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EDEBIYAT TEORISININ TEZI NEDIR? İlk kez 1983 yılında The Self Teryy Eagleton tarafından basılan Edebi Teori kitabı, okumayanlar için edebiyatı bilim olarak kabul eden ve kuramsal yansımalarının teorik temelini atan bir kitap gibi görünüyor. Ama bu kitap sadece edebiyat teorileri hakkında değil. Bu neden yazar, kendi sözleriyle, onun kitabının çok okudu ve bir trans-
auchumable okuyucu çekmek mümkün nedenlerinden biridir. Kuram temelli didaktisizmden çok edebi edebiyata odaklanan bu kitap, insan bilimlerinin yaklaşımıdır ve edebi teorinin tanımının edebiyatın ne olduğunu sorgulayarak elde edilebildiğidir. Böylece edebiyatın elitist klanın hegemonyası kurtularak diğerleri olarak kabul edilen gruplar tarafından şekillendirildigini
kanıtlamaktadır. Bu oluşum yeniden suitedilmemelidir. Çünkü 20. Bu makale, nasıl yeni bir oluşturmak için bir makale Bu Terry Eagleton eleştirel bir görünüm ile edebi teoriler hakkında ne diyor ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Teori, Toplum ve Tarih. NE TEZİ TEOREM EDEBİYAT İlk kez 1983'te yayınlanan Edebiyat Teorisi Özet kitabı Ler
Eagleton'ın kuramsal kitabı, okumamış olanlar için, edebiyat açısından kuramsal yansımalarının bir bilim olarak temellerinin atıldığı bir kitap gibi görünüyor. Ancak bu kitap sadece edebiyat teorilerinden bahsetmez. Bu nedenlerinden biri, yazarın sözleriyle, neden onun kitabı çok fazla okundu ve bilim topluluğu dışında okuyucuların bir sürü çekti. Bu kitap, didaktik teoriye dayanmak
yerine, edebiyatın edebi bir yaklaşım değil, insan bilimine dayalı bir yaklaşım olduğu gerçeğine odaklanır ve edebiyat teorisinin tanımının edebiyatın ne olduğunu sorgulayarak elde edilebildiği dir. Böylece edebiyat kuramı elitist bir kolektifin hegemonyasından kurtulmuş ve edebiyatın da diğerleri gibi görülen gruplar tarafından şekillendirilerek kanıtlanmaktadır. 20. yüzyıl hem
sosyolojik hem de ideolojik dönüşümlerin ve toplumların yaşadığı değişimlerin yaşandığı bir dönem olduğu için bu oluşum garip bulunmamalıdır. Bu makale, Terry Eagleton'ın eleştirel bir gözle edebi teoriler hakkında ne ve nasıl anlattığına işaret etmeyi amaçlamaktadır. Terry Eagleton, İngiltere'nin yaşayan en büyük edebiyat eleştirmeni ve anahtar düşünür olarak kabul: edebiyat,
teori, toplum ve tarih, öncelikle soru ile kitabına başlar: Edebiyat nedir? Aşağıdaki bölümlerde ilk olarak yeni bir eleştiri, fenomenoloji, bilginin yorumlanması, teori yapısalcılık, göstergebilim, duruş ve psikanalitik eleştiri ve daha sonra tarihsel ve kritik bağlamları sorgulamak. Terry Eagleton önsözde ilk konuyu bilmeyenler için bir kitap yazdığını ya da çok az şey bildiğini iddia eder, bu
yüzden atlama ve sadeleştirme yapar, ana hedefi edebi teoriyi yaygınlaştırmak olmak. Bu alanın dışa kapalı, elitist, çoğu teorinin basit, ama gereksiz olduğunu düşünenler için, çünkü teori olmasaydı, pek çok okuyucu edebi bir çalışmanın ne olduğunu, nasıl okunacağını, insanların düşmanca davranıp teoriye katılmadıkları zaman kendi eserlerini unutacaklarını bilmezlerdi. O haklı,
