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Önsöz 

1991 yılında kurulan Sanart Derneği Türkiye'de görsel sanatları destekleme amacına hizmet ederken etkinliklerinde çok- 
boyutluluk yaratmaya her zaman özen göstermiştir. Sanatı farklı disiplin ve düşün açılarından anlamak we anlatabilmek, 
olabildiğince çok kültürel perspektifi gündeme getirebilmek, kuram, uygulama we toplum açısından sanatı değerlendire- 
bilmek, yaşanılan güzellikleri, değerleri kalıcı kılmak we olabildiğince yayabilmek Sanart Derneği'nin bütün etkinliklerinde 
belirleyici olmuştur. Farklı yaklaşımları ve etkinlikleri bütünleştirebilmek için iki ya da üç yıllık bir dönem bir tema etrafında 
gelişen sergi, açık oturum, seminer, gösteri, konferans gibi tanıtıcı etkinliklerle başlayıp, uluslararası bir sempozyum ve 
onu destekleyen sergi we gösterilerle noktalanmaktadır. 

Ekim 1992'de birincisi yapılan sempozyum "Kimlik, Sınırsallık, Mekan" temasını işliyor we ilgili sergiler sunuyordu. 
Zamanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ile yapılan işbirliği sonucunda kente bir Selim Turan heykeli de kazandırılabildi. 
Ikinci etkinlikler dönemi teması "Sanat ve Tabular“ iki yıla yayılan panel ve seminerlerden sonra 46 Mayıs 1995 tarih- 
lerinde uluslararası bir sempozyum ve ilgili sergilerle sonuçlandı. 

Bütün etkinliklerini yayına dönüştürerek güncelliklerini korumak, ve böylece aynı zamanda Türkiye'de sanat tarihi've 
eleştirisinin gelişmesine katkıda bulunmak Sanart Derneği için önemli olmuştur. Elinizdeki yayın "Sanat ve Tabular“ sem— 

' pozyumunun bildirilerini özgün dillerinde ve Türkçe olarak sunmaktadır. Bu yayını, metinleri içeriklerine göre tekrar grup— 
landırıp sempozyum düzeninden farklı bir kitap olarak sunmayı, daha kolay izlenebileceğini düşünerek, tercih ettik. 
Konferansçıların konuşma dilini tercih ettikleri durumlarda metinleri olabildiğince özgün halleriyle koruduk. 

Profesör Leo Steinberg'in bildirisini yalnızca Türkçe olarak basabildiğimiz için özür diliyoruz; 

Edward Lucie-Smith'in üç gün boyunca sempozyumu hiç yorulmadan izleyerek sonunda yaptığı değerlendirme 
konuşmasını burada bildirilerden önce basmayı uygun gördük. Zira Edward LucieSmitlf' ın sunuşu yalnızca bidirilerin bir 
yorumu değil, aynı zamanda 'Tabu' konusuna çok farklı ıre geniş bakış açılarından ışık tutan ve konuyu tarihsel ve toplum- 
sal perspektiflerden inceleyen niteliktedir. 

Bu vesileyle sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm katılanlar we düzenleyicilere, bu kitabın 
hazırlanmasında emeği geçen herkese ıre Sanart Derneğini kuruluşundan bugüne destekleyenlere Sanart Derneği en 
içten teşekkürlerini sunmayı borç bilir. 

Jale Nejdet Erzen 





Foreword 

Sanart Association which was founded in 1991 has always paid special attention to give a multidimensional quality to its 
activities, in its efforts to promote and support the visual arts in Turkey. ln all the activities of Sanart, to be able to 
understand and explain art from many disciplinary perspectives and from different approaches, to be able to bring into 
attention as many cultural perspectives as possible, to evaluate art from theoretical, applied and societal dimensions 
and to assure the continuity and diffusion of artistic experiences and values have been decisive aims. To create a rich 
integration of diverse approaches and varied activities, cycles of two or three years are organized around a chosen 
theme, starting with introductory activities such as exhibitions, panel discussions, seminars, performances, and ending 
with an international symposium that is supported by exhibitions and performances. 

The first international symposium of Sanart was held in October 1992. lt was centered around the theme of "ldentity, 
Marginality, Space“. The Greater Municipality of Ankara of the period cooperated with Sanart to erecta sculpture of the 
late Selim Turan in one of Ankara's parks. The second cycle's theme was "Art and Taboos"; after two years of pre—sym- 
posium panels, seminars and exhibitions on the subject, the cycle was completed by an international symposium on 
May 4-6, 1995. 

It has always been important for the Sanart Association to make publications of all its activities, also in the hope to con- 
tribute to the development of art history and criticism in Turkey. This publication presents the papers which have been 
given during the international "Art and Taboos" symposium, in both their original languages and in Turkish. To facilitate 
for the reader to follow such diverse contents, the articles have been grouped under new headings, quite differently 
than in the order of the symposium. ln cases where the speakers did not use a written text, the editors have tried to be 
as faithful to the spoken language as possible. 

We apologize for printing Pofessor Leo Steinberg's text only in Turkish. 

We thought it would be more appropriate to print the summarizing lecture of Mr. Edward Lucie-Smith, prepared through- 
out the three days ofthe symposium by untiring attention, in the beginning of the book rather than at the end. We think 
that it is not only a very elucidating evaluation, but also an extremely insightful explanation of taboos from many differ- 
ent and wide perspectives as well as an analysis of the subject from social and historical aspects. 

We take this opportunity to extend our sincere thanks to all those who have contributed to the symposium by taking 
part in the sessions or in the organization, to all those who have helped with this publication in all its details, and to all 
those who have, from its beginning till today, supported Sanart in many ways. 

Jale Nejdet Erzen 
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SEMPOZYUMUN YORUMU 

Edward-Lucie Smith 

Bana tamamen imkânsız bir görev verilmiştir. Burada 
sunulan bildiriler, çok çeşitli disiplinlerin alanlarını 
kapsamış, Bizans dinbiliminden, Fransız yapısal 
felsefesinin en son gelişmelerine kadar uzanmıştır. 
Bütün bunları anlamlı bir potada birleştirmek kanımca 
hiç kimsenin kolayca yapabileceği bir iş değildir. 
Benim yapmaya çalışacağım şey biraz daha farklı 
olacaktır. Buradaki rolümün özetlemekten çok, 
değerlendirmek olduğunu fark etmiş bulunuyorum. 
Meslektaşlarımı değerlendirmek durumundan 
kurtulmak iStemenin yanı sıra, yeterince 
odaklaşılmadığını düşündüğüm bazı konuları 

' gündeme getirmek istiyorum. Bu sabah konferansa 
gelirken, dostum Charbel Dagher hiçkimsenin Şeytan 
Ayetleri (Satanic Verses) kitabıyla güya tanrıya 
küfrettiği için İslami bir "fetva"ya maruz kalan, Hint 
asıllı Salman Rüştü'den söz etmemesine şaşırdığını 
söyledi. Burada Rüştü'den söz etmek, sadece onun 
dünyadaki en ünlü sansür kurbanı olmasından değil, - 
aynı zamanda da, kanımca, tüm sempozyumun 
arkasında yatan ve açıkça söylenmeyen bir şeyin, 
bü tün İslam dünyasında yükselen Köktendincilik 
olduğundan gerekmektedir. Bu konu bazı 
konuşmacılar tarafından, özellikle de Cezayir'den 
Mohammed D jehiche ve Pakistan'dan Hasan 
Shahnawas Zaidi tarafından ele alınmış ve onlar kendi 
ülkelerindeki aşırı, iç karartıcı gelişmelerden çok açık 
biçimde söz etmişlerdir. ”Fakat ben, sadece İslam'a 
karşı "Batı'nın" tarafını tutmayacağım. 

Önce, Mondzain—Baudinet'nin ikonoklastik (imge 
kırıcılığa ait) çok ilginç veçok da alıntılı bildirisinden 
başlayacağım. Baudinet, İkonoklazm'ın doğasında, 
temelde, saf ve temizi, temiz olmayanı kirli'den 
ayırmak için bir çaba olduğunu söyledi. Kanımca bu, 

' . İslami çevrelerde, bugün mevcut köktendinci 
düşüncenin de varmak istediğidir. Burada asıl 
söylenmesi gereken, bilinmeyen bir geçmişe kadar 
uzanan, büyüleyici bir tarihsel devamlılığın olduğudur. 
Şu anda bulunduğumuz yer, dünyada sadece en eski 
medeniyetlerin ortaya çıktığı bölge değil, aynı 
zamanda da, tektanrılı akımların doğduğu yerdir. Ve 
bu tektanrılı akımlar sadece tek bir biçim değil, 
Yahudilik, Hırsitiyanlık ve İslamiyet gibi, çok değişik 
biçimler almışlardır. İslamiyetin bu bölgeleri ele 

geçirmesi Bizans döneminin ortalarında, yerel nüfusun 
duyduğu sadakatsizlikle kolaylaşmıştır ve bu 
_sadakatsizliğin dinbilimsel temelinde birçok 
Hıristiyanın İslamiyeti Hıristiyanlığa tercihi 
yatmaktadır, çünkü merkezi hükümet tarafından iddia 
edildiği biçimiyle Hıristiyanlık, kendi doğalarının 
derinliklerinde yatan bu ikilemi itiraf etmemekteydi. 
İkilemden söz edince, kanımca burada, bu 
sempozyumda zaman zaman yapıldığı gibi, büyük bir 
atlama'yaparak, modern sanatın doğasına bakmamız 
gerekmektedir. Ahmet Oktay, Gide'den alıntı yaparak, 
"sanat baskıdan doğmuştur" dedi ve bildirisinin 
devamında bu önermeden biraz uzaklaştı. Bence, 
sanatta modernizmin tüm tarihinin s'ınıraşmak 
(traiısgression) fikrine dayandığını açık bir biçimde 
söylemek gerekir ve özellikle modernizme bu 
şaşılacak gücü, enerjiyi veren de bu yasa çiğneme 
düşüncesidir. Yani, modern sanatta hiçbirşey, birşeye 
karşı çıkmadan olmaz. 

İşe bazı ana bildirilerden bazı uçları alarak başlayalım. 
Jean Lancri bize Manet'nin Olympia'sınm çok ayrıntılı _ 
ve derin bir analizini sundu. Onun söylediklerine 
sadece birkaç şey eklemek istiyorum. Manet'nin 
Olympia'sının ilk modern sanat eserlerinden biri olma 
iddiası vardır. Bunun nedeni, onun geleneğin alaycı 
bir gülünçleme(parodi)si olmasıdır ve modernizm de 
gülünçlemeden doğmuştur: Fransızların "Blague" 
(ciddiye alınmayacak hikaye) dedikleri şeyden. 
Manet, herhalde kendi çıplağı ile Tiziano'nun 
Urbino'lu Venüs'ü arasındaki paralellikleri onu ilk 
izleyenler tarafından fark edileceğini biliyordu ve 
Urbino'lu Venüs'ün temsil ettiği normdan sapmış 
olmasının izleyicileri rahatsız edeceğini bekliyordu, ve 
öyle de oldu. Fakat Manet'nin kariyerinde dikkati 
çeken başka bir nokta da onun birçok modernistin 
müjdecisi olmasına karşın, bıraktığı etkinin, özellikle 
toplumsal etkilerinin hiçbir zaman tam olarak 
denetiminde olmadığıdır. Son zamanlarda onun 
hakkında yazılmış mükemmel biyografileri okursanız, 
hepsinde, onun resmen takdir edilmeyi bekleyen ve 
resimlerinin neden olduğu rahatsızlığa devamlı olarak 
şaşıran kişiliğinden söz edildiğini görürsünüz; zaten 
resmen tanınmamasının nedeni de bu rahatsızlıktı. Bir 
bakıma Manet bir çocuk gibiydi ve kendi neden 
olduğu tepkilerin şiddetine şaşırmaktaydı. Kanımca 
bu, modernizm tarihinin her zaman bir boyutu 
olmuştur. Önemli bir ayrıntı olduğunu düşündüğüm 

_ iki ayrı noktayı ele alalım. Lancri, Olympia'nın 
boynundaki siyah kurdeladan söz etti. Bu kurdelanın 
kökeni herhalde Fransız Devrimi modasında 



yatmaktadır. Giyotin cezasına çarptırılmış soylular, 
hapishanede partiler verdikleri zaman, kadınlar onları 
birkaç gün sonra bekleyen kaderleriyle alay 
edercesine boyunlarına kırmızı bir kurdela 
bağlıyorlardı. Dolayısıyla Olympia, kafası kesilmiş, 
başı gövdesinden ayrılmış, sadece gövde olarak temsil 
edilmiş biridir. Gulammohammed Sheikh'in bize 
gösterdiği diyalardan birinde, bir Hint minyatür 
resminde taın olarak bu, yani başın gövdeden 
kesilmesi vardı. Ancak bu kez sanatçının değil, bir 
"ikonoklast"ın (imge kırıcısının) işiydi bu ve o temsili 
öldürmek istemişti. 

Sheikh'in bildirisinde yer alan ve insana çarpıcı olarak 
gelen bir diğer şey de, güya tahrik edici temsillere 
olan tepkilerin tutarsız oluşudur. Bildirisinin başında 
Sheikh bize Khajuraho gibi yerlerdeki mabet 
heykellerinin bir dizi diyasını gösterdi; bu heykeller 
açık bir biçimde cinsel ilişkileri sergiliyorlardı ve o 
bize, bunların Hindistan'da zengin kültürlerinin mirası 
olarak algılandığını, ancak sinema gibi modern 
Hindistan'da en popüler temsil biçimlerinden birinde 
bile, ekranda sevgililerin öpüşmelerine izin 
verilmediğini hatırlattı. Tutarsızlık kanımca kültürel 
kaygıların köküne sıkıca bağlıdır. Bana göre, bütün 
sunulan bildirileri bir bü tün olarak ele alırsak, bu 
konferansın arkasında yatan gerçek tema, toplumların 
ve bu toplumların temsilcileri olan çeşitli sanatçıların 
insan kaygıları ile nasıl bir anlaşmaya vardıklarıdır. 

Önce bu kaygının doğasına göz atalım. Kaygıdan 
kurtulmak istemek, insanların özelliğidir; kaygı bir 
nesne gibi içimizde bir yük olarak algılanmaktadır; 
insanın kendisiyle birlikte taşıdığı ve başka bir yere 
atmak istediği birşey gibidir. Temelde, Türkiye'deki 
köktendinci İslam hareketini böyle bir şey gibi 
görebiliriz: Türk halkını, modern dünyanın 
gelişmelerinin getirdiği kaygılardan kurtarmak için 
gösterilen kolektif bir çaba. Bu, kanımca geleneksel 
bir gelişmeden çok daha fazla, çağdaş bir durumdur. 
Çünkü, yapmak istediği insanları topluluklardan, bir 
zamanlar yerleşik oldukları büyük çadırlara-taşımaktır. 
Bunun mantığı, doğacak olan kaygıyı kökünden 
kopartmak ve ondaıı kurtulmak için onu koyabilecek 
yeni bir yer aramaktır. Fakat bu koşullarda kaygıdan 
tamamen kurtulmak mümkün olmadığı için ortaya 
giderek artan psikolojik bir gerilim çıkmaktadır. Tüm 
sempozyumun içeriğinin ve konferansın kapsamının 
da kanıtladığı gibi, gönül rahatlığıyla, tüm üçüncü 
dünya ülkeleri ve batılı olmadıkları kabul edilen 
ülkeler arasında en batılı olarak tanımlayabileceğimiz 

Türkiye'nin, Doğu ile Batı arasındaki benzeri olmayan 
konumu, ortaya çıkan psikolojik gerilimi daha da 
arttırmaktadır. Türklerin meşgul oldukları kouların, 
örneğin Beethoven'in müziği, psikolojideki en yeni 
gelişmeler ve Fransız felsefesi olduğunu izledik. 
Bütün bunların burada entelektüel geçerlilikleri 
vardır. Ancak bunlar, henüz kökleri tan anlamıyla 
Batı'da olmayan bir toplumda bulunmaktadır. Ve 
kanımca bu durum bir dizi ilginç ve çekici karşıtlıklar 
ve uymazlıklar yaratmaktadır. Bir örnek verecek 
olursak, avant-garde sanat, Ankara garında izlediğiniz 
bir serginin sansür edilmesine karşın, Türkiye'de 
gerçekten canlıdır. Buna rağmen, Batı'daki biçimini 
aynen almamaktadır. Nedeni İslam ve Osmanlı 
kültürünün doğasındadır. Soyutlama sorunu, herhangi 
hayali bir batı sınırının ötesinde algılandığından çok 
daha farklı görülmektedir. Türkiye'deki sanat 
geleneğinde fıgür geleneği yoktur. El yazmalarında 

' figür olmasına karşın, klasik Osmanlı sanatında 
figüratif resim aııa ifade biçimi değildir. Klasik 
Osmanlı sanatı, mekânı biçimlendirme sanatıdır, 
mimaridir ve birçok mimari eseri süsleyen o güzel 
işlemeli çinilerde olduğu gibi desen sanatıdır. Biraz 
daha ileri giderek klasik Osmanlı sanatının mekanı 
sınırlama sanatı oldıığunu da söyleyebilirsiniz. Çünkü, 
Aya Sofya ile Osmanlı mimarlarının ve de özellikle 
Aya Sofya'yı model aldığı söylenen Mimar Sinan'ın _ 
yapıtları arasındaki temel farkı inceleyecek olursanız, 
Aya Sofya'nın sanki sınırları yokmuş gibi, sınırsız bir 
mekân havası verilmek için yapıldığını, ve 
aydınlanmanın ve sütunların, gözü sınırların nerede 
olduğu konusunda aldatan bir biçimde konduğunu 
görebilirsiniz, ve buna karşılık Aya Sofya'nın 
İstanbul'daki en önemli halefı olan Süleymaniye 
Camisine baktığınızda, tam tersinin varolduğunu ve o 
muazzam mekânın özellikle sınırlandırıldığını 
görürsünüz. Burada da, kanımca Orta Asya'nın sonsuz 
bozkırlarından, mekânlarından gelen, göç eden 
insanların psikolojik durumları böyle bir sınırlamayı, 
onları rahatlatan ve kaygılardan kurtaran bir 
sınırlamayı gerektirmektedir. Fakat her iki kültür için 
de, -melez Türk kültürü ve Batı kültürü- avant—garde 
tarihi boyunca canlı kalmış bir konu vardır; o da 
vücuda ve cinselliğin temsiline karşı alınan tavırlardır. 
Bu tutumlar, burada olduğu kadar Batı'da da tehdit 
edicidir. Şimdi bazılarınızın yerlerinden fırlayıp karşı 
çıkacaklar, bunu protesto ederek Batıda, özellikle 
A.B.D. ve İngiltere'de ve önceleri komünist olmamış 
ülkelerde insanların kendilerini bu konularda ifade 
etmekte çok daha özgür olduklarını söyleyeceklerdir. 
Ancak, meslektaşım Philip Stokes'un da dikkati 



çektiği gibi, bu özgürlük çok eşitsiz biçimde 
dağılmıştır ve her an geri alınabilir. İslam'daki kökten 
dinciliğe bir oranda eşit sayılabilen bir noktaya, 
Batı'daki feminist topluluğun her tür erotik temsile - 
şiddetle karşı çıkan köktendinci feminist kesimine 
dikkati çekmemin yararı var kanısındayım. Bu kesim, 
bu tür temsilin kadınlara karşı şiddeti körüklediğini 
iddia etmekte, ancak ileri sürdükleri sava şiddetin 
temsil edilmediği eşcinsel erkek temsilini de 
katmakta ve lanetlemektedirler. Dolayısıyla, 
Doğu'nun yeni Püritanizm'i, (din ve ahlak bağnazlığı) 
Batı'nın yeni Püritanizm'i ile eşleşmektedir. 

Kendi kendime bunun bütünüyle kötü bir şey olup 
olmadığını soruyorum. Çünkü burada sanatın baskıdan 
doğduğunu söyleyen Gide'e geri geliyorum. Son 
yılların sanatına, modernizmin tüm tarihine değil de, 
sadece son on-onbeş yılın sanat ürünlerine 
baktığımızda -bir sanat eleştirmeni olarak özellikle 
uzmanlaştığım bu döneme- bana en çarpıcı gelen şey, 
dilin yitirilmiş olmasıdır. Bundan ne anladığımı 
açıklayayım. Dil bir dizi tanınabilen referans 
noktasıdır. Dinleyiciden bunları ortaklaşa bilmeleri 
beklenir. Geçenlerde New York'da bu sempozyumdan 
bütünüyle ayrı, başka bir sempozyuma katıldım; 
Alman sanatçı Joseph Beuys üzerine itli. İki şeyden 
çok etkilendim, sempozyumun içeriğinden ve ziyaret - 
etmeye vakit bulabildiğim tek sergiden, hala devam 
eden Whitney Bienali'nden. İnsanlar kendilerine, 
doğal olarak, neden Beuys'den bu kadar 
etkilendiklerini soruyorlardı. Burada “Tabu” 
konusunda bizim yaptığımız gibi onlar da bu sorunun 
etrafında dönüp duruyorlardı. Kabul etmeye pek 
yanaşmadıkları ve bana da çok açık gelen Beuys'u 
modernist bağlantıda eşsiz kılan, özellikle yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında, onun bütün diğer 
sanatçılardan daha çok, bir milli kimlik taşımasıydı. O, 
Beuys' un Alman mitine, veya Alman mit 
koleksiyonuna taktığı kılavuz— çengeldi ve onunla çok 
geniş kitlelere, özellikle de Almanca konuşan 
ülkelerdeki kitlelere kendini duyurabiliyordu. Onu, 
Jean d'Arc'la kıyaslayarak konferanstakileri biraz 
şaşırttım. Bir anlamda Beuys, fiziksel olarak bölünmüş 
bir ülkenin -Jean d'Arc zamanında da o ülkede çatışan 
iki yan vardı-_temsilcisiydi; onun kariyerinin olgunluk 
dönemi Doğu' ve Batı diye ikiye ayrılmış bir 
Almanya'da geçmişti ve temsilci olabilecek, kendinde 
odaklaşılabilecek bir figüre ihtiyaç vardı. İkinci olarak, 

. aynı Jean d'Arc'ın halkın arasından çıkıp kendini aziz - 
ilan ederek bir otorite figürü olması gibi, Beuys da 
modern sanatçıyı toplumsal bir otorite figürüne 

dönüştürdü ve şimdiye dek hiçbir sanatçıya _ 
verilmemiş olan toplumsal kuralları dikte etme rolünü 
üstlendi. Ve bunu yaparak da, kanımca, modern 
sanatın tanımını bütünüyle değiştirdi. Fakat tekrar 
sergiye dönecek olursak, genelde bulduğum şey, 
Batı'da evrensel olarak kabul edilen, aracı olan mitlere 
sahip olduğumuz için, temel konularda konuşmak için 
anlaşılabilir bir dilimizin olmadığıdır. Whitney 
Bienali'nde, kapıdan girişte karşılaştığımız ilk yapıt, 
acayip bit yontuydu: Tavandan iplerle sarkıtılmış çok 
sayıda eski şiltelerden oluşmuş bir yapıt. Bu havada 
yüzen nesneye biraz daha yaklaşıldığında şiltelerin 
arasında ezilmiş bayat pastalar görülüyordu ve eserin 
adı Şilteler ve Pastalar idi. Böyle bir eserle karşılaşan 
izleyici, doğal olarak bir açıklama bekler ve ben de 
New York'lu eleştirmenlerin nasıl bir açıklama 
getireceklerini merakla bekledim. Vardıkları ortak 
sonuç bunun bir "barınaksızlar" (homeless) yapıtı 
olduğu, çünkü Amerikalıların akıllarında sokağa 
atılmış eski şilteleri ve de sokakta yaşayanların 
onlardan yararlandıklarını çağrıştırdığı vardı. İkinci 
aşamada, bu eserin yorumu, evsiz-barksız insanlara 
(barınaksızlara) karşı toplumsal bir tavrın beyanı 
olduğuydu. Çünkü bayat pastalar, Mary Antoinette'in 
yiyecek ekmek bulamayan, açlıktan ölmek üzere olan 
insanlarla karşılaştığında güya onlara, "Öyleyse pasta 
yesinler!" dediğinin hatırlatılmasıydı. Bu açıklamayı 
bir an düşünecek olursanız, Şilteler ve Pastalar 
yapıtının, Amerika'da şu sıralarda herkesin zihnini 
meşgul eden barınaksızlık (homelessness) kaygısına 
karşı duramayacağını, sınırları zorlayacak yeterince 
güce sahip olmadığını görürsünüz; tıpkı bir önceki, 
iki-üç yıl süren AİDS kaygısının A.B.D.'de sayısız 
sergilere konu olması gibi. Fresno Müzesini ziyaret 
ettiğimde binadaki üç fotoğraf sergisinden iki 
tanesinin konusunun barınaksızlar olduğunu gördüm. 
Bugün San Francisco kentinde açılışı yapılan hemen 
her serginin bu konu ile bir biçimde ilgisi var. İnsan 
Batıda sanatın aniden ortaya çıkan modaların esiri 
olduğunu, rüzgar nereden eserse o yöne döndüğünü 
ve kültürel'bir yapısı olmadığını hissediyor. Kanımca 
Batılı olmayan ülkelerin şansı burada yatıyor. Bu 
ülkelerdeki bazı olgulardan hoşlanmayabilir veya 
onları açıkça beğenmediğinizi söylemekten 
korkabilirsiniz. Bir bütün olarak ele alındıklarında, 
farklı bir kimliğin ayrılmasını temsil ederler. Modern 
sanatta görmeyi istediğim ve de. bir derece olmakta 
olan, ilgi alanlarının merkezden ayrılması, ve 
çokkültürlülüğün bir gerçek olmasıdır. Sanatta, şu 
sıralarda sanatın merkezi denilen yerlerden çok 
çevresinde, yani sınırda çok daha büyük bir canlılık 



görmeye başlıyoruz. Bu da gerçekten cazip, büyüleyici 
bir durum yaratmaktadır veya yaratacaktır. Moda olan 
Fransız felsefi düşünceye dönecek olursak, orada bir 
tür semiyotik kavramların eyleme geçtiğini görürüz. 
Özellikle kültürün artık bir hiyerarşi olarak değil, bir 
ilişki ağı olarak ele alınması gerektiği görüşü, birçok 
yeni Fransız felsefi düşüncesine kaynak olmuş —kendi 
pek alışılmamış biri olmamasına karşın— Sassure'c 
kadar dayanmaktadır. Hiyerarşi düşüncesinden bir 
kere kurtuldunuz mu artık her kültürün kendi 
pazarlığını kendisinin yapma hakkına sahip olduğu ve 
bunun Batı düşüncelerine uyması gerekmediği, 
onlardan sağlıklı olan bölümlerini alıp kullanma ve 
diğerlerini, Batı için temelmiş gibi görünse bile, 
reddetme özgürlüğü olduğu görüşüne varırsınız. 

Bütün kapıları açmak ve batılı aydının içeri 
gelmesinden korktuğu şeylerin hepsinin birden sel 
gibi gelmesi bir bakıma kaygı verici olabilir. Ancak, 
diğer yandan baskı altında kalmış yaratıcı düşüncelerle 
ilişki kurabilmek için de muazzam bir şans, bir 
olanaktır. Bu sempozyumda sunulan en ilginç 
bildirilerden bazıları müzik üzerineydi, ve ilginçlikleri 
onların üs tün ve aşağı kültür sorununa eğilmeleri 
değildi. Türk müziğinin üst kültür düzeyi dinsel 
devrimler nedeni ile bastırılmış, ancak alçak düzeyde 
halk (folk) kültürüne yer bırakmıştı ve bugün, eğitimli 
Türk müzisyenlerinin arzularına karşın, müzikte 
gerçek canlılık, popüler veya "kitsch" dediğimiz türde 
vardır. Burada, batının, “kitsch”e ilişkin geçmişini 
çoktan çözmüş olduğunu da belirtmeliyim. "Kitsch"in 
postmodern yapıtlarda birincil önemde bir form ' 
olmasına neden olan en önemli örnek Jeff Koons 
hakkında, bir başkası onun bazı eserlerinin resimlerini 
yapmış. Böyle birşeye izin verildikten sonra, üst-aşağı 
kültürün bütün dünyası yer değiştirmeye, hangi şeyin 
yaşamsal önemde, hangisinin değerli veya daha 
önemlisi yararlı olduğu hakkındaki düşünceler 
değişmeye başlar. Kanımca biz burada çok önemli bir 
devrimin eşiğinde bulunuyoruz; bir kültürel 
transformasyonun başlangıcında ve bunun kaçınılmaz 
olarak yaygınlaşacağına inanıyorum. Çünkü, 
düşüncelerin bu kadar büyük bir hızla bir topluluktan . 
ötekine iletildiği ve küresel iletişimin bu kadar çabuk 
gelişimi karşısında, sömürge toplumlar merkezi 
sömürgeleştireceklerdir, ye bu sempozyumun 
arkasında yatan önemli/alt konu da zaten bu dur. 

Bir diğer önemli alt konu daha vardır ve onunla da 
sözümü bitirmek istiyorum. Herkesinde eminim 
kabul edebileceği gibi, son bir—iki gün içinde, burada 

sunulan bildiriler arasında en kapsamlı olanı Leo 
Steinberg'in Michelangelo'nun mm üzerine yaptığı 
olağanüstü çözümlemesiydi. Ona buraya geldiği ve 
bize yeteneğinin tüm boyutlarını gösterdiği için 
şükran borçluyuz. O çözümlemede de yine bir şey 
dikkatimi çekti. Steinberg, heykelin fiziksel bir analizi 
ile başladı, nasıl yapıldığını, formların oluşumunu, 
Meryem'in giyisisindeki kıvrımların aşırılığı gibi, fazla 
gözüken, ama aslında gerekli olan öğelerini anlattı. 
Sonra, çok daha derine inen psikolojik bir 
çözümlemeye geçti ve bize gerçekten neler olduğunu 
göstererek sonunda, eserin sadece annenin kucağında 
yatan oğul değil, gelinin kucağında yatan güvey 
olduğunu anlamamıza yardımcı oldu. Bu düşünce, 
Hıristiyan dinbiliminin derinlerinde kök salmış, ancak 
inançlara aykırı bir düşünce, bir tabudur. Üstelik 
tabu'ların, kökü en derine gideni, özellikle anne ile 
cinsel ilişkiye girme ensest tabusudur. Bu konuya 
konferansın bildirilerinde tekrar tekrar değinildiği 
dikkatimi çekti. Çok iyi bir sunuş yapan son 
konuşmacı da (Meyda Yeğenoğlu) aynı konuya 
değinmiştir. Bu özel bildiri hakkında düşünürken, 
konferans için geçerli olan birkaç şeyin daha 
eklenebileceğini düşündüm, 0 da sanatın kabul 
edilmesinde, sadece, sanatçı ile toplum arasında, 
bazan başarılı, bazan da başarısız ve hatta fiziksel 
şiddete dönüşen, sanat eserinin sansür edilmesine 
veya yok edilmesine kadar varan bir anlaşmanın rol 
oynamadığıdır. Kanımca Steinberg heykel 

' tamamlandıktan sonra Michelangelo'nun ona karşı 
değişen tutumunun çözümlemesinde bize, yaşlanan 
sanatçının bu gençlik ürünü olan yapıtından 
uzaklaştığını, neredeyse kaçtığını, çünkü bulduğu 
gerçek sonucun onıi korkutmaya başladığını çok iyi 
açıklamıştır. Tabu temasını tartışırken, insanın 
kendisine sorması gerekn bir soru, Michelangelo'nun 
bu heykel grubuna, ta başından beri bu mesajı 
vermeyi isteyip iste'mediğidir. Bu soruyu buradaki bir 
meslektaşıma sordum ve'o, "tabii ki" dedi, “çünkü, bir 
yontu ustası herşeyden önce yapacağı formları heykel 
oluşmadan aklında oluşturmak, planlamak 
zorundadır". Ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum 
ve kanımca gerçek bir sanat eseri, sanatçı ile içinde 
bulunduğu durum ve kullandığı malzeme arasındaki 
diyalog sonucu ortaya çıkar; ve eminim Pieta bitip de, 
Prof. Steinberg'in dediği gibi, Michelangelo imzaladığı 
tek eseri annesinden ayrılan çocuk gibi ondan 
koptuğunda, biraz şaşırmış, belki de şok olmuştur. Bu 
konferansın bildiri tutanaklarını hazırlarken bence bu 
düşünmemiz gereken bir noktadır. Günümüzde 
sanatçı sadece onu çevreleyen toplumla giderek daha 



. gerginleşen bir alışverişe girmiştir. Bu toplum ise 
devamlı yeni özel koşullar ortaya çıkarmaktadır, tıpkı 
Türkiye'de kısaca değindiğimiz, modern kapitalizmin, 
modern gelişmenin vs. sonucu aşırı nüfusun çadırlara 
yerleştirilmesi gibi. Fakat 0, sanat yapıtını ortaya 
çıkartırken, bu bütün sanat yapıtlarını içerir, edebiyat, 
mimarlık, müzik ve görsel sanatlar dahil, kendisiyle de 
toplumla olduğu kadar gerilimli bir diyalog 

. içerisindedir. Bir sanat eseri yapmak, kendi başına 
ürkütücü bir iştir, ve öteden beri eseri yaratanın kendi 
içinde bir dizi engeli yıkması ile ortaya çıkmıştır ve 
kanımca bunların toplu olarak adı tabu'dur. 

Dolayısıyla, bizim sempozyumda tartıştığımız, çeşitli 
tehlikelerle ilgili gerçeklerdir. Sanata dışsal olan 
tehlikelerde ve küresel toplumun hızlı bir evrime 
girdiği dönemde sanatı tehlikeye atan özel koşullardan 
süz ettik. Fakat, kanımca, kendimizin yarattığı .. 
terörizmden de konuştuk. Sempozyiımun gerçek ' 
sonucu, belki de hepimizi sadece içinde yaşadığımız 
toplum hakkında düşünmemiz değil, değerli ve kalıcı 
birşeyler üretebilmek için, kendimizle de tartışmamız 
gerektiğidir. " ' ' 



COMMENTARY ON THE 
SYMPOSIUM 
Edward Lucie-Smith 

Ladies and gentlemen, clearly I've been handed an 
absolutely impossible task. The papers given at this 
Conference have ranged over an enormous variety of 
disciplines; they have ranged from Byzantine theology 

- to the latest developments in French structural 
philosophy. To pour all these things together and 
make them into a single coherent whole, I think 
would be beyond the task of anyone. What I'm going 
to do is something rather different. I noticed that my 
role is not actually that of summarizcr, but that of 
evaluator. I'd like to get rid of the idea of sitting in 
charge of act on my fellow colleagues, but I would also 
like to raise a certain number of issues which do not 
seem to me to have been as yet fully focused. Mr. 
Charbel Dagher said to me this morning when we 

. were coming to 'the conference, that he was extremely 
_ surprised that nobody had mentioned the name of 

Salman Rushdi, the writer originally of Indian origin 
who is the subject of an Islamic 'fetva' because of the 
supposed blasphemy to be found in his book I113 

' Satanic Verses. It is appropriate to mention Rushdi 
here, not only because he is perhaps the world's most 
celebrated victim of censorship but because I think it 
is quite clear that the unspoken background to this 
whole conference has been the rise of fundamentalism 
throughout the Islamic world. This has been tackled 
by some of the speakers, notably by Mohammed 
Djehiche from Algeria and Mr. Hasan Shahnawas 
Zaidi from Pakistan who have given extremely clear 
but also extremely depressing developments in their 
respective countries. I don't want however simply to 
take the side of the "West" against Islam. Let me 
begin by looking first at Mrs. Mondzain—Baudinet's 
extremely interesting, extremely learned paper on the 
iconoclastical controversy. What she said was that the 
nature of iconoclasm was essentially an effort to 
separate the pure from the impure. And that is I think 
the effort of much fundamentalist thinking in Islamic 
circles at the present day. What I think needs to be 
said here is that there is a fascinating historical 
continuity which stretches back into the remote past. 
Where we sit now, the region of the world where we 
sit now is not only the seat of the most ancient ' 

civilizations but it is also the region which sees the 
birth of a crusading monotheism and that crusading 
monotheism has of course taken a number of different 
forms; it has been Judaic, it has been Christian and it 
has been Islamic. The Islamic conquest indeed of 
these regions was clearly aided by the disaffection of 
the indigenous population towards the central 
Byzantine government and that disaffection was 
founded in theological difference. That is, Islam was 
preferred to Ghristianity by many Christians,-because 
the form of Christianity professed by the central 
government didn't admit of this direct kind of 
dualism, which was deeply rooted in their natures. 
Now I think that when we speak of dualism, we also 
have to make a large leap and look as this conference 
which has looked at certain moments at the nature of 
modern art. Ahmet Oktay quoted _Gide who said that 
"artis born of repression" and he went back a way a 
little from this proposition in the rest of his paper. 
Well I think it has to he said and said clearly that the 
whole history of modernism in art has been based 
upon the idea of transgression, that it is the idea of 
transgression which has given modernism its amazing 
energy._That is, that nothing happens in modern art 
without something to be opposed. 

Let me begin to pick up some threads from some of 
the principal papers. Jean Laneti presented to us an 
extremely close and elaborate analysis of Manet's 
Olympia. I'd just _like to add one or two things to what 
he said there. Manet's Olympia has the claim to be 
one of the first modernist artworks. And the reason is 
that it is an ironic parody of tradition and that 
modernism is born of parody. It is born of what the 
French called the sense of Hague. Manet clearly 
expected his original audience to notice the 
parallelisms between his own nude and Titian's Venus 
of Urbino and he expected his deviations from the 
norm, represented by the Venus of Urbino, to upset 
them, as indeed they did. But one of the things which 
is also noticeable about Manet's career is that Manet is 
the precursor of many modernists in that he was never 
fully in control of his effects, particularly of his social 
effects. If you read the “various excellent biographies 
recently devoted to him, they all say the same thing 
about his character, that is they say he longed for 
official recognition and was constantly surprised by 
the amount of upset which his paintings caused; this 
upset being of course precisely the reason why he 
wasn't officially recognized. Manet was therefore a bit 
like a child who is surprised by the violence of the 



reaction which he arouses. And that has been I think 
pait of the history of modernism all along. Let me just 

' pick up from two different points what struck me as a 
significant detail. Lancri did refer to the black ribbon 
which Olympia wears around her neck. This ribbon is 
probably rooted in a French revolutionary fashion. 
When the aristocrats condemned to the guillotine, 
when they had parties in their prisons as they did, the 
women very often wore red ribbons around their 
necks in ironic illusion to the fate which a_waited them 
within a few days. So, Olympia is presented as 
someone whose head is cut off, whose head is 
divorced from her body, who is only a body. Now one. 
of the slides which Mr. Gulam Mohammed Sheikh 
showed us, showed us precisely this severance of the 
head from a body in an Indian miniature painting. 
But this time not the work of an artist itself, but the 
work of an iconoclast who wished so to speak to kill 
representation. 

One of the things I think again, to turn to Mr. Gulam 
Mohammed's paper, which strikes one is the 
inconsistency of reactions to supposedly provocative 
representations. Mr. Sheikh showed us at the 
beginning of his paper a number of slides showing 
temple sculptures in places like Khajuraho showing 

.very explicit sexual acts and he reminded us that 
while these were accepted in India as part of a rich 
cultural heritage, modern Indian representations such 
as the cinema, the most popular world form of 
representation, in India didn't even permit lovers to 
kiss on screen. So, inconsistency is rooted in a 
conStant state I think of as cultural anxiety. And for 
me the real underlying theme of this conference when 

. one takes all the papers together has been the. way in 
which society and artists of various sorts as 
representatives of society negotiate with human 
anxiety. Let us look in this instant, first at the nature 
of anxiety itself. The human characteristic is always to 
try and get rid of anxiety, that anxiety is felt as an 
object within oneself as a burden, as something one 
carries with one, which one tries to hand over 
elsewhere. Essentially therefore you could see the 
Islamic fundamentalist movement in Turkey as a 
creation of this kind, as a collective effort to rid the 

- nation,_to rid the Turkish people of the anxieties laid 
upon it by the developments in the modern world. ' 
That is far from being a traditional development it 
seems to me, and it is an exceedingly contemporary 
one. Because what it is to do with most clearly is the 
movement of people from communities where they 

were once settled. It has to do with their sense of 
uprooting, their consequent sense of anxiety, and their 
search for some place to put that anxiety in order to 
get rid of it. But of course you never in these 
circumstances get rid of anxiety altogether and 
therefore you have a situation of rising psychological 
tension which is exacerbated in this case by Turkey's 
unique situation between East and West. I think that 
this could be safely described as of all the countries of 
the third world and of all supposedly nonwestern 

î countries which in many respects are also very 
westernized. Indeed the entire content of this 

: conference, the entire content of this symposium has 
been a demonstration of this. Because we have seen 
for example the preoccupation of Turkish scholars 
with matters such as Beethoven's music, we have 
seen the preoccupation with the latest developments 
in psychology and in French philosophy, we have seen 
that all of these things are common intellectual 
currency here. But they exist within a society which is 
still not fully rooted in the West. AndI think that 
produces a series of fascinating Contradictions and 
discrepancies. Let me give one example which 
occurred to me almost immediately that this 
conference began. That is, while the issue of avant— 
garde artis certainly a live one in Turkey and in the 
city of Ankara as you've all seen with the recent 
censorship of some of the exhibits at the railway 
station. It doesn't take precisely the same forms that it 
would take in the West. That is because of the nature 
of Islamic and indeed of Ottoman culture, the whole 
issue of abStraction is viewed in an entirely different 
sense than it would be across some imaginary western 
border. The Turkish tradition in art is not the 
tradition of the figure. Even though there is certainly 
in manuscripts some distinguished figurative painting 
it is not the major form of expression in classical 
Ottoman art. The classical Ottoman art is an art of 
shaping space, that is of architecture and also an art of 
pattern as in the enormously elaborately beautiful tiles 
which adorn much of that architecture. You could 
even get further and say that it is an art of limiting 
space because if you look at the fundamental 
difference betv'veen Hagia Sofra and the buildings by 
Ottoman architects, notably Sinan, who apparently 
followed the same model, you will immediately see 
that when Santa Sofia is constructed to give as far as 
possible an air of boundless space, an air that the 
building has no limits and it is lit and its pillars are 
laid in such a way as always to try to deceive the eye 
as to where the boundaries of the building are, if you 



look at the mosque of Süleyman as Hagia Sofia's great 
successor in İstanbul, you find precisely the opposite 
is the case. That this is a deliberately delimited 
though still enormous space. And this again I think 
one could connect psychologically with the 
experiences of migrating people, of people originally 
from the vast spaces of central Asia who find 
limitations of this sort comforting; that is again a 
release from anxiety. 

But one issue of course which both cultures, the 
hybrid culture of Turkey and the culture of the West, 
have in common is an issue which has been a live 
issue through the history of the avant-garde and that is 
the attitude to the body and the whole attitude to 
representations of sexuality. These are felt to be as 
threatening here as'they are felt to be threatening in 
the West. You may I think feel some of you like 
leaping up and protesting and saying that we in the 
West certainly the people in US. and in GB. and in 
non - formally communist countries are a great deal 
freer where this form of expression is concerned-. But 
as my colleague Philip Stokes just pointed out to you, 
this freedom is in fact extremely uneven and is likely 
to be withdrawn at any minute. In fact one of the 
things which it is worth pointing to is that the 
equivalent of fundamentalist Islam in the West has to 
some extent been fundamentalist feminism; that is it 
is a segment of the feminist community which has 
most vigorously attacked erotic representations of all 
kinds, generally accusing them of inciting violence 
againSt women but including within this 
condemnation representations where no such violence 
could be pointed to including homosexual male 
representations still drawing feminist condemnation. 
The new Puritanism of the East is therefore to some 
extent matched by the new Puritanism of the West. 

I wonder in my own heart whether this is entirely a 
bad thing. Because I'm returning here to Gide's idea 
that art is born of repression. When one looks at the 
most recent art, that is, not when one looks at the 
history of modernism as a whole but when one looks 
at the product of say the last ten or fifteen years which 
is my business as a critic to do, it is particularly the ' 
period I Specialized in, one of the things I'm most 
struck by is its loss of a language. Now let me explain 
what I mean by this. A language is a series of_ 
recognizable points of reference. Things which the 
audience may be collectively expected to know. I 
went to New York recently to do a very different 

symposium from this one, a symposium entirely 
devoted to the work of the German sculptor Joseph 
Beuys. I was struck by two things; one from within the 
symposium itself and one from the only exhibition I 
had time to visit which was the still current Whitney 
Biennial. People asked themselves naturally why they 
were so fascinated by Beuys. They went round and 
round the subject just as we have been going round 
and round the subject of taboo here. The one thing 
that they were most reluctant to admit, which was the 
one thing which seemed to me most obvious, and that 
is what makes Beuys unique within a modernist 
context, particularly within a context in the second 
half of the twentieth century, is that he more than any 
other artist was the carrier of a particular national 
identity, that is it was his pilotee to hook onto: the _ 
German myth or a collection of German myths which _ 
made him so to speak widely available to a very large 
audience, particularly the audience within the German 
speaking lands. I slightly shocked that conference by 
comparing him to some Joan of Arc, in this sense first ' 
that he was the representative of a country which was 
physically divided,—France was divided in Joan's time 
just as Germany was divided in Beuys' time, his entire 
mature career was spent in a Germany which was split 
into East and West, so that there was, a need of a 
representative or focusing figure. Secondly that just as 
]oan by claiming to be a saint lifted herself out of the 
common rank of the people and turned herself into an 
authority figure, so too Beuys uniquely turned the 
modern artist into a figure of social authority, he 
claimed the part to dictate social terms which have 
never been given to modern artists before. And in 
doing so I think entirely changed the definition of 
what modern art is. But in general what one finds and 
here I return to the exhibition is that because we have 
now universally agreed enabling myths in the Wes t, 
we lack a coherent language for talking about major 
issues. At the entrance, the very first work one 
encountered in the current Whitney Biennial was a 
most curious sculpture, it hung from the ceiling on 
ropes and it consisted of large numbers of old 
mattresses wadded together. When one approached 
closer to this floating object, one discovered that 
squashed into the mattresses were large numbers of 
stale cakes and the work was simply called Mattresses 
and Cakes. Now the viewer confron ted with a work of 
this kind naturally looks for an explanation and I was 
fascinated to see what explanations the critics in New 
York would come up with. The common consensus 

_ was that this was a work about the homeless and it was a 



work about the homeless because there is an 
association in the American mind with old mattresses 
thrown over streets and the street people who may 
take care to use them. The next step in this 
interpretation was to suggest that it was also a 
statement about the social attitudes of the homeless in 
that the presence of stale cakes was reminiscent of 
Mary Antoinette's apocryphal remark, when 
confronted with starving people who were rioting 
because they had no bread she is supposed to have 
said (but didn't in fact I believe) "Let them eat cake". 
Now if you look at this explanation for even a 
moment you see that it doesn't stand up, that it is not 
sufficiently confined to be authoritative but the piece 
Mattresses and Cakes doesn't have any boundaries to 
push against, that the current American preoccupation 
with homelessness has replaced the American 
preoccupation with AIDS which prevailed two or 
three years ago and which is the subject of goodness 
knows how many exhibitions in US at the moment. I 
went to the Fresno Museum and no less than two 
photographir': exhibitions out of the three exhibitions 
of the building were about the homeless. And in fact 
every single exhibit in the new San Francisco Modern 
Art inaugural exhibitions now has something to do 
with the same subject. But one nevertheless feels that 
art has become in the west the prisoner of sudden 
fads, it's become blown on every wind of fashion and 
it has no cultural structure to look at. Now I think that 
there lies the opportunity for the nonwestern 
countries. That interestingly enough, though one may 
dislike or be afraid or openly disapprove of some of 
the phenomena in these countries, taken as a whole 
they do represent a recession of separate identity. One - 
of the things which I wish would happen and which I 
believe to some extent I do see happening in modern 
art is a much wider dispersal of interest from the 
center, that is the idea of the multicultural instead of 
being simply a mono culture is now becoming a 
reality. And that we are beginning to see a much 
greater vitality in the arts of the periphery than is at 
the moment visible in the arts of the supposed center. 
This produces or will produce an absolutely 
fascinating situation. If I may turn to fashionable 
French philosophical ideas what one finds is a kind of 
acring out of semiotic notions, particularly of the idea 
that culture can no longer be regarded as a hierarchy 
but must instead be seen as a network, that is the 
idea which goes back to Sassure himself who is the 
origin of so much new French philosophical thinking 
without himself being particularly novel. Once you get 

rid of the idea of hierarchy, you come to the further 
idea that every culture has the right to make its own 
bargain but it doesn't have to con'form to western 
ideas and that it is at liberty to take part of those 
western ideas which seem healthy and to use them 
and to reject others which may seem essential to the 
west. 

I realize that saying this may seem to open those gates 
and everything which the westernized intellectual is 
afraid of comes flooding in. But on the other hand I 
think it represents an enormous opportunity and it 
represents an opportunity to link up again with ideas 
of creativity which have been to some extent 
suppressed. Some of the most interesting papers in 
this symposium have been on music and they have 
been interesting because they touched on the whole 
question of what is called high and low, that is high 
culture and low culture. And it was pointed out for 
example that in Turkish music high-culture was more 
or less suppressed by the religious reforms of the early 
Atatürk regime and that this had nevertheless left a 
place for low or folk culture and that despite the 
wishes of a number of learned musicologists in 
Turkey that the real vitality in specifically Turkish 
music seems to be now in popular or even kitsch 
forms. Well I think it's worth pointing out that of 
course'the west has already solved the past as far as 
kitsch is concerned. Somebody produced some 
illustrations of Work by Jeff Koons who is I think the 
most important example of the way in which kitsch 
has become a primary form in postmodern work. With 
that permission given so to speak the whole universe 
of high and low begins to shift and all ideas of what is 
vital, what is valuable, most of all what is usable begin 
'to change and I think we are here at the brink of a 
most important revolution. I think we are beginning a 
transformation of culture which will inevitably come 
about because of the nature of extremely rapidly 
developing global communications. The fact that 
ideas can be transmitted with such enormous rapidity 
from one community to another, I think is the chance 
which the colonized cultures-wished for to colonize 
the center and that is something which I think has 
been an important subtext of this conference. 

There is another subtext and I would like to finish 
with that. I would like to turn to the most substantial 
paper as I think everybody will agree which has been 
given here in the last few days and that is Mr. Leo 
Steinberg's extraordinarily brilliant analysis of 



Michalengelo's Pieta. I think we ou ght to be very 
grateful to him for coming here and for delivering 
what he's capable of in such extremely full measure. 
But there was again something there which I noticed. 
Steinberg began by a physical analysis of the 
sculpture, you will remember, about how it was made, 
about how its forms came about, elements which 
seemed to be exaggerated but which were in fact 
necessary, like the voluminous draperies of the 
Madonna. He then passed to a much closer 
psychological analysis of what was going on and he 
eventually brought us to the point where we realized 
that this was not merely the son lying in the lap of the 
mother, but the bridegroom lying in the lap of the ' 
bride. That is an idea deeply rooted in Christian 
theology and yet in terms of taboo extremely 
heterodox, as it turns on one of the most deeply 
rooted taboos of all which was that of incest, and 
particularly incest of the mother, something which has 
been obsessionally referred to again and again I notice 
in the course of these proceedings. It occurred again 
of course in the excellent paper given by the last 
speaker. 

What occurred to me on thinking about this particular 
paper was that there was still something which could 
be added, which was relevant to the conference itself. 
It is not merely that the reception of artworks is in 
fact a negotiation between the artist and the society, a 
negotiation which is sometimes successful and 
sometimes not and which can be so tense that it 
eru pts sometimes into actual physical violence, 
censorshi p of artworks, destruction of artworks and so 
on. But there is also in the production of any artwork 
which is worth the name of art an internal negotiation 
which is undertaken by the artist with himself or 
perhaps would be better described in modern terms as 
a negotiation between the self and the Other within 
the self. I think Steinberg's analysis of Michelangelo's 
own attitudes towards the sculpture once that it was 
finished made it clear that the aging artist to some 
extent ran away or withdrew from his youthful 
creation and that was because he found it threatening, 
that he found the actual conclusion it came to 
threatening. The question I think one must ask 
oneself here when one is talking on the theme of 
taboo is did Michelangelo intend from the beginning 
for the sculptural group of the Pieta to deliver this 
particular message. I raised this question to somebody, 
one of the colleagues here and he said well of course 
he did because a sculpture had to be planned, that its 
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forms were already set in the artist's mind when the 
block began to be carved. I don't think this goes q'uite 
far enough and I think that one can say that a work of 
art really of the name is in fact something which 
comes about as a kind of dialogue between the artist, 
his situation and the material he's using and I more 
than suspect that the Pieta once it was finished when ' 
Michelangelo had appended his signature to it, the 
only signature which Prof. Steinberg reminded us he 
put to any artwork, that is when the artwork separated 
itself from him as the child separates itself from the 
mother, that he may have been surprised and a little 
shocked. I think this is something we need to think 
about finally when we think about the proceedings of 
this conference. II: is now merely that the 
contemporary artist is engaged increasingly in tense 
negotiations with the society that surrounds him, a 
society which is always throwing up special 
circumstances like the circumstances I've just alluded 
to here in Turkey with the influx of the population 
into the tents which is a function of modern 
capitalism, modern development and so on. But he is 
also at the same time engaged in an equally tense 
dialogue with himself, that of making a work of art 
and I use this to include all the arts, that is a work of 
literature, work of architecture, a musical work as well 
as visual arts, making a work of art is itself a 
threatening activity and it traditionally requires that 
the maker break through a whole series of barriers 
within him/herself which I think can be generally 
described under the label of taboos. 

So what We've been talking about here in this 
conference is in fact about different sorts of danger. 
We've been talking about the external dangers to the 
arts and we have been talking about the particular 
dangers which threaten them as global society enters 
into a period of particular rapid evolution. ButI think 
we have also been talking about our own terrorism. 
I'm very pleased and I find it extremely hard for me 
that people have been able to tackle those terrors so 
directly. I think the true result is that they probably 
send us all away thoughtful not only about the kind of 
society we inhabit but about the way in which we 
ourselves must negotiate with ourselves in order to 
produce anything valuable and lasting. 



'I. SANAT ESERİ VE SANATÇI 
THE ARTWORK AND THE ART/S T 

11 





İMGENİN YASAKLANMASI 
VE MEŞRULAŞTIRILMASI 
Marie-Jose Mondzain-Baudinet 

Bizans ikon kırıcılığı bunalımı İmparatorluk ile Kilise 
arasında ana konusu kutsal imgeler olan bir 
çatışmadan kaynaklanmıştır. Uzun süreden beri 
üzerinde çalışmış olduğum bu konuyla ilgili olarak bir 
.anlamda herkesin katılmadığı farklı bir yorum, başka 
bir deyişle kökeninde ekonomik, siyasal ve askeri 
nedenler yatan bu bunalımın aslında doğrudan 
imgeyle ilgili olmadığı yorumunu vermeye 
çalışacağım. İmge gerçekte ana tartışma konusudur, 
çünkü, az önce dediğim gibi, imge konusunda ortaya 
çıkan asıl sorun simgesel araçlarla ilgili tekeli, simgesel 
yetki ve otorite tekelini bu çerçevede elinde 
bulundurma sorunudur. Görünüşte, İmparator ile 
patriği ya da Kilise ile siyasi otoriteyi karşı karşıya 
getiren bu bunalım, sonuç olarak bugüne kadar 
inandığımız biçimiyle, Kiliseyi bir yandan gerçek bir 
imge doktriniyle, antik dünyada ilk kez karşılaşılan bir 
imge düşüncesiyle - ki ne İlkçağ Yunanistan'ında ne 
de Yahudi geleneğinde bu boyutlarda bir imge 
düşüncesi vardı - teçhiz etmiş, diğer yandan da 
imgenin zaferi Kilise'nin maddi gücünü pekiştirmiş ve 
bir anlamda o güçle özdeşleşmiştir. Nitekim, 843'te, 
Kilise, bugün hâlâ Ortodoks kilisesinde imgenin zaferi 
olarak kutlanan ortodoksluk bayramı adına bu güce 
kavuşunca hem manevi ve hem de maddi otoritesi 
iyice belirginleşmiş tir. 

Burada, tabu, yani yasaklama ile ilgili en açık ve en 
yalın bir biçimde oldukça çetrefilli bir konudan söz 
edilecektir. Konu şu: çeşitli (karmaşık) kurallar içinde 
olduğu kadar, "levitik” çerçevede de resim yapmayı 
yasaklayan bir Yahudi doktrininin, nasıl olup da 
sonradan adına Hıristiyanlık denecek yeni "]üdaizm" 
içinde yasaklanmış olan bir şeyden sadece meşru değil 
aynı zamanda zorunlu bir şey, bir jest, bir nesne 
yapabilmiş olmasıdır. 

Tabunun meşrulaştırılmasının sadece yasakaşma 
olarak değil, aynı zamanda bir şeyi bir sonuca götürme 
işi olarak algılanması konusuna; yasak edilmiş şeylerin, 
örneğin yiyecek yasağının, tanrının adını anma 
yasağının, resmetme yasağının, hatta biliyorsunuz, 
"levitik" kurallar içinde yakın akraba (anne-baba- 
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kardeş) ilişkisi (enses t) yasağının; bütün bu 
yasaklamaların meşrulaştırılması konusuna 
değineceğim. Belki bana yakın akraba ilişkisinin 
meşru olmadığını söyleyeceksiniz. Doğru, gerçekte 
meşru değil, ancak doktrinal açıdan baba ile oğulun 
tek olması nedeniyle, özellikle annenin oğulun karısı 
(eşi) olarak adlandırıldığı imge doktrininde simgesel 
olarak bu ilişki meşrulaştırılmaktadır. 

O halde, resim kırıcılığı bunalımıyla ilgili çalışmalarda 
olağanüstü oları, Kilise'nin zaferi sayesinde bütün 
yasaklamalara yönelik tepkileri nihayet 
meşrulaştıracak olan bir Hıristiyan imparatorluğunun 
bünyesinde patlak veren çok şiddetli bir bunalımla 
yüz yüze olmamızdır. Bütün bunlarla nasıl yüzyüze 
gelindi; bütun'bunlarm nasıl olup bittiği konusunda 
hangi önemli noktalarla karşılaşıldı.?ı Kuşkusuz, bu 
olaylar bugünden yarına olup bitmedi. Resim kırıcılığı 
bunalımı bir yüzyıl sürdü, ancak bir yüzyıl içinde 
oluşmadı; birkaç yüzyıla yayılan bir süreç içinde 
oluştu; zira, butün yasaklamaların kaldırılması ve 
özellikle de imgenin zaferi, size az önce de söylediğim 
gibi IX. yüzyılın başında gerçekleşti. O halde, bir 
gelenekte kirli olarak nitelendirilen her şeyin bir 
başka gelenekte temiz olarak nitelendirilmesi için çok 
zaman geçmesi gerekti. Bu nedenle, yasak edilmiş 
olanın özellikle metinlerde, hangi sözcükler ve hangi 
terimlerle meşruya ve zorunlu olana dönüştüğü 
araştırılmıştır. 

Şurası hemen belirtilmelidir ki, resim kırıcılığı ile ilgili 
metinlerden bugüne gelen pek birşey yok. Çünkü, 
resim yanlısı olan kişiler (ikonofiller) rakipleri önünde 
zafer kazanınca resim kırıcılığıyla ilgili bütün 
dokümanları yok ettiler. Elimizde bugün iki küçücük 
metinden başka bir şey yok. Birincisi, 754 yılında 
toplanmış olan ve 787 yılındaki İznik Konsilinde 
çürü tülen Nikea Resim kırıcılığı Konsiliyle ilgili 
alıntılardır. Bu alıntıların yapılması şundan 
kaynaklanıyordu; bir Konsil toplantısında, tezlerini 
çürütmek amacıyla düşmanın adının yazılması 
gelenektendi. Bu nedenle, Konsil sekreterleri, İznik 
"ikonofil" (resim yanlısı) Konsilinde çü rütülecek olan 
"ikonoklast" (resim kırıcılığı) konsilinin tezleriyle ilgili 
alıntıları bize miras bıraktılar. Bu alıntılar, zor da olsa, 
resim kırıcılığı düşüncesinin ne olduğunu anlamamıza 
imkân tanıyan bir ilk "korpus" (küçük metin), daha 
doğrusu ilk resim [arıcılığı metinleri oldular. 

Elimizdeki ikinci "korpus" ise, birinciye oranla daha 
küçük bir şey. Bu, Patrik Nicefort tarafından resim 



kırıcılığı ile ilgili düşüncelerin çürü tülmesini konu 
alan ve bizzat benim çevirmiş olduğum bir IX. yüzyıl 
metni. Patrik Nicefort, "antiretik"lerinde, hayali 
düşmanı olan resim kırıcı İmparator V. Konstantin'e 
hitap etmeye özen göstererek, çağdaşı olan 
İmparator’u adıyla anmaya cesaret edemediğinden 
ölmüş bir imparatorun adını anar. Küçük parçalar 
halinde günümüze kadar gelmiş olan Patrik 
Nicefort'un alıntıları bir araya getirilerek, bir ikinci 
resim kırıcılığı alıntıları "korpus" oluşturulmuş oldu. 
Kuşkusuz, "ikonofil" (resim yanlısı) Kilise'nin bize 
anlatmaya ve inandırmaya çalıştığı gibi her türlü 
simgesel düşünceden yoksun tam bir vahşi yıkıcılık, 
kırıp dökücülük söz konusu değildi. Gerçekten de, 
İncil geleneğine büyük oranda siyasi nedenlerle sadık 
kalan bir doktrinle, bir düşünceyle karşı şarşıyayız; 
çünkü, bu düşünce birbirinden farklı kurallar 
çerçevesinde resim yapma yasağını ileri sürer; ancak 
İncil'le ilgili bir düşünceye bağlılık "anti-idolatrik" 
(tapınma karşıtlığı) bir nedenden dolayı değil, 
düşüncenin kendi içinde ikili bir özellik 
taşımasındandır. Bu, büyük Yahudi geleneğinde 
olduğu gibi, içinde herşeyin temiz ve kirli olarak 
nitelendirildiği bır düşüncedir. Resim kırıcılığının en 
gözde sıfatı, Yunanca bir sözcük olan "agios"tı'ır. Bu 
düşünce herşeyden önce politik'açıdan ikili bir özellik 
taşır. Çünkü, o, sadece doktrinin arındırılmasını değil, 
aynı zamanda Kilise'nin sadece din ve inanç işleriyle, 
İmparatorun da sadece dünya işleriyle uğraşması 
amacıyla, İmparatorluk otoritesi lehine Kilise'nin 
maddi gücünden mahrum bırakılması amacını 
gütmektedir. Bu düşünce, doktrin açısından resim 
kırıcı Hıristiyanlık içinde, temiz olanla kirli olanın 
birbirinden ayrılmasına dayalı ikili düşünce 
kapsamında, içinde ikilik ve yasaklama taşıyan bir 
kategori altında yer alan kuvvetlerin birbirinden 
ayrılması esasına dayalı bir düşüncedir. Fransızcaya 
"aziz" sözcüğüyle çevrilen "agios" (hacı) terimi bu 
çerçeve içerisinde ele alınacaktır. 

Bu doktrin karşısında başarılı olmuş bir doktrin; üçlü 
öğeli simgesel bir sisteme dayalı "ikonofıl" (resim, 
tasvir yanlısı) doktrin hakkında birkaç şey 
söyleyeceğim. "Agios" sözcüğünün içerdiği ikili 
özellik, yani temiz ve kirli, aziz ve lanetli ikiliği 
karşısında Hıristiyan "ikonof'ıl"i, adına "hyeros" denen 
bir ara kategori yarattı. "Hyeros" sözcüğü Yunanca'da 
hep var olmuş bir sözcük olup "kutsal" anlamına 
gelmektedir. Ancak, burada vurgulamak istediğim 
Hıristiyan "ikonofil"inin bu sözcüğü kullanmış 
olmasından çok, temiz ile kirli, aziz ile profan (din 

dışı) arasında gidip gelen bir kutsallık doktrini, daha 
doğrusu "ikonik" (resimle, ikonla ilgili) bir doktrin 
ortaya koymuş olmasıdır. Böylece, burada üçlü bir 
sistemle karşılaşıyoruz ve bu da simgesel bir sistemin 
oluşturulması açısından ilginç bir durumdur. 

Resim yanlısı ("ikonofil") Kilise, Yunanca'da ses olarak 
birbirine yakın olan ikon ile ekonomi ilişkisi üzerinde 
etkili oldu; öyle ki, sanki simge ve ikon doktrinini 
vurgulayıp pekiştiren bu dünya üzerinde kuvvetlerin 
bölüşümünü, yani bir anlamda Kilisenin maddi 
gücünün haklılığının gerekçelerini ortaya koyan 
spekülatif bir durumdu, çünkü "hyeros" yani "kutsal" 
sözcüğü, "ikonocite" (resimle ilgili olma) sayesinde 
"profan" (din dışı) olanı arındırmaya ve dahası 
denetlemeye, "agios"un (aziz) dokunulmaz temizliğini, 
saflığını kutsallaştırmaya olanak tanıyacaktır. 

Karşımızda iki sistem bulunmaktadır, ve 
incelenebilinen metinlerde, Kilise, simgeselleştirme 
gücü olmayan bir resim kırıcının tasvirinde bile sahip 

' olduğu bütün gücü kullanmıştır. Bugün günümüzde 
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de halen sürmekte olan ve sana tı, resmi yıkıp yok 
eden, kültürden nasibini alamamış, simgeden 
anlamayan bir resim kırıcı imgesi vardır. Bu klişe 
imge, aslında düşmanı olan resim kırıcıdan şeytansı bir 
karikatür imgesi yaratan "ikonofıl" sistemin bir 
ürünüdür. Burada herhangi bir detay verilemeyecek 
olsa da, bu konuyla ilgili olarak, biraz da merak 
durtüsüyle "ikonofıl" metinlerde resim kırıcıya karşı 
yöneltilen hakaretleri sözcük düzeyinde incelenmiştir. 
Görülen şu oldu: yapılan tasvir ya da "ikon" 
düşmanının portresi çok açık ve paradoksal bir 
biçimde resmi olamayacak, temsili yapılamayacak 
birisinin portresiydi; bu kusmakta olan bir insandı; 
pisliğin içine yuvarlanmış biriydi. Evet bu, adı pislik 
olan imparator V.Konstantin'di. Eşcinseldi; at pisliği 
içnde yuvarlandı, arabacısıyla kırıştırdı. İkonu, resmi 
yıkan, yok eden kişi, adi, aşağılık, rezil birisi olarak 
tasvir edildi. İkondaki bu portrede daha doğrusu bu 
"ikonik" anti-portrede, düşmanın "anti-ekonomik" ve 
"anti—sembolik" portresinde kültürel olanı ve yaratma 
ve yönetme yetkisini simgesel anlamda sahiplenen 
Kilise'nin ön plana çıkması ilginçtir. 

Gördüğünüz gibi vücut sorunu sadece "eucharistie" 
(İsa'nın etini ve kanını temsil etmek üzere yapılan 
şaraplı ve ekmekli kutsama ayini) sorunu değildir. Bu 
sorun aslında çatışmanın şiddeti içinde ve az önce 
sözü edilen insan portresi konusunda da yaşanmıştır. 
Nitekim bu kişi temizle kirli arasındaki ilişkinin ne 



oldı'ığunu anlamadan temizliği, saflığı; kutsal ve 
"profan" olanın ne olduğunu hiç anlamadan kutsalı 
savunduysa, bu aslında onun fizik olarak, varoluş 
olarak bu pisliği, kirliliği, bu karmaşayı, 
eşcinselliğinde ve kadınlarla olan ilişkisindeki bu 
aykırılığı bizzat yaşamış olmasındandır. 

Başka bir deyişle, bu ilginç savaşta bizi, olmakta, 
yaşanmakta olana doğru götüren simgesel boyutlu 
ipuçlarını görmektesiniz. Bu pis, kirli olana, bu 
"agios"a, imgeye karşı olduğundan değil, "ikon"a karşı ' 
çıktığından dolayı resim kırıcılığa destek çıkan kişiye 
dönelim. Resim kırıcı "ikon"a karşıdır, imgeye karşı 
değil. Bu ayrımı, resim kırıcı ve ona destek olanların 
yaptıkları gibi imgenin temizliğini, savundukları 
ölçüde yapmaktayız. Yaradılış ile ilgili metinlere 

_ başvuruyorlar; biz, insanlar, tanrıya, yaradana 
benzeyerek yaratılma süreci içinde hayat bulduk; 
onun oğlu olarak gönderilen kişi babanın imgesinden, 
doğal imgeden başka bir şey değildir. Bu imge ölümü 
yendi; canlandırdı. Bilindiği gibi İsa, dirilişinden sonra 
bedeninin özünü değiştirmiş, onu olduğundan daha 
güzelleştirmiştir. Böylece, yaratılmış, kusurlu ve 
günahkâr doğamızın temel imgesinin temizliği, saflığı 
adına, ilk ve temel olan günahkâr imgeden bir 
bakirenin kalbinde insanları kurtarmaya gelen oğul 
imgesinin saflığı adına, kısacası saflık ve azizlik 
adınadır ki resim kırıcı simgesel bir biçimde bu 
dünyada imge adına hak talebini savunmaya karar 
verır. 

Böylece, "ikon"ları kıran biri için savunmaya çalıştığı 
saflığın, savunmaya çalıştığı kirlilikten arınmışlığın ne 
anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, resim 
kırıcının bundan nasıl bir politik çıkar kazanmayı 
amaçladığı, aynı zamanda bundan neler kaybedeceği, 
simgesel anlamda vurgulanmak istenen şey 
konusunda nasıl başarısız olacağı ve sonuçta, bugün 
bizlerin mirasçısı konumunda bulunduğumuz, 
düşmanına, yani tüm "ikonol'ıl"lere yerini nasıl 
bırakacağı, kısacası "idolatri" (putataparlık) ve 
tinsellikle ile olan ilişkilerimiz sorgulanarak bildiriye 
devam edilecektir. 

Nedir, bir resim kırıcı için önemli olan ve vazgeçilmez 
işaretler? "Agios" ve saflıkla ilgili işaretler okuyucuyu 
şaşırtmasın; bunlar ayrılmanın, farklılaşmanın 
işaretleridir. Ve bunlar İncil'de saf olarak adlandırılmış 
işaretlerdir. O halde, burada yazı söz konusudur, 
çünkü yazıda işaretle belirtilen, belirtenle belirtilen 
arasında bir ayrım vardır. O halde, yazıya bağlılık, 

15 

anlamı içinde somutlaştığı şeyden ayırana bağlılık 
demektir, ya da başka bir deyişle onun izline bağlılık 
demektir. Yunanca sözcüklerle söylersek, sizler 
"typos"unuzun, veya "semeion"un düşüncesi 
içindesinizdir. 

Resim kırıcı tarafından "ikonik" olarak seçilmiş ikinci 
işaret haçtır, çünkü o bir işarettir, yani "typos", 
"semeion"dur; ancak "symbolon" değildir. O, ayrılığın 
göstergesi, her zaman yaşayacak olan bir insanın 
ölümünün işaretidir. 

Başka bir deyişle, haç, "apophatique" teolojiden 
esinlenilerek, resim kırıcılar tarafından saflığın 
ayırdedici bir işareti olarak seçildi. Çünkü, o, 
göndermede bulunduğu şeye en az benzeyen işareti 
görünenin içine yerleştirir. Hayata göndermede 
bulunan bu ölüm işareti, aynı zamanda bir hareket, bir 
kesişme yeri, ka psamlarında hiçbir şey olmayan iki 
çizginin, iki hattın göstergesidir. Haç, içerdiği şey 
konusunda hiçbir iddia taşımayan haç biçiminde ve 
açık bir işaretin belirtisidir. Bir biçimle, ilgili birşey 
değil bu, çünkü resim kırıcı için, haç bir biçim, "eidos" 
değildir; o, kelimenin tam anlamıyla bir jest ve bir 
"typos"tur, ve de özellikle "ikonofıl”in, üzerinde 
kendisini açıklamaya zorunlu hissettiği bir biçim, bir 
"ikonik" yazım, bir işaret doktrini çerçevesinde 
"ikon"da bulduğumuz şeyin tersine var olan bir 
durumdur. Çünkü, haçın tersine, açık değil kapalı 
olan, özellikle karın ve kasık bölgesinde, bu biçimde 
sonsuzluk herhangi bir sınırlanmaya ta bi tutulmadan 
somutlaştırıldı; başka bir deyişle, resim kırıcılığı 
terminolojisiyle söylemek gerekirse, sonsuzluk 
kapalılık içinde sınırlanmadan kendisini hissettirdi. 

Resim kırıcılar şöyle diyorlardı: "ikonik" biçimi 
seçtiniz, o halde, siz tanrısalı bir biçimle sınırlandıran, 
onu hapsedip tu tsaklaştıran bir putataparlık günahı 
içindesiniz; o halde, si'z putataparsınız; siz, hiç bir 
zaman hapsedilmeyecek olanı hapseden, hiçbir zaman 
gösterilmeyecek olanı gösteren, hiçbir zaman 
sınırlandırılmayacak olanı sınırlandıran, 'hiçbir zaman 
işaretle gösterilmeyecek olanı işaretle gösteren 
nesneler üretiyorsunuz. Bütün bunlar, görüldüğü gibi 
bir resim kırıcı için, haçın, "ikon"un hiçbir zaman sahip 
olamayacağı "anti- idolatrik" (puta tapma karşıtlığı) bir 
ayrıcalığa sahip olduğunu anlatan sıfatlardır. Resim 
kırıcılığın seçtiği üçüncü öğeye gelince, burada da 
rakiplerinin şiddetli eleştirisini üstlerine 
çekeceklerdir, bu üçüncü öğe "eucharistie"dir, yani 
rakiplerine göre yalan olmayan imge, gerçek imge, 



"aikon apseudes". Bu noktada tartışma çok ciddidir. 
Resim kırıcılar gerçek imgenin, modeliyle aynı tözden 
olması gerektiğini düşünürler, neden, çünkü o, oğulun 
baba ile olan ilişkisi gibi olmalıdır derler. Oğul baba 
ile aynı tözden olduğuna göre, o, babanın imgesdir. 
"Euoharistie"de, bu özdeksel kimlikle, bu aynı özden _ 
olma durumuyla karşı karşıyayız; bu da, "apseudes" bir 
"ikon"la, yalan olmayan bir "ikon"la, gerçek imgeyle, 
"agia aikon"la, kutsal imgeyle, yani tek gerçek imgeyle 
yüzyüze olduğumuzu gösterir. Bu noktada da 
İkonyanlıları buna karşı çıkarak, bu görüşleri 
çürütmeye çalışacaklar ve "eucharistie"nin bir imge 
olmayıp aynı tözden gelme, eşözlülük olduğunu 
söyleyeceklerdir. Bu noktaya ikon yanlısı doktrini 
açıklayarak yeniden döneceğim. 

Belki burada, "peki bu işin politik yanı nedir" diye 
sorulabilir. Şu çok açık; bir resim kırıcı için, sınırlanma 
sadece sözde, benzemezde ve eşözlülükte varsa, 
özellikle "eucharistie"yi düsünülürse, gerçek imgenin 
olduğu tek arı, hangi andır? Bu, kapalı bir çerçevede, 
kutsal mekânın ve tapınağın kapalı mek,nında, bir 
rahip tarafından yönlendirilen farklı dünyalara ait 
özlerin bulunduğu bir mekânda, bitkinin hayvan, 
ekmek ve şarabın insan eti ve kan olduğu, maddenin 
ruh olduğu bir andır; ancak, başlangıçta saf 
olmayandan, kutsal olmayandan saf ve aziz olana geçiş 
sadece ve sadece kutsal ve kapalı tören mekânındaki 
kutsamanın etkisiyle gerçekleşir ve gerçekleşmelidir. 
Başka bir deyişle, imparator, kendisine ayrılan yerde 
durması, kendisine yüklenen ayin görevine bağlı. 
olması ve bundan vazgeçmemesi şartıyla kilise 
dünyası için gerçek imgenin olduğunu kabul eder. 
"Agion" olan herşeyin kapalı tutulması gerekir. Eğer 
Kilise, bu dünya üzerinde yönetme yetkisi, "agion"a, 
aziz olana sahip olma yetkisine haizse, bütün bunların 
tapınağın kapalı mek,nında gerçekleşmesi ve oradan 
dışarı çıkmaması gerekir. Kilise "agion"u elinden 
kaçırmamalıdır. - 

Şimdi de "agion"dan birkaç kelimeyle söz edilecektir. 
Benveniste'in, Hint—Avrupa kurumlarının dilleriyle 
ilgili yaptığı analizlere dönersek; Benveniste'in "agion" 
ve "hyeron"un, yani aziz ile kutsalın kökenleriyle ilgili 
analizlerde, "agion"un, yani aziz olanın gerçekte 
yasaklandığı biçimiyle saf olan olduğu görülecektir. 
Denetlenmesi, kapalı ve ayrı tutulması gerekir 
"agion"un; çünkü kutsal olanın içinde bile bir 
"ambivalans", yani karşıt anlamlı iki bileşenden 
oluşmuşluk vardır; çünkü, bilindiği gibi, yasaklanmış 
olan şey aynı anda saf ve bozulmuş kategorisini ön 
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plana çıkarır, hayat ve ölüm gibi. O halde, "agion"daki 
bu karşıtlar bir denetime ihtiyaç duyar ve bu dünya 
üzerinde bu gücün yönetimiyle göıeı li din adamları 
kategorisi, gerçekten ağır, ancak son derece 
sınırlandırılmış olan bu güçle yetinmek, fazlasını 
istememek zorundadır. Başka bir deyişle, resim 
kırıcılar ile resim yanlıları arasındaki tartışma bir sınır 
sorunudur. Aziz olanı kapalı tutma zorunluluğu ile 
ilgili olarak şu örnek verilebilir. "Eucharistie" töreni 
için gerekli olan şeyler uygun biçimde (kutsal ekmek 
canlığında ve kutsal kâsenin saklandığı dolap) kapalı 
tutulmalıdır. Kutsal kalıntılar da "agia"dır ve onlar da 
bir kutsal kap içinde kapalı tutulmalıdır; başka bir 
deyişle, "agion" olan herşey, temastan uzak 
tutulmalıdır. İçerde ve dışarda olan arasında bir 
mesafe yardır; "agion"un tö'polojisi, yani bulunduğu 
yerle ilgili sözcükleri'içeren metinlerin bir analizi 
burada yapılamayacaktır. Bu,içeriyi ve dışarıyı, ayrı 
tutulanı ve ikili özellik taşıyanı ilgilendiren bir ,“ 
sözcükler bütünüdür. 

Eğer Kilise, "agion"un bu katı yönetimine, kurallarına 
boyun eğerse tapınağı içine hapsolur ve dinsel 
işlevleriyle uğraşır ve maddi gücü olmaz. 
İmge sorunu, suni ikon sorunu (doğ'al ikon değil) son 
derece önemli bir sorun oldu; ikonları kimler ' 
yapıyordu? Rahipler. Rahipler ne yapıyordu? Askerlik 
yapmıyor, imparatora vergi vermiyorlardı; en büyük 
t0prak sahipleriydi. Ve bu arada, 'kutSallıkla ilgili işleri 
yapabiliyor, ikonların dağıtımını yerine getiriyorlardı. 
Bu ikonlar kutsanmaya ıhtıyaç duymazlar. İkon, 
kendisiyle günlük temas, ana temas "laik" temas 
içınde olduğu' 'profan" mekânın butununu 
kutsallığıyla kaplar. O, hep adlandırıldığı biçimiyle 
"hyera"dır ve hiçbir zaman "agia' degıldır İkonun 
içinde' "agia' olanın temsili (resmi) bulunabilir örneğin 
"bâkire", ancak nesne "hyera"dır, kutsaldır ve 
ku tsanmaya ihtiyacı yoktur. 

Şimdi de bir ikonun ne olduğu anlatılacak; böylece, 
tümüyle "profan" (kutsal olmayan) bu nesnenin, içinde 
"idolatrik" (puta tapınmayla ilgili) güçler taşıyan bu __ 
nesnenin, kullanımı konusunda hiçbir kuşkumuz” 
olmayan bu nesnenin, mükemmel denebilecek bir 
teknikle spekülatif ve politik açıdan yapıldığı 
anlaşılacaktır. Daha önce resim kırıcılar için yaptığımız 
şey, şimdi de resim yanlıları ıçin yapılacak; bir resim 
yanlısı ıçin "ikon" ne ifade ediyor? ' 

O, herşeyden önce ne saftır, ne de saf değildir; o bir 
melez nesnedir, bir karışım nesnesidir; o, nihayet 



tabunun hakkından, saf ve saf olmayanın hakkından 
gelendir; çünkü, o azizin "profan" ile birleşmesidir. O, 
ekonomik olarak, kendisiyle özdeşleşmeden ilişkiye 
girdiği şey arasında bir dolaşım ve aracılık yeridir. O, 
üçüncü elemandır ve ikili bir sistem içinde iletişim 
kuramayanlara iletişim imkânı sağlayandır. O, 
Kilise'ye tapınaktan ve "agion"un ve kutsamanın 
sınırları belirli konumundan, yerinden dışarı çıkma 
imkânı sağlayandır. O, yayılmanın, bulaşmanın 
nesnesidir, ve biçimsel öğeleriyle, özellikleriyle 
mekânın, mekânın kutSallaştırılmasının tam bir 
örneğidir. O, ne içinde taşıdığı zıtlıkların birlikteliği 
'ile bizi tehdit eden taşkın ve baştan çıkarıcı bir 
"agion"dur, ne de şeytansı çekiciliğiyle bizi tehdit 
eden "idolatrik" bir din dışılıktır. 

Kuşkusuz, Kilise bize, "0 bütün bıınlardır" diyecektir. 
Öyle de olsa, biz bütün bunlardan yararlanma 
zorunluluğu içinde olan Kilise kurumu olarak, sonuç 
olarak kendileri tapınak olan inananlarla yüzyüzeyiz; 
bizzat kendimiz "hyera"yız; bizler, gün be gün 
bedenimizi, ruhumuzu, düşüncemizi kurtuluş için 
pazarlık konusu yapan ve sürekli dolaşıp duran bu 
kutsal yerlerdeniz. "İkon", o halde, "viatik" (ölmek 
üzere bulunan birine yedirilen şaraplı ekmek, yapılan 
son kucdas ayini) yerine geçecektir. Sözcük aynı 
zamanda, "ikon"un dolaştığını, imparatorun Kilise'yi 
içinde tutmaya karar verdiği ancak başarılı olamadığı 
kutsal kapalı mekânı aşmakla kalmayacak, ancak 
giderek güçlenecek de. İmparator, imparatorluğun 
sınırları içinde sınırlanmıştır; "ikon" imparatorluk 
"viatik"i olacaktır. Yani, "ikon" üstün geldiğinde, 
sınırların dışına çıkan herkes için koruyucu kalkan 
görünümünde imparatorluk pasaportu, vizesi yerine 
geçecektir. Çünkü, imge olarak, bütün kiliseleri etkisi 
altına alacak mesajın dinsel esperantosunu 
konuşmaktadır. Başka bir deyişle, kilise sadece 
"ikonik" doktrinle, azizi ve profanı, tapınağın içini 
dışarısıyla iletişime geçirtmenin yanında, kısacası 
Kilise'yi bütün ımparatorluk'la iletişim içine sokmanın 
yanısıra, imparatordan daha fazla imparator olur, 
sınırları aşar. Bu nedenle, Kilise'nin, kavramsal ve 
spekülatif açıdan, bu tinsel felsefi ve politik dili 
destekleyebilecek "ikonik" göstergenin içinde bir sınır 
teorisi geliştirmesi, ortaya koyması gerekiyordu. 

_ "ikonik" sistemin bütünlüğünü anlatılamayacağından, 
bir "graphe"ın, yani yazının ne olduğunun 
söylenmesiyle yetinilecektir. Okuyucunun en azından 
"agion"a, bu _ikili'özellik taşıyan sisteme, Kilise'nin 
dünyayı yönetmesi durumunda taşınan çelişkinin ne 
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olduğunu görmesi umulmaktadır. Bir "graphe", yani 
bir gösterge, resim yanlılafının dediği gibi bir yazıdır. 
Az önce resim kırıcıların bu konuda ne dediklerinden 
söz edilmişti; yazı, onlara göre işaretin gösterilenden 
ayrılmasıdır. Oysa, resim yanlısı için, "graphe" 
görünenle görünmeyen arasındaki bir irtibat, bir bağ 
yeridir; yani, bir şeyi bir biçim olarak gösteren, yazan, 
resmeden ve tasvir eden aynı adı almaktadır: 
"graphos". Yazan kişi, anlamı işaretin içine hapsetmez; 
gösteren, kaydeden kişi " graphe"ın içine Tanrının 
varlığını hapsetmez. Meryem Ana’yı ve oğlunun 
bedenini gösteren çizgi, içine aldığı, içerdiği şeyin 
anısıdır sadece. Çünkü, bu çizgi sözün varlığından çok 
sonsuz sözü-, "acratos"u, "apeiratos"u içine alır. Sözün 
sonsuzluğu ana karnındaki sözü içermez. 

Başka bir deyişle, bâkire bedenin saflığı, dünyaya 
getirdiği şeyi içermediği için hep "saf" kalır. 0, 
içeriğinin sonsuzluğunu korur. Yani, "ikon"daki 
"graphe", gösterdiği şeyi içermeyen, içine almayan bir 
özelliktir; O, Meryem Ana’nın karnı gibi, ışığın ve 
tanrının lü tfunun harekete geçmesini çevreyi 
satmasını sağlamak için içindeki herşeyden, her 
maddeden kendisini. arındıran bir özelliktir. Yani, bir 
"graphos", bir resmedici, bir tahta üzerinde sözün 
imgesini gö3tereceği, kaydedeceği zaman, olduğundan 
daha güzelleşmiş bir maddenin boşluğunda 
görünmezliğin sonsuzluğunu bulmaktan başka bir şey 
yapmayacaktır. 

Başka bir deyişle, resim kırıcıların saf imge olarak 
savundukları imge konusunda, "bu imgeyi 
yapamazsınız çünkü o görünmezdir" dediklerinde 
anlatmaya çalıştıkları "ikon" doktrini şuydu: "İkon, 
görünmezin görünürlüğü içinde bir açığa vurma 
biçimi". "İkon"da gördüğünüz, Tanrı değil, 
güzelleştirilmiş bir şeydir, tanrının şöyle bir geçip 
gittiği yerdir; yani, "ikon"un kutsallığını yapan şey, 
kutsal olanın ona nüfuz etmesidir; ancak, o bu 
kutsallığı alıp sürdürmez, onu içermez; o, sadece 
kutsal olanın geçtiği yerdir. Kutsal olanın geçiş yeridir. 
"İkon"u yapıp çoğaltanın kalbinin temizliğiyle, "ikon"u 
alanın kalbinin temizliğiyle bu nasıl garanti edilebilir? 

Gördüğünüz gibi, "ikonik" ekonomi denilen şeyde 
bakışların dolaşması gibi imge sorununun da farklı iki 
kutup arasında gidip gelmesi söz konusudur. Bir 
gösterge olarak bu yazı "graphe", adına "epigraphe" 
denen (bir yapıtın ne zaman ve kimin tarafından 
yapıldığı gibi noktaları göstermek için bir tarafına 
yerleştirilen yazı) bir diğer yazıyla bir arada bulunur. 



Görünmez olan bir şey var olmayan birşeyin varlığını 
nasıl kesinleştirebilir? Çünkü, "ikon" var olmayanı, 
metinlerde var olanı var yapar: "ikonik" yazı, "graphe" 
özellik var olmayanı varmış gibi gösterir. Bir "ikon" 
yaptığınızda burada olmayanı buradaymış gibi 
gösterirsiniz; kilise yasalarına uygun bir yükümlülük 
altında imal ettiğiniz "ikon" aynı zamanda grafik 
(yazıyla ilgili) bir yükümlülüktür; "epigraphe". 
"Epigraphe" nedir? "İkon"daki kişinin adının zorunlu 
olarak yazılması, "ikon" üzerindeki "ikon"u kateden 
bakışın kaydedilmesidir. 

Daha önce "ikon" görmüşsünüzdür ve de "ikon" 
üzerinde her zaman bir "cryptogramme" (gizli yazı, 
şifreli yazı) ya da yazı olduğunu fark etmişsinizdir; 
"ikon" üzerindeki imgenin Meryem Ana ya da oğlu 
olduğunu çok iyi bilseniz de, belirli bir yazma 
disiplini, yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, ya da 
disiplin "ikonik" bir eşsesliliğe dayanmaktadır; yani, 
eğer kutsallık varsa, bu "ikon"un yokluğunu var kıldığı 
kişinin adını taşıdığındandır. Bu, bir başka yazı, 
“graphe" olan, —"epigraphe" olan adın göstergesidir. 
_"İkon"un eşsesliğini garanti eden annenin ve oğulun 
adının göstergesi (Theotokas, ya da Maria, Christos, 
vb.), yani aynı ismin ikon üzerinde olması olgusudur. 
Burad a, başvurulan kaynak metinler şunu söylüyorlar: 
eğer imge konuşsaydı, eğer kralın heykeli konuşsaydı, 
şöyle diyecekti: kral ve ben biz tekiz. Ve eğer "ikon" 
konuşsaydı o da şöyle diyecekti: "İsa ve ben biz tekiz"; 
ancak böyle demiyor. Bu yazılı; yani bir sesin yankısı 
kaydedilir. Peki, bu kaydın kökeni ne? "Annonciation" 
(Meryem'in İsa'ya hamile kaldığının bildirilmesi ve bu 
olayı anmak için kilisede yapılan tören) 

Başka bir deyişle, yazı "graphe" sonsuzluğu içine ' 
almadan içeren bakire hamileliğinin göstergesi ise, 
"epigraphe" da bu boş karına —çünkü o bakiredir ve 
herzaman boş kalmıştır- konuşan sesin göstergesidir. 
Ve "ikon" bu verimli sesi yeniden alacaktır. "İkonıı 
böylece "epigraphe"la döllenir tıpkı bakire olduğu 
halde Meryem'in döllenmesi gibi, çünkü ses bir karnın 
saflığında hiçbir zaman kapatılamayacak olanın 
yokluğunun göstergesi olur. 

Spekülatif ve doktrinal bir konu üzerinde böylesine 
şematik kaldığım için beni bağışlayın. Gerçekten de 
Hıristiyan, teolojisi çok karmaşık bir kavramsal içerik 
taşımaktadır. Nitekim, bir yandan resmedebilme 
şartlarını bir yandan da gücü elde tutabilme şartlarını 
oluşturabilmek, imge yasağının kaldırılmasıyla bütün 
yasakların da kaldırılabileceğini kuvvetle vurgulamak, 
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böylece de bütün sınırların aşılabileceğini ve 
yıkılabileceğini vurgulamak bu karmaşık sistem içinde 
sürekli var olacak güçlü ve güvenilir bir kurumun 
varlığıyla mümkündür. Bu noktada, önümüzde çok 
önemli bir spekülatif ve politik sistem olduğunu, 
bizlerin de bu sistemin kafası en karışık ve en üretken 
mirasçıları olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Antropolojik ve psikanalitik açılardan "ensest"in 
gerçekten "nec— plus—ultra" (en iyisi), artık ötesine 
gidilemeyen olduğunu düşünenlerle görüşmeye, 
dahası tartışmaya hazırım. Burada, başka bir sistemle 
karşı karşıyayız aslında; ayrılma ve birleşme sistemi. 
Ayrıca, "ensest"in yasaklanması sorunu hep var 
olmuştur, ancak biyolojik açıdan da konuya türün 
korunması çerçevesinde bakmak olası. Bu konuda pek 
bir kuşku yok. Aslında, imge yasağı daha geniş bir 
yasaklamanın alt—sistemi değildir; tam tersine, hem 
ayrılmayı, hem de birleşmeyi içeren bir sistemin 
yasaklanmasının getirilmesidir. Bu sistem, imgeyi, 
bütün yasaklamaların, özellikle de "ensest" 
yasaklamasının bir alt- sistemi yapmak yerine, 
simgesel bir söylem oluşturmayı mümkün kılan bütün 
sistemlerin içerdiği anlamda onu bir "matris" 
yapmaktadır. 



L’INTERDIT DE L’IMAGE A 
SA LEGITIMATION 
Marie-Jose Mondzain-Baudinet 

Je ne comprends pas le Turc mais je suppose que l'on 
vous a dit que je suis philosophe, et que j'ai passe un 
certain temps â travailler sur la crise de l'iconoclasme 
Byzantin, une crise concernant l'affrontement entre le 
pouvoir imperial etle pouvoir ecclesiastique, et qui a 
eu pour enjeu l'image. Il m'appartient pour Y avoir 
travaille fort longtemps, d'en avoir donne une 
interpretation sinon singuliere, en tous les cas non 
toujours partagee, a.savoir que l'image n'est pas un 
pretexte dans cette crise qui aurait été economique, 
politique, militaire, mais de considerer qu'elle a ete 
l'enjeu central, parce que comme j'ai pu le dire, dans 
la question de l'image, se joue la question de 

. l'appropriation du monopole des instruments 
svmboliques, des instruments de l'appropriation du 
pouvoir s'vmbolique. Cette crise qui a oppose donc, un 
empereur et un patriarche, en apparence, c'est a dire, 
l'Eglise et le pouvoir politique, a eu pour effet, pour 
double effet de munir l'Eglise, et sans doute notre 
pensee jusqu'â ce jour, d'une veritable doctrine de 

' l'image, d'une pensee de l'image qui est la premiere 
dans le monde de l'Antiquite, il n' en existait pas de 
cette taille la et de cette ampleur dans l'Antiquite 
grecque et encore moins biensur dans la tradition 
juive, etle deuxieme effet a ete; le triomphe de 
l'image est I'e quivalent, ou en tous les cas couronne le 
triomphe du pouvoir temporel de l'Eglise, c'est â dire 
que quand l'Eglise a pu en 843, au nom de la fete dite 
de l'orthodoxie, qui est la fâte du triomphe des images 
et qui est encore celebree au jourd'hui dans l'Eglise 
orthodoxe, on peut considerer que l'Eglises'est 
attribue, a enfin pu articuler le pouvoir spirituel ou le 
pouvoir temporel. 

On m'a demande ici de parler du tabou, c'est â dire de 
l'interdit. Alors je me suis dit que j'allais vous parler le 
plus simplement possible, d'une question bien 
diffit'iile; comment une doctrine juive qui interdit dans 
le heteronome, comme dans le levitique, de faire des 
images, a pu devenir dans un neojudaisme, que le 
temps a consacre sous le nom du christianisme, faire 
de ce qui etait interdit dans une doctrine, non ' 
seulement une chose, un geste et urı objet lögitimes, 

mais dans l'orthodoxie meme, un geste et un objet 
obligatoires. 

Comment ce qui est tabou est devenu legitime, non 
pas sous le signe de la transgression, mais sous le signe 
de l'accomplissement. Comment tout ce ”qui est 
interdit, c'est â dire l'interdit alimentaire, l'interdit de 
prononcer le nom de Dieu, l'interdit de fıgurer— et 
meme comme vous le savez, dans le levitique, il est 
_mâme question de l'interdit de l'inceste- comment 
l'ensemble des interdits sont devenus legitimes.Vous 
allez me dire l'interdit de l'inceste n'est pas legitime. 
Il n'est pas [egitime dans la realite, .il est [egitime 
symboliquement dans la doctrine de l'image, of] celle 
qui est la mere a pu âtre nomme l'epouse de son fils, __ 
puisque du point de vue doctrinal, le pere etle fils ne 
font qu'un. 

Done, si vous voulez, ce qu'il y a de tout â fait 
prodigieux pour moi dans I'e tude de la crise 
iconoclaste, c e'st que nous avons affaire a une crise, â 
un spasme d'une extreme violence au sein d'un 
empire chretien, qui va grâce au triomphe de l'Eglise, 
rendre enfin legitime, la transgression de tous les 
interdits. 

Comment est ce que j'ai trouve, quelles sont les 
points d'articulation qui m'cnt permis de comprendre 
comment se faisait cette chose lâ; elle ne s'est pas 
faite du jour au lendemain- la crise de l'iconoclasme a 
dure un siecle mais elle ne s'est pas faite en un siecle, 
elle s'est faite en plusieurs siecles, puisque l'ensemble 
dela levee de tous les interdits, couronne par le 
triomphe de l'image a lieu donc, comme je vous le 
disais, au debut du IXe siecle. II a fallu donc 
beaucoup de temps pour que tout ce qui etait impur 
dans une tradition, soit nomme pur'dans une autre, au 
nom de l'accomplissement de la premiere. ]'ai donc 
cherchâ dans les textes, par quels mots, dans quels 
termes s'etait passe ce retournement svmbolique de 
l'interdit au lâgitime et a l'obligatoire. 

]e'tappelle que des textes iconoclastes, il ne nous 
reste plus rien. Car les iconophiles qui ont triomphe 
ont detruit tous les doeuments iconoclastes, etil ne 
nou-s reste plus que deux corpus extremement exigus, 
'l'un c'est celui des citations du Goncile .Iconoclaste de 

_ Hveria, qui s'etait reuni en 754 et qui pour ette refute 
au fameux Concile de Nicee II en 787, a fait l'objet de 
citations, puisqu 'il est dans l'usage d'une reunion 
conciliaire de citer l'ennemi pour le refuter, et donc 
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_ les secretaires des conciles qui ont redige les actes, 
- nous ont legue les phrases de leurs hostes, de la 

definition du coneile icenoclaste, qui etait réfuté au 
eoncile iconophile de Nicee II.Geci forme deja un 
premier corpus done de textes iconoclastes, qui nous 
permettent tant bien que mal, en les reunissant, de 
reconstituer ce qu'a ete la pensee iconoclaste. 

Le deuxieme corpus dont nous disposons, c'est encore 
peude chose, c'est dans un texte du IXe siecle, que 
j'ai traduit, qui sont les antiretiques; les refutations de 
l'iconoclasme par le patriarche Niceefort, qui 
egalement dansses antiretiques, prend soin de dire â 
son ennemi fictif c'est â dire l'empereur iconoclaste 
Constantin V— il n'ose pas nommer l'empereur qui lui 
est contemporain, il nomme un empereur mort— cite 
Constantin V. El: donc lâ encore en reunissant par 
bribes les petites citations de Niceefort, on a un 
deuxieme corpus de citations iconoclastes. En tous les 
cas il est evident qu'il ne s'agissait pas d'un 
vandalisme sauvage et inculte, döpoürvue de toute 
pensee symbolique comme l'Eglise iconophile veut 
nous le dire et nous le faire croire. On a veritablement 
affaire â une pensee, â une doctrine fidele en grande 
partie pour des raisons politiques, a la tradition _ 
biblique, puisqu'elle invoque d'ailleurs l'interdiction 
de faire des images dans l'heteronome, mais ce n'esr 
pas tant pour cette raison anti-idolatrique qu'elle est 
fidele â une pensee biblique, mais parce que c'est une 
pensee binaire. C'est une pensee dans laquelle tout 
est marque du pur et de l'imp'ur, comme dans la 
grande tradition juive. ]e vais vous en dire quelques 
mots â travers les signes choisis par les iconoclastes 
pour definir ce qui est pur et ce qui est impur. 

L'adjectif favori de l'iconoclasme, c'est en grec, 
l'adjectif ezgiss. Avant de “vous dire ce qu'a ete cette 
pensee binaire, qui a interât politiquement a ötre 
binaire, parce que ce qu'elle vise, c'est non seulement 
Ia purification de la doctrine mais la spoliation du 
'pouvoir temporel de l'Eglise au profit du seul pouvoir 
imperial, afin que l'Eglise ne s'occupe que des affaires 
du ciel et de l'âme, et que l'empereur s'occupe 
exçlusivement des affaires de la terre, pensee de la 
separation des pouvoirs qui va s'inscrire 
docıırinalement dans le christianisme iconoclaste, dans 

_ u_ne pensee 'binaire dela separation du pur et de 
_”l'impur, â l'interieur d'une categorie qui est elle meme 
l_ıabitee par le double et par l'interdit, et sur laquelle 
je'vais revenir, le agent, que nous. pourrons-traduire en 
français par le saint. 

Face a cette doctrine dont je repete, je vais vous dire 
quelques mots, il Y a la doctrine qui a triomphe; la 
doctrine iconophile qui est fondee sur un svsteme 
svmbolique de type ternaire. Autrement dit, face a la 
binarite du agios, qui determine le pur et l'impur, le 
saint etle maudit, je peux dire que l'iconophilie 
chretienne a invente avec genie une categorie 
mediatique et mediatrice, le İıyems- non pas qu'elle ait 
invente l'adjectifâyaras, qui en grec eniste depuis 
'toujours et depuis longtemps et qui signif'ıe le sacre- 
mais qu'elle a entierement construit la doctrine 
iconique comme une doctrine de la sacralite de la 
circulation, c'est a dire de la mediation, entre le pur et 
l'impur, le saint etle profane. Donc nous allons avoir 
affaire a un svsteme ternaire, dont vous vovez qu'il est 
a la fois du plus haut interât du point de vue de la 
construction d'un systems symbolique (m) c'est â dire 
que l'iconophilie, l'Eglise triomphante a joue sur. le ' 
rapport meme homophonique, en grec, de l'economie 
et de l'icone, comme si ce qui-articulait la doctrine du 
Symbols et de l'icone, etait aussi la mise en place du 
dispositif speculatif qui permettrait de justifıer, en fin 

'de parcours, le partage des pouvoirs dans ce monde, 
c'est â dire le pouvoir temporel de l'Eglise, puisque le 
âyeras, le sacre, va permettre grace fit l'iconicite, de 
purifier le profane et de, je dirai, de contröler, de 

_ sacraliser la purete intouchable de l'ags'as, du saint. 

Vous vovez-que nous avons affaire â deux systemes, et 
l'Eglise, dans les textes que j'ai pu etudier, a mis tout 
son pouvoir dans la description meme d'un iconoclaste 
ineapable de symbolisation. Nous avons meme jusqu'â 
ce jour je pense, souvent une sorte d'image toute faire 
de l'iconoclaste, detruisant l'art, dâtruisant l'image, 
inapte a la culture, inapte au symbols. C'est le pur 
produit d'un systeme iconophile qui a fait de son 
ennemi, une sorte de caricature diabolique, et j'ai moi 
meme pu, je ne pourrai pas le deve10pper devant vous 
mais je vous le signale, etudier par cıiriosite,'plus que 
curiosite au bout de compte, le vocabulaire des 
insultes addresses â l'iconoclaste dans le corpus 
iconophile et je me suis aperçue que la description, le 
portrait si vous voulez de l'ennemi de l'icone est 
precisement paradoxalement, le portrait de celui dont 
il ne peut pas v avoir d'image, de l'irrepresentable; il 
est un corps beant qui vomit, je vous dis quelques ' 
mots parcequ'il est dans l'impurete meme, il a ete 
appele l'empereur Constantin V, l'empereur 

_ copronime, l'empereur au nom d'excrement, au nom 
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de merde, il a ete homosexual, il a roule dans le 



crottin du cheval, il a fournique avec son cocher,'celui 
qui a detruit l'image a ete decrit comme l'innomable, 
l'irrepresentable, et celui qui ne controlle pas les 
orifices de son corps. Et ceci est tres interessant, 
quand on voit en suite dans ce portrait en creux de 
l'icone, c'est â dire dans cet anti-portrait iconique, 
dans ce portrait anti—economique et anti-svmbolique _ 
de l'ennemi, que se jouait en creux, je repete, ce qui 
se construisait de l'appropriatıon svmbolique du 
culture] et de la mediation et du pouvoir de creer et 
de gouverner, dans l'instance qui allait gagner le 
pouvoir ecclesiastique'. 

