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Ömer Lütfi Mete’nin Gülce Şiirinin Metinbilimsel Bir İncelemesi
Burak YİĞİT
Bu çalışmada Ömer Lütfi Mete’nin Gülce başlıklı şiirinin
metindilbilimsel bir incelemesi sunulacaktır. Türk şiirinin ses ve
sözcük zenginliğini içinde barındıran şiir metindilbilim açısından
incelenirken şiirdeki sesbilgisel, biçimbirimsel, anlambilimsel,
sözdizimsel ve metinsel yinelemeler ile sözcüksel, sesbilimsel,
yazımsal, anlambilimsel, lehçesel, kesimsel ve tarihsel döneme ait
sapmalar gibi başlıklar altında şiirin bir incelemesi sunulacaktır.
Şiirin yukarıda belirtilen metindilbilimsel yönleriyle incelenmesinin
özellikle şiirin dilbilimsel bir tahlili olduğu göz önüne alınarak,
çalışmada şiirdeki dil kullanımının şiirin üslup ve estetiğine katkısına
vurgu yapılacaktır.
Sociopragmática y Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Fórmulas
Rutinarias Sociales en Español y Turco
Elena SEOANE LEAL, H. Sezgi SARAÇ
El principal objetivo de este estudio de investigación es crear una
propuesta didáctica sobre cómo enseñar fórmulas rutinarias sociales
teniendo en cuenta los aspectos sociopragmáticos del uso del
lenguaje. El modelo de propuesta pretende presentar unas pautas de
enseñanza en diferentes fases. Las lenguas metas elegidas para esta
propuestas son español y turco, sin embargo la secuencia puede ser
adaptada y aplicada a otras lenguas. Se toma como base el enfoque
comunicativo para desarrollar las pautas de la propuesta didáctica.
En todos los idiomas existen actos del habla como por ejemplo;
saludar, quejarse o disculparse, aunque los usos pragmáticos de
estos actos del habla varían en cada lengua. Por lo tanto,
implementar la enseñanza de los actos del habla específicos de cada
lengua es crucial para que aumente la concienciación del estudiante
en la producción y percepción del lenguaje. Esta propuesta didáctica
pretende ser un estudio preliminar para la creación de varios
volúmenes de un libro con materiales didácticos para los
profesionales que deseen incorporar la enseñanza de aspectos
sociopragmáticos de la lengua española y turca.
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The Concept of ‘Inbetweenness’ in Retrospect: An Investigation
of Identity and Culture within Jhumpa Lahiri’s Unaccustomed
Earth and Pearl S. Buck’s The Good Earth
Neşe ŞENEL
This stylistic study attempts to examine the concept of inbetweenness
experienced by two distinct ethnic identities, Chinese and Indian, as
reflected by two ethnic female American authors with their specific
treatment of language. Inbetweenness, caused mostly by migration, is
the inevitable dilemma of being ‘the other’ among a dominant
homogenous whole. When the deviance between traditional
experience, attributed to the minority groups such as immigrants, and
the modernity, attributed to the dominant society, hugely contrasts,
the margins are usually ascribed the position of backwardness and
inferiority. Inevitably, the differences cause a version of dichotomist
discourse in which the traditional versus the modern. Such a
dichotomist variation causes the minority groups to go through
identity crisis heightened by rootlessness and inbetweenness. Within
this study, tracing the specific cultural, gender-related and
generational gaps between the ethnic identities, an Indian-American
short story collection and a Chinese-American novel will be examined
with specifically identifying how the dilemma of ‘inbetweenness’ is
manifested by the author’s genuine treatment of language.
Unaccustomed Earth (2008) reflects the problems of identity crisis and
cultural clash caused by the sense of macro-level inbetweenness of
Indian immigrants within the America of the 1970s. The Good Earth
(1931), on the other hand, reveals the heroic story of a Chinese
family’s dedication to rural China, and their sense of micro-level
inbetweenness when the family is politically forced to live in the urban
city. Both fictions reflect similarly parallel concerns regarding gender,
ethnicity, cultural clash, identity crisis and generational gap. Evenly,
the ‘earth’ that is referred as ‘good’ within Chinese context becomes
‘unaccustomed’ within the Indian context when the ethnic characters
lose their sense of belonging and ethnic identities.