başkalarını gereksiz gören en yaygın eleştiri biçimi; Beğendim, beğendim, çok sıkıcıydı... bu tür değerlendirmelerin empresyonist eleştiri ile ilgili olduğunu çok iyi biliyoruz. İlgilenenler için, kitabın sonunda tüm bu teorilerin, özellikle de Türkçe çevirilerin kapsamlı bir kaynağı vardır. Kitap bir çeviri olmasına rağmen, uygun ve anlaşılabilir bir metin, ama benim kişisel önerim, edebi
teorinin erken aşamalarında olan okuyucular için, Berna Moran kitabı Edebi Teori ve Eleştiri giriş için okunacak ve daha sonra bu kitap devam olmasıdır. Bunun nedeni, kitabın çoğunlukla tartışma yla yazılmış olması ve temel kuramsal bilginin bilindiğini öne sürmektedir. Kitabın içeriğini anlama açısından bazı bölümlerini özetlemek istiyorum: Çağdaş edebiyat teorisi tarihsel olarak
üç aşamadan oluşur: 1. Romantizm (yazar odaklı yaklaşım) 2. Yeni inceleme (metin odaklı yaklaşım) 3. Kazanım teorisi (okuryazarlığa yaklaşım). 1.Marksist inceleme: Lunacharsky, Yudanov, edebi metinlerin okunmasını ve yazımını sadece kullanılmış ve politik amaçlarla yönlendirmeye çalışan Marksist eleştirmenlerin sonsuz çabaları dışında, sanat ve ideoloji arasındaki
bağlantının bütünüyle demotizmden uzak olduğu teorisini yaratmaya çalışmıştır. Bu çabalar eklektik unsurlar içeren bir takım teorilere yol açtı: Plekhanov (Marx-Kant), Lukacs (Marks-Hegel), Goldman (Marx-Lukac). Bu çabaların iyi nedeni, edebiyatı tarihe veya sosyo-ekonomik yapılara indirgememektir. Lukatz'ın başlayıp r. Williams'ın takip ettiği bu oldukça güçlü eleştirel çizgiye
göre, edebiyata yaklaşım edebi metnin dilsel yapısına değil, yansıttığı dünya görüşünün yapısına odaklanmıştır. Günümüzde sanat ve ideoloji arasındaki dolaylı ilişkinin en önemli iki açıklaması şunlardır: 1. Edebi eser estetik şekilli bir ideolojidir. Bir eser estetik biçimden yoksun olduğunda, temsil ettiği yanlış bilinç ve ideolojinin tutkalolur. 2. Özgün sanat, çağıyla çelişen, her zaman
ideolojik sınırları zorlayan, ideolojinin gizlediği gerçekleri açıklayabilen bir sanattır. Terry Eagleton inanıyor görüşler basittir. Altusser'e göre, ideoloji söylediğimiz ve inandığımız, inandığımız, içinde yaşadığımız toplumun güç yapısı ile çalışma ilişkileri arasındaki bağlantıdır. Gücün çoğaltılması ve korunmasına inanırlar, değerlendirirler, algılarlar ve inanırlar. Sanat ve ideoloji
arasındaki ilişki şudur: ideoloji gerçek dünyanın çarpık bir algısıdır ve edebiyat bu algının yaşam izlenimlerini aktarıyor. Bilimsel ve kavramsal bir analiz yoktur. Ancak edebiyat hayatı pasif olarak yansıtmaz. Yansıttığı yaşamla ona dendiği ideoloji arasında bir mesafe tutar. Bu mesafe formda kalır. İdeoloji insanı bir yanılsama topuyla çevrelerken, edebiyat da insanı bir kurgu topuyla
çevreler. Edebiyat, kurgusunu her an biçimsel özellikleriyle bildirir. İdeolojik illüzyonun kurguya dönüştüğü yerde, formun kendisi duyarlılığı keskinleştiren aşağılayıcı, eleştirel bir unsur haline gelir. Buradaki sorun, formatın neredeyse otomatik sağlık işleviyle yüklü olması ve lukak'un teorisinde olduğu gibi yazarın işin üretimindeki rolü gölgede kaldı. 2. Rus biçimciliği: Teorinin temel
nesnesi, şiirsel dilin ondalık ve yabancılaştırıcı etkilerinin günlük dilden bağımsız olarak ayrı bir dilde ve farklılaşmada kasıtlı olarak kullanılmasıdır. Seslere, sıradışı duygusal düzenlemelere, kelime sıralarında ritmik becerilere odaklanın... Edebi gelenekteki tek süreklilik, bir destek eyleminin sonucu olan molalardır. Ayrıca, edebi geleneği oluşturan yasalarla sosyo-tarihsel süreçleri