_Donc vous vovez que la question du corps n'est pas 
seulemerıt la question de l'eucaristie, dont je vais dire 
aussi quelqiıes mots, mais elle s'est jouee meme dans 
la violence du conflit'et dans le portrait de celui dont 
on a decide que s'il defendait, la pure'te en avant rien 
compris au rapport entre le pur et l'impur, s'il 
defendait ce qui est saint en avant rien compris â ce 
qui est sacre et profane, c'est parce que lui meme vit 
physiquement, existentiellement cette impurete, cette 
pollution, cette confusion, cette union avec le meme 
dans son homosexualite et dans sen rapport aux 
femmes etc. 

Au trement dit, vous voyez, vous avez 
emblematiquement des indices qui nous conduisent 
vers ce qui se met en place dans cette curieuse 
bataille. Je reviens donc vers cet impur, vers ce agias, 

- vers celui qui a voulu soutenir, non pas qu'il etait 
contre l'image, mais qu'il etait contre l'icone. 
L'iconoclaste est contre l'icone, il n'est pas contre 
l'image. Je la distingue dans la_ mesure ou l'iconoclaste 
a defendu, comme d'ailleurs la plupart de ceux qui se 
donnent'pour des iconoclastes, la purete de l'imagells 
invoquent les textes de la genese, nous avons ete faits 
lors de la creation â l'image de Dieu, â l'image du 
createur, celui qui a été envove comme son fils est 
bien dit image du pete, image naturelle. Cette image 
a vaincu la mort, elle a ressussite, vous savez que le 
Christ donc a transfigure, metamorphose 
(metamaıpâasis), a transfigure la matiere de-son corps 
apressa resurrection, et donc c'est au nom de la 
purete de l'image principielle denotre nature creee, 
dechue, dela purete de l'image filial: qui est venue 
racheter l'image' dechue principielle dans le coeur 
d'une vierge, etc, 'donc c'est au_ nom de la purete et de 
la saintete, tigia de l'image, que l'iconoclaste decide de' 

' defendre, de façon emblematique, ce qui a droit en ce 
monde au nom d'image. 

Comme le temps qui m'est imparti est limite, je vais 
vous-enumerer ce qui a ete appele image par un ' 
iconoclaste, pour" que vous compreniez en quoi se joue 
pour quelqu'un qui detruit les icones, la purete de ce _ 
qu'il veut maintenir, la non-pollu tion de ee qu'il veut 
maintenir, la consequence politique evidemment, le 
bencilce politique qu'il va en tirer, mais en meme 
temps ce qu'il va manquer, ce qu'il va rater 'de 
l'articulation svmbolique et _qui va laisser la place â 
son ennemi, dont nous sommes aujourd'hui'les _ 
heritiers, nous qui sommes des iconophiles en mal de, . 

_ en tous les cas en questionnementsur no'tre rapport a 
l'idolâtrie et' â la spiritualite; 

Quclles sont les signes elus par l'iconoclaste, et ils ne 
vous Etonneront pas, les signes du agios, du pur, sont 
les signes de la separation. Et ce sont les signes de ce 
qui dans la. Bible est nom-me pur, donc il y a l'ecriture, 
parce que dans l'ecriture, il Y a une separation entre le 
signe etle signifie, entre le signifiant et le signifie, 
donc la fidelite â l'ecriture est une fidelite â ce qui 
separe le sens de ce en quoi il s'incarne, ou sa trace, 
donc vous &tes dans une pensee'de la trace, typos, 
Jamaican, pour prendre les mots grecs. 

Le deuxieme signe elu iconiquement, si vous me 
permettez ce mot, par l'iconoclaste, c'est la croix, 
parcequ'elle est le signe (pipes, magic”, mais elle n'est 
pas symbols”), elle est l'inscription de la separation, 
elle est le signe de la mort de celui qui sera pour 
tou jours vivant. Au trement dit, en s'inspirant sans 
doute de la theologie apophatique, c'est â dire de la 
theologie negative de pseudodonie, la croix a ete elue 
par les iconoclastes comme signe de la purete 
separante, de la disjonction signifiante, parce qu'elle 
inscrit dans le visible, le signe qui ressemble le moins 
a ce: â quoi elle renvoie. Le signe de la mort qui 
renvoie a la vie, elle est en meme temps du point de 
vue gestuel, l'inscription d'une croisee, l'inscription de 
deux traits qui n'enferment rien. La croix marque 
l'espace d'une marque cruciforme et ouverte, qui ne -__ 
pourrait en aucun cas pretendre qu'elle contient. On 
n'a pas. affaire â une forme, parce que pour ' 
l'iconoclaste, la croix n'est pas une forme (sidar), elle 
est vraiment un geste et un ”pas, par opposition a ce 

' que” nous trouverons tout s l'heure du cöte de l'icone 
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avec la doctrine de l'inscription, du graphe iconique, 
qui est juStement Une forme dans laquelle l'iconophile 
va devoir s'expliquer, puisqu'il va dire que dans cette 
forme, qui contrairement a la croix n'est pas ouverte 



mais close, comme l'a ötö la matrice etle ventre 
virginal, l'infıni s'est laissö incarner sansı se limiter, 
autrement dit, pour reprendre le terme de la crise de 
l'iconoclasme, s'est laisse inscrire sans jamais se laisser 
circonscrire dans la clöture. 

Les iconoclastes, en effet, disaient, 'vous avez ölu la 
forme iconique, vous ötes donc dans le péché 
d'idolâtrie qui circonscrit le divin dans une forme, 
l'enferme, l'emprisonne, le capture; vous ötes done 
des idolâtres, vous fabriquez des objets de matiere qui 
enferment ce qui ne poıırra jamais ötre enferme, qui 
montrent ce qui ne se montrera jamais, qui limitent ce 
qui ne sera jamais limite, qui designent ce qui ne sera 
jamais designö', etc. Tous les adjectifs de la thöologie 
negative qui font que justement la croix a un privilege 
anti-idolatrique que ne pourrait jamais avoir l'icone. 

Le troisieme element elu par l'iconoclasme, et la aussi 
c'est assez grave pour leurs adversaires, ils vont avoir 
forte partie 'a röfuter, c'est l'eucaristie. Ils appellant 
l'eucaristie, günn npsnndes, l'image non-mensongere, 
l'image vraie. Et la, le debat est tres grave.Les 
iconoclastes considerent que la veritable image doit 
ötre consubstantielle a son modele, pourquoi, parce - 
que elle doit ötre comme le fıls â l'egard du pere. Le 
fils est consubstantiel au pete, et par consöquent, il 
est l'image du pere. Dans' l'eucaristie, nous avons 
affaire â ce memorial de cette identitö substantielle, a 
cette consubstantialite, qui fait que nous avons affaire 
â une icone npsnzrdns, une icone non—mensongöre, a la 
vöritable image, â agin günn, â la sainte image, elle 
seule vraie image, et lâ dessus les iconophiles vont 
övidemment röfuter, en disant que l'eucaristie n'est 
pas une image, elle est une consubstantialitö.” Je vais v 
revenir en vous expliquant la doctrine iconophile. 

Seulernent, vous allez me dire, oi] est l'enjeu 
politique? Eh bien, il est tres clair; si, pour un 
iconoclaste, il n'y a de l'imitation que dans la parole, le 
dissemblable et la consubstantialite, le seul moment 
oü il Y a vraie image, vous vovez, l'eucaristic, c'est 
quel moment? C'est le moment oü, dans l'enceinte 
fermöe, dans la clöture du temple et de l'espace 
consacrö, l'espace de la consöcration, par un prötre, les 
substances de regne different, le vögötal peut devenir - 
animal, le pain etle vin deviennent chair et sang et ce 
qui ötait matiere peut devenir esprit, mais ce passage 
de ce qui est impur au döpart,de ce qui est profane, a 
ce qui est pur et saint, va se faire et ne peut se faire et 
ne doit se faire que par l'effet de la consecration dans 
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l'enceinte sacröe. Autrement dit l'empereur reconnait 
qu'il y a vraie image pour le monde ecclesiastique â 
condition qu'il sache se tenir & l'espace qui lui est 
imparti, a la fonction rituelle qui lui est imparti, et 
qu'il s'v tienne. Tout ce qui est nginn doit ötre 
enfermö. Si l'Eglise a le pouvoir en ce monde de 
gerer, de gestionnaire du nginn, du saint, tout ceci doit 
se passer dans la clöture de son temple et n'en point 
sortir. L'Eglise ne peut laisser echapper le nginn. 

Alors je vous dis quelques mots de ce nginn; c'est 
qu'effectivement, möme si vous reprenez les analyses 
de Benveniste dans le vocabulaire des institutions 
indo-europöennes, lorsqu'il analyse l'origine du nginn 
et du âynrnn, c'est â dire du saint et du sacrö, vous 
decouvrez que le agina, ce qui est saint, est 
effectivement le pur en tant qu'il est interdit. Et en 
tam; qu'il doit ette contröle, enferme, söparö, parce 
qu'il y a une ambivalence â l'interieur möme de ce qui 
est saint, car comme vous le savez, ce qui est interdit 
est marque simultanement de la catögorie du pur et 
du polluö (comme la vie et la mort). Done cette 
ambivalence du agion a besoin d'un contröle Spatial, 
d'un contröle rituel, et la'classe, si vous voulez, la 
catögorie humaine du clergö qui est charge en ce 
monde de la gestion de ce pouvoir, doit s'en tenir â ce 
pouvoir qui est deja lourd, mais qui est parfaitement 
delimitö. 

Autrement dit, le döbat entre les iconoclastes et les 
iConophiles est bien un probleme de limite. Je vous 
donne un example, d'ailleurs de la necessitö 
d'enfermer le saint, c'est que une fois que les hostices 
sont consacröes, elles doivent ötre dans une custode, 
le mot dit bien ce que ca veut dire, quelque chose qui 
les garde, dans un tabernacle qui les enferme, les 
reliques egalement sont agin, elles doivent ötre dans 
un reliquaire, elles doivent ette enfermöes, autrement 
dit tout ce qui est ngr'nn, doit ötre â l'abri du contactIIl 
y a une distance â maintenir entre cc qui est dedans et 
ce qui est dehors. ]e n'ai pas le temps de vous faire 
une analyse des textes concernant le vocabulaire de la 
topologie du nginn, c'est un vocabulaire du dedans et 
du dehors, du separö et de la binaritö. 

Si l'Eglise se soumet â cette stricte gestion du erg—inn, 
elle est'enfermöe dans son temple, elle distribue le 
sacrement et elle ne peut avoir de pouvoir temporel. 

Trois siecles pas plus, la question de l'image, de 
l'icone artifıcielle (ce n'est plus l'icone naturelle) ötait 



devenu un probleme tout a fait important; qui 
faisaient les icones? Les moines. Que faisaient les 
moines? Ils ne faisaient pas de service militaire, ils ne 
pavaient pas d'impöts â l'empereur, ils etaient les plus 
grands proprietaires fonciers, et ils pouvaient 
distribuer du sacre, des icones,et ces icones, pour etre 
sacrees, ecoutez bien, n'ont pas besoin de 
consecration. Elles n'ont pas besoin du sacrement. 
L'icone promene et contamine de sa sacralite, la 
totalite de l'espace profane, avec lequel elle est en 
contact quotidien, en contact foncier, en contact laic. 
Elle est l'icone toujours appelee âyera, elle n'est pas 
agiza, jamais. Il peut y avoir dans l'icone, la figuration 
de ce qui est agin, par exemple la vierge, mais l'objet 
est l'ı’zyarğz, il est sacre, il n'a pas besoin d'etre consacre. 

Alors je vais done vous dire en dix minutes ce qu'est 
une icone, pour que vous compreniez en quel sens cet 
objet tout a fait profane, cet objet qui est habite par 
des puissances idolâtriques evidentes, et l'usage qui 
en a ete fait ne laisse aucun doute sur cet usage, a été 
construit du point de vue speculatif et politique, avec 
un genie conceptuel et formel et technique absolu. 
Alors je vais faire comme pour les iconoclastes et vous 
dire en quelques mots ce qu'est une icone pour un 
ieonophile. ' ' 

Elle est ni pure, ni impure; elle est l'objet de 
l'hvbridation, elle est ce qui enfin vient â bout du 
tabou, du pur et de l'impur, parce qu'elle est 
l'hvbridation du saint avec le profane. Elle est 
economiquement, c'est â dire le lieu d'une circulation - 
et d'une mediation entre ce qu'elle met en contact 
sans jamais s'y identifier. Elle est le tiers inclus, qui 
permet de communiquer â ceux qui, dans un systeme 
binaire, ne pouvaient pas communiquer. Elle est ce 
qui va permettre â l'Eglise de sortir du temple et du 
lieu strict de Pagina et dela consecration. Elle est 
l'objet de la propagation, de la contamination, de la 
diffusion, de la contagion, et elle va etre par ses 
constituents formels, un veritable lieu d'invasion de 
l'espace, de sacralisation de l'espace, sans que jamais 
on puisse dire, ni qu'elle est du agraf: turbulent et du 
diabolique en train de nous menacer de son 

eux memes fınalement des temples, nous sommes 
nous memes des Kıyam, de ces lieux de sacralite' qui 
circulent et qui negocient jour apres jour la vie de ' 
notre corps, la vie de notre chair avec la râdemption 
de notre âme et de _notre esprit'. L'icone va done 
devenir le viatique, le mot dit bien aussi qu'elle 
voyage, qui depasse non seulement l'enceinte sacre du 
temple oıİı l'empereur a decide de maintenir l'Eglise et 
il n'v a pas reussi, mais elle _va faire plus fort. 

-L'empereur, lui, est bien limite aux frontieres de . 

ambivalence, ni du profane idolâtrique qui est en train . 
de nous menacer par ses tentations. 

'Biensür', nous dira l'Eglise, 'elle est tout ça; de toute 
" façon nous sommes, en tant qu'institution 

ecelesiastique dans la necessite d'utiliser tout ça, car 
nous avons affaire â des corps, â des tide-les qui sont 

l'Empire, l'icone va devenir 'le viatique imperial. C'est 
â dire que quand l'iCone aura triomphe, elle deviendra 
sous la forme de bouclier, le visa, le passepcrt 
international de tous ceux qui franchissent les 
frontieres, paree qu'elle parle, etant image, une sorte 
d'esperanto oecumenique du message envahissant 
l'aeummwze. Autrement dit, non seulement l'Eglise 
avec la doctrine iconique fait circuler et fait 
communiquer le saint et le profane, le dedans du 
temple avec le dehors du temple, done l'Eglise avec 
tout l'Empire, mais elle fait plus que l'empereur, elle 
traverse les frontieres. Pour cela, il fallait qu'elle mette 
sur pied, du point de vue speculatif et coneeptuel, 
une theorie de la limite, a l'interieur de l'inscription _ 
iconique, qui soit capable de soutenir ce propos 
spirituel, philosophique et politique. 

Done n'avant pas le temps de vous communiquer la 
totalite du svsteme iconique, je vous dirai uniquement 
ce qu'est un graphe. Et vous entendrez au moins en 
echo, la contradiction apporte â l'agz'an, â ce' pur binaire 
dont elle n'a que faire et qui l'embarasse beaucoup si 
l'Eglise veut gouverner le monde. 

Un graphe, c'est a dire une inscription, c'est, disent les 
iconophiles, le meme mot que dans l'ecriture. Vous 
vovez ce que disaient deja, tout â l'heure les 
iconoclastes, l'ecriture c'est la separation du signe avec 
le signifie, l'iconophile dit, le graphe c'est le l_ieu de 
liaison entre le lisible et le visible; c'est â dire, celui 
qui inscrit, qui ecrit et qui dessine et qui peint, porte 
le meme nom; grapâas. Celui qui ecrit n'enferme pas 
le sens dans le signe, celui qui inscrit n'enferme pas le 
corps de Dieu dans le graphe. Le trait qui inscrit le 
corps de la Vierge et de son İ'ıls est un trait qui est le 
memorial de l'internation meme, puisque ce trait 
n'enferme pas plus le corps du verbe mais le verbe 
infini, auratus, tape—imran L'infinite du verbe n'enferme 
pas le verbe dans la matrise. . 

Autrement dit, la purete du corps virginal se justifie 
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du fait qu'elle n'a pas contenu ce qu'elle a mis au 
monde. Elle a maintenu, elle a preserve l'infinite de 
son contenu. Autrcment dil:, le graphe dans l'icone cat 
un trait qui n'enferme pas ce qu'elle montre, mais qui, 
comme le ventre de la Vierge, se vide de toute 
matiere pour laisser agir _la lumiere et la grace et la 
laisser deborder. Autrement dit, lorsqu'un grap/ras, 
lorsqu'u'n peintre va inscrire l'image du verbe sur une 
planche, il ne fera rien d'autre que d'accueillir dans le 
_vide d'une matiere, transfiguree, l'infinite d'une 
' invisibilite. 

Autreme'nt dit, la pure image que les iconoclastes 
defendaient en disann'vous n'avez pas le droit d'en 
faire parce qu'elle est invisible', vous avez une 
doctrine de l'icone qui dit; 'mais l'icone, c'est le mode 
de manifestation dans le visible de l'invisible'. Le 
İıyera's consiste-â etre le lieu vide d'une epiphanie de 
l'invisible. Ce “que vous vovez dans l'icone, ce n'est 
pas Dieu, c'est la transfiguration, c'est le lieu de son 
passage, autrement dit ce qui fait que l'icone est sacre, 
c'est le fait qu'elle se laisse traverser par ce qui est 
saint, mais qu'elle ne le retienne pas, elle ne l'enferme 
pas, mais elle est le lieu par lequel il passe. Et 
comment je peux le garantir, par 'la purete du coeur de 
celui-qui aura reproduit l'icone, par la purete du coeur 
de celui qui la reçoit. 

Donc vous avez dans ce qu'on appelle l'economie 
iconique, une circulation de la question de l'image 
comme etant une question de la circulation des 
regards. Ce graphe qui inscrit est accompagne 
egalement d'une autre inscription qui s'appelle 
l'epigraphe. Comment quelque chose qui n'est pas 
visible va attester la presence de ce qui n'est pas lâ? 
Puisque l'icone rend present ce' qui est absent, ce qui 
est dit dans les textes. Le graphe iconique, le trait 
dans l'icone rend present ce qui est absent comme s'il 
etait present; ce qui n'etait pas lâ comme s'il etait lâ, 
par une obligation canonique quand vous fabriquez 
une icone, qui est encore une obligation graphique; 
epigmpfie. Qu'ést ce que l'epı'grap/ıe; c'est l'inscription 
obligatoire du nom de celui qui est dans l'icone, du 
regard qui traverse l'icone sur l'icone. 

Vous avez deja vu des icones, vous avez remarque 
qu'il y a toujours un crvptogramme ou une ecriture; 
meme si vous savez parfaitement que c'est la Vierge et 

_ son fils, il y a une obligation disciplinaire d'ecrire. 
Cette obligation disciplinaire est fondee sur 
l'homonvmie iconique, autrement dit, si il Y a du 

sacre, c'est parce que l'icone porte le meme nom que 
celui dont elle presentifie l'absence. C'est l'inscription 
du nom qui est un autre graphe, qui est l'epigraphe, 
inscription du nom dela mere et du fils (Theotokos, 
ou Maria, Christos, etc.), qui garantit l'homonvmie de 
l'icone, c'est â dire le 'fait qu'il y a le meme nom — et la, 
les textes invoques disent la chose suivante, qui est un 
grand topos si vous voulez dela literature byzantine; 
'si l'image parlait, si la statue du roi parlait, elle dirait, 
le roi et moi sommes un.'— et si l'icone parlait,elle 
dirait 'le Christ et moi sommes un', mais elle ne le dit 

. pas. C'est écrit; c'est a dire qu'on inscrit l'echo d'une 
voix. Et quelle est l'origine de cette inscription? C'est 
l'Annonciation, 
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Autrement dit, de meme que le graphe est le 
memorial dela grossesse virginale qui contient l'infini 
sans -l'enfermer, l'epigraphe est l'inscription de la voix 
arcangelique qui dit %: ce ventre vide - puisqu'il est 
vierge, il est tou jours teste vide, vous me l'accorderez - 
par l'effet d'une voix qu'elle est pleine d'un vide qui 
porte un nom et que ce nom, c'est le (...). Et l'icone va 
reprendre cette voix fecondante. L'icone est fecondee 
par l'epigraphe comme le ventre dela Vierge a ete 
feconde tout en restant virginal, puisque la voix ne fait 
qu'inscrirc dans la purete d'une matrice, l'absence de 
ce qui n'v sera jamais enferrne. 

Vous voyez comment sur le plan speculatif et 
doctrinal, vous me pardonnerez d'etre aussi 
schematique, mais la theologie chretienne est une 
monstruosite de genie conceptuel, pour arriver â 
construire a la fois les modalites d'une tigurabilite et 
les modalites d'une appropriation du pouvoir, etre 
arrive a articuler avec une telle puissance, que par la 
question de la levee de l'interdit de l'image, se 
levaient desorrnais tons les interdits. eı: s'ouvraient 
desormais, se franchissaient toutes les frontieres et 
que s'abolissaient toutes les limites, â condition 
evidemment que soit toujours presente une institution 
garantissant la purete et la sacralite des 
contaminations et des negociations avec le diable. 

Donc il-Y a la quelque chose d'un ordre speculatif et 
politique de premiere grandeur, dont je considere, si 
j'e m'y interesse, que nous sommes les heritiers les 
plus troubles et les plus productifs. 

Puisque c'est le temps je m'arrete. Je souhaite 
simplement avoir mis en place les elements les plus 
schematiques d'une contribution â votre theme par ce 



- en fait, j'aurais aime, j'aimerais pouvoir entrer en 
relation ou en confrontation avec ceux pour qui, par 
example, l'interdit de l'inceste, anthropologiquement 
ou psychanalytiquement, est veritablement le nes-plus 
ultra, la limite au delâ de laquelle on ne peut pas aller, 
c'est â dire le lieu d'institution de l'articulation 
symbolique, or je crois que nous avons affaire lâ â un 
autre systeme, qui est le systeme de la disjonction et 
de la conjunction, et que meme la question de 
l'interdit de l'inceste ne deviant â ce moment lâ, et 
qui existe et qui est biologiquement inscrite d'ailleurs 
comme theme biologique et fondateur de non-fusion, 
non-confusion et de la preservation de l'espece, il n'y ' 
a aucun doute lâ dessus, mais que l'interdit de l'image 
n'est pas le sous-systems d'un interdit plus vaste, mais 
au contraire, qu'il Y a la, la mise en place d'un interdit 
d'un systems: â la fois disjonctif, puis conjonctif qui 
fait de l'image non pas le sous-systems de tous les 
autres interdits et particulierement de l'interdit de 
l'inceste, mais, au contraire, la matrice, au sens propre 
de tous les systemes qui permettent de mettre en 
place une articulation symbolique.‘ 
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"YENİ BEDEN TABUSU" 
SUSKUN PARÇALAR 

Tom Fecht 

Öğrendiğiniz gibi, ben bir yontu sanatçısıyım. Onun 
için izin verin de, sanatçı ayrıcalıklarımdan 
yararlanarak, değişik, içinde uyarıcı öğeler taşıyan, 
farklı bir dil kullanayım. Buradaki sunuşları izledikten 
sonra, yazılı bildirimi bir tarafa bırakarak, Ikarus, seks 
ölümü ve insan oranları konularında bir iki düşüncemi 
bildirmek istiyorum. 

1. Bir Giza-.m- 

Konferansın en yaşlı katılımcısı gözlemlenerek, acaba 
. . o bu konferansı nasıl özetlerdi diye düşünülebilir. 

Onun adı Kemal Atatürk, ve onun yaldızlanmış büstü 
yanımızdaki duvarda asılı dururken, o, acaba bu büst 
neden bazı konuşmalar sırasında aydınlatılıyor da, 
“diğerlerinde aydınlatılmıyor diye düşünmekte. Belki 
de bizim geçmiş t'arihe çok fazla zaman harcadığımızı 
düşünerek, bize bugünün sorunlarına, Tabu ile ilişkili 
sorunlara önem vermemizi öğütlüyor, çünkü onlar çok 
daha acil ve üstelik tehlikelidir. 

2. Ikarus 

Ikarus, insanoğlunun göklerde uçmasına ait 
üt0pyasının (düşler adasının) simgesidir; Uçuşu, 
sınırsızlığın bir simgesi olarak kabul edebileceğiniz 
güneşe ulaşmaya çalışırken, bir düşüş ile 

' sonuçlanmıştı. Sınırsızı denemek korkarım ölümle 
sonuçlanır. Bugün Ikarus'un uçuşu değil ama 
hareketleri sonsuz bir uçuşa, düşmeyen, yere inmeyen 
bir uçuşa dönüşmüştür. Tabuları bir zaman tüneli 
olarak görüyorum ve pilotumuz bu tünelin duvarları 
içine girerek bir taş parçasını, bir deri parçasını, bir aşk 
anını kısa bir an yakalamaya çalışarak, düşmeye devam 
etmektedir. Bugün düşmenin yönü yoktur, bu hareket 
bugün varolmanın doğal ve toplumsal durumu, 
insanlığın varoluşudur. Düşmek bugün, yaşamın 
devam eden sürecinin bir imgesidir. Biyolojik bir sonu 
olan, sadece insan yaşamıdır. İnsanoğlunun 
ütopyasının simgesi olan Ikarus, nükleer güneş 
yağmuru altında erir ve yavaşça bizim zaman içindeki 
hareketimizin bugünkü metaforuna dönüşür: biz 
düşmekteyiz, çünkü sonunda kendimizi, bir zamanlar 

cennet diye anılan mekânın dışına attık. 

3. Acı 

Sempozyumda sunulan çok çeşitli bildiriler sonucu, 
tabu konusunda değişik tanımlarla karşılaştık. Tabu 
entelektüel bir ilişkinin yavrusu değildir. 0 bir 
gerçektir; bazan haşin ve kanlı, ve aynı zamanda çok 
acı veren birşeydir. Bazan çok yararlı, yaratıcı, birlikte 
yaşam ve küresel barış için gerekli bir garantidir. 
Tabu, yasaklamalardan çok daha fazla birşeydir ve 
kanımca konferansta tabu ve yasak birbirine 
karıştırılmııştır. Bildiğiniz gibi bu tanımı Freud, Batı 
Avrupa kültüründe toplumsal ve psikolojik acı 
olgusunu açıklayabilmek için ilkel kabilelerden 
almıştır. Fakat, hemen her kültürde bu ifadenin 
kökeninde kadın ve erkek tanrılarla karşılaşırız. Tabu 
bir dişi de olabilir, bir erkek de; bunun anlamı 
tabunun her zaman cinsel öğeler taşıdığıdır. Tabu 
sadece insanlar için geçerlidir, onlar saklıdır ve gizli'bir 
suskunluk mekanına gereksinmeleri vardır. 

Tabular yalnız gelmezler, bir bay Tabu, bir bayan 
Tabu, sonra onun büyükannesi, büyük bir aile, 
kuşaklar vardır. Tabu her yanımızı etkiler, tüm nefret, 
aşk, kıskançlık, merak, kan, ter ve gözyaşlarını. Tabu 
kültürel kimlik ile ilişkilidir. Tabuyu yerleştirmek, 
korumak veya yok etmek karmaşık bir kültürel, 
toplu msal ve ekonomik yöntemdir: Tabuyu anlamak 
kuşaklar gerektirir; onu, hakkında konuşarak anlamaya 
çalışmak hayalciliktir. Acı veren bir laikleştirme insan 
varlığının en gizli köşelerine bile girdiği için, yeni 

_ tabular ortaya çıkmada güçlük çekiyorlar ve onlara 
özgü, toplumun sağduyusu olma ayrıcalığını yitirmiş 
bulunuyorlar. ' 

4. Seks ve Ölüm 

Avrupa kültüründe hâlâ koru nan, kimin koruduğunu 
bilmiyorum ama, içimde varolan iki tabu var ve 
devamlı dönüşüyorlar. Once seksten söz edelim. 60'lı 

_ yıllarda doğum kontrolü haplarının piyasaya çıkması 
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ile cinsel kültürde önemli bir bölünme oldu, bu 
toplumsal ve ahlaki hayal gücünün ötesinde, olması 
imkansız gibi görünen şey, cinsel ve erotik zevkini; '_ 
biyolojik üretim işlevinden ayrılması idi. Bugün hâlâ _“ _ 
1960'ın cinsel devriminin yankılarını duyuyoruz. 
Fakat, yine de pornografi var, yalnızlık kültürü 
diyebileceğimiz ve pornografiyi bir sanayi ürününe 
dönüştüren bir yalnızlık var. Ve hâlâ başkasının . 
bedenine saygı duyuyoruz. Cinsel tabular hala var. Bu ' __ 



insanın içinde korunan tabuya sadece bir örnek. 

Diğer bir tabuya ölüm deniyor. Ben ölümün, iki 
şiddetle geçen dünya savaşından ve soykırımın 
Yugoslavya'dan "canlı" olarak televizyondan 
yayınlanmasından sonra, artık tabu olduğunu 
düşünmüyorum. Fakat bireyin ölümü, insanın kendi 
ölümü hala en büyük tabulardan biri olarak varlığını 
koruyor. Bir tabunun adını koymalıyız. 
Tabulaştırmanın yöntemini ve tabunun insan 
davranışını nasıl belirlediğini öğrenebilmek için belli 
bir kişiden söz etmeliyiz, yoksa yararlı sonuçlar 
alınamaz. Bugün ölümün Orta Avrupa'da az çok 
kiliseler ve diğer dinsel kurumlar tarafından 
tekelleş tirildiğini, ve onların da toplumsal çatışmalarda 
kopuk, yalıtılmış oldukları için hâlâ ölüm tabusunu 
koruduklarını söyleyebilirsiniz. Bu noktada size 
ölümün ve cinselliğin laikleş tirilmesine ilişkin sanatsal 
katkılarımdan birkaç örnek vermek istiyorum. 

5. İsimler ve Taşlar 

Ikarus Berlin'de uçak mühendisliği öğrenimi gören 
genç bir adamdı. HIV virüsü kaptı ve AIDS'den 
ölmek üzereyken kendine Ikarus adını verdi. Onun 
adını yerlerdeki döşeme taşlarından birinin üstüne 
kazılmış bulacaksınız; sokakta bulduğum kaldırım 
taşlarına AIDS'den ölmüş insanların adlarını 
kazıyorum. Bu "İsimler ve Taşlar" projeme, Alman 
"Positive Leben" (Olumlu Yaşamak) AIDS Vakfının 
işbirliği ile başladım. AIDS'le gelen iki tabuyu, seks 
ve ölüm konusundaki tabuları toplumsal kurumlarla 
işbirliği yaparak değiştirmeye çalıştım. Taşlar ve 
İsimler dünyanın her yanından geliyor. İsimler 
Afrika'dan, Amerika ülkelerinden, doğu Avrupa'dan 
geliyor, tıpkı taşların Paris'ten, Brüksel'den veya 
unuttuğum kutsal alanlardan geldikleri gibi. Bütün bu 
enstalasyon (yerleştirme) "kırılmış aşk"a bir saygı. Her 
taş AIDS'ten ölen, sevdiği bir akrabasını, bir dostunu 
kaybetmiş kişilerden gelen hibe ile finanse ediliyor. 
Hibe edilen paraların bir bölümü, HIV'den enfekte 
olmuş AIDS'li hasralara doğrudan yardım eden Alman 
AIDS Vakfı'na gidiyor. Geri kalan bölümü, göçebe bir 
anının, açık alanlarda, tren istasyonlarında veya bazan 
müzelerde yeni bir tesisin kurulmasında taşların 
döşenmesi için kullanılıyor. 

1992'de, Documenta IX'daki ilk sunuşta 250 taş vardı, 
proje şimdi birkaç ton taş büyüklüğüne ulaştı. Benim 
temelde yapmaya çalıştığım, kente ölümü yeniden 
tanıştırmak. Bunu siz, hiç bir ahlak sorumluluğu 

almadan, ölüm ve cinselliğin laikleştirilmesi için 
sanatsal bir yazııolarak kabul edebilirsiniz. Olümün 
hiyerarşisi yoktur. 

İsimler ve 'l'aşlar 
“Margarita", 1992 
1000 taş, 500x500 cın. 
Doğal Tarih Müzesi'nde (Masanın afNafnm! Hislon!) ensralasyon 

6. İnsan Oranları (Video sunuşu) 

İnsan oranları projesi Köln'de, 1990'da, İkinci Alman 
Televizyon Programı (ZDF) ve Alman AIDS Vakfı'nın 
işbirliği sonucu gerçekleşti. Projenin gerçekleştirildiği 
yer, Almanya'nın en tutucu katolik politikasının 
simgesi olan Köln Katedrali'nin önü idi. Projeye ben, 
"Köln parçası - Vitrivius'dan 12 dakika sonra" adını 
verdim. Vitrivius, insan oranlarını çözümleyerek, yapı 
ve inşaat kavramlarını geliştiren Romalı bir mimardı. 

. Proje, Vitrivius'dan sonra, en ünlü insan oranları 
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çiziminin sahibi Leonardo da Vinci'ye atfedilmişti. 
Köln Katedrali'nin önünde, Vitrivius'un planına göre 
inşa edilmiş eski Roma binalarının temelleri 
bulunmaktadır. Proje, Dünya-AIDS-Günü olan 1 
Aralık'ta gerçekleştirildi. Katılanların bazıları, özellikle 
baş, kalp ve seks olarak rol yapanlar, ya HIV 
positiftiler veya AIDS'e yakalanmışlardı. 

O-Sesi: 
"Leonardo da Vinci'nin kare ve dairesi içinde 
temsil edilen adam doğal biçimde temsil 
edilmemiş, sadece insan varlığının temeli olan 
kalbi, cinselliği ve kafası temsil edilmiştir. 
Katılanlardan bazıları halka HIV virüsüyle 
enfekte olduklarını açıklamakta ısrar 
etmektedirler. Bu onların açık itirafıdır. Burada 
bize katılan herkes, AIDS kurbanlarıyla 
dayanışmalarını ifade etmektedir". 



Köln kentinin Belediye Başkanı: 
"Bu gece burada Roma kenti Köln'ün 
merkezindeyiz. Leonardo da Vinci bu çizimi 
1490'da Floransa 'da yaptı ve Köln şehri 500 yıl 
sonra bu gösteriyi destekliyor, çünkü insanoğlu 
için yeni bir tehlike vardır. Sanatçı, insanın 
özellikle zayıf olan yerlerine ağırlık veriyor: başa 
ve kalbe." 

i fim" '__ ' 

Alınan AIDS 'lı-'aklı “l’ositiv Leben" [Olumlu Yaşamak) vc ZDF ile birlikte 
hazırlanan "Köln parçası — Vitrivius'daıı 12 dakika sonra", 19% 

Burada iki perspektif görüyorsunuz. Birincisi, benim 
sanatsal görüşüm olan, katedralin saat kulesinden, 120 
metreden aşağısının görünüşü. Benim için, bu imge, 
kalp atışlarının hareketiydi, aşağıdaki insanlar için ise 
insanca bir dayanışma eylemi. Bu görüntüye bakarken, 
size eserin iki temel düşüncesinden söz etmek 
istiyorum. Birincisine, sanatsal üretimin iş bölümü 
diyebilirim. Bunun en ileri biçimlerini sinema 
endüstrisinde izleyebilirsiniz. Teknik bilgi ve dünyayı 
kapsayan yayın sistemleri olmadan, bugün iletişim 
olanaksızdır ve bütün sanatsal çaba da bu iletişimin bir 
parçası haline gelir. Bu projede ikinci temel ilke 
dayanışmadır; sanatçı olarak onun resmi ve estetik 
riskler alması talep edilmektedir. 

Belki kalbin üçgen biçimini açıklamam gerekir. Nazi 
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Almanyası'nda kırmızı üçgen toplama kamplarındaki 
eşcinsel kurbanları işaretlemek için kullanılırdı. Bu 
gösteride "kalb"i icra eden oyuncular artık 
yaşamıyorlar veya AIDS hastalığından muzdaripler. 
Bu, ne yazık _ki kanattaki iki kişi için de geçerli. Dört 
aylık hamileyken AIDS'li olduğunu öğrendi. Bebeğin, 
korkarım pek şansı yoktu. Bu sanırım size insan 
oranları ve zaman hakkında birşeyler söylemektedir. 
Leonardo da Vinci'nin insan oranları üzerine verdiği 
kouşmaya kulak verelim: . 

"İnsan gövdesi birbirine orantısal olarak, iki 
parçaya ayrılmıştır, bu parçalar bir bütün 
oluştururlar ve yaşayan varlığın zihninde oluşan 
harekete göre gövdeyi hareket ettirirler... Doğada 
varolan, övgüye değer, 0 harika şeyler arasında, 
hiçbir varlığın kendisi bütün ayrıntılarıyla başka 
bir varlığa benzemez. Dolayısıyla, sen, taklitçi, 
onların üzerindeki çizgilerin çeşitliliğini incele... 
Ve eğer sen figürlerini bir ölçüye göre yapmak 
istiyorsan, yaptıklarının birbirlerinden ayırt 
edilemeyeceklerini ve bunun da doğada hiç 
rastlanmayan bir durum olduğunu bilmelisin. 
Eğer doğa yüzün hatları için tek bir kural 
koysaydı, bütün insanlar birbirlerinden 
ayrılmayacak bir biçimde, birbirlerine 
benzerlerdi. Fakat doğa, yüzün beş parçasını öyle 
bir biçimde çeşitlendirmiştir ki, boyutları ' 
neredeyse evrensel ölçüler içerisinde kalsalar 
bile, birbirleriyle ilişkilerinin dereceleri her 
insanı açıkça görülecek biçimde birbirinden 

' farklı kılmıştır. _ 

Kendi kol ve bacaklarının orantılarını ölç, ve 
orantısız birşey bulursan not et; ve o oranı kendi 
yaratacağın figürlere uygulamaya özen göster; 
çünkü sanatçıların ortak bir zaafı yaptıkları 
şeyleri kendilerine benzetmektir. Bu bizim 
verdiğimiz kararların, ruhumuzun bir gücü 
olduğundan ileri gelmektedir; ruhumuz içinde 
yaşadığımız vücudun formunu belirlemekte 
özgürdür; oysa, bunu insan elleri ile yapmak 
zorunda kalırsa, onu ilk yaratanın biçimlediği 
şekilde yeniden biçimler ve buradan da seven. 
insanın kolaylıkla kendine benzer olan şeylere 
aşık olması doğar." 

İnsan oranları hakkındaki bu ders 500 yıl önce 
verilmişti. Bunun insanın kendi içindeki tabuları 
hakkında verilmiş çok iyi bir ders olduğunu 
düşünüyorum. 



"THE NEW BODY TABOO" 
SILENT FRAGMENTS 

Tom Fecht ' 

As you have learned I work as a sculptor. So please 
allow that I take the advantage of the artistic 
privileges and use a different type of language 
including some elements of provocation. But after 
observing the conference, I prefer to forget my written 
papers and would like to present a few statements 
about a secret, İkarus, sex death, human proportions 
instead. I hope you do not expect a menu a la carte. 

1. A Secret 

Observing 'the oldest participant of the symposium I 
wonder what his resume would be. His name is Mr. . 

_ Kemal Atatürk, and he is hanging right on the wall 
over there to your left wondering why his golden 
mask has been illuminated during certain speeches 
and why it remained in the dark during others. May 
be despite of his age he felt that we spent too much 
attention to history and would advise us to spend 
more thought and courage in today's problems married 
to Mr. Taboo -because they are urgent and moreover 
dangerous. 

2. İkarus 

Ikarus is an ancient symbol of mankind's utopia to fly 
up in the skies. His flight ended with a crash since he 
tried to reach the sun, which you might see as a ' 
symbol of the Absolute. Trying the Absolute ends 
deadly I am afraid. Today Ikarus does not still fall but 
his movements transformed into a'rı eternal flight, no 

today's metaphor for our movement in time: we are 
falling because we kicked ourselves finally out of 
space, once called paradise. 

3. Pain 

Due to different cultures represented in this 
symposium, we are confronted with a very wide range 
of different definitions of what taboos today are all 
about. But a taboo is not the child of an intellectual 
intercourse. It is reality, sometimes violent and bloody 
and very painful too. Sometimes it is very useful, it is 
necessary and a guarantee for creative co-existence ' 
and global peace. Taboo i-s much more than 
prohibition and it seems to me that there is a big mix- 
up between prohibition and taboo at this point of the 
conference. You know Mr. Freud borrowed this term 
from tribes to describe phenomena of social and 
psychological pain in Westeuropean culture. But in 
most cultures we find at the roots of this expression 
male and female goddesses. A taboo can be male or 
female, which means, that a taboo always includes 
elements of our sexuality. A taboo only functions 
among human beings, they are hidden and need a 
secret space of silence. The human body is a taboo's 
appropriate shelter as it is the shelter of joy and pain. 

Taboos do not come along, there is Mr. Taboo, there 
' is Mrs. Taboo and there is her grandmother, it's a big 

crash, no touchdown at the end. I rather see taboos as _ 
time's tunnel and our pilot falls inside of its walls 
trying to catch a piece of stone, a piece of skin, a 
moment of love just to hold on for a short second but 
he keeps on falling.— Falling today has no direCtion 
anymore, this movement is today's social and natural 
state of being, of our human existence. Falling is 
today's image for the continious procedure of life. It is 
only the individual life that has a biological end. 
Ikarus, established as the ancient symbol for 
mankind's utopia and discovery of space, melts away 
under the nuclear sunrain and transforms silently into 
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family in fact, generations. A taboo affects all parts of 
us, all these emotions of hate, love, jealousy, curiosity, 
blood, sweat and tears. ,Taboo is about cultural 
identity and it is a complex cultural, social and 
economic procedure to establish, maintain or destroy a 
taboo. It takes generations and it is illusory to 
understand a taboo just by talking about it. Since a 
painful secularization has reached almost the last 
secrets of human existence new taboos have a hard 
time getting established and they have lost the 
specific privilege of being a society's common sense. 

4. Sex and Death 

In European culture two taboos are still maintained 
and I really don't know who is maintaining them - but 
they are there inside myself and they transform today 
continuously. Let us talk about sex now. There is an 
important out in our sexual culture after the pill was 
introduced as a contraceptive for birth control during 
the 1960s, when sexual and erotic pleasure could be 
separated from biological reproduction in a way, which 



seemed to be beyond social and moral imagination. 
We still listen to the long echo of this sexual 
revolution of the 1960s._Yet, we still have 
pornography, we have what I would call the culture of 
solitude, of loneliness, which transformed 
pornography into an industrial product. And we still 
experience the respect for other people's bodies, 
sexual taboos still exist. It is just an example of how a 
taboo is maintained inside of us. 

There is another taboo called death. I don't think that 
death is a taboo any more after two world wars have 
violently passed by and genocide is being televised 
live from former Yugoslavia. But the individual death, 
your own death remains as one of the great taboos 
today. We should name a taboo. I mean we have to 
talk about a specific individual person to learn more 
about the methods of tabooing and how a taboo 
determines human action - otherwise we will not get 
useful results. You might say that today death in 
central Europe is something which became more or 
less monopolized by the churches and other religious 
institutions who, due to a profound isolation from 
social conflicts still maintain the old taboo of death. - 
At this point I would like to introduce a few examples 
of my artistic contribution to the secularization of 
death and sexuality. 

5. Names and Stones 

Ikarus was a young man in Berlin who studied aircraft 
construction. He got infected by HIV and when he 
started to die of AIDS he called himself Iltarus. You 
will find his name on one of these cobblestones, 
stones I find in the Streets and carve names in their 
surface, names of people who have died of AIDS. I 
started the project “N ames and Stones" in cooperation 
with the German AIDS-Foundation "Positiv Leben" 
(Living positively). I tried to cooperate with a social 
institution to change taboos on sex and-death, two 
taboos that come along with AIDS, this dangerous 
defect in our immune-defense-system due to the 
sexual transmission of this disease. They are from all 
over the world, the stones and the names. They come 
from Africa, the Americas, eastern Europe as the 
stones come from Paris, Brussels, Berlin, or forgotten 
parts in the countryside. All these installations are 
dedicated as a homage to "Hurt Love". Each stone is 
_financed by a donation from relatives or friends who 
lost someone from AIDS. A part of each donation 

' remains at the German AIDS-Foundation for direct 
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aid for those who are infected by HIV or AIDS. The 
rest covers the technical realization of such a stone 
which becomes always a part of this nomading 
memory in new installations on public spaces, train 
stations or sometimes museums. r 

Since 1992, when the first installation at the occasion 
of Documenta IX included 250 stones, the project has 
grown up to several hundreds of tons of stones. What I 
do basically-is re—introduce death to the city, you may 
understand this as an artistic essay to contribute to the 
secularization of death and sexuality by avoiding any 
aSpect of moral responsibility, there is no hierarchy in 
death. 

6. Human Proportions (Video) 

This project on human proportions was realized in 



1990 in Cologne, in co-production with the ZDF 
(Second German Television Program) and the 
German AIDS Foundation. The emplacement was 
the cathedral of Cologne which symbolizes the most 
conservative establishment of catholic politics in' 
Germany. I called it "The Cologne Fragment — 12 
minutes after Vitrivius" - the Roman architect who 
developed his concept of building and construction by 
analyzing the proportion of the human body. The 
project refers to the'world-famous drawing of the 
human proportions after Vitrivius by Leonardo da 
Vinci. In front of the cathedral in Cologne there are 
still the basements of ancient Roman buildings 
constructed on plans by Vitrivius. The project was 
performed on December lst, which is World-AIDS- 
Day. Some of the participants and especially those 
who perform as the head the heart and the sex have 
been'HIV-infected or were already suffering from 
AIDS. 

O-t'on: 
"The man as represented in Leonardo da Vinci’s 
square and circle is not presented in a 
naturalistic way but in its main centers of human 
existence: the heart, the sex and the head. Some 
participants insist to explain to the public that 
they are infected by the HIV-virus. It is their 
public confession. Everyone who joins us here 
expresses his solidarity with the victims of 
AIDS“. 

O-Ton, the Mayor of the city of Cologne: 
"We are here tonight at the center of the Roman 
Cologne. Leonardo da Vinci did this drawing in 
1490 in Florence and the city of Cologne is 
supporting this performance today, 500 years 
later because there is a new danger for mankind. 
The artist pu ts an emphasis on those parts of the 
human body which are especially vulnerable: 
head and heart." 

Here you see the two perspectives. This one from 120 
meters above, seen from the Cathedral's clock tower, 
which was my artistic point of view. For me it was this 
moving, heart beating image, for the people on the 

_ ground it was an activity of human solidarity. While 
you watch this image, I would like to name two 
principal ideas of this work. One I would call the 
division of labor in artistic production. The most 
advanced forms you may observe in today's film 

industries. Without the technical knowledge and 
worldwide broadcaSting systems communication is 
impossible today and all artistic effort becomes a part 
of this communication. A second principal for this 
artistic essay is solidarity which demands to take 
formal as well as aesthetic risks as an artist. 

Külncr Fragment - 12 Minutes after Vitrivius, I99U 
ln cooperation with the German AIDS—Foundation "Positiv leben” and the 
ZDF, Mainz 

Detail of the Heart 

Maybe I should explain the form of the heart as 
triangle. In Nazi-Germany, the rose triangle marked 
homosexual victims in the concentration camps. Some 
of the actors, who perform "heart" in _this installation 
are not alive any more, or suffering today from AIDS, 
this is unfortunately also true for the two persons on 
this wing. She is pregnant, 4th month, and she was 
told that she is infected with AIDS. Her baby did not 
have really a chance, I am afraid. This tells something 
about human proportions and time I think. Let us 
listen now to Leonardo da Vinci's lecture on human 
proportions. The text is written around his design of 
1490; since it is written in mirror-writing it is more or 
less known today whereas his drawing became a 

' worldwide known image. But this text is essential to 
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understand the drawing. Leonardo is addressing 
himself to the artist and he says: 

"The configuration of bodies is divided into two 
parts, that is to say the proportionality of the 
parts amongst themselves, which will correspond ' 
to the whole, and the movement appropriate to 
the occurrences in the mind of the living being 
that moves the body. ...Among these 
praiseworthy and marvelous things which are 
apparent in the works of nature, it happens that 
none of the productions of any species in 



themselves precisely resemble in any of their 
details those of any other. Thus, imitatot of 
nature, observe and pay attention to the variety 
of the lineaments of things. 
And if you should wish to make your figures 
according to a single measure, you must know 
that one cannot be distinguished from another - 
something which is never observed in nature. 

If nature had fixed a single rule for the 
relationships of the features, all the faces of men 
would resemble each other in such a way that it 
would not be possible to distinguish one from 
the other. But she has varied the five parts of the 
face in such a way that, although she has made 
an almost universal rule for their sizes she has 
not observed it in the relationships to such a 
degree that it is impossible to recognize clearly 
one person from another. 

| J " ı .. _. 

' _  ',VI '». ' 
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Şğhıfâ'ı'ı r î " .  

Measure on yourself the proportion of the l 
composition of your limbs, and if you find any 
discordant part take note of it and make very ' 
sure that you do not adopt it in the figures that ' 
are composed by you, because it is a common 
vice of painters to take delight in making things 
similar to themselves. This happens because our 
judgment is one of the powers of our soul, 
through which it composes the form of the body 
in which it lives according to its will, when it has 
to reproduce with the hands of a human body, it 
willingly reproduces that bod-y of which it was 
the original inventor, and from this it arises that 
he who loves will eager'ly fall in love with things 
similar to himself“. 
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This lecture on human proportions was given 500 
years. ago and I feel it is a very good one on human 
action inside his own taboos. ' 
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TABU, SANAT VE CİNSEL 
FARKLILIKLAR: 
BİLİM-KURGU FİLMLERDE 
"CANAVAR-Dışı" İMGESİ 
Meyda Yeğenoğlu 

Freud, Totem ve Tabu adlı kitabında ataerkil düzenin 
ortaya çıkışını anlatır (1). Freud'a göre 
toplumsallaşmanın kurulduğu ilk evrede insanlar 
küçük göçebe aşiretler halinde yaşıyorlardı. Her aşiret 
gruptaki bütün kadınlara sahip olan kıskanç bir 
babanın egemenliği altındaydı. Bir gün oğulları 
babanın gücünü ellerine geçirmek ve kadınlara sahip 
olabilmek için babalarını alaşağı etmişler, ama bundan 
ötürü duydukları suçluluk duygusuyla babalarının 
yerine bir totem dikmişler ve ondan kurtardıkları 
kadınları reddetmişlerdir. Her ne kadar oğullar 
kadınlara sahip olmak istemişlerse de, grubu bir arada 
tutabilmek için onlardan vaz geçmek zorunda 
kalmışlardır. Aksi halde birbirini kıskanan ve kadınlara 
kimin sahip olacağı konusunda birbirlerine düşen 
kardeşler grubun yok olmasına neden olacaklardı. 
Kardeş er böylece anneleri ve kız kardeşleri ile 
ilişkilerini tabulaştırmışlardır. Freud'a göre, ilk 
toplumsal örgütlenme ki bu aynı zamanda ataerk 
kültür ve ahlak sistemin ortaya çıkışı da demektir, iki 
tabuya dayanır. Cinayet ve ensest. Bu iki temel tabu, 
(Eidipus kompleksinin bastırılmış iki isteğine denk 
düşer. Dolayısıyla bunlar CEidipal öncesi isteklerden 
kurtulma ve ebeveynlere ait olan sevgi nesnelerine 
duyulan saf olmayan bağları ima eder. Çocuklar cinsel 
fark nosyonunu CEidipus kompleksi aracılığıyla 

_ öğrenirler. - 

Freud'un ataerkil düzenin kökenine ilişkin anlatısı 
genellikle mitsel bir açıklama olarak görülür. Levi— 
Strauss, Freud'un öyküsünü yalnızca uygarlığın ve 

' ahlakın kökeninin bir açıklaması olarak değil, olayın 
babayı öldürerek anneye sahip olma fantezisinin 
simgesel bir yansıması olmasından ötürü var olan 
durumun bir tanımlaması olarak ele almayı önerir. 
Levi-Strauss'un belirttiği gibi babayı öldürerek anneye 
sahip olma arzusu, tarihsel bir olguya tekabül etmek 
zorunda değildir. Böyle bir arzu daha çok "kökleşmiş 
bir fantezi"nin simgesel bir biçim almasıdır. Bu bir 
fantezidir, çünkü, söz konusu olan eylemler, aslında 

hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Levi-Strauss, 
Freud'dan şöyle bahseder: 

[Freud] uygarlığın başlangıcının değil, onun 
bugünkü durumunun dürüst bir açıklamasını 
yapmakta; anne ya da kız kardeşleri arzulama, 
babanın öldürülmesi ve oğulların tövbe etmeleri, 
belki de tarihsel bir gerçek ya da gerçekler 

_ kümesiyle çakışmaz ama, simgesel bir biçimde 
kökleşmiş bir fanteziyi yansıtıyor olabilir. Ve 
erkeklerin bilinçsiz olarak düşüncelerini 
biçimlendiren bu fantezinin gücü, akla gelen 
eylemlerin her zaman ve her yerde kültürlerin 
karşı çıkması nedeniyle hiç bir zaman 
uygulanmadığı gerçeğinden kaynaklanır (2). 

Eğer Levi-Strauss'un anneye duyulan arzunun derin 
kökleri olan bir fantezinin yansıması olduğu önerisi 
kabul edilirse, belki, çeşitli sanat uygulamalarındaki 
anne ya da analık figürünün simgesel betimlemeleri, 
böyle bir fantezinin çözümlendiği çağdaş bir alan 
olarak görülebilir. 

Her ne kadar Levi-Strauss, Freud'un açıklamasını - 
tarihsel bir tanımlamadan bir fantezi düzeyine _ 
kaydırmışsa da, toplumsal sistemleri bu fantezi içinde 
kurgulamasından dolayı, çözümlemeleri gene de sınırlı 
kalır. Levi-Strauss'un çözümlemeleri, toplumsal 
sistem incelemelerinden, insan öznelliğinin 
geliştirildiği ve kurgulandığı yollara doğru 
genişletmeye çalışan kişi Julia Kristeva'dır. Kristeva 
için toplumsal simgesel sistemler, konunun simgesel 
düzen içinde özel olarak kurgulanmasına eşittir. Her 
ne kadar Kristeva Levi-Srauss'un çözümlemesinin 
sınıflandırmayı ya da simgesel sistemleri, dil düzenine 
bağlamada avantajlı olduğunu kabul etse de, öznel 
boyutları ya da dil düzeni içindeki öznenin konuşma 
konumunu göz ardı ettiğini belirtir(3). Kristeva'dan 
hareketle, öznenin konuşma konumu ya da kimliği, 
anne figürüyle ilişkili olarak kurulmasının yolları 
incelenebilir, çünkü, anne, konuşan öznenin sürekli 
olarak kendini ondan ayırması gereken bir figür olarak 
varlık gösterir. Burada doğurgan anne figürünün, 
bilim-kurgu korku filmlerindeki dehşet yaratan 'döl 
yatağı olarak betimlenmesi üzerinde durulacaktır. 
Anne figürünü canavarlık ve olumsuzlukla 
ilişkilendiren bu tür betimlemelerin, anneye duyulan 
arzunun bastırılması-ya da Babanın Yasası ile hareket 
ederek annenin simgesel sistemden çıkarılması, anne 

_ bedenine yüklenen yasakların su yüzüne çıkması 
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olarak yorumlanabileceği kanısındayım. Barbara 
Creed'in düşünceleri izlenerek daha da ileri gidilebilir 



ve kadınlığın, bu tür ürkütücü analık figürüyle 
betimlenmesinin, fallik merkezli bir düzen içinde 
tutarlı bir öznellik elde etmenin ön koşulu olarak, 
erkeğin birlik, bütünlük ve farksızlığa ulaşma arzusu 
içinde annenin işlevini, yaşamın kaynağı olarak 
uygunlaş tırma arzusu ile çok yakından ilgili olduğu 

_ söylenebilir. Bu yakıştırma cinsel farklılığın ve 
erkeksiliğin bastirılmış ama konuşulmayan kaynağı ' 
olarak kadınsılığa olan borcunun silinmesini gerektirir. 

Julia Kristeva, Powers of Horror: Arı Essayen 
Abiection (Korkunun Güçleri: Aşağılama Uzerine Bir 
Deneme) adlı kitabında, öznelliğin, analık figürü ile 
tabulara bağlı olarak kurulması konusunda daha 
kapsamlı düşünme yöntemlerinin ipuçlarını verir. 
Kristeva, öznelliğin, aşağılama dediği bir süreç 
doğrultusunda kurgulanma yolları ile ilgilenmiştir. 

Çağdaş sanatsal üretimlerin çeşitli biçimleri, insanların 
sürekli olarak, dişilik üreme organları, dişli döl yolu 
metaforu ye hadım eden döl yolu ile uğraştığını ve bu 
figürlerin çoğu kez dehşet ve korku ile 
ilişkilendirildiğini göstermektedir. Acaba bu neden 
böyledir? Yani neden dişilik üreme organları dehşet 
duygusu uyandırmak için kullanılmaktadır? Freud 
Medusa başından söz ederken, dişilik üreme ' 
organlarının görünümünün hadım edilme korkusu 
uyandırdığı için dehşet verici bir etki uyandırdığını 
söyler. Freud, "The Uncanny" (Esrarengiz) adlı 
makalesinde daha da ileri giderek, kişinin, belirleyici 
sistemin zorladığı sınıflandırma örgüsüne uymayan 
adlandıramadığı bir şeyle karşılaşınca korku 
duyduğunu söyler (4). Dolayısıyla korku uyandıran 
nesnenin Baba Yasası içinde çapraşıklık, belirsizlik ve 
anlaşılmazlıkla nitelendiği söylenebilir. Bu tür korku 
yeren nesneler aslında nesne değildirler, çünkü 
nesneler özneye karşı durur ama, böylesi 
sınıflandırılamayan ye adlandırılamayan nesneler, ne 
öznedir, ne de nesne. Onlar sınırlamaları ye 
kısıtlamaları reddettikleri için olanaksız bir nesnenin 
göstergeleridir. Kristeva bu tür nesneleri aşağılık 
olarak adlandırmıştır. Ne özne, ne de nesne 
olmadıklarından, ne odurlar, ne de bu, ne vardırlar, ne 
de yok. Bundan ötürü de aşağılık,'simgesel düzeni 
kurgulayan çiftekarşıtlıktan kaçar. Var olan 
göstergeler sistemi içine katılamayandır. Bir başka 
deyişle, aşağılık, kabul edilen simgesel düzeneaykırı 
olarak sınıflandırma kurallarına boyun eğmez. 
Aşağılık, sınırlara saygı duymayarak, kimliği, sistemi 
ve düzeni bozar. Dolayısıyla uygun toplumsallığın 

' dışladığı ve uzaklaştırdığı bir dehşet kaynağıdır. 

Mark Taylor, Bataille'in sözleriyle aşağılığı, "uyumlu 
hale getiren ve egemenlik kuran sistemlerin 
istedikleri hale sokamadıkları artık ürünlerdir" (5). 
Kristeya için ise aşağılık, dinden, felsefeden, 
toplumsal, siyasal ve ekonomik sistemlerden dışlanan 
bir şeydir. Aşağılık, yaşamı tehdit ettiğinden öznenin 
egemenlik alanından çıkartılmalı ve bedeninden 
uzaklaştırılmalıdır. Aşağılık dışlandıkça, kendi ile onu 
tehdit eden Ötekiliği arasındaki ayırıcı çizgiyi koruyan 
düşsel sınırın öte yanında bir yer edinir. Her ne ise 
Taylor'un belirttiği gibi dışlanan ve bastırılan aşağılık 
"kolayca yok olmaz, her nesne ve öznenin olası ve 
olası olmayan duru mu olarak kalır ve geri gelir" (6). Bir 
tortudur, bir atık ya da simgesel düzenin sınırlarında 
dolaşan bir üçüncü koşuldur ye özne kendini hiç bir 
zaman ondan tamamen kurtulmuş hissetmez. Her 
zaman oradadır ve özneyi kendi kendini yok etme 
korkusu ile tehdit eder. Aşağılık belirsizliğin 
göstergesi olarak özneyi, onu tehdit eden şeyden 
bütünüyle kurtarmaz, çünkü o sürekli olarak sınırı 
aşmakla tehdit eder. Bu anlamda aşağılık yasanın 

- kırılgan yapısına işaret eder (7). Mark Taylor bunu 
şöyle açıklar: . 

Aşağılık, sistemlerin dışlamak ve/ya da bastırmak 
üzere kurgulandıkları başkalıktır. Ama 
iğrençleştirme hiç bir zaman bütünüyle 
bastırılamaz; her yapıyı - felsefi, dinbilimsel, 
ruhbilimsel, toplumsal, siyasal, kültürel ya da 
ekonomik olsun, her yapıyı bozmak için sonsuza 
dek geri gelir (8). ' 

Kristeya'ya göre öznenin aşağılığı kesinkes yok etme 
beceriksizliğine karşın, toplumların aşağılıkile 
ilişkisini yenileyen dinsel törenler gereklidir, çünkü, iç 
ve dış, uygun ve uygunsuz, temiz ve temiz olmayan 
arasındaki ayırıcı çizgi bu tür törenlerle çizilebilir. 
Aşağılığın dışlanmasını garantiye. alan törenler yaz 
geçilmez öğelerdir, çünkü onlar öznenin, simgesel 
içinde kendi uygun yerini almasının garantisidir. 
Kristeya için her sistemin dışladığı aşağılık o düzende 
işleyen'yasaklama mantığını açığa çıkarır. Dolayısıyla 
bastırma, uygun öznenin kendini aşağılıktan ' 
ayırabilmesi için gerekli bir eylemdir. Kristeya sürekli 
olarak aşağılığın anahtar figürleri arasında anneyi sayar. 
Bu bağlamda Freud'un en temel tabu olarak nitelediği 
anne arzusunu bastırmaya dayalı ensest tabusunu 
anımsamak yerinde olur. Fallik merkezli düzende 
aşağılık, öznenin kimliğinin kurgulanmasında da söz 

' konusudur. Çocuğun anneyi reddederek babaya 
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yönelmesi onun konuşma durumunu alabilmesinde 



önemlidir. Anne bedenine konan yasaklama, ensest 
tabusuna karşı savunma, anne figürünü çelişkili arzular 
alanı konumu na sokar. Yapısalcılık sonrası kuramın 
öğrettiği en önemli şey Ötekileştirme'nin öznelliği 
kurmada gerekli bir süreç olduğudur. Kristeva'ya göre 
anne/öteki ([m]other), öznenin kendi kimliğini 
bulması için sonsuza dek uzaklaşması gereken bir 
fıgürdür. Ayrılmanın ilk biçimi çocuğun anneden 
uzaklaşmasının sancısıdır. Lacan psikanalizinin 
belirttiği gibi tutarlı bir kimliğe ve kararlı bir öznelliğe 
ulaşabilmek için ilk ayrılma önce doğumda (döl 
yatağından ayrılma), sonra da annenin memesini 
kaybetmekle gelir. Creed, "ayrılma ve farklılaşma 
insanın öznelliği için ödediği bedeldir" der(9). Bundan 
ötürüdür ki Lacan'ın psikanalizi, öznenin kurulmasını, 
temel bir eksikliğe, 'öznelik durumunun yokluğuna 
dayandırır. Dolayısıyla öznelliğe ulaşabilmede, yitirme 
ve ayrılma, yani anneden farklılaşma önemlidir. 
Simgesel anlamda ayrılma deneyimi ve dilde öznenin 
bölünmüş yapısı, Lacan psikoanalizinin bu ayrılmayı 
kaydetme girişimleri için önerdiği çözüm yollarıdır, 
çünkü, üçüncü bir koşulun, yani babanın adının, 
dil/simgesel düzen aracılığıyla müdahale etmesiyle, 
uygun öznelcilik yer almaya başlar. Dille oynama 
yolları aracılığıyla özne eksikliği doldurmaya başlar: 
Dilin varlığı aracılığıyla kişi, bu yokluğu ve eksikliği 
idare edebilir. Ancak bu eksikliğin kesin olarak 
bütünüyle sona erdirilmesi olanaksızdır, bu her zaman 
geçici bir süreçtir. 

Kristeva'ya göre bireyler annelerinden kopma 
girişiminde her zaman aşağılığı yaşarlar. Anneye konan 
yasaklama, ensest tabusu, Öteki'ni bastırarak, 
konuşturmayarak ve adlandırılamayan durumu güvenli 
bir uzaklıkta tutarak koruyabilmek için ataerkil 
düzenin başvurduğu bir düzenlemedir. Dolayısıyla 
özne, ayrı bir nesne olmaya başlarken, annenin 
aşağılanması gereklidir. Kristeva'ya göre çeşitli 
toplumsal tabulara karşı geliştirilen üç kapsamlı 
aşağılama biçimi vardır. Yiyecek, dışkı ve cinsel 
farklılıkla ilgili aşağılama. Örneğin Kristeva öznenin 

_ sütün kaymağına ve bir cesede duyduğu tiksintiyi 
(spazm, öğürme, kusma, boğulma biçiminde) ayrıntılı 
olarak açıklamıştır. Her ne kadar Kristeva bu tür 
nesnelerle ilgili olarak aşağılama için ilginç çözümler 
önerse de, burada bunları ele almak bildiriyi fazlaca 
uzatacağından, Kris teva'nın yalnızca cinsel farklılık 
göstergeleriyle ilgili olan aşağılama örnekleri üzerinde 
durulacaktır. 

Kristena'ya göre ensest tabusunun kültürel eşidi 
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CEidipus kompleksidir. Çocuk cinsel farklılık 
kavramıyla ilk kez cinsel farklılığı fallik ve hadım 
edilme karşıtlığına indiegeyerek ceidipal yasaklama 
aracılığıyla tanışır. Bu da adet görmenin büyük 
olasılıkla önemli bir aşağılama olarak görülmesine yol 
açar. Ensest ve adet görme çevresinde gelişen 
yasaklamalar, öznelerin, fallik ve hadım edilmiş, etken 
ve edilgen sınıflandırmasına sokmanın etkileridir, 
çünkü adet görme erkekle kadın arasında değil, 
erkekle anne arasındaki farkı belirler(10). Aslında 
yaşamı sürdüren adet kanının verdiği dehşet, anne ile 
cenin arasındaki bağın reddedildiğini belirtir. Bu bir 
varlık ile ondan ayrı olmayan başka bir varlık 
arasındaki bağın göstergesidir. Dolayısıyla analık, hem 
kültürün, hem de öznenin borçlu olduğu ana, ne 
adlandırabildiği, ne de onayladığı bu tarifsiz "borcun 
göstergesidir. Kristeva göstergebilim kavramlarından 
chora ve aşağılamayı, anne ile çocuk arasındaki 
farklılık ya da birleşik durum içinde var olan ön-düşsel 
ortak yaşamla ilişkilendirir. Aşağılamak gibi annelik de 
birbiri içinde erime ya da iç içe geçme göstergesidir. 
Anne fıgürü baba yasasının buyruğu altına sokulan bir 
maddedir. Bu çocuğun baba yasasını kabul edebilmesi 
uğruna sınırlanması ve bastırılması zorunlu olan bir 
alandır; Kristeva için, annelik, bütün toplumsal ve 
belirleyici ilişkilerin konuşulmayan ve tanınmayan 
temelidir. Bundan ötürü, birliğin, kararlılığın ve 
kimliğin kazanılabilmesi için sıkı bir denetim gerekir. 
Çocuğun anne ile olan ilişkisi, sınırların kesin 
olmaması ile belirtilmiş ve iç ve dışın belirsizliği ile 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla anne ve çocuk tam olarak 
ne ikidir, ne de bir. İkisi arasındaki bu ortak yaşamsal 
birlik, üçüncü bir koşulla, babanın yasasıyla 
kırılmalıdır. Her sistem annelikten kalan bir şeyi aynı 
zamanda aşağılama kapsamına alır. Annenin bedeni 
kirlilik simgesidir ve dolayısıyla kan tiksindiricidir. 
Aşağılamanın başka biçimleri gibi, annenin/ötekinin 
([m]other) adından da söz edilemez. Ad eğer Baba 
Yasası, yani dil ve simgesel ise, anne/öteki ([m]other) 
olanaksız, adı konulamayan bir nesnedir. Önceden de 
önerildiği gibi korku yaratan nesne yani aşağılama, salt 
adı konmadığından ve nesne ile özne arasında dilin 
koruduğu karşıtlığı inkâr ettiğinden korkutucudur, 
dehşet ve tiksinti duygusu uyandırır. 

Kristeva'ya göre kirletme ayininin (özellikle adet 
görmeye ilişkin olanların) işlevi ataerkil yasa ile 
annelik ortak yaşam chora arasındaki sınırlara işaret 
eder. Dinsel ayinler Kristeva'nın arınma ayinleri 
çözümlemesinin birincil nesneleri arasındadır. 
Kristeva artık arınmanın din değil, sanat tarafından 



gerçekleştirildiğini söyler: 
Dinlerin tarihini, aşağılamanın çeşitli arınma 
biçimlerinden çeşitli katharsis’lerden - oluşur ve 
dinin yakında uzağında sanat denen en önemli 
katharsis’leson bulur. Bu açıdan bakıldığında, 
telaffuz ettiği aşağılamadan kaynaklanan ve gene 
aynı şeyden arınan sanatsal deneyim, dinselliğin 
en önemli bileşeni. gibi görünür. Belki de bu 
nedenle dinlerintarihsel biçimlerinin ' 
çöküşünden sonra da var olabilmeyi 
sürdürebilmiştir (11). 

Bu noktada, sanatın çağdaş biçimlerinden biri olarak 
popüler bilim-kurgu korku filmlerinin anneyi bir 
aşağılama olarak kurgulaması ve kirletme ayini işlevini 
yerine getirerek, cinsel farklılığın fallik merkezli 
yöntemle silinmesine suç ortağı olması, Kristeva'nın 
çözümlemesinin ışığında ele alınacaktır (12). Barbara 
Creed'in önerdiği gibi çağdaş bilim-kurgu ve korku 
filmlerinde, annelik betimlemesinin canavar—kadın 
figürü, yani aşağılık, şok eden, dehşete düşüren, 
korku tan kadın, ataerkillik içinde cinsel farklılık 
sorunu ile yakın ilişki içindedir. Bu tür filmlerde 
farklılık olarak dişi cinselliğinin farklılığı canavarlık 
biçiminde işlenmiştir. Böylesi bir canavarlık aşağılık 
kavramından kaynaklanır ve bizi aşağılıkla yaşanan 
dehşet ve tiksinme duygusu ile karşı karşıya bırakır. 
Korku ve bilim-kurgu filmlerinin canavarlığı işleme 
yollarından biri anneyi bir aşağılama olarak 
biçimlendirme yoluyla annenin baştırılmış dünyasına 
ya da Kristeva'nın sözleriyle ön-simgesel ortak yaşam 
chora'sına bütünüyle egemen olamayan simgesel 
düzenin kimliğini korumaktır (13). Barbara Creed'in 
belirttiği gibi bir kirletme ayini biçimindeki çağdaş 
korku filmi, annenin göstergebilimsel otoritesi ile 
babanın simgesel yasasını aralarındaki sınırda karşı 
karşıya getirir ve böylece aşağılıkla bir çatışma yaratır 
(14). Analık kendi içinde bir Ötekilik'tir ve kavramsal 
sınırların yapısını bozar. Simgesel sistemin ortaya 
koyduğu karşıtlıkların karışıklığı, farklılığın baba 
yasası üzeri-ne dayanarak belirsizliğin aşağılığı 
tanımlayan özellik olmasından ötürü yok olma tehdidi 
altındadır. Ana/aşağılık figürü ile kendi ve öteki 
arasındaki sınır,.dolayısıyla da kimlik sorgulanmaya 
başlar. 

Öyleyse bu tür filmlerde kadın figürü nedir? 

olarak betimlenen figürdür. Creed'in belirttiği gibi 
annenin bu filmlerde böyle görünmesi şart değildir 
ama, doğum sahnelerinde ve döl yatağı benzeri 
imgelemlerde anne böyle ortaya çıkar. Ana anlatısı ya 
da kendi gibi canavarları doğurma telıdidinde bulunan 
yaratıcı döl yatağı olarak ana, doğurgan figür korkusu 
ve doğurdu ğunu'yutacak korkunç bir döl yoluyla 
ilişkilendirilir. Ana, kan, yutan döl yolu ya da dişli döl 
yolu imgeleriyle betimlenir. Ridley Scott'un Alien 
(Yaratık) ve David Cronenberg'in The Brood'u'bu 
görüşleri örnekler. Bunlardan özlü bir bilim-kurgu 
filmi olan Yaratık'ta Barbara Creed'in çözümleri 
izlenirse, yaratık anayı anımsatan bir aşağılık, bir 
Ötekilik'tir. Uzay gemisi döl yolu benzeri mekânlarla 
betimlenmiş tir. Şaşırtıcı bir üreme yeteneği olan 
yaratık, kadın gibi durmadan yumurtlar. Burada 
kadınlık ve analık benzetmeleri, üreme süreçlerinin 
betimlenmesiyle yaratılmıştır. Gemi mürettebatı 
bilinmeyen bir uzay gemisine döl yolu benzeri bir 

- açıklıktan geçerek girer. Gemi at nalı biçimindedir ve 

Creed'den hareketle, bütün canavar kadın figürlerinin - 
ardında doğurganlık işlevi, tüm yaşam kaynağı olarak 
arkaik (ilkel) ana figürünün gizli olduğu 
düşlünülebilir. Bu figür saldırgan, korkunç ve olumsuz 
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at nalının iki eğrisel uzantısı, iki yana açılmış bacakları 
anımsatır. Burada gemi mürettebatını, ananın devasa, 
açık döl yatağının gizemini araştırarak keşfetmesi 
görülür. Geminin içleri karanlık, ıslak ve gizemlidir. 
Burada devasa ölü yaratıkla, kuluçkaya bırakılmış 
yumurta dizilerini görürler. Mürettebattan biri 
yumurtaya dokununca, yumurta açılır ve içinden bir et 
yığını çıkar. Yumurtadan çıkan bu yaratık önce 
görevlinin başlığına yapışır sonra da midesine yerleşir. 
Midedeki yaratık yumurtlayarak üremeye devam eder. 
Görevlinin geçirdiği gebelik sürecinin ardından yaratık 
mideyi delerek grotesk bir doğum yapar. Yaratık 
analığın karşı konulmaz bir uzantısı olarak artık 
korkunç bir büyüklüğe ulaşmıştır. Barbara Creed'e " 
göre bu sahne gerçekten Freud'un sözünü ettiği ilk 
senaryo fantezisinin yeniden canlandırılmasıdır. İlk 
senaryo fantezisi çocuk—ebeveyn arasındaki cinsel 
ilişki ile ilişkilidir. Bu aslında çocuğun kendini döl 
yatağına düşerken seyretme arzusunun bir fantezisi . 
olu p, ortaya çıkma fantezisi - bebek nereden gelir? 
sorusuyla sökülüp atılamayacak kadarderinden 
bağlıdır. Freud'a göre çocuk ebeveynlerinin cinsel 
birleşmesini vahşi ve korkunç bir birleşme olarak 
düşler. Daha da ötesi bu fantezi ensest arzularıyla da 
dolaylı olarak ilgilidir. Barbara Creed Yaratık'ta ilk 
senaryonun canlandırılmasını burada babanın 
bütünüyle dışarıda bırakılmasından ötürü en önemli 
ensest arzusunu temsil ettiğini ima eder. Tek yaratıcı 
güç anadır. Ancak burada ana olan aslında bir kadın 
değil bir erkek, Ken'dir. Dolayısıyla filmin, erkeğin, 
kadın cinselliği karşısındaki korkusunun bir yansıması 



olduğunu söylemek pek de abartmak sayılmaz. ' 

Bu noktada Andreas Huyssen'in "en son teknolojik 
fantezi, anne olmaksızın yaratma fantezisidir" 
düşüncesine değinmek- gerek (16). Üreme 
teknolojilerinin hızlı gelişimi içinde tıpta da bir 
varsayımsal fantezi yaşanmaktadır. Doğum kontrolü, 
yapay döllenme, tüp bebek, ödünç anne vbg 
yöntemlerdeki devrimler, tıp söylemi içinde ataerkil 
söylemin hâlâ kendini üretebildiği birincil ve verimli 
bir alan olarak erkeksi bir endişeye yol açmaktadır. Bu 
teknolojiler, köken sorunu olasılıklarını bir bunalıma 
sokmaktadır, çünkü, annesiz değil ama babasız 
yaratma olanakları gündeme gelmektedir. 

The Brood da analık korku figürü ve bir canavar 
doğurma korkusu üzerinde yoğunlaşan korku 
filmlerinden biridir. Burada döl yatağı bedeninin ' 
dışında olan Nola, bedeninin dışındaki torbalardan 
çıkan cüceler doğurmaktadır. Bu yaratıklar onun 
kızgınlığını ve öc alma isteğini somutlaştı—rmaktadır. 
Kuluçkalar anlaşılır bir dil üretmek için gerekli olan 
organlara sahip olmadıklarından, anlaşılır bir dil 
konuşmaktan da yoksundurlar, konuşamazlar. Bir 
açıdan ana ve kuluçkalar arasındaki süreklilik 
Kristeva'nın kendinin ve ötekinin birbirine karıştığı 
anne ve çocuk arasındaki süreklilikten söz eden ön- 
simgesel göstergebilimsel chora'sının bir yansımasıdır. 
Kuluçka neredeyse annenin bedeninin zihinsel/ruhsal 
bir uzantısıdır. Kuluçkalar annenin bedeni, duyguları 
ve çocuk arasındaki sınıra meydan okumaya dikkat 
çeker. Anne ve çocuk bir bakıma ayırt edilemez bir 
birliktir. Ya kızgınlığı doğurur ya da kızgınlığı onun 
bebekleri aracılığıyla maddesel varlık kazanır. 
Bebekler, bütünüyle anneden ayrılamadıkları için, 
yalnızca birinin simgesel düzene ve baba yasasına 
girmesiyle olanaklı olabilecek doğru bir kimliğe 
kavuşamamışlardır. Eğer toplumsal simgesel düzene 
girebilme konuşmadurumunun yapılanmasına eşitse, 
kuluçkaların neden anlamlı bir dil üretemedikleri de 
anlaşılır. Göstergebilim simgeselden önce gelmekle 
birlikte, simgeselden farklı olarak akıl, mantık, 
gramer, sözdizimi ve kelime (tek anlamlı) anlamları 
kurallarına uymaz. Özne konuşma durumuna yalnızca 
annenin/ötekinin ([m]other) başkalığını tanımakla 
ulaşabilir. Oysa göstergebilim tutarlı bir öznelliğe ve 
kimliğe ulaşmadan önce gelir ve belirleyici olmayan 
”hammaddelerden oluşur. Bu dürtü ve enerjilerin 
anarşik, biçimsiz dolaşımıdır. Nola dürtülerini, 
kızgınlık ve öfkesini denetleyemediği için. bedeni 
bilinçli beyinsel denetim altında tutmadan önce gelen 

göstergebilimi belirtir ve birinci] süreçlerin egemenliği ' 
altındadır. Psişik süreçleri ise güdülerini hemen 
doyuma ulaştırması doğrultusundadır. Böylece analık 
bir kez daha groteski ve canavarlığı çağrıştırmaktadır. 
Bir başka deyişle canavar kadın belirgin olarak üreme 
sistemi ile olan ilişkisi içinde tanımlanmış tır. 

Her iki filmin de ortak noktası kadın üreme sistemi 
imgesinin gizemli, canavarca ve korkunç olmasıdır; 
Ama, ana bedeni ve döl yatağı ile olan bu zihinsel 
uğraş ve takıntı nedendir? Neden korku ve tehditle 
birleştirilir? Bu filmlerin ortaya koyduğu gibi kadın 
üreme sistemi çelişkili ruhsal süreçler alanıdır: Döl 
yatağı hem büyüleyicidir, hem de korku kaynağıdır. 
Bir yandan birleşme arzusunun, birleşmenin olanaklı 
olduğunun güvencesini temsil ederken, bir yandan da 
farklılığın temel belirleyicisidir. Döl yatağı 
betimlemesi Freud'un "The Uncanny"sini gündeme 
getirmeden tam sayılamaz (17). Freud'a göre 
unheimlichluncanny (esrarengiz, acayip) sözcükleri 
korkutucu şeylere gönderme yapar, heimlich ve 
canny'nin, yani dostane, tanıdık, yerli ya da rahatın 
tersidir. Uncanny başkalarının bilmemesi için saklanır. 
Gizli ve saklı kalması gereken ama, su yüzüne çıkan 
herşeyin adıdır. Bilginin ulaşamadığı karanlık bir şey 
aynı zamanda da tehdit edici ve tehlikelidir. Belli 
nesneleri sınıflandırma konusunda belirsizlikler 
olduğu zaman, örneğin cansız bir nesne canlı bir 
nesneye benzemeye başlayınca ya da insan ve insan 
olmayan ayırım yok olunca, esrarengiz, acayip 
duygular uyanır. Freud burada korkutucu şeylerin 
örnekleri arasında korkutucu bir öğenin bastırıldığı 
ama su yüzüne çıktığı bir grup olması gerektiğini 
söyler. Bu açıdan esrarengiz, acayip aslında yabancı ya 
da yeni bir şey değildir. Tam tersi çok eski ve tanıdık 
bir şeydir ama, bastırma süreci ile akıldan 
uzaklaştırılmıştır. Freud'a göre canny sözcüğünün 
anlamı tam tersi olan uncanny sözcüğüne 'uzatılmıştır. 
Bir başka deyişle tanıdık (Canny) ve esrarengiz 
(uncanny) farklı nesne dizilerine değil, aynı nesneye 
gönderme yapar. Tanıdık bir şeyin su yüzüne çıkarak 
kendini ortaya koyması esrarengizdir. Freud'a göre —sız 
(u_n_) eki bastırılmışlığın belirtisidir. Tanıdık ve rahat 
olan bir şeyin sonradan rahatlığını yitirmesi ve 
korkutucu olması örneği gibi. Freud kadınlık cinsel 
organlarını örnek göstererek, organların bir erkeğe 
esrarengiz gelmesini, onların çok tanıdık (heimlich) 
olmasına bağlar. Sonuçta onun ilk evidir, hepimizin 
başlangıçta yaşadığı yerdir. -sız eki çok fazla tanışık 

- olduğumuz bir şeyin bastırılma belirtisidir. Freud'a 
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göre anaya olan temel bağlılıkla ilgili herşey derin bir 



baskı altında tutulmuştur. Fallik merkez-li düzende, 
erkek kimliğini ya da öznelliğini kurma, bastırılmışlığı 
reddetme ve yaratılış yerini unutmayı gerektirir. 
Dolayısıyla esrarengiz gizlice tanıdık olan, bastırılmış 
ama, su yüzüne. çıkmış bir şeydir. Rahat ve tanıdık döl 
yatağı, erkekliğin yeşerdiği ve kimliğini güvence 
altına aldığı bir mekândır. Ama, erkek öznenin onun 
bastırılması ve dışlanan anasına/ötekisine ([m]other) 
olan borçluluk duygusu görünmez, gizli kalarak 
varlığını, bütünlüğünü garantiler. 

Fransız feminist, felsefeci ve psikiyatrist Luce 
Irigaray'ın erkeklik öznesinin anayla ya da yaratılışla 
(kökenle) olan ilişkisini çözümleme biçimi de 
aydınlatıcıdır (18). Irigaray erkek ve kiz çocukların 
anneleriyle olan ilişkilerinin çok farklı olduğunu 
söyler. Erkek çocuk fallik döneme ulaşır ulaşmaz 
kökenine dönme isteğiyle, sürekliliği sağlayabilmek 
için, yaratılış yeri olarak annesini sahiplenir. Ama 
kökeni böylesi bir geri dönme arzusundaki temel 
güdü kendisini orada yeniden üretebilmektir. Irigaray 
bu olguyu şöyle açıklar: 

...eğer oğlansanız, fallik döneme erişir erişmez 
kökeninize dönmek, kökeninize doğru geri 
dönmek istersiniz. Yani anneyi sahiplenmek, 
onunla sürekliliği yeniden kurmak, onu görmek 
ve orada ne olduğunu bilmek için yaratıldığınız 
yer olarak annenin içine girmek. Ve daha da ötesi 
orada kendinizi yeniden üretmek (19). 

Ama kızların durumunda öykü bambaşkadır. Onun 
için yaratıldığı yere doğru,. onun içine dönmek 
olanaksızdır. Kızların durumunda yaratılış yerine 
dönme süreci tekrarlanamaz. Irigaray'a göre, kız 
çocuğu "hiç bir zaman annesinin içine dönmez; kendi 
kamışından bir sperm içkisini hiç bir zaman annesine 
sunmaz... hiç bir zaman kendini annesinin içinde 
üretemez vb" (20). Onun yerine kız çocuğu büyük bir 
boşluk ya da yaratılış arzusunun ifade eksikliği 
içindedir. Bu tür bir arzu her zaman erkeğin arzusu ya 
da yasasıyla geçer ve aktarılır. Anne/döl yatağı, 
erkekliğin kimliğini üzerine diktiği ve yorumladığı bir 
zemindir. 

Ama eğer döl yatağı erkeklik öznesi için bu kadar arzu 
edilen bir yerse, neden a_nne imgesi bir 
canavarlık/gaddarlık belirtisi olarak betimlenmektedir? 
Onun esrarengiz ve tehdit edici görünmesine yol açan 
bu bastırma nedendir? Bunun yanıtı, belki de kadının 
cinsel organlarını eksik ya da yaşam kaynağı olarak 
betimlemedeki farklılığı anlamada yatar. Creed haklı 
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-”döl yatağı kıskançlığı 

bir yaklaşımla "döl yatağı, kadının cinsel organları gibi 
kamışla karşılaştırılarak 'eksik' olarak kurgulanamaz. 
Döl yatağı, hadım edilme korkusunun alanı değildir. 
Döl yatağı daha çok 'doluluk' ya da 'boşluğu' belirtir 
ama, her zaman kendi özgün gönderme noktalarına 
sahiptir" (21). Bir başka deyişle, yaşam kaynağı olarak 
anne kavramı, erkeklik kavramına dayanmayan bir 
kadınlık tanımına olanak tanır. Anne taşıdığı 
doğurganlık yeteneğiyle kendi kendine yeterliliği 
belirtir. Bu bağımsız ve kendi kendine yeten 
kadınlıkla ve tek ebeveyn olarak kadınla karşı karşıya 
gelen erkeklik bir bunalıma girer ve annenin 
doğurganlık işlevini uyarlama girişiminde bulunur. 
Döl yatağı kendi içinde kendi göndermelerini taşır, 
eksiklik değildir, kadını farklı olarak belirler. Annelik 
figürünün kendi kadar grotesk yaratıkları doğuran bir 
canavar olarak betimlenmesi cinsel farklılığı silen ve 
reddeden erkeklik girişimi ya da S pivak'ın dediği gibi 

"nın (22) yansıması ya da Mary 
Ann Doane'nin sözleriyle farklılıştırılamayana 
bağlanan bir terörü belirler (23). 

U 
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TABOO, ART _ 
AND SEXUAL DIFFERENCE 
THE IMAGE OF THE 
"MONSTRO'US-FEMININE" IN 
SCIENCE FICTION FILMS 
Meyda Yeğenoğlu 

In Totem and Taboo Freud offers an explanation of 
the origins of patriarchy.(1) According to Freud, 
during the first period of human sociality human 
beings lived in small hordes. Each horde was 
dominated by a jealous father who possessed all the 
females of the group. One day, the sons overthrew the 
father in an attempt to usurp his power and thereby 
possess his women. However, as they were overcome 
by guilt; they set up a totem as a substitute for the 
father and renounced the women they had taken from 

— him. Although the sons desired to posses all the 
women, they nevertheless were forced to give them 
up so that the group could be preserved. Otherwise, 
the group was vulnerable to destruction as the 
brothers were jealous of each other and fought. among 

' themselves as towho would possess the women. 
They thus established a taboo on relations with their 
mother or sis ters. For Freud, the first social 
organization, which is also the founding moment of 
patriarchy and morality, was erected upon two taboos; 

' that of murder and that of incest. These two 
fundamental taboos correspond to the two repressed 
wishes of the CEdipus complex. They thus imply the 
expulsion of pre-tedipal wishes and the impure ' 
attachments to parental love objects. It is through the 
CEedipus complex that the child is introduced to the 
notion of sexual difference. 

F reud's narrative of the origins of patriarchal order is 
generally regarded as a mythical account. Levi-Strauss 
invites us to consider F reud's story not merely as an 
account of the origin of civilization and morality, but 
rather as a description of its current state, for it 
expresses, in symbolic form, the fantasy of the desire 
to murder the father and thereby possess the mother. 
As Levi-Strauss suggests, the desire for the mother 
and the corresponding desire to murder the father 
does not necessarily correspond to a fact in history. 
Rather, such a desire expresses an "inveterate fantasy" 

in symbolic form; it is a fantasy, for the acts that were 
evoked were never committed. Speaking of Freud, 
Levi-Strauss states that, . 

He gives a fair account not of the beginnings of 
civilisation, but of its present state: the desire for 
the mother or the sister, the murder of the father 
and the repentance of the sons does not perhaps 
correspond with a fact or group of facts having a 
fixed place in history. But they may well express 
in symbolic form an inveterate fantasy. And the 
power of this fantasy to shape the thoughts of 
men without their knowledge results from the 
very fact that the acts evoked were never 
committed because culture has at all times and 
in all places opposed them.(2) 

If we accept Levi-Strauss's Suggestion that the desire 
for the mother is an expression of a deep-seated 
fantasy, we can then perhaps see the symbolic 
representations of the figure of. the mother or the 
maternal figure in various different art practices as a 
contemporary site where such a fantasy is worked ou t. 

Although Levi—Strauss shifts F reud's account from a 
historical description to' a level of fantasy, his analysis 
nevertheless remains limited to the ways in which the 
social systems are structured with this fantasy. It is ' 
Julia Kristeva who attempts to extend Levi-Strauss's 
analysis from an examination of social systems to the _ 
ways in which human subjectivity is developed and 

- structured. For Kristeva, the social-symbolic systems 
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correspond to the specific structuration of the subject 
in the symbolic order. Although she admits that Levi- 
Strauss's analysis has the advantage of linking the 
classification or symbolic systems to the order of 
language, it nevertheless neglects the subjective 
dimension or the position of the speaking subject in 
the order of language.(3) Following Kristeva, I will 
examine the ways in which the position or proper 
identity of the speaking subject is constructed in 
relation to-the figure of the mother, for she continues 
to exist as the figure from which“ the speaking subject 
must incessantly demarcate itself. I will especially 
focus on the representation of the generative maternal 
figure asa terrifying originating womb in science— 
fiction horror fılms. I will suggest that the association 
of the maternal figure with monstrousness and 
negativity in such representations can be interpreted 
as a resurfacing of the prohibition placed on the 
maternal body which in turn can be taken as the 
symptom of the repression of the desire for the 



mother or the expulsion of the mother from the 
symbolic system through the re—enactment of the Law 
of the Father. Following Barbara Creed Iwill further 
suggest that representations of femininity through 
such terrifying figures of maternity is intimately 
related to the masculine: desire to appropriate the 
function of the mother as an origin of life in his desire 
to achieve oneness, unity and non-differentiation 
which are the preconditions of attaining a coherent 
subjectivity in the phallocentric order. This 
appropriation entails arı effacement of sexual 
difference and the debt masculinity owes to 
femininity as its repressed but unspoken foundation. 

In Powers afHorror: Arz Essay an Abjeatr'aa, Julia 
Kristeva provides useful suggestions to think more 
thoroughly about issues that have to do with the 
construction of subjectivity in relation to the maternal 
figure and taboo. Her concern is with the ways in 
which subjectivity is structured by a process she calls 
abjection. 

Various different forms of contemporary artistic 
production reveal a perpetual preoccupation with the 
figure of female genitals, the metaphor of toothed 
vagina and the vagina that castrates, and such figures 
are usually associated with horror and fear. But why is . 
this so? That is, why are female genitals resorted to as 
a means of evoking a feeling of horror? In talking 
about the Medusa's head Freud refers to the 
experience of a terrifying shock at the sight of the 
female genitals for it invokes castration anxiety. 
Furthermore, in his essay on "The Uncanny", Freud 
shows thatone experiences fear when one confronting 
an unnamable which slips through the classifying grid 
imposed by the signifying system.(4) Therefore, we 
can say that the object of fear is characterized by 
obscurity, uncertainty and incomprehensibility 
according to the Law of the Father. Such fear- 
inducing objects are in fact non-objects, for objects 
stand overıagainst a subject, whereas such 
unclassifiable and unnamable objects are neither 
subject nor object. They are the sign of an impossible 
object, for they defy boundaries and limits. Kristeva 
names such objects as abject. By being neither a 
subject nor an object, neither this nor that, neither 
present nor absent, abject eludes the binary 

order. By not respecting borders, the abject disturbs 
identity, system and order. It is thus a source of horror 

- which the proper sociality works to exclude and expel. 

oppositions that structure the symbolic order. It is that . 
which cannot be integrated with the existing system 
of signs. In other words, the abject disobeys the rules 
of classification that are peculiar to the given symbolic 
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As Mark Taylor defines it in Bataille's terms., the 
abject is the "irreducible waste product of 
homogenizing and hegemonizing systems."(5) For 
Kristeva, the abject is what is excluded from religious, 
philosophical, social, political, economic systems. As 
the abject threatens life, it must be radically excluded 
from the domain of the subject and expelled from its 
body. As it is excluded, it is assigned a place on the 
other side of the imaginary border that secures a 
dividing line between the self and its threatening 
Otherness. However, as Taylor notes, the ab ject that 
is being excluded and repressed "does not simply 
disappear; it remains and returns as the condition of 
possibility and impossibility of every object and 
subject."(6) It is a residue, a waste or a third term that 
lingers around the border of the symbolic order and it 
is not something that the subject can completely feel 
free from. It is always there and threatens the subject 
with fear of self-annihilation. As the abject is the sign 
of ambiguity, it does not radically cut off the subject 
from what threatens it, for it continually threatens to 
cross the border. In this sense, the abject indicates the 
fragile nature of the law.(7) As Mark Taylor argues, 

Abjection "is" the altarity that syStems are 
constructed to exclude and/or repress. The 
abject, however, can never be totally repressed; 
it forever returns to deconstruct every 
construction—be it philosophical, theological, 
psychological, social, political, cultural or 
economic."(8) 

Kristeva suggests that despite the subject's inability to 
expel the abject in any definitive way, the rituals that 
renew societie's relation with the abject are necessary, 
for it is through such rituals that the demarcating line 

' between the inside and outside, proper and improper, 
clean and unclean are drawn. The rituals that secure 
the exclusion of the abject areindispensable as they 
guarantee that the subject can take his/her proper 
place in the symbolic. For Kristeva, the abject which 
every system excludes reveals the logic of prohibition 
operating in that order. Repression is thus a necessary 
act through which_the proper subject separates itself 
from the abjeCt. 

The Mother is among the key figures of abjection 
Kristeva gives. In this context it is important to 
remember the first and fundamental taboo that Freud 



speaks of, that is, the incest taboo which is predicated 
upon the repression of the desire for the mother. As 
abjection, in the phallocentric order, is rooted in the 
structuration of the subject's identity, the child's 
renunciation of the mother for the father is necessary 
for him/her to take up a speaking position. The 
prohibition placed on the maternal body, the defense 
against the incest taboo makes the maternal figure a 
site of conflicting desires. One of the lessons post- 
structuralist theory teaches us is that Othering is a 
necessary process for the construction of subjectivity. 
(M)other is the figure, according to Kristeva, from 
which the subject must forever be separated to attain 
his/her identity. The first form of separation is the 
agonizing separation of the child from the mother. As 
Lacanian psychoanalysisteaches us, the firm: 
separation occurs by birth (separation from the womb) 
and later through the loss of the mother's breast, in 
return for a coherent identity and stable subjectivity. 
As Creed puts it "separation and difference are the 
price one pays for subjectivity."(9) This is why 
Lacanian psychoanalysis suggests that the constitution 
of subjectivity is based upon a fundamental lack, that 
is, lack is the condition of subjectivity. Herice loss and 
separation, that is differentiation from the mother, are 
essential for attaining su bjectivity. The experience of 
division in the symbolic and the split nature of the . 
subject in language are the formulations by which 
Lacanian psychoanalysis attempts to register this 
separation, for it is through the intrusion of a third 
term, namely the name-of-the father, that is by 
language/symbolic order, that the proper su bjectivity 
can begin to be take place, for it is by way of 
manipulating language that the subject attempts to fill 
the lack: the presence of the language enables one to 
manipulate this absence and lack. However, it is 
impossible to achieve a total closure of this in lack in 
any fınality, it will always be a provisional process. 

F or Krisreva, individuals experience abjection when 
they attempt to break away from the mother. The 
prohibition placed on the mother, the incest taboo, is 
the regulation patriarchal order institutes to keep its 
Other, repressed, unspeakable and unnamable 
condition at a safe distance. So the abjection of the 
mother is necessary when the subject attempts to 
become a separate object. According to Kristeva there 
are three broad forms of abjection against which 
various social taboos are enacted. Abjection in relation 
to food, waste and sexual difference. Kristeva 
explicates in detail, how, for example, the subject 
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experiences disgust (expressed in the form of spasm, 
retching, vomiting, choking) in relation to the skin of 
the milk and to the corpse. Although Kristeva offers a 
very interesting analysis of abjection in relation to 
such objects, the scOpe of this paper will not allow me 
discuss them. So I will limit my explication of her 
ideas insofar as they relate to the signs of sexual 
difference. 

For Kristeva, the cultural counterpart of the incest 
taboo is the Oedipus complex. The child is introduced 
to the notion of sexual difference through the oedipal 
prohibition, which reduces sexual difference to the 
opposition between the phallic and the castrated. This 
implies that menstruation is likely to become a 
prominent ab ject. The prohibitions surrounding incest 
and menstruation are effects of the categorization of 
subjects into phallic and castrated, active and passive, 
for menstruation signifies the difference not between 
men and women but between men and mothers.(10) 
The horror experienced at the menstrual blood, which 
sustains life, is an indication of the rejection of the 
link between the mother and the fetus. It is a sign of 
the link between one existence and anotherthat is not 
separate. Thus motherhood is the sign of the 
unspeakable debt both the culture and the subject 
owe to it, but carı neither name nor acknowledge. 
Kristeva links the concepts of the semiotic, chora and 
the abject to the pre-imaginary symbiotic in 
distinction or fusion between the mother and the 
child. Like the abject, maternity is a sign of fusing or 
merging. The maternal figure is the matter that is 
being subjected to the father's law. It is the site that 
must be contained and repressed for the father's law 
to be accepted by the child. For Kristeva, maternity is 
the unspoken and unrecognized foundation of all 
social and signifying relations. It'thus needs to be 
tightly controlled so that unity, stability and identity 
are attained. The child's relation to the mother is 
marked by the uncertainty of its borders and 
characterized by non-distinctiveness of inside an 
outside. Therefore, the mother and the child are not 
properly two, nor one. This symbiotic union between _ 
the two needs to be cut by a third term, by the law of 
the father. Concomitantly, every system encodes the 
maternal residue as an abject. The body of the mother 
is the sign of dirt and blood, hence of disgust. Like 
other forms of abjection, the name of the (m)other is 
also unnamable. If the name is the Law of the Father, 
the language and the symbolic, the (m)orher remains 
an impossible, unnamable object. As I su ggested 



above, the phobic object, that is the abject, is 
frightening and inducesa feeling of disgust and horror 
precisely because il: is unnamable and defies that 
opposition between the subject and the object which 
language secures. 

According to Kristeva, the function of defilement rites 
(particularly those related to menstruation) is to point 
to the boundary between this maternal semiotic chora 
and the paternal law. Religious rituals are among the 
prime object of Kristeva's analysis of purification rites. 
She suggests that now purification is performed not by 
religion but by art. As she puts it: 

The various means of purifying the abject—the 
various catharses—make up the history of 
religions, and end up with that catharsis par 
excellence called art, both on the far and near 
side of religion. Seen from that standpoint, the 
artistic experience, which is rooted in the abject 
it utters and by the same token purifies, appears 
as the essential component of religiosity. That is 
perhaps why it is destined to survive the collapse 
of the historical forms of religions."(11) 

In the light of Kristeva's analysis I would like to 
discuss how popular science fiction horror films as 
contemporary forms of art participate in the 
construction of the mother as an'abject and perform 
the function of the defilement ritual and thus become 
complicit in the phallocentric effacement of sexual 
difference.(12) As Barbara Creed su ggests, the 
representation of the maternal as a monstrous- 
feminine figure, that is woman as shocking, terrifying 
and horrific, namely as abject, in contemporary 
science-fiction and horror films is intimately related to 
the question of sexual difference in patriarchy. In such 
films, the difference of female sexuality as difference 
is inscribed in monstrousness. Such monstrousness is 
grounded in the notion of the abject and confronts us 
with the horror and disgust experienced in the face of 
the ab ject. 

One of the ways in which horror and science-fiction 
films deal with monstrousness is through the figuring 
of the mother as an abject, thereby securing the 
identity of the symbolic order which cannot get a final 
hold on the repressed world of the mother or what 
Kristeva calls the pre-symbolic semiotic ağam. . (13) 
As Barbara Creed notes, as a form of defilement rite, 
the contemporary horror—fılm confronts the boundary 
between the maternal semiotic authority and the 

paternal symbolic law and thereby brings about a 
confrontation with the abject.( 14) Maternity is an 

' Otherness within itself and deconstructs conceptual 

43 

boundaries. The confusion of opposites that the 
symbolic system enacts is threatened with collapse 
based on the paternal law of differentiation, for the 
defining characteristic of the abject is ambiguity._ 
With and the figure of the mother/abject, the 
boundary between the self and other, hence identity, 
is put into question. 

How then does the feminine figure in such films? 
Following Creed, we can suggest that behind all the 
monstrous feminine figures there lurks the figure of 
the archaic mother, the mother in her generative 
functions, the mother as the origin of all life. This is a 
figure which is represented as violent, monstrous and 
negative. As Creed notes, it is not necessary that the 
mother appear in these films as such, but she appears 
through scenes of birth and womb-like imagery. The 
narrative of the mother or the mother as an 
originating womb who threatens to give birth to 
figures equally monstrous as herself is associated with 
the fear of the generative figure and with the ' 
monstrous vagina which menaces to re-absorb what it 
once birthed. She is represented through images of 
blood, of the all-devouring vagina or the toothede 
vagina. To illustrate the above points, I would like 
give examples from two films: Alien by Ridley Scott, 
and Broad by David Cronenburg.(15) 

Let me begin with Alim, the quintessential science- 
fiction horror film. Here, I follow Barbara Creed's 
analysis of the same fılm.__The alien is an abject, an 
Otherness that is reminiscent of the maternal. The 
whole ship is depicted with vagina-like spaces. Having 
a bewildering reproductive capacity, the alien, like the 
feminine, ceaselessly yields eggs. Here, the tr_opes of 
femininity and maternity are evoked through the 
depiction of the process of reproduction. The crew 
members enter an unknown space—ship through an 
opening which evokes the vagina. The shape of the 
ship is like a horseshoe and its curved sides 
reminiscent of two legs spread apart. We see crew 
members as if they are exploring and investigating the 
mysteries of the gigantic, gaping womb of the mother. 
The inner space of this ship is dark, damp and 
mysterious. Here they find a terribly big dead alien 
and witness a row of eggs batching. When one of the 
crew members touches one of the eggs, it opens up 
and exposes a mass of flesh. Following this, we see 



the emergence of the creature from an egg, attaching 
itself to his helmet and finally penetrating to his 
stomach. Ii: then deposits its eggs and fertilizes in the 
stomach. After a process of gestation inside the crew 
member, the alien gives grotesque birth by piercing 
his stomach. The alien is like an overwhelming 
extension of the maternal which now assumes 
monstrous proportions. According to Barbara Creed, 
this scene is indeed a reenactment of the prima] scene 
fantasy .that Freud talks about. Primal scene fantasy 
refers to the child's fantasy of his/her parents having 
sexual intercourse. This is in fact a fantasy of the 
child's desire to watch himself/herself being 
conceived. It is thus inextricably linked to the fantasy 
of origin—where do babies come from? According to 
Freud, the child imagines the parents sexual 
intercourse as a violent and monstrous union. 
Moreover, it is a fantasy that is mediated by the 
incestuous desire. Barbara Creedsuggests that the 
enactment of the prima] scene in Alim is the 
representation of incestuous desire par excellent-e, for 
the father is completely absent here. It is the mother 
who is the sole creatiire force. However, it is not a 
woman but a man, the crew member Kane, who is the 
mother. Thus, it is not an exaggeration to suggest that 
the fılm is an expression of male anxiety at female 
sexuality, particularly at maternity. 

