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8 Haziran 2016/ Çarşamba 

09:00-09:40  

An Application of the EPOSTL: Focus on Culture 

Arda Arikan & M. Galip Zorba 

Self-Efficacy Perceptions of EFL Teachers 

Özge Algül & Aynur Kesen Mutlu 

The Perspectives of English Language Instructors and Learners Towards 

Intercultural Awareness 
Burcu Yılmaz & Yonca Özkan 

 
Facing Challenges: Insights from Language Teachers 

Aynur Kesen Mutlu 

 
09:00-09:40  

 

The Interplay of Linguo-stylistic and Literary Aspects in Dialogic Texts in 

Terms of Teaching Perspectives 

Ömer Şekerci & Müjde Demiray 

Ground Control to Major Tom: Loss of Masculinity and Men as Dreaming 

Machines 

Murat Göç 

Multiple Exposure Lower Involvement Load Tasks and Higher Involvement 
Load Tasks in Lexical Learning: An Empirical Comparison Study 

Ersen Vural 

Mavi Salon 
 

Oturum Başkanı:  Aynur Kesen Mutlu 
 

 
 

 Kırmızı Salon 

 
Oturum Başkanı:  Mustafa Caner 

 



11:30-12:30  

14:00-15:00 

 

Video killed the radio star: Language students’ use of electronic resources- 

Reading or Viewing? 

Ferit Kılıçkaya 

A Suggested Post-reading Strategies Questionnaire 

 Tuba Tan 

Kırmızı Salon 
Oturum Başkanı:  Mehmet Ali Çelikel 
 

 
Vladimir Nabokov’un “Lolita” Romanında Dünya Görüşü Olan Psikolojizm  

Tamara Gurtueva 
Exploring Female Identity in Sandra Cisneros’s Caramelo and Ana 
Castillo’s So Far From God 

Mustafa Büyükgebiz 
 
The Lustful Turk: Letters from Porn-dystopia 

Reyhan Özer Tanıyan 
 

Writing and Romantic Exile: Negotiating the Writing Self 
Hasti Abbasi 

 

   

Kırmızı Salon 

Oturum Başkanı:  F. Özlem Saka 
 

 
Formative Language Assessment through Software and Web 2.0 Tools 

Ferit Kılıçkaya 

English Language Teachers’ Language Assessment Literacy: Perceptions 

and Practices 

Serpil Öz 



15:30-16:30 

 

17:00-18:00 

 

Kapitalist Bakış Açısı İle Edebiyatta “Üret(e)meyenler” 

Özgül Sezer 

 

 

 

 

Kırmızı Salon 
 
Oturum Başkanı:  Serkan Ertin 

 
 

Hiphop Kültürünün Şiddet Yorumu 
Safiye Genç 

 

 
Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Erkeklik 

Mehmet Ali Çelikel 

Kırmızı Salon 

 
Oturum Başkanı:  Ali Cin 

 
 
Mitler, Halk Hikâyeleri ve Masallar İnternet Projesi ile Sözlü Anlatıların 

Farklı Bir Aktarımı  
Pınar Kasapoğlu Akyol 

 

 
Yerelden Evrensele Kültürün Sessiz Dili: Giysi ve Kadın 

Melike Kaplan 
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11:30-12:30  

 

Belkıs Şevket’in Tayyare ile Uçuşu ve Kadınlar Dünyası Dergisi 

Seda Tan 

 

İsmail Galib Bey and Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniye 

Diren Çakılcı & Ömer Tatar 

 

 

14:00-15:00 

Kırmızı Salon 

 
Oturum Başkanı:  Nimet Ayşe Bakırcılar 
 

 
 

Bir Çöpçatanlık Vasıtası Olarak İzdivaç Dergisi ve İlanları 

 

Hatice Durgun 

Kırmızı Salon 
 
Oturum Başkanı:  Hatice Durgun 

 
 
Emine Semiye’nin Kaleminden Karaferye 

 
Nimet Ayşe Bakırcılar 

 
Osmanlı Kadın Basınında Alkol ve Tütün 

Hatice Akın Zorba 



15:30-16:30 

 

Revisiting T. S. Eliot’s ‘The Waste Land’ in a Gallipoli Story: Bruce Scates’ 
On Dangerous Ground 

          Azer Banu Kemaloğlu 

16:30-17:30 

 

 
Oturum Başkanı:  Baysar Tanıyan 

 
 

Disjunctive Masculinities in Daniel Deronda 
 

Feryal Çubukcu 

 

A Wish for a Simple Life in Thoreau’s Walden and Orwell’s Coming Up for 
Air 

Zennure Köseman 

Alan Ayckbourn’un Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun İsimli Eserinin 

Psikanalitik Kuram Bağlamında İncelenmesi  

Ahmet Esad Akıllı 

 

Oturum Başkanı:  Azer Banu Kemaloğlu 
 
 

Conflicting Issues in Beowulf: Christianity and Heroism 

Ali Güven 

Postmodern Anlatıcıda Güvenirlik: Winterson’un Tutku’sunda Üst 

Anlatıların Tersyüzü  
Serkan Ertin 

 
Breaking the Illusion in Tom Jones: The Novel and Adaptation 

                                                                                         Baysar Tanıyan 



10 Haziran 2016/ Cuma 

08:30-09:30  

 

11:30-12:30  

 

 

Culture and Perceptual Dynamics in Second Language Teaching 
Ferhat Bayık 

 

 

 

 

 

 

Kırmızı Salon 

 
Oturum Başkanı:  Elena Seoane Leal   

 
 
Signos no verbales españoles y turcos: Estudio comparativo para su 

aplicación a la enseñanza de ELE 
Ruth Murias Román 

Las rúbricas para la evaluación en la clase de ELE  

Mónica Souto González 
 

Kırmızı Salon 

 
Oturum Başkanı: Mehmet Altay 
 

 
EFL Literature Approaches in the Turkish University Context 

Mehmet Altay, Banu İnan Karagül & Doğan Yüksel  

 
Analysis of Gender Roles in English Coursebooks 

Simla Course 



 

14:00-15:00 

 

Bir Edebiyat Kuramı Olarak Kültürel Eleştiri ve Edebiyatın Sosyolojisi 

Üzerine 

Akif Öztürk & Arda Arikan 

 

15:30-16:30 

Kırmızı Salon 
 

Oturum Başkanı:  M. Galip Zorba 
 

 
Being on the Road to the Lighthouse as a Pathfinder 

Aslı Bülbül Candaş 

 
 
W.S. Merwin’in Ekopoetikasında İnsanmerkezciliğin Sorgulanması 

 
Barış Ağır 

Kırmızı Salon 
 
Oturum Başkanı:  Elena  Seoane Leal 

 
 
Los Elementos Sobrenaturales en la Literatura Medieval Española 

Burcu Tekin 

 

La Influencia De Sus Años De Cautiverio En La Comedia La Gran Sultana 

Doña Catalina De Oviedo De Miguel De Cervantes Saavedra 

Hale Hacıbanoğlu 

 
 
La Sociedad de Dilettanti. Viajeros, expediciones y arqueología en el 



15:30-16:30 

17:00-18:00 

 

Errores lingüísticos en producción oral de aprendientes turcos de ELE 

Elena Seoane Leal & Ilargi García Barrena 
 

Tipología de actividades de gramática en manuales de turco y español: 

Teoría de Adquisición de Destrezas 

Hatice Sezgi Saraç & Elena Seoane Leal 

Why English is now beyond the inner circle 

Erdoğan Bada & Ömer Gökhan Ulum 

Imperio Otomano en el siglo XVIII. 

Jorge BRAÑA HERNÁNDEZ 

Mavi Salon 

 
Oturum Başkanı:  Arda Arikan 

 

 

Köktürk Kağanlık Yazıtlarında Yönetim Kavramı (Alt ve Üst Anlamlılık) 

Özge Eker 

 
Türkçe'nin İsimden Fiil Yapma Eki +La Mıdır? Yoksa +Lan-; +Laş-; +Lat- 

Mıdır? 
Ali Cin 

 

 
Alfabe Değişimi Tartışmaları ve Ali Seydi’nin “Latin Hurûfu, Lisanımıza 

Kabil-i Tatbik midir?” Adlı Eseri 

Ali Cin 

Kırmızı Salon 
 
Oturum Başkanı:  Hatice Sezgi Saraç 
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Davetli Konuşmacı 

10:00-11:00 

Bumin Kağan Salonu 
 
Oturum Başkanı: Burak Yiğit 

 
 

 
Semantik Analizler Bağlamında Kavramlar ve Hakikat Problemi 
 

 
 

 
 

Prof. Dr. İsmail Yakıt 

Akdeniz Üniversitesi 
 



 

 
 

 

9 Haziran 2016/ Perşembe 

Davetli Konuşmacı 

10:00-11:00 

Bumin Kağan Salonu 
 

Oturum Başkanı: Hatice Akın Zorba 
 
 

 
 

Modern Türk Tarih Yazımında Metin Kayıt Biçimlerinin Çeşitlenmesi 
Sorunu: TV Tarih Söyleşi Programları, Ağ Sayfaları, Belgesel – Sinema – 
TV Drama 

 

 
 

Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz 

Hacettepe Üniversitesi 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

10 Haziran 2016/ Cuma 

Davetli Konuşmacı 

10:00-11:00 

Bumin Kağan Salonu 
 
Oturum Başkanı: Binnur Genç İlter 

 
 

 
The Art and Craft of Teaching 
 

 
 

 
 

Doç. Dr. Gülru Yüksel 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

 



An Application of the EPOSTL: Focus on Culture 

Arda Arikan & Galip Zorba 

Although Turkey is not a member state of the EU, educational and curricular documents 

produced by the EU such like the CEFR, the European Language Portfolio (the ELP) and 

the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) have been examined by 

Turkish researchers and curriculum makers whose work seem to affect the curriculum of 
teacher education programs and curricula of all levels. The EPOSTL, which aims to improve the 

pedagogical progress of Turkish teachers of English, is currently studied and applied in many 

different contexts in Turkey although research on its potential use is still needed. Hence, in this 

study, we applied the culture-related self-assessment scale with seven pre-service teachers of 

English who were taking a practicum course. In the EPOSTL there are eleven culture-related 
self-assessment descriptors and all of them were answered by the participants both in numbers 

as well as in words. Results showed that items five, six and eleven were given the lowest scores. 

These suggest that future teachers of English found selecting materials related with “otherness” 

and “stereotypes” and assessing learners’ ability in acting appropriately in target-culture 

situations. 

 
Self-Efficacy Perceptions of EFL Teachers 

Aynur Kesen Mutlu & Özge Algül 

 

This study aimed to explore native and non-native English as a foreign language (EFL) teachers’ 

perceptions of their self-efficacy, as well as to investigate teachers’ perceptions of their self-
efficacy in relation to gender, through use of a questionnaire. The data were analyzed using 

descriptive statistics. An t-test and oneway ANOVA were used to determine whether there was a 

statistically significant difference between native and non-native teachers’ self-efficacy 

perceptions, as well as the relationship between gender and self-efficacy beliefs. The study was 

carried out with 70 participants working at an English preparatory school and the foreign 

languages department at Istanbul Aydın University. The findings indicated that there is no 
statistical difference between teachers’ nationality and their self-efficacy perceptions. However, 

the correlation analysis yielded a slight difference between male and female teachers regarding 

their perceptions of self-efficacy. 

