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Alfabe Değişimi Tartışmaları Çerçevesinde Tahsin
Ömer'in "İlmî Ve Tarihî Esaslara Nazaran
Harflerimiz Latin Harflerinin Aynıdır"
Adlı Çalışması
Ali CİN, Akdeniz Üniversitesi
e-mail: alicin@akdeniz.edu.tr
Özet
Türkçenin yazı ile buluşması, bilindiği gibi, milattan önceki yıllara dayanmaktadır.
Türkler, bu dönemden itibaren, yaklaşık beş milyon kilometre karelik bir alanda,
değişik kültür, medeniyet ve dinlerle karşılaşmış, eşyanın tabiatına uygun olarak,
karşılaşılan bu kültürlerle etkileşim içerisine girmiştir. 19. yüzyılda, özellikle dil ve
alfabe konularında bir takım tartışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu tartışmalar, dil
konusunda, “Osmanlıca”, “lisan-ı Osmanî”, “Lisan-ı Türkî", “Türkçe ve Türkçenin
sadeleştirilmesi”, “Türkçede kullanılan Arapça ve Farsça tamlamalar ve anlamı
bilinmeyen kelimelerinin kullanımından vazgeçilmesi vb.” başlıklarında olurken, alfabe
konusunda ise “kullandığımız Arap alfabesinin harflerinin Türkçeyi kullanmaktaki
yetersizliği”, “benzer seslerin birden fazla harfle yazılması”, “harflerin bitişken olması
vb.” gibi hususlardan oluşmaktaydı. Osmanlıda alfabe tartışmaları, Arap harflerinin
Türkçeyi ifade etmekte yetersiz kaldığını ilk kez dile getiren Münif Paşa'nın Cemiyet-i
İlmiye-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 değişiminden yana olanlardan biri de Tahsin Ömer'dir. Söz
konusu çalışmada Tahsin Ömer 'in İlmî ve Tarihî Esaslara Nazaran Harflerimiz Latin
Harflerinin Aynıdır adlı çalışmasının alfabe tartışmaları içerisindeki yeri ele
alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türkçe, Tahsin Ömer, Alfabe Tartışmaları, Latin alfabesi, Arap
Alfabesi

Giriş
Alfabe konusu, 19. yüzyılın en önemli teknolojik gelişmesi olan telgrafın
Osmanlı Devleti’nde 1855 yılından itibaren kullanılmaya başlanması ile yüz
yüze gelinen zorunlu bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ancak bu zorunlu
sorun, Lâtin alfabesine dayalı Türkçe Mors alfabesi ile çözülmüştür. Telgraf
dilinin Lâtin harflerine dayanmış olması, Osmanlı aydınının bu alfabeye
yakınlaşmasını sağlamıştır. Osmanlıda alfabe tartışması, Arap harflerinin
Türkçeyi ifade etmekte yetersiz kaldığını ilk kez ifade eden Münif Paşa'nın
Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye'de yaptığı bir konuşma ile başlar. (Tansel
1953:223) Münif Paşa alfabemizi ıslah etmek düşüncesiyle bazı fikirler öne
sürer. Münif Paşa, problemlerin çözümü için iki öneri sunar: Birincisi
1
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alfabenin kolayca okunabilmesi için harflerin üzerine yeni işaretler
konulmalıdır. İkincisi ise, alfabede sesli harfler bulunmalı ve harfler
birbirinden ayrı yazılmalıdır. Yine bu dönem aydınlarından Mirza Feth Ali,
1863 yılında Arap harflerinin ıslahı konusunda, yazı yazmayı kolaylaştırmak
için harflerin üzerindeki noktaların kaldırılmasını ve kavuşturma işaretinin
kullanılması, doğru okumayı sağlayabilmek için yeni harekelerin
oluşturulmasını ve yeni harekelerin ecnebi milletlerin yazılarında olduğu gibi
harf sırasında yazılması önerilerini sunar (Erat, 2002). Dönemin aydınlarından
Ali Suavi, Arap harflerinin değiştirilmesine karşı çıkarken, mevcut alfabenin
eksik olan harf ve harekeleri için yeni işaretler icat edilmesini ve bu işaretleri
de hareke gibi harflerin üzerine yazmayı teklif eder (Erat, 2002). Namık Kemal,
harflerin değiştirilmesi durumunda gelecek yıllarda hiç kimsenin var olan
kitapları okuyamayacağı düşüncesiyle alfabe değişikliğine şiddetle karşı
çıkarak fikrini "yazıyı ıslah etmek için Latin harflerini kabul etmenin, Frenk
elbisesi giyerek ülkenin düzeleceğini zannetmenin" aynı şey olduğunu söyler
(Tansel, 240). Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kullanılmasını tavsiye
edenlerin "Frenk mukallitleri" olduğunu söyleyen Ebuzziya Tevfik, alfabe
değişikliğine karşı çıkarken harflerin azlığının ya da çokluğunun eğitimde
ilerlemeye mani olmadığını, geri kalmanın sebebinin eğitim sisteminin
yetersizliğinden kaynaklandığını, Arap harflerinin değiştirilmesinin bin yıldan
beri meydana getirilen eserleri yeni harflere çevirmek gibi bir zorunluluğu
doğuracağını, bunun da imkansız olduğunu söyler (Erat, 2002).

II. Meşrutiyet Dönemi
Alfabe tartışmalarında ikinci dönem Meşrutiyet Dönemi'dir. II. Meşrutiyetin
ilanından sonra, Osmanlıda oluşan fikrî serbestlik, her türlü matbuatta
kendini göstermiştir. İkinci Meşrutiyet dönemi alfabe tartışmaları, bir taraftan
mevcut alfabenin kullanımı ya da alfabenin ıslahı yönünde ilerilerken, diğer
taraftan mevcut alfabenin değiştirilmesi şeklinde devam etmiştir. II. Meşrutiyet
döneminde alfabe tartışmaları, Arap harflerinin ıslahı için yapılan çalışmalarla
devam eder. Milaslı Doktor İsmail Hakkı, Cihangirli M. Şinasi, İsmail Hakkı
Baltacıoğlu, Ali Nusret ve Hüseyin Avni Türkçeyi "hurûf-ı munfasıla" ile yani
yazıda harflerin ayrı yazılarak kullanılmasının önemi üzerinde durarak dilin
kolay ve yazılıp okunması için tek çarenin bu olduğunu savunur. (Erat, 2002)
Bu dönemde dolaylı da olsa harflerin ıslahı yönünde en dikkat çekici
teşebbüslerden birini Enver Paşa yapmıştır. Enver Paşa, Milaslı İsmail Bey'in
"hurûf-ı munfasıla" yani yazıda harflerin ayrı yazılarak kullanılması fikrini
ordudaki yazışmalarda uygulamaya koymuştur (Akçakayalıoğlu 1981). Hatt-ı
Enverî (Ordu Elifbası, Hatt-ı Cedid) olarak da adlandırılan yazıya İsmet Paşa'da
itiraz etmiştir (Ertem, 1991). Meşrutiyet döneminde alfabe ile ilgili olarak öne
sürülen iddialardan birisi de Arap harflerinin ilerlemeye mani olduğuna dair
düşünceydi. Satı Bey, bu düşünceye karşı çıkarak, "kullandığımız Arap
alfabesinin eksikliklerinin düzeltilebileceğini, büyük milletlerin tarihlerinde
2

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
alfabe değişikliğine rastlanılmadığını, Japonca'da kullanılan alfabenin çok zor
olmasına rağmen, Japonların her türlü gelişmeyi sağlamaları, ilerlemenin
alfabeyle bir ilişkisinin olmadığını göstermektedir" der. (Satı Bey, 1329: 1328)
Bu dönemde yabancı devletlerin de Osmanlıda tartışılan alfabe değişikliği ile
yakından ilgilendikleri görülmektedir. Dönemin Alman Büyükelçisi Külmann’ın
1917 yılında ülkesine Latin alfabesiyle ilgili gönderdiği rapor herkesçe
bilinmektedir (Çalık, 2011).

Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet döneminde Latin harflerine geçişi en hararetli savunanlardan biri
olan Hüseyin Cahit, Arap harflerinin Türklüğe ve Müslümanlığa ait bir yazı
olmadığını, Arap harfleriyle okuyup yazmanın uzun zaman aldığını, Latin
harfleri sayesinde maarifin gelişeceğini, Latin harflerinin kabulünün
Türklüğün menfaatine uygun olduğunu söyler (Erat, 2002). Celal Nuri, Arap
harflerinin ıslahı gibi boş ve manasız tedbirlere başvurmanın gereksiz
olduğunu, Arap harflerinin ilerlemeye engel teşkil ettiği için bir an önce Latin
alfabesine geçilmesi gerektiğini savunur (Nuri, 1331). Ali Nadir de İçtihad
dergisinde çıkan yazılarında Latin harflerinin Türkçeye kolay ve mükemmel bir
uyum göstereceğini, batı dillerinin öğrenilmesinin kolaylaşacağını öne süren
Latin harflerinin lehinde yazılar yazmıştır. (Nadir, 1329).
Cumhuriyet döneminde Latin harflerine geçişe karşı çıkanların en önde
gelenlerinden birisi Kazım Karabekir Paşa'dır. 4 Mart 1923 yapılan İzmir
İktisat Kongresi'nde de gündeme gelmiş, Kazım Karabekir konuyla ilgili olarak
"Latin harflerinin getirilmesinin aslında yabancıların bir propagandası
olduğunu, Türk yazısının okunmaz ve güç olduğuyla ilgili sözlerin Latin
alfabesine geçmek için psikolojik bir zorlama olduğunu, eğer Latin harfleri
kabul edilirse, kütüphanedeki binlerce eserin heba olacağı" şeklindeki
düşüncesini ifade eder (Hakimiyet-i Milliye, 1923).
İstanbul Darülfünun’da hocalık yapan Avram Galanti, Türkçede Arabî ve Lâtin
Harfleri ve İmlâ Meseleleri adlı çalışmasında alfabe değişiminin teknik, bilimsel,
siyasî ve ekonomik açıdan doğru olmayacağını ileri sürer (Cin, 2009).
Cumhuriyetten sonraki alfabe tartışmalarında en farklı ve dikkat çekici teklif
İsmail Şükrü'den gelmiştir. İsmail Şükrü Bey, Bakü'deki Türkiyat Kongresine
katılacak olan Hüseyinzade Ali Bey'e gönderdiği mektubunda "Ne Arap ve ne
de Lâtin harfi! Ben, köhne harfleriyle uğraşmaktansa, yeni dünya beşeriyetine
lâyık tamamen müşkilatsız bir yazı bulalım, beşeriyet-i müterakkiyenin atideki
bir gün yapacak olduğu bu işi, sırası gelmiş iken, her milletten evvel biz yapalım
diyorum". (Cin, 2015). şeklindeki fikirleri oldukça dikkat çekicidir. Ali Seydi,
bir dilci olmamakla birlikte harf değişikliğine şiddetle karşı çıkan
şahsiyetlerden biridir. "Latin Hurûfu Lisanımıza Kabil-i Tatbik midir?" adlı
çalışmasını Tanin ve İleri gazetelerinde alfabe değişikliğiyle ilgili çıkan yazılara
3
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cevaben yazdığını, harf değişikliği meselesinin gençlik yıllarında gündeme
geldiğini, bunun tekrar gündeme gelmesinin bir talihsizlik olduğunu söyler
(Cin, 2016 20).
Bu kısa Latin alfabesi tartışmalarından sonra bidlirimize konu olan Tahsin
Ömer'in"İlmî Ve Tarihî Esaslara Nazaran Harflerimiz Latin Harflerinin Aynıdır"
alı çalışmasının çeviri yazılı biçimine geçebiliriz.

İfade-yi mahsusa
Münevver ve ululazm ricalimizin himmet ve gayretiyle vücuda gelen halk
hükümetimizin ma-bihil istinâdı1 ilm ve irfan ve fezail-i ahlak düsturlarıdır.
Memleketimizi asırlardan beri berbat ve perişan etmiş olan cehalet ve
ahlaksızlığın ve bunların hami ve mürevvici2 olan meşûm saltanat-ı şahsiyye
devirlerinin bir daha avdet etmemesi için muhterem hükümetimiz her şeyden
evvel milletimizi ilim ve irfandan mebzûlen müstefit ve nasîbedâr etmeğe karar
vermiştir. İlim ve irfan ise kitaplar ve tabir-i diğerle yazılar sayesinde intişar ve
taammüm edeceği cihetle elverişli olmayan bugünkü yazımız ile bu maksat-ı
mukaddes layık-ı veçhile temin edilemeyecektir. Bugün kullandığımız yazıyı
Araplar bundan 3000 sene mukaddem Fenikelilerden ne hâlde almışlarsa
öylece muhafaza etmişler ve asırlardan beri tekemmülden mahrum kalmış
olan bu yazıyı ecdadımız olduğu gibi tadil ve ıslah etmeksizin kabul etmek
gafletinde bulunmuşlardır. İlim ve irfan hususundaki
bîçareliğimiz ise
meydandadır. Nasıl ki ziraatimizin terakkî ve ıslahı için her şeyden evvel
saban, döğen gibi âlât-ı iptidaiyenin terkile yerine traktör, foşuz, vesair gibi
mükemmel âlât ve edavâtın istimaline zaruret varsa maarifimizin dahi en
hücra kulübelere kadar intişar edebilmesi için şimdiki yazımızın tebdiliyle
yerine daha mükemmelinin kabul ve istimaline ihtiyaç vardır. Çünkü tahsil-i
kemalât kem âlât ile olmaz. Bütün dünyada mevcut ve müstamel yüzlerce yazı
içinde en mükemmel ve bizim ihtiyacımıza en muvafık olan Latin yazısıdır.
Vehle-i ûlada3 Latin yazısı tabiri mucib-i tavahhuş4 olabilirse de bu Latin
dediğimiz harflerin bizim harflerimizin aynı olduğunu
ve yalnız soldan
yazılmak itibariyle zahiren farklı olduğu bu risalede vereceğim izâhât üzerine
tebeyyün5 ve tezahür edecektir. Binaenaleyh bu harflerin kabülünde bir
mahzur olmayıp bilakis
ez-her cihet fayda melhuz olduğuna
binaen
milyonlarca Türkün ve belki de bütün alem-i İslamın ilim ve irfanına şiddetle
taalluk eden bu mühim mesele hakkında uzun zamanlardan beri devam eden
tetkikatım netâyicinde hasıl ettiğim kanaati aziz milletimin naçiz bir ferdi
sıfatıyla bu risalede arz ve ibzah ettim. Bu hususta bir karar itasını
münevverlerimize ve bilhassa milletimizin mukedderatını münevver
1

(Ar.) dayanak; güvence
(Ar.) taraftar
3 (Ar.) ilk başlangıçta
4 (Ar.) vahşete sebep olan
5 (Ar.) meydana çıkma, anlaşılma
2
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dimağlarıyla idare eden muhterem rical-i hükümetimizin ara-yı saibesine6
terk ve havale eylerim. 15 Şubat sene 339. Tahsin Ömer.

Yazının tekemmülât-ı beşeriyye hususunda ifâ etmiş olduğu hizmet
Tarihte az çok nam ve nişan bırakmış medeniyetler gibi bugünkü Avrupa
medeniyeti de ulum ve fünûn esaslarına istinat ve riayet sayesinde vücuda
gelmiş ve bu sayade mütemadiyen terakkî ve tekamül etmekte bulunmuştur.
Medeniyetlerin ruhu ve ma-bihil istinâdı olan ulum ve fünûn ise gelmiş geçmiş
güzide insanların elde ettikleri amelî ve nazarî tetkikat ve tecarüb-i
ilmiyelerinin heyet-i mecmuası olup bu kıymettar hazinenin ziya ve nisyandan
muhafazasıyla insâl-ı hâzıraya kadar intikaline kitaplar ve tabir-i diğerle
yazılar sebep olmuştur. Yazı sayesindedir ki bundan bir çok asırlar
mukaddem yaşamış ulama ve hükemanın efkar-ı ilmiye ve medeniyyelerine
vakıf bulunmakta ve müstefit olmaktayız. Bir mahluk-ı fâni olan insanın
vücûdiyet-i maddiyesini tefessüh ve inhilalden kurtaracak hiçbir çare yoksa
da mevcudiyet-i (yazı) maneviyyesinde ilelebet masun kalabilir. Binaenaleyh
medeniyetlerin intikal ve devamı hususunda en büyük hizmetler ifasına
muvaffak olan (yazı)nın nerede ve ne suretle zuhur ettiği ve ne gibi
tehavvülattan sonra elyevm malumumuz olan elifbayı şekle müncer olduğuna
dair malumat-ı tarihiyyeden bir nebze bahs etmekliğimiz
faideden hâli
olamayacağı için biz bu risalede bizi en ziyade alakadar eden Arap ve Latin
yazılarının mebde ve menşei7 hakkında malumat vereceğiz ve müteakiben her
iki yazının yek diğerinin aynı olduğunu ve zahiren görülmekte olan farkın
sağdan ve soldan yazılmak hasebiyle zuhur etmiş olduğunu eşkal ve malumatı tarihiyenin delalet ve yardımıyla izah ve ispat edeceğiz.
Aynı esastan yani Fenike harflerinden zuhur etmiş olan Arap ve Latin
harflerinin yekdiğerine olan müşabihini ilmî
esaslara istinaden izah
edebilmek için evvel emirde Fenike harflerini tetkik etmekliğimiz icap etmekte
ise de, bu harflerde eski Mısırlılara ait (Hiyeroglif) yazısının taht-ı tesiratında8
olarak vücuda gelmiş olukları için tetkikatımıza evvela Hiyeroglif yazısından
başlamak mecburiyetindeyiz.

Eski Mısırlılara ait hiyeroglif yazısının mahiyet ve eşkali
İki bin seneden fazla bir müddet zarfında mahiyeti meçhul kalmış olan
Hiyeroglif yazısı Şampolyon Fransız alimi tarafından 1832 tarihinde keşf
edilmiştir. Şöyle ki: Mısırda (reşit ROSETTE) şehri civarında tesadüfen ele
geçmiş bir taş üstünde Hiyeroglifin bir nevi olan (Demotik/ DEMOTIQUE)
yazılarla yazılmış bir ibare ve alt tarafında da Yunan hurufatıyla (Klopatra)
kelimesinin muharrer olduğunu gören Şampolyon mezkur Hiyeroglif eşkalinin
6
7
8

(Far.+Ar.) maksadına uygun, hedefe güzel bir şekilde ulaşan
(Ar.) başlangıç ve köken
(Ar.) tesiri altında
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de aynı kelimeye delalet etmesi ihtimalini derpiş ederek bu cihetten tetkikata
girişmiş ve filhakika muvzubahis olan eşkalin de (Klopatra) ismine delalet
ettiğini görmekle (Hiyeroglif) hattının sekiz harfini keşfe muvaffak olmuştur.
Bu sekiz harf sayesinde diğer harflerin sırasıyla keşfe muvaffak olduğunu
beyana hacet yoktur. Bilahare Mısır asar-ı atike ilmiyle tevaggul eden
ulemanın tetkikat ve taharriyatıyla Hiyeroglif yazısında 3000 adet eşkal-i
muhtelife istimal edildiği ve bunlar meyanında 1400 adedinin harflere
delalet ettiği anlaşılmış bir de Hiyeroglif hattının hiyeratik (HIERATIQUE) ve
demotik (DEMOTIQUE) namıyla yekdiğerinden farklı iki nev müstamel
bulunduğunu tebeyyün etmiştir. Bu iki nev hattan birincisi olan hiyeratik
(HIERATIQUE) yani mübarek yazı ruhban ve rical-i ruhiyenin esrar ve hafayayı diniye-yi avamdan gizlemek ve nev umma yed-i inhisarlarında bulundurmak
maksadıyla kendi aralarında kullandıkları yazıdır ki, asırların müruruyla
umum tarafından kullanılan seri ve işlek bir el yazısı olmuş ve Fenike harfleri
de bunlardan alınmıştır.
Demotik (DEMOTIQUE) yazısı ise bidayetlerde ruhban ve rical-i ruhaniyeden
hariç kalan kâffe-yi tabakat-ı nâsın istimal ettiği umumî bir yazıdır. İşte
mikdar-ı eşkali ve envaı hakkında bir nebze malumat verdiğimiz Hiyeroglif
yazısının ne suretle vücuda geldiği ve bidayette ne hâlde bulunduğuna dair
ber-vech-i zîr malumatı vereceğiz.
Evvel ba evvel şunu arz edelim ki, Hiyeroglif yazısı dört bin sene mukaddem ve
belki daha evvel icat ve ihdas edilmiş bir yazı olup bizim bugün kullandığımız
yazının istinat ettiği hurufat esaslarına tabi oluncaya kadar tamam dört
mütenevvi safahat-ı tekamülden geçmiştir.

Hiyeroglif yazısının birinci safhası
Mısır yazısının başlangıcı demek olan bu safhada hayvanat, nebatat veya
masnûat-ı beşeriye gibi maddi şeylerin tahriren tespiti için bu şeyleri
andıracak resimler yapılmıştır. Mesela arslan kelimesi ifade için arslana
delalet eden resim ve güneşi hatırlatmak için merkezine nokta mevzu (
)bir
muhit-i daire ve bunlara mümasil daha birçok kelimeler için mensup şekiller
kullanılmıştır. Birinci safhada müstamel bazı eşkal
ile delalet ettikleri
manalar ber-vech-i zîr irâe edilmiştir.
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İkinci safha
Bu safhada tersimi doğrudan doğruya mümkün olmayan mücerredat için
rumuzlu resimler kullanılmıştır. Mesela neşe ve şetaret kelimesini ifade için
raks eden bir adam resmi kullanılarak (

)şekliyle temin-i maksat edilmiş ve

bu kabilden olarak rüzgar kelimesi için de kabarmış bir yelken resmi (
)
cenk ve cidal manasını ifade için bir elinde kalkan ve diğer elinde mızrak
tutan şu (
) şekil istimal edilmiştir. Veyahut esasen birinci safhada
müstamel olan eşkalden bazıları basit olanları mürekkep ve mürekkep
olanları basit bir hâle ifrag edilerek husule gelen yeni şekil yeni bir kelime ve
manaya tahsis edilmiştir. İşte bu vechile mesela yukadarı da gördüğünüz
şuâlı şekil güneş manasına müstamel iken şuâya delalet eden küçük çizgiler
hazf edilmek suretiyle basit bir hâle irca edilmiş ve binaenalyh sadece (
şekli gün manasına tahsis edilmiştir. Kamer manasına delalet eden (

)

) şekl-

basiti önüne yıldız vaz'ı suretiyle ( ) mürekkep hâle ifrag edilerek dört
haftanın mecmu demek olan ay kelimesine tahsis edilmiştir.

Üçüncü safha
Eski Mısırlıların lisanında ()را, ()تا, (ٛ)ل, (ِٛ), ( )فاilah bibi tek heceli birçok kelimeler
mevcut bulunmuş olduğundan bu gibi kelimeleri iraye eden şekil ve resimler
ait olduğu maddeye değil telaffuz itibariyle hasıl ettikleri heceye delalet
hususunda istimal edilmişlerdir. Birinci safhada gördüğümüz (
) şekli ağız
manasına müstamel olduğu hâlde bu mana bertaraf edilerek Mısır lisanıyla
ağız manasına delalet eden ( )راhecesine ve (
) su manasına iken Mısır
lisanında su demek olan (ِٛ) hecesine tahsis edilmişler ve binaenaleyh bu
safhada Hiyeroglif yazısı rumuzî mahiyetinden maada bir de hecâyî ()٘جای
mahiyet iktisap etmiştir. Haddizatında son derece hayiz-i ehemmiyet olan bu
hecâyî safhayı ber-vech-âti teşbihle daha ziyade izah edelim. Eski Mısırlıların
lisanı Türkçe olduğunu farz ederek mesela fesat kelimesinin yazılması icap
ettiğini tasavvur edelim. Mısırlılar bu kelimeyi yazmak için aynıyla bugün
resimli bilmecelerde takip olunan usule müracat ederek fes ve ad hecelerine
tekabül edecek bir madde veya şeyin resmini yaparlar idi. Binaenaleyh fes ve
7
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ad şekilleri yan yana getirilerek hîn-i telaffuzda9 fes+at heceleri zuhura
gelmekle matlup hasıl olurdu.
Dördüncü safha
Bundan evvelki safhada hecâyî mahiyet iktisap etmiş olan Hiyeroglif yazısı bu
safhada hecelerin tek bir harf menzilesine irca edilmeleri üzerine tamamıyla
elifbayı ALPHABETIQUE mahiyet iktisap etmişlerdir. Mesela, ağız manasına
olan ( )راhecesine delalet eden malum şekil sadece bir /r/ ( )رharfi olarak
istimal edilmiş ve daha buna benzer müteaddit hecalar heca hâlinden çıkarak
münhasıran PHONNETIQUE savtî ve tabir-i diğer ile elifbayî mahiyet iktisap
etmişlerdir. İşte sırasıyla görmüş olduğumuz dört muhtelif safhaların
sonucunda Mısır yazısı hâlâ bugünkü yazıların istinat ettiği ve mantıki
olabilmek için herhangi bir yazının daima istinada mecbur olduğunu elifba-yı
esasata tabi olmuştur. Ve bu safhaya vürud ve intikali neticesinde harf olarak
kullanılmaga başlanılan ve seda itibariyle Latin elifbasına tekabül eden
demotik ve hiyeratik harfleri ber-vech-i zîr irâe edilmiştir. Hiyeratik yazısından
evvela Fenike harfleri ve bunların ıslah edilmesiyle Yunan harfleri ve
bunlardan, Latin harfleri vücuda gelmiştir.

Seda itibariyle Latin hurufatına tekabül eden Mısır-ı kadim demotik
harfleri

9

(Ar.) telaffuz anı
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Latin harflerinin ilk esaslarını teşkil eden hiyerotik harfleri

Mahiyeti izahât-ı ânife ile kâfi dercede anlaşılmış olan (hiyeroglif) yazısından
sonra tetkik sırası Fenike harflerine gelmiş olduğundan şimdi de bunların
mahiyeti hakkında izahât-ı lazıme itâ edeceğiz.

Fenike harfleri
Bundan 3000 bin sene mukaddem şimdiki Beyrut, Sayda, Sur, Yafa ve kısmen
Cebel-i Lübnanın eteklerinde sakin olan Fenikeliler hakikaten zeki ve
müteşebbis ve bahusus ticarete fevkalhad kabiliyetli bir millet olup o zamanlar
şimdiki gibi çıplak olmayan Lübnan dağlarındaki ormanlarda hasıl olan
mebzul kerâste ile metîn gemiler ifşa ederler ve bunlarla Suriye sahilinden
kalkıp bir taraftan bahr-ı siyah sevahilinde Kırıma kadar ve diğer taraftan
bahr-ı sefitte ta Cebel-i Tarıka kadar mevcut olan limanlara uğrayarak Asya,
Afrika, Okyanusya kıtalarında yetişen mütenevvi eşya ve mahsulatı Avrupa
milel-i kadimesine satarlar ve bu sayede temin-i refah ve servet ederlerdi.
Binaenaleyh muhtelif memleketlerde dürlü dürlü muamelat-ı cariyeleri ve
mütenevvi alaka ve hesapları olan bu tacir millet umur ve muamelatı kayıt ve
tespit hususunda sühuletle okunup yazılır bir yazıya pek ziyade muhtaç
bulunduğundan o zamanlar medeniyet ve irfan hususunda en ileride olan
9
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eski Mısırlıların yazı hususunda elde ettikleri mazbut ve mantikî esasattan
derhâl istifadeye müsâra'at10 ederek Mısırlıların tek bir savta delalet etmek
üzere kabul ettikleri 22 adet eşkalden 13 adedini tamamıyla mütebâkisini cüzî
bir tadilatla kabul edip Fenike alfabesini vücuda getirmişlerdir. Ve işte bu
elifbadır ki yavaş yavaş Asya ve Avrupa milletlerine intikal ederek elyevm
malumumuz olan bir çok yazıların zuhuruna sebep olmuştur.
Ebced, hevvez, hutti, kelemen, safes, dazag11 kelimeleri haddizatında hiçbir
manayı hâiz olmayıp Fenike harflerinin elifbadaki mevkilerini göstermek ve
zihinde kolayca muhafazalarını temin etmek maksadıyla ibare tarzında tertip
edilmiştir. Ebcet ibaresinin ne suretle vücuda geleceği zîrde gösterilmiştir.

Ceman 22 harften mürekkep Fenike alfabesi

(Ar.) acele etme
Bu üç harf Fenike elifbasında, esasen mevcut olmayıp Arap lisanının gösterdiği ihtiyaç üzerine Araplar
tarafından ihdas ve kabul edilmiştir.
10
11
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Fenike yazısından bir numune

Fenikelilere ait olan bir yüzünde menkûş olan yazılar ( ً )عثد تعkelimesini irâe
etmişlerdir ki Arapçada (Abdullah) kelimesiyle aynı manadadır.
Araplar ve İbraniler gibi (samiyü’l asl / SEMİTIQUE) olan Fenikeliler
lisanlarının tahriri için lüzumu kadar samitlere malik olmakla beraber asıl
yazısının şayan-ı ehemmiyet bir kısmını teşkil eden saitler (voyolles)den
nevumma mahrumdurlar. Bu hâl Arapçada ve İbranîde de aynıdır. Fenikeliler
bizim bugün sait tabirinden kasdettiğimiz neviden ancak bir tane harfe
maliktirler ki bu da (A) sedasını hasıl eden (
) yani alef harfidir. Fakat bu
harf de tıpkı Arapçada olduğu gibi (E) sedasının husulü içinde kullanılmış ve
binaenaleyh münhasıran (A) sedasına muhtas bulunmamıştır.
Fenikelilerin (E) saitine tekabül eden bir ( ) harf var ise de bu Arapçada
mesela sene ve Mekke kelimelerinin sonunda (E) vazifesini ifa eden (ٖ)
samitinden başka bir şey değildir.
Fenikelilerde (i) sedasına tekabül edecek hiçbir sait mevcut olmadığı cihetle
bu milletin yazısında (i) sedasının nasıl gösterildiğini anlamak için Arapçada
bu gibi saitlere malik olanların kelimelerin nasıl yazıldığını nazar-ı dikkate
11
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almak kifayet eder. Arap yazısında kelime başındaki (i) saiti için ( )اveyahut ()ای
harfleri ve kelime orta ve nihayetlerindekiler için ( )یkullanılmıştır. Fenike
yazısında da tamamıyla aynıdır.
Zammelere gelince Fenike lisanında (O, U, EU) saitlerini ihtiva eden hiçbir
lafız ve kelime mevcut olmayıp yalnız (OU) saiti müstamel bulunmuş ve bu
zammaye mukabil tıpkı Araplarda olduğu üzere (Y) /vav/ harfi kullanılmıştır.
Hâlbuki bu (v) samitinden ibaret olduğu için Fenike yazısının (voyelles) saitler
hususunda bir hâl-i mükemmelliyet irâe etmekten uzak olduğu yek nazarda
tebeyyün ve tezahür etmektedir.

Yunan-ı kadim Elifbası
Bundan iki bin beş yüz sene mukaddem yetiştirdiği ulama ve hükema
dolayısıyla tarihte maruf olan kadîm Yunanîler pratik ve muntazam bir
yazıdır. Mahrumiyetin bais olduğu müşkülattan kurtulmak üzere o zamanlar
en mütekamil bir manzara ve mahiyet irâe eden Fenike harfleri tadilat ve
ilavat-ı münasebe ile kendi lisanlarına tatbik ederek (Yunan Elifba)sını vücuda
getirmişlerdir. Yirminci sayfadaki levhanın üçüncü hanesinde eşkali irâe
olunan bu elifbada nazar-ı dikkate çarpan başlıca farklar evvel emirde Fenike
harflerinin şekil ve zarafet itibariyle daha mazbut ve daha güzel bir hâle gelmiş
olması ve bir de saitler hususunda zenginleşerek yalnız Yunan külliyatı değil
aşağı yukarı bir çok lisanlara ait elfaz ve ibaratı yazacak bir hâle gelmesinden
ibarettir.
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Latin harflerinin üç muhtelif millete ait yazılardan ne suretle
vücuda geldiğini gösteren mukayeseli levhadır

Yunan harfleri bundan üçbin sene mukaddem Sicilya Adasıyla civarında
mütevattın muhacir Yunanîler vasıtasıyla İtalya şibh-i ceziresinde
mütemekkin milel ve akvama ve ba-husus Romalılara sirayet ve intişar ederek
o zamanlar İtalya kıtasının namı olan (LATIUM) sıfatına izafeten (Latin elifbası)
namını almıştır.

Latin Elifbası
İtalyadan sırasıyla mücavir memleketlere intikal eden Latin elifbası şekil
itibariyle hissolunacak derecede farklara düçar olmamışsa da Fenike veya
Yunanîlerin bidayeten kabul ettikleri sedalar az çok duçar-ı tadilat olmuştur.
Mesela (c) harfi Fransızlarda (c) ve icabına göre (K) sedasını gösterdiği hâlde
İtalyanlar ve İspanyollar da ( )چsedasının husulü için kullanılmıştır.
Bu kabilden olarak (j) harfi Fransızlarda ( )ژharfinin mukabili olduğu hâlde
İngilizler de ( (جsedasına mukabil istimal edilmiştir. ( )شharfi için Fransızlar
13
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(C,H) ve Almanlar (SCH) İngilizler (SH) harflerini istimal etmişlerdir. Sonra sait
meselesinde de Avrupa milletleri Yunan elifbasında muhtelif zammelere
tekabül edecek huruf bulamadıklarından bizim üzüm kelimesindeki (ٚ )اsaiti
için Fransızlar (U) harfini, Almanlar (Ü) harfini ve uzun (ْٚزٚ )اkelimesindeki (ٚ)
saiti için Fransızlar (OU) Almanlar ve İtalyanlar (U) ördek (ردە نٚ )اkelimesindeki
(ٚ )اsaiti için Fransızlar (oe, eu) harflerini tahsis etmişlerdir.
Gerek İtalyancada gerek İspanyolcada (eu), (u) sedasını ihtiva eden hiçbir
kelime mevcut olmadığından her iki milletin elifbasında bu saitler mevcut ve
müstamel değildir. Elhasıl yekdiğerinden küllî cüzî farklı olan lisanlar gibi
muhtelif milletlerin yazılarında müstamel olan Latin harfleri dahi seda
itibariyle farklar irâe etmektedir. Risalemizin mukaddimesinde sadet ve
gayemizin neden ibaret olduğunu izah ettiğimiz sırada bizim bugün
kullandığımız Arap harfleriyle Latin harflerinin Fenikelilerden alınmış aynı
harfler olduğu hâlde sağdan veya soldan yazılmak hasebiyle yekdiğerinden
farklı görünmekte olduklarını izah ve ispat edeceğimizi beyan etmiş idik.
Şimdiye kadar muhtelif yazıların mahiyet ve eşkaline ait verdiğimiz izahatın
layıkı vechile anlaşılmış olması hasebiyle maksadımızı şimdi ispat edebilecek
bir vaziyette bulunuyoruz demektir. Binaenaleyh her iki cins hurufu yan yana
getirerek müşâhebet meselesini ispat edelim:

Harflerimizle Latin harflerinin müşabehet teması ber-vech-i âti
mukayeseli eşkal ile tavazzuh etmektedir
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Esasen Fenike harflerinden alınmış olan Arap ve Latin harflerinin şekil
itibariyle mahiyet-i asliyelerini muhafaza etmekte oldukları irâe ettiğim eşkal
ile tebeyyün ve tezahür etmekte olduğundan cesaret alarak milletimizin vadiyi irfanda seri hâlvetlerle ilerlemesine medar olacak bir netice istihraç
ediyorum. Bu netice ise Arap harflerine nispeten mühim ıslahat ve tadilata
mazhar olan ve Arap yazısının sol taraftan yazılmasından başka bir şey
olmayan Latin harflerinin Türkçemiz için kabulüdür.
Bu fikrin ne gibi esbap ve mütalaat tahtında tebadür ettiğini muhterem
kârilerime arz edebilmek için evvelemirde bugünkü yazımızın irâe ettiği
müşkülat ve mahâziri12 taadat ederek Arap yazısının bizim gibi Turanî bir
millete münasip olup olmadığının arz ve izahına şürû ediyorum.

Arap yazısı türkçeyi yazmak için muvafık mıdır? müşkülat ve
kusurları neden ibarettir?
Hicretten birkaç asır mukaddem edvar-ı tekamül geçirerek tirâşide ve zengin
bir hâle gelmiş olan lisanları sayesinde Emevîler, Abbasiler devrinde Arapların
bütün dünyaya ulum ve fünûn-ı envârını neşre muvafık oldukları tarihen
müspet bir hakikattir. Hâlbuki Arapça gibi zengin olmayan lisanımızın hâl-i
tekemmüle gelebilmesi için daha nice zaman geçmesi icap etmektedir. Esasen
muhtaç-ı tekemmül olan lisanımızın hâli malum iken bir de Arap yazısının
bize göre elverişli bir yazı olmaması bizi iki cihetle duçar-ı acz etmektedir. Arap
harfleri (samit-consonnes) itibariyle Arapçanın kâffe-yi kelimatını tahrire kâfi
ise de muntazam ve mazbut (sait-voyolles)lerden mahrum bulunduğundan
Türkçemizi yazmağa ve dürüst okumaya gayri kâfi bulunmaktadır.
Arap yazısının saitleri
Arapçada sait vazifesini ( ی،ٖ ،ٚ ، ا/elif, vav, he, y) harfleri ifa etmektedir.
Fethalar
Latinlerin (A), (E) Saitlerine mukabil Arap yazısında ( )اharfi kullanılmaktadır.
âdem, emin (ٓ اِی،َ )آدkelimelerinde olduğu gibi.
Kelime ortalarında veya sonlarında (E) sedasının istimaline lüzum olduğu
vakit aynıyla Fenikelilerin ve İbranilerin tarzları üzere (ٖ) harfi kullanmaktadır.
( ٗ ِى،ٕٗ )سsene, mekke kelimelerinde olduğu gibi. Bu /he/ (ٖ) harfi fatiha (ٗ)فاتح
kelimesinin sonunda olduğu üzere (A) sedasını da vermektedir.
Zammeler
Arapçada (ou) dan başka zamme olmadığından bu yegane zammeye mukabil
de tıpkı Fenikelilerin ve İbranilerin kullandıkları /vav/ (ٚ) harfi istimal
12

(Ar.) engeller, sakıncalar
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edilmektedir. (ou) sedası kelime başında vaki ise mesela
unsur ()أصر
kelimesinde görüldüğü üzere hemze ile yazılmaktadır. Hâlbuki, aynı zamme
mektup (بٛ )ِىتkelimesinde görüldüğü vechile /v/ (ٚ) harfiyle irâe edilmektedir.
ululemr, ölü gibi bir takım kelimelerin başında vaki olan (ou) saiti (ٚ )اtarzında
çift harfle gösterilmektedir.

Kesreler
Arapçada kelime başında vaki olan (i) sedası için mesela ifham (َاٙ)اف
kelimesinde ( )اile iman (ْ )ایّاkelimesinde ( )ایtarzında olarak çift harfler
kullanılmakta. Kelime sonlarında veya ortalarında (i) sedasını hasıl etmek için
mesela: medenî ( ;)ِدٔیaklî ( ;)عمٍیnaklî ( ;)ٔمٍیhakikî ( )حمیمیkelimelerinde
görüldüğü üzere münhasıran ( )یharfi kullanılmaktadır. (samitlere yani
consonnes)lara gelince (ه،و،م،ل،ك،ق،ف،غ،ع،،ظ،،ط،ض،ص،ش،س،ر،ذ،د،خ،ح،ج، )بden ibaret
olan yirmi dört harf Arabî lisanda mevcut ve müstamel olan kâffe-yi elfaz ve
kelimatın tahririne kifayet etmekte ise de bir çok kelimatta saitler ihmal
edilerek yazıldığı için bir kelimenin doğru okunabilmesi gayri mümkün
bulunmakta ve yazının mantıkî olmasından mütevellit müşkülat hasebiyle
Arapça bir ibareyi doğru okuyabilmek için Arap ve Türk çocukları birkaç sene
mütemadiyen sarf, nahv-i Arabî kavaidini öğrenmeye mecbur olmaktadırlar.
Hâlbuki eğer Araplar Latin yazısında olduğu vechile saite lüzum olan yerde
sait istimalini vaktiyle kabul etmiş olsalardı yalnız Arap çocuğu değil hatta bir
ecnebi çocuğu bile nihayet bir ayda Arapça bir ibareyi doru dürüst
okuyabilirlerdi!...
Arapça bir ibareyi sadece doğru okuyabilmek için kaç seneler sarf, nahiv
tahsiline hacet mesettiğini beyana hacet yoktur. Binaenaleyh Arap yazısının
kolay ve dürüst okunur bir yazı hâline gelmesi biz Türklere ait bir mesele
olmayıp dorudan doğruya Arapların düşüneceği bir şeydir.
Bu izahatı i'tâdan maksadımız Arap yazısının bizim gibi Turanîyü'l-asl olan
Türk milletinin istimaline elverişli bir yazı olmadığını izah ve ispattan ibarettir.
Türkçemizde Araplarda olduğu gibi yalnız (ou) zammesi değil fakat (u, eu,
o)'dan ibaret daha üç nevi zammeye şiddetle ihtiyaç vardır. Elyevm ceman dört
nev zamme rolü ifa eden yegane (ٚ) harfi ise maksadı katiyen temin edemiyor.
Mesela: kol (يٛ ;)لkul (يٛ )لbunlar ayrı ayrı iki manaya delalet eden (KOUL) (KOL)
kelimeleri olup hangisinin (KOUL) hangisinin (KOL) tarzında okunacağı belli
olmayıp karine delaletine terk edilmiştir. Bu kabilden olarak on (ْٚ ;)اun (ْٚ)ا
kelimeleri (OUN), (ON) sedalarını hasıl eden ayrı ayrı kelimeler olduğu hâlde
hangisinin (OUN) ve hangisinin (ON) tarzında okunacağı malum değildir. Dört
nev zamme vazifesini tek başına ifa eden /vav/ (ٚاٚ) harfi gibi /elif/ ( )اharfi de
beş muhtelif vazife ifa etmekte ve mesela:
Ahmed ( )احّدkelimesinde(A) vazifesini
emin (ٓ )اِیkelimesinde /E/ vazifesini
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ihsan (ْ )احساkelimesinde /İ/ vazifesini
urcûfe (ٗفٛ )ارجkelimesinde /U/ vazifesini
ensar ( )أسرkelimesinde (OU) vazifesini ifa etmektedir.
Kesre hususunda teşevvüşât13 göze çarpmaktadır. Malumumuz olan /elif) ()ا
harfi ikdam kelimesinin başında (i) saiti olduğu hâlde emir ( )اِیرkelimesinin
ortasındaki (i) saitine mukabil /y/( )یharfi kullanılmakta ve hâlbuki /y/ ()ی
harfi hublâ ( ;)حثٍیmülgâ ( ;)ٍِغیa'lâ ( )اعٍیkelimelerinin sonlarında görüldüğü
üzere (A) saiti vazifesi de görmektedir. İşte Araplar için bile bâdî-yi müşkülat
olan bu gayri mazbut saitler biz Türkler için büsbütün mahzurlar irâe
etmektedir.
Saitler hususunda lisanımızın ihtiyacına tekabül edemeyen Arap yazısı
samitler itibariyle de bizim katiyen kullanmadığımız ve hançeremizden
çıkaramadığımız bir takım savtlara malik bulunmaktadır. Mesela bizim için
/ha/ ( )حharfi /he/ (ٖ) mesabesindedir. Mesela Muhammed ( )دمحمkelimesini bir
Türk (دّٛ٘ )ِاtarzında okumaktadır. /ayın/ ( )عharfinde de aynı mütalaa vardır.
Adil kelimesini (ً )آدیtarzında telaffuz etmektedir. Buna da sebep Turanî olan
Türklerin lisanlarında /ha/ ( )حve /ayın/ ( )عharfinin mevcut olmamasıdır.
/sat) ( ;)ص/dat/ ( ;)ض/tı/ ( ;)ط/zı/( )ظharfleri de böyledir. Türkler sabri ()صثری
kelimesini ()ساتری, ()زاتیت( )ضاتط, (رٛر( )طاتثٛ ;)زاٌُ( )طاٌُ( ; )تاتtarzında telaffuz
etmektedir. Binaenaleyh Türkün hançeresi ()ح, ()د, ()ص, ()ض, ()ط, ()ط, ()ع
harflerini Araplara mahsus olan tarzlara hasıl edemeyeceği için bize lazım
gelen müspet ve muntazam bir elifbada bu harflere katiyen lüzum yoktur. Bu
harfler Arapların ihtiyacât-ı lisanlarına ait olduğu cihetle bizim için gayri
mevcut mesabesindedir. İzahât- ânifeden hasıl olan netice Arap yazısının
Araplara küllî cüzî muvafık bir yazı olduğu hâlde bizim ihtiyacımıza gayri
muvafık olduğundan ibarettir.

Arap yazısının müspet ve mantıki bir yazı hâline ifrâğı mümkün
müdür?
Vaktiyle din-i İslamı kabul etmiş olan ecdadımız Türkçemizi yazmak için Arap
yazısını kabul ettikleri esnada bu yazının bize münasip olup olmadığı ve ne
gibi hususatta tadil veya ıslaha muhtaç olduğunu her nasılsa nazar-ı dikkate
almadıkları için noksan bir yazı yüzünden şimdiye kadar gelmiş geçmiş
milyonlarca Türk maarifinden layık-ı vechile istifade edememiştir. Lisanlar da
bedenler gibi muhtelif ve mütefâvit14 olduğu cihetle nasıl ki mülahham15 bir
adama göre yapılmış bir elbise bilâ-tadil bir zayıf adamın bedenine münasip
düşmezse, yazı hususunda aynı hâl mevcuttur. Samiyü'l-asl olan Arapların

13
14
15

(Ar.) karışıklıklar
(Ar.) çeşitli, farklı
(Ar.) şişman
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lisanları ne telaffuz, ne de ahenk ve şive itibariyle Türkçeye benzemeyen bir
lisandır.
Binaenaleyh Arap lisanına mahsus olan yazı Türkçeye olduğu gibi tatbik
edilirse işte bugünkü yazımız gibi sakat, noksan bir tarz-ı tahrir vücuda gelir.
Şimdi bir mesele varid-i hâtır oluyor. Vaktiyle ecdadımızın bila-tetkik alâhâlihî
kabul ettiği bu yazıyı şimdi acaba bizim tanzim ve ıslah etmekliğimiz mümkün
değil midir? Senelerden beri devam eden tetkikatım neticesinde hasıl ettiğim
kanaata nazaran
hem mümkün değil ve hem de bununla uğraşmak
beyhudedir.
Çünkü Arap yazısı bir harfin başında, orta, nihayetinde olmasına nazaran üç
dört şeklini istimal etmekte
olduğundan bir harfin dört şekli olması
hattızatında büyük bir nakısadır. Mesela bahr ( )تحرkelimesinin başındaki /be/ ( )بharfi
()ب, cip ( )جیةkelimesinin ortasındaki ( )ب = بve nihayetindeki (  )ب =بtarzında ve edep ()ادب
kelimesinde ise hâl-i aslisinde olarak ( )بtarzında yazılabiliyor. Diğer harflerin
kâffesi de aynı hâlde olduğundan matbaalarda Türkçe ibareleri dizebilmek için
tamam (450) muhtelif eşkâl-i hurûf kullanılmaktadır.
Hâlbuki Latin yazılarında gerek el yazısı ve gerek matbaa yazısı için her harfin
ancak bir şekli müstamel olduğu için bir Avrupalı mürettep otuz şekille
herhangi ibareyi dizebilmektedir. Biz de Arap harflerini yegane şekil tahtında
yazabilmek için ıslata kalkışacak olursak matbaa yazısında bir dereceye kadar
muvaffak olsak bile, el yazısı dahi harflerin yegane şekilleriyle birbirine
rabtederek yazmaya kalkıştığımız vakit, acîp ve garîp bir yazı zuhur edecektir.
Tamir ve ıslahı gayri mümkün bazı kâr-ı kadîm16 binalara benzeyen üç bin
sene mukaddem Fenikelilerden gerek usul ve gerek şekil itibariyle nasıl
alınmış ise öylece kalarak tahavvülat ve tekemmülât-ı tedrîciyeden mahrum
kalmış olan Arap yazısını ıslaha kalkışmak büsbütün ifsadına bais olmak
demektir. Binaenaleyh umur ve hususat-ı diniyemize ait olan Kuran, hadis,
fetevâ kitaplarıyla mezar taşları kitabeleri ve cevâmi ve mesâcitteki Arapça
levhalar münhasıran Arap harfleriyle yazılacaktır. Fakat umûr ve husûsat-ı
dünyeviyemiz için mesela, ulum ve fünuna, ziraata, sanayiye, ticarete,
hıfzulsıhhaya, vesaireye ait olan şeyleri Arap harflerinin soldan yazılmış
nevinden başka bir şey olmayan Latin harfleriyle yazalım. Zaten bundan
mukaddem kısm-ı mahsûsunda izah ve ispat ettiğim vechile Arap ve Latin
harfleri eşkâl itibariyle yekdiğerinin aynı olduğu için bunları kabul
etmemekliğimize bir sebeb-i ciddî yoktur. Latin harfleri yani sol cihetten
yazılmış Arap harflerini kabul etmekle elde edeceğimiz fevâit ve teshilâta
gelince onları da biruce ber-vech-zîr beyan edelim.

16

(Far.+Ar.) eski zaman işi
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Soldan yazılmış arap harfleri demek olan Latin harflerini kabul edersek
ne gibi fevâyide dest-res olacağız
Irken, lisanen bize müşabih olan Macarlar bugün Avrupa akvamı arasında
gerek medeniyet gerek sanayi ve ziraat velhasıl kâffe-yi şuabatta terakkiî etmiş
Turanî bir millettir. Bugün Macaristan’da okuyup yazmak bilmeyenlerin
miktarı yüze ikiyi tecavüz etmez. Buna da sebep Macarların bin seneden beri
Latin harflerini kabul etmiş olmalarıdır. Maarifin taamüm ve intişarı okuyup
yazmak ve tabir-i diğerle kütüp ve matbuat vasıtasıyla olduğuna nazaran bir
yazının kolay okunup yazılması, okuyup yazanların miktarını fevkalhadde
tezyît eder. Hâlbuki bizim noksan ve müşkülü'l-kırâe yazımız yüzünden
okuyup yazanlar o derece mahduttur ki, en mükemmel muharrirlerimizin bir
eseri en çok satıldığı vakit üç bin nüshayı geçmiyor. Sonra gazetelerimiz de
böyledir. En sürümlü gazetemiz günde 12.000 nüsha ancak basılabilmektedir.
Hâlbuki yanıbaşımızdaki Bulgar komşularımızın Sofya’da münteşir Mir
Gazetesi yevmî yetmiş bin ve Romenlerin Bükreşde münteşir (Üniversül)
gazetesi yevmî iki yüz bin nüsha basmaktadır. Bizim yazımızın sekâmeti17
yüzünden Anadolu ve Rumelideki Türk çocukları mektebe devam etmek
istemiyorlar ve mektepleri adeta darü'l-mücâzât18 telakkî ediyorlar. Sonra
münhasıran bir ibareyi doğru dürüst okuyabilmek için la-akal bir iki sene
vakit ve bir çok da nakit sarfettikleri hâlde çocuklarımız yine bir gazeteyi
doğru dürüst okumaya muvaffak olamıyorlar. Hatta oldukça tahsil görmüş
kimseler meyanında bile mahzâ yazımızın noksanlığı yüzünden kütle (ٍٗ)وت،
mıntıka (ٗ )ِٕطمitfaiye (ٗ ;)عطفاییinas ( ;)أاثşak ( ;)شكmemurin (ٓریِٛ )ِاve bunlara
mümasil bir takım kelimeleri yanlış telaffuz ve kıraat edenlere tesadüf
edilmektedir.
Devâir-i resmiye banka ve sair müessesat-ı hususiyemizde muharrerat el ile
tebyîz edildiği için vakit ziyâını istilzâm etmektedir. Hâlbuki Latin harfleri
sayesinde dakdilografi denilen yazı makinesiyle işler hem muntazam ve
yeknesak ve hem de pek cüziî bir zamanda husule gelecektir. Daktilografi
sayesinde birçok kızlar ve kadınlarımız namuskârâne bir surette temin-i
maîşete muvaffak olacaklardır ki, bu az bir fayda değildir. Latin harflerini
lisanımıza tatbik edecek olursak herhangi bir Türk çocuğu Türkçe bir gazete
veya kitabı şimdiki gibi birkaç sene de değil azamî bir ayda muntazaman
okuyup yazabilecek ve okuyup yazmak gibi âdî bir bilgi için sarfına mecbur
olduğu aziz vakitlerini hakikî ve faydalı malumat-ı ilmiye ve fenniye istihsaline
sarf edecektir ki bunun da ne derece mühim bir kaide olduğu müstağni-yi
kayd ve beyandır.
Latin yazısı sayesinde memleketimizin en hücra karyelerine kadar nâfi fikirler
risale ve kitap ve gazeteler vasıtasıyla intişar edecek ve asırlardan beri refah ve
17
18

(Ar.) hastalık
(Ar.) cezaevi
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saadetten mahrum olarak yaşayan Türk köylü kardeşlerimiz fî-mâbad hayat-ı
maddiye ve maneviyyeleri itibariyle İsviçre, Alman, Macar köylüsünden farklı
olmayacak belki daha yüksek bir mertebeye vasıl olacaktır. Milletimize ez-her
cihet fevâit bahşedecek olan Latin harflerinin elifbamızdaki şekilleri neden
ibaret olacağını ber-vech-i zîr gösterelim.

Türkçemiz Latin harfleriyle nasıl yazılacak?
Bize Lazım Olan Samitlere Tekabül Eden Latin harfleri
ب

B

پ

P

ت

T

ث

S

Araplara lazımdır. Bize lüzumu yoktur. ( )ثmakamında (S) harfini
kullanmak kâfidir.

ج

J

Bu harfi İngilizler gibi ( )جmakamında kullanacağız.

چ

Č

İtalyanların tarz-ı istimaline müşabih olarak (c) harfini ()چ
makamında kullanacağız.

ح

H

Türkçemizde ( )حsedasına malik kelime olmadığı için bu sedayı
muhtevî olan Arapça kelimelerde kullanacağız.

خ

X

Yunanîler bu harfi ( )حmakamında kullandıkları gibi biz de ()خ
makamında kullanacağız.

د

D

ذ

Z

ر

R

ز

Z

ژ

Ž

س

S

ش

Š

(S) harfinin
kullanacağız.

ص

﮶

Bize lazım değildir. ( )صharfini ihtiva eden Arabî kelime yazmak
için kullanacağız.

( )ذMahsusen Araplara ait bir harf olup bize lazım değildir. (Z)
harfiyle temin-i maksat edebiliriz.

üstüne

(Š)

işareti

koyarak

()ش

mukabilinde
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ض

﮶

Bize lazım değildir. ( )ضharfini ihtiva eden Arabî kelime yazmak
için kullanacağız. (Z)

ط

﮶

Bize lazım değildir. ( )طharfini ihtiva eden Arabî kelime yazmak
için kullanacağız. (T)

ظ

﮶

Bize lazım değildir. ( )ظharfini ihtiva eden Arabî kelime yazmak
için kullanacağız. (Z)

ع

δ

( )عharfinin bize her ne kadar lüzumu yoksa da ( َ عد،َ )آدâdem,
adem gibi telaffuzu nispeten müşabih fakat mana itibariyle farklı
olan kelimeleri göstermek için kullanacağız.

غ

g

ف

F

ق

K

ن

q

گ
Bunu sağır kâf mukabili kullanacağız.

ݣ

ي

L

َ

M

ْ

N

ٚ

V

ٖ
ی

Y

Latin harfleriyle elifbamız ve harflerimizin isimleri ber-vech-âtidir
A

a

I

kesre-i
sakîle

B

be

J

cim

kef

C

ce

K

kaf

ef

q

kef
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D

de

L

lam

R

er

E

e

M

mim

Z

ze

F

ef

N

nun

Z

je

δ

ayın

O

o

S

sin

G

gayın

Ö

eu

S

şın

H

he

U

ou

T

te

X

hı

Ü

ü

V

vav

I

ey

P

pe

Y

ye

Saitlerimiz de VOYOLLES ber-vech-âti olacaktır
آ

A

âdem (َ ;)آدarz ( ;)ارضat ( ;)آتav (ٚ )آkelimelerindeki ( )آ
sedalarına mukabildir.

آ

E

edep ( ;)ادبesnemek ( )اسِٕٗهkelimelerinin başlarında
ve ortalarındaki (E) sedalarına mukabildir.

اِا

İ

kesre-yi hafife yani inci ( )ایٕجیkelimesinin başındaki
ve sonundaki ( )ءیsedalarına mukabildir.

I

kesre-yi sekîle yani ılık ( )ایٍیكkelimesinin başındaki
( )ءیsedası içindir.

U

uzun (ْٚزٚ )اkelimesindeki saitine mukabil
kullanacağız.

Ü

üzüm (َٚزٚ )اkelimesindeki (ٚ )اsaitine mukabil
Almanların tarzından iktibas edeceğiz.

O

ocak (جاقٚ)ا, kelimesindeki (ٚ )اsaitine mukabil
kullanacağız.

Ö

ördek (ردنٚ )اkelimesindeki (ٚ )اsaitine mukabil
Almanların usulünü kabul edeceğiz.
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Arapların sağdan ve latinlerin soldan yazmalarının sebep ve
hikmeti
İbraniler ve Fenikeliler gibi ırk-ı sâmiye mensup olan Araplar pek eski
zamanlardan beri sol tarafı daima meşum addetmişlerdir. Bir Arap sokağa
çıkarken hanesinden ilk adımını soldan atmaz. Sol eliyle yemek yemez,
yataktan kalkarken sol tarafından kalkmaz. İşte anı sebepten dolayı yazılarını
da soldan yazmayıp sağdan yazmışlardır. Hâlbuki ırken, lisanen Araplardan
büsbütün farklı olan Yunanlılarla Avrupalılar nazarında sağ ve sol tarafın
ehemmiyeti yoktur. Bu milletlerin sağ taraftan yazmayıp sol taraftan
yazmalarında esasen bir hikmet mevcuttur. Çünkü yazı yazacak olan sağ
kolun kanun-ı tabiiyyet muktezası olarak soldan sağa doğru gittikçe mütezait
bir zaviye teşkil ederek açıldığı malumdur. Kolu vücuttan sağa doğru
uzaklaştırıp müteakiben sola avdet suretiyle de yazı yazılması Araplarda
olduğu gibi mümkündür. Fakat, icâbât-i tabiiyyeye muvafık değildir.
Yazı hususunda Arap ve Latinlerin kullandıkları kalemin cins ve mahiyeti de
sağlık ve solluk meselesinde ihtimal ki az çok bir rol oynamıştır. Arapların
kalemleri sıcak iklimlerde yetişen bir nev-i kamış olup bizatihi mukavemetli ve
sath-ı hariciyesi mücella ve sath-ı dahilisi mürekkep emmeğe müsait olacak
derecede müsemmatlıdır. Bu kalem ile sağ cihetten amudî ve ufkî şekillerin
yazılması mümkündür. Hâlbuki Avrupa iklimi bu cins kalem yetiştirmeye
müsait olmadığından dolayı Avrupalılar pek eski zamanlardan bedan ile çelik
kalem uçlarının bir asır mukaddem icadına kadar kalem makamında kaz tüyü
kullanmışlardır. Bizatihi mukavemetten mahrum ve içi dışı mücella hafif bir
madde olan kaz tüyü ile sağ taraftan yazmak icap etse amudî çizgilerin esnayı tahririnde kalemden mürekkebin süratle akarak kagıdı telvis19 edeceği
derkârdır. Hâlbuki sol taraftan kaz tüyüne mail bir vaziyet ve icabı kadar
tazyik vermekle bu mahzurda kendiliğinden sakıt olur. Elhasıl Araplar
yazılarını Fenikeliler ve İbraniler gibi Şeâmet20 mülahazasına mebnî soldan
yazmayıp sağdan yazmak mecburiyetinde bulunmuşlar. Avrupalılar ise
kanun-ı tabiat ahkamına ve bir de kalemlerinin icâbâtına tevfik-i hareket
ederek soldan yazmak usulünü ihtiyar etmişlerdir.

19
20

(Ar) Kirletme
(Ar.) Uğursuzluk
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Türkçemizin Latin harfleriyle ne suretle yazılacağını gösteren bir
ibare

"Tarih de az çok nam ve nişan bırakmış medeniyetler gibi bu günkü avrupa
medeniyeti de ulu ve fünun esaslarına istinat ve riayet sayesinde vücuda
gelmiş ve sayede mütemadiyen terakkî ve tekamül etmekte bulunmuştur".