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Gerard Genette’nin Odaklayım Kavramları Bağlamında
Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı İncelemesi
Gülden UÇAR, Ertuğrul İŞLER
Anlatıcı, edebi metinlerde bize hikâyeyi anlatan kişidir. Bize eserin
içinde olup biten her şeyi; olayları, sorunları, kahramanları, yer ve
zamanı kendine özgü bir üslupla anlatır. Eser içinde olayları nasıl
işleyeceğine o karar verir. İsterse her şeyi dışarıdan gözlemleyen,
tamamen tarafsız ve sınırlı bir bakış açısı benimser ya da olayları
eserin içindeki bir kahramanın gözünden okuyucuya yansıtır. Yazarın
bu farklı eğilimleri « bakış açısı », « anlatı perspektifi » ya da « görüş »
olarak adlandırılabilir. Anlatıcıyı eserdeki karakterlerle karıştırmamak
gerekir. Söz konusu olan « Kim konuşuyor ? » ve « Kim görüyor ? »
sorularına verilen yanıttır. Bu alanda üç önemli anlatı kuramcısından
söz etmek mümkündür: Gérard Genette, Tzvetan Todorov ve Jean
Pouillons. Bu çalışmada Gérard Genette’nin « odaklayım » terimi
temel alınarak, Honoré de Balzac’ın Goriot Baba’sı, André Gide’nin
Kadınlar Okulu ve Alain Robbe Grillet’in Kıskançlık adlı eserleri
incelenecek ve Genette’nin odaklayım tanımlamalarından yola
çıkılarak söz konusu bu eserlerdeki bakış açıları ortaya koyulmaya
çalışılacaktır.
Poetry Slam: Edebiyatın Oyun Bahçesi
Safiye GENÇ
1986’da ilk kez Chicago’da düzenlenen poetry slam, amatör şairlerin
küçük kafe veya gece kulüplerinde sergiledikleri bir tür sahne
yarışmasıdır. ABD’de hızla popüler olan bu yarışma 90’ların ortasında
Almanya’da da yaygınlaşmaya başlamıştır. Öyle ki, Almanya’daki
poetry slam camiası 2000’den fazla icracısı ile dünyadaki ikinci büyük
genç şairler (İng. slammer) topluluğu halini almıştır. Bu çalışma,
edebiyattan ve özellikle şiirden uzaklaşan yeni nesli kendisine çeken
poetry slam’i ele almaktadır. Bu amaçla son yıllarda uluslararası
yarışmalarda ve Almanya’da sergilenen slam’ler incelenmiştir.
Özellikle ses ve sözün hangi şekillerde birleştirildiği ele alınmaktadır.
Örneğin,
sunumlarda
konuşma
hızının,
uzun
veya
kısa
duraksamaların, sesin yüksekliğinin ve alçalmasının içerik ile ne
şekilde uyum sağladığı incelenmiştir. Bunun yanı sıra beden dili ve
sahne unsuruna da değinilmektedir.
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Bir Fransız Edebiyatı Romanı ve Türkçe Çevirisinde Söz Sanatı
Sorunsalı
Selim YILMAZ, Cansu CANDEMİR, Özge KARA
Edebi çeviri, çevirmen için belli başlı bazı tuzakları içinde barındıran,
genel kapsamıyla zorlayıcı bir çeviri alanıdır. Zira, edebi bir metnin
çevirideki başarısı iki koşulun gerçekleşmesine bağlıdır. Birincisi
“uygunluk” (fr. adéquation, appropriation) teorisi çerçevesinde, yazım
üslubuna uygun/uyumlu olarak yazarın mesajını iletmektir. Bir diğeri
ise “kabul edilebilirlik” (fr. acceptabilité) ilkesine bağlı olarak, mümkün
olduğunca hedef/erek kültüre geçerli olabilecek bir aktarım
yapabilmektir. Bu dilsel süreçte, çevirmen “biçimsel” (fr. structural)
olduğu kadar “biçemsel” (fr. stylistique) olarak da birbirinden farklı iki
dil ve kütür ile karşı karşıya kalır. Böyle bir durumda çevirmen
sadece hedef kültüre uygun değil, aynı zamanda yazarın üslubuna
uygun olarak sözcük seçimi ve sözce yapısı oluşturma hususunda
seçim yapma ve karar verme yükümlülüğündedir. Bu bağlamda,
Fransız Edebiyatının klasik yazarlarından Emile Zola’nın « La
Confession de Claude » (19.yy) ve aynı romanın Yılmaz (2011)
tarafından Türkçeye yapılan çevrisi « Claude’un itirafları » başlıklı
romanlar arasında söz sanatları (fr. figures de style) açısından
karşılaştırmalı ve analitik bir söylem çözümleme (fr. analyse du
discours) çalışması yapmayı tasarlıyoruz. Bu çerçevede çalışmamızın
asıl amacı, iki eser, dolayısıyla iki dil ve kültür arasında olası biçemsel
eşdeğerlerin (fr. équivalences stylistiques) karşılaştırılması olacaktır.
