezin, kafiye ve redif 

üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. Dil ve üslup incelemeleri bölümünde şairin tercih ettiği dil ve söyleyiş 

özellikleri üzerinde durulacaktır. Bir anlamda eserin yazılış sebebi de olan şiire ve şaire ait değerlendirmeler eserin 

en önemli bölümü olup muhteva incelemeleri başlığı altında değerlendirilecektir. Bu bölümde şiir nedir, şiir için 

gereken şartlar nelerdir, şiirle ilgili benzetmeler nelerdir gibi soruların cevapları örnek beyitler üzerinden 

verilecektir. Yine bu bölümde şair olmak için hangi ilimlerin tahsil edilmesi, hangi eserlerin ve şairlerin okunması 

ve şairlerin belli başlı özelliklerinin neler olması gerektiği gibi soruların cevapları verilmeye çalışılacaktır. Çalışma 

neticesinde üzerinde daha önce herhangi bir akademik çalışma yapılmamış olan Der-i Gül-geşt-i Hüner adlı 

mesnevi, ilim dünyasına tanıtılacaktır. Ayrıca klasik Türk edebiyatındaki şiir ve şair anlayışına (poetika) yönelik 

çalışmalara da bir katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl, mesnevi, poetika. 

 

 

 

Muhakemetü’l Lugateyn ile Mukayesetü’l Lugateyn İsimli Eserlerin Karşılaştırmalı 

Olarak İncelenmesi ve Türklük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi 
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Özet ID: 161 

Diller, çağlar boyunca birbirleriyle etkileşim içinde olmuştur. Bu etkileşim, kimi zaman sınırlı bir şekilde olmuş 

ve derine inmemişken kimi zaman da çeşitli nedenlerle bir dilin diğer bir dilden daha baskın şekilde kullanılır hale 

gelmesi ile sonuçlanmıştır. Diller arasındaki bu etkileşim Türkçe ile diğer diller arasında da görülmektedir. Tarihi 

süreçte Türkçenin en fazla etkileşim içinde olduğu dillerin başında Farsça gelmektedir. Türkçenin özellikle bazı 

dönemlerde Farsçanın çok fazla etkisinde kaldığı hatta Türklerin Türkçe yerine Farsça kullanmayı tercih ettiği 

bilinmektedir. Bu duruma hemen hemen her çağda itirazlar yükselmiştir. Bu duruma ilk itiraz XV. yy’de Ali Şir 

Nevai’den gelmiştir. Bu itirazın adı Ali Şir Nevai’nin kaleminde Muhakemetü’l Lugateyn adını almıştır. Bu itirazın 

çağdaş dönemdeki temsilcisi ise Mukayesetü’l Lugateyn isimli eseriyle Cevat Heyet olmuştur. Bu iki eserin 

karşılaştırılması bu devamlılığın anlaşılabilmesi açısından son derece önemlidir. Bildirimizin kapsamı, Ali Şir 

Nevai’nin Muhakemetü’l Lugateyn isimli eserinin Cevat Heyet’in Mukayesetü’l Lugateyn isimli eseriyle içerik ve 

yöntem olarak karşılaştırılması ve bu eserlerin Türklük bilimi açısından değerlendirilmesidir. Bildirimizin amacı, 

bu karşılaştırma sayesinde bu iki eserin benzer ve farklı yönlerini ortaya koyarak aslında bir gelenek haline 

dönüştüğünü söyleyebileceğimiz Farsça ile Türkçenin karşılaştırmasının temel ilkelerini tespit edebilmektir. 

Böylece bu eserlerin hem yazılış nedenlerinin, içeriklerinin ve yöntemlerinin daha iyi anlaşılması hem de Türklük 

bilimine katkılarının daha belirgin biçimde ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bildirimizde öncelikle yazarların 

hayatları, yetiştikleri ortam ve bu ortamların siyasi ve sosyo-kültürel durumları hakkında kısa bilgiler verilecektir. 

Daha sonra her bir eserin yazılış amacı ve onları bu eserleri yazmaya iten sebepler tespit edilip karşılaştırmalı bir 

şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır. Her bir eserde yazarların sorunları ele alış şekilleri, sorunun kaynağını ne 

olarak gördükleri ve bu sorunlara nasıl çözüm yolları önerdikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ali Şir Nevai, Muhakemetü’l Lugateyn, Cevet Heyet, Mukayesetü’l Lugateyn, Türklük 

bilimi. 
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Harold Pinter’s Major Motif in the Play The Dumb Waiter 
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Abstract ID:162 

Harold Pinter’s play The Dumb Waiter is commonly known as a comedy of menace. It stands out as a 

play that intricately balances speech and action while simultaneously it sustains a continual tension 

between elements of language, non-language and action. These dramatic elements—pauses, repetitions, 

silent moments, delayed action, body language, speeches, and sound effects—enable the playwright to 

create a powerful sense of tension, menace and violence. Even the agents of non-language, i.e. pauses, 

relapses into silence, transmit particles of meaning while at the same time they undermine and subvert 

their own function in the course of action. The major symbol in the play, “the dumb waiter,” appears as 

a device which repetitively moves “upstairs” and “downstairs” and increases the sense of violence and 

intimidation. Furthermore, the meaning-formation and meaning-subversion in the play owes much to 

the employment of this motif because the constant clatter of the “dumb waiter” moving up and down 

both reinforces and effaces the anthropomorphic presence it is supposed to stand for. While in the 

beginning of the play it serves as a sort of a phonetic/linguistic signifier, it gradually begins to 

disseminate into an ambiguous, amorphous and evasive presence, a “transcendental signified.” In 

deconstructionist terms, it is a play of signification which disrupts semantic and linguistic delineations 

as it imposes itself through epitomes of absence and presence, language and non-language, meaning and 

non-meaning. The dumb waiter becomes the inaccessible realm of the lost origin, of the “logos”. 

Keywords: Pinter, Dumb Waiter, Derrida, deconstructionism, transcendental signified, logos. 

 
 

Slavery’s Translations: Abolitionist Disavowal in Ottoman Fiction 
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Abstract ID: 163 

Although the French Enlightenment has been considered foundational to the tenets of Turkish 

westernization, few literary texts from the period were translated during the Ottoman reforms of the 19th 

century. This paper compares one such text, Abbé Prévost's Manon Lescaut (1731), first translated into 

Ottoman Turkish by Mahmud Şevket (1880), with a novella by Ahmet Midhat, pioneer of the genre of 

the novel in the same period. While Manon Lescaut explores the exploits of a young woman and the limit 

to her agency within her concubinage-like relationships, Firkat (1870), one of the many works Ahmet 

Midhat devoted to the notion of slavery, is particularly autobiographical on account of the Ottoman 

Turkish protagonist's study of—and involvement in—the slavery of women in Circassia. The author's 

own mother may originally have been an enslaved person of Circassian origin. This novel too both posits 

and detracts from the premise of breaking free from bondage, human agency, and “free” love, all 

embodied in the woman. Finally, this paper considers colonial disavowal and displacement in the 

treatment of women's dependency, slavery, and disenfranchisement. The few literary works of the French 

Enlightenment translated during Ottoman "Tanzimat" are already from among a small pool of literary 

works that even broached the subject of slavery in France in the 18th century. The abolitionist cause 

appears to be important to reformist “Tanzimat” writers, but perhaps especially for its relationship to 

equality and constitutionalism. They seek a ready likeness between French imperial attitudes toward 

gender and their own novels assert that the cruelty of Ottoman slavery pales before its foreign 

counterparts. 

Keywords: Ottoman reforms, French enlightenment, slavery, women and gender, fiction. 
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From Catastrophe to Salvation: An Ecofeminist Reading of The Memoirs of a Survivor 

by Doris Lessing 

Gülsüm Tuğçe ÇETİN 

Fırat Üniversitesi 

Abstract ID: 164 

Ecofeminist criticism that is a junction of feminism and ecocriticism was theorised in the 1970s as a new 

approach for the world of art. Ecofeminism propounds that nature and woman have an innate connection 

and are jointly persecuted by the patriarchy. Thus, ecofeminists put the intrinsic relation between nature 

and woman in the centre, and investigate the male dominance in terms of pulverisation and persecution 

of nature and woman. This theory equates the exploitation of nature with the oppression of woman and 

purposes to analyse the literary texts in the light of an ecofeminist understanding. In this regard, this 

study aims to examine the dystopian novel, The Memoirs of a Survivor, by the Nobel Prize- winner writer 

Doris Lessing, in terms of ecofeminism, which will reveal the pursuit of male domination over nature 

and woman. The setting of the novel is an apocalyptic version of an unnamed city, where struggles with 

the problems of andro- and anthropocentric wreck of the “old society”. While the whole world and the 

archaic civilisation – politics, economy, and morality – are crushed under the man-made troubles, 

salvation comes with the awakening of the idealised woman, the protagonist of the novel, Emily. In this 

respect, The Memoirs of a Survivor proposes that the individual redemption of the woman lead herself 

and the people around her out of a society of enclosure into a world of peace and order. 

Keywords: Ecofeminism, The Memoirs of a Survivor, nature, woman. 

 

 

 

 

Minor Literature and Oriental Outlook in George Bernard Shaw’s Getting Married 

Faruk KÖKOĞLU 
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Abstract ID: 165 

Deleuze and Guattari’s concep of ‘minor literature’ has three basic characteristics: the use of a 

deterritorialised language, having an inherently political content and the call for the creation of a people 

to come with a collective and revolutionary enunciation. Shaw’s play Getting Married written in 1909 

has all three characteristics. Firstly, it is ciritical of the writing rules of English language and does away 

with the apostroph completely. Secondly, it launches an attack on both the marriage system of 

Christianity and unlimited Kulin polygamy in Britain. Finally, the play ends with a conclusion shocking 

for both other characters and the reader. It turns out to be a defence of Islam agaist Christianity in its 

call for the creation of a people to come in the words of a major character, Hothckiss, who proclaims “I 

believe the whole British Empire will adopt a reformed Mohammedanism before the end of the century.” 

In this final enunciation, the play reinforces its oriental outlook alredy prevalent in its long preface. In 

this presentation, I will analyse the play within the framework of what I call “minoriental litereture”, 

minor literature in the context of an immanent approach to Orientalism based on the presence of any 

positive, prospective, symbiotic, evolutionary and unconscios lines of flight in the encounters between 

the West and the Orient. 

Keywords: Minor literature, marriage, polygyny, divorce, Christianity, İslam, economic indepence of both sexes. 
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Cümle Sınırlarının Belirlenmesi Üzerine Notlar: Oktay Akbal’in “Hayri Bey’li Üsküdar” 

Öyküsü Örneğiyle 

Hasene AYDIN 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Özet ID: 167 

Dilin bir dizge olarak algılanmasıyla birlikte dil incelemeleri, bütüncül bir bakış açısıyla yapılmaya başlamış; 

bu da araştırmalarda cümleden daha büyük dil birimlerine yönelmeyi gerektirmiştir. Böylelikle çalışmalar, 

giderek, birbiriyle bağlantılı cümlelerden oluşan cümle üstü birimler üzerinde yoğunlaşmış; cümle üstü 

birimler de bir metin ortaya koymak üzere bir araya geldikleri için metinler üzerinde çalışmak da kaçınılmaz 

olmuştur. Böylece ses, ek, sözcük, sözcük öbeği gibi dil birimlerinden oluşan cümlenin önce cümle üstü 

birimin, sonra da metin denen bütünün yapı taşı olduğu görülür. Bir metni çözümleyebilmek, anlayabilmek 

için önce onu meydana getiren temel malzemeyi değerlendirmek gerektiği düşünülmektedir. Parçadan bütüne 

doğru gidilirse ilk olarak cümlelerin, daha sonra da cümle üstü birimlerin nasıl oluştuğu incelenmelidir. 

Öyleyse metin çözümlerken yapılması gereken ilk iş, metni oluşturan cümleleri belirlemek, cümlelerin 

sınırını çizmektir. Söz diziminde yargı bildiren bir dil birimi olarak görülen cümle, iletişim sırasında yapısal 

özellikleri korunmak şartıyla, vericinin amacına ve tercihlerine bağlı olarak kurgusal açıdan çeşitli biçimlerde 

alıcının karşısına çıktığından cümlelerin sınırının bağlama dayalı olarak belirlenmesi zorunludur. Yazılı 

metinler söz konusu olduğunda noktalama işaretlerinin kullanımı, kiplik bildirimi, iletilen yargı sayısı gibi 

çeşitli özellikler, bu noktada yönlendirici olmaktadır. Bu bildiride Oktay Akbal’ın farklı kurgusal görünüme 

sahip pek çok cümle yapısı içeren “Hayri Bey’li Üsküdar” adlı öyküsü örnek alınarak bir metni oluşturan 

cümlelerin sınırının nasıl çizileceği konusu ele alınmıştır. Yapılan incelemeden hareketle, metinlerde 

cümleler belirlenirken ölçüt olarak alınabilecek bazı noktaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin yan 

önermelerde ortaya konan yargı sayısı, iki sözcüklü yüklem ve yinelenmiş yüklem olarak alınabilecek yapılar, 

yargısız anlatımların anlamsal özellikleri, eksiltili ifadeler, ögelerin dizilişleri, cümleler arasındaki anlamsal 

ve biçimsel ilişkiler, kiplik anlatımlar, noktalama işaretleri gibi unsurlar, cümle olarak alınacak yapıları 

belirlemede etkin rol oynamaktadır. Çalışmada bu konular, örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cümle, cümle sınırı, cümle sonu belirleme. 

 
 

Ecocriticism on the Stage: Two Father Figures of Ayckbourn and Churchill in 

Henceforward… and A Number 
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Abstract ID: 168 

After the cloning of Dolly the sheep at the turn of the last century, bioethics became a controversial issue 

for both science and art. British playwrights also began to reflect their views about ecology on their 

stages. For instance, Caryl Churchill’s A Number (2002) addresses human cloning and identity. The 

playwright constructs a father named Salter who has some conflicts with his three sons; Bernard One, 

Bernard Two and Michael Black – two of them are clones. Similarly, in his dystopian comedy 

Henceforward… (1987), Sir Alan Ayckbourn establishes a web of precarious and unnatural relationship 

between Jerome Watkins and his daughter Geain. Jerome who left her mother when Geain was just nine 

is a technology addict. He even creates a feminine android instead of his ex-wife and his young daughter. 