Latin harfleriyle arapça bazı kelimelerin nasıl yazılacağını gösteren
numuneler
ٌُعا

ALİM

حاِد

HAMİD

ُعٍی

ALİM

حّید

HAMİD

لادر

KADİR

ِاجد

MAJİD

ضیا

ZIA

ِجید

MEJİD

ضیاع

ZIA

َاد

ADEM

ًیٛت

TEVİL

َعد

ADEM

Sonuç
1860'lı yıllarda Osmanlı devletinde kullanılan Arap harfleri üzerinde bir takım
değişiklikler yapılması ile ilgili iyi niyetli çalışmalar, yaklaşık yetmiş yıl sonra,
Arap alfabesinin bırakılıp Latin alfabesine geçilmesiyle sonuçlanmıştır.
Şüphesiz bu kararı almak kolay olmamıştır. Ancak alfabe değişikliğiyle ilgili
olarak alınan bu kararın bilimsellikten ziyade siyasî bir karar olduğu
unutulmamalıdır. Bu tartışmalardan çıkarılabilecek sonuçlardan birisi de,
gerek lehte gerekse aleyhte yazılan yazılardaki üslubun sertliğine rağmen, bir
milletin varlığını etkileyebilecek alfabe değiştirilmesi konusunun özgürce ve
medenice tartışılması oldukça dikkat çekicidir. İçinde bulunduğumuz gün
itibariyle bu değişikliğin sonuçlarının hiçbir ideolojik düşüncenin etkisinde
kalmaksızın bilimsel çalışmalarla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi
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açılardan değerlendirilmesi gerekir. Bildirimize konu olan Tahsin Ömer'in
çalışmasıyla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:
Tahsin Ömer, Arap harflerinin bırakılarak Latin harflerine geçilmesi gerektiğini
savunanlardan biridir. Ömer, 40 sayfalık çalışmasında önelikle Mısır, Yunan,
Fenike ve Latin alfesinin tarihi durumu hakkında bilgi verir. Ömer, görüşlerini
tarihî ve ilmî bir zemine oturtabilmek için mücadele ettiği çok açık
görülmektedir. Ömer, kısaca Arap ve Latin harflerinin köken itibariyle Fenike
alfabesine dayandığını, birinin sağdan diğerinin ise soldan yazılması
dışındabir fark olmadığından Arap harflerinin bırakarak Latin harflerine
geçilmesinde hiç bir sakıncanın olmadığını düşünmektedir. O, Yazının
Araplarda olduğu gibi soldan sağa doğru yazılabileceğini, ancak bunun tabi
duruma uygun olmayacağını ifade ederken, Arap harfleri üzerinde yapılacak
ıslah çalışmasını da beyhude çabalar olarak niteler. Ömer'i diğer Latin alfabesi
taraftarlarından farklı kılan ise, Türkçenin Latin alfabesiyle nasıl yazılması
gerektiğiyle ilgili öneri de bulunmuş olmasıdır. Muhtemeldir ki, bugün
kullandığımız Latin alfabesinin ortaya çıkışında Tahsin Ömeri'in de katkısı
vardır.
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Temettuat Kayıtlarına Göre Selanik Şehrinde
Kimlikler
Diren ÇAKILCI, Akdeniz Üniversitesi
e-mail: direncakilci@akdeniz.edu.tr
Özet
19. yüzyılda Selanik çeşitli dini, etnik, sosyal ve ekonomik kimlikleri bünyesinde
barındıran kozmopolit bir şehirdi. Şehirlilerin, tarihi birikimden miras buldukları
kimlikleri yanında Osmanlı Devleti’nin farklı gerekçelerle kullandığı tanımlamalarla
oluşan gruplara ait kimlikleri de vardı. Ekonomik gerekçe ve kaygılarla devlet eliyle
yapılan pekçok tanımlama Selanik’in 19. yüzyıl ortasındaki sosyo-ekonomik
durumunu ortaya koyan temettuat (gelir sayımları) kayıtları vasıtasıyla günümüze
ulaşmıştır. Selanik’e ait temettuat kayıtları üzerinde yapılan çalışmalarla devletin layık
gördüğü ve daha çok dini aidiyet üzerine tanımlanan resmi kimlikler yanında,
ekonomik, sosyal, etnik, mesleki ve kültürel kimlikler tespit edilmiştir. Bu sayede
bireylerin yalnızca Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olmaları değil, hangi meslek
sınıfına tabi oldukları, gelir ve kazançları nisbetinde dahil oldukları ekonomik sınıflar,
ailevi geçmişlerinin kazandırdığı itibar ve ün, askeri veya dini görevleri dolayısıyla
kazanılan unvan ve üstünlükler gibi çeşitli olgulara ulaşılabilmektedir. Daha çok
erkeklerin bilgilerine yer verilen bu kayıtlarda kadınların durumu da ayrı bir
değerlendirme konusudur. Çoğu zaman varlıklarından dahi bahsedilmeyen kadınlar
hakkında yeri geldiğinde ayrıntılı bilgiler sunulması resmi makamların tavır ve
tutumlarının sorgulanmasında yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada söz konusu
kayıtlarda yer alan bireylerin resmi, dini ve etnik, mesleki ve ekonomik, sosyal ve
ailevi kimliklerine dair genel çıkarımlar yapılarak kozmopolit bir şehir olan Selanik’in
19. yüzyıl ortasındaki manzarası çizilmeye çalışılacaktır. Tüm farklılıklara rağmen
oluşturmayı başardıkları Selaniklilik kimliğine, farklı bir deyişle aidiyetlere rağmen
hemşehri olma bilincine vurgu yapılacaktır. Bu sayede günümüzde insanlar
arasındaki sosyal ayrışma ve çatışmaların bertaraf edilebilmesine yardımcı olmak
maksadıyla Selanikliliğin örnek teşkil etmesi ümit edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Selanik, Temettuat, Kimlik, Osmanlı Devleti, Gayrimüslimler,
Osmanlı Kenti.

Giriş
Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarının tartışmasız en önemli ve en meşhur
şehri olan Selanik, hem Rumeli hem de Osmanlı Devleti bütününün sosyoekonomik tarihine ışık tutacak özellikleri haizdi. Kozmopolit nüfus yapısıyla
bilinen Selanik 19. yüzyılda değişmeye başlayan kimlik tercihleri ve devletin
resmi kimlik tanımları sonucunda söz konusu çok renkliliğini daha da
artırmıştır. Tüm alt kimliklere rağmen 19. yüzyıl ortasında gerek merkezi
otorite için gerekse şehirde yaşayanlar için temel aidiyet bilinci dindi. Bu
nedenle Selanik’in başrol oyuncuları Yahudiler (en kalabalık nüfusa sahip),
Müslümanlar ve Hristiyanlardı.
Bölgesel sınıflandırmalar içerisinde yer alan yerleşim merkezlerinin aynı
bütünün parçaları olduğu yanılgısından ziyade, bir şehir içerisindeki aynı
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cemaate mahsus mahalleler arasında dahi farklılıklar olabileceği bilinciyle
hareket edilen bu çalışmada, reform çağı 19. yüzyılda Selanik’in en önemli
meselelerinden kimlik konusu tartışılacaktır. Temettuat defterlerinin sosyoekonomik verileri ışığında ele alınacak olan kimlik kavramının, 19. yüzyıl
ortasında Selanik için nasıl tanımlandığı ve çeşitlendiği sorgulanacaktır.
Ayrıca Selaniklilerin sosyo-ekonomik aidiyetlerinin geleneksel Osmanlı sosyal
tabaklaşmasına
nazaran
farklılık
gösterip
göstermediklerine
cevap
aranacaktır. Son raddede maksadım, Selaniklilerin sosyal dünyasının
resminin çizilebilmesine katkı sağlamaktır. Peki sosyal dünyadan kasıt nedir?
Arkonaç’ın W. S. Rogers’tan çevirip aktardığı benzetmede “Sosyal dünya sanki
müzik yapmak gibidir-müzik ancak insanlar yaptığında ve insanlar yüzünden
vardır. Çalınan müziğe ve nasıl çalındığına çok çeşitli şeyler katkıda bulunur.
Eldeki müzik aletleri, çalanların ve söyleyenlerin becerileri, yetenekleri, çalınan
parçayı idare edenin olup olmaması, varsa yorum farklılıkları, bütün bunların
hepsinin bir etkisi vardır. Müziğin nerede ve ne zaman icra edildiği fark
yaratacaktır. Bazen memnun edilmesi gereken bir dinleyici kitlesi olacaktır
hatta bazen de neyin çalınabileceği üzerinde siyasi kısıtlamalar olacaktır. Ama
müzik aletlerini çalanlar olmadıkça ortada müzik olmayacaktır.” (Arkonaç,
2008, s.8-9) şeklinde belirtilmiştir. Söz konusu benzetmeden hareketle
Selaniklilerin farklılıklarını, benzerliklerini, yetenek ve uğraşlarını, iktidar
ilişkileri ve paylaşımlarını ortaya koyarak onların sosyal dünyasını daha iyi
anlayabileceğimiz kanaatindeyiz. O halde bunu yapabilmek için onlara ait tüm
üst ve alt kimlikleri saptamak için uğraş verilmelidir.
Çalışmanın esas kaynağı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ML.VRD.TMT.d
koduyla tasnif edilen ve 1844/1845 tarihinde tutulan Selanik Yahudi,
Müslüman, Hristiyan ve Kıbtiyan mahalleleri temettuat defterleri olacaktır. Bu
çalışma ile temettuat defterlerine farklı bakış açısı sunarak, kuru istatistiki
bilgi veren örneklerden ayrışan, yeni anlatımlara sahip çalışmalara katkı
sağlanması ümit edilmektedir.

Osmanlı Devleti’nde Kimlik Tanımları
Basit anlamıyla kimlik, bireyin veya dâhil olduğu sosyal grubun diğerlerinden
farklılaştırılarak tanımlanmasıdır. Modern toplumlarda bireylerin kişisel
kabulleriyle kazanılan kimlik, geleneksel kültürlerde aynı metotla elde
edilmemekteydi. Dünyaya gelen birey içine doğduğu cemaatin kimlik tanımları
çerçevesine tabii bir kimliğe zaten sahip olmaktaydı (Özcoşar, 2012, s.172173). Birey, Osmanlı mahallesinde iktidar tarafından ekonomik ve adli olarak
denetim altında tutulduğu gibi, mahallenin aidiyet ve dayanışma ruhu
içerisinde kendi psikolojik kimliğini de inşa etme fırsatı buluyordu
(Bayramoğlu Alada, 2008, s.17). Söz konusu cemaatlerin kimlikleri ise ortak
yaşam sahası olan şehirler için özgün kimlikler yaratmıştı. Oluşan bu
şehirlilik kimliği tümden gelimci bir yolla tüm farklılıklara rağmen şehirdeki
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her bir cemaat ve cemaatlerdeki her bir bireyin ortak özellikleri haiz
hemşehrilik kimliğine sahip olmasına vesile olmuştu. Öyleki tüm farklılıklara
rağmen inşa edilen bu ortak kimlik bilinci ortak yaşam sahasındaki nizam ve
huzurun teminini de kolaylaştırmış olmalıdır.
Ortaylı’nın kimlik tanımında belirttiği gibi, kimlik bir kavmin belirli bir din
etrafında toplanmasıydı (Ortaylı, 1999, s.25). Foucault’ya (2003) göre ise
beden ve birey gibi kimliği de iktidar yaratır. O halde Osmanlı merkezi otoritesi
tarafından teşkil edilen millet sistemindeki dini; ve sosyo-ekonomik kıstaslarca
şekillendirilen sosyal kategoriler (anasır-ı erbaa) iktidar tarafından tayin
edilmiş en belirgin kimliklerdi. Bunlar haricinde Osmanlı topraklarında
yaşayan her bireyin sahip olduğu üst kimliğin “tebaa-i Devlet-i Aliyye’den
olma” olduğunu unutmamak gerekir. Bu birincil kimlik Tanzimat ile birlikte,
milliyetçi akımlara karşı bir savunma stratejisi olarak kullanılan Osmanlıcılık
idealinin de temeliydi. Bu kimlik dini sınırları aşmış ve Osmanlı saltanatına
bağlılık esasına dayandırılmıştı (Mazower, 2013, s.212). Osmanlı tebaasından
olan her bireyin dil, din, etnik veyahut kültürel özellikleri ne olursa olsun
bunları yaşama ve yaşatma özgürlüğü muhakkaktı. Bunu mümkün kılmak,
Allah tarafından halkı korumak ve gözetmekle vazifelendirilen Osmanlı
sultanlarının da zaten meşruiyet dayanağıydı. Bu çerçevede hakim kültürün
empoze edilmeye çalışılması gibi bir kimlik tehdidi ile karşı karşıya kalmayan
tüm Osmanlı unsurlarının homojenize edilme gibi bir gayeden uzak, aksine
tüm renkleriyle bir bütünlük yaratacak toplumsal sistemle yönetilmesi
beklenilendi. Koyuncu’nun ifade ettiği gibi “heterojenlik içinde bir bütünlük”
olarak ifade edilebilecek olan bu sistem Osmanlı tipi bir yaşam tarzını
geliştirmişti. Ona göre çok çeşitlilik arz eden Osmanlı toplumu birarada
yaşama hususunu da başarmıştı (Koyuncu, 2004, s.203).
Selanik Temettuatları ve Kimlik Tanımlarında Önemi
“Klasik Dönem”de anasır-ı erbaa (kalemiye, seyfiye, ulema ve reaya) ile millet
sistemine yaslanan ve Karpat tarafından “çift yapılanma sistemi” (Karpat,
2006, s.71-72) olarak kavramlaştırılan Osmanlı toplum yapısının 19. yüzyılın
başı itibariyle değişmeye başladığı varsayılır (Adanır ve Faroqhi, 2011, s.37).
Ancak bunun her bölge için farklı süreçlerle ve farklı bir kronolojiyle
gerçekleştiğini bilmek gerekir. Kimlik özelliklerinin milliyetçi söylem ve
ideolojiyle Balkan toplumlarına tam anlamıyla nüfuz ettiği 19. yüzyılın ikinci
yarısından sonra -bilhassa yüzyılın sonunda- “çift yapılanma sitemi”nin temel
ayaklarından olan “millet” kavramının ve bu kavram çerçevesinde dini
aidiyetler temel alınarak kimlik tanımı getirilen cemaatlerin etnik bir tasnife de
tabi tutulması bahse konu yapıyı kökten değiştirmiştir (Adanır ve Faroqhi,
2011, s.38-39). Bu noktada 19. yüzyıl öncesi kimlik tanımları veya yüzyıl
sonunda başkalaşan tanımlar ile Osmanlı Devleti’nin birbirinden farklı
tarihsel süreçlere sahip merkezlerinde hele de değişimin durmaksızın devam
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ettiği yüzyılın bütününde uygulanması anakronizmin somut bir örneği
olacaktır. Bu nedenle 19. yüzyılda şehirlerin sosyo-ekonomik yapısını yansıtan
ve şehirli cemaatler yanında bireylerin özelliklerini de gösteren etkenler söz
konusu değişim sürecindeki değişimlere ışık tutacaktır. Temettuat defterleri
de bu kabilden malzemeler olması bakımından önem arz etmektedir.
Kozmopolit toplum yapısı ile meşhur Selanik’e ait 1844/1845 yılına ait
temettuat kayıtları (Selanik temettuatları üzerine istatistiki bir değerlendirme
için bkz. Gökaçtı, 1997) sözü edilen anakronizm yanılgısına düşmeden 19.
yüzyıl ortasında Selanikli kimlikleri ele almamıza fırsat tanımaktadır. Osmanlı
toplum kategorizasyonunun esas kıstası (din haricinde) ekonomik konum
olduğundan, değişen vergi mükellefiyeti sistemiyle kazanca dayalı vergi
toplanması usulünün bir gereği olarak hazırlanan bu kayıtların haiz olduğu
tanımlar, kavramlar, tasnifler ve ayrıntılar şehrin değişmekte olan sosyoekonomik yapısını yansıtması bakımından önemlidir (Kütükoğlu, 1995, s.395;
Öztürk, 2003, s.287). Foucault’nun fikriyle hareket ederek kimliklerin iktidar
tarafından inşa edildiği görüşüne inandığımızda ise Osmanlı merkezi iktidarı
eliyle belirlenen kaide ve usullere uygun olarak tutulan bu defterlerin,
ahalinin belirli sıfatlarla tanımlanarak kimlik tasniflerinin listelendiği kayıtlar
olarak okunması mümkündür. Birçok merkeze ait temettuat defterleri
arasında yapılan çalışmalar ile tespit edilmiş olan bariz farklılıklar ise tam da
bu noktada yerel iktidar birimlerinin söz konusu defterlere yansıması olarak
değerlendirilmelidir. Nitekim her bir iktidar biriminin kimliklerin oluşumunda
etkisi vardır. Selanik’in tarihi ve kültürel birikimi diğer Osmanlı
merkezlerinden tabiatiyle farklı güç dengelerinin tesisini beraberinde getirmiş
olmalıdır. Bu çerçevede kimliklerin tarihi ve kültürel birikimin bir hasılatı
olduğunu da unutmamak gerekir.

Selanik’te Kimlikler
Temettuat defterleri üzerinde yapılan çalışma sonucunda “Osmanlı” üst
kimliği altında şekillenen ve geleneksel sınıflandırmaya da uygun olarak dini
ve sosyo-ekonomik olarak iki bölümde değerlendirebileceğimiz Selanik
kimlikleri, şüphesiz şehirdeki resmin bütününü ortaya koymak için yeterli
değildir. Buradaki maksad zaten, Selanik’teki kimliklerin çeşitliliğine ışık
tutabilmektir. Zira bu konuda incelemekte olduğum temettuat defterlerinin de
kısıtlılıkları olduğunu belirtmek gerekir, örneğin şehrin önemli bir öğesi olan
dönmelerin deftere hiç yansımadığı veya değişik Hristiyan etnisitelerinin tek
bir Rum başlığı altında toplanması gibi.
Devletin ekonomik menfaatleri gözetilerek hazırlanan bu defterler daha çok
sosyo-ekonomik kimliklerin tespitini kolaylaştırsa da dini cemaatlere mahsus
mahallelerin ayrı ayrı listelenmesi söz konusu defterlerin Yahudi (BOA.,
ML.VRD.TMT.d, 11464;11466; 11470; 11537; 11546; 11577; 11587; 11620;
11679; 11699; 11719; 11726; 11758; 17652), Müslüman (BOA.,
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ML.VRD.TMT.d,11487; 11654; 11655) ve Rumiyan(Hristiyan) (BOA.,
ML.VRD.TMT.d, 11536; 11537; 11566; 11609; 11621; 11635; 11671; 11682;
11725; 11761) başlıkları altında tasnif edilerek dini kimliklerin birincil kıstas
olduğu bir kategorizasyonu ortaya koymuştur. Buradaki istisna, Müslüman
veya Hristiyan inancına sahip oldukları bilindiği halde “Kıbtiyan” (BOA.,
ML.VRD.TMT.d, 11604) başlığıyla ayrı bir defterde yer verilen Çingenelerdir.
Müsteminler (BOA., ML.VRD.TMT.d, 11464) ise Hristiyan oldukları halde
tebaa-i Devlet-i Aliye’den olmadıkları için üst kimlik altında yer
alamadıklarından sosyo-ekonomik özelliklerinin kaydedilmesi gerekçesi ile ayrı
bir deftere işlenmişlerdir (Selanik Müstemin temettuat defteri üzerinde bir
değerlendirme için bkz. Gökaçtı, 2002).
1.Dini Kimlikler
Müslümanlar:Kayıtların tutulduğu tarihlerde millet sistemi esaslarına riayet
edildiği ve geleneğin sürdürüldüğü açıktır. Millet-i hakime konumunda olan
Müslüman cemaatinden olmak devlet nazarında makbul olduğundan, cemaat
içerisindeki bireylerin etnik özellikleri veya muhtedi olup olmadıkları
önemsizdir. Nitekim Müslüman mahallelerine ait defterlerde söz konusu
ayrıntılara ilişkin bilgi bulmak imkansızdır. Örneğin Sabetay Sevi’nin
yolundan giden ve Selanik’te ne Müslümanlar ne de Yahudiler tarafından bir
kefeye sığdırılmayan Dönmeler hiçbir ize rastlanmayacak surette Müslüman
defterlerinde kaydedilmiştir. Bu konuda, farklı çalışmasıyla öne çıkan Dilek
Akyalçın Kaya’nın tezinde (2013), ancak farklı kaynak ve bilgilere istinaden
Müslümanlar arasındaki Dönmeler seçilebilmiştir.
Rumlar: Etnik veya kültürel kökenleri farklı olduğu halde Hristiyan olmaları
sebebiyle birçok unsur da Rum olarak kayıtlarda yer almıştır. Rumiyan milleti
olarak tanımlanan bu grup içerisinde şüphesiz Selanikli Bulgarlar (çoğunluğu
Selanik taşrasında sakinse de sur içinde de küçük bir Bulgar topluluğu
mevcuttu) (Lory, 2014, s.164) ve diğer örneklerde bulunmaktaydı. Burada
Ortaylı’nın kimlik tanımındaki bir hususun aktarılması söz konusu durumu
izah edecektir. Ortaylı’ya göre dini farklı gruplar tek bir dil şemsiyesi altında
bir kimliğe sahip olabilecekleri gibi farklı dilleri konuşan gruplar da aynı din
altında bir bütün teşkil edebilirdi (Ortaylı, 1999, s.25). Bu ikinci hususun
tezahürü şüphesiz Osmanlı millet sisteminin esaslarındadır. Bilhassa Rum
Patrikhanesi’ne bağlı olduklarından Hristiyan Selaniklilerin tümü devlet
nazarında Rum milletindendi (Anastassiadou, 2010, s.63). Burada Rum
olmanın Hristiyan olmak anlamına geldiği ve herhangi bir etnik aidiyet
bildirmediğini belirtmek gerekir.
Yahudiler: Selanik’in en kalabalık cemaati Yahudilerdi. Şehrin kuruluşundan
itibaren Yahudilerin mevcudiyeti ve bilhassa İspanya Yahudilerinin
iskanından sonraki süreçte Selanik şehri, Yahudi kimliği ile özdeşleşmişti.
Nitekim Molho’ya göre Yahudi toplumu olmaksızın bir Selanik tarihi
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yazılamayacağı gibi Selanik şehir tarihi değerlendirilmeden Yahudi tarihini
kaleme almakta imkansızdır (Molho, 2005, s.19). Yahudiler, 19. yüzyıl
ortasında kalabalık nüfuslarıyla şehrin belli başlı mahallelerinde sıkışık bir
vaziyette sakindi. Yahudilerin bu durumu, temettuat kayıtlarındaki istifli ve
bitevi yazıyla adeta resmedilmekteydi. Dar bir sahada müşterek hanelerde çok
fazla bireyin yaşadığı açık olan bu Yahudi hanelerinin ve dolayısıyla hane
sakinlerinin en belirgin özelliklerinden biri çoğunluğunun “müsteciren” ikamet
ediyor olmasıydı. Bir diğer belirgin özellikleri ise “sail”, “amelmande”, “şunun
bunun ianesi ile geçinmekte” gibi ifadelerle belirtilen içerisinde bulundukları
ekonomik buhrandı. İki durum da, bu tarihlerde Selanik’te Yahudi kimliğinin
çoğunlukla “yoksul” anlamına geldiğini işaret etmektedir. Akyalçın Kaya’nın
bu konuda hassaten yazılan makalesinde de belirtildiği gibi söz konusu
dönemde Yahudi cemaati yoksullukla mücadele halindeydi (Akyalçın Kaya,
2014, s.313-336).
Genel anlamda dini kimlikler başlığı altında ifade edilen bu hususlar, Osmanlı
millet sisteminin halen Selanik’te faal olduğunu ortaya koymaktadır. Bir ulus
devlet olarak Yunanistan’ın kurulmuş olması, henüz tam bir başarı elde
edemese de Sırpların milliyetçilik şuuruyla hareket ediyor olmaları ve
Balkanlar üzerinde menfaat rekabeti sürdüren yabancı devletlerin tüm
kışkırtmalarına rağmen 19. yüzyıl ortasında Selanik’te dini aidiyete göre nizam
verilen toplumsal yapı muhafaza edilmekteydi.
2.Sosyo-Ekonomik Kimlikler
Dini kimliklere kıyasla sosyo-ekonomik kimlikler hakkında daha somut ve
daha çeşitli bilgilere ulaşabildiğimiz temettuat kayıtları dini kimliklerin ötesine
geçip Selaniklileri farklı kategorizasyonlarla değerlendirmeyi mümkün
kılmaktadır. Öyle ki Selaniklilik kimliğini olgunlaştıran bu alt kimlikler
bireylerin ekonomik ve sosyal uğraşları çerçevesinde ortak yaşam sahaları
yaratıp bunları paylaşarak daimi irtibat halinde kalmalarını sağlamıştı. “Klasik
Dönem”in kalemiye, seyfiye, ulema ve reaya sınıflamasının bariz bir şekilde
başkalaştığı açık olan 1840’lı yıllar Selanik’inde, değişen sosyal ve ekonomik
dinamikler çerçevesinde kazanılan yeni ünvanlar, sıfatlar ve diğer gruplardan
farklılaştırılarak yaratılan kimlikler olarak ortaya çıkmıştır. Bu noktada
temettuat defterleri üzerinde sosyal ve ekonomik olarak iki ayrı üst kimlik
tasnifine gitmek mümkündür.
a.Ekonomik Kimlikler
Toprak Sahipleri: Selanik şehir surları dahilinde yaşayan Selanikliler içinde
doğrudan bir uğraşa sahip olup olmadığı kesin olmayan, buna rağmen sur
dışındaki köy ve çiftliklerde çeşitli gayrimenkullere sahip olup geçimini
buradan temin eden büyük bir grup vardır. Açıkça belirtilmelidirki bu
gruptakiler genellikle Müslümandır. Defterlerde “ashab-ı alaka” veya “ashab-ı
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çiftlikat” gibi sıfatlarla tanımlanan bu bireyler toprakla meşguldür. Selanik
merkezinde ikamet etmekle birlikte hanelerini şehir dışındaki toprakları
işleterek
geçindirmektedirler.
Toprak
sahipleriyle
benzer
surette
değerlendirilebilecek olan diğer bir kesim de “ashab-ı ağnam” olarak
adlandırılan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan bireylerdir.
Bunların bir kısmı belirli bir toprağı işletip aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği
yaparken, bazıları sadece hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşmaktadır.
Esnaf: Toprak sahiplerinden farklı olarak şehir merkezinde iş tutan ve
Selanik’teki onlarca meslek sınıfından biriyle meşgul olan önemli bir nüfusu
esnaf grubu teşkil eder. Kendi mülkleri olan dükkanlarda veya kirada
bulundukları yerlerde veya büyük hanlar içerisinde meslekleriyle meşgul olan
esnaf kesimi, mesleklerinin özellikleri gereği belirli gruplara da ayrılmıştı.
Bunların ilki, el emeğiyle ürünler ortaya koyarak veya yine ustalık gerektiren
konularda hizmet vererek diğerlerinden ayrışan sanaat(zanaat) erbabıdır.
Belirli bir tecrübe ve marifet gerektiren işlerin dahil olduğu bu gruptaki
bireyler diğer ekonomik gruplardan farklı olarak ustalık liyakatine sahiptiler.
Yanlarında çalışan ve geleceğin ustaları olan çırak ve kalfa unvanlarına sahip
olanlar sadece bu meslek gruplarında bulunmaktaydı. Ekonomik dünyanın
üreticileri olan sanaatkarlardan sonra alım-satım gibi uğraşlarla meşgul olan
ikinci grup, ticaret erbabıydı. Bu grup içinde dikkati çeken mültezimlerdir.
Eskinin şaşalı iltizam sahipleri, devletle iş tutan iç borçlanma birimlerine
verilen bu kimlik bu tarihlerde Selanik’te küçük kazanç kapılarını işleten
bireyler için kullanılmaktaydı. Bir diğer grup, kitabet erbabıydı. Daha çok
yazıcılık mesleğiyle uğraşanların dahil edildiği bu kategori, klasik anlamdaki
kalemiye sınıfıyla alakalı olmayıp devlet kalemleri haricinde özel yazıcılık ile
meşgul oluyorlardı. Bu sınıf dahilinde değerlendirilebilecek son grup ise
“erbab-ı ziraat”tir. Toprak veya hayvan sahibi olmadıkları halde zirai işlerle
meşgul olanların dahil edildiği bu tasnifte dikkat çeken meslek subaşılıktır.
Klasik dönem Osmanlı hayatında yetki sahibi mahalli bir idareci ismi olan
subaşı, 19. yüzyılda Selanik’te toprak sahiplerinin kethüdaları pozisyonunda
hizmet veren kişiler için kullanılmıştır.
Hizmetkarlar: Esnaf erbabından sonra Selanik’te önemli bir nüfusa sahip olan
ekonomik sınıf hizmetkarlardır. Temettuat kayıtlarında “adi hizmetkar” olarak
tanımlanan bu kimseler, şehir dahilinde çeşitli alanlarda ahaliye hizmet
ederek ihtiyaçlarını karşılayan bireylerden oluşmaktaydı. Daimi veya kısa
süreli olmak üzere ücret karşılığında bir meslek erbabı veya bir mülk sahibi
yanında çalışan bu kimseler Selanik’in iş gücünde önemli bir konuma
sahiptiler. Ancak ücrete tabi çalışıyor olmaları, kazanç miktarlarında da
görüleceği üzere, diğer ekonomik sınıflar karşısında daha düşük bir refah
seviyesine sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
Devlet Görevlileri: Kendi işinde veya başka bir kimsenin yanında çalışanlar
haricinde Selanik’in önemli bir ekonomik sınıfını devlet görevlileri
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oluşturmuştur. Vermiş oldukları hizmet karşılığında devlet tarafından maaşa
bağlanan bu kimseler çeşitli devlet kalemlerinde çalışan katip, muhzır,
hizmetli v.s. yanında bilhassa askerlerden müteşekkildi. Selanik surlarının
zirvesinde bulunan Selanik Kalesi başta olmak üzere şehirdeki sair askeri
mevkilerde görev yapan askerlere söz konusu kayıtlarda hizmet alanı ve rütbe
gibi özellikleri belirtilerek yer verilmiştir. Bunlar içinde önemli bir sayıya sahip
olanlar Selanik Kalesi topçu neferleridir. Topçular yanında şehirdeki diğer bir
önemli grup nizamiye askerleridir. Askerler içinde İstanbul’da görevli olanlar
yanında tekaüd olanlar da ayrıca belirtilmiş ve bilfiil hizmete devam etmeseler
de bu kategoriye dahil olmuşlardır. Son olarak belirtilmelidir ki askeri bir
unvanla tanımlanan tüm kişiler Müslümanlardan oluşmaktadır.
b.Sosyal Kimlikler
Özellikle ekonomik kazanç ve vergi miktarları çerçevesinde tutulan temettuat
kayıtlarında açıkça belirtilmiş ekonomik tasnifleri daha da detaylandıran
sosyal kimlikler de yer almaktadır. Bu kimlikler, bireylerin mesleki, dini,
kültürel, ailevi veyahut ekonomik özellikleri sonucu kazandıkları ve diğer
Selaniklilerden farklılaştıkları sosyal statüler olmuştur. Ancak belirtmek
gerekir ki iktidar, aşağıda da örnekleri görüleceği üzere, bilhassa Müslüman
tebaasının alt kimliklerini ortaya çıkartacak ayrıntılara önem verirken,
gayrimüslimlere ait kayıtlar daha muhtasardır. Bu da toplumun genelinde
gayrimüslim kimliklerin iktidar tarafından nasıl algılandığına dair bize ip
uçları sunar. Bu durum gayrimüslim reayanın sosyal kimliklerinin deftere
yansımasına mani olurken daha ziyade ekonomik statü ve kimliklerinin
tanımlanmasına
ihtiyaç
duyulduğunu
ve
sosyal
özelliklerinin
önemsenmediğini akla getirmektedir.
Ailevi Kimlikler: Özellikle Müslüman kesim arasında görülen ve bireyin köklü
ailesinin ismiyle anıldığı örnekler pek çoktur. “Ahmedbeyzade”, “Ahmed Reşid
Efendizade”, “Eğribozi Silahdar Yusuf Beyzade”, “Şehbenderizade”, “Sofuzade”,
“Ebubekirzade”, “Ali Ağazade” gibi aile isimleriyle birlikte kaydedilen birçok
erkek bu kimlikler sayesinde herhangi bir ekonomik ayrıcalığa sahip olmasa
da köklü ailelere mensup olmaları hasebiyle iktidar nezdinde itibara
sahiptirler. Örneğin Tarakçı Mahallesi’nde sakin Mehmed isimli şahıs “Ali
Ağazade Mehmed Ağa” olarak kaydedilirken komşusu Ahmed “Abdullah oğlu
Ahmed” şeklinde sade bir surette yazılmıştır. Bu husus bilhassa önemli
mevkilerde görev yapan devlet adamlarının kayıtlarında ve yine şehrin eski,
büyük ve zengin ailelerine mensup bireylerde kullanılmıştır. Aynı uygulama
kadınlar için de geçerlidir. Herhangi bir kazancı olduğu takdirde temettuat
kayıtlarında yer alan kadınlar çoğu yerde ve bilhassa gayrimüslimlerde “kızı”,
“zevcesi”, “validesi” gibi aidiyet ifadeleriyle hane reisine atıfla yer almıştır.
Ancak köklü ailelere mensup kadınlar “Ahmed Bey Efendi mersumun halileleri
Zekiye ve Nefise ve Ayşe”, “mir-i mumaileyhin validesi Refia Hanım binti Yusuf
Bey” ve diğer örneklerinde olduğu gibi babaları isimleriyle tanımlanmıştır. Bu
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da iktidar nezdinde kadın veya erkek farketmeksizin köklü bir aileye mensup
olup olmamanın kayda değer olduğunu göstermektedir. Burada tespiti yapılan
ailevi kimlikler, Osmanlı şehirlerinin yerel güç ve denge unsuru olan “eşraf”ın
Selanik’teki varlığına işaret etmektedir. Osmanlı şehrinde eşrafı oluşturan
etkenler göz önüne alınarak, Selanik’te idari, askeri, ekonomik, kültürel ve
tarihi temellerle yerel otoriteyi elinde bulundurduğu anlaşılan bu aileler,
şehrin sosyal dünyasının inşasında merkezi iktidar kadar etki sahibi olan
yerel iktidar birimleriydi (Özcoşar, 2015, s.131, 141).
Dini Liderler ve Görevliler: Temettuat kayıtlarında Müslüman, Hristiyan ve
Yahudi mahallelerinde bulunan ibadet yerlerini yöneten imam, papaz ve
hahamlar işaret edilmiştir. Bunlar yanında dini görevleri sebebiyle toplum
içerisinde belirli bir statüye sahip sair hizmetliler de isimler üzerine düşülen
notlarla belirtilmiştir. Bu durumlarda genellikle görev yerleri de belirtilmiştir.
Bilhassa Müslüman mahallelerinde sakin müezzin, hatip, naib ve zaviyedarlar
defterlerde belirtilmiştir. Bunun yanında Selanik Müslümanları nezdinde ve
tabiatiyle iktidar nezdinde itibar sahibi olan diğer dini kimliklere de vurgu
yapılmıştır. Bu noktada şehirde bulunan tekke, dergah veya zaviyeleri yöneten
şeyhler ile buralara tabi olan dervişler isimleriyle birlikte izah edilmiştir.
Ayrıca söz konusu şeyh ve dervişlerin hangi tarikata mensup oldukları da
“tarik-i halvetiyeden/tarik-i mevleviyeden/tarik-i kadiriyeden” şeklinde
belirtilmiştir. Bu sayede şehirde Halveti, Mevlevi ve Kadiri tarikatlarına bağlı
olmaktan kaynaklanan kimlikler olduğu tespit edilmiştir. Müslüman tarikat
mensuplarına benzer surette Hristiyan manastırlarında ikamet eden keşiş ve
rahiplere dair herhangi bir kayıt yoktur (Çakılcı, 2017, s.447-462). Bu durum
ibadet merkezi dışında herhangi bir haneyi mesken tutmamalarından ileri
gelmiş olmalıdır.
Unvan Sahipleri: Kayıtlarda pek sık rastlanan unvanlar tabiyatiyle “elhac”,
“hafız” ve “esseyid” gibi Müslümanlara ait olanlardır. Bunlar yanında ilim ve
irfan sahibi olmak, eğitimci olmak veyahut devlet makamlarında önemli
mevkilere yükselmiş olmak da iktidar nezdinde değer verilen bir husus
olmuştur. “Müderrisin-i kiramdan…”, “mürşid-i kiramdan…”, “muallim-i
sıbyan”, “mütevelli-i vakf-ı…”, “Istabl-ı amire müdürlüğü payelülerinden…”,
“Dergah-ı Ali kapucubaşılarından…”, “ser-bevvabin-i Dergah-ı Aliden…” gibi
sıfatlar kullanılarak diğer Müslümanlardan farklı bir pozisyona yerleştirilen bu
kimseler iktidarın itibar gösterdiği ve ahali arasında öne çıkan kişiler
olmuştur. Sık karşılaşılmasa da özel bir manayı ihtiva etmesi muhtemel olan
diğer bir unvan “ağa”dır. Ocağın ilgasından önce yaygın surette Yeniçeriler
için kullanılan bu unvan, sair merkezlerde olduğu gibi Selanik’te de yeniçeri
ocağının artık var olmadı bu tarihlerde, ocağın eski mensuplarının izinin
sürülmesinde bir fırsat olabilir.
3.Ötekiler
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Selanik temettuat kayıtlarında Osmanlı iktidarının önem atfederek çeşitli dini,
ekonomik ve sosyal kimliklerle tasnif ettiği bireyler dışında bahsedilen
tanımlar haricinde değerlendirdiği, dolayısıyla öteki olarak bu kayıtlarda
karşımıza çıkan Selanikliler de mevcuttu. İktidarın kültürel, dini, etnik,
ekonomik ve cinsiyet özelliklerini baz alması sonucunda, belki de “zamanın
ruhu” gereği, yapılmış bu ötekileştirme sonucunda ayrı bir değerlendirmeye
muhtaç, aşağıdaki kategoriler meydana gelmiştir.
Kıbtiler: Osmanlı resmi kayıtlarında “kıbtiyan milleti” olarak tanımlanan
çingeneler anayurtları Hindistan’dan hareketle tarih boyunca dünyanın birçok
bölgesine yayılmış, gelenek ve kültürleriyle dahil oldukları toplumlar içerisinde
daimi olarak farklı kabul edilerek ötekileştirilmişlerdir (Altınöz, 2013, s.27-30).
Temettuat kayıtlarından daha eski tarihli arşiv evrak ve defterlerinde de
Müslüman ve Hristiyan unsurlardan ayrı değerlendirildiği bilinen kıbtiler,
Selanik temettuatlarında da bu gruplardan ayrı bir şekilde farklı bir defterde
yazılmışlardır. Selanik kıbtileri arasında Müslüman olduğu gibi Hristiyanlar
da bulunduğu halde tek defterde birlikte yazıldıkları görülse de, sakin
oldukları mahallelerin farklı olması hasebiyle ayrı başlıklar altında
kaydedilmişlerdir. Klasik millet sistemi anlayışını bu tarihlerde Selanik’te
devam ettirdiği yukarıda da izah edilen Osmanlı iktidarı kıbtileri bu tasnife
dahil etmeyerek etnik ve kültürel bir kategorizasyonla onları ötekileştirmiştir.
Ancak etnik-kültürel kıstasın birincil kimlik tanımı olarak kullanılması
sonrasında yine dini bir ayrım gözetilerek Müslüman çingeneler “kıbtiyan”,
Hristiyan çingeneler ise “reaya kıbtiyan” olarak isimlendirilmiş ve dini
farklılıklarının vurgulanması unutulmamıştır. Bu surette sair Selaniklilerden
kültürel ve etnik özellikleri nedeniyle “öteki” olarak niteleyebileceğimiz bir
kimlik oluşmuştur.
Müsteminler: Selanik temettuatlarında şehrin Rum mahallelerinde sakin
olsalar dahi hassaten tutulan bir defterde yer verilen bir diğer grup
müsteminlerdir. Yabancı bir devlet tabiyetinde olup Osmanlı topraklarında
ticaretle meşgul olarak ikamet eden bireylere devlet tarafından verilen bu
kimlik, kıbtiler gibi iktidar eliyle ötekileştirilen bir grup olsa dahi söz konusu
kimliği kendi rızalarıyla tercih etmeleri sebebiyle farklı bir konuma sahiptirler.
Nitekim, daha önce Osmanlı tebaasından olup vergi muafiyetinden istifade
etmek gayesiyle yabancı bir devletin vatandaşlığını tercih ederek “Osmanlı”
kimliğini reddeden bu insanlar çoğunlukla Selanikli Rumlardır ve tamamen
kendi kararlarıyla bu kimliği seçmişlerdir. Selanik’te eski tarihlerden itibaren
“Frenk” olarak adlandırılan Avrupalı tüccarların sakin olduğu ve şehirde bir de
Frenk mahallesi olduğu bilinmekle birlikte (Anastassiadou, 2010, s.64-65),
daha çok Katolik Mezhebine tabi olan bu kimselere müstemin defterinde yer
verilmemiştir. Ancak tabiiyet değiştirerek bu kimliği kendi rızasıyla seçen
müsteminler devlet nezdinde farklı bir statüde kabul edilerek vergi
alınmamasına rağmen emlak ve kazançları kayıt altına alınmak istenmiştir.
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Kadınlar: Temettuat kayıtlarında Osmanlı nüfus sayımlarında olduğu gibi
erkek tebaanın sayımı esastır. Ancak söz konusu temettu sayımlarıyla
bireylerin emlak ve gelirleri kayıt altına alınmaya çalışıldığından, herhangi bir
kalemden gelire sahip veya emlak sahibi olan kadınlar da pek sınırlı olmak
üzere bu defterlerde yer almıştır. Kadınların “öteki” olarak değerlendirilmesine
gerekçe olan ise cinsiyet temelli bu kayıtlarda kadınların erkekler üzerinden
tanımlanarak bir kimliğe büründürülmesi olmuştur. Gayrimüslim kadın
örneklerin aksine hane reisi olarak kaydedilmedikleri görülen Müslüman
kadınlar baba, eş, kardeş, damat ve sair erkek akrabalarının hanelerinde
kaydedilmişlerdir. Yukarıda da değinildiği üzere köklü ailelere mensup
kadınların bilgileri sade olanlara kıyasla daha ayrıntılı ve farklı üsluplarla
tutulmuştur. Gayrimüslim kadınlara ait kayıtlarda görülen hane reisi yazılma
durumunda ise kadınların bekar veya dul olup olmadıkları açıkça ifade
edilirken Rum kadınların isimleriyle “nasraniye” sıfatı birlikte yazılarak
Hristiyan dinine mensup oldukları bilhassa vurgulanmıştır.
Çocuklar: Ebeveynlerinin sorumluluğunda olan çocuklar, herhangi bir gelire
veya emlaka sahip olmadıkları müddetçe temettuat kayıtlarında yer
almamışlardır. Ancak herhangi bir uğraşa sahip olmadığı halde kira vesair bir
geliri olan çocuklar nadiren kayıtlara girmiştir. Böyle durumlarda çocukların
sosyal durumları ifade edilerek tabii olarak bir kimliğe büründürülmüşlerdir.
Nadir örnekleri olduğu üzere daha çok “talebe”, “okumağla meşgul” olarak
tanımlanan bu çocuklar haricinde babaları hayatta olmayanlar için
“yetim/yetime”, hem baba hem de anneleri ölmüş olanlar için ise “yetim ve
öksüz” sıfatları verilmiştir. Yetim olmaları halinde hane reisi olarak
kaydedilmiş örnekleri bulunan çocukların ekserisi akrabaları veya kanunen
vasileri olarak tayin edilen kişilerin hanelerinde kayıt edilmişlerdir.
Engelliler: Şehirlilerin ekonomik durumlarını ortaya koymayı amaçlayan
temettuat kayıtları hiçbir geliri veya emlakı olmadığı halde birçok kişiye ait
bilgileri de haizdir. Bireylerin herhangi bir uğraşa sahip olmaması durumunu
izah etmek gayesiyle tutulan bu tür bilgilerde, iktidar nezdinde iş göremez
olarak kabul edilen ve fiziki veya ruhsal engellere sahip olanlara yer
verilmiştir. Fiziki engeller “amelmande” (iş göremez), “alil” (sakat), “ama” (kör),
“iki gözü ama”, “esir-i firaş” (yatalak); ruhsal engeller ise “mecnun” ve “meczub”
şeklinde kayıtlarda yer almıştır.
İşsiz ve Yardıma Muhtaçlar: Kayıtlarda yaşlılığı veya engeli sebebiyle
çalışmayan bu nedenle de birilerinin yardımıyla hayatını devam ettirenlere çok
sık rastlanmaktadır. Bilhassa Yahudi yoksullar için kullanılan “sail” (dilenci)
sıfatı Müslümanlar için hiç kullanılmamıştır. Temettuat kayıtlarındaiktidar,
Müslümanlar için “erbab-ı ihtiyaçtan idüğü” ifadesinin kullanımına özen
göstererek Müslüman yoksulların durumlarının kendi tercihleri olmadığı
anlamında edilgen bir söylemi benimsemiştir. Söz konusu ihtiyaca muhtaç
olanlar için sıkça kullanılan ortak ifade “şunun bunun ianesiyle geçinmekde
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idüğü” olmuştur. Yetkililer kayıtları tutarken çalışabilir olmasına rağmen
kendi tercihi sonucu işsiz olanları da göz ardı etmemiş ve karşılaştığımız bir
örnekte “erbab-ı kitabetten olduğu halde aylak idüğü” ifadesini kullanarak
kişinin tembelliğini vurgulamışlardır.
Yukarıda ayrıntılarıyla sunulan Selaniklilere ait kimlikler kapsamında
değerlendirilemeyerek nadiren karşılaşılan ancak tüm resmin çizilmesinde
etkisi olabilecek sair kimlikler de mevcuttur. Kayıtlar içerisinde tek bir
Müslüman hanede karşılaştığımız “uteka” (azat edilmiş köle) sıfatı yanında
birçok erkeğin “kayınvalidesi/kayınpederi/zevcesi/pederi/validesi/biraderi/
hemşiresi/amucazadesi hanesinde sakin” ibaresiyle yazılmış olması hanelerde
yaşayan ailelerin çeşitlilik ve yapılarını izah edebilecek ayrıntılardır. Bunlar
yanında dikkat çeken bir diğer konu ise şehrin eski sakinlerinin de bu
kayıtlarda yer almasıdır. “Mürd olduğu”, “fevt idüğü” gibi ifadelerle terk-i hayat
etmiş olanların mahallenin ekonomik yapısı içerisindeki yerlerinin gösterilmesi
kaydıyla yazıldığı açıkken, başka bir mahalleye veya başka bir şehre taşınmış
olanların hesaba katılabilmesi için de “… nakl etmiş olduğu” ibaresi
kullanılmıştır. Burada dikkat çeken bir ayrıntı ise mahalli idarecilere bilgi
vermeksizin şehirden ayrılanların “diyar-ı ahere firar etmiş idüğü”, “mahali namalum olduğu”, “iflasa çıkub firar etmiş idüğü” gibi açıklayıcı ifadelerle
kaydedilmiş olmalarıdır. Bu surette görülmektedirki iktidar, şehirde olsun
veya olmasın her bir Selaniklinin güncel durumunun tespitine önem vermiş
ve çaba sarf etmiştir.

Sonuç
Dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün “birimler ancak bağıntılarıyla
tanımlanabilir” düşüncesinden hareketle Selanik şehrindeki her bir ayrıntının
bir değeri ifade ettiği ve bunun anlamlandırılması için diğer ayrıntılarla
ilişkisinin tesis edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. Sosyo-ekonomik
verileri yansıtan temettuat defterlerinin içerdiği ayrıntıların yorumlanmasıyla
ortaya konan alt kimlikler, değişimin ortasında başkalaşan bireyleri ve onların
iktidar nezdindeki varlık inşaalarını ortaya koymaktadır. Ayrıntılar
bağlamında her küçük parçanın ele alınması ve bunların bağıntılarıyla
değerlendirilmesi aslında dini, ekonomik ve sosyal kimliklerin görünmez
duvarlar olduğunun anlaşılmasına vesile olabilecek ve varlığını iddia ettiğimiz
Selaniklilik ile Osmanlıcılık üst kimliğinin söz konusu bu değişim dönemi için
esas olduğunu yansıtacaktır. Burada sadece bu küçük birimleri ortaya çıkarıp
Selaniklilerin sosyal dünyasına ışık tutmakla iktifa edilmiş ve bağıntılar
arasındaki ilişkilerin değerlendirmesinin daha kapsamlı bir çalışmaya muhtaç
olduğu tespit edilmiştir.
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Kadının Toplumsal Kimliği ve Esnek Çalışma
Dr. Esin YÜCEL, Akdeniz Üniversitesi
e-mail: esinyucel@akdeniz.edu.tr
Özet
Bu çalışmada toplumsal sistemin cinsiyete dayalı olarak kadından beklediği roller ve
bu rollerin yarattığı iş-aile çatışması, özellikle kimlik bağlamında ele alınacaktır.
Kişiler çocukluktan itibaren cinsiyetlerine göre belirlenmiş rol gereklerini öğrenirler ve
bu beklentilere uygun davranmaları için yetişkinlerce teşvik edilirler. Her toplumda
cinsiyete dayalı işbölümü, kadını çocuk bakımı ve ev işlerinden sorumlu tutarken,
erkekler için gelir getiren birey rolünü ortaya çıkarır. Kadın kimliği ile ilgili bu
tutumlar kadın için ciddi sınırlar oluşturur. Kadından önce anne ve eş olarak
tanımlandığı toplumsal rolleri üstlenmesi beklenirken mesleki başarı ve kariyer ikinci
planda kalır. Kadınların ev içi ve ev dışı ikili rolleri, kadına hem daha fazla yük
getirmekte hem de iş- aile çatışmasını erkeklere göre daha sık ve yoğun yaşamalarına
sebep olmaktadır. Bu noktada, tüm bu sorunlara çare olacağı düşüncesiyle ortaya
çıkarılan esnek çalışma sistemlerinin tartışılması da günümüzdeki toplumsal ve
ekonomik yaşamın açıklanması açısından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Kadın, Kimlik, Esnek Çalışma, İş-aile Çatışması

Giriş
„Hangi işi kim yapar‟ sorusunun cevabı olan cinsiyete dayalı işbölümünün
derecesi, her toplumda kültürel ve tarihsel oluşuma göre farklılıklar
göstermekle birlikte (Dedeoğlu, 2000: 150) ülkelerin gelişmişlik düzeyine
bakılmaksızın ortaktır ve değişmeye direnen ataerkil cinsiyet rollerinden
kaynaklanır (Aytaç, 2000: 913).
Her toplumda cinsiyetler arasında, kadını çocuk bakımı ve ev işlerinden
sorumlu tutan bir görev paylaşımının varlığı (Dedeoğlu, 2000: 151) ve kadınlar
için sadece evle ilgili (domestik) rolün ve erkekler için de gelir getiren birey
rolünün uygun olduğu (Loveman, 1990: 18) görüşü geniş kabul görmektedir.
Kadınlara yüklenen en önemli toplumsal rol anneliktir ve anneliğin yanı sıra
evin idaresinden de sorumludurlar (GATA, 2007: 2). Ev işleri, yapıldığı sürece
farkına varılmayan, ancak yapılmadığında görülebilen, maddi bir karşılığı
olmayan ve “çalışma” tanımına girmeyen işlerdir.
Kişiler çocukluktan itibaren cinsiyetlerine göre belirlenmiş rol gereklerini
öğrenirler ve bu beklentilere uygun davranmaları için yetişkinlerce teşvik
edilirler (Güldü ve Kart, 2009: 105). Dinsel, eğitimsel ve yasal kurumlar
kadınları öncelikli olarak ailenin ve çocuk bakımının sorumluluklarını
üstlenme yönünde sosyalleştirmektedirler. Toplum tarafından tanımlanan ve
beklenen rol olarak kavramsallaştırılan bu cinsiyet rolleri bireylere
sosyalizasyon süreci içinde öğretilmekte ve bireyler tarafından da
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özümsenmektedir (Gönüllü ve İçli, 2001: 89). Cinsiyet rolleri gereği kadına
atfedilen çocuk bakımı, ev işleri ve yaşlıların bakımı gibi işlerin dağılımı ve
yoğunluğu kadın istihdamı üzerinde önemli derecede etkilidir (Dedeoğlu, 2000:
152).
Ailenin gelir türü ve sahip olduğu kaynakların da kadın istihdamı üzerine
önemli etkileri bulunmaktadır. Nakit gelir kentte yaşayan aileler için en önemli
yaşamsal araç halini aldığından, ücretin tek gelir olduğu ailelerde, daha fazla
aile üyesinin ücretli iş aradığı görülmektedir. Böylece, kadınların iş
aramalarının ve işçileşmelerinin arkasındaki nedenler sorgulandığında,
„ekonomik ihtiyaç‟ en önemli nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kadın işçiler üzerine yapılan birçok çalışma göstermektedir ki, kadınlar
çalışma yaşamına katılmalarındaki en önemli nedeni ailenin içinde bulunduğu
ekonomik zorluklar olarak ifade etmektedirler (Dedeoğlu, 2000: 152).
Kadınların ev dışında çalışmasının toplumsal olarak kabul görmediği
toplumlarda, ailenin ekonomik ihtiyaç içinde olması ve ekonomik sıkıntılar,
kadının çalışmasının sosyal olarak kabul edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Kadınlar çalışmaya başladıklarında ise yaptıkları işler kadının toplumsal rolü
ile ev ve iş hayatı arasında denge kurmak zorunda olması nedeniyle, annelik,
eşlik rolünün bir uzantısı gibi değerlendirilen, daha çok kadınlara uygun
olarak görülen hemşirelik, hastabakıcılık, öğretmenlik, sekreterlik gibi işlerden
oluşmaktadır (GATA, 2007: 3). Böylece cinsiyet rollerindeki işlerin dağılımının
ve yoğunluğunun kadın istihdamını etkilediği gibi, cinsiyet rolleri emek
piyasalarındaki işbölümünü de yakından etkilemektedir (Dedeoğlu, 2000:
165).
Çalışma yaşamı, bir yandan kadının ekonomik özgürlüğünü ve toplumsal
değerini artırırken, diğer yandan geleneksel değer ve tutumların sürmesi
nedeniyle, kadın için çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir (Aytaç, 2000:
912). Kadınların ev dışında çalışmaya başlamasıyla birlikte, iş yükleri
erkeklerin ev işlerine sınırlı katılımı ya da hiç katılmaması nedeniyle ikiye
katlanır (Dedeoğlu, 2000: 166). Bunun nedeni, asıl sorumluluklarının
ailelerine karşı olduğunun düşünülmesidir (GATA, 2007: 2). Yani kadınların
işgücüne katılımı, ev işlerinden kurtulmaları sonucunu vermemektedir (Acar,
1992: 17). Dışarıdaki çalışma, kadınlar için evde çalışmanın alternatifi değil
doğal görevlerine ek ikinci bir iş olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum çeşitli
sosyo-ekonomik faktörlerin etkisinin doğal sonucudur ve kadınların istihdamı
açısından son derece önemli etki ve sonuçlara sahiptir (Dedeoğlu, 2000, s.
166).
Kadın kimliği ile ilgili tutumlar kadın için ciddi sınırlar oluşturmaktadır
(Kaboğlu, 2008, s. 3). Kadından, önce anne ve eş olarak toplumsal rolleri
üstlenmesi beklenmekte, mesleki başarı ve kariyer ikinci planda kalmaktadır
(Aytaç, 2000, s. 906). Yapılan araştırmalar da, bu sonucu ortaya koymaktadır.
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Türkiye‟de ücretli çalışan kadınlar evlilik veya çocuk doğurma gibi nedenlerle
iş yaşamını erken terk etmektedirler (Eğitim-Sen, 2005: 14-18). Erkekler,
kadınları çocuklarını büyütenler olarak algılar ve onlara göre kadınların
çocuklarını büyütmek için kariyerlerinden vazgeçmeleri anlaşılabilir ve yerinde
bir şeydir (Schwartz, 2001, s. 116). Kadınlar da ev dışında tam zamanlı işlerde
çalışsalar bile, aile ve çocuk bakımının hala kendilerinin sorumluluğu olduğu
düşüncesini sürdürmektedirler (Hablemitoğlu, 1999: 10). Piyasada çalışan
kadınların bile böylesine bir tutum ve davranış göstermeleri, „ev işlerinin
kadınlara özgü bir görev olması‟ kültürel normunun kabul derecesini
göstermesi bakımından önemlidir (Acar, 1992: 18).
İşverenlerde hâkim olan görüşe göre de kadınlar erkeklere oranla kendilerini
daha az işe vererek ve geçici düşünerek çalışırlar. Evlilik nedeniyle ya da
çocuk
büyütmek
için
kariyer
süreçlerini
yavaşlatmaları
veya
durdurmalarından dolayı terfi ettirilmemeleri ve özellikle yönetim
basamaklarına getirilmemeleri söz konusudur (Aytaç, 2000: 906-909). Tüm bu
gerekçeler kadın ve erkek arasındaki rol farklılığından kaynaklanmaktadır.
İş, ev ve diğer yaşam taleplerinin çatışması, genellikle aileler üzerinde büyük
bir stres kaynağı olarak algılanır (Loveman, 1990: 19). Bu durum, iş ve aile
yaşamı arasında açık bir etkileşimin varlığına da işaret etmektedir. Kadınlar
ailevi sorumluluklarının öncelik taşıdığına inandıklarından ve ücretli çalışmayı
ikincil sorumluluk olarak algıladıklarından, aile içindeki tüm bu çatışma ve
streslerin
kendilerinin
çalışmalarından
kaynaklandığını
düşünürler
(Hablemitoğlu, 1999: 11).

İş ve Aile Rollerinin Çatışması ve Nedenleri
Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için bireyler ya da gruplar arasındaki
ilişkileri düzenleyecek ve koruyabilecek kurallar belirlemesi gerekir (Tolan,
1991: 236). Tutum ve davranışlar belirli kural ve ölçütlere göre örgütlenmiş
olmalıdır. Böylece toplum içinde yaşayan bireyler, kendi tutum ve
davranışlarının sınırlarını gösteren ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak
uyguladıkları bu modeller sayesinde diğer bireylerin belirli bir durumda nasıl
davranacaklarını, nasıl bir tutum takınacaklarını öğrenebilme olanağı
bulurlar. Toplum, bireylerin üzerine düşen rolleri belirlemiştir ve birey
toplumda kabul görebilmek için bu rollerin gereklerini yerine getirmelidir.
Aslında bireyin sosyal işlevini yerine getirmesi durumu, toplumun kişinin o
rolü oynadığını görmesine ilişkin baskısıyla birlikte ortaya çıkar (Nazlı, 1995:
7).
Sosyal rolün, toplumun beklentilerine uygun tarzda yerine getirilememesi
olasılığı uyumsuzluk ve çatışmayı beraberinde getirir ki, bazen en yetenekli
birey bile çok çeşitli kaynaklardan gelen isteklerin hepsini dilediği şekilde ve
zamanında karşılamayı beceremez ya da birden çok statü gereği ortaya çıkan
41

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
rolleri arasında uyuşmazlık yaşayabilir (Tolan, 1991: 237). Bu durumda
bireyin içine düştüğü durum „rol çatışması‟ şeklinde adlandırılır.
İş ve aile rollerinin çatışması ise, iş ve aile alanlarından kaynaklanan rol
taleplerinin bazı yönleriyle birbiri ile uyumsuz olması sonucu meydana gelen
bir tür roller arası çatışma şeklinde tanımlanmaktadır (Greenhaus ve Beutell,
1985: 77). İş-aile çatışmasının ortaya çıkışı kişinin birden fazla role sahip
olması durumunda meydana gelir. Çalışan kişi ailede hem eş hem anne/baba
rolü üstlenmişse yükü artmış demektir. İş ve aile alanlarındaki farklı
beklentiler kişinin zamanını ve enerjisini sınırlamakta, iş ve aile rol gereklerini
dengeleyememesi durumunda birey, aile ve iş yaşamında pek çok sorunla
karşı karşıya kalmaktadır.
Çok boyutlu ve çok yönlü bir süreç olan iş-aile çatışmasında kişinin iş ya da
ailesine bağlılık durumu, işinde ya da ailesinde yaşadığı sorunlar, iş ya da
aileden gelen talepler ve beklentiler çatışmanın öncesini belirlerken,
çatışmanın sonucunda kişinin iş ya da aile hayatından aldığı tatminde ve
bunlarla bağlantılı olarak kişinin hayattan aldığı tatminde azalmalar görülür
(Duxbury ve Higgins, 2001: 3).
Kişinin yaşamdan aldığı tatmini oluşturan unsurların bireyin işi, kariyeri,
ailesi ve çocukları olduğu düşünüldüğünde iş-aile çatışmasının bu tatmini
olumsuz yönde etkileyeceği, sonucunda kişide işe dair isteksizlik, performans
düşüklüğü, stres, örgütsel bağlılıkta ve verimlilikte düşüş, kendini yetersiz
hissetme ve psikolojik rahatsızlıklar oluşabileceği söylenebilir (Çarıkçı vd.,
2009: 4). Duxbury ve Higgins de iş ve aile rolleri arasındaki çatışmanın iş ve
aile yaşamı kalitesini azalttığını, bunun da organizasyona ait performans
azalması, devamsızlık ve işten ayrılma gibi çıktıları etkilediğini belirtmişlerdir
(Duxbury ve Higgins, 2001: 3). Bu nedenle, iş-aile çatışmasının neden olduğu
ve çalışanın sağlığını, huzurunu, iş ve yaşam kalitesini ve çalışma
performansını etkileyen sonuçlar, hem bireyin aile yaşamı için hem de bireyin
istihdam edildiği örgüt açısından önemlidir (Yüksel, 2005: 302).
Pek çok sebebin iş ve aile rollerinin çatışmasına sebep olduğu söylenebilir
(Çarıkçı, 2001: 5). Bunlar kişisel faktörler, işle ilgili faktörler ve aileyle ilgili
faktörler olarak sıralanmaktadır.