Çalışmamızın Kuramsal çerçevesini ise Lederer’in (1994) yorumlayıcı
çeviri kuramı ile Genette ve Maingeneau’nun söylemsel ve biçemsel
yaklaşımları oluşturacaktır.
Klasik Ve Çağdaş Türk Şiiri’nde Erotizmin Deyişbilimsel
Yansıması
Seçil ÇIRAK
Bu bildirinin amacı Ahmed Arif ve Cemal Süreya’nın şiirleri
bağlamında geleneksel ve çağdaş Türk şiirinde erotizmin kullanımının
deyişbilimsel olarak incelenmesidir. Bildiri Arif ve Süreya’nın
şiirlerinden yola çıkarak, geleneksel ve klasik Türk şiirine
göndermelerle, erotik biçemin anlambilimsel ve kültürel çağrışımlarını
irdelemeyi ve erotizmin adı geçen şairlerin ve dönemlerin şiirindeki
dilbilimsel yansımalarını sorgulamayı amaçlamaktadır. Erotik
söylemin farklı şairlerdeki söylenişi ve farklı sözcük kullanımları
analiz edilecek ve farklı çağrışımlara yol açıp açmadıkları
sorgulanacaktır.
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Robert Frost Şiirlerinde Eğretileme ve Düzdeğişmece
Mehmet Ali ÇELİKEL
Robert Frost, gerçekçi doğa tasvirleriyle bilinen, insanı ve hayatı
anlatmak için doğayı şiirinin malzemesi olarak seçen Amerikalı bir
şairdir. Şirlerindeki eğretilemeleri aracılığıyla insanın sosyal ve felsefi
varlığının anlamanı aramaktadır. Bu çalışmada Amerikalı şair Robert
Frost’un şiirlerindeki eğretileme ve düzdeğişmece örnekleri
çalışılacaktır. Bu çalışmanın amacı eğretileme ve düzdeğişmecenin
şiirlerdeki anlambilimsel sapmalarını ve kültürel çağrışımlarını
irdelemek, dilbilimsel öğeler olarak bu söz sanatlarının şiirsel dile
katkısını sorgulamaktır.
Dilimizde Seslerin Olumluluk/Olumsuzluk Duygusunu Yansıtması
Üzerine Bir Deney: Şiirde Bir Üslupbilim Çalışması
Arda ARIKAN
Bu çalışma Türkçe’nin seslilerinin yazar ya da okurdaki duygusal
anlamı ya da etkileri üzerine oluşturulan bir önermenin üslûpbilim
yöntemiyle sınanmasına dayanmaktadır. Sınanan önerme Türk
dilinde yazılan şiirlerde kalın seslilerin daha ziyade olumsuz
duygularla ilişkilendirilebileceği, buna karşın olumlu duygular içeren
şiirlerde ince seslilerin daha fazla kullanıldığıdır. Çalışmaya dört
şairden (Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Veli ve
Yunus Emre’den yirmi üç şiir dâhil edilmiştir. Olumlu ve olumsuz
duygular yansıtan şiirlerin birbirlerinden ayrılarak seslilerin tasnif
edilmesi
yoluyla
elde
edilen
sonuçlar
sınanan
önermeyi
doğrulamaktadır. Şöyle ki, çalışılan olumsuz duygularla dolu şiirlerde
kalın seslilerin baskın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara
dayanarak, Türkçe’mizdeki seslerin, özellikle Türk şiirinde, duyguları
yansıtmada işlevsel bir rolü olduğunu göstermektedir denilebilir
ancak çok daha fazla sayıda şaire ait şiirin tasnif edilerek incelenmesi
önermenin genellenebilmesi açısından şarttır.

5

16th

Akdeniz University/ Faculty of Letters
Department of English Language and Literature
International Stylistics, Language and Literature Symposium
October 6-7, 2016

On Publication of the Proceedings
The Proceedings will be edited by Arda Arikan and Selim Yılmaz.
Those who wish to submit their presentations as full text articles must
strictly follow the template provided by the editors.
Authors are encouraged to cite articles published in previous years’ editions
of the symposium which can be found at www.englanglit.org
All materials must be e-mailed to Arda Arikan (ardaari@gmail.com) before
November 1, 2016.
Authors must make the necessary changes recommended by the editors
before November 10, 2016 and the e-mail the final version of the paper on or
before November 14, 2016.
The e-book will be published on November 15, 2016 with an ISSN attained
from the Turkish Ministry of Culture and Tourism.
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