Ayckbourn questions British middle-class identity and morality, especially Jerome’s in the play because 

his ecology is constructed around his Synclavier. All in all, ecocriticism is also one of the key studies of 

drama. Both Churchill and Ayckbourn are not silent against environmental concerns. This study aims to 

investigate two unnatural families of A Number and Henceforward… in the light of ecocriticism since 

ecology directly affects the lives of two father figures of these plays and their family relations. This 

presentation projects how new technologies and biological innovations could change man’s future life 

and ecology. 

Keywords: Alan Ayckbourn, Caryl Churchill, fathers, ecocriticism, Henceforward…, A Number. 
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Understanding and Deciphering the Past in Graham Swift’s Shuttlecock 

Oğuzhan KALKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Abstract ID: 169 

Like the other influential events in world history, the two world wars of the twentieth century have 

deeply influenced the following generations and forced them to evaluate their existence and ask 

epistemological questions about fact and fiction, history and story, and truth and falsity in order to 

understand and situate themselves in a constructed present world. Shuttlecock, Graham Swift’s second 

novel, follows a senior police archivist who inherits a past from his veteran father and attempts to reach 

a natural flow of life by fully grasping the past. He thinks that he can dissolve the unnatural constructed 

reality of the present by digging the past but scrutinizing the past does not provide the necessary answers 

to settle him down in harmony. In the end, he leaves his epistemological quest and seems to come to 

terms with the fragmented world he inhabits. However, as Slavoj Žižek notes in The Sublime Object of 

Ideology, overseeing the modern alienation is a dangerous fantasy and it is impossible to return to a 

natural balance. This article aims to discuss the relationship between memory, trauma and modernity in 

order to come to terms with the impossibility of knowing the past. 

Keywords: Memory studies, Graham Swift, Shuttlecock, trauma. 
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Ömer Necmî Efendi’nin Farsça Dîvânçesi Üzerine 

Bilge KARGA GÖLLÜ 

Çukurova Üniversitesi 

Ömer Necmî Efendi (1815-1889) asker olması nedeniyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunmuş, Kula 

Redif binbaşılığından emekli olup Manisa Alaşehir’e yerleşmiştir. Uzun müddet Alaşehir’de bir 

dergâhta görev yapmıştır. Ömrünün son zamanlarını İstanbul’da geçirmiştir. Halvetî, Şazelî ve Rufâ’î 

tarikatlarına mensup olan Ömer Necmî Efendi, şiirlerinde Necmî mahlasını kullanmış ve daha çok 

tasavvufî konuları işlemiştir. Şairin Türkçe Dîvân, Kasîde-i Elfiyye, Tuhfe-i Vahdet ve Farsça Dîvânçe 

olmak üzere dört eseri olduğu bilinmektedir. Necmî’nin Türkçe dîvânının başında yer aldığı görülen ve 

tasavvufî gazellerden oluşan Farsça Dîvânçesinin kütüphanelerde nüshalarına rastlanmaktadır; ancak 

dîvânçe hakkında şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu bildiride ise Farsça Dîvânçenin 

ulaşılabilen nüshaları hakkında bilgi verilip dîvânçenin çeşitli yönleriyle tanıtılmasına gayret edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: XIX. Yüzyıl, Ömer Necmî Efendi, Farsça Dîvânçe. 
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Turkey’s Leadership Role in-between the East and the West in Marmaduke Pickthall’s 

Novels and Travelogues 

Faruk KÖKOĞLU 

Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi 

Abstract ID: 171 

Marmaduke Pickthall, a neglected British novelist, has written about a dozen Oriental novels and 

travelogues published between 1903 and 1921. Pickthall who often professes himself to be a lover of 

the Middle East and Turkey has widely travelled in Egpyt, Syria, Palestine and Istanbul between the last 

decade of the 19th century as a teenage and first decades of the 20th century. He had been an unusual 

traveller in the East without any cultural baggage and without the frame of mind of a colonizer or a 

missionary. His sole conecern was to fraternize on an equality with Orientals by "throw[ing] off the 

European and plung[ing] into the native way of living”. In his deterritorialised encounters, Pickthall was 

not completely blind to what he found unbecoming in the Orient following a retroactive and constructive 

line of flight ending up, or reterritorialising, in the Istanbul of 1912 during the Balkan Wars. Pickthall’s 

oriental novels are all based on his immanent observations during his travels in the region. Despite 

overtly critical otlook in his novels of Syria, Palestine and Egypt, Picthall is surprisingly positive and 

assertive in his two novels about Turkey and the Turks whom he professes to be “the head of the 

progressive movement in the East, the natural head, the sanest head” in a travelogue. This presentation 

focuses on the positive aspects of the Turks, which Pickthall foregrounds retroactively and prospectively 

in his two novels about Turkey, The House of War (1916), and The Early Hours (1921). With this study, 

I hope to contribute to the debates on alternative Orientalisms and help in shaping the potential ‘minor’ 

contributions of Marmaduke Pickthall to postcolonial studies and the future of Turkey as a bridge 

between the East and the West. 

Keywords: Arabs, Turks, Europe, travel, Orientalism, deterritorialisation, Balkan Wars, Western fanaticism. 

 

 

 

 

How Edward Said’s Oeuvre is Still Relevant: Affiliation and Contrapuntal Reading 
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Abstract ID: 172 

Edward Said is widely known for his theory on orientalism. Yet, Said provides other key concepts that 

not only help us better understand literary works effectively, but also urge us to approach all 

metanarratives and institutions in suspicion, or skeptically. This paper first looks inside Said’s use of 

contrapuntal reading; and next, I discuss how Said’s contrapuntal criticism stands the test of time after 

more than a quarter of a century. 

Keywords: Edward Said, contrapuntal reading, filiation, affiliation. 
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Rize Atma Türkülerinin Söz Dizimi Açısından Değerlendirilmesi 

Gül YILMAZ ÇAL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Seslerden örülü olan dil, seslerin birleşmesiyle kelime, kelimelerin birleşmesiyle ise kelime grupları ve 

cümlelerin oluşmasını sağlayarak insanların duygu ve düşüncelerini aktarmalarını sağlayan bir dizgedir. 

Dilin gerek ses ve kelime yapısı gerekse cümle yapısı açısından değerlendirilmesi, dil kullanıcılarının 

dili daha iyi tanımaları ve daha doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamasının yanı sıra dilin tarihsel 

süreçte ve kullanıldığı dönemde gösterdiği değişiklikleri, az malzeme ile somut ve soyut pek çok 

kavramı ifade edebilme kabiliyetini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amaç Karadeniz’de yüz yıllardır 

varlığını sürdüren “atma türkü” geleneğinin ürünlerinin Rize bağlamında söz dizimi açısından 

incelenerek hem doğaçlama olarak icra edilen bu eserlerde dilin nasıl işletildiğini ortaya koymak hem 

de Rize ağzında kullanılan cümle yapıları ile atma türkülerdeki cümle yapılarını karşılaştırabilmektir. 

Bu karşılaştırma yapılarak Rize halkının ağız özelliklerinin bir konuya ve kafiyeye bağlı kalınarak 

yapılan bir atışma sırasında nasıl işletildiği, kuralların dilin kullanımını nasıl etkilediği tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Atma türküler, icracının tek başına kendi istediği bir konu üzerine ya da verilen bir konu 

veya kafiye üzerine söylediği 7’li hece ölçüsüne göre abab kafiye şeması ile söylenen türkülerdir. Ayrıca 

atma türküler bir yarışma esasında verilen konu ve kafiyeye bağlı kalarak iki kişi ya da iki grup arasında 

karşılıklı da söylenebilmektedirler. Bu bağlamda temelde dörtlük halinde söylenen atma türkülerde 

dörtlüğü oluşturan ikiliklerden her birini bir icracı söylemekte bu da ikilikleri oluşturan cümlelerin 

yapılarının farklılık göstermesine neden olmaktadır. Çünkü türkü atılırken ki gaye verilen konu ve 

kafiyeye bağlı kalarak türküyü atabilmek ve mağlup olmamaktadır. İcra esnasında sanatsal kıymetin göz 

ardı edilmesi gibi dilin kurallara bağlı kullanımı ikinci planda kalmaktadır. Ancak bu eserlerde 

kullanılan dilin incelenmesi bölge kalkının, dar manada icracıların dili kullanımlarını yansıtması 

açısından önemlidir. Bu kapsamda bir yüksek lisans tezi kapsamında derlenen Rize iline ait atma 

türküler cümle yapıları açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Atma türkü, söz dizimi, Rize ağzı, cümle. 
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The act of translation has had a crucial impact on the development of children’s literature in the Turkish 

literary system. Children’s literature is known to have been introduced into the Turkish literary system 

through books translated during the Tanzimat period in the 19th century. It is also still thought to be 

shaped by books translated mostly from English. In the 21st century, a feminist turn can be observed in 

Turkish children's literature as a result of a systemic transition from the Western to the Turkish literary 

system, with books being translated into Turkish. In this study, this turn is analyzed through Jean-Claude 

Coquet’s Theory of Instances of Enunciation. According to Coquet, the enunciating instance as producer 

of discourse consists of four components: the body as the instance of basis (fundamental component) 

and the mind as the conceptualizing instance (judgmental component) in the domain of autonomy; the 

immanent instance (immanent component) as the forces acting within the subject and transcendent 

instance (transcendent component) acting on the subject in the domain of heteronomy. The interaction 

between these components at a particular moment shapes the subject’s discourse and actions (Coquet 

2007, Öztürk Kasar 2017). In this study, the authors are taken as subjects acting facultatively and 

intentionally and their motives for creating this feminist turn are examined through Coquet’s theory, 

focusing on the interaction among the authors’ components as subjects that must have caused them to 

take action to create stories promoting gender equality. Within this context, and based on some of the 

operations of literary text analysis compiled by Sündüz Öztürk Kasar (2009) from the Paris School of 

Semiotics as part of her approach to semiotics of translation, this study also analyzes the sexist signs in 

traditional children’s tales as well as the feminist signs that aim to break down patriarchal and gender 

roles. 

Keywords: Feminism, sexism, gender inequality, children’s stories, semiotics of translation. 
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Karamanlı Nizâmî Divanı’nda Tıbba Dair Unsurlar 

Zeynep KOYUNCU 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Karaman Beyliği sınırları içinde yer alan Konya’da 1435-1440 yılları arasında doğduğu tahmin edilen 

Karamanlı Nizâmî, Fâtih devrinde yaşayan bir divan şairidir. İlköğrenimini babası Molla Veliyyüddin’den 

alan Nizâmî, daha sonra İran’da Farsça ve edebî ilimleri öğrenerek Konya’ya dönmüştür. Sadrazam Mahmut 

Paşa, Fatih Sultan Mehmet’e Nizâmî’yi tanıtmış, padişahın daveti üzerine İstanbul’a doğru yola çıkan şair 

1469-1473’te 30-35 yaşlarında iken hastalanarak genç yaşta hayata veda etmiştir. Mürettep bir divanı olan 

şairin Türkçe 11 kaside, 124 gazel, 2 murabba, 1 muhammes, kıta, rübai ve 7 müfredi vardır. Şairin kişiliğini 

ortaya çıkaran ve beğenilmesini sağlayan şiirleri gazelleri, bilinen diğer güçlü yönü nazireciliğidir. Sağlık, 

hastalık durumları her dönemde divan şairinin dikkatini çekmiştir. Karamanlı Nizâmî Divanı'nda tıbba dair 

unsurların ortaya çıkarılmasının dönemin halk inanışları ve tıp uygulamalarını görebilmek açısından değeri 

vardır. Nizâmî Divanı’ndaki 1394 beyit tarandığında hastalık ya da sağlıkla alâkalı aşağıdaki kelime ve 

kavramların kullanıldığı görülmüştür: Hasta için: Bîmar, dermânde, hasta, mecruh, sayru. Hastalıkların 

tedavisi ve hastaların şifâ bulması için: Ağza su damlatmak, dermân, devâ, em, ilâc, merhem, perhiz, sürme, 

şerbet, şifâ, tımâr, tiryâk. Hastalıklar için: Başı dönmek, başı titremek, benzi sararmak, beli bükülmek, dağ, 

dişi sararmak, ebras, ekmeh, gözü kararmak, ilhitap, yerekan, zahm. Genel manada sağlık ve hastalıkla ilgili 

unsurlar için: Agu, ciğer, göz nûru, hastalık, hazik, kan, mizac sıhhat, tabib, tıb. Hastahane için : Dâr-ı şifâ, 

dârü’ş-şifâ, şifâ-hâne. Araştırma neticesinde 63 beyitte tıp ile ilgili unsurlara rastlanmış, söz konusu beyitler 

muhtevasına göre tasnif edilip açıklanmıştır. Derlenen beyitlerde dönemin hastalığa, hastaya bakışına, hasta 

psikolojisine, hastanın zaman algısına, dönemin tedavi uygulamalarına ve geleneklerine dair örneklerin 

yanında divan şiirine özgü sevgili-tabib, âşık-hasta gibi benzetme unsurları da yer almaktadır. Eseri ya da 

kendisinin tıp ile doğrudan bir ilişkisinin olmamasına rağmen Nizâmî’nin konuya ilgi duyduğu ve klasik 

edebiyatta işlenen tıbba dair mazmunları, ıstılahları ustalıkla kullandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dîvân, Karamanlı Nizâmî, tıb. 
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Karma Nitelikli Metin Karşısında Çevirmenin Tutumu 

Didem TUNA 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Çevirmen, belli bir edebiyat türüne ait olan ya da ilgi ve uzmanlık alanı dışında kalan konularda yazılan 

metinleri çevirmeyi mesleki ya da kişisel açıdan tercih etmeyebilir. Örneğin, şiir çevirisi ya da dize 

formatında yazılmış oyunların çevirisi, bu türe ilgi duymayan, bu yönde çalışmaya meyli olmayan ya da 

kendini bu türden bir aktarım için hazır hissetmeyen bir çevirmen için cazip bir seçenek olmayabilir. 

Çevirmen aynı şekilde yetkin olmadığını düşündüğü alanlarında, sanatın belirli dallarında, özel alan ya 

da terim bilgisi gerektiren konularda yazılmış metinlerin çevirisine tereddütle yaklaşabilir. Diğer 

yandan, çevirmenin bir nedenle çevirisini üstlenmeye sıcak bakmayabileceği bazı konular, sıcak baktığı 

farklı bir metnin içinde çözüm bekleyen unsurlar olarak karşısına çıkabilir. Bu unsurlar kimi zaman ciddi 

araştırma gerektiren, çeviriye ve çevirmene bir çok açıdan meydan okuyan, hassas denklemler içeren, 

tam anlaşılmayan ya da anlaşılsa dahi aktarılmaya direnen özellikte olabilir. Bu çalışmada, gerek dil 

düzeyleri gerek izleksel açıdan karma nitelik taşıyan metinler karşısında çevirmenin tutumu ele 

alınacaktır. Bu doğrultuda, bir yaşantı ve kişisel gelişim kitabının, tarihi bir romanın, bir gazetede 

yayınlanan günlük köşe yazılarının ya da akademik bir makalenin içinde çevirmenin karşısına 

çıkabilecek farklı yazınsal türlerin ya da farklı alanlara ait unsurların Fransızcadan Türkçeye aktarımına 

dair örneklere yer verilecek, bu örnekler üzerinden çevirinin metinlerarası, türlerarası ve disiplinlerarası 

doğası vurgulanacak, çevirmenin neyi çevirip neyi çevirmeyeceği üzerinde ne kadar kontrolü olabileceği 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviride metinlerarasılık, türlerarasılık, disiplinlerarasılık. 