Kişisel Faktörler
Kadınların ev içi ve ev dışı ikili rolleri, kadına hem daha fazla yük getirmekte,
hem de iş- aile çatışmasını erkeklere göre daha sık ve yoğun yaşamasına
sebep olmaktadır. Cinsiyet etkilerini inceleyen araştırmaların önemli bir
bölümünde kadınların erkeklere göre daha yüksek çatışma yaşadığı
belirtilmektedir (Duxbury ve Higgins, 2003: 12). Kadınların, toplumun
kendilerinden beklediği iyi ev kadını rolü gereği ev işleri ve çocuk bakımını tek
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başlarına üstlenmeye çalışmaları onlarda iş-aile çatışmasının daha şiddetli
yaşanmasına neden olmaktadır.
İş-aile çatışmasının nedeni olarak değerlendirilen ikinci özellik ise kişiliktir.
Çalışan insanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçirdikleri için,
kişilik yapıları, örgütün yapısı, ilkeleri, hiyerarşisi, kültürü ve ikliminden
etkilenir, aynı zamanda çalışma hayatı da örgüt üyelerinin kişiliğinden
etkilenmektedir (Aytaç, 2001: 6). Kişilik özellikleri ilk olarak kardiyoloji
uzmanları Friedman ve Rosenman tarafından A tipi ve B tipi olarak ikiye
ayrılmış (Durna, 2005: 276) ve A tipi kişilik yapısı çabuk sinirlenme,
rekabetçilik, acelecilik ve sürekli olarak kendini baskı altında hissetme gibi
davranış örüntüleriyle tanımlanmıştır (Solmuş, 2004: 4). A tipi kişilik yapısına
sahip olan çalışanların, daha rahat, uysal, az rekabetçi ve daha az saldırgan
olan (Durna, 2005: 278) B tipi kişilik yapısına sahip çalışanlardan daha fazla
oranda çatışma yaşadıkları ve saldırgan davranışlarda bulunma eğilimi
taşıdıkları görülmüştür (Solmuş, 2004: 4). Ayrıca kişilik özelliği olarak olgun
ve dengeli kişiliğe sahip olan insanların, problemleri gerçekçi gözle
değerlendirerek toplumun isteklerine göre çözmeye çalışmaları, azimli ve
sebatkâr oldukları için iş tatminlerinin yüksek olması nedeniyle daha az
çatışma yaşadıkları söylenebilir (Aytaç, 2001: 8). Yine Duxbury ve Higgins
eğitim ve kişisel donanımın da iş-aile çatışması üzerinde etkili olduğunu,
eğitimli ve donanımlı çalışanlara eğitimsizlere göre daha fazla olanak
sağlandığından iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının yüksek olduğunu, iş-aile
çatışması ve iş stresi seviyelerinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu
savunmaktadırlar (Duxbury ve Higgins, 2003: 5).
Kişinin yaşı ise dolaylı bir çatışma nedeni olarak değerlendirilebilmektedir.
Orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerinde bireylerin fiziksel ve zihinsel yönden
gerilemeye neden olan ve bir daha yerine gelemeyecek bireysel değişimler
yaşadığı, bedenleri ve zihinleri üzerindeki kontrollerinin giderek azaldığı,
kendilerini daha yorgun, tükenmiş ve ölüme daha yaklaşmış hissettikleri
(Soysal, 2009: 27), zamanla bireyin işiyle ve ailesiyle ilgili rollerinin ve işinin ve
ailesinin ondan beklentilerinin değiştiği (Çarıkçı, 2001: 6) söylenebilir.
Duxbury ve Higgins „sandwich generation‟ (sıkışmış nesil) olarak
adlandırdıkları orta yaş grubunda çocuk ve yaşlı ebeveynlerin bakım
sorumluluklarının ve beklentilerinin yoğunlaştığını ve bu durumun iş-aile
çatışması üzerinde etkili olduğunu belirtmektedirler (Duxbury ve Higgins,
2003: 5).

Aile İle İlgili Faktörler
Eşin ücretli bir işte çalışması, eşlerin birbirlerine destek olmaması, çocukların
sayısının çok ve yaşlarının küçük oluşu, çocuk bakımı sorumluluklarının
eşlerden birisi tarafından üstlenilmiş olması, her iki eşin de kariyer
hedeflerinin olması, ailenin büyüklüğü gibi çeşitli aile özellikleri iş - aile
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çatışmaları yaşanmasına neden olan faktörler arasındadır (Voydanoff, 1988:
751). Çocukların sayısının çok ve yaşlarının küçük oluşu iş-aile çatışmasında
oldukça etkilidir, çünkü çocuğun bakıma muhtaç yaşta olması roller arası
zaman kısıtını beraberinde getirir. Nitekim çocukları 18 yaşın üzerinde olan
çalışanların iş yükü ve çocuk bakımına bağlı yaşanan iş-aile çatışması
seviyeleri çocuksuz çalışanlarınki ile aynı düzeydedir (Duxbury ve Higgins,
2001: 4).
Okul öncesi yaş grubunda bulunan çocukların bakımı, bir kamu sorumluluğu
olarak ele alınmaktan ziyade aile ve akrabalar ve özellikle de kadınlar
tarafından üstlenilen bir yükümlülüktür (BÜSPF, 2009). Türkiye‟de kadınlar
ev ve hane halkı bakımına günde ortalama 5 saat 17 dakika (haftada 37 saat),
erkekler ise ortalama sadece 51 dakika ayırmaktadırlar (Sempozyum, 2009).
Annelik, ev kadınlığı rolü çerçevesinde ekonomik bir faaliyet olarak kabul
edilmese de, ev işleri gibi kadınlar tarafından yerine getirilen iktisadi bir
çalışmadır. Kamu tarafından sağlanan çocuk bakım hizmetleri son derece
yetersiz iken, özel sektör tarafından sağlanan hizmetler de sosyo-ekonomik
anlamda çok sınırlı bir kesimin erişebileceği niteliktedir (BÜSPF, 2009). Bu
durum Türkiye‟de kadınların çalışma yaşamına katılmasının önündeki en
temel engellerden biridir. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınlar açısından teşvik edici bir unsur
oluşturacaktır.

İş İle İlgili Faktörler
İşyerindeki destek azlığı, evliliklerde her iki eşin de kariyer sahibi olmasında
engel teşkil etmektedir (Sungur, 2007: 6). Ayrıca çalışma saatlerinin fazlalığı
ve düzensizliği, fazla mesailerin sıklığı, hafta sonu ve gece çalışmaları
(Voydanoff, 1988, s. 750), iş güvensizliği, ücret düşüklüğü (Duxbury ve
Higgins, 2003, s. 26) gibi çeşitli iş özellikleri kişinin iş-aile çatışması
yaşamasına neden olan önemli etkenler arasındadır.
Hem kariyerlerinde hem de özel yaşantılarında başarılı olmaya çalışan eşlerin,
kendilerine ayırdıkları zamandan ya da bazı hedeflerinden ödün verdikleri
gözlenmektedir. Örgütlerin aile dostu yapılanmalara, hizmet ve yaklaşımlara
sahip olmalarının özellikle çalışan kadınlar açısından stresi azaltıcı ve
performansı artırıcı bir etki yapması söz konusu olabilecektir. Dünyada ve
Türkiye‟de çalışanların çocuklarının bakımı ve gelişimi özel bir hedef olarak
değerlendirilmeye ve üzerinde çalışılmaya değer bir konu olarak görülmeye
başlanmıştır ve bu konuda az sayıda da olsa çalışma yapan firmalar
çalışanlarının memnuniyetinin arttığını ifade etmektedirler. İş-aile dengesinin
sağlanması konusunda olanaklar oluşturan şirketlerin daha çekici iş yerleri
olacakları ve çalışanlarını kuruma bağlama açısından bu durumdan
faydalanacakları açıktır. Tüm bu çalışmalar, çalışanların aile ve iş yaşamlarını
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dengelemeleri için destek verecek bir iş çevresi yaratılmasına katkıda
bulunabilir.
Konuya kadının iş-aile dengesi açısından bakıldığında en etkili çözüm önerisi
esnek iş saatleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş-Aile Dengesinde Esnek Çalışma
„İnsanların her zaman bakmaya yükümlü oldukları çocukları ve ebeveynleri
vardı, insanlar her zaman hobilerini gerçekleştirmeye çalışmış ve sosyal
faaliyetlere zaman ayırmışlardı‟ (Friedman vd., 2001: 12). Dolayısıyla iş ve
kişisel yaşamın talepleri arasındaki çatışma her zaman vardı. Değişen, bir
yandan işgücü içinde kadın sayısının artması ile çok sayıda „annenin‟ çalışma
hayatına katılması, diğer yandan küresel rekabet gibi yeni ekonomik
kuvvetlerle şirket küçülmelerinin ardından bağımlılığın azaldığı bir dönemde,
kendini adamış çalışanlara olan ihtiyacın artmış olmasıdır. „Kocası işe
giderken kadın evde oturur‟ anlayışı artık çok geçmişte kalmıştır (Sauve, 2009:
10). İyi ya da kötü, çift kariyerli aileler bugünün yeni düzenidir ve kadınları
aile ile kariyerleri arasında tercih yapmaya zorlayan bir politika şirketin kârına
ve rekabet üstünlüğüne ciddi zarar verir (Schwartz, 2001: 123).
Yapılan çalışmalar, çocuk sahibi olsun veya olmasın çalışan kadınların iş aile
çatışmasından kaynaklanan stresi erkek çalışanlardan daha fazla yaşadığını,
çocuk sahibi çalışan kadınların da çocuk sahibi olmayan hemcinslerinden
daha fazla iş-aile çatışması yaşadığını ortaya koymaktadır (Duxbury ve
Higging, 2001; Yapraklı ve Yılmaz, 2007). Çalışan kadın, iş-aile çatışmasından
en fazla etkilenen taraf olarak, geleneksel aile rollerini yerine getirmede
zorluklar yaşamakta, toplumun kendilerinden beklediği iyi ev kadını rolü
gereği ev işleri ve çocuk bakımını tek başlarına üstlenmeye çalışmaları onlarda
iş- aile çatışmasının daha şiddetli yaşanmasına neden olmaktadır (Önel, 2006:
144; Çarıkçı, 2001: 11).
Çalışanların „normal‟ iş saatlerinde fiziksel olarak işyerinde hazır bulunmak
zorunda olmalarının, modası geçmiş endüstriyel modellerin mirası (Friedman
vd., 2001: 21) olduğu yönündeki anlayış, özellikle kadınların toplumsal
kimliklerinin gerektirdiği rollerinden dolayı iş yaşamına katılamamasına,
katılanlarında da iş ve aile dengesini kuramamasına çare olarak esnek çalışma
saatleri gündeme getirmiştir. Esnek çalışma saatleri, kariyer ve aileyi
birleştirmek isteyen kadınları işte tutmak ve kadın çalışanın her iki alandaki
sorumluluğu konusunda tatmin olabilmesi için çözüm olarak görülmektedir
(Schwartz, 2001: 126).
Her ne kadar, sosyal rollerini özümseyen kadınların esnek zamanlı
çalıştıklarında, yaşamdan erkeklere kıyasla daha fazla tatmin olacaklarına, iş
ve aile hayatı arasındaki roller arasında denge sağlayacağına (Hablemitoğlu,
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1999: 10) inanılsa da, bu uygulamanın özellikle kadınlar için uygun
görülmesinin cinsiyete dayalı istihdam ayrımcılığı olduğunu düşünen sosyal
taraflar da vardır.
Esnek çalışmayı, kadın istihdamını artırmanın (Berber ve Eser, 2008: 14),
kadınların sorumluluklarından kaynaklanan yüklerini hafifletmenin ve iş-aile
dengesini sağlamanın bir yolu (Kırel, 1999: 3; Kapız, 2002: 148) olarak
görenlerin yanında kadınların belli tür işlerde yoğunlaşmasına yol açarak
işgücü piyasasında mevcut eşitsizliği pekiştirme tehlikesinin olduğunu
(Toksöz, 2007: 8), kısmi zamanlı çalışma şeklinin ekonomik kazanım
açısından da "kısmi gelir" anlamına geldiğini (Hablemitoğlu, 1999: 10),
düzensiz istihdam modeliyle, çalışanların ve ailelerinin huzur ve güvenli bir
yaşam kurmalarının önüne set çekildiğini (Tombul, 2007: 153) ve nihayet
düzensiz değişen saatler ve sıkıştırılmış hafta gibi düzenlemelerle, çalışan
kişilerin bedensel ve psikolojik pek çok problem yaşadıklarını (Martens vd.,
1999: 44) savunanlar da vardır.
Esnek çalışma sisteminin evde daha fazla vakit geçirme veya daha az kazanç
anlamına geldiği düşünülmektedir (Kırel, 1999: 3). Gerçekten de zaman
sağlama açısından daha çok kadınlarca tercih edilen bu çalışma şekillerinde
ücretler, tam zamanlı çalışanların ücretinin %60‟ı kadardır ve sağlık
güvencelerinden, sigorta primlerinden yararlanma olanakları daha düşüktür
(Esin ve Öztürk, 2005: 40). Tam zamanlı çalışanların %80‟i sağlık
güvencesinden yararlanabilirken, kısmi süreli çalışanların ancak %25‟i sağlık
güvencesinden yararlanabilmektedir. Fakat bunun yanında toplumumuzdaki
genel inanış, kocaların eşlerinin kendilerinden daha kazançlı, prestijli
mesleklerde çalışmalarından hoşlanmadıklarıdır (Kırel, 1999: 3). Örneğin
kadının tam zamanlı, buna karşın erkeklerin esnek çalışma saatlerine uygun
bir işyerinde çalışması beklenmedik bir durumdur. Bu yüzden esnek çalışma
saatlerinin kadınlara özgü bir çalışma biçimi olduğu algılanmakta, kadınların
ücretinin erkeklerinkinden daha düşük olması ve düşük statülü mesleklerde
yoğunlaşması, toplum açısından bir sorun olarak görülmemekte ve böylece de
bu durum süreklilik göstermekte (Palaz, 2002: 95), kadınların geleneksel
rollerini
sürdürmelerine
engel
olmayacak
işlerde
çalışmaları
benimsenmektedir (Gelegen, 2001: 28). Genel kanı olarak kadınlar için evlilik,
aile ve çocuğun yerinin kariyerden önce geldiği ve bu nedenle kadınların
evlenene ve çocuk sahibi olana kadar, esnek kariyer planları yapıp,
gerektiğinde kolayca bırakabilecekleri işleri tercih ettikleri kabul edilmektedir.
Esnek çalışmanın tüm dünyada „kadınlara uygun‟ bulunmasında, kadınların
ücretli işte ikincil bir statüde kabul edilmeleri, aile için bütçeye sadece katkı
yapan gelir sağlayıcı (Gelegen, 2001: 28) olarak görülmeleri ve kariyerlerinin,
erkeklerin kariyerlerine göre daha az değerli algılanması önemli bir rol
oynamaktadır (Hablemitoğlu, 1999: 11).
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Kadının kimlik arayışında durum böyleyken son gelişmelere baktığımızda
2016 yılında yürürlüğe giren „İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun‟un yürürlüğe girmesi sonrasında yazılı ve görsel
basındaki zorunlu yayınlarda ön plana çıkarılan konuların da bu yönde
olduğu görülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasanın
getireceği iyileştirmeleri „Esnek çalışma güvende, gelecek güvende‟; „Kadın
emeği güvende, geleceğimiz güvende‟; „İş‟te istihdam işte fırsat‟; iş‟te güven
işte güvence‟ gibi sloganlarla tanıtmakta ve kadın emeğinin güvence altına
alınıp görünür hale geleceğini, hiçbir kadının anne veya çalışan kadın olmak
arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını savunmaktadır (ÇSGB, 2017).
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın bu beklentilerine karşı, yasayı
“modern kölelik ve Ortaçağ‟a dönüş” olarak tanımlayan işçi sendikaları
esnekliği „kuralsızlaştırma‟ olarak değerlendirmekte ve Türkiye‟de zaten kayıt
dışı sektörün taşeron, fason üretim, kaçak çalıştırma, geçici ve mevsimlik işçi
uygulamalarıyla
tümüyle
bir
esnek
istihdam
alanı
olduğunu
savunmaktadırlar. Kıdem tazminatını fiilen yok edeceği, ihbar tazminatı ve iş
güvencesini ortadan kaldırdığı, emeklilik-sağlık haklarını fiilen kullanılmaz
hale getirdiği, iş güvenliği-işçi sağlığına darbe vuracağı, yan ödemeler, fazla
mesai, yıllık izin, toplu sözleşme ve de grev haklarını zedelediği gerekçesiyle
yasayı eleştirmektedirler (Hürriyet, 2017). Çalışanlara ait tüm sosyal güvenlik
haklarının korunması ve geliştirilmesi halinde özellikle kadının toplumsal
kimliğiyle ilgili rollerinde denge sağlayacağı düşünülen esnek çalışma
sistemlerinin karşımıza hangi tabloyu çıkaracağını görebilmek için zamana
ihtiyaç olduğu görülmektedir.
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İspanya ve Latin Amerika Yazınlarında Kimlik
Değişimi: Darío ve Neruda
Zeynep ÖNAL, İstanbul Üniversitesi
e-mail: ezeyneponal@gmail.com
Özet
On dokuzuncu yüzyılın son on yılında ve yirminci yüzyılın ilk yarısında, İspanyol ve
Latin Amerikalı yazarlar her iki coğrafi uzamda farklı nedenlerle bir araya gelir.
İspanya‟yı ziyaret eden Latin Amerikalı yazarlar içinde öne çıkan en önemli iki isim,
Rubén Darío ve Pablo Neruda‟dır. Modernizmin temsilcisi Nikaragualı şair Rubén
Darío, on dokuzuncu yüzyılın son on yılında İspanya‟ya iki kez gider. 1892 yılındaki
ilk ziyaret, İspanyol şiirinde gerilemenin yaşandığı, İspanyol yazarların şiirde geleneğin
biçimlendirdiği eski yazınsal kuralları sorguladığı bir döneme denk gelir. İspanyol
şairler, şiirsel geleneğin kendilerini sürdüğü dar alandan çıkmaya çalışırken, şiirde yeni
bir kimlik arayışına girerler. 1898 yılında son sömürgelerini kaybeden İspanya‟nın
toplumsal ve politik olarak içine düştüğü kriz, yazında da kendini gösterir. 1899
yılında İspanya‟ya ikinci kez giden Darío‟nun Modernist şiir anlayışı, İspanya‟nın „98
Kuşağı‟nın üyelerince temsil edilen yazınsal arayışına aykırıdır; ne var ki bazı İspanyol
yazarlar tarafından tümüyle benimsenir ve iki coğrafyanın yazınsal karşılaşması,
yirminci yüzyıla geçişin eşiğindeki İspanyol yazınında ciddi bir kimlik bunalımına yol
açar. İspanya‟ya 1934 yılında giden Şilili şair Pablo Neruda‟nın yazınsal serüveni
Darío‟nunkinden farklı bir yol izler: Neruda, Darío gibi yazınsal kalıpları değiştirmez,
İspanya tarihinin gördüğü en ağır olay olan İspanya İç Savaşı, Neruda‟nın şair
kimliğinde izleksel dönüşüme yol açar ve Neruda, şiirini bütün dünya insanlarının
bilinçlerini sarsmak ve bu korkunç olayı insanlara anlatarak insanları başka bir
gerçekliğe uyandırmak üzere bir araca dönüştürür. İspanyol yazını korkunç bir olayla
uzun yıllar sürecek bir kimlik değişimine girerken, Pablo Neruda da şiirde kendi kimlik
değişimini yaşamaktadır. Bu çalışma on dokuzuncu yüzyılın son on yılında ve yirminci
yüzyılın ilk yarısında İspanya ve Latin Amerika ülkeleri arasında gerçekleşen kültürel
etkileşimin sonucunda Modernist şiirin temsilcisi Nikaragualı Şair Rubén Darío‟nun
İspanya‟nın yazınsal kimliğine etkisini ve Şilili şair Pablo Neruda‟nın İspanya‟da
yaşadığı dönemde tanığı olduğu İspanya İç Savaşı sonucunda şiirinde meydana gelen
kimlik değişimini araştırmayı amaçlar.
Anahtar Sözcükler: İspanyol yazınında kimlik arayışı, 98 Kuşağı, Modernist şiir,
Rubén Darío, Pablo Neruda.

Giriş
On dokuzuncu yüzyılın sonunda ve yirminci yüzyılın ilk yarısında İspanya
topraklarını Latin Amerika‟nın iki önemli şairi ziyaret eder. İspanya‟ya 1892 ve
1899 yıllarında iki kez giden Nikaragualı Rubén Darío 1892‟de 3 ay, ikinci
ziyaretinde 1899 yılının Ocak ayından 1900 yılının Nisan ayına dek 15 ay
yarımadada yaşar. Nikaragualı şairin İspanya‟da bulunduğu ikinci dönemi,
yazınsal açıdan bakıldığında geleneğin biçimlendirdiği yazınsal ölçülerin
sorgulandığı ve yeni bir şiir dili bulmak için çıkış yollarının arandığı bir
dönemdir. İspanya tarihsel olarak zor bir dönemeçten geçmektedir ve politik ve
toplumsal yapılar üstünde hissedilen atalet hali yazında da kendini
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göstermektedir. Rubén Darío geleneğin dar kalıplarından çıkmak isteyen
İspanyol yazarların aradığı rehberdir. Modernist yazının Latin Amerika‟daki en
önemli temsilcisi, İspanya‟da Modernizm‟e ve kişiliğine karşı çok sert saldırılara
uğrar. Darío‟nun izinden gitmek isteyenler azınlıktadır. Geleneksel İspanya‟da
saldırıları gerçekleştirenler dönemin önemli yazın insanlarıdır. Bu şartlara
rağmen Darío Modernist şiiri Yarımada‟da yerleştirir ve Modernizm, gelişme
yolları tıkanan İspanyol şiirinde ciddi bir kimlik dönüşümü gerçekleştirir.
Rubén Darío‟dan 35 yıl sonra İspanya‟yı ziyaret eden Şilili şair Pablo Neruda,
1934 yılının Mayıs ayından 1936‟nın Kasım ayına dek İspanya‟da yaşar.
Neruda ve dönemin ünlü „27 Kuşağı‟nın yazarları karşılıklı olarak
birbirlerinden etkilenir. Ama en önemli değişim Neruda‟nın şiirinde yaşanır.
Neruda, Darío gibi yazınsal kimlik üstünde bir dönüşüm gerçekleştirmez;
İspanya İç Savaşı‟yla birlikte gelen yıkımın tanığı olan şair, kendi şiirini
dünyaya İspanya‟da yaşanan acıyı duyurmak üzere bir araca dönüştürür ve
şair kimliğinde köklü bir dönüşümü yaşar.

Rubén Darío
1874 yılının sonlarına doğru, “İspanya‟ya düzen getirmek ve ülkeyi
modernleştirmek” (Baroja, 1924, 13) adına, Şubat 1873‟te yürürlüğe giren
„Birinci Cumhuriyet‟e son vererek yeniden tesis edilen kraliyet rejimi, diğer bir
deyişle „Bourbon Restorasyonu‟, ulusun sorunlarına çözüm üretmek
konusunda başarısızlığa uğrayınca, ülke düşünsel, sanatsal ve bilimsel
açılardan tembelliğe ve irade yitimine sürüklenir. Yönetim mekanizmasının
işlevselliğini yitirmesi sonucunda İspanya‟nın içine düştüğü durum yazına,
özellikle şiire yansır. Dönemin en önemli yazın eleştirmeni „Clarín‟
edebiyatçıların
işlevsizliğini
ve
bu
durumdan
çıkış
konusundaki
umutsuzluğunu şöyle yansıtmaktadır: “İspanya‟da yeni şairler yok, çünkü
daha doğmadılar. Bizim kuşak ise hastalıklı, güçsüz, tembel; ideali yok,
enerjisi yok. Medeni Avrupa‟da yaşamıyoruz sanki, entelektüel dünyanın
düşündüklerini düşünmüyoruz. Bu durumda yeni şiir nasıl doğacak?
İspanya‟da genç şairler yok çünkü söyleyecek sözü olan genç yok. Şiir
konusunda coşku yok. Daha oralara gelemedik” (Díaz-Plaja, 1979, 3-4).
İspanyol yazar Ramiro de Maeztu 1899‟da yazdığı Hacia otra España (Bir başka
İspanya’ya doğru) başlıklı yapıtında, ülkenin içine düştüğü uyuşukluk ve
hareketsizliği şu sözlerle açıklar: “Felç. Başka nasıl anlatabiliriz ulusun ortak
yaşamındaki sonu gelmez isteksizlik halini; yirmi yılda siyasi partiler bile
çözülüp gitti bu yüzden. Ulusla vatandaş arasındaki göbek kordonu kesilmiş
sanki. Entelektüel felç, rafları kitapla tıka basa dolu kitabevlerine yansımış,
kitaplar giriyor ama çıkmıyor; olup bitenden habersiz profesörlerin yönettiği
kürsülere yansımış, içinde fikir olmayan gazetelere, tiyatrolara yansımış.
Tedavisini de üniversite gençliğinden bekliyoruz: fikirsiz, bu ağır depresyon
haline tümüyle gömülmüş, ruhu arafta kalmış, hissiz gençlikten” (Maeztu,
1899, 21-22).
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1898 yılı İspanyol toplumunun içinde bulunduğu uyuşukluk halinden çıkması
için dönüm noktası olur. İspanya‟nın son denizaşırı sömürgelerini kaybetmesi,
sömürgeci, iktidar sahibi, kudretli İspanya‟yı tümüyle güçsüz kılmıştır. Politik,
toplumsal ve kültürel ortamdan hoşnut olmayan „98 Kuşağı‟ yazarlarına göre
ülkenin kurtuluşu yine ülkede kalmaktır, uzaklara gitmemektir; gerçek
ülkenin içindedir. İçeriye bakmak gerekmektedir. Çözüm İspanya‟nın içinde
saklıdır. İspanya‟nın gerçek ruhuna ulaşmanın yolu ulusun tarihinden,
toprağından, yazınından geçmektedir. Kastilya toprağı, İspanyol halkının
özüdür ve toprağın ruhunu öznel bakış açısıyla anlamak gerekmektedir.
Gerçek İspanya‟yı yeniden bulmak için de katıksız İspanyol ruhunun saklı
olduğu Ortaçağ‟a dönmek gerekir.
„98 Kuşağı‟ yazarları İspanya‟nın durumunu acıyla izler ve yapıtlarında
topraklarına derin bağlılıklarını dile getirirler. Yapıtlarında anlattıkları tarih,
büyük olayların tarihi değil, ulusun, İspanyol halkının tarihidir. Restorasyon
dönemindeki çift başlı yönetimin başarısızlığı, 1898‟de yaşanan askeri
başarısızlık ve son sömürgelerin kaybedilmesi, vatan toprağına duyulan derin
bağlılık ve Ortaçağ yazınının saf ruhunu yeniden ortaya çıkarma arzusu, „98
Kuşağı‟ üyelerinin ideolojik, sanatsal ve edebi duyarlılığını ateşler.
Yazarlar ülkenin içinden geçmekte olduğu tarihsel açıdan kritik dönemde
ciddi, sağduyulu, ağırbaşlı bakış açısıyla düşüncelerini ortaya koyarken,
Modernist yazının Latin Amerika‟daki en büyük temsilcisi, Nikaragualı Rubén
Darío, Modernist şiirin kendine özgü diliyle çıkagelir ve şiirde geleneksel
kalıpları savunanlarla geleneğin dar kalıplarından çıkmak ve yeni bir şiir dili
yaratmak isteyenler arasında şiddetli bir kavganın fitilini ateşler: “Prenses pek
kederli, nedir acaba ızdırabı / iç çekişleri titretir çilek dudaklarını / yüzü
gülmez prensesin, beti benzi sararmış/ prenses altın tahtına cansız solgun
uzanmış / piyanosunun tuşları sessizliğe gömülmüş / unutulmuş bir vazoda
bir çiçek boynunu bükmüş” (Darío, 1896, 33).
Darío ilk yolculuğunu gerçekleştirdiği 1892 yılında Modernist yazının
temellerini atmıştır. 1892 yılıyla 1899 arasında geçen dönemde İspanyol gazete
ve dergilerinde Modernizm‟e karşı saldırılar eksik olmaz. Darío 1899‟da
İspanya‟ya ikinci kez gittiğinde, İspanya yazarı Modernist yazının Latin
Amerika‟daki en önemli temsilcisi olarak tanımaktadır.
Rubén Darío İspanya‟ya ikinci gelişinde karşılaştığı edebi ortamı şu sözlerle dile
getirir: “Havada çürümüş organizma kokusu var. Daha çok uzak olmayan bir
zaman önce arkamda bıraktığım zirvelere bakıyorum İspanyol ufkunda: Ruiz
Zorrilla ölmüş, Valera kör olmuş, Campoamor suskunluğa gömülmüş. İspanya
hiç kuşkusuz yazın üretecek durumda değil, kolu bacağı kesilmiş, acılar
içinde, yenilmiş” (Darío, 1901, 20). İspanyol yazın eleştirmeni Amado Alonso,
İspanyol yazınının gereksindiği reformla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirir:
“Rubén Darío Yarımada‟ya ikinci ziyaretinde, yazınımızda tek biçem olduğu
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şeklinde üzücü bir kanıya varıyordu. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl
yazarlarının hepsi aynı yazınsal biçemde ürün vermişti çünkü klasik biçemin
ortak öğelerini taklit etmişlerdi. Bu iki yüzyıl boyunca yazınımız fakirleşti
çünkü yazarlarımızın çoğu kabul gören yazınsal biçemlerin ötesine geçmek
için gereken çabayı göstermedi. Yazın kalıplarının büyük kısmı süresini
doldurmuştu” (Judicini, 1964, 52-53).
İspanya‟da hâlâ geleneksel yazınsal ölçülerin peşinden giden yazarlar ve yazın
eleştirmenleri bulunmaktadır. Ne var ki geleneksel kalıpları sorgulayan ve
yazının kendilerini sürdüğü dar ve verimsiz alandan çıkmak isteyen yeni bir
kuşak da yetişmektedir. „98 Kuşağı‟nın genç yazarları, İspanya‟yı yeni bir
yaşama taşıma gücüne sahiptir. Bu kuşak içinde yer alan bazı yazarlar
Darío‟nun temsil ettiği yazınsal anlayışa şiddetle karşı çıkarken, bazıları
coşkuyla şairin peşinden giderler: “Çok şükür gençler arasında, bizim düşünce
hayatımızın ve yazınımızın temeli olan entelektüel özgürlüğün ve sanatsal
bireyselliğin ilkelerini yerleştirdim. Gel gör ki hoşgörüden tümüyle yoksun
olanlar bizi korku ve öfkeyle karşıladılar. Heyecanlı gençlik peşimden geldi ve
bugün o gençlerin çoğu İspanyol yazınının en büyük isimleri “(Darío, 1913,
176).
Rubén Darío‟nun İspanyol yazınındaki etkisi arttıkça, yazara ve Modernist
yazına karşı sesler yükselir. Darío‟nun temsil ettiği akım, „98 Kuşağı‟
yazarlarının ve eleştirmenlerin bazılarının düşünceleriyle uyuşmaz. İspanyol
basınında hemen hergün Latin Amerikalı şairle ve Modernizm‟le ilgili olumsuz
bir eleştiri çıkar. „98 Kuşağı‟ üyesi Ramiro de Maeztu, 14 Ekim 1901‟de El
Imparcial gazetesinde çıkan bir makalesinde modernist şiiri şöyle eleştirir:
“Modernistler iki yüz üç yüz tane sözcük seçiyorlar, basit veya tuhaf sözcükler
bunlar, tuhafsa daha da iyi ama illa ki gösterişli olmalı, sonra bu sözcükleri
ikili gruplar halinde birbirine bağlıyorlar, böylece farklı türlerden gelen
sözcükler arasında bir birleşme ortaya çıkıyor, örneğin: ışıkdizemli güneş,
macar kemanları, seher Ofelyaları, yıldızların okşayışı, bilge yarasalar, vs., vs.
Rengi olmayan şeylere renk veriyorlar, öpücükler, bakışlar, duygular gibi. Kimi
zaman da aynı şeye farklı renkler veriliyor, “beyaz taçyapraklarının melankolik
yeşilleri” dizesinde olduğu gibi. Cüretkâr eğretilemeler peşinde koşun,
yorulmadan devam edin. Öpücüklere çöl filan deyin” (Maeztu, 1901, 2).
Maeztu‟nun seçildiğini söylediği sözcükler, Modernist şairlerin kullanmayı
sevdiği sözcüklerdir. Dilde katıksız güzelliğin arayışında olan Modernist şair,
dizelerini epik destanların kahramanları, Çinli prensesler, klasik Yunan‟dan
gelen periler, kır ve orman tanrıları, doğunun sultanları, savaşçılar, Ortaçağ
ozanları, Versailles‟ın saraylılarıyla doldurur, dizelerinin kahramanlarına arka
plan olarak sessiz tapınakları, mitolojik ormanları, güzel kokulu haremleri,
büyülü kaleleri, on sekizinci yüzyıl bahçelerini seçer. Toplumsal, politik,
ekonomik ve yazınsal açılardan çok zor bir dönemden geçmekte olan
İspanya‟nın yazarları, ulusu yeniden ayağa kaldırmanın yollarını bulacak
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çözümler düşünürken ve buldukları çözümleri yazın yoluyla ortaya koyarken,
Modernist şiirin rafine dili „98 Kuşağı‟ yazarlarının yazınsal anlayışına ters
düşmektedir. İspanyol yazarların büyük bölümü Modernist şiirin retorik dilini
reddeder. „98 Kuşağı‟ üyesi „Azorín‟, kuşağının dil anlayışını şöyle özetler: “Ne
kadar sade bir dil kullanırsak, o kadar iyi yazıyoruz” (Díaz-Plaja, 1979, 189).
„98 Kuşağı‟ üyeleri dili Gerçek‟in arayışı yolunda kullanırlar, Modernist şairler
dili Katıksız Güzellik‟e ulaşma aracı olarak kullanırlar. Rubén Darío‟yu en
şiddetli eleştiren yazar, „98 Kuşağı‟nın ruhani lideri Miguel de Unamuno‟dur:
“Her geçen gün uyaktan daha çok nefret ediyorum. Gereksiz tekrarlara
sürüklüyor, anlaşılması zor şeyler söyletiyor. Barbar bir Ortaçağ hüneri. […]
Uyak yapma saplantısıyla olmayacak şeyler yazıyor (Darío)” (Unamuno, 1996,
299-300).
Modernist yazın anlayışı, İspanya‟nın içinden geçmekte olduğu zor dönemde,
yazında gerekli olan yenilenmeyi gerçekleştirebilecek yaratıcı gücü ve enerjiyi
getirir. Yazının duygusuz, cansız, köhne kalıplarından kurtulmak isteyen genç
yazarlar, dilde yeni biçemleri denemek konusunda hevesli davranırlar. İspanya
gibi geleneksel ve dışarıya kapalı bir ülkeye Modernist yazının girişi
başarısızlıkla sonuçlanabilecekken, Modernist yazının söz sanatlarının
karşısında ulusun özüne ulaşacak yalın dili arayanlar, Modernist yazın
anlayışının Yarımada‟da kabul görmesini engelleyemezler. Yazında yenilik
yapmayı savunanların açısından bakıldığında, “İspanyol yazınına can veren
dilin ve biçemin pınarları tükenmiştir, şiirde ve düzyazıda acilen yenilik yapma
gerekliliği ortaya çıkmıştır” (Judicini, 1964, 58).
Yenilenmeye karşı çıkanların sesi, ulusal gazete ve dergilerde kesintisiz olarak
yayımladıkları makaleler aracılığıyla, çoğu zaman yenilikçilerin sesini boğar.
Yine de Modernist yazın Yarımada‟da egemen yazınsal kalıplarla birlikte
varolmayı başarır ve etkisini yirminci yüzyılın başlarında da sürdürür. „98
Kuşağı‟nın önemli üyesi „Azorín‟e göre Nikaragualı şairin İspanyol yazınının
içinde yer alması, İspanyol şiirinin yön değiştirmesine neden olur. Darío ve
izinden gidenler şiirsel bir devrim gerçekleştirir ve şiir ideolojisi önemli bir
dönüşüm geçirir („Azorín‟, 1913, 201). „Azorín‟in sözleri, İspanyol yazınında
ciddi bir kimlik değişimine işaret etmektedir. Şiirde yeni bir kimliğin arayışında
olan İspanyol yazarlar, Rubén Darío‟yu izleyerek arzuladıkları ve
gereksindikleri değişimi gerçekleştirirler. İspanya‟da basılan Nuevo Mercurio
dergisinin yöneticisi olan Guatemalalı yazar ve yazın eleştirmeni Enrique
Gómez Carrillo, İspanyol yazar ve yazın eleştirmeni Menéndez Pelayo‟ya
mektubunda, Modernizm‟in İspanyol yazını için değerini şu sözlerle dile getirir:
“Bir süredir herkesin Modernizm‟den ve modernistlerden söz ettiği şüphesiz
dikkatinizden kaçmamıştır. Ama henüz kimsenin dile getirmediği,
Modernizm‟in ve modernistlerin yazınımızın gelişiminde oynadığı roldür
(Judicini, 1964, 59).
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Sonuç olarak, İspanyol yazınında yeni bir dilsel ve biçemsel kimlik arayışında
olanların sesi çıkmaya başladığında, İspanya‟da Modernist yazına karşı olan
ilgisizlik her tür yeniliğe karşı olanların şiddetli ve kesintisiz tepkisine dönüşür.
Modernizm sözcüğü türlü küçümseme ve eleştiriyle karşılaşır. Dönemin bazı
yazarları Modernist yazın anlayışı karşısında öfkeye kapılırlar. İnsanları
aydınlatması gereken yazın eleştirmenleri de, gazete ve dergi okurunun genel
beğenisine göre hareket ederler. Her tür saldırıya karşın İspanya‟nın genç
yazarları Darío‟nun katıksız şiir anlayışını benimserler ve genç kuşağın yeni
şiire ve Avrupa yazınına giderek artan ilgisi, İspanyol yazınında yaşanmakta
olan
durgunluğa
baskın
çıkarak,
Modernist
yazının
İspanya‟da
benimsenmesine, yeni dilsel ve biçemsel anlayışın eski geleneksel kalıpları
değiştirerek genelde yazına ve özelde şiire yeni bir kimlik kazandırmasına
neden olur. Özetle Darío, bir dönemin İspanyol yazınında benimsenmiş ölçüleri
yenileriyle değiştirerek yazında dilsel ve biçemsel bir devrim gerçekleştirir.

Pablo Neruda
Şilili şair Pablo Neruda, İspanya topraklarına Nikaragualı şairin ikinci
ziyaretinden otuz beş yıl sonra ayak basar. Neruda 1934 yılının Mayıs ayında,
Barcelona‟ya Fahri Konsolos olarak atanır. Katalan başkentinin sanat
yaşamıyla bağ kuramayan şair, Rafael Alberti, Federico García Lorca gibi
arkadaşlarının yaşadığı Madrid‟de yaşamak arzusundadır. Şiirini geliştirmek
için onlarla birlikte olmaya ihtiyaç duymaktadır. Barcelona‟ya gelişinin
üstünden bir ay geçmeden, birkaç gün geçirmek üzere Madrid‟e gider. 1934
yılının Madrid‟i, düşüncelerin, kültür ve sanat yaşamının bir arada kaynadığı
bir kazandır. Neruda 1933 yılında Buenos Aires‟de tanıdığı ve yakın dostluk
kurduğu Federico García Lorca sayesinde dönemin tanınmış edebiyatçıları ve
sanatçılarıyla yakınlık kurar. Şairler ve sanatçılar onu aralarına alır, şiirini
övgüyle karşılar, yazınsal düşmanlarının saldırılarına karşı savunurlar.
Birkaç unutulmaz günün ardından Barcelona‟ya dönmek zorunda kalan şair,
Katalan başkentinde varlığını sürdüremez ve kısa süre sonra Madrid‟e yerleşir.
Neruda‟nın işinde gönülsüz çalıştığını gören Başkonsolos Tulio Maquieira da,
şairin Madrid‟e dönmesinden yanadır: “Pablo, siz Madrid‟de yaşamalısınız.
Orada şiir var. Buradaysa sizin hiç sevmediğiniz o korkunç bölmeler ve
çarpmalar. Bunları ben yaparım” (Neruda, 2014, 136).
Neruda, 1934 Ağustos‟unda Madrid‟e döner ve dostları onu büyük bir coşkuyla
karşılar. Neruda‟nın yaşadığı ev dönemin edebiyatçılarının ve sanatçılarının
buluşma noktasına dönüşür. Neruda‟dan birkaç yaş küçük İspanyol şair
Miguel Hernández her gününü Neruda‟nın evinde geçirmektedir: “Benim
evimde yaşıyordu, benim evimde yazıyordu. Farklı ufukları, farklı düzlükleri
olan Latin Amerika kökenli şiirim onu etkiliyor ve değiştiriyordu” (Neruda,
2014, 137). Şilili şairin evini dolduran edebiyatçılar, sanatçılar, aydınlar,
diplomatlar, Uzak Doğu ülkelerinde diplomat olarak geçirdiği beş yıllık katıksız
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yalnızlığın ardından şairi yalnız bırakmaz. Neruda, Rafael Alberti, María Teresa
León, Federico García Lorca, Miguel Hernández gibi yakın dostlarıyla zamanını
Madrid‟in yazar çevrelerinin uğrak yeri olan barlarda, lokantalarda,
kafeteryalarda yiyip içerek, yazın ve sanat konuşarak, kimi zaman da evinde
yazın sohbetleri düzenleyerek geçirmektedir. Federico García Lorca sahip
olduğu olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle insanları eğlendirirken, dostlar
zaman zaman Juan Ramón Jiménez‟i arayıp Platero‟suyla dalga geçmek gibi
çocukça şakalar yaparlar. Neruda‟nın evi ve Madrid sokakları, dostların neşe
ve coşku içinde yaşadığı bir dünyadır. Mutluluk İç Savaş‟ın patlak vermesine
dek sürecektir. 1936 Temmuz‟unda İspanya İç Savaşı‟nın patlamasıyla neşeli
günler bir daha dönmemek üzere sona erecektir. Neruda Savaş‟ın patlak
vermesinden önce Madrid‟de dostlarıyla geçirdiği o unutulmaz günler için şöyle
der: “Savaş patlak vermeden önce yaşadığımız bütün o zamanların anısı benim
için tatlı bir meyve salkımı gibidir, güneş ufukta batarken açığa çıkan ve
unutulmaz bir pırıltıyla veda eden yeşil parlaklığın ışığı gibidir” (Aguirre, 1967,
196).
Otuzlu yıllar Avrupa‟nın çalkantılı dönemidir. Pablo Neruda, Jorge Guillén,
Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis
Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Miguel
Hernández gibi, dönemin öne çıkan yazarlarının şiire bakışı, Rubén Darío‟nun
izinden yürüyerek şiirde katıksız güzelliği savunan, kendilerinden önceki
kuşağın temsilcisi Juan Ramón Jiménez‟in aksine, içine gündelik yaşamın
konularını dahil eden bir şiir düşüncesinden yanadır. İspanya zor zamanlara
doğru yol almaktadır: Madrid‟de Rafael Alberti‟nin evi yıkılır, Asturias‟da
maden işçileri kurşuna dizilir. İspanyol aydınlar günün koşullarında şiirin
sahip olması gereken içeriği tartışmaktadır. „27 Kuşağı‟nın şairleri, yaşamı saf
olmayan tüm yönleriyle şiirde özgürce ifade etmekten yanadır. İspanyol şairler
şiire bakışlarını ortaya koyabilecekleri bir dergi çıkarmaya karar verirler ve
Pablo Neruda‟yı derginin yönetimine getirirler. Caballo verde para la poesía
(Şiirin yeşil atı) adını verdikleri derginin ilk sayısı 1935 yılının Ekim ayında
basılır. Neruda‟nın ilk baskıya yazdığı Arılıktan arınmış şiir üstüne başlıklı önsöz
şöyledir: “İşte aradığımız şiir bu, asit yemiş gibi tükenmiş, içine ter ve duman
işlemiş, hem idrar kokuyor, hem zambak, [...] Saf olmayan bir şiir, vücuttaki
beslenme lekeleri gibi temiz olmayan bir şiir, yüzkarası davranışlar girmiş içine,
kırışıklıklar, gözlemler, düşler, uykusuzluk, kehanetler, aşk ve nefret ilanları,
canavarlar, çırpınışlar, romantik ilişkiler, reddedişler, şüpheler, iddialar,
yükümlülükler” (Neruda, 1935, Önsöz). Caballo verde Neruda‟nın yönetiminde
güzel kavramını değiştirerek çirkin olanı da şiire dahil etmeye yönelir.
Neruda‟nın şiirsel estetiğindeki gözle görülür değişim Önsöz‟de ortaya çıkar.
Neruda, içine her şeyi dahil etmek üzere şiirin alanını genişletir; Neruda şiirine
egemen olan melankoli görülmekle birlikte, bu yeni estetik anlayış politik
bildirimleri de içine alır.
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Dergi 1935 Ekim‟inden 1936‟nın Ocak ayına dek dört sayı çıkar. 1936‟nın 19
Temmuz‟unda çift sayı olarak çıkması planlanan beşinci ve altıncı sayılar
basılmakla birlikte yayımlanamaz çünkü İç Savaş 18 Temmuz günü patlak
verir. „27 Kuşağı‟nın yeni şiir anlayışının İspanya‟da şiirin yönünü tümüyle
değiştirme potansiyeli vardır. Ne var ki İç Savaş‟ın çıkması, bu olasılığı tümüyle
ortadan kaldırır.
Neruda, İç Savaş‟ın adım adım yaklaştığı o kara günlerde, şiirde arılıktan
arınma ve günün getirdikleriyle uyuşan yeni bir şiirsel estetik geliştirme
kaygısıyla eski şiirsel anlayışından uzaklaşırken, İspanya İç Savaşı‟nın getirdiği
yıkımla yaşamında ve şiir anlayışında keskin bir dönüş gerçekleştirir. İç savaş
sırasında yaşanan acı, şairin “mücadele etmek için şiirini silaha
dönüştürmesine” (Rodríguez Monegal, 1973: 54) neden olur. Neruda‟nın, şairin
bilinçaltının derinliklerine dalan, anayurdunun volkanlarını, lagünlerini,
günbatımlarını anlattığı şiiri, İspanya‟da yaşadığı acı gerçekle başka bir estetik
anlayışa evrilir ve şair, okura korkunç derecede somut olan gerçeği anlatmaya,
okuru sarsmaya yönelir.
19 Temmuz sabahı Madrid alevler altındadır. Şehir bombalanmıştır,
sokaklardan kan akmaktadır. Neruda Savaş‟ın patlak vermesinden kısa süre
sonra, şiirsel yöneliminin tümüyle değiştiğinin habercisi olan şiiri yazar. Bu
şiir, Neruda‟nın İspanya‟da yaşadığı büyük acı sonucunda şiirinde geçirdiği
kimlik dönüşümünün ilk habercisidir:
BAZI ŞEYLERİ AÇIKLIYORUM
Soracaksınız: Leylaklar nerede?
nerede haşhaşların saklı metafiziği
ve durup durup vuran rüzgâr sözcüklere
delikler ve kuşlarla
doldurarak o sözcükleri?
Başıma gelen her şeyi anlatacağım sizlere.
Madrid‟in bir mahallesinde yaşardım,
o mahallede çanlar vardı, saatler vardı,
ağaçlar vardı.
Kuru yüzü görünürdü Kastilya‟nın
o mahalleden bakınca
deri yüzlü okyanus misali
Çiçekli evdi
evimin adı, çünkü her yanından
sardunyalar fışkırırdı: güzel
bir evdi
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köpeklerle ve çocuklarla
Hatırlar mısın, Raúl?
Hatırlar mısın, Rafael?
Federico, hatırlar mısın?
toprağın altında,
balkonlu evimi hatırlar mısın haziran güneşinin
çiçekleri soluksuz bıraktığı ağzında?
Kardeşim, kardeşim!
[…]
Ve bir sabah her yer yanıyordu
ve bir sabah topraktan
ateşler fışkırıyordu
canlıları yutuyordu,
o zamandan beri ateş,
barut o zamandan beri,
ve o zamandan beri kan.
[...]
Soracaksınız neden şiiriniz
bize rüyalardan, yapraklardan,
anayurdunuzun büyük yanardağlarından
bahsetmiyor diye.
Gelin sokaklardan akan kanı görün,
gelin sokaklardan
akan kanı görün,
gelin sokaklardan akan
kanı görün! (Neruda, 1937, 1)
Sonuç olarak, İspanya deneyimi Pablo Neruda‟nın şiirsel kimliğinde köklü bir
dönüşüme yol açar. Şairin gençlik yıllarında benimsediği şiir anlayışını
sürdürmesi, İspanyol halkının yaşadığı acıya duyarsız kalması söz konusu
değildir. Neruda‟nın İspanya İç Savaşı‟nın getirdiği yıkım sonucunda politik bir
ifade aracına dönüşen şiiri, şairin yaşamı boyunca sürecek yazınsal kimlik
değişimini haber verir.
Rubén Darío ve Pablo Neruda, Latin Amerika topraklarının yetiştirdiği en
önemli şairlerdendir. Şairlerin İspanya ve İspanyol yazınıyla ilişkisi karşılıklı
etkileşim açısından önemli etkiler doğurmuştur. Darío yarımadaya getirdiği
Modernist yazın anlayışıyla İspanya‟nın bir dönemdeki geleneksel yazın
kalıplarının sorgulanmasını sağlamış ve İspanyol şiirinde önemli bir kimlik
değişimine neden olmuştur. Neruda İspanyol halkının uğradığı yıkımı ve
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yaşadığı acıyı şiirinin konusuna dönüştürmüş ve şair kimliğinde köklü bir
dönüşümü yaşamıştır.
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Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik
Bağlamında Okumak
ArĢ. Gör. Dr. Pınar KASAPOĞLU AKYOL
Ankara Üniversitesi- Halkbilim Bölümü
e-mail: pkasapoglu@ankara.edu.tr
Özet
HaberleĢme insanlık tarihinde her zaman önemli bir ihtiyaç olmuĢtur. Ġlk çağlardan
günümüze kadar teknolojinin de etkisiyle posta, telefon, telgraf gibi iletiĢim alanları geliĢim
göstermiĢtir. Yazının bulunmasından sonra baĢlayan posta hizmetleri zamanla kurumlaĢma
ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bu kurumlar bünyesinde haberleĢmenin belli bir ücret
karĢılığında yapılması gerekliliği posta pullarının ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.
Dünyadaki filateli tarihinin ilk posta pulu 1 Mayıs 1840'ta, Ġngiltere'de basılmıĢ ve 1863
yılında da Osmanlı Devleti, ilk posta pulunu basmıĢtır. ĠletiĢim tarihine bakıldığında,
pulların ilk iĢlevinin posta ücretinin göndericiden iĢlem öncesi tahsil edilmesi olarak
görülmektedir. Fakat zaman içerisinde posta pulları daha büyük bir görev yüklenerek
ülkelerin sanat ve kültürlerini dünyaya tanıtma iĢlevini üstlenmiĢtir. Bayrak ve paradan
sonra bir devletin bağımsızlığının en önemli sembollerinden biri olarak kabul gören posta
pulları, taĢıdığı görsel mesajlarla ülke sınırlarını aĢarak uluslar arası platformda bir ulusun
kimlik kartı olarak görülmektedir. Pulların üzerinde kullanılan görseller sayesinde insanlar,
ülkelerin tarihleri, coğrafyaları, ekonomileri, doğal güzellikleri, sosyal hayatları, ünlü
kiĢileri, somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını görme ve öğrenme imkânı elde
etmektedirler. Kısacası, pullar adını taĢıdığı ülkenin tarihsel ve kültürel yansımasını
sağlayan uluslararası tanıtım sembolleridir denilebilir. Bu bildiride, posta pullarının tarihsel
geliĢimi ve zamanla değiĢen iĢlevleri üzerinde durulacaktır. Ankara‟da bulunan Pul Müzesi
arĢivi, çeĢitli filatelistlerin dijital arĢivleri ve sosyal medya görsel birikimlerinden
yararlanılarak farklı ülkelerde basılan posta pulları incelenmeye ve ulusal kimlik sembolleri
olarak kullanılan kültürel miras unsurları karĢılaĢtırılmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Posta pulları, filateli, filatelist, kültürel miras unsurları, ulusal kimlik
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Giriş

“Bir kâğıt parçası zannetmeyin beni…
Usta ellerde sabırla işlenip hayat bulur ruhum…
Bir zarfın köşesinde başlar tarihe yolculuğum…
Bazen hüznü, bazen neşeyi taşısa da mektuplar,
Ben geçtiğim her duraktan yeni anlamlar toplar dururum…
Ne zaman ki beni özenle saklayacak bir el bulsam,
Bütün değerlerim ve güzelliğimle ona teslim olurum…
Ben bir posta puluyum…”

HaberleĢme insanlık tarihinde her zaman önemli bir ihtiyaç olmuĢtur. Yazının
icadından önce haberleĢme, insanların yaĢadıkları çevreye ve Ģartlara göre
Ģekillenerek davul, ses, duman, ıslık, resim ile sağlanmıĢtır. M.Ö 3200 yılında
yazının icat edilmesi ile farklı bir geliĢim göstermeye baĢlamıĢ olsa da, genel olarak
haberleĢme 19. yüzyılın sonuna kadar temel olarak askerî amaçlarla kullanılmıĢtır.
Önceki yüzyılda meydana gelen reform hareketlerinin de etkisiyle bireysel haklar
geliĢmiĢ, haberleĢme ihtiyacında da geliĢim ve değiĢim meydana gelmiĢtir. Sanayi
devrimi sonrasında “ulus devlet” modellerinin yaygınlaĢması ve feodalizmin yerini
burjuvaziye bırakmasından sonra postacılık hizmetlerinde de büyük ilerlemeler
olmuĢtur. Teknolojik geliĢmelerle birlikte bireyler mektup, telgraf ve telefon
hizmetlerini kullanmaya baĢlamıĢlardır. Yazının bulunmasından sonra baĢlayan
posta hizmetleri zamanla kurumlaĢma ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bu kurumlar
bünyesinde haberleĢmenin belli bir ücret karĢılığında yapılması gerekliliği posta
pullarının ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur (Güven Bezaz, 2007).
Bu ihtiyaç doğrultusunda dünyada ilk pul 1840 yılında posta ücretlerinin
göndericiden tahsili amacıyla Ġngiltere'de çıkarılmıĢtır. O dönemin posta bakanı
olan

Sir

Rowland

Hill,

1837

yılında

yazdığı

“Posta

Reformu:

Önemi

ve

Uygulanabilirliği” adlı kitabında posta ücretlerinin alıcı yerine gönderici tarafından
ödenmesini savunmuĢ ve belirli bir ağırlık karĢılığında, Ġngiltere içinde 1 Penny
olarak belirlenen bir sabit ücret alınmasını ve bedelin gönderenden tahsil edildiğini
belirten bir kâğıdın gönderi üzerine yapıĢtırılmasını önermiĢtir. Öneri Ġngiltere‟de
parlamentoda kabul edilmiĢ, alınan bedeli simgeleyen posta pulunun kullanımına
karar verilmiĢtir. Dünyada Black Penny olarak anılan bu ilk pulun üzerinde, Kraliçe
Victoria‟nın profilden bir portresi bulunmaktadır. (Frewer 2002, Thompson 1995,
Kunze 1943, Yazıcı 2010; Güven Bezaz, 2007). Çıkarılan posta pulları sayesinde
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halkın ve hazinenin zarar görmesi engellenerek posta pulları makbuz yerine bir
iĢlev kazanarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Frewer, 2002:2; Düzenli ve Kavuran:
2004:192; Yazıcı, 2014:178).
Ġlk Türk pulu ise 1 Ocak 1863 tarihinde tedavüle çıkarılmıĢ ve 13 Ocak 1863‟te
Sultan Abdülaziz fermanıyla kullandırılmaya baĢlamıĢtır. Dikdörtgen Ģeklinde ve
dantelsiz olarak çıkarılan ilk pul üzerinde Sultan Abdülaziz‟in tuğrasına yer verilmiĢ
ve bu pullara “Tuğralı Pullar” adı verilmiĢtir (Düzenli ve Kavuran, 2010). Bu pullar
ince sigara kâğıdı üzerine Darphane-i Amire‟de taĢ baskı tekniğiyle, beyaz üzerine
siyah olarak basılmıĢ ve sonra aniline boyaya batırılmıĢ süngerle boyanmıĢlardır.
Tuğra

ve

desenler

SikkezenbaĢı

Abdülfettah

Efendi

tarafından

çizilmiĢ, Ensercioğlu Agop tarafından basımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye'de ise
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 1923 yılının ekim ayında ay ve yıldızdan oluĢan ilk
posta

pulu

basılmıĢtır

(http://www.pttpulmuzesi.org.tr/CategoryDetail.aspx?CID=45,

EriĢim

tarihi:

18.07.2017).

Resim 1-3. Black Penny (1840), Ġlk Osmanlı Pulu (1863) ve Ġlk Türk Pulu (1923)
Posta hizmetlerinde kurumlaĢma Türkiye‟de Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
“23 Ekim 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit tarafından kurulan ve ilk postane
Ġstanbul‟da yeni cami avlusunda Postane-i Amire adı ile açılan ve yalnız posta
hizmetlerini yürütmekle görevli olan kurum, 1843 yılında telgrafın icadından 11
yıl sonra da telgraf hizmetine baĢlamıĢ ve 1855 yılında ise telgraf müdürlüğü
kurulmuĢtur. Zamanla telgraf ve telefon hizmetlerinin birleĢmesiyle PTT adını
almıĢ ve 1939 yılında UlaĢtırma Bakanlığına bağlanmıĢtır” (Güven Bezaz, 2007:
9).
Pulların

uluslararası

standartlarda

çıkarılması

ve

posta

hizmetlerindeki

düzenlemeler için 1874‟te kurulan ve Türkiye‟nin de bu organizasyonun kurucuları
arasında yer aldığı Universal Postal Union (UPU) ve Avrupa ülkeleri arasındaki posta
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iĢlemlerini düzenlemek üzere kurulan ve Türkiye‟nin de 1959‟da dâhil olduğu
EUROPA CEPT uluslararası platformda ortak konulu pulların çıkarılmasında
çalıĢmalarını sürdürmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2015).

Pul, Filateli, Filatelist Nedir?
Pul kelimesi genel olarak dilimizde posta pulu yerine kullanılmaktadır. Pul, Posta
ĠĢletmeleri aracılığı ile gönderilen mektup, davetiye ve paketlerin üzerlerine
yapıĢtırılan, posta hizmetlerinin karĢılığında alınan ücret anlamına gelmektedir
(Say, 1987: 17-18). Bir baĢka tanımda,
“Pul, ön yüzeyi çeĢitli renklerle basılmıĢ resim, Ģekil ve motiflerden oluĢan
arka yüzeyi özel bir zamkla kaplı, etrafında dantel denilen tırnakları olan
bazen dantelsizde olabilen genellikle dikdörtgen, kare, yuvarlak az da olsa
üçgen bazen de değiĢik Ģekillerde ve farklı ebatlarda olan postada para yerine
sürümü bulunan değerli bir kâğıttır” Ģeklinde karĢımıza çıkar (Evren Pul Evi,
1983: 6).
Ülkelerde pulların toplanması, koleksiyon haline getirilmesi fikrinin doğuĢu ile
birlikte koleksiyonlar yavaĢ yavaĢ oluĢmaya baĢlamıĢ, kiĢiler kendi ülkelerinde
çıkan pulları toplamaya baĢlamıĢtır. 1865 yılında, Fransız koleksiyoncu Georges
Herpin, Posta Pulları Koleksiyonerleri adlı dergide ilk kez bu hobi dalına isim filateli
adını vermiĢtir. Eski Yunanca kökenli "philos” (sevgi) ve "atelia” (pullama)
sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile Herpin tarafından türetilmiĢ olan filateli
kelimesi zaman içinde tüm dünyada kabul görmeye baĢlamıĢtır (Ġng. philately, Fr.
philatélie) ve günümüzde de pul koleksiyonculuğu için bu terim kullanılmaktadır.
Filatelist (Ġng. philatelist, Fr. philatéliste) kelimesi ise filateli ile bilinçli ilgilenen
kimselere

verilen

isimdir

(Güven

Bezaz,

2007;

http://www.pttpulmuzesi.org.tr/PageDetail.aspx?PID=5, EriĢim tarihi: 18.07.2017).

Posta Pulları: Ulusal Kimlik Kartları
Filateli dünyasında posta pulları sürekli posta pulları, anma pulları, artılı pullar ve
resmi posta pulları olmak üzere çeĢitlilik gösterirler. Kullanım yerleri ve amaçları
farklı olan bu pullar Ģu Ģekilde tanımlanırlar:
“ a) Sürekli posta pulları: Özel ve tüzel kiĢiler tarafından postaya verilen mektup
postası gönderi ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere bastırılan
pullardır.
b) Anma pulları: GeçmiĢteki bir olayı, bir tarihi, turistik yerleri bilge kiĢiyi, belli
günleri anmak için, o olay, gün ve kiĢileri anımsatan tasarımlarla basılan
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pullardır. Baskı adedi azdır, posta iĢletmeleri tarafından belli sürelerde satıĢa
sunulmaktadırlar.
c) Resmi posta pulları: Genel bütçeye giren dairelere, katma ve özel bütçeli
dairelerin, belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve kurumların postaya
verdikleri her türlü posta gönderilerinin posta ücretlerinin ödenmesinde
kullanılmak üzere 5584 sayılı Posta kanununun 21. Maddesi gereğince
bastırılan pullara denir.
d) Artılı Pullar: Anma pulu içinde yer alır. Anma pullarının nominal değerlerinin
altında ilave ek bir değer ile özel kanuna göre bastırılan pullardır. Posta
ücretlerinin alınmasında kullanılmak ve ücretlere ek bir değer taĢımak üzere,
özel kanuna göre bastırılan pullardır” (Düzenli ve Kavuran 2004:197-198).
Devletlerin politikası, posta pullarının içeriklerinin nasıl olacağını belirleyici en
temel

unsurdur

(McQueen,1988).