 

The Perspectives of English Language Instructors and Learners Towards Intercultural 
Awareness 

Burcu Yılmaz & Özge Algül 

 

The English language has been influenced greatly by the global spread of the language resulting 

in diverse varieties of English. Thus, raising intercultural awareness of English as an 

international language should be included in English language teaching. The aim of this study 
is to obtain valuable insight into the perceptions of English language instructors and learners 

toward intercultural awareness at a university prep school in Turkey. A mixed-method research 

design combining quantitative and qualitative measures were used in order to broaden the 

scope of this study. Questionnaires were conducted with 45 instructors and 92 learners. Also, 8 

instructors participated in semi-structured interviews, and 24 learners participated in focus 
group interviews. SPSS software version 19.0 was used to analyze quantitative data and NVivo 

qualitative data software version 10.0 was employed to analyze qualitative data. The 

investigation focused on two areas; participants’ perspectives toward the intercultural efficacy 

of the Englih language program (ELP), and suggestions for the enhancement of intercultural 

awareness. Results revealed the ELP program failed to sufficiently raise intercultural 

awareness, and several key recommendations on how to improve this issue were provided by 
participants. Based on the results, implications were suggested in order to raise intercultural 

awareness of both the English language teachers and students. 

 

 

 



Facing Challenges: Insights from Language Teachers 

Aynur Kesen Mutlu  

 

Despite pedagogical training, language teachers still have several challenges in the language 

classroom while striving for achieving successful language teaching. Since the challenges 

faced by teachers may result in a broad spectrum of problems such as low achievement of 
students, decrease in teacher’s motivation, and institutional failure, the challenges faced by 

language teachers and the reasons behind the challenges should be identified. The present 

study- by adopting qualitative research design- explores challenges faced by 10 EFL teachers, 

the reasons behind the challenges and suggestions of participant teachers regarding the 

solutions for the challenges shared during the time of the study. The present study yields 
different data sources by (1) creating an online community of teachers who share the 

challenges they face every day, (2) drawing on teachers’ comments and experiences shared in 

weekly sessions, and (3) focusing on reflections of teachers on the challenges they faced. By 

adopting such a research design, the study not only provides insights into individual and 

common issues of challenge in the classroom but also presents how such exchanges among 

teachers can contribute to improving language teaching at individual and institutional level. 
 

The Interplay of Linguo-stylistic and Literary Aspects in Dialogic Texts in Terms of 

Teaching Perspectives 

Ömer Şekerci & Müjde Demiray 

 
The main aim of the article is to highlight some strengths and limitations of linguistic and 

discourse-based methodologies applied in the analysis and interpretation of texts. As such, it 

argues that the interplay/contribution of linguistic and literary dimensions in the text 

organization is consensual. It also emphasizes that the linguo-stylistic tools employed here to 

provide evidence to such interpretations are reasonable and rather productive since they enable 

the teaching academy to avoid one-sided procedures in persuading the learners of “why”, “how” 
and “to what extent text” behaviour is dependent on the social context, individuals’ status and 

other factors which influence their social relationships, as well as display, as Hornberger claims 

“the cultural and community values” (454-55). To examine the relevance of the suggested 

conceptual framework, we present the occurrences of language “dimensions” and their 

contributions to different pragmatic functions in the extracts from Pinter’s plays: “The Birthday 
Party” (1957), and “One for the Road “ (1984). 

 

Ground Control to Major Tom: Loss of Masculinity and Men as Dreaming Machines 

Murat Göç 

 
Michael Kimmel, in his colossal History of Men: Essays on the History of American and British 
Masculinities, argues that history of American masculinity has been characterized with an 

escape from civilization and modern life into nature and fantasy. Indeed, American masculinity 

has often staggered between representations of hypermasculinity and rather subtle 

representations of “frustrated” masculinities, or what R.W. Connell might call “protest 

masculinities”. That sense of frustration with the promises of hegemonic masculinities was 

heightened with the postwar transformation of labor division and disillusionment with a new 
social order in which white Anglo-Saxon heterosexual men were no longer wearing the crown of 

patriarchy. With a mass fear of feminization and emasculation, American men took shelter in 

an escape into fantasy and a denial of reality and an escape into wilderness and a denial of 

their self. This paper, then, discusses American men’s flight into fantasy as a strategy to 

overcome the gender trouble and the collapsing towers of masculinity with particular examples 

from three short stories James Thurber’s The Secret Life of Walter Mitty (1939), Philip K. Dick’s 
We Will Remember It For You Wholesale (1966), and Annie Proulx’s Brokeback Mountain 

(1997). The discussion will be elaborated with what I call “Peter Pan syndrome” that particularly 

refers to men’s refusal of maturity and hide-and-seek with the modern forms of patriarchy and 

hegemonic masculinity. 



Multiple Exposure Lower Involvement Load Tasks and Higher Involvement Load Tasks in 

Lexical Learning: An Empirical Comparison Study 

Ersen Vural 

 

The study aims to test whether frequent vocabulary exposure with lower involvement can be 

just as effective as high involvement tasks within shorter span of time. Ten novel words were 
taught to upper intermediate level learners in five different instructional conditions each 

varying in terms of the degree of learners’ involvement load. The retention of the target lexical 

items was measured with a test. Results showed that lexical instruction involving frequent but 

cognitively less demanding comprehension tasks are less efficient than tasks which allow 

learners deeply elaborate novel lexical items. 
 

 

Vladimir Nabokov’un “Lolita” Romanında Dünya Görüşü Olan Psikolojizm  

Tamara Gurtueva 

 

Nabokov’un dünyasını yoğun bir şekilde genellikle ‘Freud öncesi dönemin’ sağlıklı bedensel 
temellerinden yoksun ve acı bir şekilde çeşitli kompleks ve dislokasyonlarla deforme olmuş 

erotizm doldurmaktadır. Romanın kahramanı farkında olmadan Freud’un kültürün kişi 

üzerindeki etkisi ile ilgili sonuçları onaylamaktadır. Büyük olasılıkla zamanın ortak manevi ve 

entelektüel atmosfer yoluyla algılanan bazı temel hükümler, sanatçının kendiliğinden 

bağlanmasına neden olmuştur. Aslında ifade edilen bilindiği üzere Freud’un evrensel bir değer 
verdiği cinsel dürtüler bile değil. Asıl konu Freud’un din karşıtı isyanın bağlayıcı davranış 

kuralları şeklinde insan toplumuna dayatılan yanılsamalar sistemine karşı bir isyan olmasıdır. 

Nabokov ise kendisinin hipertrofik bireyciliğiyle bu protestoya karşılık vermelidir.  

 

 

Exploring Female Identity in Sandra Cisneros’s Caramelo and Ana Castillo’s So Far From 
God 

Mustafa Büyükgebiz 

 

Particularly since the beginning of the 20th Century, women’s self-discovery, sexual awakening 

and a search for identity have been major themes in feminist literature. Living in a patriarchal 
society, it was not possible to talk about the individual identity for women since women did not 

have an active role inside the society as an alienated and forgotten gender. However, with the 

emergence of individualism and self awareness in the modern era through the beginning of the 

20th century, female identity has been started to be discussed. The first personal pronoun, I, is 

spelled out much by women. And so, the process of gaining an identity for women has started. 

In this sense, the primary aim of this article is to analyse the female exploration of identity and 
self-discovery in American feminist literature in the works of two Mexican-American woman 
writers; Sandra Cisneros’s Caramelo and Ana Castillo’s So Far from God by focusing on female 

characters’ psychology and their status in their surroundings. Specific quotations from the 

novels will be given and analysed. In addition, female identity and psychology will be discussed 

and exemplified by giving quotations from some critical works. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



The Lustful Turk: Letters from Porn-dystopia 

Reyhan Özer Tanıyan 

 

Anonymously written and published in 1828, The Lustful Turk is an erotic and pornographic 

epistolary novel that mostly consists of a series of letters written by its heroine, Emily Barlow, 

to her friend, Sylvia Carey. Beginning with Emily’s sail from England to India, the novel is 
based on her sexual experiences after being taken to the harem of Ali Dey of Algiers, and then 

of her friend Slyvia who is abducted and brought to the slave market of Algiers by the same 

man. The novel is decorated with the pornographic narrations of these sexually tortured 

women. Such a narration can best be exemplified with the term pornotopia which describes the 

idealised, imaginative space of pornography and a fantasy world dominated by sexual activities 
[1]. However, the novel includes forced sexual intercourses, a castration scene and a suicide, 

thus making it a porn-dystopia. Therefore, the main aim of this paper is to claim that The 

Lustful Turk is a porn-dystopic novel filled with the pornographic elements and desires that 

take place in a harem of Moorish Dey. Also, the orientalist traits of the novel, especially the 

setting and racial factoids, will be explained with reference to porn-dystopia by giving examples 

form the novel. 
 

 

Writing and Romantic Exile: Negotiating the Writing Self 

Hasti Abbasi 

 
Creative writers have long followed the tradition of romantic exile, looking inward in an attempt 

to construct new viewpoints through the power of imagination. Writers working in this tradition 

may conceive the self as transcendent and reflexive, encompassing a multiplicity of imperfect 

selves, which could be revisited from different standpoints based on new experiences and 

perceptions (Aboulafia, 2010, 74). The post-romantic writer, however, occupies a more complex 

and interestingly ambivalent position, which is heightened in cross-cultural contexts where 
writing emerges from the experience of a separation from home, language and identity. The 

writer, who attempts to resist uncertainty and locate her place in the new country through 

writing, resists creativity itself. For a writer, certain satisfaction can be achieved through 

producing a creative art away from the anxiety of the sense of dislocation. Dislocation, whether 

enforced or self-inflicted, could in many ways be a disaster but it could also cultivate a greater 
creative capacity and be a source of creative expression. Brodsky (1990, p.109) ends his paper 

by suggesting that, “given an opportunity, in the great causal chain of things, we may as well 

stop being just its rattling effects and try to play at causes. The condition we call exile gives 

exactly that kind of opportunity.” This paper will investigate the idea of the creative writer as 

exiled self through reflections on the relationship between dislocation and writing. This will be 
explored with reference to David Malouf’s An Imaginary Life (1978). 

 

 

Formative Language Assessment through Software and Web 2.0 Tools 

Ferit Kılıçkaya 

The current study aimed to investigate language students’ use of print and electronic resources 

for their research papers required in research techniques class, focusing on which reading 
strategies they used while reading these resources. The participants of the study were 90 

sophomore students enrolled in the research techniques class offered at a public university in 

Turkey. The data were collected through the participants’ logs as a requirement of the class as 

well as the semi-structured interviews with the selected participants. The findings revealed that 

the participants were more interested in speed than deep understanding while reading for their 
research projects. The findings also indicated that the participants mostly benefited from 

scanning and skimming while reading electronic resources. 

 

 

 



English Language Teachers’ Language Assessment Literacy: Perceptions and Practices 

Serpil Öz 

 

Considering education, assessment is an undeniable need. Without assessment, it is nearly 

impossible to determine how the progress goes on, whether students are successful or not. 