85  

Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Deyimlerin Öğretilmesi ve Önemi 

Jale COŞKUN 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

Özet ID: 178 

Dil, iletişimi sağlayan bir araç olarak bireylerin kültürel olarak bütünleşmesinde etkilidir. Bu yönüyle 

deyimler dile anlamsal zenginlik, imgesellik ve renk katan, kısa, öz ve çarpıcı olma özellikleriyle bir 

dilde önemli bir yere sahiptir. Deyimler, bireyin anlatım tarzını zenginleştiren, içtenlik ve samimiyet 

katan kalıplaşmış anlatım ögeleridir. Bir dili etkili kullanabilmek için deyimlerin öğrenilmesi 

gerekmektedir.  Yabancı  dil  bilgisi  açısından  deyimler  o  dilin  öğrenilmesinde  çok  etkilidir. Neden 

Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde deyimler önemlidir? İlk olarak, deyimlerin dile “aşık etme” 

etkilerinin olduğuna inanıyoruz. Deyimler, dersi çeşitlendirir, güzelleştirir, öğrenmeye motive eder, 

dersi ilgi çekici ve canlı hale getirir. Ve ilk aşamada hemen ilgi çekici olması önemlidir. İkincisi, 

deyimlerin ‘’öğrenilen dilin kültürünü öğrenmek’’ gibi özellikleri vardır. Bilindiği üzere, her dilin deyim 

varlığı, o dili konuşan insanların dünya görüşü, ulusal kültürü, gelenekleri, inançları ve tarihini yansıtan 

en değerli dilsel mirastır. Üçüncü olarak ise, Rusça öğrenen öğrencilere Rus dilinin kalıplaşmış ifadelerini 

öğretmek, ileri aşamada derin bir bilgiye sahip olmalarını sağlar. Bu çalışmanın amacı, anadili Türkçe 

olup Rusça öğrenen öğrencilerin deyimleri öğrenerek öğrendikleri Rusçayı daha da zenginleştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, deyimler, yabancı dil, Rusça, Türkçe. 
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Abstract ID: 179 

A growing number of zombie narratives across diverse media indicate a revival of the zombie genre in 

the early twenty-first century, in particular in the United States. These narratives deal with not only the 

fight for survival but also the world after zombie outbreak such as in Seth Grahame-Smith’s 2009 zombie 

mash-up novel, Pride and Prejudice and Zombies. Following the general plot of Austen’s 1813 novel, 

Grahame-Smith alters the early 19th-century England as a place menaced by a plague of the undead in 

which the five Bennet sisters are accomplished martial arts warriors while Fitzwilliam Darcy is a 

monster-hunter possessed of superior Japanese fighting skills. It is clear that both literary and filmic 

rewritings of Jane Austen’s canonical work, Pride and Prejudice (1813) still find large and enthusiastic 

audiences to the present day: Grahame-Smith’s book immediately became a New York Times bestseller, 

with more than 700,000 copies sold worldwide and film rights were bought up by Hollywood. By 

inserting a prologue and a final zombie attack into this popular literary mash-up, the director Burr Steers, 

who also wrote the screenplay, displays the elements of a zombie horror story in the post-apocalyptic 

world of Pride and Prejudice + Zombies (2016). This paper argues that despite the changes in the 

narrative, Steers captures the mash-up novel’s formal elements such as the theme, characterization, style, 

and tone in the post-apocalyptic world of Pride and Prejudice + Zombies (2016). 

Keywords: Pride and Prejudice and Zombies, zombie zpocalypse, mash-up literature, adaptation studies, 

fidelity. 
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Translation Evaluation 
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Abstract ID: 180 

This study aims at analysing the novel titled Kürk Mantolu Madonna by Sabahattin Ali in light of 

semiotics of translation and evaluating its English translation Madonna in a Fur Coat translated by 

Maureen Freely and Alexander Dawe. With this object in mind, 2013 publication of the novel, first 

published in 1943, and 2017 publication of English translation are identified as the data collection tools. 

The original text is analysed making use of the text analysis steps compiled by Öztürk Kasar (2009a) 

from Paris School of Semiotics. Öztürk Kasar specifies the steps as segmentation of the text, 

interpretation of the title and the subheadings of the text, instance of origin and projected instances, the 

focalization of the text, temporal relationships in the text, narrative programs in the text, combinatory 

modalities of the actants in the text, transformations of the subject, veridictory modalities, isotopies in 

the text, multiple readings of the text, enigmas in the text and their contribution in the production of 

meaning, contracts in the text and their contribution in the production of meaning, symbolism in the text, 

the role of the receiver of discourse in the production of meaning, interpretation of the epigraphs in the 

text, the relationship between the text and the elements that surround it and intertextual and hypertextual 

relationships in the text. Upon finding out the universe of meaning in the original text, the English 

translation is investigated and compared to the original text in the light of Öztürk Kasar’s Systematics 

of Designificative Tendencies (2020) which includes the categories of over-interpretation of the 

meaning, darkening of the meaning, under-interpretation of the meaning (the first three designificative 

tendencies are within the field of meaning of the sign), sliding of the meaning, alteration of the meaning, 

the opposition of the meaning (the next three tendencies are at the limits of the field of meaning of the 

sign), perversion of the meaning, destruction of the meaning and wiping-out of the meaning (the last 

three are outside the field of meaning of the sign). When completing the analysis of the original text and 

the translation evaluation, the meaning universes of Kürk Mantolu Madonna and Madonna in a Fur Coat 

are compared and contrasted. In conclusion, some aspects related to the original and the translated texts 

are discovered and concordantly, it is affirmed that the entity of the semiotics of translation provides a 

requisite aiding to literary translation, translator and readers. 

Keywords: Semiotics of translation, Kürk Mantolu Madonna, Madonna in a Fur Coat, systematics of 

designificative tendencies, semiotic analysis. 
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Hüseyin Kıran’ın Anlatılarında Delilik ve Hapishane İmgesi 

Sercan CEYLAN 

Balıkesir Üniversitesi 

Modern romanda, geleneksel anlatılardaki olay ve durumlara yapılan klasik, öğretici vurgu yabancılaştırılmıştır. 

20. yüzyıl ortalarından itibaren yükselişe geçen postmodern roman ile diğer kurmaca teoriler ise yabancılaşmayı 

takip ederek dil ve kurguda yenilikler önermiştir. Böylece anlatı kahramanlarının modernizmden kaynaklanan var 

oluş öyküleri, kişisel bilinç, tarih ve toplum arasında bocalamalar içeren bir arayış ve kayboluş hikâyesine 

dönüşmüştür. Albert Camus, Samuel Beckett ve Kafka’nın romanlarında kahramanların irade ve bilinçlerinde 

tutarsızlıklar görülür. Bu doğrultuda, Türk romanında Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay gibi yazarların 

eserlerinde öne çıkan kahramanlarda da kendini, kimliğini bulma çabası söz konusudur. Bu çaba, sosyal ve siyasal 

düşüncelerin de merkezinde yer almıştır. Delilik ve hapishane kavramları ise sosyal değişimlerin, gündelik ve 

kuramsal felsefenin, siyasal akıl yürütmelerin, ideolojik belirlemelerin, bütünüyle modernizmin önemli bir parçası 

olarak görülmüştür. Bertrand Russel’ın daha çok korku kavramıyla ilişkilendirdiği delilik, hapishane kavramında 

imlenen kapatılma psikolojisiyle benzerlikler de içerir. Anti-psikiyatrinin savunucularından biri olan Fransız 

düşünür Michel Foucault, delilik ve hapishane üzerine yaptığı çalışmalarda bu benzerliklere dikkat çekmiştir. 

Deliliğin Dünya edebiyatında Don Kişot ve Hamlet, Türk edebiyatında Mecnun üzerinden ilk örneklerini verdiği 

varsayabilir. Hapishane ise Türk romanında, özellikle askeri darbelerde yapılan devlet müdahaleleri üzerinden 

kurgulanmıştır. Bu bağlamda eserleri incelenecek olan Hüseyin Kıran, ilk romanı Resul’den itibaren hem delilik 

hem de hapishane kavramlarını modern bilinç, varoluşçuluk ekseninde postmodern bir üslupla ele alan çağdaş bir 

yazar ve şairdir. Bu bildiride, yazarın Resul ve Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır isimli anlatıları, delilik 

ve hapishane kavramları çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerde kuramsal arka plan, Foucault 

etrafında şekillendirilecek ve Hüseyin Kıran anlatılarında başkarakterler üzerinden bir üslup okuması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Kıran, delilik, hapishane, modernizm, Resul. 
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INTRA as A Tool for Comprehensibility 

Aslı KALEM BAKKAL 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

The article herein aims to discuss intralingual translation based on the concept of comprehensibility. Its position 

and name recently discussed in another paper by the author, this time intralingual translation will be approached 

from the perspective of a function attributed to it, namely making texts more accessible to the receiver by increasing 

its comprehensibility. In this respect, the position and name of intralingual translation will also have been 

questioned in terms of this function. The framework of the study will be drawn by three articles in the field, of 

which two have triggered this study: “Optimising comprehensibility in interlingual translation: The need for 

intralingual translation” written by Matilde Nisbeth Jensen (2015) and “Retranslation (re)visited” by Isabelle 

Desmidt (2009). The third article, which will serve as the reference point, is the one by Karen Korning Zethsen 

(2009): “Intralingual translation: An attempt at description.” The idea of intralingual translation as a tool that 

optimizes comprehensibility in interlingual translation put forward by Jensen will be used as the starting point of 

the article, whereas Desmidt’s study, in which she questions the validity of retranslation hypothesis for genres other 

than literary within the framework of interlingual translation, will serve as the starting point of this paper’s 

discussion. Comprehensibility, which is considered mainly within the framework of functional texts, can be said 

to be also the main factor driving intralingual translation of old Turkish classics. This article will first argue that 

each intralingual translation following the very first translation is a retranslation, just like in case of interlingual 

translation, and then will go on to discuss the intralingual translation in Turkey from the perspective of retranslation 

hypothesis, taking comprehensibility as the benchmark to evaluate the distance between a literary source text and 

its retranslations, the object of study being Gulyabani by Hüseyin Rahmi Gürpınar. 

Keywords: Intralingual translation, comprehensibility, retranslation hypothesis, interlingual translation, 

Gulyabani. 
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Utopian Nomadism in Samed Behrengi’s The Little Black Fish 

Najmeh NOURI 

İzmir Demokrasi Üniversitesi 

The Little Black Fish is a world-famous children’s story written by an Iranian author Samed Behrangi 

which is known as a one of the significant literary and revolutionary prose works in its genre. The story 

narrates the adventures of Little Black Fish who decides to embark on a journey to discover the end of 

a stream in which its family and ancestors have lived for many years and never dare to swim out to reach 

the sea. The tale embodies variety of themes among which the response of the protagonist, Little Black 

Fish, to its dystopian habitat is of prime importance. The Little Black Fish’s journey resonates well with 

Deleuze and Guattari’s concept of “utopian nomadism”, which focuses on the process of searching for 

a perfect place rather than a perfect place itself. The utopian nomadism does not entail the arrival of a 

protagonist in a desired land but rather, it highlights the desire of a nomad for reaching freedom. In this 

context, Samed Behrangi focuses on the process through which Little Black Fish breaks away from the 

restrictive forces and transforms into an independent fish, albeit the fact that he dies upon his arrival to 

the sea and could never live in a place that brings him freedom. 

Keywords: Semed Behrangi, The Little Black Fish, nomad, deleuze and guattari, utopia. 

 

 

 
Temporality in the Anthropocene: Revisiting Jeanette Winterson’s The Stone Gods 
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Abstract ID: 185 

Over the past two decades, after the term Anthropocene was coined by Paul Crutzen in 2000, the concept 

of the Anthropocene has attracted the attention of many contemporary authors. It is a phenomenon that 

is hard to be entirely grasped and only marks itself through evidences like climate change and the other 

environmental disasters. Within this perspective, the Anthropocene offers challenges to the concept of 

temporality because it is so enormous in range that resists representation within a specific time. 

Accordingly, in order to narrate the Anthropocene and its devastating impacts on human and non human 

worlds through literary texts, the Anthropocene authors need to deploy new narrative techniques that 

would make possible the imagination of such a vast scale issue. In The Stone Gods, Winterson 

experiments a new form of refrentiality that seeks to represent the story of a planetary catastrophe as a 

form of a continuum that influences different time periods from past to present and definitely the future. 

She skillfully reconstructs the concept of time to creat alternative worlds that allow her to imagine 

ecological collapses in different times and locations. With its three interrellated sections, The Stone Gods 

narrates the story of the Anthropocene as a continuous thread of degredation which occurs throughout 

the history with the same source of human’s destructive activities on the Earth. 

Keywords: Climate change, the Anthropocene, referentiality, temporality, Jeanette Winterson, The Stone Gods. 
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Varlık âlemindeki her şeyin bir zıddı olduğu ve bu zıtlıkların birbirine bağlı olduğu düşüncesi olarak 

tanımlanabilecek olan dikotomi, birçok düşünür tarafından Antik Yunan mitolojisindeki tanrılardan ikisi 

olan Apollon ve Dionysos’un kişiliğinde ifade dilmiştir. Akıl/duygu, insan/doğa, gelenek/modern, 

klasik/romantik gibi birçok zıtlık bu iki tanrıda vücut bulmuş ve bunların özelinde yorumlanagelmiştir. 