oluşturan yasalar arasında bir ilgi yoktur. Edebiyat biçim ve içerik birliğinden oluşurken, edebiyat bir biçimdir, yani dil, bir kelime dizisidir. Resmi edebi unsurlar şunlardır: ses, ritim, ızgara görüntü, sözdizimi, ölçüm, uyanıklık, anlatı teknikleri ... Farkındalık tarafından yönlendirilen dramatik dil, yabancılaşma ve yabancılaşmanın genel özelliklerini etkiler. Biçimlendirici göre, edebi
retorik bir tür ve başka arasında farklı bir ilişkinin bir fonksiyonudur, kesinlikle sonsuza kadar kalır bir özellik değildir. Edebiyatın özü iğne problemidir, bir kelime türü ile diğeri arasındaki fark problemidir. Biçimlendirciler biçimlendirilebilir edebiyat değil, edebi, yani edebi metinlerde ve bu metinlerin ötesinde dilin özel kullanımını tanımlarlar. Edebiyat, taklitsiz bir söylemdir. Şairin
kırmızı güle olan sevgisiyle olan benzetmesi, bir kadına söylemenin bir yoludur, aslında yaşayan herhangi bir kadına değil. Söylenenlerin gerçekliği yerine nasıl söylenildiğine vurgu yapmak bazen edebiyatın kendi kendine yeten, kendi kendine konuşan bir dil olduğunun bir işareti olarak kabul edilir. Doğruluğun önemi ve uygulamayla alaka düzeyi, çalışmanın genel etkisi için
gereklidir. Değerler, edebiyatın ne olup olmadığını belirlemede çok etkilidir. Mektup olmamalıdır güzel, bu güzel olarak kabul edilir biri olmalıdır. Çalışma da değerli olarak kabul edilir bir stil kötü bir örnek olabilir. Terry Eagleton İngiliz edebiyatı ve yeni bir Amerikan incelemesi 3 gözden geçirme: inceleme: rolü ne ve neden ile ilgili sorulara sözde cevaplar sağlamaktır. Şiir metin dili
değil, duygusal bir dildir. Bu dünyayı betimleyen bir tür sözde ifade, ama aslında sadece besleyici bir şekilde dünya hakkında ne hissettiğimizi düzenler. En etkili şiir, dürtülerin çoğunu en az çatışma ve engelle düzenleyen şiirdir. Yeni bir incelemeye göre, edebi metin, tıpkı Amerikan fonksiyonel sosyolojisinin her bir unsurun başkalarına uyum sağladığı kusurlu bir toplum modeli
geliştirdiği gibi, şiir de çeşitli özellikleriyle simetrik işbirliğindeki her türlü yanlış anlamaları, düzensizliği ve çelişkileri ortadan kaldırır. İçsel sıralama ve bütünleşme vurgusu şiiri gerçeklikten tamamen çıkarmamalı ve kendi özerkliğinde ortaya çıkarabileceği bir noktaya getirmelidir. Şiir, şiirin amacıdır, şairin amaç ve niyetlerine ya da okuyucunun ondan çıkardığı öznel duygulara bağlı
değildir. Anlamı genel ve nesneldir, edebi metnin diline kazınmıştır. Nüansla eş anlamlıdır, ki bu da zayıf da olsa aynı dilsel parçaya farklı tepkiler verir, onu yaratan okuyucunun tepkisidir, evet, ama bu tepki sadece şiirin kendisine bağlı değildir. Yeni eleştirinin şiirsel kelimesi derin bağlamsal, şiirin iç metinsel düzenlemesinin bir fonksiyonudur. Edebi metinde yer alan değerler her
zaman bir dereceye kadar karmaşıktır, asla nihai yoruma indirgenmez. Bu yazarın başında varsayılan thict meselesi ya da keyfi, özel anlamlar okuyucu şairin kelime değer değildir. Sorun, şiiri bir vazo ya da bir simge kadar zor olan maddi, kendi kendine yeten bir nesneye dönüştürme arzusudur. Şiir, tarihten en net şekilde gizlenmiş duyarlılığın tüm edebi türler arasında basit bir