Pullarla

verilecek

mesaj

ve

bu

mesajın

verilmesinde kullanılan kiĢi, olay ve nesneler, iktidarın bakıĢ açısı doğrultusunda
Ģekillendirilmektedir.
Posta pulları devletlerin posta idareleri tarafından ve devlet adına basılmaları
nedeniyle tıpkı bayrak, marĢ, para gibi bir ülkeyi temsil eden egemenlik ve
bağımsızlık sembollerinden biri olarak sayılırlar. Pullar devletçe basılan ve kabul
edilen “değerli kâğıt statüsü”ndedir (Say 1987). Bu nedenle, “Pul bağımsızlıktır,
uluslararası bir senettir” Ģeklinde bir söylemde bulunan Say, pulun bir ülkenin
yaĢam tarzındaki önemine değinmektedir (Aktaran Düzenli ve Kavuran 2004: 189).
Özellikle anma pulları, devlet politikasını yansıtan ve uluslararası platformda
ülkenin ulusal kimliğini temsil eden pullardır. Anma pullarındaki en önemli unsur,
“millîlik”tir. Her ülke kendi halk kültürünü ve zenginliklerini araĢtırmak tanıtmak
ve yaĢatmak için her yıl birçok bilimsel toplantı, yayın, Ģenlik v.s. gibi kültürel
etkinlikler yapmaktadır. Bu amaçla her yıl, her ülkede folklor konulu yüzlerce pul
tasarlanmakta ve basılmaktadır (Güven Bezaz, 2007).
Anma pullarında kullanılan simgeler aracılığıyla verilmek istenen mesajlar ön plana
çıkarılır. Propaganda yapmak, bürokratik bir mesaj vermek, siyasal bir anlatımda
bulunmak bu pulların temel amaçları arasındadır (Düzenli ve Kavuran 2005;
Dobson 2002, Rowley 2002; Wood-Donnelly 2017; McQueen 1988; Aktulum 2013).
“Pul kullanımı bir ulusu, kimi değerlerini, ideallerini yaymanın en kestirme
yoludur” diyen Aktulum, Jean-Paul Durand‟ın pulların propagandacılık yönüyle
ilgili sözlerini Ģu Ģekilde aktarır:
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“Pullar bir ülkenin kendi konusunda yaymak istediği imgeleri yansıtırlar,
çünkü her pulun arkasında güçlü propagandacılar bulunmaktadır. ĠĢlenen
konulara ve kullanılan simgelere göre bir ülkenin içinde bulunduğu ideolojik
akımlar konusunda bir fikir edinilebilmektedir” (2013: 154).
Devlet politikalarının etkisinin en fazla görüldüğü pullar olan anma pullarının
basılma gerekçeleri Gyo¯ zaisei Kenkyu¯ Guru¯ pu (1998) tarafından da Ģu Ģekilde
izah edilmektedir:
“·Ulusal olayları ve önemli durumları vurgulanmak,
·Milletlerin birbirlerini anlamalarını sağlamak ve uluslararası dostluğa katkıda
bulunmak,
·Doğal, kültürel ve ticari temaların tanıtımını ve sunumunu yapmak,
·Bilim ve kültür alanlarına katkıda bulunan millete mal olmuĢ kiĢileri
hatırlatmak,
·Ulusal ve uluslararası kampanyalara katılımı sağlamak,
·Ulus için önemli olan tarihsel olayları hatırlatmaktır” (Aktaran Dobson, 2002:
26).
Ulusal kimlik görevini üstelenen, ait olduğu ülkeyi gerek yurtiçinde gerekse
yurtdıĢında temsil eden posta pulları incelendiğinde konu seçimi bakımından
evrensel

olarak

benzerliklerin

oldukça

fazla

olduğu

görülmektedir.

Pullar,

basıldıkları ilk dönemlerden baĢlamak üzere, günümüze kadar içerisinde tarihsel
semboller ve olayların olduğu, gerek basıldığı ülkeye ait, gerekse evrensel olarak
kabul görmüĢ yazarların, politikacıların, bilim insanlarının, medyatik kiĢiliklerin,
sanatçıların, somut ve somut olmayan kültürel miras unsurların, mimari eserlerin,
millî kimlik unsurlarının, spor müsabakaların, turizmin, ekonomik olayların,
bitkilerin ve hayvanların yer aldığı, kısaca “kültür”ü konu alan her Ģeyin anlatıldığı
çok geniĢ bir konu çeĢitliliğine sahiptirler.
AraĢtırmacı tarafından özellikle “kültür varlıkları” alanına ağırlık verilmiĢse de Pul
Müzesi‟nde Türk Pulları 7 farklı konuda temalara ayrılarak sergilenmektedir: 1.
Atatürk, 2. Doğa, 3. Spor, 4. TaĢıt, 5. Kültür Varlıklarımız, 6. Turizm ve 7. Tarih1.
Pullarda en fazla kullanılan konulardan biri de turizmdir. Ait olduğu ülkeye ait
turistik özellikte olduğu düĢünülen Ģehirler, bölgeler, müzeler, tarihi eserler
pullarda ülkeyi uluslararası platformda tanıtmak için kullanılır. Türkiye‟de turizm

1

AraĢtırmacı tarafından hem dijital ortamda bulunan pullar, hem de Ankara‟da bulunan PTT
Pul müzesindeki pullar incelenerek bildiri metni hazırlanmıĢtır. Bildiride kullanılan bazı
görseller ve bazı bilgiler de Pul Müzesi‟nde görev alan kiĢilerle yapılan görüĢmelerden elde
edilmiĢtir.
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konusunda pulların kullanımıyla ilgili Karakan, Alkan, Gündoğan ve Giritlioğlu
(2016) tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarına göre:
“Yapılan incelemeler sonucunda PTT'nin yayınlamıĢ olduğu pullarda
kullandığı temalar arasında en fazla kullanılanlar yıldönümü, kutlama,
önemli gün ve haftalar (%17.10), Türk kültür ve sanatı (12.10), tarihi yapılar
ve eserler (10.49) ve ulusal - uluslararası organizasyon ve spor
organizasyonları temaları (%10.14) tespit edilmiĢtir. Buna karĢın PTT‟nin
turizm konulu posta pulları, en az kullanılan temalardan birisi olduğu
yapılan bu araĢtırma kapsamında ortaya konulmuĢtur” (s.2).
Turizm açısından pullar ele alındığında da yapılan araĢtırmalarda benzer konulara
değinildiği ve benzer kullanımların olduğu ortaya çıkmaktadır. Yeni Zelanda,
Nebraska, Finlandiya, Japonya, Amerika BirleĢik Devletleri, Kanada, Rusya, Kore‟de
de Türkiye‟de ve Türkî Cumhuriyetlerde olduğu gibi pulların bu yönüne de
gönderme yapılmıĢtır (Frewer 2002; Dove, 2016; Dannen and Masich, 2016;
Karakan, Alkan, Gündoğan ve Giritlioğlu 2016; Jackson 2016; Jonsson, 2005;
Yazıcı, 2016; Wood-Donnelly, 2017).

Pulların Gizli İşlevleri
Pullar, propaganda yapma, bir mesaj iletme iĢlevlerinin haricinde bir de ülkelerin
sanat ve kültürlerini dünyaya tanıtma iĢlevini üstlenmiĢlerdir. Posta pulu, bir
ülkenin Ģehirlerini, endüstrisini, halkını ve yaĢayıĢ tarzını çeĢitlendirmek zorunda
olduğundan o ülkenin çok önemli bir yansıması olarak kabul edilir. Ait olduğu
ülkenin “sessiz ulakları” (Wood-Donnelly 2017: 239), “elçileri ve taĢıyıcıları”
(Aktulum 2013: 153) olarak kabul edilen posta pulları, bir ülkenin maddi ve manevi
tüm değerlerini yansıtır.
Pulların ele alınıp incelendiği bir alan da grafik tasarım alanıdır. Grafik tasarım
literatüründe pullar, yayınlandığı ülkenin sanat anlayıĢını, kültürel özelliklerini,
sosyal yaĢamını, üzerinde taĢıyan bir grafik tasarım ürünü olarak geçmektedir. Pul
tasarımı, “görsel bir iletiĢim sanatı” olarak kabul edilmektedir. Pul tasarımının
birinci iĢlevi de bir mesaj iletmektir (Düzenli ve Kavuran, 2004). Ülkelerin diğer
ülkelere vermek istediği bir mesajı, konuyu, olayı ya da hizmeti tanıtan pulların
tasarım aĢamasında üzerinde genel olarak 4 husus yer almalıdır: 1- Ülke adı, 2Nominal değeri, 3- Görsel tasarım, 4- Emisyon yılı. Ülke adının pul üzerine
yazılması konusunda istisnai bir durum bulunmaktadır. Ġlk pul kullanımını resmi
olarak

Ġngiltere

baĢlattığı

için

sadece

Ġngiltere

pullarında

ülke

ismi
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kullanılmamaktadır (Anameriç ve Rukancı, 2015: 30). Bunun yanı sıra bazı
pullarda, her pulda bulunmayan ve standart olmayan gizli iĢaretler de bulunabilir
(Anameriç ve Rukancı, 2011: 13-14).
Bu gizli iĢaretler “subliminal mesajlar” da içerebilmektedir. Subliminal mesaj veya
bilinçaltı mesaj, “… baĢka bir objenin içine gömülü olan bir iĢaret ya da mesajdır ve
normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere
tasarlanmıĢtır. Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından

fark

edilmezler ancak bu mesajlar insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir”
diye aktaran Kubilay Aktulum, posta pullarını göstergebilimsel açıdan okuyan
Andacht‟ın çıkarımlarından yola çıkarak Türk pullarından bazı örnekleri ele alıp bu
pulları yorumbilimsel ve göstergebilimsel açıdan incelenmiĢtir (2013). Düzenli ve
Kavuran da makalelerinde, pullarla verilmeye çalıĢılan mesajlar üzerinde durmuĢ
ve pul tasarımı açısından konuya farklı bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmıĢlardır:
“Bütün iletiĢim araçları gibi pul tasarımları da bireyleri cezp etmeye, sürekli
olarak onları kendi mesaj alanları içine çekmeye çalıĢır. Birçok mesaj arasında
sadece birini seçecek olan izleyiciyi ayartmak için oldukça zorlu bir mücadele
içine girer. Çünkü hiçbir izleyici, aynı anda bütün mesajları algılayabilme
yetisine sahip değildir. Mesajların bir bölümü kabul edilirken, diğer bir bölümü
ise reddedilmeye mahkûmdur. Tasarım duygusundan yoksun ve kötü bir
biçimde sunulan birçok mesaj, hedefine ulaĢmadan yok olup gider. Mesajlar
doğru ve çekici sunulmadıkları takdirde doğrudan bir iliĢki kuramaz kolaylıkla
hedeflerini ĢaĢırabilirler. Zayıf bir içerik ya da doğru seçilmemiĢ yazı karakterleri
ya da renkler yüzünden izleyici konuya olan ilgisini çabucak yitirebilir” (Düzenli
ve Kavuran 2005:198-199).
Posta pulları, hem dönemin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarının
hem de geçmiĢ algısının anlaĢılması açısından bilgi kaynağı olabilecek özelliklere
sahiptirler (Dobson 2002; Yazıcı 2014). Pul yayınlandığı dönem ve yere ait mesajlar
içeren tarihsel bir bilgi kaynağıdır (Demir 1998; Raento & Brunn, 2008). Pulların bu
özelliğinden dolayı “eğitim” alanında da kullanılabilen eğitim materyallerinden biri
haline gelmiĢtir. Pullar tarihsel bir bakıĢ açısıyla görsel bilgi kaynağı olarak
incelendiğinde pulun basıldığı döneme ait bilgi edinmek mümkündür. Gerek pulun
basımıyla ilgili teknik detaylar (kullanılan materyaller, baskı teknikleri, teknolojileri
vs.), gerekse konu olarak seçilen olaylar, kiĢiler ya da mekânlar öğrencilere somut
olarak sunulabilecek önemli tarihsel kaynaklardan biridir. Bu yüzdendir ki pullara
“ülkelerin kütüphaneleri” (Anameriç, 2006) gözüyle de bakılmaktadır. Özellikle
sosyal bilgiler, tarih ve dil eğitimleri açısından sınıfta kullanılabilecek temel görsel
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materyallerden biri olarak kullanıldığı görülmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2011;
Anameriç ve Rukancı, 2015; Kunze, 1943; Kirman and Jackson, 2000; Neussel and
Ciconga,1992; Neussel, F. 2007; Osmond and Phillips, 2011; Yazıcı, 2010; Yazıcı
2014; Aktulum 2013).
Bu bildiride pulun tarihçesine ve iĢlevlerine değindikten sonra “ulusal kimlik”
olarak görülebilecek sembollerin neler olduğu, ülkelerde tarafından özellikle hangi
konuların seçildiği araĢtırılmaya çalıĢılmıĢ ve elde edilen pullar Ģu baĢlıklar altında
sınıflandırılarak incelenmiĢtir:
–
–

–
–
–
–
–

Geleneksel kostümler
- Geleneksel kadın baĢlıkları
Sözlü Anlatılar
- Masallar
- Efsaneler
- Fabllar
- Fıkralar
Halk dansları
Geleneksel müzik aletleri
Geleneksel mutfak
Geleneksel el sanatları
Geleneksel çocuk oyunları

Ġnternet aracılığıyla ulaĢılan dijital pul koleksiyonlarından, bilimsel literatürden ve
Ankara‟da bulunan Pul Müzesi arĢivinden yararlanılarak incelenen posta pullarına
ulaĢılmıĢtır. Sınıflandırma yapılırken öncelikle Türkiye örnekleri üzerinde durulmuĢ
daha sonra ülke ya da konu sınırlandırması yapılmaksızın diğer ülkelerdeki benzer
çalıĢmalar saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Bazı baĢlıklar altında yalnızca Türkiye
örnekleri

bulunurken,

bazı

baĢlıklar

altında

birden

fazla

ülke

örneğine

rastlanmıĢtır2.

2

AraĢtırmacının elinde bulunan pul örnekleri oldukça zengin bir arĢiv oluĢturmaktadır.
Fakat maalesef bu bildiri metninde bu örneklerin her birini gösterme Ģansı
bulunmamaktadır. Sözlü bildiri sırasında olabildiğince fazla görsel örneğe yer verilerek
sunum gerçekleĢtirilmiĢtir. Burada da okuyucuya bir fikir vermesi adına yalnızca birkaç pul
örneği verilebilmiĢtir.
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Geleneksel Kostümler

Resim 4-6. Türkiye, Bulgaristan ve Irak

Geleneksel Kadın Başlıkları

Resim 7-9. Türkiye3, Ukrayna ve Afrika

3

Pınar Olgaç tarafından resmedilmiĢ “Türk Kadın BaĢlıkları”nın detaylı bir Ģekilde
incelendiği, H. Nurgül Begiç ve Gülüzar Çelebilik tarafından yazılmıĢ makalede daha fazla
görsele ulaĢmak münkündür. Daha detaylı bilgi için bkz. (Begiç, H. Nurgül ve Çelebilik,
Gülüzar (2016). Kültürel Zenginliklerimizin Posta Pullarıyla Tanıtılmasına Dair Bir
ÇalıĢma; Pul Sanatçısı Pınar Olgaç‟ın “Türk Kadın BaĢlıkları, Karadeniz Sosyal Bilimler
Dergisi, 7 (12), s.1-10).
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Sözlü Anlatılar:
Masallar

Resim 10-12. Türkiye (1991 Türk Çocuk Masalları (Keloğlan - Açıl Sofram Açıl))

Resim 13-17. Türkiye (1975 Dede Korkut Masalları), Azerbaycan4
4

Destan devrinden halk hikâyesi devrine geçiĢ sürecinde yazılmıĢ olan Dede Korkut
Hikâyeleri, Türkiye‟de masal anlatı türü olarak algılanmıĢ ve bu Ģekilde basılmıĢtır.
Azerbaycan da ise bir anlatı türü adı kullanılmadan yalnızca adı kullanılmıĢtır. Kubilay
Yazıcı tarafından yazılan “Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve
Kültürü” adlı makalede „Destanlar ve Halk Hikâyeleri‟ baĢlığı altında sınıflandırılmıĢtır.
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Resim 18-22. Almanya (Kırmızı BaĢlıklı Kız, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler,
Hansel ve Gretel, Uyuyan Güzel, 7 Kuzu ve Kurt)

Resim 23-25. Amerika BirleĢik Devletleri (Alice Harikalar Diyarında), Japonya
(Pinokyo), Polonya (Çizmeli Kedi)

Detaylı bilgi için bkz. Yazıcı, K. (2016). Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk
Kimliği ve Kültürü, bilig, Bahar 2016 / Sayı 77, s.83-108.
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Resim 26-28. Rapunzel (Beliz), Fareli Köyün Kavalcısı (Avusturya), Bremen
Mızıkacıları (Almanya)

Efsaneler

Resim 29-31. 1992 Anadolu Efsaneleri (Anadolu), (Türkiye)

Fabllar

Resim 32-33. Karga ile Tilki ve Kaplumbağa ile TavĢan (Macaristan)
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Fıkralar

Resim 34-36. Türkiye (1976 Nasreddin Hoca Anma Serisi)

Halk Dansları

Resim 37-39. Türkiye, Kore, Çin

Geleneksel Müzik Aletleri

Resim 38-40. Türkiye, Kore ve Azerbaycan
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Geleneksel Mutfak

Resim 41-43. Türkiye

Geleneksel El Sanatları

Resim 44-46. Türkiye, Libya ve Türkmenistan

Geleneksel Çocuk Oyunları

Resim 47-48. Türkiye
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Sonuç
ĠletiĢim tarihine bakıldığında, pulların ilk iĢlevinin posta ücretinin göndericiden
iĢlem öncesi tahsil edilmesi olarak görülmektedir. Fakat zaman içerisinde posta
pulları daha büyük bir görev yüklenerek ülkelerin sanat ve kültürlerini dünyaya
tanıtma, propaganda yapma, siyasal mesajlar verme iĢlevlerini üstlenmiĢtir. Bu
nedenle ülkeler, ulusal ve uluslararası platformda, kendi posta iĢletmeleri ve diğer
kurumların katkılarıyla öne çıkan değerlerini, baĢarılarını, önemli Ģahsiyetlerini,
ulusal-uluslararası kültürel, bilimsel ve sportif organizasyonlarını ve dikkat
çekilmesi gereken ortak değerlerini kendilerine konu olarak seçmektedirler. Bayrak
ve paradan sonra bir devletin bağımsızlığının en önemli sembollerinden biri olarak
kabul gören posta pulları, taĢıdığı görsel mesajlarla ülke sınırlarını aĢarak
uluslararası platformda o ülkeyi temsil eden “sessiz ulak”lar, “kültürel miras
aktarıcıları”dır.
Pulların üzerinde kullanılan görseller sayesinde insanlar, ülkelerin tarihleri,
coğrafyaları, ekonomileri, doğal güzellikleri, sosyal hayatları, ünlü kiĢileri, somut ve
somut olmayan kültürel miras unsurlarını görme ve öğrenme imkânı elde
etmektedirler.

Kısacası,

pullar

adını

taĢıdığı

ülkenin

tarihsel

ve

kültürel

yansımasını sağlayan uluslararası tanıtım sembolleri olmalarının yanında ayrıca,
“tarihsel bilgi kaynağı”, “eğitim materyali”, “kütüphane” ve “sanat tasarımı” olarak
da görülmektedirler.
Özetle denilebilir ki, boyut olarak ufak, fakat içerdiği anlam, taĢıdıkları mesajlar
açısından çok büyük ve değerli olan pullar, adını taĢıdığı ülkenin tarihsel ve
kültürel yansımasını sağlayan uluslararası tanıtım sembolleri, baĢka bir deyiĢle,
sembolik olarak da “ulusal kimlik kartı”dır.
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Benito Pérez Galdós’un Electra Adlı Yapıtında
Kadın Kimliği
Leman GÜRLEK, İstanbul Üniversitesi
e-mail: egurlek@istanbul.edu.tr
Özet
Benito Pérez Galdós (1843-1920) on dokuzuncu yüzyıl İspanyol edebiyatının en önemli
yazarlarındandır. İspanya‟da on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına damga vuran
Romantik akımından uzaklaşarak, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Gerçekçi
akımın en önemli temsilcisine dönüşmüştür. Romanlarında ve tiyatro yapılarında
İspanyol toplumunun yaşamını gerçekçi bakış açısıyla ortaya koyar; yapıtlarındaki
kişilik çözümlemelerinde psikolojik derinlik göze çarpar. Pérez Galdós‟un özellikle
kadın karakteri öne çıkardığı yapıtlarında altı temel kimlik gözlemlenir: sosyal kimlik,
kurban kimlik, doğal kimlik, Quijote kimliği, asi kimlik ve “Figura Christi” kimliği.
Pérez Galdós „un Electra adlı tiyatro yapıtlarındaki kadın karakterde üç kimliğin iç içe
geçtiği görülür: doğal kimlik, kurban kimliği ve asi kimlik. Electra „da ortaya çıkan
kurban kimliği ve asi kimlik birbirleriyle karşıtlık oluşturur; Pérez Galdós, kadın
tiplemelerindeki melek- şeytan karşıtlığını sıklıkla kullanır. Yazın eleştirmenleri
Electra‟yı Pérez Galdós‟un kadın tiplemelerinde görülen altı kimliğin yanında yedinci
bir kimlik olarak kabul eder. Bunun nedeni, İspanya „da mevcut siyasi düzenin ve
buna bağlı olarak toplum yapısının değişmesi sonuncunda, “ yeni” toplum içinde “yeni”
kadının ortaya çıkmasıdır. Bu çalışmanın amacı Benito Pérez Galdós „un Electra adlı
yapıtında, çok kimlikli kurgulanan kadın baş kişinin kimliklerini çözümlemek, kimlik
karşıtlıklarını ortaya çıkarmak, “yeni” toplum yapısında kendine yer arayan “yeni”
kadının kendini keşif sürecini araştırmaktır.
Anahtar Sözcükler: Benito Pérez Galdós, on dokuzuncu yüzyıl İspanyol toplumu,
Electra, kadın kimliği, Gerçekçi tiyatro.

Benito Pérez Galdós (1843-1920) on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci
yüzyılın başında İspanya‟nın en önemli yazarlarından kabul edilir.
Romanlarında ve tiyatro yapıtlarında İspanyol toplumunun yaşamını gerçekçi
bakış açısıyla ortaya koyar; yapıtlarındaki kişilik çözümlemelerinde psikolojik
derinlik göze çarpar. Fernández Insuela‟nın dediği gibi, roman türünde
kişilerin psikolojik çözümleme tekniği, Galdós‟un tiyatro yapıtlarında da
başarıyla uygulanır. Kişilerin psikolojisini yansıtan duygular, fikirler,
kavramlar, yapıt boyunca devam ederken, esaslı bir drama/olaya rastlamak
mümkün değildir (2003, ss.2004-2005). Galdós‟a göre, bir yazarın estetik
kaygıların yanı sıra topluma karşı sorumlukları da vardır. Yaşadığı çağda
yazar, devlet, ahlak ve estetikle ilgili eleştirel fikirlere sahip olmalıdır.
Yapıtlarında simgelere ve karşıtlıklara çok önem verir; ayrıca tiyatro kişilerini
ve ortamı sunarken/betimlerken tiyatronun görkemli tekniklerinden
yararlanır, tiyatro türüyle anlatı türünü kaynaştırır. Menéndez Onrubia‟nın
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dediği gibi, Galdós‟un yapıtlarındaki amacı, yoğun yaşanmış hayatın her
saniyesi kadar gelip geçici ve kısa süreli olduğunu göstermektir (1983, s. 290).
Edebiyat dünyasına romanlarıyla olduğu kadar tiyatro yapıtlarıyla da
damgasını vuran Galdós, tiyatronun o bayağı ortamına yenilikler getirmek,
bunun yanı sıra da İspanyolların vicdanına seslenerek, toplumla ilgili yenilikçi
fikirlerini sahnelerden seyirciye ulaştırmak ister (Escobar Bonilla, 2008, s. 65).
Bunu yaparken 1890 ile 1920 yılları arasında İspanyol toplumunun karmaşık
yapısını da gözler önüne serer. Yirmi altı yıl süresince tiyatro yapıtları veren
Galdós, yirmi iki tanesini sahneleme fırsatı bulur. Yirminci yüzyıla
gelindiğinde, 1901 yılında, başyapıt olarak kabul edilen, aşırı hoşgörüsüzlük ve
hareket özgürlüğü arasında gidip gelen Electra yayımlanır. Bir yandan aşk ve
özgürlük savunulurken, diğer yanda baskı ve iftira kendini gösterir. 1898
felaketinden yeni çıkan İspanya, bir yandan son kolonilerini yitirmiştir, diğer
yandan da toplumsal çöküş içindedir.
Bütün yazarlar gibi Galdós da kasvetli umutsuzluktan ve toplumsal düş
kırıklığından etkilenir; bu ortamda Electra yapıtı “tanrılaştırılır ve alışılmamış
bir olaya dönüştürülür” (Yolanda Arencibia, 2015, s. 181). Galdós uzmanı
Finkenthal‟a göre, Pérez Galdós 17 Şubat 1901 tarihinde Diario de las Palmas
gazetesine verdiği bir röportajda kendi yapıtı hakkında yorumda bulunur.
Galdós bütün hayatının, gerçeğe olan aşkının, bağnazlığa ve batıl inanca karşı
süren savaşının Electra‟da yoğunlaştığını söyler. Aynı zamanda da medeni
dünya karşısında, onları değersizleştiren ve küçük düşüren yalanların, sosyal
alışkanlıklara bağlılıkların ve yapılagelen davranışların zavallı ülkesi tarafından
unutulduğunu vurgular. Adaletten ve bilimden destek alarak yeni İspanya‟nın
dönüşümünü gerçekleştirebileceğini ve ulusal bilincin üzerinde oluşan aldatıcı
imalara/önerilere ve kaba kuvvetin şiddetine dayanabileceğine inanır
(Finkenthal, 1980, s. 112). Galdós, bayağılığın ve hayali olayların yoğun
olduğu tiyatro yapıtlarını gerçekçi bulmaz, çünkü İspanya ve İspanyol
toplumunun geçirdiği toplumsal, dini, siyasi ve ekonomik sorunlarına
değinmez, yani gerçeklikle bir bağlantısı olmadığını düşünür. Bu düşünceler,
siyasal, ahlaki, toplumsal ya da dinsel konular hakkında karşıt fikirlere sahip
olan, Electra yapıtındaki kişilerden Pantoja ve Máximo‟da vücut bulurlar.
Pantoja kötü tavsiyeleriyle, sözlü şiddetiyle ve aldatıcı davranışlarıyla
Electra‟nın hayatını neredeyse bozar, aklını bulandırır; oysa Máximo, bilime
bağlılığı ve özgürlükçü fikirleriyle Electra‟nın baş kaldırmasını sağlar. Her biri
toplumun dönüşümünü sağlamaya çalışan baş kişiler olarak karşımıza çıkarlar.
Electra, 30 Ocak 1901 yılında Madrid‟de beş perdelik bir tiyatro yapıtı olarak
sahnelenir. Electra, onsekiz yaşında bir genç kızdır. Babasının kim olduğunu
bilmeyen Electra manastırda büyür. Annesi Eleuteria ise günahlarından
arınabilmek için manastıra sığınır ve orada öldükten sonra Electra, teyzesi
Evarista ve eniştesi Don Urbano‟nun himayesine alınır. Evarista‟nın bilim
adamı olan yeğeni Máximo‟ya kısa sürede aşık olur. Bir aile dostu olan Don
79

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
Salvador de Pantoja gelecekte oluşabilecek evliliği engellemek için Electra‟ya,
Máximo‟nun anne tarafından kardeşi olduğunu söyler. Kimlikleriyle ilgili yanlış
bilgi verir ve hemen ardından, Electra, Pantoja‟nın yönlendirmesiyle,
manastıra sığınır. Manastırda annesinin ruhu belirir ve söylenenlerin doğru
olmadığını açıklar; Electra‟ya, kendisini mutsuz eden manastır ortamını da
terk etmesini önerir. Yapıtın sonunda Máximo ve Markiz manastırı basar ve
Electra‟yı alıp götürürler. Yapıt aslında yirminci yüzyılın başında toplum içinde
yaygın olan iki karşıt düşüncenin yansımasıdır: bir yandan entrikacı ve kurnaz
rahip Pantoja, devlet politikasına ve sosyal meselelerine müdahale eden
rahipleri ve karşıt tepkiyi temsil ederken, diğer yandan da ilerlemenin ve
bilimin temsilcisi olarak Máximo bulunur. Pérez Galdós‟un Electra adlı tiyatro
yapıtındaki kimlik sorunu, yani yanlış anagnorisis/tanınma1 iki baş kişi
arasında oluşur. İlk iki perdede ortam ve kişiler betimlenir. Üçüncü perdede ise
Electra‟nın dönüşüm geçirdiğini, çocuksu davranışlarını terk ettiğini,
olgunlaştığını ve genç bilim adamına aşık olduğunu görürüz. Dördüncü
perdede, kötü amaçları olan Don Salvador Pantoja, birbirlerine aşık olan
Electra ve Máximo arasında gelecekte gerçekleşebilecek düğünü engellemeye
çalışır. Electra‟yı, Máximo‟nun onun erkek kardeşi olduğuna ikna eder. Beşinci
ve son perdede ise Máximo ve Markiz Electra‟yı manastırdan kurtarırlar.
Electra kişisi aslında Electra mitinin tekrardan yaratılmasıdır, yani yazar
anagnorisis oluşumu için Electra ve Orestes‟in hikayesinden yararlanır.
Galdós‟un Electra‟sı ise hayal kırıklığı içinde manastıra sığınır. Kimlik
oluşumunda klasik geleneğin etkisi olduğu kadar aynı dönem yazarlarından ve
sevgilisi olan Emilia Pardo Bazán‟ın yapıtı La madre naturaleza (1887) (Doğa
ana)‟nın da etkisi büyük olur. Metinlerarasılık yapıttaki başkişilerin aşk
ilişkilerinde görülür; Pardo Bazán‟ın yapıtında da, bir süre sonra başkişiler
arasındaki ilişkiler aralarındaki kan bağı nedeniyle bozulur, hüsrana uğrayan
kadın baş kişi Manuela da manastıra sığınır.
Aslında Electra, aynı zamanda Iglesias Zoido‟nun belirttiği gibi, toplum içinde
oluşan genel kanıya göre, genç kızların sadece aile/toplum baskısı nedeniyle
manastıra sığınmayı/kapatılmayı kabul ettiklerini gösteren bir yapıttır ve
bundan dolayı da kimliklerinin bir parçası olan cinselliği ve anneliği red
ettiklerinin bir göstergesidir 2(2006, s. 462). Bu düşünceyi Galdós yapıtında
1

Aristoteles‟in Poetika adlı yapıtında tanınma yani anagnorisis, bilgisizlikten bilgiye
geçiş olarak tanımlanır; yazgının açıkça mutluluğa ya da yıkıma sürüklediği kişileri
birleştirmeye ya da düşmanlığa götüren şeydir (2007, s. 44).
2 Aynı dönemde “Ubao vakası” olarak bilinen benzer olayda Adelaida de Ubao e Icaza
adlı genç bir kızın, ailesi istemediği halde, Civitli rahip tarafından ikna edilerek
manastıra gönderilir. Aile, medeni kanunun 326. maddesine göre yirmi beş yaşın
altında bulunan kızların, evlenip gitmek dışında, evlerini terk etmeleri mümkün
olmadığını belirterek, mahkemeye başvurur ve geri gönderilmesini talep eder, ancak
bu talep kabul edilmez. Eski bir devlet başkanı olan Nicolás Salmerón bu duruma el
koyduktan sonra bu olay toplumsal bir tartışmaya dönüşür. Bundan dolayı dini
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Cuesta‟nın ağzından yansıtır: “Gönülden duyulan tanrı çağrısı isteğini
göstermeyen genç kızları manastır hayatına zorlamak çok ciddi sonuçlara
neden olur (…)” (1901, s.41). Galdós‟un bu yapıtı çağdaşları tarafından,
gündelik hayatın bir kesitini sunduğu için, liberal değerlerinin bir simgesi
olarak kabul edilir. Aynı zamanda da Finkenthal‟ın dediği gibi “ Galdós,
sanatın gerçekliği etkileyebileceğini ve toplumu da hemen etkisi altına
alabileceğini göstermiştir”(1980, s.135).
Galdós Electra yapıtı boyunca kadın kimliğine atfedilen şeytan/melek
karşıtlığını vurgular ve hizmetli olan José‟nin Markiz‟e Electra‟nın melek
olması gerektiğini söylerken bu tanımlamayı yapar: “bazı melekler vardır ki
şeytana benzerler” (Galdós, 1901, s. 3). Teyzesi Evarista ise Electra ile
tartıştıklarında şöyle söyler: “ruhunda şeytanlar ve melekler tartışıyorlar”
(1901, s. 38). Electra‟nın bütün baş kaldırmalarının ardında aslında halen
olgunlaşmamış bir kızın ruhu yatar. Her ne kadar on dokuzuncu yüzyılın
ölçütlerine gore yetiştirilmiş bir kız olsa bile- resim çizmek, piyano çalmak,
„salon‟ sohbetleri/ine yapabilmek/katılabilmek- bebekleriyle ve Máximo‟nun
çocuklarıyla oyun oynamayı da ihmal etmez (González Santana, s. 774).
Toplum/ akrabalar tarafından çocuk olarak tanımlanmak Electra‟ya farklı bir
kimlik kazandırır: zayıf, kırılgan, korunmaya muhtaç kadın kimliği. Bu çocukkadın klişe tiplemesi on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren
sahnelerde yer alır ve seyirciler tarafından kadın karakterlerinde aranan bir
özelliğe dönüşür. Bu zoraki kimlik Electra‟nın baş kaldırmasına neden olur ve
Rahip olan Pantoja‟nın onu inandırmaya çalıştığı kimliğin ardına sığınmak
istemez:
Pantoja: (…) bu kadar güzel ve soylu birini gözetmek, bütün
kötülüklerden korumak, muhafaza etmek, yönlendirmek, kötünün
nefesinin ve gölgesinin dahi size dokunamamasını ve saflığınızın
korunmasını sağlamak için her şeyi yaparım. Meleğe benzeyen bir
çocuksunuz. Sadece benzemenizle yetinmeyeceğim; öyle olmanızı
istiyorum (1901, s. 25).

Electra bunun üzerine kurban/çocuk kimliğinden sıyrılıp asi kimliğini ortaya
çıkarır ve söyler der: “Size ait olan bir melek… bu davranışı yüce, olağanüstü
bir merhamet göstergesi olarak mı görmem gerekir?”(1901, s. 25). Yapıtın
başından sonuna kadar Electra kimlik arayışı sorunlarıyla boğuşan ve kendini
ifade etmeye çalışan bir kadındır. Bunun yanı sıra Electra, González
Santana‟ya göre, evdeki herkesin “başarısızlıklarını karaladığı beyaz bir kağıt
gibidir: Evarista ve Urbano için Electra, gerçekleştirdikleri bir çok
hayırseverliklerden sadece biri; evdeki hizmetliler için yaramaz bir çocuk;
Cuesta için bir vicdan meselesi; Pantoja için bir kurtarma aracıdır”(Santana, s.
birliklerin yasalarında düzenlemeye gidilir. Pérez Galdós Electra adlı yapıtının 1901
yılında sahnelenmesinin ardından ruhban sınıfına mensup olanlarla olmayanlar
arasında yeni bir karşıtlığın ortaya çıkmasına neden olur (Javier Fiuero, 2001, s.1-5).
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775). Nesnel bir bakış açısına sahip olan Marki ve Máximo için Electra, soylu
davranışları olan, adaletli, zeki ve gerçek kimliğini bulmaya çalışan genç bir
kızdır.
Rahip Pantoja‟nın baskılarına daha fazla dayanamayan Electra Máximo‟ya
isyan eder: “Beni değersiz kılmak, köleleştirmek, bir şeye indirgemek
istiyorlar… melek gibi bir şeye…Bunu anlamıyorum” der (1901, s. 27). Liberal
düşünceleri temsil eden Máximo, Electra‟nın gerçek benliğini/kimliğini
gösterebilmesi için kendisini savunmasını ister ve bunu ancak özgürlüğünü
ilan ederek, yani dikkafalılık ederek başarabileceğine inanır. Pantoja ise
Evarista‟ya, Electra‟nın kendi hükmü altında olması gerektiğini söylerken,
daha önce, kendisi gibi kötü olanların tanrı tarafından bağışlanabilmeleri için
Electra‟nın boyun eğmesi ve öğretilerini kabul etmesi gerektiğini vurgular:
“…meleklerin sevdiği gibi beni sevmesini…davranışlarıyla beni yansıtmasını,
fikirlerimin aynası olmasını istiyorum” (1901, s. 85).
Galdós‟un yarattığı kadın tiplemelerinin arasında Electra, toplumla
bütünleşme çarelerini arar. Kimliğini bulmaya çalışırken, Pantoja‟nın ona zorla
benimsetmeye çalıştığı bir yaşam anlayışı vardır: bu yaşam, aslında Electra‟ya
uygun olmayan, meleklere özgü, “haleli ve tanrıya adanmış yaşam”dır. Öte
yandan da Máximo ve onun çocuklarıyla hayal ettiği yaşam sade bir yaşamdır.
Bu durumda Pantoja‟nın önerdiği meleklere özgü, manastırda yaşam,
mutluluğuna engel olabilecek unsura dönüşecektir.
İspanya‟da mevcut siyasi düzenin ve buna bağlı olarak toplum yapısının
değişmesi sonucunda “yeni” toplum yapısında kendine yer arayan “yeni” kadın
ortaya çıkar. Electra‟nın yeniliği - kadın tiplemeleri içinde - insanlığını, barışcıl
ve sessiz isyanını Pantoja‟ya nasıl dile getirdiğinde yatmaktadır: “yine dönüp
dolaşıp benim melek olmam gerektiği meselesine mi geldik (…?). Ben çok
dünyevi biriyim, don Salvador. Tanrı beni kadın olarak yarattı, ama
gökyüzüne değil, yeryüzüne yerleştirdi” der (1901, s. 89). Galdós, Electra
mitini içselleştirip çağdaş dünyada yeniden yorumlasa da, Electra, geleneksel
ve baskıcı toplum bağlamında özgürlüğün ve isyankarlığın simgesi olmaya
devam eder (Iglesias Zoido, 2006, s. 465). Bu yüzden Pantoja Electra‟yı ikna
edemeyince anagnorisise başvurur, gerçeği çarpıtır ve aklını karıştırır.
Eleuteria‟nın on sekiz yaşındayken günah işlediğini ve Máximo‟ya hamile
kaldığını söyler. Amacına ulaşan Pantoja Electra‟yı manastıra gönderir ve hiç
kimseyle görüştürmek istemez. Bir süre sonra ölen Cuesta Electra‟ya miras
bırakınca
Markiz ve Máximo onunla görüşmek isterler ve Pantoja da
istemediği halde, Electra‟nın dünyevi zenginlikle ilgilenmeyip mirası
rededeceğini düşünerek, kabul eder. Electra, manastır yaşamının getirdiği
kurallara uymakta zorluk çekmeye devam eder ve isyankar kimliği yine ortaya
çıkar. Bu duygularını, Máximo ve Markiz‟in geldiğini duyunca şöyle dile getirir:
“(…) içimde güneşin o ateşi şiddetli bir şekilde yanarken bunu ayın soğuk
berraklığına çevirmek hiç kolay bir iş değildir (…)”(1901, s. 108). Máximo,
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Electra‟nın farklı bir kimliğe büründüğünü- ürkek, aklını yitirmiş ve boyun
eğmiş- gördüğünde, Pantoja‟yı suçlar: “canavar tarafından ısırılmış” der (1901,
s. 94). Pantoja bu suçlamayı reddetmez ama kabul da etmez: “Belki de… Ama
canavar ben değilim. Adı tarih olan, insanların yaşadıkları olaylardan beslenen
korkunç bir canavar” (1901, s. 94). Máximo da sakin ve soğukkanlı duruşunu
Pantoja‟nın tutumu ve kışkırtmaları karşısında yitirmeye başlar, hatta onu
öldürmekle tehdit eder: “katil olmam için zorluyorsunuz beni, bunu
başaracaksınız da” der (1901, s. 96). Galdós
tiyatrosunun en önemli
özelliklerinden biri umuda açık bir kapı bırakmaktır; yapıtın sonunda, Pantoja
Electra‟ya: “Benden kaçıyor musun?” dedikten sonra Máximo şöyle cevap verir:
“Hayır kaçmıyor, hayır…yeniden hayata dönüyor” (1901, s. 112). Bütün her
şeye rağmen Electra kendini, “baş kaldıran kimliği sayesinde kurtarır, iradesini
tekrar elde eder ve kendi kaderine yön verir” (Ontañon s. 281).
Sonuç olarak yapıt boyunca Electra farklı kimliklere bürünür, geçiş yapar ve
benimser. Toplumun katmanlarını temsil eden yapıttaki kişiler, Electra‟yı
istedikleri kimliklere indirgemeye çalışırlar ve yargılarlar. Electra, her ne kadar
on dokuzuncu yüzyıl kadın modeline gore yetiştirilmiş olsa bile, yirminci
yüzyılın getirdiği yenilikleri de benimser. Galdós, Electra başkişisini kullanarak
kadınına uygun görülen toplumsal kimlikleri de yansıtır: kırılgan, çocuksu,
melek/şeytan, boyun eğen-itaat eden/baş kaldıran-isyan eden. ElektraOrestes efsanesinden doğan ve Galdós‟un Electra‟sına dönüşen kişi, yüzyıllar
boyunca kadının geçirmiş olduğu değişimin/evrimin bir simgesidir. Galdós,
kadının toplum içinde hakksız yere yargılanmasına, erkek egemen toplumun
varlığına dikkati çekerken; dini bilgisizliğin/cehaletin ve yanlış inanışların
kadının
kimlik
oluşumunu
nasıl
etkileyebileceğini/değiştirebileceğini
göstermiştir.
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Abstract
This paper deals with how language proceeds to shape identity. The use of English- a
personal style- is worth of studying in its own right. Our speech tells others a great
deal about us: gender, geographic origin, socio-economic status, and even our
psychological condition, i.e., speech, whether we like it or not, contains information
about the social categories to which a speaker belongs, and serves as a rich source of
data for impression formation. As some scholars state, the most important index of
identity in speech is dialect, which is reflected at all levels of linguistic organization.
G.B. Shaw was not the first playwright to exhibit that the words we use mark the
social categories, to which we belong, his play Pygmalion (1912) arose public
awareness of how we speak is connected to the person we are understood to be. Henry
Higgins, who is drawn as a fictional phonetician, could rebuild a speaker‘s personal
history from the pieces of speech. It also examines how the major character Eliza
Doolittle uses language and how her Cockney English reveals her identity.
Keywords: Eliza, Education, Language, Identity, Style, Shaw.

Introduction
This paper focuses how language-use proceeds from the general to the
particular: Beginning with the language as a whole, our focus here moves to a
particular social background, occupational variety, and genre, the final step of
which takes us to the domain of personal identity (Crystal 2005: 394). It is
imperative to define identity before we further our argument. Identity (1) ―who
or what sb / sth is, (2) the characteristics, feelings or beliefs that distinguish
people from others‖ (OALD 2000: 643). In other words identity is what makes
a person unique or distinctive. To free dictionary, ―it refers to the collective
aspect of the set of characteristics by which a thing is definitely recognizable
or known‖ It is a fact that authors construct their more complex characters
performing a fake identity. Identity has been a strong premise for many
playwrights and novelists. Identity is defined by Williams (qtd. in Elliot) as ―the
sign identity belongs to the category of two-place, first level predictable…
whose function is… to form a proposition when attached to a pair of names‖
(Elliot 1991: 421).
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James (qtd. in Stern) states the following as major constituents of an
individual‘s identity:
(a) the material self-including body, clothes, family, home;
(b) the social self which is in turn cut up into "as many social selves as there
are individuals who recognize" a man "and carry an idea of him in their mind";
(c) the spiritual self, indicating man's subjective being, composed of various
cephalic movements which may cause conflict among the parts of the spiritual
self;
(d) and finally the so-called pure ego which is the sense of our personal
identity (Stern 1935: 32).
To Lacan, ―what sex we are – male or female – is biologically determined. Our
gender or our sexuality, however, is culturally created‖ (qtd. in Bressler 1999:
158). The society in which we live edicts that a little boy should play with cars
and a little girl with dolls (Ibid., 158). For Lacan, our identities are part of our
gender.
In this sense, it is widely acknowledged that there are some important cases in
which individuals use English as a personal style which is worth of studying.
The different use of English and levels of deviance shape the norms identifying
various varieties of English. For instance, there are numerous writers who use
language as social identity markers, so G. B. Shaw was not the first playwright
to observe that the words people use mark their social categories and standing
to which they belong to. Shaw‘s Pygmalion (1912) arose public awareness of
how we speak is connected to the person we are understood to be.
Henry Higgins, who is drawn as a fictional phonetician, could rebuild a
speaker‘s personal history from the pieces of speech. However, as Kraus and
Chi-yue Chiu (2000: 72) argue, ―Shaw was less interested in Higgins‘s esoteric
talent than in the way speech defines another‘s social categories for the
average untutored person. The social significance of the fact for Eliza Doolittle
was for reaching‖. As Higgins said: ―you see this creature with her kerbstone
English: The English that will keep her in the gutter of the end of her dayswell, sir in three months I could pass that girl off as a duchess at an
ambassador‘s garden party. I could even get her a job as a lady‘s maid or shop
assistant, which requires better English (Shaw 1951: 28).
Another important index of what we say is our speech which tells others lots of
things about us. Our speech may function as a significant indicator of our
gender, geographic origin, socio-economic status, and even our psychological
condition, i.e., speech whether we like it or not. It contains information about
the social categories to which a speaker belongs, and it serves as a fruitful
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source of data for impression formation. As some scholars state, the most
important index of identity in speech is dialect exhibited at all levels of
linguistic organization. ―Such variations are generally observed in syntax. For
example, compare ―ask him does he want a cold drink‖, heard in the Southern
US with ―ask him if he wants…‖ heard in most other places and lexicon what
is called a ―bag‖ in the Eastern US often is called a ―sack‖ in the Midwest, and
vice-versa‖ (Kraus & Chiu 2000: 42).
But we observe that the significant variations occur at the phonological level,
and it is referred as accent. As Williams observes: ―perhaps more than any
other characteristic, our accent assigns to a geographical area, to a social
class in that area. It tells a listener whether we are being formal or informal,
casual or intimate. We judge and are judged by how we pronounce our words‖
(J. Williams 1975: 301).
Kraus and Chiu argue ―class variation in language use occurs in most
societies and it is surprising how discerningly listeners can utilize such
variations to identify as a speaker‘s socio-economic status‖ (2000: 44). Some
studies by Bradac 1990; Giles and Street 1994 have put forward some
characteristics which identify a person. The language that speakers use gives
clues to listeners to figure one‘s identity. These studies reveal that speech
characteristics are manipulated experimentally and the subjects are required
to assess the speaker along such common person perceptual dimensions as
competence and sociability.
Although the way a person speaks shapes that person‘s identity for others,
language also plays a pivotal role in defining the speaker‘s identity for himself
or herself. ―Social psychological research on language and social identity has
focused on three issues: (1) the role of language as a marker of social identity;
(2) the role of language in maintaining social identities; (3) listener‘s / reader‘s
evaluative reactions to information about the social identity conveyed in
speech‖ (Kraus and Chi-yue-Chiu 2000: 79).
It is a norm that people do not generally equate lexical opposites of everyday
proverbs; so when people equate it, it stands out immediately. For instance,
one of the most famous quotations in the language is George Orwell‘s ―War is
Peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength‖. To explain the purpose and
effect of such a dramatic example of norm-breaking would require us to move
from a linguistic towards a literary critical world. ―The purpose of the example
here is only to introduce the point that even such a major departure from
linguistic formality is by no means uncommon, outside as well as within
literature. Accordingly, deviance is / has always been normal. Strangeness is
familiarity, and familiarity, as Crystal argues, breeds content‖ (Crystal 2005:
395).
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One‘s character is made up of his or her physiology, psychology and sociology.
It is a fact that one‘s character reveals his or her identity. One‘s physiology
consists of sex, age, height and weight, colour of skin, hair, eyes, posture,
appearance, defects, heredity. Psychology includes sex life, moral standards,
personal ambition, frustrations, chief disappointments, temperament, and
attitude toward life, complexes, and abilities, to name a few. Sociology has the
following components: class: lower, middle, upper, occupation: type of work,
income, work conditions, education: amount, kind of schools, marks, favourite
subjects, poorest subjects and aptitudes, home life, religion, race, nationality,
place in community, political affiliations, amusements (Egri 1960: 36-7). As in
line with these premises we will analyse Eliza Doolittle in Pygmalion below.

Pygmalion (1912)
Shaw deals with honour, idealism, heroism, identity, social justice, gender
equality, hypocrisy, and a lot of other values of social life in his works. He
exploits and expresses his concerns with individualism and idealism by
constructing identities highlighting his ideas and ideals. The theme of identity
is prominent in his works to shape and propel the plot. The Ancient Greek
Pygmalion myth becomes a means of social mobility and power of language to
transform one. The Phonetician, Henry Higgins, is betting to pass off the
Cockney-flower-girl Eliza Doolittle as a duchess by teaching and training her
how to speak with an upper class accent. Shaw utilizes the ancient Greek
story of Pygmalion to satirise the English class system and the way people
used language at the beginning of the twentieth century.
Pygmalion is a solid work which proves Shaw‘s faith in nurture rather than
nature. Eliza Doolittle demonstrates that she can transform herself thanks to
proper education. Higgins is an idealist scholar. His idealism compels him to
transform a flower girl into a duchess but the task is a Herculean task as
Higgins is not aware that ―She is stranded into a class limbo with an upper
accent and tastes but no income or marketable skills‖ (Miles 1999: 344).
Eliza‘s transformation to full human capacity is not complete until she rebels
against Higgins who is always patronizing her (Ibid., 344).
―The London work-girl is rarely capable of raising herself, or being raised, to a
place in life above that to which she was born; she cannot learn how to stand
and sit and move like a woman bred to refinement, any more than she can
fashion her tongue to graceful speech‖ (Gissing qtd. in Mugglestone 1993:
373). Furthermore, in the nineteenth century and at the beginning of the
twentieth century ―the cockney dialect seems [ed] very ugly to the educated
Englishman or woman because he-and still more she-lives in a perpetual
terror of being taken for a Cockney‖ (Sweet 1890: vi.).
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The quote stresses that social transformation was almost impossible for a
lower class girl in the late nineteenth century but Shaw proved it wrong by
drawing the character of Eliza Doolittle coming from Covent Garden. Eliza is
able to be raised and educated provided that the right conditions are given.
Eliza gets the form of upper class education. ―A lady is only a flower-girl plus
six months of phonetic training, a gentleman only a dustman with money‖
(Grene qtd. in Mugglestone 1993: 373).
In the first Act Eliza is presented as poor, naive and filthy woman with a
childish appearance and she seems to be lack of understanding the world
around her. Eliza‘s social identity is shaped by the way she uses Cockney
English and dropping of /h/ and double negation as in paying as pyin and
flowers as flahrz (Mugglestone 1993: 376). Pronunciation is clearly separating
soul from soul. Higgins uses synonymous degrading words for Eliza‘s social
identity as she is ―a squashed cabbage leaf, a draggle-tailed guttersnipe, a
baggage, deliciously low and horribly dirty‖ (Pygmalion Act II). It emphasizes
that the epithets are the indicators of social and linguistic judgement.
Crystal states ―we only have to speak, to provide… innumerable clues about
our personal history and social identity‖ (1987: 17). But to Shaw these clues
indicate the social import of language, our past and our present. In this sense
Eliza‘s kerbstone English determines her present and her social location. ―The
English that will keep her in the gutter to the end of her days‖ (Pygmalion Act
I).
To Shaw, language works as a social determiner and preventing the souls
having equal opportunities and rights. The nature of social identity provides
significant drives within Eliza‘s conversation. ―My character is the same to me
as any lady‘s‖ (Pygmalion Act I) but in Act II, she is ―wounded and
whimpering‖. She asserts ―I wont be called a baggage when Ive a right to be
here if I like, same as you‖ (Pygmalion Act I). This shows that there is innate
equality between souls. But social and linguistic fallacies obstruct its
recognition.
Shaw, in Pygmalion, focuses on the role of accent as the major social
determiner of identity and acceptability. What Eliza says and how she says it
exhibits her identity. It is clear what Higgins is trying to do is to create a new
social identity for Eliza, bringing the ―gulf that separates class from class and
soul from soul by an exercise in phonetics and expenditure on her dress‖
(Mugglestone 1993: 379).
As Crystal puts ―more than anything else, language shows we belong,
providing the most natural badge, or symbol, of public and private identity‖
(1987: 17). Eliza Doolittle pours out the language of her social origins. Shaw‘s
transformation of a cockney flower-girl into a duchess is a strong indicator of
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social force and the power of language. Eliza‘s speech reveals her identity and
clothing. Her cockney English ‗‗Ow, eez y?-ooa san, is e?‘‘ confuses the
audience. Her speech not only reveals her identity but also her foreignness,
poverty, and intangible speech. Eliza‘s accent is visible identity marker.
Ampka states, ‗‗the process of [Eliza‘s] changing her language skills to
simulate that of the bourgeoisie is a violent and violating one as she is
transformed into an object of bourgeois assimilation‖ (1999: 296). Eliza‘s
problem is that she feels intimidated before she transforms. She is in the grip
of fear and anguish.
‗‗Her hair needs washing rather badly; its mousy colour can hardly be natural.
. . . She is no doubt as clean as she can afford to be; but compared to the
ladies she is very dirty . . . and she needs the services of a dentist.‘‘ (Pygmalion
Act I). Eliza‘s father is a poor dustman who is a drunkard and he is unwilling
to do any proper work. ‗Doolittle‘ connotes the laziness and the poor. When
Higgins offers ten pounds instead of five to Eliza‘s father, Alfred, he refuses it
and states, ‗‗No Governor . . . Ten pounds is a lot of money; it makes a man
feel prudent like; and then goodbye to happiness. You give me what I ask you,
Governor: not a penny more and not a penny less.‘‘ (Pygmalion Act II).
Eliza‘s assertive diction attempting at upper-class pronunciation makes
ridiculous. Eliza is not capable of understanding the topics of drawing room
conversation. Her style and blunder syntax are eliminated by her appropriate
imitation of the accent. She talks about her aunt‘s suspicious death as
following:
Eliza. But it‘s my belief they done the old woman in.
Mrs. Higgins. [puzzled] Done her in?
Eliza. Y-e-e-e-es, Lord love you! Why should she die of influenza?
She come through diphtheria right enough the year before. I
saw her with my own eyes. Fairly blue with it, she was. They all
thought she was dead; but my father he kept ladling gin down
her throat til she came to so sudden that she bit the bowl off the
spoon.
Mrs Eynsford Hill. [startled] Dear me!
Eliza. What call would a woman with that strength in her have to
die of influenza?
What become of her new straw hat that should have come to me?
Somebody pinched it; and what I say is, them as pinched it done
her in (Pygmalion Act III).
The play reaches its climax when Eliza utters the words describing the
invisible transformation which represents a real revolution of her mind and
personality:
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Eliza. When I think of myself crawling under your feet and being
trampled on and called names, when all the time I had only to
lift up my finger to be as good as you, I could just kick myself.
Higgins. [wondering at her]. You damned impudent slut you! But
it‘s better than sniveling; better than fetching slippers and
finding spectacles isn‘t it? [Rising] By George Eliza, I said I‘d
make a
woman of you and I have. I like you like this.
Eliza. Yes: you can turn round and make up to me now that I‘m
not afraid of you,
and can do without you.
Higgins. Of course I do, you little fool. Five minutes ago you were
like a millstone around my neck. Now you‘re a tower of
strength: a consort battleship. You and I and Pickering will be
three old bachelors instead of only two men and a silly girl
(Pygmalion V).
Eliza‘s final lines make sense of Higgins‘s true sensibilities and it proves the
inherited hierarchies of power. What see is the class boundaries disintegrate
and Higgins acts as a man who thinks truly in terms beyond good and evil. It
shows that there is an undeniable and uncomfortable fact that Higgins builds
Eliza‘s intellectual path. As Higgins‘s perception of independence, Eliza rebels
and she is shaped by him.
The final lines at the end of the play exhibit that no matter how brutal and
cruel Higgins might be, he is not a villain. Eliza looked for being defined by the
exterior world, so she, somehow, bowed to Higgins‘s brutality. No matter how
badly she was treated by Higgins, Eliza managed to be an equal to her master,
Higgins. Now, Eliza is capable of liberating herself thanks to Higgins‘s efforts.
In that sense we can say that Higgins is a hero representing the force of
nurture. Eliza fulfils Shaw‘s vision of nurture and its power by shaping her
character and identity thanks to education. The training Eliza got from
Higgins‘s drawing room rescues her from dungeon like life and gives her a new
identity.
―Shaw‘s message rings clear: if we are bullied, we have colluded in our own
disempowerment, and though a terrible burden, the responsibility for and
power to free our own minds lies with us. So, whether or not language can
transform the soul is not the point after all. The real message of the play is
that such superficial markers—though, practically speaking, they determine
our place in society—do not have to matter‖ (Kimberly 2010: 128). It is a fact
that speech, skin colour, clothes, and manners, help us to define one‘s place
and identity on the hierarchy. A true identity can only be achieved when the
all sorts of gulfs separating class from class and soul from soul are completely
eliminated.
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O‘Donnell states ―Shaw's ultimate optimism is, of course, reflected in the
transformation of Eliza at the end of the play. Vitality triumphs over system. It
triumphs because Eliza is sufficiently angered by the arrogance of Higgins to
shake off the fears which make her less than human. Anger gives her purpose,
and, as so often in Shaw, courage is a function of strong purpose (1955: 8).
Eliza‘s speeches to Colonel Pickering reveal it:
Eliza. I know I am not blaming him. It is his way, isn‘t it? But it
made such a difference to me that you didn‘t do it. You see, really
and truly, apart from the things anyone can pick up (the dressing
and the proper way of speaking, and so on), the difference
between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how
she's treated. I shall always be a flower girl to Professor Higgins,
because he always treats me as a flower girl, and always will; but
I know I can be a lady to you, because you always treat me as a
lady, and always will.
Pickering. Well, this is really very nice of you, Miss Doolittle
(Pygmalion Act V).
The emotion in the final scene reveals the inevitable antagonism between
creator and created being. Eliza tells Higgins that she would not marry him if
he asked her as she feels that she is still not treated as a lady by Higgins so
she has inclinations to Pickering as he treats her as a lady.
Higgins. You let her alone, mother. Let her speak for herself. You
will jolly soon see whether she has an idea that I havnt put into
her head or word that I havnt put into her mouth. I tell you I
have created this thing out of the squashed cabbage leaves of
Covent Garden; and now she pretends to play the fine lady with
me (Pygmalion Act V).
In conclusion, our parents, social milieu, education we get, people around us,
books we read, speaking a foreign language all these have significant impact
on forming our identities. The accent we use is a strong marker of our identity.
What we have tried to show is that language shapes and moulds our thoughts,
identities, and status in society. Eliza has been tutored by Higgins at learning
the diction, elocution, accent, manners, and dress to make her pass off her
class. In his play, Pygmalion, Shaw demonstrates that nurture plays a vital
role for forming and shaping one‘s identity. Pygmalion has become a
commonly studied literary piece in any teaching setting.
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The Protagonist Stuck Between Masculinity and
Femininity in Philip Roth’s Sabbath’s Theater
Faruk KALAY, Adnan Menderes Üniversitesi
e-mail: farukkalay@hotmail.com
Abstract:
Philip Roth is one of the most prominent modern American Jewish writers in American
literature. His novel Sabbath’s Theater concerns about a protagonist, sixty-four-year
old lecherous Mickey Sabbath, an ex-puppeteer due to his arthritis in fingers. Sabbath
having marriages and many partners lives without shame, seduces women and
betrays them. Many critics call him ―pornographic puppeteer‖. However, he feels
mournful and bereft for his family, especially for his brother Morty because all are
died. Also, he loses all his wives and beloved partner Drenka. In this context,
revitalization plays very important role in his life and he behaves as if he were a
woman in his sexual life with Drenka. The reason why he behaves like that is woman‘s
ability of fertility and maternity. For these reasons, body transpires as an important
symbol in the novel. Death becomes a leitmotif depending on body. Sabbath‘s quest
his identity is one of the major themes asked in the novel. The critics deal with
Sabbath‘s body. For example, Rudnytsky claims the protagonist‘s ―problem is that he
can‘t die‖ (pp. 127). Furthermore, for another critic, Shostak asserts Sabbath‘s body
shape his identity: ―Sabbath finds his body, particularly his penis and metaphoric
fingers, intricately bound up in his construction of his own identity, as evident‖ (pp.
51). These characteristics make the protagonists an interesting character for
analyzing. In this study Sabbath‘s body and inner psychology in-between masculinity
and femininity will be argued.
Keywords: Body, Mickey Sabbath, Philip Roth, Sabbath, Sabbath’s Theater

Introduction
Philip Roth having tens of novels and short stories is a preeminent writer of
American literature. One of his controversial and distinctive novels, Sabbath’s
Theater concerns about a randy ex-puppeteer Mickey Sabbath who cannot use
his fingers properly because of his arthritis. Roth‘s Sabbath differs from his
other novels owing to its plot and obscenity. For instance, Posnock depicts the
novel as ―Roth‘s raunchiest book but also the one that most makes the
raunchy‖ (2006: pp. 156). Also, when the same critic juxtaposes keywords of
novel, she refers to ―tears, words, semen, urine‖ (2006: pp. 170). With this
aspect, this novel owns notoriety and is unpopular especially between women
readers.
Unlike other protagonists created by Roth, Sabbath is uneducated and has no
university degree. Getting married and having countless partners, Sabbath is
like a Dionysian statue or walking lust. When many critics depict him such as
Fischel and Ortmann, they call him as ―Dionysian, larger-than-life
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protagonist‖ (2009: pp. 351). He has no feeling of shame and embarrassment.
Bronson acclaims that ―Nothing is beneath Sabbath‖ (1996: pp. 694).
However, it must bear in mind that the protagonist cares about nothing but
death. The existence of death is the only obstacle Sabbath cannot cope with.
This drives him to the quest of powerful and spirited effeminacy or
motherhood. The reason why he teases and seduces the women comes from
that situation. The body turns into a critical tool for Sabbath to actualize his
intention. First of all, the protagonist Mickey Sabbath must be understood
comprehensively.

