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Dear Colleagues, 

We are proud to welcome you in our university for International Conference on Academic 

Studies in Philology (BICOASP). The conference focuses on academic studies on ancient or 

modern languages and literatures besides Turkish Folklore and Translation Studies. The 

conference 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 (English Language and Literature, German Language 

and Literature, French Language and Literature etc.) to Turkish Language and Literature, 

ancient or modern Eastern languages and literatures, comparative literature and translation 

studies. 

Bandırma Onyedi Eylül University is a big family with its staff and students dedicated to high 

quality of education and qualified scientific research. One of the goals of our university is to 

prepare our students and help the academic staff to be a citizen of the world. We give 

importance to raising our students’ self-confidence. The world today is a cycle of life-long 

learning. We work hard to contribute to our country’s target of keeping up with the level of 

contemporary civilization by updating the knowledge we get from educational establishments. 

Bandırma Onyedi Eylül University takes enterprising, innovation, creativity and analytical 

thinking as the precedence. We always take human as a focal point in our studies. In the light 

of reason and science and also with an understanding of national and moral values, we will 

continue to work and produce for the sake of humanity as we have done so far. 

In this conference, we received more than 100 papers from 68 different universities from 8 

different countries from Asia to Europe. 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 

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

We wish you a fruitful academic conference and hope to see you in our next conferences. 

 

 

                                                                                            Conference President 

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 

                                                                                             Rector   
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Deneysel Bir Çeviriye Göstergebilimsel Bir Yol Haritası Çizmek:  Claude Simon’un 

Flandra Yolu Başlıklı Romanının Türkçeye Çevrilme Süreci 

Sündüz ÖZTÜRK KASAR  

Yıldız Technical University 

   

Yazın çevirmeni yeni topraklar keşfetmeye çıkan bir kaşif gibidir; bilmediği bir coğrafyada 

kaybolmamak için bir pusulaya gereksinim duyar. Zira yazınsal uzam, çevirmeni bekleyen gizemler ve 

tuzaklarla doludur: yazınsal dil kullanageldiğimiz dilden bile isteye uzaklaşır, onu temelinden sarsar, 

sınırlarını iter, yeni anlamlar ve yeni kullanımlar yaratır, böylece ölçünlü dili dönüştürür. Bu kadar 

kaygan bir zeminde çevirmene yol gösterecek pusula ise anlamın üretilmesi ve kavranması ile ilgilenen 

bir disiplin tarafından sağlanır: bu disiplin göstergebilimdir. Çünkü çeviri etkinliğinin birinci aşaması 

anlam arayışı ve anlamın kavranması süreçlerini içerir; yazınsal bir metin karşısındaki bir 

göstergebilimcinin de yaptığı tam olarak budur. Bu durumda, göstergebilimin çevirmene bir yol haritası 

çizmesi çeviri etkinliği adına önemli bir katkıdır. Böylece, göstergelerin ne şekilde anlam ürettiğini 

inceleyen göstergebilim ile çeviri etkinliğini inceleyen çeviribilim arasında verimli bir işbirliği sağlanır. 

 Bu işbirliğini, Nobel ödüllü Fransız yazar Claude Simon’un en önemli eserlerinden biri olarak 

kabul edilen La Route des Flandres başlıklı romanının çeviri süreci özelinde ele alacağız. Yeni Roman 

anlayışının en saygın temsilcilerinden biri olan Claude Simon, yazdığı sıra dışı yapıtlarla bu akımı en 

uç noktalarına götürmüş bir yazardır. Bu nedenle, anadilinde bile okunması çok zor, başka dillere 

çevrilmesi ise daha da zor metinler üretmiştir. Flandra Yolu bilinç akışı yöntemiyle yazılmış 222 

parçadan oluşan bir metindir: zamandan zamana, uzamdan uzama ve olaydan olaya sıçrayan bu parçalar 

ancak yazarın ayrıntılı bir biçimde tasarladığı bir montaj planına göre birbirine eklemlenebilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusunun Flandra bölgesinde Alman ordusu karşısındaki 

hezimetinden yola çıkan yazar, bu paramparça metinle, savaş gibi korkunç bir felaketle karşı karşıya 

kalanların hayatlarının nasıl parçalandığını anlatmaktadır. Bunu yaparken de dilsel bir şiddete başvurur, 

bildik edebiyat kurallarını yıkar geçer. Fransız dilinde şimdiki zaman ortacı olarak bilinen zamanı başka 

hiçbir eyleme bağlamadan bir ana eylem zamanı gibi kullanır, tümceler ardı arkası gelmez bir biçimde 

birbirinin içine geçer, çoğunlukla noktalama işareti yoktur, diyaloglar metne alışılmış bir biçimde 

katılmaz, aşırı oranda ve hatta defalarca iç içe geçen parantezler söz konusudur, neredeyse aynı anlama 

gelen ve aynı dilbilgisi kategorisine ait sözcükler bir virgülle dahi ayrılmadan yan yana sıralanıp okurun 

zihnini karıştırır, vs., vs. 

 Bu atipik metin kaotik bir evren sunar; bir noktadan itibaren, okur başına gelen felaketten sonra 

hayatta kalmaya çalışan bir savaşzede gibi hisseder kendini. Çevirmen-okurun durumu daha da 

vahimdir. Onu da, okurunu da kurtaracak, güvenli limana çekecek kılavuz göstergebilim olacaktır. 

Göstergebilimin rehberliğinde, yetkin bir gösterge okur-yazarına dönüşen okur, Claude Simon’un, 

Flandra Yolu’nda binbir tuzağın ardına sakladığı okuma hazzına varacaktır. Sunumda, çeviri eylemine 

meydan okuyan bu metnin Türkçeye aktarılma süreci ve karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşıldığı çeviri 

göstergebilimi bakış açısından irdelenecek ve örneklendirilecektir. 
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İstanbul Üniversitesi’nde Roman Dilleri Filolojisi Bölümünün Kuruluşu ve 

Çokdilliliğin Önemi 

Osman SENEMOĞLU 

Galatasaray University 

 

           Bilindiği gibi, çağdaş anlamda filoloji çalışmaları, Türkiye’de, 1933 yılında, İstanbul 

Üniversitesinde, Alman bilgin Leo Spitzer tarafından kurulan, Erich Auerbach'ın da katılımıyla, yıllar 

içinde köklü bir filoloji araştırmaları geleneğinin oluşup yerleştiği o zamanki adı «Romanoloji 

Enstitüsü» olan bölümünde başlamıştır. 

Söz konusu dönemin dünya koşullarıyla da yakından bağlantılı olan bu bölümün kuruluş 

tarihini ve 1980’li yıllara kadar geçirdiği evreleri kısaca anımsattıktan sonra, konuşmamızın ikinci 

bölümünde, geçmişten günümüze, uluslararası ilişkileri etkileyen yabancı dil öğretim politikalar ve 

bunların yol açtığı diplomatik, ekonomik ve kültürel sorunlar üzerinde duracağız. 

            Dünyada yabancı dil olarak öğretilen dillerin dağılımı, çokdilliğilin bireysel ve toplumsal 

açından önemi, Avrupa Birliği’nde dil sorunları gibi noktalara da değineceğimiz bu bölümde, “ötekinin” 

dilini öğrenmenin sağlayacağı yararlara, bölgesel ve evrensel barışa yapacağı katkılara dikkat çekmeye 

çalışacağız. 
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La Théorie des Instances de L'énonciation 

Magdalena NOWOTNA 

INALCO 

 

Le besoin d'une théorie 

Il semble que la traduction ait besoin de la traductologie comme la politique a besoin de la politologie 

et les sociétés ont besoin de la sociologie. De nos temps la conceptualisation des faits et de leurs 

interprétations paraît naturellement nécessaire pour construire un cadre de réflexions et nommer les 

phénomènes. Le logos est nécessaire pour que la traduction puisse trouver une assise dans la théorie qui 

l’encadre et la porte. La praxis a besoin de logos. 

La construction d’un modèle interdisciplinaire théorique encadrant la traduction peut faire appel à la 

sémiotique. La linguistique, la théorie littéraire, la théorie de la culture sont des disciplines 

contributrices, par contre la sémiotique (en concert avec la sémantique) et la philosophie, suffisamment 

générales, surdéterminent, chapeautent les autres. 

 

La théorie des instances de l'énonciation 

 

Se situant dans le paradigme de la sémiotique d’inspiration phénoménologique de Jean-Claude Coquet, 

la saisie de la forme des phénomènes du monde viendrait du sujet percevant et notamment de son corps1. 

Ce choc de la perception entre les forces prégnante du monde et l’instance corporelle sera ensuite traitée 

par l’instance judicative qui transformera la perception en écriture (ou autre type d’expression). Les 

saillances du monde sont repérées et assimilées par le sujet. La re-production de cette morphologie 

captée procède par la discursivisation, métaphorisation, figurativisation. La mise en discours re-produit 

des figures, des saillances. La traduction qui vient par la suite doit respecter cette cartographie initiale. 

Les êtres textuels qui nous communiquent cette cartographie sont, dans la théorie sémiotique de Jean-

Claude Coquet, appelés les instances de l’énonciation (Jean-Claude Coquet, p. 2). La première de ces 

instances, l’auteur, met en place l'énonciateur et ensuite les autres qui font vivre l’univers projeté, 

littéraire ou autre univers artistique. Les instances sont construites selon une idée, selon telle ou telle 

intention. Leur caractère modal, leur autonomie, leur hétéronomie, leur faculté de jugement ou l’absence 

de cette faculté, la présence de prédicat somatique, esthétique ou éthique, sont les éléments dont le degré 

de visibilité et les proportions décelés par l’analyse, constituent leur identité et devraient être transmis 

dans la traduction. 

“L'écrivain” (l'auteur, instance d'origine), “s'énonçant”, acte fondamental du processus de signification, 

nous fait connaître la “personne”, réalité première. Il donne ensuite la parole à des “individus”, instances 

projetées, qui re-produisent le même schéma : devenus à leur tour instances d'origine, ils “s'énoncent” 

et font que d'autres “s'énoncent”. Ainsi se succèdent “narrateurs” et “personnages”. C'est cet ensemble, 

appelé communément “l'œuvre”, que saisit le lecteur, instance de réception » (Jean-Claude Coquet, p. 

76). 

Dans l'architecture des instances énonçantes de Jean-Claude Coquet, l’instance d’origine (auteur) est 

composée de quatre éléments que l’on retrouve différemment proportionnés dans la composition des 

personnages, des entités projetées dans l’œuvre littéraire. L’instance corporelle (non sujet), l’instance 

judicative (sujet) et les deux forces, deux tiers actants, une immanente (douleur, passion amoureuse, 

souffrance), l’autre transcendante (ordre social, lois, régime politique, religion, destin, Histoire). 

Dans un discours, l’énonciateur qui émane directement de l’auteur fait fluctuer les instances, ces 

personnages présentent certaines prépondérances, gravitent vers telle ou telle caractéristique, aucun ne 

porte une étiquette pour la vie, rien n’est figé. L'instance corporelle « qui assure [...] le contacte avec 

autrui et avec le monde [...] » (ibid.) effectuant la prise de la réalité. La re-prise se fait par l'instance 

sujet dont la caractéristique principale est la capacité de jugement. À un moment de son histoire, un 

personnage peut évoluer dans l'espace d'autonomie, être sujet en pleine possession de ses capacités 

judicatives, en maîtrise des phénomènes du monde, être conscient de son vouloir, de son lieu, de son 

temps et de ses relations avec l’autre et puis, plus tard, sa modalité d’être peut basculer dans la sphère 

du non sujet. La perte de la faculté de jugement, le fait d'entrer dans l’espace hétéronomique, sous 

l’emprise du tiers actants, l’immanent (passion, douleur) ou le transcendent (régime politique, règles 

sociales, destin, Histoire). L’autonomie se situe du côté de l’instance corporelle et judicative où s’opère 

la prise et la reprise de la réalité libre et consciente, « sans autre référence qu'à lui-même »1. 

L'hétéronomie comprend la dépendance d'un ou des deux tiers actants. 

 

Des instances représentent des états conscients de personnages. Elles soutiennent l'identité du texte. 

D'où la nécessité de les traduire de façon attentionnée, optimale. 
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Passage à l'acte par la formation de l'échelle des priorités dans l'analyse textuelle du texte source. 

 

Après avoir installé notre matrice théorique, après avoir procédé à l’analyse et formé nos priorités du 

côté sourcier, nous sommes confrontés à de nombreux choix de nuances plus ou moins importantes sur 

le versant cibliste. 

 

Car dans l’organisme de l’œuvre, il existe des éléments porteurs, plus que d’autres, du sens holistique. 

Souvent, ces éléments se présentent comme des bizarreries, des étrangetés. Ce sont des prégnances du 

sens qui font des “bosses”, des saillances de formes sur le tissu, la matière textuelle. Elles peuvent 

se matérialiser en mot, lexème, métaphore, construction syntaxique en produisant image, icône, le 

“visible”. Repérées par l’analyse, elles constitueront en tant qu’éléments fondateurs de la littérarité les 

priorités dans le processus traductif. 

 

La grammaire conceptuelle, une notion que j’ai exposée au congrès de Montréal en 2005 et qui 

n’arrête pas de prouver son efficacité dans l’exercice traductif permet de les conscientiser. Elle présente 

une combinatoire des sens et des formes propres à un texte particulier mais s’exprimant en termes 

universels et qui, s’élevant au-dessus de la langue source, facilite le passage vertigineux vers la langue 

cible. Ensuite, cette conceptualisation devient pratique, car elle flèche les choix et leurs concrétisations 

dans le texte traduit, donnera les bases de cette grammaire conceptuelle permettant la formation de la 

traduction. Elle servira aussi à mesurer les écarts entre la version optimale et la version donnée. Il me 

semble que c’est justement dans cet esprit-là que le philosophe emploie le verbe mesurer dans le 

fragment cité. 

Elle présente pour chaque œuvre une combinatoire des priorités de sens/forme permettant de s’élever 

au-dessus du texte original et de retomber ensuite dans l’univers difficile du texte traduit. La 

grammaire conceptuelle est un cadre qui en amont guide le traducteur et en aval justifie ses choix. 

Elle est une médiation constructive, médiation solution, qui donne pratiquement : aide, guide, 

justification. 

 

En amont elle donne les directions des choix traductifs, en aval elle permet l'évaluation de ses fidélités. 

  

                                                           
1 Jean-Claude Coquet, Phusis et Logos ; une phénoménologie du langage, PUV, 2007, p.7. 
1 Jean-Claude Coquet, Actes sémiotiques (en ligne) 2014, n° 117), L'autonomie des instances. 
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Towards a Typology in Intersemiotic Translation   

Evangelos KOURDIS 

Aristotle University of Thessaloniki 

 

The purpose of my presentation is to show the relevance of Semiotics to Translation studies and to 

highlight them as two research areas that contribute to the study of cultural communication. This 

association is quite meaningful. As Eco (1976) argues, culture continuously translates signs into signs, 

and definitions into other definitions, words into icons, icons into ostensive signs, and so on. In order 

to succeed in studying cultural communication the escape of Linguistics’ embrace was a prerequisite, 

especially for Translation studies. 

Indeed, Translation studies has succeeded in escaping the stifling embrace of linguistics, through 

interdisciplinarity, because it is informed not only by disciplines such as Semiotics but also by other 

neighboring academic disciplines such as Cultural studies (cultural translation) and Social anthropology 

(anthropological translation), Visual studies (visual/intericonic translation) or Communication studies 

(translation as an act of communication). This influence has broadened the notion of translation to the 

extent that we do not speak any more of the metaphoric use of the term translation, considering it a 

given – at least much more than in the past – that nowadays translation is more than words (Gottlieb, 

2018). 

In this context, in my opinion, the most important field of contact between the Semiotics and Translation 

studies is the study of the phenomenon of intersemiosis (as the act of intersemiotic translation) as 

initiated by the definition of intersemiotic translation or transmutation by Jakobson (1959) who 

described it as the translation of verbal signs by nonverbal signs. This definition was further expanded 

by later semioticians who focused on visual and cultural communication phenomena since, nowadays, 

semioticians accept that intersemiotic translation may occur among nonverbal sign systems (see 

Sonesson 1996, Torop 2000, Petrilli 2003, Fabbri 2008, Kourdis and Yoka 2014). 

The main question that I have to answer is what the limits of the phenomenon of intersemiosis are, 

through my proposal for a first typology of intersemiotic translation from verbal to nonverbal or 

polysemiotic sign systems in three scales (total, quasi total and partial intersemiotic translation), and 

to examine if such a typology could also be applied to the later and broad definition of intesemiotic 

translation among nonverbal or polysemiotic sign systems.   
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La Recherche des Expressions Imagées Figurant dans le Corpus des Termes 

Informatiques 

Khadija Abdullayeva 

Baku State University 

 

Actuellement un des domaines auxquels la notion “l`explosion terminologique” est vraimaent 

attribuable est celui d`informatique. Dans les conditions du développement accéléré des technologies 

de l`information (qui sont omniprésentes) on constate l`élargissement constant du domaine de 

l`informatique appartenant aux sciences appliquées. Son corpus terminologique se développe au sens 

quantitatif ainsi que qualitatif. Dans les cadres de cette extension un des points attirant le plus l`attention 

est celui de l`utilisation plus fréquente des expressions imagées et le décèlement du caractère expressif 

des termes appropriés bien que les termes aient été considérés exempts d`expressivité. Notre objectif 

est d`exposer et justifier les directions pricipales de la recherche de telles expressions. La réalisation de 

cet objectif se base sur l`utilisation des méthodes descriptive, comparative et de l`analyse lexico-

sémantique. Les langues impliqueés sont l`azerbaïdjanais et le français mais aussi la langue-source de 

cette terminologie – l`anglais et les langues intermédiaires (pour l`azerbaïdjanais) – le russe et le turc. 

L`investigation contient la caractérisation des propriétés essentielles des catégories “image”, “caractère 

imagé”, “terminologie”, de la sphère conceptuelle et de la terminologie informatique; l`analyse 

linguistique (se basant sur la conception de métalangues)des termes informatiques des langues 

comparées, ainsi que du rôle de la dérivation sémantique, de l`emprunt et des calques dans la formation 

des termes appropriés; la détermination des moyens linguistiques qui créent le caractère imagé des 

vocables et de différents types de tropes participant à la formation des termes informatiques des langues 

comparées. Dans l`aspect théorique le travail effectué pourrair contribuer à l`étude des aspects 

onomasiologique, cognitif et sémasiologique du problème. Pour le côté pratique, l`expérience acquise 

dans le domaine de meilleure compréhension des termes analysés pourrait ȇtre utile dans l`assimilation 

de termes en général. 

Mots clés: Les termes informatiques, les expressions imagées, les métalangues, les tropes, les calques.  
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“Kutadgu Bilig” Kelimelerinin Çağdaş Türk Lehçelerindeki Yeri ve Azerbaycan 

Türkçesindeki İzleri 

Sevinç AHUNDOVA 

Hitit University 

 

Türkçenin en eski dil ve edebiyat yadigarlarından olan Kutadgu Bilig, Türkoloji alanında üzerinde 

çokça çalışmalara yapılmış eserlerindendir. Bu çalışmalar, sadece Türkiye ve yurtdışında değil, Türk 

cumhuriyetlerinde de dikkat çeken çalışmaları ile bilinmektedir. Eserin dil özellikleri olsun, cümle 

yapısı olsun birçok dilbilimsel ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar mevcuttur. Son yıllarda da, eserin 

hem Türkiye’de, hem de, yurtdışında farklı dillerde yayınlarının yapıldığını görmekteyiz. Bu 

çalışmamız, çağdaş Türk lehçelerinden, Azerbaycan Türkçesindeki bugün de sözvarlığını koruyan 

Kutadgu Bilig’de geçen kelimeleri tespit ederek, bazıları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaktır. 

Türkçenin tarihi lehçeler dönemi dil özellikleri taşıyan Kutadgu Bilig, bugün modern Türkiye Türkçesi 

ile karşılaştırdığı zaman arkaik unsurları barındırmaktadır. Fakat, Çağdaş Türk Lehçelerine baktığımız 

zaman, eserde geçen kelimeler, fonetik ve morfolojik özelliklerin hala yaşadığını görebilmekteyiz. 

Eserde kullanılan birçok kelimenin bugün modern Türkiye Türkçesindeki karşılığını olarak Arapça ve 

Farsça görebilmekteyiz. Bu durum çağdaş Türk lehçeleri için de, söz konusu olabilmekte, fakat bunun 

yanı sıra Kutadgu Bilig’deki çoğu kelimenin de, aktif olarak günlük hayatta kullanıldığı görülmektedir. 

Bu durum sadece, Kutadgu Bilig için değil, aynı zamanda “Divan-ü Lügat-it Türk” eseri için de 

geçerlidir. Şöyle ki, eserde geçen kelimeler ve atasözleri bugün neredeyse birçok Çağdaş Türk 

Lehçelerinde yaşamaktadır. Çalışmada, kelimelerin Karahanlı dönemi esas alınarak, Türkiye Türkçesi 

ve Azerbaycan Türkçesinde de, karşılıkları ve kullanım alanları verilerek tespit edilmiştir. Bazı 

kelimelerin, dönemindeki şeklini korumuş olmasına rağmen, semantik farklılığa, kullanım alanındaki 

uğradığı değişikliklere de, değinilmiştir. Genel olarak ele alındığında Çağdaş Türk Lehçelerinde hala 

kullanılan Kutadgu Bilig’deki kelimelerinin bugün Anadolu ağızlarında yaşadığı da bilinmektedir. 

Buradaki fonetik değişimler Çağdaş Türk Lehçelerindeki geçtiği şekli ile kıyaslanarak yeni çalışmalara 

yön verebilir niteliktedir. Çalışmamızda, Kutadgu Bilig’de geçen bütün söz varlığı incelenmiş, 

bunlardan Azerbaycan Türkçesinde yaşayanlar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmamız aracılığıyla, diğer 

çalışmalarımızın da, Çağdaş Türk Lehçelerinden Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen Türkçelerinde 

kullanılan kelimeler üzerinde aynı şekilde incelenerek devam ettiğini belirtmek isteriz. Bu şekilde, 

Kutadgu Bilig’deki söz varlığının Çağdaş Türk Lehçeleri açısından değerlendirilmesi ve önemi ortaya 

konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Çağdaş Türk Lehçeleri, Karahanlı 

Türkçesi, Tarihi Türk lehçeleri. 

Sanatçıyı Yaratıma Götüren İtki: Thomas Wolfe’un Sanatsal Üretimi ve Psikanalizin 

Sanatçının Sağaltımına Etkisi 

Mahmut AKAR 

Muş Alparslan University 

 
İnsanın sanayileşme devrimi ile başlayan yalnızlaşma, toplumdan soyutlanma serüveninin onun üzerinde 

onulmaz yaralar açtığı su götürmez bir gerçektir. Yalnızlaşma ile daha sık meydana gelmeye başlayan 

psikolojik rahatsızlıklar her insanda görülebilen bir sıkıntı haline gelir. Sigmund Freud’un her insanın aslında 

bir nevrozlu olduğu fakat sanatçının sanatsal yaratımı ile bu nevrozun üstesinden geldiği savını ele 

aldığımızda, sanatsal üretim sürecinin bir tür sağaltıma, katarsise yol açtığını görürüz. Sanatçıyı sıradan 

insandan ayıran en temel unsur onun kendini sanatsal yaratımı ile ifade edebilme yetisidir. İçinde patlamaya 

hazır volkanların, taşmaya yüz tutmuş nehirlerin varlığını her fırsatta dillendiren Amerikalı- Güneyli yazar 

Thomas Wolfe, kendi nevrozundan durmaksızın yazarak kurtulabilen sanatçılardan biridir. Freud’un bilim 

dünyasına kazandırdığı ‘Serbest Çağrışım Model’ini kendine uygulayan Thomas Wolfe, kâğıda psikiyatr 

muamelesi yapıp aklına gelen her şeyi yazarak kendini boğarcasına sıkıştıran nevrozundan kurtulmayı, 

yalnızlıkla baş edebilmeyi başarır. Bu çalışmada, iç aleminde yaşadığı hezeyanları sanatsal yaratım kanalı ile 

dışa vurabilen Thomas Wolfe’un anlatıları irdelenerek yazarı sanatsal yaratıma götüren itkiler Sigmund 

Freud’un piskanalitik teorisi ışığında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Thomas Wolfe, Sağaltım, Sigmund Freud, Psikanalitik Teori, Yaratıcı İtki.  
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Nesnelerin Melankolik Tahayyülü: Virginia Woolf’un Solid Objects Başlıklı Kısa 

Öyküsünün Bir Okuması 

Javid ALIYEV 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 
Nesnelerin “katı” ve “belirgin” özelliği ile bilincin “akışkan” doğası arasındaki diyalektik ilişkisellik, 

modernist estetiğin epistemolojisini oluşturmakla birlikte, modernist edebiyatın en önemli temsilcilerinden 

Virginia Woolf’un yazınsal yaratıcılığını da önemli ölçüde şekillendirmiştir. Yazınsal perspektifin farklı 

karakterlerin öznel bilincinden, empresyonist bir üslupla nesnelerin rengine, dokusuna ve mekansal ilişkisine 

dair metaforlarla zengin bir dille betimlemelere değin sürekli birbirini izlediği Woolf yazınının başarısı, 

nesnelerin epifanik özellikleri ile yarattığı modernist karakterlerin duygulanımlarıyla örtüşmesini çok iyi 

kavramasından ve bunu yapıtlarında ustalıkla yansıtmasından ileri gelmektedir. Bu bağlamda, Woolf’un bu 

çalışmada ele alacağımız Katı Nesneler (Solid Objects) başlıklı öyküsü özel bir anlam taşımaktadır. Öykü 

gelecek vadeden politikacı John’un günün birinde aniden cansız, taş gibi “katı” nesneleri takıntılı bir halde 

toplamaya karar vermesi ve bu nesnelerin giderek John’un bilincini gerek asıl itibariyle gerekse metaforik 

olarak “ele geçirerek” yeni bir gerçeklik oluşturmasından bahsetmektedir. Bu durum Sigmund Freud’un “Yas 

ve Melankoli” (1917) metninde ortaya attığı ve daha sonraki metinlerinde geliştirdiği melankolinin ilksel bir 

kaybın yol açtığı ve adeta beyhude bir çabayla yitirilen nesne ile özdeşleşmemizin aslında “cansız olana geri 

dönme” dürtümüzü bastırmaya çalıştığımız fikriyle örtüşmektedir. Bunun yanı sıra, “katı olan her şeyin 

buharlaştığı”, gündelik hayatın, değerlerin ve insan ilişkilerinin sürekli değişime uğradığı modernizm ve 

akabinde yarattığı kriz ortamı, Julia Kristeva’nın belirttiği gibi “simgesel olarak kaybın zorunlu olduğu” 

melankolinin sanatsal ifadesi için de elverişli ortam hazırlamıştır. Modern öncesi dönemin mutlak doğru 

anlayışının yerini nesnel göreceliliğe bırakması modern özneyi ve dolayısıyla edebiyattaki modernist 

karakterleri ontolojik yalnızlığa, varoluşsal sıkışıklığa ve zorunlu özdüşünümselliğe sürüklemiştir. Benzer 

şekilde modernist edebiyatın özdüşünümsellik özelliğini, modernist öznenin önceki “sabit ve bölünmez” 

birliğe duyduğu özlemin melankolik bir yansıması olarak da görebiliriz. Görüldüğü üzere melankoli kavramı 

modernist edebiyatta birkaç düzlemde karşımıza çıkmakta ve özellikle de dikkatle incelediğimiz zaman 

Woolf’un külliyatı konuyla ilgili varsıl bir inceleme alanı sunmaktadır. Tüm söyleneneler ışığında bu 

çalışmanın amacı modernist edebiyat ve melankolik estetik ilişkisini Woolf’un Katı Nesneler öyküsü 

bağlamında inceleyerek nesne/özne ilişkisi ve melankoli arasındaki organik bağın izini sürmektir. 

Anahtar Kelimeler: Modernist edebiyat, Virginia Woolf, Melankoli. 

László Kraznahorkaı’nın Chasing Waterfalls Başlıklı Kısa Öyküsünde Yazınsal 

Karakter Olarak Haymatlos Çevirmen 

Javid ALIYEV 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 
Walter Benjamin, Hikaye Anlatıcısı: Nikolay Leskov Eserleri Üzerine Düşünceler (1936) başlıklı 

denemesinde hikaye anlatıcısı arketipini iki topluluğun oluşturduğunu, bunlardan ilkinin ticaretle meşgul olan 

denizciler, diğerinin ise ziraatla meşgul olan çiftçiler olduğunu söyler. Bu bağlamda, translatio kelimesi Batı 

dillerindeki etimolojisi itibarıyla hareket, devinim ve dolayısıyla seyahatle ilişkilidir. Bu nedenle çeviri 

kavramına atfedilen fiziksel ve zihinsel hareketlilik ile değişkenlik özellikleri yönünden çevirmen motifinin 

dünya edebiyatındaki kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Buna rağmen çevirmenin yazınsal bir karakter 

olarak görünürlük kazanması, özellikle 20. yüzyıl ve sonrası çağdaş dünya edebiyatı sayesinde mümkün 

olmuştur. Çevirmen karakterinin kurgusal anlatıdaki yeri ve önemi üzerine yapılan araştırmalar bu değişimi 

küreselleşmeyle birlikte çeviri ve çevirmeninin doğasındaki değişimle ilişkilendirmiştir. Zigmund 

Baumann’ın tabiriyle “akışkan modernlik” toplumsal ve coğrafi sınırları bulanıklaştırmış ve fiziksel ve 

mekansal pozisyonu itibarıyla da Enis Batur’un deyişiyle “ortadan ikiye yarılmakla yazgılı” çevirmen 

modern ve özellikle post-modern edebiyatta ikonik bir figür haline gelmiştir. Özellikle kimlik sorunlarına 

eğilen post-modern edebiyat, çevirmen kimliği ve bu kimliğin performansı sırasında karşılaşılan duygusal ve 

zihinsel yorgunluk, stres, aidiyet, yer değiştirme gibi konular üzerine yoğunlaşarak karmaşık ve çok katmanlı 

bir karakter profilinin oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızda incelemek üzere seçtiğimiz post-

modern edebiyatın günümüz temsilcilerinden Macar yazar László Kraznahorkai’nin Chasing Waterfalls 

başlıklı öyküsü ve öyküdeki şelaleleri takıntı haline getirmiş isimsiz sözlü çevirmenin durumu, psikolojik 

yurtsuzluk ile makrokozmik ve mikrokozmik düzlemde “arada kalmışlık” durumu açısından ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çevirmen karakteri, László Kraznahorkai, Post-modern edebiyat ve çeviri.  
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Exile and Writing in Kenizé Mourad’s Regards from the Dead Princess 

Hacer Esra ALMAS  

İstanbul Şehir University 

 

Simla DOĞANGÜN 

Doğuş University 

 

Regards from the Dead Princess (De la Part de la Princesse Morte, 1987), Kenizé Mourad’s much 

acclaimed debut novel, tells the story of Selma Hanımsultan (1914 – 1941), the granddaughter of Sultan 

Murad V, an Ottoman princess whose life traverses capitals, cultures and continents – Istanbul, Beirut, 

Badalpour, and Paris during the interbellum years. Selma bears witness to key turning points in a 

troubled period; the fall of empires, rise of nationalism, world wars, and the suffragette. Selma’s life 

story is one of perpetual exile with incidents of profound loss – that of her country, her father, 

home(land), and husband, ending in a tragically early death. Her life story provides insight to 

cataclysmic events, and its retelling in an errant narrative weaves in varieties of female experience that 

have been silenced. Regards from the Dead Princess is much more than a historical novel, as we find 

out in the end that it also relates to Kenize Mourad’s own life; Selma Hanımsultan is the writer’s mother. 