XX. yüzyılda birçok sinema yapıtında da bu çatışmaları görmek mümkündür. 1989 yılında Peter Weir 

imzalı olarak gösterime giren Ölü Ozanlar Derneği adlı filmde de bu çatışmaları çok bariz olarak görmek 

mümkündür. Günümüzde kült filmler arasında yer alan film, Türkiye’de daha çok eğitim çevrelerince 

ilgi görmüş ve eğitim metodu açısından sıkça ele alınmıştır. Filmin felsefi altyapısına ise neredeyse hiç 

temas edilmemiştir. Bildiride, filmdeki iki farkı düşünce yapısının nasıl bir çatışma içinde olduğu çeşitli 

sahnelerden örnekler verilerek filmin modernizm eleştirisi yönünden yorumu yapılması planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dikotomi, Apollon, Dionysos, modernizm, Ölü Ozanlar Derneği. 

 
 

Erfolge und Herausforderungen der Schulsysteme im Diskursiven Vergleich 
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Abstract ID: 187 

Schulische Bildung ist ein wichtiger Bestandteil des Bildungssystems. Dementsprechend ist sie von 

hoher gesellschaftlicher Relevanz. Aus diesem Grund wird jede Bildungsfrage intensiv diskutiert. Um 

die Erfolge und Herausforderungen verschiedener Schulsysteme besser zu verstehen, wird in diesem 

Beitrag eine breite Palette von wissenschaftlichen Arbeiten und medialen Texten zur Pisa-Frage 

analysiert. Er liefert einen Überblick über Aussagen, wie die Bedarfe des deutschen Schulsystems im 

Vergleich zu erfolgreichen Schulsystemen im deutschsprachigen Diskurs wahrgenommen werden. Im 

Diskurs versuchen Akteure, mit diversen Mitteln ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen und ihre Meinung zu 

vertreten. Dadurch stärken sie ihr öffentliches Gewicht und ihre Positionen. Besonders ergiebig erscheint 

uns die Gegenüberstellung von offiziellen Expert*innen-Meinungen und anonymen Bürger*innen-

Kommentaren. Aufgrund ihres argumentativen Charakters und ihres breiten Meinungsspektrums bilden 

sie unterschiedliche Positionen im diskursiven Wissen ab. Diese Herangehensweise ermöglicht einen 

Einblick in den Diskurs, um wichtigen Diskursflüssen und Aussagen auf die Spur zu kommen. Darüber 

hinaus sei darauf hingewiesen, dass sich in thematischen Foren als Wissensreservoiren eine wahre 

Fundgrube für Wissenschaftler*innen verbirgt. Dieser Beitrag ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst 

werden diskursive Grundlagen behandelt. Die sprachlichen Mittel, mit denen der thematische Diskurs 

geführt wird, werden mithilfe qualitativer Methoden untersucht. Um typische semantische Mittel 

herauszufiltern, werden zwei Ebenen der linguistischen Diskursanalyse betrachtet. Die Analyse liefert 

Erkenntnisse dazu, welche sprachlichen Ausdrücke im Diskurs dominieren, welche Erfolgsrezepte 

propagiert werden und wie sie nach Einschätzung von Expert*innen und Lai*innen nutzbar gemacht 

werden könnten. 

Keywords: Schulsysteme, bildung, PISA-Studie, medientexte, diskursanalyse. 
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Akademik Çeviri Eğitimi ve Yaratıcı Drama Tekniği 

Ümmügülsüm ALBİZ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Çevirinin akademide yer alması gereksiniminden sonra akademik çeviri eğitiminin önemi ortaya 

çıkmıştır ve temel hedefleri oluşmuştur. Akademik çeviri eğitiminde, ders müfredatları bu temel hedefler 

doğrultusunda oluşturulmak durumundadır. Söz konusu temel hedeflerin en başında çeviri eğitimi alan 

öğrencide çeviri edinci oluşturmak gelmektedir. Bunu sağlamanın en mümkün yolu, öğrencide kuramsal 

art alan bilgisi oluşturarak edinilen ve üst şemsiye görevi üstlenen çeviri edinci için kültür, metin, ana dil 

ve yabancı dil edincini geliştirmek gelmektedir. Kuramsal ve uygulamalı kapsamda verilen tüm dersler, 

çevirmen adayında makro düzlemde çeviri edincini oluşturmaya yöneliktir. Dil edinci, metin edinci ve 

kültür edinci oluşturma sürecinde yabancı dil öğretim tekniklerinden birisi olarak kabul edilen ve etkili 

öğrenme imkânı sunan yaratıcı drama tekniğinden çalışma kapsamında bahsedilmektedir. Yaratıcı 

drama tekniği, klasik öğrenme ve öğretme yöntemlerinden farklı olarak öğrencinin aktif olarak öğrenme 

sürecine dâhil olmasına imkân sağlayan ve öğrencide kalıcı öğrenmeyi mümkün kılan bir yöntemdir. 

Akademik çeviri eğitiminde de söz konusu edinçleri edinme sürecinde, yaratıcı drama tekniğinin 

verilerinden üst bir bakışla faydalanılması ve yaratıcı drama tekniğinin çeviri edinçlerinin sağlanmasına 

katkısı, çalışma kapsamında tartışma konusu edinilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik çeviri eğitimi, kültür edinci, dil edinci, metin edinci, yaratıcı drama tekniği. 
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The discovery of America was certainly one of the most important facts of the Modern Age. It occurred 

a few years before the Protestant Reformation, which led to profound changes in the European mentality. 

The  rise  of   Protestantism   was   fundamental   to   the   history   of   the   American   continent.   The 

Council of Trent, between 1545 and 1563, in order to prevent the spread of Protestant heresy, prohibited 

Bible translation into vernacular languages of Europe and other continents. Luther's translation of the 

Bible into German, in the third decade of the 16th century, was thus an event of great historical 

consequences. For centuries, only in Protestant circles, this could happen. With the expansion of the 

Dutch and English overseas empires, there could be Bible translations into the indigenous languages 

spoken in the regions colonized by them. The purpose of this research was to know how the Bible was 

translated into the indigenous languages of the American continent and the history of this process, which 

has a great cultural meaning. Through investigations on the works by English and Dutch travelers, 

chroniclers, and historians from the 17th century onwards, we surveyed the translations of the Bible into 

Native American languages and we could define the most important periods of that history. 

Keywords: Translation, Bible, indigenous languages, America. 
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Bâkî’ye Göre Gazel 

Fahri KAPLAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Divanında farklı nazım şekil ve türlerinde başarı yakalamış bir şair olmakla birlikte öncelikle bir gazel 

şairi olarak görebileceğimiz Bâkî (1526-1600), şiirlerinde zaman zaman kendi şiirine ve genel olarak 

şiir sanatına dair bazı değerlendirmelerde bulunur. Onun şiiri mevzu edinen mısra ve beyitleri, şiiri 

sadece yazmakla kalmayıp şiir üzerine düşünen bir şair olduğunu da gösterir. Klasik nazım şekilleri 

içinde gazele büyük değer verdiği hem sanatından hem de şiirlerinde dile getirdiği bu tür 

düşüncelerinden anlaşılan Bâkî, divanında yirmiden fazla beytinde bizzat “gazel” kelimesini 

kullanmıştır. Böylece, klasik Türk şiirinde âşıkane ifadelere en uygun söyleyişe imkân veren bu tarzın 

büyük bir temsilcisi olmanın yanında gazelle ilgili bazı temel meselelere pencere açmış, gazelin ne, 

nasıl, niçin olduğu ve olabileceğine dair düşünce ve duyuşlar ortaya koymuştur. Onun bu tarz 

ifadelerinin bazılarında dikkat çeken bir yön ise gazel türünde kendi üstatlığına ve yol açıcılığına yaptığı 

vurgudur. Birer fahriye örneği olan bu söylemleri ve gazele dair diğer ifadelerinde Bâkî’nin bu şiir 

tarzına bakışına, şiir/gazel söyleme sebeplerini yer yer dile getirişine şahit olmak mümkündür. Bâkî’ye 

göre gazel; sevgiliyi vasfetmeye elverişli şiir tarzı, şairin hasbihâlini ifade etme aracı, inci kadar kıymetli 

bir söz, baharın güzel zamanlarına eşlik edecek bir süs, şairi çekemeyenlere eza verecek derecede 

sanatkârlık kudretini gösteren bir tür, marifet fidanının taze meyvesi olmak gibi pek çok niteliği 

barındıran bir nazım şeklidir. Bâkî’nin “gazel” kelimesini kullandığı beyitlerin büyük bir kısmının 

gazellerinde geçmesi de bu şiir türüne dair değerlendirmelerin bizzat türün içinde yapılmış olması 

yönüyle ayrıca dikkate değer bir noktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bâkî, gazel, şiir, poetika. 
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Agatha Christie, a well-known English crime novelist, was not only a frequent visitor of Istanbul, but 

she also used it as a setting in her work. “Have You Got Everything You Want?” (1934) from her short 

story collection entitled Parker Pyne Investigates is one of her narratives mentioning Istanbul. Even 

though Christie did not focus on Istanbul in her text, its translator can be said to have rewritten it, creating 

a different meaning for the city in the translation entitled İstanbul Yolunda Bir Macera published as a 

free supplement to Hareket Newspaper in 1963. “Segmentation of the text” and “evaluation of the proper 

names in the text”, which are some of the operations of analysis used in the studies of the Paris School 

of Semiotics and compiled by Sündüz Öztürk Kasar within the framework of her approach to semiotics 

of translation (Öztürk Kasar, 2009), are used as the analysis steps in this study. In order to evaluate the 

translation, “Systematics of Designificative Tendencies” (Öztürk Kasar & Tuna, 2017, p. 172) 

propounded by Sündüz Öztürk Kasar is used as the basis of this study. The “over-interpreted” (Öztürk 

Kasar & Tuna, 2017, p. 172) signs can be said to reflect Istanbul’s Turkish and Islamic identity, and the 

translation seems to have been influenced by nationalism. This translation of the city leads us to 

reconsider the translator’s invisibility in this text, believing that the (in)visibility of the translator is also 

related to the reading activity. This study not only restarts the discussion put forward by Lawrence 

Venuti on the translator’s invisibility (1995) but also suggests that translation of crime fiction in Turkey 

needs further research. 

Keywords: Agatha Christie, semiotics of translation, translation studies, crime fiction, Istanbul. 
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Character names in children’s literature can be seen as quite innocent at first glance. However, they can 

affect readers’ interpretation of a text based on their connotations. A semiotic analysis of the meanings 

of character names and the implicit signs they may comprise may provide a deeper understanding of the 

text. Accordingly, how these names are translated into different target languages is equally important. 

A semiotic analysis of a text may have a significant effect on one’s interpretation. It is essential to take 

into account any probable meaning transformations, especially if the text has been translated. In this 

study, character names in Roald Dahl’s Charlie and the Chocolate Factory, their connection to the 

character traits representing the seven deadly sins, and their Turkish translations are analyzed. Due to 

lingual constraints, the names in the source text are not transferable. For this reason, while the readers 

of the source text can understand the implications of the names, the readers of the target text are unable 

to do so, which results in insufficient meaning. Even so, readers may understand the character traits that 

can be attributed to the seven deadly sins based on descriptions in the text. The analysis follows some 

of the operations of analysis compiled by Sündüz Öztürk Kasar (Kasar, 2009, pp. 166-172) for 

translation-oriented semiotic analysis purposes from the studies of Paris School of Semiotics. Moreover, 

Jan Van Coillie’s classification of ten strategies concerning the translation of character names in 

children’s literature (Coillie, 2014, pp. 125-129) is also used in this study to specify the translator’s 

decisions and their consequences. In these ways, this study examines the importance of the translation 

of names for readers’ perception and reception of the text. 

Keywords: Semiotics of translation, character names, children’s literature, Charlie and the Chocolate Factory, 

Jan Van Coillie. 
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Concerns in the Translation of Digital Museography 

Charles Rice-Davis 

Victoria University of Wellington 

The COVID-19 lockdowns have renewed attention to the digital presentation of museum experiences, 

or the “virtual museum” (Huhtamo 2010). As these forms of presentation proliferate, and often serve as 

a stand-in for the cultural, political and didactic values embodied by their concrete institutional spaces, 

an emphasis on their accessibility, linguistically and otherwise, warrants further consideration. In 

addition to the contextual history of the virtual museum from its monolingual origins, this paper 

considers a number of theoretical and practical considerations, namely, the choices translators make in 

the foreignising or domestication (Venuti 1995) of cultural patrimony, the right to language access, and 

effective modes of translating both expository and wayfinding language. Alongside these questions of 

how translations are conducted, the question of whether to translate, and therefore the selection of a 

virtual museum’s audience, is explored. In addition to case studies drawn from my own practice, two 

prominent translations are considered: Le Musée virtuel du Canada/The Virtual Museum of Canada and 

France’s Musée de l’Orangerie. These cases reveal differing relations to bi/multi-lingualism, audience 

appeal, as well as strategic choices made by translators. Finally, we consider the possibilities for, and 

roles of, translators of curated experiences in a potentially deglobalising world. 

Keywords: Translation, museum studies, digital museography, virtual museum. 
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This work aims to present a transversal interpretative reading of the genesis documents of the work Água 

Viva (1973) by Clarice Lispector and the printed tradition, an excerpt from our doctoral thesis in 

Language Studies defended at the Federal University of Mato Grosso, in Cuiabá-MT. Our aim was to 

verify if there was a change in the textual body of the work, in the text transmission process, that could 

interfere in the writer's style and/or in the sense of the work. We performed the analysis in two stages: 

a) we compare the typescript with the first published edition; b) we compared the first edition in relation 

to the printed tradition. In this analysis, we used the theoretical and methodological orientation of 

Textual Criticism (SPINA, 1977; BLECUA, 1983; CANDIDO, 2005; CAMBRAIA, 2005; 

SANTIAGO-ALMEIDA, 2011, 2015, 2016). From the results, we highlight two considerations: the first 

concerns the edition published in 1973, which carries Lispector's “desire” for writing and has the 

authority to be the content-form of the writer's genuine will, not only for what it makes visible (the 

verbal sign), but by writing it in the white space of the page, what we call “lispectoriano layout”; the 

second concerns the gesture of writing outlined as metamorphosing, since we notice in the testimonies 

changes in the architecture of the home page in verbal and non-verbal characters, which denotes 

interference both in the author's style and in the sense of the work. Lispector is devoted to writing, to 

writing practice, in the form of a research paper; therefore, the changes identified must be taken into 

account in future publications, so that the work Água Viva can be read by new generations and being 

appreciated in its most genuine form. 