It is important at this'point to cite Andreas Huyssen 
who suggests that the "ultimate technological fantasy 
is the fantasy of creation without the mother." A 
corollary fantasy aries in medicine with the rapid 
development in the technologies of reproduction. 
Revolutions in technologies such as birth control, 
artificial insemination, in vitro fertilization, surrogate 
mothering, etc. lead to a masculine anxiety in the 
discourse of medicine, a prime and fertile site where 
patriarchal discourse was and still is able to reproduce 
itself. These technologies put into crisis the possibility 
of the question of origin, which I will discuss in a 
moment, for they open up the possibility of creation 
not without the mother but precisely without the ' 
father. 

“Broad is another horror films that relies heavily on the 
figure of the horror of the maternal and the fear of 
giving birth to a monstrous offspring. Here, Nola, 
whose womb is attached" to the outside of her body, 
gives birth to dwarf-like figures which emerge from 
external sacs on her body. These creatures are the 
embodiments of her anger and her need for revenge. 

Broods are incapable of producing comprehensible 
language, they are inarticulate, fof they lack the 
necessary organs for producing comprehensible 
language. In a way, the continuity between the broods 
and the mother resonates Kristeva's pre-symbolic, 
semiotic chora where there is continuity between the 
mother and the child, where the self and the other are 
confused. The brood is almost a mental/psychic 
extension of the body of the mother. The broods 
signal the defiance of the border between the 
mother's body, her feelings and the child. The mother 
and the child in _a way form an indistinguishable unity. 
She gives birth to her rage or her rage achieves 
material existence through her offspring. As the 
offspring have not actually achieved separation from 
the mother, which is only possible by one's insertion 
into the order of the Symbolic and the law of the 
father, they have not attained a proper identity. If 
insertion into the social symbolic order corresponds to- 
the structuration of the speaking position, then we ' 
understand why the broods are incapable of producing 
meaningful language. As the semiotic predates the 
symbolic, unlike the symbolic it does not obey the 
rules of reason, logic, grammar, syntax or univocal 
meanings. The subject can attain a speaking position 
only by recognizing the alterity-of the (m)other. 
Whereas the semiotic precede's the acquisition of a 
stable subjectivity and identity and is composed of 
non-signifying raw materials. It is an anarchic, 
formless circulation of impulses and energies. As N'ola' . 
is unable to control her impulses, anger and: rage, she 
comes to signify the semiotic which predates the 
conscious corporeal control ofthe body and is 
dominated by the primary processes. Her psychical 
processes are directed towards immediate gratification 
of drives. Hence the maternal is once more connoted 
by the grotesque and the monstrous. In other words, 
the monstrous female is defined specifically in 
relation to her reproductive system. 

What is common to both films is the image of the 
female reproductive system as mysterious, monstrous 
and horrific. But why is this obsession and 
preoccupation with the maternal body and the womb? 
Why is it associated with horrorand threat? As such 
films demonstrate, the female reproductive system is a ' 
site of contradictory psychic processes: the womb 
functions both as a source of fascination and as a 
source of horror. On the_one hand, it repfesents a 
desire for unification, a reassurance that unity is 

_ possible, whileon the other hand it is a central 
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signifier of difference. Our discussion of the 
representation of the womb would be incomplete 
without a discussion of Freud's "The Uncanny."(l7) 

Freud tells us that the word unheimlich [uncanny 
refers to that class of things that are frightening. It is 
the opposite of heimlich/friendly, familiar, native or 
homely. The uncanny is concealed from sight so that 
others don’t know about it. It is the name for 
everything that should have remained secret and 
hidden, but has come to the surface. That which is 
obscure, inaccessible to knowledge, is at the same 
time something that is threatening and dangerous. 
Uncanny feelings are evoked when there is 
uncertainty about how to classify certain objects, for 
example when an inanimate object becomes too much 
like an animate one or where the distinction between 
human and non—human collapses. Here Freud tells us 
that among instances of frightening things there must 
be one class in which the frightening element is 
something that is repressed but has returned. In this 
respect the uncanny is in fact nothing new or alien. 
On the contrary, it is something that is very familiar 
and old, but has been alienated from mind through a 
process of repression. This is why Freud argues that 
the meaning of sağsalim has been extended into its 
opposite, to uncanny. To put it in other words, canay 
and esmeray do not refer to different sets of objects, 
but rather to the same object. Something is mzcmmy 
precisely because it is familiar but has come to the 
surface and revealed itself. The prefix “un” is the 
token of repression according to Freud. As an example 
of how a once familiar and homely thing can be 
turned into something unhomely and frightening, 
Freud gives the example of female genitals. If female 
genitals appear uncanny to the male, it is because 
they are in fact too familiar, too heimlich. They are 
after all, his first home, the place where each one of 
us lived in the beginning. The prefix "un" is the token 
of repression of what is too familiar. For Freud 
everything that has to do with the first attachment to 
the mother is deeply repressed. The constitution of 
the masculinc identity or subjectivity in the 
phallocentric order entails a denial of the repression 
and forgetting of this originary place. Therefore, the 
uncanny is something which is secretly familiar, which 
_has undergone repression but has returned. The 
womb, the homely and familiar womb, is the space 
where masculinity can nourish itself and secure its 
identity. But the indebtedness of the masculine 
subject to its repressed and excluded (m)other had to 
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remain invisible and secret to ensure the integrity of 
its being. 

French feminist, philosopher and psychoanalyst Luce 
Irigaray’s analysis of the_masculine subject's relation to 
the mother or origin is also illuminating.(18) She 
argues that the boy's relation With the mother is 
radically different from the girl’s. The boy, as soon as 
he reaches the phallic stage, would want to return to 
the origin and thus posses the mother who is the place 
of the origin so that he can establish continuity with it. 
But the main motivating force of such a desire to 
return to the origin is to be able to reproduce himself 
there. As Irigaray puts it, 

if you are a boy, you will want, as soon as you 
reach the phallic stage, to return to the origin, 
turn back toward the origin. That is, possess the 
mother, get inside the mother who is the place of 
origin, in order to reestablish continuity with it 
and to see and know what happens there. And 
moreover to reproduce yourself there.( 19) 

However, in the case of a girl the story is quite 
different. It is not possible for her to return to, toward 
and inside the place of the origin. The process of 
returning to the origin in the case of females is not 
repeatable. In lrigaray's words, the girl "will never go 
back inside the mother; she will never give the 
mother a drink of sperm from her penis... she will 
never reproduce her (like) self inside the/her mother, 
etc." Instead, she is left with a void or lack of 
representation of her desire or origin. Such a desire 
will always be mediated or pass through the man's 
desire or law. The mother/womb is thus the ground 
upon which masculinity erects and construes its 
identity. 

But if the womb is such a desirous place for the 
masculine subject, what is this representation of the” 
maternal'fıgure as an emblem of monstrosity? Why is 
this repression that leads to its appearance as nrrcarzay 
and threatening? We can perhaps find the answer to 
this question by understanding the difference 
between the representation of woman's genital organs 
as larak or as a soares af Ağca. As Creed rightly argues 
"unlike the female genitalia, the womb cannot be 
constructed as a 'lack' in relation to the penis. The 
womb is not the site of castration anxiety. Rather, the 
womb signifies 'fullness' or 'emptiness' but always it is 
its oram point afrafareace." Put differently, the notion 
of the mother as the source of life allows for a 



definition of femininity which does not depend on the 
notion of the masculine. The mother, having 
procreative capacity, signifies self-sufficiency. 
Confronted with this autonomous and self-sufficient 
femininity and with woman as the sole parent, 
masculinity experiences crisis and thereby attempts to 
appropriate the procreative function of the mother. As 
the womb is self-referential, but not lack, it signifies 
ataman as dijîe'rence. The representations of the 
maternal figure as monstrous, giving birth to equally 
grotesque creatures, can be regarded as a masculine 
attempt to repudiate and efface sexual difference, or 
as Spivak won-ld say, it is an expression of a "womb 
envy”(22) or in Mary Ann Doane's terms, it signifies 
the terror attached to non—differentiation.(23) 
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MICHELANGELO'N UN 
PIETA'SI 

Leo Steinberg 

Bugün size hemen hemen tam 500 yaşında olan ve 
Batı sanatının en çok sevilen eserinden söz edeceğim; 
ama bu eser o denli hassas ve sözü edilemez bir 
tabuyu içeriyor ki, sanatçı bile bu konuda yalan 
söylemişti. Ama önce, eseri maddi yokluğunda 
mümkün olduğu kadar iyi tanımaya çalışalım. 
Roma'daki San Pietro Kilisesi'nde bulunan Em, 
büyük olasılıkla Michelangelo'nun en sevilen 
yapıtlarından biridir. Amerika'daki yüksekokullarda 
sık sık kullanılan sanatçının yaşamöyküsünde "yeni bir 
şey görmenin neredeyse olanaksız olduğu ünlü 
yapıtlardan biri" deyişi yer alır. Neyse ki sözcükler 
belli bir ölçülülük içinde kullanılmış; suç, insanda yeni 
tepkiler uyandıramayacak kadar sıradan olan bir 
şeymişçesine Pieta'ya yüklenmemiş; onu yeni bir 
bakış açısıyla görmenin zorluğunu dile getirmiş, yani 
yapıta yeni bir soruyla yaklaşılmasını kastetmiştir. Bu 
da aslında çok zor değildir, çünkü yeni bir bakış 
açısıyla sorgulanamayacak hiç birşey yoktur. Bunu 
yapmak için özel bir yaratıcılık da gerekmez; her 
kuşak bunu az çok otomatik olarak yapar. Bu nedenle 
San Pietro'daki Pieta, "Michelangelo'nun bütün 
dünyada en sevilen heykeli" [Hartt] olsa da, farklı 
kuşaklara farklı görünebilmesine yol açan değişik 
yaklaşımlardan kaçamamıştır. 

Michelangelo, Papalık elçisi olan bir Fransız 
kardinalden (Jean de Bilheres Lagraulas), kendi mezar 
şapeli için, 450 düka altını karşılığında, gerçek insan 
boyutlarında bir Pieta şiparişi aldığı'nda henüz 23 
yaşında değildi. (O sıralarda Floransa'da ana cadde 
köşesindeki bir dükkanın yıllık kirası 5 düka altını 
dolayındaydı -yani 450 düka altını 23 yaşındaki biri 
için epeyce iyi bir paraydı.) 

Michelangelo bir buçuk yıllık bir çalışmadan sonra 
yapıtı bitirdiğinde daha 25 yaşına gelmemişti. 6 
Ağustos 1499'da ölen kardinal, ölümünden önce 
haykelin konulması hedeflenen yere yerleştirildiğini 
görmüştü. Bugün heykelin konulduğu yer özgün 
halini yitirdiğinden bizim yapıtı görüşümüz farklıdır. 
P_ie_t_a, dairesel planlı bir Erken Hıristiyan anıtmezarı 
olan Eski San Pietro'nun güney transept ekseni 
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üzerindeki ana şapele yerleştirilmiş, bu bölüm yeni 
kilise yapılırken yıkılmıştır. (Heykelin yeri tam olarak 
-büyük olasılıkla bir altar üstünde ve hafıfçe nişin 
içine doğru- bilinmez ve günümüze ulaşan bilgiler 
yetersizdir.) 

Bizim bildiğimiz, yapıtın inanılmaz bir etki yarattığı ve 
Floransa'lı genç heykelciyi, Antik Çağ heykelcileri de 
dahil olmaz üzere gelmiş geşmiş bütün sanatçılardan 
üstün kıldığıdır. Ancak yapıt Bakire Meryem'in çok 
genç bctimlenmesinden ötürü eleştirilmeye 
başlandığında henüz aradan 40 yıl geçmemişti. Ana- 
Oğul arasındaki yaş farkı, yapıt tamamlandığında her 
halde dikkat çekmemişti; bugün bile böyle bir 
sorunun sorulacağı kuşkuludur; bu bizim sanat 
yapıtlarına soracağımız türden bir soru değildir. Ama, 
1530'dan başlayarak bu konu insanları rahatsız etmişti; 
Oğlu öldüğünde Meryem Ana 47 yaşındaydı ve burada 
yaşını göstermiyordu. Dolayısıyla yazar Aretino 
1537'de yazdığı bir mektupta, Michelangelo'nun 
Pieta'sındaki Ana'nın, Oğlu'ndan genç görünmesini 
dillere destan bir gaf olarak nitelemiştir. Bazı kişilerin, 
yapıtı farklı algılamaya başladıklarında Pieta yalnızca 
50 yaşındaydı. Bakış açısındaki bu değişikliğin 
kanıtları iki veriye dayanır: Bunlardan biri, bu 
heykelin uyarlamalarını yapan ya da kopya eden 
sanatçıların bilinçli olarak bazı değişiklikler 
yaptıklarıdır. Michelangelo'nun bu grup heykeli 
değerli malzemeden yapılan ilk Pieta olduğu için, 
bütün 16. yüzyıl Pieta'ları, en azından İtalya'dakiler, 
bu lıeykele, saygı, eleştiri ya da her ikisini de içerecek 
biçimde, bilinçli olarak gönderme yapmışlardır. 
Örneğin Michelangelo'nun e'ski yardımcılarından 
Montorsoli, Cenova'daki bir kilise (S.Matteo) için ykş. 
1546'da yaptığı Pieta'da, İsa'yı daha büyük, daha 
güçlü-kuvvetli vererek, Sanki Michelangelo'nun 
İsa'sının kol ve bacaklarının narinliğinin anatomik 
açıdan olanaksız gördüğünü ima etmiştir. Ayrıca 
İsa'nın, Michelangelo Liet_a'sında Bakire Meryem'in 
eteğini tutan sağ elinin hareketi bir ölüde olamayacağı 
gerekçesiyle yok edilmiş, Madonna'nın kendisi de 
oğlunu kaybetmiş bir ana konumuna ve yaşına uygun 
gÖSterilmiştir. Ama, Pieta'nın, gerçek insan 
boyutlarındaki bir kopyasının, Floransa'daki S. Spirito 
Kilisesi'ne yerleştirilmesinden sonra, Mart 1549'da 
yazılan açık bir mektup, daha da net bir eleştiri 
getirmiştir. Kim olduğu bilinmeyen bu kişi, kopyanın 
niteliğinden ya da kopyanın aslında farklı olmasından 
şikayetçi olmamış; yapıtın açık-saçıklığından dehşete 
düşmüş ve duygularını şöyle dile getirmiştir: 
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Bu yapıtın, dine saygı duymayan, yalnızca 
sanatla ilgili olan müstehcenlikler yaratıcısı 
Michelangelo'dan kaynaklandığını söylüyorlar. 
Lutherci kaprislerin peşinde giden bütün 
modern ressam ve heykelciler artık kutsal 
kiliselerimiz için hiç bir şey boyayıp, oymuyor 
ama, inancı ve ibadeti tehlikeye sokan figürler 
yapıyor. 

Duyulan ilk tepki, bu sözleri körü körüne bağnazlık 
olarak görüp, reddetmektir. Michelangelo'nun Pieta'sı 
o kadar çok sevilir, dine saygısı o kadar bellidir ve 
sanatçının kilise kuralları doğrultusundaki sanatına o 
kadar derin bir saygı beslenir ki, bu yapıtın, ahlâka 
aykırı bir dizi değer yargısı taşıdığına inanmak 
olanaksızdır. Ancak, 1499 ile mektubun yazıldığı 1549 
arasında, İtalya'daki psikolojik ortamın nasıl değiştiği 

. hatırlanırsa, bunu anlamak gerçekten hiç de zor 
değildir. Rönesans'ın, antik çıplak heykel geleneğini 
canlandırmadan aldığı görece sorunsuz keyif, yerini 
Katolik dininin yeni sansürcü rahuna bırakmıştı. 

Protestan Reform Hareketi, Batı Hıristiyan dünyasının 
bütünlüğünü bozmuştu. Katolik İmparator V. Karl'ın, 
1527'de Roma'yı istila etmesi, ülkede büyük bir 
sarsıntıya neden olmuş; Avrupa'nın içten 
bölünmesinin yarattığı zayıflama, Osmanlılar'a 
direnme gücünü azaltmış; Kilise, İtalya'da hızla 
yayılan heretik hareketler arasında kendini kuşatılmış 
ve tehdit altında hissetmiştir. Bütün bu hastalıklar; 
bazıları için, yaşanan sefahat ortamının bir sonucuydu, 
çıplaklığın .utanmazlığı da bunun yansımalarından 
biriydi. Lu thercilik ile heretik hareketlerin, Kilise'nin 
otoritesine saygısızlıktan kaynaklandığı ve Hıristiyan 
alçakgönüllülük standartlarını altüSt eden başka 
kötülüklerin yanı sıra, pagan Antik Çağa olan 
düşkünlükten cesaret aldığı düşünülmekteydi. 

' Dolayısıyla mektubu yazanın aklında, 
Michelangelo'nun Pieta'sını —ya da kopyasını— Lutherci 
heretikliğe bağlayan şeyin, her iki durumda da 
itaatkârlığın yerini alan kişisel özgürlük olduğuydu. 
Belki de Pieta'yı, bir'önceki kuşaktan birinin 
algılamayı hayal edemeyeceği biçimde, ibadet teması 
altına gizlenmiş bu parlak yüZeyli mermer grup 
heykelini, bir kızın kucağına çıplak olarak uzanmış bir 
delikanlı olarak algılamasının nedeni buydu. 

Burada karşımıza bir soru çıkar: Paylaşmadığımız bu 
olumsuz duygularla ilgilenmemizin ne değeri var? 
Kanımca çok. İlk olarak bu tür eleştirel ifadeler, bir 
yapıtın insan yaşamında kendi yaşamını nasıl 

bulduğuna ilişkin ipuçları verir, çünkü yapıtın var 
olabileceği tek ortam budur. Ikinci olarak, kusur 
bulanlar çoğu kez, büyük övgüler yağdıran ama, ender 
olarak özgün bir şeyler söyleyen taraftarlardan daha 
keskin ve özgür bir görüşe sahiptir; tıpkı 1591 tarihli 
ünlü bir Floransa Kılavuzu' ndaki tipik methiyeyi 
yazan kişi gibi: 

Roma'da bulunmamış bir kişi, vaktini 
Floransa'da geçirerek bu yapıt ile bu iki 
fıgürdeki mucizeyi ustalığı seyretmekte 
haklıdır...Yapıt, derin acısı, eşsiz bir biçimde 
yansıtılan Tanrı Anası'nı kederden yerine 
mıhlanmış olarak göstermektedir. Değerli ve 
mucizevi olan kol ve bacakların güzelliğidir, 
sanki mermerin kendisi tanrısal görünüşü ile 
nefes alıyor gibidir. 

Yazarın, yapıta duyduğu hayranlığa katılmamak 
olanaksız ama, "mucizevi ustalık", "eşsiz biçimde 
yansıtılış" ve "mermerin nefes alması" gibi 
benzetmelerdeki övgü sözcükleri, yazarın eleştiri 
dilinin sınırları ve 1500'lerin sonlarında moda olan 
sanat söylemleri ileilgili bilgiler içerir. Bütün bunlar 
Michelangelo'nun M'Sl ile ilgili pek az şey söyler. 
Öte yandan kusur bulanlar, sık sık yapıtının gerçek 
özelliklerine dikkat çekerek, sürekli kendisini ortaya 

koymasına olanak tanırlar. Olumsuz eleştiriler —gerek 
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sözlü olarak açıktan açığa, gerek kopya edenin 
müdahalesi ile üstü örtülü biçimde yapılsın,- 
gerçekten yapıtta var olan şeyleri açığa çıkarabilir ama, 
bunlar çoğu kez göz ardı edilirler ya da alışılmış 
övgülerle bastırılırlar. 

Bu yaklaşım, Michelangelo'nun Başının yeniden 
gözden düştüğü 18. yüzyılın sonlarinda yapılan 
eleştirilerde de görülür. Yeni-Klasikçilik akımının en 
ünlü savunucularından —ve belki de dönemin en iyi 
eleştirmenlerinden Francesco Milizia, Bakire 
Meryem'in fiziğini "bir çamaşırcı kadının omuzları!" 
sözleriyle eleştirmiştir. Bir başkası ise Bakire 
Meryem'in giysisinin, tüniğinin ve pelerininin 
kıvrımlar halinde düşmesi yerine yumak halinde 
toplandığını; İsa'nın kol ve bacaklarının ise çok zayıf 
olduğunu söylemiştir. Friedrich von Ramdohr da 
1787'de "İsa'nın yücudu çok ince've eklemler adeta bir 
darbe yemiş (ya da kırılmış) gibi' der ve "bel ile 
kalçaların çok uzatılmış, el ve ayakların ıse çok küçük 
olduğunu" ekler. 

19. yüzyıldan modern dönemlere kadar kabul gören 



bir başka eleştiri de modern sanat tarihinin 
kurucularından Heinrich Wölfflin'in öne sürdüğü 
üzere Bakire Meryem'in giysisinin aşırılığıdır. Wölfflin 
(ve onu izleyen başka eleştirmenler) "kıvrımların aşırı 
olması rahatsız edicidir" der. Gençken ben de böyle 
düşünmüş, Bakire Meryem'in göğsünde, 
Michelangelo'nun gururla imzasını attığı yerde -tek 
imza attığı yapıt- kumaşı çok fazla, tüniği de çok geniş 
bulmuştum. 

Michelangelo bunu neden böyle yapmıştı? Bu onun 
gençliğine verilebilirdi, sonuçta henüz 20'lerinin 
başındaydı ve gücünü, San Pietro'nun bir şapelinde 
sergileme şansını elde etmişti -daha dikkat çekici bir 
yer olamazdı! Bu meydan okuma şansı onu biraz 
gösterişe itmiş ve sanatçı mermeri, gelmiş-geçmiş 
herkesten daha iyi oyabileceğini sonsuza dek 

" kanıtlamak istemişti. Sonuç etkileyici -ama benim de 
eskiden düşündüğüm gibi bazıları için gereğinden çok 
fazlaydı. 

Artık öyle düşünmüyorum. Bu tür eleştirel etkiler 
altında kalmaktan pişman olmamak gerekir, çünkü 
bunlar, insan eğer bakmaya ve düşünmeye devam 
ederse yeni sorular sordurtabilir. Aslında şu ana kadar ' 
sözü edilen bütün eleştirilerin —kıvrımların, Bakire 
Meryem'in iri omuzlarının ya da İsa'nın kol ve 
bacaklarının zayıflığının— bir değeri vardır, çünkü 
hepsi gözleme dayanır ve dikkat etmeye bağlıdır. 
Sanatçının kararlarını, beğeni ya da düşünce ya da 
tarihsel bilgiyle ilişkili olmayan bir bakış açısıyla 
sorgulamaya başlayınca, bunların her birinin yeniden 
gözden geçirilme olanağı doğacaktır. 

Pieta, serinkanlı bir çözümsel yaklaşımla, bir teknik 
çözümleme problem çözme- olarak ele alınırsa, 
sorunun, çözümde olduğu açıkça görülür. Bu aynı 
zamanda Pieta'nın izleyicileri belki de en hayran kılan 
özelliği, grubun kusursuz bütünlüğüdür —Ana ve 
Oğul'un tek bir koni içinde bir bütün olması. 
Michelangelo bu konuda olağanüstü bir'başarı 
göstermiştir. Bu başarıyı takdir edebilmek için 
Pieta'nın fotoğrafını başaşağı çevirerek bakmak gerek. 

Yaratılan bu bütünlük neden bu kadar şaşırtıcıdır? 
Şaşırtıcıdır çünkü, yetişkin bir adam, bir kadının 
kucağına, taşıntı yapmayacak biçimde sığdırılmıştır. 
Bunu evde küçük bir deneyimle kendiniz 
görebilirsiniz. Eğer kadınsanız, en geniş elbisenizi 
giyip bir aynanın önüne oturun, sonra en yakındaki 
yetişkin bir erkeği bulup kucağınıza öyle yerleştirin ki 
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sağdan ve soldan hiçbir tarafı sarkmasın. Gerçek 
hayatta bunun çok zor, hatta olanaksız olduğunu, 
taşıntıları taşımak için iki yana destek konulması 
gerektiğini gören bir çok ressam, 14. yüzyılın 
ortalarından Yüksek Rönesans'a kadar bu konuyu 
işlemeye hiç yanaşmamıştır. Rönesans heykelcileri de 
kendilerini bu çözümsüz sorunla karşı karşıya 
bulmuşlardır. Rönesans sanatçıları gibi doğalcılığı - 
dolayısıyla da figürlerin göreli ölçülerine saygı 
duyarak, doğal ölçekleri vermeyi ilke edinenler için 
yetişkin bir erkek, annesinin kucağına sığamayacak 
kadar büyüktür. - 

Gene de Michelangelo bunu başarmıştı. Ama nasıl? 
Açıkça olanaksız olan bu işi başarması mucizeden 
başka bir şey değildi -ve bunu nasıl gerçekleştirdiği 
doğrusu görülmeye değer. İsa ile Bakire Meryem 
figürlerini nasıl ele almıştı? 

Biraz daha kolay bir karar gerektirdiği için önce İsa 
figürünü ele alalım. Burada sanatçı üç şey yapmıştır. 

1) Bir çok öncülü gibi Michelangelo da erkek 
bedenini Madonna'nınkinden daha küçük vermişti 
ama, soru da zaten buydu: Bedenin normal durmasını 
ve insanı rahatsız etmemesini nasıl becermişti? Neden 
bu dikkatimizi hiç çekmez? Bunun bir nedeni 
kanımca bedenin çok ince ve uzun oranlara sahip 
olmasıdır. Yetişkinlerde uzun kemikler ancak ince 
uzun bir endamı çağrıştırır. Dolayısıyla İsa'nın kol ve 
bacaklarının zayıflığı, yapısal ve işlevsel amaçlı olup, 
erkek figürünün gerçek küçüklüğünü gizlemeye 
yardım eder. İsa'nın gerçek boyunu kısaltması aslında 
sanatçının kararlarından en kolay olanıdır. 

2) Michelangelo buna ek olarak bedenin bütün önemli 
birleşme noktalarını kullanarak el ve ayakları da 
küçültmüştür. Baştan dizlere kadar olan arayı 
kısaltmak için bedeninin her eklemini belli bir açı 
oluşturacak biçimde bükmüş, başını ise -boynun ve 
çenenin dibinde — derin yarıklar yapacak biçimde 
arkaya atıp, sağa döndürerek Madonna'nın omuz 
hizasındaki taşıntıyı en aza indirmiştir. Belde de -ama 
ters yönde- aynı şeyi yapmış tır. Bedenin alt 
bölümünde kırılmış dizler ve sarkan ayaklar pek bir 
sorun yaratmamıştır ama kasıklardaki ve beldeki 
kırılmalar daha dikkat çekicidir. 

Dolayısıyla bedendeki her eklem - gevşekçe sarkan - 
eklemlenmiş bir zincir gibi— işlev görecek biçimde, her 
bağlantı noktasında farklı yönlere döndürülmüş, 



böylece, beden, hissettirilmeden ve uyumsuzluk 
yaratmadan kısaltılmıştır. 

Ama Michelangelo burada -daha önce yapılmayan- bir 
şey daha yapmıştır. Bu konuyu işleyen bütün daha 
önceki çizim, resim ya da heykellerde, İsa'nın bedeni 
resim. düzlemine paralel uzanır ve tepeden tırnağa iki 
boyutlu bir eğri biçiminde uzatılarak bir yay gibi 
bükülür. Michelangelo da bu geleneğe saygı 
göstererek İsa'yı aynı pozisyonda vermiştir. Ancak 
burada ölü beden bir yılan gibi kıvrılır ve düzlem, 
yalnızca kolun sarkması ve başın yana 
döndürülmesiyle korunur. Oysa bütün gövde bir hilal 
biçiminde olup,.üç boyutlu bir eğriyi tanımlar; Bakire 
Meryem'in baldırları arasında bir hamağın ipleri gibi 
sarkarken, bir yandan da ona dolanır. Beden bir 
akordeon gibi eğrinin içinde büzülmüş, dışında ise 
gerilmiştir. Gövdenin bu eğrisi en iyi kuşbakışı 
görülmektedir. 

Dolayısıyla Meryem Ana'nın İsa'nın üzerine doğru 
. eğilirken, onun da ona -karşılık olarak- dolanması, 
istenilen Sıkışık düzenlemenin sağlanmasında 
mekanik açıdan başarıyla çözümlenmiştir. 

Michelangelo'nun kararları, şimdiye değin yalnızca 
teknik çözümleme açısından ele alınmıştır ama, 
sanatçının bulduğu çareler, daha başka zenginliklerle 
de doludur. Meryem Ana’nın_İsa'ya doğru eğilmesi, 
İsa'nın da ona dolanmasında, iki figür, bir insan sevgisi 
yumağı oluşturacak gibi birbirine sarar. Konu yüzeysel 
olarak değerlendirildiğinde bir ölünün -canıyla birlikte 
duygularının da yok olması gereken bir ölü beden- 
arkasından yas tutan birinin acısını yansıtır. Ama 
burada ölü beden, kendini saran sevgili bedene tıpkı 
kendisine sarıldığı gibi sarılmıştır. İki bedenin 
birbirine sarılmasındaki karşılıklı uyum, bir 
paylaşmanın belirtisidir. 

Dolayısıyla Michelangelo'nun -iki bedeni h_emen 
algılanabilecek bir bütünlük içinde- vermesinde, 
duygusal ifadenin gereksinimleri de yan-belirleyici 
olarak etkin olmuştur. Hangi düşüncenin -gerekli olan 
uygun duygusal yüklemenin mi, yoksa içeriğin 
gerektirdiği kompozisyon düzeninin mi— önce geldiği 
sorusunun yanıtı bilinmez, çünkü sanatçının tasarımı 
kesinlikle ikisinin karışımıdır. Bu tasarımda, daha az 
zorlayıcı olmayan üçüncü bir yan-belirleyici de bir 
başka gereksinimden -olayın dinsel anlamıyla uyumlu 
olma gereksiniminden— doğmuştur. 
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Pieta türü, 1300'lerde Almanya'da ortaya çıkmış ve 
kısa sürede Batı'ya ve Güney'e doğru yayılmıştır. 
Bunların hepsinin değişmez özelliği İsa'nın yaralarının 
gösterilmesi zorunluluğuydu. Bir çok örnekte, ressam 
ya da heykelci bu yaraları (stigmata) gösterebilmek 
için, ölü bedeni evirip-çevirmiştir. Burada temel bir 
teolojik veri söz konusudur: Tanrı'nın -insanlığın 
ebedi günahı olan İlk Günah'ın bağışlanması—için 
günahsız benliğini sunarak— içinde ölmeyi seçtiği insan 
bedeninde, İsa’nın azap ve ölümünün (Passion) bir 
göstergesi olan insan yapımı izler -tekrar tekrar- 
Yeniden Doğuş ve İkinci Geliş'te gösterilmek üzere 
korunmuştur. İnanlar için bu beş yara, bedene 
bürünen Tanrı'nın kurtarıcı ölümün acılarını çektiği 
bedenle aynı olduğunun kanıtlarıdır. Bu bir Hıristiyan 
inancıdır ve 14. yüzyıl İtalya'sından 15. yüzyıl 
Almanya'sına kadar neredeyse bütün Pieta'ların 
tasarlanmasında temel veri olmuştur. Yaraların 
gösterilmesi konunun yalnızca bir parçasıdır. 
Michelangelo'nun P'ieta’sında eller ve sarkan ayaklar, 
sanki bir şeye dikkat _çekercesine açımlayıcıdır. 
Michelangelo'nun, yandaki —özel önemi olan- yara-yı, 
eşsiz bir yaratıcılıkla vurgulaması, bu teolojik ' 
zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Aziz Augustinus, 
"kan ve su aktı ve biz bunların Kilise'nin 'üzerine 
temellendiği' dinsel ayinler (sacraments) olduğunu 
biliyoruz" der. 



1300'lerde yaşayan sanatçılar bu verilerden hareketle 
Bakire Meryem'i bu yaraya bakarken betimlemişlerdir. 
Bu sanatçıların temsil ettiği gelenek, genelde Katolik 
sanatının olduğu gibi, Michelangelo'nun henüz bağlı 
olduğu Floransa mirasının da bir parçasıydı. Nitekim 
Venedik'li Carlo Crivelli, Pieta'dan 12 yıl önce yaptığı 
bir resimde, Martin Schongauer de, Michelangelo'ya 
ipucu verdiği düşünülen bir baskısında -ki 
Michelangelo'nun belgelenmiş ilk yapıtı bir 
Schongauer baskısının kopyasıydı, dolayısıyla da 
sanatçı, söz konusu yapıtı bir olasılıkla biliyordu- 
Bakire Meryem'in, yarayı saran parmaklarına dikkat 
çekilmiştir. 

Michelangelo'nun bu motifi, "eşsiz bir yaratıcılık"la 
işlediği kanısındayım, çünkü onun için Bakire 
Meryem'in parmakları, başka türlü verilebilecek ya da 
göz ardı edilebilecek bir ayrıntı olmayıp, bütün yapıyla 
bütünleşmektedir. Pieta'da İsa'nın gövdesi, hiç bir ölü 
bedenin kendi kendine yapamayacağı biçimde bir yay 
gibi gerilmişti. Söz konusu gergin eğri burada 
gevşeklik görünümünde sunulduğu için, bütün bu 
sakinliğin içinde Bakire Meryem'in -yarayı ortaya 
çıkaracak biçimde, İsa'nın göğsünün sağ yanını 
esneterek geren- sağ elinin, içten büyük bir güç 
sarfettiği varsayilmalıdır. 

İsa'nın bedeninin hilâl biçimindeki eğrisine dikkat 
edildiğinde, üçlü bir kararın varlığı ortaya çıkar: Eğri 
bedenin küçültülebilmesi için uzantıların 
kısaltılmasına, birbirine dolanan bedenlerle karşılıklı 
sevginin yansıtılmasına ve zorunlu bir teolojik 
gös terime hizmet eder. 

Kanımca Michelangelo'nun kararlarının çoğu, dolaysız 
duygusal ifade, teolojik simgecilik, yapısal zorunluluk 
gibi benzer biçimde birden fazla” belirleyiciye sahiptir. 
Bunlardan her biri, bir başına yeterli bir belirleyici 
olarak alınabilir. 

En çok hangisinin karara ve kanıya bağlı olduğu 
yoruma açıktır ama, Michelangelo'nun tasarımında her 
üçü de birleşerek, çözümde birlikte yer almışlardır. 

Bu birleşme, bedenin eğrisinin tasarımında olduğu 
kadar, bedeni kısaltmak için kullanılan eklem 
bükülmelerinde de kendini gösterir. Bu eklem 
gevşekliği etkisi, yalnızca kırılgan bir narinlikte ve 
esneklikteki bir bedeni değil, aynı zamanda gevşek 
bir rahatlık duygusunu da uyandırır. İsa'nın bedeninin 
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esnekliği -sıcak anne kucağına uygun durumda 
yerleştirilmesi,göze görünen ölümden öte, daha 
derinden bir uyum duygusu da yansıtır. Beden, 
dirençsizce anne kucağına, bir sedire uzanmışçasına, 
gömülmüştür. Michelangelo'nun, Bakire Meryem'in 
gizemli bir metaforu olan "sedir"den etkilenip 
etkilenmediği bilinmemektedir ama, "sedir" neredeyse 
bin yıldır Bakire Meryem'in —ya da onun rahminin 
sıfatlarından biridir. Aziz Gregorius, Bakire Meryem'in 
rahmini "soylu kocanın gelin yatağı" olarak nitelemiş, 
Aziz Bernard ise Bakire Meryem'i, "...damadın odası, 
yaşayan Solomon'un altın sediri" olarak adlandırmıştır. 
Vaazları toplu halde Pieta'dan üç yıl önce yayımlanan 
Sienalı Aziz Bernardino da Bakire Meryem'i "Tanrı'nın 
gelini, Üçleme'nin üçlü sediri ve Tanrı'nın Oğlu'nun 
özel dinlenme sediri" olarak tanımlar. Bundan ' 
Michelangelo'nun eski söylemleri görselleştirdiği 
anlamı çıkartılmamalıdır. Michelangelo'yu İsa'nın _ 
bedenindeki zarif uyumu tasarlamaya yöneltenin ne 
olduğu sorgulanırsa, bunun, söz konusu eklem 
gevşekliğiyle başarıldığı ve bunun başından beri 
tasarlanmış olduğu gözlemlenir. Bedenin bu esnekliği 
en azından önce -teknik çözümleme açısından- 
uzunluğunu denetim altına almaya hizmet etmiştir. 
İkinci olarak, kendini gevşek bir biçimde bırakması 
duygusal açıdan etkileyicidir -bizim sedir 
metaforundaki erotik yüklemeyi sezmemizi sağlar. 
Üçüncü olarak da bedenin söz konusu yumuşak 
uyumu, bir kez daha, yaralarda olduğu gibi, önemli bir 
teolojik mesaj iletir. Bedenin tam olarak durumu 
nedk? 

Pieta'nın oyulmasından 60 yıl önce Alberti, ölü 
bedenlerin betimlenmesini bir kurala bağlamıştı. Kol 
ve bacakların bütünüyle gevşek ve cansız 
betimlenmesi gerektiğini belirten Alberti, Antik Çağ'a 
ait bir örnekteki ölü kahraman betimlemesini, 
"kendini taşıyanları aşağıya çeker... her şey sarkar 
-eller, parmaklar, baş, hepsi gevşekçe aşağıya sarkar, 
hepsi bedenin ölü olduğunu gösterebilmek için 
birlikte çalışır". 

Michelangelo'nun Pieta'sı bu sınavı geçmiş midir? 
Onun İsa'sı ölü müdür, yalnızca ölü mü? Vasari ve 
Lomazzo gibi bu konuya değinen 16. yüzyıl 
yazarlarına göre öyle görünmektedir. Eski bir ressam 
olan kuramcı Lomazzo, 1584'teki bir yazısında, 
sanatçılara, ölü bedeni doğru betimleyebilmek için bu 
figürü örnek almalarını öğütlemiştir. Yazısının 1598'de 
yapılan İngilizce çevirisi şöyle demektedir: 

Michelangelo'nun Vatikan'daki San Pietro'da 



gösterilecek olan mermer heykelinde, annesinin 
kucağında yatan Ölü İsa figüründe, ölü beden 
doğru verilmiştir; çünkü bütün kollar ve 
bacaklar, kendilerini dik tutacak güç ve 
canlılıktan yoksun biçimde aşağıya sarkıktır. 
Daha dikkatle görmeye çalışırsak, ölü uzuvlara, 
sanki kendilerini düşmeden 
taşıyabiliyormuşçasına, onlara anlık bir canlılık 
verme hatasına düşebiliriz. 

Dolayısıyla Lomazzo bu figürü. ölü bir bedenin örneği 
olarak yüceltmişti ama, Lomazzo bunları, gözleri kör _ 
olduktan sonra akıldan yazmıştı. 

Gözleri kör olmayan)/asari ise ancak at gözlüklerini 
takarak aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyebilmiştir. O da 
Pieta'ya övgüler yağdırmışve başka gözlemlerinin yanı 
sıra "hiç bir ölü bundan daha çok ölüye benzemez" 
demiştir. Ama Vasari, şöyle ya da böyle, kesinlikten 
hoşlanır, belirsizliği sevmez. Belirsizlik onu rahatsız 
eder ve yapıtta ya da insanda belirsizlik görürse ondaıı 
kurtulmaya çalışır. Dolayısıyla Michelangelo'nun 
yaşamöyküsünü, "konuşmalarında ağzını kapalı tutma 
ve belirgin olmama eğilimindedir, söylediği şeyler 
nerdeyse çift anlam taşır..'." sözleriyle bitirir. 

Vasari burada rahat değildir ve ilginç olan bu sözlerin 
yalnızca Le Vite...'nin (...Yaşamlar) 1550 tarihli birinci 
baskısında _yer almasıdır. Michelangelo'nun 
ölümünden ve tanrılaştırılmasından dört yıl sonra, 
kahramanın bu imgeden arındırılmasıyla, bu bölüm, 

' 1568'de'yapılan genişletilmiş son baskıdan çıkarılmış 
ve bundan sonra bir daha bu "çift anlamlılık"tan -ne 
ustanın konuşmalarında, ne de yapıtlarında- söz 
edilmemiştir. Dolayısıyla Vasari için Pieta'nın İsa'sı o 
güne değin yapılan en ölü görünen ölü bedeni olarak 
kalmıştır. 

Bu bize bir kez daha 16. yüzyıl sanat yazınının- 
özellikle de övgü dolu olanların yetersizliği hakkında 
bilgi verir. Bunlar bize Michelangelo'nun yapıtıyla 
ilgili yeterli bir şeyler söyler mi? Bu bedenin ölü 
görünüp, görünmediği tıp öğrencilerine sorulduğunda, 
öğrenciler gülmüş ve bedenin, özellikle de eğilmiş sağ 
kol ile ellerin hareketinin, kesinlikle sanki 
uykudaymışçasına canlı göründüğünü söylemişlerdir. 

“Kadavra üzerinde çalışmış olan ve ölüde böylesi bir 
kas canlılığının olmayacağını bilmesi gereken 
Michelangelo bunu neden yapmıştı? Acaba onun 
İsa'sının bedeni hem canlı, hem de ölü müydü? 
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Konu yalnızca kaslardaki canlılık da değildi. 
Michelangelo, ölüm anında yüzeye yakın damarlarında 
da kanın çekilmesiyle belirsizleştiğini biliyor 
olmalıydı. Ama burada İsa'nın ayaklarındaki, 
kollarındaki ve ellerindeki damarlarda hâlâ kan vardı. 

Bu anormallik, Dr. William H. Crosby adındaki 
Boston'lu bir hekimin dikkatini çekmiş ve Dr. Crosby 
AMA Iourna 'a yazdığı bir mektupta Pieta'dan söz 
ederek "Anne yalnızca Oğlundan daha genç durmuyor, 
Çarmıha Gerilmiş İsa'nın damarlarında kan dolaşıyor 
(yoksa kapakçıklar mı yok?)" demiştir. Dr. Crosby bu 
belirtileri "Michelangelo'nun bu tür anatomik 
inceliklere pek ilgi duymaması"nın -ve "gerçekten 
aklını vermemiş olmaması"nın kanıtları olarak 
yorumlar. 

Benzer bir gözleme 1920'de, Dr. G.]. Wittkowski'nin 
Les licences de l'art chretiens (Hıristiyan Sanatının 
İlkeleri) adlı kitabında da rastlanmıştır. (5.124) 
Wittkowski, "İnsanlar Pieta'daki İsa'nın kollarındaki 
damarları eleştirmiş...Ama I(ıırtarıcı'nın üçüncü günde 



yeniden dirilmesi gerektiğinden yalnızca görünürde 
ölü olduğunu unutmuşlardır" demiştir. "Yalnızca 
görünürde ölü?" Tanrı korusun: Dr. Wittkowski'nin 
heyacanı onu dikkatsizce heretikliğe yöneltiyor. 
Gerçek Hıristiyan öğretisi daha zor anlaşılır bir gizeme 
sahiptir: Bedene bürünmüş İsa hem bütünüyle Tanrı, 
hem de bütünüyle insandır, dolayısıyla onun insan 
bedeninin ölümü gerçek ölüm olarak alınmalıdır. 
İsa'nın iki doğasının ana gizeminde, onun ölümü, 
bedeninin ölümünün ta kendisidir ama, hâlâ ölü 
bedenle bağı olan Tanrısal doğası uyanık ve canlıdır. 

' Wittkovvski ve Crosby gibi hekimlerin yaşadığı 
çağdan, Hıristiyanlığın gizemli kökenlerinden 
uzaklaşma döneminden önce, her Hıristiyan sanatçı 
İsa'nın iki doğasının gizemini bilirdi ve Ölü beden 
içindeki Tanrısal doğasının kalıcı canlılığını gerçek 
konusu olarak işlemeye çalışır ve bu gizemi, kendi dili 
içinde -anatomik açıdan— anormallik yoluyla 
betimlemeye çalışırdı. 

Dolayısıyla 1400'lerin sonlarından gerçekçilik ustası 
Caravaggio'ya kadar sayısız imgede içi kan dolu şişkin 
damarlar bulunurdu. Bu özellikler anatomi bilgisi 
eksikliğinden değil, Hıristiyan gizeminin anlaşılmış 
olması ve ifade edilmesinden kaynaklanıyordu. 

Michelangelo'da ölümdeki yaşam sezgisi, İsa'nın 
kuşku götürmez hareketleriyle, sol eliyle -ve sağ orta 
parmağının ekleme ters hareketiyle; aynı sağ elin bir 
şeyler anlatırcasına Bakire Meryem'in eteğinin 
kenarını— uyuyan bir çocuk gibi tutmasıyla daha da 
pekiştirilmiştir. ' 

Tabii ki Michelangelo ölülerin kendi ölü İsa'sı gibi 
. kas canlılığı olmadığını biliyordu. Ama, o, İsa'nın ölü 
bedeninin her hangi bir kadavradan farklı olduğunu da 
biliyordu. 

Dolayısıyla yarattığı imge yanlış değil; daha çok 
Perichoresis'le (İsa'nın iki doğasının birbiri içinde 
karşılıklı var olması) ilgili metaforik dilinin dolaysız 
yansımasıydı böylece, bunlar, Vasari'nin "en ölü 
görünen ölü" diye övdüğü açık yaşam göstergeleriydi. 
Aziz Paulus'a göre Michelangelo'nun İsa'sı "ilk 
dirilenlerden”. Bir ölü beden olarak hatalı oluşu, onun 
yeniden uyanacağının andıydı -Hıristiyanlığın umudu, 
Yeniden Diriliş sözü. 

Dolayısıyla, Michelangelo'nun, bedenin kol ve 
bacaklarını kısaltarak, iki fıgürü bir koni içine 
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sığdırabilmesine ve anneye sıcak bir duyguyla 
sokulmuş hissini yansıtmaya hizmet eden eklem 
esnekliği, aynı zamanda Hıristiyan inancının temel 
gizemini belirten, kendini uykuya bırakma duygusunu 
da yansıtır. Burada gene, teknik çözümleme, duygusal 
yükleme ve teoloji çakışmıştır. ' 

3) Michelangelo'nun bedenin uzunluğunu denetim 
altına almak için başvurduğu üç çareden sonuncusu da 
köklü bir geleneğe dayanır. Her ne kadar onun Pieta 
grubu bir çok açıdan yenilikler taşırsa da, Çarmıha 
Gerilmiş Oğul'u dizleri üstüne uzandıran kederli Anne 
kompozisyonu, yani Pieta sahnesi, ilk kez ortaya 
çıktığı yaklaşık 1300'den başlayarak hızla 
yaygınlaşmıştı. Ünlü Ortaçağ uzmanı Fransız Emile 
Mâle, 1908'de bu Pieta'ların çoğunda —14'.'yüzyıl ' 
Alman dua kitaplarında (Vesperbilder) ve 1400'lerde 
Fransa'da yapılan kitap bezemelerinde ve ' 
baskılarında- İsa'nın dikkat çekecek kadar 
küçültülmüş olduğunu belirterek, şöyle demiştir: "İlk 
bakışta açıklanamayacak gibi görünen'bir g'ariplikle bu 
beden, neredeyse bir bebek kadar küçük verilmiş ve 
bütünüyle annenin kucağına sığmıştır. Bu bir 
beceriksizlik midir? Kesinlikle hayır..." Ardından Mâle 
ilginç bir açıklama yaparak, bu sanatçıların, 
Madonna'nın öznel duygularına görsel ifade 
kazandırmak amacında olduklarını öne sürmüş ve 
Madonna'nın, Beytlehem'de oğlunu bir bebek olarak 
kucağına aldığı günlerin hatırladığı bu kederli anını 
anlatan dinsel metinlere değinmiştir. (Fransa’da 
Ortaçağ sonunda Dinî Sanat, 1908)Bu metinlerden biri 
Siena'lı Aziz Bernardino'ya aittir. Bernardino, 
"Meryem Ana Beytlehem'deki günlerine geri dönmüş 
ve, oğlunun, göğsüne dayanarak uyuduğunu düşlemiş, - 
onu saran çarşafın da kundağı olduğunu düşünmüştür" 
der. 

Dolayısıyla, Alman baskıları ile 15. yüzyıl sonu İtalyan 
resimlerinde de olduğu gibi ölü İsa'nın bedeninin 
küçüklüğünün, Meryem Ana'nın, oğlunun Bebekliği 
sırasında duyduğu hisleri ima ettiği'biçiminde 
yorumlanabileceği düşünülmüştür. Uzun yıllar 
inandırıcı bulunan bu sav aslında pek de inandırıcı 
değildir. Bir an için bunları bir yana bırakalım, Pieta, 
14. yüzyılda ortaya çıkan ibadet sahnelerinden 
yalnızca bir tanesidir. Bunlardan bir başkası da, Tanrı, 
Baba'yı dizleri arasında Çarmıh'ı tutarken gösteren 
Üçleme ya da Tanrı'nın Tahtı sahnesinde amaç 
kuşkusuz Baba'nın öznel duygularını ima etmek değil, 
Baba'yı belli bir rol içinde göstermektir. Baba 
uzlaştırıcı kimliği ile kurban edilen Oğlu istekle kabul 



eder; Çarmıh onun yüklemidir. Yüklemin büyüklüğü 
ne olmalıdır? Genel kural her boyda olabileceğidir 
ama, taşınabilir olması yeğlenir. Eski Ahit'in beş 
büyüklerini —Adem, Nuh, Musa, İbrahim, Davud— 
betimleyen bir Alman baskısında Adem'in, 
kompozisyonun solunda duran elması gerçek 
boyutlardayken, Nuh'un Gemisi, bütün hayvanlar 
al_emini barındırmakla birlikte, Davud'un sağ yanda 
betimlenen lirinden daha büyük değildir. Bu ilke 14. 
yüzyılda ortaya çıkan bir başka ibadet sahnesi -Azize 
Anna, kızı Bakire Meryem ve Çocuk İsa'yı birlikte 
gösteren sahne için de geçerlidir. Leonardo da 
“Vinci'nin en ünlü resimlerinden biri olan bu 
kompozisyonda her üç figür de normal boyutlarda 
verilmiş ama, aynı konuyu işleyen daha erken 
tarihlerde Bakire Meryem ve İsa, Azize Barbara'nın 
yüklemi olan bir kule kadar küçük betimlenmişlerdir! 
Aynı şey 14. yüzyıl İtalya'sı için de geçerlidir. Bakire 
Meryem ile İsa'nın daha küçük ya da Azize Anna'nın, 
(Rönesans sanatçılarına acayip gelecek biçimde) 
olduğundan 'daha büyük verilmesi, Azize Anna'nın, 
kendi soyundan gelen Bakire Meryem ve İsa'yı onun 
yüklemleri olarak tanımladığı anlamını taşır. 

Ancak -1350'den 1550'ye kadar- betimlenen Pieta 
sahnelerinde- konu geride kalan annenin çektiği acıdır 
_ve ölü İsa, Mater Dolorosa'nın (Yas Tutan Meryem 
Ana) yüklemi olarak annesi için, kızı ve torunu, Azize 
Anna'ya; İsak, İbrahim'e; Gemi, Nuh'a ve kule, Azize 
Barbara'ya ne ise odur. 

Geç ortaçağın simgeciliği insan figürünü, hatta İsa'yı, 
bir başka insanı tanımlayan ve açıklayan bir yüklem 
olarak ele alabilmekte; yüklemin küçültülmüş 
ölçeğini, bu sözdiziminin bir parçası olarak 
görebilmekteydi. Ama Rönesans sanatçıları için 
normal insan oranlarına yapılan bu müdahale kabul 
edilemezdi. Michelangelo'nun Hea ile ilgili yaptığı 
Ağustos 1498 tarihli sözleşme bunu açıklamaktaydı. 
Bu sözleşme, genç heykelcinin vekili aracılığıyla "...bu 
Roma'nın bugüne kadar gördüğü ve başka hiçbir 
ustanın yapamayacağı en güzel mermer heykel olacak'ı 
vaadini taşıyan son cümlesiyle ünlüdür. (Bu 
günümüzde '23 yaşındaki bir yazarın, yayıneyiy-le 
imzaladığı sözleşmede, o güne kadar yazılmış en ünlü 

- kitabı üreteceğini vaadetmesinden pek farklı değildir.) 
Bu övünmeyi izleyen cümlede sözleşmenin 
sanatçıdan, "giyimli bir Bakire Meryem'in, kollarına 
alacağı ölü İsa'nın normal insan boyutlarında olmasını" 
istediği görülür. Bu ölçek belirtme, sözleşme gereği 

~ sıradan bir koşul olabilir ama, sözleşmede heykel 

grubunun bütün olarak ya da Bakire Meryem'in ne 
büyüklükte betimleneeeğine ilişkin bir şarta _ 
rastlanmamıştır. Sözleşme yalnızca Bakire Meryem'in 
ölü İsa'yı kollarına almasını istemekle kalmamış, başka 
hiç kimsenin yapamayacağını bildiğimiz bir şeyi daha, 
İsa'nın normal 'insan boyutlarında olmasını da şart 
koşmuştur. Bir başka deyişle, Michelangelo —İsa 
figürünü bir kukla ya da bebeğe dönüştürmeden 
kucağa sığdıracağını söyleyerek- bir mucize 
yaratacağını vaadetmiştir. Küçültmesine küçültmüştü - 
ama bunu öylesine buluşlar ve beceriyle yapmıştı ki, 
itiraz bir yana- dikkat bile çekmemişti. __ 

Ancak bu o'rarısızlık, yani Michelangelo'nun 
Pieta'sındaki Oğul'un bedeninin hissettirilmeden 
kısaltılması, eski bir geleneğin devamı olarak 
yorumlanır ve gene en az üç varsayıma dayanır: İlk 
olarak Oğul'un küçültülmüş ölçeği -ister geride kalan ' 
Meryem Ana'nın öznel anılarına, isterse, Ana-Oğul 
düzeninin ima ettiği hedeflere bağlı olsun- anında 
insanı etkiler. İkinci olarak daha küçük bir ölçek, 
heykeldeki uyumlu bütünlüğün yapısal düzeni için 
vaz geçilmez bir gereksinimdir. Üçüncü olarak da, ölü 
İsa'yı, yas tutan Meryem Ana'nın bir yüklemine 
dönüştürmek, simgesel bir anlam taşır. 

Bu olasi simgesellik daha sonraları Oğul'un, Meryem 
Ana'nın ölçeğini aşan boyutlarda verildiği gerçekçi 
oranlardaki Pieta'larda korunmamışt'ır. 

Her ne ise, Michelangelo'nun, İsa'nın bedenini 
küçültmesini hepimiz uygun görebiliriz ve böylece 
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Michelangelo'nun bir erkek bedenini bir kadının 
kucağına sığdırabilmek için aldığı üç kararın -hilal 
eğri, çok yönlü kasma, küçültme— her biri bir kaç 
düzlemde işleyen en az üçlü bir belirleyici olarak 
karşımıza çıkar. 

Ama, bütün bu kararlar, sanatçının Bakire Meryem 
figürüne yaptıkları yanında hafif kalır. 
Michelangelo'nun iki figürü zorlamadan uyumlu ve 
anlaşılabilir biçimde bir bütüne dönüştürme 
mucizesini nasıl gerçekleştirdiği sorusu hâlâ geçerlidir. 
Yetişkin bir adamın, gizemli bir biçimde, hâlâ genç bir' 
kadının kucağına sığdırılmış olduğunu görürüz. 
Sanatçı, İsa'nın uzanmış bedenini taşıyacak bir kucak 
yapabilmek için Bakire Meryem'in bedenini tepeden 
tırnağa genişletmiştir. Figürün baş bölümündeki 
genişleme, küçük bir başın üstüne örtülen kat kat 
kıvrımlı örtülerle elde edilmiş, boynun altına geçiş, 
küçük başla değil bu zengin kıvrımlarla sağlanmıştır. 



Bu dalgalı kıvrımlar, göğüsleri, omuzları ve beli 
gizleyecek biçimde genişleyerek, boyutlarını 
kavrayamadığımız dizlerde ve bacaklarda kümelenir. 
Burada son derece şaşırtıcı bir şey olmakta ve daha 
önce alıntı yapılan 18. yüzyıl eleştirmeninin kullandığı 
"çamaşırcı kadın omuzları" benzetmesinde bunu azda 
olsa algıladığı ortaya çıkmaktadır. Heykelci burada, 
Toprak Ana'nın kunt bedeni üstüne zarif bir kızın 
başını oturtarak, önceki bütün denemelerin 
çözemediği düzenleme sorununu çözümlemiştir. 
Çözüm, sürekli genişleyen oranların anatomik 
anormalliğiyle elde edilmiştir. 
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Ama bu çözümleme —genç kız hatları ile Tanrı'yı 
doğuran Ana'nın rahmini öne çıkaran kapı gibi 
bacakların birleştirilmesi- bu rastlantı, en az Genç Kız 
ve Anne paradoksu kadar kural dışıdır. Dolayısıyla 
Madonna'nın bedenine yüklenen bu çift orantılı 
sistem —heykel grubunun bütünlüğünün teknik açıdan 
çözümlenmesi için gerekli bir araç olarak— ustaca 
gizlenerek, neredeyse algılanamayacak duruma 
getirilmiştir. Oranlardaki bu ikilik, Hıristiyanlığın 
temel gizemi olan Bakire Ana kavramını da 

pekiştirmektedir. Rönesans kuramı doğrultusunda, 
Meryem Ana'nın bedenindeki bu tür orantısızlıklar 
höşgörü ile karşılanmaz. Bunlar Rönesans doğalcılığı 
ve akılcılığının bütün ölçütlerine aykırı olmakla 
birlikte, yapıt, söz konusu garip anatomik çarpıklıklar 
ustalıkla gizlenebildiği için Yüksek Rönesans 
üslubunun bir paradigmasına dönüşmüştür. Bu 
anormallikler, ünlü Wölfflin'i ve bunları, genç 
Michelangelo'nun "ustalık." sergileme sevdasına 
bağladığım gençlik dönemimde beni rahatsız eden 
kıvrımlarla gizlenmişti. Bugün sorunu yeniden 
irdelediğimde, bu zengin kıvrımların, yapı, duyguları 
yansıtma ve teolojik simge açısından ne denli derin bir 
işleve sahip olduklarını görmekteyim. 

Bu kıvrımların gizlediği bir başka şey de gene 
Michelangelo'nun —tartışılan oransızlıklardan bile daha 
akıl almaz bir başka kararıdır. Heykel altar üstünde 
yüksekçe bir noktaya yerleştirilmek üzere 
tasarlanmıştı. Yapıtın özgün yerleştirilme noktasını 
-kuşkusuz göz hizasından yukarı— İsa'nın bedeninin 
-özellikle de kalça ve baldırlarının- Bakire Meryem'in 
kucağındaki yatay olmayan eğimli düzlemi 
belirlemiştir. Dolayısıyla İsa'nın bütün bedeninin - 
başka yöne çevrilmiş sol el de dahil olmak üzere— 
alttan görülebilmesi için heykeli taşıyan düzlem 
izleyiciye doğru eğilmiştir. Bu uygulama 
Michelangelo'nun Floransa'daki ünlü Fransisken 
bölge kilisesi Santa Croce'deki 35 derecelik bir 
eğimde yerleştirilen ünlü mezar heykeli gibi İtalyan' 
mezar heykelleri için geleneksel bir uygulamaydı. 
Ama buradaki soru, Bakire Meryem'in sol baldırını 
yatay tutabilmek için sol dizini dik açı yapacak 
biçimde kırmasına karşın, Michelangelo'nun gerekli 
olan bu eğimi sol bacakla nası] sağladığıd'ır. Sanatçının 
bu soruna getirdiği çözümü anlayabilmek için heykele 
sağdan -yapıtm özgün konumunda bakılması olanaksız 
olan bir yönden—yani yükseltilmiş bir nişin içinde, 
hafifçe içerlek kalan altarın arkasından bakmak gerek. 
Buradan bakıldığında Bakire Meryem'in yüksekçe bir 
kayanın üstündeki düz yüzeye oturtulduğu görülür. 
Burada bir tabuyu yıkarak, Bakire Meryem'in 
giysilerinin altından bedenin duruşunu göz önüne 
getirir ve kaba etinden dize kadar uzanan baldırının 
ne biçimde olduğunu düşünmeye başlarsak, inanılmaz 
gibi görünmekle birlikte Bakire Meryem'in sol dizinin, 
İsa'nın sağ dizi altına düştüğünü görürüz. Bu nasıl 
olur? Kuşkusuz normal bir baldırla değil. Burada 
baldırın, cüceleştirilmiş bir gövdeden yukarı doğru bir 
çıkıntı yaptığı ve dize doğru ani bir kırılma ile, ölü 
bedenin eğimine olanak tanıyacak biçimde aşağıya 



sarktığını, böylece Bakire Meryem'in bedeninin, 
yapay olarak yükseltilmiş bir kucak ile kısa gövdeden, 
gene yapay olarak alçaltılmış bir dize doğru kaydığını 
görürüz. Bu Rönesans kuramına, Bakire Meryem'in 
ikili oranlarından daha akıl almaz bir müdahaledir. Bu 
müdahaleyi farkedenlerse yalnızca bu yapıtın 
kopyasını yapmaya kalkan sanatçılardır. 
Michelangelo'nun kurallara bağlı sanatının böylesi 
acayip bir müdahale yapacağına inanamayan bu 
sanatçılar, baldırdaki garip kırılmayı ve cüceleştirilmiş 
gövdeyi kararlı bir tutumla düzeltmişlerdir. Geri 
kalanlar buna dikkat etmemişlerdir bile. Bütün 
beklentilerin ötesinde çağdaşlarının anlatımcılık, 
güzellik ve gerçekçilik taleplerini karşılayabilmek 
için- onların en yücelttiği kuralları gizlice kıran 23 
yaşındaki bir sanatçının cesaretine ve özgürlüğüne 
hayranlık duymamak olanaksız. 

Michelangelo'nun yıktığı kurallarin en aşikâr olanı, 
açıkça Oğlu’ndan daha genç duran bir anne imgesiyle 
ilgili olandır. Pieta geleneği imgesel (iconic) bir tür 

. olarak ele alınırsa bu müdahalenin şiddeti daha da iyi 
anlaşılır. İtalyanca'da "acıma" anlamına gelen Pieta 
sözcüğü bu türün adı olarak 15. yüzyılın sonundan 
başlayarak yavaş yavaş benimsenmiştir. Ama daha 
önce de belirtildiği gibi, bu tür, 47 yaşındaki Meryem 
Ana'yı, Çarmıha Gerilmiş Oğlu için, etrafında kimse _ 
olmaksızın yalnız başına yas tutarken 
betimleyebilmek amacıyla ykş. 1300'lerde Almanya'da 
ortaya çıkmıştır. Aslında böyle bir tarihsel an hiç 
olmamıştır. Yıllar önce, Pieta türünün, Ortaçağ ibadet 
şiirlerinden türediği varsayılmış; kişisel acı, özellikle 
de geride kalan annelerin acıları üzerine dinsel 
yoğunlaşma isteği bağlamında duygusal bir 
gereksinimden doğmuştur. Dolayısıyla erken tarihli 
Pieta örnekleri çoğunlukla iddiasız malzemelerden 
küçük boyutlarda —üslupsal açıdansa halk sanatını 
anımsatır biçimde safyüreklilikle yapılmıştır. Kişisel 
ibadet, düşünceye dalma ve teselli bulma amacını 
güttükleri için kiliselerde çoğunlukla göze batmayan 
yerlere, bazan da aynı kilisede bir kaç yere 
konmuşlardır. 

Pieta teması, 15. yüzyılın başlarında yeni yeni 
yapılmaya başlayan baskılarda da —besbelli evlerde 
yapılan özel ibadet için- işlenmiş, 1400'ler boyunca 
yaygınlık kazanarak, vazgeçmişlikten, dindirilemeyen 
bir acıya varan geniş bir yelpaze içinde çok çeşitli 
duyguları yansıtacak biçimde ele alınmıştır. Resim 
dalındaysa, Michelangelo'nun Pieta'sından önce, ykş. 
1470-80'lerde, özellikle Kuzey İtalya'da uygulanmış ve 

çok sayıda Pieta resmi yapılmıştır. 

Bu denli yaygınlaşan bu tür içinde Michelangelo'nun 
gerçek insan boyutlarındaki Pieta'sı şaşırtıcı yenilikler 
taşır. Malzemenin değerliliği, boyutları, anıtsallığı, 
fiziksel güzelliği ve ağırbaşlı melankolisi ile yeni 
olmasının ötesinde en dikkat çekici yenilik Meryem 
Ana'nın gençliğidir. Kimi modern eleştirmenler bunu 
bir sorun olarak görmeyi reddederler. Psikanalize 

' eğimli olanlar ise, bunu, Michelangelo'nun kendi 
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annesinin 20'lerinde, oğlu henüz yedi yaşındayken 
ölmesine bağlayarak, sanatçının genç bir anne 
imgesine sahip olduğunuöne sürerler. Ama bu 
açıklama yetersizdir, çünkü, yapıt kamuya ait bir 
şapele konulmak üzere önemli bir kardinal tarafından 
ısmarlanmıştır ve aklı başında hiç bir sanatçı böylesi 
bir işte, konuya uygun olmadığını hissettiği kural dışı 
özel bir durumu yansıtmayı göze alamazdı. Dolayısıyla 
sanatçının neden Meryem Ana'yı Oğlu'ndan genç 
betimlemeyi -aradaki kuşak farkını yok ederek farklı 
bir uyum sağlamayı- uygun gördüğü sorusunu da 
çözmez. ' 

Michelangelo'nun yapıtını kopya _eden 16. yüzyıl 
sanatçıları buna karşı çıkmış, Lorenzetti 1531'de 
Roma'daki Alman cemaati kilisesi için yaptığı gerçek 
insan boyutlarındaki mermer kopyada, 
Michelangelo'nun İsa'sının bitkin gevşekliği ölümün 
cansızlığına dönüştürmüş, Meryem Ana’yı da gençlik 
güzelliğini çok gerilerde bırakmış olarak 
betimlemiştir. 

Floransa'da, bilinçli olarak daha kabaca işlenmiş 1549 
tarihli bir başka kopyada da aynı eğilim sezilir. 
Sanatçının burada Vasari gibi özgün yapıtın 
bellezza'sına (güzellik) -Vasari'nin, İsa'nın kol ve 
bacaklarının Meryem Ana'ya uyumlu hale getiren 
esnekliğinin neden olduğunu öne sürdüğü "tatlılık ve 
uyumluluk" duygusunu paylaşanlara yanıt verip 
vermediği bilinmez ama, bu kopya gergin ve kasılmış 
bir sertliği vurgulamış, ayrıca Bakire Meryem'in zarif 
genç kız güzelliği yerini, bedenin kütlesel yapısına 
uygun olarak dolgun yanaklara ve boyna bırakmıştır. 
Saygın bir örnek olma iddiasını güden bu kopya özgün 
yapıtı paylarcasına erotik havasını yok ederek, 
düzeltmiştir. Bu kopyalar aracılığıyla yapılan 
eleştiriler, net bir biçimde, Bakire Meryem'in yeni 
yetme göğsüne dayanan genç erkek bedeninin 
karşıkoyulmaz zarifliği üzerinde yoğunlaşıyordu. 

Michelangelo, Ana ile Oğul arasındaki yaş farkını yok 



etmişti. Bu Michelangelo'ya getirilen ilk “net sözlü 
tepkiydi. Kopyalarda yapılan bu "düzeltiler" ve 
1400'lerin sonuna değin Avrupa'da yaygın olan derin 
bir acı yansıtan Pieta'lar göz önüne alınırsa, 
Michelangelo'nun 1498 tarihli Roma Pieta'sı rahatsız 
edici güzellikteki bir sahne olarak öne çıkar - 
geleneksel örneklerdeki yoğun acı yerini, kız çocuğu 
olabilecek kadar değerli sevgilisinin ölümüyle dul 
kalabilecek kadar genç bir kadın aracılığıyla tatlı bir 
hüzne bırakır. 

Bu anormallik, daha önce de belirtildiği gibi, 1537'de 
Aretino’nun sözlerinden sonra göze batan bir yanlış 
olarak görülmeye başlamış ve 10 yıl sonra Vasari, 
kitabının ilk baskısı için Michelangelo'nun yaşamını 
kaleme alırken şu sözlerle ustanın imdadına 
yetişmiştir. "Her ne kadar bazı aptallar onun Bakire'yi 
çok genç betimlediğini söyleseler de, kendilerinin 
lekesiz bakirelerin, İsa gibi acı çekenlerin tersine, 
uzun yıllar gençliklerini koruyabildiklerini bilmeleri 
gerek". 

Vasari'nin niyeti iyiydi ama, Michelangelo'yu savunma 
biçimi sorumsuzeaydı. Cümlenin ilk bölümü halk 
arasında yaygın bir inancı gösteriyordu ve burada ne 
işi vardı? Michelangelo gibi o da yas tutan bir anneyi 
yaşlı olarak betimlemenin saygın bir gelenek 
olduğunu biliyordu. Kuşkusuz Michelangelo, 
Masaccio'nun, Castagno'nun, Mantegna'nın ya da 
Giovanni Bellini'nin yapıtlarındaki yaşı belli olamayan 
yaslı Madonna'ların iradesiz yaşam biçimleri üzerine 
fanteziler yara tmıyordu. 

Vasari bu sanatçıları aptal mı sanıyordu? Ya da 
Madonna'yı yaşlı göstererek ona iffetsizlik mi 
yüklediklerini ima ediyordu? Daha da ötesi Vasari'nin 
karşı-savı tutarsızdı. Bekaretin gençliği koruyucu 
etkisiyle, kederin yaşlanmaya olan etkisini karşıtlık 
içine sokuyordu. Ama İsa da bakir, Madonna da çok 
hüzünlüydü. Kısaca Vasari'nin savunması içsel olarak 
tutarsızdı; öne sürülen karşıtlıklarda uyumsuzluk 
vardı. Kanımca Vasari, Michelangelo'nun söylediğini 
duyduğu şeyleri saptırıyordu'. Michelangelo'nun aynı 
savları -çok uzun bir biçimde— izleyicisi Condivi'ye 
tekrarlamasının nedeni de buydu. 1553'te Vasari'nin 
yaşamöykülerinden üç yıl sonra yayımlanan 
Condivi'nin Michelangelo yaşamöyküsü, Vasari'nin 
yanlışlarını düzeltmeyi amaçlıyordu. 

Condivi, Bakire Meryem'in gençliği konusunda 
ustanın öğretici konuşmalarından şu alıntıyı 
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yapıyordu: 
İffetli kadınların tazeliklerini iffetsizlerden daha 
uzun koruduğunu biliyor musunuz? Hiç bir 
iffetsizlik isteği uyanmamış bir bakirede ne 
kadar süre ile, yani ne kadar daha uzun? Ve ben 
diyorum ki daha da ötesi bu tür tazelik ve 
gençlik çiçeği onda doğal nedenlerle korunmuş 
olmasının yanı sıra, bu tazelik, Meryem Ana'nın 
bekaretini ve sonsuz saflığını dünyaya 
kanıtlamak amacıyla, Tanrı tarafından 
bağışlanmış olabilir. ' 

Bu Oğul için gerekli değildi; tam tersi, Tanrı'nın 
Oğlu, insanların uğradığı bütün kötülüklere'açık 
olan gerçek bir insan bedenine girdiğini 
göstermek istemiş, yalnızca günahları kabul 
ederek, içindeki tanrısallığın, insan doğasının 
önüne geçmesine izin vermemiş, her şeyi doğal 
yaşam sürecine bırakarak, onun kurallarına 
uymuştur... 

Onun için merak etmeyin, bütün bu 
nedenlerden ötürü, en Kutsal Bakire'yi, 
Tanrı'nın Ana'sını, her zaman betimlediği gibi 
değil, Oğlu'na oranla çok daha genç yaptım. 
Oğul'a ise. tam yaşını uygun gördüm. 

Burada Michelangelo'nun sözlerinin iki değil üç 
bölümden oluştuğuna dikkat edilmelidir. 
Başlangıçtaki basmakalıp lafları fazla uzatmadan, 
izleyen cümlede 2. ve 3. bölümlerin mantıklı bir 
karşı-savını ortaya koymuştur. Madonna'nın mucizevi 
biçimde korunmuş olan gençliğini bir simge, sonsuz 
bakireliğin göstergesi olarak, İsa'nın insan doğasının 
göstergesi olan doğal yaşlanması ile karşılaştırmıştır. 
Her iki bedende de kutsal amacın açığa çıktığı 
görülür. 

Dolayısıyla Vasari'nin Michelangelo'nun sözlerini 
doğal fizyolojiye indirgediği yerde -saf olanın genç 
görülmesinin, acı çekenlerin ise erken yaşlanmasının 
doğallığı gibi - Michelangelo, teolojiden söz ediyor, 
gizemlere değiniyordu. Michelangelo, Meryem 
Ana'nın sonsuz bakireliğini kanıtlayabilmek için, onun 
tazeliğini 47 yaşına kadar koruyabilmek, İsa'nın ise, 
tam insanlığını kanıtlayabilmek için onun insan 
doğasına uygun olarak yaşlanabilmesi sağlamak 
gerektiği söylemiştir. Bir Tanrı'nın yaşlanması 
olanaksız olduğundan, aslında bu da bir mucizedir. 

Bu sağlam bir öğretidir ve iyi bir polemik olabilir ama, 



. içtenliği kuşkuludur, çünkü, bu İsa'nın gençliğine 
yapılmış bir haksızlıktır. 

AzizAugustinus, "[İsa'nın] bedeni ölümlüydü ve 
zaman değişikliğinden etkileniyordu, tıpkı günahın 
bedeni gibi ama, günahsız". Bu tanımlanabilir bir 
kavram mıdır? Günahın bedeni gibi bir beden ama, 
günahsız? Acaba genç Michelangelo bu gizemi de mi 
görselleştirmeyi hedeflemişti? Bedenin anatomik 
açıdan ustalıkla verilen kesin niteliklerinin ve aynı 
zamanda onun olağanüstü dış güzelliğinin, ışıldayan 
beyazlığının, uykunun çocuksu saflığının, ayrıca kol ve 
bacakların uçucu hafıfliğinin; kısaca doğadaki saflık 
düşüncesinin daha önce hayal edilmedik biçimde 
yansıtılmasısın nedeni bundan mı kaynaklanıyordu.? 

"Günahın bedeni gibi ama, günahsız". 

Kanımca bunlar bizim gördüklerimiz. Sanatçının bu 
figürde, yaşlanma sürecini ve acı çekmeyi, yaşamın 
doğal akışına" bıraktığını belirtmesi garip biçimde konu 
dışı görünmektedir ve kanımca dürüst olmaktan 
uzaktır. Ama yaşlı Michelangelo bunları Condivi'ye, 
Pieta'nın ilk tasarımından yarım yüzyıl sonra 
anlatmıştı. Bu sözler, sanatçının 75 yaşını gerilerde 
bıraktığı 1550'lerde söylenmişti ve 20'lerinde ne 
düşündüğünü, ne duyduğunu ve neyi amaçladığını 
yansıtması beklenemezdi. 

Üstelik Michelangelo Condivi'ye bu açıklamaları 
yaptığı sırada, yani _1550'lerin başında bir başka Pieta 
üzerinde çalışıyordu. Bu yeni Pieta'da Madonna'nın 
yüzü tamamlanmamış olsa da genç olmadığı açıktır. 
Michelangelo 75 yaşına geldiğinde artık Meryem 
Ana'nın da yaşlanmasına -kendinden önce pek çok 
sanatçının yaptığı gibi- göz yummuştu. 

Michelangelo'nun, bu sorgulanmanın yarattığı baskı 
altında, Mater Dolorosa'nın genç görünümünü iffeti 
koru maya yönelik bir eylem olarak ortaya koymasının 
pek dürüst olmadığı kanısındayım. Condivi'ye 
yayımlanmak üzere verdiği açıklama, büyük olasılıkla, ' 
sanatçının, gizemini açığa vurmadan bir şeyler anlatma 
amacını taşıyordu. "Ahlâk dersi veren fizyoloj_i"si, Oğlu 
için yas tutan Madonna'nın gelini anımsatan ışıltısını 
meşru kılan koruyucu bir paravana işlevi taşıyordu. 

Buradaki "gelinlik" deyimi, Madonna'nın liturjide ve 
mistik teolojideki İsa'nın Gelini kavramıyla ilişkilidir. 
S. Maria in Trastevere'nin -Michelangelo'nun çok iyi 
bildiği bir Roma kilisesi— apsis mozaiklerinde İsa'nın 
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kutsal eşi olarak tahta oturması bundan 
kaynaklanıyordu. Bu mozaikte, İsa'nın yazıt bandında 
"[Benim seçtiğim] bana gel ve benim tahtıma ortak 
ol", Madonna'nın bandında da "Sağ eli beni saracak" 
yazar. Mozaikler, Madonna'nın şansının döndüğü 12. 
yüzyıla aittir. Bu tarihten sonra Madonna Neşideler 
Neşidesi'nde (Songs of Songs) ya da 
Mezmurlar'dalCanticles) ona atfedilen erotik 
imgelemi üzerine çekmeye başlamıştı. Hıristiyanlık'ın 
ilk döneminde Eski Ahit'in Hıristiyanlık öğretisinin 
bir parçası olarak kabul edilmesinden sonra, Damat, 
İsa olarak yorumlanmış ama, Gelin farklı yorumlara 
açık bırakılmış- -çoğu kez de Cemaat ( kklesia ) yani 
Kilise olarak yorumlanmıştır. 

Madonna, ancak 12. yüzyıldan sonra İsa'nın "sevgili 
kulu", "sevileni" olarak kişileştirilmiştir, çünkü, 
Neşideler Neşidesi'ndeki en güvenilir yorum şöyle 
deri "Kilise ile ilgili söylenen her şey Bakire Meryem 
için söylen miş olarak algılanabilir, Gelin ve Damad'ın 
Ana'sı". Buna bağlı olarak Neşideler Neşidesi'nin bir 
12. yüzyıl el yazmasında ya da onun bir yorumunda 
"O" harfi ile başlayan Latince yorumda ascaletur ma 
onula abismı' (Beni dudaklarının öpücüğü ile öpsün) 
sözleri, Aziz Augustinus'un deyişiyle "Çocuk Gelin", 
Bakire Meryem ile Çocuk İsa'yı ya da yetişkin bir çifti 
-İsa ve Meryem Ana ya da İsa ve Kilise'yi -her ikisi de 
koca (Sponsus) ve karı (Sponsa), damat ve gelini- 
kastediyor olabilir. 

Bakire Meryem'in İsa'nın Gelini olmagibi gizemli bir 
kavram, Meryem Ana'yı insan doğasının simgesi yapan 
şiirsel bir benzetme ya da Meryem Ana ve Kilise'yi, 
yer değiştirebilen kavramlar olarak görmektedir. Bu 
“imgelerin hem Ana, hem de Gelin olarak adlandırdığı 
kadın, önceden biçimlendirilmiş benzetmelere 
yakıştırılmışgr. Bakire Meryem'i gizemli bir biçimde 
tanımlayan şiirsel-teolojik bir gelenekti (Dante ondan . 
"senin oğlunun kızı" olarak söz etmiş) 14. yüzyılda 
yaşayan şair Petrarca da "Sende üç tatlı ad, ana, kız ve 
gelin birleşmiştir" demiştir. Vasari de Pieta'ya ayırdığı 
bölümün sonunda, Pieta'ya bir methiye düzerek, 
Bakire Meryem'e, İsa'yı ima ederek, "senin kocan, 
oğlun ve baban", Meryem'i ima ederek de "sen onun 
tek karısı, kızı ve anasısın" demiştir. 

Bu çözümler Hıristiyan inancı açısından sağlam 
temellere oturur. Üçleme bir olduğundan ve İsa'nın da 
Üçleme'deki İkinci Şahıs (ya da işlev) olmasından 
ötürü Meryem de onu Yaratan'ın çocuğu, yani İsa'nın 
kızıdır. Ama Üçleme'nin İkinci Şahsı onun'rahminde 



vücut bulduğu için aynı zamanda onun anasıdır. Ama 
gizemli bir biçimde İsa vücut bulunca, insanlık ' 
durumunu benimsemiş ve Meryem, insan doğasının 
simgesi olarak onun gelini, sevdiği olmuş -ve bu, 
İsa'nın eşi olacağı Cennet'te de böyle kabul edilmişti. 

Ama bu son simgesellik, tehlike ve risklerle doludur. 
Meryem'in İsa ile olan mistik evliliği, Tanrı korusun, 
gerçek evlilik anlamında alınmamalıdır, çünkü bu en 
_azından tabuların en büyüğünü yıkmayı -ana ve 
oğulun zina yapmasını ima eder. Dolayısıyla en ufak 
bir ensesti bile ima etmekten kaçınmak için Bakire 
Meryem, Oğlu'nun gelini olarak bedenin yaşamdan en 
uzak olduğu simgesel ortamlarda - Meryem Ana'ın 
ölümünden sonra, İsa'nın hayalinin, onun ruhunu 
kabul etmek üzere indiği ve her ikisinin de birbirinin 
çenesini okşarken gösterdiği- ya da Tanrı'nın, İsa'yla 
birleşmesini kutsadığı Meryem-'in Cennet'te 
Taçlandırılması gibi sahnelerde görselleştirilmiştir. 14. 
yüzyıl sonlarında Toseana'da betimlenen bir imge 
öylesine cesurdu ki, sanat tarihçilerinin çoğu bundan 
söz etmekten kaçınmıştı. Sonraları, 15. yüzyılın 
sonlarında Kuzey İtalya'da yeniden görülen bu motif, 
söz konusu örnekte ölü İsa'nın, Meryem'e bir Damat 
gibi sarılmasını gösterir. 

Kanımca bu son derece cesur bir motiftir, çünkü, 
gizemli damadın sarılması, tarihsel—Mezara Konuş 
anına geri çekilmiştir. Ancak bu tür imgeleri tehlikesiz 
kılan ve duyu msallıktan arındıran, Meryem Ana'nın 
ilerlemiş yaşıdır. Michelangelo, en cesur kararını 
aslında burada vermiştir. Onun Pieta'sı yetişkin İsa'nın 

- hâlâ Yeniden Diriliş'in sıcak bedeni ile gelinlik 
simgesine dahil edilmesi dünyevi bir anı çağrıştırır. 
Michelangelo, Çarmıha Gerilmiş İsa'yı sevgili olarak 
sunar. Bu imgelemde, Meryem Ana, eski gizem 
doğrultusunda, Oğlu'nun Gelini olarak 
duyumsallaştırılmış -en azından arzu duygusuyla 
yüklenmiştir. Ana ile Gelin'in gizemli eşitlemesi ne 
Cennet'e, ne belli bir metne, ne de tehlikeli 
olmayacak bir yaş farkına bağlanmış, Ana ve Gelin, 
net olmayan bir eşzamanlık içinde -Yeniden Doğuş 
öncesinde- iç içe geçmiştir.“ 

Burada hem Michelangelo'yu eleştiren Karşı- 
Reformcular, hem de onu kopya eden sanatçılar tuhaf 
bir rahatsızlık duymaktadırlar. 1550'lerde Karşı- 
Reformcuların sansürcü yaklaşımı ve sanatsal 
özgürlükten kaygılanmaları karşısında, sanatçının, bir 
aşk trajedisi olarak tasarladığı Pieta'nın, geleneksel 
temayı altüst ettiğini anlayarak, asıl amacını gizleme 
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gereksinimi duyması son derece doğaldır. Kanımca, 
Bakire Meryem'in gençliği, bu derin erotik tesarıdan 
esinlenmişti. Michelangelo'nun Pieta'sında Meryem 
Ana, yalnızca bir sevgili ardından yas tutabilecek 
kadar genç betimlenmekle kalmamış, kucağında 
ölmekte olan Adonis için yas tutan Aphrodite'in anaç 
hüznü ile de yüklenmiştir. Eğer Michelangelo 
yüzyıllar sonra Pompei'de ortaya çıkarılan bu antik 
resmi bilmiyorduysa, eşsiz yazar Macrobius'un 
anlattığı Lübnan Dağları'ndaki ünlü heykel gurubunu 
mutlaka biliyordu. Bu yapıtta, Aphrodite'in, bazı 
ikonlarda Madonna'nın ağladığı gibi gerçek gözyaşları 
döktüğü söylenmektedir. Onun Pieta imgelemi, bu 
Hıristiyan temasına, ilk kez, yas tutan Venüs'le, sanki 
yer değiştirebilecek gibi biçimsel ve psişik bir 
eşitleme getirmiştir. 

Carracci'nin Venüs-Adonis temasına gönderme yapan 
Napoli Pieta'sındaki yoğun erotizmi, Michelangelo 
örneği olmadan kavrayabilmek olanaksızdır. 

Her ne kadar bu iki tema birbirine uydurulmuşsa da, 
Venüs'ün yas tutması ile Pieta arasında önemli bir fark 
vardır. Antik imgede, bir Tanrıça'nın ölümlü 
sevgilisini ölümsüzleştirmesi, Pieta'da ise bu ilişkinin 
tam tersi, ölmekte olan Tanrı'nın kendi için yas tutan 
bir ölümlüyü ölümsüz kılması gösteriliyordu. 

Venüs-Adonis teması, Pieta'da yankılandığı sürece —ki 
böyle düşünüyorum- ve bu imge, hem Hıristiyan 
gizemini, hem de bir pagan miti akla getirdiği sürece, 
yaş farkı gibi, sevgi ve hiyerarşi karşıtlığını aşar. 

Bu nedenledir ki, Michelangelo'nun Pieta'sı 
yüklendiği bütün dinsel içeriğe karşın, Neşideler 
Neşidesi gibi bir aşk diyaloğu olmaya mahkumdur. 
Yapımından yarım yüzyıl sonra sanatçının kendisi de 
bir tabuyu yıktığını bilerek bunu itiraf etmekten 
kaçınmış, başkaları ise her çağda bunu yadsımıştır. 
Ama biz hepimiz bunu biliyoruz. Kanımca her zaman 
da bildik. 



HİNDİSTAN BAĞLAMINDA 
SANAT VE TABULAR 

Gulammoh ammed Sheikh 

Hindistan'ın Khacuraho ve Konarak illerindeki 
tapınakların duvarlarında betimlenen cinsel ilişki 
sahnelerine bakarak, bu ülkede cinsel tabuların fazla 
olmadığı kanısına varılabilir. Ancak turistik afişlerin 
verdiği bu imge yanıltıcı olabilir. Her ne kadar sinema 
ve televizyondaki dans sahnelerinde tahrik edici kalça 
kıvırmaları yaygın olsa da, ekranda ya da sokakta 
öpüşmenin yasak olması, ülkedeki cinsel göreneklerin 
ne olduğu doğrultusunda ipuçları verir. 
Khacuraho'daki sahnelerin yapıldığı dönemde tabular 
olmadığını söylemek oldukça güçtür. Görsel belgelere 
dayanarak, çok eşli cinsel ilişki ya da hayvanlarla, 
metaforik ya da gerçek ilişki kabul görürken, 
eşcinselliğin onaylanmadığı söylenebilir. Bu nedenle 
ner hangi bir gerçek olayla —her. türlü çatışma, cinayet, 
yaşlılık, hatta karşı koyma- bağlı olmayan bir sanatın, 
tabu ve yasaklar çerçevesinde yürütüldüğü açıktır. Bu 
tabulardan en can alıcısı kast tabularıdır. Kastlar, 
toplumsal görenekleri öylesine düzenliyordu ki, eğer 
bir ikon ressamı en alt kasta, yani M'ya aitse -ki 
pek çok sanatçı bu kasttan geliyordu- gerçekleştirdiği 
resmi kutsandıktan sonra bir daha görmesi yasaktı. 

Yerli göreneklere bağlı bir gerçekçilik geleneğinin 
ülkede yerleşmesine katkıda bulunan Moğol 
yönetimi, yukarıda belirtilen bazı kısıtlamaların 
gevşemesine yol açmış ama. bir yandan da cinselliğin 
betimlenmesini terbiye kuralları ve saraya özgü bir 
kibarlık altına saklamıştı. Ancak bu kez de 
İmparatoriçe Nurcihan'ın efsanevi giysisine benzer 
biçimde kat kat ince, şeffaf müslinlerin altında 
vücudun hatları daha belirginleşmiş ve tahrik edici bir 
duyumsallık kazanmıştır. Dolayısıyla şu ya da bu 
şekilde, Moğol sarayında, özellikle de Racasthan 
okullarında cinselliğin, açıkça ya da üstü örtülü 
biçimde betimlenmesi sürdürülmüştür. Sanatçıların, ' 
amaçlarına ulaşabilme yolları bulmak için, sanatın 
korunduğu merkezler arasında gidip gelmeye 
başlamaları da belki bir ölçüde, bu katı kuralların 
gevşemesine katkıda bulunmuştu. Daha güneydeki 
Koçin'de, Tanrı Şiva'nın Mohini ile birleşmesini 
betimleyen 17. yüzyıla ait örnekte, sahnenin yer'aldığı 
manzara içindeki bütün hayvan türleri cinsel birleşme 
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eyleminde betimlenmiştir. Tanrı Şiva'nın dikkatini 
dağıtmak ve onun cinsel ataklığını denetlemekle 
görevli olduğu varsayılan Mohini'nin, Tanrı Vişnu'nun 
dişili olduğu düşünülürse, bu sahnenin sayısız günahla 
dolu olduğu görülür. Ramayana'da, Dasaratha'nın aynı 
sarayda yaşayan dört kraliçesini doğum yaparlarken 
gösteren sahnede kraliçelerin görkemli pozlarının Hint 
sanatında bir eşi daha yoktur. Rişi Alambuşa 
efsanesini konu alan bir Mevar minyatüründe bir 
keşişle bir dişi geyik arasındaki aşk öyküsü son derece 
dokunaklıdır. Bikaner'li Gangaram'ın bir resminde, 
kocasına ihanet eden bir kadının hunharca 
öldürülmesi sahnesi, aksi halde doğalcı bir ifadenin 
tatlı bir stilizasyonu gibi durabilecekken katı gerçeğin 
keskin bir biçimde çarptırmasıyla, dondurucu bir etki 
yaratmıştır. Haremde, bir sürü kadının ve yaşlı bir 
hükümdarın gözleri önünde "kumruların pervasızca 
özgürlüğü" içinde "kim oldukları anlaşılamayan 
edepsiz bir çifti" ( 1) seks alemi yaparken gösteren bu 
garip sahnenin çıplak gerçekçiliği, Kişangarh 
okulunun öbür dünya tinselliğini yansıtan resimlerine 
meydan okumaktadır. Bazı resim türleri erkeklerin 
cinsel ataklığını ve karmaşık ilişkilerini gözler önüne 
sererken, bazıları da eski tapınak resimlerini anımsatır 
biçimde cinsel ilişkide eşlerin eşitliğini vurgulamıştır. 
Açık cinsellik, dönemlerin gereksinimlerine yanıt 
verecek biçimde, fizikselliğin ve tinselliğin net 
olmayan alanları içinde dönüşümlü olarak işlenmiştir. 
Çoğu çağdaş uzman, "tinsel"i, "fıziksel"den üstün 
tutmuştur. 

Cinsel kapanmanın kökeni 19. yüzyılın Victoria 
döneminin geleneklerinde aranabilir. Hint halkını 
sonsuza değin kölelik sistemi içinde düşleyen Koloni 
yöneticileri, halkı, kendi geleneklerini aşılayacak 
biçimde eğitmişlerdir (2). Toplumsal, siyasal ve 
ahlaksal davranış mesajları ve kurallar, masum 
görünümlü bir liberal ve laik terminoloji paketi 
biçiminde, yazılı sözcüklerle -geleneksel sistem 
doğrultusunda sözel eğitime karşı- çocukluklarından 
başlayarak aşılanarak, halkın beynine işlenmiştir. 
Bütün bunlar sansürcü bir baskı yaratırken, 
günümüzde çağdaş filmlerle elektronik medyanın 
barındırdığı ve yaygınlaştırdığı türde iç gıdıklayıcı 
göstermelik bir ahlakçılık yaratmıştır. Bu yaklaşımda 
bir metafor oku mamak olanaksızdır. Üreme 
organlarının, hatta hayvanlarınkinin bile 
betimlenmesini ortadan kaldıran ve bu toplumu 
gerçekten hadım eden Victoria döneminin değer 
yarg'ılarıdır. Günümüz ressamları hayvanların bile 
cinsiyetini saklayacak pozisyonlar icad etmenin 



sancılarını çekmektedirler. Kolonicilerin ayıbı, bekaret 
kemeri uygulamasına ramak kala bir mucize gibi 
durmuştur! 

Klasik gelenekler, geleneksel korunma biçimlerinin 
ortadan kalkmasıyla bir karmaşa ortamına girmiş ve 
olay saraydan pazar yerine kaymıştır. 19.yüzyılın 
üçüncü çeyreğinde yaşayan soylu sanatçı Ravi Varma, 
geleneğin çözülme sürecinde oynadığı rol kadar, ' 
yağlıboya ve yanılsama araçlarını kullanmaya karşı 
olan tabuları da yıkarak, yeni bir başlangıca önayak _ 
olmuş tur. Kişisel/profesyonel olarak ulaştığı erişilmez 
popülerlik, geleneksel üsluplar aracılığıyla aktarılan 
cinselliğe seçenek olarak sunduğu mitsel imgeyi 
"gerçekçi" boyutta gerçekleştirmesindeki başarısına 
bağlıdır. Gestalt kavramından hareketle, kişisel 
algılama/duyumsamasını, aksi halde "eksik kalan" 
imgeye (3), katma alışkanlığında olan izleyici artık 
bütün cinsellik kavramlarını, gerçekleşmiş imgeleme 
katmıştır. Ravi Varma'nın sonradan ürettiği bütün 
yağlıboya resimler, özellikle de Tanrı ve Tanrıça 
resimleri, bütün boyalı resim geleneğini yıkarak, 

- geleneksel betimlemelerin ilkörneksel izlerini halkın 
beyninden silip atmıştır. 

Doğalcılık'a karşı bütün tabuların yıkılması, son 
minyatür ustalarının yaratıcılıklarını da büyük ölçüde 
etkilemiştir. Korunma ve yönlendirilme hakları 
ellerinden alınan sanatçılar, İngilizler'le yani Batılı 
müşterileri büyüleyebilmek için Hintliler'i ve etnik 
toplulukları betimledikleri anı resimlerinde 
yanılsamacı bir yöntem denemeye başlamışlardır. Bu 
sürecin sonunda ortaya çıkan durum, bir anlamda 
kendi içinde bulundukları durumu da yansıtıyordu: 
Figürlerin el ve ayak gibi uzantıları -özellikle de el 
işçiliğinin göstergeleri olan eller- giderek küçülmüştü 
- belki de kısaltım yönteminden ürktükleri için bu 
sorunu alt edememişlerdi. Kolonieilik politasının 
gereği olarak tür (janr) resimlerini satılabilir bir metaya 
dönüştürebilmek için egzotizm, incinebilirlilik, hatta 
bir tür zayıflıkla birleştirilmiş; Hintli alıcılar yerel 
kültürlerinden uzaklaşarak, dünyaya, bir aracı yoluyla, 
yani efendisinin gözleriyle bakmaya başlamışlardır. 

Buna karşılık sömürülme tuzağına düşen ve 
görselleşme konusunda büyülü gücünü kanıtlayarak 
toplum hiyerarşisinde kendilerine bir yer edinen 
Hindistan'ın kırsal kesimindeki sanatçılar, kolonide 
değişen güç dengelerinin yarattığı travmayla 

. başedebilmek için zekice bulunmuş yollara 
başvurmuşlardı. Kırsal duvar ressamları -Chandod'un 

Gucerat'ta yaptığı duvar resimleri gibi- "açık-saçık" 
seçimlerini sürdürmüş, bir örnekte Tanrı 'Hanuman'ı 
Yacna'nın (adak ibadeti) üstüne işerken betimleyerek, 
onu aşağılamış (4), böylece elit geleneğin tabularını 
altüst etmişlerdir. Bengalli gezgin rulo ressamı, işsiz 
kalınca, ucuz gazete kağıdı üstüne suluboya ile 
çarçabuk bir şeyler boyamış, baskılarla rekabet 
edebilmek için hızlı çalışmış, ucuza satabilmek için de— 
daha az boya maddesi kullanmış ve bu resimleri 
Kalküta'daki Kali Tapınağı'nın merdivenlerinde orta 
sınıf hacılara satmıştır. Sanatçı bu resimleri yaparken, 
kompozisyonda belirsiz bir mekan duygusu 
uyandırabilmek için gestalt kavramından hareketle ' 
kağıdın bazı bölümlerini boş bırakmış ama, aynı 
zamanda imgenin dış hatlarının iki yanına gölge 
düşürerek yanılsama mantığını altüst etmiş tir. 
Geliştirdiği ”bu kaba ve tutumlu dilin Ferdinand 
Leger'nin (Kalküta yakınlarındaki Fransız kolonisi 
yoluyla) dikkatini çektiği belirtilir. Koloni 

' akademizminin ikonografisinin yaptığı bu belli belirsiz 
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tahrip, ilginç biçimde, çatışmalarla -Doğu ve Batı 
görenekleri arasındaki- ve geleneksel olarak 
yasaklanmış olan skandallarla ilgili imgelerin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Kadının imge olarak gücünün 
artmasıyla ilginç bir biçimde fahişe-evkadını ve ' 
Tanrıça kavramları denkleşmeye başlamıştır. 

İs'lam toplumlarında sık sık gündeme gelen figürasyon 
(5) sorununun kökeni oldukça karmaşık olup, bu 
sorun dışardan ithaldir. Hem geçmişte, hem- de 
günümüzde bazı biçimler tepkiyle karşılanmış ve 
saldırıya uğramıştır. Bugün Londra'daki Victoria ve 
Albert Müzesi'nde bulunan Ha'mzaname'nin bir dizi 
folyosunun ikiyüzlü sahipleri bütün canlı suretlerini 
geri dönüşü olr-nayan boyutlarda onarılmaz biçimde 
bozarken, Hariri'nin Makamat'ının Arap ressamları 
resmi yaparken figürlerin boyunlarına kesik atarak bu 
sorundan kaçmışlardır. Bundan daha vahim durumlara 
bile şaşmamak gerek. Canlı varlıkların betimlenmesi 
konusunda yapılan uyarıların iyi niyetli olup 
olmadığını soruşturma bir yana, gerek din dışı, gerek 
dinsel yapıtlardan oluşan köklü bir figüratif resim 
geleneğinin neden yalnızca kaligrafi ve mimariyle 
temsil edilen bir soyutlama ideolojisini yansıtmak için 
reddedildiğini anlamakgüçtür (ö)-Bu köldü gelenekle, 
.İslam dünyasında gerçekleştirilen Miraçname, 
Şahname, Siyer-ül—Nebi ve Ekbername gibi yapıtla'rla, 
Siyah Kalem'in görkemli minyatürlü folyolarını 
içermektedir. Bu uyarılar acaba bugün iddia edildiği 
gibi o kültürler için çok mu önemliydi? 



Bu olgu daha geç bir dönemde, belki de 19. yüzyılda 
ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Batı'da İslam 
araştırmalarının başlamasıyla, koloni toplumları, öbür 
inançlara karşı İslam kimliğini tanımlama peşine 
düşmüş ve yeni tarih yazımı basmakalıp düşünceler 
oluştururken, genel bir unutkanlık egemen olmaya 
başlamıştır. Bu olgunun ortaya çıkmasının bir başka 
nedeni de belki lsiyasal çözümlemelerin yanı sıra- 
bilimsel disiplinlere dayananan araştırma 
yöntemlerinin, kimlikleri, onları soyutlayarak, eşsiz, 
tekil ve saf görünmelerini sağlayarak tanımlamaya 
çalışmasıdır. Sanat tarihi idealleri de doğrusal bir 
ilerlemeye değer vermiştir. Karışık ve eklektik 
(seçmeci) dönemler "gelişme" olarak değerlendirirken, 
görece saf dönemler, bü tün geleneklerin tek bir evrim 
çizgisi ve ortak hedefler doğrultusunda geliştiği 
varsayımı ile bunların ürünü olarak görülmüştür. Pek 
çok geleneğin —özellikle de Doğu'nun- Rönesans'tan 
beri Batı'nın tarihe bakış açısını yönlendiren tekil 
eşsizlik idealine, bireyselliğe ve özgünlüğe kuşkuyla 
baktığı hatırlanmalıdır. Gelenekler, sürekli olarak 
bireysel/toplu, özgün/ortak, eşsiz/sıradan olanın 
örtüştüğü sistemlerle daha etkili olmuşlardır. İslam 
toplumlarının, farklı inançlara bağlı olanların paylaştığı 
çok çeşitli kültürleri temsil ediyor olması bu olguyu 
kanıtlar (.7). 

Hindistan'da dinsel imgelerin en heyecan verici 
betimlemelerinin bazıları bu inançlara bağlı olmayan 
sanatçılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Peygamber'in 
amcası olduğuna inanılan Hamza'nın efsanevi 
serüvenleri,” Ekber'in sarayında çoğu Müslüman 
olmayan sanatçılar tarafından resmedilmiştir. Tanrı 
Vişnu'nun zaferini yücelten Bhagavata-Purana'nın 
(Tanrının Eski Öyküleri) en iyi dizilerinden biri 
Racasthan'lı Müslüman Sahibdin tarafından 
yapılmıştır. Caynacılar ellerini bazı işlerden çekince, 
kutsal metinlerdeki imgelerin ve resimlerin yapımı 
Caynacı olmayan bazı uzmanlara kalmıştır. R. 
Ettinghausen, Palermo'daki Kraliyet Şapeli'nin 
(Capella Palatine) tavanındaki Hıristiyanlık'a ait 
sahnelerin, orada yaşayan Arap sanatçılar tarafından 
resimlendiğini belirtir (8). Göründüğü kadarıyla 
siparişlerde sanatçının ait olduğu mezhep değil, 
profeyonelliği rol oynamıştır. Kapsamlı bir kutsallık 
duygusuna sahip olan bir sanatçının, kutsalimgeye -o 
inanca bağlı olsa da, olmasa da- belki huşu içinde değil 
ama, belli bir saygıyla yaklaşabilmesini sağladığı öne 
sürülebilir. Dokunulmaz bir kutsallığı ve inanç ile 
günahın sınırlarını tanımlayan, dinden çok kültürdür. 
Korumacı tavrıyla birden çok toplumun özelliklerini 
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yansıtan en yenilikçi okulların ortaya çıkmasına 
katkıda bulunan Sultan Ekber'in, canlı imgelerin 
betimlenmesi konusundaki yasaklara gösterdiği tepki 
anılmaya değer. Ekber, sanatçıları, betimledikleri 
imgeye can katma çabalarının, onları yaratılış 
gizemine, dolayısıyla da Yaratıcı'ya daha 
yakınlaştırdığını öne sürüyordu. 