The epilogue re-presents the narrative; it invites the reader to reconsider/ re-turn to the text Daughter of 

an Ottoman princess and an Indian rajah, Mourad was born in Paris during World War II. Selma 

Hanımsultan died when Kenize was three years old, and she was raised in a Catholic school. Kenizé 

found out about her family as a teenager, and met her father when she was twenty-one. Thereby 

increasingly attached to her Indian and Ottoman legacy, her discovery of her own identity was closely 

linked to her body of writing on her family history, even though she has been based in France and writes 

in French. Kenize Mourad’s writing, incorporating multiple traditions and sensibilities, the center and 

the periphery, goes beyond the confines of national literature, in the sense that Pascale Casanova defined 

in her Republic of Letters (1999). This paper introduces Kenize Mourad’s acclaimed novel both as an 

unusual instance of life writing, where the author’s identity is also part of the narrative’s concerns, and 

as an unusual space where female experience, and family roots are given precedence. 

The Classification Basics of Structural Groups of Uzbek Medical Euphemisms 

Makrinisso ABUZALOVA 

Bukhara State University 

 

Nafisa GAYBULLAYEVA 

Bukhara State University 

 

In this article, the Uzbek language-based epidemic has been classified as a structural category. 

According to the classification, medical enzymes are stereo-morphological modification, a thin burn, 

sophistication, complex composition (glaze coil and extra coil). Physical enzymes have been found to 

be analyzed by analyzes of neuropathy, sperm and ephemeral emphysema. 

Keywords: Expressions, vocabulary, morphological dilatation, physiology, medical education. 
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19. Yüzyıl Amerikan Resim Sanatının Romantik Dili: ‘Batı’ya İlerleme ve Gelişim 

Politikasının Pekiştirilmesi ve Eleştirilmesi 

Zeynep Asya ALTUĞ 

Ege University 

 

1776’da kurulan Amerika Birleşik Devletleri, 19. yüzyılın ortalarından itibaren, Sanayi Devrimi ile 

hızla endüstrileşmeye başlamış ve kısa sürede ekonomik olarak kendine yeten endüstriyel bir yapılanma 

için gereken altyapıyı sağlamıştır. Bu süreç, ilk İngiliz kolonilerinin kurulduğu kuzey doğu kıyı 

eyaletlerindeki yerleşim alanlarının hızla büyümesine, ekonomik olarak gelişmesine, büyük ve önemli 

ticari merkezlere dönüşmesine yol açmıştır. Jefferson’ın başkanlığında 1803 Louisiana anlaşması ile 

Fransızlardan alınan ve kıtanın Orta-kuzey bölgesinden Batı’ya uzanan geniş devlet arazisi de bu 

dönemde hem politik hem de sosyokültürel bir önem kazanmıştır. Appalaş (Appalachian) Dağlarının 

ötesinde uzak Batıya uzanan bu uçsuz bucaksız topraklar ve ötesindeki Pasifik kıyısı her anlamda ilgi 

çekiciydi. Bu dönemde ‘Batı’ hem Amerikalıların hem de Amerika’ya göç etmeyi isteyenlerin yeni bir 

hayata başlayacağı, keşfedilmeyi, sahiplenilmeyi ve uygarlaştırılmayı bekleyen fırsatlar diyarı olarak 

mitleşmiştir. ‘Batı’ aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin endüstriyel yapılanması için gerekli 

doğal kaynakları sağlayacağı uçsuz bucaksız arazilere sahipti. Dolayısıyla 19 yüzyılın nerdeyse ilk 

çeyreğinden itibaren, Batı’ya açılma politikası, hem devletin teşviki hem de bireysel hevesler ve 

girişimlerle kararlı bir biçimde eyleme dökülmüştür. 18. yüzyılda, coğrafi yapılarından dolayı kıtanın 

iç kısımlarına ulaşımı teknik olarak zorlaştıran Appalaş Dağlarının ötesine geçilmiş ve uygarlık yavaş 

yavaş bu bölgelerde de yapılandırılmaya başlanmıştır. Amerikan coğrafyasının hızla değişen vahşi ve 

egzotik cennet bahçesi profili, yine bu dönemde ortaya çıkan ve Amerikan Sanat tarihinde “Hudson 

River School” (Hudson Nehri Ekolü) olarak anılan bir grup Amerikalı doğa manzarası ressamının 

eserlerinde çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir. ABD’nin emperyalist bir güce dönüşmek için eyleme 

döktüğü Batı’ya açılma politikası, Hudson Nehri Ekolünün önde gelen ressamlarının romantik ve 

nostaljik bakış açılarıyla resmettiği manzara resimleri ile hem sorgulanmış hem de paradoksal bir 

biçimde pekiştirilmiştir. Özellikle Asher B. Durand’ın Progress (Gelişim), First Harvest in the 

Wilderness (Vahşi Doğa’da İlk Hasat), Albert Bierstadt’ın Emigrants Crossing the Plains (Ovaları 

Geçen Göçmenler), Oregon Trail (Oregon Patikası), George Caleb Bingham’ın Fur Traders Descending 

the Missouri (Misuri’de İlerleyen Kürk Tacirleri) ya da John Gast’in American Progress (Amerikan 

Gelişimi) gibi resimlerinde, Amerikalı kimliğinin ve Amerikalı olma deneyiminin özünü oluşturan 

‘öncü ruhu,’ ‘maceraperestlik,’ ‘bireysellik’ ve ‘özgürlük’ gibi değerler romantize edilmiş ve Batı’ya 

gitme arzusu daha da pekiştirilmiştir. Ressamlar aynı zamanda görsel bir dil ile kurguladıkları bu doğa 

kompozisyonlarında, doğayı yavaş yavaş parselleyerek ilerleyen uygarlığa ve agresif gelişim 

politikalarına dair bir farkındalık yaratmaya da çalışmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Hudson Nehri Ekolü, Doğa Manzarası Ressamları, Amerikan Gelişim Politikası, Batı'ya 

İlerleme. 
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Artvin İlinin Şavşat İlçesinde Kullanılan Hayvan Adları Üzerine Bir Deneme 

Ali Fuat ALTUNTAŞ  

Bandırma Onyedi Eylül University 

 

İnsanoğlu yüzyıllar içerisinde fiziksel ve zihinsel değişimler geçirmiştir. Varlığını kanıtlayabildiğimiz 

dönemlerden itibaren insanoğlu düşünce tarzını, inancını, tecrübesini, olaylar ve durumlar karşısındaki 

davranışını kısacası kültürel birikimini dile yansıtmıştır. Kültürlerin temelini oluşturan sözlü ve yazılı 

ürünler zamanla unutulmakta, ağız özellikleri ise günden güne yok olmaktadır. Türkiye Türkçesi 

ağızları konusunda uzun yıllardır nitelikli ve yol gösterici çalışmalar yapılmıştır. Ağız kavramı üzerine 

yapılan tartışmalar yanında kullanılan ses denklikleri konusunda da fikir birliği tam olarak 

sağlanamadığı görülmektedir. Durum böyleyken ağız araştırmalarında üzerinde çalışma yapılan konu 

gereği derlenip toparlanan dil malzemesinin çözümlenmesi, anlamlandırılması işi bu çalışmaların en 

zorlayıcı ve zahmetli kısmını oluşturmaktadır. Bu noktada alanında uzman araştırmacılarla yapılacak 

ortak çalışmaların, gerekli araç gereçlerin zorunluluğunu ve ses laboratuvarlarının önemini gündeme 

getirmenin yerinde olacağını düşünmekteyiz. İnsanın kendi türünden sonra en yakınında yer alan 

hayvanlar, kültürlerin oluşmasında ve şekillenmesinde önemli bir yer tutar. Türkiye Türkçesi 

ağızlarında da hayvan adları söz varlığı içerisinde önemli yer tutmaktadır. Doğu Grubu Ağızları içerinde 

yer alan Şavşat Ağzı da bu bakımdan zenginlik göstermektedir. Şavşat Ağzı üzerinde az sayıda çalışma 

yapılmış olması, çalışmaların dilsel bakımdan eksik olması bizi bu çalışmaya yapmaya yönlendirmiştir. 

Ancak kapsamlı bir ağız araştırmasının uzun bir zaman ve emek alması gereği kapsam “Hayvan 

Adları”yla sınırlı tutulmuştur. Artvin iline bağlı ilçenin dağlık bir bölge oluşu ulaşımı güçlendirmiş, 

yerel halkın da birbiriyle iletişimini zorlaştırmıştır. Yaşam olanakları olarak zor bir durum olsa da ağız 

özelliklerini korunmasını, kültürel değerlerin bozulmadan günümüze kadar taşınmasını sağlamıştır. 

Şavşat Ağzı bir bölgenin ağız özelliklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Bölge, doğudan batıya geçiş 

noktası üzerinde olması, diğer Türk kavimleriyle bir arada yaşama, savaşlar ve göçler söz varlığında da 

çeşitliliğe neden olmuştur. Şavşat Ağzı incelendiğinde Kıpçak Türkçesinin, Oğuzca’nın, Eski Anadolu 

Türkçesi’nin özellikleri belirgin olarak görülmektedir. Bu çalışmada “Hayvan Adları” referans olarak 

alınarak bölgeye dikkat çekmek, söz varlığına katkıda bulunmak, ağız araştırmalarının önemini 

vurgulamak ve kullanılan adlandırmalardaki fonetik ve morfolojik özellikler tespit etmek 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ağız, Hayvan Adları, Şavşat. 

Rousseau’s Les Rêveries du Promeneur Solitaire, Traité de Point de Vue 

Phonosémantique 

Maria ANTONİOU 

Hellenic Open University 

 

Suivant l’approche platonicienne concernant la création des mots à l’appui des sons dont chacun porte 

une signification, Marchand (1969) a offert une liste extensive des phonesthemes anglais, expliquant 

par exemple que «/l/ à la fin du mot accorde une prolongation, continuation» ou bien que «les nasales à 

la fin du mot expriment des sons qui vibrent continuellement». Plusieurs linguistes se sont également 

préoccupés par le phénomène en question. Pour ne mentionner que quelque uns: Bloomfield, Jespersen, 

Edward Sapir, J.R. Firth, et, bien sûr, Jakobson, David Crystal. En conséquence de quoi, 

phonosémantique se veut un champs qui se prête à explorer, d’autant plus que l'on s’y approche d’un 

point de vue contrastif. Le but que se donne la présente communication consiste à étudier comment 

certains phénomènes, tels que le jeu des sonorités, à savoir la répétition de certains sons, se comportent 

en traduction. Nos langues de travail seront le français et le grec. Nous tenterons de cerner si les 

phénomènes en question repérés dans le texte de Rousseau sont bien transmis lors du passage vers le 

grec. Si tel n'est pas le cas, si leur traduction pose problème, qu'est-ce qui se passe de leur signification, 

dont l'importance est majeure dans l'original ? Y-a-t-il moyen de remédier ? Nous allons puiser nos 

exemples de l'ouvrage de Rousseau Les rêveries du promeneur solitaire (original en français et sa 

traduction en grec moderne). 

Mots clés: Interaction phono-sémantique, grec modern, français, stylistique, translation.  
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The Relationship between Emotional Intelligence and Conference Interpreting 

Profession in the Context of Turkey 

Mehtap ARAL 

Kırıkkale University 

 

Multidisciplinarity enables to examine interpreting profession from a different point of view and 

through different approaches. Emotional intelligence, a sub-branch of Psychology, can be related to the 

interpreting in this context as interpreting necessitates affective skills such as understanding the 

speaker’s and the audience’s thought and emotions for non-verbal communication, controlling their 

emotional reactions like stress and tension in decision- making process or expressing their feelings and 

thoughts to a large variety of clients in addition to linguistic competence, cultural background as well 

as background information about the field and terminology. Hubscherin-Davidson (2013) states that 

emotional intelligence, which includes these skills, could help the researchers understand how 

translators and interpreters work and cope with these related issues. The study aims at identifying the 

emotional intelligence levels of Turkish conference interpreters and determining the relationship 

between their emotional intelligence levels and some of their personal and professional characteristics 

such as age, experience, educational level, training, workload per year and subject field selection for 

interpreting. The participants of this study are 30 conference interpreters in Turkey. The data obtained 

from the participants through Turkish adaptation of Baron’s emotional intelligence inventory is 

analyzed through parametric tests in SPSS program. According to the findings, more than 90% of the 

conference interpreters have high level of emotional intelligence. Moreover, there is a significant 

relationship between their emotional intelligence and their workload per year and subject field selection 

for interpreting. It can be concluded that these factors have an effect on their level of emotional 

intelligence or vice versa and high level of emotional intelligence may be one of the competences for 

the interpreting profession. 

Keywords: Interpreting, emotional intelligence, Bar-on emotional quotient inventory, conference interpreters, 

professional characteristics of interpreters. 

Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece ve Heinrich Böll’ün Palyaço Adlı Tarihi 

Romanlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 

İnci ARAS 

Anadolu University 

 

Bu çalışmada, Reşat Nuri Güntekin` in Yeşil Gece eseri ile Heinrich Böll` ün Palyaço eseri üzerinde 

çalışılacaktır. Biri Türk diğeri Alman kültürünün ve edebiyatının ürünü olan ve tarihsel olgu ve olayları 

olduğu gibi aktarmak yerine kurmaca bir gerçeklikle harmanlayan ve bu yönüyle tarihsel olgu ve 

olayları yansıtmakta bir ayna görevi gören tarihçiden ayrılan tarihi roman özelliklerini içinde barındıran 

bu eserlere yönelik gerçekleştirilen çalışmanın amacı ise bu iki eseri ele aldıkları konu, olay, zaman, 

mekân, motif ve ana/yan karakterlerin tarihsel gerçeklikle ilişkileri bağlamında çözümleyerek 

karşılaştırmaktır. Tarihsel gerçeklikleri kurmaca bir dünyanın içinden yansıtan Böll`ün Palyaço` su ve 

Güntekin` in Yeşil Gece` si yansıttıkları dönem ve bu dönemin gerçeklikle ilişkisi bağlamında birbiriyle 

karşılaştırılmaya değerdir. Zengin bir aileden gelmesine karşın aile mesleğini yapmak istemeyen ve 

kendini palyaço olarak niteleyen yirmi yedi yaşındaki Hans adlı bir palyaçonun çocukluğuna kadar 

uzanan geçmişindeki ve şimdi zamanındaki kişilere ve olaylara yönelik kendi bakış açısından 

izlenimlerinin yansıtıldığı Palyaço eseri ile Cumhuriyetin yeni kurulduğu dönemlerde Ali Şahin adlı 

modern görüşlere sahip idealist bir öğretmenin yenilik karşıtlarına karşı verdiği mücadelesinin kendi 

gözünden aktarıldığı Yeşil Gece eseri, karşılaştırmalı edebiyat bilimi kriterlerince pozitifist inceleme 

yöntemi çerçevesinde değerlendirilecektir ve bu iki eserin ele aldıkları dönemin insan ilişkilerini, fikir 

çatışmalarını, yenilikçi insanların verdikleri mücadeleleri ve karşılaştıkları zorlukları ne derece 

yansıttığı saptanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pozitifist metod, yenilikçilik, toplum.  



13 

 

Ensestin Edebiyata Düşen İzi 

İnci ARAS 

Anadolu University 

 

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi çalışmalarına bakıldığında en az iki farklı dile, kültüre eserlerin biçimsel, 

imgesel, sosyolojik, psikolojik, metinler arası vb. ortak bir noktada çözümlenip karşılaştırıldığı 

görülmektedir. Bu noktadan hareketle dilsel, dinsel, kültürel açıdan birbirinden farklı bir geleneğe 

dayanan Alman ve Türk edebiyatının iki eserini ortak bir paydada ele almamız da mümkündür. Bu ortak 

payda ise aralarında kan bağı bulunan kandaş kişilerin cinsel ilişkisi anlamına gelen ensest olgusudur. 

Edebiyatın kaynağı olarak görülen mitolojiye de bakıldığında söz konusu ensest tabusunun ihlali sıkça 

karşımıza çıkmaktadır. Yeğenlerinin yumurtalarını döllemek için pusuda bekleyen I ̇nuvayla’u, antilop 

eşgaline bürünerek kızıyla birleşen Prajapati, Büyük Tufan esnasında bir su kabağı içinde insan soyunu 

oluşturan Nü Wa ile Fu Xi ve bilmeden de olsa babasını öldürüp annesiyle evlenen Odipus ensest 

yasağını delen birer karakter olarak mitik dünyada adlarından söz ettirmektedirler. Bu çalışmada ise 

Türk edebiyatının ödüllü kadın yazarı Şebnem İşigüzel'in "Bir Öğleden Sonra" (2006) öyküsü ile 

Annemarie Schenkel'in "Cinayet Çiftliği" (2006) romanı ensest motifi bağlamında metne bağlı 

yöntemle karşılaştırılacaktır ve iki eserin ortak noktası olan ensest motifinin öncelikle mitolojiyle olan 

göbek bağına ve ulusal ve uluslararası edebiyat geleneğindeki yerine ilişkin bilgi verilecektir. Daha 

sonra çalışmanın odak noktasındaki her iki eserdeki kadın ana karakterlerin ensest olgusuna ilişkin 

tutumlarının ortak arketipsel kökleri gün ışığına çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ensest, kadın, arketip. 

Transhumanistic Reflections on “Dawn” and “Kung Fu Traveller” 

Meryem AYAN 

Pamukkale University 

 

Feryal ÇUBUKÇU 

Dokuz Eylül University 

 

The term ‘transhumanism’ was first used by Julian Huxley in 1927 in his work Religion without 

Revelation. Transhumanism is recently defined as a “loosely defined movement that promotes an 

interdisciplinary approach to understanding and evaluating the opportunities for enhancing the human 

condition and the human organism opened up by the advancement of technology” (Bostrom, 2003, 

p.493). One of the most crucial characteristics of the transhumanist agenda refers to a particularly 

profound pedagogical reflection: while humanism tends to rely exclusively on educational and cultural 

refinement to improve human nature, transhumanism promotes the application of emerging 

technologies in order to overcome limits imposed by our biological and genetic heritage (More, 2013, 

p.4). To this end, transhumanists pay attention to various strategies of human enhancement such as 

genetic engineering, information technologies, the development of molecular nanotechnology and 

artificial intelligence (Bostrom, 2003, p. 493). Recent literary texts all around the world display either 

enhanced human beings or aliens. The texts selected for the analysis, Dawn by Octavia Butler and Kung 

fu Traveller by Hua Liu, are based on the alien invasion and the way human beings resist it. The purpose 

of this study is to highlight the western and eastern perspectives into the enhancements in human beings 

and compare and contrast the ways to suggest and illustrate what is wrong with humans and how we 

can be improved. While the solution lies in sending the robot copy of the Chinese general into the old 

times in China and equipping the robot with kung fu style in the Chinese text, it is the collaboration in 

Dawn. 

Keywords: Transhumanism, Chinese literature, American literature. 
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Türkiye’deki Karşılaştımalı Edebiyat Çalışmalarına Dair Bir İnceleme 

Ertuğrul AYDIN  

Doğu Akdeniz University 

 

Türkiye’de XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına önem 

verilmeye başlanmıştır. Türk okuyucusu, karşılaştırmalı edebiyatla ilk olarak, 1937 yılında Şerif 

Hulusi’nin Her Ay dergisinde çıkan “Mukayeseli Edebiyat” başlıklı yazısıyla tanışmıştır. Bu yazıda 

yazar, hem ‘ulusal’ edebiyat tarihinin sağlayacağı bilginin diğer milletlerin edebiyatlarını tanıyınca daha 

da zenginleşeceğinin altını çizmiş hem de, batıda gelişmekte olan karşılaştırmalarının tarihçesinden söz 

etmiştir. Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyat biliminin, “üniversite” aracılığıyla şekillendiğini 

söyleyebiliriz. İstanbul Üniversitesi’nde 1943-1960 yılları arasında Fransız Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nde ders veren Cevdet Perin ile yine bu üniversitede 1946-1974 yılları arasında Fransızca 

okutmanlığı yapan Cemil Meriç’in çalışma ve çabaları ülkemizde karşılaştırmalı edebiyatın 

yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Türkiye’de bu alandaki çalışmalar, daha sonra, 1976-2008 

yılları arasında Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Gürsel Aytaç tarafından 

sürdürülmüştür. Bugün ülkemizde iki ayrı üniversite Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü kurulmuş ve 

eğitim-öğretime başlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı 

bu bölümlerde “karşılaştırmalı edebiyat/komparatistik” çalışmaları yapılmaktadır. Bu araştırmamızda, 

Türkiye’de 1937-2019 yılları arasındaki sürede yapılan çalışmalar üzerinde durularak; karşılaştırmalı 

edebiyat biliminin literatürü saptanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Komparatistik, Edebiyat Tarihi. 

Selim İleri’nin Hepsi Alev Romanında Bilinç Akışı Tekniğine Dayalı Dil ve Anlatım 

Özellikleri 

Hasene AYDIN 

Bursa Uludağ University 

 

Bilinç akışı tekniği, edebiyatta modern anlatım yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Kahramanların 

iç dünyalarında olup bitenleri anlatmaya yarayan bu yöntemle kahraman öne çıkarılarak yazar saf dışı 

bırakılır. Özellikle düzensiz anlatımlarla dikkati çeken bilinç akışı, genellikle psikolojik çözümlemeye 

dayalı eserlerde tercih edilir. Türk edebiyatında bilinç akışı tekniğinden yararlanan yazarlardan biri de 

Selim İleri’dir. Bu bildirinin konusu olan Hepsi Alev adlı romanında da bu yöntemi başarılı bir şekilde 

kullanır. Eserde Bizans imparatoriçesi İrene konu edilmiştir. İrene, sürgündedir ve bu dönemde aklından 

geçenleri anlatmakta; çağrışımlarla hayatını gözden geçirmektedir. Bilinç akışı yöntemiyle geçmiş ve 

konuşma anı birleştirilerek İrene bütün yönleriyle okuyucuya sunulur. Araştırmalarda bilinç akışı 

tekniği kullanılırken çoğu zaman dil bilgisi kurallarının göz ardı edildiği belirtilmektedir. Ama hangi 

kurallara uyulmadığı ya da nasıl bir anlatımın tercih edildiği ayrıntılarla incelenmemiştir. Bu bildiride 

Selim İleri’nin Hepsi Alev romanı örnek alınarak bilinç akışı tekniğinden kaynaklanan kullanımların 

dil bilgisi kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Roman, bu anlamda pek çok veri 

sunar. Sürekli geri gidişler ve ana dönüşler, anlatımda dağınıklığa sebep olmuştur. Birbirinden anlamca 

kopuk cümlelerin varlığı, yüklemsiz kesik cümlelerin oldukça fazla kullanılması, tutarlılık ilkesinden 

uzaklaşıldığını göstermektedir. Yine alışılmamış bağdaştırmalarla da sıra dışı kullanımlar yaratılmıştır. 

Kahramanın, aklına gelenleri kesik kesik sunması, eksiltilerden dolayı cümle sayısını artırmış; böylece 

dilde en az çaba ilkesi ihmal edilmiştir. Çoğu yerde yüzey yapıda gereksiz tekrarlar yapılması da dilde 

tasarrufa gidilmediğini göstermektedir. Bunların dışında dil bilgisi kurallarına aykırılık göstermeyen 

bazı kullanımlar da bilinç akışı tekniğine bağlı olarak tercih edilmiştir. Kahraman, okuyucuyu 

bilgilendirmek için ara cümle ve ara sözlerden sıkça yararlanır. Duyguları dile getiren bu açıklayıcı 

ifadelere bazen yanlış ya da eksik ifadeleri doğrulamak üzere başvurulduğu da görülür. Sık sık 

kullanılan devrik cümleler de bilincin karışıklığının bir göstergesidir. Seçilen dil birimleri, okuyucuyla 

dertleşme havası hâkim olduğu için, kimi zaman gizli bir diyalog havası yaratmıştır. Bildiride bu ve 

benzeri konular örneklendirilerek bilinç akışının dili ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Selim İleri, Hepsi Alev, bilinç akışı, dil ve anlatım, cümle.  
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A Woman Taking up the Pen: Anna Weamys and A Continuation of Sir Philip Sidney’s 

Arcadia 

Merve AYDOĞDU ÇELİK 

Dr., Independent Scholar 

 

A popular romance by a popular courtier, Sir Philip Sidney’s Arcadia was the best-selling prose fiction 

of the 1590s England. Sidney wrote the Old Arcadia, which consisted of five books, earlier than the 

New Arcadia. In the New Arcadia, a revision of the Old Arcadia, which was composed of three books, 

he followed the original plotline while he also added new episodes and reshaped some narratives. The 

product of an arduous work, it broke off mid-sentence due to Sidney’s untimely death in 1586. This 

incomplete text was published in 1590. In the posthumously published 1593 Arcadia, a merger of the 

Old Arcadia and the New Arcadia, Sidney invited the reader to continue his text (the original ending of 

the older version). Even though he used the male personal pronoun to address his successors, Anna 

Weamys was the only woman to take up the challenge. Writing at a time when female romance reading 

and writing were frowned upon by the patriarchal culture and authorship was predominantly considered 

to be a male activity, Weamys not only interpreted the narrative threads Sidney left unfinished from a 

female point of view but she also produced her own independent work. Within this framework, taking 

into consideration the question “Is a pen a metaphorical penis?” Sandra Gilbert and Susan Gubar pose, 

and the cultural understanding of romance and women’s preoccupation with the genre in the seventeenth 

century, this paper examines how Weamys shatters the hegemony of Sidney in A Continuation of Sir 

Philip Sidney’s Arcadia (1651) in order to establish her literary authority as a female author. 

Keywords: Anna Weamys, Sir Philip Sidney, romance, authorship, seventeenth century women’s writing. 

Foucault’s Concepts of Power and Freedom in And I and Silence by Naomi Wallace 

Belgin BAĞIRLAR 

Aydın Adnan Menderes University 

 

This study aims to interpret the efforts of the female characters, Jamie and Dee, in And I and Silence 

(2011) written by Naomi Wallace, to be free and their resistance to power within the framework of 

Michel Foucault's Discipline and Punish (1975). Emphasizing concepts like power, freedom, and 

resistance, Foucault advocates nobody is out of power because there is no place where power is not. 

Furthermore, it is impossible not to mention freedom wherever there are power and resistance where 

freedom exists. Wallace exhibits two female characters who are convicted of different crimes and met 

in prison. While Jamie is African American, Dee is a white American woman. Both women dream of 

making a good life together after being freed from prison. The moment Jamie and Dee get out of prison, 

they deem that they have gotten rid of power and are free. However, both of them start to resist as they 

encounter power again. Characters who feel power more as they resist, eventually accept that power is 

everywhere. They commit suicide to be free whether or not it is an exact solution. As a result, Wallace 

effectively reveals the American power system with her contemporary play. Moreover, Wallace's 

characters are instances of Foucault's conceptualization of power, freedom, and resistance. 

Keywords: And I and Silence, Naomi Wallace, Foucault, Freedom, Power. 
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Words and Groups of Words in Russian Syntax 

Hadi BAK 

Atatürk University 

 

Formal indicators or formal syntactic indicators of syntax are different language tools. They express 

syntactic meanings at different angles, such as grammatical semantics and communication indicators. 

It is possible to classify these indicators on different bases. For the first time, the famous Russian linguist 

A.M. Peshkovskiy separated the formal indicators and described them according to four distinct species. 

It ranks the four types as follows: word shape, auxiliary words, word order, and intonation. Another 

classification also exists. According to this classification, all formal instruments can be separated 

according to their relation to language, i.e. they are separated according to their connection to Morpho-

synthaxis and specifically to synthaxis. Peshkovsky ' s depiction is based on word shapes and simple 

non-derived prepositions, while the other auxiliary words, which are all other remaining indicators, are 

morphological and syntactic from a broad pain, and in a sense, word order and intonation. The most 

basic elements of syntax are word groups. Language unions formed with more than one word to indicate 

entities, movements, and concepts that are met with one word more broadly, or to meet similar situations 

that cannot be expressed in one word, are called word groups. Word groups have to form an integrity. 

They have to make a harmony according to the meaning and structure of the sentence. It is possible to 

examine the morphological forms of words, simple non - derived prepositions, derived prepositions, 

two or more conjugate words, suffixes, prepositions, pronouns in auxiliary function, intermediate-mode 

words, word index, tone. In this study, we will focus on the word index. 

Keywords: Russian, Turkish, Syntax, Word Index , Word. 

Investigating Cognitive Processes in Translation 

Zeynep BAŞER 

Kırıkkale University 

 

In the last decade, there has been a growing interest of researchers in understanding the cognitive 

processes that underlie the act of translation. Cognitive processes in translation studies refer to the 

mental processes in the translator's brain while rendering a text from one language into another until the 

target text comes out or while revising the translated text with/without the assist of external tools. This 

interest of research, often named as Translation Process Research (TPR) or Process-oriented Translation 

Studies, has been characterized by a strong empirical orientation. Methodological innovations have 

enabled researchers to develop a sophisticated understanding of the underpinnings of the processes in 

the translator's brain. A manifold of instruments and research designs, ranging from verbal protocols, 

key logging and screen recording technologies to eye-tracking experiments and neuroimaging such as 

EEG, fMRI and fNIRS tools, have been utilized. Additionally, TPR has been naturally associated with 

interdisciplinarity, and considerable contributions from and interfaces with several fields have been 

witnessed - the most prominent of which is cognitive science. This paper aims to discuss the importance 

of integrating a cognitive perspective into translation studies and to present the last ten years of cognitive 

translation studies with a comparison of the case in Turkey and the general picture around the world for 

the purpose of inviting further relevant studies. 