Mickey Sabbath
While some critics think that Sabbath is a sleazy protagonist Roth created,
others claim that he can be regarded as a moral character. As aforementioned,
Sabbath is ―older, shorter, poorer, less well educated than Roth's standard
protagonist‖ (Cooper, 1996: pp. 283). This legitimizes his unapproved
behaviors for some readers whose expectancy is low. Because he seduces and
betrays wives, steals money and valuable things, drinks or urinates his lover
Drenka‘s grave. Cooper summarizes his wishing list with only putting ―the id
back in Yid with a Dionysian vengeance‖ (1996: pp. 281). Hayes also depicts
him as a ―Dionysian figure‖ (2014: pp. 83).
Living a kinky life like that is conclusion of his occupation and his perspective.
Because he is an ex-puppeteer, he attempts to control his milieu and the
people he interacts. His inner psychology is reigned by his ego. As the critic
asserts that ―Sabbath‘s self-absorption causes him to control all those who
develop relationships with him‖ (Safer 2006: pp. 68). For this reason, the
protagonist works with puppets in order that he can control puppets more
simply than people. Indeed, the desire of ruling over Drenka ―does not prevent
him from encouraging her to participate in kinky sex with him and with
others‖ (Safer 2006: pp. 69) even if he loves her very much. It repels the
readers ―Mickey Sabbath, that unregenerate man of filth, will be Roth‘s
apotheosis of lowness, of the release of animality‖ (Posnock 2006: pp. 66),
which legitimates his malignancy.
However, there are great numbers of critics thinking that he is a moralist and
ethical protagonist. For example, Cooper assumes ―Mickey has so much
humanity, and beneath the anger, so much vulnerability, that every baiting
act, hurtful to others, is potentially even more hurtful to himself‖ (1996: pp.
287). In his opinion he is a sensitive and he shows empathy towards the
women. Yet, he cannot escape from the anger of feminist readers and critics.
Furthermore, Brauner claims he is a perfect moralist:
Above all, Sabbath is a stern moralist who dedicates himself to a life
of immorality; a man intolerant of other people‘s tolerance,
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impatient with other people‘s patience, a misanthrope whose hatred
of the world attaches him to it with bonds as strong as love (2007:
pp. 144)
Besides, Sabbath himself hesitates to distinguish himself between a holy man
and a Satan himself. It indicates his identical crisis. While doing all these
undesirable behaviors, he seems confident to do right things.
Apart from the critics believing he is a moralist, Shostak and Gentry presume
that Sabbath appreciates the women instead of regarding them as sexual
objects. Gentry claims the protagonist has no tendency to consider as puppets
(2005: pp. 161), which means Sabbath‘s respect. Furthermore, Shostak
recounts his well-intenioned towards women: ―Roth represents Sabbath‘s selfperformance as a will to power with respect to women, enacted through a
combination of ventriloquism and sexual mastery‖ (2004: pp. 49). All these
incidences and perspectives lead us the only one question: Why does Sabbath
behaves like that? This question can be related to death and his perception of
death.

Death and Body
Death is one of the most important leitmotifs in the novel. First of all
Sabbath‘s brother Morty referring to mort and mortality shot down as a
bomber pilot in Japan in World War II. Then his mother is deeply affected by
his son‘s death and she gets ill both physically and mentally and eventually
dies. For Kelleter, ―It is from her, too, that Sabbath learns what it means to be
dead while still alive‖ (2003: pp. 179). However, Sabbath sometimes sees his
mother after her death. Moreover, his wives own deep impact on Sabbath‘s life.
His first wife Nikki disappeared thirty years ago with no explanation or clue as
to her whereabouts. Then his lover Roseanna tries to commit suicide in order
to make him feel guilty because she listens to sexual tape conversation
between Sabbath and Goolsbee containing a pun on ‗ghoul‘. His mother‘s
appearance after her death indicates this incidence. And, of course his lover
Drenka dies of cancer, which makes him totally vulnerable. Finally, Lincoln,
Sabbath‘s friend from New York commits suicide after Drenka‘s death. All
these deaths form Sabbath‘s identity.
Sabbath‘s condition is also important symbol indicating death. At the age of
sixty-four Sabbath is an old man waiting for his death. His aging brings him in
a big conundrum. His body cannot provide his physical and sexual
necessities. Like his fingers representing his potency, his body is getting worse
and worse day by day. ―If he is no longer a theater, he is no longer an
autonomous self, and certainly not a man‖ (Shostak 2004: pp. 120-1) All his
masturbations and intercourses are indications of his existential standing.
Sabbath faces the problem of being himself. From this point, he desires to be a
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dead person like his beloveds. In fact, ―His problem is that he can‘t die‖
(Rudnytsky 2013: pp. 127). His Dionysian phallic life is a conclusion of his
immortality. As the critic alleges his situation;
For Roth‘s hero, however, the presence of death in his vitalist
adventures is not so easy to ignore. Sabbath‘s age alone—he is
sixty-four, ―with probably no more than another few years of semidependable potency still his‖—ensures that the puritanical
memento mori will haunt all his defiant phallic revolts. (Kelleter
2003: pp. 174)
His inability of dying brings him both emotional emptiness and desire of
revitalization of his beloveds. This desire is the consequence of Sabbath‘s
emptiness. Sabbath is drifted ―by his grief at the loss of his loved ones and by
his awareness of the emptiness and loneliness of others‖ (Safer 2006: pp. 5960). This turns into a milestone in Sabbath‘s life. Psychological but not
physical transformation begins in that time. Having phallic libido, sex is used
for fertility or reproductivity for Sabbath. The critic associates death with
Sabbath‘s preference:
Sabbath‘s Theater similarly details an attempt to find the self in
relation to one‘s beginnings and endings. But it does so by
returning in its metaphorical structure to the point of origin from
which the skein of mortal flesh unwinds toward death. The
narrative emphatically alludes to generativity, to desire manifested
sexually. Roth revives the modernist image of the proximity of the
reproductive organs to the orifices of waste, which, in turn, signify
death and bodily corruption. (Shostak 2004: pp. 47)
In the novel, there are some examples encapsulating this incidence. The
intimacy between Drenka and Sabbath gives the hint of this role changing.
Drenka turns into a man and Sabbath transforms a woman. However, it
mustn‘t be understood as a sexual fantasy: ―Sabbath is drawn towards Drenka
in part because ‗this woman was someone who thought like a man‘ and as
part of their sexual play ‗he would suck on her [Drenka‘s] big toe, pretending it
was her cock‘‖ (Brauner 2006: pp. 142). This epitomizes his alteration.
Shostak makes a diversified comment on this situation: ―It is difficult not to
see the loss of precious bodily fluids as the sign of the erotic, the vanishing
semen that had fueled Sabbath‘s selfhood‖ (2004: pp. 57). Additionally, while
visiting Drenka, ―Sabbath cries ―I am Drenka!‖ and the narrator follows with
―Something horrible is happening to Sabbath‖ (Shostak 2004: pp. 122).
Sabbath has an ambition of reanimation of his family and lovers. Roth
converts Dionysian Sabbath pushing man‘s limits to a creature giving birth
and having the ability of procreation.
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Sabbath‘s point of view to women can be viewed in terms of his desire of
revitalization. Looking for a stronger woman than himself, Sabbath mistreats,
betrays and seduces women. He, at last, finds Drenka Balich. Drenka is an
important character to visualize Sabbath better. Drenka is depicted as not
only Sabbath‘s lover but also his female alter ego. Kelleter asserts that ―she
actively strives to be a mirror male, or rather mirror Sabbath‖ (2003: pp. 175).
Pozorski calls her ―a woman who thought like a man – but who thought like
Mickey Sabbath particularly‖ (2011: pp. 33). Also, the same critic declares that
she is the only woman who is ―the sexual foil to Sabbath‘s experimentation‖
(2011: pp. 26). All these views indicate Drenka‘s position in Sabbath‘s eyes.
Throughout the novel he seeks a woman like Drenka. As Cooper referring to
Drenka states: ―Mickey Sabbath is not a misogynist. If he constantly hurts
weak women, it is in a continual search for strong ones. In only one is he not
disappointed, and her death is the hardest blow of his adult life. All others he
takes in as theater‖ (1996: pp. 287). His deceased beloveds would be
revitalized by his fertility. On the other hand, this idea is upheld by Drenka‘s
thought on sexuality. In her opinion, ―the erotic signifies not just sexual
pleasure but transcendence of her own mortal flesh‖ (Shostak 2004: pp. 56).
That‘s why she behaves like an unrestrained Eros. Drenka and Sabbath are in
the quest of eternity and absolute pleasure. Brauner regards this as ―an
advocate of immorality and mortality – the two essential conditions of
humanity‖ (2006: pp. 145).
As aforementioned, his body is another important leitmotif in the novel. His
body is a distinctive instrument to shape his identity. The emotional and
physical alteration lie at the bottom of his body. ―Sabbath finds his body,
particularly his penis and metaphoric fingers, intricately bound up in his
construction of his own identity, as evident‖ (Shostak 2004: pp. 51). His
arthritic fingers referring to penis are dealt with throughout the novel. For this
reason, many critics concern about this leitmotif. For instance, his penis
presents the ideals of the US have failed to become reality in Pozorski‘s
opinion (2011: pp. 37). Indeed, in the novel Sabbath compares his organ to a
vintage car. Yet, more distinctively, the only thing Sabbath preys on is fear of
impotence rather than fear of death. Also it can be said that his fear of death
means his impotence. For this reason, like Drenka, he wants to defecate from
his mortal flesh.

Conclusion
To sum up, the novel stands in a different place in American Jewish literary
canon. Many critics like Brauner thinks the novel is Roth‘s masterpiece (2006:
pp. 145). Sabbath has adulterous and kinky life; however, this life is perceived
as a mixture of asceticism and agnosticism. Longing for living with his family,
Sabbath psychologically desires to have feminine characteristics. Drenka is
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influential on this idea. With all these facts, Philip Roth‘s Sabbath’s Theater
can be classified as one of the best novels of Roth.
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Özet
Besin, tüm canlıların hayatta kalma mücadelesi içinde en temel gereksinimlerden
biridir. Tüm canlılar için geçerli olan bu durum, kültürel bir varlık olan insan için
farklı özellikler taşımaktadır. Tarihsel süreç içinde insan sadece besine ulaşma
yollarını bulmamış; aynı zamanda besin maddelerini üretme, çoğaltma ve zor iklim
şartlarında kullanmak üzere depolama tekniklerini de keşfetmiştir. İnsanlık tarihinde
önemli bir yeri olan besinler kimi zaman şölenlerin, düğünlerin ya da cenaze
törenlerinin vazgeçilmezi olurken; kimi zaman da savaşların sebebi durumuna
gelmiştir. Bu nedenle insan toplumsallığının bir sonucu olarak pek çok kültürel
örüntüyü de bünyesinde barındıran besin maddelerinin tarihsel yolculuğuna bakmak,
insana ve onun kültürüne dair önemli veriler sağlar. Örneğin tarihsel açıdan bazı
besinler lezzetinin yanı sıra kutsallık ve şifa kaynağı özelliği de taşır. Bazı besinler ise
inanç sistemlerinin parçası içinde “tabu” (yasak) olarak nitelendirilirler. Yani bazı
insanların bazı besinleri tüketmesi dinsel ya da kültürel açıdan önerilirken; bazıları
yasaklanmıştır. İşte bütün bu nedenlerle “besin” elde etme aşamasından onu tüketme
biçimlerine kadar geçen sürecin tamamı “kültürel”dir. Beslenmenin kültürel yönü,
kimlik, sınıf, toplumsal cinsiyet, etniklik gibi pek çok farklı konuyla ilişkilidir. Bu
çalışma, insanlık tarihini “kültür” penceresinden inceleyen sosyal ve beşeri bilimlerin
çeşitli dallarının, örneğin antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, ekonomi gibi pek çok
bilim dalının konusu haline gelmiş beslenme konusunun kimlik üzerinden bir
değerlendirmesidir.
Anahtar Kelimeler: Yemek, beslenme, kültür, kimlik, mutfak kültürü

Giriş
İnsanın biyolojik olanla toplumsal/kültürel olan arasındaki bağını kuran
yemek olgusu, bireysel ve toplumsal kimlik oluşumuna katkı sağlar. İnsanın
kuşaktan kuşağa aktardığı yemek kültürüne ilişkin bilgiler kimlik oluşum
süreci içinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, farklı kültürlerde yemeğin
hem “kültür” ün aktarımında hem de “kimliğin yeniden üretilmesi”ndeki rolü
yadsınamaz.
Beslenme konusu, büyük ölçüde biyolojik temelli bir eylem olarak kabul
edildiği için uzun bir süre sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında pek
tartışılmamıştır. Ancak, son yıllarda sosyoloji, tarih, antropoloji, psikoloji
disiplinleri başta olmak üzere pek çok alanda çalışma konusu haline gelmiştir.
Günümüzde üniversitelerde gastronomi ve mutfak sanatları gibi bağımsız
programlar açılmaya başlamıştır. Yemek ve beslenme üzerine verilen eğitimler,
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açılan özel aşçılık okulları ile çeşitli kursların sayısı azımsanmayacak
ölçüdedir. Sosyal bilimlerin bu alana olan ilgisi ise, yemek konusunun sadece
biyolojik olmaktan öte, toplumsal ve kültürel bir olgu olduğuna dair
farkındalığın artmasıyla ilişkilidir.
Dünyada hemen hemen her mutfağın temel sayılacak bazı özellikleri vardır.
Bunlar o mutfağı “öteki”lerden ayıran özellikler olarak tanımlanır. Çoğu zaman
bunlar din ve inançların tabuları/yasakları; bölgeye özgü hayvan ve bitki
varlığı, coğrafya ve iklim koşullarıyla sınırlanır. Toplumların yaşam tarzı,
göçebe ya da yerleşik olma durumları, hayvansal ya da bitkisel ağırlıklı
beslenme ve dolayısıyla mutfak kültürüne etki eder (Beşirli, 2010: 160).
İnsanlık tarihinde yiyecek toplayıcılıktan yiyecek/besin üretimine geçişle
birlikte, geçim ve yaşam tarzında köklü değişiklikler meydana gelmiştir.
Yiyecek üretiminde temel olan su kaynaklarına yakınlık, kentleşme ve nüfus
artışı, organizasyon ve işbölümündeki değişimlerle besin üreticiliği avcıtoplayıcılığın yerini almıştır.
Yiyecek maddelerinin üretiminde Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının
Anadolu, Akdeniz Havzası ve Mezopotamya’yı içine alarak gelişip yayıldığı çağı
tarihçiler “Antik Çağ” olarak adlandırırlar. Antik Çağ olarak bilinen bu
dönemde, insanın tükettiği başlıca besinler arasında tahıl ve ekmek, üzüm,
şarap, çeşitli yağlar (özellikle zeytinyağı), av hayvanları, küçük ve büyükbaş
hayvan etleri, çeşitli deniz ürünleri, sebze ve meyveler ile yemeklerde
kullanılan baharatlar ve soslar bulunmaktadır. Toprak ve bereket tanrıçası
Demeter’in1 simgesi ekinler, özellikle de buğdaydır. Buğdayın bereket sembolü
olarak görülmesi, Yunan ve Roma mitolojisinde önemli bir yere sahip olması,
tahılların özellikle de buğdayın günümüzde olduğu gibi antik çağ
beslenmesinde de çok önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Tahıl ya da un karşılığı olan ya da eski zamanlarda ekmek anlamına gelen
sitos sözcüğü ise zamanla içecekler dışındaki tüm gıdaların yerini tutmaya
başlamıştır (Bober 2003:137).
Güney Asya’nın “Bereketli Hilal”i olarak nitelendirilen topraklarda ilk
evcilleştirilen ürünler, yaban haliyle de yenebilen, bu haliyle de çok ürün
veren ve yetiştirilmesi kolay olan buğday, arpa ve bezelyedir. Evcilleştirme
sürecinde ikinci adım olarak görülen meyve ağaçları ve zeytinsi yemiş
ağaçlarının da aşı kalemi halinde ya da tohum olarak toprağa ekilen ağaçlar
olduğu bilinmektedir. Diğer ağaç türlerine göre evcilleştirilmesi daha kolay
türler olarak kabul edilen zeytin, üzüm ve incir için de geçerli olan tek sorun
dikildikten üç yıl sonra ürün alınabilmesi ve tam kapasiteli ürün almak için de
on yıl beklemek gerekliliğidir. Dolayısıyla bu tür ürünleri yetiştirmek için
yerleşik köy yaşamına geçilmiş olması gereklidir. Bereketli Hilal’de
evcilleştirilmiş olan bitkilerden zeytin, üzüm ve incirin İspanya, İtalya ya da
1

Antik Yunan mitolojisinde Demeter’in Antik Roma mitolojisindeki adı Ceres’dir.
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Kuzey Afrika gibi Doğu Akdeniz’in ötesine de yayılmış yaban türleri
bulunmaktadır. Bu durum evcilleştirmenin Akdeniz’in bu coğrafyasına kadar
yayılmasını kolaylaştırmış bir durum olarak kabul edilmektedir (Diamond,
2008:162,163,174).
Yemek olgusu çerçevesindeki kuramsal yaklaşımlar incelendiğinde, besin
bulma stratejilerinin farklı toplumların şekillenmesinde bireysel ve toplumsal
kimlik oluşumu süreçlerinde oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomik
durum ve sınıf ilişkisi, beslenmede temel olgulardan biridir. Ekmek, tüm
toplumlarda yoksullar için başlıca yiyecek maddesidir. Ekmek, Yunanlılar için
arpa, Romalılar için buğday ekmeğidir (Beşirli, 2010: 164). İnsan hayatta
kalabilmek için karnını doyurmak zorundadır; fakat kültür bize neyi ne zaman
ve nasıl yiyeceğimizi öğretir (Kottak, 2001: 51). Yemek ve kültür ilişkisi üzerine
yapılan çalışmalar, yerel/yöresel yemeklerin derlenmesi, araç-gereçler (maddi
kültür ürünleri), üretim ve tüketim ilişkileri, kültürel kimliğin yiyecekle ilişkisi
ve toplumsal cinsiyet temel konularında yoğunlaşır.
Antropolojik saha araştırmaları, yemek kavramının farklı toplumlarda çok
çeşitli yönlerinin olduğunu göstermektedir. Örneğin, yemek ve güç kavramları
başlangıçta bir araya gelmesi zor olan iki kavram şeklinde görülebilir. Ancak
yemeğin toplumsal fonksiyonları ve bu fonksiyonları yerine getirirken simgesel
anlamı düşünüldüğünde hiç de böyle olmadığı anlaşılacaktır. Bu güç temelli
farklılaşmanın en basit görünümü yemeğin paylaşımı ve tüketimi
konusundaki güç ilişkilerinde görülmektedir. Grup üyelerinin besin temin
sürecinde yerine getirdikleri roller, grup içindeki anahtar statüleri, paylaşımda
belirleyici rol oynamaktadır. Yemeğe katılan veya avdan pay alacak bireylerin
avlanan hayvanın neresinden ne miktarda alacağını, avda yerine getirdiği
fonksiyonu belirlemektedir. Burada diğerlerine göre daha zor görevleri yerine
getirenlerin payları gerek miktar olarak gerekse nitelik olarak diğerlerinden
farklı olacaktır. Alaska yerlilerinde rastlanan “balina avcılığı geleneği”,
teknolojik, ekonomik, dinsel, büyüsel öğelerden oluşan karmaşık bir kültür
olgusu olarak buna tipik bir örnektir. Av teknesi, kürekleri, zıpkın, halat
donanımı, giysi ve sallarla, av yerinin saptanması, avın bulunup izlenmesi,
vurulması, karaya çekilmesi, parçalanıp dağıtılması, geleneğin teknolojik
boyutunu oluşturur. Bu iş ve işlevler, öylesine törensel bir inançlar ve
gelenekler ağı ile örülmüştür ki balina avına çıkan tayfaların önderleri, Eskimo
topluluğunun da önderidir. Avlanmış balinanın bölüşülmesinde, tekne
sahibinin, zıpkıncının ve öteki tayfaların paylarını belirleyen kesin kurallara
uyulur. Avlanıp karaya çekilen balinaya, avcının karısı simgesel bir içki sunar.
(Beşirli, 2010:162; Wells 1984: 81-82).
Toplumların tükettiği öğün sayıları ve öğünlerde tüketilenler de ülkelere göre
farklılık gösterir. Antik çağlarda yemekler önce tek öğün olarak tüketilmiş,
daha sonra iki öğüne çıkmıştır. Bunlar geç sabah (Ariston) ve erken akşam
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(Deipnon) yemekleri olarak adlandırılmaktadır. Yemeklerin üç öğün halinde
tüketimi, Sanayii Devrimi sonrasında çalışma saatlerinin düzenlenmesi,
çalışan insan sayısı ve gelişen teknolojiye bağlı olarak 18. yüzyılda gündeme
gelmiştir. Öğün sayısı ve içeriği de toplumdan topluma farklılık gösterir.
Avrupa ülkelerinin pek çoğunda kahvaltı erken saatte ve genellikle kahve
yanında bir çörek (kruasan, kurabiye, küçük sandviç vb.) olarak tüketilir.
Avrupa’da en yoğun kahvaltı İngiltere’de tüketilir. Amerikan kahvaltısında ise
süt ve portakal suyu ile hazır tahıl ürünleri de tüketilir. Asya ülkelerinde
çorba, sebze yemeği, deniz mahsulleri gibi her türlü besin karışımı içeren
yemekler kahvaltılık olarak tüketilir. Çin ve Japonya’da kahvaltıya yeşil çay ya
da yasemin çayı ve haşlanmış pirinç eşlik eder (Kutluay Merdol, 2012: 36,37).
Besinler, dinsel sembollerin, dini günlerin ve ritüellerin de önemli bir
parçasıdır. Pek çok inanç sisteminde yemeğe ilişkin çeşitli uygulamalar,
tabular ve bunlara eşlik eden ritüeller bulunmaktadır. Dinlerde genellikle
mezheplere göre değişiklik gösteren uygulamalar da mevcuttur.
İslam’da yenmesine izin verilen besinlere “helal”, izin verilmeyenlere “haram”
denir. Dinen bayram kabul edilen günler vardır: Ramazan Bayramı, Kurban
Bayramı, Mevlit Kandili gibi. Bu günlerde geleneksel yemekler, hamur işleri ve
tatlılar yapılır ve ikram edilir. İslam’da Ramazan ayında oruç tutulur. Güneşin
doğuşundan batışına kadar hiçbir şey yiyip içilmez. Hıristiyanlık’ta Noel,
İsa’nın doğum yıldönümü olarak kabul edilir. Her yıl kutlanır; esas kutlama
günü 25 Aralık’tır. Kiliselerde ayinler yapılır, hindi eti yemek ve içki içmek
kutlamanın en belirgin özelliğidir. Paskalya’da, pasta ve yerel yiyecek ve
içecekler hazırlanır. Katolikler’de oruçta öğle vakti iyi bir öğün tüketilmesine
izin verilir; oruç tutulan günlerde zevk verici yiyeceklerden uzak durulur, et
yenmez; yumurta, süt ve ürünleri ya da hayvansal yağlardan yapılmış katkı
maddeleri kullanılabilir. Yahudilik’te, genellikle salamura besinler, halka
ekmek, somon ve tavuk suyu çorba gibi yiyecekler tüketilir. İzin verilen ve
temiz sayılan hayvanlar, sığır, geyik, keçi, öküz ve koyundur. İzin
verilmeyenler ise, domuz, etçil hayvanlar ve tavşandır. Budizm’de beslenme ile
ilgili uygulamalar mezhep ve bölgelere göre değişir; Budistler’in çoğu lakto-ovo
vejeteryandır. Budist rahipler, öğleden sonra yemek yemezler, sadece çay ve
hindistan cevizi sütü içerler. Budizm’de canlı varlıkları öldürmek yasaktır.
Hinduizm’de beslenmeye ilişkin kurallar kastlara göre değişiklik gösterir.
Hintlilerin de çoğu vejeteryan beslenmektedir. Eski Çin’in inanç
sistemlerinden Taoizm’de besinler Yang ve Yin olarak sınıflandırılır ve uygun
seçimler yapılırsa sağlığı olumlu etkileyeceğine inanılır. (Günebak ve Kutluay
Merdol, 2012: 93-105).
Sonuç olarak, yemek insanın biyolojik olanla toplumsal/kültürel olan
arasındaki bağını kuran bir olgudur. Özel gün ve kutlamalarda, şenliklerde,
bayramlarda, geçiş dönemlerinde (doğumda, düğünde, ölümde) yemek ve
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ilişkili her uygulama dinsel ve kültüreldir. Yemek aynı zamanda kimliğe ilişkin
kategorilerden biridir. Farklı coğrafyalarda ve iklimlerde yaşayan insanları
birbirinden ayırdığı gibi, ortak sofralarda buluşturan da bir olgudur.
Günümüzde küreselleşme/yerelleşme tartışmalarında da kendine yer
bulmuştur. Turizm bağlamında ön plana çıkan gastronomi kentleriyle birlikte,
öyle görünüyor ki yemek olgusu farklı disiplinlerde ve bağlamlarda daha uzun
yıllar tartışılmaya devam edilecektir.
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Öğrencilere Kazandırabileceği Değerler Açısından
Neden Böyle Hikâyeleri
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Özet
Değerler toplumsal ve kültürel olarak iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen
tutum ve davranışlarla ilgili yargıları ifade ederler. Ailede başlayıp formal eğitimle
devam eden süreçte de çocuklara evrensel ve ulusal değerlerin öğretilmesi büyük
önem taşımaktadır. İlgili alanyazında da çocukların evrensel ve ulusal değerleri
öğrenmesine yardımcı olmak çocuk edebiyatının en temel işlevleri arasında yer aldığı
belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuk edebiyatının en önemli unsurlarından
olan neden-böyle hikâyeleri içerdikleri değerler açısından incelemek ve değerler
eğitimine sağlayabilecekleri katkıları ortaya koymaktır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Rastgele seçilen 10 hikâyede yer
alan değerler doküman inceleme yöntemiyle belirlenmiş ve toplanan verilerin
analizinde betimsel analiz yönteminden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar
Schwartz‟ın değerler listesindeki değer grupları ve içeriklerine göre sınıflandırılarak
yüzde ve frekans olarak tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda
incelenen hikâyelerde en sık rastlanan değer gruplarının öz yönelim, güç ve hazcılık
olduğu en az rastlananların ise evrensellik, iyilikseverlik ve geleneksellik olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, Halk masalları, Neden böyle hikâyeleri, Değerler
eğitimi

GiriĢ
Kelime anlamı bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut bir ölçü, bir şeyin
değdiği karşılık ya da kıymet (TDK, 2000) olarak ifade edilen ve sosyal
bilimlere ilk defa Polonyalı sosyolog Florian Znancieki tarafından kazandırılan
(Bilgin, 1995; Doğan & Gülüşen, 2011) „değer‟ sözcüğü sosyolojik anlamda bir
grup ya da toplum içerisinde iyi-kütü, doğru-yanlış, istenilen-kaçınılan, güzelçirkin gibi nitelendirilen tutum ve davranışları belirtmektedir (Fitcher, 1990;
Martorella, 2001; Bozkurt & Tel, 2016; Savaşkan, 2017). Oğuzkan‟a (1993)
göre insanların duygu, düşünce ve davranış boyutlarıyla yakından ilgili olan
değerler bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaki ya da estetik yönden taşıdığı
düşünülen yüksek ve yararlı niteliklerdir. Demircioğlu-Tokdemir‟e (2008) göre
kültürel birikimin önemli bir parçası olan ve duyuşsal alan içerisinde yer alan
değerler düşünce ve eylemlerimizi etkileyen ve onlara yön veren zihinsel
olgulardır. Benzer bir şekilde Uysal (2003) ve Doğan ve Gülüşen (2011) de
değer kavramını toplum tarafından sergilenmesi istenen ya da beklenen
davranışlar için bir ölçek olarak kullanılan olgular olarak tanımlamışlardır.
20.yy başlarından itibaren amacı „tam bir insan‟ yetiştirmek olmaya başlayan
eğitim (Shea, 2003) günümüzde “bireyin yaşantısı içinde kazandığı bilgi,
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beceri, alışkanlık, değer ve tutumların bütününü” oluşturmaktadır (Şişman,
2006, ss. 3-6). Bu nedenle eğitimin en önemli işlevlerinden biri kültürel
birikimi ve bu birikimin en önemli unsurlarından biri olan toplumsal değerleri
çocuklara ve gençlere öğreterek bu değerlerin nesilsen nesile aktarılmasına
yardımcı olmaktır (Halstead, 1996; Slavin, 2013). Toplumsal ve evrensel
değerler ülkemizde son yıllara kadar din kültür ve ahlak bilgisi, vatandaşlık
bilgisi, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, hayat bilgisi ve Türkçe gibi çeşitli
derslerin içerisinde öğretilmeye çalışılmaktayken 2010 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan genelge ile değerler eğitimi ayrı bir
alan olarak kabul edilmiş ve çeşitli proje ve etkinliklerin yer aldığı seminer
dersleri ile öğrencilere toplumsal değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir
(MEB, 2014). Değerler eğitimi seminerleri ile ilgili MEB‟in yayınladığı örnek
çalışma planlarında da belirlenen toplumsal ve evrensel değerlerin öğrenciler
kazandırılmasında öğrencilerin ilgilerini çekecek hikâye ve öykülerin
kullanılmasının önemi vurgulanmıştır (MEB, 2014).
Toplumsal ve evrensel değerlerin çocuklara kazandırılması çocuk edebiyatının
da hem işlevleri hem de amaçları arasında yer almaktadır (Taylor, 1975; Hunt,
2001; Parlevliet, 2011; Oğuzkan, 2013). Doğru seçilmiş çocuk kitaplarıyla
desteklenen değerler eğitiminin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan
çocuklara oldukça fazla katkısı bulunmaktadır (Lickona, 1993). Weaver (1994)
çocukların seveceği ve kendileri ile özdeşleştirebilecekleri kurmaca
karakterlerin çeşitli ahlaki ve kültürel değerlerin öğretiminde en az gerçek rol
modeller kadar etkili olduklarını belirtmiştir. Gibbs ve Earley (1994) çocuk
edebiyatı eserleriyle desteklenen değerler öğretiminin sadece ders kitaplarıyla
desteklenen değerler öğretimine oranla daha etkili olduğunu belirtmiştir.
Benzer bir şekilde Ramp ve Ridout (1995) da temel değerleri çocuk edebiyatı
eserleriyle öğrenmekte olan çocukların bu değerleri daha kolay
benimsediklerinin ve uyguladıklarının altını çizmişlerdir.
Ulusal ve uluslararası pek çok kaynakta çocuk edebiyatının temel
unsurlarından biri olarak gösterilen halk masalları halkın yaşantısından ve
hayal gücünden ortaya çıktıkları için toplumsal ve kültürel değerler açısından
oldukça zengin hikâyelerdir (Huck, Hepler & Hickman, 1993; Güleryüz, 2013;
Yalçın & Aytaş, 2014). Kendi içinde de kümülatif hikâyeler, gülünç hikâyeler,
canavar hikâyeler, abartılı hikâyeler, peri masalları gibi çeşitli alt türlere
ayrılan halk masallarının alt türlerinden birisi de neden böyle hikâyeleridir
(Short, Lynch-Brown & Tomlinson, 2014). Adını Fransızca „pourquoi‟ yani
„neden‟ sözcüğünden alan ve genel olarak evrenin, dünyanın ve içindeki her
canlı ya da cansız varlığın nasıl oluştuğunu çocuklara açıklayan bu hikâye
türü neden-sonuç ilişkisi kurma amaçlıdır (Huck ve diğerleri, 1993; Short ve
diğerleri, 2014). Foster, Theiss ve Buchanan-Butterfield‟e göre (2008) neden
böyle hikâyelerinin ortaya çıkmasına neden olan en önemli unsur
insanoğlunun gelişiminde ve bilimin ilerlemesinde büyük rol oynayan merak
duygusudur. İnsanoğlu bu duyguyla hareket ederek eski çağlardan bu yana
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doğa olaylarının gizemini, dünyada var olan canlı veya cansız varlıkların sahip
oldukları kendilerine özgü özelliklerin neden böyle olduğunu açıklamaya
çalışmıştır. Bu durum kökeni yazının icadından önceki zamanlara dayanan,
sözel olarak gelişen ve yayılan mitoloji ve halk masalları gibi geleneksel
edebiyatın bir parçası olan türlere de sirayet etmiş ve bunun bir göstergesi
olarak da neden böyle hikâyeleri ortaya çıkmıştır (Kraus, 1998; Foster &
diğerleri, 2008).
Daha detaylı olarak incelendiğinde neden böyle hikâyeleri özellikle hayvanların
sahip oldukları özellikleri, belli başlı doğa olaylarını, bazı insani özelliklerin ve
de bazı geleneklerin nasıl ortaya çıktığını açıklayan hikâyelerdir (Huck ve
diğerleri, 1993). Short ve diğerlerine göre (2014) neden böyle hikâyeleri ile
mitler arasında çok temel bir bağ vardır ve bu hikâyeler aslında var olan
mitlerden beslenen hikâyelerdir bu nedenle de bazı halkbilimcilere göre neden
böyle hikâyeleri aslında basitleştirilmiş mitlerdir. Ancak her ne kadar
mitlerden beslenseler de çoğu neden böyle hikâyesinde tanrılar ve tanrıçalar
çok fazla yer almaz ve olayların meydana geldiği yer genellikle insanların
yaşadığı dünyadır; mitolojide ise tanrıların dünyasında meydana gelen
olaylara da sıklıkla yer verilmektedir. Bunun nedeni mitolojinin odak
noktasında tanrı ve tanrıçaların olmasıdır; halk masallarının odak noktasında
ise insanoğlu vardır (Huck ve diğerleri, 1993; Kraus, 1998, Short ve diğerleri,
2014). Zipes‟a (2004) göre ise neden böyle hikâyeleri sadece mitolojiden değil
aynı zamanda abartılı hikâyelerden ve fabllardan da etkilenmiştir. Ancak bu
hikâyeleri diğerlerinden ayıran bazı temel özellikler vardır. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir;










Kendilerine özgü bir başlama şekilleri vardır. Örneğin “Uzun, çok uzun
zaman önce dünya daha yeni doğmuş bir bebek gibiyken…”
Kendilerine özgü bir bitiş şekilleri vardır ve bu hikâyeye konu olan
olguya göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin “işte böyle meydana geldi
kış mevsimi…” ya da “işte böyle dünyaya armağan oldu çilek meyvesi…”
Hikâyelerde genellikle özel isim kullanılmaz. Erkek, kadın, insanoğlu,
ilk insan, fare, aslan gibi genel isimler kullanılır.
Hikâyelerdeki karakterlerin genellikle bireysel özellikleri yoktur.
Hikâyelerde neden-sonuç ilişkileri çok açık bir şekilde ifade edilir.
Kapalı bir anlatıma sahip değildirler.
Genellikle her hikâyede bir problem vardır ve hikâyeye konu olan olgu
problemin çözümünün bir sonucudur.
Özgün kültürel unsurlar içerirler.
Bazı hikâyelerin değişik birkaç türü vardır. (Foster ve diğerleri, 2008, s.
663).

Neden böyle hikâyelerinin ortaya çıkışı ile ilgili genel görüş insanların bu
hikâyeleri o dönemlerde bilimin, doğa olaylarını ve dünyanın işleyişini
açıklamakta yetersiz kalmasından dolayı yarattığı yönündedir. Ancak bu
hikâyeler sadece kulağa hoş gelen, eğlenceli ve zaman zaman da komik
hikâyeler değildir; bu hikâyeler o zamanın bilimidir aslında (Kraus, 1998;
107

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
Sloan, 2006). Bu açıdan bakıldığında neden böyle hikâyelerinin işlevlerini şu
şekilde sıralanabilir;




nesilden nesile bilgi ve kültür aktarımı,
doğayı gözlemleme,
doğadaki tehlikeler ve doğanın gücü hakkında ders verme (Kraus, 1998,
s. 17).

Çocuk edebiyatı eserlerinin içerdikleri değerlerin incelenmesi pek çok
araştırmaya konu olmuştur. Carlson (1969) yaklaşık 100 çocuk kitabını
içerdikleri değerler açısından incelemiş ve bu eserlerde en çok merhamet,
cesaret, kibarlık, doğruluk, dürüstlük, sabır, saygı ve sorumluluk sahibi
olmanın ön plana çıktığını ortaya koymuştur. D‟Heurle, Feimer ve Kraetzer
(1975) yaptıkları çalışmada dört farklı ülkeden alınan 200 halk masalını
içerdikleri olumlu ve olumsuz özellikler açısından incelemiş ve incelenen
malsallarda olumlu özelliklerin yanı sıra çocuklar için olumsuz olabilecek pek
çok unsurun olduğunu bu nedenle de çocuklara okutulacak halk masallarının
dikkatli seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Court ve Rosental (2007) de
İsrail‟de devlet okullarında okutulan çocuk kitaplarını içerdikleri değerler
açısından incelemiş ve kitaplarda en sık rastlanan değerlerin dostluk,
karşılıklı saygı, aile sevgisi ve kendinle barışık olma olarak belirlemişlerdir. Lee
(2011) Kore halk masallarını çocuklar aktardıkları değerler açısından
incelemiş ve masallarda en sık işlenen değerlerin aileye saygı, dürüstlük, iyi
niyet ve bilgelik olduğunu tespit etmiştir.
Halk masalları ve çocuk edebiyatı eserlerinin değerler açısından incelenmesi
üzerine Türkiye‟de de benzer çalışmalar yapılmıştır. Akkaya (2014) Keloğlan
masallarında yer alan değerleri Schwartz değerler listesine göre incelemiş ve
bu masallarda en sık rastlanan değerlerin sırasıyla geleneksellik, güç, başarı,
haz, uyarılma olduklarını evrensellik değerine ise hiç rastlanmadığını
belirtmiştir. Benzer bir şekilde Yeniasır (2015) Kıbrıs Türk masallarında yer
alan değerleri yine Schwartz değerler listesine göre incelemiş ve listede
Akkaya‟nın (2014) çalışmasından farklı olarak incelenen masallarda listede yer
alan tüm değerlere rastlandığını ve en sık karşılaşılan değerlerin sırasıyla
geleneksellik, güç, güvenlik ve yardımseverlik olduğunu, en az rastlananların
ise hazcılık ve öz yönelim olduğunu belirtmiştir. Schwartz değerler listesi temel
alınarak yapılan başka bir çalışmada ise Sever, Memiş ve Sever (2015) Pertev
Naili Boratav‟ın Zaman Zaman İçinde adlı eserini incelemiş ve özdenetim,
yardımseverlik, güç ve gelenekselliğin en sık rastlanan değerler olduklarını
buna karşın hazcılık, güvenlik ve evrenselliğin de en az rastlanan değerler
olduklarını dile getirmişlerdir. Savaşkan (2017) Schwartz değerler listesini
kullanarak Türkiye ve Azerbaycan edebiyat ders kitaplarındaki masalları ortak
değerler açısından incelemiş ve çalışmanın sonucunda güvenlik ve hazcılık
değerlerine hiç rastlanmadığını, en çok rastlanan değerlerin güç ve başarı, en
az rastlananların ise uyarılma ve evrensellik olduğunu dile getirmiştir.
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Bu çalışmanın
amacı
da neden böyle
hikâyelerinin öğrencilere
kazandırabileceği değerleri ortaya koymak için seçilen hikâyeleri içerdikleri
değerler açısından incelemektir.

Yöntem
Bu çalışmada araştırmanın konusu olan neden böyle hikâyelerini içerdikleri
değerler açısından incelemek için nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel
araştırmalarda veri toplama ve veri analizi oldukça zaman alan süreçler
olduğundan (Gay, Mills & Airasian, 2009), zaman sınırlılığı da göz önüne
alınarak, erişilebilen neden böyle hikâyeleri içerisinden rastgele olarak seçilen
10 hikâye (Tablo 1) doküman inceleme yöntemlerinden çoklu okuma
yöntemiyle incelenmiştir.
Tablo 1. Ġncelenen Hikâyeler
Hikâyenin Adı
Balina‟nın boğazı nasıl oluştu?
Devenin hörgücü nasıl oluştu?
Gergedanın derisi nasıl oluştu?
Çocuk fil (filin hortumu neden
uzundur?)
Yılan neden zehirlidir?
Maymunlar neden ağaçlarda yaşar?
Kaplumbağa‟nın kabuğu neden
pürüzsüz değildir?
Neden karıncalar her yerde
bulunur?
Kaplanların çizgileri nasıl oluştu?
Yarasalar geceleri neden yalnız
uçar?

Kaynak

Rudyard Kipling, Just So Stories

Zora Neale Hurston, Black Folktales
Julius Lester, How Many Spots Does
a Leopard Have? and Other Tales
Chinua Achebe, Fantastic Worlds:
Myths, Tales, and Stories
Marta Hamilton & Mitch Weiss, How
& Why Stories

Elde edilen bulguların betimsel sınıflandırması için Schwartz‟ın (1992) değerler
listesindeki değer grupları ve içerikleri (Tablo 2) temel alınmış ve incelenen
hikâyelerde geçen değerler bu listeye göre tematik olarak sınıflandırılmıştır.
Çalışmanın güvenirliğini arttırmak için veriler araştırmacının yanı sıra bir alan
uzmanı tarafından da bağımsız olarak değerlendirilmiş ve ardından bu iki
değerlendirme karşılaştırılarak verilerin güvenirliği hesaplanmıştır. Bu
hesaplama için Cohen, Manion ve Morrison (2007) güvenirlik formülü (bkz.
Şekil 1) kullanılmış ve çalışmanın güvenirliği % 93,96 olarak hesaplanmıştır.
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ġekil 1. Güvenirlik Formülü
R (Güvenirlik)=

Gerçek görüş birliği
Olası görüş birliği Sayısı

X 100

Tablo 2. Schwartz Değerler Listesi
Değerler Grupları
Güç: Toplumsal konum, prestij,
insanlar ve kaynaklar üzerinde
denetim gücü ya da üstünlük
BaĢarı: Toplumsal standartları temel
alan kişisel başarı yönelimidir.
Hazcılık: Bireysel zevke ve hazza
yönelim
Uyarılım: Heyecan ve yenilik arayışı
Öz yönelim: Düşünce ve eylemde
bağımsızlık

Evrensellik: Anlayışlılık, hoşgörü ve
tüm insanların doğanın iyiliğini
gözetmek

Ġyilikseverlik: Bireyin yakın olduğu
kişilerin iyiliğini gözetme ve
geliştirme

Geleneksellik: Kültürel /dinsel töre,
fikirlere, kurallara saygı ve bağlılık

Değer Ġçerikleri
Sosyal güç sahibi olmak, otorite
sahibi zengin olmak, toplumdaki
görüntüyü koruyabilmek, insanlar
tarafından benimsenmek
Başarılı olmak, yetkin(muktedir)
olmak, hırslı olmak, sözü geçen biri
olmak, zeki olmak
Zevk almak, hayattan tat almak
Cesur olmak, değişken bir hayat
yaşamak, heyecanlı bir yaşantı
sahibi olmak
Yaratıcı olmak, merak duymak,
özgür olmak, kendi amaçlarını
seçebilmek, bağımsız olmak, kendine
saygısı olmak
Açık fikirli olmak, erdemli olmak,
toplumsal adaletten yana olmak,
toplumsal eşitlikten yana olmak,
dünyada barış istemek, güzelliklerle
dolu bir dünya istemek, doğayla
bütünlük içinde olma, çevreyi
koruma, iç uyum
Yardımsever olmak, dürüst olmak,
bağışlayıcı olmak, sadık olmak,
sorumluluk sahibi olmak, gerçek
arkadaşlık, olgun sevgi, manevi bir
hayat, anlamlı bir hayat,
alçakgönüllü olmak
Alçakgönüllü olmak, dindar olmak,
hayatın verdiklerini kabullenmek,
geleneklere saygılı olmak, ılımlı bir
hayat, mahremiyet, kurallara uymak

Uyma: Başkalarına zarar verebilecek
ve toplumsal beklentilere aykırı
olabilecek dürtü ve eylemlerin
sınırlanması

Kibarlık, itaatkâr olmak, anne –
babaya ve yaşlılara değer vermek,
kendini denetleyebilmek

Güvenlik: Toplumun var olan
ilişkilerinin ve kişinin kendisinin
huzuru ve sürekliliği

Ulusal güvenlik, toplumsal düzenin
sürmesini istemek, temiz olmak, aile
güvenliğine önem vermek, iyiliğe
karşılık vermek, bağlılık duygusu,
sağlıklı olmak
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Bulgular ve TartıĢma
Neden böyle hikâyelerinin içerdikleri değerleri ortaya koymak için rastgele
seçilen 10 hikâyenin Schwartz‟ın değerler listesine göre incelemesinin
sonucunda hikâyelerde geçen değerler yüzde ve frekans olarak Tablo 3‟te
sunulmuştur. Hikâyelerde en sık bulunan ilk üç değer grubu sırasıyla öz
yönelim (%18,6), güç (%16,58) ve hazcılık (%13,56) değer grupları olmuştur;
en az bulunan üç değer grubu ise sırasıyla evrensellik (%2,51), iyilikseverlik
(%3,51) ve geleneksellik (%5,04) değer grupları olmuştur.
Tablo 3. Schwartz Değerler Listesinde Hikâyelerde Geçen Değerler
Değerler Grupları

f

%

Güç

33

16,58

Başarı

24

12,06

Hazcılık

27

13,56

Uyarılım

18

9,04

Öz yönelim

37

18,6

Evrensellik

5

2,51

İyilikseverlik

7

3,51

Geleneksellik

10

5,04

Uyma

20

10,05

Güvenlik

18

9,04

199

100

TOPLAM

İncelenen hikâyelerde en sık rastlanan değer grubu öz yönelim (%18,6)
olmuştur. Benzer bir şekilde Sever, Memiş ve Sever (2015) tarafından yapılan
çalışmada da incelenen 22 masal içerisinde en sık rastlanan değer grubu öz
yönelim (%27,44) olmuştur. Ayrıca öz yönelimin en sık rastlanan değer grubu
olması neden böyle hikâyelerinin doğası gereği şaşırtıcı değildir. Giriş
kısmında da belirtildiği gibi bu hikâye türünün ortaya çıkmasında rol oynayan
en önemli unsur merak duygusudur. Hikâyelerin isimlerinin çoğu da
hayvanların sahip oldukları karakteristik özelliklerin nasıl ortaya çıktığını
sorgulayan soru cümleleridir. Bu durum neden böyle hikâyelerini halk
masallarının diğer alt türlerinden ayıran en temel özelliktir. Öz yönelim değer
grubunun içinde yer alan değer içeriklerinden birisi de merak duygusudur.
İncelenen hikâyelerde merak duygusu ile ilgili değer içerikleri oldukça
baskındır. Örneğin “Balina‟nın boğazı nasıl oluştu?” adlı hikâyede doymak
bilmeyen iştahıyla denizlerde neredeyse balık bırakmayan bir balina kurnaz
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bir küçük balığın kışkırtmasıyla insan etinin tadının nasıl olduğuna karşı
sonsuz bir merak duyma başlar. Benzer bir şekilde “Çocuk fil” adlı hikâyede
de doymak bilmeyen merakıyla etrafındakilere sürekli soru soran çocuk bir
filin aklına timsahlar öğle yemeğinde ne yer sorusu takılır ve bu sorunun
cevabını bulabilmek için ailesinin yanından kaçarak bir timsah bulup bu
sorunun cevabını bulabilmek için yollara düşer. “Kaplanların çizgileri nasıl
oluştu?” adlı hikâyede ise insanların sahip oldukları bilgeliğin ve zekânın nasıl
bir şey olduğunu merak eden yakınlarda yaşayan bir çiftçinin yanına giderek
bu sorunun cevabını arar.
İncelenen hikâyelerde en sık rastlanan ikinci değer grubunun güç (%16,58)
değer grubu olması ise yine yapılan çalışmalar incelendiğinde şaşırtıcı değildir.
Akkaya‟nın (2014) Keloğlan masalları ile ilgili yaptığı çalışmada güç değer
grubu (%36) ikinci sırada yer alırken ve Sever, Memiş ve Sever‟in (2015)
çalışmasında en sık rastlanan dördüncü (%10,17) değer grubu olmuştur.
Ayrıca hikâyelerde en sık rastlanan ikinci değer grubunun güç değer grubu
olması incelenen hikâyelerin hemen hepsinin hayvanların yaşadıkları doğal
ortamlarda geçmesi ve bu doğal ortamlarda var olan otorite ve güç sahibi
hâkim figürlerin olması olarak da yorumlanabilir. Örneğin, “Balina‟nın boğazı
nasıl oluştu?” adlı hikâyede fiziksel büyüklüğünden ve dolayısıyla gücünden
dolayı güç ve otorite sahibi karakter Balina iken “Devenin hörgücü nasıl
oluştu?” adlı hikâyede doğaüstü güçlere sahip Cin, “Neden karıncalar her
yerde bulunur?” adlı hikâyede ormanlar kralı Aslan, “Maymunlar neden
ağaçlarda yaşar?” adlı hikâyede Goril Kral ve “Yılan neden zehirlidir?” adlı
hikâyede Tanrı güç ve otorite sahibi karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hikâyelerin çoğunda güç ve otorite sahibi karakter ile nispeten daha güçsüz
karakter arasındaki sorun hikâyeleştirilmiştir. Bazı hikâyelerde ise güç ve
otorite sahibi karakter sorunu çözen kişi olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin “Balina‟nın boğazı nasıl oluştu?” adlı hikâyede Balina ile bir gemi
kazazedesi arasındaki çekişme, “Neden karıncalar her yerde bulunur?” adlı
hikâyede ormanlar kralı Aslan ile Karınca Kraliçe arasındaki çekişme
hikâyeleştirilirken, “Devenin hörgücü nasıl oluştu?” ve “Yılan neden
zehirlidir?” adlı hikâyelerde doğaüstü güçlere sahip Cin ve Tanrı karakterleri
sorunu çözen kişiler olarak yansıtılmışlardır.
Hazcılık (%13,56) değer grubu incelenen hikâyelerde en sık rastlanan üçüncü
gruptur. Hazcılık değer grubunun tematik özelliklerine bakıldığında keyif için
yemek yemek, yüzmek gibi insanlara has olan ve eğlenme amaçlı etkinliklerin
hayvanlara aktarıldığı görülmektedir. Örneğin “Balina‟nın boğazı nasıl oluştu?”
adlı hikâyede Balina hayatta kalmak için değil keyif için denizdeki diğer
balıkları yemektedir. Benzer bir şekilde “Kaplumbağa‟nın kabuğu neden
pürüzsüz değildir?” adlı hikâyede de başkarakter olan Kaplumbağa açlığını
gidermek veya hayatta kalmak için değil keyif için hiç tatmadığı lezzetleri
denemek istemektedir. “Gergedanın derisi nasıl oluştu?” adlı hikâyede ise
Gergedan Zerdüş‟ün pişirdiği çok güzel kokan kekin cazibesine dayanamayıp
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keki Zerdüş‟ten zorla almaktadır. Benzer bir şekilde Gergedan sıcak yaz
gününde serin sulara girip keyif yapmaktadır.
İncelenen hikâyelerde en az rastlanan değer grubu evrensellik (%2,51) değer
grubudur. Akkaya‟nın (2014) çalışmasında evrensellik değer grubuna ait
unsurlara hiç rastlanmazken benzer bir şekilde Sever, Memiş ve Sever‟in
(2015) çalışmasında evrensellik değer grubu %1,81, Savaşkan‟nın (2017)
çalışmasında ise %0,9 ile en az rastlanan değer grubu olmuştur. Bu çalışmada
evrensellik değer grubunun en düşük sıklığa sahip olması, pek çok neden
böyle hikâyesinde olduğu gibi, incelenen hikâyelerin yerel olmaları olarak
değerlendirilebilir. Alındıkları kaynaklara bakıldığında “Neden karıncalar her
yerde bulunur?” Myanmar, “Maymunlar neden ağaçlarda yaşar?” adlı
hikâyenin Afrika, “Kaplumbağa‟nın kabuğu neden pürüzsüz değildir?” adlı
hikâyenin Nijerya, “Yılan neden zehirlidir?” adlı hikâyenin Kuzey Amerika,
“Kaplanların çizgileri nasıl oluştu?” adlı hikâyenin Vietnam ve “Yarasalar
geceleri neden yalnız uçar?” adlı hikâyenin Kızılderili halk masalları olarak
gruplandığı görülmektedir.
İncelenen hikâyelerde en az rastlanan ikinci ve üçüncü değer grupları ise
sırasıyla iyilikseverlik (%3,51) ve gelenekselliktir (%5,04). Benzer bir şekilde
Akkaya‟nın (2014) ve Savaşkan‟ın (2017) çalışmalarında da iyilikseverlik değer
grubu en az rastlanan değer gruplarından olmuşlardır. Bu çalışmada
iyilikseverlik değer grubunun değer içerikleri içerisinde ise yardımseverlik ön
plana çıkmaktadır. Örneğin “Neden karıncalar her yerde bulunur?” adlı
hikâyede Kraliçe Karınca kendisiyle dalga geçen Aslan Kral‟ı kulağına bir
kurtçuk göndererek cezalandırır ancak sonradan bu cezanın yeterli olduğuna
karar verip ona yardım eli uzatır ve onu bu sorundan kurtarır. Benzer bir
şekilde “Kaplumbağa‟nın kabuğu neden pürüzsüz değildir?” adlı hikâyede de
kurnazlığı ile tanınan yaşlı Kaplumbağa artık çok değiştiğini söyleyerek
düzenlenen kuşlardan kendisini düzenlenen şenliğe götürmelerini ister.
Kuşlarda artık değişmiş olduğunu düşündükleri Kaplumbağa‟nın bu yardım
isteğini geri çevirmezler. Geleneksellik değer grubunda ise ön plana çıkan
içerik kültürel törelere bağlılıktır. Örneğin “Devenin hörgücü nasıl oluştu?”
adlı hikâyede henüz yeni kurulmuş olan dünyanın gelişmesi ve güzelleşmesi
için her canlının çalışması gerekmektedir ve bu geleneğe uymayan Deve
cezalandırılır. Benzer bir şekilde “Neden karıncalar her yerde bulunur?” adlı
hikâyede ise ormanlar kralı Aslan geleneksel olarak düzenlenen toplantıya
ormanda yaşayan tüm hayvanları çağırır.
Değer gruplarının incelenen hikâyelere göre dağılımı Tablo 4‟te sunulmuştur.
Hikâyelerin içerdikleri değerler dağılıma ve toplam değerlere bakıldığında ise
sadece iki hikâyede tüm değer gruplarına rastlandığı ve hikâyelerdeki toplam
değerlerin Schwartz değerler listesi kullanılarak hazırlanmış benzer
çalışmalara oranla kümülatif olarak daha az değer içerdiği görülmektedir (bkz.
Akkaya, 2014; Sever, Memiş & Sever, 2015). Bunun nedeni incelenen
113

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
hikâyelerin hedef kitleleri çocuk okurlar oldukları için hikâyelerin oldukça
kısa ve basit olmaları ile açıklanabilir. Ayrıca bu değer gruplarına incelenen
hikâyelerde az rastlanması diğer neden böyle hikâyelerini de kapsayan bir
durum değildir.
Tablo 4. Değer Gruplarının Hikâyelere Göre Dağılımı

Hazcılık

Uyarılım

Öz yönelim

Evrensellik

Ġyilikseverlik

Geleneksellik

Uyma

Güvenlik

TOPLAM

Balina‟nın boğazı
nasıl oluştu?
Devenin hörgücü
nasıl oluştu?
Gergedanın derisi
nasıl oluştu?
Çocuk Fil
Neden karıncalar
her yerde bulunur?
Maymunlar neden
ağaçlarda yaşar?
Kaplumbağa‟nın
kabuğu neden
pürüzsüz değildir?
Yılan neden
zehirlidir?
Kaplanların çizgileri
nasıl oluştu?
Yarasalar geceleri
neden yalnız uçar?
TOPLAM

BaĢarı

Hikâye Ġsimleri

Güç

DEĞER GRUPLARI

3

2

4

3

4

1

-

1

2

2

22

5

2

3

3

4

1

1

2

1

4

26

2

2

5

-

2

-

-

-

1

1

13

-

4

1

1

4

-

-

-

1

1

12

4

3

1

-

2

-

1

1

3

-

15

7

2

4

4

5

-

-

1

4

-

27

1

2

5

2

8

1

3

5

4

2

33

4

1

-

1

3

2

2

-

2

4

19

5

3

4

2

4

-

-

-

1

2

21

2

3

-

2

1

-

-

-

1

2

11

33

24

27

18

37

5

7

10

20

18

199

Sonuç ve Öneriler
Schwartz‟ın değerler listesine göre incelenen neden böyle hikâyelerinde en sık
rastlanan değer grupları öz yönelim (%18,6), güç (%16,58) ve hazcılık (%13,56)
iken en az bulunan üç değer grubu ise evrensellik (%2,51), iyilikseverlik
(%3,51) ve geleneksellik (%5,04) değer grupları olmuştur. İncelenen
hikâyelerin toplamında tüm değer gruplarına rastlanırken, hikâyeler teker
teker ele alındığında sadece “Devenin hörgücü nasıl oluştu?” ve
“Kaplumbağa‟nın kabuğu neden pürüzsüz değildir?” adlı hikâyelerde tüm
değer gruplarına rastlanmıştır. Değer grupları açısından en az çeşitliliğe sahip
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hikâyeler ise “Gergedanın derisi nasıl oluştu?” ve “Çocuk fil” adlı hikâyeler
olmuştur.
Değerler öğretimi açısından bakıldığında ise hem ilgili alanyazında hem de
MEB tarafından yayınlanan genelgede çocuklara toplumsal ve kültürel
değerlerin öğretiminde öykü ve hikâye kullanımının önemi belirtilmiştir. Bu
nedenle neden böyle hikâyeleri hem aktardıkları değerler hem de çocukların
yaşlarına uygun temalar ve kısa ve basit anlatımlarıyla okul öncesinden
ortaokula kadar tüm yaş gruplarında değerler öğretimi için kullanılmaya
uygun hikâyelerdir. Çalışmada ele alınan neden böyle hikâyelerinde sıklıkla
geçen değerler çeşitli drama etkinlikleri ve projelerle hem sınıf içi hem de sınıf
dışı kullanıma imkân sağlayan hikâyeler olduğu düşünülse de neden böyle
hikâyelerinin değerler öğretimine sağlayacağı katkılarını gösteren uygulamalı
çalışmalar neredeyse hiç yoktur. Örneğin hangi neden böyle hikâyesinin hangi
yaş grubundaki çocuklara hangi değerlerin öğretimi için daha uygun
olduğunu, bu hikâyeler kullanılarak hazırlanan ne tür etkinliklerin daha
olumlu sonuçlar verdiğini ve hangi etkinliklerin uygun olmadığını gösteren
çalışmalara alanyazın taraması sırasında rastlanmamıştır. Bu nedenle neden
böyle hikâyelerinin değerler öğretiminde sınıf içi uygulamalarına yönelik
çalışmalara oldukça ihtiyaç vardır.
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Abstract
Dramatic experience emerges in English as a foreign language learning process in a
number of ways. In addition to the utilization of various techniques based on drama in
education, a form of applied theatre has started to facilitate foreign language
education in the recent years: Theatre in English language education. A multitude of
theatre companies with various troupes tour schools with authentic performances and
related materials every year. This phenomenological study investigates theatre in
education from three artistic-directors‟ perspectives whose theatre companies serve in
three different European countries. The aim is to describe their understanding of the
same phenomenon and to compare and contrast their perspectives. The data were
collected by semi-structured interviews and open-ended question forms. The
phenomenological thematic analysis was applied to clarify the themes that are present
in the data. The analysis demonstrated that there were various understandings among
the artistic-directors towards the use of theatre in foreign language learning even
though their performances are all derived from the applied theatre dynamics. The
study also suggests that theatre in education has a potential of having a sustainable
and considerable influence on English language learning process.