Keywords: Clarice Lispector, Água Viva, textual criticism, genetic criticism, literature. 
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Neşâtî'nin Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar 

Ruken KARADUMAN 

Bayburt Üniversitesi 

Şiir, dilin estetik kullanım özelliklerinin üst düzeyde tutulduğu edebi türlerin başında gelir. Şair, şiirdeki 

estetik yapıyı kurmak adına zengin imgeler, çeşitli söz oyunları ve günlük dilin kullanımının dışına çıkan 

söz gruplarıyla özgün anlatımlara müracaat eder. Bu şekilde anlatıma yoğunluk ve özgünlük 

kazandırılmış olur. Şairler dil öğelerini, yeni bağdaştırmalar ve birleştirmeler yoluyla dizelere dökerken 

kendilerine özgü güçlü bir anlatım ortaya koyarlar. Böylece de dilin anlatım olanakları artırılarak 

okuyucu veya dinleyici üzerinde güçlü bir etki bırakılmış olur. Günümüz dil ve edebiyat biliminin 

önemli bir çalışma konusu olan bu anlatım özelliklerini derinlemesine tetkik ise hem şaire hem de 

şiirdeki bilinç dışı öğelerin tespitine dair farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Edebi eserler içerisinde şiir, 

düzyazıdan daha özel bir yapı arz eder. Şiirin genel ruhunu çözümlemek adına, alışılmamış bağdaştırma 

örneklerinin incelenmesi, metnin derin yapısına dair ipuçlarına ulaşma ve metnin anlam çerçevesinin 

tam olarak belirlenmesi noktasında oldukça önemlidir. Sınırları zorlayarak kendini var eden bir yapı 

olan alışılmamış bağdaştırmalar, divan şiirinde daha çok terkipler biçiminde var olmaktadır. Özellikle 

Sebk-i Hindî şiirlerinde önemli bir yeri olan terkipler, bu tarzın ilk örneklerini sunan Neşâtî'nin 

şiirlerinde de sıkça kullanılmıştır. Şairin anlatım gücünü ve kullandığı şiir dilinin özelliklerini gösteren 

tamlamalardaki alışılmamış bağdaştırmalar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu 

şiirlerdeki alışılmamış bağdaştırmalar incelenirken metafor, somut-soyut anlatımlar, zıt kavramların 

yarattığı denge ve sözcüklerin duygu değerinden yola çıkarak ortaya konan farklı simgesel anlatımlar 

çerçevesinde bir değerlendirme yapılmış; çalışmamızdaki başlıklar bu şekildeki tasniflerden yola 

çıkılarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Neşâtî, divan, alışılmamış bağdaştırma, metafor, divan şiiri. 
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The present study involves matters of concern comprising four critical perspectives which consider 

urban life, food and hunger, modernist psychological insight, and the concept of flâneur. The literary 

work where they meet and are thematized is the novel Ulysses by James Joyce, in particular its part 

called “Lestrygonians”. Joyce is regarded as a great writer-psychologist, a true modernist who 

encompassed in one literary discourse the innovation on the thematic level with experiment on the 

structural one by treating the theme of the psychological experience consisting of abstract manifestations 

of the mind in the form of interior monologue rendered by the stream of consciousness technique, where 

the individual thoughts, feelings, impressions, memories and other types of mental experience would 

reveal the condition of the modernist character, ultimately frustrated and alienated. Making use of his 

aesthetic concentration in order to achieve literary innovation by exploring new fields of human 

experience and by developing new means of artistic expression, Joyce constructs in the chapter 

“Lestrygonians” the dramatic monologue of Leopold Bloom, the late modern anti-Ulysses, whose urban 

experience reveals both social meanings and self-identity. By focusing on the literary text, after having 

presented the necessary theoretical premises, the present study proposes to disclose the ways in which 

both urban background, as external stimuli, and personal subconscious, as inner stimuli, with its various 

instincts and desires, including the sense of hunger, shape individual consciousness. 

Keywords: Modernism, James Joyce, psychological experience, urban background, food, flâneur. 
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Modernizmin gerçeklerinin olduğu gibi yansıtılması yerine belirsizleştirilmesi, sezgisel bilginin önemi, 

mistik ögeler, yer ve zaman bütünlüğünden uzaklaşılması ve kronolojik zamanın parçalanması post- 

modern romanın önde gelen özeliklerindendir. Türk-Amerikalı yazar Güneli Gün’ün 1991 yılında 

yayımlanan, Türkçeye 1993 yılında Yurdanur Salman tarafından, 2000 yılında ise Aysel Morin tara- 

fından Bağdat Yollarında başlığıyla çevrilen On the Road to Baghdad adlı eseri, metnin yukarıda sözü 

edilen özellikleri taşıması nedeniyle postmodern romana örnek teşkil etmektedir. Eserde Gün’ün kurgu 

kahramanı, 16. yüzyılda İstanbul’da yaşayan bir Türkmen kızı olan Hürü’nün Bağdat’a gitmek üze-re 

İstanbul’dan yola çıkarak zamanda ve mekânda yaptığı yolculuk anlatılmaktadır. Yapısal olarak pi- 

karesk roman özellikleri taşıyan bu roman, Virginia Woolf’un, 1928 yılında yayımlanan Orlando adlı 

romanıyla kurduğu metinlerarasılık ilişkisi bağlamında ilginç benzerlikler sunmaktadır. Bu çalışmada, 

Woolf’un geleneksel pikaresk romanın özelliklerini birçok açıdan yapıbozumuna uğratarak toplumun 

bireylere dayattığı kutuplaşmış cinsiyet rollerini yıkan androjen Orlando karakteriyle, Gün’ün kadın 

pikaro kahramanı Hürü, androjeni ve pikaresk roman ilişkisi bağlamında ele alınarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pikaresk roman, androjeni, Bağdat Yollarında, Orlando, metinlerarasılık. 
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Isotopy is a term borrowed by Algirdas Julien Greimas from the fields of physics and chemistry and 

transferred to semiotics with a special signification (Greimas & Courtes, 1982: 163), broadly referring 

to ‘‘the repetition of an idea in a text on different levels and through different signs’’ (Childers, 1995: 

161), which forms meaning and signification in a text. In this study, the isotopies shaping female 

discourses in A Tale of Two Cities by Charles Dickens and its film adaptation by Jim Goddard are 

comparatively analyzed to evaluate the extent to which the novel is reflected in its adaptation. In 

addition, whether or not power differences as well as shifts in power are detectable in the female 

characters’ discourses in the novel and the movie is discussed with a special emphasis on Madame 

Thérèse Defarge’s discourses. For these purposes, the evolutions and transformations in Madame 

Defarge’s discourses are examined, and isotopies based on the use or abuse of power are scrutinized in 

light of feminist reading to see whether the signs constituting these isotopies in the novel remain similar 

or are converted in the movie, thereby reproducing or reshaping the universe of meaning of the novel as 

the source of adaptation and thus preserving or manipulating potential perceptions about the “tale”. 

Keywords: Isotopy, discourse analysis, feminism, A Tale of Two Cities, Charles Dickens. 
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A close look at the function of (re)translation as a means of constructing, transmitting, encountering, shaping 

as well as deconstructing cultural traditions and identity may lead to analyses of cultural interactions occuring 

by means of translation and its circulation through time and space. An example of such interaction is the 

multiple retranslations of Constantine P. Cavafy’s poem “The God Abandons Anthony”, originally written 

in Greek. In his book series Lives of Noble Grecians and Romans, Plutarch offers accounts of a social history 

of his time through biographies, one of which is that of Marcus Antonius as he is besieged in his city, 

Alexandria. Inspired by these accounts and many others, Egyptiot Greek poet Cavafy wrote many poems with 

historical themes especially depicting the city of Alexandria. His poem, translated into English as “The God 

Abandons Anthony”, has been (re)translated into many languages including Turkish. Along with direct 

literary translations from Greek as well as indirect literary translations from English, that have been published 

in poetry collections and anthologies, the poem has also been translated as song lyrics in a Müslüm Gürses 

album “Aşk Tesadüfleri Sever”. The song entitled “İstanbul’a Elveda” is the translation of the song Alexandra 

Leaving, a Leonard Cohen adaptation of Cavafy’s poem. Being performed by one of the leading Arabesk 

icons of 1970s Turkish music, the translated songs in the album mark the transformation and deconstruction 

of Turkish musical popular culture and identity. This research looks into the different retranslations of this 

poem in a variety of forms and genres and their influences in reflecting as well as shaping and deconstructing 

the target culture and its cultural encounters, both in terms of literature and music. 

Keywords: Retranslation, Cavafy, song translation, popular culture, literary translation. 
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The Renovation of the ‘Self’  by  ‘the  Other’  in  Iris  Murdoch’s  Carnivalesque  The  Italian  Girl  Bakhtin, 

who was a Russian literary critic and philosopher has made significant contributions to the terminology of 

literary theory, such as dialogism, polyphony and carnivalization. He examined the works of Dostoevsky to 

find out the difference between Dostoevsky’s oeuvre and the other homophonic, that is single voiced novels. 

In these novels, characters are set and fixed whereas Dostoevsky’s characters are unfinalizable and they are 

defined ‘by the word of the other’, so that the plot is drawn within the interaction between the characters not 

by the authorial ideal. In his Rabelais and His World (1965), Bakhtin underlines two important terms, 

‘carnival’ as a social institution and the grotesque realism as a literary mode. Carnivalism is used to refer to 

the collectivity of the society, that is people forming a unity coming from different socioeconomic or racial 

backgrounds. Throughout a carnival, an individual is renewed by exchanging bodies through wearing masks 

and costumes. Here, the focus seems to occur an awareness of one’s sensual, material, bodily unity and 

community. By focusing on the body, Bakhtin combines the carnival with the grotesque which determines 

the carnival’s stress on the bodily changes through eating, evacuation and sexuality. Iris Murdoch, who has 

unpredictable plots with characters from different layers of society and undercuts the ideal civilized upper-

class communities, has presented her reader the themes of morality, good and evil in her novels. The aim of 

this paper is to read The Italian Girl (1964) with Baktinian criticism to interpret the renovation of her 

characters after their getting into touch with the characters pointed as ‘the Other’ in the society like the Jewish 

siblings coming from Russia and the Italian Girl, the governess of the family. 

Keywords: Iris Murdoch, carnival, the Other, grotesque, polyphony, Bakhtin. 
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William Shakespeare tarafından yazılan Yanlışlıklar Komedyası’nı ayrımcılık bağlamında 

incelediğimizde kaynak metinde var olan hitapların, oyunun geçtiği toplumundaki sınıfsal, cinsiyetçi ve 

idari ayrımcılığı yansıttığını görürüz. Kaynak metne bakıldığında ilk dikkat çeken özellik, köle Dromio 

kardeşler için kullanılan hitapların çokluğu ve çeşitliliğidir. Oyunun olay örgüsü ilerlerken köleler ağır 

hakaretlere işitirler. Ancak çevirmenlerin anlamı aşırı yorumlamaları, yani kaynak metinde kullanılan 

hitaplara sözcük eklemeleri bu ayrımcılık söyleminin pekiştirilerek yeniden üretilmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca bu tür hitapların çevirisinden önce metinde eyleyenlerin kipsel donanımlarının 

yorumlanması, öznelik durumlarının dikkate alınması, kişiler arası sözleşmeler ve toplumsal kabullerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Kiplikler istemek, zorunda olmak, yapabilmek ve bilmek olmak üzere dörde 

ayrılır (Greimas & Courtés, 1982: 195). İstemek kipliği özerk eyleyen olma durumunu ortaya koyarken, 

zorunda olmak kipliği ise bağımlı eyleyen olmakla ilişkilidir (Öztürk Kasar, 2009:168). Bu bağlamda 

Antipholuslar köle-efendi ilişkisinde mutlak özerk eyleyen, Dromio kardeşler ise mutlak bağımlı 

eyleyendir. Oyundaki kölelerin toplumsal kabul mü yoksa öznelik dönüşümü nedeniyle mi hakarate 

uğradığı, ayrımcılık söyleminin ve hakaret sözcüklerinin yeniden üretilmesi ile ilgili çevirmen seçimleri 

akademik inceleme ve tartışma konusudur. Bu çalışmada, Yanlışlıklar Komedyası’nda yer alan köle ve 

efendilerin öznelik durumları, kipsel donanımları ve aralarındaki sözleşmeler incelenecek ve bu 

göstergeler üzerinden özgün metindeki efendi-köle diyaloglarının çeviriye yansımaları 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kiplikler, öznelik dönüşümleri, ayrımcılık, göstergebilim, kölelik. 
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Sanayi devrimi ile birlikte sosyal hayattan ve kalabalık aile ortamından yavaş yavaş uzaklaşan birey, 

yalnız yaşamanın getirdiği çok çetin ruhsal problemlerle, nevrozlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. 

Yalnızlaşan birey adeta kalabalıklar içinde yitik biri gibi yaşamaya başlamıştır. İçinde var olan, onu yok 

olmaya sürükleyen nevrozlarından nasıl kurtulacağını bilmeyen birey bu önü alınmaz içsel sıkıntıların 

sebebini bilememektedir. Ünlü kuramcı Sigmund Freud bu yitik insanların derdine deva olacağı savı ile 

psikanaliz adlı kuramı geliştirir. O’na göre insanlığı ilgilendiren her şeyin ana sebebi ödip karmaşasıdır. 

Annelerine aşık olan erkek çocukların, babalarına aşık olan kız çocukların varlığından söz etmeye başlar 

ve bu durumu istisnasız bütün insanlığın -hatırlamasalar bile- mutlaka yaşadığını ileri sürer. Doğrudan 

böyle bir kanıya varmanın zorluğunu anlamak elbette mümkündür, fakat sanatçının bilinçaltı olarak 

değerlendirilen eseri psikanalize tabi tutulduğunda dolaylı anlatımlarla bazı sanatçılarda ödip 

karmaşasına şahit olmak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada kendini yitik biri olarak tanımlayan 

Amerikalı modernist yazar Thomas Wolfe’un otobiyografik anlatılarını, ödip kompleksi açısından 

psikanalize tabi tutup Freudyen bir bakış açısıyla inceleme amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Thomas Wolfe, Ödip kompleksi, Sigmund Freud, psikanaliz, otobiyografik anlatılar. 
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Les médias de masse sont connus depuis longtemps comme un domaine intrinsèque et lié aux études des cultures. 