Keywords: Cognitive Processes, Translation, Translation Process Research. 
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A Universal Parser or Language Specific Processing Strategies? A study on RC 

Attachment Preferences in Turkish 

Zeynep BAŞER 

Kırıkkale University 

 

Annette HOHENBERGER 

University of Osnabrück 

 

This study investigated syntactic priming of relative clause (RC) attachment preferences in monolingual 

Turkish speakers through a series of experiments. Cross-linguistic variations in RC attachment 

preferences have implied that parsing strategies may not be guided by universal principles but language-

specific parameters. Thus, several models put forth their assumptions about the universality of the parser 

and the underlying mechanisms working in the initial analysis, and the sources of information used in 

sentence processing. However, there is not one single model, the predictions of which could account 

for all the contradictory findings obtained in a myriad of studies using different materials and tasks in 

different languages. In order to investigate RC attachment preferences further in detail, we conducted 

two offline (pen-and-paper) tasks and an online (self-paced reading) task. The results showed that 

monolingual Turkish speakers had no clear attachment preferences on condition that several 

confounding factors were controlled. More precisely, RC attachment preferences varied depending on 

the semantic factors (e.g. semantic associations of the host NP with the proximal and the distal 

predicate), task requirements (e.g. implicit or directed), and techniques (e.g. offline or online) employed 

in the studies. Nonetheless, the effect of syntactic priming showed that monolingual Turkish speakers 

distinguished the tree hierarchical configuration of the alternative attachment interpretations. 

Furthermore, the results suggested that a tendency towards NP1 attachment preference might be 

attributed to processing difficulty, as a strategy to minimize cognitive demand, arising from conditions 

such as structural complexity (active vs. passive), animacy (animate vs. inanimate), and working 

memory capacity. 

Keywords: Syntactic priming, Relative clause attachment, Sentence processing, Turkish. 

The Yellow Wallpaper Adlı Öyküde Güç Dengelerinin Saptanması ve Çeviri 

Göstergebilimi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 

Burcu Nur BAYRAM 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 
Bu çalışmanın amacı Charlotte Perkins Gilman’ın The Yellow Wallpaper (1892) başlıklı kısa öyküsünü çeviri 

göstergebilimi yaklaşımıyla çözümlemek ve çevirilerini değerlendirmektir. Gilman’ın özgün metninde 

eyleyenler arasında farklı şekillerde oluşan güç dağılımı ve buna bağlı olarak özerklik-bağımlılık ilişkilerinin 

açıklığa kavuşturulup incelenmesi, metnin çözümlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Jean-Claude 

Coquet’nin öne sürdüğü Söyleyenler Kuramı (1997-2007) ışığında Sündüz Öztürk Kasar’ın Paris 

Göstergebilim Okulu çalışmalarından derlediği metin çözümleme işlemlerinden söyleyenlerin öznelik 

dönüşümleri, eyleyenlerin kipsel donanımları ve anlatıdaki sözleşmeler (2009) bu amaca yönelik olarak 

incelenmiştir. Öykünün Aksu Bora tarafından 2012 yılında yapılan çevirisi ile Başak Çaka tarafından 2018 

yılında yapılan çevirisinin değerlendirilmesinde ise Öztürk Kasar’ın (Öztürk Kasar & Tuna, 2015-2018) 

geliştirdiği Çeviride Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliğinden yararlanılmıştır. Yapılan değerlendirme 

sonucunda özgün metindeki bazı söylemlerin erek metinde korunduğu görülürken bazı söylemlerde 

eyleyenler arasındaki güç dengelerinin çeviri yoluyla dönüşüme uğradığı tespit edilmiştir. Söylemlerin 

çevirilerindeki söz konusu dönüşümlerin çoğunlukla anlamın aşırı yorumlanması eğiliminden kaynaklandığı 

görülmüştür. Saptanan diğer eğilimler ise anlamın eksik yorumlanması anlamın bozulması ve anlamın yok 

edilmesi eğilimleridir. Sonuç olarak, göstergebilimsel çözümlemenin çeviri sürecine ve özgün metnin anlam 

evreninin çözülmesine kolaylaştırıcı yönde katkı sağladığı ve buna ek olarak özgün anlamın erek metinde 

yeniden üretilmesi sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen anlam dönüşümlerinin en aza indirilmesi ya da 

önlenmesi konusunda çevirmene yardımcı olabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri Göstergebilimi, Çeviribilim, Söyleyenler Kuramı, Anlam Bozucu Eğilimler 

Dizgeselliği, Sarı Duvar Kâğıdı. 
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Le Mythe de L’androgyne et Les Identités Sexuelles dans L’œuvre Romanesque de 

Marguerite Yourcenar 

Esra BÜYÜKŞAHİN 

Selçuk University 

 

Les mythes, en tant que productions intellectuelles et religieuses de l’Homme, ont joué et jouent toujours 

un rôle important dans la production artistique et littéraire des époques non seulement parce qu’ils 

constituent l’héritage culturel commun de toute l’humanité et qu’ils constituent des constantes de 

l’inconscient collectif, mais aussi parce qu’ils offrent des possibilités sémantiques et formelles aux 

écrivains par leur valeur profonde et multivalente à l’égard symbolique et leur « souplesse » formelle. 

Le mythe de l’Androgyne, selon lequel les hommes ne se divisaient pas en deux sexes comme homme 

et femme au début mais en trois comme homme, femme et l’être androgyne, reflète ces caractéristiques 

générales des mythes. Le mythe de l’Androgyne peut entreprendre de nouvelles fonctions, s’enrichir et 

s’actualiser avec de différentes significations et de nouvelles évocations y attribuées par l’écrivain. 

Marguerite Yourcenar, qui a donné un statut important aux mythes et à l’Antiquité dans ses œuvres, a 

fait appel au mythe de l’Androgyne à la fois pour surmonter un sujet considéré comme un tabou; rendre 

la trame plus compliquée ou intéressante et pour exprimer ses idées d’une manière symbolique et 

allusive à propos des sexes et de la sexualité. Il est possible de voir que Marguerite Yourcenar donne 

une place importante à ce mythe en particulier dans ses romans intitulés Coup de Grâce et Anna, soror 

à travers sa réécriture et qu’elle y retourne dans d’autres ouvrages par les voies d’allusion et d’évocation. 

Dans cette communication, nous allons essayer d’abord de révéler le mythe de l’Androgyne dans les 

œuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, dont Coup de Grâce, Anna, soror, Feux, Alexis ou le 

Traité du vain combat, Les Nouvelles orientales. Nous allons essayer ensuite d’exposer la fonction du 

mythe, en quoi il enrichit l’ouvrage et la raison pour laquelle l'auteur y fait appel. La méthode adoptée 

dans le travail se constituera surtout celle de la littérature comparée et nous allons nous adresser 

également aux études de genres. 

Mots clés: Mythologie et Littérature, Androgyne, Marguerite Yourcenar, « Coup de Grâce », « Anna soror ». 

Alman Karikatüristlerin Gözünden Türkler 

Mehmet Burak BÜYÜKTOPÇU 

Kafkas University 

 

Türk ve Alman toplumları arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiler sonucunda doğal olarak olumlu ya 

da olumsuz önyargılar oluşmuştur. Bu önyargılar, bir özelliği de bir insanın veya bir olayın bazı 

özelliklerinin kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek amacıyla genellikle hiciv-komedi özelliği ile 

birlikte çarpıcı şekilde resmedilme sanatı olan karikatür ile aktarılmaktadır. Bu çalışmada arşiv tarama 

tekniği ile derlenen 2015-2018 yılları arasında yayımlanmış Alman karikatüristlere ait örnekler hem 

olumlu hem de olumsuz önyargılara göre sınıflandırılarak göze çarpan oryantalist bakış açısına dayalı 

özellikler yorumlama yöntemiyle incelenecektir. Ayrıca, Türklerin ritüelleri veya geleneklerine 

Almanların bakış açıları da değerlendirilerek, Türklerin hangi yönleriyle alay edildiği ya da hangi 

yönlerinin övüldüğü sorularına yanıt aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karikatür, Alman Karikatürleri, İmge, Türk İmgesi, Alman Karikatürlerinde Türk İmgesi. 
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Söylem Çözümlemesi Dersinde Öğrencilerin Çeviri Üst Edinçleri: Gözlemler, Sorunlar 

ve Öneriler 

Alize CAN RENÇBERLER 

Trakya University 

 

Çevirmen adayı olan öğrencilerin çeviri eğitimleri sırasında farklı metin türlerinin nasıl çevrilmesi 

gerektiği konusunda yaşadığı kararsızlıklar çeviri eğitiminin inceleme alanına girmektedir. Çeviri 

eğitimi veren araştırmacılar tarafından derslerde sağlanan rehberlik ile öğrencilerin problem çözme ve 

karar verme becerilerine yoğunlaşarak öğrencilerde farkındalık yaratılması ve öğrencilerin çeviri 

sürecinde doğru kararlar vermesi sağlanabilir. Çeviri sürecinde kararlarını doğru veren bilinçli 

çevirmenler yetiştirilebilmesi için öğrencilerin dâhil oldukları çeviri sürecinde ne gibi problemlerle 

karşılaştıkları ve olası çözüm yolları belirlenip; öğrencilere metin türü ve kültür bilgisi dâhilinde 

çeviride hangi kararların doğru olacağı sezdirilebilir. Bu çalışmada, çeviri eğitimine dair görüşlerden 

hareketle Esra Birkan Baykan (2013) tarafından çeviri üst edinci olarak isimlendirilen, problem çözme 

ve karar verme, araştırma, metin bilgisi, alan/konu bilgisi ile kültür/dil bilgisi başlıklarından oluşan 

basamaklarla öğrencilerin kendi çeviri süreçlerinin farkına vararak çeviriye problem çözme odaklı 

yaklaşmaları amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, söylem çözümlemesi dersinde çeviri eğitimlerinin 

üçüncü yılında olan öğrencilere bir reklam metni ve görev tanımı verilmiş, çeviri sürecinde nasıl kararlar 

aldıkları gözlemlenmiş, çeviri üst edincinin edinilmesinde karşılaşılan sorunlar belirlenmiş ve bu 

sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çeviri derslerinde uygulanabilecek metodolojik öneriler 

getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri eğitimi, çeviri üst edinci, çevirmen kararları. 

A Comparison Between Translating into Mother Tongue and Translation into the 

Second Language from the Perspective of “Domestication” and “Foreignization” 

Concepts of Venuti 

Selim Ozan ÇEKÇİ 

Kırıkkale University 

 

Translation in 21st century is not just merely seen as translating grammatical rules, syntaxes and 

vocabulary. It is seen as a powerful tool in shaping the cultures. In today’s world, countries and cultures 

do not have the equal power, they have unequal cultural power that effect the others. All the countries 

especially after the 1990’s realized the importance of power of their cultural. This power is called as 

“soft power”. In order to reinforce their power and hegemony in the world, countries try to improve 

their soft powers and try to be culturally effective on the others. This cultural unequality and power 

relations are studied in Translation Studies because translation is one of the most powerful tool for 

cultural interactions and relations. In this context, Lawrence Venuti’s “Domestication” and 

“Foreignization” concepts are scrutinized to reveal the unequal cultural power interactions via 

translation. In this regard, by using Javier Franco Aixela’s methodology for translation of Culture 

Specific Items, Sait Faik Abasıyanık’s stories and their translations are studied. Story of Sleeping In 

The Forest’s translation was done by a Turkish translator Nilüfer Mizanoğlu Reddy, the other story 

Such a Story is translated by American translators Joseph and Viola Jakobson. By comparing two of 

the case studies, it is aimed to find out while translating from Turkish into English whether translation 

into mother tongue and translation into second language create a differance. Besides, does national 

origin affect translation tendency towards “Domestication” or “Foreignization” in Venuti’s terms. 

Keywords: Domestication and Foreignization, Sait Faik Abasıyanık, Lawrence Venuti, Translating into Mother 

Tongue, Translating into the Second Language, Culture Specific Item Translation. 

  



20 

 

“Colonized by Gender But Colonizer by Race”. The Schizophrenia of Women 

Travelers in 19th Century Ottoman Turkey 

Barbara Dell'Abate ÇELEBİ 

İstanbul University 

 
My paper aims to analyze the narratives of a representative sample of Western women (English, French and 

Italian) visiting and writing about Ottoman Turkey during the 19th century highlighting their schizophrenic, 

dual position as “colonized by gender but colonizer by race” (Ghose, 1998). Drawing theoretical support 

from feminist and post-colonial studies on women’s travel writing (Melman, 1992; Lowe, 1991; Mills, 1991; 

Lewis, 1996 and 2004; Yeğenoğlu, 1998; Foster, 2002) and utilizing the methodological tool of 

intersectionality my paper intends to show that gender is a salient variable that assumes importance in the 

interaction with discursive constraints, related to imperialism, femininity, authority, aesthetics, publishing 

etc. and at the same time needs to be weighted in respect to the deep heterogeneity that characterized women 

travelers, different by nationality, faith, class, marital status, education, political and social ideology. This 

research draws deeply from Edward Said’s seminal work Orientalism (1978) and tries to work towards filling 

up a gap left by the late Said in his study: the issue of gender. In the afterwards of the book Orientalism and 

within the domain of post-colonialism and feminist studies in the 1990s many critics have tried to shed light 

on the issue of gender within Orientalism enquiring on the weight that belonging to the female gender had in 

the representation of the Orient. Both within and outside the colonial context the question of whether and 

how women travelers write differently from men remains central. By showing the broad spectrum of 

perspectives envisaged by women writers, their position as both oppressors and at the intersection of multiple 

oppressions, this paper argues for a more complex model of both gender and colonialism, where women 

travel writings can be located at the intersection of shifting and multiple overlapping circles. 

Keywords: Women travelogues, Orientalism, Feminism, Postcolonial studies. 

Yazınsal Yapıtlar ve Çevirilerinde Şiddet Göstergelerini Çözümlemek: The Strange 

Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ve Treasure Island 

Begüm ÇELİK  

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 
Ayrımcı söylemler günlük hayatımıza çoktan yerleşmiş; sadece maruz kaldığımız değil, belki de farkında 

olmadan bizim de kullandığımız ve yine farkına varamamaktan dolayı istemeden de olsa bazen normal 

karşılayacak kadar hissizleşmiş olabileceğimiz ifadelerdir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri 

ayrımcılığın hayatın pek çok alanına farklı şekillerde yayılmış olmasıdır. “Ben” dışındaki herkes aslında bir 

farklılığı temsil eder ve bu farklılık dünyadaki birey sayısı kadar çeşitli olabilir. Bu yüzden yazınsal yapıtların 

içine işlemiş olan ayrımcı söylemler de neden oldukları algıların getirdiği yargıların sonucunda pek çok 

toplumsal soruna yol açabilir. Bu noktada, yazınsal yapıtlarda çeşitli şekillerde yer alan ayrımcılık, 

ötekileştirme ve dışlama temelli şiddet göstergelerine yönelik farkındalık geliştirmenin öneminin altını 

çizmek gerekir. Bu çalışmada Robert Louis Stevenson’ın The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ve 

Treasure Island başlıklı öyküleri bu tür göstergelerin saptanması amacıyla Marksist, feminist ve postkolonyal 

eleştiri kuramları çerçevesinde ele alınarak, Viktorya Dönemi İngilteresi’nde dikkat çeken cinsiyet, ırk ve 

sınıf farkı ayrımcılığının bu yapıtlardaki yansımalarına ışık tutulmaktadır. İncelenen kitapların birbirleriyle 

konuca ilintili olmamasına ve yazarın da ayrımcı bir kimlikle tanımlanmamasına rağmen yapıtlarda bu 

göstergelere rastlanmasının aslında ayrımcı söylemlerin normalleştirilmesinin bir sonucu olabileceği ve 

kasıtsız olarak kullanılmış olsalar dahi fark edilip saptanmamaları halinde kimi toplumsal eşitsizliklerin örtük 

pekiştiricisi olarak işlev görebilecekleri üzerinde durulmaktadır. Bahsedilen ayrımcılık, ötekileştirme ve 

dışlama temelli şiddet göstergelerinin erek metne nasıl aktarıldığına da bakabilmek için bu çalışmanın ikinci 

bölümünde çeviri değerlendirmesine yer verilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken Sündüz Öztürk Kasar’ın 

geliştirdiği “Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliği”nden yararlanılmakta ve böylelikle, çevirilerde bu 

göstergelerin yer yer görünür kılındığı, yer yer de çeşitli şekillerde dönüştürüldüğü ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Söylem çözümlemesi, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Treasure Island, Çeviri 

göstergebilimi. 
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Can Yücel ve Çevirmen Etiği 

Cemre ÇELİK 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 

Uyarlama ve yeniden yazma stratejileri çeviri ediminin hem ayrılmaz bir parçası hem de eleştiri odağı 

olmaya devam etmektedir. Bu gibi stratejileri uygulayan çevirmenler ve çevirileri, çeviribilimdeki 

“sadakat” kavramı çerçevesinde eleştiri odağı olmaktan kurtulamamıştır. Türkiye’de bu duruma maruz 

kalan ve çok dikkat çeken çevirmenlerden biri ise Can Yücel olmuştur. Yücel yaptığı şiir çevirilerinde 

yerelleştirmeye oldukça önem veren ve kaynak dizgedeki şiiri erek dizgeye duygusal açıdan yansıtmayı 

kendisine amaç edinen bir çevirmendir. Fakat şiir çevirisinin mümkün olup olmadığının hala tartışıldığı 

ortamlarda şiirin yerelleştirme yöntemi ile yeniden yazılması (çevrilmesi) Yücel’i eleştirinin odağı 

haline getirmektedir. Bu duruma ilişkin olarak, Yücel ise yaptığı işin ve verdiği kararların arkasında 

durarak kendisine “Çevirmen” değil de “Türkçe Söyleyen” denmesini istemiş ve eleştirilere karşı bu 

şekilde bir çözüm yaratmıştır. Bu çalışmanın da asıl amacı, Yücel’in kendisini erek dizgede bir söylem 

üreticisi olarak kabul etmesi ve yaptığı işin arkasında durması açısından çevirmen etiğine uygun 

davrandığını öne sürmektir. Bu bağlamda, çevirinin sadece diller arası geçiş sağlayan bir köprü 

olamayacağını göstermek için Maria Tymoczko’nun “in between” kavramından yararlanılmaktadır. 

Yücel’in söylediklerini üstlenip kararlarının arkasında durması durumu ise Jean-Claude Coquet’nin 

“özne” kavramı üzerinden incelenmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada Yücel’in çevirmen olarak erek 

dizgede yeniden bir söylem oluşturmak ve söylediğini üstlenmek suretiyle kendini özne olarak ortaya 

koyması ve bu durumun arkasında durarak aldığı kararları sebep-sonuç ilişkisi ile anlatması üzerinden 

çevirmen kararları ve etiği arasındaki ilişkiye dair genel bir analiz yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Can Yücel, Şiir Çevirisi, Söylem Üreticisi, Çevirmen Kararları, Etik. 

Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme (Post-Editing) İşlemine Yönelik Kapsamlı Bir 

İnceleme 

Caner ÇETİNER 

Kırıkkale University 

 

Makine Çevirisine yönelik son yıllarda artan bir talep görülmektedir. Diğer bir ifadeyle Makine Çevirisi 

sistemlerindeki güncel gelişmeler hem çeviri piyasasında hem de çeviriye ilişkin akademik çevrelerde 

ilgi uyandırmıştır. Böylece, bir zamanlar ALPAC raporuyla kesintiye uğrayan Tam Otomatik Yüksek 

Kalitede Makine Çevirisine yönelik umutlar tekrar canlanmıştır. Ancak farklı birçok deneysel çalışmada 

ortaya konduğu üzere Makine Çevirisi sistemleri henüz, herhangi bir düzeltme gerektirmeden kolayca 

yayımlanabilir çeviri ürünleri ortaya koyacak durumda değildir. Bu şartlar altında “Makine Çevirisi 

Sonrası Düzeltme İşlemi (Post-Editing) isimli yeni bir araştırma alanı ortaya çıkmıştır. Literatürdeki en 

yaygın tanıma göre Post-Editing, Makine Çevirisi tarafından çevrilen bir metnin düzeltilmesi veya 

değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tanım normal bir çevirmen ile Makine Çevirisi Sonrası 

Düzeltme İşlemini gerçekleştiren çevirmen arasındaki ayrıma dikkat çekmektedir. Ayrıca, ilgili 

alanyazında belirtildiği üzere, nihai çeviri ürününün kalitesi büyük ölçüde makine çevirisinden çıkan 

ham çeviriye bağlıdır. Bu yüzden denetimli dilbilgisi kuralları veya ön-düzeltme adımları gibi 

parametreler makine çevirisinden çıkan ham çevirinin yüksek kalitede olmasını sağlayan etkenler olarak 

ön plana çıkmıştır. Ayrıca, çevirmenin rolü ve dahil olduğu süreç dikkate alındığında Makine Çevirisi 

Sonrası Düzeltme İşlemi, Çeviribilimde yeni paradigma değişimlerinin yolunu açmıştır. Ancak, tüm bu 

hususlar ve kavramlar ilgili alanyazında birbirinden bağımsız olarak açıklanmaktadır. Bu yüzden bu 

çalışma betimleyici bir metotla bu kavramları kapsamlı olarak ele almayı, birbirleriyle ilişkilendirmeyi 

ve Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme İşleminin yerini Çeviribilimdeki dönemler açısından incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Makine çevirisi, Makine çevirisi sonrası düzeltme işlemi (Post-Editing), ön-düzeltme işlemi, 

denetimli dilbigisi kuralları. 
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Paratextual Analysis of Autobiographies by William Butler Yeats 

Raşit ÇOLAK 

Uşak University 

 

William Butler Yeats who was born on 13th of June 1865 in Ireland is world famous Nobel laureate 

poet and writer. He is also known as playwright who wrote unforgettable works and inspired many other 

great playwrights such as John Millington Synge to write plays. Love for woman, nation, God, land, 

freedom and independence are some of themes in his poems. It is expected to analyse Irish statesman, 

William Butler Yeats from different perspective through the book The Collected Works of William 

Butler Yeats Vol. III: Autobiographies whose editors are William H. O’Donnell and Douglas N. 

Archibald. It was published in New York in 1999 by Scribner. Paratextuality approach which is 

determining criteria for evaluating life of the poet belongs to French literary critic Gérard Genette. 

Paratext is comprised of two texts which are peritext and epitext. Peritext is everything related within 

the book and epitext is accepted all the things outside of the book. Epitext will be in the focus of the 

paper. Some reveries over his childhood and youth will be told and a new approach which is 

paratextuality will be introduced to new researchers. By this way, it may contribute to analyse life and 

works of other great literary figures. 

Keywords: William Butler Yeats, poems, paratextuality, Gérard Genette, epitext, peritext. 

 

Food as the Healing Process in “Little Forest” and “Like Water For Chocolate” 

Feryal ÇUBUKÇU 

Dokuz Eylül University 

 

Meryem AYAN 

Pamukkale University 

 

Food is one of our most basic desires. It is the first thing we ask for after being born, the fuel for our 

work and our reward at the end of a long day. Moreover, it has been an integral element of storytelling 

since Eve ate the apple. The notion that food can change us has a long history; as the adage has it, "You 

are what you eat." In some cases this means that food acts essentially as a drug. More often, though, 

food is seen as having a medicinal effect and the transformative effects of food tend to run deeper, 

altering the soul as well as the body. Lembas, the Elven bread in The Lord of the Rings, resembles a 

food pill in its physical effects, but it is also shown as lightening the souls of good people while being 

inedible to evil creatures such as Gollum. Furthermore, anthropologists suggest that some aspects of 

culture (for example, a food pattern) have a functional role and a sort ofsign to denote something about 

culture. Barthes uncovers some of these signs and calls for the widening of the very notion of food from 

a collection of products that can be used for statistical and nutritional studies to a system of 

communication, a body of images, a protocol of usages, situation, and behavior. According to Barthes, 

in this system, each “item of food sums up and transmits a situation; it constitutes an information; it 

signifies” and thus becomes a “real sign” or “a metaphor” in “a veritable grammar of foods” (1997: 21–

22). The aim of this study is to show how “to make explicit the covert meanings of this food cultural 

system” by “treating it as languages” in order to discover the deep structures of meanings beneath the 

surface of communication in two novels about two women seeking for happiness through cooking in 

Little Forest by Japanese author Daisuke Igarashi and Like Water For Chocolate by Mexican novelist 

Laura Esquivel. 

Keywords: Food, Mexican literature, Japanese literature, feminism, healing. 
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Mekanın Poetikası Olarak Safiye Erol’un Romanlarında İstanbul ve Edirne 

Necla DAĞ 

Aksaray University 

 

Roman, öykü, makale ve incelemeleri ile tanınan Cumhuriyet dönemi yazarlarından Safiye Erol, küçük 

yaşlardan itibaren almaya başladığı dil eğitimini tamamlamak üzere Almanya’ya gider. Almanya’da 

doktora eğitimini tamamlayarak ülkesine dönen Erol, Batı ve Doğu kültürlerine ait ögeleri 

çalışmalarında başarılı bir şekilde işler. Safiye Erol’un aşk anlayışının zaman zaman tasavvufi bir eğilim 

göstermesi, onun şehir üzerine yoğunlaşmasını sağlar. Şehre ait tabiat unsurlarının yanı sıra tarihini de 

incelemeye alan yazar, şehri kişiselleştirerek ona bir canlı gibi seslenir. Olayların kurgulanmasında şehri 

merkezi bir yere oturtan Safiye Erol, romanlarında İstanbul ve Edirne için özel bir yer ayırır. Bu iki 

şehrin Osmanlı’nın kuruluş ve diğer dönemlerindeki önemine binaen şehrin tarihsel dokularına bir 

kutsallık atfeder. İstanbul ve Edirne; tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal yapılarıyla kahramanların 

yaşadığı olaylara tanıklık eder. Kahramanların gelişimini tamamlamaları ve seçimlerde bulunmaları; 

şehrin kişi üzerinde bıraktığı etkiyle özdeşleştirilir.  Bu çalışmada geçmiş, an ve gelecek betimlemeleri 

altında Safiye Erol’un romanlarında ele alınan şehirlerin bir poetika olarak okunuşu üzerinde 

durulacaktır.Yazarın şehirlere bakış açısı kültürel ve tarihi bağlar üzerinden değerlendirilecektir. Safiye 

Erol’un mekan poetikası ve romancılığının önemi vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mekan, poetika, Safiye Erol, şehir, kültür. 

Güney Louisiana Kreole Kültüründe İnanışlar, Kimlik ve Bellek 

Yonca DENİZARSLANI 

Ege University 

 

Güney Louisiana bölgesi, Meksika Körfezini kucaklayan coğrafi konumu sebebiyle, on beşinci 

yüzyıldan itibaren Atlantik-aşırı sömürgeciliğin beşiği olan Karayipler’den aldığı Akdeniz, Afrika ve 

Latin Amerika kültürlerinin kavşak noktası olmuştur. Bölge, Fransız ve İspanyol sömürgeciliğinden 

miras Katolik-kreole kültürüne özgü toplumsal tabakalaşması, yerel kimliğinde barındırmakta olduğu 

çeşitli inanışların ve ırkların melezliği ile günümüz Amerika Birleşik Devletleri’nin özel bir kültürel 

yöresidir. Güney Louisiana, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına 

dâhil edildikten sonra Anglo-Protestan Amerikan kimliğinin hâkimiyet alanına girmiştir. İç Savaş 

öncesi köleciliğe dayalı tarımsal üretimi, katı toplumsal sınıfları, seçkinci siyasi yapısı ve köleci 

toplumsal yapısının yarattığı ırk ayrımcılığı sebebiyle diğer Güney eyaletleri ile ortak özellikler 

taşımaktadır. Bununla birlikte, Güney Louisiana, önceki Fransız ve İspanyol sömürgeciliğine özgü 

Katolik-kreole kültürel mirası ile günümüz Louisiana eyaleti sınırları içinde bile marjinal bir yerel 

kimlik olarak varlığını sürdürmektedir. Portekizce “yerli” anlamındaki criulo kelimesinden türetilmiş 

olan kreole tanımını ilk olarak on altıncı yüzyılda Avrupalı sömürgeciler, Afrika’dan Amerika’ya 

getirdikleri köleleri ile Amerika’da doğan Afrikalı köleleri arasındaki hiyerarşiyi belirlemek için 

kullanmıştır. Sonraki dönemlerde bu kreole tanımı, Amerika’da doğan Avrupalıların nüfus artışı ile bu 

beyaz sömürgeci yerleşimcilerin üzerinde Avrupa’daki metropollerinin siyasi erki ve hiyerarşik 

üstünlüğünü vurgulamak için kullanılmıştır. Zaman içinde Güney ve Orta Amerika’nın sömürgeci 

köleci toplum yapısının doğurduğu Avrupalı, Afrikalı ve yerli Amerikalıların bir arada yaşam biçimi, 

kreole tanımını hem ırksal hem kültürel bağlamdaki bir melezlik kavramına dönüştürmüştür. Böylece 

kreole kavramı, günümüz Güney Louisiana’daki yerel inanışlar, kimlikler ve mekânsal bellek ile bütün, 

özgün bir kültürel öge olarak, bu yörenin, Amerika Birleşik Devletleri’nin ana akım siyasi erki ve 

toplumsal kimliğinin hâkimiyet alanına karşı direnç göstermesini sağlamıştır. Bu çalışmada, Jewel 

Parker Rhodes’un Woodoo Dreams (1993) adlı romanı ve Mona Lisa Saloy’un Red Beans And Ricely 

Yours (2005) adlı şiir kitabındaki Güney Louisiana kreole inanışları, kimlik algısı ve mekânsal bellek 

unsurları incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Güney Louisiana, Kreole, Sömürgecilik, Kimlik, Bellek. 
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The Female Body Politics in Platonic Discourse: A Feminist Reading 

Çelik EKMEKÇİ 

Bartın University 

 
Plato’s The Republic is, undoubtedly, considered to be a seminal work throughout the history of philosophy. 

It consists of variety of subjects ranging from politics in general to human beings in particular. What makes 

The Republic groundbreaking is the fact that a variety of Platonic thoughts, one of which is about the ‘the 

presence of the female body in politics’, are introduced and represented. On this basis, the Platonic thoughts 

related to the female body politics will be explored in this study within the scope of theoretical analyses. 

Also, Angela Carter’s authentic views challenging and subverting patriarchal ideology, which authoritatively 

determines ‘the presence of women’ and dictates ‘the politics of their bodies’, will be scrutinised. Therefore, 

it is also within the purpose of this study to explore how Platonic thoughts will be challenged and disregarded 

by Carter. 

Keywords: Body Politics, The Female Body, Plato, The Republic, Platonic Discourse, Angela Carter, A Feminist 

Reading. 