Keywords: Theatre in education; applied theatre; English as a foreign language;
phenomenology

Introduction
The current study investigates theatre-in-education (hereafter, TIE) as it is
used to teach English as a foreign/second or additional language (L2). It is
important to gain more insights on the phenomenon of TIE in L2 teaching to
draw the theoretical framework behind an existing, widely accepted
educational implementation. According to Aita (2009), some major TIE
companies providing performances for L2 education reach almost one million
students annually. They design and provide programmes, which do not
include only a one-time-event performance for students to come to an
auditorium, sit down, and watch a performance. These programmes include a
full range of activities such as preparatory activities, the performance phase
and supplementary materials for the follow-up phase (Uştuk, 2016). Thus, rich
content and sets of materials are disseminated among L2 learners along with
the performance.
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TIE was defined by Nicholson (2009) as a pedagogy, which encourages young
people to engage in theatrical performances that are considered as media of
learning and social change. Likewise, Wooster (2007) suggested that TIE is a
hybrid entity of applied theatre and education that created a methodology,
which offers a learner-centred approach to learning within a theatrical context.
According to Nicholson (2009), TIE performances are combinations of theatremakers' performances and students' participation in the drama. However, they
are not theatre performances specifically designed for children and young
audiences. TIE is regarded as a branch of applied theatre, which involves the
generation and interpretation of a theatrical performance text that is not
necessarily scripted as a conventional theatrical performance. In addition,
applied theatre requires the audience to participate and co-create the
performance text with the actors (Pakkar-Hull, 2014). Jackson (2002) observed
that TIE aims to provide a dramatic experience for students to work on a
specific subject in and out of school; ranging from environment, racism, and
history to language learning, science, and health. Furthermore, even though
there is not a prescriptive formula on the shape, style, and length, TIE
generally utilizes elements of traditional theatre, drama in education, and
simulation (Jackson, 2002).
TIE can be utilized in several forms to teach various school subjects in
context. (Sağlam, 2004; Weltsek, 2005; Terret, 2013; Uştuk, 2016). More
specifically, TIE, as used in L2 education, was first presented by Case and
Wilson (1981) as English Teaching Theatre. More recently, in Aita's study
(2009), TIE in L2 education was theoretically conceptualized as „Theatre in
Language Learning‟ and its objectives, as well as key pedagogical outcomes,
were highlighted. According to Aita, (2009), Theatre for Language Learning
aims (1) to provide professional theatre performances, acted by native
speakers; (2) to create age-appropriate and specifically targeted plays for L2
learners; (3) to publish and distribute the play texts prior to performances;
and finally (4) to provide educational support materials such as exercises
based on the production and texts. Additionally, Aita (2009) proposed that
Theatre in Language Learning intends to build cross-cultural understanding,
to make L2 education more appealing, to take the L2 learning out of the
classroom context, and to provide L2 learners authentic interaction with
native speakers. Based on his contextualization, Aita (2010) presented a praxis
that explained the cultural implications of the utilization of Theatre in
Language Learning Model in a specific case. In the study, the procedure of
performance development was also presented. The study concluded that Aita‟s
model was useful to explore the authentic components of the target culture, in
his context the „Englishness‟. In another study that was conducted by PakkarHull (2014), a TIE project called „Mosaic‟ was explained. As a multilingual TIE
programme, TIE was used to challenge monolingual teaching and learning in
the project. The TIE implementations aimed to transform monolingual learning
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experience of immigrant students studying in the UK to a creative and
multilingual pedagogy. Pakkar-Hull‟s study (2014) revealed a positive impact
on L2 learners: It was demonstrated that once the learners‟ own linguistic
resources based on their L1 were integrated into the L2 learning experience by
the means of TIE, their willingness increased.
To sum up, limited literature on the phenomenon of TIE in L2 education can
be interpreted in a number of ways. First, although the use of TIE within the
scope of L2 education was contextualized theoretically, different views on its
cultural effects were reported. An exonormative understanding (D‟Angelo,
2014) of TIE that regards the native speaker exposure as a key descriptor
exists. On the other hand, endonormative understanding of L2 learning,
valuing L2 learners' L1 as an important resource to deal with the target
language in theatrical performances as a part of TIE pedagogy, was discussed
in the TIE research. Second, even though there are few studies with regard to
the phenomenon, the scope of existing ones demonstrated that TIE was not
discussed in a framework that is grounded on the experiences of several
implementers; nevertheless, on individual cases rather than a holistic view.
Based on these deficits in the literature, the current study investigated the
following research questions:
-

What is TIE in L2 education for the artistic directors?
What are the experiences of artistic directors with regard to their
practice of TIE in L2 education?

Method
Participants
The study investigated the phenomenon of TIE in L2 education from the
perspective of different artistic directors. For this study, artistic-directors refer
to the professional theatre-makers who run the TIE companies, organize the
TIE performances and decide on the content of the whole programmes. They
also direct the process of staging as a performance. The current study
included three artistic directors of three different TIE companies that provide
TIE for L2 education purposes.
The study adopted the snowball sampling method (Fraenkel, Wallen, & Hyun,
2012). As the need for more data emerged, the authors reached more relevant
subjects that are eligible according to the sampling rationale, especially
through the reference of the existing participants (Ersoy, 2016). Additionally,
snowball sampling was used since the authors intended to reach shared
experiences shared by all the participants of the study group. Moustakas
(1994) suggests that participants in a phenomenological study should be
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chosen among those that directly experience the phenomenon and should be
willing to participate in all parts of the study. Thus, the sampling rationale is
composed of the following criteria: all the artistic directors were to be
experienced for at least five years in producing TIE specifically for L2
education. They were supposed to produce more than one TIE programme.
They all work as an artistic director at a company with the scope of activities
that is in align with the definition of „artistic-director' accepted in the current
study. In total, five artistic directors were invited via e-mail to take part in the
research. The e-mail included the introduction to the authors, aim, scope, and
the significance of the current research. Of those who were invited, three
artistic directors voluntarily participated; thus, constituted the study group.
For ethical concerns, the artistic directors were addressed with pseudonyms
throughout the research, and the names of their companies and TIE
programmes were not given but instead written with an asterisk (*) so as to
respect and protect their copyrights. Below, more descriptive data regarding
the participants are presented.
(1) James– He is a British senior writer and director in his mid-50s who still
works for the company that he represents for over ten years. He has been
practicing TIE for over five years and TIE for L2 education for over five years.
He has participated in more than ten TIE productions so far and he is making
over 50 performances every year. The company he represents visits more than
50 schools each year with three to five different performances.
(2) Mary–She is a British senior writer and director in her mid-30s who worked
for the company she represents for over ten years. She has been practicing TIE
for over five years and TIE for TEFL for over five years. She has participated in
more than ten TIE productions so far and she makes over 50 performances
every year. The company she represents do not provide performances only
about TEFL. She carried out a project that aimed at teaching English as an
additional language for children from immigrant families for whom English is a
foreign language. The company she represents visits more than ten schools
each year with three-to-five different performances.
(3) John– He is a British senior writer and director in her mid-50s who owns
the company he represents which has been active for more than 15 years. He
has been practicing TIE and TIE for TEFL for more than five years. According
to his statement, his practice is based on the action theatre school. He has
participated in over ten productions and carries out more than 50
performances each year. The company he represents visits more than 50
schools each year with more than five performances.
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Data collection
The data were collected by the utilization of two qualitative data collection
techniques: semi-structured interviews and open-response question forms.
First of all, for the semi-structured interview, the interview guideline was
created with the questions based on the individual experiences and company
perceptions with regard to TIE for L2 education, as well as a mixture of
questions about the key pedagogical outcomes of Theatre in Language
Learning Model (Aita, 2009; 2010). As suggested by Merriam and Tisdell
(2015), the questions were used flexibly and specific data were required from
all respondents without any predetermined wording or order to address the
questions. Interview technique was utilized as it was suggested as the major
data collection technique in phenomenological research (Ersoy, 2016).
Second, open-response questionnaire included short-answer type reflection
questions regarding the individual experiences and company perceptions of
TIE for L2 education as in the semi-structured interview questions. The openrespond questionnaire was preferred because of its advantage to give time to
respondents to reflect on the issues and relatively easy application (Brown,
2009). To increase credibility, the authors asked member-checking from the
participants. Two participants responded positively whereas the other one did
not respond.
Data analysis
To analyse the data collected by the study group, the phenomenological data
analysis procedure suggested by Moustakas (1994) was used. This approach
includes the procedures of identification of outstanding expressions, grouping
the common expressions, to identify themes, to find structural and textual
descriptions, and finally to combine these descriptions (Ersoy, 2016).
Results
Yıldırım and Şimşek (2016) suggests that the results can be presented on the
basis of each individual or each situation in phenomenological research. Thus,
the current paper presents the results individually. The individual data is
presented in two parts: first, the individual perception is explained with regard
to what TIE in L2 education is. Second, how it is for different artistic directors;
in other words, how they experience TIE in L2 education is described. After
this presentation, Moustakas‟ approach to data analysis (1994) was
implemented.
James
James points out that TIE in L2 education is more than L2 education. For
him, it is mostly theatre. That kind of applied theatre is more about a cultural
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exchange rather than linguistic exchange. James suggested that it is about
ensuring that the students get interested in English culture and life; thus,
they become more interested in and attentive to the English classes. According
to him, the idea of TIE is about motivating the students by getting over the
perception that it is going to be an educational experience although it is. The
aim is that learners have fun and have a positive outcome in enjoying and
understanding the TIE performance.
Second, he explains that there is a certain procedure to create a TIE
programme. Even before rehearsals, everything starts with a project idea,
which then transforms into an outline. As the writers extend the outline, more
collaborators are included into the project. These collaborators contribute to
the project to adjust the level of proficiency, age group to address, and cultural
elements to include in the content. James asserts that inclusion of native
speakers of English is a key point, as the play should present the English
understanding of the issues. Additionally, he utters that it is important to
adjust the native speaker speech to a natural state that includes both correct
linguistic properties and comprehensibility. He explains the situation as
follows:
“We work carefully with the actors especially on articulation and
diction, on the clarity of the words. Although you learn these as
an actor, you don‟t always think in the same was as a
foreigner… So often, I slow the actors down but if they go too
slowly, the play falls apart because it becomes too obvious that
it tries to give some information. We need to be natural so that
(the learners) can understand…”
In addition to the linguistic cues, James also credited that the physicality is
an important parameter in TIE performances. In that, it helps the
communication between the actor-teachers and the learners and brings the
dimension of non-verbal communication into the fictional reality. Thus,
learners can actually see and try out how it works.
It is underlined by James that the choice of language is also a very important
paradigm in TIE for L2. Everyday language should be presented in real life
context through relationships, situations that they often get involved; thus,
the language they learn become purposeful and apprehensible. Furthermore,
TIE in L2 education fosters interactivity since it provides children
opportunities to use improvisation by using the text and situations presented
in the performance as well as the linguistic and cultural input in it.
Finally, James believes that the most important aspect of TIE in L2 education
is the provision of cultural awareness and authenticity of the performances.
He explains his views in the following excerpt:
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"Cultural awareness is very subjective. We use cross-cultural
experience of being English in a lot of plays such as Asian actors
talking about what it is like to be British. Because it is not only
about what is British. It is about what people want Britain to be
like. Teachers also do love such flavours and ask us to add every
time."
Mary
Mary suggests that the main idea behind TIE for L2 education is to enable
learners to bring in their full linguistic resource into the L2 learning process.
This refers to a learning environment in which L1 is not only allowed but also
intentionally used during pre-performance, performance, and postperformance phases of TIE programme. Thus, the whole process relies on the
principle that provision of a compelling fictional context embeds with children
some imperatives to be able to use their L1, the language of their parents and
community. Once students‟ L1 is welcomed during the performances, she
believes the TIE experience becomes more than a celebration: It becomes a
validation of the learners‟ values in a dramatic context. Thus the learners may
see that their values are sanctioned in that kind of activity and they are able
to use it as they like in the fictional world; they try it out and succeed. In other
words, Mary believes that TIE in L2 education is a medium to foster
multilingualism in L2 education.
Mary states that her company experiences a certain preparatory process of
production before staging a full TIE programme. They mostly start
experimenting and exploring an issue regarding multilingualism and after
consulting academics, they start the devising process. After the period of
actual devising, during which they collaborate with local teachers, they
develop and try the materials out. She asserts followingly:
"During the devising process, we decide on what kind of material
to use for teachers to use to get the children ready for the
performance and to use as a follow-up after the performance."
She also underlines the authentic communication provided by the TIE. She
believes that TIE in L2 education provides a purpose and it incentives using
L2 because the purpose is within a context, which makes it engaging,
compelling, and enjoyable. The excerpt given below explains her
understanding:
“ (TIE) has rewards and motives for bringing linguistic resources
into the play. The reward is that there is a story being told and
you are partly creating that study. You have chances to
encounter with the character. Multilingual communication is
essential for the continuation of the piece of theatre. (Students)
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understand and say that „if I do not participate here, it will not
continue. But I want it to continue so why not to participate?‟.”
Last, Mary asserts that TIE in L2 education signals to the learners that they
can come to the place where the performance is played and occupy the space.
This leads to an aesthetical transformation that reinforces the learning
experience. Furthermore, such an experience creates an affective space that
increases the motivation of L2 learners. Mary explains her experiences as
follows:
"TIE, in its construct, has a possibility to create a safe place for
participants and school is actually a subversive space. And in
our project *, I think the fact that the students feel themselves
better than the characters in terms of their linguistic skills
helped them to get involved in a helping role and that would also
boost their self-esteem.”
John
According to John, TIE for L2 education is a perception based on three key
parameters. First, it is an activity with a strict code of learners' age group:
Each programme should address a specific and narrow age group. It is critical
to be precise regarding the age group of the learners to keep the level of L2
input appealing and comprehensible and to make the learners enjoy the whole
process so that they can experience a motivating learning process. Second, the
content of the programme should be in align with the national curricula. The
performances include not a specific topic in the curricula but several aspects
of it, which makes the experience more holistic. Next, the whole process
should be funny and interesting for the learners. For the sake of fun and
interest, the surprise factor plays a pivotal role; thus, pre-performance
material should consist of the linguistic content nut, not the fictional content.
What is more, TIE in L2 education is based on action theatre principles and
expressive media such as masks and puppetry can be used. By doing so, it
becomes easier to draw the attention of students with very little L2 proficiency.
How TIE programmes were designed and realized is also exclusive in John's
context. He tells that on one side of the coin, the commercial considerations
are important to design the play such as how many actors can be involved,
how they can travel, how much money can be spent on the set of the play and
materials. These budgetary concerns are important according to John. On the
other side, the whole idea of the programmes originates from the notes of the
artistic-director that he takes down during personal talks to teachers and
observations during his visits to local schools. After that, the plot is written
and regarded as the backbone of the whole show. John puts a specific
emphasis on the plot. As his company is active in Italy, he believes the plot is
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particularly important since it is the key aspect in local theatrical tradition:
Commedia della Arte. He explains the issue as follows:
“The style is based on our national theatre tradition, in which a
really strong plot is important… It is the plot that makes the
performance interesting. Once the plot is ready, we write the text
and rehearsals take around a week. But it is during the action
that actor-teachers find their correct physicality that is
important in our style.”
Finally, John believes his understanding of TIE in L2 education stems from his
experience over the years. He highlights that the TIE performances are not
experiences that L2 learners come, take their seats until the end and move on.
However, in TIE performances L2 learners take part in a workshop-like
experience with actor-teachers. In the interactive nature of the performances,
students suddenly realize that they learn something they can use so that they
start to believe English is fun and easy. To add, John suggests that once the
performance is designed to be thematic such as divorce, LGBT, or racism, the
experience is attached to the L2 learners‟ personal lives. Thus their interaction
in the experience becomes even more meaningful. For him, being meaningful
does not refer to being realistic but on being embedded in the learners'
contexts. John asserts that the whole meaningful system of TIE programmes
also triggers the excitement among the learners. His understanding is
explained in the following excerpt:
“In our plays, kids come to the stage and they have to solve
problems in the context of the play, they become involved and
have to interact with the actor-teachers to keep the plot ongoing… Of course, it is a fictional reality. It is very easy for kids
to get into this reality… The children are really in the play that
they get so excited and begin to scream.”

Discussion
After the thematic analysis of the data, two overarching themes emerged: (1)
What TIE in L2 education is for the artistic directors, and (2) how TIE in L2
education is implemented and experienced by them.
Initially, structural description of the phenomenon proved to be highly
individual and stylistic according to the views of the artistic director with
regard to L2 education. It was obvious that there was not a consensus about
the ownership of the target language. Some artistic directors believe that
English culture is owned by the native speakers whereas some views of L1
contribution as linguistic resources to use in L2 education also exist. This
variety of views is contradictory to what Aita (2009) asserted in his Theatre in
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Language Learning Model, which values the use of native English solely.
However, all the artistic groups in the study group stated that TIE in L2
education is about making the L2 instruction fun and motivating for the
learners and it is important to get the learners' attention by signalling that
what they experience in the TIE performances is different than ordinary
classroom experience, in which language is actually practiced in a fictional
reality. They also underlined the importance of coordinating set of activities
that supplements the performance and makes the TIE programme more
holistic learning experience within a theatrical context. The practice of artistic
directors supports the earlier views of Jackson (2002), who asserted that TIE
is not a one-off event but a coordinated and structured pattern of activities.
Second, the textual description of the phenomenon provided some insights on
how the artistic directors implement TIE and how they experience it in L2
education. This overarching theme can be categorized into three sub-themes.
First, the data revealed that there are phenomenological patterns in the
preparatory phase of TIE programmes. Even though the focus of each artistic
director is in accordance with their perception of L2 education, they all base
their practice on the local necessities. If there is a multilingual context, the
artistic directors may choose to refer to the issue in their implementations
whereas if it is an exonormative teaching English as used by British people as
a foreign language required by local school authorities and teachers, then the
companies tend to design their implementations accordingly. Thus,
environment and the situation play a vital role in the style and approach of
artistic directors while preparing the TIE programmes. The analysis revealed
that the views of the students are not so included into the need analysis of TIE
companies as the views of teachers.
Second sub-theme of the textual description of the phenomenon is about the
communicative oriented instruction aimed by the artistic directors. All the
artistic directors tend to experience a TIE implementation whose main scope is
to foster oral communication among the L2 learners. It was believed that the
texture and context provided by the dramatic activity incentives realistic use of
language; thus, reinforces the authenticity of L2 use for L2 learners. How they
experience the phenomenon is in align with the principles of communication
oriented language learning suggested by Littlewood (2014), who proposes to
take successful communication situated into the L2 learners‟ context as the
main goal of L2 education. This view implies more flexibility regarding the
means of education.
Last textual sub-theme is about the contextualization of TIE as a learning
experience that creates a safe learning atmosphere whose aim is to increase
motivation among L2 learners by forcing them to interact with the actorteachers within the fictional reality. As the plot requires learners to interact
with actor-teachers, artistic-directors asserted that they are implicitly forced to
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interact. This experience infers that implicit L2 learning mode is initiated in
TIE. As the task is given in the dramatic context, the attention is not drawn to
the linguistic problem that underlined by the task. Rather, the learners attend
to the story. DeKeyser's views (2005) on implicit learning supports this
argument. It was suggested that implicit learning works best for the
association of concrete elements in close proximity within the framework of L2
education (DeKeyser, 2005). TIE creates a feeling of distance that detains
learners to put emphasis on the specific linguistic knowledge they are
supposed to learn as a part of their English classes. The feeling of distance
created by the play supports the implicitness of TIE in L2 education.
Conclusion
To conclude, the study reveals that artistic directors working in the business
of TIE in L2 education have various conceptions of TIE in general although
some underlying elements of their perceptions are alike. Despite the existence
of different implementations, TIE is described as an alternative to conventional
school instruction in L2 education. Additionally, the textual description of TIE
in L2 education also varies, in that sociolinguistic views on the ownership of
language and multilingualism in TIE are perceived differently by different
artistic directors. However, the essence of the shared experience is based on
the impact of the experience on L2 learners' motivation and oral
communication skills. In addition to these findings, the study also
demonstrates that a new identity emerges within L2 education. From the
phenomenological point of view, what artistic directors experience -despite the
artistic and pedagogical nuances- provides a composite description of a certain
phenomenon that influences many L2 learners‟ learning experience.
The current study has two limitations. First of all, the findings are limited to
the study group; thus, the study does not intend to assert any generalizations
on the phenomenon. Second, the study is limited to teaching English as a
foreign or second language as no TIE company targeting other languages was
found by the authors. It is possible to suggest some pedagogical implications
based on the findings. First, even though the collaboration between the
teachers and the artistic directors is important in TIE, a more holistic system
of collaboration should be introduced: a system that includes the local and
national policies of L2 education as well as a system that includes academic
perspective into the practice. In other words, the praxis of TIE needs to be
emphasized.
The further research may investigate other entities and identities within the
TIE for L2 education phenomenon. That is, the perceptions of actor-teachers
can be studied. Furthermore, the impacts of TIE experience on communicative
skills can be explored and examined in longitudinal studies. Last, the
implicitness issue in TIE can be investigated in the prospective studies.
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Abstract
Feminism is a political and social movement that aspires to build solidarity among
women at a global level, to bring about change, to liberate women and to end
oppression. Gender operates as a definer of a collective identity, of a ‗we‘ in which
women are supposed to partake. Nevertheless, it does not suffice to say that this ‗we‘
simply consists of women, as if it was an always already constituted group. If
experience and social context are added into the equation, then the concept of
(collective) identity needs to be reviewed and the ‗we‘ needs to be renegotiated.
Postcolonial and multicultural feminists, among many others, have long challenged
female essentialism, have rejected female chauvinism and have incorporated the
concept of difference into the intra-feminist debate. It has been agreed upon, to a great
extent, by now, that one should be aware of essentialist and universalising statements
and that multiple dimensions of identity, even if not directly visible, should be taken
into consideration. However, this realisation poses a great challenge to the women‘s
movement and raises the question of whether female identity can have a unifying
power, as well as whether transnational solidarity and sisterhood are in fact possible.
This paper aims to track the debate on identity within the feminist literature. It will
examine the strengths, the weaknesses and the relevance of the concept in relation to
the women‘s movement, and will try to answer the question of how one can
accommodate the multiplicity of identities/social categories/positions within the
feminist goal of solidarity and universal change towards equality.
Keywords: feminism, identity, postcolonial feminism, black feminism, solidarity

Introduction
The aspect of identity in relation to feminism that interests me in the present
paper is the relevance of such a thing as ‗female identity‘ in the feminist theory
and praxis and not the relevance of identity as a concept altogether. The core
question is who those women feminism is talking about are. Who is that ‗we‘ in
which women are supposed to partake? Can gender operate as a definer of a
collective identity, as a common denominator? It does not suffice to say that
‗we‘ simply consists of women, as if they have been an always already
constituted group. If experience and social context are added into the
equation, then the concept of (collective) identity needs to be reviewed and the
‗we‘ needs to be renegotiated. As Linda Alcoff (2006, p. 152) has aptly put it,
―the problem is not an absence of content for the category ‗women‘ but an
overabundance and inconsistency of content, given the multiple situations in
which women find themselves in various cultures‖.
The question and problematic of identity have been integral to feminist
inquiry, theorisation, and activism. The debate on identity in the feminist
literature is huge, while a number of feminists have made steps to move
131

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
beyond the concept itself. Streams of feminist thought have tried to redefine
the category of identity and have pointed to different categories like class,
sexuality or race and ethnicity questioning the essential character of the
category woman and challenging at the same time the authority of knowledge
practiced by many women. Postcolonial and multicultural feminists1 have
incorporated the concept of difference into the intra-feminist debate. It has
been agreed upon, to a great extent, by now, that one should be aware of
essentialist and universalising statements and that multiple dimensions of
identity, even if not directly visible, should be taken into consideration.
Identity then is to be conceived along with difference, difference related and
originating from the processes of racialisation, colonialism and racism. For
some, those theories might be an old hat; I believe, however, that they
constitute two segments of thought that have offered important insights and
are still relevant. Especially when one considers the perpetually nationalistic
and racist reality that develops all over the globe, the need for engagement
with such issues becomes even more imperative.
My first aim in this paper is to look at the ways, in which the identity of
femaleness as an unconditionally unifying aspect has been disturbed through
emphasis on the variety of oppression, mostly in relation to race/ethnicity.
The attention is drawn to a combination of elements that affect and define
women‘s lives, and involve others, the objective economic conditions, cultural
and political institutions and ideologies (Alcoff, 2006, p. 148). By doing that, I
use labels, such as ‗women of colour‘, ‗Third world women‘ or ‗Black women‘,
although with no intention to imply any unselfconscious naturalness or
homogeneity of the categories and to ignore intra-group differences. Relevant
to the first, the second aim relates to the political dimension of the adequacy
of female identity and the proclamation of it in the political process of the
quest for solidarity and universal change towards equality. The question that
is raised is whether female identity can have a unifying power for political
purposes, taking into account the differences and inequalities that exist
among women, and in the end whether transnational (or transethnic?)
solidarity and sisterhood are in fact possible.
Identity and difference
Susan Hekman (1999, p. 5) has conceptualised identity as follows:
―To declare that something or someone has a particular identity is to
claim, simultaneously, that it is identical to other entities that possess

1What

I call postcolonial feminism has also been named as transnational and Third World feminism, while to a great
extent overlaps with what has been called global feminism. Multicultural feminism, also labeled as multiracial
feminism, refers to the critique developed by women of colour against the so-called second-wave feminism. In the
present paper multicultural feminism is represented by Black feminist thought.
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that identity and that, as a particular thing, it possesses unique
qualities, that is, an identity‖.
If we rephrase it for our purposes, it means that those who claim the identity
woman are identical to other women, who share some unique qualities.
Simultaneously those unique qualities separate them from men (Ehlers, 2016).
Therefore, identity is conceptualised on the basis of internal sameness and
external differentiation. The problem lies in the fact that sameness implies the
existence of a unidimensional identity, by which, all those who claim it are
indispensably and naturally expected to abide.
The so-called second wave of the feminist movement in the late 1960s and
1970s adopted to a great extent the above conceptualisation, as it was
dominated by those feminists who celebrated the different cultural
constitution of women and men (Beasley, 1999), often employing essentialist
and universalistic statements. At an analytical level, ‗woman‘ and
‗womanhood‘ constituted in many cases, the singular core of feminist theory.
For radical feminists, for example, feminist theory and the explanation of
sexism were grounded on the concept of the essential female. According to
psychoanalytic feminists, women‘s oppression as well as explanation of
women‘s way of acting is rooted in women‘s psyche (Tong, 2009). Therefore,
within the framework of such a gynocentric feminism, developed around
sexual difference, the point of reference is women, with universal qualities and
a natural commonality.
This monolithic character of womanhood attracted strong criticism by other
segments of feminist scholarship that asserted new and different feminist
narratives, especially after the 1970s and 1980s. What those feminists did was
to ―challenge female essentialism, the view that all women fit a certain
definition and reject female chauvinism, the tendency of some women (white,
middle class women) to speak on behalf of all women‖ (Tong, 2009, p. 212).
They brought to the fore the differences among women, by drawing attention
to the failure of many feminist theories and practices, constructed in the name
of ‗women‘, to recognise and respect the Other, and underlined the conscious
or unconscious reproduction of unequal power relations (Steans, 2007, p.
734). bell hooks wrote in 1981 (1981/2015, p. 14) that ―[c]ontemporary black
women could not join together to fight for women‘s rights because [they] did
not see ‗womanhood‘ as an important aspect of [their] identity‖. In other
words, the dominant paradigm within the feminist scholarship and movement
excluded the women who did not seem to share fully the proclaimed identity.
Kimberle Crenshaw (1991, p. 1244) notes that women of colour where
marginalised both within feminist and antiracist discourses, ―because of their
intersectional identity as both women and of colour‖ (emphasis in original).
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Crenshaw (1991) coined the term ―intersectionality‖ in an attempt to develop a
more elaborated theory to analyse the complex interrelations between multiple
forms of power around social divisions mutually constitutive of each other.
(Taylor, Hines & Casey, 2010, p. 59) The concept has also been used to
denote how particular identities are intertwined with other categories of
identity. Intersectionality is to present ―a critical alternative to identity politics‖
(Prins, 2006, p. 278), and to be used to analyse differences between groups as
well as intra-group differences (Crenshaw, 1991; Prins, 2006). Thereby
Crenshaw aims at bringing to the fore positions silenced behind the position of
being a woman, as the singular identity is to be relocated at the site where
categories intersect.
Although Black feminists argue unequivocally against the singular notion of
identity, they not dismiss identity altogether. To the contrary identity is often
seen as a valuable source of knowledge and a basis for mobilisation (Mohanty,
2003a, p. 6). They destabilise the unity of social categories, but this does not
translate into challenging the status of categories as such. They point out to
dimensions and factors that differentiate women‘s experiences, to the different
forms of oppression that produce differentiated realities. hooks (1990, p. 60)
develops a critique to essentialism, while emphasising the significance of
experience and the need to recognise the way black identity has been
specifically constituted in the experience of exile and struggle. As King (1988,
p. 72) puts is those ―innate and inerasable traits, being both black and female,
constitute our special status‖. It echoes Collins‘ comment: ―I live each day as
an African-American woman – a race/gender specific experience. […] Everyone
has a race/gender/class specific identity‖ (2007, p. 37). This multiplicity of
experience is structured by living in a network where the forces of racism,
patriarchy and capitalism operate in an intermeshing manner. At this point it
is useful to note that it is not the individual experience that is referred to, but
rather a collective experience emerged through commonalities around various
axes of differentiation, such as gender, race, ethnicity, class and so on. It is
where Collins‘ ―I‖ is extended to a ―we‖ which carries the traces of more than
one identity.
Along similar lines, postcolonial feminists stress that depending on whether
she is a member of a First World or a developed nation or instead a member of
a Third World or developing nation, each woman will be positively or negatively
affected (Tong, 2009, p. 200). The factor of position in the global relations of
power, which is realised through a myriad of economic, political and
ideological processes, comes to disturb the assumption that there can be a
unitary position-blind identity. The assumption that implies a notion of gender
or sexual difference or even patriarchy that can be applied universally and
cross-culturally is questioned (Mohanty, 2003b). Jacqui Alexander and
Chandra Mohanty (1997, p. xix) put forward ―a way of thinking about women
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in similar contexts around the world, different geographical spaces, rather
than as all women across the world‖ (emphasis in original). For what they call
‗transnational feminism‘ the above is indispensable. It should be
complemented by an understanding of a set of unequal relationships among
and between people, in relation to an analysis of economic, political and
ideological processes, which underpin the operations of racism and capitalism.
At the same time, the relations of domination and subordination that are
named and articulated through processes of racism and racialisation, require
analytic specification and engagement. Attention should be paid to
hierarchical relations among racial groups and geographies, in a manner
which does not separate a given context from the overall social and economic
context (Mohanty, 2003b).
Many postcolonial feminists emphasise that even though gender issues are of
concern to them, economic and political issues tend to occupy a more central
place in the axis of oppression (Tong, 2009, p. 215). Taking the realities of the
Third World women into consideration, those feminists draw attention to the
fact that women are different and have different priorities that depend on the
part of the world they live in. In other words, postcolonial (or transnational or
Third World feminists) attach different importance to their gender, as a
dimension of their identity and as source of mobilisation. The subjectivity and
identity derives from the arena of social relations, from a given social and
economic context, defined by particularities, and is also produced through
hierarchical relations among racial groups and geographies. Avtar Brah (2006,
p. 104) emphasises that processes of racialisation of gender, class or sexuality
are historically specific, and that different groups have been racialised
differently under varying circumstances. Those processes of racialisation which, although less evidently, inscribe white groups as well - are responsible
for the existence of distinctively different situations among women all over the
world. It is in this respect that intersectionality can help to decipher those
processes. As Crenshaw (2012, p. 1426) has argued:
―At the same time intersectionality transcends an exclusive focus on
identity or mere categorisation, the lived experiences of racially
marginalised women and girls are shaped by a range of social and
institutional practices that produce and sustain social categories and
infuse them with social meanings.‖
Third World feminism asserts that the identities of Third World women are
different from dominant representations of these women by Western feminists,
within their self-proclaimed authority of knowledge. Mohanty (2003b) warns
against assuming an ahistorical, universal unity between women based on a
generalised notion of their subordination, a move that limits the definition of
the female subject to gender identity and to the stabilisation of the category
woman, concealing the processes of the production of women as socio135
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economic political groups within particular local contexts. Therefore, one
cannot speak of the group ‗women‘ but of a plurality of groups of women
emerged in the historical and contemporary trajectories of material
circumstances and cultural practices, which produce the conditions for the
construction of group identities and collectivities, with all their continuities
and ruptures (Brah, 2006; Hall, 1990).
The predicament of solidarity
What the previous section aimed at was to draw attention to the ―contextual
variability of women‘s identity‖ (Alcoff, 2006, p. 152), to the variety of
oppression and therefore to the production of different collectivities and
different political subjects. At an analytical level such insights have been
welcomed by many feminists. At a political level, however, this realisation
comes with two challenges. The first challenge lies in the tendency to
hierarchise oppressions, and therefore to (self)label a certain group as more
oppressed than another. This might lead to an isolating situation,
consequently represented by a moral claim for authenticity of experience and
knowledge. Pratibha Parmar (1990, p. 107) warns that ―such scaling has been
divisive and immobilising. Unwilling to work across all our differences, many
women have retreated into ghettoised 'lifestyle politics' and find themselves
unable to move beyond personal and individual experience‖.
The second challenge is related to the foundational aspiration of feminism, as
a political and social movement, to liberate women and to end oppression
based on the unitary character of the group ‗women‘ who is to fight against a
universal patriarchy. If we accept that there is no such a self-evident notion of
womanhood, and that serious differences among women exist, it means that
solidarity and mobilisation on common grounds cannot be taken for granted.
The ‗one‘ is replaced by the ‗many‘ and one is asked to make sense of the
paradox of doing politics and building solidarity on a basis of a
multidimensional ‗we‘. It even raises the question of whether transnational
solidarity and sisterhood are in fact possible.
One would argue that you do not need to share the same oppression in order
to experience solidarity. Solidarity can rather be defined ―in terms of
mutuality, accountability, and the recognition of common interests as the
basis for relationships among diverse communities‖ (Mohanty, 2003a, p. 7).
However, the question of how one can work across differences remains. As I
tried to emphasise in the previous section, difference is more than mere
difference. It is, rather, the result of processes of racism, nationalism,
colonialism and classism. Women have been and are being part of those
processes, and often, what divides women is more than what unites them.
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The scholars I quoted above, among many others, have indeed devoted part of
their work in the direction of looking for answers to the question of how we
could transcend the barriers, how we could build bridges, in light of the
inadequacy of female identity, in the light of the need for a feminism sensitive
to the (international) social relations of power. hooks (1986, pp. 137-138) has
argued that
―women must learn to accept responsibility for fighting oppressions that
may not directly affect us as individuals. […] Women do not need to
eradicate difference to feel solidarity. We do not need to share common
oppression to fight equally to end oppression‖.
How do hooks‘ and Mohanty‘s statements translate into practice?
Undoubtedly, this is something easier said than done. A good starting point
would be building empathy for the experience of individuals and groups
different than ourselves:
Empathy begins with taking an interest in the facts of other people‘s
lives, both as individuals and as groups. If you care about me, you
should want to know not only the details of my personal biography but
a sense of how race, class and gender as categories of analysis created
the institutional and symbolic backdrop for my personal biography.
(Collins, 2003, p. 43)
In order to proceed to the destruction of barriers, they should be first
confronted at the personal level; one should first transform her own
consciousness. This procedure involves the willingness to listen to the other
side, involves giving to local actors the space to express their demands and to
decide for themselves ―the relative salience of any and all identities and
oppressions, and how and the extent to which those features inform [their]
politics‖ (King, 1988, p. 72). Communication and discussion between all
women on equal terms is imperative. This will render it possible to find a
common cause, in order to maintain relationships that transcend their
differences, to build coalitions around (Collins, 2003). Rather than searching
for one relationship between class, race, and gender in general, feminists need
to identify specific grounds for building alliances between women‘s different
standpoints, including that of racial and ethnic difference (Ramazanoglu,
1989, p. 135). Brah (1996) is one of those who move on this direction as she
tries to build a bridge between universalism and difference. She envisages a
global feminist politics that understands the ways in which various structures
of inequality articulate in given contexts and shape the life of different groups
of women.
The project of feminism in any case must include issues relating to all factors
that subordinate and affect women, and whatever issues complicate and
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intermesh with the subordination of gender, must also be taken into account.
This task seems and is hard, but it is indispensable. In this respect, I would
like to conclude with hook‘s (1981, p. 261) definition of feminism, by replacing
the phrase ‗US society‘ with the phrase ‗any society‘
To me feminism is not simply a struggle to end male chauvinism or a
movement to ensure that women will have equal rights with men; it is a
commitment to eradicating the ideology of domination that permeates
Western culture on various levels—sex, race, and class, to name a few—
and a commitment to reorganising any sociU.S. society so that the selfdevelopment of people can take precedence over imperialism, economic
expansion, and material desires.
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An Oblique Quest: Love and Identity Relationship
in Philip Roth’s Goodbye, Columbus
Şenol BEZCİ, Ankara Üniversitesi
e-mail: sbezci@gmail.com
Abstract
Philip Roth’s first book Goodbye, Columbus recounts the complicated love relationship
between Neil Klugman and Brenda Patimkin, two Jewish youths from different
classes. Neil as the narrator of the novella conveys a story about a relationship with
dubious motivations; though Neil seems to be attracted to her physically, there is
more to it. As the unreliable first-person narrator of the novel, Neil never explicitly
reveals his real intentions about Brenda. What he is initially after is in fact a pass out
of his poor life. However, because there is an identity clash between him and Brenda,
he cannot carry out his plan which is carefully hidden from the audience. As Richard
Jenkins state in his Social Identity, identity refers to both similarity and
distinctiveness. Similarly, identifying (oneself) requires cataloguing/ categorizing and
associating oneself with someone. Neil can never identify himself with Brenda or her
rich family. Instead, he so easily identifies himself with a little black boy who visits the
art section of the library Neil works at. The end of the affair marks a compromise
between Neil and his Jewish lower-middle class identity.
Keywords: Comtemporary Jewish American Fiction, Philip Roth, Unreliable Narrator,
Identity

Goodbye, Columbus, published in 1959, is the first book of Philip Roth. Roth
was only twenty six years old when the book was published and the novella
seemingly covers the simple love story of two Jewish youths. Neil Klugman, a
23 year-old university graduate, a young Jewish man living in Newark, sees a
girl at the swimming pool of a suburban club and he is immediately interested
in the girl, learns her name, calls her that evening and meets her late in the
evening of the same day. The girl, Brenda Patimkin, is a university student
and the daughter of a rich Jewish businessman. Neil and Brenda immediately
hook up: they kiss the first time they meet; in a few days they make love. They
see each other regularly and have a relatively unproblematic summer affair
until Brenda goes away to her college. When they meet again during the
Jewish New Year holiday at a hotel, they have a brief quarrel and they break
up. When the story is stripped down to its basic elements, it is a simple story.
However, once the identities of the characters are considered, a story that
displays some complexity surfaces. Major questions we should ask are who
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Neil1 is and what motivation he has to be involved in Brenda. When those
questions are answered, it gets obvious that the love affair between them does
is not started and experienced by Neil as a result of affectionate or emotional
interests in her but it is marred by his secret agendas. Also marred is the
narrative which is executed by the protagonist who is suffering from inferiority
complex resulting from his membership to middle-lower class Jewish society.
The most important answer to who Neil is that he is the narrator and the
protagonist of the novella. He is a first-person narrator and first-person
narrators, as German critic F. K. Stanzel long ago warned us, are unreliable by
rule. This is not so because of the narrator’s personality but because of his
ontological status. Being a character in the novel, the first-person narrator is
bound to be limited in perception and knowledge. Therefore, “he can have only
a subjective and conditionally valid view of the narrated events” (1988: 89). In
that respect, in comparison with the God-like omniscient narrators, firstperson narrators are limited and subject to human weaknesses. They might be
mistaken or they might be lying consciously. They might be embarrassed,
reticent and reserved or they might be too talkative. As agents of enunciation
and characters, they observe, analyze and evaluate themselves and others
involved in the course of events and they easily might be mistaken about
others, not to mention themselves.
Equally important is the fact that the reader is left to their mercy when it
comes to deciding on what should be told to and what should be kept away
from the reader. Therefore, the reader knows only as much as the first-person
narrator chooses to narrate. If Goodbye, Columbus were recounted by an
omniscient narrator, particularly by someone like a 19th century narrator who
not only narrates but also comments on the events and the characters, it
would turn out to be a story with less complexity. The motivations and drives
of all the major characters including Neil and Brenda would be obvious.
Because that is not the case, in other words, because Neil is the unreliable
narrator of the novella, the reader has to be very careful in order to clarify
certain aspects of the story and put things in a correct perspective. Analyzing
the beginning of their relationship might be revelatory to illustrate the
complexity created by the personified narrator.
Neil is at the poolside of a private club in the suburbs of Newark when he sees
Brenda for the first time. He is not a member of the club but just a guest of his
nephew. Not knowing who he is, Brenda asks Neil to hold her glasses as she
is about to dive in the pool. He holds the glasses, watches her and narrates
the scene in the meantime: “She dove beautifully, and a moment later she was
1

This paper focuses only on Neil for the sake of depth rather than breath and because Neil is the
narrator whose narrative focuses mostly on his perception of the events.
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swimming back to the side of the pool, her head of short-clipped auburn hair
held up, straight ahead of her, as though it were a rose on a long stem” (2). It
seems he has the change to observe her for a few seconds and likes her.
However, he is actually impressed a few seconds later after she gets her
glasses back: “’Thank you,’ she said… I watched her move off. Her hands
suddenly appeared behind her. She caught the bottom of her suit between
thumb and index finger and flicked what flesh had been showing back where
it belonged. My blood jumped” (2). He calls her right that evening.
For the sake of clarification it must be noted that his blood jumped because,
when she goes out of the pool, a small part of her hip is revealed. Neil does not
mention anything about a previous acquaintance with her, nor does he make
references to observing her from a distance for some time, or learning about
her from friends. Therefore, we should think that he knows nothing about
Brenda and this is the first time he sees her - and his blood jumps.
Consequently, his interest in her is totally physical and sexual at least in the
beginning.
Philip Roth is not a moralist in the least; to him physical attraction can be a
very good reason for a young man to call a young woman. However, the
problem is, while Neil is driving to Short Hills to meet Brenda for the first time,
the audience knows almost nothing about his feelings for her and Neil, as the
narrator, does not help much. This must be marked as the general narrative
mode in the novella. There is a swift narration that leaves a lot untold or
unelaborated on. To use the terminology of Gerard Genette, the famous
French narratologist, Neil’s narrative relies a lot on paralipsis which means
“giving less information than is necessary in principle” (195). Though
narrators de facto know more than they tell, if a narrator omits large chunks
of information necessary to interpret a story correctly, we should be
suspicious of the narrators’ motivations in general and his motivation to
narrate in particular. Paralipsis is a useful tool in thrillers, a tool that is used
to prolong the suspense. However, in mainstream narratives like Goodbye,
Columbus, it might hint a case which the narrator is unable to put into words.
Paralipsis then may indicate a spectrum of possibilities ranging from trauma
or a crisis to simple lying. For sure, in paraliptic narration, the narrator is
unwilling to talk about certain issues and hides information from the
audience.
In spite of his unwillingness to speak about certain matters such as the
nature of his interest in Brenda, Neil narrates a lot about his neighborhood,
Newark and Brenda’s posh suburban neighborhood in Short Hills. Those
locations symbolize the identity of Brenda and Neil. According to Michael
Kimmage “… Newark is not an obviously historical place. It is too small to
elicit the fascination of a major city… Even by the standards of America’s
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postindustrial declining cities, its Clevelands and its Buffaloes, Newark is a
sad place, with a meager skyline and a vast expanse of crumbling buildings,
streets, and neighborhoods” (1-2). It seems Newark is not a picturesque city
but it is a city with its peculiar history that has a lot to do with the Jewish
identity. It is the city where the first-generation Jewish people settle as poor
European immigrants. While those who are still poor continue to live in
Newark, those who have accomplished the American Dream and achieved
upward social mobility, moved out of there to live in luxurious suburbs such
as Short Hills. For this very reason Kimmage calls Newark “an archetypal
place to leave, and a city that bears visual evidence of mass departure. Its
departed middle class fled in many directions, to outlying suburbs, to the
Southwest, to retirement in Florida, fleeing to where the middle class is more
safely and comfortably at home” (2).
The novella takes place in the nineteen fifties “when the democratic
possibilities of upward social mobility were coming true for large segments of
the American population which had, up until then, been on the margins of
American life” (Baumgarten and Gottfried 23) such as the Jewish people and
people like Brenda’s family. Newark, Neil’s hometown, and Short Hills, where
Brenda lives are markedly different as told by Neil. Newark is depicted through
“packed-in tangle of railroad crossings, switchmen shacks, lumberyards, Dairy
Queens, and used-car lots” (6). As he drives out of Newark and gets closer to
Short Hills to meet Brenda,
the night grew cooler. It was, in fact, as though the hundred and
eighty feet that the suburbs rose in altitude above Newark
brought one closer to heaven, for the sun itself became bigger,
lower, and rounder, and soon I was driving past long lawns
which seemed to be twirling water on themselves, and past
houses where no one sat on stoops, where lights were on but no
windows open, for those inside, refusing to share the very texture
of life with those of us outside, regulated with a dial the amounts
of moisture that were allowed access to their skin. (6)
While Uncle Max and Aunt Gladys, with whom Neil lives, sit outside their
houses to get some cool air cherishing “each cool breeze sweet to them as the
promise of afterlife” (6), Short Hills residents experience heaven in their airconditioned houses. Neil, in spite of his reticence in general, marks his mood
as “after a while I rolled onto the gravel roads of the small park where Brenda
was playing tennis. Inside my glove compartment it was as though the map of
The City Streets of Newark had metamorphosed into crickets, for those milelong tarry streets did not exist for me any longer” (6). Neil speaks of his
probably half-an-hour drive as a permanent move out of Newark and this is
not without reason.
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Neil’s interest in Brenda to certain extend is sexual; at their first meeting he
does not refrain from taking a good look at her body and her hips in
particular. This time “her hands did not twitch at her bottom, but the form
revealed itself, covered or not, under the closeness of her khaki Bermudas” (8).
Neil’s interest in her seems to be completely physical but actually he has
greater plans which he never openly declares. At this first actual meeting, he
sees “two wet triangles on the back of her tiny-collared white polo shirt”, a
stain of perspiration on her T-shirt and compares them to wings “if she had a
pair” (8). When they kiss, he places his hands on the back of her shoulders on her wings and remarks “the smallness of the wings did not bother me - it
would not take an eagle to carry me up those lousy hundred and eighty feet
that make summer nights so much cooler in Short Hills than they are in
Newark” (10). As his words indicate, he envisages Brenda, without really
knowing her, as a pass out of Newark, the poverty associated with Newark,
living with his aunt and uncle and his “penniless” (11) parents.
Like most critics of Goodbye, Columbus note, Klugman2, Neil’s surname, in
Yiddish means “clever man” and it is quite cunning and practical to get
married to the daughter of a rich man. Neil is a university graduate but he
studied philosophy in an environment where success is associated with
material achievement. He worked as a shoe seller and a realtor after the army
and ended up working at the Newark Public Library. However, he does not
consider the library as his permanent work place. Consequently, though he
presents his interest in Brenda as “my blood jumped”, she holds a central
place in a well-thought plan. That’s why when next day Brenda gets out of the
pool and spills water on his body, he concludes “…with the drops that touched
me I felt she had made a promise to me about the summer, and, I hoped,
beyond” (12). However, the identities of Neil and Brenda, which are symbolized
through Newark and Short Hills, intervene in the plan.
Identity as Richard Jenkins points out has two components: similarity with
some people and distinctness from others. Defining one’s own identity requires
cataloguing/ classifying and associating oneself with something and/or
someone (3-4). Though there is not necessarily a big gap between personal and
social identity in definition and practice, Neil, neither as an individual nor as a
lower-middle class Jewish man feels at ease in any environment.
2

Neil’s surname is a matter of controversy. When u is prolonged in pronunciation it means sad or
mourning man as well, which might easily be attributed to his identity crisis. However, in a 1966
interview with Jerre Mangione, Roth states that his “knowledge of Yiddish is very slight” (3). He is also
not willing to accept to know the meaning of the word even “in the deepest reaches” of his
unconscious” (4). He only chose the surname because it is not “recognizably Jewish” (4). I tend to view
the choice of surname as a too big coincidence to accept as a coincidence. See, just to name some,
Novak (1988,55), Halio (1992, 15), Pinsker (1992, 84), Baumgarten and Gottfried (1990, 23) and Gilman
(2002,154) for the issue of name.
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Estelle Gershgoren Novak rightfully argues that the common characteristic of
Roth’s Jewish character is discomfort, a spiritual discomfort in most cases
(54). The discomfort is manifested as psychological and social estrangement
from the environment, be it the Jewish society or the mainstream American
society. Consequently, Roth characters are ill-at-ease in and critical of both
the larger American society and the Jewish community. For this reason “being
elsewhere is the identity” of Roth characters (Novak 54). As a corollary of this,
Neil can fit in neither Newark nor Short Hills. His discomfort with Newark is
expressed through his description of the neighborhood but not limited to it. He
is also very critical of Aunt Gladys and Uncle Max with whom he lives.
Likewise, he is discontented with his job at the public library. As for the Short
Hills he looks up to and long for at the beginning of the events, his discontent
only intensifies there. He describes his first dinner with the Patimkins as
“pleasure” with an ironic note: “It was a pleasure, except that… I felt for quite
a while as though four inches had been clipped from my shoulders, three
inches from my height, and for good measure, someone had removed my ribs
and my chest had settled meekly in towards my back” (15). His discomfort at
the Patimkins cannot be attributed to being there for the first time because, as
he later confesses, even Carlota, the maid of the house, feels more comfortable
than Neil at the Patimkins (28).
Sanford Pinkser, the author of Jewish-American Fiction, 1917-1987 argues
that “Neil sides with neither side, and presumably this gives him the edge a
satiric persona requires. He can judge both worlds - the yoo-hooing
Yiddishkeit of his relatives of his Newark relatives as well as the nouveau riche
one of the Patimkins - from the vantage point of semiobjective distance” (82).
Pinkser thinks of Neil’s heimatlosness as a positive quality, one that provides
him a “vantage point of semiobjective distance” but at the same time it marks
an identity crisis: Neil cannot find a society which he respects and which
approves of him. He is very critical of his aunt and uncle though they provide
a home for him in his parents’ absence. He does not share Mrs Patimkin’s
Jewish solidarity and religiosity. He finds Mr Patimkin brutal and rough; he
openly derides his nephew and less openly Brenda’s brother. His colleagues at
the library are simply ridiculous.
In such a context, love and Brenda herself should feel like a refuge; finally he
must be happy to find someone he identifies himself with, someone he values
more than anyone around him. However, things present themselves in greater
complexity in matters of love: he is also ill-at-ease with Brenda. His is a
relationship he forces himself to establish and this is what he omits to tell us.
He is well aware of the class difference between them and he must believe that
he can ignore it and get married to Brenda despite the class difference. The
class difference reveals itself as inferiority complex on Neil’s side which is
manifested even at their first encounter. In one of her first sentences to Neil,
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she says she goes to school in Boston and Neil states “I disliked her for the
answer” (7). The reason she dislikes her is that she does not name the school
she goes to but the city, which reminds him of “the pug-nosed little bastards
from Montclair who come down to the library during the vacations” (7). A few
minutes later she says they used to live in Newark, he “suddenly” gets angry
(9). Then he starts making fun of Brenda and her brother. That much of
hostility at a first meeting is really unusual and all the issues that make him
angry or edgy are class-oriented. Breda studies at a prestigious private
university while he studied at Newark Colleges of Rutgers University, an
ordinary state university. Brenda lived in Newark as a child but Neil still
resides there. Finally, Brenda had her nose fixed, which for many Jews is a
means to look less Jewish and more gentile. Hence, a less bumpy and fixed
nose mark the class difference between Neil and Brenda while deepening his
sense of inferiority.
Neil’s class-consciousness and inferiority complex gets in the way in their first
formal date. Neil is once more at the suburban club as a guest of not his
nephew but Brenda but he is still not sure of his social standing. He defines
his status in these words: “The next day I held Brenda’s glasses for her once
again, this time not as momentary servant but as afternoon guest; or perhaps
as both, which still was an improvement” (10). It seems “being elsewhere” is at
play in matters of love as well. To cite, perhaps, the acutest sign of his
inferiority complex, it should be noted that his first experience of love making
with Brenda is marred with his sense of inferiority complex and, ironically, it
is more about Julie, Brenda’s ten year-old sister. While Neil is once babysitting Julie, she sees him getting fruit from the fridge of the Patimkins and
his sense of inferiority complex intensifies. The same evening she plays table
tennis with Julie. During his visits to the Patimkins, Neils learns that the
Patimkin girls have the habit of being spoilt by winning all the games they
play; men of the house let them win any game they play. If they lose a service,
for example, all they have to do is ask for another try. This time, tormented by
his sense of inferiority, Neil does not let the ten year-old Julie win the game.
Yet, right before he wins the last point, Julie leaves the table crying. That
night Neil and Brenda make love for the first time and later he comments
about the experience: “How can I describe loving Brenda? It was so sweet, as
though I’d finally scored that twenty-first point [against Julie]” (32).
His inferiority complex is not limited with Brenda or the Patimkin family;
actually he has a desire for wealth and upper class life which can be seen in
his habit of watching rich people going to work. After he spends his first day
with the Patimkins, Neil happens to go to work earlier than usual. He says he
“didn’t particularly care to join my colleagues, who … would be sipping early
morning coffee in the binding room” (21). Instead, as he sometimes does when
he has time before work, he walks down the tracks and watch rich people
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getting to their work places in their “tropical suits and … briefcases, …
businessmen arriving in town from Maplewood, the Oranges, and the suburbs
beyond” (21).
In this complicated schemes of things in which lovers have fights in their first
meetings, love relationships are started with secret agendas, love-making is
turned into power struggle and class consciousness is erected like a wall
between the lovers , Neil cannot really get intimate with Brenda. He cannot feel
close to anyone including Brenda. There is only one exception to this case; a
little black boy who comes to the library looking for the art section, the “heart”
section in his own dialect. In his reserved way, Neil the narrator does not say
much about the black boy but we can say he identifies himself with the boy
because he helps and protects the boy facing the risk of getting in trouble at
his work place. While his colleagues see the black boy and all the black people
as nuisance, he does not let anyone get the Gauguin book the boy is so fond
of. Besides, he has a dream in which he is the captain and the boy is his mate
in a ship on the Polynesian shore. The shore or the paintings of Gauguin
represents good life for the boy as he expresses in his own way: “’Man,… that’s
the fuckin life’” (26); similarly Short Hills and Brenda represents good life for
Neil. At a much earlier point of the narrative Neil already compares Brenda’s
beauty to “a sailor’s dream of a Polynesian maiden” (10). In the dream Neil and
the boy have to leave the shore and they accuse each other for the event.
Considering that Neil identifies himself with the boy, actually he confesses
that he is to blame for leaving the good life that Brenda might provide for him.
Good life seems to be lodged in Short Hills as the husband of Brenda and the
heir of Mr. Patimkin’s business and away from Newark. In this respect,
Newark, the symbol of his own identity, is the place he detests; the place he is
trying to get away from. However, his feelings for Newark point otherwise. As
stated earlier, Neil mostly narrates the events and do not make much
explanation on them. Yet, he cannot evade commenting on the city in his
ambiguous fashion. In his point of view, Newark is a city with streets smelling
of dog droppings but he knows the city so well that, for example, he can see
the Newark Museum “even without looking” at it (21). It is the place where he
went to college, where he lives and works. He cannot confess that he likes the
city but says something quite close to it. Of the city he says “sitting there in
the park, I felt a deep knowledge of Newark, an attachment so rooted that it
could not help but branch out into affection.” (22)
Consequently, when Neil and Brenda separate he returns to Newark as a sign
of embracing his identity. The break-up takes place at a hotel room nearby
Harvard University and rather than getting a cab immediately, he walks down
the street into Harvard Yard in order “not to think about anything”, but “for
just a while… to think about nothing” (95). There he ends up in front of the
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window of, ironically, a library and looks into his own image. The library is
dark and empty and there is only his image or self that was reflected back
from the window. His first instinct is to get a rock and throw it to the window,
which should be interpreted in terms of his identity crisis. Yet he resists the
temptation, which should be interpreted as coming to terms with his own
identity. There he realizes that “the outside” of him gives up “little information
about the inside of” him (95). The outside, the appearance gives out so little
information that he can’t help asking “What was inside me that had turned
pursuit and clutching into love, and then turned it inside out again? What was
it that had turned winning into losing, and -who knows- into winning? I was
sure I had loved Brenda, though standing there, I knew I couldn’t any longer”
(95). Neil remains in front of the window for a while to figure out his feelings
for Brenda and then focuses his gaze on his image again and finally “…over
the cool floor, to a broken wall of books, imperfectly shelved” (96).
Neil is sure he loved Brenda but he is not sure whether the separation is
winning or losing. It is winning because through the break-up he embraces his
identity as a lower-middle class Jewish man living in Newark and working at
the public library. That’s why he ends up nowhere else but in front of a library
window and he cannot help realizing that some books were imperfectly shaped
in the library. That’s why, though he is not expected to, he goes directly to
Newark Public Library after the breakup while “the sun was rising on the first
day of the Jewish New Year… [he is] back in plenty of time for work” (96) and
this time he will probably join his friends for the morning coffee instead of
watching the rich suburban getting to work.
As a result, the image of Neil in the library window revealing “little
information” of him can be read as the central metaphor of the novella. What
the image does not reflect is what is kept away from the reader consciously by
the narrator. Peter Rudnysky, recognizing Neil’s reticence, states that”…[w]hat
eludes Neil’s power to put into words, Roth shows us through the rough magic
of his art” (41). When resorted to this rough magic, what we see underneath
the surface is the portrait of Neil as a man tormented by an identity crisis he
finds himself in in his relationship with Brenda. He plans to get married to
Brenda to secure a prosperous life but Neil’s roots in Newark as a lowermiddle class Jew go much deeper than he is ready to admit. Likewise, he is
not, as a narrator and a young man, ready to admit that his pursuit is not
really a pursuit of love and affection but of material gain. Thus, by separating
from her and returning to Newark Public Library, he compromises with his
identity and starts to identify himself with his neighborhood and his fellow
people. His relationship with Brenda, ironically, ends up being an oblique
identity quest for Neil as running into Brenda did not mean running away
from Newark. In the eventual recognition of his identity, perhaps, though
again not clearly articulated by the narrator, Neil may stop “being elsewhere”
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after going back to Newark. In the end, it is “the first day of the Jewish New
Year” (96) when he reaches there.
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Abstract
Classical poetics such as Aristotle‟s, Horace‟s, Baumgarten‟s and Dilthey‟s describe
norms for literary texts to have unity and therefore identity with itself. In their
norms, they use the metaphor of "life" to indicate that this must be the text: unity
as a living being. In these cases they speak about life in general, hence the
unspecified life. On the other hand, contemporary authors like Milan Kundera,
Carlos Fuentes, Virginia Woolf, Orhan Pamuk, Jose Saramago and others, speak of
the novel using the term "life" in an inverse movement. These authors suggest that
novels bring us closer to the understanding of life, -when we understand novelswe can change the facts. These contemporary authors do not propose norms like
the classical poetics, but they describe some characteristics of novels. One of its
characteristics is that novel plays with time and tries to not maintain a clear
structure; it changes continuously and in its own writing it erases itself as
definable genre. This text addresses aforementioned conceptions of literary genres
and the contemporary identity of the novel, also points out the following question
at the end of our journey and trying to give a few lines about it: how is it possible
to understand the life with a "genre" that erases itself and that does not want to
have identity itself? Modernity opens the door to think that both novel and life have
fractures respect to repetition and norm.

Keywords: Literary Genres, Law, Novel, Modern Novel, Identity, Poetics.