De nos jours, les médias ont une place déterminée dans le processus de construction et de circulation des 

événements, notamment au regard de leur abondance et leur influence sur la vie sociale et sur le quotidien des 

personnes. Il est supposé que les médias d’information possèdent un genre de discours chargé et que le locuteur du 

message utilise des stratégies spécifiques pour créer un changement dans l’esprit des interlocuteurs. Dans le média, 

des situations sont identifiées sous les auspices des agents sociaux dans lesquelles des contextes spécifiques 

construisent leurs propres significations sur un événement. Le discours médiatique peut être aussi traité à l’égard 

des considérations contextuelles et il appartient nécessairement au domaine de linguistique appelée la pragmatique 

qui prend en considération des questions telles que “qui parle ?”, “qui parle avec qui?”, “quand?” et “pourquoi?” 

et autres questions pertinentes à l'analyse du discours interactionnel. Dans ce travail, la recherche présentée est 

basée sur un corpus médiatique de citations tirées d’un article du journal “Le monde” sur internet à propos du 

Coronavirus (Le COVID-19) -une épidémie qui a commencé en Chine en 2019 et l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) l’a déclaré comme pandémie en mars 2020-. À cet égard, nous allons essayer d’observer comment 

les stratégies discursives révèlent un traitement idéologique en faveur de certains éléments sociaux sur ce célèbre 

virus. L’objectif est donc ici de révéler un point de vue différent au niveau de la production du discours fait par le 

locuteur parfois avec l’aide des jeux de mots et au niveau de l’interprétation du discours faite par les interlocuteurs. 

Mots clés: Les médias de masse, le discours médiatique, la pragmatique, l'analyse du discours, les stratégies 

discursives. 
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Selçuk Üniversitesi 

Özet ID: 210 

XX. yüzyılın başından, hatta XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gerçekleşen değişim ya da ilerleme 

ekonomik, toplumsal, kültürel ve zihinsel alanda da pek çok değişim ve dönüşüme yol açmıştır. Tüm bu 

değişimler modernitenin krizi ve yok oluşuyla sonuçlanmış ve bunların sonucunda postmodern olarak 

adlandırılan anlayış biçimi ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta eleştirilen ve kendisinden uzaklaşılan kavram 

ya da değerlerin başında şüphesiz modern paradigmanın başat değerlerinden olan birlik/bütünlük, 

evrensellik, akılcılık ve nesnellik gelmektedir. Birlik ya da bütünlük sözcükleri homojenlik, birbirine 

benzerlik, tek tipleş(tir)me, katışıksızlık, süreklilik gibi pek çok başka kavramı da kapsamaktadır. 

Modern evrensellik anlayışı ise akla dayanan ahlak, iyilik-kötülük, rasyonalizm gibi pek çok değeri 

evrensel boyutta ele almış ve bunu empoze etmiştir. Postmodern anlayış, modern paradigmanın artık 

geçerli ol(a)madığını ve modern değerlerin yerini çoğulluk, çok seslilik, çokdillilik (heteroglossia), 

söylemsel/dilsel çeşitlilik, anlamsal/biçimsel ayrışıklık, süreksizlik, parçalılık, yerellik, görelilik gibi 

değerlerle oluşmuş yeni bir paradigmanın almasıyla ortaya çıkmıştır. Bu değişimin bir sonucu olarak 

sanatta ve yazında da eklektik bir anlayış, bir ayrışıklık estetiği ortaya çıkmıştır. Artsüremliliğin yerini 

eşsüremliliğin, sürekliliğin yerini süreksizliğin, bütünlüğün yerini parçalılığın, tektipliğin yerini 

çoğulluğun, teksesliliğin yerini çokseslilik/çokdillilik, arılığın yerini melezliğin (hybridité), 

evrenselliğin yerini yerelliğin/tekilliğin aldığı estetik anlayış içinde yazın da bu özellikleri 

yansıtmaktadır. Eski tip sömürgeciliğin son bulması, göçler, kültürler arasındaki alışverişin hızlanması 

ve çoğalması postmodern durumu yaratan etmenlerdendir. Eski sömürgelerde ortaya çıkan sanatsal 

ürünlerde yerel kültürle dayatılan kültürün harmanlanması sıkça karşılaşılan bir olgudur. Böylece ayrışık 

ve melez bir “metin” ortaya çıkar. Patrick Chamoiseau sömürgecilik sonrası Martinik’te doğmuş ve 

yapıtlarını tamamen ya da kısmen Martinik’e özgü créole dilinde (Fransızca, Afrika dilleri, yerli 

Amerika dillerinin vb. karışımından oluşmuş yerel dil) yazan bir yazardır. Yapıtlarında créole dilinin 

sözcüklerini, deyimlerini kullanarak yapıtta çokdilliliğe başvurur ve süreksizlik etkisi yaratır ve metni 

böylece bir postmodern metin görünümü kazanır. Bu bildiride Patrick Chamoiseau’nun Esclave vieil 

homme et le molosse adlı romanında créole dilin varlığı, kullanımı ve bu dilin romanda yarattığı 

ayrışıklık etkisi postmodern estetik bağlamında ele alınacak ve bu dilin varlığının bu tip yazın anlayışına 

ne ya da neler kattığı araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Patrick Chamoiseau, créole, postmodern edebiyat, heteroglossia. 
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Abstract ID: 211 

One of the basic assumptions in theoretical linguistics is that verbs differ in the number of arguments they take and 

the syntactic distribution thereof. Verbs have accordingly been classified as transitive and intransitive. 

Demonstrating that the latter do not form a homogeneous group, Perlmutter (1978) splits intransitive verbs into 

two: (i) unergative verbs that take an argument in the subject position, and (ii) unaccusative verbs that take an 

argument in the object position. Alongside transitive, unergative, and unaccusative verbs, languages also have 

verbs that only take a propositional complement in the object position. The introduction of this distinction has 

made it possible to account for a range of syntactic and semantic facts including those covered by EPP, Theta 

Theory, and subject-verb agreement. This study attempts to characterize the syntactic distribution of unaccusative 

constructions involving the Turkish preposition gibi (like). Kornfilt (1997) proposes that, in such constructions, 

the preposition is incorporated into the verb, forming a compound. In her view, gibi (like) in (1) merges with ol- 

‘become’ and görün- ‘seem’, yielding the verbs gibi ol- ‘become like’ and gibi görün- ‘seem like’. Her position, 

however, is controversial. Based on some constraints governing the syntactic distribution of subject-verb 

agreement and phrase structure in Turkish, we propose (i) that in constructions built on unaccusative verbs with 

propositional complements, the nominal argument initially merges as the subject of the embedded predicate and 

optionally raises to the subject position of the matrix predicate, and (ii) that, rather than incorporating into the 

matrix verb, gibi (like) behaves as a postposition that takes a CP complement. The former is supported by the fact 

that the nominal argument can agree with the embedded as well as the matrix predicates as in (2); whereas the 

latter is supported by the data in (3) which demonstrates that gibi (like) sticks with the CP under extraposition 

rather than with the matrix verb, unlike what Kornfilt (1997) would have predicted. Beside accounting for a wider 

range of data, our proposal keeps the postpositional status of gibi (like) intact and the syntactic structure thereof 

simpler. 

Keywords: Unaccusative, incorporation, propositional complement, subjectless, gibi. 
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Geride Kalanların Romanı: Dik Bayır 

Aslı KOÇAK 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

İnsanlar tarih boyunca çeşitli nedenlerle göç etmiştir. Göç nedenleri değişse de sürekliliğini yitirmeyen göç, 

evrensel ve çok boyutlu bir olgudur. Zaman içinde çeşitlenen göçlerin toplumları etkileyen sonuçları vardır. 1960lı 

yıllarda resmi anlaşmalarla başlayan Almanya işçi göçünün her iki topluma da çeşitli etkileri olmuştur. Toplumsal 

olaylarla arasında sağlam bir ilişki bulunan ve konularını insan temeline dayandıran edebiyatın Almanya’ya işçi 

göçünü konu edinmesi kaçınılmazdır. Türk edebiyatında Almanya işçi göçü ile ilgili pek çok eser verilmiştir. İlk 

baskısı 1974’te yapılan Dik Bayır da bu eserlerden biridir. Bu çalışmada edebiyatımızda önemli bir konu olan 

Almanya işçi göçüne işçilerin geride bıraktıkları insanların gözünden bakan Dik Bayır romanı incelenecektir. 

Roman Orta Anadolulu bir köylünün Almanya’ya işçi oluş nedenlerini ve geride bıraktıklarını anlatmaktadır. 

Abbas Sayar romanda Almanya’ya gidiş yollarından biri olan Köy Kalkınma Kooperatiflerinin kurulumu, işleyişi 

hakkında ayrıntılı bilgiler aktarmaktadır. Romanın başında roman mekânı olan Beydiyar köyüne 17. yy Celali 

İsyanları nedeniyle göç ederek yerleşildiği anlatılmaktadır. Yani aslında bu göç ile başlayan bir başka göç 

hikayesidir. Milyonlarca insanın hayatına dokunan işçi göçünü farklı bir açıdan anlatan roman üzerinden Almanya 

işçi göçünde geride kalanların Türk romanındaki işlenişi anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, işçi göçü, Almanya, Türk edebiyatı, göçmen edebiyatı, roman. 
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Abstract ID: 213 

In her third novel Milkman, the Northern Irish Booker Prize-winning writer Anna Burns (b. 1962) 

represents the socio-cultural problems of being a woman in the traditional Belfast society at the height 

of the so-called The Troubles. Focalising the narrative through a female character-narrator, Burns in 

Milkman mainly presents a socio-familial life on the verge of destruction, disintegration, and 

transformation. Retrospectively, the unnamed narrator sincerely recounts the story of her terrific 

situation during her late adolescent life in an unsettled society. Referred to as Middle Sister, she recreates 

the disturbing nature and form of life in Belfast during 1970s. Among the other main narrative concerns, 

Milkman can be read as a novel about the ways a female citizen struggles to survive in a trouble-ridden 

society. The problems she encounters derive from the political crisis embedded in a traditional society 

into which she is born. Thus, our paper analyses Milkman as a portrait of a young woman’s main issues. 

We mainly study how she overcomes the mental aberrations imposed on her by the dominant and highly 

divided patriarchal order. 

Keywords: Political novel, women issues, (patriarchal) control, Milkman, Anna Burns. 

 

 

 

 

Bernard Shaw’s Heartbreak House: Rupture or Rapture at the Heart of Modernism 
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Bernard Shaw’s Heartbreak House hosts the ambivalences and duplicities at the heart of Modernism, 

where the borderline between phantasy and reality, disorder and harmony, and madness and sanity are 

clouded to the point of being reversible. As the subtitle of the play foregrounds the concept of “fantasia” 

or dream, the text builds on the double face of modernism denoting rupture or break as well as rapture 

or exhilaration. The play conceives of such concepts as disorder, disillusionment, anguish, disjunction, 

and degeneration not only as an antithesis of order, harmony and unity but as complementary and integral 

to the self. Shaw investigates the condition of England and Europe at the beginning of the twentieth 

century, during the First World War, through the discussion of ideas in a modernist framework disrupting 

the conventions in a modernist manner. It also adopts modernist techniques being innovative, expressive, 

ironical and experimental. Centred on the motif of “heartbreak” in numerous folds including personal and 

social forms, the play demonstrates heartbreak as two-faced, being both affirmative and negative, relying 

on the interdependence of fracture and integrity. To illustrate, the heartbreak of Ellie signifies not only 

disappointment and misery but also an awakening to maturity and integrity. Similarly, heartbreak in a 

social sense refers to the period of war, characterized by futility, decadence, indifference, injustice and 

violence; however, there is also the hope for order, unity and bliss. As the conclusion through the tropes 

of the “ship” and “house” accentuates, the self, be it England or the individual, is adrift but it survives, 

recovers and revels regardless of the heartbreak. 

Keywords: Modernism, Bernard Shaw, modernist drama. 
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Linguistic Dimension of a Text: Introducing the Stages of EFL Writing Process 
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Abstract ID: 216 

This study examines the basic elements of discourse structure of written texts in the frame of text- 

linguistics. Writing is a linguistic skill and discourse activity that is demonstrated by using a writing 

system. Writing can be examined in terms of individual, social, and linguistic aspects. Writing from an 

individual point of view is linked to the topics of perception, pattern, memory, and psychology. On the 

other hand, writing in terms of social formation is the subject of social knowledge, linguistics and 

sociology. In terms of linguistics, writing is intertwined with textual and linguistic issues. 

Keywords: Applied linguistics, text-linguistics, EFL writing, discourse analysis. 
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Abstract ID: 217 

The objective of this study is to identify the learning practices of students who are learning their second 

languages at Foreign languages and Culture Faculty in Komrat State University in Gagavuzia in the 

academic year 2019-2020 concerning the use of learning strategy inventory. The survey plays a 

significant role in helping educators to check the learners' awareness of the subject under discussion. 

Therefore, the research paper will perform an analysis of the relationship between the various SL 

strategies and the students' learning practices. A quantitative study was conducted at Foreign languages 

Department in Komrat State University in Gagavuzia in the academic year 2019-2020 to examine and 

weigh the use of Strategy Inventory for Language Learning (Oxford, 1990). Totally, 581 students 

answered the questionnaire. After the data was collected and analysed, the common strategies between 

the two groups were identified as male and female under analysing gender. From the results of the study, 

it is clear that the SL students, both male and female, heavily rely on the learning strategies to boost their 

memory and mastery of vocabularies. However, the degree of use of the strategies significantly differs. 

The participants' attitudes towards the use of SILL learning strategies also vary based on the learning 

environment that they are exposed to. As such, SL educators should try to create a positive learning 

environment, especially for SL students, to enhance their learning capacities. 

Keywords: Strategy inventory, learning strategies, FL Learning. 
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Fostering Formal Education by Online Education 

Halil KÜÇÜKLER 

Balıkesir Üniversitesi 

During the last months, education has transversed the unknown terrain of a quarantine imposed by the 

COVID-19 (popularly known as coronavirus), which has left over 850 million students around the world 

studying at home according to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

(UNESCO, 2020.This situationhas stopped the formal education system and brought distance education 

and online education to the agenda. The objective of this study is to adress the situation the education is 

in. To search for solutions in education and especially language education and to highlight useful 

solutions in digital transformation to the education community. A qualitative and descriptive study was 

conducted for in-dept and further probing and quastioning of respondents based on their responses to 

the versus formal education halting due to Corona Virus,where researcher also tries to understand the 

problem and highlighting solutions in case of stopping education. For the study, process of observation 

was used to gather sytematic information and applications in online environment. From the results of 

the study, to achieve the ideallearning objectives, it is also necessary to have a sufficiently trained 

teaching staff in the methodological plane of online teaching, including the use of technical resources. 

At his point, using virtual online syttems in education makes it necessary for both students and teachers 

to take new positions and acquire new roles in education. 