Languages in South African History and Culture 

Jonathan ENGLISH 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 
Language is inextricably bound up with a population’s notions of identity and culture. In the Republic of 

South Africa, some thirty-five, constitutionally-protected, indigenous languages are spoken, nine of which 

are official languages. The other two official languages of the country are Afrikaans and South African 

English, neither of which are truly indigenous to the region, both of which defy easy linguistic classification, 

and both of which, along with their ‘mother’ languages, have played a pivotal role in South Africa’s 

tumultuous socio-political history. Afrikaans is variously regarded as a descendant language of Dutch or a 

creole that evolved during 19th Century colonialism. Native speakers of Afrikaans would deem it a fully-

fledged language in its own right and, in terms of geographical extent, arguably still more of a lingua franca 

in South Africa than English. Today, it is also a primary language of music and the arts. South African English 

can be viewed as a conglomeration of regional dialects, although native speakers of South African English 

would assert that it is an established variety of the language, akin to, say, American English. Today, it is the 

primary language of parliament and legislature. This paper builds on previous, unpublished work to re-

examine and reflect on the role which languages, particularly Dutch, Afrikaans, and especially English, have 

played in shaping South Africa, from the establishment by the Dutch of the first Cape colony in the 17th 

Century, through the Anglo-Boer wars, the creation of the Union of South Africa and the ensuing struggle 

against the Apartheid State, to various, current users and uses of South African English and Afrikaans. 

Keywords: Colonialism, Dutch, English, Afrikaans, Apartheid. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЯ (Professional Phraseology) 

Дилором Юлдашева (Dilorom YULDASHEVA) 

Bukhara State University 

 

Дилдора Юсупова (Dildora YUSUPOVA) 

Bukhara State University 

 
This study analyses the similar and different aspects of professional phraseologisms of Uzbek and English 

languages. On the Uzbek and English languages professional phraseologisms characterized that the meaning 

of phraseologisms related or not to a certain profession is often being used in the same profession. 

Keywords: Professional phraseologisms, Uzbek language, English language.  
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Literature in English Language Teaching: Teaching English Words and Grammar to 

Children Through Sylvia Plath’s “The Bed Book” 

Rabia Nesrin ER 

Niğde Ömer Halisdemir University 

 

“I think having babies is really the happiest experience of my life” wrote Sylvia Plath to her mother in 

1962. In her letter she also wrote that “Nicholas smiles and laughs, and is wonderfully responsive to 

attention and kind words; Frieda thirsts for knowledge and laps up every word you tell her.” Plath is 

such an intellectual, creative, artistic mother that she studies hard and learns languages and literatures. 

She writes, moreover, stories for her own children. This is why she says “my babies and my writing are 

my life”. Plath describes ten different, interesting, imaginative bed types in “The Bed Book” and relates 

each bed type with animals and nature. Her statement “I want a house of our children, little animals, 

flowers, vegetables, fruits. I want to be an Earth Mother in the deepest richest sense.” is a proof for her 

strong love for animals and nature. The aim of this paper is to emphasize the importance and necessity 

of literature in teaching English through Plath’s “The Bed Book”. This work of art should be a great 

source for an English course because it may help the teacher to see and realize where the children are 

in their learning process, how critically and creatively they can think, and how a deep understanding of 

the animals and nature they can develop. In so doing, this study aims at demonstrating how a great 

original thinker and educator Plath is besides her being an original author as her “The Bed Book” 

increases enthusiasm and motivation of children, arouses their curiosity, provides inspiration along with 

the raising awareness on animals and nature. 

Keywords: Animals, Children, Nature, Sylvia Plath, Teaching English Language, “The Bed Book”. 

Modern İran Edebiyatından Metinlerarasılık Örneği: Hüzünlü Bahar 

Esin EREN SOYSAL 

Karamanoğlu Mehmetbey University 

 

Her yazar, şair, sanatçı eserlerini ortaya çıkarırken birtakım etkileşim içerisine girmektedirler. Bu 

etkileşim bazen bir sözün bir şiirde, bir şiirin bir hikâyede ya da resimde yeniden hayat bulmasıyla 

devam etmektedir. Tüm dünya edebiyatında olduğu gibi İran edebiyatında da bu tarz etkileşimleri 

görmek mümkündür. Zaman zaman geçmişe yönelmeler ve herhangi bir yazar veya şairden etkilenmeler 

yaşanmaktadır. Hatta bazı yazar ve şairlerin geçmişe sıkı sıkıya bağlı kaldıkları ve bu etkiyle eserlerini 

ürettikleri görülmektedir. Bu etkileşimler ilk olarak Julia Kristeva tarafından oluşturulan iki veya daha 

fazla metin arasında oluşturulan bir tür söylem analizi olarak adlandırılan “metinlerarasılık” kuramıyla 

değerlendirilmektedir. Böylece metinler belirli bir doğrultuda incelenmekte ve ayrıca okur faktörü ön 

planda tutulmaktadır. Bu çalışmada da klasik İran edebiyatında önemli bir yeri olan Hafız Şirâzî’nin 

Modern İran şairlerinden olan neoklasik şair Huşeng İbtihac’ın şiirlerinden biri olan “Hüzünlü bahar” 

adlı gazelindeki etkileri “metinerarasılık” kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir. İbtihac, klasiğin 

estetik aynasında kendinin zengin kimliğinden bir simge aramaktadır. O simgeyle şairlikte kendi 

duygularını beyan etmeyi istemektedir. Dolayısıyla her ne kadar modern bir şair olsa da özellikle 

Hâfız’a duyduğu fazla ilgiden dolayı Hâfız’ın şiirini detaylıca incelemiştir, bu inceleme sonucunda 

Hâfız’ın anlatım tarzı ve dili, İbtihac’ın dil ve düşüncesinde çok tesirli olmuştur. Klasik İran edebiyatına 

bilhassa Hafız’ın gazellerine nasıl bağlı kaldığı “hüzünlü bahar” adlı gazelinden elde edilen bulgularla 

belirtilecektir. 
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A Jungian Analysis of Orhan Pamuk’s "The Red-haired Woman" 

Nusret ERSÖZ 

Karamanoğlu Mehmetbey University 

 

"The Red-Haired Woman" (2016) by Orhan Pamuk mirrors the east-west dichotomy by father-son 

relationship. The author integrates the narratives of "King Oedipus" and "Rostam and Sohrab" in the 

nucleus of the text and thereby, he not only brings a dual approach to the question of becoming an 

individual but manifests the inevitability of fate via myths turning into reality. Pamuk's literary modus 

operandi in the novel lets coincidence find a palpable meaning and become the repetition of past 

incidents. Carl Gustav Jung’s concepts of collective unconscious and archetype, in this respect, shed 

considerable light on the ways in which Pamuk’s characters are led by some collectively shared entities. 

According to Jung, every individual possesses some reflexes, tendencies and instincts shared by all 

humanity and stored in the very depth of human mind. Jung argues that collective unconscious, being 

of primitive and universal quality, appears in dreams and myths and latently operates to influence the 

way man thinks and behaves. Cem Çelik, the protagonist of "The Red-Haired Woman", acts so as to 

exhibit this holistic influence particularly in terms of father-son relationship; to a great extent, his 

experiences are presented as recurrences of some historical/mythical events and occurrences that have 

been repeated throughout human history with cultural changes and manifested in literary works such as 

"King Oedipus" and "Rostam and Sohrab". Hence, this paper aims to elucidate Pamuk’s use of myths 

and discourses of patricide/filicide in "The Red-Haired Woman" through Jungian perspective. 

Keywords: Orhan Pamuk, The Red-Haired Woman, Jung, Collective Unconscious, Archetype. 

Türkiye Türkolojisinde Çuvaşçanın Dünü Bugünü ve Yarını 

Kubilay FENER 

Şeyh Edebali University 

 

Çuvaşça Türkiye Türkçesine en uzak ve anlaşılması en güç lehçe olarak kabul edilmektedir. Ancak 90'lı 

yıllardan sonra Çuvaşça alanında da diğer lehçelerde olduğu gibi kıpırdamalar başlamıştır. Yeni 

yüzyılın hemen başı ise ülkemizde Çuvaşçanın çalışma alanlarının genişlemeye başladığı zamanlardır. 

Bu bildiride, Çuvaşça çalışmalarının başlangıcı, şuanki durumu ayrıca yapılan çalışmaların ne yönde 

ağır bastığı istatiksel verilerle sunulmuş ve yönde çalısılması gerektiği üzerine bir düşünce ortaya 

koyulmuştur. Ayrıca ilk kez, Türkiye Türkolojisinde Çuvaşça çalışmaların tamamı taranarak bir 

çalışmanın içinde toplanmış ve daha sonraki çalışıcılara büyük kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Bildiri, Çuvaşça alanında ilk olması ve tüm çalışmaların (kitap, makale, bildiri) taranıp bir metin 

etrafında toplanması hem alanda kimlerin çalıştığını göstermesi hem de kolaylıkla tüm çalışmaların 

künyesinin bulunması açısından önem teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çuvaşça, Türkiye Türkolojisi, Lehçe. 
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Clement Lepidis’in ‘Büyükada’nın Gülü’ Romanında Osmanlı ve Türk İmgesi 

Ahmet GÖGERCİN 

Selçuk University 

 

Göç olgusu bütün çağların kaçınılmaz gerçeğidir; hemen her yüzyılda, çeşitli siyasi, ekonomik veya 

coğrafi nedenlerden dolayı insanlar, bireysel ya da kitlesel olarak, doğup büyüdükleri toprakları terk 

ederek kendilerine yeni yurtlar edinmişlerdir. Bunlardan bazıları, zaman içinde, özlemlerini, duygu ve 

düşüncelerini roman, sinema, müzik ve resim gibi görsel, işitsel veya yazılı sanatlar aracılığıyla dile 

getirmişler, alışılmışın dışında yeni anlatılar oluşturmuşlardır. Bu çalışmalar, bu birey ve toplulukların 

sosyo-psikolojik yapılarının ve geldikleri coğrafyalara bakışlarının anlaşılmasında büyük önem arz 

etmektedir. Gerçek adı Cléantis Çelebides/Çelebioğlu olan Yunan asıllı Fransız yazar Clément Lépidis 

(1920-1997) de bu göç gerçeğini yaşayan yazarlardan biridir; ailesi, Türk-Yunan savaşı döneminde 

Anadolu’yu terk ederek Fransa’ya yerleşmiştir. Yirmiden fazla kitaba imza atan ve birçok yazın 

ödülünün sahibi olan Lépidis, Fransa’da ‘Deux Magots’ ödülünü alan 'Büyükada’nın Gülü' (La Rose de 

Büyükada) adlı romanında geldiği coğrafyaya uzaktan bakmış, Osmanlı coğrafyasına ve insanına bazen 

özlemle, bazen kinle yaklaşarak dikkat çekici bir roman ortaya koymuştur. Osmanlı toplum yapısının, 

Türk-Yunan ilişkilerinin ve Fransız yazınındaki göçmen edebiyatının daha iyi anlaşılması bağlamında 

bu tür yapıtların araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda, Lépidis’in söz 

konusu yapıtında oryantalist bir bakış açısıyla yeniden kurguladığı Osmanlı ve Türk imgeleri ele 

alınarak oluşturmaya çalıştığı yeni Osmanlı-Türk portresi gösterilmeye ve analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız Edebiyatı, Göçmen Edebiyatı, Türk İmgesi, Clément Lépidis. 

Dil Modelsel Modellemede Ayarın Rolü 

Tairova GULİ 

Buhara Devlet Üniversitesi 

 

Zaripova AZİZA 

Buhara Eyalet Üniversitesi 

 

Dilin internet ve bilgisayar teknolojilerine dönüşmesi, devam etmekte olan bilgisayar dilbiliminin 

gelişmesine ve şekillenmesine bağlıdır. Özellikle yapay dilin yapay zekâ modellemesi için bilgisayar 

dilbiliminin ana görevi olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda kolordu dilbiliminin önemi ve ortamın 

modellenmesinde rolü ele alınmaktadır. Bu ayarın dilsel ve dilbilimsel özel etiketlerin metinlere ve 

bileşen parçalarına göre seçildiği açıktır. Konuşmanın her bir bölümünün ayarlanması için özel dilsel 

model biçimleri üretilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kolordu, ayar türleri (dilbilimsel analiz), morfolojik ayar, anlamsal ayar, sözdizimsel ayar, 

anapforik ayar, prosodik ayar, söylemsel ayar, sözcük formu, lemma ve etiketler. 
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İktidarın Dilinden Dilin İktidarına: Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” Romanı 

Üzerinden Bir Okuma 

Derya GÜLLÜK 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 
İnsanoğlunun var olduğu ilk günden bugüne kadar sahip olduğu -ona güç, otorite, iktidar alanı açan, öteki 

üzerinde tahakküm kurma olanağını sunan, kimi zaman insanı yücelten kimi zaman ise canına kasteden- en 

güçlü silahı şüphesiz ki dilidir. Söz konusu sanat ve edebiyat olduğunda ise dilin özerklik alanı yüzyıllardır 

tartışmaların odağı olmuş ve bu alanda geniş bir literatür oluşmuştur. Bunun içindir ki her ideoloji kurduğu 

kendi iktidar alanında sanatı, edebiyatı ve elbette ki dili kullanmıştır. Bu kimi zaman iktidarın dili ya da 

iktidarın edebiyatı olarak tezahür etse de dil ve edebiyat da kendine özerk bir alan açabilmiş ve dilin iktidarı 

ya da edebiyatın iktidarı diyebileceğimiz bir yapıya bürünmüştür. Tarih içerisinde baktığımızda da bunun 

aksülamellerini görmüş, özellikle de ideolojik sesin hakim olduğu dönemlerde kendini iktidarın sesine, 

rengine, biçimine bürüyerek var olmuş sanat eserlerine şahit olmuşuzdur. Elbette aksi durumlar da söz konusu 

olmuş ve dil kendi iktidarını kurabilmiştir. Bu süreçte de kendi iktidarını kuran dil, döneminin hakim dili 

tarafından duyulmak istenmemiş ya da göz ardı edilmiştir. 1970’lerin katı gerçekçiliği içerisinde kendine yer 

edinmek isteyen ve hakim tüm seslerin karşısında duran Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı da bundan nasibini 

almış ve dönemin otoriteleri tarafından görmezden gelinmiştir. Her türlü siyasî, edebî, dilsel iktidarın 

karşısında duran Tutunamayanlar’ın dili de verili olan bu dilin reddi ile kendini kurmuş ve Atay, ironik diliyle 

Türk modernleşmesinin bir parodisini okuyucuya sunmuştur. Bu çalışmadaki temel amacımız, modernleşme 

projesinin bilimsel akılcılığa dayalı mutlakçı dilinin Atay’ın ironik anlatımıyla yıkıma uğratılmasının yanı 

sıra bu zihniyetin de detaylı bir şekilde ele alınarak sorunsallaştırıldığını, okuyucuya göstermeye çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İktidar, dil, ironi, modernleşme. 

Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bağlamında Elif ile Mahmut Hikâyesi 

İbrahim GÜMÜŞ 

Bartın University 

 
Halk hikâyeleri, destan, masal, efsane gibi türlerden nazım-nesir karışık bir şekle sahip olması bakımından 

ayrılır. Destan devrinden sonra ortaya çıkan halk hikâyeleri büyük oranda onun karakteristik özelliklerini 

üzerinde barındırır. Ancak pek çok yeni özelliğiyle de özgün bir tür olarak karşımıza çıkar. Axel Olrik, 

yirminci yüzyılın başlarında halk anlatılarının epik yasalarının neler olduğunu ortaya çıkarmak için 

çalışmalar başlattı. Bunun neticesinde mit, türkü, destan ve efsaneyi içine alan ve onun “sage” adını verdiği 

anlatıların ortak kurallarını ortaya koydu. Avrupa halk edebiyatı metinlerini inceleyerek halk anlatılarının 

kurallarını on üç başlık olarak saptadı. Araştırmacılar günümüze kadar bu kuralları farklı türler ve metinler 

üzerinde incelemiştir. Bu çalışmada halk anlatılarının epik kuralları genelde halk hikâyesi türü özelde ise Elif 

ile Mahmut hikâyesi üzerine uygulanacak ve çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Halk hikayesi, epik yasalar, Axel Olrik, Elif ile Mahmut. 

Amasra Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme 

İbrahim GÜMÜŞ 

Bartın University 

 
Anadolu sahasında geçmişte esatır, usture olarak adlandırılan efsaneler, kendine has üslubuyla şahıs, yer ve 

olayları konu alan nesir şeklindeki anlatılardır. Efsaneleri anlatan ve dinleyen kültürler onun gerçek olduğuna 

inanır. İnanma özelliği onu diğer halk edebiyatı türlerinden ayırır. Efsaneler, insanlık tarihinin en eski 

devirlerinden itibaren sözlü kültür ortamında icra edilmiş, adet, anane ve merasimlerin teşekkülüne katkı 

sağlamıştır. Yer ile ilgili efsaneler genellikle tarihi kökenlere de sahip bilgiler sunmaktadır. Bartın iline bağlı 

olan Amasra ilçesi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte pek çok efsaneye de ev sahipliği yapmaktadır. 

Amasra ile ilgili anlatılan efsaneler bedesten, köprü, kale gibi tarihi mekânlarla ilgilidir. Bu çalışmada 

Amasra ile ilgili birincil kültür ortamından derlenen efsaneler incelenecek ve çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Efsane, Amasra, sözlü kültür.  
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Frederic Beigbeder'in "Kuzey Kulesi 107. Kat" Adlı Romanında Postmodern Unsurlar 

Caner GÜREL 

Bursa Technical University 

 

Yirminci yüzyılın başından itibaren öncelikle toplumda, daha sonra felsefede, fizikte, sanatta, mimaride, 

bilim ve teknolojide meydana gelen değişimlerle birlikte postmodern düşüncenin etkisini birçok alanda 

gösterdiği görülmektedir. Modernizmin karşısında postmodernizm, tüm bilenen ve kabul gören 

doğruları derinden sarsıcı yapısıyla modernizme ciddi bir alternatif olarak 1960’lı yıllardan sonra 

varlığını kabul ettirmektedir. Tüm bilim dallarını ve disiplinlerini etkisi altına alan postmodernizmin, 

diğer sanat dallarını bütünleştiren edebiyat alanında daha çarpıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Edebî türler arasında ise en çok etkilenen tür roman olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmodern edebiyat 

denilince ilk akla gelen türün roman olması bu durumu desteklemektedir. Bu anlamda, postmodern 

romanlarda kullanılan teknikler ve yöntemler, alışılagelmiş ve geleneksel romanların özelliklerinden 

oldukça farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, öncelikle postmodernizm kavramı, kavramın tarihsel 

gelişimi ve modernizmden postmodernizme geçiş süreci ile birlikte, postmodern sanat bağlamında 

posmodern edebiyatın ve romanın başat özellikleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Modernizmden 

postmodernizme geçiş sürecindeki tarihsel, felsefi ve toplumsal koşullar değerlendirilirken postmodern 

söylemin önemli kuramcılarından Jean Baudrillard ve Jean-François Lyotard’ın görüşlerine yer 

verilmektedir. Bu çalışmanın amacı Frédéric Beigbeder’in “Kuzey Kulesi 107. Kat” adlı romanındaki 

postmodern unsurları, roman boyunca kullanılan teknikleri örneklerle ve kullanım yönleriyle ele 

almaktır. Bu bağlamda, çalışmada metinlerarasılıktan üstkurmacaya; parodiden pastişe; ironiden 

oyunsallığa; belirsizlikten parçalanmaya; dil oyunlarından kurmaca içinde kurmaca yaratımına kadar 

birçok postmodern unsurun kullanımı irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, postmodern edebiyat, postmodern roman, postmodern teknikler. 

Murathan Mungan’ın Geyikler Lanetler Adlı Yapıtında Geyik Miti ve Fransızcaya 

Çeviri Stratejisi 

Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK 

Yıldız Technical University 

 

Birçok farklı kültürde tarih boyunca kutsal bir hayvan olarak görülen ve birçok mite konu olan geyiğin 

bu kutsallığı ve gizemi yazın dünyasının halen ilgi duyduğu konular arasındadır. Bu gözlem, hem batı 

yazını için geçerlidir hem de doğu yazını özelinde Türk yazını için. Bu bağlamda, geyik mitinin yazında 

nasıl yorumlandığını, yazarın düş gücüyle nasıl yoğrulup harmanlandığını somut olarak gösterebilmek 

ve Fransızca’ya çeviri stratejilerini tartışabilmek amacıyla Murathan Mungan’ın Mezopotamya 

Üçlemesi’nin sonuncusu olan ve geyikler tarafından lanetlenen bir aşiret ailesinin konu edildiği 

Geyikler Lanetler adlı tiyatro oyunu incelenecektir. Bu çalışmada öncelikle geyik mitinin batı ve doğu 

kültürlerinde nasıl yer aldığı açıklanmaya çalışılacaktır. Benzer ve farklı yönleri, farklı yorumları 

irdelenecek ve geyik motifinin yazındaki yeri üzerinde durularak örnek olarak Fransızca’ya henüz 

çevrilmemiş olan Geyikler Lanetler adlı tiyatro oyunu incelenecek ve sahnelenmek üzere yazılmış bir 

yapıtta mitolojik öğelerin çevirisi metinlerarasılık bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır. Bu 

doğrultuda, tüm oyunun ana çatısını oluşturan geyik mitolojisiyle yapılandırılmış bu yapıtın çeviri 

stratejisi nasıl belirlenmelidir? Çevirmenin çeviri stratejisini belirleyecek olan ana unsurlar neler 

olmalıdır? Çeviri sürecinde karşılaşılan sorunların üstesinden nasıl gelinebilir? sorularına farklı çeviri 

kuramcılarının görüşlerinden yararlanarak çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geyikler Lanetler, Murathan Mungan, geyik miti, metinlerarasılık, çeviri stratejisi. 
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The Plague Children of Modern Society: A Foucauldian Approach to Jenni Fagan’s 

The Panopticon 

Mümin HAKKIOĞLU 

Gümüşhane University 

 

Grounding on the inspection house model, famously known as panopticon, proposed by Jeremy 

Benthem in the mids of the XVIIIth century, Michel Foucault considers the watch-towers that emerge 

in the power of modern state in the shape of various devices as a reality infiltrating all strata of society. 

Accordingly, the state subjects the society to a perpetual surveillance to maintain its existence and to 

protect itself against criminals, misfits and plague-stricken people who may threaten the order. To 

achieve this goal without using force, it creates a perception in the minds of individuals that they are 

under a constant watch. Therefore, those who are convinced that they are being watched will 

instinctively control their behaviours and actions as the prisoners at Bentham’s panopticon do. In 

parallel to these ideas, Jenni Fagan, a young and prominent Scottish writer, in her novel The Panopticon, 

describes the experiences of a group of abandoned and angry juveniles in a building called panopticon. 

These children, especially Anais Hendricks, the protagonist of the novel, think that they are being 

watched from the tower in the middle of the building and anxious about being sent to a house of 

correction. The state power that can constantly see without being seen as mentioned by Foucault, comes 

into existence in Anais`s mind in the form of an invisible focus called ‘the experiment’. This study aims 

to discuss, specifically around Fagan’s protagonist Anais Henricks, the spiritual and mental worlds of 

the dispossessed children in line with the meanings Foucault attributes to the concept of panopticon. 

The juveniles in the novel are seen as enemies of the established order by both the state and society. In 

this sense, they resemble Foucault’s plague-stricken people who alarm disciplined societies. 

Keywords: Panopticon, Jenni Fagan, Jeremy Bentham, Michel Foucault, Contemporary Scottish Literature. 

Tomris Uyar'ın Çevirmen ve Yazar Kimliklerinin Etkileşimi 

Merve Sevtap ILGIN 

İstanbul Technical University 

 

Çeviri metinlerin özgün metinlere kıyasla “ikincil” konumda gören genel kanının aksine, yazar-

çevirmen Tomris Uyar, çevirilerinin öykülerini, öykülerinin ise çevirilerini bütünlemesini istediğini dile 

getirmiştir. Onun bu görüşünden yola çıkan bu çalışma, Uyar’ın çevirilerinin öykülerini, öykülerinin 

çevirilerini bütünleyip bütünlemediğini görmeyi, dolayısıyla da Uyar’ın yazar ve çevirmen kimlikleri 

arasındaki etkileşimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın birinci 

bölümünde çevirinin kültürleri şekillendirme ve kültür planlamasındaki yeri göz önünde 

bulundurularak, Türk edebiyatının üç farklı döneminde yazar ve çevirmen kimlikleri arasındaki 

etkileşimler Itamar Even-Zohar ve Gideon Toury’nin araştırmaları ışığında incelenmiştir. İkinci 

bölümde Tomris Uyar’ın “yazar” ve “çevirmen” kimlikleri irdelenmiş ve bu iki kimlik arasında var olan 

çeşitli etkileşimler tartışılmıştır. Uyar’ın çeviri üzerine yazdığı yazılar ve söyleşilerde verdiği 

yanıtlardan yola çıkarak izlediği çeviri süreçleri ve aldığı çevirmen kararları Gideon Toury’nin çeviri 

normları bağlamında sorgulanmıştır. Uyar’ın “öncül norm” olarak “yeterli” çeviri yapmayı benimsediği 

görülmüştür. “Süreç öncesi normlar” bağlamında ise “ortak çeviri” ve “ara dilden çeviri” gibi farklı 

türlerde çeviriler yaptığı saptanmıştır. Üçüncü bölümde Amerikalı öykü yazarı Flannery O’Connor’ın 

dört öyküsünün yazar-çevirmen Tomris Uyar tarafından yapılan çevirileri erek ve kaynak metinler 

karşılaştırılarak, Uyar’ın çevirilerinde benimsediği dil kullanım tercihleri açısından incelenmiştir. Bu 

karşılaştırmalı incelemenin ardından Uyar’ın O’Connor çevirileriyle aynı döneme denk düşen kendi 

yazdığı dört öykü ele alınmış ve benzer dil kullanım tercihlerinin bu öykülerde de görülüp görülmediği 

sorgulanmıştır. Çevirilerinde gözlemlenen dil kullanım tercihlerine Uyar’ın kendi öykülerinde de 

rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat çevirisi, yazar-çevirmen, yazar kimliği, çevirmen kimliği, çeviri normları.  



31 

 

Günümüz Türkiye'sinde Çeviri Etkinlikleri 

Tanju İNAL 

İhsan Doğramacı Bilkent University 

 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak çeviri olgusu giderek açılan bir yelpaze gibi uluslararası 

ilişkilerde ön sırada yerini alıyor. İkili ve çoklu ilişkilerin yoğunlaşması, Türkiye’nin gerek kıta 

Avrupası, gerekse deniz aşırı ülkelerle ilişkileri sonucu birincil derecede önem kazanıyor. Nato, Dünya 

Sağlık ve Ticaret Örğütleri,Unesco, Unicef; Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,İnsan Hakları Mahkemesi, Dünya Bankası gibi Türkiye’nin üyesi 

olduğu kuruluşlar, hukuk,siyaset , teknoloji, ticaret, turizm, eğitim gibi sayısız ve giderek çeşitlenen 

alanlardaki ilişkiler bu gelişimi zorunlu kılıyor. Çevirmenler ve çeviri kuruluşları da her alana yayılan 

ilişkileri sağlayan aktarıcılar olarak giderek önem arzediyor. 1961 La Haye Konvansiyonu’yla önerilen 

resmi evrakların çevirilmesi çeviri alanına hukuksal bir boyut kazandırıyor. Bu gerçekler ve yeni 

açılımlar Türkiye ve Türkçe açısından da üzerinde durulması gereken olumlu gelişmeler. Milyonların 

izlediği Türk yapımı televizyon dizilerine duyulan talep, 2005 yılından beri Türk edebiyatının dış 

ülkelerde çeviri yolu ile tantılmasını sağlayan TEDA Çeviri Yarışmaları, Orhan Pamuk’un Nobel 

Ödülü, başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerde Türk edebiyatına duyulan ilgi, kitap fuarları , Avrupa 

Konseyinde Türkçe’nin resmi çalışma dilleri arasına girmesi, tıp, spor, şehircilik ve hukuk alanlarında 

,tahkim davalarında artan çevirmen gereksinimi, sayıları ve eğitim dilleri artan-yaygınlaşan çeviri 

bölümleri, bilgisayar teknolojisinin çeviri alanında kullanımının yaygınlaşması,.yaşanan doğal afelerle 

birlikte ortaya çıkan ARÇ (afette rehber çevirmenlik) çeviri olgusunun önemini ve alan çeşitliliğini 

vurgulayan somut örnekler. Medyaya erişim için çevirim, GİÇ ( görsel- işitsel çeviri), yerelleştirme, 

ayrıntılı alt yazı çevirisi, yeni alanlar çeviri uzmanlığını çeşitlendiriyor. AB Bakanlığının her türlü 

siyasal duraksamalara rağmen yürüttüğü yazışmalar, karar, protokol ve anlaşma metinlerinin çevrilmesi 

gerekliliği, Bakanlığın çeviri bölümleri öğrencilerini cesaretlendirmek , çeviri alanına duyarlılıklarını 

artırmak için her yıl açtığı çeviri yarışmaları.da sayılabilecek diğer örnekler. Gelişmelerin ve ilişkilerin 

çeviri açısından değerlendirilmesi, somut kazanımlar ve yeni açılımlar sunumumuzun ana hatlarını 

oluşturacak. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Uluslararası ilişkiler, Türkiye ve üyesi olduğu Kuruluşlar, La Haye Konvansiyonu, 

TEDA, ARÇ, GİÇ, yerelleştirme. 

 

The Future of Comparative Literature 
 

Hande İSAOĞLU AKBIYIK 

Yıldız Technical University 

 

As it is a widely known fact, comparative literature as a discipline acts as a wide umbrella in the fields 

of literary studies that embraces different literary works and genres from various nations and languages. 

However, for a couple of years, there has been a rising question amongst scholars and literary critics: is 

comparative literature becoming extinct? Or is it turning into a dead discipline? Actually, it is not 

completely true, and it is not totally becoming extinct, but it seems to some critics that it is getting old 

fashioned in the literary world. And, again according to some scholars and critics, “renovation” of 

comparative literature is absolutely required. In other words, saving comparative literature from being 

old fashioned or being extinct completely depends on adding new changes and renovations to its field 

by embracing all types of literary works and genres from all across the nations and languages that exist 

in the universe. In order to achieve this kind of renovation, the definition of comparative literature 

should go under a certain type of transformation. The role of comparative literature should not be limited 

with only as the study of European nations or literary works, it should be “multicultural”, and it should 

also deal with multicultural works and nations. 

