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II. Uluslararası BAKEA Sempozyumu İngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman 
Kültür ve Edebiyat Araştırmacılarının bildiri ve panel önerilerine açıktır. 

 
İDEOLOJİ 

Medvedev edebiyatın toplumsal sürece katılmakla kalmadığını kendi içinde ve kendi 

başına özel bir toplumsal kendilik olduğunu söylerken bir bakıma edebiyat ve ideolojinin iç 

içe olduğunu, ister istemez edebiyatın ideolojinin alanına girerek kendine özgü bir yapı 

oluşturduğunun altını çizer.  “Edebiyat ideolojik faaliyet ortamına onun özerk dallarından biri 

olarak girer, bu ortamda özgül türde ve yalnızca bunun gibi üretimlere özgü bir yapıya sahip, 

ayrıksı olarak örgütlenmiş dilsel üretimlerden oluşan küme olarak özel bir yer işgal eder. 

Bütün ideolojik yapılar gibi bu yapı da sosyo-ekonomik varoluşun üretici sürecini kırılmalı 

olarak ve kedine özgü bir tarzda yansıtır… Edebiyat, içeriği açısından ideolojik alanı, yani 

sanatsal olmayan (etik, bilişsel vb.) öbür ideolojik formasyonları yansıtır” (27-29). 

4-5-6 Ekim 2011 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü tarafından Denizli’de düzenlenecek II. Uluslar arası BAKEA (Batı Kültürü ve 

Edebiyat Araştırmaları) Sempozyumunda, ideolojinin edebiyattaki rolünü, ideoloji ve 

edebiyat arasındaki ilişkiyi konu alan, İngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman Kültürü ve 

Edebiyatı alanındaki araştırmacıların çalışmalarının tartışılması ve bu konuyla ilgili çalışma 

yapan ve üzerinde çalışan araştırmacıların katılımı beklenmektedir.  



II. Uluslararası BAKEA Sempozyumu, aşağıdaki başlıklardan birini ya da daha fazlasını 

kapsayan, edebiyat ve ideoloji ilişkisini bu başlıklar dışında da inceleyen bildiri ve/veya panel 

önerilerine açıktır: 

- İdeoloji ve söylem/anlatı - İdeoloji ve şiddet - İdeoloji ve beden - İdeoloji ve mekân 

- İdeoloji ve çeviri - İdeoloji ve dil - İdeoloji ve eğitim - İdeoloji ve kültür - İdeoloji 

ve yazar - İdeoloji ve sanat - İdeoloji ve politika - İdeoloji ve toplumsal 

cinsiyet/cinsellik - İdeoloji ve iyi/kötü ilişkisi - İdeoloji ve ırk - İdeoloji ve 

modernizm/postmodernizm - İdeoloji ve sömürgecilik/sömürgecilik sonrası - 

İdeoloji ve uygarlık – İdeoloji ve Mitoloji – İdeoloji ve fantastik  

 
Lütfen en geç 25 Şubat 2011 tarihine kadar, 200-250 sözcükten oluşan 

bildiri önerilerinizi, kısa bir özgeçmişinizle birlikte aşağıdaki adreslerden 
birine ek Word dosyası biçiminde gönderiniz: 
bakea.pau@gmail.com, macelikel@pau.edu.tr    

Katılım ücreti: 

Öğretim Üyeleri için 250 TL 

Araştırma Görevlileri ve Yüksek lisans-Doktora öğrencileri için 220TL 

Kayıt için son tarih 17 Haziran 2011 
Katılım ücreti, sempozyum dosyasını, sempozyum süresince öğle ve akşam 

yemeklerini, Gala yemeğini, kahve, çay ve kuru pasta ikramını, sempozyum sonrası 
düzenlenecek gezi programını ve sempozyum sonrası basılacak bildiri seçkisini 
kapsamaktadır.  Konaklama giderleri katılımcılara aittir.   
 
 
Düzenleme Kurulu 
Doç. Dr. Ertuğrul İşler 
Doç. Dr. Nurten Sarıca 
Yrd. Doç. Dr. Meryem Ayan 
Yrd. Doç. Dr. Şeyda İnceoğlu 
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Yılmaz Mardan 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarıca 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çelikel  
Öğr. Gör. Nevin Usul 
Öğr. Gör. Ali Güven 
Arş. Gör. Baysar Tanıyan  
Arş. Gör. Selime Soyuçok 
Arş. Gör. Reyhan Özer Tanıyan 
 
Kabul edilen bildiriler 15 Nisan 2011’de duyurulacaktır. 