biçimde oyuna girebildiği en az sosyal damgalanmış türdür. T.S. Eliot, edebi eserlerinin eleştirilerinde söylediklerine tamamen kayıtsız. İlgisi dilin nitelikleri, duygu tarzı, imaj ve yaşamla olan ilişkileri ile sınırlıdır. Klasik eserler ortak inançların yapısından kaynaklanır. Bu inançların ortak oldukları şeyden daha az önemli olduğunu belirten Cambridge eleştirmeni Richards'a göre, yazılı
metne verilen önem öncelikle bu metnin çok özel bir dile sahip olduğunu anlamak ve daha sonra metnin şiirini tanımlayan bu diğer dokunun dilsel özelliklerini sınıflandırarak bu özelliklerin yarattığı estetik tepki bilincini artırmaktı. Bu özellikler dilin günlük ve bilimsel kullanımında mevcut değildir. Fenomenoloji, yorumlama ve fenomenoloji nin edinim teorisi: Edebi çalışmanın dili, onun
içsel anlamının bir ifadesidir. Husserl hayatın tamamen öznel ve bağışık olmayan küresinden bahseder. dil sosyaldir, böyle bir alan kurgusaldır. Husserl'e göre bu benim hayatımda anlamlı bir dil değil, tikel fenomeni tekel olarak kavramdır. Bu eylemin dilden bağımsız olarak gerçekleşmesi gerekiyordu. Başka bir deyişle, Husserl'e göre, dilden önce anlam. Dil benim sahip olduğum
şeydir. ikincil bir faaliyettir. Bu bir anlam nesnesi. Başka bir deyişle, anlam konuşmacı ve dinleyicinin psikolojik süreçlerine indirgenemez, ne de tamamen bu tür zihinsel süreçlerden bağımsızdır. Anlam birçok farklı biçimde ifade edilebilir, ama yine de anlam değişmez çünkü, ideal bir nesnedir. Bu değer yazarın zihninde zihinsel nesne ile aynıdır veya yazma sırasında tasarlanmıştır.
Sossur, Wittgenstein, 20. Ama dilimiz olduğu için anlamlarımız ve hayatımız olabilir. Dili düşünmek, toplumsal yaşamın biçimini düşünmektir. Yorum: Heidegger felsefi girişimi, yorumlar hakkında bilgi, tarihsel yorum, sevgi bilinci ne dayalı. En önemli temsilcileri Dilti ve Gadamer'dir. Mananın tarihsel olduğunu anlamak, Husserl'in müridi Heidegger'i düşüncelerinden uzaklaştırdı.
Husserl aşk temsinden ayrıldığında, Heidegger bu başlangıcı reddeder. İnsan varlığının yeri doldurulamaz olduğunu düşünmemeye dayanarak, bu yüzden öğretmeninin öz farkındalığına karşı varoluşçu olarak tanımlanır. Bir adam önceden anlamadan ayrılır ve içinde o sapkındır. Sistematik düşünmeye başlamadan önce, dünya ile pratik bağlantımızdan kaynaklanan örtük genel
varsayımlar oluştu. Bilim ve teori bu maddi problemlerin soyutlamalarıdır. Dil her zaman öncelikle konunun tanıtıldıği alan gibidir. Dilin doğru bilgiyi iletmenin bir aracı olduğu anlamında değil, dilin gerçekliğin kendisini gizlemediği ve görüşünü sunduğu bir yer olduğu anlamında gerçeği içerir. Heidegger'in düşüncesinin ana unsuru bireysel özne değil, varoluştur. Yanlış Batı metafizik
geleneği, varoluşu nesnel bir ben olarak görmesi ve onu özneden keskin bir şekilde ayırmasıdır. Heidegger, özne ile nesne arasında gerek olmadığı socrates öncesi günlere geri döner ve organizasyonun her ikisini de kapsadığını kabul eder. Organik düşünce toplumunun bir diğer romantik temsilcisidir. Köylünün yüceltilmesi, zihin yerinin kendini anlaması, bilge pasiflik, gerçek bir
ölüm odaklı varoluş olduğu inancı, yığının ömrünü aşarak Heidegger'i 1933'te Hitler'i desteklemeye yöneltti. Bu felsefe nin değerli bir yanı, teorik bilginin her zaman pratik sosyal çıkarlar bağlamından türediğini vurgulamasıdır. Tema sadece çevre ya da dünyanın gerçeğinin ortaya çıktığı yer değil, okuyucunun şiirde dikkatle duyması gereken gerçektir. Edebi yorum insan aktivitesine