Keywords: Comparative literature, genre, nation, renovation, change. 
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A Comparative Study of Korean and Turkish Idiomatic Phrases of Emotional 

Expressions 

Eun Kyung JEONG 

İstanbul University 

 

Korean and Turkish are commonly classified as agglutinative languages and in the family of Altaic 

languages of Central Asia. There are many phonologic and syntactic common points among the two 

language systems. For example, many idioms in Korean and Turkish idioms both relate the emotional 

expressions using physical organs. This shows that in both languages, the emotion is closely connected 

to and is the basis of all experiences whether it be physical or psychological. The importance of cultural 

communication is strongly emphasized in teaching a new language to foreigners for easiness and 

fluency to expression. Idioms are simple and brief statements that are reflected in the memories of 

community and possess have made them one of the key issues in teaching language. Based on this 

perspective, this article will be investigate Korean and Turkish idiomatic phrases which express 

numerous emotions which will be categorized into 5 parts: happiness, sadness, anger, anxiety and 

affection. After categorizing, Korean and Turkish idioms will be compared and contrasted based on 

their categories. I hope this article will be a first step for many further studies of Idiomatic Phrases of 

the Korean and Turkish and also be helpful to language learners whether it be Korean students learning 

Turkish or Turkish students learning Korean in Turkey. 

Keywords: Korean, Turkish, Idiomatic Phrases, Emotional Idioms, Cultural Communication. 

Double Consciousness in W. E. B. Du Bois’s The Souls of Black Folk 

Faruk KALAY 

Aydın Adnan Menderes University 

 

Born in Massachusetts in the US and having black ethnicity, William Edward Burghardt Du Bois, one 

of the most important figures of Afro-American people was an American author, editor, sociologist, 

historian and philosopher in American [literary] history. He was a professor of history, sociology and 

economics in Atlanta University and one of the founders of the National Association for the 

Advancement of Colored People (NAACP) in 1909. As the leader of Niagara Movement, he wanted 

equal rights and justice for Afro-American people in the US. He was strongly against racism, Jim Crow 

laws and some of the theories about abolition suggested by important activists like Booker T. 

Washington. One of his important books is The Souls of Black Folk published in 1903 containing 

several essays and stories, which were in different magazines before. The book, a milestone of Afro-

American literature is also important for Afro American sociology. Du Bois coins a term named double 

consciousness inspired from Ralph Waldo Emerson. Double consciousness concerns about black people 

who must be conscious about how to view themselves and they must be conscious of how the world 

views them. This creates an ego problem as Du Bois himself notes in the book. He states “the sense of 

looking at one’s self through the eyes of others” (The Souls of Black Folk 351). In this study 

individuality – especially of Afro-American people – and their identity crisis will be argued in 

accordance with the term of double consciousness mentioned in The Souls of Black Folk by Du Bois. 

Keywords: Afro-American, double consciousness, Du Bois, individuality, The Souls of Black Folk. 
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A Distinctive Picaro Henderson The Religious And Sociologist in Henderson The Rain 

King by Saul Bellow 

Faruk KALAY 

Aydın Adnan Menderes University 

 

Nobel Laurate Saul Bellow is one of the most important American Jewish authors of American 

Literature of all time. Dealing with Jewish identity, male psychology and alienation, Bellow pens many 

male protagonists having psychological and sociological contradictions. Ranking the twenty first on 

Modern Library's list of the 100 Best Novels in English language, Henderson the Rain King is a 1959 

novel which is the most favorite one and whose protagonist does the one resemble its author himself 

most for Bellow. The novel deals with a protagonist named Eugene Henderson being middle aged in 

high status. Despite his physical strength and richness, he feels unfulfilled and desires to embark on an 

adventure. Therefore, he goes on a trip to Africa and experiences to know himself better. Used a 

picaresque technique, the novel has many characteristics of American and African society. Bellow refers 

to Bible’s anecdotes in the novel and his graduation with honor in anthropology and sociology gives 

him opportunity for proper depiction of African tribes and customs well. Having autobiographical 

elements in the novel Bellow reflects his own psychology. Henderson’s symbolic quest in Africa is 

explained very differently according to critics. For example, while Heckel asserts “there is a certain 

purity and intensity of intent to such a quest which can only be thought of as religious” (1967: 977), 

Field believe there are expressions of some sociological force or other” (1979: 5). In this sense, an 

example of picaresque novel, Henderson the Rain King characterizes some religious and sociological 

setup. In this study, the novel will be argued for religious and sociological motifs depending upon a 

picaresque novel. 

Keywords: Henderson, Henderson the Rain King, picaresque, picaresque novel, Saul Bellow. 

Time and Trauma in a Postmodern Tragicomic Novel: Slaughterhouse-Five 

Samet KALECİK 

Bitlis Eren University 

 

Trauma and its representation have always been problematic because of its extraordinary nature which 

impairs it to be expressed plainly. Therefore, since the boundaries of representation are violated, it is 

not usual to find a picture of a trauma narrative in a logical order. In line with this, the tendency to 

reflect the physical and psychological effects of war trauma in literature has increased in literary works 

after WWII. In this context, Kurt Vonnegut’s novel Slaughterhouse-Five (1969), which is an 

experimental postmodern novel in terms of its narrative characteristics, deals with the psychological 

condition of an amiable soldier, who has survived by chance, both during and the aftermath of war. 

Accordingly, as one of the witnesses of Dresden bombing, Vonnegut scrutinizes the appalling condition 

of a man in a comic and sarcastic way. Furthermore, Vonnegut presents new perspectives on war trauma 

and the fluxional concept of time. Particularly, the author strives for accentuating that psychological 

conditions of individuals become unshielded following the trauma which recurs and has an influence 

on the whole course of the lives of traumatized victims. Hence, the preconceived ideas about memory 

and time become prone to be dissolved and it is necessary to ponder on these concepts meticulously. In 

this metafictional novel, Vonnegut presents the reader an opportunity to delve into a mind in which the 

limits of order are abolished owing to the collapse of sequence in time. Therefore, this paper aims to 

dismantle how Vonnegut deals with the distorted meaning of time which is caused by trauma and is 

resulted in unresponsiveness for the traumatized victims in a tragicomic postmodern novel. 

Keywords: Trauma, Distorted Memory, Time, Slaughterhouse-Five, Kurt Vonnegut, Postmodern Novel.  
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Formation of Character Through Memories in Swift’s Last Orders 

Oğuzhan KALKAN 

Afyon Kocatepe University 

 

Memory Studies is a multidisciplinary field which works in close relation with many different fields 

such as sociology, history, anthropology, neurology, philosophy and literature. It has been an emerging 

field since the middle of the twentieth century. There are many writers whose works deal with memory 

in literature. Graham Swift, as one of the contemporary authors in British literature, focuses on the 

relationship between individual and communal memory in order to consolidate and realize the 

individual identities of the present. In his sixth novel, Last Orders, Swift illustrates the life of middle-

class Londoners who set out on a mission to fulfill the last wishes of their friend. This paper focuses on 

the relationship between the memories of individuals and the collective memories that build up the 

group identity in order to represent the difficulty and impossibility of consolidation between different 

perspectives of the past. 

Keywords: Memory Studies, Graham Swift, Last Orders. 

 

İngilizcenin Ortak Dil Oluşum Süreci ve Öğretiminde Türkçenin Kullanımı 

Muhammed Salih KAPCI 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 

Küreselleşme, ülkelerin dünya standartlarını yakalayabilmeleri için gelişmeleri takip etme ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır. Pek çok ülkenin üretim noktasında yeterli kapasiteye sahip olamaması, “Uluslararası 

Ticaret” kavramının gelişmesine sebep olmuştur. Küreselleşmenin önemli bir bileşeni olarak 

yorumlanan “Uluslararası Ticaret”, dünya genelinde ortak bir dilin kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

İngilizce, ana dili farklı olan insanlar arasında en çok konuşulan küresel bir dil olarak tanımlanmaktadır. 

Ülkemizde de İngilizce öğretimi konusunda hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği süregelen bir 

tartışma konusu olmuştur ve öğreticilerin en çok ayrıştığı nokta ise İngilizce öğretimi sürecinde 

Türkçenin kullanılması ya da kullanılmaması, eğer kullanılacaksa ne kadar kullanılması gerektiğidir. 

Kimi öğreticiler özellikle İngilizce öğretiminin ilk basamaklarında Türkçe kullanımının kaçınılmaz bir 

gerçek olduğunu savunurken öte yandan ana dil kullanım miktarının ders sürecinde ayarlanamamasının 

dil edinimi konusunda öğrenciler için bir engel oluşturduğu fikri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrenciler için 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkeler gibi bir ortam hazırlanması yani Türkçenin hiç 

kullanılmaması gerektiği düşüncesi de son zamanlarda birçok İngilizce öğretmeni tarafından savunulan 

bir görüş haline gelmiştir. Bu çalışmada, en yaygın kullanılan iki farklı dil öğretim metotlarından 

“Dilbilgisi – Çeviri” ve “İletişimsel Dil Öğretimi” irdelenerek bu metotlarda dil öğretim sürecinde ana 

dil ve yabancı dil kullanım miktarı incelenecektir. Ayrıca öğrenci ihtiyaçları, müfredat ve öğretici 

fikirleri açısından hangi dilin ne miktarda kullanılması gerektiği hususu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ana Dil, Yabancı Dil, Dil Kullanımı, Dil Öğretim Metotları. 
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Displacement, Trauma, and Loss of Identity: A Counter-(Hi)Story of The Stolen 

Generations in Dramatic Form in Jane Harrison’s Stolen 

Şenay KARA 

İstanbul University 

 

Jane Harrison’s play Stolen (1998) effectively depicts and opens to questioning and criticism one of the 

most destructive and painful colonial policies and practices of racial discrimination, segregation and 

assimilation that continued up to the 1970s: The forcible removal of Australian Aboriginal and Torres 

Strait Islander children from their mothers, families and communities. Now defined as “The Stolen 

Generations”, these children were placed in institutional care where they were reshaped in accordance 

with the requirements of a white society. While they were denied access to their Indigenous families 

and communities, their language and history, their cultural knowledge and identities; there were also 

devastating cases of maltreatment and abuse. Focusing on the tragic experiences of five characters who 

have been suffering deeply the consequences of forced removal, Harrison’s play provides a poignant 

counter-(hi)story of the Stolen Generations. The temporal and spatial shifts in the presentation of the 

plot enable the audience/reader to witness the permanent effects of the traumatic experiences of 

displacement, separation and loss haunting those five characters all through their lives. Mainly through 

the theoretical framework of postcolonial, poststructuralist, deconstructionist and gender critical 

perspectives, this paper presents a critical analysis of how the play, using the distinctive and powerful 

devices of literary, artistic and dramatic representation, creates a critical platform where the irreversible 

damage caused by the discriminatory racial politics is exposed. The paper puts special emphasis on the 

function of language, discourse and representation as immensely powerful tools that are always open 

not only to abuse for the construction and perpetuation of inequalities (as in the case of the production 

of biased colonial fictions and historiography), but also to use for the deconstruction and invalidation 

of those constructed inequalities (as exemplified by counter-narratives of resistance like Harrison’s 

play). 

Keywords: Postcolonial literature, Postcolonial drama, The Stolen Generations, Australian Aboriginal identity, 

Forced child removal, Displacement, Jane Harrison. 

İstanbul Şehrengizlerinde Sosyal Hayat Manzaraları 

Derya KARACA 

Iğdır University 

 

Klasik Türk edebiyatı metinleri, içerisinde geçmiş dönemlerin tarihini, coğrafyasını, kültürünü, dilini, 

âdet ve geleneklerini, inanışlarını barındıran zengin içerikli eserlerdir. Bu özellikleri taşıyan ve XVI. 

yüzyıldan itibaren edebiyatımızda görülmeye başlayan, XVIII. yüzyılın sonlarına kadar devam eden 

şehrengiz; bir şehrin doğal, tarihî ve mimari güzellikleri ile erkek güzellerini anlatan manzum edebî bir 

türdür. Muhteva özellikleriyle Osmanlı kültür tarihi bakımından önem taşıyan şehrengizler, ait oldukları 

şehirlerin âdeta kültür atlaslarıdır. Klasik Türk edebiyatında çeşitli şehirler hakkında birçok şehrengiz 

yazılmıştır. Sahip olduğu bütün özellik ve güzellikleriyle her dönemde birçok şair ve yazara ilham 

kaynağı olan İstanbul, edebiyatımızda bilinen 14 şehrengizle adına en fazla şehrengiz yazılan şehir olma 

özelliğine sahiptir. Bunların dışında İstanbul’u konu edinen, tam olarak şehrengiz özelliği taşımayan 

fakat muhteva bakımından şehrengiz özelliği gösteren eserler de bulunmaktadır. Şehrengizlerde 

İstanbul, söze dair hünerlerini göstermek isteyen şairlerin tercihlerine bağlı olarak hem sahip olduğu 

şehir özellikleriyle hem de o dönemde İstanbul’da var olan meslek grupları ve bu meslekler 

doğrultusunda sosyal hayatıyla ele alınmıştır. Şehrengizlerin şehir tasviri bölümündeki şehir ve halk 

özellikleri ile güzeller tasviri bölümünde geçen isim ve lakaplar, mesleki terimler, mesleklere ait araç 

ve gereçler, çeşitli deyim ve atasözleri; dönemin sosyo-kültürel hayatı hakkında bilgi veren belli başlı 

unsurlardır. Bu bildiride klasik Türk edebiyatında yazıldıkları dönemin toplum hayatının birer tanığı 

olan şehrengizlere, İstanbul şehir özellikleri, kültürü ve yaşamının ne şekilde yansıdığı örnek beyitlerle 

gösterilecektir. Böylece toplum hayatından kopuk olduğu söylenilen divan şiirinin toplum hayatıyla 

olan yakın ilgisi, İstanbul şehrengizleri örneğiyle ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şehrengiz, İstanbul, Sosyal Hayat, Güzeller, Meslekler. 
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Rusça-Türkçe Çeviri Çalışmalarının Özellikleri 
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Bugün Türkiye’de 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 ulusal-kültürel özelliklerine ve ulusal eğitim sisteminin özelliklerine ilişkin 

bilgilerin uygulanması, eğitim sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin öğretim elemanları olarak bütün Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça 

Çeviri derslerinde Türk Öğrencilerin karşılaştığı bazı zorlukları gözlemlemekteyiz. Zorlukların 

üstesinden gelmek için öncelikle nedenleri tanımlamakta fayda vardır. Aşağıda bu nedenlerden bazıları 

sıralanmaktadır: Türk Öğrencilere, Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi süresinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-

Rusça Çeviri Derslerinin öğretimi açısından irdelendiğinde en zor alanlardan birinin dilbilgisi olduğu 

unutulmamalıdır.,. Bunun dışında özellikle Türkçe-Rusça Çeviri, Kültürlerarası İletişim, Rusya-

Türkiye Kültür Diyaloğu Dersleri de ayrı bir zorluk teşkil etmektedir. Bu nedenle, Türk Öğrencilerle 

çalışan Rus Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları olarak Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri 

derslerinin özelliklerine ayrı bir önem vermekle mükellefiz.  

“Fen Edebiyat” Fakültesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümü derslerinde;   

- Ses bilgisinin öğretimi sırasında, 

- Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça Çeviri derslerinde, 

- Kültürlerarası İletişim, Rusya-Türkiye Kültür Diyaloğu ve diğer disiplinlerin öğrenimi esnasında yer 

alan  özellikleri bu çalışmada vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu tür çalışmaların amacı iki ülke halkının 

birbirlerinin önemli günlerini, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini tam manasıyla öğrenmeleri 

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. 

An Analysis of Turkish Complaints in Computer Mediated Communication: The 

Tripadvisor Case 

Ayça KILIÇ GÖNEN 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 

Complaints have been an important part of everyday communication. As computers have become an 

important part of everyday life, complaints have started to be used in computer-mediated 

communication (CMC) as well. As they are authentic, they are invaluable for pragmatic studies. There 

are few studies in Turkish studying CMC complaints pragmatically, so this study has been conducted 

to investigate 100 online complaints in Turkish in a website called TripAdvisor. Current comments have 

been chosen as these five star hotels in Antalya, a touristic area in the south of Turkey, are most 

frequently complained hotels in 2018. Findings showed that most of the complaints (N=91) were 

indirect while one of them was direct and the other eight comments included both. It was also found 

that most of the complaints (N=94) were accompanied by at least one speech act, and advice and positive 

comment were found as the most frequently used speech acts, but they also has reference to complaining 

and current writing, regrets and greetings. Finally, forms of “there (be)” and some descriptive adjectives 

such as bad, terrible and disgusting were discovered to be most frequently used to describe in 

complaints. Results are discussed with the light of previous research about complaints both in Turkish 

and in English. 

Keywords: Complaints, Turkish complaints, computer-mediated communication (CMC), TripAdvisor, speech 

acts. 
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Semi-modal Verb “Need to” and the Modality of Obligation “Must & Have to” in 

Authentic Corpus-based English 

Yeliz KIZILAY 

İstanbul Medeniyet University 

 

Recent studies indicate that the modality system of current English grammar depicts notable alteration 

in the frequency, distribution and semantic developments of modals, and semi- modals. Researches on 

some modal auxiliaries indicate a considerable decrease in the use of these modals (e.g. shall, must) 

while semantically similar phrases called semi-modals (e.g. have to, need to, be going to) show an 

upward trend in use. This research paper focuses on an investigation of the semi-modal verb “need to” 

in naturally occurring American English comparing to root modal “must” and semi-modal “have to”, 

which are mainly used for the expressions of strong obligation. As an exploratory corpus study, the 

purpose of the paper is to present conducted observations and make inferences from the authentic uses 

of the epistemic necessity and modality of obligation in American English context. All data is obtained 

from the Corpus of Contemporary American English (COCA) over the span of 1990-2017. The 

occurrence of “need to” comparing to “must” and “have to” is examined through frequency and 

percentages, distribution by genre and year, most common verbs and personal pronouns used with 

modals, and modal combinations of “need to”. This corpus-based analysis has revealed various 

alternative constructions and an increase in frequencies of “need to” occurrences in the corpus, 

providing support to earlier studies in the field. It is clearly seen that modality gradually gets free from 

central and root structures and heads toward modal expressions which are called semi-modals forming 

milder means of obligation expressions. 

Keywords: Corpus linguistics, corpus-based study, corpora, spoken English, need to, modality. 

Çeviri Edimine Dilbilimsel Açıdan Uygulamalı Bir Yaklaşım 

Meltem Merve KONU 

Uludağ University 

 

Çeviri; dil içi ya da diller arasında alıcı ve verici arasında sözlü veya yazılı enformasyon/ iletişimi 

sağlayan, amaca uygun göstergelerden oluşan eşzamanlı/ artzamanlı bir edim olarak tanımlanabilir. 

Çeviri eylemi çağlar boyunca uluslar için kuşkusuz önemli bir yere sahip olmuştur ve günümüzde de 

bu yerini korumaktadır. Çeviri çalışmalarından bilimsel ve teknolojik anlamda tüm alanlarda 

yararlanılmaktadır. Dil ve edebiyat da bu alanların içerisinde önemli bir yere sahiptir. Edebi çevirilerden 

alıcının zevkinden akademik gelişimine kadar pek çok amaçla yararlanılmaktadır. Bilindiği gibi kaynak 

ve erek dildeki sözlü/ yazılı metin aynı ortam ve durumlarda kullanılabildiği ölçüde çeviri edimi 

amacına ulaşmış olmaktadır. Bu nedenle çeviri ürününün anlamsal ve işlevsel eşdeğerliği sağlaması 

çevirici ve alıcı için temel amaçtır. Amaçlanan eşdeğerliğe ulaşabilmede farklı alanlarda uygulanması 

gereken birtakım ölçütler söz konusudur. Bu noktada, uygulamalı dilbilimin alanları içerisinde olan 

çeviribilim çalışmalarında dilbilimsel eşdeğerliği oluşturabilmek, çeviri için bir nevi iskelet görevi 

görmektedir. Kaynak dilden hedef dile yapılan çevirilerde dil bilgisel, anlamsal ve işlevsel bütünlüğü 

sağlamak; çeviricinin ve çevirinin amacına ulaşması, alıcının da ortaya çıkan üründen gereğince 

yararlanabilmesi için önem taşımaktadır. Bu süreçteki en önemli sorun bilgi yitimidir. Bilgi yitimi; 

kaynak dilde yer alan biçimsel, sözdizimsel, sözlüksel, anlamsal ve biçemsel ögelerin tam olarak erek 

dildeki metne yerleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Çeviricinin buradaki amacı bilgi yitimini 

olabildiğince en aza indirebilmektir. Bu noktada, çevirici üretici dönüşümsel dil bilgisi başta olmak 

üzere birçok dilbilim kuram ve kavramlardan bilinçli/bilinçsizce yararlanmaktadır. Bu durumu 

örneklendirmek amacıyla çalışmada Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” adlı şiirinin Melih Cevdet 

Anday ve Uğur Demiröz tarafından Türkçeye çevirileri ile kaynak metin karşılaştırılarak dilbilimin 

yöntem, kuram ve kavramlarının çeviri edimindeki önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

çeviri metinleri dil bilgisel, imgesel ve deyiş kayıplarını yansıtıp yansıtmaması; anlamsal kaymaları 

içerip içermemesi ve kaynak dildeki işlevselliğiyle örtüşüp örtüşmemesi açısından asıl eser ile 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Annabel Lee, çeviribilim, hedef dil, kaynak dil, uygulamalı dilbilim.  
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The Literary Translator as the Subject in Signification of Literary Texts 

Mesut KULELİ 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 

Literary translators, serving the function of a bridge between a source text culture and a target text 

culture, can be considered the last readers of a source text in its foreign-ness and the first re-writers of 

the target text in the culture they were raised in. It is beyond doubt that literary translation act begins 

with the reading of the source text by a translator. It is during this reading activity that a translator begins 

with the analysis of the source text from various aspects, whether form-focused or content-focused. No 

matter what approach literary translators adopt, by no means can they be considered passive recipients 

of the source text. As a phenomenologist, Merleau-Ponty (1962: 207) states that “all knowledge takes 

place within the horizons opened up by perception”. Once literary translators perceive the source text 

and obtain the knowledge, they themselves become the active re-creators of this text in a new culture 

and language. Therefore, while performing the reading activity, literary translators turn from the object 

position into the subject position. As further added by Merleau-Ponty (2006: 26), “in Gestalt 

psychology, an object manifests itself with the unique structure it enjoys in our perception, not through 

its ‘meaning’”. This confirms that ‘meaning’ is not an inherent feature of an object in a literary text, but 

it might take new forms based on the subject, the literary translator in this case, who constructs it around 

his/her experiences. In this study, the literary translator is viewed as a subject rendering a source text 

into a new culture. To this end, the purpose of this study is to provide a theoretical framework on reader-

oriented approaches to signification of source texts and compare the literary translator to a reader based 

on the synthesis of Roland Barthes and Umberto Eco’s literary theories. 

Keywords: Literary translation, Translator, Translator as the subject, Reader-oriented approaches. 

A Man of His Words: Blanks of Masculine Narration in The Sense of An Ending by 

Julian Barnes 

Gaye KURU 

Uşak University 

 

The Sense of An Ending by Julian Barnes is a masculine narration about Tony Webster’s personal 

history. Julian Barnes raises the question of what history is and addresses the reality that it tells since 

he suggests that history “isn’t what happened” but is “just what historians tell us” (A History of the 

World 242). He further argues the events are processed and fabulated into history. He conceptualizes 

history as “some God-eyed version of what ‘really’ happened” which is transformed into “a multiplicity 

of subjective truths” (A History of the World 245). To him, this God-eyed version is a fake one although 

it is charming. As reflected in The Sense of an Ending, history is essentially written from a masculine 

point of view since it is a fabulation of events and truths whether it refers to public or personal history. 

Throughout the novel, the personal history of Tony Webster creates a masculine way of telling his 

history. In a way, he creates the God-eyed version of his history amending and restoring what really 

happened in the past to ensure his dignity and honour as a man. The paper aims to shed light on the 

relationship between masculinity and fictitious nature of history that affects memories of Tony Webster 

who selectively transmits his memories to justify himself and validate his masculinity. 

Keywords: History, masculinity, narration, fiction, reality. 
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Ali Şir Nevayi’nin Edebî Tenkidî Bakışlarına Dair Bazı Çalışmalar Üzerine 

Zerif KUVANOV 

Nevaî Devlet Pedagoji Enstitüsü 

 

Makalede Türk toplulukarının büyük şairi Ali Şir Nevayi’nin edebiyat sahasına ait mirası ve onun 

üzerine Özbek edebiyat bilimcilerinin sürdürdükleri incelemeler söz konusu edilmiştir. Özellikle, 20. 

yüzyılın önde gelen Özbek bilim adamı Prof. Dr. Abdukadir Hayitmetov’un Nevayi’nin edebî tenkidî 

bakışları üzerinde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalara değinilmektedir. Ali Şir Nevaî mensubu olduğu 

dönemin olgun bir temsilcisi olarak eserlerinde daha önce yaşamış ve kendisiyle zamandaş olan yazarlar 

hakkındaki bilgilere geniş yer veriyor. Nevaî bu yazarların eserlerini açıklıyor, kendi fikirlerini 

belirtiyor. 

Anahtar Kelimeler: Edebî tenkit, icadî yaklaşım, monografi, edebî meclis, memuar, kronoloji, bediî söz, metin, 

edebiyat bilimi. 

Drogmans dans le Voyage en Orient de Nerval et Itinéraire de Paris à Jérusalem de 

Chateaubriand 

Hamza KUZUCU 

Sivas Cumhuriyet University 

 

Au XIXème siècle avec l'expansion des bateaux à vapeur et d’autre moyen de transport, nous constatons 

que l'intérêt des écrivains s'est accru pour les récits de voyage dans la littérature occidentale. Pendant 

cette période la facilité du transport a aidé à réaliser de multiples sentiments, d'intention et de curiosité 

de certains voyageurs européens de chaque classe sociale. Les deux auteurs et voyageurs ont donné des 

œuvres dans le genre du récit de voyage, Nerval dans le Voyage en Orient et Chateaubriand dans 

Itinéraire de Paris à Jérusalem y exposent des informations basées sur leurs observations et impressions 

concernant les différentes cultures, croyances et coutumes lors de leur voyage en Orient. Ces derniers, 

grâce à des traducteurs appelés “Drogman”, obtiennent de nombreuses informations sur les lieux qu’ils 

visitent et des personnes qu’ils rencontrent au cours de leur voyages. Les traducteurs, appelés 

“Drogman", qui savent bien les langues occidentale et orientale, apportèrent une grande contribution 

aux traductions écrites et orales effectuées dans l'Empire Ottoman. Nerval et Chateaubriand sont parmi 

les nombreux voyageurs, écrivains, ambassadeurs, politiciens et scientifiques qui sont venus dans 

l'Empire, et qui ont, eux-mêmes, procuré des traducteurs avec leurs propres moyens. Parfois ces 

traducteurs étaient désignés par l'Empire les personnes cités ci-dessus. Dans cette étude, dans les deux 

œuvres citées, nous essaierons de transmettre l’objectivité des services de traduction fournis aux 

personnes par les “drogmans”, les comportements et les pensées de ces voyageurs à leur égard. Le 

travail envisagé s’appuie sur la critique littéraire et sociologique. 

Mots clés: Drogman, Nerval, Voyage en Orient, Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
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Writing Process Theories and Models in Language Teaching 

Halil KÜÇÜKLER 

Balıkesir University 

 

İrfan TOSUNCUOĞLU 

Karabük University 

 

In recent years there has been much research writing in English as a Foreign Language on the issues of 

the process of writing itself as a tool for learning. The basic purpose of writing is to communicate and 

it represents the cornerstone of our ability to preserve and record information. There’s some information 

we either want or need to convey to somebody else in a written format. In general, people write either 

because they are required to or because they choose to write for their own reasons. In this article, the 

following topics such as writing processes, approaches, methods of tecniques used in writing, abilities 

in writing are surveyed in details. In the sub-titles; product and processes approach, the Flower and 

Hayes' model are focued under the writing process theories. The writing models such as the Product 

approach is a traditional approach in which students are motivated to mimic copy and transform a model 

passage, which is usually introduced and analyzed at an early stage by a teacher and the process 

approach comes as a reaction against product approach. New developments are seen in mid-1960s in 

writing instruction. This approach focuses on the how; the steps one must follow to be a successful 

writer. Some of the most important elements of this approach are the idea of rewriting. The subjects 

discussed in this article are intended to be useful to the tutors who conduct the writing courses. There 

are several approaches to teaching writing that are presented by (Raimes, 1983) as follows: the 

controlled-to-free approach, the free-writing approach, the paragraph-pattern approach, the paragraph-

pattern approach, the grammar-syntax-organization approach, the communicative approach. The main 

purpose of the controlled-to-free approach is to use writing as a way to enhance the students` knowledge 

of grammar and structure. The free-writing approach can impact creative thinking, lower the affective 

filter and make students to increase their written fluency. The paragraph-pattern approach bases on 

organization by copying model passages. It is focuses on the principle that in different situations, 

learners create and organize the communication with each other in different ways. 

Keywords: Writing, writing process theories, teaching writing. 

Creating Villians from Heroes and Turning Anti-Heroes into Paladins 

Kadir LÜTA 

Kırklareli University 

 

Ali YİĞİT  

Kırklareli University 

 

This paper is dedicated to talk about the elements of chivalry in the popular fantasy series A Song of 

Ice and Fire, written by George R.R. Martin, especially centering upon the distinctive features of the 

characters of Jaime Lannister and Brienne of Tarth. Throughout the novels, both of these characters go 

through a chain of events that embody their personalities, and thanks to the crossing of their paths, Jaime 

and Brienne become different persons. Among many alterations, this paper focuses mainly on the 

chivalric attributions in search of evidence for their existence. This pursuit of chivalry is evident since 

there is a problematic situation for these two characters; the former is seemingly a representative of a 

classical knight figure, but every new page of the novel displays us the devilish corruption occupying 

him. However, the latter, a total opposite of Jaime and a freak of nature for the unmerciful folks of the 

Seven Kingdoms, is still a much more appropiate knight than Jaime, even though Brienne is a woman, 

which is another uncommon characteristic of knighthood. The intention of this paper is to seek for the 

presumptive aim of the author to create a case which is both a juxtaposition and contradiction. Martin 

converts the supposed hero into a villian-like character, and he makes an anti-hero the paladin of the 

story. The obvious perception management carried out by the author and the prejudment of us, the 

audience, clashes for a consequence to demolish the invisible walls. 