While assessment is that important, there is some inefficiency when it comes to real classroom 
practice. The current study was conducted with the aim of understanding Turkish EFL 

instructors’ perceptions towards assessment and its reflection in their classroom practice. The 

purposes of this research are: (1) to find out Turkish EFL instructors’ perceptions of 

assessment and their reflection their assessment literacy in their own practice, (2) to reveal 

relationship between high experience and low experience and perception of assessment. In this 
study, data collected from twelve instructors, 8 (female) and 4 (male) prep school teachers, 

varying in experience between 1-15 years, working in English Preparatory Program of Üsküdar 

University in Istanbul. For the study, semi-structured interview was applied in order to collect 

data. The interviews were recorded and transcribed through reoccurring content and themes. 

The findings of the study show that, although most of the teachers were familiar with basic 

classroom assessment, when it comes to classroom practice, there is an imbalance between 
assessment literacy and classroom reflection. It also revealed that there is not much 

relationship between the experience and assessment perception. The findings have some 

implications for the teachers in the area of testing and have some recommendations for the 

future studies. 

 
 

Video killed the radio star: Language students’ use of electronic resources- Reading or 

Viewing? 

Ferit Kılıçkaya 

 

The current study aimed to investigate language students’ use of print and electronic resources 
for their research papers required in research techniques class, focusing on which reading 

strategies they used while reading these resources. The participants of the study were 90 

sophomore students enrolled in the research techniques class offered at a public university in 

Turkey. The data were collected through the participants’ logs as a requirement of the class as 

well as the semi-structured interviews with the selected participants. The findings revealed that 
the participants were more interested in speed than deep understanding while reading for their 

research projects. The findings also indicated that the participants mostly benefited from 

scanning and skimming while reading and writing electronic resources. 
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A Suggested Post-reading Strategies Questionnaire 

Tuba Tan 
 

The purpose of this paper is to describe the development and validation of a questionnaire 

which assesses students’ use of cognitive post-reading strategies after reading academic or 

school-related texts. The questionnaire consists of three parts. The first part collects 

background information. The second part collects information on cognitive post-reading 
strategies. This part has two subscales: after I complete reading a text, I …, and after I read a 
text, I go back to the text and …In the third part, there is an open-ended item which asks 

students to include any other post-reading strategies they use. The questionnaire is aimed 

to enrich our understanding of reported use of cognitive post-reading strategies and to add 

new strategies to the literature. 

 

Hiphop Kültürünün Şiddet Yorumu 
Safiye Genç 

 

Hip hop culture that that flourished in the marginalized neighborhoods of large cities of the 

United States in the beginning of the 70s grew out of an understanding which combined the 

local and the global in a way to show that people from different nations and classes can 
most probably live together. Even so, with all of its elements such as the dance, graffiti, and 

music, violence is strongly emphasized in such culture. Violence is a sort of resistance 

which represents power and can be seen as a reciprocal field of conflicts that are most 

expressively seen in dance and music. This study discusses Hip hop culture’s approach to 

violence as is can be seen in the lyrics of various rap music pieces and other sorts of 

expressions in Hip hop. 
 

 

Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Erkeklik 

Mehmet Ali Çelikel 

 
Nuri Bilge Ceylan, yerel kimlikleri evrensel bir dille sinemaya aktaran filmlerinde, yerel ve 

bireysel kaygıların kültürel lokasyonlardan ve tarihsel dönemlerden bağımsız bir biçimde, 

tüm kültürel bağlamlarda aynı insancıl duyguları uyarabileceğini gösteren filmler yapmıştır. 

Filmlerinin temel çıkış noktası, nereye ve hangi kültüre ait olursa olsun bireyin her yerde ve 

her durumda verebileceği tepkilerin evrensel ve insani oluşudur. Bu bağlamda Ceylan, 

filmlerini Anadolu’ya özgü temalar üzerine kurgulamış, bu temaları Çehov ve Tarkosvky gibi 
yazar ve yönetmenlerin metinlerine göndermelerle yapıtlarına taşımıştır. Nuri Bilge Ceylan 

filmlerinin erkek karakterlerinin ortak noktasını “erkeksilikleri” oluşturmaktadır. Ceylan’ın 

sinemasal biçemle betimlediği orta sınıf, eğitimli ve kentli erkek karakterleri, cinselliklerini 

ortaya koymaktan çekinmeyen, toplumsal cinsiyet kimliklerini heteroseksüel normlar içinde 

ifade eden erkeklerdir. Bu çalışma; Ceylan filmlerinin sinema diliyle sunduğu erkeklik 
betimlemelerini, karakterlerin sınıfsal aidiyetleri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

bildiri aynı zamanda, Ceylan’ın sinemasal anlatılarında erkekliğin hangi kültürel bağlamda 

sinema diline aktarıldığını, bu kültürel bağlamların sinemasal anlatıyı nasıl etkilediğini 

incelemektedir. 
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Mitler, Halk Hikâyeleri ve Masallar İnternet Projesi ile Sözlü Anlatıların Farklı Bir 
Aktarımı  

Pınar Kasapoğlu Akyol 

 

UNESCO’nun 32. Genel Konferansı kapsamında 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen, 

Türkiye’nin 2006 yılında Taraf olduğu ve UNESCO’nun temel kültür sözleşmeleri arasında 
yer alan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” nde, Somut Olmayan 

Kültürel Miras (SOKÜM), “Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 

miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 

beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” olarak tanımlanmış ve 

dünya üzerindeki küreselleşmeye, tek-tipleşmeye karşı kültürel mirasın korunması, gelecek 

nesillere aktarılması gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. “Okul içi ya da okul dışı eğitim 
aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma” kavramının daha derinlemesine dile getirildiği 

sözleşmenin “Eğitim, Duyarlılığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi” başlıklı 14. maddesinde 

SOKÜM unsurlarının özellikle örgün eğitim aracılığıyla müfredata dâhil edilmesi ve genç 

neslin bu konuda bilgilendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalık yaratılması öngörülmektedir. 

Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde Türkiye’nin aksine özellikle yurtdışında 
çok sayıda araştırmanın ve uygulamanın olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de bu 

konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara ve öğretmenlere örnek teşkil etmesi adına bu 
bildiride Scholastic Yayınevi’nin resmi internet sayfasında yer alan “Myths, Folktales and 
Fairy Tales Internet Project (Mitler, Halk Hikâyeleri ve Masallar İnternet Projesi)” başlıklı 

çalışmaya yer verilerek sözleşmenin “Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında 

taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar” alanına dâhil edilebilecek 

uygulamalara dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Bu proje ile öğrencilerin bir yandan sözlü 
anlatı türlerini öğrenirken, bir yandan da bu anlatı türlerinde kendi örneklerini ne şekilde 

oluşturabilecekleri aktarılacaktır.  

 

Yerelden Evrensele Kültürün Sessiz Dili: Giysi ve Kadın 

Melike Kaplan 
 

Farklı coğrafyalarda insanlar farklı iklim koşullarına bağlı olarak farklı şekillerde 

giyinmişlerdir. İlk insanlar iklim şartlarıyla mücadele çerçevesinde soğuktan ya da sıcaktan 

korunma amacıyla giyinirken; zamanla giyim-kuşamda kimlik ve aidiyet olgusu ön plana 

çıkmıştır. Tüketim kültürü içinde dış görünüş insanlar için önemli olmaya başlayıp 

“saygınlığın” bir ifadesi olarak sunulmaya ve algılanmaya başladığından itibaren, takdir 
edilmek ya da karşı tarafı etkilemek amacıyla insanlar giyimlerine özen göstermişlerdir. 

Zamanla değişik takı ve aksesuarlarla giyimlerini çeşitlendirmişlerdir. İnsanların giyim 

kuşamının yapıldığı malzemeden onun sunuluş biçimine kadar geçen sürecin tamamı 

kültüreldir. Bir toplumun giysi kültürü, o toplumun ekolojik koşullarından, geleneklerine ve 

sanatsal değerlerine kadar bize bilgiler sunar. İnsanların dış görünüşü onların sessiz dilidir; 
bu dil aynı zamanda onların sahip oldukları cinsiyet, inanç sistemi, yaşadıkları coğrafya ve 

toplum içindeki mesleklerinin ne olduğuna dair ipuçları verir. İnsanın üzerinde taşıdığı 

kıyafete ilişkin detaylar; kullanılan renk ve desenler de buna bağlı olarak değişir. Giysi ve 

aksesuarlar,  insanlar ve yaşadıkları kültür hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Coğrafi 

konumu nedeniyle Anadolu; Asya, Avrupa, Afrika, Mısır ve Mezopotamya kültür yollarının 

kesiştiği bir merkez olmuştur. Bu çalışmada, bu zengin giysi kültürü kadın ve kimlik 
özelinde, yerel bir örnekten yola çıkarak (Van/Ulupamir Köyü) günümüzde tek düzeliğe 

doğru yol alan kadın “giysi modası” anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
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Kapitalist Bakış Açısı İle Edebiyatta “Üret(e)meyenler” 

Özgül Sezer 
 

Toplumsal statünün ve gücün gözlenebilir ilk belirleyeni olarak beden, kültürel söylemler 

tarafından biçimlendirilen bir olgudur. Toplumun “yapabilir” veya “yetkin” olarak belirlediği 

bedenlerin yanı sıra “aciz” veya “yetersiz” olarak adlandırdığı bedenler de mevcuttur. Söz 

konusu bu bedenlere yüklenen kültürel anlamlar kültürden kültüre ve zamandan zamana 
değişiklik göstermiştir. Ancak genel olarak bu bireylere karşı bir ötekileştirici tutumun var 

olduğunu söylemek mümkündür.  Farklı bir beden sunumu ile toplumsal hayatta 

varlıklarını sürdüren engelli bireylerin 1960lı yılların ardından özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ve İngiltere’de örgütlenmesi ile başlayan engellilik çalışmaları tüm dünyada 

büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu çalışmanın üzerinde durduğu vurgulardan birisi, engelli 

bireylerin toplum tarafından dışlanmasının engellilik çalışanları tarafından sık sık dile 
getirilmesidir. Birçok bilim adamına göre bu dışlamanın ilk sebebi ise engelli bireylerin 

üretim sürecine katılamamalarıdır. Kapitalist sistemin gerektirdiği hızın ve yetkinliğin bu 

bireylerde olmaması, onların toplumsal hayattan dışlanmasına  ve bireyler arasındaki 

etkileşim ağında aciz olarak nitelendirilmesine sebep olmaktadır. Bu görüşten yola çıkılarak, 

toplumsal ilişkilerde bir birey olarak yetin konuma sahip olmada, üretim sürecine katılmada 
ya da maddi kazanç sağlamada engelli bireylerin toplumun bireye atfettiği değer ve bu 

değerin edebiyata yansıması ve seçilen edebi eserlerde işlenişi çalışmanın üzerinde durduğu 

temel noktayı oluşturmaktadır.   