Introduction
This paper is an approach to modern novel related to law but with a not
clear meaning about law. In fact, I will not give a definition for both, these
words lacks of definitions. Therefore, I will give a synthesis, my
conclusions. I do not want the receiver to get confused with what I explain
here. First, I consider that literary genres are seen as such from a
regulatory order or law. This order identifies which writings belong to a
specific field, raising its borders: that order and unity gives them their
identity. Bringing boundaries between genres gives each genre its own law
of organization and way of being. Having a border helps to clearly identify,
for example, what a story is and what a newspaper article is. Or else,
within these borders can also be said - negatively - "this is not a story," it is
not a journal or it is not a scientific article. This is not something new,
since Aristotle´s Poetic, genres and classification in general work in this
way.
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Second, I consider that the modern novel has characteristics but we cannot
say clearly that it has a law that can be repeated, a structure which any
plot that has it can be considered a novel. Therefore, to identify it by any
particular law is almost impossible. In this way, we have put in the title, as
a provisional form, that the novel does not have a specific law, while its
classification is not given by unity and set. However, we will say that this
lack of law, its lack of definition and its "non-identity" is precisely how we
can think about the modern novel.
We could say that we have already raised our conclusions: we maintain
that the boundaries separate the genres and the novel is not a genre. The
genres when raising borders make it difficult for us to say whether the
novel moves "within" the borders or contains something of all genres. We
might also draw the conclusion - with classical logic - that identity is
fidelity to a set of rules that remain consistent with each other, and the
novel, by not having such norms, does not seem to be identical with other
novels. Their consistency is put at risk, but it is a necessary risk. If it is not
faithful and identical to its internal law, then it lacks logic. The modern
novel then is characterized by doubt about itself, there is doubt within the
novel, therefore, there is a split and a rupture away from unity: it is not a
straight line that contains beginning, middle and end. It is not the ideal
animal that the classical poetics of literary genres express that it is
necessary to be able to call it literary work. The novel carries a risk… for
itself ... and for others. With these conclusions we would have already
finished. However, there is something else we will say about it, we are not
finished yet.
I
With exactly that said, I would like to weave my words from a different
approach, to put my words in another order and write about madness,
illegality and death. I would like to start by talking about misunderstood
acts, about outlaws, the persecuted and suicide. However - because there
is always "however" - I cannot, some laws do not allow me to. These laws
tell me that I must be clear from the beginning; they do not tell me to tell
the truth but to say it clearly. I can lie, but even that lie has to be clear.
Later, if someone discovers that I have lied, the law can judge me, but first I
have to expose the lie. I am crossed by the law of writing and I have to
respect it. Respect the title, respect "identity" and respect "the novel"; if I do
not speak of it, I will have broken my own law, even if I have already said
my goals and my conclusions. Moreover, I have said that I have something
more to say, so I am expected to say it: I would break my own law if I did
not follow my own title and didn‟t say anything else: I would betray my own
word, I would commit an incoherence. If „this‟ were a novel, these
characteristics would be allowed, everyone would say "ah! It‟s a novel,
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that's why you can do it" or "the title is different from what it says ... Ah!
But it is a novel", and then I would be judged from another perspective. So
how do we approach what has no law? I will say it once again: the novel
has no law. However, in this case, "not having law" and "being outside the
law" are not the same. This meaning would make us wonder: is there really
something we can call "outside" and “inside?” Who determines what is
inside and what is outside? With this, it seems that we are dealing with a
situation that corresponds to actual Law rather than literature, and it is
not strange. Claudio Magris (2008) expresses that every artist, no matter
how anarchic, he or she attends to a law "there is no interference of the
sentimentalisms", even the writer plays with the law that is given to him
from the logic of the language. From this perspective, our questions may
have nuances and diverse subjects around legality and literature as Magris
suggests, not just "what is literature" or "what is a novel". With these
nuances we would include new elements, weaving an increasingly complex
network until we ask ourselves, with all right: in what way do we approach
or persecute a subject that does not have identity and we do not know if it
has borders while being outside our legislation? However, that element (we
continue talking about the novel) is not in a "non-legal" place but dwells
among us: wherever it is placed makes borders with everything around it, it
generates borders, carries with it illegality, and it is foreign to other genres.
Hence, with which law can it be judged?
II
Nowadays it is common to speak about „borders‟ in the literary field; but we
should put at stake the dynamics that are presented to these facts
aforementioned: there is a law that organizes each field and that is why
they form borders, separations between one field and another. There are
numerous studies that reveal the changes of borders and how the
subjectivities are rearranged with these changes. For example, around the
novel, how it ceases to be an area of leisure to become a branch of study,
because for centuries it was not used in universities. The question that
underlies these studies is more or less as follows: what has changed in
education or the perception of education and in the construction of
subjectivities so that the novel has been able to enter the universities? In
the first chapter of The Western Canon by Harold Bloom, the first line states
exactly that, that the novel is in the university: "Originally the canon meant
the choice of books in our teaching institutions ..." I understand that this is
not Bloom's canon idea, but what interests me is that there is a great step
between affirmatively saying "the novel is in the university" to "before the
novel was not studied in the universities". On the other hand, studies close
to the figures of Pierre Bourdieu and Gill Lipovetsky, lead us to consider
that reading some novels in specific contexts distinguishes subjects from
others: it generates communities of readers and prestige. With all this,
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what I want to expose is that although the novel does not seem to be
categorized as a "subject within the borders", this does not prevent and has
not kept it from being observed in an academic and extensive action.
Some literary writers, knowing the complexity of giving a definition about
the novel, offer us their personal readings, which sometimes coincide with
the teaching existing in the departments of philosophy and literature. They
give us, therefore, a provisional canon, a perspective, a history or a map of
influence to guide us in thematic understanding and changes through the
ages. However, faced with the complexity of the definition there seems to be
a coincidence between them, a "claim" of how it has to be: the novel has to
be inventive and say something new about things; moreover, the novel has
to be relevant to the story of the novel itself. The debate is not closed even
before the announced death of the novel in the last century, this genre
continues to present the same questions and admirations; perhaps the
metaphors of "life," "body," or "unity" help the novel to be thought of in its
old age, its death and so on.
III
Following this list of nuances around the literary work, another
contribution that makes us think of these separations within the literary
text is the French thinker Jacques Derrida, who under the notion of
deconstruction, leads us to observe how the base of multiple analytical and
Philosophical apparatuses are constructed from the non-innocent
arbitrariness. A metaphysical construction that divides the world into two
parts and selecting the one that best suits each case. These are
metaphysical constructions that divide the texts in interior or exterior, in
truth and falsity. It is a “metaphysical violence”, Derrida says, inasmuch as
there is no definitive element which the world can be divided and yet an
element is imposed. Likely now this is the theoretical and historical border
that we need to face with at the moment of approaching the novel: previous
models do not help us insofar as they work from the unity of the genres.
The fields that have been metaphysically determined make it difficult to
organize the novel or they have lapsed. In other times one could simply say
"the novel is not good for the soul" or "the hero did what every human being
would have to do by virtue", or the dictionary definition "is a narrative of
real or non-real events …" etc. We have multiple possibilities and the
deconstruction is just another possibility and also another problem,
sometimes it confuses us, perhaps because of it, Pamuk says that the
deconstructive current separates us with some distrust of the definitions,
to observe at all times that many fields are divided in conceptual binomials.
Now, on the value side of the novel and its themes, we see that it is no
longer just formalism (metaphysical or not) and human avatars (personal
and group) that are under discussion. It looks more like a mixture of both.
153

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
Therefore, it is not surprising that when some authors speak about the
novel and its "mysteries", they show examples and surprising
combinations. It is not uncommon to start talking about Don Quixote and
finish about Madame Bovary. Or in feminist theory or philosophy of
history, Orlando by Virginia Woolf is presented to us as a change in
subjectivity between epochs. When we speak about these characters we
often speak with passion, with amazement of a man named Alonso Quijano
who left everything to combat injustice; there is often talk of how Emma
has, within her chest, some longings that cannot be satisfied with anything
or anyone, and is therefore capable of abandoning everything under
whatever interests. Curiously, it is expectations that came from reading
novels, and for Orlando, was driven to write his own. Alonso Quijano,
Emma Bovary and Orlando seem to have been affected by readings: the
novels they have read gave them a way of being that does not match or fit
the moment they have to live in. Previously, we had said that the novel
brings with it doubt: doubt of itself. When we know that Alonso Quijano
and Emma Bovary have read something, the narrative is directed to
another point, there is a shift towards other books, even books that do not
exist. The novel then comes out of its plot and the structure it had
prefigured: the novel relates to something that is not in the novel. When a
writer or thinker speaks of these novels he does it with passion, with
pleasure, he stops to observe those small displacements in the unexpected
thing: he has found the novelty that he was looking for, in the interruptions
of the plot, each “interruption” deserves specific attention. That
displacement is its "non-identity" to which we referred earlier: the rupture
away from unity with itself.
IV
In the literary theory or the denunciation of metaphysical binomials the
approaches find confrontations, but within the aesthetics of the novel is
where the writers approach the pleasure of reading and writing. It is in this
pleasure that we observe the "non-identity" and fracture away from unity.
Alonso Quijano is the sample of a particular perspective of the world, a
thematic and systematic fracture. There arises another logic and coherence
where the novel doubts itself, not only the analytical description as follows,
a motive: interpretation of readings; the myth: a journey to encounter a
mission; Conflict: enemies of their interpretations. Later, we will recount
why, already from the title, Don Quixote raises another logic or
"incoherence" of the novel.
Following the law in the literary field, when it has not had a clear law, has
been declared the verdict about its falsification, corruption or obscenity. We
could say that for the same reason and methodological derridian operation
at a thematic and institutional level. The Spanish writer Carlos García Gual
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or the French Roland Bourneuf remind us how the "amorous novels" were
banned in the fourth century by arousing uncomfortable passions, or the
very known case of the books banned in the index librorum prohibitorum
eleven centuries later. There are many cases of prohibited books that,
because they do not comply with the law are prosecuted. There are other
cases, and this is an important thing to note in order to observe the "nonunity" of a text, book or publication, that there have been stories that have
been published while in its prologue it says "This is a sample of what could
happen if you follow the steps of the main character." Other stories have
been approved by some law over time and do not cause any more problems,
they stop being outside the borders. On the other hand, poetics on literary
genres have helped to keep writing close to order and in so far as a rule is
repeated and there is reconciliation, approval. Therefore, there is no risk
and genre is maintained as a unit. The amorous novel, prior to the modern
novel, had a bad reputation due to the educational model or learning for
life.
The notion of the unity of things goes completely through Western thought.
Their derivations are multiple but methodologically their results are
homogeneous. The most obvious example is the division into opposite
categories, for example the division between truth and falsity as we have
already pointed out. However, the scope of this unit or center also reaches
the idea of nationalism, sexual identity and of course the genre identity.
The literary work, as it is often remembered in Plato - has been one of the
oppositions against philosophy. It has been thought that philosophical
works are those that can be built from philosophy itself, and is not wrong,
but I have my doubts about whether it is done from philosophy itself and
for philosophy itself, more so if it is done without any aspiration to
maintain some power or without absolute control of Thought as Hegel
desires. Hence, from this perspective, texts that include biographies,
particular facts and even some anecdotes have been labeled "nonphilosophical" or "literary." This denunciation or this type of sentence
carries with it all the methodological and conceptual apparatuses that it
represents. At the same time, to say that something was "literary"
represented not only to say that it is something peculiar, an invention of
fiction but not real, implausible. However, it is paradoxical that something
“not real" can corrupt the youth or interfere in some way into the Thought.
Literature, when it has not enjoyed an institutional terrain, paradoxically
has led to fear. The desire for truth, unity and identity derived from the
belief in the power of Thought, making everything else appear before a
court. "Literature", "fiction", "not truth" are components that have been
accompanied. To say that something is literature is to say that it is fiction,
that it is not real and it does not entail philosophical knowledge: interferes.
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Once we have looked at what philosophy is and what it is not, anything
ends up in a genre that is assimilated with its rules. For example,
reflections on one's own life without quoting anyone can be called "essay"
or "confession"; epistolary exchanges between philosophers and that do not
appear in a "book" are that: letters. However, if these letters are published
and become a book, then we can quote them and can be taken as fact, a
practice that in the academic field has great benefit. Its rule, like any rule
itself, is that there may be the possibility of repetition; a rule is not if it
cannot be repeated.
When the genres are established or when some element is placed in these
sections they establish their limits, reaches and rules of that genre. The
poetics about literature do that: for a text to be called literary, it is
necessary that it has X or Y elements; that its character is identifiable
within the narrative plot and that does not leave loose ends. Moreover,
since Aristotle the literary notion from poetics was mainly about
verisimilitude, therefore, one could not think of such detailed descriptions,
for example, of food. Cervantes emphasized what was eaten in his period,
the wine people drank and the books that were read in his day. Cervantes
puts in play a mixture of elements that make us think that the novel can
be a different thing, that the novel can give testimony of multiple things in
a structure that little by little is letting itself be seen and sometimes
hidden. Virginia Woolf in A room of One´s own had exactly that intention: I
do not want –Woolf says- to know that they are eating, I want to know what
they eat and how the diners enjoy the food. This attitude was commented
on ninety years later by Orhan Pamuk in his book The Naive Novelist and
the sentimental, and many other authors expose precisely that idea: details
of the meals that are on the tables, the meals that are prepared in parties,
and sometimes, not within the continuous plot, but as a small isolated
history of the main story. There are multiple cases of these fractures or
details that break the plot and sometimes they are blank spaces or simple
words. An example of this is in Manhattan Transfer and not the only one,
when a lawyer is sitting and reading his name through the back of the
crystal door: NIWDLAB EGROEG (GEORGE BALDWIN), incomprehensible
words that stop the reading. On the other hand, also made of everyday life
or what happens in a minute of time. Saramago pointed out that one of the
writer's greatest challenges is to try to write multiple events that occur
simultaneously. The same motif that is observed in The Aleph, by Borges,
when the character Borges expresses that he will describe continuously
because the language does not allow him to do it in another way. In both
cases it is a matter of thinking about the concept of time that is broken
before the multiplicity of facts and the law of language, there is no idea of a
correspondence between a single time that absorbs the becoming of the
facts.
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V
In classical poetics ranging from Aristotle, Horace, Baumgarten or Dilthey,
the idea is that the literary text must be as a living organism or some
metaphor for life. This metaphor represents ordered functioning: the unity
of each of the parts with respect to the whole. The results of this are
sentences of this type: it is plausible, the text is alive or has soul. These
metaphors have of course changed, but the model of life is maintained even
today. Such is the case that the novel comes to collect these
representations when one wants to talk about it. For example it is said that
the other genres are like the Royal family and the novel is a plebeian (the
case of Mars Robert) or is a second-class "daughter". There is a model of life
that makes the representations generate more and more metaphors. There
is a study by the philosopher Iveta Nakládolová that refers to the many
metaphors that have been made about reading in the Middle Ages,
metaphors of how reading is, for example, reading is like being in front of
an exquisite delicacy, we should try quietly and wait for the body to absorb
all knowledge. Also, for example, says Nakládolová, books are like the
pollen that the bees take to the flowers and these can be reproduced, et
cetera. I dare say that these metaphors are also part of a general model
related with the relationship between writing and life. In Plato's Phaedrus,
Socrates does not want Phaedrus to read what Lysias wrote, Lysias is not
present, and this writing has no way to fend for itself; it is like it is dead.
The writing, says Socrates, is like a son without a father and is not under
the care of anyone. So, if it wants to ask something, it does not have any
support that can protect it. The elements of metaphors change with time
evidently, but there is a recurrence to the simile of life, family, animals, in
short, living organisms. What I want to say is that different metaphors are
being fostered to approach literature and also the novel and these
metaphors change; nevertheless there exists a vital component to which
literature has been anchored and therefore also the novel.
The modern novel bets to give details of the multiple lives that exist, of a
seller, a meal, or of an unbearable vacuum like the case of Madame Bovary.
The poetics of Aristotle and post-Aristotelian had seen the case of Emma
Bovary as something aberrant: not educational, does not propose a model
of woman to be followed, nor, in his opinion, is there consistency between
the fact that his main character does not appear in first, but long after we
know that "Madame Bovary" is the second wife of Charles Bovary. But this
example we already found in Don Quixote, those inconveniences to which I
referred a moment ago. The inconvenience or a contradiction we find
already from the title of the first part of Don Quixote. Alonso Quijano is a
person of town, poor and with a way of life far removed from that of a
“Gentleman” as we can find in the English translation. However, the title
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itself proposes something different. In Old Castilian, the word "Hidalgo"
(gentleman) is an adjective that means a man of good family, therefore, with
great material and intellectual goods. When in English it reads "Gentleman"
this word loses much of the meaning and characteristics of the adjective;
which means someone who belongs to a family of recognized surname,
otherwise they are simply called by their name.
In other words, the title of Don Quixote already reveals the whole
contradiction of what we will read later throughout the novel; not only is he
not the son of a good family, but, on the contrary, he also seems to suffer
from his mental faculties. That is to say, he is not a "Gentelman" with
brilliant intelligence, but rather "ingenious". In this way, Don Quixote is
very close to Madame Bovary: both are unpredictable, their identity is not
clearly marked from the beginning. When Madame Bovary knows that her
creditor will dispossess her, she goes to Rodolphe and lies: she argues that
she loves him. Already in the fourth century love stories are forbidden
because they arouse deep passions in human beings.
It is true that the conception of the novel is changing and has not always
maintained literature as negative education, but we shouldn‟t forget that
law. However, what is interesting here is to look at some details. The
appearance of Don Quixote, when the author himself was included in the
novel itself, made the reader wonders how far fiction came and how far
reality came. One poor character from a village generates these types of
questions. The crystalline screen where all of its elements were clearly seen
and it was possible to say, “this is a story”, now is not clear: Cervantes
jumps in the reading before our eyes: he is real, "like you" and is as a
character; he also quotes countless philosophical works. The novel of Don
Quixote is a "contradiction": it is not entirely novel, it is not just fantasy. So
it makes its readers doubt and wonder about the novel and its borders.
Doubt brings closer the relationship between writing and facts. There is a
bridge between reading and life. Then, Madame Bovary can get into our
lives and affect them.
VI
To question, to generate questions about "what is being read" has become a
way for novelists who have a conception of the novel or an artistic way of
writing. They use and include multiple literary genres: a letter from many
centuries ago found in a library; the clipping of a newspaper that says how
the character died; even goes beyond the genres, it uses the blank space of
the paper, as Mallarmé or for example in Orlando by Virgina Woolf: the
narrator stops because he believes that there are no more words to say at
that time and says: that‟s why the next space is blank. A blank page is
used to report that ten years have already passed in To the lighthouse. Song
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epigraphs are used; they are written as if it were a newspaper or an
exchange of letters (the case of Werther or Stendhal). Even, more clearly,
this puts the novel as the subject, one writer who is writing a novel and
doesn‟t know how to start, so the rest of the story is the reading of different
fiction authors who give suggestions about how to write a novel, et cetera.
And that is the novel.
The writers use all the resources they can to make a novel and make us
think of the characteristics of the novel: they try to make the narrative
seem alien to us and even in the novel, the narration is alien to itself and
not just by the timeline. In this journey, using multiple resources, by
displacing strategies and units, by using the narrator to fragment the
narrative, and the narrator being fragmented itself: in "The Museum of
Innocence," written by Pamuk, he talks about a character called "Orhan
Pamuk" who wrote a story because his main character asks him to write
down how years of love between him and Fusün were. In another story, The
house of silence, we also find that three brothers visit their grandmother
and one of them is a historian and wants to write a book, which seems to
be that his book is The White Castle, another of Pamuk´s stories. A
character who has an idea and then becomes a book. It also uses the
resource of a character's book to make a more complex literary world, it
raises literary levels as complex degrees in the novel. When the priest of the
town notes that Alonso Quijano has become crazy due to reading novels, he
begins to burn his library, but does not burn a writer named Cervantes,
because it does seem to be a good read. In A Hundred Years of Solitude,
General Aureliano Buendía remembers that he has a friend, that friend is
Artemio Cruz, the main character of The death of Artemio Cruz, novel of
Carlos Fuentes. The novel quotes literature and not literature, and within
each story the story is not homogeneous, there is not a single hero or a
more or less clear timeline: "does all history have to go like a horse race
where the only goal is to reach the end?" Asks one of the characters of The
Immortality by Milan Kundera: on the way there are many routes and stops,
deviations of time and things simultaneous, there are stories within stories.
There does not seem to be a single model for writing; classical poetics no
longer provide what the contemporary writer needs to describe: the
metaphor of unity is fractured. The questions that the writer poses today
cause him to use different genres. The border between writing and facts is
blurred. The writer places the novel within the border of little clarity, in
that fracture that also fractures the reading and the vision of things. "The
order of things" is no longer clearly ordered, it generates doubts and the
novel with its own resources transmits that doubt to its reader: the
narrative facts no longer seem clear in the middle of ordinary facts: both
become strange, and if the facts are not clear there is a fracture that makes
the reader rethink the past and the future, as well as memory and
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expectations. Perhaps for this reason Carlos Fuentes says forcefully in The
Great Latin American Novel: "That's why we write novels", rewrite the
memory. This text is called "the great novel." Fuentes does not speak of a
"History of the Latin American novel", but a fiction in which would be
contained some novels written in a certain geographical location and that
through fiction could be united: a novel of several novels: a story with
multiple histories in its plot and multiple Latin American Memories.
Somehow, writers like Woolf, Kundera or Pamuk try exactly the same thing:
to renew the image that one has of the future, or perhaps, in derridian
terms, to generate avenir: something completely unknown. On the other
hand, a closed poetics implies a repetition and violence against memory,
something with which Kundera or Todorov disagree; repeating schemes is
repeating the image of the past or personal and political futures. The
avenir, not the future, would mean opening the script and generating what
it has to generate: making the familiar in strangeness. Just to point out
about a very specific example, might be Pamuk and his Museum of
Innocence - the building that is located in the Beyoglu neighborhood, in
Istambul - is not that the possibility of generating memory? Pamuk has put
objects he collected for several years in that building called "museum;” In
his other book entitled The innocence of objects he not only gives his first
fiction a greater realism, but he gives a larger context to his fiction on each
object collected, but also the origin of some objects that previously probably
belonged to Families of Greeks and Armenians who were evicted. This
vision about memory and fiction is similar to Todorov‟s vision and perhaps
a type of avenir. In A strangeness in my mind Orhan Pamuk says something
similar but in a novel: this character (boza seller) could disappear in the
future but the reader could imagine with this story.
It cannot be said that all novelists have the same view of the novel, nor that
they share political ideas about the facts: they may even have opposing
political ideas. However, when these facts are put into play in the novel since the legacy of Cervantes, they cannot omit the fact of the novel's own
tradition and the fracture that it entails. The novel cannot deny the value of
its own history, it cannot deny the contexts where its own laws have
emerged, but what it denies is that it must be a perpetual law. The novel is
projected as a doubt about things but also about itself, breaking the facts
by breaking itself. The novel becomes strange, bordering, therefore, runs
the risk of being misunderstood or persecuted.
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Conclusions
Finally, we have to say that the modern novel does not share the rules of the
ideal animal. The organization that observes the classic poetics does not
remain prefigured in the novel. The novel plays with rules, with non-unity,
strategies and genres: there is novel within the novel; Books, letters, articles,
images, poems or songs within it. This is what introduces the doubt and the
way in which it erases itself: it makes shifts in time and space to the point
where it does not have only one entrance door. These shifts break with the
rigid form of rules. Therefore, a game with strategy can break the rules, there
is novelty, and it introduces a different order in the history of the novel itself.
In this way, novel can also introduce a change of record in the memory of the
future, in the direction of the authors we have mentioned: Cervantes, Pamuk,
Woolf, Kundera or Fuentes. Therefore, the modern novel is not an ideal
animal; In other words, it is a novelty that displaces the ideal. Classical
poetics, strictly speaking, claim that writing describes the ideal life: to organize
life. What the writing of modern novel wants is that the rules do not organize
the past and future of the days, do not organize the subjects, that there is
newness in life instead of borders.
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Abstract
Women in Sherlock Holmes stories represent a full spectrum of the Victorian social
universe. Doyle casts women as victims and perpetrators of crime with equal
frequency, and includes women in the roles of various neutral parties as well. With
respect to social class, the characters run the gamut from street women and outcasts
to royalty. On the other hand, the inspector Hanshichi written by Kido Okamoto based
upon Doyle’s Sherlock Holmes is the rare example of Japanese detective fiction
that sheds light on the life in feudal Japan when Yoshinobu ceded sovereignty to
the emperor
Mutsuhito in 1867, by starting a series of democratic reforms.
Despite the fact that both writers were raised in different countries and cities (London
versus Tokyo), the dichotomies of power and powerlessness, free agency and
predestination, protection and support, apply to the female characters regardless of
their position on the victim/criminal divide. The women are primarily categorized by
their position in society and relationship with men in their lives. However, Kido’s all
stories revolve primarily around men both as victims and perpetrators and women
suffering in their sad tragic lives unlike Doyle who shows both men and women as
victims of the crimes.
Keywords: Identity, detective genre, women

Holmes
The Sherlock Holmes stories, Doyle's most beloved and popular works, were
serially published in Strand Magazine and in other venues throughout the late
nineteenth century (Carr, 1949). Doyle provided Strand readers arguably a
broader and less exclusive audience than that of more highbrow literary work
with fiftysix short stories and four novels, published between 1891 and 1927.
The Sherlock Holmes stories are characterized by an interesting mix of Gothic
fiction elements and an unwavering commitment to the nascent forensic
scientific method. The late nineteenth century saw the birth of positivist
criminology-a family of criminological theories that ascribed an individual's
criminal behavior to their innate pathological qualities.
Doyle's universe of detective fiction was decidedly influenced by the positivist
enterprise. Like some of his contemporaries, Doyle portrayed Holmes' method
as relying exclusively on logical deduction and scientific innovations. Probably
modeled after Dr. Joseph Bell, Doyle's mentor at the University of Edinburgh
medical school and an innovator of forensic medicine, Holmes is described as
scrupulously rational, calculating, and sometimes machine-like and devoid of
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feeling (Frank, 2003). Holmes constantly relies on crime scene findings, such
as foot tracks and chemical analysis, to reach conclusions, but much of his
reasoning is based on generalizations about human nature stemming from his
observations of human behavior.
Female Characters in Sherlock Holmes Stories
Women in Sherlock Holmes stories represent a full spectrum of the Victorian
social universe (Table 1). Doyle casts women as victims and perpetrators of
crime with equal frequency, and includes women in the roles of various
neutral parties as well. With respect to social class, the characters run the
gamut from street women and outcasts to royalty. Some characters in the later
stories could be characterized as "new money" due to marrying industrialists;
and a few characters are placed outside the traditional social class ladder,
especially those with artistic or bohemian interests.
Table 1. Descriptive Characteristics
Victim

30

Role in story Neutral party

15

Perpetrator or accomplice

30

Lower/working class

12

Lower middle class

17

Governess/teacher

3

Upper middle class

10

Nobility/royalty
"New money"
Bohemian/artist/society
British

8
4
5
43

Colonies (North America)

8

European

6

(Aviram, 2011, p.242)
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Women's roles as victims, neutral parties, or perpetrators in the stories vary
across social classes. Sensational violent crime is perpetuated by women of
noble stature (such as the anonymous murderess of blackmailer Charles
Augustus Milverton) as well as by ill-reputed street women (such as Kitty
Winter, who threw vitriol in Baron Gruner's face to avenge his corruption of
her in “The Noble Bachelor”). Women outside the social order
(bohemian/artistic) are more likely to be cast as entrepreneurial free agents.
The quintessential example is Irene Adler who outwits Holmes by taking
photo with the King in the story “The Scandal in Bohemia” but there are
others, such as Mrs. Ronder (a circus professional involved in a sophisticated
plot to murder her husband). In other cases, wealth appears to be a doubleedged sword. Most wealthy women (like the victims of blackmailer Charles
Augustus Milverton, the kidnapped Lady Frances Carfax and maltreated wives
Nancy Barclay and Mary Brackenstall) are cast as prisoners in gilded cages. A
few others, like Isadora Klein, find wealth a source of power and strength and
often a resource assisting them in committing crimes. Women of certain social
classes, particularly single women, are portrayed as especially vulnerable to
victimization. Examples include governesses and women of independent
wealth traveling alone.
Lacey (2008) posits that the shift in perceptions of women's criminality from
entrepreneurial to powerless was an ongoing process throughout the
nineteenth and twentieth centuries. An examination of the qualities ascribed
to the female characters in the Holmes stories bears out this hypothesis. The
stories published in the late nineteenth century feature mostly passive women,
many of them dominated and overpowered by men. The stories also feature
women described as brave, clever, and driven. It is notable, though, that
descriptions of characters as smart, brave, and resourceful, occur for the most
part in the earlier stories (the characters' intelligence is not noted until after
1892; bravery appears from categorizations in 1904; and five out of the six
brave characters appear before 1893), and that the only two insane or
pathological characters (1904 and 1922) appear in the later stories (Aviram,
2011, p.245).
The Sherlock Holmes stories place women in a variety of situations involving
criminality and victimization. These situations can be placed into four main
schemas: Captives, Protectors, Muses, and Entrepreneurs. The first three
categories are excellent examples of Lacey's "Tess-like" women, whose fates are
largely determined by circumstance and a powerful patriarchal society. The
fourth category, however, describes "Moll-esque" characters with drive,
initiative, and free agency who were still present in the late nineteenth
century.
The dichotomies of power and powerlessness, free agency and predestination,
protection and support apply to the female characters regardless of their
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position on the victim/criminal divide. The women are primarily categorized by
their position in society and relationship with men in their lives. This suggests
that femininity, rather than criminality, is the organizing principle in crafting
these characters (Aviram, 2011, p.245).
There are several notable insights from the Sherlock Holmes stories, which
strongly support Lacey's observations about the negotiation of accountability.
First, stereotypical female offenders, while almost invariably trapped in
situations of powerlessness, come from a variety of social classes. This
suggests that "separate spheres" for women had "bled" over from the middle
classes and could explain powerlessness for women in various situations.
Second, the characters who exercise relative freedom are often unmarried,
have independent wealth or careers, or have lived abroad, many in the
American or Australian colonies.
These unusual backgrounds often explain these female characters' ability to
escape easy classification within the oppressive British class system. Finally,
while the stories include examples of both Tess-like "typically feminine
offenders" and Moll-esque entrepreneurial offenders, most of the stories
include elements of the former, and Doyle finds various ways to highlight the
exceptionality of the latter. (Aviram, 2011, pp.254-255)
It is important to keep in mind that while the legal system moved towards
adjudicating guilt through a prism of free will, it also moved toward
determining sentences through a prism of determinism and rehabilitation.
Moreover, the rise of positivism arguably affected women more than men: their
criminal propensity, with the added deviance of their womanhood, was more
stigmatizing and immutable. Policy-wise, they were reclassified from "bad" to
"mad" and increasingly labeled with and treated for mental illness at a greater
rate than men.

Hanshichi
“The Curious Casebook of Inspector Hanshichi” written by Kido Okamoto
based upon Doyle’s Sherlock Holmes is the rare example of Japanese
detective fiction that sheds light on the life in feudal Japan. Hanshichi aims
to entertain and thrill readers with well-crafted prose, realistic dialogue, and
compelling plots. When Yoshinobu ceded sovereignty to the emperor
Mutsuhito in 1867, a series of democratic reforms started. The new
government made Edo (Tokyo) as the new capital instead of Kyoto. A son of a
samurai, Okamoto Keiji using the pen name Kido Okamoto started to write
about his fictional character Hanshichi representing many Japanese at the
turn of the century who had not adjusted to the new reforms and changes
under Meiji. Western democracy and industry started to enter the society but
the feudal order proved durable. Tutored by members of the British legation,
166

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
Kido acquired a good command of English. Upon his family’s going bankrupt,
he started to work at an earlier age as a correspondent during the SinoJapanese war of 1894-1895. Between 1917-1937 he had Hanshichi series in
the popular magazine Bungei Kurabu, totally sixty-nine stories around the
sleuth. Kido was a very fast writer and was besieged with commissions for
plays, short fiction and ailments exacerbated by overwork and left him
bedridden “for weeks and months at a time (these included anemia,
rheumatism, stomach ulcers, flu, ear and sinus infection, and toothache so
severe that he eventually had all upper teeth removed)” (Kido, 2007, p.xviii).
The stories take place in the old Edo and the new Tokyo occupying the same
geographical area in two different historical moments. The main features are
as follows:









He uses traditional settings.
The places are dangerous.
His crime stories are about sad and tragic lives of the people affected by
the crimes
His stories are about social ills: unscrupulous slave traders, lecherous
monks, shady con men, murderous ronin (masterless samurai),
greedy merchants, compulsive gamblers.
The city has two sections. High (with the shogun’s castle) and low city (a
single street lined by rows of one-story tenements.
His main hero Hanshichi worked under his father-in-law in law
enforcement and after retirement, he lived with his son as a widower.
The name Hanshichi has two historical associations for the Japanese
readership: the love story of the 16th century between a rich heir
Hanshichi and Ageisha and the policeman who captures the famous
dissenter Takano. So the name has the attributes of romantic and
pleasure seeking on one hand and bound by duty and obedience to
authority, on the other hand.
His characters are not only flesh and blood men but also ghosts and
spirits that take the form of human specters and lurk in rivers and on
moors.

Instead of Dr. Watson, we have a student as the narrator who loves visiting
the retired Hanshichi to learn more about his adventures. In “The Ghost of
Ofumi”, he listens to the story from his uncle who narrates how Hanshichi
solved the case of Omichi the sister of a hatamoto1 , Matsumura, with an
income of 300 koku2 . One day she comes to her brother’s home insisting that
she wishes to divorce after she and her daughter are visited by a ghost with
wet clothes and a pale face. Her husband does not believe in her calling her
1

a vassal of a shogun

2

1 koku is about 278.3 litres
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words foolish whereas Matsumuro, her brother, reckons that if there were a
ghost, the other household members would see her. In the end they take
recourse to ask for the help from Hanshichi of Kanda who is described as “He
was lanky and in a striped kimono with a striped jacket over it looked the
very picture of a respectable merchant. He was somewhat swarthy and his
long thin face was extremely distinctive with the air of kabuki actor” (Kido,
2007, p.17). As he is a commoner, he has no surname. He is very imposing in
the world of law enforcement. “He is rarity in his profession, an honest and
unpretentious child of Edo about whom no one had ever whispered an unkind
word” (p.17). To solve this mystery, Hanshichi asks a couple of questions such
as do they read storybooks, where is the family’s temple, and is Obata’s wife
beautiful. For the sake of appearances, he asked the temple to perform a
memorial service for the ghost, a doctor is invited for the child after he
discovers that it is the family priest who tempts Omichi to leave her family.
The story “The Stone Lantern” deals with Hanshichi’s first crime analysis in
his profession at the age of 19 showcasing the women trafficking. “On a
cloudy day of the twelfth month of 1841 “ (p.31) he met a clerk getting out of
haberdashery who informed him of the disappearance of the daughter of
the owner of the store, Okiku. Her mother later “said she had been seated in
the eight-mat living room at the back when someone slid the door. She had
looked up casually from what she was doing, to glimpse the figure of her
daughter in her yellow kimono and purple scarf” (p.35). Then the mother got
killed. By just analyzing the stone lantern and a shoe trace on its moss,
Hanshichi found the connection between that trace and the Little Willow who
performs death defying acts on the rope. His way of understanding the things
is never revealed till the end as in Sherlock Holmes but through his
questioning, the readers are allowed to get a glimpse of the events. The Little
Willow’s clerk boyfriend and their debt has led them to kidnap the young girl
and sell to the prostitution and attempt to get the money in a chest of her
mother who was stabbed in the neck after having seen the Little Willow.
Uncovering the mystery, Hanshichi said with a wry smile “that lover of yours
is full of spunk! Anyhow, I appreciate your being straight with me. It was your
bad luck that an evil woman like that fell for you. Her head will be on stake
before long, that is for sure” (pp.47-48). Hanshichi’s pitying the young clerk
enhances the stance of women in the feudal system with the label ”evil”.
When they apprehend her before the acrobacy, Hanshichi’s question “do you
love Kinji that much, miss?” gets the answer “yes” from her. The expressions
such as “Somehow he does not seem your type”, “Please judge for yourself”,
“Then everything would hang on his testimony” (p.50) lead Little Willow to
silently cry and wipe her tears. “Without warning she said “forgive me, Kinji”,
she grabbed the railing of the bridge, the next thing he knew her body had
plunged headfirst into the river and disappeared beneath its waves”
(p.51).The juxtaposition of the society’s labeling her “evil” and her suicide to
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acquit Kinji stand in sharp contrast with each other. Unlike Doyle, Kido tries
to probe the minds of the perpetrators.
Kido’s stories revolve around men both as victims and perpetrators unlike
Doyle. Women suffer in their sad tragic lives. But the perpetrators are shown
as victims as well. The story “The Death of Kampei” starts with the narrator’s
visiting Hanshichi around the new year celebrations and his reminiscing the
kabuki activities. His sister, Okume, brings Mojikiyo, a fashionably dressed
matronly woman of around thirty-six to thirty-eight who has headache
plasters on her temples and her eyes are bloodshed. The actor playing
Kampei3, Kakutaro, who is nineteen and is slender and graceful a dashing
figure plunged his sword into his belly in the play. She was the young actor’s
biological mother who had to give him up to his father, Izumiya, after he
marries. Incidentally he meets a merchant who happens to be the step mother
of Kakutaro who wishes to see the murderer as well. Hanshichi’s question was
“was Kakutaro in the eight-mat room or the smaller one?” “He was in the fourand-a half–mat room with three others: Shohachi was helping with the
costumes, Chojiru was in charge of bringing tea and hot water. Kazukichi was
playing the role of Senzaki”(p.65). Hanshichi’s next question gives readers a
clue ”there was no gossip about a prospective bride?” and he learns his
approaching engagement with Ofuyu. It is not a big feat for readers to see who
killed and why but Hanshichi does not deliver the murderer, instead
pretending he is drunk, he lets Kazukichi know that the police are suspicious
of him and gives him time to hang himself. The undying love of Kazukichi and
his last words are painful to read.
I won’t let myself be hauled in ropes, thrown into jail paraded through streets
and crucified…..if it were not for you, I would not be in this position…It was
wrong of me to kill the master. But please try to imagine how I feel and take
pity on me. Forgive me. I beg you. After I’m dead, all I ask is that you burn a
stick of incense for me, just one, that is all. That is my dying wish. I have
managed to save up more than two ryo4. I want you to have all of it
and…”(p.73)
Another story that takes place around the new year is “The Room over the
Bathhouse” which tells the stories of two samurai who visit the bathhouse
and who are served tea and cakes upstairs by Okichi. “Lawlessness had been
rife in Edo ever since the sails of Commodore Perry’s black ships were spotted
off the coast of the Izu peninsula in 1853. Gangs of self styled ronin roamed
the streets of the capital threatening rich merchants into handing over money
3

Based on the historical character Sanpei, he is one of the fourty-seven ronins who commits
suicide after he mistakenly believes that he has killed his father–in-law.
4

A gold currency unit
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as contribution” (p.81). The next morning before he sets to see these two
young men, Hanshichi enjoys his traditional bowl of rice porridge flavored with
spring leaves. Upon seeing the samurai, he is convinced that they are real
samurai by looking at the leg muscles. ”A samurai always wore a pair of
swords, one short and the other long- on his left side which tended to make
his left leg more muscular” (p.83). When Hanshichi and his friend checked
the boxes given to Okichi by samurai, they discover a severed human head
and another monstrous head with fangs and small horns on its head. When
he meets one of the samurai Kajii Gengoro, he and readers have a chance
to learn their story: Kajii and his close friend enjoy good life under a master
and they join two other friends to go to brother. However, on their way, one of
them gets killed by the other friend who runs. The brother of the murdered
man starts a vendetta and these two samurai are ordered to assist the
brother. In the end they came up with a plan shirking their mission. They
would leave the mansion early and choose the inexpensive places to amuse
themselves till they meet the bathhouse of Hanshichi’s friend. Yashichi, the
younger samurai decides to be ronin whereas Kajii has a family and could not
leave. Hanshichi reminisces about the bizarre and ridiculous adventures of
these two samurai thinking whether these two heads, heirlooms from Kajii’s
family are mummies or not. It is between the lines that Okichi eloped with
Yashichi downplaying the role of women in the feudal society.
Maybe the story which depicts women in the most negative light is “Benten’s
Daughter”. While going out to the Sanja festival5, Hanshichi meets Rihei, a
clerk at the pawnbroker who tells the story of Tokujiro, a sixteen-year old
assistant at the store who died of after having a swollen tongue, from a
mysterious ailment. His brother, a fishmonger, demanded a huge sum from
the family claiming that it is their daughter, Miss Okono, who murdered him.
Meanwhile there are rumors about Okono, who lives with her grandmother
away from the village and leads a reclusive life, and whose first suitor aged
fourteen got drowned. There had been four suitors and the last one got mad
and hanged himself at nineteen. The pages devoted to the curse of Okono
surpass four and readers are almost convinced that she is not a regular young
girl and there exists a curse about her and nicknamed as Benten’s daughter,
Benten being one of the Indian goddesses known for her beauty. Her mother
once ”lamented that she was childless. Finally her mother went to the Benten
Shrine and prayed every day for twenty-one days. Okono had been the result.
Being a gift from Benten, like the goddess herself, she would have to remain
single all her life. But trying to find herself a man, she had aroused the
goddess’ ire”(p.300). Hanshichi reveals Otome, the second female character’s
secret by talking about how she married Tokujiro’s brother, after her contract
5

a festival in honor of three men who miraculously pulled the statue from the sea
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with the brother expired and out of greed for money as he got the money
as a bribe not to ruin the reputation of Okono. She is the one “who planned to
take the gold, return to her hometown” after killing her husband and leaving
her secret boyfriend who helped her marry. The end for her was “she was
paraded through the streets before being crucified” (p.318) whereas the
ending for Okono is that she married the clerk Rihei, one night she stole out
of the house and threw herself into Shinobazu Pond. It was rumored that they
never recovered her body. “I know for a fact that it was found floating among
the lotuses… later it was said that someone had seen Okono’s ghost hovering
over the pond on the night of the goddess’ prayer days” (p.319).

Conclusion
To conclude, when Holmes and Hanshichi are compared in terms of the
women characters, it is apparent that they are depicted either as victims
suffering or the perpetrators. Despite the fact that one hails from the Victorian
English society and the other post shogun era, women are rendered as
helpless and in need of the masculine hegemony. However, Kido manages to
show the spiritual entities, the mental and social states of women characters,
the double standards for the women perpetrators with the exceptional details
to see them unbiased (unlike Holmes’ femme fatale versus victim women
characters) and to highlight the factors leading them to commit crimes.
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Abstract
Based on George Orwell‟s first-hand experiences when he used to work as a police
officer in Burma during the 1920s, Burmese Days is an account of colonial history
populated with several characters who strategically employ certain identities
appropriate for their social milieu. Since the novel recounts the colonial history,
mimicry, which is definable as a strategy in which the colonized imitates the manners
and the discourse of the colonizer, stands out as the most distinctive determinant of
the colonized‟s personality in the novel. Orwell‟s Burmese Days hosts characters who
fit in the definition of mimicry as explained by Bhabha and the prominent postcolonial
scholars. In this context, this study traces the instances of mimicry in the novel with a
view to displaying both how certain characters use it to further their ends and how,
indeed, mimicry reveals the anxiety of the colonizers.
Keywords: George Orwell, Mimicry, Identity, Colonialism, Postcolonialism

Introduction
Burmese Days recounts George Orwell‟s colonial experiences in Burma
(present-day Myanmar) from 1922 to 1927 when he used to work in the
country as the police officer of the Empire. The novel, as an account of British
colonial history, has several characters who strategically employ particular
identities in accordance with their social milieu. Mimicry, as the most
outstanding character trait the colonized adopts, stands out as a determining
factor in terms of personal relationships between both parties. In this context,
this analysis seeks to trace the instances of mimicry in Burmese Days in order
to illustrate both how certain characters use it to realize their aim -the
achievement of power and prestige- and how, in fact, mimicry reveals the
anxiety of the colonizer.
Biology defines mimicry as “the similarity in appearance of one species of
animal to another that affords one or both protection” (King, Mulligan &
Stansfield, 2013, p. 294) and in Merriam-Webster Dictionary, it is defined as “a
superficial resemblance of one organism to another or to natural objects
among which it lives that secures it a selective advantage -such as protection
from predation.” Employing the biological analogy, Lacan establishes the
relationship between mimicry, protection and camouflage: according to him,
“the effect of mimicry is not a question of harmonizing with the background,
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but against a mottled background, of becoming mottled -exactly like the
technique of camouflage practised in human warfare” (qtd. in Bhabha, 1994,
p. 85). Mimicry in postcolonial theory, in this sense, is definable as the
imitation and adoption of the language, manners, culture, values, clothes,
politics, religion and habits of the colonizers by the colonized in their struggle
to be like and be recognized by the figures of authority. Under the influence of
the colonial code, the performers of mimicry conceal their authentic cultural
values in order to earn colonial officials‟ respect. Mimicry as “the always
slightly alien and distorted way in which the colonized, either out of choice or
under duress, will repeat the colonizer‟s way and discourse” (Bertens, 2008
pp. 166-167) serves as a strategical tool to help the colonizer be visible within
the colonial environment. In Burmese Days, the four characters, namely Dr.
Veraswami, U Po Kyin, Ma Hla May and the butler at the European Club are
the embodiments of mimic identities who are strategically making use of
mimicry considering also the fact that mimicry is an opportunistic act in that
the colonized suppress his own identity and copy the authority figure with the
aim of achieving a position of power both in the eyes of his local community
and the British.

Mimic Identity and Its Strategical Use in the Novel
The conflict between Dr. Veraswami and U Po Kyin is best highlighted in their
struggle for acceptance to the European Club which is “the most important
site which daily reinforced collective identity” (Collingham, 2001, p. 162). The
place in which the British Raj maintains its cultural habits, “[i]n any town in
India the European Club is the spiritual citadel, the real set of the British
power, the Nirvana for which native officials and millionaires pine in vain”
(Orwell, 1976, p. 81). It is metonymic for the British identity and sovereignty
the locals aspire to have. This is the reason why Dr. Veraswami “the Civil
Surgeon and Superintendent of the jail” (Orwell, 1976, p. 77) desires to be
selected as a club member since it would mean belonging to the British
community:
„Ah, my friend! If I should but elected! What an end to all my
troubles! . . . how gratifying to me if I should become a member of
your European Club! What an honour, to be the associate of
European gentlemen! (Orwell, 1976, p. 164)
Bhabha (1994) states that “colonial mimicry is the desire for a reformed,
recognizable Other” (p. 86) and Veraswami‟s wish to be recognized by the
colonial officials amounts to his desire to assert his presence although he is
aware that he will always be the Other for the colonizer. Nonetheless, by
adopting their cultural practices, he tries to erase his “arsenal of complexes
that has been developed by the colonial environment” (Fanon, 2008, p. 30).
The experience of feeling himself and his race inferior lead Dr. Veraswami to
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practise mimicry in his yearning for recognition, the reason why he wants to
be seen together with Mr. Flory: “[t]he mere fact that you are known to be my
friend benefits me more than you can imagine. Prestige, Mr. Flory, is like a
barometer. Every time you are seen to enter my house the mercury rises half a
degree” (Orwell, 1976, p. 100). Having an English friend is prestigious as it
evinces that Dr. Veraswami is intellectually close to the Europeans.
Disenchanted by his culture, Dr. Veraswami tries to sever his roots in
exchange for the British identity although he is conscious of the fact that
however hard he tries he can only be the “blurred copy” (Ashcroft, Griffiths &
Tiffin, 1998, p. 139). Even if he becomes the member of the club, he can never
become a genuine English gentleman but the “imperfect replica” (Boehmer,
2006, p. 344). Hence, Dr. Veraswami never considers going to the Club
knowing that he can never be one of them:
„But there iss one other matter, Mr. Flory, that I did not care to
mention before. It iss -I hope this iss clearly understood- that I have
no intention of using the Club in any way. Membership is all I desire.
Even if I were elected, I should, not, of course, ever presume to come to
the Club.‟
„Not come to the Club.‟
„No, no! Heaven forbid that I should force my society upon the
European gentlemen‟ Simply I should pay my subscriptions. That, for
me, iss a privilege high enough.‟ (Orwell, 1976, p. 164)
The European Club is instrumental for his aim to gain power, prestige and
recognition within the Burmese community. Memmi (2010) also states that the
colonized is never allowed to assimilate with the colonizers because “all the
efforts of the colonialist are directed towards maintaining this social
immobility” (p. 118). While joining the Club is the cultural tradition of the
colonized by which they maintain their national consciousness in a foreign
land, Dr. Veraswami‟s membership would be mere imitation because, as
Bhabha (1994) states, mimicry only repeats but cannot re-present the
European custom (p. 88). Dr. Veraswami can only blindly repeat the European
cultural habits, and in an attempt to be a reformed other, he can only
transform into a deformed one. He is aware that he cannot be in harmony with
the social milieu of the European Club yet he tries to intrude in and eager to be
chosen to camouflage his Eastern identity under the umbrella of the European
one. His practice of mimicry, however, results in superficial resemblance
because his Indian origin will preclude him from being accepted to the British
circle. No repetition can be equivalent to the original. Nevertheless, the act of
mimicking provides Dr. Veraswami access to the British colonial
surroundings. His supposed acceptance to the Club would improve his status
among his Burmese peers; and being the only native member, he would be
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able to achieve a status of power and respect. As he opines, “[a]ll depends
upon one‟s standing with the Europeans. . . . Prestige iss all . . . It iss a
fortress impregnable” (Orwell, 1976, p. 163). Dr. Veraswami‟s membership to
the Club would both elevate him to a privileged position and save him from
any attack by U Po Kyin, another native who wants to be the member of the
Club. Dr. Veraswami blatantly expresses how important it is to be recognized
as one of the Europeans for prestige and protection in the colonial
environment:
„If only I were a member of your European club! If only! How different
would my position be!‟
„The Club? Why? How would that help you?‟
„My friend, in these matters, prestige is everything. . . . It iss so that
things happen in India. If our prestige iss good, we rise; if bad, we fall .
. . And you do not know what prestige it gives to an Indian to be a
member of the European Club. In the Club, practically he iss a
European. No calumny can touch him. A Club member iss a
sacrosanct.‟ (Orwell, 1976, p. 99)
Orientalism as “a Western style for dominating, restructuring and having
authenticity over the Orient” (Said, 2003, p. 3) produces two polar opposites
that define each other. The Oriental discourse establishes the superiority of
the West with attributes of rationality, democracy and progress whereas the
East is associated with irrationality, primitiveness and despotism. The West
becomes the centre which functions as an enlightened, entrepreneurial,
scientific and disciplined sphere (Bertens, 2008, p. 164). The colonialist
discourse brainwashes the natives who are convinced that colonialism will
lighten their darkness. Similarly, the ideological discourse laden with excuses
operates on Dr. Veraswami who ardently believes in the superiority of the
West. He reproduces the discourse based on the supremacy of the white man
and his mission to bring civilization and justice to the bestial native land:
[Dr. Veraswami‟s] faith in British justice was so great that even when,
at the jail, he has to superintend a flogging or a hanging, and would
come home with his black face faded grey and dose himself with
whiskey, his zeal did not falter. (Orwell, 1976, p. 95)
His defence of the British judicial, political and social system while degrading
his own race and culture renders Dr. Veraswami a perfect mimic man due to
his unshakeable belief in the Western supremacy and willing participation in
the reproduction of the colonial ideology. Having already internalized the
preachings of the Western discourse that his race is inferior, he rejects his
Indian lineage and seeks to fashion himself based upon the European
standards. He, in fact, embodies the solution to Macaulay who proposes that
the colonial rule necessitates “a class of interpreters between us [the
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colonizers] and the millions whom we govern -a class of persons Indian in
blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect”
(qtd. in Bhabha, 1994, p. 87). Dr. Veraswami with his “passionate admiration
for the English” (Orwell, 1976, p. 94) successfully does his share of the task.
His case exemplifies the fact that mimic man is “the effect of a flawed colonial
mimesis, in which to be Anglicized is emphatically not to be English” (Bhabha,
1994, p. 87) but he is also the one who is crucial for the maintenance of the
colonial rule. Dr. Veraswami can never achieve authentic British identity
always remaining at the edge of “almost the same, but not quite” (Bhabha,
1994, p. 87). Still, his inferiority complex leads him to practise mimicry
because he knows that only by reproducing the colonialist discourse and by
trying to identify himself as one of them can he achieve some sort of power,
prestige and protection in the society. He naively and willingly “repeat[s] the
colonizer‟s way and discourse” (Bertens, 2008, p. 167) in his struggle for
recognition by the European community.
Due to the reasons of power and prestige, U Po Kyin, “Sub-divisional
Magistrate” (Orwell, 1976, p. 66), wants to get the membership as well.
Though called “the pet of the Europeans” (Orwell, 1976, p. 211), he serves to
the British officials not out of naïveté but for his own interest. When he is a
child, upon watching the British troops marching victoriously into Mandalay,
U Po Kyin thinks that “his own people were no match for this race of giants
[and decides] to fight on the side of the British, to become a parasite upon
them” (Orwell, 1976, p. 73). Driven by “his ruling ambition, even as a child”
(Orwell, 1976, p. 73) to be like the British, he becomes a corrupt official only
working for his own benefit by misappropriation, denunciation, accepting
bribes or bribing the government officials, blackmailing and punishing the
locals, slandering and defaming Dr. Veraswami -the acts that ironically elevate
him to an eminent position. U Po Kyin is a two-faceted figure both being
empowered by his official status and having solved how the colonial system
functions and being disempowered due to his native origin.
The colonial system erases the bounds of fraternity and cultural loyalty among
the natives and returns the power holders into selfish individuals. U Po Kyin
defames Dr. Veraswami to eliminate a rival for the membership as he believes
that his social status will be raised when he becomes a Club member since it
is “the very highest honour an Oriental can attain to” (Orwell, 1976, pp. 158159). He gets the possibility to be adopted by the colonizer when a riot occurs
in front of the Club, which he does not miss “to grab a share of any credit”
(Orwell, 1976, p. 229). The location of the riot and U Po Kyin‟s struggle to
suppress it are emblematic in that he, who wants to be inside the Club,
behaves like one outside of his community and tries to act on the Europeans‟
behalf.
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Much as U Po Kyin is eventually chosen to the Club, there happens no
observable change in his status from the European point of view since he is
still of an inferior race. He, nevertheless, perpetuates his identity as a mimic
man when he indulges in the British activities:
In the end the other Europeans came to be rather glad that they had
elected him, for he was a bearable addition to the Club. He did not
come too often, was ingratiating in his manner, stood drinks freely,
and developed almost at once into a brilliant bridge-player. (Orwell,
1976, p. 248)
The quotation is illustrative of the fact that the huge gap between the colonizer
and the colonized will remain thus unless the colonizer changes the negative
outlook. On the other hand, even though U Po Kyin is only a bearable addition
-the remark which indeed objectifies him- his acceptance to the Club
differentiates him from his peers. He understands how the colonial system
works and makes use of mimicry to improve his status at an environment
where financial wealth should be supported with respectful social position.
U Po Kyin also seems to have been brainwashed considering his race inferior
yet he cunningly makes use of the colonial situation for his own interest. In
this sense, his stance is different from Dr. Verasvami‟s. While Dr. Veraswami
hopelessly believes in the inability of his race and regards the British as their
saviour with an unshakeable faith in the British sovereignty and its civilizing
mission, U Po Kyin benefits from the imperial condition by using it as a tool
for personal ascent in the social system being aware of his powerful position
within the community. He, in fact, poses a challenge to the authority of the
colonizer since they have to rely on him to maintain their rule. That is, U Po
Kyin is aware of the fragility of the British Raj and abuses it while Dr.
Veraswami perpetuates the inviolable colonial system. Within this framework,
though U Po Kyin‟s habits and childhood memory render him a mimic man
too, his strategical employment of it empowers him even against the colonizer
thanks to his ability to manipulate the colonial power. What is common for
both men is that they benefit from mimicry to gain power and prestige: joining
the Club means advancing one‟s status in the social system.
The only female character in the novel who employs mimicry to achieve a
respectful position is Mr. Flory‟s mistress, Ma Hla May who acts like a “bokadow, a white man‟s wife” (Orwell, 1976, p. 166). Her adoption/performance
of the role of a white wife empowers her both socially and financially. She
boasts of her situation . . . “for she had persuaded everyone, herself included,
that she was Flory‟s legal wife” (Orwell, 1976, p. 103). Even though she does
not love Mr. Flory, she derives material and social profit from the relationship:
“[f]or in all this there was not a spark of love for him. If she wept and grovelled
[after their separation] it was only for the position she had once had as his
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mistress, the idle life, the rich clothes and dominion over servants” (Orwell,
1976, p. 167). Ma Hla May‟s fulfilment of the role of a colonizer‟s wife also
shatters any possibility of solidarity among the Burmese womenfolk since she
regards herself superior to the others. Her condition clarifies how the colonial
discourse erases solidarity among the colonized. Besides, the willing exchange
of body and prestige represents the dehumanizing effect of mimicry when
humane feelings have been evacuated and all transactions are conducted in
terms of material gain. What is more, Ma Hla May‟s position alludes to the
problem/fear of miscegenation serving as an example for the discrepancy
between the colonizer and the colonized with her representation of the
impossibility of marriage between the so-called socially, intellectually,
culturally and biologically incompatible races.
The final example for mimicry takes place during the dialogue between the
butler working at the European Club and Mr. Ellis:
„How much ice we have got left?‟
„Bout twenty pounds, master. Will only last today, I think. I find it very
difficult to keep ice cool now.‟
„Don‟t talk like that, damn you -“I find it very difficult!” Have you
swallowed a dictionary? “Please, master, can‟t keeping ice cool” -that‟s
how you ought to talk. We shall have to sack this fellow if he gets to
talk English too well. I can‟t stick servants who talks English.‟ (Orwell,
1976. P. 86)
The above quotation points to the colonial anxiety as it points to the weakness
underlying at the core of imperialism. Mimicry might function subversively in
the sense that its performative pattern discloses the artificiality of symbolic
representation of power. It lays bare the hollowness and the artificial
complexion of the colonial practices and authority built upon constructed
power relations. Mimicry “poses an immanent threat to both „normalized‟
knowledges and disciplinary powers” (Bhabha, 1994, p. 86). That the butler
tries to perform the British manner blurs the boundary between the colonizer
and the colonized and Mr. Ellis thinks of dismissing him since his speaking
grammatically-correct English obliterates the hierarchical difference between
the colonizer and the colonized. The fact that the butler learns more than he is
permitted to creates anxiety on the colonizer as it will render controlling the
subjects more difficult. The colonized is not supposed to talk but hear. He
should not threaten the colonizer‟s authority. He is supposed to function as a
looking glass to the colonizer so that the latter can affirm his superiority. What
he should only do is to be the tool of confirmation because the colonial
enterprise is legitimized upon the identity formation of the white man in
contradistinction to that they tailor for the colonized. Remindful of Marlow‟s
anxiety in Heart of Darkness when he considers the possibility of “remote
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kinship” with the natives whom he describes as the “ugly, wild and passionate
roar” (Conrad, 1994, p. 51), Butler‟s mastery of the colonizer‟s language
discomforts Mr. Ellis because the former‟s proper usage of the language
challenges the hierarchical relationship within the European Club. The butler
threatens the colonizers‟ authority and their image of themselves because
“[t]he similarity that is „not quite‟ helps the colonizer to locate the other as „a
difference‟, . . . sustain[ing] the master-slave binary and help[ing] the tropes of
power” (Chakrabarti, 2012, p. 13).
Butler‟s speaking proper English also shatters the idea the natives are unable
to learn, and thereby shakes the foundation of the colonial discourse which is
based on the incomparable bestiality and primitivism of the locals as opposed
to the supremacy of the white man‟s intellect. Sinfield (1992) states that “the
latter‟s humanity depends on the former‟s savagery” (p. 259) but the butler
speaking like an English gentleman poses a challenge to the principle of social
immobility and British supremacy. In this case, any person who does not
acknowledge his place in the system is eliminated but he/she is condoned as
long as he/she serves for the permanence of the colonial rule.

Conclusion
Considering Dr. Veraswami, U Po Kyin and Ma Hla May, mimicry stands out
as a strategy for survival under the hardships of the colonial system because
all of them regard it the means for power, prestige and recognition by the
colonizer and by their peers, and protection from any possible danger. Dr.
Veraswami and U Po Kyin‟s desire is manifested in their struggle to be the
member of the European Club and their admiration for the British rule and
customs. Ma Hla May embraces the role of a white wife to attain financial
benefit and respectable place in the society. The way the butler speaks
represents the threat to the European supremacy and highlights the European
anxiety for losing control. Even though none performs better than superficial
resemblance which, indeed, constitutes the core of mimicry as postulated by
postcolonial thinkers, through their mimic and supposedly inferior identities
and its strategical employment, they fulfil their role for the maintenance of the
system in a wider context and strive to survive in the face of the harsh colonial
circumstances they cannot change at once.
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Abstract
The aim of this study is to explore Task-Based Language Teaching (TBLT) in general
and to analyze the MA thesis on TBLT that have been completed in ELT departments
of Turkish Universities since 2000. The Task-Based Approach is based on the
Constructivist Theory of Learning and Communicative Language Teaching
methodology and has emerged in response to some constraints of the traditional PPP
(presentation, practice and production) approach. Therefore TBLT has become a
significant topic in the field of second language acquisition as it has provided an
alternative way in language teaching and fostered the use of communicative tasks
which aim to enhance learners‟ real language use. Tasks can be described as goaloriented activities in which learners use language to achieve real outcomes. It is
generally the norm that a three staged presentation should guide TBLT practices.
These stages are referred to as “pre-task”, “task cycle” and “language focus. A through
search of YOKTEZ (Council of Higher Education Thesis Center) revealed that a total of
twenty MA thesis containing TBLT in their titles have been completed since 2000. Out
of this twenty MA thesis, fifteen were open-access and the remaining were restricted.
Therefore the analysis in this study will be based on an evaluation of the 15 MA theses
that were open-access. The analysis showed that of the 15 thesis, 5 focused on
vocabulary; 3 focused on productive skills (writing and/or speaking); 3 focused on
teaching grammar; 2 focused on general achievement in language learning; one
focused on perceptions about TBLT; and one is about student participation. Fourteen
theses were carried out with students; seven with university prep school students, five
with secondary school students and two with high school students, and one was
completed with ELT teachers. Experimental study design was mostly used in these
theses and the thesis mainly resulted that TBLT had positive effects on different
aspects of teaching and learning EFL.
Keywoords: Task-based Language Teaching, task, MA thesis, YÖKTEZ
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Introduction
In this section we will try to deepen our understanding about tasks and Taskbased Language Teaching (TBLT) in general. Even there are lots of definitions
about task, tasks can be described as goal-oriented activities in which learners
use language to achieve real outcomes. TBLT is described by Richards and
Rodgers (2003) as using tasks as the core unit when teaching foreign
language.
Turning our attention towards an historical perspective we could argue that
the history of language teaching methodology started with the grammar
translation method also known as the Prussian method in the United States
which dates back to the 1850s. What followed the Grammar Translation
Method were the Direct Method, the Oral Approach and Audio-lingual Method.
According to Richards and Rodgers (2003), the 1980s witnessed a major
paradigm shift with a quest for alternative to grammar based approaches. The
result of this quest were the Total Physical Response, Silent Way, Community
Language Learning, Suggestopedia, Whole Language, Multiple intelligence,
neurolingusitic programme, the lexical approach and competency based
language teaching. Communicative movement soon came to be the dominant
language teaching philosophy which sought to move the focus away from
grammar as the core component of language to a different view of language
learning of teachers and of learners one that focus on language as
communication and on making class environment for authentic
communication. This communicative movement mainly resulted with
communicative language teaching, the natural approach, co-operative
language learning, content based language instruction and finally task-based
language teaching.
When using TBLT in classroom, it seems clear that there is an overall
consensus that a three-staged presentation should guide TBLT. On this matter
the presentation in this study will be mainly based on Willis (1998), who
argues that tasks can be used as the central components of a three part
framework as: "pre-task", "task cycle", and "language focus".(see figure1) She
further argues that these components have been carefully designed to create
for optimum conditions for language acquisition, and therefore provide rich
learning opportunities for different types of learners.
Figure 1: Task-Based Learning Framework (adopted from Willis, 1998)
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The aim of the pre-task stage is to raise students‟ awareness and attract
attention. The teacher explores the topic, highlights useful words and phrases
and helps learners understand task instructions and prepares for the task
(Willis,1998). In brief, this stage prepares learner to do the main task.
Richards and Rodgers (2003) and Ellis (2003) also argue and advice that the
learners will be prepared for the main task during the pre-task stage.
The task-cycle stage consists of three sub-stages; task, planning and report. In
the task phase, learners do the main task in pairs or small groups. It is crucial
that learners feel themselves free and secure during the completion of the task
and the teacher mainly monitors from a distance encouraging communication
but does not correct. In the planning phase, learners complete the task and
get ready to prepare to report their product to the whole class either orally or
in writing. As the report will be public the students will want to be accurate,
so the teacher would give language advice as necessary. In the report phase,
groups present their reports to the whole class and/or compare their products
with the presented one. The teacher acts as a chairperson and comments on
the content of the reports.
Language focus is the last stage that consists of the two sub-stages of analysis
and practice. In the analysis phase, learners are expected to examine the text
or transcript of the recording to realize new vocabularies or grammatical
issues. In the final practice phase, the teacher conducts practice of new words,
phrases, and patterns occurring in the data, either during or after the
analysis.