Keywords: A Song of Ice and Fire, Chivalry, Fantasy Fiction. 
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Language Relations between Turkic and Eastern and Western languages 

Narmina MAMMADOVA 

Baku State University 

 
The strengthened national liberation movement in the Turkic world in the late 19th and early 20th centuries 

continued throughout the twentieth century and raised the issue of strengthening Turkic unity in a globalizing 

world. Economic, political and cultural integration is inevitable in the Turkic world and this process is 

continuing. While more cultural integration is strengthened, the expansion of political relations is based on 

more solid foundations. In this process, great contributions are made in both cultural and political fields in 

order to strengthen the unity of the Turkic world. The Azerbaijani state is improving its economic, political, 

cultural and scientific relations with the world states. One of the important issues arising from the proximity 

of our native languages is the examination of the connections between languages. The peoples of Azerbaijan 

and the Turkic World are united with the great Turkic culture. The recent historical events in the Turkic world 

and in our country, the social and economic changes in our society after gaining independence, the 

dynamically developed scientific and cultural ties between Azerbaijan and the Turkic peoples have led to the 

scientific learning of the Turkic dialects. Undoubtedly, in such a case, the subject of language and loanwords 

and the related researches which are directly related to the real social and social-political life of the society 

are of special importance. Turkic languages have maintained their independence for hundreds of years, but 

at the same time managed to transform native words to other languages, if necessary, and assimilate and 

enrich their vocabulary with loanwords from Western and Eastern languages. For many years, the informants 

of Turkic languages have interacted with Western and Eastern countries in the economic, commercial, 

scientific and literary fields, and as a result, the vocabulary and terminology of Turkic dialects have been 

enhanced and enriched with the loanwords from these languages. The etymology of these words and the 

history of transition to languages, their adoption, lexical-structural transformation, the position of this 

process, and their positive and negative aspects are also interesting and important for Turkology, and have 

brought up to date the problem. 

Keywords: Turkic languages, language connections, interaction, vocabulary, loanwords. 

Hindistan’da Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Programı 

Mohd MANAZİR 

Necmettin Erbakan University 

 
Hindistan-Türkiye ilişkileri çok eskiye dayanmaktadır. Yaklaşık sekiz asır Hindistan'ı vatan tutan Türkler 

birçok edebi ve mimari eser bırakmıştır. Sekiz asır Türk hakimiyetinde kalan ve kültürel çeşitlilikte 

Anadolu'yla yarışabilecek olan Hindistan, Türk kültüründen oldukça etkilenmiştir. Bu etkiye Hindistan’da 

konuşulan Hintçe ve Urducada daha çok rastlanır. Türkçe her ne kadar Hindistan'ın resmi dili olarak 

kabllenilmemişse de kendi tesirini Urdu diline ve Hintçeye bırakmıştır. Bugün Hintçe, Urduca ve Türkçe 

arasındaki ortak kelimelerin sayısı dokuz bin civarına varmaktadır. Fakat İngilizlerin Hindistan'a girişiyle 

Türkçe Hindistan’da unutulmuş ve Türkçe eserlerin çoğu İngiltere’ye götürülmüştür. Kalan eserler üzerinde 

de yeterince ilmi çalışma yapılmamıştır. Fakat Delhi’deki Jamia Millia İslamia Üniversitesinde TİKA ve 

Yunus Emre Enstitüsünün 2006’dan beri ortaklaşa yürüttüğü Türkçe programı ile Türkçenin yaygınlık 

kazanması hedeflenmiştir. Jamia Millia İslamia Üniversitesinde, Türkçe öğretimi, TİKA’nın girişimleri 

sonucu, 2006-2007 öğretim yılında başlamıştır ve 2010 yılından bu yana Yunus Emre Enstitüsünün desteği 

ile devam etmektedir. Beşeri Bilimler ve Yabancı Diller Fakültesi çatısı altında, Sertifika programı 

kapsamında açılan kurslar, takip eden süreçte, sırasıyla Diploma ve Yüksek Diploma programları ile ivme 

kazanmıştır. Yukarıdaki programlara öğrenciler tarafından gösterilen ilgi neticesinde, 2012-2013 öğretim 

yılında Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı açılmış ve ilk öğrenci kayıtlarını almıştır. Üzerinde çalıştığımız 

makalede; 2006’da Jamia Millia İslamia Üniversitesinde Sertifika programı ile başlayan, bugün lisans 

düzeyinde olan ve yüksek lisans programının açılması yönünde ilerleyen bölümün gelişimi üzerinde 

durulacaktır. Ayrıca Hindistan’ın Delhi eyaletindeki bir başka üniversite olan Jawaharlal Nehru’da da Yunus 

Emre Enstitüsünün protokolü çerçevesinde seçmeli Türkçe dersleri mevcuttur ve makalemizde Arapça, 

İngilizce, Farsça gibi dil ve edebiyat bölümlerinde okuyan öğrencilerin Türkçeyi tercih etme sebepleri de ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hindistan-Türkiye İlişkileri, Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması ve 

gelişmesi.  
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Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî Tipler 

Merve MENTEŞE 

Zonguldak Bülent Ecevit University  

 

13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdürmüş olan Klasik Türk şiiri, bu 

uzun sürecin neticesi olarak beslendiği kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Din, tarih, kıssalar, 

mucizeler, efsane ve menkıbeler, sosyal ve kültürel hayat, masal, destan, fantastik ve mitolojik unsurlar, 

mucizeler, dinî ilimler, Kur’an-ı Kerim vb. çeşitli kaynaklar Klasik Türk şiirinin zenginleşmesine katkı 

sağlamaktadır. Tüm bu kaynakların oluşumunda etkin olmuş varlık insandır. Dolayısıyla Klasik Türk 

şiirinin en önemli kaynaklarından biri de insanla ilgili görünüşlerdir. Klasik Türk şiirinde yer alan 

insanla ilgili görünüşler tipler ve kişilikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tipler, gerçek hayatta var 

olan kişilerin idealleştirilmiş yönleriyle kurgulanmış sembolleridir. Kişilikler ise, gerçek hayatta var 

olmuş, belli bir tarihte belli bir coğrafyada yaşamış kişilerdir. Tipler kendi içinde tahayyülî/tasavvurî ve 

sembolik tipler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Çalışmamızda değinecek olduğumuz efsanevî 

tipler konusu ise, tahayyülî/tasavvurî tipler başlığının altında değerlendirilmektedir. Kişilikler de kendi 

içinde dinî, tarihî/efsanevî, edebî, sanatkâr, mutasavvıf ve bilgin kişilikler olarak gruplara ayrılmaktadır. 

Bu çalışmada 18. yüzyıl şairlerinden Sünbülzâde Vehbî’nin divanında adı geçen efsanevî tipler 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın metoduna bakılacak olunursa öncelikle efsanevî tiplerin 

geçtiği beyitler tespit edilecektir. Beyitlerde yer alan tipler hakkında genel bilgiler verildikten sonra 

beyitlerde hangi anlamlarda, ne şekilde ele alındığı aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca şayet varsa 

başka hangi tipler ile bir arada anıldıkları da tespit edilmesi hedeflenen konular arasındadır. Sonuç 

itibariyle yapılacak olan çalışmanın, Sünbülzâde Vehbî divanı örneği üzerinden Klasik Türk şiirinde 

tipler ve kişilikler bahsine bir nebze olsun katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, Tipler, Kişilikler, Efsanevî. 

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî ve Mitolojik Kişilikler 

Merve MENTEŞE 

Zonguldak Bülent Ecevit University  

 

Yaklaşık olarak altı asır boyunca bünyesinde eserler verilmiş olan Klasik Türk şiiri, beslendiği 

kaynaklar açısından fazlasıyla çeşitlilik göstermektedir. Bu kaynaklardan bazıları sıralanacak olunursa, 

tarih, efsane ve menkıbeler, sosyal ve kültürel hayat, zihniyet, Kur’an-ı Kerîm âyetleri, hadisler, 

kıssalar, mucizeler, masal, destan, fantastik ve mitolojik unsurlar, eserler, çağın ilimleri, tabiat vb. 

olarak daha da arttırılabilmektedir. Unutmamak gerekir ki tüm bu kaynakların oluşumunda etkili olmuş 

varlık ise insandır. Dolayısıyla tüm bu kaynakların yanı sıra Klasik Türk şiirinin gelişimine katkı 

sağlamış temel kaynaklardan biri insandır. Klasik Türk şiirinde insan, tipler ve kişilikler olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Tipler, gerçek hayatta var olan kişilerin idealleştirilmiş yönlerinin kurgulanmış 

sembolleri olarak nitelendirilirken kişilikler ise, gerçek hayatta var olmuş, belli bir coğrafyada belli bir 

tarih aralığında yaşadığı bilinen kişilerdir. Tipler ve kişilikler de kendi içinde gruplara ayrılmaktadır. 

Tipler; tahayyülî/tasavvurî ve sembolik tipler olarak iki başlıkta incelenmektedir. Kişilikler ise; dinî, 

tarihî/efsanevî, edebî, sanatkâr, mutasavvıf ve bilgin kişilikler olarak gruplara ayrılmaktadır. 

Çalışmamızın temel konusunu oluşturan efsanevî ve mitolojik kişilikler meselesi, tarihî/efsanevî 

kişilikler başlığı bünyesinde değerlendirilmektedir. Bu çalışmada 18. yüzyıl divan şairlerinden 

Sünbülzâde Vehbî’nin divanı efsanevî ve mitolojik kişilikler açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Çalışmanın metoduna bakılacak olunursa öncelikle efsanevî ve mitolojik kişiliklerin geçtiği beyitler 

tespit edilecektir. Beyitlerde yer alan kişilikler hakkında toplanan genel bilgiler verildikten sonra 

beyitlerde hangi anlamlarda, ne şekilde ele alındığı aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca şayet varsa 

başka hangi kişilikler ile, hangi özellikelr ve olaylar vurgulanarak bir arada anıldıkları da tespit edilmesi 

hedeflenen konular arasındadır. Sonuç itibariyle yapılacak olan çalışmanın, Sünbülzâde Vehbî divanı 

örneği üzerinden Klasik Türk şiirinde tipler ve kişilikler bahsine bir nebze olsun katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. 

Keywords: Klasik Türk şiiri, Tipler, Kişilikler, Efsanevî, Mitolojik. 
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Noun Complement Clause Constructions in Modern Uyghur 

Shiho NİTTA 

Çanakkale Onsekiz Mart University 

 

In this paper, we describe noun-modifying constructions in Modern Uyghur, focusing on constructions 

in which a head noun has no grammatical relations with the predicate of the modifier clause. Previous 

research suggests that there are two types of languages with respect to complex N-headed constructions: 

one is the type in which different constructions are used for expressing relative clauses and noun 

complement clauses, for example, English; the other is the type which exhibits a single construction 

covering relative clauses and noun complement clauses, for example, Japanese. In terms of this point, 

Comrie (1996, 1998) indicates that a number of Eurasian languages appear to present a similar 

phenomenon to Japanese. Hence, from an areal point of view, it is expected that Modern Uyghur has a 

single construction, which covers both relative clauses and noun complement clauses. In some cases, 

however, the morphology of relative clauses and that of noun complement clause constructions are 

identical, while in some cases they are not. In the latter case, other strategies are used for noun 

complement clauses. When a head-noun is a sensory noun (sound, smell), for example, the 

morphological properties are identical to those of relative clauses, whereas it needs other morphological 

strategies in the cases in which a head-noun is a emotional expression (happiness, joy). The author 

indicates that it is the meaning of the head-noun that determines construction of noun complement 

clauses in Modern Uyghur. 

Keywords: Modern Uyghur, Noun Complement Clause Construction, Relative Clause, head-noun. 

Novel "Kelidar" by Makhmud Davlatabadi 

 Dilshoda NURBOYEVA 

Tashkent State Technical University 

 

Historical literary works do not give information about the past. They introduce through describing 

reality literary and deliver about these traditions, connections with epoch that they lived and living. 

Novel shows the past and actuality. The relevance of this research named Novel Kelidar by Makhmud 

Davlatabadi is studying literary of history novel. It was written very unusual and closes a historical 

truth. The main aim is getting accustomed novel Kelidar in national customes and traditions, literary 

property. The main tasks: Taking shape school of historical novel in Iran and gathering up about their 

members; Learning Makhmud Davlatabadi's works; Illuminating ability of writer; Showing portrayal 

method; We research this novel the first and try to find novelity its literary peculiarity. 

Keywords: Novel, historical novel, drama, theatre, realism, Kurds. 

  



44 

 

Art as an Immanent Translation/Transformation: The Nature of Artistic Creation in 

James Joyce’s Ulysses 

Emel OĞUZ ÇİÇEK 

Aksaray University 

 

Man of letters is a translator, a decipherer, says French literary critic and poet Charles Baudelaire and 

adds that poet/author/playwright deciphers the hieroglyphics of truth and translates/transforms them 

into pieces of literature. Well then, what is truth? Which truth/whose truth does s/he decipher and 

transform? More precisely, how does artistic creation/transformation occur? “Arts,” as Oscar Wilde 

asserts, is “the most intense mode of individualism that the world has known” or rather a collaborative 

product? In other words, is literary transformation merely the immanent crop of the author’s 

soul/mind/perception OR the outcome of the marriage between the author and other determinants? Is a 

literary work produced or created? These overlapping questions have been tried to be answered within 

different contexts since the ancient times; the discussion in concern has also begun to appear in the 

fictional works especially since modern times, in which creation process is mostly the main focal point 

of literature. Irish-English author James Joyce’s Ulysses (1922) is among the most significant works 

embodying creative literary transformation within this framework. The idiosyncratic novel portrays 

transformations of all sorts (reincarnation, reproduction, mystical morphing and material chance) within 

the scope of literary creation. The aim of the study is, in consideration of the relevant tenets of 

Existentialism, Cubism and Solipsism, to critically examine the nature and processes of artistic 

transformation/creation in Ulysses through the purposive analysis of both the characters’ and Joyce’s 

multidimensional creation experience. 

Keywords: Artistic Transformation, Ulysses, Existentialism, Cubism, Solipsism. 

Aldous Huxley'in Ada Adlı Romanında İdeoloji ve Özgürlük 

Emrah OLUR 

Ankara University 

 

Bu çalışma, Aldous Huxley’in bir ütopya düşünü olan “Ada” isimli eserinde yansıtılan özgürlüğü ve bu 

özgürlüğün devamı için dayatılan ideolojik aygıtları incelemektedir. Bu özgürlük algısının neden 

çıktığı, çıkmasına nelerin etki ettiği ve neye ulaşılmak istendiği gibi sorular incelenmekte ve romanda 

çeşitli güç mekanizmalarının etkisiyle oluşturulan ideolojik aygıtların özgürlük yanılsamasına neden 

olduğu tespit edilmektedir. Bu özgürlük yanılsamasının ortaya çıkmasında bireylerdeki psikolojik 

sorunların ne gibi etkileri olduğu da incelenmektedir. Bu romanda özgürlüğün seviyesi insanların 

mutluluk seviyelerine göre düz orantılı olarak artmaktadır. Başka bir ifade ile insanların korkularından 

kaçmaları ve onları mutlu edebilecek etkenlere yönelmeleri sağlanarak özgürlüğün yolu açılmaktadır. 

Bu etkenlerin ortaya çıkarılmasında ideolojik aygıtların kullanıldığı görülmektedir. Din, öz işlevinden 

uzaklaştırılarak, toplumu istenilen şekle getirebilmek için kullanılan bir aygıt olarak görülmektedir. 

Dini kendi çıkarları için kullanan mekanizmanın varlığı ve amaçları tespit edilmekte, kendi 

özgürlüklerinin gereksinimi olarak gücü elde etmeleri ve bunun için çeşitli ideolojik aygıtlar kullanarak 

toplumu gerçeklerden uzak tutmaları gerektiği çıkarımları ortaya koyulmaktadır. Ayrıca olguların zıttı 

ile var olursa tam anlaşılabileceği öngörülmekte, buna bağlı olarak da toplumsal bilinçaltını bastırmak 

için ideolojik mekanizmaların kullanıldığı anlaşılmaktadır. Korkularından uzaklaştırılarak sadece 

mutluluğa yönlendirilen toplum böylece öz benliğinden de uzaklaşmakta ve farkında olmadan 

oluşturulan sistemin bir uygulayıcısı konumuna düşmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı sunulan 

gerçeğin kendi haz duygusu olduğunu sanan birey, bunu sağlayan ideolojik aygıtlara bağlanmakta ve 

özgürlük yanılsamasına düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aldous Huxley, Ada, İdeoloji, Özgürlük, Ütopya. 
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Çeviri Odaklı Sözlü Söylem Çözümlemesi 

Lale ÖZCAN 

Yıldız Technical University 

 

Söylem çözümlemesi başta dilbilim, metinbilim olmak üzere toplumdilbilim, ruhdilbilim hatta 

budunbilim ve insanbilim gibi pek çok bilimdalının ve araştırma alanının ilgi alanına girmektedir. Bu 

bilimdallarının ya da araştırma alanlarının yöntemlerini farklılaştıran ise söyleme amaç ve odak 

kapsamında getirdikleri bakış açılarıdır. Dolayısıyla, söylem çözümlemesi Dominique 

Maingueneau’nun da ifade ettiği üzere tamamen belli bir bilim alanına ait olmanın ötesinde, ele alınan 

bütünceye ve çözümlemenin ereğine göre çeşitli dilbilim ve sosyal bilim dallarının yöntem ve 

bilgisinden faydalanan disiplinlerarası bir inceleme alanıdır (Maingueneau, 1979:5). Bu nedenle, çeviri 

odaklı bir sözlü söylem çözümlemesi incelemesinin de, özellikle çeviribilim olmak üzere metinbilim, 

dilbilim ve sözlükbilim gibi alanları kapsayan disiplinlerarası bir alanda yer aldığını düşünmekteyiz. Bu 

amaçla bildirimizde, söylem çözümlemesine çeviribilimsel bir bakış açısı getirmeye çalışmakla birlikte, 

Fransa’da söylem çözümlemesi alanının başta gelen isimlerinden Dominique Maingueneau ile 

Türkiye’de sözlükbilim ve dilbilim alanlarında öncü çalışmalara imza atmış dilbilimci Berke Vardar’ın 

inceleme yöntemlerine başvuracağız. Dominique Maingueneau, söylem çözümlemesi alanının belirli 

eksenler üzerinden ilerlediğini belirtir ve bu eksenlerden biri olarak sözlükbilimsel yaklaşımı ele alır. 

Bu yaklaşımla ilgili olarak da “daha çok “anlamsal alan” çekirdeği etrafında bütünceyi çözümler (...) 

Burada amaç, belirli bir bütünceyi oluşturan sözlükbirimlere özgü ilişkiler dizgesini ortaya koymak ve 

bu bütünce içindeki anlamsal alanları belirlemektir. Bu yaklaşımda sözlükbirim ya da biçimbirimler 

değil mercek altına alınan sözcüklerdir. “diyerek “anlamsal alan” kavramını söylem çözümlemesi için 

ağırlıklı bir konuma koyar (Maingueneau, 1979:7). Bildirimizde biz de aynı çizgede ilerleyecek ve 

Berke Vardar’ın dilsel alan sınıflamasını temel alarak sözlüksel alan ve anlamsal alan odaklı bir 

çözümleme yönteminin sunumunu yapacağız. Bu kapsamda öncelikle, çeviri odaklı bir bakış açısıyla 

“söylemin” tanımı yapılmaya çalışılacak ve bu tanım içinde kalınarak sözlü söylemin sınırları 

belirlenecektir. Ardından alanın disiplinlerarası ve çok çeşitli doğası göz önüne alınarak söylem 

çözümlemesinin kuramsal temelleri üzerinde durulacaktır. Aynı çerçevede, söylem türlerine ve söylem 

çözümlemesinin temel kavram ve yöntemlerine değinilecektir. Sonraki bölümde, eğitim amaçlı söylem 

çözümleme yöntemlerine odaklanılacak ve çeviri eğitiminde kullanılacak sözlü söylem çözümleme 

yöntemlerine bir öneri olarak, sözlükbilim alanından alıntılanan sözlüksel ve anlamsal alan kavramları 

etrafında oluşturulan yöntemin tanıtımı yapılacaktır. Son olarak, YTÜ Mütercim-Tercümanlık 

(Fransızca) Anabilim Dalı’nda 5 yıldır verdiğimiz seçmeli bir ders olan “Sözlü Söylem Çözümlemesi 

ve İfade” dersi özelinde, bu çözümlemenin uygulamasına dair kimi örnekler paylaşılacaktır. Söylem 

Çözümlemesi yöntemimizde özellikle sözlüksel ve anlamsal alan kavramı üzerine odaklanacak 

olmamızın nedeni, bir söylemi oluşturan sözlükbirimlerin, söylemin izleği ve amacı gereği belirli 

sözlüksel alanlar içinde yer aldıkları bilgisidir. Bu sözlüksel alanlar, bir ağ gibi söylemin anlamını 

oluşturmaktadır ve söylemin anlamını çözümlemede, sözlükbirimler arasındaki anlamsal ilişkilerin 

çözümlenmesi önem taşımaktadır. Söylemlerin anlam haritasının çıkarılması anlamına geldiğini 

düşündüğümüz bu tür bir çözümlemenin, “sözcüklerden sıyrılma” ve “yeniden sözcüklere dökme” 

aşamalarının eşzamanlı olarak gerçekleşmesinin gerektiği sözlü çeviride belirgin bir fark ve anlam 

yaratacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Sözlü söylem, Söylem çözümlemesi, sözlüksel alan, anlamsal alan, sözlü söylem 

çözümlemesi. 
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A Practical Synopsis of the Contributions of the Pioneering Authors to the Evolution of 

Modern Short Story 

İhsan ÖZDEMİR 

Sakarya University 

 

The emergence of modern short story as a new literary genre goes back about two centuries. Though 

numerous writers have contributed to the development of the genre to a certain extent, it has actually 

evolved through the contributions of few authors. The role of ground-breaking authors such as Gogol, 

Poe, Maupassant, Chekhov and Hemingway has been great in making short story what it is today as it 

diverged from drama, balad, novella and from novel in particular. Undoubtedly, the fact that short story 

by its very nature is a literary genre open to innovations and that it offers a wide area of creative freedom 

to authors has played an important role in its evolution. In the hands of those masterfully skilled 

storytellers, modern short story has explored linguistic forms to their fullest on the one hand while 

utilizing everything imaginable about life as its subject matter on the other. The masters of short story 

brought radical innovations to the genre, identified its distinctive qualities, and paved way for others, 

leaving deep influences on them. The richness these great writers added to short story has led to the 

formulations of various definitions of the genre by different people over time, but none of these 

definitions has been all-inclusive by themselves to capture the richness the genre has had to offer. It is 

the essence of this study to examine, discuss and present the contributions of those great masters of 

modern short story from a categorical perspective. 

Keywords: Short story, masters, contributions, evolution. 

 

An Examination of the Extent of Equivalence of an Author’s Literary Stylistic Features 

in the Two Turkish Translations of a Short Story in English 

İhsan ÖZDEMİR 

Sakarya University 

 

A distinctive personal literary style, unique to each and every author, is the foremost characteristic that 

gives a literary work its literary quality. Each style is a composite of syntactic and semantic components 

that evidence the literary identity of an author. In Translation Studies, style is the element that poses a 

great difficulty to translators with regard to the establishment of equivalence between the source text 

and its translation. Readers who are able to read a text both in its original language and its translation 

are well aware of this fact as they notice the degree of losses of the stylistic features of the original text 

in its translated version. Thus, inaccurate or inadequate transfer of stylistic elements leads to a decrease 

in the flavor of the original literary work. The problem arises from the fact that sometimes in the 

translation process, not all elements which altogether create the exclusive style of an author, are given 

the due attention by translators who do not primarily intend to achieve a reasonable level of stylistic 

equivalence between the two texts. In this study, two translations of a short story titled The Denunciation 

by the American author Ernest Hemingway into Turkish will be compared with respect to the level of 

stylistic equivalence between the original text and its translations. A descriptive stylistic analysis 

compares the two translations to help highlight the importance of equivalent transfer of stylistic features 

of a literary text in order to preserve the original literary savor. 

Keywords: Literary style, equivalence, translation. 
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Thomas Hardy's Poems "The Subalterns" and "The Voice" as a Resistance to 

Phonocentrism 

Nilüfer ÖZGÜR 
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Nurten BİRLİK 

Middle East Technical University 

 

In Post-Structuralist terms, phonocentrism is accepted as a term that implies the privileged positioning 

of speech over writing, of sound over image (in Saussurean terms), of the voice over the word. From a 

Derridean and deconstructive perspective, phonocentrism is the gist of an entire history of metaphysics 

of presence in Western epistemology that has governed human thought since Plato. In his famous work 

Of Grammatology (1967), Derrida claims that with the turn of the 20th century, the era of Platonic 

metaphysics has come to a closure, if not to an end. In fact, writing, or arche-writing, manifests its 

power over speech because of its potential to violate and usurp stabilized and fixed meanings, because 

of its capacity of dispersing semantic structures rather than of stabilizing them around particular logoi, 

among which phonocentrism (the prioritisation of speech over writing) has also been perceived as a 

unifying principle. In other words, phonocentrism comes to imply that the phonetic elements and 

structures that impose themselves on a poem’s semantic perception do not constitute a denominator that 

organizes meaning around words. Hardy’s poetry, with its ambiguity and experimentalism, largely 

models this dispersion and destabilization of semantic and phonetic structures. Two poems by Hardy, 

“The Subalterns” and “The Voice,” represent this resistance to metaphysics of presence, and more 

specifically, to phonocentrism. The variety and ambivalence of anthropomorphised voices in “The 

Subalterns” and the echoes and voices from the past in “The Voice” epitomise the status of poetry as a 

challenge to phonocentrism and logocentrism, and they verify Hardy’s transitional status as a poet 

between Victorianism and Modernism. 

Keywords: Hardy, Derrida, Phonocentrism, Poetry, Subalterns, Voice. 

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna Adlı Eserinin Arapçaya Çevirisinin Çeviri 

Stratejileri Açısından İncelenmesi 

Hatice ÖZKAN 

Ankara Hacı Bayram Veli University 

 

Muammer SARIKAYA 

Ankara Hacı Bayram Veli University 

 

Edebi eserlerin çevirileri sayesinde insanlar kendi kültürlerinin yanında başka kültürleri de tanıyıp farklı 

kültürler ile kendi kültürlerini karşılaştırma imkânı bulurlar. Ancak çeviri sürecinde çevirmenler bir 

takım güçlüklerle karşılaşırlar. Bu güçlüklerden biri kaynak metinde yer alması muhtemel olan yan 

anlamlı sözcük veya ifadelerin erek metne aynı etkiyi sağlayacak şekilde çevrilmesi sorunudur. İkincisi 

ise hedef dil olanakları ile oluşturulmuş metnin erek dil olanakları ile de oluşturulmasıdır. Çeviri 

sürecinde çevirmenlerin benimsedikleri farklı yaklaşım ve yöntemler çeviri stratejilerini oluşturur. 

Farklı çeviribilimciler çeviri metinleri incelerken kullanılabilecek çeşitli çeviri stratejileri önermişlerdir. 

Vinay ve Darbelnet tarafından önerilen “dolaylı” (oblique) ve “doğrudan” (direct) çeviri çeviribilim 

araştırmalarında en çok tercih edilen çeviri stratejileri sınıflandırmalarındandır. Bu iki ana kategori 

altında toplam yedi çeviri stratejisi vardır. “Ödünç alma” (borrowing), “öykünme” (calque) ile “sözcüğü 

sözcüğüne çeviri” (literal translation) doğrudan çeviri stratejileri arasında yer alırken “yer değiştirme” 

(transposion), “dönüştürüm” (modulation), “ eşdeğerlik” (equivalence) ile “uyarlama” (adaptation) 

dolaylı çeviri stratejileri arasında yer alır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Modern Türk Edebiyatı’nın 

önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında yer alan kültürel 

öğelerin Arapçaya nasıl aktarıldığını sözü edilen çeviri stratejilerine göre karşılaştırmalı olarak 

incelemektir. Çalışmanın sonuçları örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kürk Mantolu Madonna, çeviri, edebiyat, çeviri stratejileri, kültürel öge. 
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Albert Camus’nün Yabancı ve Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam eserlerinde Bilinç Akışı 

Emel ÖZKAYA 

Sivas Cumhuriyet University 

 

Bilinç akışı tekniği, kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin kendi ağzından, birinci tekil kişi ile 

yansıtıldığı, postmodern roman anlatım tekniğidir. Bu tekniği kullanan yazarlar, kahramanın bilinç 

yansımasıyla, hayatı nasıl algıladığını derin ve soyut ifadelerle dile getirirler. Bilinç akışı tekniğinin en 

belirgin özelliği, düşünceler arasında mantıksal bir bağ bulunmayışı ve dilbilgisi kurallarına uygunluk 

olmayışıdır. Düşünceler anlık olarak, duyusal, işitsel ve görsel bağlantılarla birleşerek ifade edilir. 

Modern edebiyat eserlerinde oldukça sık kullanılan bilinç akışı tekniği, kahramanların olayları algılama 

şeklini ve ruhsal dünyalarındaki yansımalarını aktarır. Bilinç akışı tekniği, XX. yüzyılda Varoluşçuluk 

(Existentialisme) akımı ile birlikte kendini göstermeye başlar. Bu akımın öncülerinden olmasından 

ziyade ve Saçma felsefesinin (la philosophie d’absurde) kurucusu olan Fransız yazar Albert Camus, 

eserlerinin çoğunda, özellikle Yabancı (L’Etranger) isimli eserinde, ana karakteri Meursault’nun 

düşüncelerini bilinç akışı tekniği ile aktarır. Modern Türk Edebiyatı’nda da sıkça kullanılan bu teknik 

ile Yusuf Atılgan, Aylak Adam isimli eserinde ana karakter C.’nin belleğindeki düşünceleri, mantıksal 

bir bağ kurmadan, bilinç yansımasıyla ifade eder. Bu çalışmada amacımız, Camus’nün Yabancı ve 

Atılgan’ın Aylak Adam isimli romanlarında karşılaştırmalı olarak bilinç akışı tekniğini ele alarak, ana 

karakterlerin kendi iç hesaplaşmalarındaki düşünceleri ve karşılıklı konuşmaları üzerindeki etkilerini 

belirtmeye çalışacağız. Karşılaştırmalı olarak hazırlanan bu çalışmada, ana karakterlerin eylemlerini 

neden ve nasıl bir süreç içerisinde yaptıkları sorunsalı üzerinde durulacaktır. Merkezine insanı ve 

insanın varoluş felsefesini ele alan Varoluşçuluk düşüncesinde her iki yazar da, eserlerindeki ana 

karakterlerin içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmalarını, yalnızlıklarını, bilinç akışı tekniği ile birey 

odaklı bir anlayış içinde, toplumdan kopuk bireyin parçalanmışlığını dile getirirler. 

Anahtar Kelimeler: Bilinç Akışı Tekniği, Albert Camus, Yabancı, Yusuf Atılgan, Aylak Adam. 
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Nasreddin Hoca, ünü Türkiye sınırlarını aşmış, Türk halk edebiyatının en tanınan fıkra kahramanıdır. 