Günümüzde onun öğütlerine kulak verenin az olması 
gerçekten üzücüdür. Artık dinsel olmak tutuculuğun 
korunmasına, din dışı olmak ise tinselliğin 
kırpılmasına dönüşmüştür. 

“ Karakterler Anla tıcıyı Sorgularken” (Characters Qu esrioning the Narrator) 
Gulammohammed Sheikh, 1991 

Tuval üzerine yağlı boya ' 

Hindistan'da çağdaş sanat özellikle 1970'lerden beri 
cinsel ve dins'el cephede- olağanüstü bir açıklık 
sergilemektedir. ]ogen Chowdhury'nin Ganeşa'sı, her ' 
işe başlarken dua edilen geleneksel Şans Tanrısı 
imgesinde tiksindirici bir bedensel fizikselliği ve 
cinselliği öne çıkartmış, ayrıca imgenin kendisinden 
çok bu idolü yapanlar ve kullananlarla ilgili dürüst bir 
yorum yapmıştır. Laxma Goud ise her şeyin açıkça 
görüldüğü aside yedirme baskılarında, bitki ve hayvan _ 
biçimlerinden edepsizce fışkıran gösterişli üreme 
organlarını betimlemiştir. Geçmişte F.N. Souza 
oldukça tahrik edici' kadın betimlemeleriyle 
ilgilenmiş, ]eram Patel'in fallik biçimlere olan tutkusu 
ise imgelemine çarpıcı grafik etkiler katmıştır. Bhupen 
Khakhar, eşcinsellik temalarını büyük bir açıklıkla 
işleyerek, kimi yapıtında, gençliğini yaşlı babasına 
sunan oğulun öyküsünü anlatan Yayati gibi efsaneleri, 
öykünün anlamını kökten sarsacak biçimde 
yorumlamıştır. Nagji Patel'in mermer monolitleri, 
fallik imgeleri çağrıştırırken, Mrinalini Mukherjee'nin 
düğümlenmiş kanavadan yaptığı elyaf bitki ve ağaç 
heykelleri, dölyolu kıvrımları ve yarıkları gibi ' 



biçimlendirilmiştir. Vivam Sundaram en son 
yerleştirmesinde (enstalasyonunda) Babri Mesçiti'nin 
yıkımı gibi olaylarla ilgili atak siyasal bildiriler 
hazırlamış tır. Nalini Malani ise zorlayıcı çok yönlü 
senaryolar oluşturmak için efsanelere ve çağdaş 
anlatılara kadınlık bilincini katmıştır. Medea 
efsanesine dayanan Almanca bir oyun için tasarladığı 
sahne dekorlarında, kadınların sömürülmesi üzerine 
bir siyasal metafor yaratmıştır. Var olan tabulara 
meydan okuyan bütün bu ve başka yapıtlar, çağdaş 
sanat etkinliklerinin kısmen sanatçı-sanat eleştirmeni- 
öğrenci üçgeni içinde, yani kapalı bir devrede -büyı"ık 
bir aile gibi- bir azınlık olgusu olarak işlemesinden 
ötürü, henüz toplum ve kamu kesiminden bir direniş 
görmemiş ya da eleştirel tepki almamıştır. ' 

1987 ve 1989'da Christies ve Sothebys 
müzayedelerinin çağdaş Hint sanatına yer 
vermelerinden sonra açılan sanat pazarı, Hint 
sanatının, medyayı ve şirketleri de içeren daha geniş 
bir toplumsal platformda tartışılmasını gündeme 
getirmiştir. Bunun sonucu olarak, M.F. Husain yaptığı 
tanrıça imgelerinin üstünü, halkın önünde,_kutsal 
imgelerin vaftiz edilmesini" -daha önceden geleneksel 
olarak yapıldığı gibi- çağrıştıracak biçimde beyazla 
boyayarak silince, sanatçıların bir bölümünün 
protestolarıyla karşılaşmıştır. Karşı çıkılan noktalar, bir 
Müslüman olarak sanatçının böyle bir kutsama 
törenini nasıl canlandırmaya cesaret ettiği -ve aynı şeyi 
kendi inançlarının imgeleriyle de yapıp, 
yapmayacağıydı. Aşırı dincilerin güçlendiği son 
yıllarda,insan, böylesi tepkilerin geçmişte de olup, 
olamayacağını merak etınektedir. Bir kaç yıl önce 
Kaşmir'de, bir ders kitabında Peygamber'in figürüne 
yer verilince halk ayaklanmış ve şiddet gösterilerinde 
bulunmuştu. Oysa, Miraçname ya da Nizami'nin 
Hamse'si ya da benzeri yazmaların sayfalarından 
örnekleri içeren benzer imgelerle dolu 
röprodüksiyonlu sanat kitapları Delhi ve Bombay 
çarşılarında açıktan açığa satılabiliyordu. Bu, aşırı dinci 
kesimin siyasal yükselişi ve çok ulusluluğun sanat 
pazarına girmesiyle ortaya çıkan değişik senaryo 
içinde, çağdaş sanat uygulamasının alacağı rolle ilgili, 
akıllarda bir sürü soru uyandırıyordu. Bu tür 
uygulamalar azınlık kültürü olarak var olabilmiş ve 
tepkisel sesini koruyabilmişti -belki de gözardı 
edildiği için; ama daha geniş bir sosyo-politik arena 
içine alınınca -şimdi olduğu gibi— özgürlüğünü nasıl 
koruyacaktı? 

Notlar: 

1. Stuart Cary Welch, India Art and Culture 1300- 
1900, (Hindistan, Sanat ve Kültür, 1300—1900), 
Metropolitan Sanat Müzesi, New York, 1985, s. 372. 
Z. Şimdi yönettiğimiz milyonlarla bizim aramızda 
çevirmen olarak işlev görecek; Hintli kanına ve 
rengine ama İngiliz zevkine, düşüncesine, ahlâkına ve 
aklına sahip olan bir sınıf oluşturmak için 
çalışmalıyız". Balıntı, T.B. Macaulay'ın 1835'te eğitim 
üzerine yaptığı konuşmanın tutanaklarından 
alınmıştır. 
3. Duyguları yansıtmaktan kaçınan ve yüzleri 
profilden veren çoğu geleneksel resim izleyicinin 
geştalt kavramından hareketle bunlara duygu 
yüklemesi ve yüzleri tamamlamasına kadar "eksik 
kalmış" olarak görülebilir. 
4. Tanrı Rama'nın maymun refakatçisi Hanuman, 
Rama'nın düşmanı Ravana'nın kardeşi tarafından 
kazandığı zafer onuruna yapılan kurban törenine engel 
olur. 
5. Konu başka yayınların yanı sıra, T.W. Arnold'un 
Painting in Islam, (İslam’da Sanat), (New York, 1965) 
ve Oleg Grabar'ın The Formation of Islamic Art 
(İslami Sanatın Oluşumu), (Yale Üniversitesi Basımı, 

' 1973) adlı kitaplarında da ele alınmıştır. 
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6. İlginç olan imgenin kazınmasını ve figürün 
kullanılmamasını İslam kültürlerinden çok Yahudi 
kültürünün yönlendirmiş olduğudur. 
B) II. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda ortaya çıkan 
soyutlama ve Soyut-Dışavurumculuk, Yahudi 
vicdanıyla ilgili bir olgu mudur? 
7. Bosnalı Müslüman kimliğinin trajik ironisi tartışmalı 
bir sorundur. Bosnalılar Batı'da "Müslüman", Doğu'da 
ise "Beyaz" olarak algılanır. 
8. Richard Ettinghausen, Arab Painting, (Arap Resmi), 
Skira, 1977. 



ART AND TABOOS: 
THE INDIAN CONTEXT 

Gulam Mohammed Sheikh 

In the land of Khajuraho and Konarak with explicit 
portrayals of the sexual act on temple walls one would 
assume the prevalence of few sexual taboos. The 
image of the travel posters however can be 
misleading. The nature of sexual mores can be gauged 
by the curious fact that while incendiary pelvic 
contortions, quite unabashed in their exhibitionism, 
are a staple of dance sequences in popular movies and 
television, kissing on screen or in public is forbidden. 
It is difficult to say whether there were no taboos in 
the times of Khajurao. Judging by the Visual portraya1,. 
sexual playr with animals, metaphoric or real, was 
accepted, as was orgiastic sex with multiple partners. 
Homosexuality was not. For that matter an'arl: did not 
deal with realism of any kind, -representation of 
conflicts, murder, ageing, even of dissent, in any 
direct way,- obviously functioned within a circuit of 
taboos and prohibitions. Of these, the most crucial 
were the caste taboos. So strictly did these regulate 
social mores that an icon-maker if he happened to 
belong to the lowly shudra caste —as most artists did- 
was forbidden the sight'of the image once it was 
consecrated. 

The circumstances of Mughal rule that introduced an 
indigenous mode of realism and provided vent to 
exorcise some of the restrietions cited above, but on 
the other hand veiled the portrayal of sexuality under 
layers of decorum and courtly discretion. However, 
analogous to the legendary apparel of empress Noor 

' ]ehan the body nowbecame all the more visible and 
tantalisingly sensuous under multiple layers of 
transparent muslin. So, one way or the other, the 
portrayal of sexuality continued, tacitly or openly at 
the Mughal court, and with aplomb in the schools of 
Rajasthan. Professional expedience which accounted 
for artists transiting between centres of patronage 
must also have loosened any exclusive strictures. 
Further south, in the 17th century in Cochin, Lord 
Shiva's union with Mohini is portrayed in a landscape 
here every animal species is shown copulating. 
Considering that Mohini is Lord Vishnu in female 
form, assumed to distract and control Shiva's sexual 
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prowess, the story is full of trans gressive 
imponderables. The magnificent scene of the labour 
of the four queens of Dasharatha from M ı  in 
the same palace, in majestic postures of giving birth, 
has no parallel in Indian art. Most moving is the 
tender tale of love between a hermit and a doe, 
portrayed in a Mewar painting illustrating the myth of 
Rishi Alambusha. The brutal killing of an unfaithful 
wife in a painting by Gangaram from Bikaner acquires 
its cutting edge by the sharp twist of stark realism in 
the otherwise gently stylised naturalism of the idiom. 
In the bizarre scene of a trans-sexual orgy in a harem 
where a "brazen couple of moderate ambiguity" 
engaged in "the devil-may-care freedom of 
turtledoves" (1) in the presence of a bevy of women 
and an old ageing ruler, a bare-all realism wins the 
wager against the other-worldliness of Kishengarh. _ 
While some genres of painting stressed male prowess 
and promiscuity, others continued to depict equality 
of partnership in sexual union as in the earlier temple 
sculptures. Portrayal of explicit sex remained in the 
ambivalent territories of the physical and the spiritual, 
alternately projected in response to the needs of the 
time. Significantly, many contemporary commentators 
have privileged the 'spiritual' over the physical. 

The origin of sexual enclosures or closures can be 
perceived in the Victorian mores introduced in the 
nineteenth century. The colonial masters visualising a 
perpetual enslavement of the Indian populace 
instilled them through an educational system. (2) 
Implanted from childhood through the printed word 
-as against a great-deal of oral education from the 
traditional systems- the codes and messages of social, 
political and moral behaviour, couehed in an innocent 
sounding package of liberal, secular nomenclature, got 
printed indelibly on the popular psyche. This created 
a pretentious morality which, while inducing a 
censorial suppression instigated titilation of the kind 
that the contemporary film and electronic media 
embody and disseminate today. It is tempting to read 
a metaphor from this attitude, that Victoriana 
transmitted of the veritable castration that obliterated 
the portrayal of genitals, even of animals. The painters 
were now at pains to invent poses of animals that 
concealed their sex. Their shame miraculously 
stopped short of the introduction of chastity belts! 

With the classical traditions in disarray after having 
lost their traditional patronage, the venue now shifted 
from the court to the market place. A primate-13:r artist, 



Ravi Varma, in the third quarter of the nineteenth 
century is significant, equally, for his role in the 
process of dismantling the tradition as in building 
_anew by breaking the taboos of using the medium of 
oil and devices of illusionism. The unprecedented 
popularity he achieved as an individual/professional 
can be realised through his success in offering a 
'realistic' physicalisation of the mythic imagery as an 
alternative to the sexuality conveyed so far through 
traditional modes. Being used to theigestalt of 
investing personal perceptions/emotions into an 
otherwise 'incomplete' image, (3) the viewer now 
inserted all his notions of sexuality into the 
physicalised imagery. The pictorial oleographs that 
Ravi Varma produced subsequently, especially of gods 
and goddesses, broke all conventions of the painted 
pictures and erased the archetypal memories of their 
traditional representations from the popular psyche. 

The breaking of taboos against naturalism affected the 
creativity of the last miniaturists in a special way. 
Robbed of patronage and direction, they tried 
illusionistic methods in a genre of souvenir pictures of 
ethnic tribes and types of India to lure the British and 
the new, westernised customer. What emerged in the 
process was symptomatic of their condition. It was 
typified by the gradual shrinkage of extremities of the 
figures they painted -especially hands, the emblems of 
their manual creativity- perhaps out of fear of the ' 
foreshortening they were unable to cope with. The 
exotic coalesced with vulnerability, even a kind of 

' weakness, to make the genre pictures a saleable 
commodity inscribed with the politics of colonialism; 
At home the buyer now distanced from indigenous 
culture had begun to view the world by proxy, 
through his master's eyes. 

In contrast, the artist of rural India who had 
circumvented exploitation and appropriated his space 
in the social hierarchy by asserting his magical powers 
of visualisation -invented ingenious ways to cope with 
the trauma arising out of colonial power shifts. The 
rural muralist -take the case of the Chandod murals in 
Gujarat- continued to make his brazen choices, 
depicting Hanuman desecrating a Yajna (a ritual 
sacrifice) by urinating upon it (4) tc upturn the taboos 
of elite traditions. The itinerant scroll painter of 
Bengal, when rendereicl jobless, chose cheap newsprint 
to paint with quick washes of water colour, with an 
eye to hasten production irı competition with prints 
and to save pigment to sell the product cheap. These 
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were sold on the steps of the Kali temple in Calcutta - 
to middle class pilgrims. In the process he not only 
invented a gestalt of blank areas of paper to evoke 
ambivalent spaces but also turned the rationale of 
illusionism Upside down by using cast shadows on 
both sides of the contours of the image. The robust, 
synoptic idiom that evolved is reported to have been 
noticed by Fernand Leger (through the channels of a 
French colony near Calcutta). Most interestingly, the 
subtle subversions of the iconography of colonial 
academicism brought forth images of conflicts- of 
mores eastern and western; of scandals that were 
traditionally barred. The articulation of the 
empowerment of woman as icon by bringing the 
courtesan-housewife and goddess on an axis of equity 
is outstanding. 

The question of figuration (5) that is periodically 
raised in Islamic Societies is of complex origin and 
import. We are aware of the forms of protests and 
vandalismcf both earlier and contemporary times. the 
bigoted owners of a set of Hamzanama folios (now in 
the Victoria and Albert Museum in London) have _ 
irreparably effaced all living images, whereas the Arab 
illustrations of Maqamat—al-Hariri have escaped with a 
pictorial slashing of the necks of figures. It would not 
surprise anyone if there are instances worse than 
these. Whereas I do not feel competent to comment 
on the bonafides of injunctions against depiction of 
living beings, I fail to understand why a great tradition 
of figurative painting, and that too both secular and 
spiritual, is being disowned to project an ideology of 
abstraction represented by calligraphy and 
architecture alone. (6) By this great tradition, I mean 
the paintings of magnificent folios of the Tabriz 
Mirainama, the Tahmasp Shahnama, the Siyar-un- 
Nabi set, the Akbarnama, the work of Siyeh Qalam 
etc; painted within Islamic societies and ambience. 
Would the injunctions have been cardinal to these” 
cultures as they are claimed to be today? 

It seems the phenomenon is of later, perhaps 
nineteenth—century origin. With the onset of Islamic 
studies in the West, pursuits of colonial'societies in 
defining Islam's identity as opposed to other faiths, 
and a general amnesia initiated by the writing of new 
histories contributed to the forming of stereotypes. 
Perhaps it also springs from the mode of studies based 
on. scientific disciplines -besides political expediencies 
that define identities by isolating them, to make them 
look unique, Singular and pure. . ' 



Art-historical ideals too prized linear progression. 
Mixed or eclectic phases were considered 'developing' 
and purer phases were the fruition, assuming that all 
traditions followed a single mode of evolution and 
common objectives. It is important to remember that 
most traditions especially eastern— were suspicious of 
the Singular ideals of uniqueness, individualism and 
originality that have guided the Western view of 
reading history since the Renaissance. The traditions 
worked more effectively on systems of continuous 
overlaps -of the individual/collective, 
originality/sharing, unique/common. The fact that 
Islamic societies represent an enormous variety of 
cultures, common to adherents of diverse faiths, 
underlines the point. (7) 

In India some of the most evocative portrayals of 
religious imagery are made by artists whoare not 
known to be adherents of those faiths. The exploits of 
the legendary character Hamza, believed arguably to 
be an uncle of the Prophet, were painted at the court 
of Akbar by a majority of non-Muslim artists. One of 
the finest sets of Bhagavatapurana - extolling the glory 
of Lord Vishnu - was painted by Rajasthani Muslim, 
Sahibdin. The ]aina community, having refrained 
from a number of manual practices, left the making of 
their icons and painting of holy texts to the expertise 
of non-Jainas. R. Ettinghausen refers to paintings of 
Christian subjects on the ceiling of the Cappella 
Palatinu in Palermo by resident Arab artists. (8) 
Commissioning options, it seems, were based on 
professional rather than the sectarian considerations. It 
can perhaps be argued that a pervasive sense of the 
sacred enabled the artist to approach the holy image 
with a degree of respect if not reverence, whether he 
belonged to the faith or not. It was culture rather than 
religion that defined the sacrosanct, and the 
parameters of adherence and transgression. The 
response of the emperor Akbar, under whose 
patronage there emerged one of the most inventive 
schools of plural ethos, when faced with injunctions 
against the portrayal of living images, is worth 
recalling. What he said was to the effect that the 
efforts of artists struggling to breathe life into the 
painted imagery brought them closer to the mystery of 
creation and bence to the Creator. 

Sadly, there are few takcrs of his advice today. The 
sacred has become a preserve of the orthodox and the 
'secular is shorn of spirituality. 
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Gulam muhammed Sheikh, 
“Speakin g Street”, 1981 
Oil on canvas 

In India, contemporary art has displayed a remarkable 
candidness on the sei-fual and religious front since the 
seventies in particular. ]ogen Chowdhury's Ganesha 
brings to the fore a repulsive corporeal physicality and 
sexuality in the traditional image of-a god of good 
fortunes invoked at the beginning of every function, 
commenting squarely-on the makers and users of the 
idol,-rather than the icon itself. Laxma Goud flaunted 
brazen depiction of genitalia springing from 
everywhere in vegetal or animal forms -in his vividly 
rendered etchings. In the past, F. N. Souza had- 
played with highly provocative portrayals of women. 
]eram Patel's obsession with phallic forms gave his 
imagery startling graphic effects. Bhu pen Khakhar has 
been explicit in the portrayal of homosexual themes, 
sometimes interpreting myths like that of 'Yayati' that 
dealt with a son's offer of his youth to his ageing 
father, to radicalize their meaning. Nagji Patel's 
marble monoliths bear phallic import whereas 
Mrinalini Mukherjee's fıbre effigies of plants and tree 
forms construed out of the knotting of hemp are 
shaped in vaginal curves and crevices. Vivan 
Sundaram has made bold political statements on 
events like the demolition of Bahri Masjid in his 
recent installations. Nalini Malani brings feminine 



consciousness to myths and contemporary narratives 
' _ to construct compelling multiple scenarios. S__ets, for 

the _production of a German play based on the Medea 
legend she designed recently, engaged political 
metaphor in the passionate account of the colonisation 
of the woman. All these and other works that 
challenged existing taboos have not drawn resistance 
Or Critical response from the social or public fora as 
yet, partly because contemporary art activity -being a 
nıinority phenomenon- has functioned within an 
exclusive circuit of artists, art critics and students, 

' almost like an extended family. 

The opening of art market following auctions of 
contemporary Indian art by the Christies and 
Sothebys in 1987 and 1989 respectively has brought it 
in a larger social platform involving the media and 
corporate houses. So when M.F . Hussain painted 
images of goddesses and conducted a public 
effacement of these by painting over them with white 
to invoke ritual immersion of sacred images -as is 
conventionally performed— the act invited protests 
from a section of the artists community. The 
objections were: how being a Muslim could be 
commit such a sacrilege -and would he do the same 
with the images of his own faith. In the context. In 
the context of the recent empowerment of 
fundamentalist forces one wonders if such responses 
would have occurred in the past. Violent riots had 
broken out in Kashmir a few years ago over the issue 
of a figure of the Prophet in a school text book —while 
reproductions in art books carrying similar imagery, of 
the pages of Mirainama, the Khamsa of Nizami etc.. 
were openly on sale in the markets of Delhi and 
Bombay. This raises many a question about the role 
contemporary art practice will be called upon to play 
in the changing scenario with the political rise of 
fundamentalist forces and entry of multinationals in 
the art market. Being a minority culture it has 
survived or retained its voice of protest -perha ps by 
default: but when it is thrown into a wider socio- 
political arena -as is inevitable now- how would it 
exercise its freedom? 
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Nilima Sheikh "Songwater Air", 1992 
Tempera 'Savan' 

Notes: 

1. Stuart Cary Welch, India, Art and Culture, I300- 
1900, The Metropolitan Museum of Art, New York, 
1985,p.372. ' 
2. 'We must at present do our best to from a class who 
may be interpreters between us and the millions 
whom we govern; a class of persons, Indian in blood 
and colour, but English in taste, in opinions, in morals 
and in intellect.' T. B. Macaulay's Minute: an 
Education, 1835. 
3. Most traditional paintings having excluded portrayal 
of emotions and portrayed faces in profile can be 
viewed as 'i'ncomplete' until the viewers' gestalt invest 
their emotions into them and complete the faces. 
4. Hanuman, the monkey companion of Rama, 
disrupts sacrifice conducted by the brother of Ram's 
enemy Ravana for his victory. 
5. Discussed by T. W. Arnold in Painting ia Islam, 
Dover Publications, NY 1965 and Olega Grabar, The 
Formation of Islamic Art, Yale University Press, 1973 
among others. ' 
6. Interesting, graven image and absence of figuration 
has guided Jewish rather than Islamic cultures. 
B)Was projection of abstraction and abstract 
expressionism in the years following second world war 
a phenomenon related ,to the ]ewish consciousness? 
7. The tragic irony of Bosnian Muslim identity is a 
moot question: in the West Bosnians are perceived as 
'Muslims' whereas in the East, they are 'Whites'. 
8. Richard Ettinghausen, Arab Painting, 1977. 
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SANATSAL YARATIDA 
YASAKASMA _ 

' Michele Artieres 

"Sanatta itici güçler, diğer bireyleri nevroza iten 
ve tcplumu, kurumlarını yaratmaya azmettiren 
çatışmalarla aynı şeydir.' - 

Freud (Psikanalizin İlginçliği) 

Freud, ilkel denen topluluklara özgü sosyo-kültürel 
bir olgu olan tabuyu her insanın psişik hayatında 

' rastlanabilen yasaklamalara yaklaştırır. 

Her toplumun bünyesinde hep var olduğuna göre, 
toplumlardaki tabuların anlamı nedir ve herbirimize 
özgü olan yasaklamalar neyi anlatıyor? 

Tabu, kendi ifadesi içinde anlamını pek ele vermez, 
çünkü o bir şeyi gözden saklamak için 
oluşturulmuştur. 

Kolektif bir çözüm olarak tabunun oluşmasına ve 
bireysel nevrozun hazırlanmasına'yön veren şey içe 
bastırmadır. 

Tabularda ve nevrozlarda aynı dinamik kaynağı var 
sayan Freud, bireylerin psişik üretimleri ile 
toplulukların üretimleri arasında yakın bir ilişki kurar. 

Tabunun, birbirine zıt olmamakla birlikte birbirinin 
gerekçesi olan ve kökenleri itibariyle farklı iki 
karakteri vardır: tabunun kutsal bir terör duygusu 
uyandırdığı söylenebilir. 

Tabu, hem kutsalın ve hem de kaygı verenin, 
tehlikeli olanın ve saf olmayanın yanındadır, ve 
kendini ilki dokunma yasağı olan yasaklamalar ve 
şınırlandırmalarla gösterir. 

En eski ve en önemli tabular totemizmin iki temel 
yasasına ilişkindir. 

1. Totem hayvanı öldürmemek. 
Z. Totemik klanın karşı cinsten üyeleriyle cinsel 
ilişkiden kaçınmak. 

Bu durumda dokunma tabusunun ne olduğu 

anlaşılmaktadır. Dokunmak, el koymanın, 
köleleştirmenin başlangıcıdır. 

'Üç temel tabu incelendiğinde bu daha iyi anlaşılır: 
öldürülmüş düşmanların, şeflerin ve ölülerin tabusu. 

. Yani, olduğumuz yerde güçlerini icra edebilecek 
özellikte olan alışılmamış tuhaf yabancılar.” 

Dokunma tabusunun anlamı netlik kazanır: 

Bu, öldürme yasağıdır. 

Tabunun temeli, dışarıdan empoze edilmiş ve 
bilinçaltında kendisine karşı güçlü 'bir eğilimin var 
olduğu yasaklanmış bir eylemdir: tabu "insanların en“ 
yoğun duygularına karşı yönelmiştir". 

Bu içe bastırmadır. 

İki totemik yasayı düşündüğümüzde, yani 
- totem hayvanı öldürmek - 
— klanın kadınlarıyla cinsel ilişki yasağı, 
denebilir ki, tabu, iki önemli ve birbirine bağlı isteğe 
karşı korunmak için yaratılmıştır: babayı öldürmek - 
anneye sahip olmak. O halde tabunun temelinde 
(toplumsal formasyon, kültürel'yaratı) psişik 
evrimimizin aynı temel isteklerini buluyoruz. 
(Edipiyen istekler. 

(Edipiyen istekler tabuları doğuran bu temel isteklerin 
sürmesidir. 

Bireysel bir yaratı kültürel bir yaratının yerine 
geçmiştir. 

Ancak, biri ötekine ışık tutmaktadır. 

Freud böylece ilk olayı görmüştür: gücü sınırsız olan 
ve bütün kadınlara sahip bir-'şefin egemenliğindeki bir 

. kabile, kardeşlerin ona karşı ayaklanmaları ve onu 
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öldürmeleri. Öldürme, en güçlünün despotluğunun 
yeniden başlamaması için kardeşleri yasaklamalar 
yapmaya mecbur“ kılar; kabile şefinin öldürülmesidir 
en güçlüyü baba yapan. 

Yasaklama baba tarafından değil, kardeşler tarafından 
getirilir: öldürme tabusunu koyarak babayı var ederler. 

Uygarlık bu baba referansından doğar. 

"Kültür düzeni savaşla, öldürmeyle, rekabetle olduğu 



kadar bilinç altında varlıklarını sürdüren bu 
eğilimlerin içe bastırılmasıyla ortaya çıkar" Eugene 
Enriquez. 

Kültür ve uygarlık bu ilk yasaklama işlevini görürler: 
_ - Öldürme, ensest. Bu yasaklamaların içe atılmasını 

sağlarlar, ancak aynı zamanda narsist özellikli ve-ortak 
ideallere ve onların yaratılmasına üyelerini iştirak 
ettirerek onlara doyumlar sunarlar. 

Burada görüldüğü gibi sanatın sosyo-kültürel 
görüngüsünü inceliyoruz. 

1. Eğer Freud'ü izlersek, uygarlık, tabuları ortaya 
koyan kardeşlerin ittifakından doğmuştur. 
Sanat, tabuların törenselleştirilmelerinden doğmak 
durumunda kalmıştır. O, ortak ideallerin bir temsil 
aracı, kardeşler arasında, onların ortak iletişimleriyle 
oluşmuş bir bağlantı aracıdır. 
Örnek: bütün Siena halkı için ortak bir şölen olan 
Maesta de Duccio'nun düzenlenmesi. 
2. Ritüel olarak sanat, hem yasaklamanın temsili, hem 
de yasaklanmış isteğin temsilidir. 
Tanrıyı temsil (tasvir) etme yasağı onun belirli bir 
mesafede tutulması gereğini gösterir; onun temsili bu 
anlamda, bir yasakaşmadır. 
Sorun toplum tarafından kabul edilebilecek bir temsili 
bulmaktır. 
Örnek: Batı uygarlığında çıplağın temsili. 
Çıplaklığın erotik karakteri kamufle edilmiştir: bir 
yandan, bir tarih, bir mitos, bir kahramanlık ya da 
alegorik figürü temsil ettiği için: ilk mesafe koyma, 
diğer yandan, çıplak bir taşıyıcıdır, uygarlığın 
değerlerini savunur: güzellik, enerji, acı çekme; 
Örnek: Manet'nin Olympia’sı günlük hayattan bir 
sahneyi temsil ettiği için bir skandal olmuştu. _ 
3. İstekle tabu arasındaki çatışmanın bir temsili olarak 
sanat ve bu çatışmanın çözümü için bir girişim. 
Sanat çatışmadan kaçmayı sağlar, o uyumlaştırmadır; 
gerçeğin çok değerli imgesi, çünkü onun özel bir 
statüsü vardır: gerçeğin emirlerine bağımlı olmayan bir 
düşsel mekân. 

Gerçeğin, dünyanın irademiz içinde olduğuna bizi 
inandıran fikirlerin gücünü engellemeye gelmediği bir 
oyun mekânı. 

Burada, sanat ilkel düşünceye yaklaşır ve bu nedenle, 
tabunun doğurduğu kutsal terörün mirası olan sihirli 
bir güce sahiptir. 
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İmge, gücünü düşüncenin tartışılmaz gerçekleştirme 
gücünden alır. ' 

Her toplumda, imge üretme, belirli bir düzenlemeye 
tabi tutulmuş ve bazan da yasaklanmıştır. Tabunun 
temel işlevi, sadece isteği yasaklamak değil, aynı 
zamanda onu gözden saklamak, onu yokmuş gibi ve 
gerekirse tümüyle kaybolmuş gibi korumaktır. 

Bütün Totem ve Tabu'daki çözümleme, tabunun 
kökeninde var olan bu istek-olayın araştırmasıdır: 
babanın öldürülmesi. 

Tabu, o halde isteğin ve yasaklamanın taşıyıcısı 
olarak, bastırılmış isteğin gün ışığına çıkma eğiliminde 
olmasından dolayı tümüyle bir çatışma olgusudur. 

Sanat da iki çelişkili kavramın taşıyıcısı olarak özünde 
çatışma içerir. 
Bu çatışmanın iki sonucu olabilir: 
- hareketsizlik açısından: 

- sanatın kuruması 
— okulların çökmesi 
— akademizm 

Bizans sanatında olduğu gibi kuralların empoze ettiği 
belirli bir hareketsizlik, resim kırıcılık olgusu. 
- dinamizm açısından: 
Batı sanatının olağanüstü evrimi: her seferinde bir 
yasakaşma gibi ortaya çıkan sürekli yeni temsiller. 

Sanat eseri kişisel bir fışkırmadır, ancak aynı zamanda 
topluma katkıdır. 

Yaratının dinamiği, tabuyla nevroz, uygarlıkla nevroz 
ve sanatla tabu arasında yaptığımız yakınlaşmayla 
aydınlanır. 

Eğer eser, istekle yasaklama arasındaki çatışmayı 
hazırlayan birşeyse, kendisi de psişik çatışmalarımızın 
bir sonucu olan nevrozla ilişkilendirilebilir. Ancak, 
hareketsizliğe ve iletişimin daralmasına yol açan 
nevrozun tersine, sanatsal yaratı bireylere ilişki kurma 
imkânı sağlar. 

Delilerin sanatı olarak adlandırılan şeyden farklı olan 
bir toplum olgusudur yaratı. Yalnız, yasakaşıcı bir'olgu 
olarak topluma hitap ettiğine ve aynı zamanda 
toplumun beklentilerinden önde gittiğine dikkat 
etmek gerek. Bu olguyu XX. yüzyıl sanatıyla 
örneklemekte ve Cezanne'in Van Gogh'a söylediği 
sözü hatırlamakta yarar var: "Fakat, siz bir deli resmi 



yapıyorsunuz!" 

Şimdi, sanatçının yanında yer alarak eserindeki psişik 
çatışmanın geleceğini ve işlevini araştırmak 
sözkonusu. 

Tabuda, eğer yasak şeyi yapmak isteğinin sürdüğünü 
görüyorsak, resim yapma isteğini de bir dokunma 
isteği gibi, yasağın aşılması gibi algılamak mümkün: 
tabunun temel göstergesi olarak gördüğümüz 
dokunma yasağı. 

Cözanne dokunma korkusundan yakınıyordu ve 
ressam oldu. Bu anlamda, o yasakaşandır ve bütün 
eseri istekle, isteğin yasaklanması arasındaki bir 
mücadele olarak düşünülebilir; bu da, onu, resim 
yapma imkânlarını koruyabilmek için yeni anlatım 
biçimleri bulmaya götürmüştür. 

Bir Cözanne portresinden akılda tuttuğum şeyler: 
- Başkalarının etkisinden korkar ve aynı zamanda hep 
bir moral destek arar. 
- Kadınlardan hep korkmuştur ve bir modele göre 
resim yapmaktan çabuk vazgeçer. 
- Bir dokunma korkusu (fobisi) vardı ve en küçük 
sürtünme onda sıkıntı ve kaçışa yol açar. 

Böyle bir belirti saplantısal bir durumu gösterir. 
Istekle yasaklama arasındaki karşıtlar çatışmasına bir 
uzlaşma çözümü. 

Temel bir isteğe yasak koyma. "Eros elle dokunmayı 
ister, çünkü o birliğe, "ben"le sevilen nesne arasındaki 
mekânsal sınırların yıkılmasına yönelir. Diğer yandan, 
dokunmak, elini ötekinin üstüne koymak, ona 
hükmetmek, onu öldürmektir. 

Bedensel dokunuş, o halde, saldırgan olduğu kadar 
şefkatli bir kuşatmanın en yakın amacıdır. Oysa, bu 

yeteneği karşıtlık içindedir. 

Öyleyse eseri hangi ölçüde, sahibinin psişik 
ça tışmalarnd an etkilenecektir? 

On yıl boyunca Gezanne bütün türleri inceler, ancak 
içinde cinsel şiddet ve ölüm olan hayali olan sahneleri 
daha çok öne çıkarır. 

Bu şiddet, resim yapma tarzında ortaya çıkar: 
- dokunma (fırça darbesi) 
— bıçak - 
- dokunma zevki 

Oysa, 1872-1873 yıllarından itibaren tarzında ve 
kullandığı temalarda değişimler başlar. 
- paralel küçük fırça darbeleri 
- biçim renkten doğar 
- sürekli olarak materyel alandan uzaklaşma ' 
'- beyazın kullanılması. 

Artık, fantezisine göre resim yapmaz. Doğaya bırakır 
kendisini. 

Resim yapmanın verdiği tepisel zevk, elin verdiği 
zevk yerini bakışın ve düşünüşün kuşatmasına bırakır. 

Bu tarz resim yapmayı temsil eden dokunmak zevki 
yeniden yasaklamaların etkisine girer; buradan da yeni 
tarzın temsil ettiği mesafeli durma zorunluluğu ortaya 
çıkar. 

Resim yapma eylemi dokunma isteğinin bir yer 
değiştirmesidir; elin doğurduğu şehvetli zevkin, yerine 
bakış ve düşünüşün gelmesi yeni bir yer 
değiştirmedir. O ana kadar korunmuş olan bir alanın 
yasakla iş” gal edilmesitemaların aynı anda değişimiyle 

' _ doğrulanır: hayali şiddet sahneleri yerini yıkanan 

saplantısal durumun Cözanne'in ressamlığında ortaya _ 
çıktığını görüyoruz. 

O, kendinden kuşku duyar; elindeki işi bitiremez; 
cesareti kırılır; eserinin bir bölümünü yok eder; ancak,. 
yine de sebat eder ve aynı işi yıllar sonra tekrar ele 
alır. 

erkek ve kadınlara ”bırakır-î İlk dönemin en güçlü ve en 
ilginç tuvallerin'den biri'olan Kaçırma (1867) üzerinde 
duralım. Anıtsal bir güç çıkar ortadaki gruptan; desen 

' hareketin hizmetine girmiştir; erkeğin dinamik 
gerginliği kadının dramatik terkedilmişliğiyle karşıtlık 
içindedir. Erkeğin vücudu dikkat çekici bir dinamik 
birlik içindeyken, kadının omuzu büste dayanir gibidir 
_ve kolu' eğilmiş bir vücut izlenimi vermektedır 

, Erlçeğin ateşliliği ve kadının terkedilmişliği toprak 
rengi“ ve beyaz renklerin kontrastıyla güçlendırılmıştır Bir işi gerçekleştirme ona büyük güçlükler çıkarır, 

ancak, hayatında gösterdiği zayıflık eserinde ortaya 
koyduğu enerjiyle, eserinin temel niteliklerinden biri 
oları ve dünyayı tablonun oluşumuna indirgeyen 
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Resmin bu trajik havası kadının solgun vücudunun bir 
kadavrayla özdeşleşmesi fikrini doğuruyor bende. Bu 



anda, aklıma Gezanne'ın 1850 yılının Aralık ayında 
Zola'ya gönderdiği bir şiir geliyor: "Korkunç bir 
hikaye". Fırtınalı bir gecede, anlatıcı şeytanı anlatır. 
Büyük bir korku içindeyken, bir kadın onu arabasına 
alır, kadının güzelliği gözlerini kamaştırır ve ayaklarına 
kapanır: - '- ' 

Çarpan göğsünün üzerine bir öpücük 
konduruyorum; - 
Ancak ölümün soğukluğu beni yakalıyor bir an, 
Kollarımda bir kadın, bir kadın teni gülden 
Birden yok oluyor ve dönüşüyor ansızın 
Kenarları sertleşmiş solgun bir kadavraya: 
Kemikleri çarpışıyordu ve sönmüş gözleri oyuk 
Kucaklıyordu beni, dehşet içinde. 

Bu şiir benim için cinsel sahi plenmeyle ölümü ve 
belki de bedenin donuşunu ve ölümü birbirine 
bağlayan bir fantazmanın ifadesidir. 

Bu tuval, Gezanne'ın Louvre'da görmüş olabileceği 
Nicole del Abote'nin Proserpine'in Kaçırılması adlı 

- resme yaklaştırılabilir. Oysa, annesinden kaçırılmış 
kurban Proserpine, aynı zamanda yıkıma da neden 
olandır. Zenginliği, hümanist Gezanne'ın gözünden 
kaçmamış olan mitos, bilinçaltında karşıt ve 
birbirinden ayrılmaz isteklerin bir arada bulunması 
gibi tek bir kişilik dc çelişkili rolleri 
yoğunlaştırmaktadır. Kadının yolaçtığı ürküntü alt üst 
olur, birlikte yaşamaya başlar ve belki de kökenini 
kadını öldürme isteğinde bulur; fantazmanın açıkça 
görülebildiği bu sahnenin ve diğer bütün sahnelerin 
çıkartılması ürküntü figürleriyle bu çatışmayı 
sürdürmenin imkânsızlığından - kifaynı imkânsızlık 
içinde Cezanne'da bulunur - ileri gelir. 

Cözanııe, “Prosperinc’iıı kaçırılması” 

Kadavraya benzeyen bir kadının bir erkek tarafından 
' kaçırıldığını temsil ettiğinde, bilinçaltı =fantazması, 

"Kadın kollarında bir kadavraya- dönüşür" yeniden 
harekete geçirilir. 

“Öyle sanıyorum ki, bu sahne, resimlendiğinde, 
Cezanne'a uyanma anında, bir düş, boğuntu veren sır 
dolu, tuhaf ve aynı anda bildik bir sahne olarak 

_ görü nüyordu, 

Resim, eğer Cezanne için bir şeyin yerine geçen bir 
doyum ise,,o bir eylemdir ve bir bakıma temsil edilmiş 
fantazmayı " gerçekleştirir". _ 

Bu eylem, nevroz yasalarına göre yasaklamanın 
boyunduruğu altına girecektir. 

Kadın korkusu ve dokunma fobisi, Gezanne'da, 
isteğinin öldürücü yüzünü bastırılmış olarak 
bilinçaltında tutarlar. Bu isteğin Öldürme, Boğulmuş 
Kadın ya da Kaçırılma adlı tuvalleriyle yeniden 
harekete geçirildiğini düşünüyorum. 0, "yeni bir-olay, _ 

' yeni bir trauma, bir dış müdahale gibi etki eden bu 
imgeleri bastırmak" durumundadır. Yani, onlar 
yaratıcıya dışardan gelirler. İsteği yeniden harekete 
geçirirler ve materyel varlıklarıyla, bir 
gerçekleştirmeyle eşdeğerdirler. Ancak, onların 
"traumatik" gücünü güçlendirmeye gelen bir üçüncü 
işlev görüyorum: 

Sonunda, resmedilmiş imgeye ulaşan aşırı yoğunlaşma 
imgeyi “öyküye ait olmayan bir bağlamın içine sokar: 
bilinçaltına açılma, bu açılma aynı zamanda 
donukluğu, kapalılığı da kendi içinde muhafaza eder,: 
ve materyel varlığıyla, “traumatik” bir etkisi de olabilir. 

Bastırılması gereken bir isteğin temsil edilmiş imgeleri 
"bertaraf" edilir _ve yıkanma sahnelerine yerini bırakır. 

Proserpine'i' kaçıran Plu ton'un grubu - bir adam 
kollarında 'bir kadavra taşır — yok edilmek 
durumundadır. Cinsel şiddet teması ve Gezanne'ın, 
peyzaj ile nemfler (su perileri) üzerinde dağılmış 
dikkati eserden çıkartılmalıdır. 

Eğer, resim yapma eylemi bir isteğin yer değiştirmesi 
ise, temaları değiştirmek, Cezanne'a, vücut resimleri. 
yapmaktan vadçmemesine olanak sağlar. Ancak, 
yıkanan erkek ve kadınların gerçekleştirilmesinde 
karşılaştığı güçlükler, "libidinal" yükün kişilerin 
üzerinde yoğunlaştığını gösterir. İstek, birbirinin 



yerine geçen nesneleri süzgeçten geçirir ve "yasaklama 
bu yer değiştirmeleri izler- ve peşpeşe istek tarafından 
seçilmiş yeni amaçlar üzerinde odaklaşır." Klasik, 
ancak yeni tartışma konusu yapılmış olan bir peyzaj 
içinde yıkanan kadınları resmetmeyi konu olarak 
seçtiğinde, Cözanne, kuşkusuz bir kır manzarası 
temsil edeceği yanılgısı içindedir. Vazgeçmek 
istemediği isteğinin nesnesine biçim vermek 
konusunda karşılaşacağı güçlüklerden habersizdir. 
Kadının vücudunun gerisinde, Kaçırılma resmindeki 
kad avranın ve insanlıktan çıkmış bir vücudun yarattığı 
dehşetin profilinin olduğunu bilmemektedir. Hep 
ortaya çıkma riski taşıyan tahammül edilemezi 
maskelemek için, içe bastırma, kendisiyle birlikte 
kadınlığın bütün izlerini beraberinde getirecektir. 
Aklıma burada F renhofer geliyor; Balzac'ın bu yaşlı 
ressamı gibi, Gezanne'da "altında olan kadını saklamak 
için bir duvar resmi yükseltmek zorundadır." 

Vücut resimleri yapabilme imkânlarını muhafaza 
etmek için, Gezanne, her türlü dramatik anlatımdan 
kurtarılmış yıkanma sahneleri üzerinde dikkatini 
toplayarak isteğinin şiddetini bastırmak zorundadır. 

- Ancak, içinde öldürücü bir bilinçaltı isteğin ortaya 
çıktığını gördüğüm Kaçırılma resmindeki kadın 
kadavrasından hareketle, vücudun ağır ve güç 
dönüşümü göz önüne alındığında, yer değiştirmenin 
"nötr" nesne üzerine kaydırılmasının bu vücutları 
biçimlemeye devam eden isteği yok etmediği 
görülmektedir. 

Vücuttaki deformasyonların ne biçimsel 
zorunluluklarla ne de geometrikleştirmeyle 
açıklanamayacağını kanıtlamak gerekecektir. 

Aşama aşama, vücutlar doğal yapılarından uzaklaşır, 
_ fiziksel özelliklerini yitirirler. Cözanne'ı ilgilendiren 

vücudun yapısı, mimarisi değil, resmin mimari bir 
elemanına, ritmik bir elemana dönüşmüş olan 
vücuttur. ' 

O şimdi, dünyanın düzenini ve uyumunu açıklayan bir 
vücudun çizgileri değil, resimdir. - ' 

İlk yılların dramatik stili Gezanne'ı çok yakından 
yasaklarla yüz yüze getirmişti. Resim yapabilme. 
olanağını koruyabilmek için, Gezanne bir estetik alt 
üst oluş gerçekleştirmeye, yaşamaya mecbur kaldı ve 
bunu“ bir tür çileciliğe dönuştürdü: bakış ve'düşünüş, 
dokunmanın (fırça darbesi) yerine geçti; illüzyonist 
yöntemler terkedildi. Bu mesafeli ve materyel olandan 
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arındırılmış temsil, istekle savunma arasında bir 
uzlaşmayı gösterir. Ancak, burada, nevrozda geçer.. 
tersine, çatışma araştırmayı dinamikleştirir ve yeni 
biçimler doğurtur. Çatışma, böylece eserin hizmetine 
girmiş olur. Eser ressamın tabularını korur, fakat aynı 
zamanda onların kaynağı olan toplumdaki 
betimlemelerini aşar. 



LA CREATION ARTISTIQUE 
COMME TRANSGRESSION 
DE TABOUS ' 
Michel Artieres 

Rappel dela pensâe freudienne sur le Tabou 
Totem et Tabou - 1913 - 

(Sous-titre quelque-s concordances entre la vie 
psvchique des sauvages et celle des nevroses) 
(Leoture trop rapide pour rendre compte de la 
pensee freudienne) 

Freud rapproche donc le tabou phenomene socio - 
culturel des societes dites primitives des interdits 
retrouves au sein dela vie psychique de tout individu. 

Qucl est donc le sens des tabous des societes puisque 
ceux—ci se perpetuent â l'interieur de toutes les 
societes et quel est le sens des interdits prcpres â 
chacun de nous? 

Le tabou dans son enonce ne donne pas son sens 
puisqu'il est institue pour occulter quelque chose. 

Le tabou a deux caracteres, non pas opposes mais 
corollaires, et â l'origine indifferencies: on pourrait 
dire qu 'il ınspire une terreur sacree. 

_ Il est done du cöte du sacre et du cote de l'inquietant, 
du dangereux, de l'impur etse manifesto par des 
interdictions et des restrictions dont la premiere est 
l'interdit du toucher. 

Les tabous les plus anciens et les plus importants 
correspondent aux deux lois fondamentales du 
totemisme: 
I) ne pas tuer l'animal totem 
2) evitcr le commerce sexuel avec les membres du 
sexe oppose du clan totemique. 
On comprend alors le tabou du toucher: 
Toucher c'est le commencement de la mainmise, 
d'une tcntative d'asservissement. 
On le comprend mieux lorsqu'on envisage 3 tabous 
essentiels : letabou des ennemis tues, celui d_es chefs 
et celui des morts. C'est-â-dire les etranges etrangers. 
hors du commun du fait de la puissance qu'ils peuvent 
exercer â notre endroit. 
Le sens du tabou du toucher s'eclaire : 

C'est : interdit de tuer. 

Le fondement du tabou est une action interditc, 
imposee du dehors et pour laquelle il exists dans 
l'inconscient une forte inclination: le tabou "est dirige 
contre les desirs les plus intenses des hommes". C'est 
le refoulement qui preside â l'institution du tabou 
comme solution collective et â l'elaboration de la 
nevrose individuelle. En postulant la meme source 
dvnamique aux tabous et aux nevroses, Freud etablit 
un rapport intime entre les productions psvchiques 
des individus et les productions des communautes. 

Si nous pensons aux deux lois totemiques 
- ne pas tuer l'animal totem 
- la prohibition sexuelle avec les femmes du clan, 
on peut deduire que l'interdiction taboue a ete mise 
en place pour se proteger de deux desirs primordiaux 
et corollaires: Tuer le pere—Posseder la mere. 

Nous retrouvons done au fondement du tabou, 
formation sociale, creation culturelle, les memes désirs 
constitutifs de notre evolution psychique: les dıâsirs 
oedipiens. Les desirs oedipiens sont la persistance de 
ces desirs primordiaux qui ont engendre les tabous. 
Une creation personnelle a remplace une creation 
culturelle. 
Mais l'une eclaire l'autre. 

Freud voit alors ainsi l'evenement originaire: une 
horde dominee par un chef dont le pouvoir est sans 
limite et qui possedait toutes les femmes, la revolte 
des freres contre lui et son meurtre. Le meurtre oblige 
les fre-res â edicter des interdits pour que ne revienne 
pas la tyrannie du plus fort, c'est l'assassinat du chef 
dela horde qui le constitue pere. 
L'interdit n'est pas edicte par le pere, mais par les fils: 
c'est en ins tituant le tabou du meurtre qu 'ils ınstituent 

' le pere. 
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La Civilisation nait de cette reference paternelle. 
"L'ordre de la culture se manifeste par le combat, le 
meurtre, la rivalite ainsi que par l_e refoulement de ces 
tendances" (Eugene Enriquez) qui continuent â 
persister dans l’inconscient. 
Culture et Civilisation remplissent une fonction 
primaire d'interdictions: le meurtre, l'inceste. Elles 
operent ['interiorisation de ces interdits mais en meme 
temps procurent â leurs membres des satisfactions 
d'ordre narcissique en tant qu'elles les font participer â 
des ideaux communs et â leurs creations. 



Nous abordons donc ici le phenomene socio-culturel 
de l'art. 
1) Si nous suivons Freud, la Civilisation naît de 
l'alliance des freres qui mettent en place les tabous. 
L'art a dü naître de la ritualisation des tabous. Il 
devient un moyen de representation des ideaux 
communs et par la un moven de cohesion entre les 
freres par leur commune communication a l'oeuvre. 
Ex. la misc en place de la Maesta de Duccio qui füt 
pour toute la population de Sienne une fâte collective. 

2) Comme le rituel, l'art est a la fois representation de 
l'interdit et representation du desir interdit. 
L'interdiction de representer Dieu montre qu'il faut le 
tenir a distance, sa representation, dans ce sens lâ, est 
une transgression. 
La question est de trouver une representation 
acceptable par la Societe. 
Ex. la representation du nu dans la Civilisation 
occidentale. . 
Le caractere erotique du nu est camoufle: 
d'une part parce qu'il est sense representer une 
histoire, un mythe, une figure hero'ı'que ou 
allegorique: premiere mise â distance, d'autre part, il 
est porteur, il symbolise les valeurs de la Civilisation: 
la beaute, l'energie, la souffrance. 
Ex. L'Olvmpia de Manet a cte un scandale parce 
qu'elle representait une scene de la vie quotidienne. 

3) L'art representation du conflit entre le desir etle 
tabou et tentative de resolution du conflit. 
Il permet d'echapper au conflit, il est harmonisation: 
image tres precieuse de la realite. 
Parce qu'il a un statut particulier: c'est un espace 
d'illusion qui n'est pas soumis aux imperatifs de la 
realite. 
Espace de jeu oü le desire par la realite n'est pas 
venu entamer la toute puissance des idees qui nous 
permet de croire que le monde est en notre pouvoir. 
Par la l'art se rapproche de la pensee primitive. C'est 
en cela qu'il a un pouvoir magique, heritier de la 
terreur sacree qu'inspirait le tabou. L'image tire son 
pouvoir de l'actualisation de la toute puissance de la 
pensee. 

Dans toute societe, la production d'images a ete 
reglementee et quelquefois interdite. Le tabou a pour 
fonotion non seulement d'interdire le desir, mais aussi 
de l'occulter, de le maintenir inconnu et a la limite 
deünitivement perdu. 
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Tou te l'analvse de Totem et Tabou est une recherche 
de ce desir-evenement englouti â l'origine du tabou: le 
meurtre du pere. 
Le tabou en tant que porteur du desir et de l'interdit 
est dont: un phenomene fondamentalement 
conflictuel puisque le desir refoule a tendance %51 se 
manifester. 
L'art aussi porteur des deux notions contradictoires esr 
par essence conflictuel. 
Ce conflit peut avoir deux consequences: 
- du Göte de la paralvsie: 

. la sclerose de l'art ) 

. la decadence des ecoles ) pour l'art occidental 

. l'academisme ) 
une certaine immobilite, imposee par des regles 
comme dans l'art byzantin et dans cet art, le 
phenomene de l'iconoclasme 

— du cöte du dynamisme: 
l'extraordinaire evolution de l'art occidental: la 
decouverte perpetuelle de nouvelles representations, 
qui apparaissent chaque fois comme une transgression. 

L'oeuvre d'art est jaillissement personnel, mais aussi 
contribution a la societe. 
La dvnamique de la creation s'eclaire alors du 
rapprochement que nous avons fait 
entre tabou et nevrose 

civilisation et nevrose 
et entre art et tabou. 

Si l'oeuvre est une elaboration du conflit entre desir et 
interdit, on peut la mettre en parallele avec la nevrose 
qui est, elle aussi, le resultat de l'elaboration de nos 
conilits psychiques. Mais contrairement a la nevrose 
qui aboutit a la paralysis et au retrecissement de la 
communication, la creation artisti'que permet aux 
individus de communiquer. 
C'est un phenomene de societe dont se distinguerait 
ce qu'on a appele l'art des fous. Il faut seulement 
remarquer qu’en tant que phenomene transgressif, il 
s'adresse a la societe et en meme temps devance ce 
que cette societe attend de lui. Il serait facile 
d'illustrer ce phenomene avec l'art du XXF: siecle et se 
rappele'r la phrase de Cezanne â Van Gogh: "Mais vous 
faites une peinture de fou!" 
Il s'agit donc maintenant en se plaçant du cöte de 
l'artiste d'eclairer le destin et la fonction du conflit 
psychique dans son oeuvre. 
Si nous vovons persister dans le tabou le desir originel 



de faire la chose interdite, on peut considerer le desir 
de peindre comme equivalent d'un desir de toucher'et 
comme transgression de l'interdit: interdit de toucher 
que nous avons vu comme manifestation 
fondamentale du tabou. 

Gezanne souffrait d'une phobie du_toucher et devient 
peintre. Par lâ, il transgresse et toute son oeuvre peut 
ötre interpretee comme une lutte entre le desir et son 
interdit, ce qui l'entraîne pour preserver sa possibilite 
de peindre â inventer de _nouveaux modes 
d'expression. 

D'un portrait de Câzanne je ne retiens que quelques 
traits: - 
— Il a peur de i'emprise des autres eten meme temps 
chcrche sans cesse un "appui moral" 
- Il a toujours eu peur des femmes et renonce tres vite 
â peindre d'apres un modele 
- Il souffrait d'une phobic du contact, le moindre 
frâlement entraînait angoisse et fuite. 
Un tel symptome signs une organisation 
obsessionnelle. Solution de compromis au conflit 
d'ambivalence entre desir et interdit. 
Interdit a un désir fondamental: "l'eros veut 
l'attouchement car il tend a l'union, a-l'abolition des 
limites spatiales entre le moi et l'objet aime". D'un 
autre cete, toucher c'est mettrela-main sur l'autrc, le 
dominer, le tuer. L'attouchernent corporel est donc le 
but le plus proche de l'investİSSement agressif aussi 
bien que__ tendre. 
Or nous voyons cette organisation obsessionnelle se 
manifester dans son metier de peintre. 
Il doute de lui, n'arrive pas â achever, se decourage, 
detruit une partie de son oeuvre mais aussi s'obstine 
et reprend pendant des annees la meme toile. 
La realisation lui donne les plus grandes difficulties 
mais sa faiblesse dans la vie contraste avec l'energie 
qu'il met dans son oeuvre et avec un des caracteres 
fundamental de celle— ci, sa capacite de construction 
qui l'amene a soumettre le monde â l'organisation du 

-- tableau. 

Dans quelle mesure done, l'oeuvre va- t-elle ette 
affectee par les conflits psychiques de son auteur? 

Pendant dix' ans Cezanne aborde tous les genres' mais 
privilegie les scenes imaginaires oü dominent la 
violence sexuelle et la mort. 
Cette violence se manifeste dans sa manierede 
peindre 
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. touche _ 

. couteau 

. plaisir de toucher 
or a partir de 1872/1873 
transformation radicale de maniere et de la 
thematique 
. petites touches paralleles 
. la forme naît dela couleur 
. dematerialisation progressive 
. utilisation du blanc. 
Il ne peint plus selon sa fantaisie mais veut se 
soumettre a la nature. 
Le plaisir impulsif de peindre, le plaisir de la main est 
remplace par l'investissement du regard et de la 
refl'exion. Le plaisir du touchcr qui representait cette 
maniere de peindre est rattrapee par les interdits, d'oü 
la necessite de cette mise â distance que reprösente la 
nouvelle maniere. 

L'acte de peindre etait deja un deplacement du desir 
de toucher, le remplacement du plaisir sensuel de la 
main par l'investissement du regard et de la reflexion 
est un nouveau deplacement. 

Cet envahissement par l'interdit d'un domaine jusque 
lâ preserve est confirme par la transformation _ 
simultanee des themes: les scenes imaginaires 
violentes font place aux baigneurs et aux baigneuses. 

Cezanne, "I'Enlevement” 

Attardons nous sur une des toiles les plus fortes et les 
plus interessantes de la premiere periode, 
l'Enlevement (1867) V. 101. Une force monumental'e 
se degage du groupe central, le dessin est au service 
du mouvement, la tension dvnamique de l'homme 
contraste avec l'abandon dramatique de la femme. 



Mais alors que ie corps 'de—l'homme a une unite 
dynamique remarquable, l'epaule de la femme semble 
posee sur le buste, et le “bras donne une impression de 
corps desarticule. L'ardeur de l'homme et l'abandon 
de la.femme sont renforces par le contraste des 
couleurs ocre-brun et blanc. ' ' 
L'atmosphere tragique de ce tableau me su ggere 
l'identification du corps livide dela femme a un 
cadavre. A ce moment-lâ, me revient un poeme “Une 
terrible histoire” que Gezanne envoyait â Zola _en 
decembre 18, ‘59. Durant une nuit d'or-age, le 
narrateur rencontre Satan. Terrifie, une femme le fait 
monter dans 'sa voiture, 'sa beaute l'eblouit, il se jette %: 
ses pieds: ' ' 

(Je) dispose un baiser sur son sein palpitant; 
Maisle froid de la mort me saisit â l'instant, 
La femme dans mes bras, la femme au teint de 
rose _ 
Disparaît tout â coup et se metamorphose 
En un pâle cadavre aux contours anguleux: 
Ses os s'entrechoquaient, ses yeux eteints sont 
crew-r.. - _ ' ' 
Il m'etreignait, horreurl... 

Ce poeme, je l'entends pour ma part, comme 
l'expression d'un fantasme liant la possession sexuelle 
et la mort, et peut-ette le contact du corps et la mort. 

Cette toile on peut la rapprocher de l'Enlevement de 
Proserpine de Nicolo del Abate, que Gezanne 
pouvait voir au Louvre. Or, Proserpine victime 
enlevee â sa mere, est en meme temps celle qui 
amene la destruction. Le mvthe, dont la richesse ne 
pouvait pas echapper â l'h'umaniste Cezanne, 
condense en un meme personnage des röles 

“contradictoires, de la meme maniere que coexistent 
dans l'inconscient des desirs opposes e't indissociables. 
L'effroi cause par la femme se renverse, coexiste et 
trouve peut—ette sa racine dans le desir de la tuer, 
l'elimination de cette scene et de toutes celles oü 
peuvent se lire en clair le fantasme, tient â 
l'impossibilite dans laquelle Gezanne se trouve de 
poursuivre cet affrontement avec des figures d'effroi. 

Lorsqu'il represente un homme enlevant une femme 
qui a toutes les apparences d'un cadavre, le fantasme. 
inconscient — "la femme se transforme dans mes br'as 
en cadavre" - est reactive. 
]'imagine que cette scene, lorsqu'elle etait peinte, 
apparaissait â Gezanne comme un reve, au moment du 
reveil, une scene enigmatique, etrange et familiere a 

la fois, suscitanl: une angoisse. 

Si la peinture est pour Gezanne une satisfaction 
substitutive, elle est un acte et "realise" en quelque 
sorte le fantasme represente. 
Cet acte, suivant les lois de la nevrose, va tomber sous 
le coup de l'interdit, 
Sa peur des femmes et sa phobie du toucher tiennent 
refoule l'envers meurtrier de son desir. Je fais 
l'hvpothese que ce desir est reactive par Le meurtre, 
La Femme etranglee ou l'Enlevement. Il va devoir 
"refouler ces images qui agissent “a la façon d'un 
evenement recent, mais aussi a la maniere d'un 
traumatisme nouveau, d'une intervention exterieure”. 
C'est-a-dire qu'elies reviennent au createur de 
l'exterieur. Elles reactivent le desir, et par leur 
presencematerielle, sont l'equivalent d'une 
realisation. Mais je vois une troisieme fonetion qui 
vient encore renforcer leur pouvoir traumatique: elles 
representent ce qui jusqu'a lâ ne l'avait pas ete. 
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Cezanne, “Grandes baigneuses’ 

L’eirtreme condensation qui aboutit â l'image peinte 
la situe dans un registre qui n'est pas celui du recit: 
ouverture sur l'inconscient, elle en preserve en meme 
temps l'opacite, et, par 'sa presence materielle, elle 
peut avoir un effet traumatique. 
Les images representantes d’un desir, qui doit etre 
refoule, sont eliminees et rempacees par des scenes de 
baignades. 
Les groupe de Pluton enlevant Proserpine - un 
homme portant dans ses bras un cadavre - devait ette 
elimine. Le theme de violence sexuelle devait ette 
refoule de l'oeuvre et l'interet de 'Cezanne deplace sur 



.' 

le paysage et sur les nymphes qui l'habitent. 
Si l'acte de peindre est le deplacement d'un desir, la 
transformation des themes permet â Gezanne de ne 
pas renoncer 'a peindre des corps. Mais les difficultes 
qu'il rencontre dans la realisation des baigneurs et des 
baigneuses, montre le transport sur eux de la charge 
libidinale. Le desir infiltre les objets de substitution et 
"l'interdit suit ces deplacements et se fixc 
successivement sur tous les nouveaux buts choisis par 
le desir". Lorsqu'il'choisit de peindre des baigneuses 
dans un paysage, sujet Classique et rebattu, Cezanne a 
certainement l'illusion qu'il peut sereinement 
representer une scene pastorale. Il ne sait pas les 
difficultes qu'il va rencontrer pour donner fcrme a cet 
objet de son desir auquel il ne veut pas r'enoncer. Il ne 
sait pas que derriere le corps feminin se profile le 
cadavre de L'enlevernent et l'horreur absolue d'un 
corps deshumanise. Pour masquer l'insupportable qui 
risque toujours de surgir, le refoulement va entraîner 
avec lui tous les signes dela feminite. Je pense ici â 
Franhofer; comme le Vieux peintre de Balzac, 
Gezanne doit dresser "une muraille de peinture pour 
cacher la femme qui est dessous". 
Pour maintenir sa possibilite de peindre des corps, 
Gezanne doit refouler la violence de son desir en 
deplaçant son interet sur des scenes de bain,— 
debarrassees de toute expression dramatique. Mais si 
on considere la lente et difücile transformation du 
corps â partir du cadavre feminin de l'Enlevernent oü 

_ j'ai vu l'eme-rgence d'un desir inconscient meurtrier, 
" on s'aperçoit que le deplacement sur l'objet "neutre" 

n'elimine pas ce desir qui va continuer de façonner ces 
corps. ' 
Il faudrait demontrer que les deformations du corps 
ne s'expliquent pas par des necessites formelles ni 
leur geometrisation. ' 
Progressivernent, ils echappent â leur nature, perdent 
leur particularite physique; n'ont plus de Verite ' 
anatomique. Ge n'est pas l'architecture du corps qui 
interesse Cezanne, mais le corps devenu element ' 
architectural du tableau et element rythmique. 

C'est maintenant le tableau et non le trace d'un corps 
qui exprime l'ordre et l'harmonie du monde. 
Le style dramatique des premieres annees exposait de 
trop pres Gezanne aux interdits. Pour preserver sa 
possibilite de peindre, i1 dut operer un 
bouleversement esthetique, en fait une asce-se: le 
regard et la reflexion remplacent le toucher, les 
procedes illusionnistes sont abondonnes. Cette 
representation dis tanciee et dematerialisee represente 
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un compromis entre le desir et la defense. Mais ici 
contrairement â ce qui se passe dans la nevrose, le 
conflit dynamise la recherche et fait naître de 
nouvelles formes. Il se met au service de l'oeuvre, 
oeuvre qui preserve les tabous du peintre et 
cebendant transgresse les representations admises 
dans la societe of] elle maît. 



YÜKSEL ARSLAN’IN 
SANATINlN _ 
ERKEN DONEMI 
Gönül Gültekin 

Bu bildiride, Yüksel Arslan'ın yapıtlarındaki cinsellik, 
sanatçının kendi ruhsal yaşamöyküsü içinde ele 
alınacak cinselliği, toplumda yerleşmiş cinsel yasaklara 
karşı bir tepki biçiminde ortaya koyması ve bu 
tepkilere karşı geliştirdiği tavır irdelenmeye 
çalışılacaktır. 

Sanat ve tabular konusu, Yüksel Arslan'ın 1967'de 
Ankara'da Fransız Kültür Merkezi'nde açtığı kişisel 
sergisinde yapıtlarının Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
müstehcen görülerek bir soruşturma açıldığını akla 
getirir. Sanatçının, 1950 sonrası çalışmalarından 
başlayarak, 1969'a kadar süren erotik ve düşünsel 
ağırlıklı resimleri, bu bağlamda sanat ve tabular 
konusu içinde irdelenmeye değer. 

Arslan'ın sanatının erken dönemini oluşturan bu 
resimlere bakıldığında, bunların çocukluk ve gençlik 
yıllarına dayanan, cinsellikle ilgili bilinçaltı yaşamının 
birer ruhsal yansıması olduğu söylenebilir. 

Sanatçının gençlik yıllarını ansıdığımızda ise, onun 
bilinçaltı birikimlerinden kaynaklanan büyük bir 
ruhsal bunalım geçirdiğini görebiliriz. Her gece sürekli 
olarak gördüğü iki rüya (ki bunlardan biri, yataktan 
hızla, sırtüsrü yere düşmesi, değeri de, yıldızların 
tonlarca ağırlıktaki taşlara dönüşüp, üstüne gelmesi); 

- uyanıkken de bir süre devam ederek, onun düş 
gücünü zorlamaya başlamıştır. Arslan, bu 
karabasanlardan kurtulabilmek için, 1950'lerin 
başlarında Sigmund Freud'un psikanaliz yöntemlerini 
kendine uygulayıp, psikolojik yapısını kavramaya 
çalışmıştır. Cinsel sorunlarını çözmeye yönelik bu 
çabası, resimlerinde, öncelikle hayvanların cinsel 
yaşamı ile ilgili konuları işlemeye başlamasıyla 
kendini göstermiştir. Bilinçaltı dürtülerle de olsa, 
gerçeğin, en yalın biçimde, düşünsel ve psikolojik 
düzeyde ortaya çıkması, sanatçının, ahlak kuralları ve 
utanma duygularını önemsemeyerek, geleneksel 
kalıplara bir başkaldırı niteliğini de taşır. 

Bu çalışmalarıyla, 1955'te, Maya Sanat Galerisi'nde 
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açtığı ilk kişisel sergisi, "İlişki, Davranış ve Sıkıntılara 
Övgü" adlı 20 resimlik bir diziyi içerir. Elimizde 
örneği olmayan bu resimler, kaynaklardan elde edilen 
bilgilere göre, kuşun, böceğin, balığın, kedi ve 
köpeğin, atın, öküzün ilk cinsel deneyimlerini konu 
almıştı. İnsan figürü yoktu. Sanatçı bunları: 
"İnsanlaştırılmış hayvan dünyası" ( 1) olarak 
değerlendiriyordu. Düz renkli fon üstüne serpiştirilen 
hayvan soyutlamaları, bazan sert, bazan da yumuşak 
çizgilerle işlenmişti. Köşelere yerleştirdiği kuş ve öküz 
başlarının yüzeyde mekanın boşluğunu daha 
güçlendirdiğini belirtiyordu (2). Aslında sonraki 
çalışmalarında da sanatçının mekanı tam olarak 
belirlememe eğilimi görülmektedir. Bu onun fantastik 
anlayışı ile ilgili olmalıdır. Fikret Otyam, figürlerin 
cinsel yaklaşımlarıyla ilgili açıklamasında: "Birbirlerine 
aşkla, istekle bakan iki beygir, biri erkek, biri dişi, bu 
ilişkideler" (3) diyor. Sabahattin Eyuboğlu, bu 
sergideki çalışmaları için Arslan'ı, sanat ortamında 
birdenbire yeşermiş bir sanat ağacı olarak 
nitelendiriyordu (4). Ona göre sanatçı, bilinçaltı ile 
ilgili büyük bir temizliğe başlamıştı. Yüksel Arslan, bu 
resimlerinde tamamen hayvan cinselliğini ele 
almasının nedenini ise şöyle açıklıyordu: "Başka şeyler 
düşünüyor, tasarlıyorum, bir bakıyorsunuz ' 
hayvanlaşıyor tasarladıklarım" (5). 

Yüksel Arslan'ın bu ilk resim dizilerinde hayvan 
cinselliğini sorgulayan tavrı, dört-beş yaşlarında, 
”böceklerin, kurbağaların, kedi ve köpeklerin, atların 
cinsel ilişkilerinin ilgisini çekmesiyle, bunları 
gözetleme alışkanlığına kadar, gerilere dayanır. Onun 
çocukluk yaşam deneyimleri bize, bazı ipuçları verir. 
Evlerinin çevresindeki mezarlık, ona bir oyun alanı 
olmuş, beş yaşında başladığı sokak satıcılığı ise, onu, 
çocuk yaşta, çeşitli insan ve yaşam gerçekleriyle karşı 
karşıya getirmiştirlÖzellikle rastlantısal olarak izlediği 
cinsel görüntüler, olay ve durumlar, masum çocukluk 
dünyasının derinliklerine farketmeden yerleşmişlerdir. 

Bu ilk sergisinde yer alan yapıtlarını oluşturan 
psikolojik temeller irdelendikten sonra, resimlerindeki 
teknik özellikleri ele alırsak, sanatçının yeni 
uygulamalara yönelerek, 1953'ten' sonra kağıt üstüne 
bitki, taş, tuğla, kömür, sabun, gaz ve benzeri sürtüp, 
kazıyarak yeni bir teknik geliştirdiği görülü r. Böylece 
farklı doğal ve işlenmiş maddelerin, alışılmamış 
biçimde kağıt üstüne uygulanması, resme yeni 
dokusal etkiler kazandırmıştır. Sanatçı, bu_tariht'en 
sonra kesintisiz kullandığı bu tekniği, resimlerindeki 
ifadeyi güçlendirdiği ve onları özgünleştirdiği için 



bugün de uygulamaktadır. 

Yüksel Arslan anılarında ilgisini çeken bazı simgeci ve 
gerçeküstücü düşünür ve yazarları-büyük bir tutku ile“ 
okuduğunu belirtir. Bunların baŞında gelen Marquis 
de Sade,. düşünceleri ve yaşantısıyla sanatçıyı 
etkilemiştir. Yine Simgecilik akımının öncüsü olan, 
şiir ve düzyazılarıyla tanınan Baudelaire ve şair 

_ Rimbaud, aktör ve yazar Jarry (düşsel çözümler bilimi 
'patafızik' üzerine yazdığı yapıtları ile), Arslan'ın, 
1959'a kadar etkisinde kaldığıkişilerdir. Bu tarihten 
sonra Nietzsche, üst-insanı tek amaç olarak gören 
öğretileri ve yaşamı ile sanatçı üzerinde 1967'ye kadar 
sürecek yoğun bir etki bırakmıştır. Sanatçının ' 
1956'dan .sonra gerçekleştirdiği yüzlerce desen, bu 
düşünür ve yazarların etkileriyle ortaya çıkmıştır. 
Nitekim bu etkilenmeler sonucu Arslan'ın tıpkı bir 
ruh doktoru gibi davranarak, bu kişilerin 
portrelerinden oluşan bir dizi resim (1958-61) 
gerçekleştirdiği görülür. 

Resmin bir amaç değil, düşünceyi yansıtan bir araç 
olduğu görüşünü benimseyen sanatçı (6), bu 
portrelerinde ya da başka resimlerinde "kendini 
başkalarında bulabiliyor... kendini ararken de . 
başkalarını bulabiliyor" (7).- Paul Klee'nin "Ben bir 
düşünce ressamıyım" (8) nitelendirmesi, onun da 
düşünceyi önemsemesinde etkilidir.“ Ayrıca bir çok 
düşünür, yazar ve şair, düşünceleriyle Arslan'ın 
resimleri için çıkış noktası olmuşlardır. 

Yüksel Arslan'ın sanatyaşamında önemli bir dönüm 
noktasını belirleyen 1959'daki ikinci kişisel sergisi, 

- kendini tanıma çabasına yönelik yapıtları içeriyordu. 
Sanatçının konumuz açısından önem taşıyan bu sergi 
le ilgili açıklaması şöyledir: "1955 Sergisi bitiminde, bu 
diziye bir tepki biçiminde, 'İnsanlı Günler' dizisi 
çalışmalarıma başladım" (9). Konusu Phallisme olan bu ' 
çalışmaları ile ilgili Arslan, "Erotik bir dünya, büyük 
cinsel itimler, kendi yaşantımla ilgili tüm resimler" 
(10) diyor. Ancak yapıtlarına ilişkin özeleştirisi, "Bu, 
bu hayvansı dünyada, insan olmaya giriş ve büyük bir 
ilerleyişti" (11) biçiminde oluyor. Sezer Tansuğ'a göre 
de bu resimler; "...en kaba, en uygunsuz gerçeğin 
lirizmini..."(12) taşımaktaydılar. Bacakları bir kadının 
bacakları gibi biçimlenmiş at başlı yaratık, erken örnek 
olarak, hayvanların insanlaştırılmasına bir dönüşü 
yansıtıyordu. ' 

ı , :  ._-,'.. . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

“At-kadın", 1955 
Ayrıntı. (yeni teknikle ilk deneme) 

Sanatçı 1957'den sonra ise, eşcinsel ilişkileri ele almış, 
yapıtlarında eklem yerleri boğum-boğum parçalanmış 
vücutları ve fırlamış gözleri ile bu figürler, belirsiz bir 
mekân içinde, sanki bozuk mekanik yapılarıyla, 
çevrelerinden kopmuş, kendilerini yaşıyordurlar. 

' Hacıvat ve Karagöz'ün perdede yansımaları gibi, 
ayakları yerden kesik, boşlukta dururlar. İnsanın 
değişime uğrayarak hayvanlaşmasını yansıtan. biçimleri 
ve haykıran yüzleriyle, ruhsal sıkıntılarının derinliğini 
duyururlar. Figürler fantastik ve mitolojik bir 
yaklaşımla işlenmiştir. Bu halleriyle, Yunan vazo 
resimlerindeki mitolojik ve erotik konuları 
çağrı'ştırdıkları gibi, Orta Asya hayvan üslubundaki , 
dekoratifliği, deformasyonu ve hareketliliği de 

. yansıtırlar; Orhan Duru'ya göre sergide, "Kendi cinsel 
devrimini yaşıyordu bay-Phallus Antique, Comte de 

-Phallus...Phallu_s'lar çiçek açıyordu" (13). Yapıtlar 

80 

izleyicide bir yadırgama, bir şaşkınlık yaratınasına 
karşın, sergi 10. gününde dahi yoğun bir kalabalığı 
kendine çekmişti. Ipşiroğlu bu ilgiyi, yeniliğe açık 



olunmakla yorumluyordu (14). Yoksa sanat ve tabular 
yeni bir ilişkiye mi girmişlerdi? 

1959 İstanbul sergisinin böyle yoğun bir ilgi görmesi, 
yalnızca sanatçı-'nın hiç kimseye benzemeyen fıgür 
yorumları ve çizgi gücüyle anlatım biçimi ve erotizmi 
değildi; sanatçının teknik ve kullandığı malzemedeki 
yenilik de dikkat çekmişti. Arslan'ın kumla karıştırdığı 
bitkisel boyaları kullanması, boyanın kazınmasıyla 
elde ettiği dokusal etki bir yenilikti. Öyle ki, bu. 
kazıma bazı resimlerinde, zeminin bir tül gibi olmasını 
ya da içinden ışık saçan saydam bir tabaka durumuna 
gelmesini sağlamıştır Böylece çoğu kez yüzey, bir 
soyut resmi anımsatmış, daha doğrusu lekeci (taşist) 
bir anlatıma ulaşmıştır. Arslan, 1955'ten sonra 
tarihöncesi çağlarda mağara duvar resimlerinde 

_ kullanılan doğal malzemelerden yararlanarak, kendi 
boyasını kendisi yapmaya başlamıştır. Çeşitli 
toprakları, bal, yumurta akı, ilik, yağ, kan, sidik, 
rendelenmiş sabun, bitki özü, çay vb maddelerle 
karıştırarak elde ettiği boyalar, onu özgün renklere 
ulaştırmıştır. Sanatçı halen aynı teknik ve 
malzemelerle çalışmaktadır. 

Bu sergide tanıştığı sanat eleştirmeni Eduard Roditi, 
onu sanat koleksiyonerlerine göndermiş, Andre 
Breton'a çalışmalarından söz etmiştir. Breton, Arslan'ı 
Paris Daniel Cordier Galerisi'nde gerçekleştirilecek 
olan Uluslararası Gerçeküstücüler Sergisi'ne (Aralık 
1959—Ocak 1960) çağırmış, ancak sanatçı pasaport 
almasında çıkartılan zorluklar nedeniyle bu sergiye 
katılamamıştır (15). 

Paris Yaşantısı 

Yüksel Arslan, Eylül 1961'de Raymond Gordier'nin 
çağrısı üzerine Paris'e gitmiş ve bu kente yerleşmiştir. 
Giderken götürdüğü 15 yapıtı başta Cordier olmak 
üzere Breton, ']ean Paulhan, Raymond Oueneau, Jean- 
Jacques Pauvert, Jean Dubuffet ve Jean Paul Sartre 
gibi tanınmış yazar, ressam, şair ve galerici tarafından 
tepki ile karşılanmış, sanatçının deyimi ile büyük bir 
gürültü kopartmıştır. Yapıtlarındaki erotizm ve 
fantazyanın yarattığı şaşkınlık karşısında Arslan, kendi 
yapıtlarını sorgulamaya başlamış ve "İstanbul'dan beri 
biliyordum ki ben sürrealist değilim...o halde gruba 
girmeyeceğim" (16) demiş, ama bir—iki yıl daha 
Dadacılar'ın ve Gerçeküstücüler'in üzerindeki etkisi 
sürmüştür (17). 

Yüksel Arslan'ın çalışmalarından çok etkilenen 

Raymond Cordier, 1962'de galerisinde sanatçının bir 
kişisel sergi açmasını sağlamış, bir çok yapıtını da sergi 
açılmadan önce satın almıştı ama, bu yapıtları farklı 
tekniğinden ötürü hiç bir gruba sokamamıştı. O 
tarihlerde Arslan resimlerine Artam adını veriyor, 
imzasını da Artıları olarak atıyordu (18). Ona göre, 
"Artür'ler resim değil, resimle yazın, resimle şiir 
arasında bir sanat biçimi"ydi (19). Sanatçı busergisinde 
"Homoeu[us-Gucus—Palus/Planus-Phallus-Micrococus" 
adını verdiği dizi resimleriyle izleyicinin karşısına 
çıkmıştı. 1964'te sanatçı,"Sürrealizmin Kaynakları, 
Tarihi ve İlişkileri" adlı grup sergisine,.kendisini 
gerçeküstücü olarak görmemesine karşın katılmış; 
yapıtları, tekniği ve erotik anlatım biçimi ile bir çok 
taninmış galerisinin dikkatini çekmiş, sonraki 
resimleri için-ondan imza alınmıştır. 

Türkiye Sergisi 

Yüksel Arslan, 1967'de İStanbul Alman Kültür ve 
Ankara Fransız Kültür merkezlerinde birer kişisel 
sergi açmıştır. Ankara'daki sergide (3-17 Kasım) yer 
alan yapıtları, hayvanlaşmış insan yüzlerini, atla 
insanın mitolojik bir yapıda özdeşleştirilmesini, iskelet 
insanları, kurt başlı ve kuyruklu insan figürlerini, 
insanın böcekle ve inekle cinsel ilişkisini, cinsel 

- organların ve beynin başkalaşım ve deformasyonunu, 
böcek başlı ve böcek cinsel organlı insan giuplarını _ 
içeriyor ve sanatçının bilinçaltı birikimlerinin güçlü 
patlamalarını yansıtıyordu. 

Artiir 59, 1964 

1967 Ankara sergisi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
" müstehcen bulunmuş ve sanatçı hakkında soruşturma 
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açılmıştı. Görülüyor ki erotik konuların işlenmesi 
tepkiye yol açmıştı. Bunun nedeni, Türk toplumunun 



dini ve ahlâki baskılarla eğitilmiş olmasına bağlanabilir 
ama, kuşku suz sanatçı yaratılarında özgür olmak 
durumundadır. 

Bu soruşturma, biraz da toplumun sanata yabancı 
olmasından, sanata uzak ve dolayısıyla da gereken 
kültür birikiminden yoksun olmasından 
kaynaklanmıştır. Türkiye'de zaman zaman sanatın 
anlaşılmadığı için sınırlandırılmaya ve yönlendirilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Oysa Yüksel Arslan, 
çocukluk ve gençlik yıllarının psikolojik durumunu ve 
cinsel sorunlarının yarattığı bunalımları dile 
getirmede, düş gücünün fantastik anlatımından 
yararlanmıştı. Erotizm onun yapıtlarında bilinçdışı 
ruhsal yaşamının vazgeçilmez yansımalarıdır. Sanatçı 
kendinden hareketle, tüm insanlık tarihini tanımaya, 
sanatın geçirdiği çeşitli üslup dönemlerini kavramaya 
ve bunları özümseyerek, özgün bir anlatıma 
ulaşabilmeyi amaçlamıştır. Yapıtları öncelikle 
tarihöncesi çağ sanatından başlayarak, Anadolu (Hitit, 
Frig), Mısır mumyaları, Orta Asya sanatı (hayvan 
mücadele sahneleri), Mehmed Siyah Kalem'in sanatı, 
Yunan vazo resimlerindeki mitolojik ve erotik 
anlatımlar, Osmanlı minyatürü, mimarisi (türbe), hat 
sanatı, halk gölge oyunu (Karagöz ve Hacıvat), 
Leonardo da Vinci'nin desenleri, Bosch'un fantastik 
dünyası, Picasso, Matisse, Klee ile Dadacı ve 
Gerçeküstücü sanatçılardan etkilenmesi ile geniş bir 
sanatsal yelpazeyi ortaya koyuyordu. Arslan'ın geçmiş 
ve günümüz insanının düşünsel ve iç yaşam 
gerçekleriyle kurduğu bağ, resimlerine yeni bir anlam 
katmıştır. ' 

Yüksel Arslan'ın Ankara sergisi ile ilgili mahkeme dört 
celse sürmüş, sonunda sanatçı beraat ederek, 
savcılıkça elkonulan 10 tablosu kendisine iade _- 
edilmiştir. 

Türk resminde ykş. 1965'ten sonra figür yorumunda - 
başlayan yeni arayışlar, bireyselliğin ve özgür- 
yaratmanın, sanatsal gelişmedeki önemi konusunda 
yeni bir bilinç aşamasını yansıtıyordu. Özgünleşme 
çabaları 1970'lerde yoğunlaştı. Böyle bir çabaya 
1950'lerde giren Yüksel Arslan, erotik ve düşünsel 
ağırlıklı çalışmalarında, Otomatizm'e dayalı fantastik 
anlatımında, çağdaş insanın cinsel tutkuları ve 
bunlardan doğan bunalımlarına eğilmiş, diğer Türk 
ressamlarından farklı bir yolda, özgün sanatını . 
gerçekleştirmiştir. ' 
Sonuç olarak Yüksel Arslan, toplumda cinsellikle ilgili 
yasakların korunmasına yapıtlarıyla karşı çıkmış, bu 

tepkisini, 1967 sonrasında, Toplumcu Dönemi 
"Kapital" (1969—74) ve "Kapital'in Güncelleştirilmesi" 
(1974-80) dizi resimleri hariç (bu dönemde siyasal 
düşünceleri ile ilgili bir gelişme yaşamıştır) (20), 
1980'den günümüze kadar, "Etkiler" (1980-84) 
(21),"Oto-Artür'ler" (1986-90) (22) ve "İnsanın 
Yaratılışı" (1986-90) (23) dizi çalışmalarında, imge ve 
düşünce gücünü yansıtan fantastik yorumlarıyla, 
psikolojik incelemelere, insanın ruh ve sinir 
hastalıklarının cinsellikle ilgisini kurmaya yönelmiştir. 

- O yalnız bir sanatçı olmakla yetinmemiş, bir ruh 
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doktoru gibi davranmıştır. Onun kişiliğini ve sanatını 
etkileyen olayları içtenlikle ele alması, özgün sanat 
kişiliğinin oluşmasında olduğu kadar tabuları aşmayı 
da içermektedir. 
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YÜKSEL ARSLAN ’S EARLY 
PERIOD 

Gönül Gültekin 

In this paper I intend to study the sexuality of Yüksel 
Arslan’s works in terms of his psychological odyssey, 
and to examine the way in which Arslan produced his 
works as a reaction to sexual taboos in society. Iwill 
also be exploring his own attitudes to this reaction. 

The topic of “Art and Taboos’ put me in mind of the 
exhibition Yüksel Arslan held in Ankara at the French 
Cultural Center in 1967, an exhibition which the 
public prosecutor found obscene and subjected to an 
official inquiry. This automatically established an art- 
taboo relationship for all of Arslan’s oeuvre from about 
1950 to 1969, or at least for the majority of his 
pictures, those which had arı erotic-philosophical 
content. ' 

This was his early period, when the work referred to 
childhood and adolescence, reflecting the unconscious 
and its ties to sexuality. 

Arslan’s adolescent years were marked by 
psychological disturbance arising from his 
unconscious. Every night he would have the same two 
dreams, which pursued him even when he woke up 
and obsessed his imagination. In one he saw himself 
falling out of bed face upwards, while in the other 
stars turned to rocks that weighed tons and rained 
down on him. To escape these nightmares he began 
in the early “50s to psychoanalyze himself in Freudian 
terms, attempting to come to grips with his own 
psychological make—up. This effort to solve his sexual 
problems first began to yield results when he made 
the sex life'of animals the subject of his pictures. 
Unconscious as the motive may have been, it was 
clearly also rebellion against traditional stereotypes, 
disregarding morality and feelings of shame, as the 
artist presented reality in its most naked form, on the 
intellectual and psychological plane. 

Arslan’a first one-man show was at the Maya Art 
Gallery in 1955, and consisted of twenty of these 
works under the title “In Praise of Relationship, 
Behavior and Stress." Although we possess none of 

these pictures, we know from contemporary sources 
that they portrayed the first sexual experiences of 
birds, insects, fish, cats, dogs, horses and oxen. There 
were no human figures, though the artist himself used 
the phrase “Anthromorphized animal kingdom” to 
describe the work(1), which had stylized or even 
abstract animals distributed on a field of single color, 
the lines varying between soft and sharp. Fikret 
Otyam reports that the heads of birds and oxen in the 
corners accentuated the central emptiness of the 
canvas(2). ln later work as well the artist would often 
refrain from giving a clearly defined space, something 
that must have been related to his outlook on the 
fantastic. As Otyam writes of the sexual bond between 
these figures, “Two nags, a male and a female, eyeing 
each other with love and desire, have this 
relationship."(3) Meanwhile Sabahattin Eyüboğlu ' 
assessed this exhibition by comparing Arslan to a tree 
which had suddenly burst into leaf in the art world.(4) 
According to Eyüboğlu, the artist had embarked on a 
grand “clean—up” where the unconscious was 
concerned. Arslan himself, speaking of the fact that 
only animal sexuality was treated in these pictures, 
said, “I think of and plan other things, but somehow 
they always come out as animals."(5) For Yüksel 
Arslan, interest in the sex life of animals was nothing 
new, and indeed by the age of four or five he was 
already observing the mating habits of insects, frogs, 
cats, dogs and horses. Arslan’s childhood experiences 
provide helpful clues to his art. A cemetery near his 
home was a playground to him, while at the age of 
five he became a street vendor, bringing him into 
contact with many different types of people, and 
certain facts of life. The sexual encounters and 
situations he must have chanced upon will have 
insinuated their way deep into the world, still 

_ essentially innocent, of this young child.. 
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Having explored the psychological foundations of 
Arslan’s works in his first exhibition, one may turn to 
their technical side, where we see an innovative 
approach in which plants, rocks, brick, coal, soap, 
kerosene and the like are ru bbed and scraped across 
the paper to create unusual textures. Indeed, becaUse 
this technique gives originality and powerful 
expression to a work, the artist has continued using it 
to the present day. 

In his memoirs Yüksel Arslan says that he is a 
passionate reader of certain symbolist and Surrealist 
thinkers and writers. The Marquis de Sade in 



particular has helped to shape the artist’s life and 
thought. Up until 1959 Baudelaire and Rimbaud 
influenced Arslan, as did the actor and author ]arry 
through his works on Pathaphysics, the science of 
dream analysis, but from that year until 1967 it would 
be Nietzsche with his doctrine of the superman as 
only goal, and with his life, who would exert the 
greateSt sway over the artist. Hundreds of his drawings 
after 1956 show the influence. of these philosophers 
and writers, and ultimately Arslan was to create a 
series of their portraits (1958-61) which place him in 
the role of the psychiatrist. 

The artist holds that painting or drawing is not an end 
but a means reflecting mentation(6), and says that in 
these portraits he “finds himself in another,” that 
“seeking himself he may find another.”(7) The fact 
that Paul Klee had said he was an artist of the mind(8) 
had much to do with Arslan giving importance to 
ideas. In fact, the ideas of many thinkers, writers and 
poets have been the point of departure for his 
pictures. 

Yüksel Arslan'a second one-man show (1959), a 
turning point in his career, was made up of works 
through which the artist attempted to know himself, 
and which thus is important from the standpoint of 
the present paper. In Arslan’s own words, “When the 
1955 show was over I experienced a kind of reaction, 
and began working on the series “Days of Man."'(9) 
The subject was phallism, and the artist says of these 
works, “All the pictures have to do with an erotic 
world, powerful sexual urges, and my own life."(10) 
His self-critique, however, was that “This, in a bestial 
world, was a way of becoming human, and a great Step 
forward."(11) As Sezer Tansuğ put it, these pictures 
offered “the lyricism of the crudest, most indiscreet 
fact."(12) As an early example, a creature with the 
head of a horse and the legs of a woman reflected the 
transformation of beasts into human kind. 

After 1957 Arslan took up homosexuality for his 
_ subject matter. The figures in these works, with 

swollen joints, dismembered bodies and bulging eyes 
on an indistinct space, are torn from their context, as 
in their broken-down mechanical structure they seem 
to experience only themselves. Like the images of 
Had jivat and Karagöz on the screen, they dangle in 

' space, crying out as they are transformed into beasts 
and thus, communicating a profound spiritual 
dis turbance. The treatment of the figures is 

fantaStical, with a mythological dimension. Not oı ly 
are they reminiscent of the mythological and eroti : 
subject matter of Grecian urns, they also call to mi ıd 
Central Asian animal figures with their deformatioı.. 
movement and decorative style. According to Orhan 
Duru, in this exhibition “Monsieur Phallus Antique 
was experiencing his own sexual revolution, as was Le 
Comte de Phallus... There was a blooming of 
Phalluses."(13) Although the works were startling and 
somewhat off—putting, even on the tenth day of the 
exhibition there was a large crowd. İpşiroğlu saw in 
this a willingness to accept innovation( 14). But could 
it be that art and taboo had formed a new 
relationship? 

l’lıallismc [, 1958. 

The fıct that this 1959 exhibition attracted so much 
intereSt had to do with the artist’s highly original 
figures, power of line, and formal language, as well as 
the eroticism of the works, but also with novelty of 
technique and materials. For example, the artist 

- mixed sand and vegetable dye, then scraped part of 
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this paint from the surface to achieve an intriguing 
texture. In some of the works the underlying surface 
seems gauze-like, or luminously transparent, with a 
resulting abstraction like that of Tachism. After 1955 
Arslan began mixing his own paints, using the natural 
materials found in prehistoric cave art. By combining 
various types of soil with honey, egg white, bone 
marrow, fat, blood, urine, grated soap, tea and the like, 
he obtained a highly original range of colors. Indeed, 
he continues to use the same techniques and materials 
today. 

At this exhibition Arslan met the art critic Eduard 
Roditi, who arranged contacts with collectors and 



mentioned the artist’s work to Andre Breton. Breton 
in turn invited Arlsan to the International Surrealist 
Exhibition at the Daniel Cordier Gallery in Paris 
(December 1959—January 1960). Unfortunately the 
authorities created such delays in granting Arslan a 
passport that he was unable to go(15). 

Life in Paris 

In September of 1961, however, the artist did go to 
Paris, at the invitation of Raymond Cordier, and it was 
in this city that he settled. The fifteen works that he 
had with him gained a response not only from the 
galleries, but also from writers, artists and poets, 
people such as Breton, Jean Paulhan, Raymond 
Gueneau, Jean Jacques Pauvert, Jean Dubuffet and 
Jean Paul Sartre. In the words of the artist, a big fuss 
was made, as viewers of every stripe were startled by 
the eroticism and fantasy in these works. The result 
was that Arslan re-examined his art, deciding that 
“Since my days in Istanbul I’ve known that] am not a 
Surrealist. In that case I will not join the group."(16) 
Nevertheless, Dadaism and Surrealism were to” 
influence him for another year or so.(l7) 

Raymond Cordier, deeply impressed by Arslan’s work, 
arranged for him to have a one-man show in 1962. In 
fact, a number of the works were purchased before the 
show opened. But his technique was so original that 
he could fit into no group, so he began to call his 
works “Arturo” and sign them Artslan.(18) He says 
that “Artures were not pictures, but arı art form 
somewhere between painting and literature, painting 
and poetry."(19) In this exhibition he presented a 
series of works entitled “Homoculus—Cucus— 
Palus/Planus-Phallus-Micrococus.” In 1964, although 
he did not consider himself a_Surrealist, he took part 
in a group exhibition entitled “The Sources, History 
and Relationships of Surrealism,” and here the 
technique and erotic content of his works attracted 
the interest of several well-known gallerists, who 
commissioned paintings from him. 

Exhibition in Turkey 

figures with the head and tail of a wolf, sexual 
“congress of humans with insects and cows, 

In 1967 Arslan held a one-man show in İstanbul at the ' 
German Cultural Center-and in Ankara at the French 
Cultural Center. The Ankara exhibition (November 3- 
17) consis ted-of works presenting human faces that 
had taken on animal features, figures mythologically 
half horse and half human, skeleton people, human 
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metamorphosis and deformation of sexual organs and 
brains, human groups with the heads an'd sexual 
organs of insects, and similar themes. One may Speak 
of a veritable explosion of the unconscious. 

Artür 61, 1964 

This exhibition was found by the public prosecutor to 
be obscene, and an inqüiry of it carried out. As we-see, 
erotic themes met with a strong negative reaction, the 
cause forwhich lies, we believe, in the rigid moral and 
religious training which children receive in the 
Turkish society. But the artist must be free in his 
creation. This inquiry was carried'out partly because 
society is a stranger to art, uninvolved in it and 
therefore not sufficiently cultivated. It is periodically 
the case in Turkey that because art is not properly 
appreciated or understood, attempts are made to 
restrict it or determine what direction it shall take. 
Yüksel Arslan, however, had problems caused by the 
psychological and sexual stresses of his childhood and 
adolescence, and in attempting to express these had 
recourse to the fantastical side of his imagination. In 
these works erotieisrn is an absolutely necessary 
reflection of the workings of Arslan’s unconscious. 
The artist’s goal, with himself as point of departure, 
was to know all of human history, graSp the various 
periods in the development of art, and by absorbing 
these to achieve his own original style. Taken 
chronologically, his works have been influenced and 
inspired by a vast range of periods: Prehistoric, 
Anatolian (Hittite and Phrygian), Egyptian mummies, 
Central Asian art (depictions of fighting animals), 
Mehmet Siyahkalem, mythological and erotic subject 
matter from Grecian urns, Ottoman miniatures and 



architeCture (tombs), calligraphy, folk shadow plays 
(Karagöz and Hadjivat), the drawings of Leonardo, the 
fantastic world of Bosch, Picasso, Matisse, Klee, and 
both Dadaism and Surrealism — an extraordinarily 
broad spectrum. The bond formed by Arslan with the 
intellectual and inner life of human beings past and 
present gives added meaning to his work. 

The trial of Arslan’s Ankara exhibition lasted four 
sessions, and had a happy ending. The artist was 
declared innocent, and the ten works which had been 
seized by the prosecutor’s office were returned to him. 

After the mid-1960s in Turkish painting, explorations 
in the treatment of the fıgure reflected a new level of 
awareness that individuality and freedom of 
expression play a vital role in the advancement of art. 
In the 1970s there was a significant increase in the 
number of artists pursuing original paths, but Yüksel 
Arslan had embarked on his own path by the early 
50s, treating the sexual obses'sions of modern man, 
and the ımpasses which arise from them, before other 
Turkish artists had entered this territory. 

In conclusion, Yüksel Arslan opposed the sexual 
taboos of society. Apart from a politically oriented 
period after 1967 — “Capital” (1969-74) and “Capital 
Made Ordinary” (1974-80) -— he has worked to show 
the relationship between sexuality and both 
psychological and nervous disorders, deploying 
fantastical imagery which shadows forth the deepest 
imagination, acting not merely as an artist, but as a 
kind of psychiatrist(20). Evidence of this is seen in 
such series as “Impacts”. (1980-84)(21), “Auto- 
Artures” (1986—90)(22), and “The Creation of Man" 
(1986-90)(23). The absence of reserve in his approach 
toward events that influenced his being, and his art, 
not only led him to create highly original works, but 
also to defy taboos. 
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RESİM VE TABUL _ 
OLYMPIA ORNEGI 
Jean Lancri 

Eğer Picasso'nun Avignon'lu Kızlar adlı resminin, 
1907'de, ilk biçimsel kopyalarla Modernizm'i başlattığı 
kabul edilirse, bu kopuşun ilk belirtilerinin de, 
'Manet'nin 1863'te yaptığı ve iki yıl sonra Salon 
Sergisi'nde tam bir skandala yol açan Olympia adlı 
resminde görüldüğü öne sürülür. 

Neden bu skandal? Salondaki izleyiciler, kendisine 
siyahi bir hizmetkâr tarafından, bir müşterisinin 
hediyesi bir demet çiçek sunulan ve çıplak poz veren 
ve küstah bakışları, izleyenleri azarlayan bir fahişe gibi 
hiçbir şekilde idealize edilmeden resmedilen bir 
portreyi biraz ürküntü içinde tanımaya çalışıyorlardı. 
Herkes, kuyruğunu ve tüylerini diken diken eden 
kedide Titien'in ünlü Urbino'lu Venüs'ünün değişmiş 
bir imgesini görüyordu. Kısacası, herkes burada, ters 
yüz edilmiş Goya'ları, Velasquez'leri, Tiziano'ları ve 
onlarla birlikte değiştirilmiş tüm bir klasik modeli 
görüyordu. 

Ancak, bütün bunlar böyle bir yuhalanma nedeni 
olabilir miydi? Sanmıyorum. Skandalın böylesine 
büyük olmasının nedeni belki de bu resmin, sanatı ve 
tabuyu (bu sempozyumun iki teması) alışılmamış bir 
ilişki içine sokmuş olması ve izleyiciden de buna 
katılmasının istenmiş olmasındandır. 

Burada bir varsayımı öne sürmeden önce belirli ön 
bilgilerin verilmesi, ve dikkatlerin bir süre 
Olympia'nın ayrıntıları üzerinde yoğunlaştırılması 
gereklidir. 

Manet'nin resmindeki bir ayrıntı Olympia'nın 
"eli"nden daha fazlası değil. Seçme parça, ölüm 
parçası. Bu elin parmaklarını ayrık olarak düşünen için 
ölüm getiren bir parça. 

Netice itibariyle, bu tabloyla ilgili sadece bir fragman 
üzerinde duracağım, belki de fragmandan da az bir 
şey; aşağı yukarı hiçbir şey. Sadece bir detay belki: 
"hiçbir şey"in detayı. Ancak, sonuçta, sizin ulaşmanızı 
istediğim bu kzi,—bir şey, zaten eserde bizi de o noktaya 
götürecek - kaldı ki, bu "hiçbirşey" göndermesiz de 

değil. 

Bataille, 1955'te Manet üzerine yazdığı kitapta bu 
nokta üzerinde durmuştur. "Kışkırtıcı dakikliği içinde, 
Olympia bir hiçbirşey; onun çıplaklığı, boş bir 
gemiden yayılan bir sessizlik gibi: olduğu şey, 
varlığının kutsal dehşeti — yalınlığının yokluğunun 
yalınlığı olduğu bir varlığın dehşeti." 

Bataille daha sonra, Manet'nin gerçekçiliğini Zola'nın 
gerçekçiliğinden ayıran noktaya dikkat çekerek; 
"Zola'nın gerçekçiliği, betimlediğini belirli bir yere 
oturtmaktan ibarettir; Manet'nin gerçekçiliği ise, — en 
azından Olympia'nınki - betimlediğini hiç bir yere 
yerleştirmemek gibi bir güç olmuştur" der. Hiçbir şey, 
hiçbir yerde: resmin bütünlüğü gözlerimizin önünde 
parçalanıp gidecek. Ancak, nasıl? Bataille bunu pek 
belirtmiyor: ve bu işi bize bırakıyor. 

Olympia'yı incelemeden önce, Manet'nin sık sık alıntı 
. yapmaktan hoşlandığı birkaç yapıtı incelemekte yarar 
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var. Ancak bundan sonra, "Olympia'nın eli"nin 
böylesine etkili olmasını-n nedenlerini daha iyi 
anlayabilmek için, genelde betimlenen hareketin ve 
özellikle de bir işaret parmağının yol açtığı sorunlar 
üzerinde durulacaktır. Resmi bu bakış açısından 
inceleyerek, herşeyin nasıl iki kez tekrarlandığı 
gösterilmeye çalışılacaktır. İkililik hem figür, hem de 
yapıdır. Son derece ustaca bu ikili formun ortasına 
yerleştirilmiş olan "Olympia'nın eli" bir düğüm noktası 
oluşturmaktadır: Sürekli olarak çözülen bir düğüm. 