Methodology
So far, a theoretical account for TBLT has been provided. We shall now turn
our attention to the MA theses that were completed in Turkish universities, in
departments of ELT since 2000. YOKTEZ (Council of Higher Education Thesis
Center) has been searched and a total of twenty-three MA theses containing
TBLT in their titles have been found. Out of the twenty, fifteen MA theses were
open-access and the remaining five were restricted.

Findings and Discussions
The analysis showed that of the 15 thesis, 5 focused on vocabulary; 3 focused
on productive skills (writing and/or speaking); 3 focused teaching grammar; 2
focused on general achievement in language learning; one focused on
perceptions about TBLT; the last one is about student participation.
Therefore the discussion that shall follow will focus on these categories one by
one by making a brief summary of the theses.
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MA theses on Vocabulary
When we analyze the six theses examining the relationship between TBLT and
vocabulary teaching we come to the conclusion that in terms of participants
two of them were conducted with prep school university students, one with
11th grade high school students, one with 7th grade secondary school
students and one with 6th grade learners. The five theses that were openaccess will be summarized below on a chronological basis.
Rahman (2016) conducted a study with 50 Iraqi11th grader EFL learners in
order to find out the possible effects of applying TBLT on learners‟ vocabulary
performance. He used an experimental research design that lasted for six
weeks. The results demonstrated that the experimental group made a progress
of 18, 56 % whereas the control group made a progress of 13, 28 %. Thus the
study concluded that TBLT was an effective method for teaching vocabulary
and had a remarkable effect on the participants.
Halıcı Page(2016) conducted a study with 48, seventh grade secondary school
students and two EFL teachers in order to compare TBLT and traditional
instruction in terms of students‟ motivation and vocabulary development. This
study also investigated teachers‟ perceptions as regards to TBLT. An
experimental study was adopted and data were collected quantitatively with
pre- and post- tests and questionnaires from the students, and qualitatively
with semi-structured teacher interviews. The results reveal that vocabulary
development can be increased with TBLT, and TBLT leads to increase students
motivation about language learning. In addition the teachers expressed that
using TBLT in seventh grade English language classes is an effective method.
Karadağlı (2009), conducted an experimental study with 77 University prep
class students to reveal the impact of the TBLT on the students‟ vocabulary
learning in English as a foreign language. The control group consisted of 37
participants and experimental group consisted of 40 participants. The data
were collected through a written pre-test and a posttest, two quizzes, an openended questionnaire, video recordings of the groups, a communicative writing
task, and a communicative speaking task. The comparison of the post-test
scores and the first quiz indicated that there was no significant difference.
However a significant difference was found in quiz 2. The analysis of the openended questionnaires revealed that the experimental group became aware of
TBLT. Regarding the communicative use of the vocabulary learned, the
students in the experimental group were found to have used the words more
correctly than the students in the control group in the writing task. In terms of
the speaking task, the students neither in the control group nor in the
experimental group were found to have used the new words.
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Tıkız (2008) conducted an experimental study with 31 university students to
explore the theoretical background of TBLT and including „poetry‟ as a literary
genre for vocabulary teaching. The control group consisted of 15 university
students and experimental group consisted of 16 university students. The
data were collected via vocabulary test and attitude scale towards reading
poetry. Results supported that there is a positive relationship between TBLT
through poems and students‟ vocabulary learning. However, TBLT is not
beneficial to raise students‟ attitudes towards reading poetry.
Cebeci (2006) conducted an experimental study with 80 sixth grade learners to
find out the effectiveness of TBLT on vocabulary learning. The study was
conducted with eighty 6th grade learners during 18 weeks. The data were
collected by both pre and post-tests which assessed learners vocabulary level.
The results demonstrated that the experimental group over scored the control
group with thirteen percent. This study supported that the task-based
activities designed for 6th grade English courses had a positive effect on the
development of learners‟ lexical competence.
These theses revealed that using TBLT when teaching vocabulary in foreign
language teaching is an effective method. However there should be more
studies with different participants especially with young learners, because
there is no study with these types of learners.
MA Theses on Productive Skills (Writing, Speaking)
Developing productive skills in foreign language learning is one of the crucial
issues and somehow it becomes problematic in Turkey. Four theses were
conducted to see the possible effects of using TBLT on developing learners‟
productive skills. Three of them open-access and one of them is restricted. All
of them were conducted with prep school students. One of them was
conducted to develop learners speaking and writing skills and one of them was
conducted to raise learners‟ writing self-efficacy and the last one is conducted
to improve learners‟ speaking skills
Ceylan (2016) conducted a study with 84 prep school students from different
departments to investigate the effectiveness of TBLT in improving students‟
productive skills; speaking and writing. In addition to this, the researcher
examined students‟ and instructors‟ perceptions of TBLT. In the study there
were eight TBLT lessons. After each lesson, perception questionnaires were
applied and interview with 5 students were conducted. At the end of the study,
interviews with 4 instructors were applied and a perception questionnaire with
30 instructors was conducted. Also, students‟ task grades and midterm grades
were compared to reveal the effectiveness of tasks. According to the analysis of
results, there was a meaningful positive relationship between students‟ task
grades and mid- term writing grades. That‟s why it could be claimed that
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writing tasks helped students to improve their writing skills. However, there
was not a meaningful positive relationship between speaking task grades and
mid-term grades. According to interviews, it was seen that the general
perceptions of both the students and the instructors towards tasks were
positive.
Değirmenci Mutlu (2016) conducted a study with 28 intermediate level
university prep school students to see the potential impact of task-based
instruction on EFL learners‟ writing self-efficacy. Data were collected through
a task-based writing self-efficacy scale (TBWSES) and written reports collected
from all participants. Implementation lasted for four weeks. The results
revealed that there was a positive relationship between TBLT and learners‟
writing self-efficacy.
Kasap (2005) conducted an experimental study with 45 university prep school
students to explore the effectiveness of TBLT in improving students‟ speaking
skills as well as student and teacher perceptions of TBLT. Data were collected
through questionnaires, interviews and pre- and post-test (oral). During the
study eleven treatment tasks were used. According to the results of the posttest scores of the groups, it is found that there is not a significant difference
between control (69.08) and experimental (75.35) groups.
MA Theses on Grammar
In terms of teaching grammar, four studies have been conducted. One of them
was conducted with eight grade learners and two of them were conducted with
prep school students in University to compare TBLT and presentation, practice
production (PPP) model when teaching grammar. The other one is not openaccess.
Yıldız (2012) conducted an experimental study with 32 eight grade learners to
investigate the effects of TBLT on students‟ grammar knowledge in the field of
teaching grammar. The study lasted for a two months and half a month. Data
were collected through pre- and post-tests. The results proved that TBLT
raises significantly the grammar knowledge of experimental group. TBLT is
more effective when compared to traditional language teaching method.
Uysal (2003) conducted an experimental study with forty-six in prep school
university students to compare TBLT and presentation, practice production
(PPP) model when teaching “relative clauses”. Both experimental and control
group was taught for six hours on the target structure. Data were collected
through pre-test and two post-tests applied for both groups. One of the post
test is to assess learning in short-term and the other one is to assess long
terms learning. According to the results in short term learning TBLT is more
effective than PPP, whereas both types of instruction are effective in long term
learning.
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Mor Mutlu (2001) conducted a study with 102 prep school university students
to compare TBLT and PPP model to find out the better one when teaching
“Passive Voice” and “Present Perfect Tense”. Data were collected through preand post- tests and an opinion questionnaire applied for learners. There were
two post-test; one is for short term learning and the other one is for long-term
retention. According to the results in short term learning both of the
instruction models were effective , however in terms of long term retention
TBLT was more effective. Related to opinion questionnaires, it was revealed
that participants had positive attitude about TBLT. In terms of PPP,
participants had not positive attitude but they found it beneficial for exams.
MA Theses on General Achievement
When the two theses examining the relationship between general achievement
in language learning and TBLT are analyzed, it is seen that both of them are
conducted with 6th grade learners.
Akbulut (2014), conducted an action research with twenty-one sixth grade
learners in a state secondary school to evaluate whether learners' language
learning skills could be developed through tasks. Data were collected through
reflection form filled by the researcher during ten implementation week and
reflection form filled by learners after each lessons. In 5th and 10th weeks the
researcher interviewed with learners and moreover at the beginning and at the
end of the study learners filled a questionnaire. At the end of the study,
results proved that using TBLT in 6th grade language classes had a positive
effect on learners‟ general achievement.
Soyaslan (2008), conducted and an experimental study with 32 sixth grade
learners to investigate to what extent the traditional method and task-based
teaching differ in the foreign language achievement. This study lasted nearly
three months. Data were collected through pre- and post-tests applied for both
groups. The results revealed that in terms of general achievements TBLT is
more effective than traditional method.
MA Theses on Perception
Two theses were completed on perceptions about TBLT, however only one was
open-access. Kırtaş(2016) conducted a study with 40 ELT teachers in Muğla,
out of whom 2 were primary school, 21 were secondary school teacher and 17
were high school teachers to investigate the ELT teachers‟ perceptions and
practices of TBLT. Data were collected through a questionnaire adapted from
Jeon and Hanh‟s Teacher Questionnaire (2006), semi-structured interview and
classroom observations. Analysis of the data was revealed that, teachers in
Muğla had positive attitudes about TBLT. Majority of the participants were
eager to use in their classes because TBLT had positive effects on learners‟
interaction skills and learners‟ general achievement in language learning.
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MA Theses on Participation
In terms of learners‟ participation only one study has been carried out. Altay
(2004), conducted an experimental study with 39 prep school students to
compare effects of using TBLT and topic-based lessons in terms of learners‟
participation in speaking lesson. Data were collected through tape recordings
of a series of lessons, each of which required learners to carry out either topic
based or task-based activities. At the end all the recordings were transcribed.
According to the results, task-based activities more beneficial than topic based
lessons in terms of speaking and interaction. During task-based activities
interaction and the target language use is higher than topic-based lessons.
Moreover, the quality of the language produced was found higher than topicbased lessons.

Conclusion and Suggestions
In recent years, Task-Based Language Teaching is one of the current issues in
language teaching all over the world and in this study we want to see what
happens in Turkey related to this issue. In order to do this, MA theses
completed on TBLT since 2000 has been searched and analyzed one by one. In
order to find out theses YOKTEZ (Council of Higher Education Thesis Center)
has been searched and in total 20 MA theses have been found. Out of the
twenty, fifteen MA theses were open-access and the remaining five were
restricted. The analysis showed that of the 15 thesis, 5 focused on vocabulary;
3 focused on productive skills (writing and/or speaking); 3 focused on
teaching grammar; 2 focused on general achievement in language learning;
one focused on perceptions about TBLT; and one is about student
participation. Fourteen theses were carried out with students; seven with
university prep school students, five with secondary school students and two
with high school students, and one was completed with ELT teachers.
Experimental study design was mostly used research design in these theses
and theses mainly resulted that TBLT had positive effects on different aspects
of teaching and learning foreign language.
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Abstract
The fact that ‗identity‘ has long been a popular concept for social sciences and
humanities, let alone politics and activism, does not eradicate the simultaneous
fact that it was directed various criticisms both in the intellectual and the
political circles. This paper shall be taken as a contribution to such critical
space in its two consequential points, one theoretical and the other
methodological. The first bears a challenge to the very title of the conference that
is ―identities‖, in questioning the use of the concept as an analytical tool for the
social sciences and humanities. Arguing that it has increasingly become an
ambiguous term to understand the intricacy of the social fact, I side with those
theorists who claim that a mere emphasis on the social constructedness of
‗identity‘ does not suffice to overcome its inability as a tool of analysis. Rather,
grounding my position in fieldwork, I propose the concept of be-long-ing(s) as an
alternative tool of analysis and try to show its potential for understanding and
explaining the referent social phenomena in its multidimensional and processual
character. In hyphenating the concept, I am taking up the opportunity that it
provides for multiple prospects: namely, belonging as the processes about formal
and informal experiences of membership and identifications; as emotional
investments and desire for attachments, with people longing to belong; as
material, economic possessions. Not unrelated to this first target, the second
point of the paper is to put forward grounded theory as a helpful methodology to
explore and explain the making and unmaking of belongings as a processual,
interactive and multidimensional social fact. Reflecting on the findings of my
doctoral research, which I conducted in three south eastern cities in Turkey in
2011, I will try to exemplify how grounded theory worked in my case to grasp
and conceptualize the highly complex character of belongings for the subject
groups, namely Kurds, Arabs, and Syriacs.
Keywords: Identity, Belonging, Sociological Analysis, South-east Turkey, Grounded Theory
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Introduction
The paper at hand has the very specific aim of reflecting on two concepts, identity
and belonging, of social sciences, specifically of sociology, and through a criticism of
the former in its defined inadequacies for analysis to put the latter as a viable
option drawing on the insights developed through a fieldwork I conducted in 20111.
The fieldwork was conducted in three south-eastern cities in Turkey, Mardin, Urfa
and Diyarbakır, with three inhabitant groups namely Arab, Syriac, and Kurdish
people. Although I will not be going into any detail of the narratives of the
participants, as I believe it extends much beyond the scope of this paper, I will be
highlighting why and how ‗belonging‘ instead of ‗identity‘ became the tool of analysis
in my field and show how a deconstructive approach to the concept paved the way
for an intricate analysis of the multidimensional, multilayered, and dynamic
phenomena I was encountering throughout the field. This I believe is important for
both theoretical and methodological purposes as clarification of the tools of analysis
and elaboration on their conceptual background serves the end of rigorous
research.

Identity: A critical approach to the concept as an analytical tool
Elsewhere I have discussed (Bal, 2011) that identity has been a much debated and
an overburdened concept by various disciplines of social sciences, as it is very
much related to the conceptualization of subject, of action, of relations, and of the
society itself in its very historicity. It has long established connections to such other
concepts as ‗representation‘, ‗memory‘, ‗homeness‘, ‗community‘, ‗otherness‘,
‗boundary‘ and ‗belonging‘ to name only a few. These connections are in no sense
only at conceptual levels. Once it is pronounced, it might have connotations of
1

I refer to my PhD fieldwork, where my main concern was understanding and explaining how and why do the
individuals of different ethnic, religious, linguistic affiliations experience belonging, the specific focus being on
national belonging in Turkey, that is the experience and perception of “nationness”, which itself has constantly
been redefined within socio-historical processes and denotes here a social, economic, and political entity
rather than a cultural one. Yet rather than imposing nationness or nationhood upon people who would or
would not define themselves to be so, the study with a specific focus of how and whenness of the nation, tries
to understand the processes of crystallisation of nationness / unnationness within one’s multiple belongings /
unbelongings. The fieldwork depending on qualitative methods was conducted intermittently between
February-October 2011, with a consequence of 91 individual in-depth interviews, 26 informal interviews, 3
focus groups, 9 informal group conversations and 49 expert interviews, alongside with daily observation and
occasional participant observation. The research sample is defined through three independent variables, which
are age, gender and socio-economic status.

192

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
ethnic, religious affiliations or ‗racial‘ labels, of national identity, citizenship,
subcultures, social movements, sexual expression, and body politics. ‗Identity‘ is
very much at stake in bloody wars, ethnic conflicts, and religious hostilities; as well
as on the ―dirty work of boundary maintenance‖ (Crowley, 1999) in everyday life. All
these have put forward the issue of identity as immensely studied social
phenomena for almost half a century now, where in the historical time-span
significant advances brought problematization and radical re-conceptualization of
the term. Some prominent of those are: the decentring of the Cartesian knowing
subject by psychoanalysis; reformulations of collectivity, agent and subject through
Marxism and feminism; again through the latter, questioning of the classical
distinctions between ‗inside‘ versus ‗outside‘ and ‗private‘ versus ‗public‘; the
destabilization of identity through the post-structuralist paradigm; and lastly the
‗linguistic turn‘, which drew our attention from seeing language as something that
simply carries meaning to that it makes the very meaning itself (Hall, 2003; Lawler,
2014). Moreover, as Linn Abrams (2010) noted anthropologists have long alerted us
to the fact that the so-called ‗invention of the self ‘, which is very central to the
conception of ‗identity‘, is a construct of Western modernity and may thus be
unfamiliar in other cultures. Within the limits of this paper, I will neither deal with
the arduous question of what is identity nor go into detail of how its conception has
changed over time. I will suffice to set my own position in understanding the term
and specify the grounds of critical perspective in taking it as a tool of analysis.
Today, there seems to be a widely shared ground whereby identity is approached
analytically from a social constructionist standpoint, which argues that social
reality is not given but highly contingent on social and historical processes that this
paper shares as well. It also keeps the premises that they are made and unmade
constantly within power relations; and various categories like gender, class,
ethnicity are ongoing processes rather than, in Steph Lawler‘s (2014) words ―a sort
of sociological filing system‖. Still, however, the founding rationale behind the paper
sides with those claims that a mere emphasis on the social constructedness of
identity does not suffice to overcome its inability as a tool of analysis.
Taking identity as an analytical tool here has some implications. First, is a
distinction made between ―categories of analysis‖ and ―categories of practice‖, which
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is offered by Rogers Brubaker and Frederick Cooper (2000:4), whereby the latter,
following Bourdieu, refers to ―the categories of everyday social experience, developed
and deployed by ordinary actors, as distinguished from the experience-distant
categories used by social analysts‖. Identity, like many other key terms in social
sciences such as ‗race‘, ‗nation‘, ‗ethnicity‘, ‗citizenship‘, ‗democracy‘, ‗class‘,
‗community‘, and ‗tradition‘, is at once a category of social practice and of social
analysis. They argue that using these terms analytically more or less as they are
used in practice may lead reifying them, even if unintentionally, implying that
‗nations‘, ‗races‘, and ‗identities‘ do ‗exist‘ and that people do ‗have‘ a ‗nationality‘, a
‗race‘, an ‗identity‘ (Brubaker & Cooper, 2000).

Following this line of argument,

second implication is that identity as a category of analysis is employed to
understand various categories of social practice, which seems to have led it to
become a catch-all concept unable to grasp the intricacy of the social phenomena
and face the danger of losing its ability for rigorous research and analysis. Again
Brubaker and Cooper (2002:2) claim that it leaves us with ―blunt, flat,
undifferentiated vocabulary‖ which tries to ―conceptualiz[e] all affinities and
affiliations, all forms of belonging, all experiences of commonality, connectedness,
and cohesion, all self-understandings and self- identifications in the idiom of
‗identity‘‖. The last implication is related to the dual character of the concept
identity, which implies both the essentialist and constructivist connotations of it.
Indeed, much often we see people in a tendency of identifying themselves in a
manner closer to the former understanding. Yet we still need tools to depict how
that identification itself, as well as what they perceive to be their ‗identity‘ is
contingent upon broader social, political, economic processes and discursive
structures. Brubaker refers to this in the following defining identity as:
[A] deeply ambiguous term, divided between ―hard‖ and ―soft‖ meanings,
between groupist assumptions and constructivist qualifiers, between
connotations of unity and multiplicity, sameness and difference,
permanence and change. Understood in a strong sense-as implying a
singular, abiding, foundational sameness- ―identity‖ tends to mean too
much; understood in a weak sense-as multiple, fluid, fragmented,
negotiated, and so on- it tends to mean too little (Brubaker, 2004:4).
Thus, it basically deals with the question of how better we can equip ourselves as
researchers to tackle with the issue at stake and to understand the complex and
dynamic character of the experience when we are in the field and aftermath. Having
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put the framework so, I should note to clarify my intention, that engaging in such
an endeavour does not mean to argue in any way that identity as social phenomena
wanes, or loses meaning. Nor does it mean that identity cannot be treated as a
socially meaningful concept as Floya Anthias (2005) puts it. I agree with her
argument that rather ―such a position enables attention to be paid to spatial and
contextual dimensions, treating the issues involved in terms of processes rather
than possessive properties of individuals‖; and through a focus on location and
positionality, ―enables a complete abandonment of the residual elements of
essentialisation retained even within the idea of fragmented and multiple identities
so favoured by critics of unitary notions of identity‖ (Anthias, 2005:20).

Be-long-ings: A deconstructive approach to the concept as a tool of
analysis
All in all, the loss of explanatory and analytical power of the concept identity being
at stake here,2 independent of whatever descriptive value it might have (Martin,
1995), the purpose of this paper is to deal with the question of how the categories of
practice, that is the social phenomena signified by the concept, could be studied
more effectively regarding the operationalization of the tools of the research and
analysis. The humble suggestion of this paper is to put another concept, in a
deconstructive and re-conceptualized manner, that of be-long-ing(s) as a more
refined alternative, though not exhaustive, tool of analysis and try to show its
potential to provide for a language better to understand and explain the referent
social phenomena in its multidimensional and processual character. Having said
this, however, I should note that I do not see the concept as panacea. One may even
assert immediately that the concept ‗belonging‘, connoting ‗inclusion and exclusion‘,
‗to fit in‘, ‗to be a member of‘, and ‗to maintain social order‘, may well do the job of
reification and essentialisation as the politics of belonging is often used to be
coterminous with the politics of nation-building, cultural homogenization, minority
assimilation and national defence mostly in an exclusive discourse. This is why I
adopt a deconstructive approach and side with the calls for a redefinition of the
2

Although Brubaker and Cooper (2000) make some other alternative conceptualizations, taking their criticism
as my base I opt for my own alternative. They propose a triple alternative, namely “identification and
categorization”, “self-understanding and social location”, and “commonality, connectedness, groupness”. For a
discussion of the details of those conceptualizations see Bal, 2011.
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concept (Crowley, 1999; Yuval- Davis, 2001). My aim is to take the concept out of
the context of nation-state, and maintaining the latter as one dimension to embed it
in a multiplicity and multidimensionality of processes.
In the light of such task, I suggest a hyphenated form of the concept that is be-longing(s), to take the opportunity that it provides for compound meanings. So, what I
do is to divide the word as to give the meanings of be-ing, long-ing, belong-ing(s),
multiplying the last with an ‗s‘. What I argue is that through this triple set-up, one
can identify respectively the state of, the lack of, and the processes of belonging.
First part of the hyphenation, that is ―be-ing‖, refers to the meaning that belonging
entails a particular kind of relation as Lynn Miller (2003) notes ―in which we
ourselves are implicated, the sort of relation in which who and what we are is at
issue‖. Accordingly, belonging is a state of being from which wellbeing is derived; a
relation that makes us feel good about our being and our being-in-the-world; a
relation that is taken to be fitting, right or correct (Miller, 2003). This being the
case, a minimum conception of belonging might be understood as standing in
correct relation –as one perceives it to be and is confirmed by others- to social,
historical and territorial connections (Miller, 2003:218). You cannot belong to any
collectivity if you do not conform to the gender norms of this collectivity for instance
(Anthias, 2005), as it is about being part of the social fabric. Yet how those latter
connections are defined is also directly related to the concept, as the question of
belonging necessarily incorporates the issue of how common histories, experiences
and places are created, imagined and sustained (Bell, 1999). Such a state of being
is argued not to be something that just happens; it is something we must create for
ourselves. Thus the struggle for belonging can be understood as the task of
becoming selves (Miller, 2003). Yet mentioning being, I am not calling the Cartesian
subject back, or assuming in any means a fixed and stable identity. I rather mean
―locations‖, locating oneself within the social world and ―positioning‖ along
gendered, classed, ethnicized discourses (Yuval-Davis, 2006). In short, this
dimension seems to be somewhat related to what we see as the strong
understanding of identity, that it seems to be ―out there‖, that one ―has‖, and that
at least it ―functions‖ as in the case of Spivak‘s ―strategic essentialism‖. It is also
much about identifications.
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By the second meaning, that is ―long-ing‖, I adopt Nira Yuval-Davis‘ (2006)
reference to the constructions of belonging not as mere cognitive stories but as
emotional investments and desire for attachments, since ―individuals and groups
are caught within wanting to belong, wanting to become, a process that is fuelled by
yearning rather than positing of identity as a stable state (Elspeth Probyn, 1966
quoted in Yuval-Davis, 2006). This apparently is related to lack, to desire, and the
ever postponed meaning in Derridean sense as experienced by the individual.
Simultaneously, moreover, it is very much related to the politics of redistribution of
resources, not only material but also cultural and symbolic as in the pursuit of
representation (Anthias, 2005). This again could better be understood through
Yuval-Davis‘ (2001; 2003:128) deconstruction of the notion of belonging and
suggestion of a model which encompasses both ‗elements of identification‘ and
‗elements of participation‘, a differentiation that identity politics has tended to
ignore. Accordingly, the former relates to the more emotive dimension of
association, where the latter is signified by citizenship. Such a differentiation is
necessary as a feeling of being a part of a collectivity, a community, a social
category, or a yearning to be so, might not denote actually taking part in a political
community with all the rights and responsibilities involved (Yuval-Davis, 2001).
Thus, longing in modern societies appears to be inherent in the practical processes
for the individuals and requires a specific focus of exploration in our analytical
efforts.
By the third, that is ―belong-ing/s‖ I undertake double work. Emphasizing the last
syllable ―ing‖ I emphasize the processual character of term, with an ‗s‘ at the end
denoting the multiplicity of the processes. Within a relational, spatial, performative,
and multidimensional reframing here included the processes of belonging, which
are about formal and informal experiences of membership and about exclusion as
well as inclusion. Simultaneously through an opportunistic adoption of the
homonym ‗belonging‘, I embrace the material, economic connotation of the word,
and take it as possessions (Cons, 2012) and/or dispossessions. In this way, I try to
stress that the politics of membership is inseparable from debates over, and claims
of, ownership. Such conceptualization is also important to understand belonging ―in
terms of preconditions for quality of life‖, with ―a focus on the range of experiences
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of enablement in society, as well as experiences of hurdles‖ and ―not purely in terms
of cultural initiation or cultural identity‖ (Anthias, 2005:20).
Below I turn to the findings of the mentioned fieldwork and clarify how the be-longings were referred to during the in-depth interviews.

Be-long-ings in operation: codes and categories of deconstructing a
concept
Through reference to my findings, I try here to show how various forms and
formations of belongings were revealed by the participants of the study. To do this, I
do not quote narratives of the participants; instead I name the processes that I
abstracted from those narratives, which were codes that made up the three
categories: beings, longings, and belongings. Besides, I neither differentiate the
findings in line with ethnic differences of the individuals nor make a comparison
between the three respective group affiliations in any sense. One reason for this is
practical and related to the purpose of this paper that is developing a
deconstructive approach to belonging and exemplifying the ways it worked through
the findings of the field research. The other is theoretical and related to the basic
argument of the research that it is not ethnic identity per se that defines the
experiences of the participants, rather three socio-historical processes, which I
name to be violence, social capital, and economic integration. Though these
processes cannot be thought totally independent of identity formations and
representations at work, details thereof are not elaborated here but only implied in
the abstracted categories below. In engaging with the attempt of specifying the ways
that beings, longings, and belongings were implied in the narratives I hope to clarify
how the concept be-long-ings appeared as an enabling tool of analysis to make
sense of and explain the intricate processes that were going on for the participants
of the study. I argue here that belongings in this case were experienced as
gendered, ethnicized, classed, embodied, spatialized, symbolic and material
processes; and thinking through be-long-ings in a deconstructive way provided me
for seeing the complexity, multiplicity, and multidimensionality of making and
unmaking of those experiences. Below are named some of the codes of the analysis
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that I count to refer to the categories of being, longing, and belongings for the
participants of the study.
Being, for the participants of the study, referred in cases to their being an Arab, a
Kurd, or a Syriac, as well Muslim or Christian, Orthodox or Catholic, Shafi or
Hanafi. It also referred to their being a Turkish national, a Turk, a Turkish citizen.
It could refer to their place of origin, being Mardinli, Diyarbakırlı, or Urfalı3. It could
refer to their being a man or woman; young or old; poor or well-off; employed or
unemployed; educated or uneducated; literate or illiterate; monolingual4, bilingual
or trilingual; a forced migrant; a sympathizer with or an activist of a party, a
political movement, a group or an ideology; a member or a leader of an aşiret,
besides many other locations and positionalities. It also referred to being optimistic
or pessimistic about the future, and being satisfied or unsatisfied with the present
conditions of life.
Longing, for the participants of the study, referred to the loss of people, relations,
places, or possessions both at individual and collective level due to violent episodes
like massacres, forced migration, evacuation of villages, pillage, looting and unjust
usurpation of properties by neighbouring communities or local powers and official
confiscation of Foundation properties. It could be yearning for past economic
status, as well as a future equal status and rights experienced both as citizens visà-vis the state and as local residents vis-à-vis the neighbouring communities.
Longing could be related to the trans-border relations or relatives that were set
apart through the national border drawn across already existing continuities and
integrities. It could be related to the various lived movements of migration,
emigration, dislocation which could mean loss of belongings in social, economic,
symbolic, or cultural terms, as could be related to those movements in wanting a
way of escape, gateway, or new opportunities. It was revealed in the utterances of
youngsters to get educated through equal opportunity, to become employed as they
are graduated, to being free from violence and surveillance. It referred to the will for
fair representation through media and popular discourses, having equal and fair life
3

Being from Mardin, Diyarbakır, and Urfa respectively.
Being monolingual was a rare case, mostly limited to the old-aged women; yet, still this did not mean that all
old-aged women were monolingual. The language in this case could be Kurmanji Kurdish, Zazaki, or Arabic. In
other cases many of my participants were either bilingual or trilingual, speaking two or three of Kurdish, Arabic,
Syriac or Turkish. There were very few participants who could speak all four.
4
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opportunities, adequate infrastructure, being free from poverty and discrimination,
social and economic inclusion, having safety and security, treated by social
responsibility and caring policies. It could mean yearning for re-establishing the
relation between the individual and collective memory ruptured through the
barriers on memory transmission through forced migration and the consequent
dispersal of community members, extermination of the lived/inherited spaces,
change of habitual patterns of living, and the geographical renaming. It could mean
yearning for re-establishing the relation between the individual and collective
identity broken through ban on/assimilation of/non-providing for the development
of mother tongue language or ban on naming descendants with names specific to a
culture or a language. It could mean for many individuals the re-appropriation of
agency and subjectivity s/he is deprived of through various impediments structural
or direct violence has led to.
Belongings, for the participants of the study, play role both at individual and
collective level. Thus, while on the one hand it is personal or familial possessions
like movable or immovable properties, the agricultural lands, wheat and provisions,
cattle and livestock, devices of livelihood as well as intellectual ideas outputs; on
the other hand it is collective religious places, sacred places and buildings,
collective indigenous lands, inherited artisanry and productions, an all tangible and
intangible cultural heritage. Still moreover, it referred to social ties whether family,
aşiret, local, trans-border, ethnic, religious relations, or the ones with the members
of the larger society that could also be utilized for making economic capital. It is
about GAP irrigation project bringing prosperity to landowners and work
opportunities for farmers; perception of an unequal distribution of the gains of the
GAP project through ethnic and political lines; agricultural rentier economy in large
properties of land; Ağalık based upon traditional land ownership and potency. It is
about land changing hands recently along ethnic lines, creating new tensions and
power dynamics. It is about widespread conditions of unemployment, precarious
jobs, difficulty of finding jobs, difficulty of getting what one earns, working through
outsourcing, working without social insurance, unsafe conditions of work, work
accidents with no repayment; lack of industrial sector and insufficient investments
to produce employment and wealth. It is about traditional craftsmanship and
inherited occupations along ethnic lines.
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One has to note that all these experiences were meaningful within a relational
context of oppositions. Thus, their absence as well as presence determined the
meanings attributed to them and their perceptions.

Discussion: Insights from the field
To mention a few characteristic of the field, one may note that although the unit of
analysis was individual and not the group, there were basically three groups that
those individuals were ethnically affiliated with, all with their peculiarities and
diverging relations with the state and the larger society. The three cities that they
inhabited were directly influenced by the border policies, trans-border continuities
of ethnic, linguistic, religious, economic, and social continuities. Various forms of
violence were experienced at different levels by different groups. The longestablished traditional forms of social ties were in vivid encounter with modern
forms of relations, networks, and engagements. Dislocation, forced migration,
dispossession were experienced intensely by some of the population making, among
others, the material aspects and spatial economy of belonging critically important.
I believe in such intricate contexts as the mentioned fieldwork one needs much
elaborate concepts with strong explanatory power for analysis. Hereby I argue that
the concept be-long-ings could provide an effective tool of analysis as it gives space
not only for the individual but the social, is not only about senses but also the
material, refers not only to the state but to the processes, and defines not only
whatness but also howness and whyness of those. I suppose that such a
deconstructive approach to the concept belonging shall also blur the oft-used
illusionary distinction referring identity as an individual property, yet belonging as
social. Putting aside the fact

that these two are indispensably interrelated; I

suppose the concept ‗be-long-ings‘ providing for dimensions of being, longing, and
belongings, as outlined above, brings in a space for what is individual as well as the
social, if any such distinction is possible at all.
It also provides for us to see the interaction between the past and present, thus
grasp the phenomena in their historicity as the focus is on processes. I agree with
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Jason Cons (2012:558) that ―histories of belonging(s) are more than simple
narrations of the past. They also form the basis of ongoing struggles over how such
spaces, and their residents, fit or do not fit into constructions of nation and state‖
and ―can provide critical insights into the terrain of negotiation between states and
groups and spaces who only imperfectly fit into categories of ‗citizen‘ and ‗national
territory‘‖. Thus the concept also allows us to see power relations and dynamics
where be-long-ings are embedded.
Throughout the fieldwork I realized that participants referred to possessions and
properties -lost, maintained or expected for the future- as a base of their inclusion
or exclusion. Their demands, wishes, desire, projections, yearnings, resentments,
pains were at stake in the narratives as well as their languages, gender, ethnicity,
community etc. I realized the role of lived experience in shaping belongings for
individuals and how it could have a say in challenging the hegemonic discourses on
identity. I became aware of the role of indigeneity in making and unmaking of
belongings, as I also distinguished the local power relations, the relations with the
larger society, the state, the political community, territory and border.

I need to note that if I had looked through the concept identity/identification, I
might have not been able to see variously complex processes going on vividly in the
local; I might have just skipped or ignored them; or simply tried to fit them in my
assumed categories. Yet looking through be-long-ings, tensions of constant making
and unmaking of those processes came out in their clarity. To name only few, for
instance, there were complicating cases where the participants were significantly
identifying with the larger society, even with the official discourses and
representations of identity, yet based on their lived personal experience or memory
thereof they could have still longed for being accepted as equal members,
sometimes yearning for opportunity to feel proud of being oneself, without being
mocked, concerning their usage of language, outlook etc. So in these cases a
complexity of longing, yearning to be served equally, being included, being accepted
came in along with identifying with what the state or the nation stood for. Also
belongings as possessions in terms of region-specific opportunity structures, and
investments emerged to be an important dimension of feeling or not safe and
secure, being or not a part of the larger society and political community, and
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perceived to be included or excluded. Thus, even if some participants mentioned, in
comparison to others, their being free from direct physical or political violence, the
indirect

structural

violence

revealing

itself

in

the

region-specific

lack

of

opportunities or investments was nevertheless experienced, perceived, and
complicated their narratives of identification and identity. I agree with Yuval-Davis
(2003:141) that ―today -and probably always- belonging is multiplex and
multilayered, continuous and shifting, dynamic and attached‖ and ―the task is to
explore the extent to which it is possible to develop a political form of participation
in which differential belongings as well as positioning are acknowledged in a nonexclusionary way‖. This paper suggests that a reconceptualised focus on be-longings may supply perspectives and the ground to achieve such task.
As a last point, I should note that grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) as an
inductive method of social research aiming at arriving at a theory of what is indeed
going on in the field provided me with the tools to reconceptualise belonging
through deconstructing it and see how flexible and competent it could be
simultaneously. Using grounded theory, I made constant comparisons of the arrived
findings, codes, categories and the concepts, and tried to see what really works for
the specific field, and the conceptualization of be-long-ings came out of rethinking
and reconstructing my early insight in the field that belonging rather than identity
would work better in this case. Thus, this paper also puts grounded theory as an
effective way to reach comprehensive conceptualizations of the specificities of the
social fact that the social researcher or the sociologist deals with in the field.
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HOW BLACK IS THE BLACKBIRD OR INTRICACIES OF
MADAME MERLE’S IDENTITY
Beture MEMMEDOVA1
Şule KARADAYI2
Abstract
The character of Madame Merle in Henry James‘s masterpiece The Portrait of
a Lady is one of the striking and mysterious characters in the novel. There
seems to be consensus among the critics and readers as to her notoriety for
her evil design to marry Isabel to monstrous Osmond, which ruins her life.
James creates a very enigmatic character by being reserved about her
background, her past, her relation with Osmond, and most importantly,
about her consciousness. Even in the preface to his novel he is not very
outspoken about her. This paper makes an attempt at a different
interpretation of this Jamesian female character‘s identity showing that like
most Victorian ladies, she is a divided self with multiple identities. She is
lost and split between her role as a lady, mother and inner self, the fact
overlooked by the majority of literary critics. They fail to take into
consideration the fact that she herself is a victim of abuse, a mother devoid
of the right to mother her daughter. Her evil design comes from her love for
her daughter rather than from a desire to harm Isabel. The exploration of her
character leaves no place for doubt how hard it is to achieve a whole inner
self.
Keywords: Madame Merle, The Portrait of a Lady, Split identity, Identity
crisis
―This is the real drama for me; the belief that we
all, you see, think of ourselves as one single
person: but it's not true: each of us is several
different people, and all these people live inside
us. With one person we seem like this and with
another we seem very different. But we always
have the illusion of being the same person for
everybody and of always being the same person in
1Assoc.
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everything we do. But it's not true! It's not true!
We find this out for ourselves very clearly when by
some terrible chance we're suddenly stopped in
the middle of doing something and we're left
dangling there, suspended. We realize then, that
every part of us was not involved in what we'd
been doing and that it would be a dreadful
injustice of other people to judge us only by this
one action as we dangle there, hanging in chains,
fixed for all eternity, as if the whole of one's
personality were summed up in that single,
interrupted action.‖
― Luigi Pirandello
―What shall we call our ‗self‘? Where does it begin?
Where does it end?
― Madame Merle, The Portrait of a Lady

Some critics consider character analysis outmoded today. ―Academic critics
tend to steer away from the business of characterization, even though it is
invariably the ordinary measure of a novelist‘s achievement.‖ (Mullan,
2008:79). In our opinion, H. Bloom‘s claim that ―the analysis of literary
character, an enterprise that always will survive every vagary of critical
fashion‖ (Bloom: xiv) is still valid. Moreover, character analysis gains more
weight when it is a woman character in Henry James‘s masterpiece novel
The Portrait of a Lady. William Dean Howells, an American realist novelist
and The Atlantic Monthly ( November, 1881) editor, defines James‘s fiction
―character painting‖, ―an analytic study rather than a story‖, adding that
―Not since English began to be written has it so… unerringly imparted a
feeling of character‖ (Gard, p.126-134) The nature of character‘s identity and
self are the part and parcel of this enduring novel of the late 19th century.
The notion of self or V. Woolf‘s metaphorical synonym "the wedge-shaped
core of darkness, something invisible to others." (Woolf, p.45) pervades the
whole novel. The analytic observation of men and women‘s selves is the main
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concern of Henry James in this novel. There are five important women
characters in the novel including the protagonist Isabel. Though Henry
James in his Preface regards them only as ―satellites‖ and ―the definite array
of contributions to Isabel Archer‘s history‖, the character of Madame Merle is
much more than that. She is one of the most striking and mysterious
characters in the novel. William T: Stafford brings this important fact to our
attention: ―She [Madam Merle] is its [the novel‘s] energizing force, its
complication, and in at least one central sense, its resolution. She propels
almost all the significant action‖ (Stafford, p.117). Undoubtedly, she is one of
those timeless Jamesian female characters who needs the attention she
deserves.
But, unfortunately, as Diana Bellonby rightly states, "readings of Madame
Merle remain few and far between" (Bellonby, p.214). There seems to be a
consensus among the critics as to her wickedness and dangerous design. It
was through her vicious plan that James‘s favourite protagonist, (and ours
too), found herself married to a monster man. However, the present paper
makes an attempt to bring a different interpretation of this notorious
character, an attempt to show that the devil is not so black as he is painted,
that she is as much a victimizer as a victim herself. Henry James‘s wide use
of ellipsis makes it hard for us to objectively judge this complex character.
Moreover, the narrator, with very exceptions, never presents to us Serena
Merle‘s consciousness (what he frequently does in case of the protagonist),
so the knowledge we gain about her is only from her conversations and
actions, and from those of other characters. Joel Porte‘s claim that ―The
Portrait of a Lady stands out for the complexity of its chief character, […]‖
(Porte, p.1) should not be questioned but in fact, the character of Madame
Merle is no less complicated either.
Who is Madame Merle? We learn from her own story that she was born in
the Brooklyn Naval Yard leaving the New World at a very young age and was
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brought to Europe ―as a helpless child‖3, the event she calls ―ridiculous‖
(19:276) and ―scandalous‖ (19:276). She ―had been a dweller in many lands
and had social ties in a dozen different countries‖ (19:273).Madame Merle‘s
wise discourse on identity and her ‗worldly views‘ on life would make even
Oscar Wilde‘s Lord Henry change his mind about women: ―…. No woman is a
genius. Women are a decorative sex. They never have anything to say, but
they say it charmingly‖ (Wilde, p.54). Madame Merle has a lot to say and she
is very persuasive. Though we do not gain any information about her family
and her identity development, her conversation ―enriched with bold, free
touches‖ reveals her wit and worldview (19: 275). She calls Europe ―my
Europe‖ and the French lexicon of hers testifies to her Europeanization.
During their first encounter, Isabel takes her for a French woman never
suspecting she was her compatriot. Even this misunderstanding and the
French term Madame are the implications of Madame Merle‘s vague identity.
This vagueness comes out in her frank confessions to Isabel when she
admits that she has ―been cleverly mended‖, by which she must mean the
life experience she gained and the lessons learned as a result of her
mistakes. Her name is also intricately related to her persona. According to
the French philosopher Paul Ricoeur, one‘s proper name also determines
individual identity; ―a single name, among the list of available names,
permanently designates a single individual in opposition to all the others of
the same class‖ (Ricoeur, p.29).
James, as a writer, is very Victorian when it comes to names. In other words,
no character name is accidental in the novel each being loaded with special
meaning depending on the character. On the other hand, he is different from
other Victorian writers in that ―….whereas generally names in fiction acquire
a tone from the actions of the characters, in James‘s novels it is the name
that colours the reader‘s interpretation of the characters‘ actions‖ (Hinz,
p.567). Moreover, a number of critics agree that ―James‘ names are always
3Henry

James, The Portrait of a Lady, London: Harper Press, 2011, ch.19, p.276. (Subsequent
references in the paper are to this edition with chapter and page numbers).
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odd‖. (qtd. in Horrell, p. 203). Madame Merle‘s name is not without this
oddity either. There is a mystery behind her first name. Even etymologically
the name creates a number of associations. Her first name ‗Serena‘, which is
never used by those around her except Mrs. Touchett, comes from the Latin
word ‗serenus‘ meaning ‗clear, tranquil, serene.‘ The name suits her
perfectly. On the surface, she is the very embodiment of power and serenity,
the latter being the indispensable feature of a real lady. In a one-page
description of her physical appearance she stands out as Goddess: ‗Madame
Merle had thick, fair hair, arranged somehow ‗classically‘ and as if she were
a Bust, Isabel judged –a Juno or a Niobe: and large white hands, of a perfect
shape, a shape so perfect that their possessor, preferring to leave them
unadorned, wore no jewelled rings‘ (18:249).To Dennis Walder, her name is
also unusual: ‗Madame Merle, whose very name contains a mesmerizing
number of ‗m‘s‘ and also recalls that of the famous Arthurian magician
Merlin, arguably has a similar effect on Isabel‘(Walder,p.110).Indeed, her
‗expressive, communicative, responsive face‘ and her skilful performance of
Schubert on the piano thrill Isabel at first sight during their first encounter
at Gardencourt. Hinz is more helpful in the interpretation of her name ―The
second dramatic function of a Jamesian name is to suggest a contradiction
of qualities within the individual character. For example, Serena Merle
provokes us as much as she attracts Isabel: according to her first name she
is a figure of light and calm; her second, suggests a dark bird of prey‖ (Hinz,
p.569).
Indeed, her second name ‗Merle‘, which means ‗a blackbird‘, is much more
complicated and suggestive. Two critics call her justifiably James‘s ―white
blackbird‖4. By this name, they mean the chiaroscuro, the two forces in Mm.
Merle‘s personality: Dark and light: ―Merle engenders desire, optimism-joie

4See

McCullough, Joseph B. (1975). ―Madame Merle: Henry James‘s ‗White Blackbird.‘‖ Papers on

Language and Literature, 11:312-16. and Bellonby, D. (2013). The Surrogate-Author Function in The
Portrait of a Lady: A Theory of Influence. Criticism.
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de vivre- from her perfectly ambiguous position somewhere between freedom
and control, villainy and tragedy, relief and destruction‖ (Bellonby, p.222).
As if to support it, this mysterious singing bird surprises us with its rich
variety of symbolic meanings ranging from religious to social. In early
Christian writing the blackbird is a symbol of evil, probably due to its colour.
However, its positive symbolic meanings outweigh its negative ones. ―They
can walk on the earth and swim in the sea as humans do but they also have
the ability to soar into the sky. Birds are free to roam to earth and the sky‖
(http://signology.org/bird-symbol/blackbird-symbol.htm).This image of the
bird suggests freedom, the notion denied to women, Victorian women in
particular. Besides, the bird symbolism readily evokes the picture of cage,
the image that readily brings to mind the position of women at the end of the
Victorian age. Madame Merle herself, meditating on the fate of expatriates,
pronounces something that shocks Isabel:
There are a great many of us like that in these parts,
and I must say I think we‘re a wretched set of people
.You should live in your own land; whatever it may be
you have your natural place there. If we‘re not good
Americans we are certainly poor Europeans; we‘ve no
natural place here. We‘re mere parasites, crawling over
the surface; we haven‘t our feet in the soil […] A
woman perhaps can get on; a woman, it seems to me,
has no natural place anywhere; wherever she finds
herself she has to remain on the surface and, more or
less, to crawl (19: 276-277).
In this quotation, Mm. Merle‘s conclusion formulates what happens to one‘s
identity with the change of one‘s settlement. A sense of belonging gets
inseparable from a sense of place. The identity undergoes the painful process
of alteration and modification. It is only the old Mr. Touchett who kept his
American physiognomy ―in the best order‖(1:34). The quotation also echoes
Henry James‗s own ambivalence as regards his own exile. In his article ―The
Eager Exile of Henry James‖, Francis MacManus actually expresses his
doubt whether his exile was really ‗eager‘ quoting his statement in one of his
interviews during his last years. ―If I were to live my life over again, I would
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be an American. I would steep myself in America, I would know no other
land. I would study its beautiful side. The mixture of Europe and America
which you see in me has proved disastrous. It has made of me a man who is
neither American nor European‖ (MacManus, p.109). Later, Madame Merle
confesses to Isabel frankly, avoiding the details, her life full of predicaments.
Though on the surface she represents a fine lady, her ―wedge-shaped core of
darkness‖ is hidden from those around her. The critic Mary S. Schriber is
nearer to the truth when she claims that ―No American novelist of the
nineteenth century better understands the complexities of women‘s place in
society than Henry James‖ (Schriber, p. 441). She focuses on the protagonist
Isabel and her inconsistent character. However, Madame Merle suffers even
more due to the ―complexities of women‘s place‖ among James‘s women
characters but she meets her destiny in a different way from other women
characters. She deftly plays the role of an impeccable lady because she is
keenly aware that it is impossible to escape from the society one lives in.
James is generous in endowing her with almost all the skills a perfect lady is
supposed to have:
When Madame Merle was neither writing, nor painting,
nor touching the piano, she was usually employed
upon wonderful tasks of rich embroidery, cushions,
curtains, decorations for the chimney-piece; an art in
which her bold, free invention was as noted as the
agility of her needle. She was never idle, for when
engaged in none of the ways I have mentioned she was
either reading (she appeared to Isabel to read
‗everything important‘), or walking out, or playing
patience with the cards, or talking with her fellow
inmates (19:270).
Even the cynical Ralph thinks that Madame Merle is ―too good, too kind, too
clever, too learned, too accomplished, too everything‖ (23:347).

Though

every character is flawed with ―some little black speck‖, Madame Merle is
infallible: ―She‘s the great round world itself!‖ (23:347) is Ralph‘s final
estimate of Madame Merle. However, like the majority of complex characters,
Madame Merle is a divided character, a character of opposites. From the very
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beginning of the novel we see her as an exemplary lady of the upper class
community though according to William Veeder, she ―fits readily into the
literary tradition of the femme fatale‖ (qtd. inVolpe, p.393). It is important to
note here though that James‘s femme fatale is different from the traditional
one in that she used her beauty, intellect and sexuality only with Osmond, a
man not easily open to seduction. James does not give any other examples of
her endeavours to tempt men. Be it otherwise, Mrs. Touchett would never
have her for a friend and she would never be accepted by the upper class
people. We can only make a guess that it was great love on her part that
forced her to ignore the predetermined roles prescribed for ladies, the rules
she strictly observes.
Ruth Shepard Phelps, in her article ―The Lady in Fiction‖, makes an
important distinction between the true lady and the great lady: ―The true
lady resembles the great lady in being distinguished by the things she may
not do; the difference is in her sanction. Those are things she will not let
herself

do,

her

inhibition

without‖(Phelps, p.767).

comes

from

within---the

other‘s

from

However, whether true or great, ―All the ladies

experience a conflict between their nature and their mask, their feminine
personality and their social persona, their innate inclinations and their
acquired taste‖ (Porat, p.134).Though in contrast to Isabel who can be
considered a true lady, Madame Merle is a great and grand lady, the fact
stated by a variety of critics ranging from Henry James‘s contemporaries up
to modern ones. Henry James‘s attitude to this character is very ambiguous
but far from being negative. Though he creates the ground to call her ―evil‖,
himself as the writer as well as the narrator and through Isabel does not
conceal his admiration for her being ―a woman of strong impulses kept in
admirable order‖ (18:250). He calls her ―a personage‖ ―so completely
equipped for the social battle‖ (40:541). Even Isabel after having been
betrayed by Madame Merle wonders whether ―the great historical epithet of
wicked were to be applied‖ to her ―intimate friend of several years‖. (49) In
his Notebook, he emphasizes Madame Merle‘s ―suppressed feeling of
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maternity‖ (James 1992:6), and, in the novel, does his best to justify her
when her impulses are not kept in order. He does not want anything to
―injure very much the impression [...]‖ (James 1992: 7), For example, when
Madame Merle displays some covert feelings of jealousy as regards Mr.
Touchett‘s will, the narrator notes: ―I am far from wishing to picture her as
one of the hungry mouths or envious hearts of the general herd, […]‖
(20:291). He is even upset that she had ―desires that had never been
satisfied‖ (20:292).So, it‘s not Henry James‘s intention to have his readers
resent Madame Merle.
Isabel sees immediately that Madame Merle had gone through hardships:
―I‘m afraid you‘ve suffered much,‖ (19:271). She remarks relying on the fact
that Madame Merle sometimes says things that people who have always
been happy wouldn‘t have found out (19:272).Madame Merle is without
pretence when she speaks about herself, and she does not pretend to be a
happy woman: ―[…] what have I got? Neither husband, nor child, nor
fortune, no position, nor the traces of a beauty that I never had‖ (19: 281).
From her further confessions one can conclude that she does not think
happiness to be easily available: ―[…] even the hardest iron pots have a little
bruise, a little hole somewhere. I flatter myself that I‘m rather stout, but if I
must tell you the truth I‘ve been shockingly chipped and cracked.‖(19:272).
The metaphor ―cracked‖ is used twice in the novel: the first one used by
Madame Merle herself points to her complicated fate and the vicissitudes of
her life,

the second ‗crack‘ (49:701) in Osmond‘s cup in Madame Merle‘s

place suggests the failed relationship between Madame Merle and her former
lover. When Isabel expresses her belief in the better days to come for
Madame Merle, she protests by noting ―What have my talents brought me?
Nothing but the need of using them still, to get through the hours, the years,
to cheat myself with some pretence of movement, of unconsciousness‖ (19:
281).
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It takes many chapters to fully understand why she is ―shockingly chipped
and cracked‖ (19:272). The main cause of her ―chips and cracks‖ is
undoubtedly her unhappy motherhood. Madame Merle is deprived of her role
as a mother, but she is also deprived of her role as a surrogate mother. This
role she unwillingly passes to Isabel who takes it over feeling a great
affection towards her step daughter. When she designs Osmond and Isabel‘s
marriage, money is not her only motive. She is strongly convinced that
Isabel‘s sensitivity and morality will not let her mistreat Pansy, and she
proves right in her expectations. However, when she sees Pansy‘s ―ardent
coercive faith‖ (40:547) towards Isabel, she cannot help feeling jealous of her,
the fact which Henry James regards to be quite ―natural‖ (James 1992:6). In
ch.22, we have the first encounter of Madame Merle with her daughter, but
she had visited Pansy in the convent ―more than once‖ (22:326).Isabel, when
she meets Pansy for the first time, fails to see the likeness in Madame Merle
and Pansy‘s appearances. Like Madame Merle, she had ―fair hair‖ (24:35)
and ―white hands‖ (30:432).

Madame Merle‘s claim that she had known

―little Pansy very well, better almost than anyone‖ (40:543) reveals nothing to
Isabel. In this case, as always, James sounds so sympathetic towards
Madame Merle‘s position: ―In any event this whole matter of Mm. Merle is
[…] a very ticklish one- very delicate and difficult to handle. To make it
natural that she should have brought about Isabel‘s marriage to her old
lover- this is in itself a supreme difficulty‖ (James 1992: 6). The Countess
Gemini who does not conceal her dislike of her, says something in her
defence when it comes to the sacrifices made by Madame Merle for the sake
of Osmond: ―Now see how much better women are than men! She has found
a wife for Osmond, but Osmond has never lifted a little finger for her. She
has worked for him, plotted for him, suffered for him; and the end of it is
that he‘s tired of her‖ (51:732). Isabel‘s likening her to Niobe, the
mythological embodiment of grieving mother is not accidental. Though she
did not turn into a stone weeping a stream of tears when deprived of all her
maternal rights, her relationship with Pansy is far from perfunctory. Like
214

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
III. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu
Osmond, she also wants to marry her off to a wealthy man knowing that it is
the material wealth that matters in her society. In this case, she is definitely
anti-Emersonian being convinced that one‘s self is socially constructed and
people ―measure each other by what one has rather than what one is‖
(Gorra, p.113).
Pansy‘s attitude to her, which is far from daughterly feelings, makes
Madame Merle more miserable. During their encounter at the convent,
before Isabel‘s leaving for England, Pansy‘s poignant remark ―I don‘t like
Madame Merle‖ (52:745), makes even Isabel feel uncomfortable. The only
thing Pansy likes about her is her playing the piano. Though Madame Merle
does not hear the statement, she is nevertheless acutely aware of her
daughter‘s real feelings towards her. There is a note in James‘s Notebooks
that does not find justification in the novel. It is his claim that ―as regards
Pansy the strangeness of her conduct is greater; but we must remember that
we see only its surface- we don‘t see her reasoning‖ (James 1992:6). Even so,
there is no any inkling of her ―strangeness‖ in terms of Pansy. She becomes
vile only to contribute to her unacknowledged daughter‘s prosperity. When
Pansy‘s marriage with Lord Warburton fails, the stable identity of an ideal
lady she demonstrates at the beginning of the novel goes to pieces. Madame
Merle who always ―suffered in silence‖ (39:529), who is ―armed at all points‖
(40:541), ―so completely equipped for the social battle‖ (40:541), fails to keep
up appearances on this occasion:
Madame Merle, as we know,(the narrator claims) had
been very discreet hitherto; she had never criticized;
she had been markedly afraid of intermeddling. But
apparently she had only reserved herself for this
occasion, […]She had suffered a disappointment which
excited Isabel‘s surprise- our heroine having no
knowledge of her zealous interest in Pansy‘s marriage;
[…] (49:688).
―Have I been so vile all for nothing?‖ (49:703) she ―wails‖ when left alone
after a painful conversation with Osmond.
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Diana Bellonby, unlike the majority of critics focusing more on her evil
design than on her tragic maternity‖,

in her impressive article ―The

Surrogate-Author Function in The Portrait of a Lady: A Theory of Influence‖,
identifies Madame Merle with the French writer George Sand relying on H.
James‘s numerous panegyric essays on the latter: ―Merle‘s Sandian
mysteriousness, social prowess, scandalous love affair, and tragically
occluded maternity symbolize the self-effacing, doubly gendered power of
artistic reproduction James at once exploits and anxiously counteracts‖
(214). Calling her ―‖English

literature‘s best- known secret mother‖(215),

who in fact ―reaches greatness only in the act of self-erasure‖, the critic is
one of the few who empathises with her maternal dilemma. Her article is a
persuasive answer to those who make her the most notorious woman
character ignoring her true motivation and her self –effacement at the end of
the novel. Diana Bellonby rightly thinks that Madame Merle ―performs the
absence of maternity and its attendant self negations‖ (218). Isabel, who
herself experienced maternity feelings only for a brief period of time, bursts
into tears gasping: ―Ah, poor, poor woman!‖ (51:727), and ―Poor woman —
and Pansy who doesn‘t like her‖ (51:729), the reaction that shocked
Countess Gemini, who would not and could not perceive Isabel‘s compassion
towards her old friend.
The word ―poor‖ is referred by the narrator almost to all the characters in the
novel but never to Serena Merle, H. James‘s white blackbird. However, he
lets Isabel use it twice to emphasize the lady‘s misery: First, when she
ponders on the reasons of Madame Merle‘s getting involved in her marriage,
second, when she learns the truth about Pansy‘s true parentage. In chapter
49, after Isabel‘s exclamation ―Poor, poor Madame Merle‖, the narrator
intrudes again stating that ―compassion would perhaps have been justified if
on this same afternoon she had been concealed behind one of the valuable
curtains of time-softened damask which dressed the interesting little salon of
the lady to whom it referred; […]‖ (49:696).Isabel‘s compassion towards
Madame Merle, as regards her position is really justified since it is in this
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scene that this impeccable lady drops her mask and reveals her true private
self behind her ―shell‖ (19:283).At the beginning of their conversation,
though ―she looked exquisitely calm‖ (49:697), she gradually loses herself
possession due to Osmond‘s ruthless attitude. When Osmond pretends not
to know the reason for her worry, she starts to speak with ―a sudden
outbreak of passion, a burst of summer thunder in a clear sky‖ (49:698699).

Quite a different woman emerges before us with her misery and

turmoil she had been concealing for so long. A woman who lost the ability to
weep because Osmond had dried up not only her tears but soul as well
(49:699). She admits that she ―was vile this morning‖ she ―was horrid‖ in her
treatment of Isabel because of Pansy (49:699). She is keenly aware of the
harm done to her friend. ―How do bad people end? – especially as to their
common crimes. You have made me as bad as yourself‖ (49: 699). In this
episode, she ―recognizes the tragic mistake she made in exchanging her
feminine genius, her sympathies and antipathies, for a ―false position‖
(Porat, p.137).
Michael Gorra‘s claim that ―Madam Merle is an easy case‖ (315) can hardly
be

justified.

This

wise,

charming,

graceful,

mysterious

and

over-

sophisticated woman in the world is a complex character torn between her
public and private self. Towards the end of the novel, we see the last of her
as a miserable woman who leaves Europe for America perhaps never to see
her daughter again. Though Isabel presumes that Madame Merle ―will make
a convenience of America‖ (54:765), it is unlikely to be the case. It is ―a ride
into darkness‖ (qtd inWilliam T. Stafford, p.118). We can assume that she
will go on playing the role of an elegant lady living ―entirely by reason and by
wisdom‖ (40:542), but underneath will be concealed her unfulfilled desires
and hopes, the eternal attendants of women‘s fate. Henry James once again
reminds us of the general truth: in literature as well as in life it is practically
impossible to achieve a wholeness of identity. Madame Merle is not a unified
whole self, which makes her a tragic character. The critic is far from the
exaggeration when she calls her departure from Europe ―a death called exile‖
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(Bellonby, p.219). Her example proves that being a divided self prevents one
from achieving wholeness of identity; the result is a sort of identity crisis.
She is perhaps the most suffering character in the novel. If Isabel still has a
chance to change her destiny, Madame Merle has long missed it. The three
selves intersect with each other, her private self taking over at the end of the
novel. She does not stay in Italy to design something new to be near her
daughter. She is obviously frank when she says to Isabel ―‗You are very
unhappy, I know, but I am more so‘‖ (52:747). She becomes acutely aware
that nothing in life is worth being a vile. She goes back to her birthplace a
regretful lonely self having lost her friends and her daughter forever.
Whatever further interpretations by critics are to come, Mm. Merle will
continue to remain a timeless character in Henry James‘s canon.
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