dayanamaz. Çünkü edebiyat Yaptığımız şey olmasına izin vermemiz gereken bir şey. Kendimizi pasif bir metne açmalı, metnin bitmez tükenmez varlığına boyun eğmeli ve sorulmayı kabul etmeliyiz. Gadamer mantığı tartışmanın ötesine giden bir gelenektir. Mantık. Nedir o. Diltey'e göre, zamanda geriye giderek zamanı kapatmaya gerek yoktur; çünkü bu mesafe zaten gelenek,
gelenek ve önyargı ile kaplıdır. Geleneğin itaat etme hakkı vardır. Bilgi üzerine yorum tarihi; geçmiş, gelecek ve bu sabah arasında canlı bir diyalog olarak görür ve sonsuz karşılıklı iletişim in karşılaştığı engelleri kaldırmak için çalışır. Sistematik bir iletişim hatası fikrine dayanamaz. Güçlü bir monolog, kadın ve erkek arasında söylemin iyiliğini garanti etmeyen bir güç yöneticisi
olarak eşitsizlik. Yorumlama bilgisi tarihsel eserlere, özellikle de kutsal yazılara odaklanma eğilimindedir. Eleştirinin temel amacı klasikleri anlamaktır. Yorum, bilgisayar döngüsünün, gelenekçi aksanın ve edebi eserlerin organik bir birlik yarattığı varsayımına dayanır. Bireysel özellikler tüm bağlam için geçerlidir; tüm bağlam da bireysel işlevler ile ilgili olarak anlaşılabilir. Tefsir, edebi
eserlerin dağınık, çelişkili ve eksik olma eğiliminde olduğu fikrini hesaba katmaz. Eserin bütünlüğü yazarın kapsamlı hedefinin bir sonucudur. Kazanım Teorisi: Almanya'da bilginin yorumlanmasının en son gelişimi, okuyucunun literatürdeki rolüne odaklanan edinim teorisidir. Constance Okulu'ndan Wolfrang Eiser liberal hümanist ideoloji üzerine bir edinim teorisi kurar. Buna göre,
okurken kendi inançlarımızı esnek ve açık bir tutumla sorgulamaya istekli olmamız, bu inançların dönüştürülmesine izin vermemiz gerektiği inancını taşımaktadır. Bu inanç için bilinmeyenle karşılaştıkça kendimizi daha iyi tanıdığımıza inanan Gadamerci, bilginin yorumlanmasının etkisini gözlemleyebilir. Eiser, güçlü ideolojik bağlantıları olan bir okuyucunun, edebi eserlerin
dönüştürücü gücüne daha az açık olduğu için uygun olmadığını söylüyor. Edinim bariz açık teorisinin kalbinde kapalı metin ve bir kişinin öğretileri olduğunu. Roman Ningarden, edebi eserlerin organik bir bütün oluşturduğunu ve okuyucunun bu uyumu tamamlamak amacıyla muğlaklığını doldurduğunu söyler. Aiser'e göre, okuyucular işi farklı şekillerde yapmakta özgürler. Metnin
anlamsal potansiyelini tüketen doğru bir yorum yoktur. Bu okuma modeli çoğunlukla işlevseldir, bölümlerin sürekli olarak bütüne uyarlanmış olması gerekir. Gestalt psikolojisinin etkisi altında, genel olarak farklı algıları anlayabilirsiniz. Sonuç: Edebi teori aslında bir yanılsamadır. Çünkü felsefe, dilbilim, psikoloji, kültürel ve sosyolojik düşünceden ayırt edilebilmek için eskinin
bütünlüğü ve kimliği yoktur. İkinci olarak, bunun tek nedeni sosyal ideolojilerin eli, kendini yeniden maliyete boğma umudu ve edebiyat denen bir nesneye tutunma kalmıştır. Ancak bazı durumlarda, en süreç, bir edebi eserin anlambilim sisteminin nasıl bazı ideolojik sonuçları olduğunu araştırmak olabilir. Terry Eagleton, Edebi Kuram-Giriş, Detaylı Yayınlar, Sanat Theory series,
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