O, yaşadığı dönemin özelliklerini fıkralarına yansıtmış, yaşadığı döneme ışık tutan hatta bu vesileyle 

geleceğe de yön veren bir şahsiyettir. Onun fıkralarını iyi anlayabilmek yorumlayabilmek ve başka bir 

dile çevirebilmek için onun hayatı, kişiliği ve çevresini iyi bilmek gerekir. Nasreddin Hoca fıkralarının 

ingilizce çevirilerine bakıldığında kültürel farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu bildiride Nasreddin Hoca 

Fıkralarının Türkçeden İngilizceye çevirilerindeki kültürel öğelerin aktarımını ve bu aktarımdaki 

farklılıkları, zorlukları konu alan tez çalışmasının sunumu amaçlanmıştır. Fıkraların aktarımı 

aşamasında çeviri eylemini kültür ve kültürel bellek boyutunda ele alan M.Yuri Lotman’ın 

göstergeküre, bakışımsızlık, sembol,kültürel bellek kavramları temel alınmıştır. Nasreddin Hoca 

Fıkraları, içeriğinde alt metinleri de barındıran, folklorik metinlerdir. Dolayısıyla çevirileri yapılırken 

art alan bilgisi ve sembolik verilerin çözümlenmesi gerekir. Ayrıca Nasreddin Hoca Fıkraları Anadolu 

kültürünün gelecek kuşaklara aktarımı bakımından da önemli metinlerdir. Bu metinlerin çevirileri bir 

kültür aktarımı olarak düşünülmeli ve kültürel öğelerin ve değerlerin çevirilerinin dikkatli ve özenli bir 

şekilde yeterli tarihi ve kültürel bilgi edinilerek yapılması gerekir. Böylece çevirinin ‘kültürlerarası 

iletişim’ işlevi gerçekleşmiş olacaktır. Bu bağlamda mizah olgusuyla başlayan bu çalışmamızda 

M.Y.Lotman kavramlarıyla Nasreddin Hoca Fıkralarının bağlantısı kurulmuştur. Uygulama bölümünde 

fıkralardaki kültürel öğelerin aktarımında tespit edilen zorluklar örnekler üzerinde tartışılmış sonuç 

bölümünde ise çevirilerin Lotman kavramlarıyla değerlendirmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nasreddin Hoca Fıkraları, Yuri Lotman, Kültür göstergebilimi, sembol, kültürel bellek. 
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Uzak Bir Geçmişin Söz Mirası: Farsça Uzuv İsimleri 

Güneş Muhip ÖZYURT 

Ankara Yıldırım Beyazıt University 

 

Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan Farsça, Hintçe ve Avrupa dillerinin neredeyse tamamının M.Ö. 

3. binyıla kadar günümüzde Ukrayna sınırlarında kalan bölgede varlığını sürdürmüş olan teorik bir 

Proto-Hint-Avrupa dilinden türedikleri dilbilimciler nezdinde kabul görmektedir. Bu dilin doğuya 

doğru ayrılan kolu, Proto-Hint-İran evresinden geçtikten sonra Hint ve İran dillerine dönüşmüştür. M.Ö. 

6. yüzyıldan itibaren yazılı örnekleri bulunan bulunan Eski Farsça, Sasanilerin dili olan Orta Farsça’nın 

ve M.S. 10. yüzyıldan itibaren bir edebiyat dili olarak yeniden doğan Yeni Farsça’nın doğrudan atasıdır. 

Farsça, bin yıllar boyunca Yunanca dışındaki Avrupa dilleriyle yeniden etkileşime geçmediği gibi 

Arapça ve Türkçe’nin yoğun tesiri altında ciddi değişimler geçirmiştir. Bununla beraber çağdaş 

Farsça’da Proto-Hint-Avrupa dilinden kalma ve Avrupa dillerinde kökteşleri olan sözcükler hala 

bulunmaktadır. Bu tip sözcüklerin sıklıkla görüldüğü kategorilerden birisi uzuv isimleridir. Farsça’daki 

uzuv adları incelendiğinde bunların nispeten daha az değiştiği ve halen Hint-Avrupa söz mirasının 

birçok örneğini içerdiği görülmektedir. Bu çalışmada çağdaş Farsça’daki Hint-Avrupa menşeli organ 

adları incelenecektir. Bildiride öncelikle Farsça’nın diğer Hint-Avrupa dilleriyle ayrışarak mevcut 

durumuna geliş süreci hakkında bilgi verilecektir. Ardından, çalışmanın konusunu Hint-Avrupa 

kaynaklı uzuv adları ele alınacak ve bunlar Avrupa dillerindeki kökteşleri ile karşılaştırılacaktır. Son 

olarak, uzuv adlarının bin yıllar boyunca nispeten korunmuş olarak kalmasının sebepleri ve bu durumun 

dillerin değişimi ve gelişimine dair bize neler anlatabileceği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Farsça, Kelime, Sözcük, Uzuv İsimleri, Hint-Avrupa. 

 

Considerations in the Philology and Translation of Sixteenth Century Ottoman 

Literary Monuments 

Davut (William Samuel) PEACİ (PEACHY) 

Düzce University 

 

Texts of Ottoman literary monuments from the nearly six-hundred-years of the Ottoman Empire are 

neither in print nor in modern European languages. With the founding of the Turkish Republic, the old 

educated elite were dispossessed of their most valuable asset‒literacy. Most Ottoman literary 

monuments are extant only in manuscript form and may exist in several versions, somewhat or radically 

different from one another. A chronicler, for example, may not have written what was attributed to him. 

Another difficulty is the variations of handwriting encountered within a given century, bureau and or 

period. A published edition may well be unreliable if its text was not critically edited. Thus the first step 

is the choice or preparation of a critical edition according to philological principles. For this, proficiency 

in modern Turkish as well as Ottoman Turkish, Arabic and Persian is mandatory. The second step for a 

translator of a given Ottoman monument is to determine its genre as literary (poetry, which can be sub-

divided into such types as humor, satire, sarcasm, praise, mysticism) or non-literary (government and 

business documents and records). The choice of an audience may be a restricted one and may only 

comprise a few thousand scholars and students. For instance, a translation of government documents 

may be useful to modern historians. Once the audience is selected, one must select an analogous genre 

and an analogous style in the language of the target audience. The style of translation must be compatible 

with that of the source document yet within the register of the intended contemporary readers. A balance 

must be struck between the need for communication and the need to introduce something new and 

original to the target audience. Every attempt should be made to limit the cultural strangeness and 

temporal remoteness of the age. 

Keywords: Ottoman Literary Monuments, Critical Edition, Philology,Translation, Source Genre, 

Ottoman/Persian/Arabic Proficiency. 
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Feminist Tiyatro 'Tiyatro Boyalı Kuş' Örneği Üzerinden Türkiye'deki Feminist 

Tiyatrolara Genel Bir Bakış 

Yeşim PİRPİR AVAN 

Düzce University 

 

Bu çalışmada, 2000 yılından bu yana feminist bir tiyatro topluluğu olarak çalışmalarını sürdüren Tiyatro 

Boyalı Kuş’un kurucusu Jale Karabekir ile yapılan görüşme ile feminist tiyatronun ana akım 

tiyatrolardan farklarına, feminist tiyatro oyunlarında metin kurgusu ve beden kullanımı arasındaki 

ilişkiye, yerli-yabancı oyun seçimlerine, eril dil ile yazılmış metinlere olan yaklaşımlarına ve yabancı 

oyunların Türkçeye çevrilme/uyarlanma sürecine ışık tutulması amaçlanmıştır. Alanda yapılan 

okumalar ve İngiliz feminist yazar Virginia Woolf’ün 1929 yılında yayımladığı ve Jale Karabekir’in 

2019’da uyarladığı “Kendine Ait Bir Oda” adlı oyunun ardından Karabekir’e e-posta ile 8 açık uçlu 

soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlar feminist çalışmalardan beslenen feminist tiyatro 

kuramları çerçevesinde betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Buna göre, Türkiye’de özellikle 1980 

sonrasında bağımsız bir şekilde yoluna devam eden kadın hareketinin feminist tiyatroların temelini 

attığı, feminist tiyatroların ana akım tiyatrolardan en temel farkının “kolektif yapıyı ve bilinci” 

uygulamak olduğu, feminist tiyatroların eril bakış açısıyla yazılmış metinleri “feminist dramaturji” ile 

yeniden okuduğu, böylece kadını nesneleştiren, ona erkeklerin istediği cinsiyetçi roller veren geleneksel 

tiyatro metinleri yerine, kadınların kendilerini ilk ağızdan anlatabilecekleri ve hem sözleriyle, hem de 

bedenleriyle sahnede özne konumunda yer almalarını sağlayan feminist tiyatro metinleri üretildiği ve 

oynandığı, yabancı oyun metinlerinin çevrilme sürecinde telif hakkı vb. hususlar ortaya çıktığından ve 

feminist tiyatrolar kısıtlı bütçelere sahip olduklarından, çoğunlukla oyun metinlerini kendilerinin 

yazdığı, kısacası ülkemizdeki feminist tiyatroların ana akım tiyatrolara iyi bir alternatif oluşturduğu gibi 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Feminist tiyatro, feminist tiyatro kuramı, feminist tiyatro çevirisi, Tiyatro Boyalı Kuş. 

Perspectives in the Novels by Khaled Hosseini 

Dilnoza RUZMATOVA 

Uzbekistan State World Languages University 

 

The present research focuses on the analysis of the novels “The Kite Runner”, “A Thousand Splendid 

Suns”, “And the Mountains Echoed” by Afghan born American writer Khaled Hosseini in line with the 

major characteristics of historical perspective in literature. The literature scholars and researchers are 

highly interested in Afghan-American literature as representing the diaspora features. In his novels 

Hosseini could depict Afghanistan in terms of three perspectives: childhood, womanhood and family 

reunion pre-in-post Taliban periods. Considering the perspectives found in this research, it is obvious 

that Hosseini globally demonstrates the real outlook of his nation and country, and moreover establishes 

that having peace and wealth is the life meaning for Afghan people the same as other human beings. In 

the present analysis, the research problem is to investigate how the major perspectives of Afghanistan 

have been employed to represent Khaled Hosseini’s literary image as a writer. The data collected from 

the detailed analysis of the texts of Hosseini’s novels “The Kite Runner”, “A Thousand Splendid Suns”, 

“And the Mountains Echoed” to answer helped the questions related to childhood, womanhood and 

family reunion perspectives of Afghanistan. The results of this work revealed that the writer used these 

three perspectives effectively in his texts to show the macrocosm of Afghanistan. This study is an effort 

to unfold the significance of literary characteristics of the novels those mentioned above. It will help to 

decode the essential perspective peculiarities of Hosseini’s works by applying historical perspective 

method. 

Keywords: Perspective, childhood, womanhood, family, Afghanistan. 
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The Wardrobe Mistress as Historical Gothic 

Gamze SABANCI UZUN 

İstanbul Aydın University 

 

Set in a 1947 London, The Wardrobe Mistress (2017) by Patrick McGrath is a novel about Joan’s 

mourning after the unexpected death of her famous actor husband Charles Grice, known as “Gricey”. 

The novel starts with the sudden death of Gricey, fallen down the steps after an argument with Julius- 

their son-in-law, which follows Joan’s coincidental discovery that Gricey had secretly reconciled 

himself in fascist activities as an active Nazi partisan. Being a Jew herself, Joan feels that her husband’s 

body returns and ironically his dead body finds refuge in another Jew’s body- Frank Stone. As a result, 

this uncanny return places Joan and many other characters in the context of anti-Semitism. In an 

interview, Patrick McGrath proposes that there has been very few written about “the revival of fascism 

in England immediately after the war” and that he cannot explain why this is so. And thus he published 

The Wardrobe Mistress. Although the novel is surrounded by gothic props such as the uncanny return 

of the dead body, the dark and gloomy setting, the reader is also concerned about its handling with anti-

Semitism. In this paper, I will present McGrath’s parodic relation with the Gothic genre, which he labels 

as “new gothic” to explore the novel’s representation of the Holocaust by ironically juxtapositioning a 

dead Nazi soul and a living Jewish body. 

Keywords: New gothic, anti-Semitism, McGrath, irony. 

Bir Milletin Kültürel Belleğinin Şifreleri: Kod Kültürleri 

Hakan SARAÇ 

Anadolu University 

 

20. yüzyılın sonlarında araştırmacıların dilbilimde yapısalcı bakış açısı yerine antropolojik yaklaşımı 

benimsemesi dil ve kültür etkileşim sorunlarına yönelik çalışmaların başlamasını sağlamıştır. Böylece 

dilbilimde alt disiplinlerin doğuşu kaçınılmaz olmuştur. Dil ve kültür fenomenleri etkileşim sorunlarının 

kültürdilbilimsel yaklaşım çerçevesinde incelenmesi yeni kuram ve kavramların gerekliliğini 

beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, dil ve kültür etkileşim sorunlarının çözümünde önemli bir rol 

üstlenen kültürdilbilimin oluşumu ve gelişimi (V.N. Teliya ekolü perspektifiyle) incelenmektedir. Buna 

istinaden, toplumların dünya görüşü, mantalitesi, ulusal ve kültürel değerleri gösteren kod kültürlerinin 

tahlili yapılmaktadır. Ayrıca, kod kültürleri ile ilgili öne sürülen görüş ve varsayımlar Rusça ve Türkçe 

örneklerle aydınlatılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Kültürdilbilim, Kod Kültürleri, Dil Dünya Görüşü, Ulusal ve Kültürel değerler. 
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Le Parcours Aventureux du Petit Chaperon Rouge à travers les Continents 

Neda SİAMİ 

İhsan Doğramacı Bilkent University 

 

En prononçant seulement cinq petits mots: “rouge, fillette, bois, mère-grand, loup”, combien de 

personnes entre nous ne pensent-ils pas au célèbre conte du Petit Chaperon rouge. Le conte immémorial 

qui raconte les mésaventures d’une jolie petite fille de village, vêtue d’un chaperon de couleur rouge 

qui rencontre un méchant loup dans un bois sur le chemin de sa grand-mère malade. Un loup qui ne 

pense qu’à faire une bouchée de cette grand-mère et de sa petite-fille.Tout le monde connait ce conte et 

de quoi s’agit-il. Cependant ce qui nous intéresse dans cet article serait de voir comment cette histoire 

tant de fois répétée, tant de fois déformée parviendra à ses lecteurs contemporains.Ce conte qui date 

depuis très longtemps verra de multiple transformations et de nouvelles versions selon la culture du 

pays. Le Petit Chaperon rouge petit à petit perdra la trace de son origine et permettra ainsi aux autres 

écrivains de s’y glisser sans difficultés grâce aux personnages typés et grâce à son langage simple. 

Chaque écrivain de chaque pays peut y remettre sa propre vision en dévellopant son propre univers par 

l’intermédiaire d’un contexte spatio-temporel typique. Ce conte mythique peut ainsi devenir le miroir 

d’une société qui ne cesse de changer. En conséquence, chaque lecteur peut rencontrer aujourd’hui un 

petit chaperon de toutes formes ou de toutes couleurs. 

Mots clés: Petit Chaperon rouge, conte, intercultural, aventure, couleur. 

Grimm Masalları’ndan Pamuk Prens ile Murathan Mungan’ın Yedi Cücesi Olmayan 

Bir Pamuk Prenses Adlı Öyküsünün, Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi Bağlamında 

Karşılaştırılması 

Aslı SOYSAL EŞİTTİ 

Ardahan University 

 

Kolektif bilinçaltının önemli temsilcilerinden olan masallar toplumsal cinsiyetin inşa edilmesinde ve 

gelecek nesillere aktarılmasında önem arz eder. Masallar aracılığıyla nesilden nesile aktarılan 

kalıplaşmış cinsiyet değerleri, normlar tarafından belirlenen toplumsal yapının devam etmesinde de 

önemli bir yer tutar. Yapılan bu çalışmada masallar aracılığıyla inşa edilen cinsiyetçi yapıya dikkat 

çekilerek, masalın içindeki cinsiyetçi unsurların yazılan hikaye aracılığıyla yeni bir anlam boyutuna 

taşınması karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Grimm Kardeşlerin derlediği ve peri masalı adı verilen 

masallardan biri olan Pamuk Prenses, güzel ve iyi kalpli bir prensesin edilgen bir yaşamı benimsemesi 

sonucu prens tarafından bulunarak mutlu sona ermesi ile sonuçlanırken; Mungan’ın hikayesindeki 

Pamuk Prenses’in kendi hayatı üzerinde söz sahibi olma çabası, onun hem masalını kaybetmesine hem 

de yapayalnız ve mutsuzluk içinde ölmesine sebep olur. Masalda kadına atfedilen değerlerin, Murathan 

Mungan tarafından yeniden yazılan hikâye aracılığıyla sorunsallaştırıldığı görülmektedir. Masal 

tarafından doğallaştırılan kadının toplumsal konumu, hikâye aracılığıyla sorgulanmaktadır. Hikâyede, 

aterkil düzenin yansımaları, eril tahakküm ve hegemonik erkek söylemi aracılığıyla şekillenen kadının 

toplum içindeki yeri, görev ve sorumlulukları, ironik bir dille ele alınmaktadır. Yapılan karşılaştırma, 

ele alınan masal aracılığıyla edebiyatın toplumsal cinsiyeti inşa etme sürecindeki rolünü ve incelenen 

hikâye aracılığıyla da edebiyatın toplumsal cinsiyet eleştirisindeki etkin konumunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Karşılaştırmalı Edebiyat, Masal, Hikâye. 
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Tarihi Kırıntılar Adlı Romanda Yazı Aracılığıyla Sağlanan Yaşam Yolculuğu 

Aslı SOYSAL EŞİTTİ 

Ardahan University 

 

Günümüz Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Barış Bıçakçı, Tarihi Kırıntılar adlı 

romanında, geçmişle olan sorunların çözümünde yazıyı ve yazma edimini, kişiyi iyileştiren, yaşam 

yolunu bulmasını sağlayan bir araç olarak kullanır. Romanın baş kişisi Can, üniversite öğrencisi olan 

ablası Meral’in ailesini terk ederek bir şairle gidişini ve ondan bir daha hiç haber alamayışlarını, 

hayatının merkezine yerleştirerek büyük bir probleme dönüştürür ve hayatı ablasından gelecek bir 

haberi beklemekle, ona dair olduğunu düşündüğü izleri sürmekle geçer. Derin bir boşluk içinde yaşayan 

Can, bir gün çeşitli şairlerle görüşerek onların anlattıklarından hareketle hikayeler yazmaya karar verir. 

Görüştüğü şairler sayesinde maziyle barışır ve yazma edimi sayesinde kendini, geçmişi ve onları terk 

eden ablasını affeder. Yazarlığa adım atan Can, bu sayede hayatı ve varoluşunu anlamlandırarak, 

yaşama tutunmasına imkan sağlayacak sebebi bulur. Yazının ve yazarlık serüveninin kişiler üzerindeki 

yapıcı etkisinin merkeze alınarak incelendiği çalışmada, Tarihi Kırıntılar adlı romanın baş kişisi Can’ın 

Türk Edebiyatı’ndaki yazı aracılığıyla kendini gerçekleştiren yazar-roman kahramanlarına yeni bir 

bakış açısıyla katıldığı görülmüştür. Bu katılım, insanoğlunun yüzlerce yıldır süren yazı aracılığıyla 

kendi varoluşunu anlamlandırma meselesinin sürekliliğine işaret eder. 

Anahtar Kelimeler: Roman, Yazı, Yazarlık, Yolculuk.  

Ali Şir Nevai'nin "Muhakemetü'l Lugateyn" İsimli Eserinde "Türk-Türkçe" ve "Fars-

Farsça" Algısı 

Filiz TEKER 

Fırat University 

 

Dil, kültür ve kimlik ilişkisi insanlığın var oluşundan beri sürekli birbirini besleyen ve birbirleriyle 

etkileşim halinde olan unsurlardır. Bu her üç unsurla temas halinde olan milletlerin ürettikleri her şey 

üzerinde de bu unsurların izlerini görmek mümkündür. Bu unsurların izlerini yansıtan bir eser olarak 

15. Yüzyılda yaşamış olan Ali Şir Nevai’nin kaleme aldığı “ Muhakemetü’l Lugateyn“ isimli eser 

incelenirken de her şeyden önce Türk halkları ile İrani halkların ortakyaşam alanlarındaki dil,kültür ve 

kimlik temaslarının dikkate alınması gerekir. Bildirimizin amacı, öncelikle dil ile kimlik algısının en 

güzel örneğini bize sunan bu eserin yazarının yaşadığı coğrafya ve bu coğrafyanın tarihsel ve dönemsel 

durumunu tespit ederek yazarın ve dolayısıyla eserin üzerindeki bu etkilerden yola çıkarak eserin 

yazıldığı ortamı anlamaya çalışmaktır. Bu temele dayandırmaya çalıştırdığımız bildirimizde Ali Şir 

Nevai’nin neden böyle bir eser yazma girişiminde bulunduğu, eserin içeriğini oluştururken nasıl bir yol 

izlediği ile “Türk-Türkçe” ile “Fars-Farsça” yı nasıl algıladığı ve bu algının sonuçları hem dil hem de 

kültür açısından ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bildirimizde Ali Şir Nevai’nin bu iki dilin hangi 

özelliklerini kullanarak karşılşatırma yaptığı , eserinin geçerliliğini sağlayabilmek için eserini hangi 

temeller üzerine kurduğu ve “Türk-Türkçe” ile “Fars-Frasça” algısının nasıl oluştuğu ile bu algının 

eserdeki yansımaları incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmamız sırasında öncelikle dil kimlik bağlantısı 

üzerinde durularak Ali Şir Nevai’nin Muhakemetül lugaeyn isimli eserinden bu eser hakkında yazılmış 

Türkçe Farsça İngilizce eserlerden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ali Şir Nevai, Muhakemtul Lugateyn, Türkçe, Farsça.  
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Türk Dilli Halklar ile İran Dilli Halkların Temasları ve Tarihi Süreçte Dil-Kültür 

Bağlamında Bu Temasın Sonuçları 

Filiz TEKER  

Fırat University 

 

Bir milletin kimliğini en iyi yansıtan öge olarak dil; kültürün oluşması, sürekliliği ve kültürlerarası 

entegrasyonun kurulması açısından çok önemli bir yere sahiptir. İran dilli halklar ile Türk Dilli halklar 

İslam öncesi dönemden beri temas halindedir. Nasıl ki İran dilleri konuşan halkların kültürlerinin ve 

milli kimliklerinin oluşması ve kültürel ilişkilerinin devam etmesi için dil çok önemliyse aynı şekilde 

Türk dilli halkaların da kütürel benliklerinin oluşması, sürekliliği ve algısı için de önemlidir. 

Çalışmamızın amacı İran ve Türk dilinin temaslarını tespit etmek ve bu temasların hangi dönemlerde 

yoğunlaşıp hangi dönemlerde azaldığını ortaya koymak, bunun neden ve sonuçlarını inceleyerek bu 

dillerin birbiri üzerindeki etkisini dil, edebiyat ve kültür açısından değerlendirmektir. Çalışmamızda 

öncelikle İrani dilli halklar ile Türk Dilli halkların tarihi süreçte ayrı ayrı ve ortak yaşamalanlarından 

bahsedilerek yaşam bölgelerindeki dil haritaları oluşturulacak ve bu yaşam alanlarında var olan diller 

ve kültürler hakkında bilgiler verilecektir. Bu bilgiler ışığında İran ve Türk dillerinin yayılma alanlarına 

değinilecektir. Bu iki halkın ilk dilsel temasları ve bunu belgeleyen kaynaklar üzerinde durulacak ve bu 

temasın diller üzerindeki karşılıklı etkisi tarihi süreç içerisinde değerlendirilmeye çalışılarak kültürel 

sonuçları ortaya konmaya çalışılacaktır. Dönemin ana kaynakları dışında bu konu üzerine yazılmış 

Türkçe Farsça ve İngilizce eserler incelenerek değerlendirilecektir. Her iki dilin de tarihi gelişim 

süreçleri, yayılma alanları ve yapıları da incelenerek bu dillerin “ortak kelimeler” dışındaki diğer ortak 

noktaları da saptanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türk Dilli Haklar, Farsça, İrani Dilli Halklar, Dil Kültür İlişkisi. 

Türk ve Rus Edebiyatında Süslü Nesir 

Kevser TETİK 

Anadolu University 

 

Gönül YÜKSEL 

Anadolu University 

 

Süslü nesir Klasik Türk edebiyatının başlıca nesir türlerinden biridir. Dönemin önde gelen edebi türü 

olan şiirin etkileyici gücü nesri de etkilemiştir. Dolayısıyla Türkçenin, Arapça ve Farsçanın gölgesinde 

kaldığı klasik Osmanlı Türkçesi dönemindeki sanat yapma kaygısı şiirde olduğu kadar nesirde de 

görülmeye başlar. Bunun sonucunda ise şiirdeki gösterişli mecazlara, çeşitli edebi sanatlara bolca yer 

verilen, Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağdalı bir dil ile yazılmış; secilerin ağırlıkta 

olduğu ahenkli ve ritmik bir tınısı olan süslü nesir ortaya çıkar. Bu nesir türünde yazarın amacı, bir 

konuya açıklık getirmekten çok edebi hünerlerini göstermek, sanat yapmaktır. Böylelikle anlaşılırlık 

esas amaç olmaktan çıkar ve anlam, söz güzelliğinin ardında gizlenir. Bu dönemde yazılmış olan pek 

çok didaktik eserde bile öğreticiliğin ötesinde sanatsal hünerlerin ön plana çıktığı, estetik endişenin, 

düşüncenin önüne geçtiği görülür. Klasik Türk edebiyatında süslü nesir türünün ilk örneği 15. yüzyılda 

“Tazarruname” adlı eseriyle Sinan Paşa tarafından verilmiştir. Bu nesrin diğer temsilcileri arasında 

Fuzuli, Veysi, Nergisi gibi yazarlar bulunmaktadır. Rus edebiyatında da süslü nesrin (ornamentalnaya 

proza) temelleri ilk olarak 15. yüzyılda Epifaniy Premudrıy tarafından ağdalı bir dille kaleme alınan 

“Stefan Permskiy’in Yaşamı” ve “Sergiy Radonejskiy’in Yaşamı” eserlerinde görülür. Rus 

edebiyatında süslü nesrin kökenleri, 15. yüzyıla dayansa da süslü nesir, sosyalist realizm ile başlayan 

yeni üslup arayışlarının bir sonucu olarak 1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır. 1920’lerin ilk yarısında 

Aleksandr Malışkin (Dair’in Düşüşü), Vsevolod İvanov (Partizan Öyküleri), İsaak Babel (Kızıl 

Süvariler) gibi yazarların eserlerinde görülen süslü nesir, 20’li yılların ikinci yarısında Mihail Bulgakov 

(Beyaz Muhafız), Konstantin Fedin (Kentler ve Yıllar), Yuri Oleşa (Kıskançlık) ve Maksim Gorki 

(Artamonovlar) gibi yazarların eserlerinde etkisini sürdürmeye devam eder. Söz konusu çalışmada 

karşılaştırmalı olarak genelden özele bir anlatımla Türk ve Rus edebiyatındaki süslü nesrin ortaya çıkışı, 

gelişim evreleri, üslup özellikleri, ortak yanları ve farklılıklarına açıklık getirilmiştir. Ayrıca süslü nesre 

ait çeşitli eserlere ait parçalardaki söz ve anlam sanatları, uyaklar analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süslü nesir, Türk edebiyatı, Rus edebiyatı.  
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What do the Americans Use to Teach Turkish?: An Investigation of the Lexical 

Content of Intensive Turkish as a Foreign Language Course with Implications for 

Teaching English as a Foreign Language to Turkish Students 

Kadir Vefa TEZEL 

Bolu Abant İzzet Baysal University 

 

It is commonplace in Turkey to find reports on the failure to teach English at the level of success 

projected in schools. One of the factors that contribute to this negative outcome is the fact that students 

do not see the immediate connection between what they learn at school and their daily lives. An 

inevitable byproduct of this for students is to think and treat English as a school subject that has little 

relevance to their lives. This tacit conclusion students reach does nothing but demotivates them and also 

makes forgetting a constituent part of learning English in Turkey. Vocabulary words have the power to 

be used by themselves and help people be understood. Selecting and teaching relevant vocabulary to 

students will not only increase their motivation but it will help student recall information better in the 

future. Based on this premise, this study is going to examine the content of the two textbooks prepared 

by the Foreign Service Institute of the United States government to teach Turkish to their employees 

who will serve in Turkey. Document analysis technique will be utilized for data analysis. Findings are 

important in that they will show what the American federal government considers important in teaching 

Turkish to their employees who will use Turkish actively for communication as they serve in Turkey as 

official government employees or as secret agents. The content derived through this analysis may be 

used as a stepping stone to help improve teaching English as a foreign language in Turkey. 

Keywords: Vocabulary, Turkish, teaching Turkish as a foreign language, teaching English as a foreign language. 

An Investigation of the Lexical Content of Elementary School English Textbooks: To 

What Extent do They Aid Students to Express Themselves in English? 

Kadir Vefa TEZEL 

Bolu Abant İzzet Baysal University 

 

In this study the lexical content of the elementary school textbooks commissioned by the Turkish 

Ministry of Education will be analyzed to determine if and to what extent they enable students to use 

English in their daily lives. Using well-known word frequency sources and a software designed for 

creating vocabulary profiling, this study will present an analysis of Turkish elementary school grades 

2, 3, and 4 English textbooks in terms of their vocabulary content. Document analysis will initially be 

conducted to compile the vocabulary words in the textbooks to prepare lists for each grade level. The 

prepared lists will then be subjected to analysis to compare and contrast the vocabulary in the textbooks 

with the established word frequency lists. Identified similarities and differences will be reported. 

Suggestions will be presented based on the findings. 

Keywords: Vocabulary, teaching English as a foreign language, textbook, elementary school. 
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Etkin Bir Yabancı Dil Edinimi 

İrfan TOSUNCUOĞLU 

Karabük University 

 

Halil KÜÇÜKLER 

Balıkesir University 

 

Dil herhangi bir ülkede, insanlar tarafından kullanılan en temel ve en önemli iletişim vasıtasıdır. 

Günümüz dünyasında bireyler en az bir yabancı dili öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Dil denildiğinde 

akla gelen kavram onun sözcük, ses ve dilbilgisinden meydana gelen iletişim aracı olup, toplum 

yaşamındaki en önemli unsur olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Dil her şeyden önce sözel 

aktiviteleri kapsamakta olup, duygu, düşünce, dilek, vb., eylemleri ifade etmek için de ses ve fonolojiyi 

kullanılmaktadır. Ayrıca konuşma organlarımızca üretilen ve bir vokal araç olan dil, eğitmen ve öğrenci 

veya öğrenci ve öğrenci arasındaki iletişimde düşüncelerin paylaşımını da mümkün kılar. Bu düşünceler 

beyin tarafından algılanır, fikir ve görüşler halinde işlenir, ve böylece etrafta olup biten olaylar 

algılanabilir. Dil bilmenin öneminden yola çıkılarak, çalışma, yabancı veya ikinci dil öğreniminde önem 

teşkil olan unsurları incelemek ve etkin bir yabancı dil edinimi elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Adı 

geçen unsurlar dilbilimi çerçevesi içerisinde iki alt gruba ayrılmaktadır. Bu maddeler iç ve dış unsurlar 

olarak iki grupta sınıflandırılabilir ve yabancı veya ikinci dil ediniminde büyük bir öneme sahiptir. 