Manet'nin resimleri, içinde yer aldığı sanatsal hareket 
bağlamında değerlendirildiğinde, onun bu akım içinde 
dolaylı olarak yer aldığı görülür; Manet, bu sanat 
hareketini yanlış bulmasa da, ona çok fazla ciddiyetle 
de yaklaşmaz; yaklaşımı ince ya da alaycı bir 
karasızlığın örneğidir. Olympia kendinden öncekileri 
geride bırakır, onları dengeler, ancak hiçbir zaman 
onların bir kopyası olmaz. Bu açıdan, dikkati çeken 
şey, Urbino'lu Venüs'den Olympia'ya geçiş sırasında 
çıplak kadının arkasındaki perdenin uzaklığıdır. 
Manet, Tiziano'dan Venüs'ün duruşunu almış olsa da, 
erdemli Venüs'ü satılık ve tahrik edici, aşık bir kadına 
dönüştürür. Kedinin ve köpeğin değişime uğraması da 
aynı tarz bir stratejiden kaynaklanmaktadır. Yeter ki 
her hayvanın belirli bir konumda betimlendiği 
değişimin azıcık da olsa farkında olunsun, hemen bu 
başkalaşım izleyiciyi aydınlatmaya ve şaşırtmaya 
başlar. Tiziano'nun resminde, köpeğin başını ayakları 
arasına almak suretiyle oluşturduğu yuvarlaklık 



kadının biçimini, bakışımızı biı: yandan bir yana 
üzerinde gezdirdiğimiz bir tür yatıkf'bir sekiz rakamı 
haline dönüştürür ve ona belirli bir sınır çizer. 
Yuvarlaklık, bu biçimi, bu kadını, figür ve moral olarak 
tamamlar ve bakışımızı simgenin kalıbına daldırır. Bu 
andan itibaren, yatık sekizin sonsuzluğuna iyice 
dalmış olan bakış, artık bir daha oradan çıkmaz. 
Köpeğine ait olan sadakati sahibesinin üzerinde 
odaklaştırarak bir başkalaşıma yol açan bakış, bu 
parkuru gizlilik içinde bir açar, bir kapatır: onun 
böylesine aşkla kendinden geçişi bir başka yerde 
mümkün değildir. Oysa, resimde, sanki "başka bir 
sahne"deymiş gibi, iki hizmetkâr bir şeylerle 
uğraşmaktadırlar; birisi diz çökmüş, diğeri ayakta, ön 
plandaki gelinin düğünüyle ilgili hazırlıklar 
yapmaktalar. Manet'nin parmağıyla işaretlediği 
resimdeki bu düzen olacaktır. Evlilik erdeminin 
amblemini, özel olarak kadının cinsel organını anlatan 
açık saçık bir metafora dönüştürdüğünde, Manet, 
alıntıladığı tablonun ön sahnesinde, geriye dönük bir 
biçimde bir leke ilave eder. Böylece, üstünde 
Venüs'ün figürünün yükseldiği fonla ilgili görüşümüzü 
değiştirir. Tiziano'nun tablosunda ilk planda görülen 
erotik yük, Manet'de, sahnenin gerisindeki çerçeve 
kaldırılsa bile yine de cinsel bir fon etkisini duyurur. 

İlk bakışta, Manet'nin resmi, Zoffany'nin bir yüzyıl 
önce yaptığı yorumla birleşen Urbino'lu Venüs'ün bir 
yorumunu zorunlu kılmaktadır. Zoffany'nin 1772-1778 
yılları arasında yapmış olduğu Hizmet Tribünü adlı 
resimde, Tiziano'nun şaheseri bir dizi resim arasında 
orta yerde temsil edilmiştir. 

Bir kaç amatör sanatçı resim hakkında yorum 
yapmaktadırlar. Sağ tarafta bir adam ayakta durmakta 
ve görünüşte resmi tetkik etmektedir. Kendisi susmuş 
görünse de bakışı konuşmaktadır adeta. Birkaç ipucu 
sayılabilecek ayrıntıyla donanmış olan bu bakış 
(özellikle tablonun üst yanına konmuş _el) yanlamasına 
resmin yüzeyini katetmekte ve Venüs'ün parmaklarına 
kadar ulaşmaktadır. Zoffany'nin mizanseni 
Tiziano'nun tablosuyla ilgili kimi örtülü öğeleribir 
araya getirmektedir: bu öğelerin sıralanışı, ayaktaki 
adamın bakışının onları anlamlı bir biçimde 
belirginleştirdiği ölçüde ortaya çıkar. Gerçekte, 
kompozisyona hakim, aynı çizgi üzerinde birbirine 
karışan bakışın iki "temsili"dir; bir yandan Zoffany'nin 
resmindeki "izleyici"nin bakışı, diğeryandan, "diğer 
sahne" üzerinde ayakta resmedilmiş hizmetkârın 
bakışı. Şimdi de, bu çeşitli görsel ışınların ortaklığında 
neler bulduğumuza bir bakalım. Sağdan sola şunları 
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bulmaktayız: öncelikle, diz çökmüş vaziyette sırttan 
resmedilmiş olan hizmetçi genç kız bir sandığı 
karıştırmakta; sonra, görünüşte hareketsiz duran 
Venüs'ün eli... Zoffany, bu zinciri resmin dışına taşan 
diğer doğrultuya, herşeyin anlam kazanacağı 
izleyicinin gözüne kadar uzatıp genişlettiğinde, 
Tiziano'nun daha önce belirlediği şey üzerinde 
dikkatimizi yoğunlaştırır. Böylece metaforla 
(eğretileme) metonim (addeğişimi), ayaktaki 
hizmetkârın meraklı bakışındaki yan anlam 
transferiyle birleşir; sandık vücutla birleşir; yani 
ayaktaki hizmetkârın, bakışını çıplak vücuttan kaçırıp 
sandık üzerinde odaklaştırmasıyla bu birleşme, 
özdeşleşme gerçekleşir. Bu sonuç ışığında denebilir ki, 
gözlemlenen her iki el — yani sandığı karıştıran ve 
cinsel organı tutan — birbirine karışır; tek anlamlı bir 
yorumu dışlayarak, el hareketleri masumiyetlerini 
yitirirler. Hizmetkârın yan bakışındaki ince alayı 
sağlamlaştırmak için bakışına özel bir önem vermek: 
Zoffany'nin düşündüğü mizansenin anlamı bu olmalı. 
Aynı işi ele alan Manet, bunu tabuyla alay etme 
derecesinde ileri götürür; bu da, kuşkusuz sanat için 
büyük bir kazançtır. Tiziano'nun resminde sadece bir 
tek gelişim üzerine kurulu olan şeyi "Olympiaıı 
kurgusu içine ustaca yerleştirir. Hizmetkârın 
bakışındaki keskinliği Olympia'nın elinin ayrık 
parmakları aracılığıyla uçuşan yıldızlara dönüştürür. 

Resimle ilgili olarak sadece el üzerinde durduğumuz 
için çözü mlememizi biraz daha derinleştirmek 
gerekiyor. Elin hareketinin yarattığı özel değişimi 
anlayabilmek için, bu hareketle ilgili genel bir kuralı 
hatırlatmak gerekiyor. 

Özetle şu denebilir ki, resmedilmiş bir hareket artık 
bir hareket değildir; o, hareketten daha fazla bir 
şeydir. Plastik düzeye kadar bir hareketin önemini 
kavrayabilmek için onu biçimsel görünümlerin 
bütünlüğü içinde değerlendirmek gerekir. Bu, 
herşeyden önce, her türden işaret parmağı temsilleri 
için önemlidir. Bir anda ortaya çıkan bir gösterme 
hareketi, görsel alanın tümünü etkileyerek, izleyici ile 
belirli bir uyum içine girer. İşaret parmağı açılır, yayılır 
ve kapladığı alan bakan için belirli bir çevreye 
dönüşmüş olur: resim, böylece bir kabul, bir karşılama 
yüzeyi, kompozisyon da bir çağrı uzamı haline gelir. 

Resmedilmiş işaret parmağının korku veren bir araç 
haline gelmesinden dolayı kimse şaşırmasın: bu 
konuda bol örnek var. Binlercesi arasından, 
Grünewald tarafından yapılmış Issenheim'in Mihrab 



Arkalığı adlı ünlü resmindeki Aziz Jean Baptiste'in 
işaret parmağını anacağız burada. İşaret parmağının 
yarattığı etki yakın çevresinin çok ötesine taşar. 
Mihrab arkalığının yapay görüntüsü sayesinde, 
parmağın yansımaları birçok panoya yayılır. Neyi işaret 
ettiğini çok iyi gösteren bu parmak ayrıca bize 
herşeyden önce eylemini kendi üzerine taşıdığını da 
göstermektedir. Olduğundan daha büyük resmedilmiş 
olması anatomiye bir meydan okuma değil mi? 
Muzaffer bir Tanrı'nın (İsa'nın) uysal parmağı, 
kendisine eşlik eden yazıyla birlikte uzuyormuş .gibi 
her türlü normun dışına taşar: ILLVM OPPORTET 
CRESCERE. ' 

Bildiğimiz kadarıyla, kendi tarzında tek örnek olan 
Aziz Jean Baptiste'in hareketi, temsil edildiği-resmin 
arka yüzüne kadar etkisini gösterir. Onun işaret 
parmağı, resmin ön yüzü olan görünen kısmın en uç ' 
noktası gibidir; başka bir deyişle, henüz görülmeyen 
arka yüzün eşiği gibi. Parmak burada bir birleşme 
yeridir. Bu durum, resmin açılmasında sadece bir 
eylem olarak da kavranabilir. Gerçekten de, resmin 
sağ panosunu çevirdiğimizde, iki eylem birleşir: Aziz 
Baptiste'in yüzü giderek küçülürken, diğer yanda 
simetrik olarak resmedilmiş Kurtarıcı'nınki büyür. 
Aziz Jean Baptiste'in resmedildiği yüzey, İsa'nın 
etkileyici cephesi, yüzü karşısında karanlığa gömülür: 
güçlü bir ışığın bitkin düşürdüğü bir yüz. Çünkü, 
doğan şey Dirilişten başka bir şey değildir. İsa'nın 
ikinci gelişidir burada söz konusu olan: yani, bir 
anlamda“ bir kabul, bir karşılama yüzeyi ile bir çağrı 
uzamı simgelenmiş olur. O, adeta, mihrab arkalığını 
açmamıza yardımcı olur gibi el ve kollarını açarak, bize 
bakışlarına ulaşma yolunu açar; bize uç noktaya 
ulaşma yolunu açar: Işık halesiyle büyütülmüş ve yüz 
yerine geçen ışığa, gözbebeklerindeki kırmızılığın 
avuçlarındaki yara izlerinde yeniden vurgulanmasıyla 
yaratılan uç noktaya. 

Bizi, el aracılığıyla, tanrının ışıltılı bakışına götüren bir 
işaret parmağı örneğinin tersine, "Olympia" bize elini 
sunar. O, şeytanın yanında yer alabilecek ve bizi 
kadının o karşı konmaz bakışına götürebilecektir. 

Şimdi tüm güçlüklere rağmen bu el üzerinde konuşma 
zamanı geldi. Güçlük daha çok elin göndermesiyle 
ilgili. 0, açık parmakları aracılığıyla, yüzümüze 
dikkatle ve uzun uzun bakmıyor mu? Ne kadar 
parmak varsa, o kadar da işaret parmağı var, ve az 
sonra onun beşten daha fazla parmağı olduğunu 
göreceğiz. Parmakların açıklığı çevre uzamı parçalar 
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gibidir. Bu el, daha dikkatimiz henüz onun üzerinde 
odaklaşmışken, bir anda bakışlarımızı başka yöne 
doğru, örneğin Olympia'nın gözlerine ya da kedisinin 
gözlerine doğru çevirtiı'. Burada, bir bakışla 
yüzyüzeyizdir. Görünene karşın, tek bir bakışla 
yüzyüzeyizdir. Olympia'nın gözlerinden kedisinin 
gözlerine uzanan iki çift göze karşın, bir tek renk ve 
bir tek bakış. Kara bir bakış. 

Kadın ya da çiçek görüntüsü altında kompozisyonu 
oluşturan şey, bu "ikilik"tir, örneğin bu simgesel figür 
altında olduğu gibi: kadın ya da çiçek. İkilik, tabloya 
öylesine bir çeşitlilikle damgasını vurur ki, tabloda yol 
açtığı değişimleri bir bir bulup göstermek artık 
gereksizdir. Ayrıca, yine bu ikiliklere örnek olarak; iki 
kadın, iki plan, iki çiçek yığını, uzamı iki biçimde 
yansıtma (bu konuya az sonra döneceğiz) şalın 
yanlarındaki ikili saçaklar, Olympia'nın bacaklarını _ 
hatırlatan ve bir çift bacak biçiminde resmedilmiş 
çarşaf, birisi soldaki bir kordonla çekilmiş, diğeri sağda 
yere kadar dik olarak inen yeşil perdeler. 

Birbirinden ayrı bir "ikilik", ikili olarak düşünülmüş 
bir ayrılık, ayrılıklaşma: resmin esprisi onu bölen 
şeyde gizli. Yapısındaki böyle bir özellik, bir anlamda 
onun resimsel planda parçalanmasının da formülü 
değil mi? Bu ikili sistem, bizi bir anlamda yerin, en 
azından birleşik bir yerin yadsınmasına — el aracılığıyla 
tablonun ortasına yerleştirilmiş uzamın doğurduğu bir 
tür çelişkiye - ve sonuç olarak da Tanrı’nın 
yadsınmasına götürecektir. Bu noktaya kadar 
gelinebilir mi? Şurasını hatırlatalım: Şeytan ikili 
olandır, ikili olan şeytandır; Tanrı ise, Bir'li ve Üç'lü 
pozisyonlara dayanır. Şimdi, asıl tartışılan konunun ne 
olduğunu daha iyi anlıyoruz. Biraz daha ayrıntıya 
inelim. 

Öncelikle, bakışın gidiş-gelişleri kendisini hissettirir: 
sağdan sola ya da tersi. Örneğin, sağdaki çiçek 
demetine, solda, Olympia'nın saçlarını süsleyen çiçek 
karşılık verir; ancak bu tek çiçeğin pembesi bizi bir 
kez daha sağa yönlendirir, hizmetçinin pembe 
giysisine. İkinci gidiş—dönüş: hizmetçinin siyah rengi, 
bizi Olympia'nın boynundaki siyah kurdelaya 
gönderir; böylece, hizmetçi ile kurdelanın aynı rolü 
üstlendikleri görülür. "Olympia'nın boynundaki 
kurdela", Michel Leiris'in de not ettiği gibi, çıplaklığa 
çekilen son engel, vücudun bu görkemli hediyesinden 
(çıplaklık) önce çözülmesi gereken son düğüm değil 
midir? Hizmetkâr da, gelecek zevklerden önce 
aşılması gereken son engel değil midir? Üçüncü gidiş- 



dönüş: Olympia'nın başının yanındaki beyaz yastığın 
üst ucu, sağda, hizmetkârın siyah eliyle denk gelen bir 
üçgen biçim çizmektedir. Her iki durumda da, bu 
"üçgenler" bir işaret parmağı işlevi görürler ve bir 
yandan Olympia'nın başını ve diğer yandan da çiçek 

. demetini göstererek "çiçek-kadın" metaforuna belirli 
bir değer katarlar. 

Eğer bütün bu detaylar, sadece bizim bakışımızın 
gidiş-dönüşünde birleşmek için birbirinden 
ayrılıyorlarsa, bu gidiş—gelişin kendisi de bir ikiye 
ayırma taktiğini oluşturur: metronomu andıran 
salınımının hiç durmayacağı bir "tik-tak" hareketi 
ortaya çıkar. Bu görsel gidiş-geliş, kompozisyonun 
düşsel uZamında Manet'nin çağdaşlarını oldukça 
şaşırtan bir başka salınımı, daha gerçek olan bir 
salınımı, yani izleyicinin tabloya önce yaklaşıp sonra 
uzaklaştığı her seferde, tablonun dikey yüzüne dik bir 
aksta oluşan bir gidiş-gelişi devam ettirir. Bilindiği 
gibi, Olympia var olmak için bu ikili hareketi zorunlu 
kılar. Çünkü ancak tabloya yaklaşan imgenin 
bozulduğunu görebilir; imgenin yeniden oluştuğunu 

.görmek içinse tablodan uzaklaşmak gerekir. Bir 
"anadyomene Venüs'ü" gibi, Olympia sadece tablodan 
uzaklaşıldığı zaman ortaya çıkar. Yakından 
bakıldığında, görülen sadece renk birikimleri ve 
sanatçının fırça darbelerinin izleridir. Çıplak, resmin 
çıplaklığında silinmiş, öykü ise kompozisyonun 
sessizliğinde susmuştur. Her ilerleyişte, belirli bir 
mesafe eşiği aşıldıktan sonra, parıltılar halinde uçuşan 
tablonun bütün bir mimetik programıdır ortaya çıkan; 
demetin ortasındaki çiçeğin göz kamaştırıcı 
beyazlığında olduğu gibi: artık çiçek açmış halinde 
görülen şey fırça darbelerinin bir demetinden başka 
bir şey değildir. 

Şimdi, bu "detay"ın, gerçek bir "kötülük çiçeği" olan 
bu "detay"ın yol açtığı skandala geliyoruz. Şimdilik 
izleyicinin gerçek hareketinin, yani resme dik olan 
aksta oluşan hareketin, kompozisyonu oluşturan gözün 
gel-git hareketlerini doğurduğunu aklımızda tutalım 
ve biz öncelikle, resmin cephesinde oluşan bu gel-git 
hareketinin hangi temellere dayandığını inceleyelim. 

Düzenli bir salınım, karşılıklı olarak iki baş halinde 
(siyah ve beyaz) iki piramidin doruklarıyla eş olan ve 
biribirinin yerini alabilecek iki yüzü en üst noktaya 
taşır. Böylece, sağdaki çarşaf, vücut ve çiçek yığını 
giderek üçgen alanını daraltır ve hizmetkâr kadının 
pembe elbisesine ulaşır. Hizmetkârın dirsekten 
bükülmüş kolları ilk piramidin yüzeylerini oluşturur: 

piramidin temelini tablonun altına kadar genişleten bu 
yüzeyler şalın ikili saçaklarına kadar uzanır. 

Şimdi de, kompozisyonun öteki yanına doğru gidelim. 
İkinci piramit Olympia'nın büstünü oluşturur. Genç . 
kadının kollarının eğimleri ve yastığın kenar 
kıvrımlarıyla belirlenmiştir bu piramit. Bir an, ikinci 
piramitte metronomumuzun sarkacı hareketsizleşir: 
bu, Olympia'nın kendisini bize doğru çektiği andır. 
Geçici bir duraklamadır bu. Çünkü, bakışımız, 
piramitlerin birinin doruğunda sabitleştiğinde 
diğerinin çekiciliğinden kendisini kurtaramaz. Bu 
arada iki piramidimizin, kapsadıkları alanın 
Olympia'nın ellerinde çaprazlaştırdıklarını kim görmez 
ki? Bu parmakların sahip olduğu gizli harekete, onların 
yol açacağı karşı harekete birazcık da olsa gözümüzün 
duyarlı olması yeterli bunu görmek için. Parmakların 
bu yelpazesidir durmadan piramitlere yerlerini 
değiştirten. 

Eğer, Olympia'nın eli bizi her yere götürüyorsa, 
herşey de yeniden bizi ona kadar götürür. Elin 
işlevlerini kısaca şöyle bir sıralayalım. Herşeyden 
önce, Olympia'nın eli oyunu yönlendirendir: bakışları 

_ olduğu kadar ikili durumları da. Özellikle, uzama 
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belirli bir hareket kazandırır. 0, olduğu yerden çıkmış 
gibidir. Kendisiyle doldurmuş olduğu yeri ikiye 
ayırarak, tablo üzerindeki uzamı etkileyen iki 
yansımaya karşılık verir. Sonuçta, çeşitli değişimlerle 
etkisini çeşitlendirir. Örneğin, bu eli, soldaki şalın 
tüylü saçaklarıyla ya da, sağdaki kedinin kuyruğuyla 
ilişkilendirmemek mümkün mü? 0, aynı zamanda, 
Olympia'nın vücudunu, en azından iki temel çizgi 
halinde ortaya çıkarır: Hemen birden artan ilk eğri, 
çıplak vücudu bir muhafaza içine hapseder, bacakların 
her iki yanından, giderek açılan kocaman bir kadın 
cinselliğini anımsatır. Vücudun olduğu kadar, - 
tablonun da ortasında yatay olarak dalgalanan ikinci 
bir çizgi, Olympia'nın bacakları arasına sokulur ve bu 
çıplaklığı tamamlar. İki temel hareket kendisini belli 
eder burada: göstermek ve saklamak. Olympia'nın eli, 
sakladığı şeyle orantılı olarak gösterir; ancak, sakladığı 
şeyi, hemen gösterir, başparmağı ve işaret parmağı 
arasında bir mini cinsellik organı gibi kıvrılıp 
derinleşen bu kıvrımda görüldüğü gibi açık olarak, ya 
da parmaklarının herbirinin aksı üzerinde 
serpiştirilmiş bir durumda olduğu gibi. Bir ahtapotun 
kolları gibi, bu elin de sekiz parmağı olduğunu 
göreceğiz. Tekrar konuya dönersek, ilk planda, 
Olympia'nın eli, bu elin bizi çektiği ilk yerin dışına 
doğru yayılır: Kötü bir ruhun kutusundan çıkması gibi, 



bu el oradan dışarı çıkar. Başparmağın çok kısa 
gösterilmiş biçimiyle uyum içinde olan kabartısının ön 
plana çıkartılmış olması klasik perSpektifi pekiştirir. 
İzerinde elin belirginleştiği kahverengi fon yavan 
özelliğiyle, her türlü derinlik duygusundan uzaklaştığı 
ölçüde el daha çok ön plana çıkar. Uzamın işlenme 
biçimiyle ortaya çıkan çelişki, bir anlamda hem bir 
"yer" yadsıması, hem de bir ayrılma, bölünme 
anlamına gelir. Bununla birlikte, bu çelişki, aslında, 
bir başka çelişkinin, sağdaki uzamı etkileyen 
çelişkinin bir ikinci benzeridir. Bu uzam gerçekte iki 
açıdan yansıtılmıştır; birincisi, Olympia'nın bacakları 
seviyesinde klasik bir perspektifle, ikincisi de 
bacakların üzerine sarkan çiçek demeti seviyesinde 
dikey bir perspektifle (uzam, burada, Bonnard'ın kimi 
çıplakları gibi işlenmiştir; yani, çıplaklar, banyo 
küvetleri içinde yukardan aşağıya doğru işlenmişken, 
küvet profilden gösterilmiştir). Oysa, Olympia'nın eli 
kahverengi fonla zıtlık oluşturur, tıpkı çiçeklerin 
bacaklarla oluşturduğu zıtlık gibi: her iki çelişki 
birlikte ortaya çıkar ve yarattıkları etki aynı anda 
kendini duyurur. Yeniden, Olympia'nın eline 
dönüyoruz. 

Resmin sol tarafında, genç kadının kalçaları altındaki 
şalın yaldızlı saçağı dikkatimizi çeken bir öğe olarak 
karşımıza çıkıyor. İlk yaklaşımda bu tüylü saçak, daha 
yukarda elin gizlediği cinsel organ üstündeki tüylere 
gönderme yapan bir metaforu çağrıştırır. Böylece, 
Olympia'nın eli, sakladığı şeyi gösterir. Onun varlığını 
farklılaş tırır, onu ayrı ve" gizlenmiş bir öğe olarak 
sergiler. Saçaklarla ilgili ikinci yaklaşımda, saçağın 
tüylerinde yandaki elin parmakları çoğalır. Bu aşırı 
abartma (lıyperbol) yardımıyla, Olympia'nın 
parmaklarının kazandığı önem artar ve parmaklar ile 
şalın sarkan saçakları arasında bir benzerlik oluşur. El, 
dolayısıyla parmaklar, sonsuza dek çoğalır. Böylece, 
saçakla parmaklar arasındaki ilişki sayesinde, 
parmakların çevre uzamı nasıl parçalara ayırdığı daha 
iyi anlaşılır. Saçak, zaten bunu açıkça yapmıyor 
muydu? 

Bu el, diğer yandan, baş ile piramitler arasında gidip 
gelen metronom salınımlarıyla da ilişkilendirilebilir. 
Az önce, bu el Olympia'yı ortaya çıkarır demiştik. 
Çünkü, Olympia vücut olarak eliyle uyum içindedir. 
O, işaret parmağının eğriliğini kendine model yapar. 
Genç kadının vücudu gerçekte, birazdan detayını 
vereceğimiz bir biçimle belirlenir. 

Söz konusu olan, elin solunda (bize göre), karnın 
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kenarlarıyla (göbeğin üstüne kadar) başparmağın 
sınırının oluşturduğu eğridir; ön kol, karın altındaki 
hafif bombeye dikkat çektirerek bu eğrinin sınırlarını 
belirginleş tirir. Eğri, bizi Olympia'yı içine alan çizgi 
üzerine taşır; izleyicinin bakışına sunulmuş bir 
vücudun özetlendiği çiçek demetinin sunuluşuna 
kadar bizi götürür. 

Şimdi de, Olympia'nın bacaklarının altında genişleyen 
yuvarlaklık üzerinde biraz duralım. Bu yuvarlaklığın 
uzaklardan geldiğini söylemiştik. Birinci elin 
gösterdiği şey ikinci el aracılığıyla bu yuvarlak içinde 
belirli bir yayılım kazanır. Peki, el-vücut—çiçek 
demetinin oluşturduğu çerçevede birinci el neyi 
gösterir? 

Öncelikle, kendi dışında elin kendi imgesine yansıyan 
bu üçlü çerçevenin kendisini gösterir. Bu andan 
itibaren, şalın yuvarlaklığı, açılan bir zarf gibi giderek 
kendisini keşfettiren üst kısma yerleştirilmiş çiçek 
demeti gibi, bakışa kendisini bırakan Olympia'nın 
vücudu gibi yayılır. 

Yan dikey yansılamanın onu hep görünür, hep var 
kıldığı ölçüde demetin varlığı kendini daha çok 
hissettirir. Bu andan itibaren de şalın yuvarlaklığının 
zorunlu biçimsel karşılığı olur. Çünkü, bu durumda 
eğrilerin karşı-eğri olmaları söz konusudur: Şalın 
yuvarlaklığı kendi karşı biçimini çağrıştırdığında çiçek 
demeti, ona, ambalajının üst yuvarlaklığıyla tam 
zamanında bu olanağı sağlar. Böylece, çiçek demeti 
figür açısından Olympia'nın vücudunu simgeler ve 
"kadın— çiçek", dahası, bakışın hemen yakaladığı 
biçimiyle "kötülük çiçeği" metaforunu ortaya koyar. 

Böylece, çiçeğin kendisi de ikiye bölünmüş olur. 
Birincisi, yukarıya doğru, pembe elbisenin "V“ 
biçimindeki oyuntusu demetin ambalajının badem 
biçimindeki görünümünü alır. İkincisi, aşağıya doğru, 
demetin badem biçimindeki görüntüsü, şalın 
kıyıladığı Olympia'nın bacaklarıyla demetinin 
kendisinin içinde yer aldığı dev badem biçimini 
tekrarlar. Demetin ambalajı böylece, şalın alt 
yuvarlaklığıyla demetin üst yuvarlaklığının sınırlarını 
belirlediği bir çerçeveyi ortaya koymuş olur. Dahası, 
demete özgü olan bu ikiye ayrılma bu çerçevenin 
büyüklüğünü artırır. Yan dikey yansılamanın 
gösterdiği bu çerçevenin bü tünlüğüdür artık. Bir anda, 
yarıda da gösterilmiş olsa, parmakların çıkıntısı, bu 
çerçevenin bize doğru ve bizim de bu çerçeveye doğru 
ilerlememize olanak sağlar. İkili etki, son derece 



ustaca bir biçimde, şal-demet çerçevesini ön plana 
çıkarır: bizi ilk anda biraz şaşırtan bir etki; 
Olympia'nın elinin açılmış bütün parmaklarıyla 
gösterdiği şey, bir yelpaze gibi açılmış parmakların 
yüzeyde oluşturduğu çerçevedir. Evet, işte bu elle 
skandal yaratılmış olur; bu elin çağrıştırdığı şey 
yüzünden. Badem biçimiyle, kadın cinsellik organıyla. 

Evet cinsellik organı. Elin değiştirdiği biçimiyle... Elin 
onu gösterdiğibiçimiyle: hem köken (avucun altında 
kaybolmuş, parmaklar arasında yok olup gitmiş) ve 
hem de amaç (şal-demet çerçevesi içinde açılıp 
yayılmış): ressamın her fırça darbesinde dayanma 
duvarı, bakışı, kendisine yaklaşmakla körleşen bakışı 
durduran şey. 

Olympia'nın eli gösterdiği şeyi saklar ve sakladığı şeyi 
gösterir. Bu gizlenmiş/saklanmış cinsel organı el ön 
plana çıkarır. Onu temsil uzamı içinde farklı kılar. 
Gizlenmiş olarak, en azından iki defa kendisini 
gösterir. Küçük olarak: elin ortasına yerleşmiş 
durumda (onu farkedebilmek için öne çıkmak 
gerekir)“, baş parmakla işaret parmağı arasında küçücük 
tüysüz bir cinsel organ gibi. Büyük olarak: badem 
biçiminde bir çerçeve içinde belirlenmiş. Bir kusur ve 
aşırılık diyalektiğiyle kendinden geçmiş: parmaklar 
arasındayken çok küçük, badem biçimindeyken çok 
büyük. Onun baş parmakla işaret parmağı arasındaki 
çerçevesine şal-demet çerçevesinin aşırı parlaklığı, 
dahası açık saçıklığı denk düşmektedir. Şal-demet 
parlaklığı, Manet'nin çağdaşlarını ürküten tablonun 
dokusundaki açık saçıklıkla uygunluk içindedir. 

Böylece, resmin davası bile cinselleşir: desen ve renk 
olarak kendi ikili tarzı içinde; kendi dışına taşmış bir 
elin resmi geçitinden hareketle; eğrilerin giderek 
açılımı aracılığıyla. Cinsel organ, resimsel anlamda 
belirli bir donmuşluğa dönüşmeden önce desenin 
kendine özgü çizgileriyle bu yuvarlaklıkları iyice 
ortaya çıkararak bilinen birşey haline gelir: çiçek 
renkleriyle çevresine renk saçarak ve yaklaşanı 
yıldırımlarıyla çarparak resmedilmiş haliyle. Böylece, 
cinsellikle resim arasındaki değiş tokuş gerçekleşmiş 
olur. 

Şimdi de, incelememizin sonuna, başka bir deyişle 
kedinin kuyruğuna dönmek zamanı geldi. Çünkü, el, 
panoramanın kıyılarına kadar belirli bir panik yaratır 
ve boşluğu Olympia'nın ve kedinin gözlerine doğru 
yayar; eğer el, kesin olarak dikkati şal-demet 
çerçevesine çeviriyorsa, bu aynı zamanda dikkati 

yandaki kedi üzerine de kaydırmak olur. 

Olympia'nın vücudunun tamamı, kuyruğunu kaldırmış 
bir kediyi gösteren kocaman bir işaret parmağı rolünü 
oynar. Onun siyah bakışlarıyla yüzleşmek için birkaç 
alıntı yapmamız gerekecek. 

Öncelikle bu "panik etki"den başlayalım. (Bereket ve 
cinsel gücün tanrısı olan "Pan" keçi kafalı ve ayaklıydı; 
ıssız yaz öğlelerinde, kırda, birdenbire ve 
beklenmedik gürültüler kopararak ortaya çıkar ve dört 
bir yana "panik" korkular salardı). El, havadayken 
yerini belirtmediği şeyi cinselleştirir ve cinselleştirdiği 
şeyin de artık yerini belirtmez. Elle birlikte ortaya 

- çıkan bu "panik etki", bu artık bir "hiçbir şey" olan 
özellikle donanır: kadının cinsel organının kuşku 
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duyulan hiçliği. Bu ayrıntının ”hiçbir şeyliği" (bu 
"hiçbirşeyliğin" ayrıntısı) yüzey üzerinde yayılır. 
Örneğin: çarşafın her kıvrımı kadına ait bir 
yarılmışlığı, yatakla ilgili her türlü nesnenin 
kabarıklığı, (şalın tüylü saçağının oluşturduğu yatay 
durumdaki kabarıklık) kadının cinsel organının 
kabarıklığını çağrıştırır. Ancak,“ her defasında bir 
kuşku kalır geriye: cinsellik mi (ya da cinsel organ mı) 
yoksa gerçekten kıvrım mı? Bu da bakışlarımızın 
belirli bir yere sabitleşememesi dernektir. _ 

"Panik etki": bu kavramı kendisine borçlu olduğumuz 
Didi— Hüberman'ın anladığı anlamda kullanmaktayız. 
O, bu sözcüklerle, insanı etkileyen bir durumu, bir 
başka deyişle resmin başkalaşım kapasitesini bir 
detaydan, metonimik bir anlatım gücünden hareketle 
anlatır. Bunu, elin yer değiştirmesinden şalın saçağına 
kadar eserin her yerinde görmekteyiz. Bir işaret 
parmağının temsili yardımıyla etki gücü ortaya çıkar. 
Sonuç: Grünewald'da olduğu gibi lokal davranışa 
global etkidir. Şu fark ki, Olympia'nın elinin global 
planda yansıttığı şey, işaret parmağı ve cinsel organla, 
mimlenmiş bir cinsel organla, gücü artırılmış bir lokal 
"panik etki"nin dağılmasından başka birşey değildir.- 
Bu nedenle, bu tabloda görülecek hiçbir şey yoktur. 
Kesinlikle âığbirşey. 

Eğer, bu, temsilin bizzat yansıttığı şey, onun dünyası, 
bu "hiçbir şey"in yerini almak için çağrılan bir kadın, 
çiçekler, bir kedi, vb., olmasaydı. Temsilin ilk 
planında, el tam bir baskı öğesidir. O, bir temsil 
oluşturur: 0 "hiçbir şey”i temsil eder: 0, kendisini 
temsil olarak ortaya koyar. Özellikle de, bir ahtapotun 
kolları gibi öne yayılarak bir temsil oluşturur. 



İkinci alıntı olarak, "Madame Edwarda"da, Bataille, 
kadın kahramanının cinsel organını bir "paçavra"yla 
karşılaştırır. Şöyle yazar: "Edwarda'nın tüylü ve 
pembemsi ve bir ahtapot gibi tiksindirici "paçavralar"ı 
bana bakıyorlardı". Olympia'nın "paçavraları" da el, 
şalın tüylü saçağını okşarken, bize aynı tarzda, gerçek 
paçavralar gibi bakmıyorlar mı? Bir seyirlik nesne 
olarak parçalara ayrılmış bu resim Galerideki 
ziyaretçileri ürkütebilirdi ancak. Bu "detaylar"ın 
gerçekliği bizi pek yanıltmasın; imgeyi yapan, yaratan 
şey - yani el - saçak çağrışımını bir yerde donduran 
şey, temsilin dokusunu bozan, mekânı dağıtan, 
izleyiciyi şaşırtan şeyden başkası değildir. Bunu 
kesinlemek için tabloya iyice yaklaşmak yeterli. 
Olympia'nın gerçekliği aslında, sonuç olarak bizi onu 
"hiçbir yer"de belirleyememeye götürür. 

"Yadrzma'hın yerine "Hiçbir şey:"i koyduğumuzda 
Freud'un fetişizmine bir anıştırma yapmış olacağız. 
Freud'a göre yadsıma ile fetişizm arasında belirli bir 
bağ vardır. Freud'un hipotezi kısaca şöyledir. Kadının 
da bir penisi olduğuna inanan ve tesadüfen onun ona ' 
sahip olmadığını keşfeden erkek için, bakışını tam ön 
noktaya sabitleştirme önüne geçemediği bir dürtüdür. 
"Korkunç" keşiften önce gelen an içinde farkedilmiş 
son nesne bu şekilde bir fetiş düzeyine ulaşır. Bu 
fetişe cinsel bir anlam yükleyerek - tüyler, etek, 
sıklıkla da ayakkabı - bir anda erkek, cinsel davranışını 
bir yana bırakır; artık, onun cinsel davranışı "görüş"e, 
"görmediği şey"e endekslidir. 

Bu senaryoyu resmimize taşıdığımızda ne çıkıyor 
ortaya? Bakışımız bir değişiklikten diğerine gidip 
gelirken, örneğin şaldan kediye doğru yöneldiğinde, 
bu yarış, bu gerçek kovalamaca, sonuçta gerçek bir 
fetişin imkânsız arayışını anlatmıyor mu bize? Bu yarış 
lokal olarak başarısız olduğu ölçüde, ki bu da onun 
hareketini devam ettirir bir anlamda, yapının da 
hareketini global olarak sağlamaz mı? Çünkü, burada, 
hiçbir şey bakışı alıkoymaz, hiçbir şey onu durdurmaz, 
bir yandan bütün materyalitesiyle resim diğer yandan 
bütünlüğü içinde düşünülmüş temsil olmasa. 

Resme doğru ilerleyelim, çıplak silinir, resmin 
çıplaklığı kendisini duyurur. Fırça darbeleri üzerinde 
duralım bir an; geri geri gidelim, Olympia yeniden 
ortaya çıkar. Bu kez temsilin karşısında, tekrar fırça 
darbelerine bakalım. Eğer hiçbir değişiklik tek başına 
ele fetiş niteliği vermiyorsa, ona bu özelliği kazandıran 
bütün temsildir. El için bir tür mücevher kutusu 
yerine geçen temsil, görmek istediğimiz şeye büyük 

ölçüde bir ekran, bir engel oluşturur. Lokal olarak 
sürekli bozulan ya da fazla yaklaştığımızda etrafa 
parıltılar saçan bir ekran veya engel. Fırça darbelerini 
bir an için unutmuş olmamız temsil ekranını, engelini 
karşımıza diken duraklamamızın nedeni olur. Bakışın 
bu geri çekilmesi durumunda, çok yakından 
algıladığımız bir resimsel gerçekliğin reddi başka bir 
deyişle yadsınması ön plana gelir. 

Böyle bir bağlam içinde, Olympia'nın, kendisini işin 
içine sokacak bir senaryoyu yansıtmasında şaşılacak 
bir şey yoktur. Çünkü, tablonun sağ ucunun bizi 
götürdüğü şey bu olmalıdır. Burada, Olympia, 
ayağından çıkmış olan terliğinin ucuyla, cinsel 
organını bakışa sunar; kuyruğunu dikleştirmekte olan 
kedisini işaret eder. Ve bizi bir anda tablonun 
metronomu hatırlatan son salınımının ucuna taşır. 
Ancak, bu konuya girmeden önce, bizi oraya götüren 
parkura dönelim. ' 

Kuşkusuz, fetişizm, Olympia üzerine yapılmış 
çözümlemelerin çoğunda yer alır. Yaldızlı terliklerle 
ilgili olarak hep vurgulanır ve, genç kadının sağ 
bileğinde taşıdığı yaldızlı bilezikle de sıklıkla 
ilişkilendirilir. Terlikler ve bilezik fetişizme olan ilgiyi 
gösterirler. Fetişizmin birer göstergesi olarak, 
öncelikle terliklerle kedi arasında, yani, Freud'a göre 
yadsıma süreci olan şeyin işareti gibi bir işlev 
üstlenirler. ' 

Belirli bir yerde olmaktansa, kompozisyonun 
salınımsal yapısında yer alırlar. "Tik—Tak" taktiği: 
Onların üzerinde sırayla bakışlarını sabitleştirenler 

' için, bu aksesuvarlar süsledikleri organların 
görüntüsünü değiştirirler. Onları, uzayabilen, bir 
yandan diğer yana gidip gelen metronomun 
hareketlerine göre biçimlendirilebilen bir macuna 
dönüştürürler. Bu gidiş—geliş perspektifi içinde, 
bacaklar, bileziği taşıyan bilekle birleşmek için 
kıvrılmışa benzerken, bu bilek, irileşiyormuş ve 
ayaktan çıkarılmış olan terliğin uç noktasına kadar 
bacaklar boyunca genişliyormuş izlenimi vermektedir. 
Böylece Olympia'nın vücudu, hem fıgürsel, hem de 
düşsel olarak, önce yastığa dayanmak için kendi 
üzerine kapanan, daha sonra da kediyi göstermek için 
yayılan bir işaret parmağına göre bir işlev üstlenir. 

Netice itibariyle, yine bir parmak. Neden? Düşselliğin 
yasalarına uyması yüzünden. Kadın organının kara 
bakışının bütün çıplaklığıyla farkedildiği bir parmak. 

_ Merleau-Ponty'ye göre bakışın yapısını yansıtan, 
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Duchamp'a göre de aynı zamanda "nesne—mızrak"ı 
hatırlatan ve eldiven parmaklarına dönüşen bir vajina 
gibi Olympia'nın her parmağı, bir kabartı, bir çıkıntı 
oluşturur ve, kedi kuyruğu biçiminde, tablonun sağ 

kıyısında tek başına yükselen bu ek parmağa kadar 
bizi götürür: orada, artık bu vajina kendisini iyice 
gösterir, kedinin gözleri aracılığıyla bakışını 
üstümüzde sabitleştirir. Burada ise, adeta hırlayan bir 
bakış buluyoruz. Nasıl ki bağırma, sesin doğal 
sınırlarını aşmayı anlatır, burada da görme sınırlarının 
ötesine taşan bir_durumdan söz etmek olası. Cinsel 
organın, yörüngesi dışında el görüntüsü altında, 
parmakların her biri üzerine endekslenmiş "bakış"ı iki 
uca doğru taşınır: Kedinin kuyruğunun, bize doğru - 
metronomun salınımı başladığında — fırlatıp attığı 
Olympia'nın gözlerine kadar. Böylece, bize fırlatılan 
bakışın keskinliği lokal değil globaldir. Cinsel organın 
ortadan kalktığı hafifçe kaymış bir elden kaynaklanan 
bu bakış, gösterge olarak kedinin kuyruğu aracılığıyla 
panoramanın bütünlüğü içinde doruk noktasına ulaşır. 

Bakışın uluması, çığlığı. Bir kalabalığın çığlıkları gibi. 
Şaşırtma etkisi. "Pembe ahtapot" etkisi. Sekiz kollu 
ahtapotun sekiz parmağına burada, bir dokuzuncusu, 
kedinin kuyruğu eklenir. Bütün bunlar, bize aslında, 
doğrudan doğruya Olympia'nın elinden kaynaklanan 
çizgileri göstermeyi çağrıştırır. Beş doğal parmağa, 
bileği ve sağ kalçanın üst sınırını gösteren iki çizgi 
eklenir. 

Bütün bu çizgilerinıbir işaret parmağı görevi 
üstlendikleri söylenebilir. Ayaktan çıkarılmış terliğe 
.kadar serçe parmağından itibaren başlayarak ' 
bacakların arasına doğru yönelen çizgiyi yeniden 
izlemekle yetinelim şimdi. 

Üçüncü alıntımızda, "Resim Kitapçığı"nda, Leonardo 
da Vinci, her nesnede, temel aks olarak, bütün 

. yaygınlığı içinde yılankavi bir çizginin yönlendiği özel 
bir tarzı yakalamayı öğütler. Bu noktaya geri dönmek 
'boş: Bizim tablomuzda, vücudun ortasından geçen 
çizgiden daha yılankavi bir çizgi olamaz. Şal - bacaklar 
- çiçek demeti çerçevesi içinde, bütün yaygınlığıyla 
bizi yönlendirerek vücudu var edendir 0. Cinsel organ 
metaforunun da doğduğu andır o. Böyle bir çizginin 
işaret parmağı yerine geçmesi ve kediyi göstermesidir 
bize dördüncü alıntımızı yaptıran şey. İskenderiye'li 
Philon'a göre nedir şeytan? "İnsandaki kadın ve ' 
kadının oyuğundaki yılan kıvrılması". Eğer "yılanın 
kıvrılması" kadının bacakları arasında kendine bir yer 
buluyorsa, o zaman, yılan çok yakından figürün 
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davasına, Olympia'nın hem biçimsel, hem de kadınsal 
var olmasına katılır. Philon'un sözlerindeki ilk kısmı 
da atlamayalım: Şeytan, insandaki kadındır. Resmimiz 
de buna olanak tanımıyor mu? 

Resmin "yılankavi çizgi"si neyi gösteriyor aslında? 
Kuyruğu yılan gibi kıvrılan bir kedi. Başka bir deyişle, 
kadınsı bir dallanmaya boyun eğmiş erkeksi bir dikiliş: 
Kadının düzelttiği, şeytanlaştırdığı bir erkek amblemi. 
Tablonun izleyenler üzerinde yıkıcı bir etki yapan 
kabulü sırasında, karikatürler alay etmek için bu 
kuyruğun uzunluğunu abartıyorlardı. Çoğunlukla da, 
onu bir ”1" harfi gibi dimdik gösteriyorlardı. Bu bir 
yanılgı değil miydi? Skandal, sadece bunun fallusu 
hatırlatmasından değil, kadınsı olana karşı dalgalanan 
bir fallusun teşhirinden gelmiyor muydu? Dayanılmaz 
şey, kaçınılmaz olarak, "insandaki kadın" ve şeytanın 
eseri olarak algılanmış olmasından geliyor skandal, 

Bitiriyoruz. Resmin "sonuc"uyla ilgili karmaşayı 
değerlendirmek için gerekli olan bütün öğelere sahip 
değil miyiz? Olympia'nın ayaklarına dönelim; iki terlik 
bize kediyi gösterir; bir üçgen oluşturan iki terlik. Bir 
yelpaze gibi açılmış olarak kompaslarının açıklığında 
kedinin bütünlüğünü gösterirler. Birisi bizi tam 
kedinin ayakları altına götürür, diğeriyse kuyruğun 
üstüne. Bu şekilde, Olympia'nın eli, vücudu 
bacaklarının "yılankavi çizgi"si ve "şeytanın eseri" bizi 
ucu çatallaşmış bir işaret parmağına götürür: 
Olympia'nın bakışının netleştiği son "metronom 
darbesi" olan kedinin vücudunu silip süpüren ve 
aşağıdan yukarıya oluşan bir sonuncu salınım alanı 
açmak için. Birincinin, içinde ikileştiği son tuzak; 
kadın, çiçek, başlar, piramitler olarak bütün 
kompozisyonu netleştiren tuzak.. Bir kez daha ne 
görüyoruz? Kedinin germen-vücudu, dikelen kuyruğu, 
ona eklenen kadın, cinsel organın göz işareti,_kısacası, 
eylemde bile görselleşen şeyler. Son“ salınım bizi 
göremeyeceğimiz şeyin bakışınagötürür. Bu da, fetiş 
düzeyine indirgenmiş terlikler üzerinde bakışların 
odaklaşması demektir. Bununla birlikte, eğer temsil 
sahnesinde bu terliklerle fetişizmin amblemi ön plana 
çıkıyorsa, bu, bakışlarımızın hareketine kadar. onun 
kendisini dikte ettirdiği anlamına gelmez mi? Bu 
resmi gözlemlediğimizden bu yana ne yaptık? Yatay 
bir aks üzerinde soldan sağa (ya da tersi) oluşan bir 
salınımdan, dikey bir aks üzerinde aşağıdan yukarıya 
(ya da tersi) oluşan bir sonuncu salınıma geçtik. Eğer, 
bakışlarımızı cezbeden salınımlar, başın hareketleriyle 
anlam kazanıyorsalar, o zaman, biz de, yatay- 
salınımdan son dikey salınıma uzanan çerçevede, 
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yadsımanın alışılagelmiş davranışını, kabullenmenin 
davranışı yerine koyduk. Başka bir deyişle, yadsıma 
senaryosunu yansıttık, çünkü onun mantıksal 
skandalını sürdürdük: yatay salınımdaki esere "hayır" 
ya da son salınımda kendisini dikey olarak doğrulattığı 
biçimiyle "evet" demek. 

. Manet, salınımın, yadsımanın, dağılmanın, bir 
gösterge hareketinin yardımıyla oluşan "panik etki"nin 
bir araya gelmesiyle, çiçeğin figüral kararsızlığındaki 
bu göz kamaştırıcı parıltı olmasa, ancak resme 
yakınlaşmamız kaydıyla, görebileceğimiz fırça 
darbelerinin izlerini sunan bu parıltı olmasa, Afroditin 
köpükler içinde doğuşunu anımsatan ve birer köpüğe 
dönüşen bu fırça izleri olmasa, aslında görülecek hiçbir 
şeyin olmadığı bir tablo sunar bize. 

Olympia, ortaya çıkmak ve bu resimde görünebilmek 
için savaştığında, bir günün köpüğü, yani Victorine 
Meurent'ün İkinci İmparatorluk döneminin bir 
fahişesi olarak poz verdiği bu geçici durum, her zaman 
görülen, her zaman var olan bir köpük, Venüs'ün 
ortaya çıkmak için içine daldığı köpükle birleşir. 
Olympia, satılık biri de olsa, her Venüs'ün, 
mücadelede kazanılmış ve ortaya çıkmakta olan bir 
güzellik fonu üzerinde belirdiğini hatırlatır bize. 

Edouard Manet, “Olympia", 1863 
Tuval üzerine yağlı boya, 1,305 x 1.900 

Manet'nin meydan okuyuşu, Goya'nın, Velasquez'in 
ya da Tiziano'nun ötesinde, sanat tarihini özetlemek 
değil, ancak onu, mitik kökenlerinden biriyle 
yenilemek olacaktır: Apelle'in hayatının son 
dönemlerinde yapmış olduğu "Aphrodite 
anadyomene". Manet'nin meydan okuyuşu kaybolmuş 
bu resmi bilinçaltı bir model olarak almış olmasıdır. 
Antik dünyanın bu şaheseriyle yarışmak, çağların ve 
suların dibinden bize seslendiği biçimiyle Apelle'in bu 
son tablosuyla boy ölçüşmekz-sanatın ve tabunun sıkı 
sıkıya birbirine karıştığı sularda... 
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PEINTURE ET TABOU: 
LE CAS D’OLYMPIA 

Jean Lancri 

Si Les demoselles d’Avignon de Picasso inaugerent la 
modernite avec les premieres ruptures formelles en 
1907, les premisces de cette rupture se reperent, est—il 
l’usage de dire dans le tableau que Manet peignit en 
1867 et qui deux ans plus tard provaqua au salon le 
scandale que l’on sait. 

Pourquoi ce scandale? Certers, tout visiteur du salon 
identifiait, horifie, un modele nullement idealise en 
l’occurence Victorine Meurent, qui posait nue, telle 
une prostituee dont le regard effronte l’apostrophait, 
tandis qu’une domestique noire lui apportait, comme 
present de quelque client, un bouquet de fleurs. 
Chacun reconnaissait agace, dans le chat qui herisse 
poil et queue, l’avatar coquin de la celebre Venus 
d’Urbino. Bref, le tout venant, voyait bien lâ, les 
Gova, Valesquez ou Titien subvertis, et avec eux, tout 
modele Classique travesti. 

Mais etait—ce suffisant pour provoquer tel tolle? Je ne 
le crois pas. Si le scandale fut si grand , c’est peut-etro 
parce que le tableau de Manet engage arı: et tabou (les 
deux termes de notre symposium) dans un commerce 
des plus singuliers auquel, â son corps defendant, le 
spectateur est convie. 

Aussi vous soumettrai—je une hypothese. Mais - 
suspense obligue— je ne la risquerai qu’in fine, en 
queue d’expose, si j’ose dire. Car l’etalissement de 
cette hypothese necessite au prealable l’effort de 
quelques informations ainsi qu’une deambulation 
particulere du regard, une attention qui vagabonde et 
parfois se devergonde au fil des courbes d’Olvmpia, 
de ses plis et replis. 

Comme le temps de parole m’est compte, du tableau 
dc Manet je ne garderai qu’un morceau. Mais c’est un 
morceau de choix, rien de plus -mais rien de moins— 
que la main d’Olympia. Morceau de choix, morceau 
de mort: mortifere pour qui, sensible â leur morsure, 
considere ces doigts en ecart. Du tableau, par 
conséquent, je ne conserverai qu'un fragment et sans 
doute moins que cela : presque rien. Rien qu'un detail 

si ce n'est moins encore : le detail d'un rien. Mais ce 
RIEN auquel je vous propose d'aboutir puisque 
l'oeuvre nous Y conduirait — ne scrait - ce, comme on 
le verra, que pour le N IER-, ce rien n'est pas sans 
references et non des moindres. 

Bataille, dans le livre qu'il consacre a Manet en 1955, 
insiste sur ce point. 

"dans son exactitude provocante, elle n'est rien 
sa nudite est le silence qui s'en degage comme 
celui d'un navire vide: ce qu'elle est, est 
"l'horreur sacree" de sa presence - D'une 
presence dont la simplicite est celle del 
l'absence." 

Plus loin Bataille note encore ce qui separe le realisme 
de Manet de celui de Zola: 

"le realisme de Zola situe ce qu'il decrit, le 
realisme de Manet-celui du moins de l'Olympi - 
cut une fois le pouvoir de ne le situer aalleparf'. 

Rien, nulle part: le "tout - ensemble" du tableau se 
disloquerait sous nos yeux. Sans doute Mais 

- comment? Bataille ne le dit guere : il nous en laisse la 
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tâche. 

Avant d'aborder le tableau lui-meme, nous 
examinerons les deux ou trois oeuvres qu'il se plait â 
citer, histoire de preciser l'impertinence de leur 
evocation. Puis, afin de mieux apprecier comment la 
main d'Olym'pia etend son empire, nous rappellerons 
les problemes poses par le geste peint en general, par 
la representation d'un index en particulier. A etudier 
le tableau dans cette perspective, nous esperons 
montrer comment tout y revient deux fois. Le double 
y frait figure et structure. Diaboliquement installee au 
coeur de cette configuration duelle, la main d'Olvmpia 
*; ferait 11e d: un noeud qui constamment se defait. 

A comparer le tableau de' Manet avec les oeuvres dans 
la lignee desquelles il s'inscrit, on s'aperçoit qu'il s'v 
inscrit comme de biais: sinon en faux, du moins 
toujours en leger, subtil ou blasphematoire porte-â- 
faux. Olympia tout a la fois double ses precurseurs et 
les decale, jamais ne les decalque. Exemplaire â cet 
egard s'avere l'ecart que subit le rideau dispose 
derriere le nu, lors du passage de la venus d'Urbino â 
Olympia. - 

De meme, s'il reprend au Titien la pose de venus, 
Manet transforme cette Varım poğaca en amoureuse 



venale et provocante. La metamorphose du chien en 
chat roleve d'une strategic de meme nature. Elle 
eclaire et sidere pour peu que l'oeil considere la 
configuration formelle oi] chaque animal prend 
position. Dans le tableau du Titien, l'arrondi du chien 
love sur lui-meme prolonge et clöt, sitöt eclose, la 
forme de la femme en une sorte de "huit" couche oü 
netre regard enamoure circule en boucle. Cette forme, 
cette femme, l'arrondi les accomplit figuralement et 
moralement, coulant notre lecture clans le moule du 
symbole. Loge des lors dans l'infini du "huit" couche, 
le regard n'en sort plus. S'il effectue la metaphore, 
deviant vers la maitresse la fidelite qui s'attache a son 
chien, il n'cuvre ce parcours que pour le replover en 
huis-clos : son "transport" amoureux ne peut se donner 
licence ailleurs;' par example, il ne peut deriver au 
second plan. Or lâ, comme sur une "autre scene" 
s'affairent deux servantes; l'une accroupie, l'autre 
debout,-elles preparent, a-t-on coutume de dire, les 
noces de l'epousee du premier plan. C'est ce dispositif 
que Menet va pointer du doigt, soit de la queue de 
son chat. Lorsqu'il devoie l'ernbleme de la vertu 
conjugale en une metaphore expliciternent grivoise du 
sexe feminin, Manet, par cette accroche meme, 
introduit retroactivement un accroc dans l'avant-scene 
du tableau qu'il cito. Ainsi change—t—il notre approche 
du fond surlequel s'enleve la figure de Venus, pour ne 
pas dire toute venuste. F ond sexuel s'il en est, dont la 
charge erotique fait irruption au premier plan du 
Titien - disruption en surface d'Olîmpi -, une fois 
ötee la clöture du dispositif qui la maintient sur 
l'arriere de la scene. ' ' 

Au demeurant le tableau de Manet surimpose alors 
une lecture de la Venus d'Urbino qui rejoint celle 
qu'un Zoffanv suggerait deja un siecle auparavant. 
Dans La tribune des Offices que Zoffany peignit en 
1772—78 le chef-d'oeuvre du Titien est represente au 
milieu d'une multitude de tableaux. II se detache au 
premier plan, entoure d'amateurs qui le commentent. 
Un homme se tient debout sur son core droit. 
Manifestement il contemple notre tableau. S'il se tait, 
son regard n'en est pas moins eloquent. Balise par 
quelques jalons - notamment la main qu'un deuxieme 
"dilettante" pose sur le coin supericur droit du Titien-, 
ce regard raye en diagonale la surface du tableau pour 
aboutir lui aussi aux doigts de Venus. La mise en 
scene de Zoffany equivaut, par son biais, â une mise 
en chaine d'elements discrets de la composition du 
Titien : leur concatenation s'effectue d'autant mieux 
que le regard de l'homme debout les fait saillir 
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significativement. Au vrai, deux regards accompagnent 
l'0peration, deux "representations" du regard qui se 
confondent sur une meme ligne, : d'une part le regard 
de l'observateur campe par Zoffanv, d'autre part celui 
de la servante debout sur ["'autre scene". Or que 
trouvons-nous sur le fil common de ces divers ravens 
visuels? De droite a gauche ceci: d'abord l'autre 
servante, soit une jenne fille vue de dos, accroupie, 
prise - surprise? - â fouiller dans un coffre, puis la 
main de venus, apparemment immobile. Quand 
Zoffany prolonge cette chaine dans l'autre direction, 
hors tableau, jusqu'a l'oeil de son observateur d'oü le 
sens va refiner, désormais gros d'un second regard 
figure il nous amene â remarquer ce que Titien 
marquait deja. Ainsi se conjuguent metaphore et 
metonvmie : par simple transfert de connotations sous 
l'oeil desormais inquisiteur — reprobateur? - de la 
servants debout. Alors le coffre s'assccie au corps, 
celui du nu qui vient apres lui sur le droit fil du regard 
obliqüe de la servante. Avec cette consequence: les 
jeux de mains constates - fouilleı' dans un coffre, 
attoucher un pubis - s'entremâlent; dejcuant toute 
interpretation univoque, ils perdent leur innocence. 
Isoler l'oblique du rcgand de la servante pour en 
acerer la pointe, tel fut, semble—t-il, le sens de la mise 
en scene imaginee par Zoffanv. Reprenant 
l'entreprise, Manet la pousse â bout jusqu'â se jouer 
du tabou pour le plus grand bânâfice de l'art. Ce qui' 
ne tient qu'â un fil chez Titien, Olympia le faufile en 
filigrane eclate dans sa trame. L'aigu du regard de la 
servante, la main d'Olympia ne le rassemble que pour 
le dissemincr en etcile: par le truchement de ses 
doigts ecartes. 

Il suffit pour montrer l'ecart pratique par Olympia, du 
moins pour l'instant. Venons-en a sa main puisque, du 
tableau, nous ne retiendrons que celle-ci. La encore 
force nous es: de differer notre analyse. Pour mesurer 
la variation particulere que le geste de cette main 
introduit, il est necessaire de rappeler le code general 
de la gestuelle iconicisee ou il s'inscrit. 

Tres schematiquement: un geste peint n'est plus un 
geste; il est plus qu'un geste. Afin d'en saisir la portee 
jusqu'au plan plastique, nous devons en effet l'inserer 
dans l'ensemble de la configuration de tout index. 
Quand fulgurc un geste d'indication, son eclair scelle 
un pacte avec le spectateur tout en affectant la totalite 
du champ. L'index se _deploie, son lieu s'est deja 
change en milieu pour moi: le tableau est devenu 
surface d'accueil, la composition structure d'appel. 



. Que l'index peint soit un redoutable instrument de la 
"captatio", nul ne s'en etonnera: les exemples 
abondent. Entre mille, nous citerons celui, fameux, du 
Saint Jean Baptiste peint par Grünewald sur le Retaâls 
düsen/isim. Ici plus qu'ailleurs l'influence du doigt 
pointe s'etend bien au-dela de son environnement 
rapproche. Grace a l'artifice du retable, ses echos se 
distribuent sur plusieurs panneaux. Mais pour 
commencer, ce doigt qui montre si bien nous montre 
aussi qu'il fait d'abord porter son action sur lui-meme. 
Demesure, n'est—il pas un defi â l'anatomie? Indice 
docile d'un logos performatif et triomphant, il 
s'allonge hors de toute norme comme s'il etait ductile 
au sens de I'inscription qui l'accompagne, : ILLVM 
OPPORTET CRESCE RE. 

Unique a notre connaissance dans l'accomplissement 
de cet exploit, le geste du Baptiste repercute sa 
deflagrationjasqzr "az; revers da panama at} il art 
represents. Son index fonctionne comme l'extrâme 
pointe du visible, cöte recto, autrement dit comme 
seuil du verso encore invisible. L'index est ici un lieu 
charniere. Ceci toutefois ne s'apprehende qu'en acte: 
dans l'ouverture du polyptique. En effet, quand nous 
retournons son panneau droit, deux operations se 
conjoignent: progressivement decroit la figure du 
Baptiste tandis que svmetriquement s'accroit celle du 
Redempteur represente de l'autre cöte. La surface oü 
Saint Jean Baptiste est figure plonge dans la nuit pour 
faire place, sur son avers, â l'immense face de Jesus: 
un visage, qu'un exces de lumiere extenue. Car ce qui 
_vient au jour n'est autre qu'une Resurrection. Le 
Christ v est en parousie : en lui se resument surface 
d'accueil et structure d'appel. Ecartant bras et mains 
comme s'il se montrait docile â notre geste d'ouverture 
du retable, il nous ouvre du meme coup l'acces â son 
regard; il nous ouvre du meme coup l'acces a son 
regard; il nous ouvre l'acces â l'exces: au surplus de 
lumiere comme de presence qui lui tient lieu dc 
visage agrandi par l'aura, exces rythme par la reprise 
du rouge des prunelles dans celui des stigmates au 
creux des mains. 

En contra-type d'un index qui nous conduit par la 
main jusqu'au regard du lumineux regard de Dieu, 
Olympia nous propose sa main. Elle pourrait bien se 
situer du cöte du diable et nous conduire au regard de 
l'insou—tenable regard du sexe fâminin. 

Il est plus que temps d'envisager cette main. Malgre 
la difficulte. Celle-ci, on l'aura compris, tiendrait s ce 
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que cette main nous renvoie sinon oeil pour oeil, du 
moins regard pour regard: dard pour dard. Par le 
truchement de ses doigts ecartes, n'est—elle pas en 
train de nous devisager? Autant de doigts, autant 
quasiment d'index, et nous verrons bientöt qu'elle en 
compte plus de cinq. Leur ecartement, telle une mor- 
sure en etoile, dilacere l'espace alentour. A peine cette 
main a-t-elle focalise notre attention qu'elle la 
delocalise, deportant nos regards jusqu'aux extrâmes 
du panorama, par exemple jusqu'aux yeux d'Olvmpia 
ou â ceux de son chat Nous y faisons face a un regard. 
Malgré les apparences un seul. Des yeux d'Olympia â 
ceux de son chat, deux paires d'yeux pour une seule 
couleur et un regard unique. Un noir regard presqu'en 
etat d'irresolution fıgurale sur ses deux limites: allant 
de l'une a l'autre aux limites de notre panorama. 

Sous couleurs de femmes ou de fleurs, ce qui 
structure la composition, c'est le double, par exemple 
sous cette figure emblematique: Emme auflawr. Le 
double appose son sceau sur le tableau avec tant 
d'insistance et de variété qu'il serait vain d'essayer 
d'en denombrer les avatars. Entre autres: deux 
femmes, deux plans, deux amas de fleurs (meme si 
l'un des amas se reduit â cet appât: une rose aux 
cheveux d'Olympia), deux manieres de projeter 
l'espace (nous Y venons sous peu), deux fois des 
franges au bord du châle, et ainsi de suite en litanie 
depuis le lit oü le drap lui—meme affecte de prendre la 
forme d'une paire de jambes horizontales, redoublant 
fantasmatiquement celles d'Olympia, le tout sur fond 
de rideaux verts, eux—m’emes repartis en deux 
groupes, l'un roleve par une embrasse â gauche, l'autre 
tombant verticalement a droite, et ce dernier pan de 
rideaux, derriere la negresse, partage lui aussi en deux, 
redoublant sur son champ ce dedoublement qui fait 
ici la loi pour l'oeil. 

Un deux en ecart, un ecart en deux: la devise du 
tableau se confond avec ce qui le divise. Prise telle 
une incise dans sa structure, inscrite dans ses formes, 
n'est-elle pas, au propre, la formule de la dis-location? 
Le regime du deux nous amenerait ainsi â une sorte 
de denegation du lieu, du moins d'un lieu uni—une 
espece de contradiction de l'espace deja nichee en 
plein milieu (comme on le verra sous peu) par le 
moyen de la main-et, par voie de consequence, â 
l'implication suivante : la negation de Dieu. Est—elle â 
ce point inattendue? Faut—il le rappeler: le diable est 
le double, le double est le diable; Dieu, quant a lui, 
campe comme l'on sait sur les positions du Un et du 



Trois. Maintenant que nous en mesurons mieux les 
enjeux, detaillons plus avant quelques occurrences du 
deux. 

D'abord s'imposent les allers retours du'regard. Droite 
gauche. Ou l'inverse. Par exemple : au bouquet de 
droite correspond a gauche la fleur qui orne les 
cheveux d'Olympia; mais le rose de cette fleur unique ' 
a töt fait de nous expedier derechef surla droite: vers 
le vetement rose de la servante; Deuxieme aller 
retour: la couleur noire de la servante nous depeche 
vers le ruban noir au cou d'Olympia : il suffit pour 
nous faire osciller de l'une & l'autre, remarquant ainsi 
que servante et ruban assument un röle identique. 
"Le ruban au cou d'Olympia" n'est-il pas, comme l'a 
note Michel Leiris, la derniereentrave a la nudite, 
l'ultime neoeud â defaire avant le somptueux cadeau 
du corps? La servante n'est-elle pas, de meme, le 
dernier rempartâ franchir avant les plaisirs futurs, 
ceux qui prendront place au-delâ de la tenture 
Troisieme aller retour : le bord su perieur de l'oreiller 
blanc, pres dela tâte d'Olympia, affecte (pour qui 
veut bien l'isoler) une forms de triangle que l'oeil se 
plait â retrouver sur la droite, coincidant avec la main 
noire de la servante; dans l'un et l'autre cas, ces 
"triangles" fonction—nent comme index, montrant ici la 
tâte d'Olvmpia et lâ le bouquet de fleurs, accreditant 
davantage la metaphore fleur-femme. Si ces details ne 
se detachent pouı' s'allier que dans l'aller retour de 
notre regard, ce va-et-vient lui-meme etablit la 
taetique du dedoublement: un "tic-tac" s'v met en 
branle dont l'oscillation metronomique ne connai—tra 
plus d'arret. Qui plus est, ce va—et—vient visuel 
reconduit dans l'es pace imaginaire dela composition 
une autre oscillation, celle—lâ bien reelle, et qui a taut 
stupéfié les contemporains de Manet, â savoir l'allee 
venue qui seffectue dans un plan perpendiculaire â 
celui du tableau cha-que fois qu'un spectateur 
s'approche de la toile puis recule. Olgmp' ia, on le sait, 
enige ce double mouvement pour exister. Car qui 
s'approche ne peut que conStater que l'image se 
defait; il lui faut s'eloigner pour la voir se recomposer. 
Telle une venus anadyamâae, Olympia ne saygi! que 
dans le recul. De pres ne subsistent que les depöts de 
lacouleur, les traces des gestes de l'artiste: le nu s'est 
efface dans la nudité de la peinture, l'histoire s'est tue 
dans la mutite de la facture. A chaque avancee, une 
fois depasse le seuil d'une distance critique, c'est tout 
le programme mimetique du tableau qui vole en 
eclats—par exemple dans l'eclatante blancheur de la 
fleur au centre du bouquet: en son efflorescence 

meme, celle-ci n'est plus qu'un bouquet de coups de 
pinceaux. 

Nous reviendrons sur le scandale de ce "detail", 
authentique "fleur du mal". Pour le moment, gardons 
'en memoire que le mouvement reel du spectateur, 
celui qui s'effectue dans l'axe perpendiculaire au 
tableau, reproduit le mouvement du va-et-vient de 
l'oeil qui structure la composition. Examinons plutöt 
sur quelles bases formelles s'etablit notre aller retour 
dans la frontalite du tableau. 

L'oscillation metronomique culmine alternativement 
en deux tetes, la noire et la blanche, deux visages . 
permutables qui coincident avec les sommets de deux 
pyramides. C'est ainsi qu'â droite un empilement de 
draps, de chairs et de fleurs retrecit son aire 
triangulaire pour aboutir au vetement rose de la 
servante. Les obliques des bras de cette femme 
dessinent alors les pentes de notre premiere pyramids; 
elles s'evasent jusqu'aux deux franges du châle 
(situees â gauche et a droite sous le nu), elargissant la 
base de la pyramids jusqu'â' celle du tableau. 

Laissons-nous maintenant emporter vers l'autre cöte 
de la composition. La seconde pyramids y dresse le 
buste d'Olvmpia. ]alonnee par les obliques de bras de 
la jeune femme, redoublee par celle du bord de 
l'oreiller, Un instant, en cette seconde pyramide, le 
balancier de notre metronome s'immobilise: le temps 
qu'Olympia nous aguiche. Arret provisoire. Car notre 
regard, lorsqu'il fait halte au sommet d'une des deux 
pyramides, ne cesse de s'arracher â l'attrait de l'autre. 
Qui ne voit cependant, que nos deux pyramides 
entrecroisent leurs aires dans la main d'Olympia? Qui 
ne perçoit qu'elles n'alternent que grace au concours 
de cette main? Pour peu que l'oeil soit sensible au 
mouvement virtuel de ces doigts, au contre- 
mouvement qu'ils deploient, c'est bien leur eventail 
qui sans fin echange les pyramides, les permute dans 
leurs feintes. 

Si la main d'Olympia nous conduit partout, tout nous 
reconduit jusqu'â elle. Tentons une breve 
enumeration de ses fonctions. Tout d'abord la main 
d'Olvmpia distribue le jeu: celui des regards comme 
ceux du double. Surtout, elle introduit du jeu dans 
l'espace. Ne parait—elle pas se deboi-ter? Dedoublant 
ainsi le lieu qu'elle occupe d'avec lui-meme, elle fait 
echo aux deux projections qui affectent l'espace 
ailleurs sur le tableau. Enfın, elle diversifie son ' 
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influence par avatars interposes. Comment par 
exemple ne pas l'associer, a gauche, avec la frango 
ciliee du chale, ou bien, â droite, avec la queue du 
chat? Elle engendre egalement le corps d'Olympia, du 
moins en deux lignes essentielles: une premiere 
courbe qui bientöt prolifere, enferme le nu dans une 
enveloppe, evoque de part et d'autre des jambes un 
immense sexe femininn peu a peu ouvert; une 
seconde ligne qui ondule horizontalement au milieu 
du corps comme du tableau, s'insinue entre les jambes 
d'Olvmpia et pour fınir "insitue" ce nu: le situe' dans le 
"nulle part". Deux operations fondamentales 
entremâlent en outre sous son sceau leurs effets : 
montrer, cacher. La main d'Olympia ne montre qu'â 
proportion de ce qu'elle cache; mais ce qu'elle cache, 
elle le montre aussitöt exhibe soit en plus petit sur 
son champ (tel ce repli qui se creuse en forme de 
minisexe entre son pouce et son index), soit dissemine 
en etcile, sur l'axe de chacun de ses doigts (et nous 
verrons que, telle une pieuvre, elle en compte huit). 
Mais reprenons. 

En premier lieu la main d'Olympia s'exorbite' hors de 
ce lieu premier oü elle nous attire: elle en sort tel un 
diable de sa boite. L'usage accentue du modele 
conjugue â l'extreme raccourci du pouce y exacerbe la 
perspective Classique. Le procedö fait alors d'autant 
plus saillir notre main que le fond. marron sur lequel 
celle-ci se detache echappe, par sa platitude,'a toute 
tentative d'approfondissement. La contradiction que 
connait ici le-traitement de l'espace vaut denegation 
du lieu, equivaut â une dis—location. Toutefois cette 
contradiction n'est que le double d'une autre 
contradiction, celle qui affecte l'espace plus â droite. 
Celui-ci en en effet projetetdoublement, a la fois mis 
en perspective Classique au niveau des jambes 
d'Olympia, et en perspeccive oblique verticale au 
niveau du bouquet de fleurs qui les surplombe. 
(L'espace est ici traite a la maniere de certains nus de 
Bonnard, vus en plongee dans leur'baignoire alors que 
celle—ci nous est montree de profil). Or la main 
d'Olvmpia s'oppose au fond m'arron comme les jambes 
au bouquet: les deux contradictions operent de 
concert. l'effıcacite du dispositif tient â le_ur saisie 
simultanee. Aussi rejoignons une fois de plus la main 
d'Oly'mpia... ' . 

pour nous en eloigner derechef : des que nous a'ttire 
l'un de ses avatars. Le plus evident de ceux—ci nous 
entraine dans la frange doree du châle, sur le cöte 
gauche du tableau, sous’la hanche de la jeune femme. 
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Premiere appro-che : cette frango ciliee exhibe une 
metaphore des poils pubiens, ceux que,masque plus 
haut la main. Ainsi la main d'Olympia, des que la 
dedou ble l'avatar oü elle s'effrange, designe—t-elle ce 
qu'elle occulte: elle en differe la presence, l'expose 
fractionnee, camouflee. Ainsi montre-t—elle par la 
meme occasionl'operation qui lui permet de montrer 
ce qu'elle cache: le transfert sur le cöte, le 
deplacement par relation de contiguitâ. Par translation 
de meme nature, n'est—ee pas la dis-location qui gagne 
et gangrene le panorama? Deuxieme 'approche de la 
frange: dans ses poils se multiplient ies doigts dela 
main d'â-cöte. Par l'entremise de cette hyperbole, la 
mainmise des doigts d'Olvmpia sur la composition 
paradoxalement s'effiloche et prolifere. Elle se _ 
diffracte, mais c'est pour mieux se prendre dans les 
fils qui-tissent le châle. Elle se divise, se multiplie â 
l'infıni, mais c'est pour mieux se reprendre dans cette 
meta-photo de la toile introduite en abime au sein de 
la representation; Enfin, par contrecou p de la frange 
aux doigts, on saisit mieux egalement comment ceux- 
ci dilacerent l'espace alentour. La frango ne le rend— 
elle pas explicite? Et c'est ainsi que la main ne 
dissemine pour s'v tisser et nous Y prendre que du 
vide. ' 

Cette main, par ailleurs, participe au "coup du 
mötronome" qui alterne tâtes et pyramides. Ainsi la 
main, des qu'elle'enclenche l'oscillation, greffe—t—elle 
sur son metrono-me la dislocation qu'elle essaime. 
Enfın, avons-nous dit, cette main sagendre Oğmpia, en 
sa configuration formelle, y repandant du meme coup 
cette dislocation qui lui demeure con-substantielle. 
Gar Olvmpia se conforme corporellement â sa main. 
Elle prend modele sur la courbureprecise de son 
index. Le corps entier de la jeune femme se mcsure 
en effet â l'aune d'une forme dont nous proposons 
d'isoler maintenant le detail. 

Il s'agit de la courbe que constitue, sur la gauche de la 
main (pour nous), la frontiere du pouce avec le bord 
du ventre (jusqu'â hauteur du nombril); l'avant—bras la 
dâlimite tout en nous faisant apprecier, par son 
racCourci, le galbe du bas—ventre. Cette courbe, va 
nous induire sur la ligne qui englobe Olympia; elle 
nous conduira jusqu'â l'offrande du bouquet oü se 
resume un corps offert au regard dans le temps meme 
oü il est ouvert par lui 

Marquons une pause sur un arrondi qui s'evase sous 
les jambes d'Olvmpia. On a vu que cet arrondi vient 



de loin. Par le relais de la seconde main, en lui se 
propage ce que la main premiere en definitive mantra 
Or que montre-t—elle dans le strict cadre de la 
configuration main-corps—bouquet? 

D'abord cette configuration meme, qui se projette 
hors d'elle-meme a l'image de cette main qui 
s'cxorbite a la montrer. L'arrondi du châle des lors se 
deplie mcareplzrs telle une enveloppe corporelle 
d’Olvmpia peu a peu ouverte, progressivement 
decouverte dans le mouvement d'une lecture qui en 
epouse les formes: offerte au regard meme qui 
l'oeuvre, tel lc present du bouquet place au dessus. 
Present (â tous les sens du terme), le bou—quet se fait 
d'autant plus pressant que l'artifice de la projection 
oblique verticale le rend surpresent. Il devient des lors 
la necessaire contrepartie formelle de l'arrondi du 
châle. Carle jeu des renvois de courbes en con- 
trecourbes fait desormais loi: quand l'arrondi du châle 
appelle sa con—treforme, le bouquet opportunement la 
lui fournit avec l'arrondi su pe—rieur de son emballage. 
Ainsi le bouquet conclut-il figuralement le corps 
d'Olympia, effectuant du meme coup la metaphore 
"femme-fleur". Et "fleur du mal", de surcroit, comme 
le regard sur le champ l'explore. 

Car le bou quet se dedouble (lui aussi). Et deux fois 
plu töt qu'unc. Uneprmiârefais vers le haut: 
l'echancrure du vâtement rose reprend la forme en 
amande de son emballage. Une sacaadefais vers le bas: 
l'amande du bouquet ne fait que redoubler en plus 
petit la gigantesque forme en amande oü s'inscrivent 
etle bouquet lui-meme et les jambes d'Olvmpia 
bordees du châle. L'emballage du bouquet reprend 
donc en abvmc l'immensc configuration qui 
l'environnc, dont l'arrondi inferieur du châle et 
l'arrondi superieur du bouquet dessinent les 
frontieres. Davantage: le jeu du dedoublement propre 
au bouquet accroit l'immensite de cette configuration: 
Du coup, ce que la projection oblique verticale 
projette en surface (l'ecra—sant sur l'invisible vitrc qui 
nous separe de la representation), c'est la totalite de 
cette configuration. Du mâme coup, la protuberance 
des doigts, bien que situee a cöte, collabore â 
l'avancee de cette configuration vers nous et vice 
versa; Coup dou ble. Et diaboliquement tel. La 
configuration shale-bouquet se plaque sur le plan: 
effet "pan" qui quel-que peu nous panique; ce que la 
main d'Olympia montre de tous ses doigts deployes 
en index, ce que leur eventail etale en surface pour 
nous le jeter a la face, c'est bien cette immense 

configuration. Et c'est par elle que le scandale arrive. 
A cause de ce qu'elle suggere. En forme d'amande, 
avons-nous dit; mais surtout, s'il convient d'appeler un 
chat un chat, en forme de sexe feminin. 

Donc le sexe. Tel qu'en lui-meme la main le change. 
tel qu'elle l'indexe : a la fois origine (enfouie sous la 
paume, evanouie entre les doigts), et but (epanoui 
dans le deploiment de la lecture par l'expansion dela 
configuration châle—bouquet): butce du peintre (â 
chaque touche) et butoir du regard (qui s'aveugle â 
s'en approcher). 

La main d'Olvmpia cache bien ce qu'elle montre et 
montre ce qu'elle cache ainsi'joue-t-elle du tobou des 
tabous et fait-elle de ce jéu la condition du tableau. 
Ce sexe montre/cache, elle l'arbore au premier plan de 
l'espace represente elle le differe diffracte dans 
l'espace dela representation. Dissimule, il revient 
faire figure au moins deux fois. En mineur: niche au 
milieu dela main (il faut s'avancer pour le distinguer) 
tel un sexe imberbe qui logerait, minuscule, entre le 
pouce et l'index. En majeur: fiché dans la 
configuration en amande: ouvert du châle au bouquet, 
reforme avec et par les jambes. Un sexe hors echelle. 
Saisi par la fre-nesle d'une dialectique du defaut et de 
l'exces : trop petit entre les doigts, trap grand dans 

_ l'amande. Au retrait de sa figuration entre le pouce et 
l'index correspond la surexposition, voire l'obscenite 
de la configuration shale-bouquet, laquelle coincide- 
tous corps confondus (celui de la femme comme celui 
de la peinture) avec l'obscenite de la texture-facture, 
celle qui effarouchait tant les con-temporains de 
Manet. 

Ainsi se scxuailse le proces meme de la peinture. En 
sa double procedure, de dessin comme de couleur. A 
partir de la procession d'une main hors d'elle—mâme. 
Par l'entremise de l'eploiment progressif des courbes 
la vulve se vulgarise, divulguant ces arrondis comme 
au tant de lineaments du dessin, avant de se fıger en sa 
vulgate plus proprement pictzrmle: exhibee en termes 
de pigments qui poudroient (sous couleurs de fleurs) 
et foudroient qui trop s'en approche. Ainsi dans 
l'intime collaboration avec le force du tabou se gerent 
les echanges, s'opere le change de la peinture au sexe: 
le dispositif du tableau peut desormais fonctionner. 
Il nous reste â nous diriger vers la queue de notre 
expose, autrement dit celle du chat. Car le coup 
d'eclat de la main, son "effet pan" seme la panique 
jusqu'aux bords du panorama, essaime le vide vers les 
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veux d'Olvmpia comme vers ceux de son chat; si la 
main, en definitive, draine l'attention dans la 
configuration châle-bouquet, c'est pour la deporter 
aussitöt sur le chat d'a-cöte? l'ensemble du corps 
d'Olympia, joue le röle d'un immense index pointe 
vers un chat qui dresse la queue. Il nous reste, pour 
affronter son noir regard, a emprunter le defile de 
quelques citations. 

Commençons par une precision sur l"'effet pan" Lors 
du "decollage" de la main, ce qu'elle delocalise, avons- 
nous dit, elle le sexualise, et vice versa. l'"effet pan" 
qui l'accompagne se connote de ce r_ien : le nöant 
soupçonne du sexe feminin. Le "rien" de ce detail (le 
"detail" de ce rien) se repand, ne cessant, allusif, de 
glisser en surface. Par exempler pas de pli du drap 
blanc qui ne suggere une fente feminine, pas de 
renflement de la literie (comme celui, horizontal, 
qu'effleure la frange ciliee du châle) qui n'evoque le 
gonflement des levres du sexe. Mais chaque fois 
subsiste le doute: sexe ou repli? D'ou la permanente 
delocalisation de nos regards, tou jours deportes vers Ie 
creux voisin pour essayer d'y assurer la double lecture 
qui vient de defaillir juste a cöte: pervsrsz'aa par 
laquelle nous investissons la surface du 'drap v faisant 
du meme coup le lit du diable. Si le diable est le 
double, une double lecture se revele d'au tant plus 
diabolique qu'elle n'est pas süre. 

"Effet pan" : au sens oi] l'entend Didi-Huberman â qui 
nous devons la nation. Par ces mots, celui-ci designe 
un effet de plan poignant, soit une capacite de 

. metamorphose du tableau A partir d'um detail, une 
force d'expansion metonymique. Nous la vovons 
partout â l'oeuvre ici, a la frange du châle. Son coup-de- 
fame se combine au coup—dewam que lui apporte la 
representation d'un index qui se met en etoile. 
Consequence : â geste local, effet global. Comme chez 
Grünewald, Avec cette difference : ce que la main 
d'Olympia repercute au plan global n'est que la dis- 
location du local. "Effet pan" aggrave par l'index etle 
sexe, par un sexe mis â l'index. Et c'est pourquoi dans 
ce tableau il n'y a rien â voir. Absolument RIEN . Si ce 
n'est... 

Si ce n'est, pour le NIER, l'univers meme de la 
representation: une femme, des fleurs, un chat, etc., 
convoques pour prendre litterale-ment la place de ce 
rien. Au premier rang de son espace fait irruption 
notre main. Elle fait de la representation: elle re- 
presente le "rien"; elle s'expose" en reprâSentation 

mais surtou t, plus insidieusement, par son avancee 
tentaculaire, elle "fait la representation", soit une 
representation qu'elle donne en spectacle dans 
l'instant precis oü elle la defait: "effet pan" redouble 
d'un "effet pieuvre rose", s'il nous est permis de 
conden—ser par cette formule une phrase de Bataille. 

Deuxieme citation. Dans Madame Edwarda, Bataille 
compare le sexe de son heroine â des guenilles. Il ecrit 
"Ainsi " les "guenilles" d'Edwarda me regardaient, 
velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre 
repugnante". Les "guenilles" d'Olympia ne nous 
regardent—elles pas de meme, â l'instar de haillons 
veritables, lorsquc la main s'eff'ıloche dans la frange _ 
ciliee du châle? Misc en loques comme en specta-cle, 
cette peinture ne pouvait qu'epouvanter les visiteurs 
du Salon. Que le realisme de ces "details" ne nous 
abuse guere, cependant; ce qui fait l'image, coagulant 
l'association main-frange n'est autre que ce qui dğeil 
le tissu dela representation, disloque l'espace, 
interloque le spectateur: il n'est que d'avancer vers le 
tableau pour le verifier. Dispersant le "rien", le 
realisme d'Olympia a bien pour consequence de ne la 
situer "nulle part". 

Dans notre substitution de NIER â RIEN , on aura 
reconnu l'allusion au fetichisme selon Freud. Pour 
celui—ci deni et fetichisme ont partie lie, Telle est, 
succintement, son hvpothe-se : quand le petit 
d'homme qui a cru jusqu'alors que la femme posse- 
dait un penis decouvre par accident qu'elle n'en a pas, 
grande est pour lui la tentation, au prix d'un deni de la 
perception, d'arrâter son regard juste avant: le dernier 
objet, aperçu dans l'instant qui precede [“'horrible" 
decouverte, accede de la sorte au rang de fetiche. 
Invesrissant libidinalement celui-ci —poils, ju pon, 
chaussure, le plus souvent-, ainsi afrâte—t-il du meme 
coup sa conduite sexuelle pour la vie: indexe surla 
vue, sur ce que, movennant un scandale logique (le 
non comme oui), il "n'a pas vu". 

Çu'advient-il de ce scenario si nous le rapportons â 
notre tableau? Lorsque notre regard, derive d'avatar 
en avatar, qu'il glisse par exemple du châle au chat, 
cette course, veri-table course poursuite, ne mime-t- 
elle pas l'impossible recherche d'un fetiche enfin 
adequat? Dans la mesure oü elle echoue localement, 
ce qui perpetue son mouvement, n'en assure-t-elle pas 
globalement la construction? Car ici rien ne retient 
definitivement le regard, rien ne l'arrâte si ce n'est 
d'une part la peinture dans la materialite de sa facture, 
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d'autre part la representation consideree dans son 
ensemble. 

Avançons vers le tableau: le nu s'efface, la nudite de la 
peinture reprend ses droits, constituant notre butce: 
afv?! sur les coups de pinceaux. Reculons: Olympia 
emerge a nouveau: afra“! derechef, cette fois face â ' 
l'univers dela representation. Si nul avatar ne restitue 
a lui seul le fetiche, c'est bien toute la representation, 
en sa constitution meme, qui fonetionne comme tel. 
Servant d'ecrin, a la main, elle fait massivement ecran 
â ce que nous ne saurions voir. Un ecran, faut—il ' 
encore le preciser, qui consta mment se defait 
localement ou qui'vole en eclats si nous approchons 
trop. L"'oubli" de l'arrât face aux coups de pinceaux 
devient la condition de l'ariât qui drcsse l'ecran dela 
representation: en ce reflux du regard oeuvre le refus 
d'une realite picturale perçue de trop pres, autrement 
dit, son deni. 

Dans un pareil contexte, nul ne s'etonnera 
qu'Olîmpia reprodui-se, en guise de "conclusion", le 
scenario qui visc a l'introduire. Gar tel pourrait bien 
ötre ce 'a quoi nous conduit l'extrâme droite du 
tableau. Lâ, de l'extremite de sa mule dechaussee, 
Olympia designe au regard l'ultime avatar de son sexe; 
elle pointe pour finir son chat en train d'erig'er sa ' 
queue. Et elle nous amene du meme couP au bord de 
l'ultime vacillation metronomique du tableau. Mais 
avant de nous v engager, reprenons encore une fois le 
parcours qui nous achemine. 

Le fetichisme, certes, figure en bonne place dans la 
plupart des analyses d'Olympia. Toujours evoque a 
propos des mules dorees, il est souvent egalement 
relie au bracelet dore que la jeune femme porte a 
l'avant—bras, droit. Indica; du fetichisme, ils 
fonctionnent d'abord comme index de ce qui se joue 
entre milles et chat, a savoir le processus meme du 
deni selon Freud (Verleugnung). 

Mieux que dans un lieu, ils prennent figure dans la 
structure metronomique dela composition. 
Tactique du "tic-tac": pour qui les fıxe â tour de röle, 
ces accessoires changent la vision des membres qu'ils 
ornent. Ils les transforment en pâte ductile, malleable 
au gre des passages du "metronome", basculant d'un 
cöte ou de l'autre quand s'ebat son "balancier". 
Dans la stricte perspective de cet aller retour, les 
jambes en effet semblent se replier pour s'unil'ıer en 
l'avant-bras porteur du bracelet tandis que, par 

contrecoup, cet avant-bras parait grossir et se deplover 
au long des jambes jusqu'a l'extrâme pointe de la 
mule dechaussee. Le corps d'Olympia fonetionne alors 
figuralement et fantasmatiquement selon le regime 
d'un index qui se ramasse pour "s'accouder" sur 
l'oreiller puis se detend pour indiqu er le chat. 

Encore un doigt, par consequent. Pourquoi? En raison 
du respect des lois de l'imaginaire, en l'occurrence, 
celle de l'hvperbole. Un doigt de plus en allegeance â 
une main oü s'exorbite le noir regard du sexe feminin. 
tel un vagin qui se retourne en doigt de gant 
(reproduisant ainsi la structure du regard selon 
Merleau-Ponty, pref'ıgurant aussi l"'objet-dar " selon 
Duchamp), chaque doigt de la main d'Olvmpia fait 
protuberance et nous entraine a son terme jusqu'a ce 
doigt supplementaire qui s'erige, exile au bord droit 
du tableau, sous forme de queue du chat: of] ce vagin 
s'exhibe enfin, rendu â ses polls comme â sa tenebre, 
un vagin qui nous fıxe par les yeux du chat d'un 
regard porte a sa pointe comme â sa nuit. Nous 
aurions lâ, l'analogue d'un hurlement du regard. De 
meme que la vociferation designe un usage exorbite 
dela voix, de meme pourrait-on pointer ici un usage 
exorbitant de la vue, de l'ordre de la visafe'mzian. Hors 
de l'orbite du sexe, pour une fois sa "vue", sous 
couvert de la main, indexee sur Chacun de ses doigts, 
se deporterait en un rapide "gauche droite" vers deux 
extremes: jusqu'aux veux d'Olympia qui nous 
decochent alors, comme dard,—quand survient l'aller 
retour du "metronome"-,' la queue du chat. Ainsi l'aigu 
du coup d'oeil' qui nous est lance n'est-il pas local mais 
global. Provenant d'une main legerement decentree - 
ou le sexe se delocalise—, il atteindrait son paroxvsme 
dans la totalite du panorama, avec la queue du chat 
comme indice. Hurlement du regard. On imagine 
assez qu'il ait dechaine, en regard, les hurlemcnts de 
la foule: vituperation pour visuferation, atin de contrer 
un regard somme toute plus medusant que coquin. 
Effet meduse-Effet "pieuvre rose" les huit doigts de 
l"'octopus" ordinaire s'augmenteraient ici d'un 
neuvieme, celui. que, tel un dange—reüx supplement, 
leur fournit la queue du chat, achevant de placer le 
tableau sous le signe d"'octopussy". 

Qu'on nous pardonnc ces jeux de mots,ils suggerent 
de compter comme doigfl-qué—pmlzfmt toutes les 
lignes qui decoulent directement de le main 
d'Olympia. Aux cinq doigts "naturels" s'ajouteraicnt 
donc les deux lignes qui deli-mitent le poignet ainsi 
que celle qui marque la frontiere superieure de la 
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cuisse gauche. Il serait aise de montrer que toutes ces 
lignes fonctionnent comme index. Contentons-nous 
de suivre a nouveau celle qui procede de l'auri—culaire 
pour filer au creux des jambes jusqu'â la mule 
dechaussee. Sinueuse, en elle se faufile la "ligne 
flexueuse" de Leonard tandis qu'elle nous refıle le 
diable selon Philon. 

Troisieme citation. Dans le m w ,  
Leonard de Vinci recommande de chercher "dans 
chaque objet la maniere particuliere dont se dirige â 
travers toute son etendue (...) une ligne flexueuse qui 
est comme son axe generateur". Inutile d'v revenir : il 
n'est dans notre tableau ligne plus flexueuse que celle 
qui court au milieu du corps et proprement l'engendre 
en nous dirigeant â travers toute son etendue par le 
developpernent qu'elle initie de la configuration 
châle—jambes-bouquet, des lors que s'v greffe la 
metaphore du sexe. Qu'unc telle ligne serve aussi 
d'index et nous designe le chat, voila qui convoque 
notre quatrieme citation. qu'est-ce que le diable, aux 
dires de Philon d'Alexandrie? "La femme dans 
l'homme'et le tortillis'du serpent au creux de la 
femme". Si le "tortillis du serpent" trouve â se lover au 
creux des jambes, alors le diable participe de maniere 
intime au proces de la figure, â l'engendrement 
d'Olvmpia en sa double instance, formelle et femelle. 
Ne negligeons pas pour autant la premiere partie du 
propos de Philon: le diable serait la femme dans 
l'homme. Notre tableau n'v souscrit-il pas? Que nous 
designe, en effet, sa "ligne serpentine"? Un chat dont 
la queue elle aussi serpente. En d'autres termes, une 
erection masculine soumise â un meandre bien 
feminin: l'embleme de l'homme corrige par la femme, 
diabolise par elle. Lors dela desastreuse reception du 
tableau, les earicatures pour le brocarder exageraient la 
longueur de cette queue. Le plus souvent, elles la 
dressaient raide comme un I. N'etait—ce pas une 
erreur? Le scandale, loin de tenir a la seule evocation 
du phallus, ne provenait-il pas de l'exhibition d'un 
phallus qui ondule au fii—minin? Insupportable: 
immanquablement perçu comme "la femme dans 
l'homme" et l'oeuvre du diable. 

Terminons. Ne disposons-nous pas desormais de tous 
les elements necessaires pour apprecier la complexite 
de la "conclusion" du tableau? Retournons aux pieds 
d'Olvmpia. deux mules nous designent le chat; deux 
mules qui forment un'angle. Deployees en eventa'il, 
elles prennent alors dans l'ouverture de leur compas la 
totalite du chat. L'une nous conduit juste sous les 

pattes, l'autre au—dessus de la queue. De la sorte, la 
main d'Olympia, le corps de celle-ci, la "ligne 
flexueuse" de ses jambes et "l'oeuvre du diable" nous 
induisent dans un index qui voit sa pointe se 
dedoubler en fourche: pour ouvrir l'aire d'une ultime 
oscillation qui s'effectue de bas en haut, balavant le 
corps du chat, ultime "coup du metronome" oil 
s'enclenche le "coup d'oeil" decoche par Olympia. 
Ultime piege ou se redouble le premier, celui qui 
informs tou te la composition, alternant femmes et 
fleurs, tetes et pyramides. Encore une fois, qu'v 
voyons—nous? Le corps du chat qui s'etire, sa queue 
qui s'erige, la femme qui s'y greffe, l'oeillade du sexe 
enfin, bref, la visuferation meme en acte. L'ultime 
oscillation nous amene au regard de ce que nous ne 
saurions voir, d'oü notre regard ne peut que refluer 
pour un afr“?! sur les mules promues au rang de 
fetiches. Cependant, si, avec celles—ci, l'embleme du 
fetichisme fait irruption surla scene dela 
representation, n'est-ce pas son scenario, deni compris, 
qui vient de dieter jusqu'aux mouvements de nos 
regards? 

' Çu'avons—nous fait depuis que nous observons ce 
tableau? Nous sommes passes d'une oscillation qui 
s'effectue de gauche â droite (ou inversement) selon 
un axe horizontal â une ultime oscillation qui 
s'effectue cle bas en haut (ouinversement) selon un 
axe vertical. Si les oscillations qui convoquent nos 
regards valent pour les mouvements de la tete qui 
vont avec alors, dans la bascule de l'oscillation 
horizontale â l'ultime oscillation verticale, nous avons 
echange le geste conventionnel de la afganaf; pour 
celui de l'assearr'ment. Autrement dit, nous avons 
reproduit le scenario du deni, puisque nous avons 
reconduit son scandale logique: proposer le "non" (â 
l'oeuvre dans l'oscillation horizontale) comme "oui" 
(tel qu'il s'affırme verticalement dans l'ultime 
oscillation). ' 

Par le jeu combine de l'oscillation, du deni, de la 
dislocation, du deux en ecart ou de l'ecart en deux, du 
coup de force de l'effet pan conjugue au coup de main 
d'un geste d'indication qui diffuse en etcile sa 
dellagration, Manet nous donne a voir un tableau cü, 
malgre les apparences, il n'v a rien â voir, si ce n'est un 
fırlat (ebIOUİSSant dans l'irresolution figurale dela 
fleur), un eclat qui nous eclabousse (de ses coups de 
pinceaux pour peu que nous approchions), un eclat 
qui fait mouche â chaque touche car il mousse au plus 
prâr de Vénm, en echo (en ex-aequo visuel) du "aphro" 
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oü prend naissance "Aphrodite", bref, un eclat qui 
nous eclabousse de l'ecume d'oü surgit la deesse: 
actuelle et inactuelle & jamais. Quand Olympia lutte 
pour surgir eı: se maintenir dans le visible, en ce 
tableau, l'écumc d'un jour, soit le transitoire oü 

' Victorine Meurent pose en prostituee du Second 
Empire, rejoint l'ecume de toujours, celle oü Vénus 
s'immcrge pour emerger, dans une epiphanie conquise 
sur une disparition sans cesse repoussee ainsi que 
nous le precise l'adjectif qui la qualifie; anadyamâse. 
Olympia nous rappelle que toute Venus, fı’j t-elle 
venale, s'enleve sur fond de cette venuste en cours 
d'apparition gagnee dans la lutte. Le défi de Manet 
aura done ete, par dela Goya, Velazquez ou Titien, 
non de recapiruler l'histoire de I'art, mais de renouer 
avec l'une de ses origines mythiques: lflpfimdite 
anadyamâse peinte par Ape-He â la fin de sa Vie. Son ' 
defi aura ete de prendre pour modele inconscient ce 
tableau perdu. Rivaliser avec le chef-d'oeuvre qui a 
hante l'Antiquite, se mesurer avec le dernier tableau 
d'Apelle tel qu'il nous interpelle du fond des ages et 
des eaux: dans les eaux of] intimement se mâlent Art 
et Tabou. 
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İŞLEV, KARŞI-İŞLEV 
VE SANAT: _ 
BAZI YÖNLERIYLE BUTOH 
Hiroshi Yamanaka 

Her toplum -bir sistem olarak— kendi "işlev"ine ve 
"karşı-işlev"ine sahiptir. Burada "işlev", sistemin 
kendisini çevresinden ayrı tutabilmesi için, sistemle 
çevresi arasındaki farkı koruyan eylemler; "karşı-işlev" 
ise sistemin sınırlarını aşmaya çalışan ve sistemle 
çevresi arasındaki farkı azaltan eylemler anlamında 
kullanılmıştır. Bugün toplumbilimdeki sistem kuramı, 
bir sistemi anlatmaya çalışırken yalnızca "işlev"i ele 
alır ve işlevi bozan her şeyi işlevsiz olarak tanımlar. 
Sistem kuramları da modern toplumlar gibi, bu öğeleri 
denetleme üzerine temellenir. Ama, her oluşum, 
kendi içinde, kendini reddeden ya da yıkan bazı 
güçleri ya da eylemleri de barındırır; toplum kendi 
içinde düşmanlarını da besler. Tıpkı bağışıklık 
sistemleri denen sistemlerin, özü ile özü olmayan 
arasındaki ayrımı yitirince, bedeni yok etmeleri gibi. 
Modern toplum, Japonya'da her ne kadar ilkelse de, 
toplumdaki karşı-işlevleri, işlevsiz olarak, toplum dışı 
bırakma çabası içindedir. Her karşı-işlev etkisiz hale 
getirilerek, bu tür eylemlerin zehrinin sistemi 
tehlikeye sokması engellenmelidir. Tıp, cinselbilim, 
toplumbilim, ruhbilimi ve hukuk sistemleri, 
toplumdaki, karşı-işlevleri "hastalık" olarak saptar ve 

_ onları hastanelere, danışmanlık odalarına, akıl 
hastanelerine ve hapishanelere koyarak toplumdan 
ayırır. Onların olağan işlevlerden yoksun, dolayısıyla 
da işlevsiz, hatalı, yoldan çıkmış, sapık ya da yozlaşmış 
olduklarını kabul eder. Sistemden yalnızca bu tür 
karşı—işlevler değil, ütopyacılık, devrimcilik, 
“düzmece—bilim" ve “düzmece—din” gibi aşırı ve 
tehlikeli olduğu düşünülen pek çok güç işlevi de 
toplum dışına atılır. Toplumbilim, toplumdaki karşı- 
işlevleri etkisiz hale getirme çabaları ve işlevlerin 
aşırılığı sayesinde toplumu, işleyen büyük bir sistem 
olarak çözümleme olanağına kavuşur. Ancak, sistemin 
yararına olduğu düşünülen işlevler bile, kendi 
içlerinde topluma karşı karşı—işlev biçiminde 
işleyebilir. Her ne kadar kimse modern bilimin, 
toplumumuzda işleyen çok önemli bir organ 
olduğundan kuşku duymasa da, ütopyacılık ya da 
devrimcilikle olan yakınlıkları yeniden canlanırsa —18. 
yüzyıl Avrupa'sında olduğu gibi- modern bilim bir 

karşı-işleve dönüşebilir. Ancak, 19. yüzyıldan beri 
modern bilim artık araçlar, laboratuvarlar, enstitüler, 
iyi toplanmış veriler ve kadrolar olmaksızın ' 
çalışamadığı için, bilimin karşı—işlev gücünün yeniden 
canlanması pek olası değildir. Aslında modern bilimi 
yaratan, modern toplumdur. Modern bilimin 
doğmasına olanak tanıyan toplumsal koşullar 
olmaksızın, toplumda, bugünkü gibi ayrı disiplinler 
olarak var olamazlar. 