Keywords: COVID-19, online education, formal education. 
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İntizâmî’nin Gözünden Bir Balkan Şehri: Foça 

Kürşat Şamil ŞAHİN 

Bartın Üniversitesi 

Bilindiği üzere şairlerin günümüze ulaşan bazı şiirleri vasıtasıyla Osmanlı şehir hayatına dair önemli 

bilgilere ulaşılmaktadır. Bunun güzel bir örneğini İntizâmî’nin Tuhfetü’l-İhvân adlı manzum 

sergüzeştnamesinde görmek mümkündür. Şairin yaşadığı yer olan ve Bosna-Hersek’in batısında 

bulunan Foça’ya dair eserinde söyledikleri, şehrin XVI. yüzyıldaki sosyal ve ekonomik durumunu bazı 

yönleriyle gözler önüne sermektedir. Bosna-Hersek’te Tihotin (Ceotina) ve Drina nehrinin birleştiği 

yerde bulunan Foça, 1465 yılında Osmanlı idaresine geçmiştir. İstanbul’u Dubrovnik’e bağlayan ticaret 

yolu üzerinde olmasından dolayı önemli bir merkez haline gelen şehir, 1878’e kadar Osmanlı idaresinde 

kalmıştır. İntizâmî, Tuhfetü’l-İhvân’ın 8b-11a varakları arasında, “İntizâmî seyr ü sülûkında yine kendi 

vatanı olan Foça şehrin tercîh idüp ve şehr-i mezbûrun âb u hevâsı ve bâg u râgı beyânındadur” ve 

“Tihotin nehrinün vasfı ve civânânun suya girüp safâları beyânındadur” başlıkları altında yazdığı toplam 

79 beyitte Foça’nın hem tabiat güzelliklerini hem de kültürel ve ekonomik hayatını tasvir etmiştir. 

Yazıldığı dönemin toplum hayatının tanığı olan bu şiirler, aslında Foça’yı konu edinen bir şehrengiz 

gibidir. Edebî bir eserin şehir tarihi araştırmalarına bazı katkıları olabileceğinin somut birer delili 

niteliğindeki bu beyitler; bazı eserlerin tarihi ve sosyolojik açıdan geçerli kabul edilebilecek belgeler de 

ortaya çıkarabildiğini örneklemektedir. Bu çalışmada önce İntizâmî ve Tuhfetü’l-İhvân’ı hakkında kısa 

bir bilgi verilmiş, ardından şairin ifadelerinden hareketle XVI. yüzyıl Foça şehrinin tarihi, kültürel ve 

sosyal hayatına değinilmiştir. Şairin söylediklerini tarihi belgelerin destekleyip desteklemediği 

araştırılmıştır. Daha sonra Foça için yazılan beyitler muhteva yönünden incelenerek günümüz harflerine 

aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İntizâmî, Tuhfetü’l-İhvân, XVI.yy, Bosna Hersek, Foça. 
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Abstract ID: 220 

The aim of this study is to find out to what extent Turkish EFL students make interlingual (interference) 

and intralingual (developmental) errors in writing at the university level. The midd-term and final 

examination papers of 50 Turkish EFL students were taken and their errors were categorized into 

interference and developmental errors. The results of our research have shown that they made a mean of 

%14.6 interference errors. Thus, this proportion does not confirm the contrastive analysis hypothesis 

claiming that all errors are due to the negative transfer from the mother tongue. On the other hand, they 

made a mean of %85.4 developmental errors which are not related to L1. So the results of T Test indicate 

that Turkish EFL students made significantly more (p<.001) developmental errors. 

Keywords: Contrastive analysis, error analysis, developmental errors, interference errors. 
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Abstract ID: 221 

Magazines’ content is diversified with bountiful topics. They can offer a whole world to its readers in 

terms of outlook and instruction, implementing every aspect of live, nurturing body and mind, teaching 

lifestyle, encouraging success at home, in the workplace and in all manners of relationships, so that 

leading the way to a more fulfilled existence. They can offer advice, information, companionship and 

inspiration. Their diverse content furthers numerous avenues for critical inquiry. Magazines are also 

important publications that show from where literature and life come and to where they are going. They 

shed light on the period's social life as well as they are rich literary texts which give important clues 

about what kinds of woman profiles the society should have in the future. In consideration of the 

relationship between sociology and literature, magazines are one of the most important ways in which 

thinking of that time period can be reflected and an author is able to convey his/her message to the 

society. Especially the literary texts in the magazines can be used as an important device for the 

representation and the change of the society in general and woman in a smaller scale. Recent scholarship 

has produced a number of important studies examining the representation of women in literary texts 

such as novels, poems, short stories etc. However, no researcher has yet to examined the image of women 

in the texts of the magazines. Therefore, I intend to do an in depth study of the representations, issues 

and identities of women in the texts which are published in two different magazines and compare and 

contrast the images of women in these magazines: “Amargi” and “Bizim Aile”. The objectives of the 

study are threefold. First is to show in the light of feminist theories how these magazines represent 

women, what roles they ascribe to them and what qualities and styles these women have. Second, to 

compare how ideologies (western feminist ideas and Islamist feminist ideas) have influenced the texts 

in the magazines (Bizim Aile - Amargi). How they are different from each other although both of them 

are called as “feminist” or written by/for women? Finally, to show in the last two decades how the 

changes in socio-cultural life have affected the representations of women in these magazines. This 

research draws on a two-tiered methodological approach: First, a close textual analysis of primary 

resources will be undertaken. Then, these texts will be compared as an examination of how different 

representations are created through theoretical frameworks including feminist literary criticism. 

Keywords: Feminist literary criticism, women’s magazine, literary representations, gender roles. 
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Rus ve Türk dilleri farklı dil ailelerine mensup dillerdir. Rus dili Hint-Avrupa dil ailesinin diğer dilleri 

gibi bükümlü dillerdendir. Yani ön ek, iç ek, son ek yardımıyla yeni kelimeler türetilir ve kökte 

değişiklikler meydana gelir. Türk dili ise, Fin-Ugor dilleri gibi bitişimli dillerdendir. Ekler kelime 

kökünün önüne veya sonuna eklenir. Ancak kelime kökünde değişiklik olmaz. Rus ve Türk dilleri 

üretkenlik açısından oldukça zengin dillerdir. Bunun dışında, özellikle batı kökenli dillerden alıntılama 

yoluyla geçen kelimeler de ya olduğu gibi alınmış ya da dilin kurallarına uygun bir şekilde düzenlenerek 

oluşturulmuştur. Başka dil veya dillerden alıntılama öteden beri olmasına rağmen özellikle içinde 

bulunduğumuz çağda yabancı kelimelerin hem Türk hem de Rus dillerine girişi medyanın da etkisiyle 

daha da hız kazanmış ve bu, makalenin konusunu teşkil eden meslek isimlerine de etki etmiştir. Meslek 

ismi yapmada son ekler büyük öneme sahiptir. Her iki dilde de ortak olarak son ekler yeni kelime 

türetmeye yardımcı olmaktadır. Rus dilinde isimden, fiilden ve sıfattan meslek ismi yapmaya yardımcı 

son ekler bulunmaktadır. Türk dilinde ise sadece isimden ve fiilden meslek ismi yapmaya yardımcı son 

ekler bulunmaktadır. Hem Rus dilinde hem de Türk dilinde meslek ismi yapmada isimden isim yapım 

eklerinin en üretken ekler olduğu, Türk dilinde fiilden meslek ismi yapmaya yardımcı eklerin de üretken 

olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk dili, Rus dili, kelime yapım, son ek, meslek. 
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Bilgiyi Çevirmek: Sosyal Bilim Çevirisi ve Stratejiler 

Lale ÖZCAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Çeviri türleri, yazılı ve sözlü olmak üzere temel bir ayrıma sahip olmanın yanı sıra bütüncelerin 

özelliklerine göre de belirlenirler. Son yıllarda çevirmenlik mesleğinin kurumsallaşmasıyla ilgili olarak 

atılan önemli adımlardan biri olan Mesleki Yeterlilik Kurumuyla işbirliği içinde gerçekleştirilen “Ulusal 

Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında çeviri türleri: Yerelleştirme Çevirmeni, Toplum 

Çevirmeni, Özel Alan Çevirmeni, İşaret Dili Çevirmeni, Konferans Çevirmeni ve İrtibat Çevirmeni 

olarak sınıflandırılmıştır. Bu meslek türlerine yönelik ayrımın ya da ayrımların, ülkemizdeki mütercim- 

tercümanlık bölümlerinin öğretim planlarına yansıdıkları gözlemlenmektedir. Ancak çeviri türlerinin 

daha incelikli, detaylı bir sınıflanması yapıldığında yukarıda belirttiğimiz her alan için pek çok alt alanın 

belirlenebileceği de açıktır. Hatta bu alanlara başka alanların da eklenmesi gerekliliği de ortaya 

çıkmaktadır. Zira bildirimizde ele alacağımız sosyal bilimler alanındaki belge ve/veya kitapların çevrisi 

etkinliğinin yukarıdaki belirtmiş olduğumuz klasik ayrımlar içinde hiçbir kategoriye tam olarak 

oturmadığı görülmektedir. Sosyal bilimler alanındaki metinler yoğun bilgi içeren, terim ve kavram 

anlamında özel alan çevirmenliği kadar uzmanlık ve yetkinlik isteyen, biçemsel yönden yazın eserleriyle 

karşılaştırılabilecek ölçüde yazarlarının izini ve biçemini belirten özel metinler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İçerdikleri bilgi ve terim yüküyle teknik çeviri alanının pek çok gereklerine hitap eden, 

yazınsal biçemleri, dilleri ve hitap ettikleri kitlelerin çeşitliği açısından yazınsal çevirinin bazı 

hasletlerine de sahip olmayı gerektiren, özel alanlarda üretilen metinler olarak genel kitap çevirilerinden 

nitelik olarak belirgin farklılık gösteren sosyal bilim çevirilerini belirli bir çeviri türüne yerleştirebilmek 

mümkün gözükmemektedir. Kanımızca sosyal bilim çevirilerini kendine özgü bir çeviri türü olarak 

almak gerekmektedir. Bu nedenle, bu çeviri türüne özgü çeviri güçlüklerini, sorunlarını, bunların 

çözülebilmesini sağlayacak stratejileri belirlemek, bu çeviri türünün mesleki yeterlilik çerçevesini 

çizmek bildirimizin kapsamını oluşturmaktadır. Bildirimizde, ilk olarak sosyal bilim çevirisi tanımını, 

bu konuda daha önce çalışmış çeviri kuramcılarının görüş ve önerilerine değinerek yapmaya çalışacağız. 

Ardından 20 yılı aşkın bir süredir sosyal bilim çevirmeni olarak çalışmış olmanın biriktirdiği kimi kişisel 

deneyim ve örnekler ışığında bu türe özgü güçlükler ve sorunsallara yönelik olarak bir örneklem 

çalışması yapılacaktır. Yine konunun uzmanlarının görüş ve açılımlarına da başvurarak üçüncü aşamada 

bu güçlüklerin ve sorunsalların aşılması yönünde kullanılabilecek çeviri stratejileri tartışılacaktır. Son 

olarak bu çeviri türünde çalışan ya da çalışacak olan çevirmenlerin ne tür mesleki yeterliliklere sahip 

olmaları gerektiği konusunda da bir taslak çizilmeye çalışılacaktır. Bildirimizin sosyal bilim çevirisi 

türünde farkındalık yaratması, bu türe özgü çeviri sorunsallarının daha fazla tartışılmasına bir nebze 

katkı sağlaması ise amaçlanan sonucumuz olacaktır. 

Anahatar Kelimeler: Sosyal bilim çevirisi, bilgi ve kuram çevirisi, çeviri stratejisi, çeviri türleri. 
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Sinema filmleri ve romanlar arasında türdeş bir dil kullanımından söz edemediğimiz için, bu iki sanat 

biçimi arasındaki uyarlamalara odaklanmak ve asli özellikleri dikkate alarak edebi söz sanatları ile 

görsel “söz sanatları” arasındaki denkliklere bakmak çeviribilim adına değerli gözlemler sunmaktadır. 

Roland Barthes’ın S/Z adlı göstergebilimsel çözümleme çalışmasından ve Paul Ricoeur’ün Zaman ve 

Anlatı adlı yorumbilimsel çalışmasından hareketle, romanlardaki “anlatıcının sesi” ile filmlerdeki 

“kameranın gözü” arasındaki çeviribilimsel bağıntılar incelenecek, bu iki ortamın dilleri arasında 

dönüşümlerin ne tür kısıtlara sahip olduğuna bakılacaktır. Çalışmanın çıkış noktasında, bir yandan 

sinemanın gerçeklik temsilindeki avantajlarından kaynaklı olarak romanlardaki olay örgülerini, 

kullanılan eğretileme ve düzdeğişmeceleri karşılamaya yatkınlığı değerlendirilecektir. Öte yandan da 

romanın okurun imgelemine hitap eden ironik kesitleri sinemaya uyarlarken ortaya çıkacak engeller 

tartışmaya açılacaktır. Örneğin herhangi bir edebiyat eserinde okura sunulmayan görsel bir bilginin eser 

ilerledikçe yaratabileceği ironik durumlar ile, sinemanın seyirciye bu görsel bilgileri önden sunmak 

zorunda kalabilmesi arasındaki uyuşmazlık zengin bir tartışma konusu olabilmektedir. Kısıtlara ve 

çözümlere dair tartışmalar çerçevesinde, Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı (1973) ile Ömer 

Kavur tarafından aynı adla uyarlanan filmi (1987) karşılaştırılacak, filmin getirdiği yaratıcı uyarlama 

çözümleri ortaya konacaktır. Roland Barthes’ın göstergebilimsel kodları ışığında, yönetmen Kavur’un 

yazar Atılgan’ın tercihlerine sinema dili bağlamında denk düşebilecek tercihleri ele alınacak ve romanın 

filme dönüşümünde çeviribilimsel sorular ve fikirler geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Yorumbilim, Yusuf Atılgan, Ömer Kavur, Anayurt Oteli. 
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In All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity (2009), Marshall Berman defines being 

modern as “to experience personal and social life as a maelstrom, to find one's world and oneself in 

perpetual disintegration and renewal, trouble and anguish, ambiguity and contradiction” and being a 

modernist as “to make oneself somehow at home in the maelstrom, to make its rhythms one's own, to 

move within its currents in search of the forms of reality, of beauty, of freedom, of justice, that its fervid 

and perilous flow allows” (345-46). Being at odds with postmodernism, Berman’s view places an 

emphasis on unending self-renewal, personal freedom, and collective hopes for individual and social 

progress in modern societies. In line with his approach to the modern individual and modernity, this 

study seeks to examine the transformation of the notion of modernity in the beginning of the twentieth- 

first century through global modernisation and multiple modernities. In this scope, the study elaborates 

on a variety of factors that have accelerated social and cultural transformations, global consciousness, 

and personal conduct of life and provides a re-interpretation of Berman’s modernity with a particular 

focus on contemporary British fiction. 

