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Beden
2018 Sayı: 10

Monograf, 10. sayısında beden kavramına dair sorular sorarak 
edebiyat metinlerini bedeni oluşturan söylem ve pratikler ekseninde 
değerlendirmek istiyor. Beden kavramının edebi metin lerdeki işlevi-
ni tarihsel ve yazınsal dönemlerle birlikte tartışmayı amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, beden kavramına 
yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makale-
leri en geç 15 Nisan 2018 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Kurmaca metinlerde beden imgelerinin mekân, olay örgüsü ve 
karakter yapılarıyla ilişkisi
• Modernist yazında bedenin yeniden tanımlanması
• Cinsiyet ve cinsel kimlik kavramları üzerinden tahakküm ilişkile-
rinin sorgulanmasında bedenin anlatısal işlevi
• Bedenin denetlenmesine yönelik temaların ve söylemlerin ince-
lenmesi (âdâb-ı muaşeret kuralları, güzellik tanımları, tabular...)
• Hastalık temasının yer aldığı metinlerde bedenin algılanma bi-
çimlerinin incelenmesi 
• Bedenle ilgili tasavvurların edebiyattaki kullanımlarında bilinç-
dışının rolü
• Beden ve yazı ilişkisini toplumsal cinsiyet ve feminist yazın düz-
leminde tartışmak
• Beden imgelerine eko-eleştirel yaklaşımlar; insan bedeni ve doğa 
ilişkisi
• Engelli çalışmalarının sunduğu yeni perspektiflerin eleştiri ve 
okuma deneyimlerine yansıması
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The Body
2018 Issue: 10

The tenth issue of Monograf will raise questions about the concept of the 
body so as to evaluate literary texts with respect to the discourse and prac-
tices that conceptualize the body. The issue aims to discuss the function of 
the body in literary texts with reference to historical and literary periods. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2018 for its tenth issue that will concentrate on the concept of 
the body. Subtopics in which contributions are sought include, but are not 
limited to, the following: 

• The relationship between the images of the body and the structures of 
setting, plot, and character in fictional texts 
• The redefinition of the body in modernist literature
• The narrative function of the body in questioning dominance relations 
with reference to the concepts of sex and gender identity
• The study of the themes and discourse that aim to control the body 
(etiquette, the definitions of beauty, taboos...)
• The analysis of the perceptions of the body in texts which contain the 
theme of illness 
• The role of the subconscious in the use of conceptions of beauty in 
literature 
• The dicussion of the relationship between the body and writing with 
reference to gender and feminist literature 
• Ecocritical approaches to the images of the body, and the relationship 
between the human body and nature
• The reflection of the new perspectives offered by disability studies to 
the experiences of criticism and reading