 

 

Bir Çöpçatanlık Vasıtası Olarak İzdivaç Dergisi ve İlanları 
Hatice Durgun 

 
Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayın hayatına giren İzdivaç dergisi, “Saadet 

Tevlid Eder” başlığıyla maksadını beyan etmektedir. İlmî, edebî, sıhhî, ahlakî ve ictimaî 

konuların yer aldığı dergi, 1918 senesinin 6 Haziran’ından aynı yılın 31 Ekim’ine kadar 15 

günde bir 11 sayı olarak çıkarılabilmiştir. İdarehanesi Cağaloğlu’nda Orhaniye Matbaası 
olan dergi, okurlardan gelen yazıların, dergi içeriğine uygun olması şartıyla yayınlayacağını 
da duyurmaktadır. Derginin müdürü Tonkaoğlu, Mesul Müdürü ise S.Tevfik’tir. İzdivaç 

dergisinde yer alan yazıların büyük çoğunluğu, makalelerin hemen bitiminde tesadüf 

ettiğimiz, ismi Elif (ا) ve Mim (م) harfleriyle kısaltılmış olan bir zat tarafından kaleme 

alınmıştır. Derginin ilk sayının “Maksat ve Meram” kısmında, izdivacın faydalarından, bekar 
hayatı yaşamanın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden ve izdivacın insan için 

vazgeçilmez ihtiyaçlardan biri olduğundan bahsedilmektedir. Dergi idaresi bu yazıda, 

izdivacı kolaylaştırma teşebbüslerinin önemine değinmiş, ancak bu teşebbüslerin 

yetersizliğinden, daha esaslı hizmet ve tedbirlere ihtiyaç duyulduğundan dem vurmuştur. 

Okurlardan gelen soruların tecrübeli ve liyakat sahibi bir istişare heyeti tarafından 
cevaplanmaya ve çözülmeye çalışıldığı dergide, el falına bakıldığı, rüya tabirlerine de yer 

verildiği görülmektedir. Şiir, çeviri yazı ve romanlar, din ve ahlak, aile bireylerinin görevleri, 

çocuk sağlığı ve ölümleri gibi birçok konuda yazının bulunduğu derginin son sayıları, hacim 

ve yazılan yazılar bakımından azalma göstermiştir. Derginin en ilgi çekici kısmı hiç şüphe 

yok ki her sayının sonunda sayfa numarası olmadan verilen “izdivaç ilanları”dır. İzdivaç 

Dergisi’nden önce birkaç gazete ve dergide öncüllerine rastladığımız izdivaç ilanlarının geniş 
yer kapladığı dergide, evlenmek isteyen kadın ve erkek talipler, kendi vasıflarından 

bahsettikten sonra aradıkları adayda olmasını istedikleri nitelikleri de sıralamışlardır. 

Çalışmada, bu evlilik ilanları değerlendirilerek evlenebilmek umuduyla dergiye başvuran 

talipler ve bu taliplerin adaylarda aradıkları özellikler tetkik edilecektir. 
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Belkıs Şevket’in Tayyare ile Uçuşu ve Kadınlar Dünyası Dergisi 

Seda Tan 
 

Türk kadınının, başlıca işlev alanı olan ev /evin çevresi ile sınırlandırılmış ve ataerkil bir 

otoritece biçimlendirilmiş hayatındaki dönüşümün başlangıcı Tanzimat Dönemi’ne kadar 

uzanır. Bu devrede kadınlar eğitim ve hukuk gibi temel bazı alanlarda sınırlı haklar elde 

etmişlerdir. Ayrıca çalışma yaşamındaki varlıkları da seçilir olmuştur. Bununla birlikte 
kadının toplumsal yaşamdaki edilgen varlığını değiştirecek düzeyde bir kadın hareketinin 

ortaya çıkışı ancak II. Meşrutiyet devrinde mümkün olabilmiştir. Bunda temel etken, 

kadının basın hayatında yer alması ve böylece kitlelere ulaşabilmesidir. Zira hemen her 

alanda yaşanan serbesti ortamı, basında da yansıma bulmuş ve bir kadın yazını olgusunu 

ortaya çıkarak kadınlara matbuat vasıtasıyla kimliklerini ve toplumsal işlevlerini sorgulama 
olanağı sağlamıştır. Gelenekçi ve yenilikçi olmak üzere iki ana çizgide yürüyen kadın 

matbuatının yenilikçi cephedeki en radikal temsilcisini Kadınlar Dünyası Dergisi 
oluşturmuştur. Kadınlar Dünyası, feminist bir cemiyet olan Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı 

Nisvân Cemiyeti’nin yayın organıdır. Bir zorunluluk olarak kabul ettiği ve medenileşmekle eş 

anlamlı tuttuğu Batılılaşmanın ancak bir toplumsal inkılapla gerçekleşebileceği 

savunusundadır. Buna göre söz konusu inkılabın mihenk taşı da kadındır. Çünkü kadın 

toplumun ruhudur ve bu ruhun gelişmesi ancak kadının gelişmesiyle sağlanabilir. Bu 
nedenle de özellikle kadın yazınının olgunlaşmasına bağladığı Osmanlı kadınlığının fikrî 
uyanışını eylemle de buluşturmak ister Kadınlar Dünyası. Zira hem Müdafaa-i Hukuk-ı 

Nisvân Cemiyeti’nin hem de onun yayın organı olan derginin üzerinde önemle durduğu 
toplumsal inkılap ancak ‘Osmanlı kadınlarına yapma gücü kazandırılması’ ile 

gerçekleşebilecektir. Kadının toplumsal hayatta aktif bir rol üstlenmesi anlamına gelen söz 

konusu hedef doğrultusundaki ilk girişimlerden biri de böylece, derginin yazar kadrosundan 

ve aynı zamanda Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti üyelerinden Belkıs Şevket’in tayyare 
ile uçuşu olmuştur. Cemiyetin girişimleri ile gerçekleşen bu hadise Kadınlar Dünyası’nda 

önemli ölçüde yer edinmiştir. Ele alınan çalışmada Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti 

yayın organı olan Kadınlar Dünyası Dergisi’nde Belkıs Şevket’in uçuşu ile ilgili olarak yer 

alan yazılar incelenmiştir. Çalışmanın ana kaynağını adı geçen yayın organı oluşturmakla 

birlikte, bu hadiseye olan eleştirileri dolayısıyla Kadınlar Dünyası’nın atıfta bulunduğu diğer 
yayın organlarının ilgili yazılarına da mümkün olduğunca yer verilmiştir. 

 

İsmail Galib Bey and Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniye 

Diren Çakılcı & Ömer Tatar 

 

İsmail Galib devoted most of his life to numismatics. Although he is mentioned as the 
second Ottoman numismatist after Abdüllatif Subhi Pasha who is accepted as the first one 

in literary sources, as the examination and the reflections of his works are taken into 

consideration, we see no harm saying that İsmail Galib is our first prominent numismatist. 

Using the most contemporary methods of numismatics, İsmail Galib examined coins, 

medals and lead seals which make up his collection that he effortfully collected over twenty 
years and as a result of these studies he published many coin catalogues. Before the 

catalogue studies he carried out about the coins in Darphane-i Amire, his work named as 
Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniye (Catalogue of Ottoman Coins) which totally consisted his 

personal coinage collection was published in 1890 in İstanbul. This work which, notably in 

Europe, attracted the attention of individuals and institutions related to numismatics, 

became the major source for the works about Ottoman coins published in 20th century. In 
this study, the methods and the sources İsmail Galib used in his Takvîm-i Meskûkât-ı 
Osmâniye will be touched upon and a detailed information about his personal collection will 

be presented. In the light of the information reached among Ottoman archive documents, 

the fate of the collection will be discussed as well. In addition to all these, information about 

recent numismatists and their works inspired by İsmail Galib will be presented. 
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Emine Semiye’nin Kaleminden Karaferye 

Nimet Ayşe Bakırcılar 
 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı kadınlarının, sosyal ve siyasal hayatın 

içinde daha aktif bir hale geldiği bilinir. Osmanlı kadın hareketinin en önemli simalarından 

olan Emine Semiye (1868-1944) Ahmet Cevdet Paşa’nın kızıdır. İyi bir tahsil gören Emine 

Semiye, II.Meşrutiyet’in ilanı süreci ve sonrasında siyasi hayatın aktif bir üyesi haline gelir. 
Emine Semiye’nin yaşadığı dönemde kadınların ve toplumun kalkınmasını önemseyerek 

yazdığı makale ve mektupları pek çok gazete ve dergi sütunlarında sıklıkla yeralmıştır. 

Siyasi kimliğini ağırlıklı olarak 1908’den sonra ortaya koyan Emine Semiye’nin ele aldığı çok 

çeşitli konulardan biri de gezi yazılarıdır.  Selanik, Serez, Karaferye izlenimlerini gezi yazıları 

ve mektuplarında kaleme almıştır. Bildiriye konu olan yazarın Karaferye izlenimleri 1901’e 

aittir. 10 mektuptan oluşan “Karaferye Mektupları”, kadınlara yönelik çıkarılan uzun 
soluklu gazetelerden biri olan Hanımlara Mahsus Gazete’de yayınlanmıştır. Emine Semiye 

bu mektuplara, elyazısı halinde kalan İktitaf adlı eserinde de yer vermiştir. Selanik’ten 

Karaferye’ye uzanan yolculuğuna, Karaferye’de gezip gördüğü yerlere, şehrin sakinlerinin 

gelenek ve alışkanlıklarına değinen Emine Semiye, Müslüman ve Hıristiyanlar hakkında da 

bilgi vermeyi ihmal etmez. Karaferye’nin, ilki Balkan savaşları sonrasında ikincisi mübadele 

kapsamında olmak üzere gerçekleşen göç hadiseleri nedeniyle büyük bir değişim geçirdiği 
hatıra getirildiğinde Emine Semiye’nin izlenimlerinin değeri ortaya çıkmaktadır. 

 

Osmanlı Kadın Basınında Alkol ve Tütün 

Hatice Akın Zorba 

 

Osmanlı tarihi içinde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok önemli değişikliğin 
yaşandığı 19. Yüzyılda Tanzimat ile ivme kazanan modernleşme hareketi, siyasi ve 

toplumsal alanda farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir süreç olmuştur. Bu süreç içerisinde 

hızla gelişen Osmanlı basın yaşamında etkin bir yer bulan Batılılaşma ve modernleşme 

düşüncelerinin merkezine yerleştirilen kadın ve aile, Osmanlı aydınları tarafından ele alınıp 

modern ve geleneksellik arasında betimlenmeye, Osmanlı kadınının konumu, eğitimi, 
çalışması gibi konular tartışılmaya ve kadınlar lehine yazılar çıkmaya başlamıştır. Osmanlı 

basınında 1869’da Terakki gazetesinin ve 1875’te Vakit gazetesinin kadın eki vermesiyle 

çıkan ilk kadın yayınları 1875’te Ayine, 1880 Aile, 1882’de Hanımlar, 1883’te İnsaniyet v.b. 

müstakil kadın gazete ve dergilerinin yayın hayatına atılmasıyla devam etmiştir. Osmanlı 

kadın basını çok zengin bir muhtevaya sahiptir.  Osmanlı kadın yayınlarında eğitim, aile, iş 

hayatı, hukuki haklar, evlilik, ev idaresi, moda, güzellik, sağlık, çocuk bakımı, iç ve dış 
haberler, dünya kadınları hakkındaki bilgiler ve gündelik hayata dair çok çeşitli konularda 

yazılar yazılmıştır. Bu çalışmada 1880-1926 yılları arasında Osmanlıca yayın yapmış kadın 

dergi ve gazetelerinden kırka yakını taranarak tütün ve alkol ile ilgili kaleme alınan yazılar 

tespit edilmiş olup, kadın gazete ve dergileri dışındaki muhtelif yayınlarda da konu ile ilgili 

yazılar mevcuttur. Osmanlı Devleti’ne girdiği andan itibaren şiddetli tartışmalara yol açan 
hatta zaman zaman kullanımı yasaklanan tütün ve İslam dinince haram olmasının yanı sıra 

toplumun pek hoş görmediği alkol kullanımına dair Osmanlı kadın basınında çıkan yazılar 

hakkında bilgi verilerek, görüşler değerlendirilecektir. 
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Disjunctive Masculinities in Daniel Deronda 