Keywords: To be modern, modernity, Marshall Berman, twenty-first century British fiction. 
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Mapping İstanbul in Mai ve Siyah 

Zeynep HARPUTLU SHAH 

Siirt Üniversitesi 

This study aims at using literary mapping as an analytical tool and a part of the interpretation of literary 

texts rather than using it as a metaphor. Spatial and temporal features of a plot and the internal logic of 

narrative highlight the time- and “place-bound nature of literary forms” since “geography [and history 

shape] the narrative structure” of the novel (Moretti, 1998: 5-8). Mai ve Siyah (1898, The Blue and the 

Black) by Halit Ziya Uşaklıgil is one of the first modern/canonical novels in Turkish literature and it 

raises major questions about the relations of time, space and (Imperial) power, and how they influence 

literary forms and styles. The novel is based on the dreams and disappointments of an ambitious young 

spokesman of the new literature. Mapping the city in the novel allows a deeper comprehension of the 

condition of art and literature, the press, and the publication culture in late-nineteenth-century Ottoman 

Empire. The depiction of the Babıâli Street, to illustrate, reveals its major position as the cultural centre 

for the press, publishing and literary circles in the capital. Mir’at-ı Şuun exemplifies a typical newspaper 

and printing house and the protagonist’s experiences disclose issues such as press censorship and the 

problematic condition of publishing houses during the Imperial decline. The novel also portrays the 

physical and intellectual environment of Tepebaşı and Beyoğlu districts and highlights the Western 

culture of İstanbul. The timeline of the plot denies linearity and it is dynamic with a retrospective 

narrative. Mapping represented spaces in the novel further help us get a better grip of the wider 

implications of the commodification of art and literature in the period. 

Keywords: İstanbul, spatiality, mapping, the press, literature, late-nineteenth century novel. 
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Çeviribilim alanı incelendiğinde birçok farklı akademisyen tarafından farklı çeviri strateji ve 

yöntemlerinin ortaya atıldığını gözlemlemek mümkündür. Ortaya atılan çeviri stratejileri ve yöntemleri 

farklı metin türleri için çevirmenin kendisi tarafından çeviri eylemi esnasında benimsenebileceği gibi 

var olan çevirilerin kuramsal analizi aşamasında da kullanılabilir. Venuti’nin çeviri için ortaya attığı 

yabancılaştırma (foreignization) ve yerelleştirme (domestication) yöntemleri çeviri incelemelerinde ön 

plana çıkan iki sınıflandırmadır. Söz konusu iki yöntem özünde bir çeviri metinin kaynak kültüre mi 

yoksa erek kültüre mi yakın olduğunu belirlemeyi amaçlar. Bu sınıflandırmayı temel alarak Klinger 

(2017), izleyicinin kaynak diyaloglara (işitsel metnine) ulaşmasını engellediği için, genellikle dublajın 

yerelleştirmeye yönelik bir çeviri yöntemini kullandığını, bununla birlikte altyazının da, kaynak metni 

(işitsel metni) silmeden onu bütünleyici bir çeviri türü olduğu için yabancılaştırmaya yönelik bir çeviri 

yöntemi kullandığını iddia etmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışma, biri Türkçe (Atiye, 2019), biri 

İngilizce (Breaking Bad, 2008-2013) ve diğeri de Almanca (Dark, 2017-2020) çekilen ve Netflix’de 

halen bu üç dilde de dublaj ve altyazı seçeneği bulunan dizilerin birinci sezonlarında geçen kültürel 

öğelerin altyazı çevirilerinde yerelleştirme ve yabancılaştırma yöntemlerinin hangi ölçüde kullanıldığını 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bir diğer hedefi ise Türkçe çekilen bir dizinin kültürel 

öğeler temel alınarak İngilizce ve Almanca dublaj ve altyazı çevirilerini inceleyip, özellikle İngilizcenin 

dünyada geçerli dil (lingua franca) olmasının bu çeviri türlerine etkisinin olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Çalışmanın bulgu ve sonuçlarına dair veriler çalışma tamamlanınca bildirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Görsel işitsel çeviri, altyazı, yerelleştirme, yabancılaştırma. 
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Koronavirüs Salgınına Aşıkların Gözünden Bakmak 

Samet DOYKUN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Âşık   edebiyatı   ürünleri   tüm   halk   edebiyatı   ürünlerinin   gelişim    seyrinde    olduğu    gibi  önce 

sözlü ortamda doğmuş, yazıyla birlikte kayıt fırsatı bulmuş, 20. yüzyılın başlarından itibaren de radyo, 

TV gibi alanlarla elektronik kültür ortamıyla tanışmıştır. İçinde bulunduğumuz süreçte de özellikle 

internet ve sosyal medya mecraları âşıkların eserlerini geniş kitlelere ulaştırmalarında önemli bir rol 

oynamaktadır. Pek çok âşığın sosyal medya hesaplarından da icralarını paylaşmaları söz konusu 

alanların yeni âşıklık ortamları olarak değerlendirilebileceğini de düşündürmektedir. Âşıklar, mensubu 

oldukları toplumun acılarını, hüzünlerini, sevinçlerini, mutluluklarını kendilerine konu edinip gördükleri 

ve yaşadıklarını eserlerinde işlemişlerdir. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 

Koronavirüs kısa zamanda dünyanın her tarafına hızlı bir şekilde yayılmış ve tüm dünyayı etkisi altına 

almıştır. Temmuz ayı itibariyle dünyada yaklaşık on beş milyon, Türkiye’de ise iki yüz bin insan bu 

virüse yakalanmış; dünyada altı yüz bin ülkemizde yaklaşık beş bin altı yüz kişi de hayatını kaybetmiştir. 

Salgın süreci toplumumuzun tüm dinamiklerinde olduğu gibi bir sanatsal  yaratım  ortamı olan âşıklık 

geleneğinde de etkilerini göstermiştir. Âşıklar, hayatın tüm  alanlarına  gösterdikleri ilgilerini salgın 

sürecine de yöneltmişlerdir. Bu bağlamda internet ve sosyal medya mecralarında âşıklar tarafından 

yazılarak / icra edilerek / söylenerek hızla yayılan ve çok büyük bir takipçi kitlesiyle karşılanan yaklaşık 

yüz elli şiir tespit edilmiştir. Çoğunluğunun ağıt ve destan türlerinde olduğu tespit edilen bu şiirlerde 

virüsün ortaya çıktığı Çin’e eleştiri, virüsün yayılma seyri, çeşitli devlet liderlerinin hicvedilmesi, 

salgının mizahi yönü, devlet büyüklerimize övgü, salgın süreciyle ilgili kampanyalara destek, temizliğe 

teşvik, ekonomik sorunlar ve fırsatçılığa eleştiri gibi konuların ele alındığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, salgın, âşıklık geleneği, sosyal medya. 
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Body has always been at the center of Christian religion, and hereby Christian iconography. Thus, 

special attraction of the saintly bodies provided artists under a devotional cover with an excuse for 

various secular representations. “There is no saint who lends himself less easily to legend than does 

Jerome” asserts Father Largent in his account of Saint Jerome’s life, as it is from a legend an image is 

always born. Saint Jerome as a Biblical scholar and a polyglot translator is one of the most venerated 

figures and the most frequently depicted saints of Christian iconography. His eventual realization that 

his very strict self-recriminations and self-mortifications of body were not enough in order to fetter his 

carnal thoughts, led him to learn Hebrew and then translate the Old Testament. His ordeal could be read 

as a intellectual equivalent of corporeal penance, and as climactic moment of division of his saintly body 

and scholarly body, upon which the frame of this paper is founded. Accordingly, there are two principal 

ways of Saint Jerome’s visualization in Western art: first, as the saint as a penitent, in the wilderness 

kneeling half-naked, castigating himself with a stone; second, as the translator depicted in his study, 

meditating, reading or writing. Based on this very distinctive styles of representation, I argue that these 

two visualizations are hypostatic manifestation of the body of a saint versus body of a translator 

coalesced in Saint Jerome’s persona. Therefore, by addressing some of the iconic visual representations 

of Saint Jerome among his rich mosaic of images, I will first track down the motives of this double 

imagery historically and indicate visual symbolisms that demarcate the body of the translator from that 

of a saint through the body of the most famous translator in history. 

Keywords: Duality, embodiment, translator, Saint Jerome, Western art. 
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Thomas Mann’ın Venedik’te Ölüm Adlı Eserinde Motif İncelemesi 

Hikmet UYSAL 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

20.Yüzyıl Alman Edebiyatının önde gelen yazarlarında Thomas Mann Venedik’te Ölüm başlıklı eserini 

I. Dünya Savaşı’ından önce 1912 yılında yazmıştır. Eser 1913 yılında yayınlanmıştır. Yazarın bu eseri 

romandan daha kısa olduğu için bir novel’dir.1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan Mann bu eserinde 

sanatçının hayatını ele alarak onu yaşadığı trajik çıkmazı ve çöküşünü işler. Yazar eser kahramanı 

Gustav von Aschenbach aracılığıyla “sanat nedir” ve “sanatçı kimdir” soruları sorarak sanatçı kimliğini 

öne çıkarır ve kahramanlarla ile ilgili olarak ayrıntılı betimlemeler kullanılır. Yaşadığı şehirden pek 

çıkmamış olan Aschenbach Venedik’e yolculuk yapmaya karar verir. Güzellik ve tutkuya tutsak olan 

eser kahramanı ahlaki değerlerini yitirir. Eserde sıkça ölüm konusu ele alınmaktadır. Güzelliğin 

peşinden giden Aschenbach bu uğurda kendini ölümün kollarına atmıştır. Salgın hastalık kenti sarınca 

da, tutkularına yenilerek ölüm isteğine teslim olur. 

Anahtar Kelimeler: Venedik’te Ölüm, Thomas Mann, motif. 
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İskender Hikâyeleri ve Türlerarasılık 

Sibel KOCAER 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Türkçenin Anadolu’da yazın dili olarak gelişip şekillendiği dönemde yazılan eserlerin türleri ile ilgili 

mevcut akademik çalışmalar bu eserleri belirli kalıplar içerisinde sınırlandırarak tanımlamaktadır. 

Günümüzdeki tür tanımlarının zihinde ilk beliren açıklığını arayan bir yaklaşımla şekillenen bu 

çalışmalar, özellikle on beşinci yüzyıl ve öncesine ait mensur eserleri tanımlamakta yetersizdirler. Farklı 

dil ve kültürlere ait çeşitli anlatı geleneklerinin birlikteliği ile şekillenen bu eserlerin türlerine dair 

yapılacak tanımlamalar için türlerarası araştırma ve incelemelere ihtiyaç vardır. Bu bildirinin odağında 

on dördüncü yüzyıla ait İskender hikâyeleri vardır. Doğu ve Batı edebiyatlarında kendine özgü birer 

kimliği olan bu hikâyeler yüzyıllar boyunca yaygın bir şekilde dolaşımda kalmış ve belirli özellikleri 

doğrultusunda alt kollar oluşturarak çok sayıda yazın geleneğinin ortak mirası olmuşlardır. Anadolu’da 

on dördüncü yüzyılda hem manzum hem de mensur olarak kaleme alınmış olan İskender hikâyeleri 

İskender-nâme başlığı ile tanınır ve bu başlık belirli bir esere özgü olmayıp genel bir adlandırmadır. Bu 

bildiri şu soruları sormaktadır: Bu adlandırma büyük bir eserler topluluğunun sadece konusunu mu 

okuruna bildirmektedir, yoksa aynı zamanda bu eserlerin türsel özelliklerini de tanımlamakta mıdır? Bu 

bildiri on dördüncü yüzyılda Anadolu’da yazılmış olan İskender hikâyelerini Acâibü’l-mahlûkât türü 

eserlerle ve sınır boyu anlatılarıyla birlikte değerlendirecektir. İskender-nâme’nin ayrı bir edebî tür olup 

olmadığı ve İskender hikâyelerinin tür tanımının nasıl yapılabileceğine dair sorulara cevap arayan bu 

bildiride, sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki metin aktarım süreçleri ile tercüme yoluyla üretilen telif 

eserlerdeki metin aktarım süreçlerinin İskender hikâyeleri üzerindeki biçimlendirici etkileri tür 

tartışmaları odağında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İskender-nâme, edebi tür, türlerarasılık. 
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Yazın çevirisi, diğer türlerle kıyaslandığında gerek kaynak metnin içinde barındırdığı kültüre özgü 

motiflerin çeşitliliği gerekse bu kültüre özgü motiflere hedef metinde uygun olabilecek karşılıkların 

bulunabilmesi açısından çevirmen için bir dizi zorluk barındırmaktadır. Çevirmen kimi zaman bu kültüre 

özgü öğeleri ya da özel adları olduğu gibi bırakmakta kimi zaman ise bunları erek kültüre uygun hale 

getirmektedir. Ancak bu karar bazen sadece çevirmenin elinde olmayıp eserin çevrildiği dönemin 

toplumsal arka planına da bağlı olabilmektedir. Bu yüzden bazı eserler zaman içerisinde toplumsal 

değişim, insanların beklentileri, edebi bakış açısının değişmesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı yeniden 

çevrilmiştir. Bu yeniden çeviriler ile ilk çeviriler karşılaştırıldığında çevirmenin kararlarında farklılıklar 

olduğu göze çarpmaktadır. Yeniden çeviri hipotezi yeniden çevirilerin ilk çevirilere göre daha kaynak 

kültür odaklı olduğunu öne sürmektedir. Ancak çocuk yazını gibi çevrede kalan türler bu hipotezin 

dışında kalabilmektedir. Yazın çevirisinde çevirmenin karşılaştığı kaynak kültüre özgü ögeleri okur, 

çevirmenin süzgecinden geçmiş olarak ikinci bir gözle görmektedir. Dolayısıyla çevirmenin bu kaynak 

metindeki ögeler üzerinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak uyguladığı farklı çeviri stratejileri okura da 

yansır. Bu anlamda bu çalışmada Anna Sewell tarafından yazılan Türkçede çocuk edebiyatı kapsamında 

yer edinen “Black Beauty” adlı eserin iki farklı çevirisi üzerinde durulacaktır. Kitapta geçen belirli özel 

isimlere hedef metinde bulunan karşılıklar bağlamında çevirmenlerin uyguladığı stratejiler 

“yerlileştirme” ve “yabancılaştırma” kapsamında incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yazın çevirisi, çocuk edebiyatı çevirisi, yeniden çeviri, yabancılaştırma, yerlileştirme. 