Çalışmada iç ve dış unsurlar incelenerek aralarındaki benzerlikler, farklılıklar ve diğer ilişkili konular 

açıklanmıştır. İç unsurlar yaş, cinsiyet, kişilik, biliş ve motivasyon, ve Dış unsurlar, kültür ve statü, 

eğitim, ana dili konuşanlarla iletişimdir. Çalışma genel anlamda yabancı veya ikinci dil bilgisinin son 

derece önemli olduğu, günümüzde adı geçen unsurlar göz önünde bulundurulduğu takdirle hedeflenen 

seviyede dil ediniminin mümkün olabileceği belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, iç ve dış etmenler, motivasyon, öğrenim. 

A Literary Translation Project: Analysis and Translation of İki Peri Kızı (The Fairy 

Sisters) by Tahsin Yücel 

Didem TUNA 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 

Mehmet Gökberk AVAZ 

University of Vancouver Island 

 

This study is based on a literary translation project conducted within the framework of a four-year 

translation and interpretation undergraduate program. A literary translation class is offered in the sixth 

term of the program as part of the literature module. In the first stage of the course, students read and 

analyze literary works using operations analysis and compare them with their translations to determine 

meaning transformations of any type. This is expected to enable students to develop an awareness of 

the indispensability of textual analysis for translation and the possibility of different types of meaning 

transformations. With this two-way awareness, students as prospective translators are expected to be 

able to better seize and transfer the signs that constitute a literary work and avoid unintended meaning 

transformations. In the second stage, students choose a short story to translate by applying the 

knowledge and skills they acquired in the first stage. At the end of the semester, to share their translation 

with their class, students prepare a presentation on their analysis of the source text and the translation 

process, emphasizing the notable outcomes of the analysis and related decisions made to transfer special 

signs. In this study, the translation of İki Peri Kızı (The Fairy Sisters) is aimed at providing an example 

for literary translation projects conducted within similar contexts. 

Keywords: Literary translation, semiotics of translation, translator education, translator decisions, İki Peri Kızı. 
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Metin Çözümlemeye Etnometodoloji Kavramları Üzerinden Disiplinlerarası Bir 

Yaklaşım 

Didem TUNA 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 

Alain Coulon, dilimize Ümit Tatlıcan tarafından çevrilen Etnometodoloji başlıklı kitabında Harold 

Garfinkel’in tamamen yeni olmayan kavramlardan etnometodolojiye kazandırdığı terminolojiden söz 

ederek, bu kavramlardan pratik, açıklanabilirlik, bağlama gönderimlilik, refleksivite ve üye 

kavramlarını en önemli ve en kullanışlı kavramlar olarak ele alır. Tatlıcan, açıklanabilirlik maddesine 

verdiği dipnotta bu kavramı “niye öyle olduğunu veya öyle yaptığını göstermek” şeklinde 

açımlamaktadır. Diğer kavramlardan refleksivite bir toplumsal çerçevenin betimlenmesi ve inşa 

edilmesi, üye kavramı ise doğal dile hakimiyet bağlamlarıyla ele alınmaktadır. Bu çalışmada, Ayfer 

Tunç’un Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek: 70’li Yıllarda Hayatımız (2001) adlı kitabı; 

açıklanabilirlik, refleksivite ve üye kavramları ışığında etnometodolojik bir bakış açısıyla 

çözümlenmektedir. Kitapta yer verilen toplumsal ögelerin bir bölümü günümüzde geçerliliğini yitirmiş 

ya da belli ölçülerde dönüşüme uğramıştır. Çalışmada adı geçen kavramlar kapsamında sınıflandırılarak 

ele alınan bu ögelere ilişkin örneklerin, dönemin gündelik yaşamı üzerinden çeşitli toplumsal 

denklemleri ve bunların alımlanma şekillerini yansıttığı ve böylelikle yalnızca metnin değil, aynı 

zamanda dönemin bir bütün olarak anlamlandırılıp çözümlenmesine katkı sunduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, bir döneme ışık tutan bu tür metinlerin çevrilmesi söz konusu olduğunda, metinlerin o 

döneme ait anlam evrenini oluşturan özel göstergelerin etnometodoloji kavramları üzerinden de ele 

alınmalarının çözümlemeye ve aktarıma katkı sunabileceği değerlendirilmektedir. Bu kavramlarından 

yararlanılarak gerçekleştirilecek çeviri amaçlı metin çözümlemesi, kaynak metin bağlamında 

anlamlandırılan gündelik yaşamın erek metne tüm katmanlarıyla yansıtılmasına yardımcı olabileceği 

gibi, aynı zamanda çevirinin disiplinlerarası yönünden faydalanılması açısından da önem arz 

etmektedir. Böyle bir yaklaşımda, etnometodolojiye ait kimi kavramların metnin özelliğine bağlı olarak 

birer göstergebilimsel çözümleme işlemi olarak işlev görebileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Metin çözümleme, etnometodoloji, göstergebilim, çeviribilim, disiplinlerarasılık. 

Mektup Roman Örneği Olarak Pamela ve Handan 

Yusuf Ziyaettin TURAN 

Uşak University 

 

Mektup romanın edebi bir tür olarak geçmişi Cicero ve Ovid’le birlikte Batı edebiyatında Antik 

Roma’ya kadar gitmektedir. Bununla birlikte, her dönemde az ya da çok mektup roman örnekleri 

değişik ulusal edebiyatlarda yerini almıştır. Bu çalışmada, hem geleneksel romanın ilk örnekleri 

arasında kabul edilen, hem de bir mektup roman örneği teşkil eden İngiliz edebiyatından Samuel 

Richardson’nun Pamela ve yine bir mektup roman örneği olan Türk edebiyatından Halide Edip 

Adıvar’ın Handan isimli eserleri karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmektedirler. Çalışmada eserler 

sırasıyla tematik, yapısal ve kahramanların psikolojisini ele alış şekilleri açılarından kıyaslanmakta, 

benzer ve farklı noktalar değerlendirilmektedir. Böylece bu iki eserin incelenmesinden yola çıkarak 

farklı uluslarlarda, dillerde ve edebiyatlarda mektup romanın yukarıda bahsi geçen unsurları ele alış 

yöntemi ortaya konmakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeler karşılaştırmalı edebiyat 

bağlamında yeni yorumlara ışık tutmaktadır. Öyle ki, ilk bakışta, hem Pamela hem de Handan için genel 

anlamda mektup roman türünde kaleme alınmış ve her ikisinde de konu olarak aşk üzerinde duruluyor 

izlenimi ön planda olsa da yapılan inceleme sonucunda her iki romandaki tematik, yapısal ve 

karakterlerin psikolojisini ele alma şekillerinin romanların kahramanlarına bağlı olarak farklılık 

gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu durumun başlıca sebebi, her iki romandaki kadın kahramanların 

hayata bakış açılarının ve dünya görüşlerinin bir birinden farklı olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mektup roman, Pamela, Handan. 
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Breaking the Mirror Image of Masculinity: Anti-Lacanian Portrayal of Subjectivity in 

The Edible Woman 

Ebru UĞUREL ÖZDEMİR 

Aksaray University 

 

The phallocentric view of the Western world props up the division between the sexes by attributing a 

meaning to the phallus as the standard of the universal logic. Based on the linguistic sign system, 

psychoanalysis creates categorization between the signifier and the signified within the discourse. The 

overall signifier, the phallus, privileges men as the mere subjects over women: the signified. The 

hegemonic patriarchal system, which is undergirded by the phallocentric language, encourages men to 

declare themselves as the absolute authority over female subjects under the symbolic universe. Lacan 

claims that human beings recognize the overall authority of the Law of the Father and their coded gender 

roles by the time they enter into the Symbolic stage. However, the Lacanian theory does not reflect the 

reality but the constructed ideals of patriarchy through discourse; thus, the subversion of the stereotype 

behavior patterns is possible to be achieved. In The Edible Woman, Duncan, portrayed as Marian’s 

alter-ego, represents anti-masculine characteristics by negating the roles which are assigned to the sexes. 

As an orphan in his childhood, Duncan does not experience the mirror stage (union/separation with the 

mother) or the significance of the phallus because of the lack a father figure. Rather than adopt the 

ostensible values of the patriarchal ideology, Duncan encourages Marian to disregard her gender roles 

by implying the fact that the labels that create division between the sexes are nothing short of the 

inventions of the sexist order. In this paper, the ideals of “masculinity” are subverted within the 

postmodern feminist epistemology of Butler; the deconstruction of the Lacanian phallocentric view is 

illustrated through the character, Duncan in Margaret Atwood’s novel, The Edible Woman. 

Keywords: The Edible Woman, Jacques Lacan, phallocentrism, gender roles, Judith Butler. 

Analysis of Code-Switching in an Immigrant Novel and Its Turkish Translation from 

the Standpoint of Translation Studies 

Gökhan URAL 

Düzce University 

 

Translation has always been a part of cultural and social change and it has sometimes been seen as a 

tool of oppression and sometimes one that liberates the voice of others, those who are overlooked and 

underrated by dominant cultures. Those living in minority or immigrant groups have used language as 

a representation of their experiences and tried to be understood and accepted. One of the most 

representative examples of such an endeavor is included in this study. It is a bilingual novel by Junot 

Diaz titled The Brief Wondrous Life of Oscar Wao that won the Pulitzer Award in 2008. The translation 

of this novel is by Püren Özgüren with the title of Oscar Wao’nun Tuhaf Kısa Yaşamı published in 

2009. The source text uses code-switching and bilingualism as strategy to represent the complex and 

exotic nature of immigrant experience. The source and the target text are analyzed and described in this 

dissertation under the light of cultural perspective in translation studies and the term cultural translation. 

Keywords: Translation, immigration literature, code-switching. 
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Millî Mücadele Deneyiminin Değişen Doğası: Halide Edib Adıvar ve Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu Örneği 

Beyhan Uygun AYTEMİZ 

İstanbul Arel University 

 

Halide Edip Adıvar (İstanbul, 1882-İstanbul, 1964) ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Kahire, 1889-

Ankara, 1974); gerek Yunanlıların Batı Anadolu’dan çekilirken yakıp yıktıkları köy ve kasabalardaki 

insanların yaşadıklarını tespit etmek amacıyla kurulan Tetkik-i Mezalim Komisyonu üyeleri olarak 

yaptıkları tanıklıklarla –ki bu tanıklıklardan yola çıkılarak oluşturulan ve 1922 yılında yayımlanan 

İzmir’den Bursa’ya adlı yapıtta Falih Rıfkı ve Mehmet Asım’ın yanı sıra Edip Adıvar’ın ve 

Karaosmanoğlu’nun da öyküleri yer almaktadır– gerekse ortaya koydukları Ateşten Gömlek ve Yaban 

gibi romanlar, Türkün Ateşle İmtihanı ve Vatan Yolunda gibi anı kitaplarıyla Millî Mücadele dönemini 

deneyimlemiş ve edebî düzlemde kurgulamış yazarlardır. Her iki yazar da gerek kurmaca gerekse 

kurmaca dışı metinlerinde Millî Mücadele Dönemi’ni çeşitli yönleriyle ele almış ve böylelikle sürece 

tanıklık etmişlerdir. Bu incelemede Halide Edib’in özellikle “Himmet Çocuk” ve Ateşten Gömlek 

Yakup Kadri’ninse “On Dört Yaşında Bir Adam” ve Yaban romanlarından yola çıkılarak her iki yazarın 

Millî Mücadele karşısındaki tavırları açığa çıkarılacaktır. Halide Edib’in Ateşten Gömlek’in başına 

yerleştirdiği ve söz konusu romanının ismini Yakup Kadri’den aldığını belirttiği “Yakup Kadri Bey’e 

Açık Mektup” başlıklı yazısında “Biliyordum ki bütün eserleriniz gibi bunu da içinize bakarak, 

içinizden yazıyorsunuz. Bütün hayatı kendi kuvvetinizin umkunu kazıyarak çıkarıyorsunuz. 

Binaenaleyh sizin ‘Ateşten Gömlek’i taşıyanlar benimkiler değildir.” cümleleriyle dikkat çektiği “yazar 

tavrının” incelemeye konu olan roman ve öykülerin kurgusuna nasıl yansıdığı irdelenecek; metinlerin 

odaklarında yer alan anlatıcı karakterlerden yola çıkılarak yazarların özellikle Anadolu insanına ve onun 

Millî Mücadele içindeki yerine bakışları somutlaştırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halide Edib Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Millî Mücadele, Anadolu insanı, savaş 

anlatıları. 

Alman Yazar Thomas Mann’ın “Tonio Kröger” Adlı Eserinde Tonio’nun Hayatı ve 

Çelişkileri 

Hikmet UYSAL 

Bursa Uludağ University 

 

Alman edebiyatının önde gelen yazarlarından Thomas Mann ‘’Tonio Kröger’’ adlı uzun öyküsünü –

novella- 1903 yılında yazmıştır. Yazar eserinde sanatçının toplumdaki yerini sorgular ve sanatla uğraşan 

insanın çelişkilerini, toplumla olan sorunlarını ve arayışlarını ele alır. Öykü kahramanı Tonio, babasının 

ağırbaşlı, düzenli bir kuzeyli; annesinin egzotik kan taşıyan, basit, tutkulu güneyli bir kadın olduğunu, 

kendisinin de tüm bunların karışımı olan, sanata dalıp yolunu şaşırmış bir burjuva olduğunu belirtir. 

Sanatçı ve burjuva kimliği arasında sürekli bocalayan Tonio, iki ayrı dünya arasında huzursuz olduğunu 

belirtir. Tonio zamanla yazı yazma yeteneğini geliştirir ve güneye Münih’e yerleşir. Otuzlu yaşlarında 

yazı yazma konusunda sıkıntılar yaşamaya başlar. Ressam arkadaşı Lisaveta Ivanovna’yla sanat-yaşam 

üzerine görüşmeler yapar. Sanat ile uyumsuzluğuna rağmen hayatı seven Tonio, anlattıkları ile 

okuyucuyu sanat ve sanatçıyla ilgili bir yolculuğa çıkarır. 

Anahtar Kelimeler: Sanatçı, çelişkili hayat, kimlik arayışı. 
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Bir Memorat Örneği Olarak Cinânî’nin Cinleri 

Osman ÜNLÜ 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 

16. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önde gelen temsilcilerinden olan Cinânî’nin (öl. 1595) eserlerinden biri 

de Bedâyiü’l-âsâr’dır. Bir hikâye külliyatı olan bu eser temel olarak kadınlar, savaşlar ve acayip olaylar 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Eserin acayip olaylardan bahseden bölümünün alt 

başlıklarından biri de cinlerle ilgili hikâyelerdir. “Tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan 

dinlemiş birisi tarafından anlatılan şahsa bağlı hikâye” olarak tanımlanan memorat teriminin kapsadığı 

konulardan biri de cinlerle tecrübe edilen olağanüstü olaylardır. Bildiride, Cinânî’nin Bedâyiü’l-âsâr 

adlı hikâye külliyatında yer alan cinlerle ilgili 12 hikâyenin memorat terimi kapsamında bir 

değerlendirme yapılması planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr, memorat, cinler. 

“Aradalık” [In-betweenness] Kavramının Brian Friel’in Translations Oyunu 

Üzerinden Göstergebilim Yoluyla Çözümlenmesi 

Sema Dilara YANYA 

İstanbul Yeni Yüzyıl University 

 

Çevirmenin rolü ve ideolojisi her zaman çok tartışılan bir konu olmuştur. Günümüzde gelişerek değişen 

çeviri kuramları ve anlayışları sayesinde çevirmenin rolü ve konumu da değişmektedir. Geleneksel 

çeviri anlayışında çevirmenlerden ideolojiler, dış etkiler ve duygulardan uzak olarak, iki kültür arasında 

gidip gelen katışıksız çeviriler yapmaları beklenmekte ancak yapılan her çevirinin üretilen yeni bir 

metin olduğu unutulmaktaydı. Diğer yandan, çevirmenin konumu sadece kaynak ve hedef kültüre 

bakılarak belirlenmeye çalışılmakta ve çevirinin güç ilişkilerine ve politikaya açık bir konu olduğu göz 

ardı edilmekteydi. Kısacası, çevirmenin “arada kalmış” [in-between] bir konumda olduğu 

düşünülmekteydi. Bu anlayış hüküm sürerken soğuk savaş döneminde post-yapısalcılar taraf olmayı 

reddetmiş ve metinlerdeki anlam çokluğunu kabul ederek çevirmenin iki taraf arasında tampon görevi 

görebileceğini ve ideolojileri doğrultusunda bilinçli kararlar alabileceğini düşünmüşlerdir. Böylece 

“aradalık” [in-betweenness] kavramı farklı bir boyut kazanmıştır. Bu boyutun metin içerisinde de 

çözümlenebilmesi için, bu çalışmada Brian Friel’in Translations adlı oyunu örnek alınarak, oyunda 

çevirmen olan Owen karakteri incelenmekte ve çevirmenlik rolü “aradalık” kavramı üzerinden 

açıklanmaktadır. Çevirinin melez ve dinamik doğası göz önüne alındığında, Owen karakteri içinde 

bulunduğu şartlar altında ve kendi düşünceleri ışığında bilinçli çeviri kararları almakta ve çevirmenin 

arada kalmışlığını kırmaktadır. Bu doğrultuda çevirideki anlam çokluğu kabul edilip, sadece iki kültüre 

bakmak dışındaki ekonomik, politik ve duygusal etkenler de göz önüne alınarak çevirmenin “arada 

kalmış” olamayacağı sonucuna varılmaktadır. Bu sonuca varılırken göstergebilimden yararlanılarak 

Paris Göstergebilim Okulu çalışmaları dahilinde geliştirilen ve Sündüz Öztürk Kasar’ın çeviri 

göstergebilimi yaklaşımı kapsamında derlediği metin çözümleme işlemlerinden “Söyleyenlerin Öznelik 

Dönüşümlerinin Saptanması” ve “Eyleyenlerin Kipsel Donanımlarının İncelenmesi” maddeleri 

kullanılarak Owen’ın “arada kalmış” bir çevirmen olmadığı yönünde oluşturulan görüş, 

göstergebilimsel bir bakış açısı ile de desteklenmektedir. Öte yandan, Owen’ın yaptığı çeviriler Öztürk 

Kasar’ın geliştirdiği “Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliği” bağlamında değerlendirilmekte ve 

böylelikle savunulan görüş pekiştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: In-betweenness, Çevirmenin Rolü, Çeviri Göstergebilimi, Brian Friel, Translations. 
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Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen A1 Seviye Öğrencilerin Dil Becerileri Üzerinde 

Tekerlemelerin Etkisi 

Kübra YAZKAN 

Bandırma Onyedi Eylül University 

 

Başak TEMEL 

Koç University 

 

Ses ve kelime benzerliğinden faydalanarak yarı anlamlı, yarı anlamsız hoş cümlecikler anlamına gelen 

tekerlemeler, masal, öykü, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde kullanılan veya bağımsız 

olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir. Tekerlemeler Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

özellikle konuşma, dil bilim, telaffuz ve kültürel nedenlerden dolayı uygulamalı olarak 

kullanılmaktadır. Tekerlemeler yapıları gereği tekrar ve kafiye içerdiklerinden dolayı ezberlenmeleri 

kolay söz dizimleridir. Tekerlemelerin tekrar tekrar söylenmesi yoluyla bireylerdeki konuşma 

bozukluklarının giderilmesi de mümkün olmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kendi 

anadillerinin ses özelikleri dil öğreniminde bazı zorluklarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bu 

çalışmada, Türkçe öğrenen A1 seviyesinde farklı etnik köken gruplarından öğrencilerin, kendi 

dillerinde olmayıp Türkçe’de var olan seslerin telaffuzunu geliştirmek, dili akıcı konuşmalarını 

sağlamak amacıyla tekerlemelerin kullanımı üzerine bir çalışma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılar için Türkçe, dilbilimi, tekerleme. 

Transkripsiyon Metinlerinde Çok Dilli Eserler: Sözlükler, Gramer Kitapları, 

Rehberler 

Yakup YILMAZ 

Kırklareli University 

 

Transkripsiyon metinleri Codex Cumanicus’tan bu yana Türkçenin söz varlığı ve onun sesletimi için 

öncelikli kaynaklardandır. Gramer kitapları, sözlükler ve rehberlerden oluşan dil yadigarları, yazıldığı 

devir için Türk dilinin fotoğrafı hükmündedir. Bu eserler, hazırlayanın tercih ettiği dil ile anlatılır. 

Yazarın verdiği örnekler ise çok zaman iki dil iledir. Ancak bazılarında anlatım iki dil ile, örnekler ise 

üç, dört hatta bazen beş dil iledir. Çok dilli transkripsiyon metinleri yazıldığı devirde Türk dilinin ve 

diğer yan dillerin de söz varlığını göstermekte, bu tür eserlerin sadece Türk diline değil eserdeki yan 

dillere de katkısı olmaktadır. Çok dilli eserlerden sözlüklere örnek, Dictionnaire Français-Arabe-Persan 

et Turc adlı Alexandre Handjeri’nin kaleme aldığı 1841 tarihli bir eserdir. Çok dilli eserlerden 

gramerlere örnek, Vocabulaire Oriental, Français-Italien, Arabe, Turc et Grec adlı Victor Letellier'nin 

kaleme aldığı 1838 tarihli bir eserdir. Çok dilli eserlerden rehberlere örnek, Fransızca adıyla Guide en 

trois langues: Française, Anglaise et Turque; İngilizce adıyla Guide in three languages: French, English 

and Turkish; Osmanlı Türkçesi adıyla Rehber-i elsine-yi selâse: Fransevî ve İngilizî ve Türkî olan eserin 

müellifi Nassif Mallouf’tur ve 1860 tarihli bir eserdir. Çok dilli sözlük, gramer kitapları ve rehberler, 

günümüzdeki çok dilli sanal çeviri araçlarının eski örnekleri sayılabilir. Çok dilli biçimde hazırlanmış 

sözlükler, gramer kitapları ve rehberler bu tebliğin araştırma konusu olup özellikleri üzerinde etraflı 

bilgi sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Transkripsiyon metni, çok dilli sözlük, çok dilli gramer kitabı, çok dilli rehber. 
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Türkçe Deyimler Kitapçığı: Des Idiotismes de la Langue Turque 

Yakup YILMAZ 

Kırklareli University 

 

Ceylan AKSOY 

Kırklareli University 

 

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir 

diye tanımlanan deyimler, her dilin sanatlı söz varlıklarındandır. Köktürkçeden beri kullanılan deyimler, 

yabancı Türkologların da ilgilendiği konulardan olmuştur. Fransa Asya Araştırmaları Cemiyeti üyesi 

olan F. L. O Roehrig tarafından kaleme alınan ve Türkçe öğretiminde kullanılması amaçlanan ve 

Türkçeye Türk Dilinin Deyimleri diye çevrilebilen Des Idiotismes de la Langue Turque adlı eser, 

deyimleri ihtiva ediyormuş gibi görünse de deyimlerin yanında deyim dışı sözvarlığı unsurlarını da 

barındırmaktadır. 8 Ekim 1843 tarihinde Breslav’da basılan eserde, madde başları tematik olarak tasnif 

edilmiş, temaların altında alfabetik olarak deyimler sıralanmıştır. Sol sütunda Osmanlı Türkçesi, 

karşısında da Fransızcası yer almaktadır. Yaygınlaşıp kalıplaşmış benzetmeleri de deyim sayan 

Roehrig, bu eseriyle devrin Türkçe söz varlığını kayda geçirmekle faydalı bir çalışma bırakmıştır. 38 

sayfadan ibaret olan Des Idiotismes de la Langue Turque adlı eserde insan organları (baş, saç, göz, yüz, 

burun...), dostluk, hayvan adları (tavşan, tazı, koyun, kuzu...), bitki adları (arpa, soğan, kamış, kabak...), 

cansız cisimler (taş, şap, çamur, kum, toprak...) ve gök cisimleri (güneş, ay, yıldız, gölge...) üst temaları 

ve bunların altında varlık adlarıyla geçen deyimler yer almaktadır. Sözvarlığı kapsamında yer alan 

deyimlerin önceki ve günümüzdeki durumlarını görmek bakımından bu eser karşılaştırma imkanı 

sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İdyotizm, deyim, transkripsiyon metni, sözvarlığı. 

Hartmann von Aue'nin ''Der arme Heinrich'' eserinde Günah-Kefaret-Bağışlanma 

Olgusu 

Yasemin YILMAZ 

Pamukkale University 

 

Edebi eserler yazıldıkları çağ ve toplumun kültürel ve düşünsel unsurlarından beslenirler. Eserlerin 

olgunlaştığı toplumun şartları, o dönem edebiyatının estetik değerlerinin yanı sıra eserin yapısını da 

etkiler. Böylelikle edebi eserler yazıldıkları dönemin ruhunu yansıtırlar. Edebiyat toplumdan 

beslenirken, aynı zamanda toplumu değiştirme, geliştirmeye, iyileştirmeye yarayan bir araca da 

dönüşür. Bu yönleri ile edebi eserler aynı zamanda toplumu eğitme amacına hizmet eden araçlar olarak 

yorumlanabilir. Alman Orta Çağı’nın kültürel ve düşünsel yaşamının temelindeki en önemli unsurlardan 

birisi Hristiyanlıktır. Bu nedenle Orta Çağ Alman Edebiyatı dini bir karakteristiğe sahiptir. Kilisenin 

egemenliğindeki düşünce ve kültür dünyası Tanrı-Dünya zıtlığından yararlanmıştır. Öteki dünya ile 

olan ilişki ve kurtuluşa giden yol bu dünyadan geçer. Kişi sonsuz kurtuluşa ermek için doğası gereği 

meylettiği günahlardan kaçınarak, Tanrı’nın merhametine sığınmalıdır. Dönemin yazarları iyi bir teoloji 

eğitimi almış olduklarından, eserlerinde Hristiyanların temel öğretilerini ve dönemin dini felsefesini de 

eserleri aracılığıyla dinleyiciye aktarırılar. Eserlerde dinleyicilere edebi karakterler aracılığıyla, dünya 

hayatını nasıl geçirmeleri gerektiği ile ilgili örnekler sunulur. Böylelikle dinleyicileri eğitme amacı 

güdülmüştür. Bu çalışmamızda Alman Orta Çağ Edebiyatı’nın önemli ozanlarından Hartmann von 

Aue’nin ‘’Der arme Heinrich’’ adlı eserinde ‘’Günah- Kefaret- Bağışlanma’’ olgusu incelenecektir. 

Eserin baş karakteri Heinrich’in hastalanma ve iyileşme süreci ‘’Günah- Kefaret- Bağışlanma’’ olgusu 

bağlamında incelenmesinden yola çıkacağımız bu çalışmadaki amacımız ozanın eserle hedeflediği 

öğretileri ortaya çıkarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alman Orta Çağ Edebiyatı, Saray Edebiyatı, Hartmann von Aue, Edebiyat Sosyolojisi 
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Katrina Kasırgası’nın New Orleans Üzerinde Yarattığı Sarsıntının Christine Wiltz’in 

“Night Taxi” Öyküsünde İncelenmesi 

Eda YÜCE 

Ege University 

 

New Orleans Amerika Birleşik Devletleri Louisiana eyaletinin en önemli şehirlerinden biri olup, gerek 

coğrafi konumu gerekse birçok kimliğe ve kültüre ev sahipliği yapması ve bundan kaynaklı olarak 

çeşitli toplumsal kaygıların var olması bakımından tarih boyunca Amerikan Güneyi edebiyatına zengin 

bir kaynak sağlamıştır. Ana akım Amerikan kültürüne karşı direnişi ve kendine özgü çok-kültürlü yapısı 

ile New Orleans Amerikan edebiyatında özgün bir edebi mekân olarak varlığını sürdürmektedir. 2005 

yılında New Orleans’a büyük hasar veren Katrina Kasırgası şehri harap etmiş, aileleri birbirinden 

ayırmış ve büyük oranda göçlere sebebiyet vermiştir. Bu doğal felaketin yarattığı sarsıntıdan büyük 

ölçüde etkilenmiş olan şehrin, kültürel ve toplumsal yapısında yeni sosyal, siyasal ve kültürel ögeler 

ortaya çıkmıştır. Böylece, Katrina Kasırgası ile birlikte New Orleans’ın marjinal kültürel özellikleri 

daha da belirginleşmiş ve bölge yazınına yeni temsil biçimleri eklenmiştir. Bu yazın örneklerinden biri 

olan Christine Wiltz’in “Night Taxi” (2007) öyküsü, Katrina Kasırgası sonrası kaygıları ve sarsıntıları, 

karakterlerin bu hayalet şehirde kısa bir yolculuğuyla gözler önüne sermiş ve hem mekân hem de 

karakterler üzerinden kasırganın yarattığı yeni New Orleans temsillerini ortaya koymuştur. Bu çalışma, 

Christine Wiltz’in “Night Taxi” öyküsünden hareketle Katrina Kasırgası sonrası New Orleans’taki yeni 

toplumsal ve kültürel atmosferi, mekân, bellek ve kimlik gibi temsiller üzerinden incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Katrina Kasırgası Sonrası Güney Yazını, New Orleans, “Night Taxi”. 

Task-based Language Test Criteria for Student Teachers in Foreign Language 

Faculties - A Theoretical Proposal 

Dimitris ZEPPOS 

National and Kapodistrian University of Athens 

 

Language tests for student teachers of foreign language faculties in Greece are traditionally based on 

the teaching and testing strategies of conventional foreign language teaching methods, even though 

more communicatively oriented items are gradually being embedded in the test design for student 

assessment. This paper proposes a theoretical model for the development of an alternative evaluation 

process, based on theories of Constructivism and a task-based implementation of the foreign language. 

It will demonstrate the development of specific analytical criteria for an evaluation of task-based 

receptive and productive linguistic competences, which will also include Skills for the 21st Century 

(Moylan 2008; OECD 2013; Partnership for 21st Century Learning 2015). The parameters for the 

elaboration of the criteria will also comprise the Guidelines for task-based University Language Testing 

(GULT, Fischer, Chouissa, Dugovičová, & Virkkunen-fullenwider 2011) and the list of criteria of the 

European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL, Newby et al.: 2007). The aim of this 

theoretical work is to propose an innovative process to assess specific foreign language skills of student 

teachers at foreign language faculties in higher education, where aspects of task-based foreign language 

use in consonance with the skills for the 21st century are utilized. For this, a network of theoretical 

prerequisites and an annotated presentation of the individual evaluation criteria, based on both 

Constructivism and some of the key skills for the 21st century, will be described. Finally, an exemplary 

criteria grid for the assessment of individual linguistic and metalinguistic skills will be presented and 

commented. 

Keywords: Constructivism, EPOSTL, exam criteria, foreign language, GULT, higher education, task-based. 