Feryal Çubukcu 
 

Daniel Deronda has caught the imaginations of  people since  1876. Eliot in her novel tells 

the story of a young aristocrat, raised with every advantage of an English education as the 

ward of a English lord, who discovers that his actual parentage is Jewish. Daniel, the titular 

character,  is studied as  the embodiment of Christ,   who in exploring his Jewish heritage 
learns that his maternal grandfather had wanted him to assume a leadership role in the 

Jewish community and this brings him ultimately to a decision to abandon Gwendolen, the 

beautiful independent British woman to whom he is attracted, to marry instead Mirah, a 

Jewish girl, and set off with her to establish a national home for the Jews in Palestine.  The 

aim of this paper on Daniel Deronda, George Eliot’s last work, is  not to focus on Daniel 

Deronda as  the savior of the Jews  but to  depict the masculinity  poetics  of the novel 
dominated by  men surveying Gwendolen. Deronda himself starts the novel by watching 

Gwendolen. Not only he but also Grandcourt, Gwendolen’s husband, watches her 

throughout the novel especially when Deronda is around. Unlike many other studies 

highlighing Deronda as the good chivalrous hero and Grandcourt as  the  villain, this study 

will try to tackle how the surveillance  of  these  men limit the readers’ perceptions of 
Gwendolen. When their surveillance is over, Gwendolen is left under the care of her mother, 

which underlies one of the novel’s aims to forgeround the male characters’ attempts to know 

her. The novel tries to demonstrate how these masculinities try to fix  Gwendolen and how 

their gaze  fails in portraying her. 

 

 
Alan Ayckbourn’un Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun İsimli Eserinin Psikanalitik Kuram 

Bağlamında İncelenmesi  

Ahmet Esad Akıllı 

 

Psikanaliz, temelleri Sigmund Freud tarafından atılan ve kişinin psikolojik sorunlarını 
çözmeyi amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir. Psikanalitik kuram ve psikanalizin 

kavramları edebi eserlerin incelenmesinde, eserlerde bulunan karakterlerin birbirleri 

arasındaki ilişkilerin ve iç dünyalarının analiz edilmesinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. 
Bu çalışma, Alan Ayckbourn’un Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun isimli oyununu Freudyen 

Psikanalitik kuram bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde, 

Psikanalitik kuram ve ilgili kavramlar tartışılacaktır. Freud’un Topografik Kişilik 
Kuramı’ndan geliştirdiği Yapısal Kişilik Kuramı’na göre insan zihni, id, ego ve süperego 

olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. İd, Ego ve Süperego arasında çatışma olması 

durumu kişinin davranış bozukluğu, nevrotik eğilimler göstermesi gibi birtakım sorunlar 
yaşamasına yol açabilmektedir. İkinci bölümde ise Alan Ayckbourn’un Bir Kadın, Bir Düş, 
Bir Oyun isimli oyununun psikanaliz kuram ışığında incelenmesine yer verilecektir. Oyunun 

başkarakteri Susan’ın bastırılmış duyguları ve Susan’ın id, ego ve süperego çatışmasının 

nedenleri araştırılacaktır. Susan’ın İd’inin sürekli bir doyumsuzluk yaşadığı ve bu durumun 
gittikçe şiddetlenen nevrotik eğilimler gibi birtakım sorunlara yol açtığı belirlenmiştir. 

Susan’ın doyumsuzluğunun sonucu olan nevrotik eğilimleri düşsel bir dünyada doyuma 

ulaşmayı denemesine yol açmıştır. Susan’ın yaşadığı gerçek dünyası ile görece daha mutlu 

olduğu düşsel dünyasının iç içe geçmesi Susan’ın gerçeklik algısında bozulmalara yol 

açmıştır. Gerçeklik algısının bozulması Susan’ın davranışlarının psikoz eğilimleri içermeye 
başladığını göstermektedir. 
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A Wish for a Simple Life in Thoreau’s Walden and Orwell’s Coming Up for Air 

Zennure Köseman 
 

Despite belonging to different literary periods, there is a strong correlation between Henry 

David Thoreau and George Orwell while following a simple living for a peaceful life. 

Comparing these literary pioneers is a logical connection as they regulate the disorders of 

the world politics, economics and social matters. Regulation depicts that they are in a 
search for having an ordinary and natural living based on security and equality. When 

Orwell refers to the influence of the world threats on human psyche in his Coming up for 

Air, he emphasizes this wish as Thoreau does in his Walden. Since nature plays an active 

role in influencing human affairs, Thoreau calls all humanity for a tranquility in the depths 

of nature and protests the influence of the tremendous technological disorders. Likewise, 

Orwell is in a nostalgia for a calm life in the approaching apocalyptic world. Thus, both 
Thoreau and Orwell convey the requirement of an escape from the chaotic world. 

 

 

Revisiting T. S. Eliot’s ‘The Waste Land’ in a Gallipoli Story: Bruce Scates’ On 

Dangerous Ground 
Azer Banu Kemaloğlu 

 

This paper is part of a research project entitled ‘’Fictional History Writing: Gallipoli 

Campaign in Contemporary British Commonwealth Novel’’ funded by TUBİTAK (2015). The 

aim of the project is to study the representations of Gallipoli Campaign in contemporary 

British, Australian and New Zealand novels written between 1915 and 2015, in which the 
history of the Gallipoli Campaign is recreated. This particular proposal aims to analyse 

Australian historian Bruce Scates’ first fictional work On Dangerous Ground (2012) with 

direct literary allusions to T. S. Eliot’s ‘The Waste Land’- the post-war classic of modernism 

in literature. The poem is a modern lament with its powerful dialogue of grief achieved 

through waste land metaphor. This feeling is thematised and our loss is repeatedly 
reminded through fiction as images of ‘Burial of the Dead’ appear in Scates’ novel. The 

inevitable connection Scates establishes with the poem reveals the universality and 

timelessness of poem’s argument as it is a proof of the relativity of poetic time and place 

with connections stretching beyond Dante and Chaucer, and Germany and Jerusalem. In 

this way the novel enables a Bakhtinian dialogical relationship and suggest that fictional 

representations of war resemble histories. Scates’ novel which use allusions to the poem 
reveal the same aspect of literature and brings a distant time close as readers remember 

Gallipoli in the present time. In this way ‘The Waste Land’ becomes the fulcrum around 

which fictional representation of Scates delves into the arena of grand history. On 

Dangerous Ground not only recalls Gallipoli but also Homer’s Troy as the dialogical 

relationship ‘The Waste Land’ establishes is extended to the mythical land as a site of 
remembrance. 
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Conflicting Issues in Beowulf: Christianity and Heroism 

Ali Güven 
 

Beowulf, one of the first epic poems of English literature, started to be popular in 18th 

century with its historical, cultural, fantastic and philological content. Such features 

enabled critics, translators, historians, theorists and even filmmakers to study on it. As well 

as the rich content for different areas, it carries some themes open to question such as 
religion and heroism due to the conflicts within the story and text itself. Coming from oral 

literature, Beowulf, which tells the story of Danes and Geats around 500 AD, is believed to 

have been written in 9th century just after the conversion of Britain to Christianity. What is 

interesting about religion in Beowulf is its pagan story with pagan customs, however 

including Christian references such as Bible like lines, different Christian names of Deity, 

Bible stories and a Christian way of morality. Another point conflicted in Beowulf is the 
concept of heroism. As the story takes place in legendary ages, it is inevitable to come 

across kings, strong warriors and heroic actions. When some heroic values of the hero 

Beowulf is questioned in terms of human psychology, fallacies like pride and greed may also 

appear. This study aims to investigate the conflicting religious and heroic references in 

detail with textual evidences and put forward a few hypotheses contributing the hypotheses 
of famous scholars such as J.R. Tolkien and Friedrich Klaeber. 

 

Postmodern Anlatıcıda Güvenirlik: Winterson’un Tutku’sunda Üst Anlatıların Tersyüzü  

Serkan Ertin 

 
“Tek Meyve Portakal Değildir” ile başlayan ve “Dizüstü” ile biten yedi kitaplık serinin üçüncü 
halkasıdır “Tutku”. Bu serideki diğer kitaplarla ortak temalara ortak tekniklerle 

yaklaşmaktadır. Öykü, Fransız Devrimi’nin etkisini henüz atlatamamış Avrupa’nın bu kez 

de Napolyon’la başının dertte olduğu yıllarda geçmektedir. Romanın iki temel anlatıcısı, 

bıçak gibi kesen bir soğukta Rusya içlerine ilerlemeye çalışan Fransız ordusuna büyük 

hayallerle gelen ancak kendini ordunun mutfağında bulan Henri ve 1797’de Napolyon ile 

tanışan Venedik’te bir balıkçı ailesinin askerlerin arasına düşen kızı Vilanelle’dir. Her iki 
anlatıcı da anlatımlarında yüzlerine geçirdikleri maskelerle okuyucuda soru işaretleri 

bırakırlar. Winterson’ın romanlarında maske türlü biçimlerde ortaya çıkar ve anlatım 

tekniğinde önemli bir yer tutar. Anlatıcılarına taktığı maskelerle Winterson onları kasten 

güvenilmez kılar. Winterson için inandırıcılık meselesi başlı başına bir edebi anlatım 

tekniğidir. Romanlarının genelinde farklı anlatıcılar kullandığı ve bunları kasıtlı olarak türlü 

yöntemlerle güvenilmez kıldığı göz önüne alınırsa, bunun bir tesadüften ibaret olamayacağı 
ve ardında bir amacının olduğu anlaşılır. 

 

Breaking the Illusion in Tom Jones: The Novel and Adaptation 

Baysar Tanıyan 

 
The History of Tom Jones, a Foundling is a novel written by Henry Fielding in 1749 and it is 

considered as one of the first examples of English novel. Henry Fielding exhibits an 

unquestionable authority over the text, sometimes abruptly breaks the sequence of the 

action for a commentary on human nature, or sometimes moves freely in time and space 

leaving Tom Jones, the protagonist, in a particular place in time and going back in time to 

relate what Sophia did previously. Tony Richardson’s 1963 adaptation of the novel employs 
a similar authorial narrator. As encountered in the novel, the adaptation starts with a 

narrator voice which guides the audience throughout the film. Director Tony Richardson 

sometimes makes his narrator break the sequence using cinematique devices like freeze 

frame and mock iris closures, and sometimes he makes his characters do it for him. 