Modem sanattan söz ederken de bu noktaları göz 
önüne almak gerek. Modern sanatın da bir çok dalı, 
müzeler, süreli yayınlar, izleyici kitlesi, kamu ya da 
özel bağışlar olmaksızın yaşayamaz. Modern sanat l 
çevreleri içinde de toplumsal destek mücadelesi ve 
toplum içinde işlevsel bir konum edinme çabaları söz 
konusudur. Günümüzde "sanat" da artık, kendini, bir 
insanın eylem alanı olarak kabul ettirmiş ve "bilim", 
"işletme" ve "politika" gibi modern topluma bağımlı 
olmuştur. Modern "sanat"ırı bağımsızlığı, bu anlamda, ' 
bir tür ideoloji olarak görülebilir. İlginç olan "sanat" da 
"bilim" gibi topluma bağlı hale gelirken, sanatsal 
yapıtlar, kendilerini, dinden ve siyasal güçlerden l- 
kopararak, bağımsızlaşmıştır. ' 

Ama, sanatın bağımsızlığı, her ne kadar ideolojik ya da 
yanıltıcı olsa da, modern bilimin tersine sanat, karşı- 
işlev gücünü yitirmemiştir. Sanatın bağımsızlığı, 
sanatçıların kendilerinin bile tam olarak 
denetleyemediği düşgücünün bağımsızlığıdır. 
Düşgücü olgusunun, bilim vesanattaki farklı 
durumları, bu iki alanın, modern toplumlardaki farklı 
konumlarını belirler. Bilim başlangıçta düşgücünü ve 
simgesel sistemin bağımsızlığını denetim altında 
tutmakla birlikte, "düşgücü", 18. yüzyıl bilim 
adamlarına yöneltilen eleştirilerin temel hedeflerinden 
biri olmuştur. Modern toplumun, modern bilimle 
ortak yanı, hiddet, korku, haz ve nefret gibi düşgücü 
etkilerini, simge ve kurallara dayalı bir yönetimle 
denetim altına alma çabasıdır. Denetlenemeyen 
düşgücü, modern toplum reformcuları ile modern 
bilimin ortak hedefi olmuştur. Bunun sonucu olarak 
da toplumsal simgesel sistemde, denetlenemeyen 
düşgücü olgusu olumsuz nitelenerek, sistem içinde 
işleyişi _zararsız hale getirilmiştir. Bu ayrım sürecinde 
modern bilim, işlevin dostu olmuştur. Düşgücünün 
yapısının bağımsız olduğunu kabul eden modern sanat 
hiç bir zaman bunu yapmazdı. Sanat, bu eşsiz 
konumundan ötürü kendini içten içe reddetme 

- olanağına sahiptir. Modern toplumdaki bu genel sanat 
şeması bağlamında, toplumla ilişkisinin, diyalektik ve 
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kendi kendini yadsıyan yapısıyla, eşsiz bir çağdaş dans 
akımına değinmek ilginç olacaktır kanısındayım. 

Modern ve karşı-modern bir sanat olarak butoh: 

Jean Viala'ya göre, butoh, "çağdaş dansta, 20. yüzyılın 
ikinci yarısındaki en önemli gelişmelerden biridir" (1). 
l960'ların başında Japonya'da ortaya çıkan butoh, 
1970'lerin sonunda Japonya dışında da tanınmaya 
başlamıştır. Belki, Avrupa'daki en önemli butoh 
grubu, 1975'te Ushio Amagatsu tarafından kurulan ve 
1980'den beri Paris'i mekan tutan Sankaijuku'dur. 
Butoh'un köktenci düşüncelerden devrimci sahne 
yönetimine uzanan dans yöntemlerinin çoğu, Viala'nın 
"butoh hareketinin ana dingili" olarak tanımladığı 
kurucusu, Tatsumi Hijikata'nın (1928—86) gösteri ve 
düşüncelerden kaynaklanır. Tatsumi Hijikata'nın 
butoh üzerine yazdığı yazılarda dile getirdiği bazı 
düşünceleri aşımlamanın yararlı olacağı kanısındayım. 

Yukio Mishima, bir yazısında, Hijikata'nın butoh 
çalışmalarında her zaman simgesel, modern bir dil 
bulduğunu belirtir. Şeylerin imgeleri arasında gizli ya 
da bilinçaltı ilişkiler kullanan butoh'un gerçeküs tücü- 
anlatımcı üslubu, kuşkusuz, çağdaş bir sanat diline 
özgüdür. Böylesi modern bir anlatım diline sahip olan 
butoh'un, modern toplumla kurduğu bağ belirtilmeye 
değerdir. Bu toh, yalnızca garip, aykırı ve egzotik bir 
dans olarak, geleneksel dinsel törenler, ayinler ya da 
bazı siyasal korunmalar yerine, bir tiyatroya ve izleyici 
kitlesine gereksinim duyduğu için modern bir sanat 
değil, sanat bağlamında söz konusu olan düşgücü ve 
anlatım bağımsızlığı ile korunmuş olmasından ötürü 
de modern bir sanattır. Ama, aynı zamanda, karşı- 
modern bir sanattır da, çünkü, modern toplumda, bir 
"sanat" olarak yerinireddeder. Butoh, yalnızca, gücünü 
modern toplumdan aldığı için modern bir sanattır ama, 
alaysımalı (ironik) olarak beslendiği modern toplumun 
işleme sisteminin olumsuzudur. Dolayısıyla, bu 
anlamda butoh, modern toplumunda olumsuzu olur. 
Butoh dansçıları için modern toplumun bu 
olumsuzunun derinliklerinde, olumludan daha büyük 
zenginlikler yatar. Pek çok eleştirmen, bu toh'ta, 
geleneksel Japon gösteri sanatlarından bir şeyler 
bulur. Ancak butoh'un ortaya çıkmasında Japon 
"geleneksel sanatları"ndan çok, yönetimin, barbarca 
görenekler olarak tanımlayarak, sürekli olarak kınadığı 
ve yasakladığı garip ve aykırı ayinlerin etkisi vardır. 

Butoh, Japonya'da kurulu düzene karşı ayaklanmaların 
meydana geldiği, çalkantılı 1960'larda ortaya çıkmış, 

hem yerleşik geleneğe, hem de modern topluma bir 
karşı-sav oluşturmuştur. Hijikata "benim dans dediğim 
bu beden kullanımı, üretim toplumu için en nefret 
edilesi düşman ve tabularından biridir sanırım. Benim 
dansım, üretim toplumuna karşı, bilinçli olarak 
amaçsızlığı sergilediği için, suç, eşcinsellik, şenlik ve 
ayinle ortak bir temele sahiptir diyebilirim" der (2). 
Belki de Japonya'da hiç bir modern sanat, butoh'un 
1960'larda olduğu kadar sınırları aşmamıştır. Hiç bir 
şey, butoh'un köktenci cinsel ifadesi, bütün karşı- 
toplumsal olgulara olan yakınlığı ve garip, kuşkulu ve 
akıl karıştırıcı dünyasıyla karşılaştırılamaz. 
Japonya'daki "iyi gelenek"le ortak hiç bir şeyi yoktur. 
Hijikata, "benim butoh'umun, dine -Budacılık, 
Şintoculuk ya da ne olursa olsun- bağlı gösteri 
sanatlarından bütünüyle farklı geliştiğini biliyorum - 
berı çamurdan doğdum" der. 

Ölü (işlemeyen) beden: 

Hijikata, 1928'de, Akita adlı küçük bir köyde ailesinin 
dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Dans 
üslubunun temelinde, pek çok yazısında dile getirdiği 
çocukluk anılarında değindiği belleğindeki imgeler 
yatar. 

Ailem çiftçiydi ve ayaküstü yiyecek işiyle 
uğraşıyordu. işlerin yoğun olduğu mevsimlerde, 
sabahın erken saatlerinde pirinç tarlalarına 
giderlerdi. Küçük çocuklar, içinde pirinç taşınan 
ve izume denen bir tür kovalara konur ve 
tarlanın yanına bırakılırdı. Sabahın 7'sinde oraya 
getirilir ve ay çıkana kadar orada bırakılırlardı, 
ama arada annem bana yemek vermek için 
gelirdi. Kovanın içinde bir sürü şey bulunurdu ve 
çocuk dışarı çıkmasın diye iyice bağlanırdı. 
Tuvalete gidemediği için çocukların altı rahatsız 
olur, ağlarlardı. Yalnız ben değil, tarla kenarına 
bırakılan bütün çocuklar ağlardı. Ama bu çığlıklar 
çiftçilere hiç ulaşmazdı. Gökyüzü çok büyük, 
rüzgar çok kuvvetliydi. İçimden göğe galiz 
küfürler ederdim. 

Hijikata kova içindeki çocukluk deneyimlerini 
butoh'un doğum yeri olarak algılar: 

. Güneş batarken bebekler kovadan çıkarılır ve 
dizleri üstüne yol kenarına bırakılırdı. Bebekler, 
bacakları tutulduğu için, göğüsleri üzerinde 
titreyip komik hareketler yapardı. Böyle bir 
durum ne tür bir dansta canlandırılabilirdii’... 
Dünyadaki bütün danslar insan ayağa kalktıktan 
sonra başlamıştır, ben dansımı ayağa kalkamama 
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ile başlattım. 

Onun için bacaklar ayakta durmak için değildir. Onlar 
araç, hatta işleyen bir bedenin organları da değil, 
denetleyemediği ama, yalnızca varlığını hissettiği 
"varlık"lardır. "Hiç bir fiziksel özürü olmayan bir kişi 
eğer sakat olmayı istemeye ya da sakat olsa daha iyi 
olur diye düşünmeye başlarsa, butoh'a ilk adımını 
atmış demektir.Tıpkı çocukların dünyasında topal 
olma isteğinin var olması gibi dansçıların yaşamında da 
böyle bir istek vardır". Bu istek onda o kadar fazlaydı 
ki, topal köpekleri "onların insanlardan kaçmaya 
çalışmalarını ve çocuklar tarafından taş ve sopalarla 
kovalanarak, bir duvar dibinde dövülmelerini" bile 
kıskanıyordu. 

Yazılarında ölüm de önemli bir temaydı. “Bazan ölü bir 
bedeni kaldırmak isterim" diyordu. İki karşıt imge, 
"kaldırma" ve "ölü beden", ölü beden imgesini artık 
yaşamayan bir varlık değil de, sürekli işlevlerinden 
kaçan bir varlık olarak düşünürsek, pek de şaşırtıcı 
gelmez. 

Parçalanmış beden (corps morcele): 

Bozulmuş ya da belki genelde "hastalık", Hijikata'nın, 
bedenden başka bir şey olmayan beden saptamasında 
bir araçtır. Beden, bütün bedenin işleyiş sistemine 
dahil edilirse varlığını yitirir. Dolayısıyla onun için 
bedenin parçalara ayrılması, beden imgesinin ilkörneği 
olmalıdır. Bedenin bir araç olarak kullanılmasını her 
durumda reddeder. Bedenin simgesel bir anlatım 
amacıyla bir gösteride kullanılması bile ona göre 
başarısızlıktır, çünkü, oyuncunun hareketinden çıkan 
imgenin bir çok parçası, bedenin bilinmeyen öğelerine 
dayanır; bu olaya ne kadar çok söz katılırsa, imgeler o 
kadar daha zayıflar. "Bedendeki işlevsel öğelerin 
içlerinde kendi bağımsız yaşamları olması, beden 
kavramının, simgesel işlerlilik olarak çökmesinin 
koşullarını oluşturur". 

Organların bağımsız yaşamları olması, parçalanma ve 
simgesel sistem, akla, Jacques Lacan'ın parçalanmış 
beden kavramını getirir. Lacan'ın psikoanaliz 
yöntemine göre, insanın toplu msal varlığa doğru 
gelişmesindeki mantıksal aşama üç etken vardır. 
Birincisi, gelişmemiş, yardıma gereksinen parçalanmış 
beden ve onun imgesi; ikincisi, özün yanıltıcı biçimde 
kendini denetlemesini ya da bedenin yanıltıcı 
bütünlüğünü oluşturan ayna ya da -"öteki"nin işlevi; 
üçüncüsü ise, simgesele müdahaledir. Hijikata, 

butoh'u, Lacan'ın mantıksal aşamasının tam tersi bir . 
yol izlemesini istemiştir. Butoh dansçıları için sözler 
yok edilmeli ve bütünleşme çözülmeliydi. Bedenin 
kendisi sözün, işlevselliğin ötesindeydi. Hijikata bazan 
"beden" sözcüğünden kaçınarak, "insan doğası" 
sözcüğünü kullanmıştır. "İnsan doğası öylesine koyu 
ki" diye yazar. Bedenin anlamını aydınlatmaya 
çalışmaktan çok uzak, "beden, her türlü edepsizliğin 
yapıldığı yerdir" diye düşünür. Aslında dansını, 
Karanlığın Dansı anlamına gelen Ankoku Butch olarak 
adlandırmıştı. Dolayısıyla Hijikata için bedeni 
simgesel sis tem içine yerleştirmeye yönelik bütün 
çabalar ya da bedeni karanlıktan kurtarma, toplumun 
kurduğu bir tuzaktır. Kendi çabalarını "bedeni 
yalnızlıktan kurtarmak için kurnazca düzmece tepkisel 
umut" olarak niteler. Butoh' ta beden, ister simgesel, 
ister fiziksel olsun işleyen bir sistemle bütünleşmeyi 
reddeder. Başından beri butch, karşı—işlevsel bir aracı 
olarak hizmet etmiştir. 

Butoh'ta hâlâ yaygın olarak kullanılan bedenin 
dönüşüm ya da başkalaşım tekniği, bedeni 
adlandırmaktan kaçma yöntemidir. Butoh'ta beden 
sürekli olarak kendini hayvana, bitkiye, taşa ya da 
rüzgara dönüştürerek, adından kaçar. Butoh'un bu 
özelliği yalnızca Hijikata tarafından düşünülmemiş, 
akıma daha sonra katılan kadın dansçıların katkılarıyla 
yaratılmıştır. Hijikata ile çalışan kadın dansçı Yoko 
Ashikawa, bu yeni gösteri biçimini 1974'ten beri 
denemektedir. Viala'ya göre kadın bedeninin butoh'a 
katılması Hijikata'nın dansını derinden etkilemiştir 
(3). Hijikata kadınları büyüleyici buluyordu. Onun 
için "kadınlar doğuş tan gerçeğin mantıkdışı 
bölümlerini yaşama yeteneğine sahipti ve bundan 
ötürü dansında mantıkdışı yanlarını canlandırmaya 
gü cü yetiyordu. Eğer bir erkek bedeninin bir merkez 
çevresinde yumaklaştığını düşünürsek, o zaman 
kadının bedeni, tohumları saçmak için dışa açılır". Bu 
19. yüzyıl bilim dünyasındaki kadın imgesinin tam 
tersidir. "Kadın" ve "mantıkdışı", "erkek" ve "merkez" 
imgelerinin birleştirilmesi her iki durumda da aynıdır 
ama, bağlam tersine dönüştürülmüştür. Hijikata'nın 
butoh'u sağlık ve hastalık, aydınlık ve karanlık, 
mantık ve beden, batı ve doğu, toplum ve tabu'nun 
asimetrik karşıtlığına dayanır. Hijikata hiç bir zaman 
deneyimlerini, bu deneyimlerin gerçeğinden, 
merkezden dağıtamamıştır. Kendisini modern 
toplu mun olumsuz yönlerinin gerçeğinden kurtarmak 
bir yana, varlığının köklerine ve kökenine giderek 
daha çok yapışmıştır. Bu ters yöneliş hareketi 
butoh'un tipik bir özelliğidir. Kökene, cenine, ana 

110 



rahmine, doğum öncesine geri dönme aynı zamanda 
modern toplumun gelişim imgesinin de tersidir. 

Sorumluluğun dağıtılması: 

Hijikata'nın 1986'da ölümünün ardından bazı 
eleştirmenler çağdaş bu toh'u, özgünün taklidi olmakla 
eleştirmişlerdir. Gerçekten de butoh tepkisel gücünü 
yitirmiş ve modern dans üsluplarının biri durumuna 
gelmiştir. Artık toplumsal simgesel söylemi tehdit 
etmez. Sankaijuku'da görüldüğü gibi profesyonel bir 
gösteri olmuştur. 1980'lerde butoh için toplumsal 
koşullar kökten değişime uğruyordu. Toplumsal karşı 
çıkışlar azalmış ve toplum, işçilere karşı kapitalizm, 
evrenselliğe karşı aşiretçilik, modernizme karşı 
gelenekselcilik, sağlıklı olmaya karşı hastalıklı olma 
gibi karşıt bölünmelerden nefret etmeye başlamıştı. 
Japon felsefecileri 1980'lerde bedenin önemini 
tartışmaya başladıklarında, beden çoktan tahrik edici 
niteliğini yitirmiş, çalkantılı yıllar gerilerde kalmıştı. 
Butoh için koşullar önemliydi. Yeni dansçıların hiç 
birinin Hijikata'nınkine benzeyen çocukluk anıları 
yoktu. Butoh yöntemleri, üslupları ve düşünceleri, 
köklerinden kopmuş, çözümlenmiş ve yeni bir 
sahnede yaniden yorumlanmıştı. Yöntemler, üsluplar 
ve düşünceler gelişip, inceldikçe butoh da "modern 
sanat" olarak yerini almıştır. Çoğu "post-modern" 
Japon mimarın 1980'lerde toplum içindeki yerlerini 
pekiştirmeyi istemeleri de rastlantısal değildi. Karşı— 
işlevsel mimarilerinin, toplumu, büyük binaların 
simgesel işlevlerini canlandırmaya yönelttiğini 
savunabilirlerdi. Sistem öylesine genişletilmişti ki, 
karşı-işlevsel öğeler artık bir tür işlev olarak 
kaydedilebiliyordu. Kişi eski karşıtlık formüllerine 
bağlı kalsa bile, çelişki simetrik bölünme yoluyla 
göreceleştirilmiş ve etkisiz kılınmıştı. Formül _ 
gerçeğini yitirmiş ve inanlar aniden tarihsel bir hataya 
dönüşmüştü. Bu, 1960 kuşağından pek çok avangard 
sanatçının ve siyasal eylemcinin başına gelen bir şeydi. 
Modern toplumda, simetrik simgesel sistem 
aracılığıyla karşıtlıkları göreceleştirme ve etkisiz kılma 
eğiliminden ötürü, Hijikata için var olan asimetrik 

' formülü sürdürebilmemiz olanaksızdı. Japonya'da bazı 
başarılı sanatçılar başka bir yol izleyerek, gerçeğe bağlı 
kalmayı bırakıp, bu gerçeği, sabit bir konumdan 
kaçabilme aracı olarak kullandılar. Onlar için yerel 

“ayinler, aykırı egzotiz ve garip çocukluk anıları, 
yalnızca onların sanatsal imgelerini harekete geçiren 
araçlardı. Sözde küreselleşme ve sınırsız toplum 

' imgesi bu eğilimi zenginleştiriyordu. Ama, bugün 
Japon sanatındaki bu eğilim, sanatçıları, sanatın 

toplumsal koşullarına her geçen gün biraz daha 
bağımlı kılmaktadır. Çoğu, Japonya yerine Avrupa'da 
ya da ABD'de yaşamayı seçmektedir, çünkü, bu 
bölgelerde "modern sanat", Japonya'da olduğundan 
daha iyi yerleşmiştir. 

Bütün bu yıllar boyunca Hijikata'nın düşgücüne esin 
kaynağı olan pek çok imge, karşı-işlev gücünü 
yitirmiştir. Hastalık, fiziksel özür, delilik, cinsellik, 
aykırı ayinler ve benzerlerini etkisiz kılma süreci, 1970 
ve 80'lerde hız kazanmıştır. Düşgücü kendini, 
vaktinden önce gelişmişliğin, dağılmanın ve karanlığın 
olumsuz gerçeğinden kurtarmıştır. Düşgücü artık 
sistem için bir tehlike olmayıp, yeni toplumsal 
düzenin işleyen bir öğesidir. ' 

Notlar: 

1. Jean Viala ve N ourit Masson-Sekme, Shades of 
Darkness, Tokyo, 1988. 
2. Tatsumi Hijikata, Bibou no Aozora, Tokyo, 1987._ 
3. Viala ve Masson-Sekme, age. 
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FUNCTION, 
ANTI-FUNCTION 
AND ART: ON SOME 
ASPECTS OF BUTOH 

Hiroshi Yamanaka 

First of all I would like to describe the framework in 
which I'm going to present my argument. 
Every society - as a system - has its 'function' and 
'anti-function'. By the word 'function' I mean every 
activity which maintains the difference between the 
system and its milieu so that the system survives 
without confusing itself with its milieu. 'Anti-function' 
means every activity that violates the border of the 
system and thus lessens the difference between the 
system and its milieu. System theory in sociology 
today takes only 'functions' into consideration when 
attempting to explain a sys—tem and considers 
everything that disturbs the function as dysfunction. 
System theories, as well as modern societies, are based 
on the idea of controlling these elements. But as every 
organism has in itself some forces or activities which 
deny or destroy itself, society has enemies contained 
within itself. We know how so-called immunity 
systems can destroy the body where they exist, if they 
lose the distinction between self and not—self. 
Modern society, primitive as it may be in Japan, has 
been striving to exclude these anti-functions as 
dysfunctions from the society. Every anti-function 
should be counteracted so that the poison of such 
activities can not be dangerous to the system. When 

. medicine, sexology, sociology, psychiatry and legal 
systems identify these anti-functions as 'illness' in the 
society, they attempt to isolate them by placing them 
in hospitals, counseling rooms, asylums and 
penitentiaries. They say they lack normal function; 
they are dysfunctions, aberrations, deviations, 
perversions or degenerations. Not only are these anti- 
functions isolated from the system, but also many 
functions of power considered to be excessive and 
dangerous such as utopianism, revolutionism, 'pseudo- 
science' and 'pseudo—religion' are excluded from the 
system. Thanks to such counteractions of anti- 
functions and excessive functions in the society, 
modern sociology can analyze society as one large 
functioning system. Of course, even functions that are 

considered beneficial to the system contain within 
themselves the possibility of becoming anti-function 
against the society. Although nobody doubts that 
modern science constitutes a very important 
functioning body in our societies, it could turn into an 
anti-function if its affinity with utopianism or 
revolutionism - as happened in lBth century Europe - 
were to experience a revival. However, since the l9th 
century, modern science has been unable to operate 
without the use of instruments, laboratories, institutes, 
well—gathered data and staffs, and as such, it would be'  
highly unlikely for science to revive its force of anti-. 
functioning. Actually, it was modern society that 
created our modern sciences. Without the Social 
conditions which enabled the birth of modern 
sciences, they could not survive as'distinct disciplines 
in society as we know them today. 

We must take this perspective into consideration even 
when we discuss the conditions of modern art. It is 
clear that many fields of modern art could not live 
without the existence of museums, journals, au'diences 
and governmental or private endowment. Within the 
modern art community there are struggles far social 
supports and efforts to attain functional status in 
society. At least 'art' is today an established field of 
human activity within and dependent en modern 
society alongside 'science', 'business' and 'politics'. In 
this sense we can say that the autonomy of modern 
'art' is a kind of ideology. It is curious that 'art' as well 
as 'science' became dependent on society at the same 
time artistic works disassociated themselves from 
other disciplines such as religion and political powers 
_and declared their au tonomy. ' 

Yet, however ideological and illuso'ry the au tonomy of 
art may be, unlike modern sciences, art has not yet 
lost its anti—functioning force. The autonomy of art 
includes the autonomy of imagination, which even 
artis ts themselves cannot control well. The difference 
of the positions of imagination in science and art 
makes the difference in status betvveen these two 
fields in our modern societies. Science began with 
controlling the imagination and the autonomy of the 
symbolic system. In fact, 'imagination' was one ofthe 
main targets for the critics of the 18th century 
Scientists. Modern society has something in common 
with modern science in that it tries to,,control the 
effects of imagination, such as anger, fear, pleasure 
and hatred, by establishing the government through 
symbol and code. Uncontrolled imagination, that was 
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the common target for reformists of modern society 
and modern science. Consequently the phenomena of 
uncontrolled imagination have been given negative 
positions in the social symbolic system and thus made 
harmless to function within the system. Modern 
science was arı ally of function in this segregation 
process. Modern art, with its acceptance of the 
autonomous nature of imagination, could never 
behave in the same way. It is this unique position of 
art which enables it to deny itself from the inside. I 
would like to describe one unique movement in 
contemporary dance in this general scheme of art in 
modern society which has a dialectical and self- 
contradicting nature in its relationship with society. 

Butoh as a modern and anti-modern art 

Butoh, according to Jean Viala (1988), is "one of the 
major developments in contemporary dance in the 
latter half of the 20th century".(1) Originating in Japan 
in the early 1960s butoh became known outside Japan 
irı the late 19703. Perhaps the most famous butoh 
group in Europe is Sankaijuku, founded by Ushio 
Amagatsu in 1975 and since 1980 based in Paris. But 
most of butoh's. dance methods, from its radical ideas 
to its revolutionary stage directions are based on the 
performances and ideas of one of its founders, 
Tatsumi Hijikata (1928-1986), whom Viala calls, "the 
linchpin of the butoh movement.“ I will now discuss 
some ideas about butoh which were originally 
presented in the writings of Tatsumi Hijikata. 

As Yukio Mishima once Wrote that he could always 
find a symbolic, modern language in Hijikata's butoh 
work, butoh's surrealistic-expression style no doubt 
belongs to a contemporary art language, which makes 
use of hidden or unconscious relations among the 
images of things. But here I would like to point out 
how such a modern expression style in butoh relates 
to modern society. Butoh is a modern art not only 
because this bizarre, heretical, exotic dance needs 
theater and audiences instead of traditional religious 
ceremony or rituals or some political guardianship, but 
also because it is protected by an allowed autonomy of 
imagination and expression which is available within 
the context of art. However, at the same time, it is an 
anti—modern art. It is an anti-modern art because it 
denies its place as an 'art' in modern society. Butoh is 
a modern art only because it obtains its energy from 
modern society, but-, ironically, i t is the negative of 
the functioning system of modern society on which 
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butoh feeds. So, in this sense, butoh finds itself as a 
negative of modern society. The depth of this 
negative of modern society is, for butoh dancers, far 
more enormous than its positive. Many critics see 
some elements in butoh that they sometimes relate to 
traditional Japanese performing arts. However, it is 
not the so-called 'traditional arts' in Japan, but rather 
the grotesque and heretical rituals which were 
constantly condemned and prohibited as barbarous 
customs by the government to which butoh is 
indebted for its birth. 

Butoh was born during the turbulent years of the 
19605 when many revolts against the establishment 
broke out in Japan. It was born as an antithesis to both 
modern society and established tradition. Hijikata 
(1961) writes, "Those uses of body I named dance 
must be one of the most hateful enemy and taboo for 
the production-society. The reason why I can say that 
my dance has its base common with crime, 
homosexuality, festival and ritual is that my dance 
intentionally displays its purposelessness against the 
production—society."(2) 

Maybe no modern art in Japan is so transgressive as 
butoh was in the 19603. Nothing can be compared 
with its radical sexual expression, strong sympathy 
with all the antisocial phenomena, and its grotesque, 
precarious and confusing World. It has nothing in 
common with the 'good tradition' in Japan. Hijikata 
says, "I am very aware that my butoh originates 
somewhere totally different from the performing arts 
related to religion —B uddhism, Shintoism or whatever - 

- I was born from the mud." 

Defunct body 

Hiji-kata was born in 1928 as the ninth child of his 
parents in a small village in Akita. He wrote the 
memoirs of his childhood many times and the image 
of this memory is very characteristic of him when we 
consider his dance style. ' 

"My family lived on farming and a small soba 
stand. In busy seasons for farmers they went to 
the paddy field early in the morning. Little 
children were placed in a kind of bucket called 
'Izume' which was _used to bring rice and put the 
side of the field. They were brought there from 
7 o'clock in the morning and were left and 
neglected until the moon rose, though my _ 
mother came to give me meals at lunch time. 



The bucket was stuffed with many objects and 
the child was bound so that he could not get out 
of it. Not being able to go to the toilet, he feels 
the lower half of his body uncomfortable. He 
cried out. Not only I but also many children put 
on the side of the field cried out. But the cries 
could never reach the farmers. The sky was too 
big and the wind was too strong. I said in my 
mind 'fuck you!' to the sky." 

Hijikata considers this baby-in-the-bucket experience- 
as the birthplace of butoh: 

"At sunsets the babies are pulled out of the 
bucket and set by the roadside on their knees. 
They show their comical appearances jerking 
their bust with the paralyzed legs. In what kind 

- of dances will such a state be registered?. . . All 
the dances in the world began with standing up, 
but I began my dancing with incapability of 
standing." 

For him legs are not for standing up, they are not 
instruments, or even organs of the whole functioning 
body, they are 'beings' which he cannot control but 
can only feel as being there. "If one, though having 
nc physical defect, begins to wish he were crippled or 
rather that he would have been better off crippled, 
that is the first step towards butoh. Just as a strong 
desire to be lame exists in the domain of children, 
such a desire does acutely exist in the experiences of 
dancers." This desire was so strong that he was jealous 
of lame dogs, whenever he saw them "avoiding men's 
attention, being chased by children with stones and 
sticks, driven to the wall and beaten severely." 

Death is also a main figure in his writings. "Sometimes 
I have a wish to raise a dead body". The two 
contradicting images, 'raise' and 'dead body', are not 
curious when we conceive of the image of the dead 
body not as a no-longer-existing being but as a being 
constantly escaping from its functionality. 

Corps morcelâ 

Defunct body, or maybe we can say 'illness' in 
general, is a media through which Hijikata identifies 
the body as nothing more than a body. The body loses 
its being when it is integrated into the functioning 
system of the whole body. Therefore, for him, 
disintegration of the body must be an archetype of the 
body image. He protested every attempt to use the 

body as an instrument. Even the use of the body in 
performances for symbolic expression was, in his 
opinion, to fail. Because many parts of the image 
which comes out of the actor's action depend on the 
unknown elements of the body, the more the words 
intervene in this affair the poorer the images will be. 
"The fact that the functional elements in the body 
have their own au tonomous lives in them constitu tes a 
premise of the collapse of the concept of the body as a 
symbolic functionality." 

This argument on autonomous lives of the organs, 
disintegration and symbolic system reminds me of 
Jacques Lacan's theory on corps morcele (morseled 
body). In Lacan's psychoanalysis the logical step of 
man's or woman's development into a social being 
consists of three factors. First, a premature, helpless, 
morseled body and its image; second, the function of 
mirror or 'other' in constituting an illusory control of 
self or an illusory integration of the body; third, 
intervention of the symbolic. For Hijikata the 
direction in which he wanted to take butoh was the 
opposite of Lacan's logical steps. For butoh dancers 

_ words must be abandoned and the integration should 
be dissolved. The body itself is beyond the word, 
beyond the funcrionality. Sometimes he avoids the 
word ıbody' and uses the word 'flesh'. "The flesh is so 
dark” he writes. Far from trying to enlighten the 
meaning of the body he thinks of "the body as a place 
where indecency of every light is executed". In fact, 
he named his dance Ankoku Butch, which means” 
Dance of Darkness. So, for Hijikata, every effort to 
place the body in the symbolic system or to rescue the 
body from its darkness is a trap set by society. He 
named this effort as a "cunning pseudo-protestive 
hope to rescue the body from its lonely place." In 
butoh, the body rejects being integrated into a 
functioning system, whether it may be symbolic or 
physical. From its beginnings butoh served as an anti- 
functioning agent. 

The technique of transformation o'r metamorphosis of 
the body, which is still very often used in butoh, is a 
method for the body to avoid being named. In butoh 
the body escapes its name by_constantly transforming 
itself into animals, flowers, stones, or wind. This 
particular butoh characteristic was not thought of only 
by Hijikata, but was created in cooperation with some 
female dancers who came later into this movement. 
Yoko Ashikawa, a female dancer working with 
Hijikata, has been experimenting with this new form 
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of performance since 1974. Viala (1988) writes that 
the possibility of the feminine body in butoh 
transformed Hijikata's dance profoundly.(3) Hijikata 
was fascinated by woman. He insisted that "women 
are born with the ability to experience the illogical 
part of reality and are consequently capable of 
incarnating the illogical side of dance._If we imagine 
that a man's body gathers itself around a center, then a 
woman's opens outward in an act of scattering of 
seeds." This is exactly the negative of the image of 
woman in 19th century sciences. The combinations of 
the images, 'woman' and 'illogical', 'man' and 'center' 
are exactly the same in both cases, but the contexts 
are reversed. 

Hijikata's butoh was dependent on the asymmetrical 
antagonism of health and illness, light'and darkness, 
logic and the body, west and east, society and taboo. 
He could never decentralize his experience from its 
reality. Far from liberating himself from the reality of 
the negative side of the modern society, he adhered 
more and more to the origin or roots of his being. This 
motion of reversion is very characteristic of butoh. 
Reverting to the origin, to the fetus, to the womb of 
the mother, to the prematuraticn, to the embryo“ was 
also the negative of the image of development of 
modern society. 

Decentralization 

Hijikata died in 1986 and some critics criticize the 
contemporary butoh as only an imitation of his _ 
originality. In fact butoh lost its transgressive power 

_ and became _one of the styles of modern dance. It does 
not v_iolate the social symbolic articulation any more. 
Rather ıt has become a professional performance as is 
evident with Sankaijuku. 

In the 19805 social conditions for butoh were radically 
changing. Social protests were not as prevalent and 
society began to hate antagonistic dichotomy such as 
workers vs. capitalist, universalism vs. tribalism, 
modernism vs. traditionalism, health vs. illness. When 
the Japanese philosophers began to discuss the 
importance of the body around 1980, the body itself 
had already lost ıts provocative nature. The turbulent 
years were over. The consequences for _butoh were 
great. None of the new dancers had memories such as 
Hijikata had about his childhood. The methods, styles 
and ideas of butoh became detached from their roots, 
analyzed and reinterpreted on a new stage. The more 

sophisticated the methods, styles, and ideas became, 
the more butoh become established as 'modern art'. It 
was not an accidental coincidence that many of 
Japanese so-called 'post—modern' architects made sure 
of their status in the society in 19803. They could 
claim their anti-functional architecture a_s enabling 
society to revive the symbolic function of the edifices. 
The system was expanded so that the antifunctional 
elements could be registered as a special kind of 
function. Even if one still adheres to the old 
antagonistic formula, the conflict was already 
rela tivized and neutralized through symmetrical 
dichotomy. The formula lost its reality and the 
believers suddenly became anachronists. This 
happened to many of the avant—garde artists and 
political activists of the generation of the 1960s. We 
cannot maintain the asymmetrical formula as it existed 
for Hijikata, because of the strong tendencies in our 
modern society to relativize and neutralize antagonism 
through the symmetrical symbolic system. Some 
successful artists in Japan have taken another way, 
that is, to abandon the adherence to reality and to use 
this reality rather instrumentally to escape from fixed 
positioning. For them indigenous rituals, heretical 
exoticism, and strange memories of childhood are only 
instruments to activate their artistic image. So-called 
globalization and the image of borderless societies 
'enhances this tendency. But this tendency of today's 
art in'Japan leads the artists to be more and more 
dependent on the social conditions of art. Most of ' 
them prefer being based in Europe or in the United 
States to staying in Japan because the field of 'modern 
art' is better established in those areas than in Japan. 

Through these years many images-which inspired 
Hijikata's imagination have lost their anti-functional 
power.“ The neutralization process of illness, physical 
defects, madness, sexuality, heretical rituals etc. 
accelerated its speed in the 19705 and in the. 19805. 
The imagination freed itself from its negative reality 
'of prematuration, disintegration and darkness.— The 
imagination is no longer a danger to the-system, but a 
functioning element of the new social “order. 

Notes: 

1. Jean Viala & Nourit Masson- Sekine, Shades of 
D__a____rkness, 1988 Tokyo 
2. Tatsumi Hijikata, Bibou no Aozora. 1987 Tokyo 
3. Viala & Massen, ibid. 
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KENDİLİĞİNDEN SENTEZİN ' 
YÜKSELİŞİ: .. _ _ _ _ 
TÜRK POP MUZIGIN IN 
ARKAPLANI 

Orhan Tekelioğlu 

Giriş 

Belki de temel projesini yeni bir yurttaş kimliği ile bir 
ulus-devleti kurma olarak tanımlanabilecek olan 
Türkiye Cumhuriyeti, uluslaşma sürecinde önemli 
işlevler yüklediği kültür siyasetlerine her zaman özel 
bir ilgi göstermiştir. Devletin yapılanması ve 
örgütlenmesinde yaşamsal öneme sahip kuruluş 
yıllarında, gerek ulusun önderi Mustafa Kemal, gerek 
dönemin ideologlarının (özellikle Ziya Gökalp’in) yazı 
ve demeçlerinde bu özel'kültür ilgisi, günümüzde de 
dolayımda olan veciz bir sözcük ve olmazsa olmaz bir 
zorunluluk ile tanımlandı: Doğu-Bati sentezi. 

İlk olarak Tanzimat döneminde taraftar bulan, Müzik 
ve Terakki hareketinde-siyasi temelleri atılan bu sentez 
gereksiniminin bir ucuna, Osmanlı geçmişe gönderme 
yapan ve ulusçu bir yapılanmanın gereğiolarak 
“Türk—olmayan” bütün unsurları imleyen Doğu' 
konurken, öteki uca henüz ulaşılamamış ama 
gelecekte mutlaka bir parçası olacağımız düşünülen ' 
yeni bir kültür alanı, yani Bats konmaktaydı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin siyasi, iktisadi eğilimlerini 
çerçeveleyen bu sosyo-kültürel sentez ereği, halen 
tüm şiddetiyle yaşanan “kimlik” sorunla rının sanki 
öteki adı, bir özeti olmuştur. Çok-kültürlü, çok- 
kimlikli Osmanlı kültürel mirası ile tarihsel bir 
hesaplaşmayı, onun yerine tek kimlikli bir ulusal 
kültür oluşturmayı amaçlayan sentez projesi asla ödün 
verilmemesi gereken bir “zorunluluk” olarak ortaya 
konduğund an, yaşama geçirilmesinde de ister istemez 
“otoriter” bir üslup benimsenmiştir. “Yukardan— ' 
aşağıya” ve kesinlikle kültür seçkinlerinin sıkı 
denetimindeki bu zamnlar Doğu-Batı sentezi projesi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından . 
başlayarak kültür ve sanat siyasetlerine damgasını 
vurmuştur. ' 

. Siyasi alanda, son dönem Osmanlı siyasi seçkinlerinin 
bir kısmıyla ister istemez bağlaşıklar kurmak zorunda 
”kalan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki 

yöneticileri, kültür siyasetlerini belirleyip uygularken ' 
son dönem Osmanlı kültür seçkinleriyle hiçbir 
biçimde uzlaşmaya yanaşmamış, aksine büyük bir 
hızla oluşturmaya başladıkları sanat eğitimine ve 
örgütlenmesine yönelik kurumlarıyla kendi ulusal 
kültür seçkinleri'ni yaratmak istemişlerdir. Genelde 
sanat, bu yazının konusu olması nedeniyle, özelde'de _ 
müzik siyasetleri ve kurumları yukarda sözü edilen 
“sentez” düşüncesiyle oluşturulurken, yeni ulus- 
devlet kendi kültürel tabusunu da tanımlamıştır— 
Dog“. Sentez düşüncesi, temelde üç ayaklı bir 
sınıflandırma sorunsalında (Batı-Kaynak-Doğu) 
oluşmuş, bir yandan birleştireceği unsur ve yönleri 
i_mlerken (Batı ve Kaynak), öte yanda da asla _ 
birleşemeyeceği tabu alanını (Doğu) kurgulamıştır. 
Gökalp (1990: 146) tarafından “yeni medeniyetimizin” 
geleceği olarak tanımlanıp tasarlanan Batı’ya _ 
yönelinmişse de, bu sentezin kaynağı, yani “Türk 
halkının geleneksel kültürü” unutulmamıştır. Coğrafi 

' tanımlamaların ötesinde çağdaş uygarlığı simgeleyen 
Bati, soyut bir model olarak alınmış ve iddia edilen 
değeri, çağdışşlrğla eşdeğer görülen Doğu ile 
ölçülmüştür. 

Bu yazının konusu olan müzik alanı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan başlayarak, kültüre ve 
sanata yönelik siyasetlerde ayrıcalıklı bir konumda yer 

. almış, ulus-devleti ve yeni bir yurttaş kimliği 
oluşturmaya yönelik kültür sanat ve siyasetleri için bu 
alan, deyim yerindeyse, her zaman “hedefte” 
kalmıştır. Genç cumhuriyetin siyasi seçkinleri, müzik 
alanına yönelik duyarlılıklarını ve müzikteki Bafra 
reform isteklerini ilk olarak, Osmanlı döneminden 
gelen ve müzik eğitimine yönelik tek resmî kurum 
olan Darülelhan’daki “şark musıkisi şubesini” 1926’da 
kapatarak göstermişlerdir (Oransay, 1985: 112). 
Giderek güçlenen müzikteki yeni kültür seçkinleri 
Batı eksenli reform'düşüncelerini hızla uygulamaya 
koyulmuş, örneğin 1934’te alınan bir kararla, kapsamı 
tartışmalı da olsa (yasağın tüm müzik türlerini mi, 
yoksa yalnızca Osmanlı kökenli müzikleri mi 
kapsadığı tam olarak bilinmiyor), radyoda Türk 
müziğinin çalınması yasaklanmıştır (Kocabaşoğlu, 
1980: 82). Halka çoksesli müziği sevdirmek için, gerek 
radyo yayınlarında, gerek öteki kamusal alanlarda 
(deniz hatları gemilerinde çalınan müzikten, 
cumhuriyet balolarına kadar) çoksesli Batı müziğinin 
seçkin—örnekleri” çalınmıştır. Yaklaşık 20 ay süren 
radyodaki Türk müziği yaSağı sonradan kaldırılmış ve 
sonraki yıllarda çalınan Türk müziği oranı giderek 
artmış da olsa, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
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(bundan sonra TRT), yasağı çok daha kapsamlı ve 
sürekli bir denetim sistemine, yani şu anda bile 
uygulamada olan çalınan müzik yapıtlarının gerek 
içeriğini, gerek formunu denetleyen “sansür"e 
dönüşmüştür. Öte yandan, Batılı anlamda eğitim ve 
repertuar içeren bir kurum olan devlet konservatuarı 
kurulmuş ve yetenekli müzisyenler eğitim için ülke 
dışına gönderilmeye başlanmıştır. Çoksesli müzik 
çalan orkestralar, Batı klasik müziğinin kolay 
dinlenebilen örneklerini ülkenin çeşitli yörelerinde 
halka ücretsiz olarak sunmuşlar, Halkevleri’nde de 
ücretsiz müzik kursları açılmıştır. 

Müzikteki yeni kültür seçkinlerinin son kertede 
amaçladıkları, Türk dinleyicisinde, Batılı “çağdaş” 
dinleyicide de olduğu varsayılan çoksesli müziğe karşı 
bir sevginin yaratılmasıdır. Yeni kültür siyasetlerinin 
ekseni, yavaş yavaş artacağı düşünülen “çoksesli 
müzik sevgisi” ve yurtdışında eğitim gören besteci ve 
yorumcuların katkılarıyla, teksesli ama, halkın içinden 
çıkan ve halk tarafından sevilen Anadolu ezgilerinin 
çoksesli olarak yeniden bestelenmesi beklentisi 
çerçevesinde kurulmuştur. Böylece ülkede bir Batı- 
Doğu sentezi yapılanacak, çağdaş, çoksesli Türk sanat 
müziği doğacaktır. Bu amaç ve TRT’nin de 
katkılarıyla teksesli halk türküleri toplanmaya, 
notasyona geçirilmeye ve sınıflandırılmaya başlanmış, 
buna ek olarak da, yalnızca çoksesli klasik müzik, caz 
ve Batı pop müziği yayını yapan bir radyo kanalı 
kurulmuştur. 

Özetle, en azından kuruluş yıllarındaki Türkiye 
Cumhuriyeti’nin müziğe yönelik kültür siyasetleri, 
gerek müziğin yayılmasında çok önemli bir işleve 
sahip radyodaki müzik denetimi, gerek müzisyenlere 
formel eğitim veren kurumlar açısından belirgin bir 
eşgüdüm ve süreklilik içermiştir. Bütün bu çabalara ve 
medya denetimine karşın, “çoksesli çağdaş 
bestecilerin” yapıtları halk tarafından 
beğenilmemiş tir. Müzik alanındaki kültür seçkinleri 
için en şaşırtıcı gelişme, özellikle popüler müzikte 
60’lı yılların sonunda ortaya çıkan ve bir müzik türü 
olmayı aşarak bir yaşam biçimine dönüşen “Arabesk 
olgusu" olmuştur. Seçkinler Arabeski, T oplemso'l 
Doğişoıo-Go'f-Goookoode olarak formüle edilen güdük bir 
toplumsal değişim analizi, yani müziğin iç 
dinamiklerine hiç başvurmayan, müzik söylemine 
dışsal toplumsal değişim göstergeleriyle anlamaya 
çalışmışlardır. Oysa Arabesk ve günümüzde Arabesk 
ile müziksel ve duygusal “füzyon”a girmiş Türk pop 
müziğinin (bundan sonra TPM) halk nezdindeki 

“önlenemez yükselişi", ancak mü zik söylemine içkin 
iç değişim pratikleri ve bunları çevreleyen söylemdışı 
(ox—dr'sowsr'oa) toplumsal gelişmelerin (Ziya Gökalp'in 
yazıları, devletin müzik alanındaki siyasetleri, Mısır 
filmleri ve “adapte" Arap havaları, DP iktidarı ve 
tarım siyasetleri, Zeki Müren’in T-tipi sahneyi keşfi, 
TRT 3, Polis Radyosu, “gecekondu”, kent 
kültüründe yükselen yeni seçkinler vb) dinamiğinde 
anlaşılabilir. 

Bu yazının tartışmaya çalışacağı hipotez: Türkiye 
Cumhuriyeti’nin “ulus-devlet” olma projesine içkin 
olarak amaçladığı kültür siyasetleri güdümünde, Batı 
eksenli bir kültürel sentez projesinin (bu projeye 
“zorunlu sentez” ya da Barr-Doğra sentezi denebilir) 
iflası ve bunun yerine öncülüğünü bazı müzisyenlerin 
yaptığı, el yordamıyla yükselen yeni bir sentezden (bu 
gelişmeye ise “kendiliğinden sentez” ya da Doğu-Bor: 
sentezi denebilir) söz edilip edilemeyeceğidir. Dikkat 
edilirse, “zorunlu” sentezden, “kendiliğinden” 
senteze olan evrilme çizgisinde Doğu ile Batı eksen 
değiş tirmektedir (Bats-Doğa sentezinden Doğu-Barr 
sentezine doğru). Bu ne_olojizmden amaç, bir söz 
oyunu değil, aksine gönderme yapılan kaynaktaki 
değişimin vurgulanmasıdır. Gündelik dilde üstünde 
pek düşünmeden Doğu-Batı sentezi diye adlandırılan 
projenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle kurulma 
yıllarındaki kültür siyasetlerine bakıldığında, aslında 
bir Batı-Doğu sentezi olarak, diğer bir deyişle, Batılı 
pratik ve formlardan temellenen bir model ile 
başladığı ve belki de bu nedenle başarısızlığa 
uğrayarak bir değişim geçirdiği ve bugünkü Doğu-Batı 
sentezine dönüştüğü söylenebilir. _ 

Sentezin Kaynakları 

Doğrusu alaturka musıkiden pek o kadar 
hoşlanmam. İnsana uyku getirir. Alafranga 
musıkiyi tercih ederim. Bilhassa opera ve 
operetler pek hoşuma gider. Hem size bir şey 
söyleyeyim mi? Alaturka dediğimiz makamlar 
Türklere ait değildir. Yunanlardan, Acemlerden, 
Araplardan alınmıştır. Türk çalgısı davulla 
zurnadır, derler ya: bunda da tereddüdüm vardır. 
Bu iki çalgı da Arapların imiş. Bir tarihte, 
Türkistan taraflarında seyahat etmiş bir zattan 
tahkik ettim. O taraiların köylerinde eskiden beri 
çalınan çalgı sazmış. Bizde de Anadolu’nun 
köylerinde daima saz çalınırmış. 

II. Abdülhamit (Aksoy: 1985, 1215) 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından hemen önce, 
İstanbul ve Anadolu’da varlığını sürdüren müzikler, 
genelde iki, ama altbiçimleriyle altı tür olarak 
sınıflandırılabilir. Öncelikle iki temel kaynaktan söz 
edilebilir: Saray ve Halk müzikleri. Daha yakından 
bakıldığında, özellikle saray çevresinde yorumlanıp 
dinlenen, besteci ve yorumcuları bakımından çok- 
kültürlü, ruhen seçkinci ve kozmopolit bir müzik olan 
Klasik Türk Sanat Musıkisi’nin (bundan sonra 
KTSM) iki formundan -—-klasik ve popüler—_ söz 
edilebilir. Daha sonra anlatılacak nedenlerden ötürü, 
zaten Cumhuriyet döneminde, ritüellerle örülü ve 
geleneğe yaslanan klasik form bir anlamda “donarak” 
arkaik bir müziğe dönüşürken, dönemin ünlü 
müzisyenleri tarafından (Hacı Arif Bey gibi) klasik 
formdan özenle ayrıştırılarak şarkı formu üzerinde 
yükselen popüler bir kolu, yani Türk SaaatMüzzği 
(bundan sonra TSM) doğmuştur. Bunun yanı sıra, 
Osmanlı Devleti’nin kırsal kesimde dinlenen ve 
yörelere göre çeşitli farklar gösteren halk müziği, 
parçalanan imparatorluğun bir bölümünde, yani 
Anadolu’da kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yeniden ve ulusçu bir sorunsalda tanımlanarak Türk 
Halk Müziği (bundan sonra THM) olarak adlandırıldı. 
Ayrıca, geleneksel ve tarikatlar çevresinde yorumlanan 
bir başka müzik türü ise, TeMa Müziği (bundan sonra 
TM) idi ki bu müzik, Cumhuriyeti’n ilanından hemen 
sonra tekke ve zaviyelerin siyasi nedenlerle 
kapatılmasından dolayı büyük darbe yemiş ve 
pratikte, Mevlevi kökenli tasavvuf müziği dışında, yok 
olmuştur. Cumhuriyet dönemi öncesi son kaynak, 
Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki Batılılaşma 
hareketleri ile müzik söyleminde marjinal da olsa yer 
bulan Batı kökenli müziklerdir. Batılı müziklerin en 
bilineni, son dönem Osmanlı ordusunda kurumlaşan 
Banda Müziği (bundan sonra BM) idi. Öte yandan, 
yalnızca İstanbul’da ve marjinal olarak varolan, ancak 
Cumhuriyet dönemindeki Doğu-Batı “kendiliğinden” 
sentezinin ilk örneği olan Kanra Mık'zağ'i (bundan sonra 
KM) de çok önemli bir kaynak müziktir. 

Osmanlı Devletinin Son Dönemi ve Müzik 

Osmanlı Devleti kurulduğu günden başlayarak 
Batı’nın teknolojisi ve uygarlığı ile ilgilenmek zorunda 
kalmıştır. Batılılaşma hareketi ise, ancak 
imparatorluğun sürekli toprak yitirmeye başladığı son 
döneminde yöneticiler ve aydınlar arasında taraftar 
bulabilmiştir. Batı, ilk olarak kendini, teknoloji 
alanındaki üstünlüğü ile kabul ettirmiş ve gücü, 
Osmanlı’ya karşı sürekli zafer kazanan ordusuyla 

ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle de, Batı’nın Osmanlı 
Devleti’nde ilk etkilediği kurum arda olmuştur. 
Osmanlı ordusunun Batıcı bir anlayışla yeniden 
yapılanma çabası, yalnızca yeni teknolojiler 
kullanımını ve savaş düzenini orduya sokmamış, aynı 
zamanda bilim-yönsemeli, pozitivist bir düşünce 
dizgesini, “çağ” ile bir sentez gereksinimini ordu 
mensupları arasında yaygınlaştırmıştır. Zaten Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan başlayarak ordu 
mensuplarının Batılılaşma hareketi ve laiklik 
ilkesindeki öncülüğü ve etkinliği başka türlü 
açıklanamaz. Bildirinin konusu olması nedeniyle 
tekrar müziğe dönersek, Nizam-: Cedid ordusunda 
bandonun kurulması ve BM’nin ve marşların Batılı 
müzikler arasındaki ayrıcalıklı yeri ve Cumhuriyet 
dönemindeki asker müzisyenlerin önemi daha iyi 
anlaşılabilir.(1) 

Osmanlı ordusunda müziğin geleneksel önemi 
Yeniçeri Ocağı’ndaki Mehterân Bölüğü’nün 
varlığından da anlaşılabilir. Ordu sefere çıktığında ve 
her saldırıdan önce mehter müziği çalınarak askerlerin 
morali yükseltilirdi. Mehter müziğindeki vuruşların 
yardımıyla piyadenin yürüyüş temposu (iki adım ileri, 
bir adım geri) düzene girerdi. Modernleşme 
hareketleri etkisini ilk önce orduda göstermiş ve 
ordunun savaş düzeni, askerin savaş alanına yerleşimi 
ve yürüyüş temposu Batı orduları örnek alınarak 
yeniden tanımlanmıştır. Siyasi nedenlerle zaten 
gözden düşen Yeniçeri Ocağı ve Mehterân Bölüğü, 
ordunun yeniden yapılanmasından olumsuz anlamda 
etkilenmişlerdir. Müziksel boyutta bu etkinin anlamı, 
modernleşen ordudaki piyadenin yürüşüne uygun 
Batılı bir yürüyüş müziği gereksinimidir ki 
II.Mahmud’un siyasi ereklerini gizleyerek, 
Mehterhâne’nin kapatılmasına gerekçe olarak bando 
mızıka takımı kurulması gereğini göstermiştir. Böylece 
ünlü opera bestecisi Donizetti’nin kardeşi Giuseppe 
Donizetti ve yardımcısı 1826’da İtalya’dan getirtilip, 
Nizam—i Cedid Ordusu’nda kurulan bandonun başına 
getirilmiştir. 

Sonraki yıllarda paşa derecesine kadar terfi eden ve 
yıllarca Osmanlı Devleti’ne hizmet eden Donizetti ve 
bandonun öteki müzisyenleri, repertuar sorununu 
çözmek için mevcut bando müziği dağarcığından ve 
özellikle İtalyan bando müziğinden esinlenerek bir 
dizi marş bestelemişlerdir. Bu marşların 
bestelenmesinde güdülen amaç, bir Batı—Doğu 
sentezinden çok ordunun çeşitli birimleri için gereken 
marşların acilen sağlanmasıydı. BM’nin Cumhuriyet 
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dönemi çoksesli bestecileri'için asıl yaptığı katkı 
_notasyon alanında, yani yapıtların Batı müziği 
standartlarına göre yazımı alanında olmuş ve 

_ Donizetti’nin kişisel çaba ve etkisiyle, bando dışı ' 
müziğin notaya geçirilmesinde Batı notasyonu gitgide 
benimsenmiştir. Ayrıca bando için gereksinilen 
müzisyenlerin yetiştirilmesi, cumhuriyet döneminde 
kurulan ve Batı tipi müzik eğitimi yapacak olan 
konservatuarların ilk nüvesinin ordu bünyesinde 
kurulmasına neden olmuş ve 1833’te Mazda-yı 
Hamam (Saray Mızıka Mektebi) kurulmuştur. Bando 
ve Donizetti’nin saraydaki sanat yaşamına etkileri, 
sarayda sık sık verilen çoksesli dinletilerinden de 
anlaşılır. Bu dinletilerin yanısıra Batılı birçok ünlü 
müzisyen OSmanlı sarayını ziyaret edip, konser 
vermişlerdir.(2) Fransa’da eğitim gören Dikran 
Çuhacıyan (1836—1898) 1875’de ilk yerli operayı 
bestelemiş, yıllar geçtikçe ustalaşan bu müzisyenler 
Saray Senfoni Orkestrası’nın (Saray Mazı/fa Heyeti) 
temelini oluşturmuşlardır. Bu orkestra, Osmanlı 
devletin yıkılışından hemen önce, 1918’de yaklaşık 80 
kişilik bir kadroyla Avru pa turnesine çıkmış ve başarılı 
konserler vermiştir.(3) 

Son kaynak—müzik olarak, Osmanlı Devleti’nin son 
döneminde yalnızca kent kültüründe marjinal olarak 
varolan ve günümüz TPM’deki Doğu-Batı 
“kendiliğinden” sentezinin ilk formu olarak 
düşünülebilecek KM’yi unutmamak gerekir. 
Genellikle Müslüman-olmayan azınlığa mensup 
müzisyen ve şarkıcılar tarafından eğlendirme amacıyla 
yorumlanan bu müzik,_kaynaklandığı İtalyan müziği 
kökenli şarkı (canzone) formundan hızla uzaklaşıp, 
ymllsşmz'şzir. Gerek sözler, gerek yorum, gerekse 
müzik formu bakımından Doğu-Batı sentezinin 
popüler müzikteki başarılı bir örneğini oluşturan 
KM’nin müzik söylemi, Cumhuriyet’in kuruluş 
yıllarındaki opera! ve daha sonra kentlerde gelişen 
“gazino kültürü” ve eğlence anlayışını anlamak için 
önemli ipuçları içerir. 

Cumhuriyet’in Müzik Projesi 

Batının X. yüzyılda vardığı ve zihin çabasına 
dayanan yeni bir sanat akımı (polifoni) dışında 
kalan ve kişinin iç âleminde ucuz hazlar, kadere 
boyun eğme eğilimi yaratan basit ve iniltili 
mü zik en aşağı 9—10 yüzyıllık bir duraklamayı 
ifade eder. 

Ekrem Zeki Ün 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine bakıldığında, 
Batı medeniyeti ile eşit olmayan bir karşılaşma ve 
özellikle aydınlar arasında güçlenen “Doğu’dan 
nefret” ve hayranlıkla örülü bir Batılılaşma hareketi 
gözlemlenebilir. Bununla beraber, Batılılaşma’nın 
tutarlı ve programlı bir dizi devlet siyasetine 
dönüşmesinden ancak Cumhuriyet döneminde söz 
edilebilir. Siyasi muhaliflerini yok edip yönetimde tek 
adamlığını pekiştirdikten sonra Mustafa Kemal, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişme yönünü, uygarlık 
yüzünü Batı’ya çevirmiş ve bu amaçla birçok alanda 
Batı-Doğu sentezi oluşturacak reformlar yapmaya 
başlamıştır. Batı uygarlığı anlamında düşünülen 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin uygarlaşma projesi” 
olmazsa olmaz bir gereksinim olarak, pozitivist bir 
sorunsalda tanımlanmış ve bir toplum mühendisliği 
projesi olarak uygulamaya konmuştur. Batılılaşma 
projesinin, Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından, 
ne denli pozitivist bir anlayışla, nasıl bir “evrensel 
doğru” varsayımıyla biçimlendiğini, özetle Batı 
uygarlığının aktris ve kriter alınabilecek tek uygarlık 
olarak görüldüğünü, Kemalizm’in ünlü 
savunucularından Tarık Zafer Tunaya’nın şu 
sözlerinden de anlaşılabilir (Tunaya: 1964, 120-21): 

' Atatürk ya da Atatürkçülük Batı Medeniyetini 
çeşitli nedenlerle benimsemiştir: 
1— Hiçbir medeniyet tek dinin, bir milletin eseri 
değildir. Medeniyet milletlerarası bir çabanın 
mahsulüdür... - 
2— Batı medeniyeti hâkim medeniyettir, tek 
medeniyettir. Onunla yarışacak, ondan daha 
kuvvetli, ona karşı koyacak, ona eş bir başka 
medeniyet yoktur.'..önüne geçilemiyeceğine göre 
ona katılmak hayatî bir zorunluluktur. Bu bir 
varoluş, bir kalkınma davasıdır. Doğu’dan Batı’ya 
yöneliş, tarihi bir kanundur. Şu hâlde, Türk 
devriminin kesin kararı: Batı ailesi, medeniyet 
ailesi içine girilecektir. 

Bu yazıda sık sık sözü edilen “zorunlu” bir Batı-Doğu 
sentezi düşüncesi ve böylece e'rişileceğine inanılan 
“çağdaş uygarlığın” (yani Batı uygarlığının) Kemalist 
düşünürlerce nasıl algılandığını yukardaki alıntı çok 
iyi göstermektedir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Batılılaşma yönündeki reformlarında çok ayrıcaliklıbir 
yere sahip kültür siyasetlerine, özelde de müzik 
alanındaki reformlara bakılırsa, bir yanda Mustafa 
Kemal’in uygarlık ve müzik üzerine demeçleri, öte 
yanda da devrin tartışmasız en etkili düşünce adamı - 
ve ideoloğu olan Ziya Gökalp’in (1876—1924) yazıları 
görülür. Gökalp’ın 1923’de yayımlanan ünlü yapıtı 
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T ürkçülıkjğ'üa Eraslan bir anlamda Tü rkiye 
Cumhuriyeti’nin “zorunlu” Batı-Doğu sentezi 
(Gökalp’in kendi sözleriyle kaynaşma— bkz. sayfa 
ll’deki alıntı) siyasetlerinin düşünsel arkaplanı ve bir 
uygulamalar el kitabıdır. Tü rk milliyetçiliğinin 
başarısını mutlaka “ilerlemesi” gereken “Türk 
Medeniyetine” bağlayan Gökalp, Türk müziğinin 
nasıl ulusal olabileceğine ve geleceğine ilişkin bir tür 
program önerisini bu kitapta dile getirmiştir. Gökalp’e 
göre (1990, 145), “Avrupa musıkisi girmeden evvel, 
memleketimizde iki musıki vardı: Bunlardan biri 
F ârâ bi tarafından Bizans’tan alınan Dağ'a musıkisi, 
diğeri eski Türk musıkisinin devamı olan Halâ 
Melodileri’nden ibaretti”. Gökalp, Osmanlı sarayındaki 
kültür seçkinlerce dinlenen ve Osmanlı uygarlığının 
müzikte geldiği aşamayı gösteren müziği, özünde 
Bizans müziği olarak görmekte ve “Doğu” müziği 
kategorisine koymaktadır. Doğu müziğinin ne 
olduğunu açıklarken Gökalp, eski Yunan müziğine 
gitmekte ve bu müziği çeyrek sesler içerdiği için 
“sun’i” ve “aynı melodinin tekerrüründen ibaret 
üzücü bir yeknesaklık” içinde bulmaktadır. Ancak, 
Avrupa’da ortaçağdayapılan müzik alanındaki 
reformlar ve özellikle opera, Yunan müziğinin 
kusurlarını gidermiş ve bugünkü Batı müziği 
doğmuştur. Eski Yunan müziğinden kaynaklanan ve 
Osmanlı topraklarında yüzyıllardır dinlenen Doğu 
müziği ise, “hasta” haline devam etmektedir. Türk 
halkının dinlediği THM ise, Anadolu’da varlığını 
sürdüren tek sağlıklı müziktir. Böylece Gökalp (1990: 
146-47), varolan müzikleri üçe ayırır (Doğu müziği, 
Batı müziği, Halk müziği) ve şu “ulusalcı” soruyu 
sorar: 

Acaba, bunlardan hangisi bizim için millîdir? 
Doğu musıkisinin hem hasta, hem de gayrı millî 
olduğunu gördük. Halk musıkisi millî 
kültürümüzün, Batı musıkisi de yeni 
medeniyetimizin musıkileri olduğu için her ikisi 
de bize yabancı değildir. O halde, millî 
musıkimiz, memleketimizdeki Halk musıkisiyle 
Batı musıkisinin kaynaşmasından doğacaktır. 
Halk musıkimiz, bize birçok melodiler vermiştir. 
Bunları toplar ve Batı musıkisi usulüne göre 
“armonize” edersek, hem millî, hem de Avrupalı 
bir musıkiye malik oluruz... İşte Türkçülüğün 
musıki sahasındaki programı esas itibariyle 
bundan ibaret olup, bundan ötesi millî 
musıkişinaslarımıza aittir. 

Ancak “millî kültürümüz” ile “yeni medeniyetimiz” 
(Batı) kaynaştıktan sonra “millî musıki”den söz 

' edebiliriz. Sorun ve çözümü şöyle saptanmıştır: 
Düşman “doğu musıkisi”, kaynak “halk musıkisi”, 
model “batı musıkisi ve armonisi”, erek ise “millî 
musıki”dir. Görüldüğü gibi, sentez, “kaynaşma” 
düşüncesinin görünürdeki iki kavramına ("Halk”, 
“Batı”) ek olarak, görünmeyen bir tabırı göndermesi, 
neyin asla olamayacağını tanımlayan bir sınır bölgesi, 
yani mistifıye edilmiş bir “Doğu” nosyonu vardır. Bu 
amaca erişmenin programıysa, şaşırtıcı bir basitlikte, 
belki de naif bir pozitivizmin etkisiyle, formüle 
edilmiştir: Halk müziği ezgileri, Batı müziği 
yöntemleriyle, armonize edilecek, 
çokseslendirilecektir. Berker’in de belirttiği gibi 
(Belge: 1980, 34, 48), Gökalp ve Musrafa Kemal’in 
kafasındaki sentez modeli, 19. yüzyılda Rus Beşleri 
diye bilinen bestecilerin, Rus müziğinde “ulusal ' 
sentezi”i sağladıkları Rar: modelinden ' 
kaynaklanmaktadır. 

Müziğin dinleyicinin kültürel anlamda onunla tanışma 
sürecine ve kulak alışkanlığa dayanan bir beğeni 
boyutu da vardır. Anlaşıldığı kadarıyla Batı müziğiyle 
pek tanışık olmayan, büyük bir olasılıkla bir halk 
müziği tutkunu olan Gökalp için ulusal müzik 
davasında “sorunun” saptanması ve çözümü oldukça 
kolay olmuştur. Ama, kendisi ünlü bir Osmanlı paşası 
olan ve Osmanlı siyasi seçkinlerinden de biri olan 
Mustafa Kemal için KTSM’den vazgeçmek kolay 
olmamışa benzer. Çeşitli kaynaklar ve bu arada Vasfı 
Rıza Zobu ’nun anıları, Mustafa Kemal’in KTSM’den 
çok hoşlandığını, hatta bazı şarkıların nasıl söylenmesi 
gerektiğine ilişkin değişik düşünceleri olduğunu 
gösteriyor. Anılarında Zobu (1962: 41), aşağıdaki ilginç 
anektodu aktarır: 

Atatürk, Osmanlı payitahtının Istanbul mahsulü 
şarkılarının bazılarıyla, Rumeli türkülerini yalnız 
dinlemesini değil, söylemesini de severdi...Bazı 
eserleri usülü ile okurdu. Güftesini beğendiği 
birkaç şarkı vardı ki, kelimelerindeki manâları 
belirterek okumasını sevdiğinden, besteye 
Verdiği eda ile usül yerinden oynar, kendisine 
mahsus uzatmalar kısaltmalar olur, bazı 
kelimeleri şiddetle, bazılarını hafifleterek 
terennüm ederdi. Dikkat edilirse, o kelimeler 
manaları itibariyle bu edayı istiyorlardı, ama 
bestecisi bunun farkına varamamış veya varmışsa 
da manâşına ehemmiyet vermemiş, rastgele 
bestelemişti. Atatürk bu ihmali kabul etmez, 
kelimenin istediği nağme, o nağmenin ezikliği 
veya şiddetini verir, karşısindakinin de böyle 
okumasını isterdi. Senelerce o şarkıyı aslı gibi 
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söylemiş olan bir hanende için bu değişiklikte 
muvaffak olmak ilk ağızda imkânsızdı. 
Muhakkak güçlük çeker, Atatürk’ün okuyuş 
tarzını taklide uğraşır, ama istenilen şeyi tam 
olarak bir türlü veremezdi...Aktörlük tarafları 
olmayan bu usta müzik sanatkârları bir hayli 
müşkilâta uğrarlardı. Halbuki ben...tiyatro 
sahnesinin verdiği alışkanlıkla, Atatürk’ün 
istediği eda ve ton değişikliklerinin ekserisinde 
imtihanı kolayca verir, -“Aferin!”i alırdım. 

Özellikle biraz uzun tutulan bu alıntının altını çizdiği 
önemli bir olgu var. Öncelikle, kültür alanındaki 
“zorunlu” olduğu savlanan bir Batı-Doğu sentezi 
düşüncesinin, oldukça otoriter bir kişiliği olduğu belli 
olan ulusun önderi Mustafa Kemal tarafından nasıl 
uygulanabileceğinin kişisel ipuçları bu alıntıda 
gözlemlenebiliyor. Ama daha da önemlisi, belki de bir 
olanaksızlığı içeren bu projenin, başarısız olmaya ne 
denli yatkın olduğu da ortaya çıkıyor. Alıntının son 
kısmında da okunabileceği gibi, usta müzisyenlerin 
beceremedikleri bir tür “reform” isteğini, ancak bir 
aktör, sanki oynadığı zor bir rolün gereği olarak 
başarıyla oynamakta ve “Aferin!” almaktadır. Burada 
yalnızca bir “zorunluluk” yok, bunun yanısıra bir 
“aciliyet”, isreğin anında yerine gelmesi arzusu da 
vardır. Tedavi için 1918’de gittiği Karlsbad’da tuttuğu 
anılarda, Mustafa Kemal yine müziğin nasıl “reforme” 
edileceğine ilişkin tutumunu şöyle anlatır: 

Benim elime büyük selâhiyet ve kudret geçerse, 
ben hayat-ı içtimâiyemizde arzu edilen inkılâbı 
bir anda bir “Coup’ ile tatbik edeceğimi 
zannederim. Zira, ben, bazıları gibi efkâr-ı 
ulemâyı yavaş yavaş benim tasavvuratım 
derecesinde tasavvur ve tefekkür etmeğe 
alıştırmak suretiyle bu işin yapılacağını kabul 
etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan 
ediyor” (Oransay: 1985, 24). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin müzik alanındaki kültür 
siyasetlerinde de bu “coup” etkisi ve sertliği 
gözlemlenebilir. ' 

Gerek Gökalp’in, gerek biraz sonra alıntılarından 
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra müziğe ilişkin 
demeçleri aktarılacak olan Mustafa Kemal’in kültür 
alanındaki “zorunlu” sentez istekleri ve bu konudaki 
“aciliyet” varsayımı, varolan kültürel gelenek ve yapı 
bağlamında belki de öyle bir olamasak/l' içermektedir 
ki bu sentez projenin “başarısızlığı” ve yerine başka 
bir sentezin (“kendiliğinden”) oluşması kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin müzik için çizdiği “yol” ve dinleyici 
için biçtiği “rol”, toplumsal gövdeye bir türlü 
oturmamış ve kültür seçkinleri için “beklenmeyen” 
asla “anlaşılmayan” sentezler (50’li yıllarda başlayan 
“fantazi” şarkılar ya da başlıbaşına Arabesk gibi) 
birbirini izlemiştir. 

Cumhuriyet’in geleneksel müziğe olan tepkisi, ilk 
olarak 1913’te kurulan ve KTSM eğitimi veren 
Dârülelhaa’daki Tü rk müziği eğitiminin 
yasaklanmasında görülür. Ayrıca, siyasi nedenlerle 
kararlaştırılmış da olsa, 1925’de yürürlüğe giren tekke 
ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin yasa, geleneksel 
dinsel müzikte çok özgün bir yere sahip tekke müziği 
pratiğinin kaybolmasına yol açar. Usta-çırak arasındaki 
kişisel ilişkide aktarılan bilgilerle biçimlenen ve dinsel 
ritüelin yapıldığı mekâna özel bu müzik, tekkelerin 
kapatılmasıyla yok olur. Son KTSM klasiği olarak 
değerlendilen Münir Nurettin Selçuk’un 
repertuarındaki tekke müziği yoğunluğu, yakınlarda 
bir banka tarafından yayınlanan CD’lerinde de 
gözlemlenebilir. Zaten Behar (1987, 138) da, önemli 
bir gözlem olarak, tekkelerin kapanmasından sonra 
özel dersler vererek geçinmek zorunda kalan tekke 
müzisyenleri ve Münir Nurettin Selçuk arasındaki 
ilişkinin altını çizmiştir. 

Mustafa Kemal’in Türk müziğine ilişkin kamuoyu 
önündeki ilk saptaması 1928 yılına rastlar. Mustafa 
Kemal İstanbul’da izlediği ve birbiri ardına sahneye 
çıkan, biri “alaturka”, biride “alafranga” (belki de 
BM) müzik topluluklarını dinledikten sonra, 

artık bu musiki, bu basit musiki, Türk’ün çok 
münkeşif ruh ve hissine kâfi gelmez. Şimdi 
karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu 
ana kadar Şark musikisi denen terennümler 
karşısında kansız gibi görünen halk, derhal 
harekete ve faaliyete geçti...Hakikaten Türk, 
fıtraten şen, şâtırdır. Eğer onun bu güzel huyu 
bir zaman için farkolunmamışsa, kendi kusuru 
değildir (Oransay: 1985, 24) 

derken, Osmanlı aydınını Türk’ün doğasının farkına 
varmamakla, Türk’e uyutucu, doğasına aykırı müzik 
dinletmekle suçlar. Demek ki Doğu müziği yalnızca 
çağdışı değil, uyutucu bir etki de içerir. 

Mustafa Kemal’in müzik alanındaki kültür siyasetleri 
açısından yaptığı en önemli program önerisi, 1934’te 
meclisin açılışında yaptığı konuşmanın içeriğinde 
bulunabilir. Güzel sanatların acilen ilerlemesi 
gerektiğinin altını çizen Mustafa Kemal (Oransay: 
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1985, 26), en acil ilerlemenin ise müzik alanında 
olmasını ister ve sözlerini şöyle sürdürür: 

Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide 
değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün 
acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim 
değildir. Onun için 0, yüz ağartacak değerde 
olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. 
Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan 
yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları 
birgün önce, genel son musiki kurallarına göre 
işlemek gerektir. Ancak, bu güzeyde Türk ulusal 
musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini 
alabilir. 

Batı-Doğu Sentezinirı Kurumlaşması 

Müzik alanındaki kültür siyasetleri için artık yol 
açılmıştır. Dönemin ünlü sekiz Batı müziği 
sanatçısının bulunduğu bir toplantıda, olası reformlar 
tartışılır. Bu tarihi toplantıda bulunanlardan biri olan 
Cemal Reşit Rey (1963), anılarında, oldukça uzun 
süren toplantı süresince, köşkten sürekli telefon 
edildiğini ve “musıki inkilâbı ne yoldadır?” diye 
sorulduğunu yazar. Hatta iyice bunalan katılımcılardan 
biri, “memlekette teksesli şarkı söylemenin yasak 
edilmesi gerektiğini” ve böyle bir yasanın 
çıkarılmasını önermişse de, bu öneri kabul görmez, 
kurumsal reformlar üstünde anlaşmaya varılır. 1935’te 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Riyassr-ı' 
Cumhur Senfoni Orkestra:) ve 1936’da Konservatuar 
kurulur. Cumhuriyet döneminin ilk operası olan ve 
Ahmet Adnan Saygun tarafından çok kısa sürede 
bestelenen Özsoy, İran ve Türk halklarının kardeşliği 
üzerinedir ve librettosu bizzat Mustafa Kemal ' 
tarafından gözden geçirilmiştir. Ama daha sonra 
bestelenen Bayönder ve T aşâabsğ operaları beğenilmez 
ve Ulus gazetesinde Burhan Belge tarafından ağır bir 
dille eleştirilir (Oransay: 1985, 32). Arzulanan sentez 
doğrultusunda bestelenen çoksesli Türk yapıtlardan 
Mustafa Kemal ve arkadaşları hoşnut kalmazlar. ' 
Böylece yetenekli müzisyenlerin ülke dışına eğitime 
yollanması dönemi başlar. 

Dönemin en çarpıcı uygulaması, radyolardaki Türk 
müziği yasağıdır. Yaklaşık 20 ay süren bu yasak, 
Mustafa Kemal’in meclisi açarken yaptığı konuşmadan 
esinlendiği söylenerek Anadolu Ajansı tarafından 
3.11.1934’de duyurulmuştur (Oransay: 1985, 49).(4) 
Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri radyo yayınlarına 
her zaman özel önem vermiş ve dönemi için çok güçlü 
vericiler 30’lu yıllarda kıırulmaya başlanmıştır. Uzun 

dalgadan yapılan yayınlar Anadolu’nun her yerinden 
sorunsuz dinlenebilmekte, radyo alıcılarsa genellikle 
kahvehanelerde, yani yayınların halk tarafından 
rahatça dinlenebildiği kamusal alanlarda 
bulunmaktadır. Radyoda Türk müziği yasağının 
uygulamada olduğu 1935 yılında, ruhsatlı radyo alıcı 
sayısı 8082’dir ki bu alıcılardan 3244’ü İstanbul’da 
bulunuyordu (Kocabaşoğlu: 1980, 55). Yasağın 
kalkmasından sonra, radyo ve daha sonra TV 
yayınlarında hangi tür Türk müziğinin 
yayınlanabileceğine ilişkin çok daha kapsamlı bir 
denetim sistemi, sistematik bir sansür uygulaması 
kurumlaşır. 

Türk müziği üzerinde kurumlaştırdığı sansürün 
yanısıra, TRT’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin müzik 
siyasetleri yönünde bir dizi gözardı edilmeyecek etkisi 
olmuştur. Batı-Doğu sentezcilerinin en önemli savı, 
THM’nin “kaynak”-müzik olduğu idi. Ama THM’nin 
kaynak olarak kullanılabilmesi için, öncelikle 
toplanması, notasyona geçirilmesi ve sınıflanması 
gerekmekteydi. Yeni kurulan konservatuarın bu 
yönde ciddi çabaları olmasına, ülke dışından uzman 
getirmesine karşın, THM’nin sistematik olarak 
toplanıp, sınıflanmasında en etkili kurum TRT 
olmuştur. Radyo yayınındaki tekeli, TRT’nin THM 
ve KTSM müziği yayınında pratikte tek kurum olarak 
kalmasına neden olmuştur. Ayrıca, zaten cılız olan 
plak sanayii, THM örneklerini basmaktan çok, 
kentlerde dinlenen popüler TSM ve Batı müziği 
üzerinde yoğunlaşmıştı. Ülkenin birçok yerinde yerel 
muhabirlere ve kayıt için gerekli ekipmana sahip olan 
TRT, özellikle konservatuar kökenli Muzaffer 
Sarısözen döneminde yüzlerce yerel türküyü hem halk 
ozanlarının sazından kaydetmiş, hem de nötasyona 
geçirmiştir. Buna ek olarak, toplanan türkülerin 
çalındığı ünlü “Yurttan Sesler” programı 1948’de 
radyoda yayınlanmaya başlanmıştır. 

Ne yazık ki “Yurttan Sesler” programı, Batı-Doğu 
sentezi yönündeki kültür siyasetlerinin, iyi niyet de 
olsa, nasıl bir kültürel güdükleşmeye yol açabileceğine 
iyi bir örnek oluşturur. Sarısözen, toplanan yerel 
örnekleri yörelerine göre sınıflayı p notasyona 
geçirirken, yerel âşıkların kendi kişilikleriyle 
geliştirdikleri kişisel tarzları yok saymış ve notaya 
geçirirken halk ezanının kişisel tarzına göre değil, 
yerel tarza göre “düzeltmiştir” (Livaneli, 1980). 
Üstelik, geleneksel olarak THM yorumu pratiğinde 
hiç olmamasına karşın, derlenen türkü, aynı faks.—sıla 
ezgiyi çalan birçok saz eşliğinde geniş bir tam 
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tarafından bir şef yönetiminde söylenmiştir. Sanki 
çoksesli Batı müziğindeki koro ve eşliği THM’ye 
taşınmış, ses volümü artmış ve şef tarafından _yönetilen 
bir “orkestra” etkisi sağlanmıştır. “Yurttan Sesler” 
derlemesi ve programı, yalnızca bir radyo programı 
olmasının ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin müzik 
seçkinlerinin Batı—Doğu “zorunlu”sentezi yönündeki 
kültür siyasetlerinin somut bir göstergesidir. Ne yazık 
ki, bir devlet kurumu olan TRT’nin eliyle, THM’deki 
geleneksel “âşık tarzı” yok olmuştur.(5) 

KTSM ise, yine TRT tarafından belirli bir kültür 
siyaseti çerçevesinde, deyim yerindeyse, 
“dondurulmuştur”. Yıllarca TRT’nin en az dinlenen . 
saatlerinde çalınan KTSM temelli koro ve “Saz 
Eserleri” programları, antik bir müzik gibi dinleyiciye 
sunulmuş ve ancak KTSM bilgisi ile donatılmış bir 
dinleyicinin sevebileceği bu müzik, zamanla 
anlaşılmaz hale gelmiş, unutulmuştur. TRT’nin 
popüler müziği tek desteklediği alan ise TSM 
olmuştur ve özellikle 50’li yıllardan sonra, TSM, 
TRT’de sürekli çalınmıştır. Üstelik TRT, kurum 
içinde THM’nin yanısıra TSM için de kadro açmış ve __ 
TSM sanatçılarını eğitmiş tir. Kuşkusuz ilk bakışta, 
TRT’nin TSM’yi desteklemesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Batı-Doğu sentezi siyasetleri ışığında 
bakıldığında, tutarsız görülebilir. Ama dinleyicisini 
yitirmek istemeyen TRT için, popüler müzik 
alanındaki 30’lu yıllardan başlayarak ortaya çıkan 
ilginç gelişmeler, başka bir seçenek bırakmamış ve 
TRT, TSM’yi çalmak zorunda kalmıştır.- 

Popülerleşmek Zorunda Kalan Geleneksel Müzik 

Devlet, 1930’lu yılların sonlarından başlayarak, müzik 
alanında eşgüdümlü bir dizi kültür siyasetini 
uygulamaya koyar: Konservatuarlarda Batılı eğitim 
kurumları model alınarak çoksesli bir formel müzik 
eğitimine başlanır. Bu kurumlara yurtdışından yabancı 
hocalar getirtilir, yetenekli öğrenciler, eğitim için 
yurtdışına gönderir. Senfoni orkestraları, ülkenin 
birçok yerinde ücretsiz konserler vermeye başlar. 
Radyoda sürekli olarak çoksesli Batı müziğinin ciddi 
ve popüler örnekleri çalınır. Halkevleri’nde, hem 
çoksesli müzik örnekleri, hem de standardartlaştırılmış 
THM çalınıp, halk için ücretsiz müzik kursları açılır. 
Oluşturulmaya çalışan siyasi seçkinler ve halk için 
düzenlenen resmî “devlet baloları”nda vals, tango gibi 
Batı dans müzikleri çalınıp, dans edilir. Okullarda, 
çalgı eğitimine pek yönelik olmasa da, _Batı müzik 
tarihi ve bestecileri, kapsamlı olarak müfredatagirer. 

Ama yine de halkın, ne sentez doğrultusunda Türk 
müzisyenler tarafından bestelenen çoksesli yapıtlara, 
ne de klasik Batı müziği örneklerine büyük bir ilgi 
gösterdiği söylenemez. Aksine, birçok araştırmacıların 
belirttiği gibi (Stokes: 1992, 93; Güngör: 1990, 55), 
halk radyolarda Arap müziği yayınları aramaya ve 
dinlemeye başlar. İzleyen bölümde detaylı olarak 
anlatılacak etkileriyle, Arap filmleri ve müzikleri halk 
tarafından büyük bir beğeniyle karşılanır. Aslında 
müzik alanında Batı-Doğu sentezi siyasetlerinin 
önemli ve belki de kaçınılmaz olan bir eksiği, yavaş 
yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır: halkın kolayca 
dinleyip, kulak alışkanlığı kazanabileceği çoksesli bir 

' , popüler müzik alanı hiç düşünülmemiştir. Bu alanda 
ciddiye alınabilecek bir kaç çabadan biri olan operetler 
ve Türkçeleştirilmiş tangolar müzik seçkinlerince hiç 
beğenilmemiş, “avam” bulunmuştu. Zaten bu 
müziklerde kısa sürede ya ortadan kaybolmuş (tango 
gibi) ya da halk tarafından çok beğenilen Lahit Hayat 
gibi operetler, canzone örneğinde olduğu gibi hızla 
yerelleşip, “kanto”laşmıştır. 

Temelde seçkinci bir siyasi kültürde yetişen ve 
yüksek kültür yönsemeli olan bir siyasi yönetimin, 
halkın varolan beğenisi yerine, halkın müzik olarak ne 

_' dinlemesi gerektiği üzerine “yukardan-aşağıya” ve 
otoriter kültür siyasetleri üretmesi pek şaşırtıcı değil. 
Ama bu siyasetlerin başarısız bir yönde ilerlediğinin 
görülememesi, üzerinde durulması gereken bir siyasi ' . 
körlük örneği. Arabesk tartışmalarının iyice kızıştığı 
1980’li yıllardaki yine aynı seçkinlerce kullanılan 
“yoz" müzik tanımı ya da bizzat bir aydın 
adlandırması olan “Arabesk”, halk beğenisini 
aşağılamasının seçkinci bakış açısının semptomatik 
körlüğü olarak görülebilir.(6) 

Öte yandan, yayın siyasetinden ötürü daha pragmatist 
olmak zorunda kalan TRT’ninse, gitgide popülerleşen 
TSM’yi çalması belki de kendi yöntemleriyle bu 
müziği “dondurma” isteğinin bir dışavurumu olarak 
görülebilir. Öte yandan TRT'nin—bu, günün 
koşullarına göre akılcı görünen TSM çalma taktiği, 
“zorunlu” Batı-Doğu sentezinden “kendiliğinden” 
Doğu-Batı sentezine dönüşümüne dolaylı olarak yol 
vermiş, “Doğu” referansının toplumsal bellekte 
yeniden canlanmasına yardımcı olmuştur. 

KTSM, birbirini belli bir sırayla izleyen bir dizi müzik 
formundan oluşur. TSM ise, bu formlardan yalnızca 
biri olan “şarkı” formu üzerine gelişmiştir. KTSM’yi 
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popülerleştiren ilk besteci belki de Hacı Arif Bey’dir. 
Hacı Arif Bey (1841—1895), Osmanlı Devleti’nin son 
dönemindeki KTSM’nin en gözde şarkı bestecisidir._ 
TSM’deki bestelenişiyle şarkı, popülerleşmeye çok 
açık bir müzik formudur, çünkü herşeyden önce süresi 
kısadır; KTSM’deki gibi yapıtın öteki formlarıyla 
uyumu gözetilerek değil, tek bir şarkı olarak bestelenir; 
dinlenmede ve eşlikte özel bir müzik bilgisi 
gerektirmez; sözleri anlaşılır; anlattığı ise kolayca 
anlaşılabilecek yalinlıktadır. KTSM’deki seçkin 
dinleyici ve beğeninin çözülmesi, KTSM’nin 
Cumhuriyet yıllarında TSM’ye dönüşmesi Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerinde başlamışsa da, TSM ve 
şarkı asıl popülerliğini Cumhuriyet’in "zorunlu” 
sentez yıllarında pekiştirmiştir. Tekrar özetlenecekse, 
bu gelişmedeki en önemli iki etken, hem Türkiye 
Cumhuriyeti müzik alanında zorlayıcı kültür 
siyasetlerinin etkisi, hem de dinletilmeye çalışılan 
müzik ile geleneksel kulak alışkanlığı arasında hiç bir 
koşutluk olmamasıdır. 

“Serbest İcra”dan Arabeske Yükselen 
Popüler Müzik 

Müzik, basitçe “dinlemenin” çok ötesinde 
“yaşanılan”ın birçok alanını da kuşatan bir söylem 
olduğundan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında popüler 
formlarıyla varlığını sürdürmüştür. Kentlerde yaşayan 
halk için kalan birkaç popüler seçenekten biri 
şarkıysa, öteki de kantoydu. Bu arada, müzik tarihi 
açısından çok ilginç medyatik bir gelişme olmuş, 

' uyandırdığı etki ve siyasal sonuçlarında çekinilerek 
1948’de yasaklanıncaya kadar, çoğunluğu Mısır 
kökenli olmak üzere yaklaşık 150 Arap filmi 
sinemalarda gösterime girmiştir (Özbek: 1991, 154). 
Arap filmleri ve içindeki müzikleri halk tarafından 
büyük bir beğeniyle karşılanmış, gösterilen ilgiden 
rahatsız olan siyasi yöneticiler, filmlerdeki şarkıların 
Arapça söylenmesini 1938’de yasaklamışlardır. Bunun 
üzerine, müzikte Doğu-Batı sentezi yönünde yepyeni 
bir pratik, adaptasyon dönemi başlamıştır. Arap 
filmlerdeki şarkılar ya doğrudan üzerine Türkçe söz 
yazılarak, ya da temalardan esinlenerek yazılan yeni 
şarkılarla gösterilmeye başlanmış, devlet tarafından 
uygulamaya sokulan yeni müzik siyasetlerinin işsiz 
bıraktığı dönemin iyi bestecileri için de böylece yeni 
bir iş alanı doğmuştur. Bu dönemin TSM’de sivrilen 
adı Sadettin Kaynak’tır.(7) 

Daha sonraları, özellikle 50’li yıllarda “serbest icra”- 
diye adlandırılacak TSM tarzını 1930 ve 1940’lı _ 

yıllardaki Arap fılmlerinden esinlenerek bestelediği 
“fantazi” yapıtlarla ilk biçimlendiren Sadettin Kaynak 
(1895-1961), çok ilginç bir müzik geçmişinden gelir. 
Kısaca “hafız”diyc çağrılan Kaynak, tekke müziği 
kökenli bir ilahiyatçıdır ve Cumhuriyet’in kurulduğu 
yıllardaki, Hacı Arif Bey geleneğini sürdüren en ünlü 
TSM müzisyenidir. Arap filmlerine yapılan 
adaptasyonlarda, yine dönemin öteki TSM yıldızı 
Münir Nurettin Selçuk ve ünlü söz yazarı Vecdi 
Bingöl ile işbirliği yapmıştır. TPM’nin günümüzdeki 
örneklerinden, Onno Tunç, Sezen Aksu ve Aysel 
Gürel işbirliğini anımsatan bu ortaklık, hem halk 
tarafından büyük beğeniyle dinlenen “fantazi” 
şarkıların bestelenmesiyle sonuçlanmış, hem de, daha 
da önemlisi, yeni bir müzik beğenisinin oluşmasına 
yol açmıştır. Dönemin kentlerde yaşayan ve Osmanlı 
müzik mirasını sürdüren iyi müzisyenleri, devletin 
onların yaptığı müziği dıştalayan kültür siyasetleri - 
yüzünden popülerleşmek, popülerleştirdikleri müzik 
formundan dolayı da, devletin Batı—Doğusentezi 
projesine en önemli müzik engelini oluşturmak 
zorunda kalmışlardır.(8) Üstelik dinleyicinin'TSM’yi 
tercih ettiğini gören ve devlet siyasetlerini izlemekle 
görevlendirilen TRT’nin, aynı yönde ama daha 
“denetimli” TSM yayını yapması, uzun erimde, 
TSM’nin daha da yaygınlaşmasına dolaylı katkı 
sağlamıştır. 

Saadettin Kaynak’ın temellerini attığı “serbest icra” 
tarzı, 50’li yıllardan başlayarak TSM’de en yaygın 
yorum standartı olmuş ve Müzeyyen Senar, Zeki 
Müren(9) gibi yıldızlarıyla iyice güçlenmiştir. Köyden 
kente yoğun göçün yarattığı toplumsal çalkantılar, köy 
kökenli ve seçkinci olmayan yeni bir TSM dinleyicisi, 
İstanbul’da yapılaşmaya başlayan “gazino” eğlencesi 
kültüründe “serbest icra”nın hemen benimsenmesine 
yol açar. Öte yandan, melodram temalarıyla gelişen 
Türk sineması ve bu sinemanın Anadolu’nun her 
yerinde gösterime giren “şarkılı ve şarkıcılı” 
ürünleri,(10) “serbest icra”yı taşrada da yaygınlaştırır. 

“Serbest icra”, müzikte oluşan bir Doğu-Batı 
sentezindençok, geleneksel tarzın bir popüler tarza 
nasıl dönüştüğünün müziksel ipuçlarını verir. Ama 
aynı zamanda geleneksel besteleme yöntemine -ve 
yoruma müziksel bir müdaheleyi de içeren "serbest 
icra”, TSM kökenli bir sanatçı için bestede bir özgür 
yorum olanağını da temsil eder ki, böyle bir olanak 
bilgisinin, Doğu—Batı “kendiliğinden” sentezinin ilk 
popüler durağı olan Arabesk sanatçısının beste 
ufkunda önemli bir rol oynamış olabileceği 
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söylenebilir. Belge (1985) ile söyleşisinde belirttiği 
gibi, Orhan Gencebay’ın daha sonra Arabesk adını 
alacak olan yeni bir müzik tarzı oluşturma projesi, 
1960’lı yılların ikinci yarısında ve 1950’li yıllardaki 
“serbest icra” deneyimleri de anımsanarak 
biçimlenmiştir. Görünen o ki, en azından Gencebay 
için, Arabesk müzik projesi, tıkandığına inandığı TSM 
için ciddi olarak tasarlanmış bir çıkış yolu, yeni ve 
popüler olması istenen bir renktir. Arabesk projesinin 
“serbest icra”da olmayan çok önemli bir özelliği 
vardır: Batı müziği çalgıları ve etkisi. 

Türkiye’nin Batılılaşma süreci, 1960’lı yılların kentli 
müzik dinleyicisini yeni popüler müzik seçenekleriyle 
karşı karşıya bırakmıştır. Batı müziğinin popüler 
örneklerinin, daha önce tangolarda gözlemlendiği gibi, 
Türkçe söylenmesi, “Aranjman” müziğinin doğmasına 
ve bu müziğin TRT tarafından hararetle 
desteklenmesine neden olur. Hatta TRT, bu müziğe 
“Türkçe sözlü hafıf müzik” adını vererek, yayın 
programında sürekli saat ayırmaya başlar. Öte yandan, 
daha politik yönsemeli müzisyenlerin geliştirdiği ve 
THM ile Batı müziği arasında bir sentezi amaçlayan 
“Anadolu-Pop” müziğinin de ilk örnekleri duyulmaya 
başlar.( 11) Gerek “Aranjman” müzisyenleri, gerek 
“Anadolu-Pop”çular müziklerinde ağırlıklı olarak Batı 
müziğinin elektronik çalgılarını kullanırlar. Genelde 
Batı çalgılarının, özelde de elektronik çalgıların gerek 
ses volümünde sağladığı olanaklar, gerek TSM’de 
olmayan ses tınıları Orhan Gencebay ve onu izleyen 
Arabesk sanatçılarının ilgisini çeker. Elektr—araz, Doğu- 
Batı “kendiliğinden” sentezi Arabesk’in ilk özgün 
çalgısıdır. Batı çalgıları, elektrosaz ve yaylıların Arap 
tarzında kullanımı, Gencebay’ın şarkılarından 
başlayarak, Arabesk’in tipik özelliğine dönüşür. 
Gazino kültürüyle hızla birleşen Arabeskin, yalnızca 
elektropiyano kullanılan bir türü de yaygınlaşır ve 
piyasayı “piyanist-şantör” sanatçılar sarar. Özetle 
Arabesk, bazı müzisyenlerin el yordamıyla vardıkları 
“kendiliğinden” Doğu-Batı sentezinin ilk ve popüler 
olma anlamında, kesinlikle başarılı bir ürünüdür. 

Başlangıçta TRT’nin kesinlikle yayınlamadığı, . 
seçkinler ve aydınların “yoz” adını verdikleri Arabesk, 
devlet desteğindeki bu güçlü karşı-kampanyaya karşın 
ünlenmiş ve 1970’li yılların tek popüler müziğine 
dönüşmüştür.(12) “Serbest icra”nın ünlü sanatçısı 
Zeki Müren’den, güneydoğu türküleriyle ünlenen 
İbrahim Tatlıses’e kadar birçok popüler sanatçı, 
Arabesk kasetler yayınlamak duru munda kalmıştır. 
Son onyıla bakıldığında ise, Arabesk ile TPM 

arasındaki farkların Arabesk lehine iyice azaldığı, 
Arabeskin TPM söylemini, deyim yerindeyse, “istila 
ettiği” söylenebilir. Artık listelere giren her TPM 
hitinde “alaturka” bir ezgi duyulmakta, ünlü Arabesk 
şarkıcıları TPM söyleyebilmekte (Emrah gibi) ve 
devletin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığı - 
resepsiyonlarında Arabesk şarkıcılar (İbrahim Tatlıses 
gibi) konser verebilmektedir. Ülkede şu anda, 
müzikteki Doğu-Batı “kendiliğinden” sentezinin 
TPM adı altında en görkemli dönemi yaşanmaktadır. 

Sonuç: Sentezinin Batışı, Sentezinin Yükselişi 

Müzik, farklı ama ilişkili birimlerin (dinleyici, 
yorumcu, ezgi, söz, çalgı, tarz, medya gibi) belirli bir 
tarih ve mekânda birbirlerine eklemlenmesiyle oluşan 
bir söylemdir. Ayrıca müzik söylemi, ona dışsal ama, 
onun sorunsalını tanımlayan, onu belirlemeye çalışan, 
onunla ilintili bir dizi söylemdışı (ex-discursı'w) pratik 
ile de çevrilidir. Bu nedenle, günümüzdeki TPM’nin 
yapısı, ne yalnızca bu müzik söyleminin iç 
gelişmelerine, ne bazı bestecilerinin yaratıcılıklarına, 
ne yorumcularının güncel beğenilerine, ne de bu 
müziği çerçeveleyen kültür siyasetlerine, toplumsal 
çalkantılara ve iktisadi değişimlere indirgenerek 
açıklanabilir. Diğer bir deyişle, örneğin Arabesk, ne 
Orhan Gencebay’ın yarattığı bir müzik, ne bir “geçiş 
toplumu müziği”, ne bir “minibüs müziği,” ne de bir 
“gecekondu müziğidir”. Aksine Arabesk, bütün 
bunların toplamı ve bu toplamdan da fazlasıdır. Bu 
yazı bağlamında eélemlmme kavramı, söylem ve 
söylemdışının tarihe ve mekâna bağlı özgün 
birlikteliğini imler. Ancak böyle bir kavram 
çerçevesinde, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki 
İstanbul eğlence yaşamında marjinal olarak varlığını 
sürdüren ve aaazorıe’nin yerel renkler ve tarzla 
“kendiliğinden” sentezinden ortaya çıkan KM’den, 
operet, “serbest icra”, Arabesk yolunu izleyerek, 
modern TPM’nin günümüzdeki “kendiliğinden” 
Doğu-Batı sentezine varılabilir. 

Bir tür Doğu-Batı sentezi olan marjinal KM 
söyleminin, günümüzdeki popüler TPM söylemine 
evrilişini kuşatan söylemdışı ise, Türkiye ' 
Cumhuriyeti’nin müzik alanında uygulamaya koyduğu 
“zorunlu” Batı—Doğu sentezi kültür siyasetleri 
oluşturur. Türk Müziği, müzik alanında uygulamaya 
konan zorlamacı kültür siyasetlerine kendi araçlarıyla 
direnmiş ve sonunda kendi sentezini, TPM’yi 
oluşturmuştur. TRT’nin yayın tekelinin kalktığı ve 
özel TV ve radyoların sürekli olarak TPM çaldığı 

127 



günümüzde, Batı-Doğu sentezi doğrultusunda ve 
“yüksek-kültür” temelinde yükselecek bir müziğin 
artık hiç şansı kalmamıştır. İlginç olan, öteki sentezin 
(Doğu—Batı) böyle sonuçlanabileceği ne Batıcı kültür 
seçkinleri, ne de sentezi oluşturan müzisyenlerin 
görememesidir. Bir yanda eldeki tüm güçler seferber 
edilerek ve devletin kurumsal eşgüdümüyle 
uygulamaya konan bir dizi kültür siyaseti, öte yanda, 
geleneksel müzikten gelen birkaç yetenekli 
müzisyenin el yordamıyla buldukları eşgüdümsüz 
direniş. Görünen o ki, zorla “yaşatılmak” istenene 
“yaşanan”ın yerel direnci, bir sentezi batırıp, yeni bir 
sentezi doğurmuştur. 

Ama yine de, Belge (1980, 22) tarafından yaklaşık 15 
yıl önce soruları, “acaba kendi seyrine bırakılsa, 
Türkiye’nin geleneksel yerli müziği, klasik koluyla 
veya halk koluyla, bugün varmış olduğu noktadan çok 
farklı bir noktaya varır mıydı?” sorusu, tüm 
yakıcılığıyla güncelliğini halen korumaktadır. 

Notlar: 

1. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda 
yıllardır şef olarak çalışmış olan Hikmet Şimşek ordu, 
yan-i bando kökenlidir. 
Z. Örneğin Franz Lizst 1847’de sarayı ziyaret edip bir 
konser vermiştir. 
3. Avrupa turnesinde Beethoven’in Keman 
Konçertosu’nu da yorumlayan Saray Senfoni 
Orkestrası, İstiklal Marşı’nın da bestecisi olan Osman 
Zeki Üngör yönetimindeydi. 
4. Duyuru şöyledir: Ankara (A.A.) -—- Dahiliye 
Vekâleti bugün Büyük Millet Meclisi’nde Gazi 
hazretlerinin alaturka musiki hakkındaki irşadlarından 
ilham alarak bu akşamdan itibaren radyo ' 
programlarından alaturka musikinin tamamen _ 
kaldırılmasını ve yalnız garb tekniğine vakıf 
sanatkârlar tarafından çalınmasını alâkadarlara 
bildirmiştir. (Haber, 3.11.1934) 
5. Alevi “âşık tarzı” geleneğinin, TRT’nin derleme ve 
notasyön çalışmalarından çok daha az yara alması, yani 
şu anda bile varlığını sürdürebilmesi, laik T.C.’nin 
dine ilişkin siyasetleriyle ilintili olabilir. 
6. Müzikteki reformların en ateşli olduğu 1930’lu 
yıllarda, KTSM’yi gözden düşürmek için, müzik 
seçkinlerinin bu müziğe taktıkları'adlar arasında, 
“Bizans Aksiyonu”, “Meyhane Musıkisi”, “Enderun 
Musikisi", “Teksesli Şehir Musıkisi” hemen göze 

çarpar. 
7. Adaptasyon müziğinin döneminin bir diğer önemli 
bestecisi, yine tekke müziği kökenli Hafız 
Burhanettin’dir. 1938 yılındaki ilk gösteriminde çok 
büyük ilgi gören (Özön, 1962, 116) Mısırlı şarkıcı 
Abdulvahhab’ın oynadığı Aşkın Gözyaşları (Damü’al— 
hubb) filmi için Hafız Burhaneddin’in yaptığı Türkçe 
adaptasyonlar yıllarca dillerden düşmemiştir. 
8. Bu popülerleşme zorundakalmanın, çok haklı 
olarak, ne denli ciddi bir müzikal proje olduğunu, 
konuyu arabesk boyutunda analiz eden Karakayalı 
(1995) da vurgular. 
9. Sahneye getirdiği T—tipi sahne düzeninden sahne 
kıyafetlerine kadar, TSM’nin en renkli yıldızlarından 
biri olan Zeki Müren, ancak çok kapsamlı bir başka 
yazıda incelenebilir. İlginçtir, Zeki Müren’i de üne 
kavuştaran şarkı, doğrudan bir Arap müziği . 
adaptasyonu olan “Zennube”dir (Nakip: 1984, s. 45). 
10. Özellikle 1960’lı yıllarda çevrilen bir çok fılm, 

' konularını ve adlarını doğrudan dönemin popüler 
şarkılarından almışlardır. 
'11. “Anadolu—Pop”, popüler müzik alanında geeikmiş 
bir Batı-Doğu sentezi projesidir. Dönemin müzik 
seçkinleri, TC’nin kuruluş yıllarındaki kültür 
siyasetlerinde “popüler” müziğe de önem verselerdi, 
belki de başarısızlığa uğramazlardı. 
12. TRT’ nin yayın tekeli olduğu bir ülkede, Arabesk 
çalma. yasağını delen tek radyo kanalı bir diğer devlet 
kurumu olan ve kısa dalgadan yayın yaptığı için 
ülkenin her yerinden dinlenebilen Polis Radyosu’dur. 
TRT’nin bu Polis Radyosu’na Arabesk müzik ’ 
konusunda engel olamamasının nedeni araştırılmaya 
değen 
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THE RISE OF A 
SPONTANEOUS SYNTHESIS: 
THE HISTORICAL 
BACKGROUND OF TURKISH 
POPULAR MUSIC . 