Therefore, it can be asserted that both film adaptation and the novel use the same tactic of 
breaking the illusion. The sequence of the events is disturbed by narrator’s intrusion or 

character’s behaviour.  
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Signos no verbales españoles y turcos: Estudio comparativo para su aplicación a la 

enseñanza de ELE 
Ruth Murias Román 

 

Existen multitud de formas no verbales que se emplean en la interacción, como los 

movimientos corporales, la distancia entre los interlocutores, los silencios, las miradas, la 

intensidad de la voz… Todos estos componentes no verbales revelan la idiosincrasia de los 
interlocutores y, asimismo, configuran el acto comunicativo, poniendo de relieve las 

similitudes y diferencias entre las culturas. El presente artículo toma como referencia los 

datos obtenidos en el trabajo de investigación (Murias, R. [8]) llevado a cabo con la finalidad 

reconocer los cognados kinésicos, esto es, los emblemas cuya forma de ejecución y 

significado son iguales en ambas culturas, describir qué emblemas existen en una cultura 

pero no tienen equivalente en la otra, determinar qué gestos tienen el mismo valor 
comunicativo pero distinta forma de realización en ambas culturas e identificar qué gestos 

se realizan de la misma forma en ambas culturas y, sin embargo, poseen diferente 

significado. Estos últimos signos no verbales del repertorio gestual español y turco 

consideramos que son los requieren una enseñanza/aprendizaje específica para los 

discentes turcos con el fin de evitar interferencias y malentendidos. 
 

 

Las rúbricas para la evaluación en la clase de ELE  

Mónica Souto González 

 

En la actualidad el sistema educativo en general, y la enseñanza de lenguas en particular, 
se encuentran en un proceso de cambios e innovación con vistas a adaptarse a las 

necesidades de una nueva generación marcada por la globalización, el acceso masivo a la 

información y el uso de las nuevas tecnologías. Se habla de “modelo educativo de la 

sociedad del conocimiento” y escuchamos términos como: proyectos, trabajo colaborativo, 

competencias, destrezas, aprendizaje para toda la vida… Cambian las maneras de enseñar 
y, por lo tanto, es necesario modificar también la manera de evaluar. En este trabajo se 

aborda el tema de la evaluación vinculándola estrechamente con el aprendizaje, donde lo 

importante no es comparar individuos sino resaltar el proceso de desarrollo personal dando 

valor a la adquisición de determinadas competencias. Con este fin se presentan las rúbricas 

como herramienta de evaluación: por un lado, constituyen guías que ayudan al estudiante a 

planificar su trabajo y a visualizar una meta. Por otro, son escalas en las que se establecen 
niveles progresivos de dominio respecto al desempeño en una determinada producción. Esta 

herramienta facilita la aplicación de modelos innovadores como la autoevaluación, en la que 

los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo, la evaluación entre pares, en la que 

evalúan los trabajos de sus compañeros y, por último, la evaluación participativa o co-

evaluación, en la que intervienen tanto los estudiantes como el docente. La finalidad de este 
tipo de trabajo en clase va más allá de dar un valor en puntos a un determinado producto. 

Se trata de desarrollar la autonomía de los estudiantes y de concienciarlos sobre el proceso 

de aprendizaje. Por último, se abordan maneras de crear y utilizar las rúbricas empleando 

las nuevas tecnologías. 
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EFL Literature Approaches in the Turkish University Context 

Mehmet Altay, Banu İnan Karagül & Doğan Yüksel 
 

This study aims to investigate how the lecturers in the foreign language teaching 

departments approach literature at the faculties of education of different universities in 

Turkey. A survey including some questions related to the participants’ gender, experience 

and the basic activities they are carrying out in the classroom was used to find out which 
approach; namely, a language-based approach, literature as content, literature for personal 

enrichment they are using in their literature classrooms. The findings of the research 

suggest that four of every five lecturers follow YOK’s program one way or another. While 

doing so, they basically follow text and context approaches through using several elements 

with this respect. The use of these elements are not much determined by the experience of 

the lecturer as well. 
 

Analysis of Gender Roles in English Coursebooks 

Simla Course 

 

The way language and thought, and language and reality interact with each other has long 
been a subject of study in social studies. Among various linguistic and philosophical 

approaches, Critical Discourse Analysis adopts the view that language and social reality 

shape and are shaped by each other. It claims that language users’ discourse practices are 

influential in their construction of social reality, which in turn is reflected in language. One 

specific area of research within the framework of Critical Discourse Analysis is the 

representation of women in written texts. This study adopts the principles of Critical 
Discourse Analysis and looks into the distribution and representation of gender roles in 

reading texts of secondary school English coursebooks by Ministry of National Education in 

Turkey. The coursebooks are analysed by looking into the lexicogrammatical choices of 

writers. To this end, Systemic Functional Grammar is used to analyse the ideational 

meanings concerning the representation of gender roles. The findings suggest that female 
agents are underrepresented in three out of four coursebooks and that in all coursebooks 

male agents are assigned material processes more frequently than female agents.  

 

Culture and Perceptual Dynamics in Second Language Teaching 

Ferhat Bayık 

 
In this notification, I am going to discuss the possible outcomes of the “culture” concept 

regarding high-anxiety, demotivation and repression in terms of second language learning. 

Language is one of the most important elements of culture both as a means of 

communication and as a quantitative representation of human feelings. Especially, when it 

comes to second language learning, one of the most important obstacles is related to 
Krashen’s “affective filter hypothesis”. However, while learning a second language, we are 

still trying to answer the question “are language learners unsuccessful because they are 

bored, angry, and stressed? Or are language learners bored, angry, and stressed because 

they are unsuccessful?” My claim is to argue that the reason why students’ emotional 

dynamics fluctuate in a negative way results from an inadequate emphasis on culture in 

second language teaching.  The idea of how culture can affect learners’ perception is so 
important that it is essential to design both our teaching environment and learners’ 

cognitive dynamics considering cultural aspects. Isolating a second language from its 

culture will eventually promote a monotonous atmosphere and, consequently, high-anxiety 

and demotivation. 
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Being on the road to the Lighthouse as a pathfinder 

Aslı Bülbül Candaş 
 

In the process of thinking on a work of literature, the common pulse of today is to present 

the reader and the audience with an interdisciplinary perspective. The reason is that the 

presence of various disciplines within the same area of discussion enables the outcome to 

be more beneficial and universal than that of the limited debates of disciplines alone. 
Moreover, it is disciplines’ natural course to get beyond their limits and intermingle with 

others on behalf of humanity. In order to exemplify these opinions, this paper examines 
Virginia Woolf’s novel To the Lighthouse with regard to the transformation of literature into 

geography, metaphysics, art, biology and psychology. 

 

W.S. Merwin’in Ekopoetikasında İnsanmerkezciliğin Sorgulanması 
Barış Ağır 

 

Çevre ve doğa sorunları insanlık tarihi ve kültürü kadar eskidir. İnsan ile doğa arasındaki 

uçurumun yüzyıllar içerisinde gözle görülür bir şekilde arttığı görülmektedir. İnsanmerkezci 

yaklaşımlardan vazgeçilmediği sürece, bu uçurum daha da artacaktır. Amerikalı çağdaş şair 

W.S.Merwin’in şiirleri üzerine odaklanan bu çalışma, insan ve doğa arasındaki bağıntılı 
ilişkinin önemine vurgu yapmaktadır. Çalışmamız, W.S.Merwin’in ekolojik bilinç ve söylemi 

üzerinden, şairin doğa tahribatına karşı ne tür eleştiriler getirdiği üzerine odaklanmayı 

hedeflemektedir. Merwin’in şiirlerinde “tükeniş” ve “tehlike altında” temaları ön plana 

çıkmakta ve bu durumun insanoğlunun kendi sonunu da getireceği savı ortaya 

atılmaktadır. Merwin’in poetikasında, ekosistemin parçaları olarak, bütün yaşamsal 
formların eşit bir biçimde yaşaması gerektiği düşüncesi yer almaktadır. Çağdaş bir şair 

olarak Merwin doğanın aşağılanmasına, doğal tahribata yoğun ve keskin eleştiriler 

getirmiştir. İnsanoğlunun doğayı fethetme, ona hükmetme arzusu, ekosistemdeki parçaların 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. İnsanmerkezci bu tavır, doğayı 

sadece insan yaşamına imkan sağlayan bir kaynak olarak görmüştür. Bu çalışmada 

inceleyeğimiz şiirlerinde, Merwin’in insanoğlunun bu kibirli tavrını nasıl sorguladığı 
araştırılacaktır. 

 

Bir Edebiyat Kuramı Olarak Kültürel Eleştiri ve Edebiyatın Sosyolojisi Üzerine 

Akif Öztürk & Arda Arikan 

 
Kültür kelimesi, çoğunlukla üst kültür ürünlerini akla getirmektedir. Kültürel eleştiri 

yaklaşımını benimseyen araştırmacılar ise öncelikli olarak bu ayrıma karşı bir mücadeleye 

girişirler. Buna göre kültürel eleştiri, toplumun genelinde kendine yer bulmuş herhangi bir 

popüler kültür ürününü analize tabi tutabileceği gibi, James Joyce’un Ulysses’ini de analiz 

edebilecektir. Bu anlamda ‘yüksek’ ve ‘alt’ olarak anlamlandırılan sınırları bozmak ve söz 

konusu ayrıma dayalı hiyerarşileri yerinden etme amacı taşımaktadır. Bu, aynı zamanda 
belirli kültürel ürünlerin neden diğerlerine göre daha değerli kılındığına yönelik nedenleri 

inceleme gayesini de içinde barındırır. Edebiyat alanında kültürel çalışmalar, geleneksel 

olarak akademik ilginin dışında kalan mizah dergileri, kadın dergileri kovboy romanları ya 

da internet blogları gibi alanların da incelenmesi yönünde cesaretlendirmektedir. Bu 

çalışmada da kültürel eleştirinin toplumsal ve kuramsal boyutları kısaca ele alınmakta ve 
kültürel eleştirinin edebiyat incelemelerine olan katkısı üzerinde bir tartışma sunulacaktır. 
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La Influencia De Sus Años De Cautiverio En La Comedia La Gran Sultana Doña 

Catalina De Oviedo De Miguel De Cervantes Saavedra 
Hale Hacıbanoğlu 

 

En el siglo XVI había una lucha de hegemonía del Mediterráneo entre dos grandes imperios 

de la época. Eso se reflejó en la producción literaria de los escritores, entre ellos en la de 

Cervantes, una de las figuras más importantes de la literatura mundial. Después de asistir 
en la famosa batalla de Lepanto en 1571, perdiéndose el uso del brazo izquierdo, se quedó 

por un tiempo en el hospital. Luego participó en otras batallas hasta el año 1575, cuando 

dejó el ejército y decidió volver a su país con su hermano Rodrigo. Sin embargo los corsarios 

turcos les atacaron y fueron capurados y mandados a Argel. Durante cinco años que pasó 

allí, intentó unas veces escapar pero no pudo. Por fin en el año 1580, con la ayuda de 

algunos clérigos consiguió su libertad y volvió a España.  Muchos autores hablaron de los 
turcos de manera ficticia, sin embargo Cervantes, gracias a su experiencia viva en Argel, no 

solo utilizó elementos imaginados sino también la realidad  pura. La mayoría de sus obras 

reflejan la influencia de esos años mediante historias, personajes, hechos, costumbres y 

tradiciones relacionados con los turcos. En este trabajo se tratará de esos elementos 
históricos que se encuentran en su comedia La gran sultana doña Catalina de Oviedo, como 

influencia de sus años de cautiverio en Argel. 
 

La Sociedad de Dilettanti. Viajeros, expediciones y arqueología en el Imperio 

Otomano en el siglo XVIII. 