Orhan Tekelioğlu 

Introduction 

The essential objective of the Turkish Republic 
might be described as the founding of a Nation State 
with a new concept of the Citizen; and this republic 
has always assigned a peculiar role to cultural policies 
in the process of nationalization. During the crucial 
early years, when the new state was being built and 
organized, the nation’s leader Mustafa Kemal often 
spoke and wrote of this cultural process as East-Wes: 
synthesis ; an appealing and succinct expression which 
was also taken up by ideologucs of the day, in 
particular Ziya Gökalp who considerably influenced 
the views of Mustafa Kemal during the “foundation 
years of the Turkish Republic, and which is also 
current in our time, and is considered to define a sine 
aaa aaa of the development of modern Turkey. 

The notion of East-West synthesis has been 
considered as a process whose necessity was first 

_ recognized during the period of Tanzimat reforms, 
and the political underpinnings of which were first put 
in effect during the movement known as İtü/tak ve 
Terakki — Union and Progress. The first element of the 
binary expression East-West referred to the nation’s 
Ottoman past, and embraced all those non-Turkish 
elements which were requisite for building along 
nationalistic lines; while the second stood for a 
cultural territory that had not yet been attained but 
which, it was felt, Turkey would inevitably become 
part of. This goal of socio—cultural synthesis, which 
took in all the political and economic orientations of 
the Turkish Republic, was in a sense another name, a 
su mmation, of that quest for identity which is still so 
keenly felt today. The Ottoman cultural legacy was 
many—cultu'red, with a multiplicity of identities, and 
the project of synthesis aimed to replace it with a' 
national one embracing a single identity. As this 
project was presented as something mandatory, 

admitting of no compromise, it could only be 
implemented in an authoritarian manner. Imposed 
“from above," under the control of a cultural elite, 
from the earliest years of the Turkish Republic this 
project of mandatory East—West synthesis put its 
imprint on all policies relating to culture and art, 

It is remarkable that while in the political sphere the 
political rulers of the early Republic were forced to 
strike compacts with certain of the late Ottoman 
political elite, in the cultural sphere they refused any 
alliance with this elite, rather authoritatively pressing 
forward with institutions oriented toward teaching art 
and organizing its activities, with the aim of creating a 
new national cultural elite. As policies and institutions 
were formed in terms of this synthesis for culture and 
art in general, and for music in particular (the subject 
of this paper), the fledgling nation State took pains to 
define its own cultural territorry of taboo — T/ze East. 
Behind the synthesis lay a three-pronged 
classification, WestIOrigin/East. It gave the elements 
with which union was sought (the West and the 
Origin) while also pointin g to the territory with which 
union was absolutely taban, the East. It was Ziya 
Gökalp (1990: 146) who pointed to the West as the 
future of "our new civilization," but while there was 
an orientation in this direction, the origin of the 
synthesis was not forgotten — “the traditional culture 
of the Turkish folk.” The West, far from being a merc 
geographical description, symbolized modernity and 
was therefore taken as a model, its putative value 
measured against an “East” which was viewed as 
standing for backwardness itself. 

In particular, from the moment the Republic was 
founded, music, the subject of this paper, was given 
pride of place in policies relating to culture and art, a 
kind of “target" as leaders sought to fashion a new 
breed of citizen and a new nation state. The first 
indication that the political elite were sensitive about 
music, and keen on westernizing reforms in this field, 
carne in 1926 when they closed down the Doğu Müziği 
Şubesi (Eastern music Secrion) in the Dârü"!—El£aa, a 
leftover from late Ottoman days and the only official 
conservatory where music was taught (Oransay, 1985: 
112). As they increasingly gained power the new elite 
in music sought to rapidly impose their ideas of 
westernizing reform. In 1934, for example, a ban was 
placed on the radio broadcasting of Turkish music 
(although there is uncertainty as to whether this 
meant all'such music, or only that which was Ottoman 
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in origin) (Kocabaşoğlu, 1980: 82). In an effort to teach 
the populace to enjoy polyphony, elegant light 
examples of Western music were played not only on 
the radio, but also in other public areas of life, for 
example on the vessels of the Turkish Maritime Lines 
and at government-held ballroom dances. The radio 
ban on Turkish music lasted only twenty months, 
following which ever more of this music was 
broadcast,'yet the Turkish Radio and Television 
(TRT) succeeded in replacing the ban with a much 
more comprehensive and enduring system of control, 
which was in fact (and still is) a censorship governing 
both the form and content of music played on TRT 

'frequencies. Meanwhile a state conservatory was 
founded, offering Western-style education and 
repertories, as talented musicians began to be sent 
abroad for training and education. Orchestras playing 
polyphonic numbers offered the public — free of 
charge - programs incorporating western classical 
music that was easily digested, while music classes, 
also free of charge, were to be had at the Hakeza/m' 
(People’s Houses). 

What the new musical elite ultimately hoped for was a 
birth, in the Turkish listener, of that enjoyment of 
polyphonic music which, it was assumed, the 
“modern” Western listener already felt. The new 
cultural policies were built around the expectation 
that, with the enjoyment of polyphonic music that was 
to gradually grow up, and the contributions of Turkish 
performers and gifted composers trained abroad, 
Anatolian melodies which came from, and were 
beloved of, the people, would be recomposed along 
polyphonic lines. In this way a West-East synthesis 
would be forged throughout the land, and a modern, 
polyphonic Turkish art music come into being. Thus 
monodic folk songs were cautiously collected 
collected by the special sections in the conservatories, 
while TRT played the most notable role in the 
process. The melodies were written down according to 
rules of Western notation, and a system of 
classification was developed. Later, in the 603, a 
special radio station was set up (TRT) devoted 
entirely to the broadcasting of polyphonic classical 
music, jazz and Western pop music. 

In brief, the musical cultural policies of the Turkish 
Republic, at least in its early years, included vigilant 
surveillance of the music broadcast on that vital mass 
media the radio, as well as coordination with 
institutions formally training young musicians. But 
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despite these efforts and control over the media, the 
populace at large failed to warm to the works of the 
polyphonic Western and contemporary Turkish 
composers. However, the most startling development 
in music, from the standpoint of the cultural elite, was 
Arabesk, which emerged in popular music in the late 
605 and went beyond its status as a musical genre to 
become a way of life. The elitist effort to understand 
the Arabesk phenomenon was via a highly inadequate 
and external analysis in terms of the simplistie 
problematique of social change, the migration to the 
urban centers and the rise there ofgooa/Ğ'oodo squatter 
towns.(1) The problem with this approach was that it 
ignored the inner dynamics of the music itself, 
attempting to reduce the musical practice to the 
inescapable effects of social change; whereas Arabesk 
and Turkish popular music (TPM), which in our day 
has fused with Arabesk both musically and 
emotionally, have experienced a rise among the 
people which can only be understood through the 
dynamics of those practices of internal change directly 
related to the musical discourse and the ex—discursive 
social developments surrounding these, such as the 
writings of Ziya Gökalp, state policies in the cultural 
sphere, the authorities’ decision regarding the 
“adaptation” of the songs in Arabic found in Egyptian 
movies of the 303, the Democratic Party 
administration and its agricultural policies, internal 
migration and the gecekondu squatter towns, TRT 3, 
the Police Radio, the rise of a new elite and the 
concept of entertainment (gazino) in the cities, and so 
forth. 

This paper will attempt to discuss the collapse of one 
project of cultural synthesis, intrinsic to the cultural 
policies that formed a part of the Turkish Republic’s 
objective of becoming a nation state, and which may 
be termed the imposed or West-East synthesis. 
Further, we shall ask whether it is possible to speak of 
another synthesis which has gropingly arisen to 
replace this, pioneered by the “handicrafted” 
undertakings of certain musicians and perhaps best 
termed the spontaneous or East—West synthesis. Note 
that in the evolution from an imposed to a 
spontaneous synthesis “East" and “West” change 
places on the axis (from West-Eos: to Eosr- West). The 
intention of this neologism is not some play on words 
but a pointing up of the change which has taken place 
in the origin in question. The project which in 
everyday speech is rather carelessly referred to as an 
“East-West synthesis" was at the beginning in fact a 



“West—East synthesis," as an examination of cultural 
policies under the Turkish Republic will reveal 
(especially during the early years). To phrase it 
slightly differently, this synthesis began with a model 
that was based on Western practices and forms, and 
perhaps for this reason met with failure to undergo the 
transformation which has yielded the present-day 
synthesis we are designating as “East—West.” 

Sources of the Synthesis 

To tell the truth, I am not especially fond of 
alaturka music. It makes you sleepy, and I prefer 
alafranga music, in particular the operas and 
operettas. And shall I tell you something? The 
modes we call alaturka aren’t really Turkish. 
They were borrowed from “the Greeks, Persians 
and Arabs. And people say the drum and sama 
are the specifically Turkish instruments, but I 
have my doubts. Apparently both instruments 
are really Arab. I once looked into the _ 
observations of an individual who had traveled in 
Turkistan, who reported that the time-honored 
instrument in villages there is the saz. Here, too, 
in Anatolian villages they always play the raz. 

Abdülhamit II (Aksoy: 1985, 1215) 

There were two major types of music viable iri 
Istanbul and Anatolia just prior to the founding of the 
Republic, but these can be listed under six 
sublreadıngs. We may first speak of two basic sources: 

. tin. music of the Court, and the music of the Folk. 
Glaser examination shows that a type of music 
performed especially for court circles, Classical 

- Turkish Art Music (CTAM), had two forms, classical 
and popular. In terms of its composers and performers 
CTAM was multi-cultural, while in spirit it was elitist 
and cosmopolitan. Garbed in ritual and dependent on 
tradition, the classical form — for reasons that soon 
become apparent — during the Republican period 

_ underwent a kind of petrifaction to become an archaic 
genre. But leading musicians of the day (such as Hacı 

- Arif Bey) were to single out the şanti (song) from the 
whole which paved the way for the popular form of 
i_fl'AM that later in the Republican period became 
lanet-rn as Turkish At Music (TAM). There was an 
additional kind of music which in Ottoman times had 
tnrıved in rural areas, with various differences seen 
irom region to region. Now that the Empire had 
broken up, one of its fragments (the Turkish Republic 
founded in Anatolia) saw this music redefined under a 

nationalistic problematique to be named Turkish Folk 
Music (TFM). Yet another type of music had a 
tradition among the tarftatr (brotherhoods). This was 
T ette Music (TM), which, with the abolition of all 
ral-tes andaam'yar (religious lodges and cloisters) 
immediately after the proclamation of the Turkish 
Republic, was dealt a major blow and indeed 
essentially vanished, appart from mystical music of 
Mevlevi origin. Finally, in the closing days of the 
Ottoman Empire and its movements toward 
Westernization, there were two types of music that 
did indeed stem from the West and had their place, 
ableit marginal, in the overall scene. The best-known 
was Military Band Music (MEM), which was played in 
the Ottoman Army in its final period. The other, 
found only in Istanbul, and that marginally, was Kanto 
Music (KM) which is explained here later, a very 
important source in that it was the first domain of 
spontaneous East-West synthesis under the republic. 

Music and the Waning Ottoman Empire 

Starting in its earliest days, the Otoman State was 
always forced to take an interest in Western 
Civilization and its technologies; but it was only in the 
waning days of the empire, when it began steadily to 
lose territory, that the movement toward 
Westernization found support among intellectuals, the 
elite and the ruling class. It was in the area of 
technology that European powers first demonstrated 
their superiority, and their might was perceived in 
terms of consistent military victories over the empire. 
Thus the first Ottoman institution to feel the impact 
of the West was the army, where an effort to 
restructure along European lines not only brought 
new technologies and new ways of doing battle, but 
also a scientifically-oriented, na'ı've positivist system of 
thought and the realization that a synthesis with the 
age was urgently required. There is, indeed, no other 
explanation for the leading role assumed by the Army 
in westernizing and secularizing the country once the 
republic had been founded. Where music particularly 
is concerned, i t is  not surprising that the Army of the 
Nizam-r Cedid (the Army of the New Order, under 
Selim III) should wish to have a military band, nor 
that MBM with its matches should have been the 
preferred form of Western music. It is significant that 
“soldier musicians" have always been influential and 
made up the picneering cadre for Western-type music 
in Republican times.(2) ' 
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The traditional place of honor accorded to music in 
the Ottoman Army is evident when “we consider the 
Mehteran band maintained by the ]anissaries, and 
charged with playing music to rouse the troops just 
_before battle, or as the army departed on a campaign. 
To the time beat out by thisband, the footsoldiers 
would slowly advance in the distinctive Janissary 
manner — two steps forward and one back. The first 
Ottoman measures toward modernization took place 

“in the army, as the order of battle, including 
deployment and marching step, were redrawn in 
“accordance with European practice, while the 
marching tempo underwent a similar change. The 
]anissaries and Mehteran Band, already out of favor for 
political reasons, suffered even furthetwhen the army 
was restructured. Musically speaking, the modernized 
army needed a beat to which the men could march in 
the newly-adopted WeStern manner, and Mahmut II, 
concealing his political aims, justifıed his elimination 
of the Meatat by pointing to the need for a European- 
style military band. In 1826 Giuseppi Donizetti 
(brother of the famous opera composer) was brought 
in from Italy along with an assistant to head the band 
which had already been created in the Army of the 
New Order. Donizetti was to serve for decades and 
ultimately receive the rank of Pasha, as he (and other 
members of the b.and) handled the problem of a 
limited repertory by composing marches in the Italian 
manner. The motive in writing these matches was not 
so much a West-East synthesis as urgently to supply 
various units of the army with music they could step 
to. The major contribution of MBM, as far as the 
polyphonic compo'sers of the Republican period were 
concerned, was in the area of notation. Indeed, not 
only were the marches written down, but thanks to 
the efforts of Donizetti Western-style notation was 
increasingly adopted as well for music other than that 
played by the Army Band. Further, the need for 
trained musicians to play in this band led to the 
creation, in 1833, of Saray Mezraa Mektebi (the Palace 
Military Band School), which was to constitute the 
nucleus of the Western—style conservatories later 
founded under the republic. Donizetti and his band - 
had a. definite influence on the cultural life of the 
court, where they gave frequent concerts of 
polyphonic music; and a number of famous European 
musicians visited the Ottoman palace and gave 
performances,(3) while Dikran Çuhacıyan (1837—1898) 
was educated 'in France and in 1875 wrote the first 
homegrown Western-type opera. Ever gaining in 
proficiency, the “band musicians eventually formed the 

core of the Palace Symphony Orchestra, which in 
1918, on the very eve of the Ottoman Empire’s 
collapse, sent some eighty of its members on a highly 
successful tour of Europe.(4) - 

One should not overlook a final type of source- 
music, KM, which in the last days of the Empire 
existed only in urban Istanbul, and that only 
marginally, but which may be considered as a budding . 
form of the spontaneous East—West synthesis to which 
may be traced today’s TPM. This music, chiefly sung 
and played by non—Muslim minorities for the purpose 
of entertainment, originated with a song form 
(canzone) which was Italian, but rapidly veered off _ 
from this to take on a local character. In terms both of 
lyrics and performing style, KM was an example of 
how an East—West synthesis can take place in popular 
music, and its musical discourse provides important 
clues to help us understand the operetta form of the 
early republican years, as well as the gazino(5) culture 
(entertainment culture) which later grew up in the 
cities. 

The Republic’s Musical Project 

[Here is music] to which one’s response can be 
only cheap sentiment and a tendency to bow to 
fate. Ignorant of polyphony, which in the West 
was invented in the 10th century and was based 
on an effort of intelligenee, this simple-minded, 
whining music represents at least a millennium 
of stagnation. . 

' Ekrem Zeki Ün 

Looking at the Ottoman Empire in its waning days, 
we are struck by a hatred of the East, particularly 
among intellectuals, and a westernizing movement in 
which admiration for the occident could border on 
adulation. N evertheless, it was only with the advent of 
the Turkish Republic that Westernization took the 
form of consistent, carefully planned state policy. 
Having dealt successfully with his political opponents 
and secured a position as sole leader, Mustafa Kemal 
turned the face of the new republic toward the West, _ 
in terms of both development patterns and civilization 
modelling, setting into motion a number of reforms 
which, in a number of areas, were meant to bring 
about a West—East synthesis. The project was simply 
to introduce civilization — Western Civilization —— to ' 
the Turkish Republic, and it was taken as being ' 
absolutely mandatory, defined within a positivist 

" framework and indeed considered as a project in social 
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engineering. To see how na'ı'vely positivistic was the 
_attitude of Mustafa Kemal and his circle toward this 
program of Westernization, how great was the 
assumption that the goal was “universally true;" to 
see, in other words, how Western Civilization was 
seen as superior, the only civilization that could be a 
criterion, we'have only to read the words of Tarık 
Zafer Tunaya, who has been among the most famous 
of Kemalism’s supporters (Tunaya: 1964: 120-21): 

Atatürk, or Kemalism, embraced Western civilization 
for a number of reasons: _ 

- 1- No civilization is the creation of a 
single religion or people. It is the product of 
many peoples working together... 

2- Western civilization is the dominant 
one, in a sense the only one; for there is no other 
civilization that can compete with it, none that is 
strong enough to resist it, none indeed that is 
equal to it.... since it is impossible to surpass it, 
the only alternative left is to join it. This is a 
matter of life and death, a matter of raising one’s 
nation to a new level. It is a historical law that 
the East tends Westward. Therefore, the 
Turkish revolution’s unswerving decision is to 
enter the Western family, the family of 
civilization. 

This quote is illuminating evidence of how ardently 
Kemalist theorists viewed the “imposed” West-East 
synthesis this paper attempts to delineate, and the - 
“modern civilization” (that is, Western Civilization) 
which they thought could be attained through that 
synthesis. If one examines the cultural policies which 
had such a “peculiar place in the Westernizing reforms 
of the republic, and in particular those reforms 
affecting music directly, one immediately encounters 
speeches delivered by Mustafa Kemal on civilization 
and music, and the writings of Ziya Gökalp (1876- 
1924) who was far and away the most influential mind, 
the leading ideologue, of his day. Gökalp’s famous 
Principles of Turkism, published in 1923, gives the 
philosophical background to the Republic’s imposed 
East-West synthesis, and in a way constitutes a 
handbook sketching out how, in his words, the fusion 
of the Origin with the West is to come about —— see 
the quote below. Gökalp views the eventual success 
of nationalism as being intimately connected to 
“Turkish Civilization," which, he says, must advance 
at all costs, and he speaks of how Turkish music can 
become truly national, actually outlining a program for 

its future. "Before European music entered our lives,” 
he says (Gökalp: 1990, 145), “there were two types of 
music in the land. One, taken by Fârâbî from the 
Byzantines, was Eastern music, the other those Folk 
Melodies which carried on the tradition of ancient 
Turkish music." Gökalp, then, considers that the 
music enjoyed by the cultural elite of the Ottoman 
court (which was the apogee of Ottoman music) was 
essentially Byzantine, and he categorizes it as 
“Eastern.” To amplify on what this means he goes 
back to ancient Greek music, which, because it was 
based on quarter tones,'he finds “artificial” and 
“lugubriously monotonous, in that it repeated the 
same melody over and over.” But, Gökalp argues, 
musical reforma during the Middle Ages in Europe - 
went far to overcome the failings of Greek music, and 
opera went even further, giving rise to the serious 
Western music we know today. However, the Eastern 
music which sprang from ancient Greek models, and 
which was played for centuries in the Ottoman lands, 
continued in its “ailing” state. The only “healthy” _ 
music in Anatolia was TFM, which was enjoyed by 
the Turkish people at large. Thus Gökalp (1920:146- 
47) divides extant music into three classes (Eastern 
music, Western music and Folk music) to pose this 
'nationalistic” question. 

Which of these, one wonders, is truly our 
national music? We have seen that Eastern 
music is not only ailing, it does not atem from a 
Turkish source. Folk music is that of our 
national culture, and Western music is that of our 
new civilization, so that neither of these is 
foreign to us. Thus our national music will be 
born from the fusion of our Folk music and 
Western music. Folk music has given us 
numerous melodies, which, if we collect and 
harmonize in the Western manner, will yield a 
music which is both national and 
European....This, then, is in broad outline the 
program for Turkism in the field of music. 
The rest isup to the lovers and creators of music 
in our nation. (my emphasis) 

Only if “our national culture" blends with “our new 
civilization [the West]," says Gökalp, can we speak of 
“national music.” In' other words, the problem and its 
solution have been defined as follows: the enemy is _ 
“Eastern music," the source is “Folk music," the 
model is “Western music and its harmony," while the 
goal is “national music.” We see that in addition to 
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the two apparent notions in Gökalp’s idea of 
synthesis, there is reference to an invisible tebaa, a 
borderland defining what is absolutely prohibited, that 
is, a mystified notion of “the East." The program for 
attaining the goal is meanwhile formulated with an _ 
aStonishing lack of sophistication, possibly influenced 
by a na'i've positivism: Folk tunes are to be 
harmonized using the methods of Western music, to 
become polyphonic. Gökalp, a reader of 
oversimplified Durkheim, is evidently speaking the 
language of the Western orientalist. As Berker (Belge: 
1980, 34, 48) has indicated, the model for synthesis 
ente-rtained by both Gökalp and Mustafa Kemal had a 
Russian source, for in the 19th century composers 
known as the Russian Five had followed such a path 
to achieve a “national synthesis” in music. 

Music is partly a matter of taste, acquired by simple 
exposure or by a more formal route. In any case, 
Gökalp seems not to have been very familiar with 
Western music, while being an avid listener to 
.Turkish folk music, and was thus unencumbered as 
he sought to pinpoint the “problem" and devise for it 
a solution. F or Mustafa Kemal, however, a renowned 
Ottoman .pasha' and among the Ottoman political elite, 
it would seem not to have been an easy matter to give 
up CTAM. Indeed, a number of sources including the 
memoirs of Vasfi Rıza Zobu tell us that Mustafa 
Kemal was very fond of this music, and even that he 
had his own ideas about how certain songs should be 
sung. Zobu (1962: 41) relates the following curious 
anecdote: 

Atatürk was fond of certain songs that were a 
product of the Ottoman capital, Istanbul, as well 
as the Rumelian folk songs - and he liked not 
only to listen, but to .sing them...Some works he 
sang in the acceptedmanner, but there were a 
few whose lyrics he especially liked that he 
would sing bringing out the meaning of the 
words, so that the emphasis of the music shifted, 
with some notes lengthened and others 
shortened, some words sharply stressed, others 
much less so. An attentive liStener would realize 
that the meaning of #53 rear-ds demanded such a 
treatment; that the composer had either not 
realized this, or had not considered the meaning 
important enough to affect his melody. Atatürk 
insisted on rmsdyr'ng this neglect, singing to 
match the words, and demanding that a performer 
do the same; and if be or she had a years-long _ 

background of singing that song “correctly,” then 
the sudden change was too much to ask. The 
performer would struggle, try to imitate Atatürk’s 
rendering, and in the end meet with defeat... 
These master musicians had no experience with 
acting, so in this matter they really had their 
work cut out for them. But with my training in 
drama, when Atatürk gave his exam in altering 
line and tone I would generally pass with flying 
colors. (my emphasis) 

This quotation, which has deliberately been given in 
some length, underlines something important, for in it 
we can observe how the idea of a West-East synthesis 
in culture might be implemented by someone of 
Mustafa Kemal’s clearly rather aramammm: stamp. 
But more important, one sees how the project might 
be ill-fated, might, indeed, have been conceived in 
impossibility. The end of the quotation is especially 
revealing: master musicians were unable to bring 
about the desired “reform,” and only an actor 
sueceeded in reaping kudos, singing as if he were 
acting out a role'.“Another thing one sees isthat, 
alongside the imposition of a change, there is a sense 
of abruptness, a wish that the command be executed 
immediately". In 1918, just before the beginning of the 
War of Independence, Mustafa Kemal was in Karlsbad 
for treatment, and there he kept a diary in which _ 
certain remarks shed light on how he might approach 
a reform in music: “Should I ever be in a position of 
authority and power, I believe I would bring about the 
desired reforms in our society with a coup. For unlike 
some others I do not think the views of the 
intelligentsia can gradually be brought around to 
match my vision. Indeed, my spirit rebels at the 
thought of acting in this manner." (Oransay: 1985, 24). 
This coup mentality, and its harshness, can be seen in 
the cultural policies of the Turkish Republic where 
they relate to music. ' 

Such were the wishes, and perhaps urgent haste, of . 
Ziya Gökalp regarding an “imposed” synthesis, and 
they were shared by Mustafa Kemal, whose 
Statements relating to music will be given shortly. It 
may be that the project was simply impossible from 
the beginning. In any case, its failure meant that 
another synthesis would inevitably — and spontanaoarör 
- develop to replace it. In other words, the path laid 
out for music by the Republic, and the role assigned 
to the listener, failed to jeli, and syntheses ensued 
(such as the “fantazi” songs that appeared in the Süs, 
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or Arabesk itself) which the cultural elite had not- 
expected and had failed utterly to comprehend. 

The Republic made clear its attitude toward _ 
traditional music when the teaching of Turkish music 
was banned in the Dârü’l—Elâaa, which had been 
founded in. 1913 and where CTAM formed the core of 
the curriculum. Furthermore, although the motives in 
this case were political, the law which abolished the 
tek/tes and zaviyasüeligious lodges and cloisters) also 
dealt a fatal blow to Isıl—ks music, which occupied such 
a special place .in the spectrum of religious music in 
general. Handed down as it was from master to 
apprentice, and dependent on the setting where ritual 
was carried ont, this music could not hope to survive 
when the Eğit.—rs were abolished. In the repertoire of 
Münir Nurettin Selçuk, commonly considered the last 
giant of C.TAM and who was a pu pil of certain tekke 

' musicians, one sees the prominence of tekke music. 
Behar (1987, 138) 'in fact makes an important 
observation in underlining the linkage between 
Selçuk and the tekte musicians, who were forced to 
earn a living by giving private lessons after the tektas 
were shut down. 

_It was in 1928 t_hat Mustafa Kemal made his first 
public assessment of Turkish music. After listening to 
a concert of two groups who appeared in succession, 
one performing “alaturka” and the other “alafranga” 
(possibly MBM), he said, “This music, this 
unsophisticated music, cannot answer the needs of the 
innovative Turkish soul, the Turkish sensibility in all 
its urge to explore new paths. We have just h_eard 
music of the civilized world, and the people, who gave 
a rather anemic reaction to the murmurings known as 
Eastern music, immediately came to life... Turks are, 
indeed, naturally v_ivacious and high—spirited, and if 
this admit-able characteristic was for a time not 
perceived, that is not their fault" (Oransay: 1985, 24). 
Thus Mustafa Kemal was charging Ottoman 
intellectuals with not being aware of the Turkish 
“nature," and forcing Turks to listen to soporifıc 
music that ran contrary to their spirit. Eastern music, 
in other words, was not only anachronistic, but 
soporific at the same time. 

In“ terms of cultural policy, the most significant 
proposal made by Mustafa Kemal is to be found in a 
speech he made to open Parliament in 1934. Stressing 
that the fine arts must advance without delay, he 
asked that the most rapid advance be made in music, 

and continued as follows (Oransay: 1985, 26): 
The measure of the change undergone by a 
nation is its Capacity to absorb, and grasp, a 
change in music. The music which they are 
trying to get people to listen to today is not our 
music, so it can hardly fill the bill. We must not 
lose sight of this fact. What is required is to 
collect national expression that conveys fine 
thoughts and feelings, and without delay to put 
it to music following the most modern rules. 
Only thus can Turkish national music rise to 
take its place among the music of the world. 

How The West-East Synthesis Became 
Institutionalized 

The way was o pen for cultural policies to make 
_ headway where music was concerned, and possible 
reforms were discussed at a meeting attended by eight 
renowned Turkish exponents of Western music. One 
of these was Cemal Reşit Rey, who in his memoirs 
(1963) tells how during the meeting phone calls were 
repeatedly made from the Presidential Palace to ask 
how the music reforms were coming along. The 
pressure so got to me participant that he acutally 
proposed to have all singing of monophonic music 
banned in Turkey. This proposal was fortunately 
rejected, and an agreement reached on institutional 
reforms. 1935 saw the founding of the Presidential _ 
Symphony Orchestra, while the following year the 
Conservatory was founded. The first opera to be 
composed in the Republican period was Özsoy, 
created by Ahmet Adnan Saygun in short order. The 
libretto, expressing the brotherhood of the Iranian and 
Turkish peoples, was reviewed personally by Mustafa 
Kemal. Two other operas, composed later (Bayönder 
and Taşbebek), both flopped, and were panned in the 

. newspaper Ulus by Burhan Belge, who was close to 
Mustafa Kemal (Oransay: 1985, 32). Mustafa Kemal 
and his circle were not satisfied with the polyphonic 
Turkish works being composed in line with the 
desired synthesis, and so a new period began, one in 
which gifted musicians were sent abroad for their 
training and education. 

The most striking step taken during this time was the 
radio ban placed on Turkish music. It lasted twenty 
months, was justified as having been inspired by a 
speech Mustafa Kemal made to open the Parliament, 

_ and announced on November 3, 1934, by the official 
Anadolu Ajansı (Anatolian News Agency) .(4) The 
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leaders of the Turkish Republic have always given 
great importance to radio broadcasts, and in the 19305 
began the installation of transmitters which were very 
powerful for that time. Long wave broadcasts reached 
every corner of Anatolia, with receivers generally 
being found in the coffeehouses, i.e. in public places 
where the public could listen without any special 
effort. In 1935, the year Turkish music was banned on 
the radio, there Were 8,082 registered receivers, with 
3,244 of these in Istanbul (Kocabaşoğlu: 1980, 55). 
When the ban was lifted, it was replaced by a much 
more comprehensive system of control, which was 
indeed systematic censorship describing what type of 
Turkish music could be played on the radio, and later 
TV. 

In addition to the institutional censorship it exercised 
over Turkish music, TRT had further types of impact 
on the musical policies of the Turkish Republic, and 
these are worth studying. The most important thesis 
of those defending the West—East synthesis was that 
TFM was a fundamental “source" music; but for 
TFM to actually be used as a source, it had first to be 
collected, written down, and classified. The newly 
opened conservatory made serious efforts in this 
direction, and indeed foreign scholars were brought in, 
but it was TRT that did the most to collect and 
classify TFM. The monopoly in radio broadcasting 

- (up until the breaking of it in the early 19903) meant 
that TRT was, for all practical purposes, the only 
broadcaster of _TFM and CTAM. As for the all but 
negligible record industry, it preferred to market 
TAM and Western music, both popular in the cities, 
rather than TFM. TRT had staff out in the 
countryside, as'well as the necessary recording 
equipment, and especially while Muzaffer Sarısözen, a 
graduate of the conservatory, headed the relevant 
section of TRT the institution recorded hundreds of 
folk songs as sung, and played on the saz, by folk 
minstrels; and these songs were duly written down. In 
1948 these folk songs began to be broadcast on 
“Yurttan Saflar,” “Songs of Our Land,” a regular series 
of programs destined to continue right up to the 
present day. 

The sa_d fact, however, is that “Songs of Our Land” is 
a prime example of how, even with the best will in 
the world, cultural policies built around the West-East 
synthesis could lead to a stunting of cultural grOWth. In 
classifying and Writing down the songs, the personal 
styles of the folk mins trels were not taken into 

consideration, and Sarısözen even “corrected” each 
work to conform to a presumed general style of the 
local region in which it had been recorded (Livaneli, 
1980). To cap off this distortion, TRT instituted a 
practice which was utterly contrary to the tradition of 
these songs, having them sung by a câams 
accompanied by a number of saaat, all, however, 
playing the same monophonic tune, with time beat 
out for the whole ensemble by a conductor. Someone 
must have thought that this was an application of 
Western practice to TFM, with increased volume and 
a'kind of "orchestra” performance. “Songs of Our 
Land” is more than just a radio program, it is a 
concrete application of the cultural policies, with the 
West-East synthesis at their core, espoused by the 
Republic’s musical elite. It is a great misfortune that 
TRT, an organ of the state itself, succeeded in wiping 
out the traditional minstrel style in TF M.(7) 

Meanwhile CTAM was being, one might say, 
“frozen" within the framework of a certain cultural 
policy, the culprit once again being TRT. Broadcast at 
hours with the fewest listeners, the choral and 
instrumental programs of CTAM-based music offered 
it up as if it belonged to a different age, as if it were 
ancient. _I—Iere was music which only someone deeply 
versed in CTAM could enjoy. and eventually it 
became textually incomprehensible and was forgotten. 
The only area in which TRT supported popular music 
was TAM, which it played on a regular basis, 
especially after the 503. Indeed, TRT actually trained 
performers of TAM, confirmation of a support for the 
genre which may seem inconsistent with the puliL.ies 
of West-East synthesis, but the main reason was 
straightforward: TRT did not wish to lose its 
audience,'and the intriguing developments in popular 
music beginning in the 19305 really left the institution 
with no alternative but to broadcast TAM. 

Traditional Music Forced to Take a Popular 
F orrn - 

Beginning in the late 30s the State instituted a 
number of coordinated cultural policies in the field of 
music: Formal education in polyphony began in the 
conservatories with Western educational institutions 
as model. Instructors were hired from abroad, as gifted 
students were sent abroad for training. Symphony 
orchestras began giving free concerts in- various parts 
of the country. Both serious and popular works of 
polyphonic Western music were regularly played ısı 
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the radio. Courses in music were offered to the public 
free of charge in the Hofheim" (People’s Houses), 
where both polyphonic music and standardized TFM 
were played. At “State Balls" held for the public and 
for the political elite trying to be formed, the tunes 
they danced to were waltzes, tangos, and other 
imports from the West. And in the schools, although 
there was little instruction in the actual playing of 
instruments, rather extensive teaching of Western 
musical history and its composers did become part of 
the curriculum. 

But the populace at large hardly showed much 
interest either in the polyphonic mu'sic being 
composed by Turks, or the Western classical music 
that was being played. Indeed, as a number of scholars 
have indicated (Stokes: 1992, 93; Güngör: 1990, 55), 
people began to tune in and liSten to Arab radio 
stations playing Arab music. Meanwhile Arab films 
and their music were greatly enjoyed by the public, 

.. with effects that shall be discussed in detail further 
on. A significant and perhaps inevitable deficiency of 
the West-East synthesis policies in music was 
beginning to emerge: no thought had been given to . 
any polyphonic form of popular music, something 
which a broad segment of the people could listen to 
easily and come to enjoy. Perhaps the operettas, and 
the foreign tangos with Turkish lyrics, could be cited 
as efforts in this direction, but the musical elite 
rejected these out of hand as being “vulgar.” In any 
case, such music either quickly vanished (e.g. the 
tango), or like such popular operettas as Lüküs Hayat 
(The Posh Life) quickly took on a local character, as 
the canzone had, to become “kanto-ized.” 

Given leaders who had been brought up and trained 
in a political milieu which was fundamentally elitist 
and based on a strong state tradition (Heper, 1985), 
and whose orientation was toward higher culture, it is 
not sıirprising to see authoritarian policies in culture 
imposed from above which, ignoring the actual taste 
of the people, attempted instead to decide for them 
what they ought to like. What is surprising, and arı 
instance of political blindness which deserves 
attention, is the failure to see that these policies were 
not succeeding. During the 19805, when there was 
heated debate over Arabesk, the same elite 
immediately dismissed the music as “yaz" 
(degenerate). This, like the dis paraging name 
“Arabesk" itself, which was invented by intellectuals, 
can be considered as an instance of short-sightedness - 

symptomatic of the elitist vieWpoint in the 
Republican era.(8) 

Because of its broadcast policy, TRT was forced to be 
more pragmatic, but the decision to play TAM, which, 
one should remember, was growing ever more ' 
popular, may have eXpressed a wish to “freeze" this 
type of music. Meanwhile, the TRT tactic, which may 
appear clever in the context of conditions then- . 
prevailing, indirectly opened the way for the imposed 
West-East synthesis to transmute into a spontaneous 
East-West synthesis, helping to stir a remembrance of 
“the East” in the collective memory of the people. 

CTAM consists of a number of musical forms which 
follow one another in a prescribed order, whereas 
TAM is the development of just one of these forms, 
the şark: or song (perhaps one might call it the 
Turkish lied). It seems that the first composer to 
popularize CTAM was Hacı Arif Bey (1841-1895), the“ 
favorite composer of şar/fr in the waning days of the 
Ottoman Empire. The TSM şark: len'ds itself readily 
to popularization, for above: all it is short; and, 
independent of other forms found in CTAM, it is 
composed as a song in its own right. No specialized 
background or training is required to accompany or 
appreciate it; the words are intelligible by ordinary 
people; and the “message” conveyed is simple 
enough to be easily understood. Although the elite 
taste for CTAM began to erode in the late Ottoman 
period, when this genre gave early notice that it would 
evolve into TAM, the latter (and with it the şartı) 
only became widely popular during the Republican 
years of the imposed synthesis. To recapitulate the 
discussion so far, the dominant two factors in this 
development were a) the effect of cultural policies ' 
forced upon music by the Turkish Republic, and b) 
the fact that there was no common ground between 
the music people were traditionally accustomed to and 
_the music which authorities were attempting to 
impose on them. 

Popular Music: From ”Unrestricted 
Performance” to Arabesk 

Far from being a mere “offering to the ear," music is a 
whole world embracing many kinds of experience; and 
it therefore managed to subsist in' its popular forms 
even during the early years of the Republic. For urban 
dwellers one of the popular choices was the song 
(şarkı), another, kanto. Meanwhile a media 
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development was taking place which is extremely 
interesting from the stan'dpoint of music history in 
Republican Turkey. By 1948, when Arab films were 
banned because of the possible political consequences 
of their impact, some 150 of them (mostly from 
Egypt) were shown in movie houses around Turkey 
(Özbek: 1991, 154). These films, and their music, 
were extremely popular - perturbingly so for the 
authorities, who in 1938 banned their import and the 
original Arabic lyrics in the songs. This triggered a 
new phase in music’s East-West synthesis, the 
practice of adaptation, in which the songs in Arab films 
were reworked: either the music remained unchanged 
and Turkish lyrics were dubbed in over it, or the 
whole song was redone, the original themes remaining 
only as inspiration. In this way work opportunities 
arose for many skilled TAM musicians who had found 
themselves largely unemployed because of the 
government policies we have been discussing. During 
this adaptation period the most prominent name in 
TAM was that of Sadettin Kaynak.(9) 

It would be Kaynak who in the 505 took the TAM 
genre known as serbes! icra (“u nresııricted 
performance”) and shaped it in a new way inspired by 
the Arab films of the 305 and 405, giving Turkish 
music a type of composition style in TAM known as 
fantazi. Sadettin Kaynak (1895-1961) had an 
interesting background; having been brought up in 
the tekke tradition, he was an ilaâr'yağt (a graduate of 
the Islamic School of Divinity) who was often simply 
called “hafiz", meaning that he could recite the Koran 
by heart. In the early years of the Republic, Kaynak 
was the most renowned musician carrying on TAM in 
the tradition of Hacı Arif Bey, and in his adaptations 
for Arab films he collaborated with one of the giants of 
TAM, Münir Nurettin Selçuk, and with a famed 
writer of lyrics, Vecdi Bingöl. This partnership not 
only gave birth to the highly popular fantazi songs, but 
more importantly led to a major change in musical 
“taste” for the typical Turkish listener. Skilled 
musicians living in the urban centers and perpetuating 
the Ottoman musical heritage had been famed, by 
government cultural policies which excluded them, to 
papalariae their work and — because of the form this 
popularized music took — to become the greatest 
obstacle, in the field of music, to the Republic’s 
project of West-Bası“. synthesis.( 10) A further irony 
emerges when we consider that it was TRT, charged 
with implementing state policies, which in 
broadcasting a “controlled” version of TAM — there 

had been no choice, given that- the listening audience 
had clearly shown its preference for TAM - 
contributed greatly to the spread of this genre. 

The “unrestricted performance" approach pioneered 
by Saadettin Kaynak became the most prevalent form 
of TAM beginning in the 19505, and with the advent 
of Müzeyyen Senar, Zeki Müren(11) and others 
became thoroughly entrenched. Meanwhile, the 
waves of social change brought on by the massive 
inner migration from the countryside to the urban 
centers meant there was a new audience for TAM, a 
non-elite audience with peasant roots, ready to take 
enthusiastically to “unrestricted performance” in the 
urban setting of a gaziaa entertainment culture; this at 
the very time that the Turkish cinema was developing 
a melodramatic tradition, its films (always featuring 
either songs or singers[12]) shown in every corner of 
Anatolia thus helping to spread “unrestricted 
performance" to countryside and smaller towns on a 
long-term basis. 

What we can glean from “unrestricted performance" is 
insight less into a musical East-West synthesis than 
into how a traditional genre can metamorphose to a 
popular one. At the same time, however, “unrestricted 
performance" implied a passiailz'ty of musical 
intervention into the method and interpretation 
exercised in composing, representing an opportunity for 
free interpretation in creating works (we are thinking 
here of artists with a background in TAM). The 
awareness of such an opportunity may have later had 
an important place on the composing horizon of artists 
who were producing Arabesk music, which was, after 
all, the first popular waystation in generating the 
spontaneous Easr-West synthesis. As Orhan Gencebay 
points out in his interview with Murat Belge (1985), 
his project in the latter half of the 19605 to develop a 
new genre of music (it would only later be given the 
name Arabesk by pro-Western intellectuals) was 
undertaken with the “unrestricted performance” 
experiences of the 19505 in mind. It seems clear that, 
for Gencebay at least, the Arabesk project was a 
sedaasly conceived outlet for a TAM which he saw as 
having stagnated in the 605, a new color, if you like, 
which he hoped would become popular. And the 
Arabesk project included a highly important and 
original element not found heretofore in “unrestricted 
performance:" the instruments, and the composing 
influence, of Western music. 
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The process of Westernization gave urban listeners 
new choices in popular music in the 1960s, those years 
of maturation for the Turkish Republic. The singing 
of popular European and American songs to Turkish 
lyrics (as seen earlier with the Tango) gave rise to 
Aranjman (“arranged") music, which was strongly 
supported by TRT. Indeed, TRT labelled the new 

_ genre Türkçe Sözlü HafisEzz'é (“Light Music with 
Turkish Lyrics") and gave it regular exposure on the 
air. Meanwhile another genre began to make itself 
heard in urban centers: Anatolian Pop, created by more 
politically oriented musicians and designed to be a 
synthesis of TFM and Western music.13 One thing 
“arranged” music had in common witb Anatolian Pop 
was a use of the electronic instruments and polyphcny 
found in the music of the West. The greater range of 
volume obtainable by western musical instruments in 
general, and electronic instruments in particular, 
attracted the interest of Orhan Gencebay and the 
Arabesk performers and composers who followed him. 
They also appreciated the sonorities which the 
western instruments could produce, sonorities not 
found in TAM-i The eledi—oraz is the first original 
synthesis-instrument to come out of Arabesk, and 
bence out of the spontaneous East—West synthesis. 
What especially characterized Arabesk, starting with 
the songs of Gencebay, was that Western instruments, 
the electrosaz, strings and sometimes a quasi- 
polyphony were used in the Arab manner. Arabesk 
music quickly found its way into the gazino culture, 
one of its branches featuring the electropiano alone, so 
that pianist-singers (“piyanist—şanla?) were to be 
found in many clubs, cafes and restaurants. Arabesk, 
in other words, is the first product of a spontaneous 
East-West synthesis gropingly arrived at by the 
handicrafted efforts of certain musician's in TAM, and 
one that became exceedingly popular, which is a 
musical success story in every sense of the word. 

When it made its appearance on the scene, Arabesk 
was immediately condemned by intellectuals and the 
culture elite as “yoz" (degenerate), and not a single 
example of it was broadcast by TRT, which indeed 
imposed a very strict ban on Arabesk. Yet despite this 
government-hacked counter—campaign it grew to 
become the only popular music of the 70s,( 14) and 
many popular performers had no choice but to make 
Arabesk cassettes —— from Zeki Müren of 
“unrestricted performance" fame, to İbrahim Tatlıses 
who had first captured the hearts of the public with 
his renderings of Southeast Anatolian folk songs. And 

a look at the musical developments of the past decade 
reveals that TPM and Arabesk have been converging, 
largely in the direction of Arabesk, so that one might 
'speak of an Arabesk "invasion” of the TPM-discourse. 
Arabesk flavor now determines what is to be called 
TPM: All the TP_M hits have an “alaturka” melody, 
Arabesk singers (such as Emrah) can sing Turkish 
Pop, and Arabesk singers like İbrahim Tatlıses have 
gained acceptance at the highest level of government, 
sometimes being invited to perform at presidential ' 
receptions. At present the spontaneous East-West 
synthesis is enjoying its age of glory, in the form of 
TPM. 

Conclusion: The Passing of One Synthesis, The 
Rise of Another 

Music is a discourse made up of differing but related 
elements (e.g. listener, performer, melody, lyrics, 
instrument, style, media) articulated together in a 
given conjuncture, time and space. This musical 
discourse is at the same time ringed by ex-discursive 
practices which, though external to it, are related to it, 
defining its problematique and attempting to define 
the discourse itself. The present structure of the 
discourse of TPM-can therefore not be adequately 
explained by reducing it to developments internal to 
this musical discourse; nor will it suffice to speak 
solely of the personal creativity of certain composers, 
or the individual taste of the performers, or the 
cultural policies surrounding the music, or social and 
economic changes during the Republican Era. In 

”other words, Arabesk (for example) is not the sole 
creation of Orhan Gencebay, nor “the music of a 
society in transition,” ‘ minibus music," or “music of 
the gecekona’n squatter towns.” Rather, Arabesk is the 
sum of all these, and indeed more than the—sum since 
it is a musical genre that arose and was shaped within 
the internal dynamics of TAM. In the context of the 
present paper, the concept of artık-Marion signifies that 
the discursive and ex—discursive are interstructured in 
a particular way which intrinsically is linked to a 
certain historical reference and social territory . Only 
by recourse to such a concept of “articulation” can 
link the marginal musical discourse of KM to the 
popular musical discourse of spontaneous East-West 
synthesis which today is TPM. The first enjoyed a 
marginal existence as entertainment music among the 
non—Muslim minorities in late Ottoman lstanbul, and 
was a spontaneous synthesis of the aannone with local 
colors and genres. The route then led by a series of 
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transmutations through operetta, “unrestricted 
performance" and Arabesk to arrive at the present day 
TPM. 

In sum, the marginal KM discourse was a kind of 
. East—West synthesis which evolved into the popular 
TPM discourse of today. What was the ex—discursive 
phenomenon which surrounded this transformation, 
which by and large occurred in musical discourse? 
None other than the set of cultural policies imposed 
in music by the rulers and governments of the 
Turkish Republic in the hopes of producing a West- 
East synthesis, a civilized version of Turkish music in - 
the manner of contemporary polyphonic music. The 
Turkish musical tradition, its taste and musicians as _ ' 
well as the Turkish listener, resisted with its own 
means and ultimately created its own synthesis, TPM. 
In our time, with TRT’s monopoly on broadcasting 
gone and TPM pouring out of the private radio and 
TV channels non-s top, it is extremely improbable that 
any form of high-culture, elite music will rise in line 
with the West-East synthesis. The curious thing is 
that neither side anticipated how the other (East— 

._ West) synthesis would come out; neither the pro- 
Western cultural elite, nor the musicians of Arabesk 
and the present—day TPM who created the new 
synthesis. On the one hand, cultural policies which 
were imposed by all the powers that be, with the 
strong state adding its weight; on the other hand, a 
few skilled musicians and their ardent listeners with a 
traditional background, resisting with no help. 
Something essentially “dead" was resisted by 
something “alive” having its roots in the cultural 
territory, and this was enough to put down one 
synthesis and give birth to another. 

And yet a question asked by Murat Belge (1980, 22) 
some fifteen years ago still has a haunting ring: “Had 
Turkey’s traditional music been left to run its course 
freely, whether in the classical or the folk branch, 
would it have reached a place so very different from 
that of today?” 

Notes: 

1. One should'not confuse “slum” with gece/fanda, a 
single-s torey dwelling whose construction quality is 
higher than that of most slums in the third world. 
Gecekondu means “put up at night.” 

2. Hikmet Şimşek, for example, who for years has 
conducted the Presidential Symphony Orchestra, 
began his career in the Turkish Army Band. 
3. In 1847, for example, Franz Lizst paid a visit to the 
Ottoman palace, where he performed. 
4. The Palace Symphony Orchestra, whose repertoire 
on the European tour included Beethoven’s Violin 
Concerto, was conducted by Osman Zeki Üngör, who 
in early Republican years would compose the music to 
the Turkish National Anthem. 
5. The gazino is a restaurant where musical 
entertainment is offered, particularly by singers, and 
where meals are usually accompanied by the favorite 
alcoholic beverage, rakı. An alternative to the gazino is 
the pavyon, offering cheaper entertainment and 
catering to men only. 
6. The ıtem is as follows: Ankara (A. A. ) —— The 
Ministry of Internal Affairs reports that today in the ' 
Grand National Assembly, inspired by the 
illuminating statements of the Gazi (Mustafa Kemal) 
per alaturka music, such music will be completely 
removed from the airwaves as of tonight, with 
performance there to be entirely in the hands of artists 
having mastered Western tenchnique. (Oransay: 1985, 
49) - 
7. The Alevi“ 'minstrel” tradition was much less 
damaged by TRT’S practices in collecting and 
notation, and indeed has survived to the present day. 
This may be connected to the fact that the Turkish 
Republic ıs a secular state, and that this ıs reflected' ın 
its policies toward religion. 
8. During the 19305, when musical reforms were most 
egregious, the musical elite had a number of names 
for GTAM, all intended to diSparage it. Examples are 
“Polyphonic Urban Music,” “Byzantine Action,” 
“Music of the Ottoman Palace” and “Music of the 
Drinking-House.” 
9. Another' important composer in the period of 
adapted music was Hafız Burhanettin, who al'so had a 
background in rek/lag music. He did Turkish 
adaptations for “The Tears of Love” (Damü’al—lıubâ), a 
film starring the Egyptian singer Abdulvahhab which 
gained immediate popularity when it was first shown 
in 1938, and these songs continued to be sung for 
years afterwards. 
10. Karakayalı (1995) emphasizes how serious was this 
musical project of being forced to popularize, and 
analyzes the subject from the standpoint of Arabesk. 
'11. Zeki Müren, with his i'nvention of the T—slıaped 
stage making possible contact between the artist and 
the audience, and with his extravagant costumes, is 
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one of the most colorful TAM stars, one whom it 
' would take a fullılength article to do justice to. 

Interestingly enough, it was “Zennube" - an record 
which was a direct adaptation from an Arab film - 
which first catapulted him to fame (Nakip: 1984, 45). 
12. Many films, especially in the 603, took their names 
and even their plots from popular songs of the day. 
13. “Anatolian Pop" is a delayed popular musical ' 
project of the West-East synthesis. If the musical elite 
in the early years of the Republic had placed any 
importance on popular forms in crafting their cultural 
policies, perhaps they would not have failed so 
markedly 
14. In a country where TRT had a monopoly on 
broadcasting, the only radio channel to defy the ban 
on Arabesk was another state-owned radio station, the 
Police Radio, which transmitted via short wave and 
thus could be heard in every corner of the nation. The 
question as to why TRT could not interfere with this 
broadcasting deserves study. 
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BEETHOVEN'DEN 
WAGNER'E 
MÜZİĞİN EVRİMİ: 
ACABA TEK YOL BU MU? 

Ahmet Yürür 

Alessandra Gemini, Changing Image of Beethoven, A 
Study in Mythmalzéng (1986; Beethoven'in Değişen 
İmgesi, Bir Efsane Yaratma Üzerine Bir Etüt) (1987) 
adlı kitabında 19. yüzyıl ortalarında yükselen Alman 
militarizminin, Beethoven'ı, bir tür savaş tanrısına 
dönüştürerek, sahte bir imge yarattığını belirtir (1). 
Beethoven'in müziği, merkezi erk ve üniter kültürün 
doruğu olarak övülmüştür. Joseph Kerman, bu 
dönemi "imge yenileme çağı" olarak tanımlamıştır(2). 

Kültür alanındaki bir kişiye ölüm—sonrası yeni bir 
kimlik yakıştırmak amacıyla bir yönünün aşırı 
vurgulanması, birçok yönlerinin de sansürlenmesi, 
yolundaki uygulamalara-insanlık tarihinde sık rastlanır. 
Bu tür çabaların, çoğunlukla, en önemli 
hedeflerinden biri "kültürün evrimi"nde doğrusal bir 
süreklilik bulunduğunu kanıtlamaktır. "Kültürel 
evrimciliğin" Beethoven'a uyguladığı imge 
revizyonizmi Batı sanatında 1850—1950 arasında 
görülen " aşırı büyüme" (gigantism) eğilimini 
meşrulaştırma çabasının bir parçasıdır. 

Kültürel evrimcilik, sanatta, basit değerlerden daha 
karmaşık değerlere doğru bir ilerleme olduğunu 
varsayar. Dolayısıyla Romantik Çağ'ın kuramcıları, 
Wagner'in, Mendelssohn'un ya da Mahler'in 

_ yapıtlarında görüldüğü gibi, senfoni orkestralarında 
enstrüman sayısının artmasını ve müzik 
düşüncelerinin hacimlerinin şişmesini kutlamışlardı. 
Bu büyümenin gerekli bir süreç olduğu yolundaki 
kanıtları da, Beethoven'in müzik düşüncesindeki 
"genişleme (enlargement " kavramında aramışlardı. 
Sözü edilen Romantik Çağ kompozitörleri için, 
orkestradaki partilerin dramatik etkilere yönelik 
katlanmaları, her an alevlenecek gibi duran gerilimli 
süreçler, belagatlı manyerizmle izleyici kitlesini 
inandırma çabası ve benzeri, müzikte olanaklı tek 
ilerleme yolu olarak kabul ediliyor, dolayısıyla, 
Beethoven'in müziğindeki başka değerler gözardı 
ediliyordu. Beethoven'in kahramanlığı övdüğü Üçüncü 

Seafeairi'sini (Emice), merkez olarak alan Wagner, 
Mendelssohn ve Mahler sayesinde, ustanın müziğinin 
özü ilerleme, evrimleşme ve büyüme olarak 
değerlendiriliyor, bu çizgide olmayan yapıtlar ikinci 
düzeye itiliyordu. 

Beethoven'in bazı önemli yapıtları geniş halk 
kitlelerine hala gereğince sunulmamıştır. Örneğin 
kompozitörün konçerto, senfoni gibi türlerdeki 
yapıtları fazla çalınırken, onaltı yapıtlık yaylı çalgılar 
dörtlüsü repertuarının çoğunluğu Türkiye'de henüz 
seslendirilmemiştir. Esin Ulu bu dörtlülerden şöyle 
söz etmektediri ' 

Müzik sanatını "orkestra müziği"nin ideallerini 
yücelten bir alan olarak gören "kültürel evrimci" 
bakış açısının tersirie, Beethoven'ın yaylı çalgılar 
dörtlüleri "küçük güzeldir" estetiği üzerine 
kurulmuş ayrı bir dünyadır.(3) 

Ulu'ya göre Beethoven'ın müzik düşünüşünün bazı _ 
yönlerini benimseyenler salt 19. yüzyıl romantikleri 
olmamıştır. Beethoven'ın müziğinde, romantiklerce 
"ilericiliğin son aşaması" sanılan "hacim 
genişlemesi"nden başka öğeler de vardır. Sansürlenen 
repertuar öylesine deişik eğilimler içermekteydi ki, 
bunların her biri, daha sonra gelen çağlarda, 
birbirinden bağımsız, birbirine eklenemez, hatta . 
birarada düşünülemeyecek, müzik özelliklerine yol 
açacaklardı. 

Beethoven, yaylı çalgılar dörtlüsü ortamını, 
merak ettiği çeşitli yenilikleri denemek için 
kullanmıştı. Bu yüzden, 21.yüzyıla girildiği şu 
günlerde, birbirini dışlayan estetik eğilimler 
olarak bilinen bazı yönelişleri, bu repertuarda, 
yanyana görebilmekteyiz. 
Birinci kavram olarak sunulan "genişleme"nin 
beş ayrı yönelişi gözlemlenmiştir: a)hacim 
genişlemesi, b)anlatım. genişlemesi, c)doku- 
zaman genişlemesi (yalınlaşma), d)minimalist 
genişleme, e)dekonstrüktivist genişleme.(4) 

Çok çeşitli yönlerden esinlenen bir yaratıcı sanatçı 
"kaotik" bir insan olarak görülebilir. Beethoven 
kesinlikle bu tanıma uyan bir sanatçıdır. Nevvton'ıın 
üçüncü ve dördüncü derece denklemlerini dünyayı 
sarsan bir bakışla yorumlamasının hemen ardından, 
çağın düşünürleri, böylesi paradigmaların bir kaos 
yaratacak denli çoğaltılmasıyla, sonsuz sayıda yeni yapı 
üretebileceğini farketmişlerdi. Bu, herşeyin doğrusal 
bir mantıkla önceden planlandığı yolundaki bir 
evrensel düzen inancını zayıflattı. Kant'ın " arı us" 
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kavramını, Hegel'in diyalektik mantığını ve Darwin'in 
kaderci evrimcili ğini reddeden yeni bir evren kavramı 
biçimlenmeye başladı. Doğrusal—olmayan geometri, 
doğadaki değişken süreçleri inceleyerek, bir "kaos ' 
kuramı"" yaratmaktaydı. 

Kaos "kuralları olmayan sürekli değişim" olarak 
tanımlanabilir. Kaos, kendi kurallarını kendi ürettiği 
için, bu kurallara uygun bir varlık gösteren kozmos'un 
anası olarak ele alınmalıdır. Değişimin kuralları yok 
ettiği/başkalaştırdrğı ve kaos'tan kaynaklanan yeni 
kuralların ortaya çıkmasına neden olduğu 
düşünülürse, kaos kaçınılmaz ve sürekli olan tek'varlık 
olarak görülmelidir. Evrenin oluşumuna ilişkin "büyük 
patlama" kuramı, evrenin "yoğun'dan seyreğe e" doğru 
bir süreç izlediğini ve aşırı genleşme sonucu 
patladığını ileri sürer. Ardından gelen kaos durumu, 
sonsuz sayıdaki yeni yapılanma süreçlerine enerji 
sağlayan tek kaynaktır. 

Doğrus'allığa ve "kozmos"a bağlı düşünsel kimlik 
"apollocu" olarak adlandırılırken, doğrusal ve merkezci 
olmayan, "kaos" kavramına yakın bir düşünsel- 
kimlikten de "diyonizosçu" olarak söz edilir. 
Beethoven'ın kimliğinde, 35 yaşından başlayarak, 
diyonizosçu nitelik öne çıkmış, apollocu nitelikse, ara 
ara kendini duyurmuştur. 

a) "Hacim genişlemesi"ne örnek olarak seçilen Op. 95 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Beethoven'ın yaklaşık 40 
yaşındayken bestelediği bir yapıttır ve"imge 
revizyonizmi" bağlamında çok tutulmuştur. Radcliffe 
bu dörtlünün Mendelssohn'un en sevdiği yapıtlardan 
biri olduğunu söyler (5). Örnekte sunulan Allegretto 
agltato bölmesi yapıtın son bölümünden alınmıştır. 
İmge revizyonizminin önde gelen yazarlarından olan 
Theodore Helms' e (6) göre, temanın ilk sunuluşunun 
hemen ardından gelen geçit kahramanlık sahneleriyle 
doludur. 

Bu geçitteki cenk tutkusu ve satvet, gözlerimizin 
önünde, binlerce liyakat sahnesi ”canlandırır. 
Çılgınca saflardan kopup, düşman burçlarına 
bayrağı dikmek için tırmanan ve, tam zafer 
anında bir kurşunla cansız yere yığılan bir asker 
figürü düşleriz. 

Marliave (7) (Fransız müzikoloğu) da Helms'in 
imgelemini paylaşmaktadır. Ona göre, 26. ölçüden 
sonra, 

temanın bitiş motiflndeki geniş cümleyle, 
fırtınalı bir epizoid başlar; içte partilerde onaltılık 

notalar gürlerken, dış partilerde —yani birinci 
keman ve viyolonselde- bazan tek başına bir 
nota, bazan bir akor halinde, yazının arasına giren 
patlamalar kurşun atılıyormuş gibi duyulur... 

Temanın bitimindeki (ölçü 37) cümleye de "fırtına 
motifi" adı verilmektedir. Kompozitör yapıtı Viyana'da 
bestelerken, kent Napolyon'un kuşatması altında, aç 
ve korku içinde idi. Beethoven 1810'da bu yapıtı 
tamamlayışından sonra, yaklaşık on yıl süren bir 
duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde özgün bir 
değişim süreci geçiren bestecinina) siyasal eğilimi 
Cumhuriyetçi görüşlerden "Atlantik—tipi demokrasi" 
anlayışına doğru kaymış; ilgi alanları da, b) batılı 
olmayan ve sınırsal nitelikteki müzik kültürleri 
(örneğin Hint, Rus, İskoç, Galli, Türk, vb. ) ile c) 
müzik- dışı çeşitli disiplinlerdeki yenilikler üzerinde 
odaklanmıştır. 

Z) Beethoven'da "anlatım genişlemesi"nin bir örneği 
olarak, Op. 127 Yaylı Ç algılar Dörtlüsü gösterilebilir. 
Genişleme'nin bu türünü tanımlamaya çalışırken, 
modernizm çağındaki kompozitörlere bir gönderme 
yapılabilir. Beethoven'ın başarılarını en yüksek doruğa 
taşıyan kompozitörün Wagner olduğuna inanan, 
yüzyılımızın başındaki kültürel evrimciler arasında, 
Debussy, Ravel, Stravinski, Schönberg ve Bartök'un 
müziğe getirdikleri yenilikleri bir ' "yozlaşma. olarak 
görme, onlardan "dekad an Macadam)" diye söz etme 
alışkanlığı yaygınlaşmıştı. Bu yeniliklerden biri tek bir 
müzik düşüncesinin çeşitlemelerine asıl ağırlığı 
vermeye, temaların ve motiflerin "geliştirilme"sinden 
kaçınmaya dayanmaktaydı. Bu yolla, küçük bir 
tematik malzeme ile çok sayıda kimliği, ya da ruh 
halini yansıtma olanağı kazanıldıkça, "za'man"ın' 

. eşsüremsel yinelenmelerinden oluşan epizodik 
yapılara, yani çeşitleme sanatına itibar artmıştı. 
Wagner'in Zammi) tekniğinin tam tersi olan bu 
yönelim, Beethoven'in en önemli özelliklerinden 
birinin, yani onun tek-temalı yapılara verdiği 
önceliğin, bir devamıydı. 

Op. 95 dörtlüden 13 yıl sonra 1823'te bestelenen Op. 
127 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün birinci bölümü bu 
tek-temalı yönelimin iyi bir örneğidir. Burada 
kullanılan tek-temalılık ile Barok'un İlk Dönemi'nde, 
opera aryalarında yer alan contrast maar; tekniği 
arasında bir benzerlik akla gelebilir. Contrast 
marlo'lerde olduğu gibi, burada da temanın ilk yarısıyla 
ikinci yarısı arasında karşıtlık vardır: temanın ilk yarısı 
maaşlara karakterinde, ikinci yarısı ise allegra 
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karakterindedir. Çift karaktere sahip bu tek-tema, 
bölüm boyunca, beş kez yinelenir. Gelişmesi yoktur 
ve bölümün tümüne oranla, tuttuğu yer fazla değildir; 
bölümün onda dokuzu ise, küçük bir figürden 
üretilmiştir. 

Cooper(8), bu çift-karakterli temanın ölçü 159'da 
yeniden gelişinde, anlatım çeşitliliği açısından 
görülmemiş derecede çarpıcı bir durum ortaya 
çıktığına değinmektedir. 

Tema geri geldiğinde, sanki "hırsızlama", 
kimseye belli etmeden, yerini alır. Hem 
enstrüman partilerinin yer değiştirmeleriyle, hem 
de yeni figürler eklenmesiyle, öylesine 
çeşitlenmiş ve süslenmiş bir haldedir ki, 
neredeyse dinleyiciye beklenmedik bir 
yaşantının kapılarını açar. Hani, uzun zamandır 
ölçülü ve içe dönük haliyle tanıdığımız bir dost, 
bir kadeh şarap içtikten sonra, bağlarından 
sıyrılmış ve baskı altında tuttu ğu imgelem 
gücüne yeniden kavuşmuş olarak karşımıza 
çıktığında, tanımakta güçlük çekişimiz gibi. 

3) Aynı dörtlünün ikinci bölümünde Beethoven'ın 
müzik düşüncesindeki "doku/zaman genişlemesi 
(yalınlık)" yönelişini görebiliriz. Bu yöneliş, müziğin 
mesajını belagatlı, gözalıcı takıştırmalardan 
arındırmayı içerir. Geriye kalan seyrek dokunun 
boşluklarına, dinleyici kendi özgün kavramlarını 
yerleştirerek, mesajın yeni bir versiyonunu 
özümleyecektir. Bu da elbet, Wagner'in apotheosis 
(yücelme ve zafer) idealine ters düşen bir süreçtir. 
Müzik düşüncelerinin sunuluşunda törensel 
abartmalardan kaçınılmış, yalın ve iddiasız bir tavır 
tercih edilmiştir. Uzak tonlara geçişler ansızın 
çıkıvermekte, diyatonik ya da kromatik modülasyon 
süreçleriyle uğraşmak gereksiz görülmektedir. Gerçi 
Haydn'da da, bu tür genişleme öğelerine rastlanır, 
ama, o bunlara bir mizah duygusuyla yer vermişti; 
Schubert'te rastlanılan aynı türden öğeler ise, lirik 
niteliğe katkıda bulunmak amacına yöneliktir. 
Beethoven'ın ansızın gelen yeni tonaliteleri müziğin 
"zaman" boyutunu derinleştirme çabalarının bir 
yönüdür. Cooper(9), Beethoven'in yalınlığa yönelişini, 
gnostik(irfanî)lerin "kendini tanı" ilkesiyle 
karşılaştırmaktadır. Onun gözlemine göre, 
Wordsworth'ün sözünü ettiği "içe bakan göz" gibi, 
Beethoven'ın son yaylı çalgılar dörtlüleri de bir "içi 
duyan kulağa..." hitab etmektedirler. Zaman boyutuna 
bu denli önem verilişi, en iyi, Anton Webern ile 
karşılaştırılabilir. 

Beethoven'ın, yalınlığa yöneldiği yapıtlarda, 
genellikle, hafif bir üslup kullandığı dikkati çeker; bu 
yolla uçucu ve özgür yapılar kurmaya çalışmıştır. Op. 
127 "İkinci bölüm"de, temanın ikinci çeşitlemesi olan, 
Andante cım moto, opera üslubunda, la-bemol 
majördeki bir recitativo niteliğindedir. Üçüncü 
çeşitleme olan Adagio malta espressivo ise, ona 
bağlanan, mi majördeki bir arya niteliğindedir. 
Radcliffe'e(10) göre, ikinci çeşitlemenin üçüncü 
çeşitlemeye bağlanışındaki gözüpek ve gösterişsiz 
anarmonik dönüşüm yalınlaşmanın harika ve tipik bir 
örneği olarak sunulabilir. Radcliffe, gene de, 
yalınlaşma'nın başka bir ustası olan Haydn'ın "eğer bu 
yapıtı dinlemeye yaşamı elverseydi, söz konusu 
bağlanışı kaba bulacağı " yolunda bir tahmin 
yürütmektedir. 

4) Op. 131 Yayli Çalgılar Dörtlüsünün beşinci 
bölümü, “Prime”, Beethoven'deki minimalist yönelişi 
yansıtır. Bölüm selama türünd endir; açılış teması o 
kadar sıradandır ki, kilis/l sayılabilir. Bu temanın aşırı 
yinelenmesiyle, 20. yüzyıl minimalistlerinde olduğu ' 

_ gibi, yinelemelerden ibaret bir yapı aranmaktadır. 

5) Op. 127 'nin tümüne bir dekonstrüktivist sanat 
örneği olarak bakılabilir: ard arda gelen bölümler 
öylesine birbirlerinden kopuktur ki, yapıt, müzik 
öğelerinden yapılmış bir kolajı andırır. Bu öğeler 
arasında, üslup, estetik kavramlar ve bunların işlenişi 
açılarından, çarpıcı ayrımlar vardır. 

Kısa örneklerle değindiğimiz beş yönelişin her biri 
Beethoven'ın "genişleme" kavramının çok—yönlülüğü 
içerisinde yer almaktadır. Yani, beşi de aynı 
kavramdan hareket etmekle birlikte, birbirinden 
uzaklaşan güzergahlar içerisinde "evrim"leşmişlerdir. 
Durum böyleyken, bunlardan yalnız birincisi, "hacim 
genişlemesi," müziğin evrimindeki kutsal yol olarak 
sunulmuş, öbürleri gözardı edilmiştir. 21. yüzyılda, 
"genişleme"nin daha da fazla yönelişlerinin ortaya 
çıkacağı ve kültürel evrimciliğin tekelinin kırılacağı 
biçimde düşünülebilir. ' 
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EVOLUTION OF MUSIC 
FROM BEETHOVEN TO 
WAGNER: A SACRED PATH? 

Ahmet Yürür 

Alessandra Comini,(1) in her book Gâanging Image of 
Best/loves, A Study in Mytâmaıting, 1986, referred to the 
fact that rising German militarism had built up a 
forged image of Beethoven, in mid-19th century, as 
some kind of martial god. Beethoven's music was 
praised as the epitomy of centralized power and 
unitarian culture. Joseph Kerman(2) calls this period 
arı "era of image revisionism." 

Such examples of a cultural figure acquiring a post 
mortem identity that overemphasizes one aspect of 
his/her reality, while other aspects are placed under 
censorship, are common in the history of mankind. 
One main reason behind such practices is a desire to 
establish a linearity in "cultural evolution." In 
Beethoven's case, cultural evolu tionism was trying to 
justify a trend towards what we can style "gigantism" 
in Western art between 1850 and 1950. 

Cultural evolutionism claims the existence of a 
progress from simpler values in art to more complex 
ones. So, the doctrinarians of the romantic era 
welcomed the growth of the symphonic orchestra in 
size and a swelling of musical ideas in volume, as can 
be observed in Wagner‘s, Mendelssohn's, or Mahler's 
works. A justification for this was sought in the 
concept of "enlargement" present in Beethoven's 
musical thought. To these late-19th century 
composers," dramatic orchestral doublings, tense 
processes getting ready to go up in flames any minute, 
a striving to convince the audience through rhetorical 
mannerisms, etc., represented the only progress 
possible in music; therefore, nothing else in 
Beethoven's 'music mattered. Beethoven had created a 
praise of heroism in his Third Symphony and, thanks 
to Wagner, Mendelssohn and Mahler, the essence of 
the master's music had been made to progress, or 
evolve, to bigger sizes; thus, the rest of his works that 
were not in that fıery vein could be overlooked. 

Some of the best repertoire Beethoven composed has 
not been made available to the larger public. For 

instance, most of his 16 works for string quartet are 
still waiting to be premiered in Turkey, while his 
concertos and symphonies are performed to excess. In 
the words of Esin_Ulu(3): 

Contrary to the "cultural evolutionist" point of 
view that sees the art of music as a field 

_ dedicated to the ideals of orchestral music, 
Beethoven's string quartets are a world apart, 
based on the aesthetic of "small is beautiful." 

According to Ulu, late 19th century romantics are not 
the only ones to have aligned themselves with some 
characteristics of Beethoven's musical thought. 
Beethoven's work is net only made up of this 
"enlargement in volume" that he considered 
ultimately pşiogressive. The repertoire that suffered 
censorship contained not one but many orientations, 
each of which could lead to independent, unrelated, 
even incompatible qualities in the eras to come. 

Beethoven used the medium of the string 
quartet to probe some innovative ideas he was 
curious about. As a result of this, we can run 
across some orientations that we, in this day and 
age when the lt century is near, think belong. 
to mutu ally exclusive aesthetic tendencies. 

"Enlargement" a key concept to be used in 
analyzing this repertoire, was observed to have 
five different orientations: a)enlargement in 
volume, b)enlargement in expression, 
c)enlargement in texture and time (i.e. 
simplification), d)minimalistic-type enlargement, 
e)deconstructivistic-type enlargement(4_). 

A creative artist whose inspiration would be moving in 
a diversity of directions can be seen as a "chaotic" 
person. Beethoven certainly fits this description. Right 
after Newton's groundbreaking innovations in 
interpreting third and fourth degree equations, 
intellectuals started to become aware that such 
paradigms can be enlarged into a chaos able to 
generate an infinite number of structures. This 
weakened the belief in a universal order where 
everything has been planned at the start by a linear 
mind. A new concept of universe, rejecting Kant's 
concept of a puristic reason, Hegel‘s dialectic mind 
and Darwin's evolutionary determinism, was shaping 
up. Non-linear geometry was creating a "chaos theory" 
through a research of variable processes in nature. 

"Chaos" can be defined as "constant change without 
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rules." Since chaos produces its own rules intrinsically, 
it should be considered a mother to "cosmos" that 
exists in accordance to these rules. Considering that 
change destroysltransforms rules and causes new rules 
to come into being from within the chaos, chaos 
should be seen as the only inevitable and continuous 
entity. The "big bang" theory maintains the universe 
is in a trend "from dense to loose." As the universe 
relaxes it is being enlarged, to reach ultimately, a level 
of excessive relaxation where it explodes. The state of 
chaos that follows is the only source of energy that can 
supply an infinite amount of new Structuring 
processes. 

An intellectual identity where linearity and cosmos 
prevail is referred to as an "apollonian" one, whereas, 
one where the non-linear, non-centralized mind and 
the concept of chaos prevail is called "dionysian." In 
Beethoven's identity, a dionysian quality has started to 
prevail from age SS,-with an apollonian quality 
showing until then. 

a) The listening example selected to illustrate 
Beethoven's "enlargement in volume" is from his 
string quartet Op. 95, composed when he was around 
40. It is one that can fıt in the group that is acceptable 
to "image revisionists." Radcliffe(5) relates that this 
was a favorite of Mendelssohn. We will be listening to 
the Allegretto agitate section of the Finale. 

According to Theodore Helms(_6), a leading German 
image revisionist, the passage following the first 
presentation of the theme depicts a myriad of heroic 
scenes. 

A thousand heroic scenes flash baffler the 
imagination, evoked by the passion and martial 
vigor of this passage. We see the figure of a 
soldier, leaping wildly from the ranks to raise, his 
standard on the enemy's walls, and shot dead in 
the moment of triumph. 

Marliave(7), a French musicologist who also agrees 
with Helms' imagery, comments that, following bar 
26, 

the concluding motğ’ of the theme extends into a 
road phrase leading to a stormy episode: in the 
inner parts of a semiquaver figure rolls, and in 
the outer parts-the first violin and cello—short 
crotches, single notes, and isolated chords crack 
like pistol—shots... ' 

The end of the theme (bar 37) is referred to as a 
"storm motif." The work was composed while Vienna 
was being besieged by Napoleon's armies. After the 
completion of this work in 1810, Beethoven went into 
a period of lull that lasted about ten years. During this 
period, he underwent a peculiar process of change, 
shifted his political sympathies from republican ideals 
to Atlantic-type democracy, cultivating himself mostly 
in non-WeStern and marginal music cultures and 
extra—musical fields of learning. 

Music example, no. 1: Op. 95, 'T'i'nale", Allegro 
Agitato section 

b)' The next music example is selected to illustrate 
Beethoven's "enlargement in expression." To 
understand this type of enlargement, it would help to 
think of the avant-garde composers of the turn of the 
20th century. Since cultural evolutionists believed 
Wagner brought to utmost perfection Beethoven's 
accomplishments, thus, it became fashionable to think 
Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg and Bartok's 
musical innovations as "decadent." Among these 
innovations was a lessening of importance of themes 
and motifs, with greater attention given to variations 
of a single musical thought. This brought about an 
increase in the capacity of expressing numerous 
identities, states of mind with little thematic material; 
whence, a love for the art of variation, a fragmented 
episodic structure where time moves with newer and 
newer beginnings. Well, this orientation that stood 
right opposite to Wagner's zama; technique, ' 
happens to be Beethoven's most important feature; 
i.e. a premonition for monothematic strucmres. 

The music example to be used is taken from the 
' string quartet Op. 127, composed in 1823, i.e., 13 
years after the first example. The first movement 
illustrates wellthe monothematic orientation. The 
single music idea used is reminiscent of the "contrast 
motives" in early baroque opera, where the first half of 
the theme has maestoso character, while the latter is 
allegro. This twofold single theme occurs five times, 
while a small figure isolated from it will generate 
nine-tenths of all the passages in the movement. 

Cooper says the diversification of expression is 
particularly striking at the arrival of the twofold theme 
for a recapitulation (bar 159): 

When the recapitulation comes, it as though by 
stealth, and so varied and ornamented with new 
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figures and interchange of instrumental parts 
that it is almost a new experience, comparable to 
meeting a friend, whom one has known as 
reserved and reflective, after a glass of wine that 
has released energies and prompted fancies 
previously dormant. 

Music example, no.2: Op. 127, First Movement, 
'Maestoso-Allegro " 

c) A third music example will be offered to illustrate 
Beethoven's "enlargement in texture and time (i.e. 
simplicity)." This orientation consists of liberating the 
musical message of its rhetorical paraphernalia. A 
sparse texture that remains provides enough room for 
the listener's own version of the message. It goes 
without saying this goes against the grain of 
Wagnerian apotheosis as well! Musical ideas are 
presented in their plain and modest state, without 
much in the way of introductory ceremonies. 
Modulations to remote tonalities happen all at once, 
with no need for diatonic or chromatic tone-changing 
procedures. Haydn had used this type of enlargement 
for humor, Schubert for lyricism, while Beethoven was 
seeking depth in time. Cooper(9) is comparing 
Beethoven's orientation to "Simplicity" with the "know 
thyself..." principle of the gnostics, observing that, like 
Wordsworth’s "inward eye," Beethoven's last quarters 
are addressed to an "inward ear..." This concern for 

, the "time dimension" can best be compared to that of 
Anton Webern. 

A light style that took over those works of Beethoven 
where "simplicity" prevailed allowed the structure to 
be more volatile and free. In the musical example, 
taken from the next movement of the same quartet, 
the second variation of the theme, Andante con moto, 
is in the operatic style and organized as a recitativo in 
A-flat major. The third variation, Adagio molto 
espressivo, is like an aria in E major juxtaposed to it. 
Radcliffe(10) says this transition to the third variation 
is 'a wonderful and very characteristic example of 
Simplicity, with a bold and plain enharmonic 
transformation that, had Haydn lived long enough to 
hear it, he would have found merely crude. 

Music example, no.3: 09.127, second movement: 
theme, transition from variation'2 to variation 3 

(1) One should look into the last movement "Presto" of 
quartet Op. I31 to observe an orientation to the 

minimalism in Beethoven. The movement is a selime 
and the opening theme so vulgar, it could be 
considered kitsch. This theme keeps being repeated to 
excess, in search of a structure based on mere ' 
repetition, as in late 20th century minimalism. 

Music example, noA: Op. 131, fifth movement, 
"Presto " ' 

e) Op. 127 as a whole, can' be presented as an example 
of deconstructivist art. The sequence of its 
movements that follow each other in an inconsequent 
manner makes one think of a collage of musical ' 
elements. Striking differences of style, aesthetic 
concept and handling prevail. 

All five orientations described can be derived from 
Beethoven's multi—aspect concept of "enlargement". 
Thus, all five of them have, somehow,_"evolved" 
through a variety of diverging paths that have a similar 
point of departure. Yet, only the first one, i.e. 
"enlargement in volume", is presented as a "sacred 
path of evolution in music," while the remaining ones 
are dismissed. One tends to believe the 21st century 
will look for many more types of enlargement, 
breaking the monopoly of cultural evolutionism. 

Notes: 

1. Comini, Alessandra, Changing Image of Beethoven, 
A Study in Mythmaking, Rizzoli, New York, 1987. 
Z. Kerman, Joseph, Beethoven Quartets, Alfred 
Knopf, Inc., NewYork, 1967, p.222. . ' 
3. Ulu, Esin," Beethoven 'm Yaylı Çalgılar DörtlüIerz' 
(Beethoven's String Quartets), unpublished Master‘s 
thesis, Mimar Sinan University, İstanbul, 1995, 
summary page. - 
4.ibid 
5. Radcliffe, Philip, Beethoven 's S tring Quartets, 
Hutchinson University Library, London, 1965, p.96. 
6.Helms, Theodore, Beethoven 's Streichquartetts, 
quoted in Marliave, Leipzig, 1885, p.190. 
7. Marliave, Joseph de, Beethoven 's Quartets, Dover, 
New York, 1925, p.190. 
8. Cooper, Martin, Beethoven: The Last Decade 
(1817-27), Oxford, 1970, p.351. 
9. Cooper, ibid, p.351. 
10._Radcliffe, ibid, p.17—18. 
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||. YASAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER 
PROHIBITIONS AND FREEDOM 
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ÇERÇEVELERİ 
ÇERÇEVELEMEK 
BİLGİ, SEVGİ VE 
KONUŞULAMAYAN BAŞKA 
KONULAR 
Necdet Teymur 

Azalmayan akıl ve sevgi üzerine: 

Kanımca, paylaşılmayla azalmayacak yalnızca iki-üç 
şey vardır: Bilgi, sevgi ve özgürlük (belki güzellik de 
eklenebilir). İlginç olan bu iki-üç şey paylaşıldıkları 
zaman, ne niceliklerini, ne de niteliklerini, ne 
değerlerini, ne de etkilerini yitirmezler; olsa olsa daha 
gelişirler, daha çoğalırlar ve daha iyi olurlar. Öte 
yandan bunları paylaşmamaya çalışmak ya da onların 
paylaşılmasını sınırlamaya kalkmak, bu kıskançlığın 
korumaya çalıştığı şeyleri azaltır, onlara zarar getirir. 
Niyet ne olursa olsun, paylaşılmasını sınırlayarak, 
bilgiyi ya da sevgiyi azaltmak kötülük yapmaktır. 

Böylesi niyetlerin ve eylemlerin; akılalmaz 
hoşgörüsüzlük, terör, şiddet ve haksızlıkların kol 
gezdiği ve en uygar değerlere sahip çıkanlar tarafından 
bile uygulandığı ya da hoş görüldüğü bir dönemde, bu 
konunun ele alınması kadar yerinde bir şey olamaz. 

Genel kanının tersine, ne bilgiyi sınırlamak, cahilliğe, 
ne de sevgiyi sınırlamak nefrete yol açar. Cahillik, 
bilginin yokluğu ya da onun tersi değil, bilginin bir 
biçimidir. Bunun "kanıtı", cahilliğin de bilgi gibi 
paylaşılarak azalmayacağıdır. O da gelişip, serpilir ve 
daha etkili olur. Nefret de sevgi eksikliği değil ama, 
sevgi gibi, ancak, başkalarına yasaklayarak sevgiye 
sahip olan "ötekiler" bağlamında olumsuz bir bağ 
biçimidir. Bundan ötürüdür ki, insanlar, aynı anda, 
_hem derin bir sevgi, hem de nefret duyabilirler —ama 
farklı konularda. 

Sınırların şekli ve biçimi: 

Her insan eylemi, şekle, biçime, mekâna ve tabii 
biraz da bilgiye sahiptir. Dans ya da öldürme, edebiyat 
ya da retorik, resim (tablo) ya da resim (tavan)... 
hepsinin biçimi vardır, hepsi bilgi içerir ve hepsi 
çeşitli biçimlerde, fiziksel, kavramsal ve toplumsal bir 

mekân kaplar. 

Eğer sanat yalnızca bir üretim biçimi değil, aynı 
zamanda bir anlatım, anlam ve ftasarım biçimiyse, o 
zaman, o da bir bilgi biçimi olarak görülebilir. Şöyle ki, 
bu anlamda sanatın herhangi bir türü, bağlamının ya 
da içeriğinin günahlarından soyutlanamaz. Dolayısıyla 
sanat, doğası gereği, ne karmaşadan arıdır, ne de 
tabular ve onların doğal sonuçları için bir suçlu ya da 
çare, bir tedavi ya da karşı sav olamaz. 

Bu nedenle sanat ve tabular arasındaki ilişki (aşsa! 
değil, içseldir. Ama 'sanat' üzerine genelleme 
yapabilmenin umutsuzluğunu bir yana bırakalım. 

Bilgiyi sınırlamanın da kendi şekli ve biçimi vardır. 
Sınırlama eylemi, bilgi, cahillik, sevgi ve nefretin 
değişik biçimlerinin kesişmesinde —sanatın (ne olursa 
olsun) ortaya çıkabileceği noktadadır. ' 

Aynı nedenle tabular da (ne olursa olsun) şekil ve 
biçimlere sahiptir. Sanatsal tabular olabileceği gibi, 
tabuların da sanatı olabilir. Sanat, bir bilgi biçimi 
olarak, bilmenin (knowing) olduğu kadar hiçliğin de 
(swing) şekli olabilir. Sanat bilgiyi sınırlayabilir ya da 
bilgi tarafından sınırlanabildiği kadar, bilgiyi temsil 
eder ya da hapseder (yani cahillik). Güzel yasaklar, 
estetik sınırlamalar, bezenmiş sınırlar ve tabii 
tasarımlanmış hapisaneler de olabilir! 

Hepsinin mekânsallığı: 

Kendi bilgi ve sınırlama biçimlerine sahip olan belli 
toplumsal oluşumlar, yalnızca kendi biçim ve 
şekillerine değil, mekânlarına da sahiptirler. Mekân 
içinde düzenlenirler. Toplum mekânsal, mekân da 
toplumsaldır. Mekân büyük ölçüde, bilgi aracılığıyla 
düzenlenir, ona şeklini ve ifadesini veren sanat ve 
sınırlar da, bu nedenle mekânsaldır. Sınırlar -coğrafı, 
mimari, epistemolojik, düşünsel ya da sanatsal olsun, 
temelde mekânsaldır. Çerçeveler bu anlamda bir sınır 
biçimidir -ya1dızlı ya da yaldızsız. 

Çerçeveleri çerçevelernek: 

Tabular burada T abu Dâiresi (Türkçe'deki üçlü 
anlamı ve değişik çağrışımları ile) adı verilen bir daire 
metaforu aracılığıyla anlatılmaya ve eleştirilmeye 
çalışılmıştır. Daire biçimli çerçeveler seyrek 
görülmekle birlikte, birbirini tamamlayan iki metafor 
söz konusudur. 
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a“ ”may, f %, 
çalmayla“ 

Genelde bilgi, özeldeyse'disiplinler, söylemler, 
kuramlar, paradigmalar ve inanç sistemleri bir tür 
gerçeği "çerçevelsms" değil de nedir? Onlar 
deneylerimizi, düşüncelerimizi ve dünyayla olan 
ilişkimizi çerçeveledikleri için, bir anlamda hem tabu, 
hem de sanatsal etkinliktir. 

I
M

U
 

:
.

 

Buradaki en önemli soru, yasaklara karşı, tam olarak 
ne 'tabu' olur ya da 'sanatsız'a (non—art) karşı bir şey ne 
zaman 'sanat' olur? 

Çerçeveler her zaman bir şeyi çerçevelerler. Bunların 
bir bölümü tabular, bir bölümü sanat, bir bölümü de 
kültürel ve sanatsal üretimin etiketleri ya da tanımları 
!olur. Bazıları da başka tabuları ya da başka sanat 
yapıtlarını tanımlayacak ya da anlaşılır kılacak 
kuramlara dönüşür. Bütün bunlar kuramsal eylemin 
{gel görevleridir. 

Hiç bir zaman 60; çerçeveler olmayacağı gibi, 
bütünüyle gerçwslmmemzğ gerçekler de olmaz. Hem 
gerçek, hem de 'sanat' sayılan şey, yapma bir 

çerçeveye sahip olmayabilir ya da zorla kabul 
ettirilmeye çalışılan çerçeveleri reddederek, onların 
ötesine geçebilirler. Ancak eğer, ne cahillik, ne de - 
tabular, bütünüyle bilgi yokluğu ya da bastırılmışlık 
değil de bir bilgi biçimi olarak kabul edilirse, 
tabuların, sınırları belirleyen görünür ya da görünmez 
çerçeveler içinde var oldukları ileri sürülebilir. 

Benzer biçimde konuşmayı susturmak ya da tabuları 
yasaklamak(l), hiç bir zaman düşünceyi ya da tabuları 
bütünüyle ortadan kaldırmayı başaramaz ama, onları 
yeni çerçevelere sokar. Sus turulmuş bir düşünce, 
eylem ya da tasarlama açıkça ortaya konmaz ya da bir 
çerçeve içinde tanımlanmazsa —çoğu kez görünmeyen 
(ama gerçek) çerçevelere sahip-birer gizli düşünce, 
öykü, öykünme, ideal, gereksinim, istek, resim, 
toprak, yer ya da şiir olurlar. 

Bir başka deyişle, bireysel eylemlerle tabular 
yıkılabilir ya da bunlara karşı çıkılabilir ama, bunlar 
içeriği ne yok eder, ne de bütünüyle silip atar. 
Çerçeveler kırılabilir ama, çervelediği şey hiç bir 
zaman yok olup gitmez. 

_ _ _ — _  |___I.—___.— 

ll 

_____JJ 
Benzer biçimde görünür çerçevelerin yokluğu da, 
tıpkı ağır, yaldızlı çerçevelerin sanatsızlığı 
belirtmediği gibi, düşüncesiz/iği, highs/fig? ve 
sevgrkızlzği belirtmek zorunda değildir. Bir çok açıdan 
çerçeveler, sanat ürünlerini irana? ve irana! olmayan' 
olarak ayırma savaşına dönüşen ardı arkası kesilmeyen 
çabaların bir parçasıdır. Ama, ne bütün sanatların 
çerçeveye gereksinimi vardır, ne de çerçevelenmiş bir 
nesne, sanat olmak zorundadır. 

.L————— 
_ _ _ — _ _  

Sanat aracılığıyla, sanatta, _sanat olarak ya da sanatın 
yadsınması gibi çeşitli biçimlerde var olabilen tabular, 
sanatsallzâlarını ya da tabulaklarını yitirmeden de 
grçwalaamamiş olabilirler. Ama, bazı siyasal, sanatsal ve 
felsefi savların beklentilerinin tersine çerçevesizlik, 
salt özgürlük değildir. 

Dolayısıyla çerçevelerin farklı boyları ve şekilleri, 
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çerçevelenmiş ya da çerçeve dışında bırakılmış 
parçaların değerinin, ağırlığının ya da nicelliğinin salt 
belirtileri olaral alınmamalıdırlar. Çerçeveler garip el 
işleridir. Yalnızca iginde görününleri değil, dışında 
olanları da çerçevelerler. Çerçeveler, başka şeyler 
kadar, kendilerini de çerçevelerler. Dolayısıyla 
çerçevelenmiş düşünceler ya da tasarımlar, yalnızca 
birbirlerine göre, göreli çerçevelenmişlerdir. Bu olguya 
emeğiyle çerçevelenmişle'e denilebilir. 

Tabular velveya sanat 
üzerine yapılacak her 

hangi bir ciddi eleştirinin, bu olgularla olduğu kadar, 
onların kendilerini ortaya koymalarıyla da ilgili bü tün 
geqen-eleme, çerçeveleaeâilirlilie ve birbiriyle 
çerçevelefıebilr'rlilie düşüncelerini dekons trükt etmelidir. 

Çerçevelerden kurtulma 
ya da çerçevelerin özgürlüğü: 

Sanatı ya da tabuları ya da bunların çerçeveler, daireler 
ve mekân bağlamında var olan ilişkilerini irdelemek, 
bilgiye ve sevgiye konulan sınırların bilgisini —hem 
metaforik, hem de gerçek boyutlarda- üretmek olarak 
görülebilir. 

Eğer düşünceyi, düşgücünü, sevgiyi ve bilgiyi 
sınırlamak, sağlıksız bir varlık durumuna neden 
oluyorsa, kuşkusuz onu sınırlayanlar daha sağlamaz, 
paraneyee ya da peralejietir —hem psikoanalitik, hem 
de kültürel anlamda. Bu, hiç bir şeyin tam olarak 
denetlenemeyeceği, sınırlandırılamayacağı ya da 
bastırılamayacağı gibi bütünüyle sınırsız ya da sonsuz 
olamayacağından kaynaklanmaktadır. 
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Metaforik sınırları gerçek yapmak hastalıklı 
beyinlerin ya da toplumsal sistemlerin bir özelliğidir. 
Kaçınılmaz sınırların ve sınırlamaların varlığını, bizi, 
onlara karşı çıkmaya zorlamadan bir ağaç dizisiyle 
hatırlatmak yerine, aşılmaz kalın duvarlar çeken 
zihniyet, şaka kaldırmayan, gerçek bir kahkaha 
atamayan, şiirin değerini bilmeyen, sevemeyen, 
paylaşılan bilginin, paylaşılan sanatın, paylaşılan 
sevginin, paylaşılan özgürlüklerin ve paylaşılan 
sorunların güzelliğine varamayan beyinlerin 
ürünü dür. 

Çevremizdeki dünya, özellikle de Türkiye, 
açgözlülüğün, dar kafalılığın, hoşgörüsüzlüğün, 
cahilliğin, ileriyi görememenin ve aptallığın sonucu 
olarak kan kusmaktadır. Bu hastalıklar, farklılığın 
ortaya konmasını, bölücülükle eşanlamlı kılan; 
özgürlüğün, herşeyi özelleştirme olduğunu sanan ve 
insan haklarının, ortaklaşalığı -yani paylaşmayı- 
bütünüyle reddetmesi gerektiğini savunan saçma ama 
moda inançlarla beslenir. Yaşadığımız küreselleşmenin, 
pek fazla uygarlaşma değil de şiddet olduğunu, pek 
fazla bilgi değil de teknik bilgi (know-how) olduğunu, 
pek fazla sanat değil de ticaret olduğunu ileri sürmek - 
pek saflık olmaz her halde. 

E 

(mi?) 

inekl 
tiril 

selıleş 
e] tiril 

leş 
me 

i? 
mek (m ) 

Bu karmaşık ve çoğunlukla içse! ilişkileri 
saptayabilmek, ortak paradoksları ortaya çıkarabilmek 
ve her zaman rastlantısal almayan rastlantıları 
eklemdirebilmek için sağlam, zihinleri açacak 
kuramlara gereksinimimiz var. 

Bu mecazi ya da metaforik düşüncelere, zor bir ikili 
olan 'Sanat ve Tabular'ı daha iyi anlayabilmek için 
başvurulmuş, ayrıca eleştirel ve tarihsel sezgi kadar, 
geleneksel akademik söylemlerin, akademik 
göndermelerin ve akademik konuşma tavrının da 
ötesine geçilmesi zorunluluğu vurgulanmak 
istenmiştir. Kanımca kültürümüzü, kaçınılmaz 



çelişkileri, güzelliği ve çirkinliği ile gömâilmemz'z ve 
kissedeailmemiz ancak bu yolla olabilecektir. 

Burada anlatılanlar, bir anlamda - çözümlemelerimdc 
başka çerçevelerin izlerine rastlanmış bile olsa- bu 
benim çerçevemdir. Savımdaki örtük aykırılıklar 
öğreticidir, çünkü sanat ve tabuları tartışırken, 
öncelikli olarak, bizim çerçevelerimizi ve 
özgürlüklerimizi —yalnızca sanatsal olanları değil— 
sınırlayan ya da bir bağlama oturtan çerçeveleri (ya da 
daireleri) irdelemek istedim. 

İkinci olarak, kendimizi, başka insanların ya da başka 
disiplinlerin çerçevelerinin ardından görmeye çalışmak 
ya da yeni-yeni çerçeveler yapmak yerine, var olan 
çerçeveleri, binâiriyle çerçevelmirlik kavramı içinde 
görmeyi (!) düşünebiliriz ve onları anında 
saydamlaştırıp, görünür kılarak, canlandırarak, öne 
çıkararak, ayağa kaldırıp, sayarak ve onları eleştiriye, 
yenilikçi ve yaratıcı sorgulamaya açabiliriz. 
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FRAMING THE FRAMES: 
KNOWLEDGE, LOVE AND 
OTHER UN SPEAKABLE 
MATTERS 

Necdet Teymur 

On undiminished Wisdom and love 

I feel that there are only two or three things that do 
. not diminish by sharing: they are knowledge, love and 

freedom (—— we may perhaps add beauty to this short 
list). What is interesting is that, when shared, these 
two or three things do not diminish either in quantity 
or in quality, either in value or in their effect. If 
anything, they flourish, they get more and they get 
better. 

Trying not to share them, on the other hand, or trying 
to set limits to their sharing, diminishes and harms 
what this jealousy purports to protect. Whatever the 
intention might be, diminishing either knowledge or 
love by limiting their sharing is a mean act. 

At a moment in history when these sorts of intentions 
and actions, and most despicable acts of intolerance, 
terror, violence and injustices are being practiced 
and/or tolerated even by those who claim to represent 
the highest civilized values, this subject could not be 
more timely. 

Contrary to popular wisdom, limiting knowledge does 
not necessarily lead to ignorance, nor does limiting 
love necessarily lead to kote. Ignorance is not the 
absence or even the opposite of knowledge, it is a 
form of knowledge. The 'proof' of it is that ignorance, 

. like knowledge, does not diminish by sharing! It 
flourishes, multiplies, and becomes more effective. 
Hate too is not necessarily the absence of love, but, 
like love, a form of negative bonding with respect to 
'others' that acknowledges love if only by denying it to 
others. That is the reason why human beings can be 
capable both of deep love and hate simultaneously— 
albeit towards different subjects. 
The shape and form of limits 

Every human activity has shape, form, space and“, of 

course, some knowledge content. Dance or murder, ;:__ 
literature or rhetoric, painting (a picture) or painting (a 
ceiling), —— all have forms, all involve knowledge 
and all variously occupy physical, conceptual and 
social space. 

If art is not just a form of production, but also a mode 
of expression, signification and representation, it 
can also be seen as a form of knowledge. It is in this 
sense that art of any sort is not above the sins either of 
its context or its content. Therefore, art is neither 
innocent of complicity by its nature nor can it be the 
main culprit or an antidote, a cure or an antithesis for 
taboos and their human consequences. 

The relationship between art and taboos is not 
therefore an externe! relationship, but an inferno! one. 

But, let's leave the criticism of the hopelessness of 
the generalization 'art' for a moment. 

We can say that limiting knowledge has its own shape 
and form. The act of limiting is at the very 
intersection of the expression of different forms of 
knowledge, ignorance, love and hate —— an 
intersection where art (whatever it might be) may 
come about. ' 

For the same token, taboos (whatever they might be) 
have shapes and forms too. There can be artful taboos 
as well as an art of taboos. As a form of knowledge, art 
can be the shape of swing as well as knowing. Art can 
be limiting knowledge or be limited by it as well as 
representing or encapsulating knowledge (hence, ' 
ignorance). There can be beautiful prohibitions, 
aesthetic boundaries, decorated limits and, of course, 
designer prisons! 

The spatiality of all 

Specific social formations have their own modesof 
knowing and bonding which not only have forms and 
shapes, but also space. They are organized in space. 
Society is spatial and space is social. As space is largely 
organized through knowledge, art and the limits that it 
gives shape and expression to, are essentially spatial. 
Boundaries __whether geographical, architectural, 
epistemological, intellectual or artisric, arc 
fundamentally spatial. Frames, in this sense, are a 
form of boundary —— whether gilded or not. 

Framing the frames 
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I tried to represent and criticize taboos through the 
metaphor of circle in my Taba Dair-ss:" (=Taboo Circle 
—- with triple meaning and several connotations in 
Turkish); Although frames come seldom in circular ' 
shape, the two metaphors are nevertheless quite 
complementary. After all 'teşbihte hata olmaz' 
('metaphors can't (or should not be allowed to) be 
wrong'). 

“şu “”We, 

sf &“ a ? 
& ; 

onlu M o  

Knowledge in general, and disciplines, discourses, 
theories, paradigms, belief systems in particular, are 
nothing if not 'a kind of framing' of reality. They are 
the framing of our experience, of our thought and of 
our relationship with the world, so in a way are taboos 
and artistic activities. 

The six million dollar question is when, precisely, 
something becomes 'taboo' as opposed to 
straightforward prohibition and when, exactly, 
something is declared to be 'art' as opposed to 'non— 
art'? 

Frames always frame something. Some of these 
frames become taboos, others become art and still 
others become descriptions or labels of cultural and 
artis tic products. Some become theories with which to 
define other taboos or other artwork or to make them 
intelligible. All this is a task internal to theoretical 
activity. ' 

. As there can never be empty fra mes, nor can there be 
totally unframed realities. Both reality and what is 
deemed to be 'art' may indeed be without artificial 

_ frames, or they may defy and extend well beyond the 
frames imposed on them. If we accept my thesis that 
neither ignorance nor taboos are the total absence or 
total suppression of knowledge, but are themselves 
modes of knowledge, taboos may exist with or without 
visible frames defining the boundaries. 

Similarly, silencing speech or banning taboos (!) never 
fully succeeds in obvia ting thought or taboos, but 
simply puts them in new frames —- if only to the 
satisfaction of the framers. A silenced thought, act or 
representation may be denied visibility or definition 
in a frame, but they become setr-et thoughts, stories, 
aspirations, ideals, needs, desires, pictures, lands, 
places or poems --— often with equally invisible (yet 
real) frames. 

In other words, taboos may be broken or transgressed 
by individual acts, but these do not cancel out ot 
obliterate their content. Frames may be broken, but 
what they have been framing does _not simply 
disappear without trace. 

Similarly, absence of visible frames may not 
necess arily si gnify Mommies-mm, knowledge/63mm or 
İncelemeri-' any more than absence of heavy, gilded 
frames signifies artlarsaasr. In many ways, frames are 
part of the incessant efforts that go into silly fights 
around demarcating artifacts into aw and irat-arti 
Yet, however one defines it, not all art needs frames, 
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nor is every framed object necessarily art. 

Taboos that may variously exist thong/: art, ia art, as 
art or as the negation of art, may therefore be ssframed 
withom losing either their arjalaess or their tamgsm. 

' Yet, contrary to the expectat-ions of certain political, 
artistic or philosophical positions, frame/35513353 does not 
mean absolute freedom. 

Therefore, the different sizes and Shapes of frames 
should not be the absolute indication of their value, 
weight or quantification of what is framed or those 
parts that are left out. Frames are strange artifacts. 
They frame not only what may appear to be inside, but 
also what is outside them. Frames frame each other as 
much as other things. Framed thoughts or 
representations therefore are only relatively framed 
with respect to each other. I propose to call this 
phenomenon inter-framability, 

,i 

Any serious criticism of taboos and/or art must 
deconstruct the whole idea offramr'ag, framabilz'ty and 
ister-framaâr'lity of these phenomena as well as their 
many manifestations. 

Freedom from the frames 
or freedom of the frames?J 

Studying art or taboos or their specific relationships in 
terms of frames, circles or space can be seen as an 
attempt to produce the very knowledge of the limits 
set to knowledge and to love —- both in metaphorical 
_and in real terms. 

If limiting thought, imagination, love and knowledge 
results in an unhealthy mode: of being, you can be 

yer 

sure that those who do the limiting tend themselves 
to become even more uflfiealtlzy, paranorm— or 
pathological —— both in the psychoanalytical and ' - ' 
cultural senses. This is because, while nothing can be 
fully controlled, bounded or suppressed, nor can 
anything be absolutely boundless or limitless. 

Making metaphorical boundaries real is a feature of 
pathological minds or social systems; or putting up . 
impenetrable walls where a line of trees would nicely 
remind us of the reality of inevitable boundaries or 
limitations without forcing us to transgress them is the 
product of minds that cannot take a joke, cannot laugh 
seriously, cannot appreciate poetry, cannot love, and 
cannot enjoy the beauty of shared knowledge, shared 
art, shared love, shared freedoms and shared 
questions. 