Jorge BRAÑA HERNÁNDEZ 

 
The institutionalization of the culture emerged in the 18th century has among other 

consequences the exponential increase in clubs and learned societies. In England, the 
known as the Society of Dilettanti, it becomes leader of a nascent archaeological research, 

based in expeditions and the subsequent publication of treaties, full of sheets and 

descriptions. James Caulfeild, Robert Wood, James Stuart and Nicholas Revett are some of 

the scholars who set sail to the East with the aim of rediscovering ancient societies. As a 
result, it is laid the groundwork for the archeology, a new science whose blooming will take 

place in the next century. For its part, the works resulting from these expeditions serve as a 

model and inspiration for the neoclassical aesthetic, recognizing the traces of the Greco-

Roman taste in the artistic creations of the time. Also, the result of the investigations of 
Dilettanti become the door to a number of remote locations such as Greece, Anatolia, the 

Middle East and the Arabian Peninsula, unknown to the English enlightened society. 
 

KÖKTÜRK KAĞANLIK YAZITLARINDA YÖNETİM KAVRAMI (ALT VE ÜST ANLAMLILIK) 

Özge EKER 

 

Bu çalışmada, Türklerin en eski yazılı belgeleri olan Köktürk Kağanlık Yazıtlarındaki 

yönetim ile ilgili sözcükler, anlambilime ait olan konulardan alt anlamlılık ve üst anlamlılık 
açısından incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmada öncelikle kavram alanı ve kavram alanını 

oluşturan alt anlam ve üst anlam konuları açıklanmaya çalışılacak ve yönetim sözcüğünün 

alt ve üst anlam kavramları tespite çalışılacaktır. Yönetim, insanlığın tarihe yön verdiği 

dünden bugüne özellikli bir kavram olarak gücünü her geçen gün arttırmaktadır. Tarihî 

metinler Köktürk Kağanlık yazıtlarından tespit edilecek yönetim ile ilgili sözcükler, Türklerin 
ve Türkçenin dünya tasavvuru ve tasarrufu hakkında bize bilgi verecektir. Türkçenin 

yönetim ile ilgili sözcükleri ifadedeki yeteneği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Köktürk 

Kağanlık yazıtlarında yönetim sözcüğü ile ilgili adlarla kavram alanı oluşturulan sözcükler 

tespit edilecektir. Tespit edilen sözcükler ile Türklerin evren tasavvuru ve tasarrufunun 

sınırları belirlenecektir. Yönetim ile ilgili sözcüklerin anlam eksenlerinden hareketle anlam 

hiyerarşileri ortaya konularak, Türkün ve Türkçenin Köktürk Kağanlığı dönemindeki kültür 
coğrafyası açıklanmaya çalışılacaktır. 
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Türkçe'nin İsimden Fiil Yapma Eki +La Mıdır? Yoksa +Lan-; +Laş-; +Lat- Mıdır? 
Ali Cin 

 

Her dilin kendine has bir kelime türetme mekanizması vardır. Diller bu imkanlarını aktif 

olarak kullanabilir ya da ihtiyaçlarını başka dillerden karşılayabilirler. Eklemeli bir dil 

sistemi olan Türkçe, ekleme sisteminin sağladığı imkanla zengin bir kelime türetme 
kabiliyetine sahiptir. Türkçede gerek isim, isim kök ve gövdelerinden, gerekse yabancı 
kelimelerden kelime türetmede en sık kullanılan ek -lA ekidir. Ancak bu ekin yanı sıra 

Türkçede +lAn-; -lAş- ve lAt- eklerinden yararlanılarak da isim, isim kök ve gövdelerinden de 

fiil yapılarının türetildiği görülmektedir. Türkçe üzerine yazılmış gramer kitaplarında, 
isimden fiil türetmede kullanılan bu eklerin (+lAn-; -lAş- ve lAt- ) şekil açısından birçok 

gramer kitabında kendine yer bulsalar da, muhakkak bu eklerin +lA eki üzerinden bir 

genişlemeye gittiği de zikredilmektedir. Söz konusu çalışmamızda modern Türkiye 
Türkçesinin söz varlığını +lA; +lAn-; -lAş- ve lAt- ekleri üzerinden incelemeye çalışacağız. 

 

Alfabe Değişimi Tartışmaları ve Ali Seydi’nin “Latin Hurûfu, Lisannımıza Kabil-i 

Tatbik midir?” Adlı Eseri 

Ali Cin 

 

19. yüzyıl ortalarından başlayıp 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden dönemin en 
popüler tartışma konularından birisi alfabe tartışmalarıdır. Önce matbaa, sonra buharlı 

makinelerin sanayiye dahil olması, son olarak da yüzyılın icadı olarak değerlendirilen 

telgrafın ortaya çıkması, batı toplumlarını hızla geliştirirken Osmanlı devleti maalesef bu 

gelişmeleri yakından takip edememiş ve bu alanlarda kendisini yenileyememiştir. Osmanlıda 

alfabe tartışmaları, Arap harflerinin Türkçeyi ifade etmekte yetersiz kaldığını ilk kez dile 
getiren Münif Paşa'nın Cemiyet-i İlmeye-yi Osmaniye'de yaptığı bir konuşma ile başlar. 

Konu yaklaşık 75-80 yıl boyunca gazetelerden, bilim adamına, askerlerden sivil idarecilere 

kadar birçok meslek mensubu tarafından gerek bilimsel çerçevede, gerekse siyasî alanda 

birçok kez tartışılmıştır. Alfabe değişimine taraftar olanlar kadar, şiddetle karşı çıkanlar da 

vardır. Her iki kesim de iddialarını ispata yönelik çeşitli yayınlar yapmıştır. Bu tartışmalarda 

alfabe değişimine karşı olanlardan biri de Ali Seydi'dir. Söz konusu çalışmada Ali Seydi'nin 
Latin Hurûfu, Lisanımıza Kabil-i tatbik midir? adlı çalışmasının alfabe tartışmaları 

içerisindeki yeri ele alınacaktır. 

 

Los Elementos Sobrenaturales en la Literatura Medieval Española 

Burcu Tekin 

 
Los magos, los hechiceros y las brujas eran acusados por ir en contra del orden sistemático 

de Dios. La Inquisición investigaba a los brujos/as, magos etc., pero especialmente 

quemaban a las mujeres. Las curanderas y las matronas eran acusadas de brujas y se 

pensaba que tenían poderes demoníacos. Aunque realizaban muchos casos ocultos, la 

sociedad era muy aficionada a las prácticas hechiceras. En aquella época también las 
disciplinas esotéricas como la cábala, la astronomía, la alquimia y los textos herméticos van 

extendiéndose. A la vez en España, existía una multiculturalidad, donde vivían juntos los 

cristianos, los musulmanes y los judíos. Gracías a ese multiculturalismo, España tenía un 

ambiente colorido y vivo del cual disfrutaba casi toda la sociedad española. Sobre todo en 

Toledo se cree que había una escuela de nigromancia. Aunque no fuera tanto como Europa, 

España vivió muchas ocasiones místicas pero la Inquisición española generalmente acusaba 
y condenaba solamente a las personas que tenían ideas heréticas. A partir de la finalización 

de la Edad Media, empezó la caza de brujas. Este fenómeno duró hasta el siglo XVIII. Este 

trabajo pretende detallar los elementos sobrenaturales y el origen de los elementos 

fantásticos en la literatura medieval española. 
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Errores lingüísticos en producción oral de aprendientes turcos de ELE 

Elena Seoane Leal & Ilargi García Barrena 
 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE) es común que el estudiante 

produzca errores lingüísticos. Estos errores son, a la vez, indicadores de que el estudiante 

está  creando una Interlengua (IL) como paso previo al aprendizaje de la LE. El presente 

artículo muestra los resultados de un trabajo de investigación donde se detectan y clasifican 
los principales errores léxicos, gramaticales y fonéticos en la producción oral en la primera 

etapa del aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) de aprendientes turcos. A 

continuación,  se hace un breve análisis contrastivo entre errores de producción escrita y 

errores de producción oral. Los resultados del análisis indican que los errores gramaticales 

o sintácticos son más abundantes que los errores léxicos o fonéticos. También se han 

detectado errores propios de la producción oral que no se muestran en la producción  
escrita. Estos resultados pretenden ser una aproximación para futuras investigaciones o 

para que sirvan de base para la creación de propuestas didácticas. 

 

Tipología de actividades de gramática en manuales de turco y español: Teoría de 

Adquisición de Destrezas 
Hatice Sezgi Saraç & Elena Seoane Leal 

 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es identificar actividades con 

contenidos gramaticales en los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras de español y 

turco.  Se utiliza como base de la investigación la Teoría de Adquisición de Destrezas que se 

apoya, a su vez,  en la Psicología Cognitiva. Los resultados del estudio muestran que en el 
manual de español existe una relación con la TAD, sin embargo en el manual de turco está 

relación es menos clara. 

 

Why English is now beyond the inner circle 

Erdoğan Bada & Ömer Gökhan Ulum 
 

What makes a language global goes far beyond its linguistic features. Although status of 

globalization may be largely determined by political tradition, economic strength, militaristic 

might and respect for human rights and democratic values, one significant requirement 

does seem to escape fair assessment of a ‘globalized language’. A language which mirrors 

the culture in which it grows and flourishes with utmost clarity (transparency), and allows 
for unrestricted linguistic and cultural interaction and ‘transaction’ (permeability) with other 

languages, can probably be viewed to be a legitimate candidate for a language with 

international recognition. Here is where English finds itself: the flow of an ever increasing 

number of lexical items to and from the language, and similarly, an ever expanding cultural 

heritage due to amalgamation with outer cultural and societal characteristics. In brief, the 
language has already become the ‘melting pot’ of other languages - linguistically and 

culturally. In this study, we will look into the latter - how cultural elements of the outer 

circle were carried over into the language by authors producing literary works in an inner-

circle language environment. Plots, themes, events, and characters in these works were 

analysed in order to illustrate the striking phenomenon of how now English has ceased to 

be the so-called ‘property’ of the inner circle only. 
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Modern Türk Tarihyazımında Metin Kayıt Biçimlerinin Çeşitlenmesi Sorunu: TV Tarih 

Söyleşi Programları, Ağ Sayfaları, Belgesel – Sinema – TV Drama 
Saime Selenga GÖKGÖZ 

 

Osmanlı tarihinde II. Abdülhâmid devri (1876-1909) de, devletin siyasî tasfiye tarihi 

yazılırken sorunlu bir tarihyazım alanı üretmiştir. Bu çalışmada başlığın ilk kısmında 
işaretlenen bölümün malzemesi siberuzayda (cyberspace) dolaşan bu devri konu yapan 

hyper-metinlerdir (hyper-text). Sorunlaştırılan tarih kesitinde bu hyper-metinler medya 

araçlarına göre sınıflanarak incelendi. Ardından bu sınıflamaya bağlı olarak, söz konusu 

metinlerin dilce ve söylemce tektipleşme niteliği saptanmaya çalışıldı. Bu metinlerin bir 

araya ve yan yana getirildiğinde, doğal olarak karşılaştırıldığında siberuzayda bir siyasî 

ideolojik amaç-programa bağlı olarak, endüstriyel anlam-değer ve değer ilişkisi göstergesel 
olarak izlendi. Hyper-metinlerin türlenmesine göre, bunlar üzerinde eleştirel söylem 

çözümlemesi, ‘resmî tarih’ kavramlaşması uyarınca iktidardaki hükümetin tarih ve dil 
kurgusu dikkate alınarak yapıldı. 20. yüzyıl modern Türkiye siyasî tarihinin (1923’ten geriye 

sararak geç 18. Yüzyıl-19 Yüzyıl) özellikle bu yüzyıl başından itibaren biçimlenen Türk tarihi 

proseslerinin yazımında, modern çağ icâtları (kamera, radyo, TV, Bilgisayar; bu icatlar 

içinde gerçekleşen sanayi-bilgi ve dijital devrim, http://www. uzantılı herşey; ağ site ve 
sayfaları, social media: facebook vd., hyper-metin olarak hareketli-sesli-sessiz, renkli, siyah-

beyaz görüntünün (image, imaj, imge) zaptıyla beraber estetik-sanat dilini ve sanayiini 

üreten sinema dilini kuran ürünlerin çeşitlenmesi, imge-simge üretimine dayalı kurgu 
metinler) birer ileti aracı olmuştu. Aynı icâtlar, siberuzay ortamında yaydıkları bilginin 

gerçekliklik ölçütünde doğruluğu ve yanlışlığı noktasında öz-denetim de olmadıkta, eleştiri 

kanallarının zaten baskılandığı bir iklimde tek tek bireyler tarafından da meslekî olarak 

denetlenmeyerek, eleştirilseler bile doğal olarak yine ikisi bir arada rekabete girerek iletken 

gücü öne çıkıyordu. Hepsi birer, kendi iç kümesi, hitap kümesi, onu muhatap alanlar 
bağlamında hitap-muhatap ilişkisi kurarak (diyalojik ilişki hat ve zeminleri) virtual-real 

time geçişlerinde siyasî kültürel (inşa) ileti aracı oluyordu. Her hangi bir siyasî düşüncenin 

bir siyasî toplumsal kültür ikliminde, bireyin hem tarihsel hem de toplum belleğinin 

kollektif olarak -farkedilmeden- aktüel olarak inşası, yanlış bilginin takviyesi işine 

yarıyordu. Tarihçi açısından bu modern iletişim-haberleşme ve medya araçları bağlamında 

boyut atlatan dijital devrimcinin gücü olumlu olduğu kadar olumsuz kabul edilebilirdi. 
Türk dilinde yayılan hyper-metinlerin türlerine göre, modern Türk tarih incelemelerinde 

(özellikle 90’lı yıllardan itibaren) atıf kaynak belge değeri ve akademik tarihçinin geleneksel 

araçlarla çalışan analitik muamelesinin çeşitlenmesine katkısı noktasında yarar-zarar çifti 

üzerinden bir kuramsal tartışma yürütüldü. Çalışmada Türkiye’deki II. Abdülhâmid devri 

incelemelerinin bilimsel durumu saf dışı tutuldu. Türk dilinde çoğalarak yayımlanan, dijital 
niteliğine kavuşmuş bu metinler arasında sanal âleme (virtual world) mal edilen, gerçek 
veya müstearıyla (takma veya nickname) ad-soyadlı; yazar adlı (meslek unvanlı olsun olması) 

ve anonim hyper-metinlerde (tek bir izlediği ya da sürekli izlediği tarih söyleşi programına 

dair ‘görüş’ bildiren okur-izler iletisi de dahil edilerek), II. Abdülhâmid’in tarihsel kimliğinin 

ikonik özelliği ve ikonlaştırma ameliyyesi tartışıldı. Onun kimliği yeniden biteviye kim 

sorusunda çözülerek kimliklendirilmişti (1945 ve sonrası). Bu cins bir yapay, ideoloji kötü 

sözcük olup, tekelleşmelerin inşa edildiği bir kimlendirmede, II. Abdülhamid özellikle, neden 

Türk popüler ve akademik tarih söylemlerini kurmuş olan edebiyatın meta-emtiası olmaya 
devam ediyordu. II. Abdülhâmid, Osmanlı hanedanı, saltanatı, temsil ettiği teokratik rejim 

tipi ve bu padişahın ardıllarının hayal ve hayalet zerkeden ikonik figür hâline 

dönüştürülmesi ve bundan çıkar-yarar umarak “tarihsel gerçeklik” ile “kurgu gerçeklik” 

arasında biçimlenen, tarihçinin arşiv belgelerinin içeriğini kullanışlı, yararlı, istismara açık 

olarak yapma-bozma işi, yanlış ve çeşitli kaynaklarla teyid edilmeyen bilgi-yorumlar ve 
doğru olmayan bilginin doğru gibi (kalp, sahte, yalan, “çakma”) yer kaplaması, sahte 

belgelere bağlayarak bir eğip bükme işlemi (tahrifat, bozma) gerçekleşiyordu. Bu tespit, yine 

II. Abdülhamid’in kişiliğinin ve tarihsel yerinin, rolünün, tarihteki ‘muktedir’ konumunun, 
bugüne, tazeleme suretiyle yeniden-canlandırma yapılarak hyper-değer üreten bir 

imalathâne mi olduğu ilk soru olabilirdi. Şimdi veya aktüel sıfatı öne çıkarak zamançizgisini 
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toplum sahnesinde yönetmek isteme, mevcut iktidarın tarih anlayışına bağlı olarak siyasî 

kollektif belleği tazeleyici gücü kazandırılan II. Abdülhamid ikonunun, ‘sihirbaz’ bir anlam 
kaynağı, bu kaynaktan beslenerek kendisine bağlananların yatağını sıcak ve canlı tutma 

gücüne sahip olup olmadığı ikinci soru idi. Osmanlı devrinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş devrine yerleşen siyasî, toplumsal, entellektüel figürlerin eserleri ve etkinliği 

üzerinden tarihsel değerinin “eleştiri” ve “yorum” adı altında sonsuzluğa ve merkezsizliğe 

bırakılıp öyle-böyle çiftinde içi boşaltılarak, ‘değersizleştirme’ ameliyyesi, bu noktada yoz-
yobaz bir popüler metalaşma sürecinin izlenmesi dikkati çekici bulundu. Çalışmada yazar 

tarafından ‘nev-zuhur’ olarak nitelenen, kimi muhalif ve muhalif olmayan, özellikle 

meslekten “akademik” tarihçilerin, muhalif gazeteci dilinin ifadesiyle “çakma” ve fakat 

popüler ‘çok satan’ kitaplarıyla bir ‘medyatik yüz’e tv tarih söyleşi programları ve 

kitaplarının yarattığı tartışma zemini, etkisi bağlamında mercek tutuldu. Bu medyatik 

yüzün de, Türk tarihinin II. Abdülhamid devri ile Cumhuriyet devrinin (1923-1938), Atatürk 
ve Türk Devrimi üzerinden tarihyazımındaki sorunlu tartışma konularını imalathane 

işleyişinde tahrif ederek sunması, alıcılarını bulabilmesi, ‘iktidarın tarih söylemi’yle zaten 

örtüşerek toplumsal düzeni biçimlendirici siyasetleri yanında dış politika anlayış ve 

uygulamalarını da, benzerlerinin çoğalmasıyla meşrulaştırıcı “hizmet”i tartışıldı. Sadece bu 

medyatik yüz marifetiyle değil II. Abdülhâmid figürü, iktidarca yeniden sahiplenilerek, 
Müstebid, Ulu Hakan ile Kızıl Sultan arasına zaten söylemce sıkıştırılmış olduğundan, 

Osmanlı siyasî tasfiye tarihini anlamlandıran ve YILDIZ (saray) imgesinde var olan gerçek 
‘son padişah’ın “tekrar anlamı” (mükerrer anlam) yüklemesi ağlar arasında hızla çoğalarak 

ve çoğaltılarak yapılıyordu. II. Abdülhâmid’e atfedilen ideolojik meşrulatırıcı güç ve anlam-

değer ile beslenen ve bu işaretlenen toplumsal siyasî ve ekonomik iktidar zümrelerinin 

okur—TV izler—dinler üyelerinin (endüstriyel ürüne dayalı tüketici tipleşmeleri), virtual-
real world arasında gidip-gelerek siyasî, toplumsal ve kültürel tutunumlarının, endüstriyel 

nesne olarak II. Abdülhamid özdeşliğinde güçlendirme işlevini üstleniş süreci incelendi. 

Türkçe siberuzayda ağ site ve sayfalarında, [yeni-/neo-] ekli, siyasî iktidarın, her egemene 

ayrı ayrı yazılan ‘resmî tarih’ anlayışı bağlamında Yeni-İslâmcılık Neo-Osmanlıcılık 

sürümlü Osmanlı ve İslâm merkezli, Türkiye tarihinin İslâmcı “tarih yorumu” denetlendi. 

Dar olarak II. Abdülhâmid ve devri olayları üzerinden Osmanlı hanedanı ve devletinin çeşitli 
siyasî kültürel, dinî temsillerinin bir endüstriyel kültür metasına dönüşümü yine bu 

çerçevede izlendi. II. Abdülhâmid kişiliği ve temsili, birden çok ‘imalathâne’nin, bu noktada 

ticarethane ve bezirgânlarının adına açılan kurucu sahibi mi idi? Bu durum ise, onun 

tarihsel kişiliğinin bugünden yapılan yorumlarında iki seviyede ölçüldü: Osmanlı’nın çöküş 

devrinden başlayıp ‘altın çağları’na, İslamiyet söz konusu olduğunda bildik ‘asr-ı saadet’e 
uzanarak daima olumlu atıf anlamı inşa ediliyordu. Osmalı emperyal çöküşünün 

özelliklerinin genel-geçer modern inceleme yöntemleri ve tartışma alanı göz ardı edilerek, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları, sorunları, II. Abdülhâmid temsiliyle ‘eğer o 

olmasaydı’ ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu siyasî, askerî, bürokratik kişi ve kişiliklerinin 

kurucu felsefesi (en başta Atatürk) ile tahrik edilerek, tahrifata dayalı tartışmaya açılarak 

“onlar - bunlar” ‘eğer Osmanlı’yı yıkmamış olsalardı’ biçiminde daima Osmanlı çöküş 
devrinin gerçeklikleri bertaraf edilerek, görmezden gelinerek olumlu açıklayıcı ve 

anlamlandırıcı atıf kişi ve anlam değeri kazandırılmaya devam ediliyordu. Bu iki argüman 

tartışıldı. Dolayısıyla II. Abdülhâmid’e eklemlenen ‘Osmanlı’ ile ‘İslâm’, siyasî söylemi analiz 

edilen İslâmcı ideolojinin bugünkü mensuplarında siyasî iktidar programının, nihaî ereğinin 

(devlet düzeni-toplum düzeni) meşruiyetini güç bindirici işe yarıyordu: Siyasetlerinin 
makülleştirilmesinde özellikle kendi “yeni [Osmanlı] [Müslüman] [dindar-kindar] 

nesilleri”nde tuhaf bir ‘değişim-dönüşüm’ teranesi çevrim içi yazılıyordu. Aldatı ve cezbedici 

olumlu sıfat “yeni” tarih makinesinde [yeni-/neo-] sürümlü İslamcı tarih yorumunun 

‘gerçek’ ile ‘doğru’ farkında cahilini bulan av-avcı işleyişinde biçimlenirken işlevsel mi 
kılınıyordu? Tartışılan ve değerlendiren bu düzlemde, hyper-metinlerin yaratı tarihi (2002-) 

12 yıl ile sınırlandı. 
 

 

 