The world around us and Turkey in particular are 
bleeding to death as a result of greed, narrow- 
mindedness, intolerance, ignorance, shortsightedness 
and stupidity. These pathologies feed on the absurd 
and fashionable beliefs that the assertion of 
differences is synonymous with divisiveness, that 
freedom means privatization of everything and that 
human rights require the total denial of collectivity, 
hence sharing. It would not be simplistic to suggest 
that what we are experiencing is a glaâalz'zatr'an not so 
much of civilization, bur of violence, not so much of 
knowledge but selective application of know-how and 
not so much of art but commerce. . ' 

E 

Yer me (mi?) 

küre sellleş mek 
mek (mi?) 

We need good and mind-Opening theories in order to 
identify these complex and largely istemez] 
relationships, to expose common paradoxes and to 
articulate eoincidences which are sat always 
coincidental. 

In making a detour through these figurative or 
metaphorical thoughts, I wanted to make some 
inroads into understanding the difficult couple 'art and 
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taboos’. In doing this, I wanted to stress the need for 
critical and historical insights, but also the need to go 
beyond traditional academic discourse, academic 
referencing and academic delivery. This, I think, is 
necessary in order to make ourselves see and faal our 
culture with all its inevitable contradictions, beauty 
and ugliness. - 

Using my own terms of reference, I can claim that 
what I described briefly was my frame —— whatever 
traces of other frames one may detect in my _ 

' formulations. The implicit contradiction in my claim is 
instructive, for what I would like discussions on art 
and taboos to primarily interrogate is the frames (or, 
circles, or 'daireler') of all sorts that make up, 
contextualise or limit our frames and our freedoms—— 
and not just the artistic ones. 

Secondly, rather than attempting to see ourselves 
beyond other people's or other disciplines' frames, or 
rather than trying to constitute ever-newer frames, we 

- may consider seeing (!) existing frames within the 
concept of interframaâility and making them at once 
visible and transparent, come alive, come forward, 
stand up and be counted, and cheerfully declare 
themselves open to critical, imaginative and creative 
scrutiny. 



ÖZGÜRLÜK KAVRAMINDA 
AYRIŞMA_. SİYASAL 
OTONOMİ VE SANATSAL 
EGEMENLİK 
Dietmar Kamper 

Önsöz 

Bu yazının içeriğini oluşturan, kısmen de karmaşık 
olan düşünceler on yıldan fazla bir süredir beni 
meşgul etmekte. Son zamanlarda daha da önem 
kazandılar. Ayrıca Berlin'de Profesör olarak katıldığım 
benzer konulu çok sayıdaki habilitasyon çalışması 
etkili oldu (bkz. kaynaklar). Arkadaşlarım Wolfgang 
Essbach ve Michael Makropoulos ile 19.1.1995 
tarihinde Hamburg Literaturhaus’da otonomi ve 
özgürlük üzerine yaptığımız toplantıya da çok şey 
borçluyum. Burada politik ve sanatsal kurtuluş 
hareketlerine ilişkin sınırları aşma ve tabuları yıkma 
stratejilerinin kayda değer yeni herhangi bir duruma 
ulaşabilecekleri kuşkusu doğdu. Ankara için 
hazırlanan bu metin bu kuşkuları içermekte. 

l . Gediği tıkamamak: 

Köklü sayılabilecek her ilişki - siyasal ve sanatsal 
egemenlik arasındaki ilişki “köklü” olmanın da 

ötesinde - daha baştan üzerinde düşünmeye itiyor; 
öncelikle de bu ilişkinin algılanmasıyla ilişkili olarak. 
Buna bir de düşünmenin, hangi biçimde olursa olsun 
burada konumuz olan özgürlüğün, muhtemelen 
ayrışmasının da her zaman bir faktörü, aracısı olması 
ekleniyor. O halde metoda, böyle bir düşünme yoluna 
bir önsöz gerekli. Deyim yerindeyse özgürlük filozofu 
olarak görülmesi gereken Hegel yaşamı boyunca, aşırı 
bir karşıtlık biçiminde ortaya çıksa bile uzlaşmaya 
yatkın ve çelişkiyi ortadan kaldıran bir düşünme 
olduğuna inandı. Düşüncesini diyalektik, felsefesini 
özdeşlik felsefesi olarak adlandırdı. Nietzsche’den bu 
yana aydınlanmış Hegel karşıtları uzlaşmazlık 
deneyiminden hareketle diyalektiğin kendini açması 
ve karşıt yöndeki bir “farlılık” düşüncesi üzerinde 
durdular. Bu günümüze değin süregeldi ye 
süregidecek, zira üzerinde tekrar tekrar durulması 
gereken sonuçları söz konusu. Karmaşık düşüncelere 
yol açan durumlar ortaya çıkıyor. Bütünlük, hatta 

birlik gerçek dışı olarak kavrandığında, bütünlüğün 
gerçek olduğu sistem artık ortaya çıkmıyor. Yani 
Nietzsche’den bu yana birbirinden kopmuş ve çok 
sayıdaki parça gerçekliği dile getirmek durumunda. 
İşlevi ise, artık her “bütünlükte” görülen kopmaların, 
çatlakların, ayrışmaların biçimsel mimetik yansıması. 
Nihai birlik öngören diyalektik düşünce temel bir 
ayrılığa dayanacak, hatta onu ayrılık olarak düşünecek 
durumda değil. Zira korkuyla içiçe bir cesaretle, 
sonuçta hüküm ve yargıları önemli gören bir düşünce, 
gerçekliğe bakıldığında, olsa olsa gediği tıkayabilecek 
bir “tıkaçtır” ki bu, bu yüzyılda yaşanan yapıştırmaya 
yarayacaktır yalnızca. 

2. Özgürlük bıçak sırtında: 

Bugün özgürlük bıçak sırtında ya da bu tehlikeyle 
karşı karşıya üstelik hemen her yerde. Ya yara almakta 
ya da, gerek hep kendine karşı olmuş, gerekse 
kendinden doğan ve kendisine geri dönen tehlikeli 
boyutlara ulaşmış bir şiddetle kendini yaralamakta. 
Beyanlara uygun olarak özgürlükçü demokrasilerin 
“sahip olduğu en yüksek değer” olmasına rağmen, 
öncelikle de mücadelesi verilerek elde edildiğinden 
bu yana ağır bir yük altında. Geçen yüzyılların 
özgürlük mücadelelerinde insanlığın büyük bedel 
ödemesine karşın özgürlüğü elinde tutmak galiba onu 
elde etmekten daha zor. Hegel’de olduğu gibi tarihi 
esasen “özgürlük bilincinde ilerleme" ve karşıtlarının 
yadsıdığı güçlü bir diyalektiğe tâbi evrensel kurtuluş 
tarihi olarak kavramak mümkün. Herşey değilse de ' 
birçok şey diyalektiğe hakkının tam olarak 
verilmesiyle ilişkili: Doğa ve toplum baskısından 
kurtuluşu yansıtan koşullar bizzat özgür mü yoksa 
baskıcı mı? İnsanlığın elde etmeye çalıştığı yetki ile 
kendi yarattığı du rum açık mı yoksa kapalı mı? 
Özgürlüğe karşı günümüzde uygulanan şiddeti 
dikkate aldığımızda eski koşullara geri dönüşten mi 
yoksa başarılı mücadele sonuçlarında, karşısında 
mücadele verilmiş olan baskının pervasızca 
yinelenmesinden mi söz etmek gerekir? İkili ayrımın 
ortadan kaldırılmasında diyalektiğin başarılı olması 
esas olarak mümkün mü yoksa böylesi bir ikili ayrım 
somut uzlaşma biçimlerinde yeniden mi ortaya çıkıyor 
ve bu nedenle “aydınlanmanın diyalektiği” anlamında 
toplumda özgürlüğü azami seviyeye çıkarmak yerine 
asgariye indiren bir “özgürlüğün diyalektiğinden mi” 
söz edilmesi gerekir? Bu sorular, güçlülük istenci 
tarihinde, kendine dönük geri yansımasında da, insan 
üzerinde iktidarın giderek artmasının insanın 
iktidarsızlığı ve insanlık dışı olanın türemesi anlamına 
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gelip gelmediğine ilişkin içinden nasıl çıkılacağı 
bilinmeyen duruma yöneliktir. Belki gerek zaman 
yetersizliğinden gerekse “yapılacak daha önemli ' 
şeyler" olduğundan şimdiye kadar görülmeden 
geçilmiş olan çabaların nötürleşmesinin bir nedeni 
vardır. Belki de elde edilmesi gerekli görülmüş ve 
halen öyle görülen özgürlük ortaya çıkan 
olumsuzluklardan bizzat sorumlu: Bir yanda Avrupa 
kıyılarında sürdürülen özgürlük mücadelesi, öte yanda 
bu kalenin ortasında bolluk ve bıkkınlıktan 
kaynaklanan ve bu nedenle en yüksek değeri, insan 
özgürlüğünü düşüncesizce tehlikeye atan bir 
kayıtsızlık. Belki de özgürlük, ayrışmalara yol actığı 
için bizzat ve hatta temeline kadar parçalanmış 
durumda. Eğer böyle ise insanların iktidarını 
arttırmaya elverişli olmayacaktır. Eğer böyle ise 
yalnızca artan bir iktidarsızlığın ifade alanı olacaktır. 

3. İç ve dış tehlike: 

Otonomi heteronomiden farklı olarak — yalnızca kendi 
yasasına karşı sorumlu; dış belirlenim yerine 
özbelirlenim demektir. Bu nedenle tarihsel olarak- 
otonomi, başka talepler karşısında öncelik verilen bir 
talep niteliğinde ortaya çıkmaktadır; ancak bir 
özbelirlenim yasasının, örn. dinlerde eskiden ve şimdi 
de olduğu gibi, dış belirlenim yasalarının 
bağlayıcılığına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz 
netleşmemiştir. Otonomi anlamında özgürlük, içerik 
olarak salt bu amaç için kanıtlanması gerekmeksizin 
ötekinin özgürlüğüne karşı gündeme getirilmektedir. 
Otonomi özel bir sorun ve özel bir sorun olarak da 
kalmakta. Özgürlük katlanılabilir olanın; öteki 
açısından katlanılabilir olanın sınırlarına kadar _ 
istenilenin yapılabilmesi demektir. Otonomi yalnızca“ 
otonomi ile; birinin özgürlüğü ise ötekinin özgürlüğü 
ile sınırlandırılabilir diye düşünülmektedir. Bu sınırda 
kardeş yabancı, en yakın insan öteki, dost düşman 
olmaktadır. Otonomiyi tehdit eden tehlike esas olarak 
dışardan gelmektedir. Bu nedenle zamanla alışkanlığa 
dönüşen savunma tavırlarına yöneltmektedir. Biri ve 
öteki arasındaki adalet adına hukuk kendine içkin hak 
ve haksızlık arasındaki sınırın nereden geçtiğini 
hukuki olarak aydınlatabilme sözleriyle 
etkisizleşmektedir. Otonomi anlamında özgürlük 
hukuksal yöntemlerle tehlikelere karşı güvence altına 
alınabilecek içi-boş bir biçime dönüşme eğilimindedir. 

Egemenlik geleneksel olarak prensin, kralın, kayzerin ' 
“hükümranlığı" demektir; egemenliği saltanat olarak 
görür, esas olarak sınırsızdır, ancak ister normal isterse 

istisnai durum olsun, meşrutiyet ile ilişkisi 
kalmadığından, öte yandan sınırsız bir tüketme hırsı 
ve tümüyle iktidarsızlığa varan bir kendini tüketme 
çabası gösterdiğinden bu yana ikili bir anlam 
taşımaktadır. E gemenlik anlamında özgürlük için 
tehlike dış kaynaklı değildir, içerden gelmektedir. 
Düşman, öteki, yabancı; öteki ile aradaki sınırda değil, 
benliğin parçalanmışlığında ortaya çıkmaktadır. 
Egemenliğe ulaşma dramatik ve felakete 
götürebilecek temel bir olay biçiminde 
gerçekleşmektedir. Otonomi daha çok krizlerde 
gündeme gelirken, egemenlik çoğunlukla kendine 
içkin, tiyatrovari karakterine uygun felaketerde ortaya 
çıkmaktadır. İktidar ve iktidarsızlık, ihtişam ve 
yoksulluk, heybet ve yenilgi arasında hızı artan bir 
gidip gelme hareketine dönüşmeye başlamaktadır. 
Burada özgürlük, korkunçluk sınırına kadar yapılacak 
olanın yapılması-zorunlulu ğu demektir. Normallik ve 

_ istisnai durum arasındaki karşılıklı ilişki içerisinde 
özgürlük bu ikincisine dönüşmekte ve egemenlikte 
fevkalade olanın ortaya çıkarılması gerektiğinde, belki 
de alay ve parodi aşamalarından geçmektedir. 

4.Mevcudiyetini muhafaza etmek ve tüketmek- 

Doğal olarak -sık sık görüldüğü üzere- otonomiyi sivil 
topluma, egemenliği ise feodalizme bağlamak 
mümkün. Ancak aralarındaki ilişkinin 
aydınlatılmasında çok şey kazanılmış olmayacaktır, 
zira tarih kitaplarına sadık ayrımlar anti-sivil 
alternatiflerin yenilgisinden sonra tamamen birbirine 
karışmış durumda. Varlığını koruma anlamında 
(otonomi) ve bunu tüketme (egemenlik) eğilimindeki 
hakimiyet anlamında özgürlüğün iki ayrı biçiminin. 

_ sınırları çizildiğinde birbirleriyle karıştırılmamaları 
gerektiği ve aralarında daha somut bir farklılık 
yapılması gerektiği hemen görülecektir. Hegel’in de 
yapıtının farklı bölümlerinde ikili özgürlük 

_ kavramındaki bu çelişkiye katkıda bulunduğu - 
görülmektedir (krş. Menkes’in habilitasyon çalışması). 
Hegel, hukuk felsefesinde otonomi sorununu, 
tümüyle uzlaşmaz çelişkiler dahil sonuç olarak ortaya 
çıkan bir tüm kuşkuları silebilecek kavramsal birliğe 

.kadar incelemektedir. Ama trajik olanın anlatımında, 
özellikle de Sofokles’in Antigone örneğinde 
egemenlik sorunu, her ikisinin de haklı olduğu iki kişi 
arasındaki çelişkinin çözümsüzlüğü yeni bir kökten 
ayrışmaya yol açacakmış şeklinde gösterilmektedir. 
Eski ahlaksal trajedi, modern öznelliğe dönüştürülmüş 
biçimde kapanmayan bir yara, uzlaşmaz bir karşıtlığın 
sürekli çatışması nedeniyle açık kalan bir yara olarak 



ortaya çıkmaktadır. Otonomi ve egemenlik - bu 
ikinci-sinin kendine özgü iç aykırılığı nedeniyle ortak 
bir paydada buluşturulamamamktadır. Hegel’in “yok 
olma çılgınlığından” çok daha fazla korktuğu “ikiliğin 
korkunçluğu” soyut olarak birdenbire ortadan 
kaldırılamıyor. Otonomi ve otantiklik, hukuk ve 
bireysellik gergin bir ilişki içerisinde, ama asla bir 
bütün oluşturamamakta. İkisi birlikte; 
resmedilemeyecek, yalnızca mekânsal olarak 
yansıtılabilecek ve “üç boyutlu olarak” (Wellmar — 
Menke) algılanması gereken bir güç ağı oluşturuyorlar. 
Modern dönemin ortaya çıkışındaki otantik 
bireysellik, bir zamanlar olduğu, insanın kendi 
kendine yönelmesinin bir kez parçalanmaya itmiş 
olduğu gibi, ama şimdi “kendi sahnesinde” kendine 
ait bir olay olarak oynanması gereken trajik temel bir 
figürü yinelemektedir. Hukuksal otonomi ve öznel 
egemenlik, otantiklik, bireysellik arasındaki çatlak, 
adeta kendi içinde yabancı olanın büyüdüğü ve 
kendine özgü olanın azaldığı öznellikte temel bir 
çatlak niteliğinde. - 

5. C. Schmitt ve G. Bataille’da egemenlik: 

Bu yüzyılın 20’li yıllarında “egemenlik’ kavramının 
netleştirilmesinde bir kez daha özel çaba gösteren kişi 
Carl Schmitt’di. “İstisnai durumla ilişkili olarak karar 

' veren egemendir" diyor o meşhur tanımında (pol. 
Theol.;s.11). Tam olarak: “Hem bir istisna 'durum 
olup olmadığına hem de onu ortadan kaldırmak için 
ne yapılacağına” karar veren kişi egemendir” (s..12). 
Egemen olan, tanımlama gücü ve eylem edincidir. 
Egemen olan, “ilksel olarak sınırsız meşruiyettir” 
($.12); genel mevcut düzeni ortadan kaldırma ve aynı 
zamanda önemli görülen yeni bir düzeni 
gerçekleştirme meşruiyetidir. Yani egemen olan istenç 
değil, yapabilme gücüdür, tanrısal güç düşü değil, ' 
gerçeklikten etkin olan insanın meşruiyetidir. Bu 
düşünce daha sonra Schmitt’de iktidarsız bir - 
demokrasiye karşı nefret içerisinde egemenlik 
ikilemini alıkoyan ve politik bir diktatörlük 
çılgınlığina yol açmak durumundaki bir politik 
dezionizmi davet formüllerine dönüştü. l950'li 
yıllarda Sovyet iktidarının komünizmine yönelttiği bir 
eleştiride insan egemenliğinin hatırda tutulmasına 
çalışan G. Bataille farklı düşünüyordu. Gerçi o da 

.ikilemin diğer yanını ortaya koymaktaydı: 
“Egemenlik ilkesel olarak, kararlarında otonomiyi 
sınırlayan herşeyi olumsuzlayan kişi için söz 
konusudur” (s. 48). Ama yaşanan tarih dikkate 
alındığında insanın “otantik — egemen özü” büyük 

politikadan gözüpek sanat dönüştü. “İktidar ile artık 
egemenlik kazanılamaz”(s. 86). İlkesi: Ölüme kadar 
yaşamın” evetlenmesi Bataille tarzı kendini tüketme 
formülü - hukukun hiçbir alanında artık talep 
edilemiyor. “Egemen sanat iktidarın reddidir.” (5.83) 
Eylem yeteneğinin diğer çöküş dönemleri için de 
kendini takdir yeteneğini ancak böylelikle elde 
etmektedir. “Egemen olan aslında pasiftir"(s. 70). 
Bataille, kendisi için “yalnızca komedyen, yalnızca 
şair" diyen Nietzsche’yi izleyerek “bu kendini 
kanıtlama parodisi egemen öznelliğin son sözüdür” (s. 
83) dernektir. Schmitt ve Bataille’daki egemenlik 
modelleri birbirleriyle uzlaşmaz ve birbirinden farklı 
görünüyorlar. Ama bu konudaki en yeni eğilimlerin 
netleşebilmesi için yıkıcı değil yapıcı bir temelde 
yanyana getirilebilirler. 

6. Serbest boyunların sevgisi üzerine: 

"Özgürlük sözcüğü Almanca’da “serbest boyun” 
sözcüğünden türemiştir. Boyundan-çıkarılmış kölelik 
zincirinin yerini; kafayı gövdeden ayıracak cellat için 
önemli olan ancak artık kaybolmuş ideal çizgiyi ve 
görünmeyen izleri de simgelemektedir. Yani 
boynunda kölelik ve çeşitli idam kararları simgesini 
taşımayan kişi özgürdür. “Serbest boyunlu” olarak 
anlaşılan özgürlük bir armağan niteliğinde. ' 
İstenildiğini gösteren işaretler ortaya çıkmadan ve 
buradan yazılı bir hukuk oluşmadan önce özgürlük 
armağan edilmektedir. Özgürlüğü, politik ve hukuksal 
olarak belgelenmesinden sonra da ortaya çıkan 

' görevler için hâlâ işler kılan belki de bu armağan, 
ihsan, lütuf (hukuk öncesi) ile ilişkili çökmüş bir 
toplumsal düzenle olan gizli bağlantıdır. Ama bunu 
unutmak kurtuluş için ilk adımdır yalnızca. Özgür 
sözcüğünün sevgili gibi bir yan anlamıda vardır. 
Kurtarmak demek, sevmek demektir. Ötekinin 
boynunun serbest kalması için ve insanların eski 
tabiiyet alışkanlıklarına tekrar düşmemesi için ya da 
boyunlarına yeni zincirler takmamaları için birşeyler 
yapılmalıdır. “Hiç kimse bir efendiye hizmet edemez’ 
diye yazarak bu ikinci adımın altını çizen yine 
Bataille’dır. Hegel’de politik kurtuluş tarihinin 
içeriğini dolduran kendini kabul ettirme mücadelesi, 
köle efendi olduğunda, sırası gelecek olan bir 
“efendilik” adına tüm hizmetleri kendi üstlendiğinde 
sona ermedi. Daha çok insanın içindeki egemenliğin 
ve güç istencinin yıkılması söz konusu. Boynu saran 
çizgiyi bugün kişi kendi oluşturmaktadır; “tek” olarak, 
faydacılığa göre ölçüp biçerek donatılmış var olma 
biçimidir. “Tek başına olan”, olmak istediği ve 
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.olamadığı efendiye hizmet etmektir. Böylelikle 
otonomi ve egemenlik yolundaki çifte kurtuluş istem 
dışı bir mizah çıkmazında sona ermektedir. Bu şu 
demektir: Egemenliğin ve onun türevlerinin sonu; 
kendini tüketmenin yönünü ötekine çevirmek 
mümkün olsa bile otonomi ve egemenliğin geleneksel 
belirlemelerinin de sonu. 

7. Özgürlüğün mekân - zaman modeli: 

Sonuç olarak ortaya çıkan, düşünceye, kendiminkini 
de dahil, aşılmaz engeller yaratacak şekilde 
oluşturulmuş kaba bir taslaktır. O nedenle bununla 
ilişkili tasarımın anlamı, tasarımcının varsayılan 
koşullarda başarısızlığa uğramasıdır. Bilgi ve güç, ayrı 
ayrı ya da birlikte çoktan böylesi olanaksızlık 
duvarlarıyla tanıştık. Ama ne galip gelmek ne de 
kaçmak mümkün. Özgürlük kavramındaki ayrışma ne 
bir noktada birleştirilebilecek ne de örneğin daha 
netleşebilmesi için resmedilebilecek farklı düzenlere 
bir mekân açmaktadır. Daha çok, işaret ettiğimiz gibi, 
otonomi ve egemenliğin mekân modelini esasen tasvir 
edebilmek için zamanda üç boyutlu bir algılama 
gerekli. Önemli olan, düzenler arasında, geçişlerde, 
dönüşümlerde nelerin geliştiğini, yani mantıkta değil, 
tarih içersinde yaşanabilen ve öğrenilebilen 
bilinmeyen dönüştürüm kurallarını neyin izlediğidir. 
Burada insanlar için yaşam ve ölüm demek olan. 
dinamiği ortaya çıkaran dörde ayrılmış mekân — zaman 

' yapısı söz konusu. Önce “mimari’ nin bütünü için adı 
böyle ama iki parça arasında uyduruk bir çözüm değil. 
]enealoji bloke edildiğinde dizginsiz felaketler ortaya 
çıkacaktır. Tarihsel olarak üçe kadar bile sayamayan 
kaybeder. Kaba çizilmiş bir taslakta Hegel’in 
genişletilen ve canlandırılan farklılık ve özdeşlik 
modelinin söz konusu olduğu görülmektedir. Ama bu 
iki terim ile artık işin içinden çıkılamıyor 
(Nietzsche’den sonra Schmitt ve Bataille). Bu nedenle 
dört boyut isimlendirmek gerekiyor: Farksızlık, 
farklılık, özdeşlik ve farksızlık. Temel olan farklılık ve 
ortaya çıkan özdeşlik başlangıç ve sonun farksızlığı ile; 
başlangıçta (her zaman ve her yerde) anlamlı ve 
sonuçta (her zaman ve her yerde ) anlamsız bir farksız 
oluş ile “çerçevelenmiştir”. Antropolojik olarak 
dörtlünün zamansal akışında köken ve çözülüm 
arasında yaşam ve ölüm dinamiğinin geliştiği _de 
söylenilebilir. Başlangıçtaki farksızlık ve farklılık 
arasında bir uçurum vardır. Bu uçurum 

_ farklılaştırmalarla gizlenmektedir; farklılık ve özdeşlik 
arasındaki farklılaştırmalar temel oluşturabilecek 
gerekçelere dönüştürülmektedir; burada oluşturulan 

özdeşlik ve sonuçtaki farksızlık arasındaki gerekçeler 
temelleriyle birlikte tekrar yıkılmaktadır. F arklılığın 
aracısı egemenlik, uçurum ve temellendirme arasında 
değişmektedir. Özdeşliğin temsilcisi otonomi ise 
tasarımları olan bir temeldir. Egemenlik, otonomiye' 
dönüşmeye “teşebbüs eder”. Otonomi, farkedilmeyen 
bir otonomi de dahil egemenliğin etkisine bağlıdır. 
Bunlar netleşmemiş karmaşık bir ilişki içersinde 
bulunan farklı düzenlere aittir. Ayrıca farklı 
farksızlıkları, anlamlılık ve anlamsızlığı, başlangıç ve 
sonu etkilemektedirler. 

8.İyileşmeyen yara: 

O nedenle çoktandır hiçbirşey çizilen modele göre 
gelişmiyor. İnsan özgürlüğünün gündemde olması 
gerektiği koşullar sonsiızca karmaşık olmakla 
kalmıyor. Esasen belirlenmemiş-durumda bulunan 
yapılabilir olanın belirsiz bir sınırı da var. Duran ve 
hareket eden bir bedene benzeyen modelin 
karmaşıklığı tanım gücünü ve eylem edincini çoktan 
aşmıştır. Bu karmaşıklık tarihsel olarak araştırılmak ve 
özgürlük düşlerini kurtarmak için ortaya çıkmış 
görünüyor. Gerçi yapılabilir olanın sınırı sürekli 
aşılmakta. Ama böylelikle kişinin yaşamı ve ötekinin 
yaşamı, kendi ölümü ve ötekinin ölümü 
hızlandırılmıyor. Dahaçok yeni bir dünya, içinde artık 
yaşanılmayacak ve ölünmeyecek bir dünya yaratılıyor. 
Sınırı aşan otonomi, korkunçluğuyla ürkütmeyen 
egemenlik; ikisi birlikte, yok olma girdabında 
özdeşlikleri ve farklılıkları ayıran anlamsız bir 
farksızlık yaratıyorlar. 20. yüzyıl insanın yok etmede - 
büyük olduğunu gösterdi. Öteki ve kendisine karşı 
meşruiyet muhtelif sınırları aştı ve böylelikle yeni bir 
tarih için verileri yarattı. Bu verilerin henüz şok etkisi 
yaptıkları ve öğrenmeyi güçleştirdikleri biliniyor. 
Diğer farksızlık, anlamsız farksızlıklardan birine karşı 
ortaya çıkması için harekete geçirilmeli. Somut olan 
herşey halen kör, sağır, topal, bitkinmiş gibi 
görünüyor. Zira hiç kimsenin-buna gücü yok. 
İmkansız olanın, örneğin çözümsüz çelişkiler şeklinde 
ortaya çıkmasına bile sevinmeliyiz. Başarısızlığa 
uğramak, engellenen ve bloke edilen öğrenme 
dönemlerinde çok, —belki de insan açısından en çok— 
mümkün olan şey. Özgürlük kavramında ayrışma, 
böyle bakıldığında acıya rağmen yaşam adına 
kapanmaması gereken işte o tarihteki yaradır. (Siyasal) 
otonomi mücadelesi ve (sanatsal) egemenlikte 
dayatma sürüp gidebilir, ancak dünyadaki özgürlük 
dönüşümünün ölçüsünü farklılıklarla azami 
kılabilecek ve artık anlamsız farksızlık etiketinin 
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altına düşürmeyecek sınırlayıcı tarihsel gerçeklikler 
içerisinde. 
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DIE SPALTUNG IM BEGRIFF 
DER F REIHEIT: , 
POLITISCHE AUTONOMIE 
UND KÜNSTLERISCHE 
SOUVERANITAT 

Dietmar Kamper 

Vorbemerkung 

Die folgenden, teilweise komplizierten 
Gedankengange beschaftigen mich schon mehr als 
zehn Jahre. In der letzten Zeit sind sie drangender 
geworden. Zudem gab es in Berlin mehrere 
Habilitationsverfahren mit einschl'agigen 
Themenstellungen, an denen ich als Professor 
beteiligt war (vgl. die herangezogene Literatur). Am 
19.1.1995 fand im Literaturhaus in Hamburg mit den 
Kollegen Wolfgang EBbach und Michael Makropoulos 
ein Gespr'ach über "Autonomic und Souverânitât" 
statt, dem ich viel verdanke. Dabei sind die Zweifel 
gewaschsen, daB die Strategien der 
Grenzüberschreitung und des Tabubruches für die 
politischen und künstletischen 
Befreiungsbewegungen noch irgendeine 
nennenswerte neue Lage werden erreichen können. 
Von diesen Zweifeln handelt der als ein Vortrag für- 
Ankara geschriebene Text. ' 

1.Nicht in die Breche springen 

]edes einigermaBen fundamentale Verhâltnis -und das 
Verhaltnis von politischer Autonomie und 
künstlerischer Souverânitât ist "mehr" als fundamental 
-affiziert von vornherein des Denken dieses 
Verhâltnisses. Es wirkt sich vorab auf seine 
Wahrnehmung und sein Begreifen aus. Hinzu kommt, 
daB Denken, in welcher Form auch immer, seit jeher 
Moment, Faktor, Agent der thematisierten Freiheit 
ist, Tiıırı'ahrscheinlich auch ihrer Spaltung. Also ware ein 
Vor—Wort zur Methode, zum Weg solchen Denkens, 
vonnöten. Hegel, der geradezu als Philosoph der 
Freiheit gelten muB, war lebenslânglieh davon 
überzeugt, dalîı es ein Denken gibt,.das zur 
Versöhnung taugt, und zwar dann, wenn es durch die 
a'uBers te Zerrissenheit geht und keinen Widerspruch 

in der Sache auslaBt. Er nannte sein Denken 
dialektisch und seine Philosophie 
Identitâtsphilosophie. Hegels aufgeklârte Gegner seit 
Nietzsche, haben sich aus unversöhnlicher Erfahrung 
um eine Aufsprengung der Dialektik und um ein 
gegenstrebiges "Differenz" Denken bemüht. Das 
reicht bis in die unmittelbare Gegenwart und wird 
weiter dauern. Denn die Bemühung hat F olgen, die 
immer wieder aufgearbeitet werden müssen. Es 
entstehen komplexe Lagen, die komplizierte 
Gedankengânge nach sich ziehen. Das SYStem, in 
dem das Ganze das Wahre ist, kommt nicht mehr 
zustande, wenn das Ganze, gar das Eine als das _ 
unwahre durchschaut worden ist. Seit Nietzsche also 
muB das Fragment die Wahrheit referieren— und zwar 
das Fragment in seiner Abgebrochenheit und 
Vielzah'l. Seine Funktion ist die formliche mimetische 
Spiegelung' der Brüche, Risse, Spaltungen, die an 
jeglichem "Ganzen" inzwischen auffallen. 
Dialektisches Denken mit seinem schluBendlilchen 
Einheitszwang ist nicht inder Lage, eine 
ursprüngliche Kluft auszuhalten, um wieviel weniger, 
sie als Kluft zu denken. Denn bei allem Mut in der ' 
Konfrontation mit dem Schrecken ist ein Denken, 
dem es zuletzt auf Urteile und Schlüsse ankommt, in 
Betracht der Realitat ein "LückenbüBer", dem es 
bestenfalls gelingt, in die Bresche zu springen, das 
zurneist jedoch nur einer Verkleisterung der Fassaden 
und Bodenrisse dient, die an der menschlichen Welt 
nach den Katastrophen dieses ]ahrhunderts sichtbar 
geworden sind. 

2.Freiheit auf des Messers Schneide 

Freiheit steht und geht heutzutage auf des Messers 
Schneide, fast überall. Sie wird verletzt oder verletzt 
sich durch grassierende Gewalt, sei es durch solche, 
die immer schon gegen sie war, sei es durch solche, 
die aus ihr selbst stammt und auf sie selbst zu drück 
wirkt. Obwohl sie entsprechend derı Deklarationen' . 
das höchste Gut der “freiheitlic'hen Demokratien" ist, _ 
hat sie es schwer, vor allem, seitdem sie erkampft 
wurde. Freiheit zu erhalten ıst offenbar schwieriger, 

' als Freiheit zu erwerben, obwohl letzteres: dei' 
F reıheıtskampf der vergangenen ]ahrhundejte- die 
Menschheit unendlich î.i'iel Lebenskraft gekostet hat. 
Man kann die Geschichte überhaupt als "Fortsehritt 
im Bew—uBtsein der F reiheit" begreifen, wie Hegel es 
versuchte - und seine Gegner es bestrit'ten haberı, als 
globale Emanzipationsgeschichte, d-ie einer 
machtvollen Dialektik unterliegt. Vie], wenn nicht 
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alles wird auf die genaue Einscha'tzung dieser 
Dialelttik ankommen: Ist die Gestalt, welche die 
Befreiung VOH den Zwângen der Natur und der 
Gesellschaft angenommen hat, selbst frei oder _ 
zwanghaft? Isl: die Lage, in die sich die Menschheit 
durch angestrebte Verfügungsgewalt gebracht hat, 
offen oder geschlossen?'MuB man in Betracht der 

' aktuellen Gewalt gegen F reiheit von einem Rückfall 
in alte Verhâltnisse oder von einem unbedachten 
Durchschlag des bekâmpften Zwanges in den 
Resultaten des erfolgreichen Kampfes Sprechen? Ist 
die Dialektik der Aufhebung der Entzweiung 
überhaupt fahig oder schla'gt solche Entzweiung in 
den konkreten Formen der Versöhnung erneut durch, 
so daB im Sinne einer "Dialelttik der Aufklârung" von 
einer "Dialektik der Befreiung" gesprochen werden 
müBte, die das MaB der Freiheit in der Gesellschaft 
minimiert statt maximiert? Die Fragen betreffen den 
prek'aren Punkt in der Geschichte des Willens zur 
Macht, auch in selbstbezüglicher 'Rückoppelung, ob 
namlich die weitere Steigerung d,er Macht über das 
_Menschliche nicht seine Ohnmapht und das Wuchern 
des Unmenschlichen bedeutet. Vielleicht gibt es eine 
"Ursache" für die Neutralisierung der Anstrengungen, 
die bislang übersehen worden ist, sei es aus Gründen 
mangelnder Zeit oder weil man "Wichtigeres" zu tun 
hatte. Vielleicht ist an der F reiheit, die zu erkâmpfen 
wichtig war und ist, etwas unbegriffen geblieben, das 
selbst verantwortlich ware für die schiefen Lagen, die 
sich ergeben haben: einerseits der fortgesetzte 
F reiheitskampf an den Rândern Europas und 
andererseits eine N achlassigkeit aus ÜberfluB und 
ÜberdruB inmitten der F estung, die dabei iSt, das 
höchSte Gut, die F reiheit des Menschen, leichtsinnig 
auf Spiel zu setzen. Vielleicht ist die Freiheit, da sie 
Aufspaltungen nach sich zieht, selt gespalten und 
zwar bis in den Grund. Dann ware sie ungeeignet, die 
Macht der Menschen zu steigern. Dann ware sie nur 
noch Ausdrucksfeld einer wachsenden Ohnmacht. 

3. Gefahr von auBen und von innen 

Autonomic heiBt —im Unterschied zu Heteronomie- 
nur dem eigenen Gesetz verpflichtet, sebstbestimmt 
staff fremdbestimmt. Au tonomie tritt deshalb 
historisch als An'spruch auf, der gegen andere 
Ansprüche geltend gemacht wird, wobei zun'achst 
ündeutlich bleibt, ob ein Gesetz, das man sich selbst 
gibt, jemals die Verbindlichlieit der alten 
fremdbestimmten Gesetze bekommen kann, wie sie 
zum Beispiel in den Religionen üblich waren und 

sind. Die Freiheit als Autonomic wird gegen die 
Freiheit der Anderen behauptet, ohne daB die 
Behauptung inhaltlich ad—hoc bewiesen werden muB. 
Autonomic ist und'bleibt Privatsache. Freiheit heiBt: 
dürfen, was man will, bis an die Grenze des 
Ertra'glichen, des für den Anderen Ertragliehen. 
Autonomic —so wird gedacht— ist einzig begrenzt durch 
Autonomic, die F reiheit des Einen durch die Freiheit 
des Anderen. Auf dieser Grenze wird der Bruder zum 
Fremden, der Nachste zum Gegner, der Freund zum 
F eind. Die Gefahr, die der Autonomic droht, kommt 

. prinzipiell von auBen. Deshalb verleitet sie zu 
Verteidigungshaltungen, die bald habituell werden. 
Um der Gerechtiglçeit willen zwischen dem Einen 
und dem Anderen schieBt hier die Rechtsspha're ins 
Kraut mit dem inplizite gegebenen Versprechen, daB 
jurİStisch geklârt werden könne, wo die Grenze 
zwischen Recht und Unrecht verlâuft. Freiheit als 
Autonomic tendiert zur leeren Form, die nfiittels 
rechtlicher Vejrfahren gegen Gefahren abgesichert 
werden kantırf Souverânitat heiBt traditiohell: 
"Hoheitsgewalt", des Fürsten, Königs, Kaisers, meint 
das Prinzip der Herrschaft in Glanz und Gloria, ist 
prinzipiell unbeschrânkt, hat jedoch eine von Anfang 
an ambivalente Bedeutung, insofern sie auf 
Verfügungsgewalt aus ist über das, was es gibt, sei es 
in Ordnung, sei es im Ausnahmezustand, aber auch 
_eine maBlose Verschwendungssucht darstellt und eine 
Kraft zur Verausgabung bis zur völligen Ohnmacht. 
Für die F reiheit als Souverânitât kommt die Gefahr . 
nicht von auEıen, sondern von innen. Der Feind, der 
Gegner, der Fremde taucht nicht an der Grenze zum 
Anderen auf, sondern in der Zerrissen'heit des Selbst. 
Das Streben nach Souveranitât fındet in Form eines 
fundamentalen Geschehens statt, das dramatisch ist 
und einen Hang ins Katastrophische hat. Wâhrend 
Autonomic bestenfalls in Krisen geraten kann, atürzt 
Souveranitat zumeist in Katastrophen, die ihren 
immancnt theatralischen Charakter entsprechen. Sie 
tendiert zu einer sich steigernden Schaukelbewegung 
zwischen Macht und Ohnmacht, Glanz und Elend, 
Selbstüberhebung und N iederlage. Freiheit heiBt 
hier: müssen, was man soll, bis an die Grenze des 
Monströsen. Im Wechselspiel von N ormalitat und 
Ausnahmezustand neigt sie dern letzteren zu und geht 
notfalls durch Etappen der Ironie und der Parodie, 
wenn man ihr das AuBerordentliche abhandeln will. 
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4. Selbsterlhaltung und Selbstverschwendung ' 

Man kann natürlich, -wie es oft geschehen ist— die 
- Autonomic der bürgerlichen Gesellschaft und die 

Souverânitât dem Feudalismus zuschreiben. Doch 
damit ist für die Klârung ihres Verh'altnisse nicht viel 
gewonnen, da die geschichtsbuchgetreuen 
Einteilungen nach dem Niedergang der anti- 
bürgerlichen Alternativen Völlig durcheinander 
geraten sind. Konturiert man jedoch die bciden Arten 
der F reiheit als Selbsterhaltung (Autonomic) und als 
Herrschaft mit der Tendenz zur Selbstverschwendung 
und Selbstverausgabung (Souverânitât), dann ist 
unmittelbar einsichtig, daB sie nicht verwechselt 
werden dürfen und eine genaue're Unterscheidung d_er 
Momente angebracht ist. Hegel selbst scheint in 
verschiedenen Teilen seines Werkes diesem 
Aufklaffen im Begriff der gespaltenen Freiheit 
Rechnung getragen zu haben, (vgl. dazu Ghrisoph 
Menkes Habilitationsschrift, bei der herangezogenen 
Literatur). In der Rechtsphilosophie entwickelt er den 
AutonomieasPekt durch diverse Widersprüche 
hindurch bis zu einer resultierenden begrifflichen 
Einheit, die alle Zweifel abweisen kann. In der 
Darstellung jedoch des Tragischen, insbesondere am 
Exempel der Antigone des Sophokles, wird der 
Souverânitatsaspekt so dargestellt, daB die 
Unlösbarkeit des Konflikts zweier Personen, die beide 
Recht haben, in eine neue fundamentale Entzweiung 
überfühtt wird. Die alte Tragödie im Sittlichen 
erscheint transformiert in die moderne Subjektivitât, 
als eine Wunde, die sich nicht schljeBt, als eine 
Wunde, die durch permanente Kollision einer 
unversöhnlichen Entgegensetzung offen b'leibt. 

. Autonomic und Souverânitat sind -wegen der 
notwen'di gen inneren Diverg'enz der letzteren- nicht 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das 
"Ungeheuer der Entzweiung", das Hegel noch mehr 

' früchtcte als die "Furie des Verschwindens", kann— 
begrifflich nicht eskamottiert werden. Autonomic und 
,Authentizitât, Recht und Individualitât bleiben zwar 
in Spannung zueinander, fallen aber nie und nimmer 
in eins. Sie ergeben miteinander ein 
Spannungsgefüge, das nicht auf einer Flâche 
abbildbar ist, sondern nur raumlich dergestellt werden 
kann und "stereokopisch" (Wellmer, nach Menke) 
wahrgenommen werden muB. Die authentische 
Individu alita't am Ausgang der Moderne wiederholt in 
ihrer Freiheit eine tragische Grundfıgur, wie sie in der 
alten Sittlichkeit die Selbstbeziehung der Menschen 
schon einmal zum ZerreiBen gespannt hatte, nun aber 

als "internes Geschehen" auf "innerer Bühne" ' 
durchgespielt werden muB. Der RiB zwischen 
rechtlicher Autonomic und Singularer Souverânitât, 
Authenzitât, Individualitât ist geradezu der Grund- _ 
RiB der Subjektivitat, in der das Fremde wuchert und 
das Eigene abnimmt. ' 

5. Souverânitât bei Carl Schmitt 
und Georges Bataille 

Es war Carl Schmitt, der in den zwanziger Jahren 
dieses ]ahrhunderts noch einmal besondere 
Anstrengungen zur Prazisierung des Begriffs 
"Souverânitât" unternahrn. "Souvera'n ist, wer über 
den Ausnahmeziıstand entscheidct". So lautet die 
berühmte Definition (Politische Theologie, 5.11). 
Genauer heiBt es: dcrjenige ist souverân, der sowohl 
darüber entscheidet, "ob beseitigen" (5.12). Souver'an 
sind die Defmitionsmacht und die 
Handlungskompetenz. Son-verin ist eine "prinzipiell 
unbegrenzte Befugnis," (s.-12), die gesamte. 
bestehende Ordnung zu suspendieren “und zu gleich 
eine neue Ordnung von Belang zu stiften. Souveran 
ist also nicht der Wille, sondern das Vermögen, nicht 
die Omnipotenzphantasie, sondern die in der Realitât 
wirksame Verflügıingsgewalt des Menschen. Diese 
Insistieren hat bei Schmitt spater zu 
Beschwörungsformeln eines politischen 
Dezisionismus geführt, der im Halâ gegen eine 
machtlose Demokratie die Ambivalenz der 
Souvera'nit'at unterschlagen und dem Wahn einer 
politischen Diktatur Vorschub leisten muBte. Nicht so. 
Georges Bataille, der in den fünfziger Jahren in einer 
durchgeführten Kritik am. Kommunismus des 
Sowjetimperiums die Erinnerung an eine menschliche 
Souveranitât wachzuhalten versuchte. Zwar halt au ch 
er die andere Seite der Ambivalenz in Sicht: 
"Souveranit'at kommt allein demjenigen zu,'der 
prinzipiell alles negiert, was die Autonomic seiner 
Entscheidungen einschra'nkt" (5.48). Doch in Betracht 
der geschehenen Geschichte hat sich das "autentisch- 
souvera'ne Wesen" des Menschen aus der groBen 
Politik in die waghalsige Kunst verschoben. "Durch 
Macht ist Souveranitât nicht mehr zu erwerben" (3.86). 
Ihr Prinzip: die Bejahung'des Lebens bis in den Tod - 
-eine Bataillesche Formel für die Selbstverausgabung— 
kann auf den Gebieten des Rechts nirgends mehr in 
Anspruch genommen werden. "Die souverane Kunst 
ist Verweigerung der Macht" ($.83). Nur so behalt sie 
die Fâhigkeit der Selbsteinschatzung auch noch— für 
die Epochen des wciteren Niedergangs der 
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Handlungsfiihigkcit. "Der Souveran ist eigentlich 
passiv" (5.70). Bataille folgt Nietzsche, der von sich 
behauptete: "Nur Narr, nur Dichter" — "diese Parodie 
der Selbstbehauptung ist das letzte Wort der 
souveranen Subjektivitât"ı(s.83). Die Konzepte der 
Souverânitât bei Carl Schmitt und Georges Bataille 
scheine'n unirereinbar und heterogen zu sein. Doch 
waren sie zusammenzuhaltenf auf Biegen, nicht auf 
Brechen, damit die neuesten Tendenzen in der Sache 
deutlich werden können. 

6. Vern Lieben der F reihölse 

F rieheit kommt irn Deutschen von "Freihals". Das 
Wort markiert die Stelle der fehlenden Sklavenkette 
am Hals, aber auch die verschwundene Ideallinie für 
den Scharfrichter, beim Trennen des Kopfes vom 
Rumpf, und die nicht sichtbaren Würgemale, die ein 
Strang beim Hângen hinterlâiBt. Frie ist also jemand, 
dessen Hals die Symbols der Knechtschaft und der 
diversen Todesurteile nicht tragt. Freiheit, "freihalsig" 
verstanden, ware ein Gesehenk. Man schenkt die 
Freiheit, bevor ein Anspruch-darauf angemeldet 
werden kann und ein verbrieftes Recht daraus 
entwickelt wird. Vielleicht ist es diese unterschwellige 
Verbindung zu einer 'untergegangenen 
Gesellschaftsordnung des Geschencks, der Gabe, der 
Gnade (die vor Recht geht), welche die Freiheit auch 
nach der Zeit ihrer politischen und rechtlichen 
Kodil'ızierung noch kapabel macht für kommende 
Aufgaben. Jedenfalls ist das Vergessen solcher 
Herkunft nur der erste Schritt der Emanzipation. Frei 
hat auch die Nebenbedeutung von lieb. Freien heiBt 
lieben. Man muB etwas tun, damit der Unterwerfung 
zurückfallen oder sich neuartige Ketten um den Hals 
legen. Es war wiederum Bataille, der dieses zwciten 
Schritt scharf machte, als er schrieb: "Niemand kann 
einem Herrn dienen". Der Kampf um Anerkennung, 
der bei Hegel die Geschichte der politischen 
Emanzipation ausfüllt, ist nicht zu Ende, wenn der 
Knecht ein Herr geworden ist, wenn der Diener alle 
Dienstleistungen um einer kommenden "Herrlichkeit" 
Willen auf sich genommen hat. Vielmahr geht es um 
die Destruktion der Herrschaft und des Machtwillens 
im Herzen selt der Menschen. Der aktuelle Strang 
um den Hals ist heute die Selbstbedienung, die mit 
N ützlichkeitserwa'gungen gespickte Daseinform des 
Einzelnen als "Single". Der "Single" dient als Diener 
dem Herrn, der er sein will und nicht sein kann. So 
endet die doppelte Emanzipation auf den Wegen der 
Autonomic und der Souver'a'nita't in der Sackgasse 

einer unfreiwilligen Ironie. Es sei denn man folgt dem 
Sinn schönen Wortes was die man in sich aufbringt. 
"Das heiBt: Ende der Herrschaft und seiner Derivate, 
Ende auch der traditionellen Bestimmungen von 
Autonomic und Souveriinitfit, falls es dennoch ' 
möglich ist, die Richtung der Selbstverschwendung an 
den Anderen einzuhalten. 

?. Das Raumzeitmodell der Freiheit 

Was folgt ist ein grober Entwurf, der so angelegt ist, 
daB er dem Denken, auch dem eigenen, 
unüberwindliche Hindernisse bereitet, Der Sinn der 
nachgehenden Konstruktion ist also das Scheitern des 
Konstrukteurs an den angenommenen Bedingungen. 
Wissen-und Macht, getrennt oder vereint, sind lângst 
mit solchen Mauern des Unmöglichen konfrontiert. 
Man kann aber weder siegen noch ausweichen._Die 
Spaltung im Begriff der Freiheit öffnet einen Raum 
1aerschiedener Ordnungen, die wedcr auf einen Punkt 
zu bringen noch auf einer F lache, etwa zur besseren 
Verfügung, abzubilden sind. Es ist vielmehr -wie 
angedeutet— eine stereokopische Wahrnehmung in der 
Zeit nötig, um das-'Rau mmodell von Autonomic und 
Souverânitat überhaupt beschreiben zu können. 
Entscheidend ist das, was zwischen den Ordnungen 
geschieht, in der Übergângen, den Übersetzungen, 
also genau das, was bislang unbekannten Regeln der 
Transformation folgt, die erst in der Geschichte 
erfahren und gelernt werden können, nicht in der 
Logik. Es geht um eine Vierfach geteilte 
raumzeitliche Struktur, die jene Dynamik entfaltet, 
die für Menschen Leben und Tod heiBt. Erst der 
gesamte "Bogen" heiBt so, nicht aber das Stückwerk 
zwischen zwei Teilen Wird die Genealogie blockiert, 
ereignen sich maBlose Katastrophen. Wer 
geschichtlich nicht einmal bis drei zâhlen kann, hat 
verloren. In grober Skizzierung erkcnnt man das 
eıweiterte und gedrehte Hegel’sche Modell von 
Differenz und Identitat. Aber mit zwei Termini 
kommt man (nach Nietzsche, Carl Schmitt und 
Georges Bataille) nicht mehr aus. Deshalb muB man 
vier Dimensionen nenne: Indifferenz, Differenz, 
Identita't, Indifferenz. F undamentale Differenz und 
resultierende Identitat sind "gerahmt" durch eine 
Indifferenz des Anfangs und des Endes, durch eine 
Unterschiedslosigkeit, die am Anfang (jederzeit und 
überall) die Fülle und am Ende ( jederzeit und 
überall) die Leere ist. Man kann auch sagen, 
anthropologisch entfaltet sich die Dynamik von 
Leben und Tod zwischen Ursprung und Auflösung 
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im Durchlaufen der Vierung. Zwischen der 
anfânglichen Indifferenz und det Differenz ist ein 
Ab grund. Dieser Abgrund wird durch 
Unterscheidungen verdeckt, webci diese 
Unterscheidungen zwischen Differenz und Identit'at 
zu Gründen verdichtet werden, auf dic man baucn 
kann, wcbei die Gründe mit Aufbaten zwischen 
Identita't und schlieBlicher Indifferenz wieder ruiniert 
werden. Die Souverânitât als Agent der Differenz 
changiert zwischen Abgrund und Grundlegung, die 
Autonomic als Exponent der Identitât ist auf die 
Wirksamkeit, auch eine unbemerkte, von Seuverânitât 
angewissen. Sie gehören verschiedenen Ordnungen 
an, die in einem uneindeutigen komplexen Verhâltnis 
zueinander verstehen. AuBerdem touchieren sie 
verschiedene Indifferenzen, F ülle und Leere, Anfang 
und Ende. 

8. Die Wunde, die nicht heilt 

Es geht also nach dem skizzierten Modell lüngst nicht 
alles. Die Bedingungen, in denen die menschliche 
Freiheit agieren muB, sind nicht nur unendlich 
komplex. Es gibt auch eine unbeliebige Grenze des 
Machbaren, die allerdings nicht feststeht. Die 
Kcmpliziertheit des Medells, die der eines Körpers, 
der steht und geht, nahekemmt, übersteigt 
Definitionsmacht und Handlungskempetenz bei 
weitem. Sie scheint angelegt, um geschichtlich 
herausgearbeitet zu werden und dann die Trâume von 
der F teiheit zu ernüchtern. Die Grenze des 
Machbaren wird zwar ”permanent überschritten. Aber 
nicht das eigene Leben und das Leben des Anderen, 
das eigene Sterben und das Sterben des Anderen 
werden damit intensiviert. Es wird vielmehr' eine 
neue Welt geschaffen, eine “Welt, in der nicht mehr 
gelebt und nicht mehr gesterben werden kann. 
Autonomic, die über die Grenzen geht, Souverânitât, _ 
die sich von ihrer eigenen Menstrosit'a't nicht 
schrecken lâBt, erschaffen gemeinsam die leere 
Indifferenz, die Identita'ten und Differenzen in den 
Strudel eines Maelstroms der Vernichtung reiBt. Das 
zwanzigste Jahrhundert hat mit aller Wucht 
verdeutlich: in der Vernichtung sind die Menschen 
greB. Die Verfügungsgewalt über andere und über 
sich selbst hat diverse Höhepunkte überschritten, und 
damit Daten für eine neue Geschichte geschaffen. 
Nech sind diese Daten als Schccks bekannt, die das 
Lernen schwer machen. Man wird die andere 
Indifferenz der F ülle mcbilisieren müssen, um gegen 
die eine der Leere aufzukoınmen. Alles Entscheidene 

sieht immer ncch sc aus, als sei freh sein, wenn das 
Unmögliche auftaucht, in F crm z.B. unlösbarer 
Kcnflikte. Scheitern ist in menschenmöglich ist. Die 
Spaltung im Begriff der F reiheit ist, se betrachtet, 
genau jene Wunde die (pclitische) Autonomic und 
das Insistieren auf der (künstlerischen) Scuverâinitât 
kann weitergehen, allerdings unter der 
einschrânkenden his terischen Pramisse, daB das- MaB 
der Feriheit in der Welt durch Differenzen maximiert 
werden kann und nicht unter dem vorgehaltenen 
Schild der Ieeren Indifferenz minimiert wird. 
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TEMSİL İLE İFADE 
ARASINDA YAZI 

Serge Graziani 

Sanat ve tabularla ilgili bir tartışmada yazı sorununu 
gündeme getirmek biraz uygunsuz değil mi? 

Belki; ancak, biz, bu kısa sunumuzda, sanatın sınırları 
konusunda düşünmenin, özellikle sanat tarihindeki 
önemi gözönüne alındığında yazı sorununu görmezden 
gelemeyeceğini göstermeye çalışacağız. Gerçekten de, 
yazılı olanı dikkate almak, gözönünde bulundurmak 
sadece çağdaş sanatsal uygulamaların bir bölümünü _ 
aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda bizi Batı uygarlığı 
içinde resimsel temsil sorununun da içine sokar. 

Daha açık konuşmak gerekirse, yazılı olan Batı 
uygarlığında tabudur. Biz, burada, yazılı biçimin 
yasaklanmasıyla belirli bir ilişkisi olan coğrafı ve 
kültürel çağın geçerliliğini vurgulamaya özen 
gösteriyoruz. 

Yazının tabu olduğunu söylemek, özellikle onun 
varlığının meşru olmadığını söylemektir. Bugün, 

' yazının artık yeniden kesinleşmiş olan varlığı, Güzel 
Sanatların, özellikle resimde Vasari'nin doruk 
noktasını oluşturduğu eski modelin sonunu ilan eder. 

Yazının tabu olması, resimsel betimlemede yazının 
varlığının meşru olmaması, ve resmin varlığını 
lüzumsuz kılması demektir. Eğer bugün resimde 
yazının varlığı yeniden yerleştiyse, bu, Vasari’den beri 
resmin en ileri durumunu temsil eden eski, güzel 
sanatlar örneğinin sonunun'gelmiş olması demektir. 
Yazı hep tabu olmuştur ve şimdi de tabudur. Resimsel 
mekâna girip resimdeki kurgu konusunda kuşkular 
yarattığı ölçüde yazı, resmin görsel işaretlerinin _ 
ekolojisinden farklı bir ekolojiyi anımsatacaktır; çünkü 
bu durumda, o, insan sözü ye dilinin yazılı bir 
biçiminden başka birşey değildir. 

Günümüzde kimi kesinliklerimiz vardır. Kimisinden 
günlük hayatımızda, kimisinden de geleceğimizi 
kurmada ya da eylemlerimizi değerlendirmemizde 
yararlanırız. Bu kesinlikler içinde, ya da kesinliklerini 

- düşünmeden kabullendiğimiz bu doğrular'içinde, hep 
sürüp giden ve parlak bir tanesi var ki, medya 

söyleminin rüzgarları onu önüne katmış götürüyor: bizi 
içine alan bir imge, görüntü uygarlığı. 

Bununla birlikte, imge, çağımızın bir özelliği olarak, 
toplumsal ilişkilerimiz, haber araçlarımız için bir ilişki, 
bir bağ öğesi olarak gelişimini sürdürecektir. Sanatlar 
ve genel anlamda kültür sürekli olarak başvurulan bu . 

' görüşten nasibini alıyor. İşte bu nedenle, zamanını 
yaşayabilmek, zamanının insanı olabilmek için 
imgenin içinde olmak, yer almak gerekir. 

1980'li yılların modernite söylemi bu açıdan ilgi 
çekicidir ve açıklayıcıdır: hep işin içinde olmaya 
dikkat eden bir halk topluluğuna yeni tüketim 
alışkanlıkları sunma amacına yönelik bir sloganmış 
gibi imge kötüye kullanılmıştır. 

Reklam, resim, moda ve televizyon, çağdaş 
mitolojilerimizin büyük bir bölümünün üzerinde 
yükseldiği aynı ufukta, ortak bir değer olacak imgeyi 
bölüşmektedirler: iletişimdir bu ortak değer; Çünkü 
imge iletir, iletişimde bulundurur, hissettirir, bilmeye 
ya da dahası inanmaya teşvik eder; 0, insan ekolojisine 
dolu dolu katılır. 

Bununla birlikte, zamanda ve mekânda bir iletişim 
biçimine evrensel bir nitelik vermek yanıltıcı olabilir. 
İmge, yazılı olanın yerini almaz. İmgenin ve yazının ' 
giderek artan birlikteliğinin, dahası plastik bir nesne 
olarak yazının otonomizasyonunun çağdaş sanatsal 
uygulamalarıyla ilgili bilgiler ışığında bu tema açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Grafik öğeler olduğu kadar, bir 
anlamı olan sözsel anlatımların kullanımı çağımız 
sanatının yeni anlatım biçimleri yaratmaya özen 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu 
birliktelik, imgenin gerçekliğini tartışma konusu 

' yaptığı ölçüde belirli bir uyumsuzluk doğurur. Başka 
bir biçimde söylersek, sanatsal yaratıda yazının varlığı, 
sanatın önemli tartışma konuları dışında ikinci 
derecede önemli bir yere sahiptir. Yazı sürekli 
tekrarlarla kendini duyurur. Yine de, yeni bir olgu 
algıladığımızı sandığımız yer aslında içinde 
yaşadığımız tarihe bir dönüştür. 

İmgenin gerçekliği klasik resmin amacıdır. Bildiğimiz 
gibi, Ortaçağ resminde görüldüğü gibi imge ve yazı 
uzun süre kutsal metinlerin yorumlarında birbirine 
karıştırılmıştır. Oysa, bugün gözlemlediğimiz bu yazı 
ve imge birlikteliği, sanatın kaynaklarına farazi bir 
dönüş olarak değil, Güzel Sanatlar sisteminin sonunun 
bize anlattığı bir olgu olarak düşünülmelidir. 
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Böylece, kültürümüzün derin yapısının hâlâ sürekli bir 
yenilenme içinde biçim ürettiğini gözlemlemekteyiz. 
Çağdaş sanatsal uygulamalarda yazı sorununu bugün 
önemli bir sorun olarak görmememiz, bize göre görsel 
kültürümüzün oldu ğu kadar bilgilerimizin de sınırları 
hakkında yeterince ipucu vermektedir. Bu açıdan, 
Batı Felsefe geleneğinin bu gecikme konusunda 
sorumlulukları olduğu açıktır. 

Üç büyük iletişim biçimi olan, imge, konuşma dili ve 
yazıdan, bu sonuncusu farklı bir statüye sahiptir. Söz, 
insana özgü,'ve imge de doğanın taklidi olunca, yazı 
bir buluş, bir oyun olacaktır. Yazının bir buluş 
olduğunu söylemek ona bir kullanım işlevi yüklemek 
anlamına gelir: yani kendisinden ekonomi 
yapılabilecek bir söz kalıntısı işlevi. Aynı zamanda yazı 
sadece göreceli bir otonomiye sahip olacak ve sadece 
dile oranla düşünülecektir. Yazı, tek başına sözün 
muktedir olacağı şeyden daha yaratıcı olmayacaktır. 
Derrida tarafından "logocentrique" (sözmerkezcilik) 
diye nitelendirilen uzun bir Batı düşüncesi geleneği 
sözün yazı üzerindeki kronolojik ve ontolojik 
önceliğini doğrulamaktadır. Söylem gerçeğe aitken 
yazı sözel anlatım içindeki gerçeğin saptırıcısıdır. Bu 
geleneğin kökeninde Platon'un ünlü Diyaloglar'ını 
buluyoruz. Platon'a göre yazı, sadece bir dış hafızanın 
etkisiyle saf fikirlerin anımsanması çabasını 
engellemektedir. Söz, diyalog ve onun düzenli 
metodu aracılığıyla gerçeği taşırken, yazı, daha önce 
yazılmış ve toplanmış görüşleri doğrular, sağlamlaştırır. 
Yazı bir ilaçtır, bir "pharmakon"dur. 

"Logocentrisme"in yapısına kendi payınca bir taş 
ekleyen Rousseau, toplumun bozulma faktörleri 
arasına yazıyı'da koyar. Çünkü, yazı, ona göre, sanayi 
ve ticaretin (dolayısıyla paranın) gelişmesiyle ortaya 
çıkan mülkiyet hakkının tanınmasını güvence altına 
alır, devletin kütüklerinin ve hesaplarının 
düzenlenmesini sağlar; yazı, insanlar arasındaki 
eşitsizliğin nedenlerinden biridir. Toplumsal 
ilişkilerin sözel mübadele yoluyla sağlandığı ilkel 
toplumdan, dayanılmaz bir sahip olma isteğiyle 
bozulmuş olan uygar topluma yazıyla geçilir. 

Bundan böyle ve geleneksel bir toplumdaki bilgeden 
farklı olarak, insanların yazabildikleri herşeyi bilmek 
imkânsız olacaktır. ' 

Ortaya çıkan iletişimin sürdürülmesinde yepyeni bir 
durum yaratmıştır yazı. ılk kez, söylem terimleri 

kendilerini var eden koşullardan ayrı ve farklı olarak 
algılanabilmiştir. Sözel anlamda nakil (iletme) 
konuşanın çabasıyla birlikte giderken, yazı dikkat 
çekici bir toplumsal değişimle yol açmıştır. 

Derrida'ya göre, Batı felsefesi yazıya ikinci derecede, 
dahası negatif bir rol yüklemiştir; "sanki yazı 
notlamayla başlayıp notlamayla bitiyormuş gibi". Oysa, 
yazı, sözel anlatım baskılarından kurtulduğu için, dil 
üzerinde bir zeka oyunu olanağı haline gelmiştir. 
Başka bir deyişle, yazı mümkün başka dünyalar 
üzerine, başka anlam alanları üzerine kapılar 
açmaktadır. 

Herşeyden önce bir oyun imkânı, dil üzerinde ve dil 
içinde, hatta imge ya da temsilde bir çalışma imkânı 
sunduğu için yazı yaratıcıdır. 

Diğer yandan, çok uzun bir süreden beri yazı _ 
" poetika"nın yardımcısıdır. İslam sanatının kaligrafıyi 
tanrının adını onurlandırmak amacıyla ayrıcalıklı bir 
araç olarak kullandığını biliyoruz: oysa, Hıristiyan 
geleneğinde yazı,'imge aracılığıyla kutsal metinlerin 
yorumunu yapmak için gündeme gelmiştir. Ayrıca, 
yazının görsel sanatlarda kullanılmasının yeni birşey 
olduğunu sanmak da yanlış olur. Bu açıdan, tarihin 
kopuş ve herşeye rağmen süreklilik içeren noktalarını 
iyice kavramamız gerekir. 

Eğer yazı, günümüzde farklı görünümleri açısından 
sanatsal tartışmada gerçek bir güncellik yakaladıysa, 
bu, yazı biçimlerinin yenilenmesi ve sanatçıların 
ilgisinin canlanmasından çok, görselin kodlayıcı 
kurumu olarak Güzel Sanatlar sisteminin son 
bulmasından kaynaklanmaktadır. Buna mukabil, 
yazının bugün Akademi dönemi öncesindeki 
işlevlerini, yani "devrimci" bir Rönesansın (Rönesansın 
önceki yüzyılların mirasını tartışma konusu yapması 
anlamında) kendisini kabul ettirmesine kadar geçerli 
olan işlevleri yeniden kazanabileceği fikrini 
desteklemiyoruz. 

Bununla birlikte, eğer yazının işlevleri sanat eserinin 
toplumsal kullanımlarında açık bir biçimde değiştiyse, 
yazıyı, bir anlamda, dil ve imge üzerinde bir tür zeka 
oyunu olarak gören yapılar aynı kalmışlardır. Burada 
bir değişmezliğin olduğu söylenebilir. "Tarihin geri 
dönüşü" dediğimizde, bu, zaman içinde geriye bir 
dönüş olduğunu göstermek için değildir; kaldıki, 
geriye dönmenin yaratacağı şaşkınlık ortada. Bu, yazı 
uygarlığımıza özgü derin yapıların hep aktif ve üretici 
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olduklarını söylemek içindir. 

Michel Foucault'nun çok güzel bir biçimde gösterdiği 
gibi, Batı toplumu kodlanmış bilgileryaratmıştır. 
Bunlar arasında, resimsel temsil bilgisi, "içinde "meşru" 
perspektifin önemli bir yer işgal ettiği katı bir 
kodlamaya yol açtı. Euclide geometrisinin resme 
uyarlanması, imgenin ihtimali ve görülebilir bir 
dünyanın içinde olduğu sonucunu doğurdu. Ancak, 
aynı anda da görünebilirin okunabilirliğini ön plana 
çıkardı, yani, fiziksel anlamda görme olgusuyla ilişkili 
olmayan tüm öğeleri de yok saydı. Bununla birlikte, 
yazıya dökülmüş sözcükler daha önceden sözün 
transkripsiyonlarıyla (yazıya dökme) özdeşleştiği ve 
dili sonuçta edebi türe ulaşacak olan kendine özgü 
grama tolojik ve stilistik kodif'ıkasyonuyla işlenmiş 
olduğu için, sözcükler imge içinde uygunsuz bir 
duruma düşmüşlerdir. Resmin klasik dönemi olarak 
adlandırılan olguya götürecek bu girişimin en önemli ' 
örnekleri, kuşkusuz Velasquez ve Poussin'dir. 
Menines (1658, Padro Müzesi, Madrid) ya da 
Sabines'lerin Kaçırılması (1658, Louvre Müzesi) 
tabloları, temsildeki düzen düşüncesinin benzerlik 
düşüncesi karşısındaki zaferinin ilginç örnekleridir. 

Federico Zeri, "Karanlık Rönesans" diye adlandırılan 
dönemde aynı gelenek üzerinde bir araya gelen 
eğilimleri Bruneleschi ya da Vinci'ye özgü tipik bir 
rönesans sanatçısı duyarlılığıyla incelerken, kafasında 
oluşturduğu kavramları yeni bir düşünce okulu 
bağlamında genelleştirmenin zorluklarını dile getirir 
(4). Rönesans bir stil değil, var olan bilgilerle ve 
dünyanın temsilleriyle ilgili bir tavırdır. Aynı zamanda, 
resmi yapılan şeyle ilgili rasyonalizasyon çabaları da 
yeni bir "epistem"in (bilim anlayışı) (yani içinde 
düşünce-imkânlarının köksaldığı uygulama ve bilgiler 
bütünlüğü) ilk adımlarıdır. 

Varlığı, dinsel resimde temel bir zorunluluk olan ve 
dinsel imge içinde görsel olarak gözlemlenen şeyi 
sözcüğe döken yazı, aslında ikinciderecede önemli, 
dahası "anekdotik" bir şeydir. Başka bir deyişle, 
"gerçek" diye adlandırdığımız ve yazıya dökülmüş 
biçimiyle sözden başka birşey değildir yazı; çünkü, 
"gerçek", deneye dayalı bir düşüncenin eseridir. Bu, 
aslında bir matematik bilimi gibi bir imge biliminin 
varlığını XV. yüzyılda kendine özgü vizyonuyla arayan 
Bruneleschi'nin tam tamına yaptığı şeydir. Michel 
Foucault, gerçeğin, kendi görünümünü ve işaretini 
açık ve net bir algılamada bulduğuna dikkat çeker. Bu 
gerçeği okunabilir bir biçimde yansıtmak da 

sözcüklere düşer; sözcüklerin artık gerçeğin izi, işareti 
olmaya hakları yoktur. (5). 

1434 yılında ]an Van Eyck tarafından yapılmış olan 
Amolfini Çifti portresinde (National Gallery - Londra), 
kültürel ve sanatsal alanları baştan aşağı değiştiren 
devrimlerin en belirgin örneğini bulmak mümkün. 
Resmin ortasında görülen "]ahannes de Eyck fuit hic" 
(Jan Van Eyck burada bulundu) yazısı, içinde ressamın 
yansıdığı bir yuvarlak ayna ile özdeşleşir. Yapılan 
resim bakımından yazının anlamını yorumlamaya 
girmeden denebilir ki, bu tür bir yazı-resim ilişkisinde 
ortaya çıkan, resmi hala bugün bizim için canlı bir 
tanık olan Batı toplumunun bu dönemde içine girdiği 
yeni bir mantık ve vizyondu r. Amolfini Çifti 
portesindeki yazıyı Simon Martini'nin Annunciation 
adlı tablosuyla (1333, Les Offices, Floransa) 
ilişkilendirdiğimizde, anlatımın aynı işlevi 
yüklenmediğini görürüz. Birinci resimde, bir eylemin 
gerçekliği doğrulanırken, ikincisinde Tanrının gizemi 
ve Kutsal Kitabın gerçeği yurgulanmaktadır. 

Bu başlayan yeni çağda ve çok sayıda Güzel Sanatlar 
Akademisinin kurulacağı daha sonraki yüzyıllarda, 

- yazının sahip olduğu imkânlar giderek imgenin 
yararına etkilerini yitireceklerdir. Zamanla, realist 
imge zevki, belirli bir amatör ve profesyonel grupça 
'canlandırılacaktır. Öyle ki, artık resmedilen şey 
görülen şeydir ve görülen şeyin gerçekliği imgenin 
gerçeği olmak durumundadır. 

Artık gelenekselleşmiş olan perspektif düzeniyle 
kopuşun yol açtığı büyük karışıklığın mimarı olarak 
genelde Kübist ve Dadaistler gösterilir. Yazı, 
Hıristiyan sanatta sahip olduğu aynı söylem işlevini 
yerine getiremediğinden, "sözcüklerin ve imgelerin bir 
araya geldiği plastik mekân hep bir karışıklık ve 
düzensizlik içinde olacaktır" der Jan Kenis ve ekler: 
"Dadaist ve Kübistlerden bir yüzyıla yakın bir süre 
sonra, güzel sanatlara girmiş sözcükler ..., sanat 
eserindeki varlıkları resim gerçeğini tehdit eden bir . 
şeyden kaynaklanıyormuşcasına resimsel alanın 
saflığına (bozulmamışlığına) saldıran yabancı 
öğelermiş gibi pek çok kişi taraşından algılanmaya 
devam ediyorlar”(6). Kendilerine ayrılan alandan 
dışarı çıkan edebiyat ve yazılı işaretler, kendilerine 
yabancı olan bir alanda, içinde imgenin sadece bir 
bölüm olduğu görsel estetik alanında işin içine 
girerler. Bu müdahele sanat amatöründe nedenini 
kolaylıkla anladığımız bir rahatsızlık yaratır; çünkü, o, 
onu iki farklı kodifikasyon derecesini birleştirmeye 
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zorlar; bu’ açıdan, Magritte resminin klasik örneği olan 
Bu bir pipo değildir tablosu (1928) bir imgeyi korkunç 
hale getirmenin nasıl basit bir metinle mümkün 
olduğunu göstermektedir. Bu arada, Belçika'nın, Van 
Eyck kardeşlerden Marcel Broodthers'e kadar yazının 
temel bir yer işgal ettiği büyük bir sanat geleneğinin 
beşiği olduğunu belirtmeden geçmeyelim. 

Pek çok sanatçı gibi, gerçeküstücü resimde, 
Magritte'in eseri de dilin görsel kodlarıyla sözdizimsel 
kodlarının birbirinden ayrılması esasına dayanırken ve 
her iki kod arasındaki ilişki gizemini korurken, 
Duchamp'ın L.H.0.0.Q. adlı deseni başka anlam 
ilişkileri ortaya koyar. Bir yandan dil üzerinde bir zeka 
oyununa ve diğer yandan da resmedilmiş görsellik 

_ karşısında belirli bir yazısal özgürlüğe dayalı yazı, bir 
üst dil işlevi görür; ne dile, ne de figüre ait olan, ve 
hepsinin ötesinde bir anlam içeren bir dil. Eğer 
dikkatli ve fonetik bir okuma Jaconde'un' 
röprodüksiyonunun altına yazılmış beş harfin anlamını 
bir bulmaca gibi kolaylıkla çözebilmeyi sağlıyorsa, bu 
aynı zamanda ironik bir tonda da olsa Vinci'nin artık 
klasikleşmiş bir sorun olan gerçek niyetlerinin ne 
olduğunu düşünmemize de olanak sağlar. 

Pek çok insan için, XX. yüzyılın görsel estetiği kaosa 
yakındır ve sayısız derecede sanat akımı, ve 
alışılmamış sanatsal eğilimler içermektedir. "Avant- 
garde" kavramı çevresinde oluşturulmuş kategoriler, 
Luc ı["'erı'y'nin de gösterdiği gibi, içinde sanatın özünü 
bulmaya çalıştığımız romantik düşünceyi aşmaya 
yönelik denemelerdir. İmgenin saflığında, resmin 
gerçeğinde bir sanat özü vardır. Hiç bir yabancı öğe, 
hiçbir kapalı, anlaşılmaz işaret, çerçevenin dışına 
yapılabilecek hiç bir gönderme bir merak olgusunun, 
dürtüsünün dışında ve ötesinde birşey değildir. Bu 
alışkanlık görünüşte epeyce eskidir, çünkü, o, 
koleksiyoncularda ve daha sonra müzelerde görülen 
doğayla ilgili çeşitli ilgi çeken, alışılmadık eşyalara 
ayrılmış özel odalara kadar uzanmaktadır. Sözün bir 
saflığı ve gerçekliği, yazının bir yeri olduğu gibi, 
imgenin de bir gerçeği ve bir saflığı vardır. Bununla 
birlikte, daha emin, güvenilir değerlere, bir gelenek 
oluşturan ve zamana karşı direnebilen değerlere 
sığınarak bu saflığını yitirmiş zamanlara kendimizi 
uyarlamaya çalışıyoruz. Ancak, Ernest T.'nin de 
belirttiği gibi kuşku duymak lâzım. Bir tablo _ 
amatörünü, galerici tarafından modern olarak tanıtılan 
bir resmin karşısında gösteren Güvensizlik adlı eser 
(1988, Coll. FRAC. de Corse, Corte) hakkında Ernest 
T. amatörü şöyle konuşturur: "Bu resim gerçekten 

modern mi? Günümüzde o kadar güzel taklitler 
yapılıyor ki..". Bu davranış, bizzat "avant-garde" diye 
sunulan eserler karşısında olduğu kadar, geleneğin 
çağdaşlık görüntüsü altında gizlenerek sunulduğu 
eserlerle de ilgilidir. Modernite biçimde değil, içeriğin ' 
uygunluğunda aranmalıdır. Yazının XX. yüzyıl 
sanatında yeniden ortaya çıkması modernitenin 
önemli bir olgusu değildir. Yazının kullanım biçimleri, 
Duchamp ya da Magritte'ki üstdil anlatım 
biçimlerinden, Kosuth ya da Nannunci'deki tümüyle 
plastik amaçla kullanılmış metinler ya da yazılara 
kadar, hatta Ernest T. deki sözdizir'ne uygun anlatıma 
kadar çeşitlilik gösterir. Yazının işin içine girmesi 
hiçbir zaman nötr bir şey değildir, kuşkusuz her türlü 
anlamdan soyutlanarak soyut bir plastik öğe olmanın 
ötesinde bir işlevi olmaması dışında. Bununla birlikte, 
yazı daha önce bir maddenin var olduğu yerde, bir 
anlam ve başka bir içeriği beraberinde getirdiğinden, 
eserin içeriği gibi gösterilebilecek ve yeni bir anlam 
doğuşuna kaynaklık edecek bir "surcodage" 
yaratacaktır. Yazı, herzaman bu türden bir anlam 
eklemesi olduğundan, sanatın modernite davasında, 
yani bir çağın estetik kaygılarını yansıtan bir anlatımın 
araştırılmasında etkili olmuştur. Ayrıca, tarihin uzun 
oluşumlarının bugün nasıl biçim ve anlam ürettiklerini 
"göstermenin bir kurumsallaşma işi olduğunu 
unutmamak gerekir. 

Notlar: 

1. Dominique Colas, Siyasi Sosyoloii, P.U.F., 1994, 
s. 339. ' 
2. Jacques Derrida, Grammatolojiye Dair, Ed. de 
Minuit, 1967, s. 51. 
3. Michel Foucault, Sözcükler ve Nesneler, Ed. 
Gallimord, 1966. 
4. Frederico Zeri, Rönesans ve Sözde-Rönesans, Ed. 
Rivages, 1985. 
5. Michel Foucault, a.g.e, s. 70 
6. Yan Kenis, Sözcükler ve İmgeler, MUHKA Sergi 
Katoloğu Anvers, 1992, s. 19—20. 
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L'ECRiTURE-: ENTRE 
REPRESENTATION ET 
EXPRESSION 
Serge Graziani 

N 'y a—t—il pas quelques incongruites â faire intervenir 
la question de l'e criture dans un debatı relatif a l'art et 
aux tabous? 

Sans doute, mais nous allons nous efforcer dans ces 
quelques lignes â montrer que la reflexion sur les 
limites de l'art ne saurait ignorer la question de 
l'ecriture tant son importance est decisive dans 
l'histoire de l'art. En effet, prendre en compte l'ecrit 
permet non seulement d'eclairer une partie des 
pratiques artistiques contemporaines mais introduit 
aussi au coeur du probleme de la representation 
picturale dans la civilisation-occidentale. 

Pour le dire tout net, l'ecrit est tabou dans l'art 
occidental. Nous prenons iei bien soin de preciser la 
validite de l'ere geographique - et culturelle - 
auquelles se rattache cet interdit de la forme ecrite. 

Dire que l'e criture est tabou, cela veut dire surtout 
que sa presence n'est pas [egitime dans l’ordre dela 
representation picturale, qu’elle est proscrite de 
l'image et que sa presence au jourd'hui reaffirmee 
marque bien la fin du modele ancien des Beaux Arts, 
dont la peinture, depuis Vasari represente le sommet. 
L'ecriture a ete, et est toujours, tabou dans la mesure 
ou son incursion dans l'espace de la representation en 
met en doute l'illusion, l'artifiCe par lequel la realite se 
double dans “l'image l'ecriture participerait d'une 
ecologie differente de celle des signes visuals de la 
representation puisqu'elle ne serait que la forme 
transcripte de la parole et du langage humain. 

Nous avons de nos jours des certitudes. Certaines 
nous servant â vivrc au quotidien, d'autres â investir 
l'avenir ou encore a rendre compte de nos actions. 
Parmi ces certitudes, on pourrait aussi dire ces idees 
reçues, il en exist'e une tenace et prospere que les 
vents du discours mediatique poussent devant aux: 

_ nous serious dans une civilisation de l'image. 

Pourtant l'image, presente comme nature meme de 

notre epoque, se develop perait en tant qu'element de 
liaison pour nos pratiques de s'ociabilite, pour nos 
moyens d'informations. Les arts et la culture en 
general n'echappent pas â cette opinion indefiniment 
reprise. C'est ainsi que pour etre de son temps, il faut 
ette dans l'image. 

Le discours de la modernite des annees 80 fut â cet 
egard revelateur: on a abuse de "l’image" comme s'il se 
fat agi d'un slogan pour de nouvelles habitudes de 

. consommation et pour un public toujours attentif â 
etre dans le coup. 

La publicite, la peinture, la mode, la television 
partagent l'image comme une valeur commune, 'a un 
meme horizon sur lequel se fonde une bonne part de 
nos mythologie contemporaines: la communication. 
Parce que l'image communique, donne a ressentir, â 
savoir ou encore â croire, elle participa pleinement â 
l'ecologie de l'homme. 

Cependant, il serait illusoire de donner une portee 
universelle dans le temps et dans l'espace 51 un mode 
de communication. L'image ne prend pas la place de 
l'ecrit. Ce theme doit etre eclaire par la connaissance 
dans les pratiques artistiques contemporaines d'une 
association croissante de l'image et de l'ecrit, 1woire 
d'une autonomisation de ['e crit comme objet 
.plastique. L'usage d'elements graphiques, mais auss'i 
d'enonces verbaux portant sens peut indiquer que l'art 
de notre temps est attentif â engendrer de nouveaux 
modes d'expression. Pourtant cette association 
presente une certaine incongruite dans la mesure oü 
elle remettrait en cause l'authenticite de l'image 
pleine. En d'autres termes la presence de l'ecrit dans 
la creation artistique tiendrait une place secondaire, â 
l'ecart des enjeux majeurs de l'art. L'ecriture 
interviendrait de façon redondante. Cependant, lâ oü 
nous crayons percevoir un phenomene recent, c'est en 
fait 51 un retour de l'histoire auquel on assiste. 

L'authenticite de l'image est le projet de la peinture 
Classique. Comme nous le s_avons, l'image et l'ecrit 
fure'nt longtemps meles dans le commentaire des 
textes sacrees tel que le montre la peinture du 
Mayan—Age. Or, cette nouvelle alliance 'de l'ecrit et de 
l'image que nous pouvons Observer aujourd'hui ne doit 
pas etre consideree comme un retour hypothetique 
aux sources de l'art, mais comme la manifestation de 
ce que permet la fin du systems: des Beaux-Arts. 
Ainsi, on pourra observer que les structures profondes 

175 



de notre culture sont encore productives de formes, 
mais dans un renouvellement constant. Que nous. ne 
percevions pas au jourd'hui la question de l'ecrit dans 
les pratiques artistiques contemporaines comme u‘n 
probleme majeur, est selon nous revelateur tant des 

' limites de notre culture du visuel que de celles de nos _ 
savoirs. A cet egard la tradition philosophique 
occidentale n'est pas sans quelques responsabilites 
dans ce retard a voir. 

Des trois grands modes de communication, l'image, la 
langue parlee, et l'ecriture, cette denniere beneficie 
d'un statut different. Elle serait une invention, un 
artifice, quand la parole serait naturelle a l'homme, et 
I'image, imitationgde la nature. Dire que l'ecriture est 
une invention cela revient a lui attribuer une fonction 
d'usage: celle d'un substrat de la parole dont on 
pourrait faire l’economie. Aussi l'ecriture n'aurait 
qu'une autonomie relative et ne s'envisagerait que par 
rapport a la langue. L'ecriture ne serait pas creatrice 
d'autre chose que ce que pourrait la parole seule. Une 
longue tradition de la pensee occidentale, qualifıöe 
par Derrida de logocentrique, affirme- le primat 
chronologique et ontologique de la parole sur l'ecrit. 
Le discours ap partient au vrai, alors que l'ecriture est 
corruptrice de la verite contenue dans l'énoncé oral. A 
la source de cette tradition on connait les fameux 
"Dialogues" de Platon. Pour le philosophe, l'ecriture 
entraverait l'effort de la teminiscence des idees pures, 
par la seule presence d'une memoire externe. La 
parole, au travers du dialogue et sa methode reglee, 
porte la verite, alors que l'ecrit ne fait que corroborer 
les opinions deja emises et stockees. L'ecriture est 
une drogue, 'un pharmakon. 

Apportant sa pierre a l'edifice du logocentrisme, 
Rousseau insere l'ecrit parmi les facteurs de corruption 
de la societe. Parce qu'il garantit la reconnaissance 
d'un droit de la propriete qu'accompagne le 
developpement de l'industrie et du commerce (et 
donc de l'argent), qu'il permet de tenir les comptes et 
les registres de l'Etat, l'ecrit est l'une des causes de 
l'inegalite parmi les hommes. Par elle on passe de la 
societe de nature, oü les relations sociales sont 
assurees par la suffisance de l'eclıange oral, a la societe 
corrompue par l'irresistible envie de posseder. 
Desormais, et differemment du sage dans une societe 
traditionnelle, il sera impossible de connaître tout ce 
que les hommes ont pu ecrire. 
Avec l'ecriture c'est une situation radicalement 
nouvelle dans la pratique de la communication qui 

survient. Pour la premiere fois, les enonces du 
discours peuvent ette separes et distincts des 
circonstances d'oîi ils proviennent. Alors que la 
transmission orale s'accompagne toujours d'une 
adaptation de la part du locuteur â posteriori, elle 
engendre aussi une formidable dynamique de 
changement sociale. 

Pour Derrida, la philosophie'occidentale a assigne â 
l'ecrit un röle secondaire, voire negatif, "comme si 
l'ecriture commençait et linissait avec la notation". Or, 
parce que l'ecriture est liberee des contraintes de 
l'enonciation orale, elle est la possibilite d'un jeu de 
l'intellect sur la langue. Autrement dit, l'ecriture ouvre 
des portes sur d'autres mondes possibles, sur d'autres 
espace de sens. 

C'est bien parce qu'il y a la possibilite d'un jeu, d'un 
travail sur et dans la langue, mais aussi dans l'image_ou 
I'a representation, que l'ecriture est creatrice. Aussi, ' 
c'est de longue date que l'ecriture est complice de la 
poetique. On sait que l'art islamique a fait dela 
calligraphie le meyen privilegie pour honorer le nom 
de Dieu, alors que dans la tradition chretienne, ' 
l'ecriture intervient pour accomplir a travers l'image 
l'exegese des textes sacres. Aussi ce serait une erreur 
que de croire recente la presence cle l'ecrit dans les 
arts visuels. Il nous faudrait a _cet egard, pour renouer 
les fıls de l'histoire, saisir ce que l'histoire recele de 
rupture et malgre tout de continuite. 

Si l'ecrit â travers ses differentes manifestations paraît 
de nos jours trouver une reelle acuite dans le debat 
artistique, cela est dü, moins-au renouveau de ses 
formes, et â celui de l'interet des artistes qu'a la fin du 
systeme des Beaux Arts en tant qu'institution 
codifıcatrice du visuel. En revanche nous ne 
soutenons pas l'idee que l'ecrit puisse retrouver 
aujourd'hui les fonctions qui furcnt celles d'avant 
l'Academie, c'est—a—dire celles prevalaient jusqu'a 
l'affırmation d'une Renaissance "revolutionnaire" (au 
sens oü celle-ci remettait en cause l'heritage des 
siecles procedents). 

Cependant, si les fonctions de l'ecrit ont 
manifestement changees dans les usages sociaux de 
l'oeuvre d'art, les structures qui font de l'ecrit la 
possibilite d'un jeu de l'intellect sur la langue et 
l'image sont, ellos, restees identiques. On pourrait dire 
qu'il Y a invariance. Ç,)uand no'us disons qu'il 3: a un 
"retour de l'histoire" ce n'est pas pour montrer qu'il y a 
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retour en arriere dans le temps, la rögression serait 
alors stupefiante, mais pour dire que les structures 
profon'des, propres a notre civilisation de l'ecrit, c'eSt- 
â-dire du commentaire, sont toujours actives et 
productrices. 

Comme l'a magistralement expose Michel Foucault, la 
societe occidentale a généré des savoirs codifies. 
Parmi ceux-ci, le savoir de la representation picturale a 
donne lieu â une codification rigoureuse'oü la 
perspective "legitime" occupe une place centrale. 
L'application de la geometrie euclidienne a'la 
peinture a eu pour consequence de probabilise 
I'image, en l'introduisant dans un monde du visibe 
construit. Mais elle a, du meme coup, privilegie une 
lisibilite du visible, c'est-â—dire accompli la disparition 
de tout element qui ne fut pas strictement de l'ordre 
d'une perception retinienne. Cependant, comme les 
mots ecrits etaient deja assimiles â des transcriptions 
de la parole et que la langue etait elle-meme travaillee 
par sa propre codification grammatologique et 
stvlistique qui abou tira finalement au genre litteraire, 
les mots done deviennent incongrus dans l'image, 
_c'est—â-dire non pertinents. Les exemples majeurs de 
cette entreprise, qui au demeurant conduira â ce que 
l'on nomme communement la periode Classique de la 
peinture, sont sans nul doute Velasquez ct Poussin. 
On verra alors dans les "Menines" (1656 - Musee du 
Padro—Madrid) ou dans "L'enlevement des Sabines" 
(1636 - Musee du Louvre) le triomphe de l'esprit de 
l'ordre dans la representation, sur celui dela 
ressemblance. 

Lorsque F rederico Zeri analyse la question cruciale 
d'un chevauchement'sur une meme periode de 
tradition qualifiee de "renaissance obscure", et d'une 
maniere typiquement renaissante propre a 
Bru neleschi ou 'a Vinci, il demontre en fait les 
difficultâs pour une nouvelle ecole de pensee de 
generaliser ses conceptions. La Renaissance n'est pas 
un style, mais une attitude relative a des savoirs et a 
des representations du monde. Aussi l'effort de 
rationalisation dans l'image de ce qui est peint, 
procede de l'amorce d'une nouvelle epistemâ, c'est-a- 
dire un ensemble de pratiques et de connaissances 
dans lesquelles s'enracinent les possibilites de 
pense-ern. 

L'ecriture, dont la presence etait fondamentalement 
indispensable a la peinture religieuse, au sens oü elle 
enonçait ce que visuellement on pouvait observer 

dans l'image, n'occupera plus qu'une place secondaire, 
voire anecdotique. En d'autres termes on n'attend 
plus que la parole sous sa forme transcrite dite "la 
verite", car cette derniere est a present l'oeuvre d'un 

' raisonnementfondee sur l'experience. C'est 
precisement i’experience de Bruneleschi, avec sa 
machine de vision qui atteste de la recherche au ' 
XVÖme siecle d'une science de l'image, comme il y a 
une science des mathematiques. Michel Foucault 
remarquera alors que "la verite trouve sa manifestation 
et son signe dans la perception evidente et distincte. 
Il appartient aux mots dela traduire lisiblement; ils 
n'ont plus le droit â en etre la marque". 

C'est peut ette dans le portrait des "Epoux Arnolfmi" 
peint en 1434 (National Gallery-Londres) par Jan van 
Eyck, que l'on peut trouver l'exemple manifeste des 
revolutions qui transformerent la sphere culturelle et 
artistique. L'inscription que l'on observe au coeur de 
l'image "]ahannes de Eyck fuit hic" (litteralement Jan 
van Eyck fut ici) est associee a la presence d'un miroir— 
rond dans lequel se reflete, derniere les époux, le 
peintre a son ouvrage. Sans interpreter ici le sens de ._ 
l'inscription au regard de ce qui est peint-, on verra 
dans cette affirmation precise une manifestation de ce 
neuvel esprit de logique et de demonstration dans 
lequel entre â cette epoque la societe" occidentale et 
dont la peinture est pour nous aujourd'hui le 
temoignage toujours vivant. 

Si on rapporte la presence de l'âcrit dans le portrait 
des epoux Arnolfini a celle de l'inscription presente 
dans "L'Annonciation" de Simone Martini (1333 - Les 
Offices — Florence), on se rendra compte de ce que ' 
l'enonce n'a plus la meme fonction. Pour l'une des 
peintures il s'agira d'attester de la realite d'une action, 
pour l'autre de reveler le mystere de la Grâce, et la 
vérité des Ecritures. - 

Dans cette nouvelle ere qui s'ouvre et oil l'on verra 
fleurir les Academics des Beaux-Arts au cours des 

_ siecles suivants, la capacite de jeu de l'ecrit est comme 
neutraiisee au profit des images du monde. 
Commanditaires et public d'amateur ont suscite le 
goüt de l'image realiste. Ce qui est peint, est alors ce 
que l'on voit, et la realite de ce que l'on voit doit ötre 
la verite de l'image. ' 

On impute generalement aux cı'ıbistes et aux 
dadaistes la paternite du grand derangement qu'a 
provoque la rupture avec l'ordre devenu alors 

177 

[T
I 



traditionnel de la perspective. Parce que l'ecrit ne 
peut plus operer la meme fonction d'enonciation qu'il 
avait dans l'art chretien, l'espace plastique oü se 
"rencontre â present les mots et les images se trouve 
toujours sous le signe de la perturbation" note Jan 
Kenis, avant d'ajouter plus loin "pres d'un siecle apres 
Dada et les cubistes, les mots introduits dans les 
beaux—arts ..., n'ont pas cesses d'etre perçus par 
beaucouP comme des cops etrangers qui portent 
atteinte a la purete du pictural, comme si- leur 
presence dans l'oeuvre d'art emanait d'une menace 
pour la verite picturale ". Sortant de la sphere qui leur 
a ete reservee, la litterature, les signes ecrits 
interviennent alors dans une Sphere qui leur est 
devenue etrangere, celle de l'esthetique visuelle (dans 
laquelle l'image n'est qu'une partie). Cette intrusion 
produit une gene bien comprehensible chez l'amateur 
d'art, car elle l'oblige 'a associer deux niveaux de 
codification differents : â cet egard l'exemple Classique 
de la peinture de Magritte "Ceci n'est- pas une pipe" 
(1928) montre bien la faculte d'un texte simple de 
vampiriser une image. On notera au passage que la 
Belgique est le fover d'une grande tradition artistique 
oü l'ecriture occupe une place essentielle depuis les 
freres van Eyck jusqu'â Marcel Broodthers. 

Si l'oeuvre de Magritte, comme beaucoup d'autres 
dans la peinture surrealiste, fonctionne â partir d'une 
dissociation des codes visuels et des codes svntaxiques 
de la langue, en sorte que le lien entre les deux reste 
mysterieux, le dessin de Duchamp intitule 
"L.H.0.0.Q." introduit â d'autre rapport; _de sens. A la 
fois jeu de l'intell'ect surla langue, et liberte de l'ecrit 
sur le visible represente, l'inscription fonctionne 
comme un metalangage: quelque chose qui ne serait 
pas de l'ordre de la langue, ni encore de l'ordre de la 
figure mais qui par-dela porte sens. 

Siune lecture attentive et phonetique permet 
' facilement de decrzypter, a la maniere d'un rebus, le 

sens des cinq lettres inscrites au bas d'une 
reproduction de la ]oconde, elle nous permet aussi 
d'envisager sur un ton ironique la question desormais 
Classique de l'interpretation des intentions de Vinci. 

Pour le plus grand nombre, l'esthetique du visuel au 
XXĞme siecle est proche du chaos, dispersee en 
myriade de courants et de singularites artistiques. Les 
categories bâties autour de la notion d'avant—garde 
sont comme le montre Luc F em; des assais pour 
depasser l'esprit romantique dans lequel nous pensons 

trouver l'essence de l'art. Il y aurait une essence de 
l'art dans la purete de l'image, dans la verite de la 
peinture. Nol corps etranger, nul signe equivoque, nul 
renvoi â une exteriorite du cadre, ne sont admis 
au trement qu'en tant que curiosite. Cette habitude eat 
au demeurant fort ancienne car elle remonte & la 
presence chez les collectionneurs, puls dans les 
musees, de cabinets consarcres aux curiosites ou aux 
bizarreries de la nature. II V aurait une verite et une 
purete de l'image, comme il y aurait une purete et une 
verite de la parole, de meme qu'un lieu de l'ecrit. 
Pourtant on s'accommade a peu pres de ces temps 
d'imureteen nous refugiant dans les valeurs süres, 
celles qui constituent un patrimoine et qui ont fait 
preuve d'endurance au temps. Cependant comme 
l'indique Ernest T. il faut etre rnefıant. Dans l'oeuvre 
intitulee "Mefiance" (1988 - coll. FRAC de Corse - 
Corte) et qui figure un amateur de tableau devant une 
peinture presentee par le galeriste comme etant 
moderne, Ernest T. fait dire â l'ama'teur "Cette 
peinture est-elle vraiment moderne? Aujourd'hui on 
falt si bien les imitations." Cette attitude-doit ötre - 
preconisee aussi bien vis—â—vis de ce qui se presente 
comme etant l'avant-garde elle-mâme, _que face aux 
dissimulations de la tradition sous l'apparence de la 
contemporeneite. La modernite n'est jamais donnee 
dans la forme, mais dans la pertinence du contenu, et 
l'on trouvera la matiere de l'oeuvre. 

La resurgence' de l'ecrit dans l'a'rt du XXémc siecle ne 
constitue pas en elle-meme le fait majeur de la 
modernite. Les usages 'de l'ecrit sont divers, depuls la 
formulation d'enonces metalinguistiques comme chez 
Duchamp ou Magritte, jusqu'â l'usage purement 

' plastique de textes ou de mots chez Kosuth ou 
Nannucci en passant par l'enonce syntaxe avec Enest 
T. L'intervention de l'ecrit n'est jamais neutre, sauf â 
etre videe de toute signifcation pour ne plus 
fonctionner que comme un element plaStique abstrait 

_ ain-si que l'on peut en voir beaucoup. Cependant parce 
que l'ecriture amene du sens et un autre contenu, lâ 
oü il y a deja une matiere, elle produira un surcodage 
duquel va naitre un sens nouveau que l'on pourra 
designer co'mm celui du contenu de l'oeuvre. Parce 
que l'ecriture est toujours la possibilite de ce rajout de 
sens, elle influe dans le proces dela modernite de 
l'art. c'est—'a-dire dans la_ recherche d'une expression 
qui traduiseles preoccupations esthetiques d'une 
epoque. Aussi, c'est l'ouvrage. de l'institution que de 
montrer comment les structures longues de l'histoire 
sont productrices de formes et de sens aujourd'hul. 
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"DOĞA" VE "KÜLTÜR" 
_ ARASINDA TABULAR 

Mahmut Mutmarı 

Bilgi sınırındaki "Bilmiyorum" da 
bilgiye ilişkindir. Bu sözü her zaman 
her şeyi bildiğimizde, çok erken -ya da 
çok geç, ne bildiğimi artık bilmediğim 
zaman, söyleriz. 

Maurice Blanchot (1) 

Durkheim'den Freud'a kadar modern düşünce tabuları 
. olumlu bir olgu olarak kabul etmiştir. Doğayı 
kültürden ayıran en önemli yasaklama olan tabu, 
temelde insan topluluklarının sakin, akılcı ve düzenli 
işlemesini olanaklı kılmakla yükümlü görülür. Bu 
bakış açısıyla doğa, şiddet ve aşırılık; kültür de bu 
şiddetin, insan eylemi ile dönüştürülerek etkisiz hale 
getirilmesi -insanı "insan" yapan bir uygulama olarak 
görülür. 

Fransız düşünür ve yazar Georges Bataille tabulara 
olan bu modern yaklaşım çizgisinin en ilginç 
temsilcisidir. Bataille'in tabu üzerine olan çalışması, 
sanat tarihi de dahil olmak üzere, felsefe, psikoanaliz, 
antropoloji ve siyasal iktisatı bir araya getirmiştir. 
Sonuçta yalnızca bu farklı alanlarda elde edilen 
bulguların doğru bireşimine ulaşılmakla kalınmamış, 
aynı zamanda, belki de daha önemlisi, tabu, karşı 
çıkma ve sanat arasındaki karmaşık ilişkileri irdeleyen 
özgün bir tartışma da gündeme gelmiştir. Bu bildiride 
Bataille'in yaklaşımı, son zamanlarda Yapısalcılık 
Sonrası (Post—Strüktüralizm) metinler bağlamında 
irdelenmiştir. ' 

Roland Barthes, Bataille'in çalışmasını, sınıflandırma 
zorluğundan ötürü "yıkıcı" olarak tanımlamıştır (Z). 
Metinlerin dahil edildiği sınıflar aynı zamanda okuma 
kodları ve düzenleri de oldukları için, bu sınıflandırma 
zorluğu, okuma zorluğunu da beraberinde getirir. 
Felsefe, toplumbilim ve edebiyat aracılığıyla 
açımla'nan bir çalışmadan, her hangi bir kesin ve net 
başlangıcı yitirmiş görünen bir metinden nasıl anlam- 
çıkartılır? Belki de en iyi başlangıç noktası, kolayca 
oturtulabilen ya da tanımlanabilen bir kavramdan çok, 
daha değişken bir kavram olmalıdır: "Genel ekonomi". 

Genel ekonomi, egemenlik sınırları içine girer. 
Bataille, egemenlik ve genel ekonomi kavramlarını, 
Hegel'in efendi-köle anlatısından hareketle 
geliştirmiştir. Bataille'in Hegel'le tanışması Alexander 
Kojeve'in konferansları aracılığıyla olmuştur (3). Tarih, 
insanın, anlam ve doğruluğunun öz-yapısıdır. Efendi- 
köle anlatısı, basit bir tarihsel evrim anlatısı olmayıp, 
bu evrim ya da öykü, anlam ve doğruluğun 
yerleşmesinin bir yolu ve tarihin kendisinin anlam ve 

* doğrusudur. Phenomenology of Spirit'in (Tinin _ 
Fenomenolojisi) açımlanmasındaki efendi-köle 
diyalektiği, bilincin "kendinde"n özbilincin "kendisi 
için"e geçişin öyküsüdür. Kendi doğrusunu. ve 
kesinliğini kendinde kurabilmek için özbilinç, başka 
bir özbilinç tarafından tanınmayı bekler. Bu iki 
özbilincin karşılaşmasında biri ölümden korkmaz ve 
yaşamını riske atar, öbürü ise bunu yapmaktan 
korktuğu için ölümden ko'rkmayanı tanır. Bunlardan 
birincisi efendi, ikincisi ise köle olur. Köle, onun ' 
çalışmasını-n ürünlerini tüketen efendisi için çalışır. 
Ama anlatının bir de garip çevrimi vardır; efendi de 
köle tarafından tanınmak durumunda kalırken, 
kölenin bazı avantajları da var gibidir, örneğin köle, işi 
ve aletleriyle doğrudan ilişki içindedir ve kendi 
imgesinde efendisininkinden bağımsız bir bilinci 
'vardır. Sonuçta köle, üretimle olan doğrudan ilişkisi 
aracılığıyla efendisini devirir ve kendi kendinin ' 
efendisi olur. 

Bataille, Kojeve'nin dikkat çektiği anlatının bir yönü 
üzerine yoğunlaşarak, efendinin, başka birinin 
tanımasına gereksinimi olduğu için, bilincinin aşağılık 
bir bilinç olduğunu söyler. Daha da önemlisi Bataille, 
Hegel'in anlatısındaki stratejik bir noktaya daha 
dikkat çekererek efendinin, riske attığı yaşamını, 
aslında korumak zorunda olduğunu belirtir. Bir başka 
deyişle "Hegel, 'yaşam ekonomisi' olmadan özbilincin 
üstün kanıtının ortadan kalkacağı için efendinin 
yaşamının korunmasında ısrarlıdır" (Richman:1982:66). 
Bu noktada Jacques Derrida'nın, Bataille'i okuması 
önem kazanmaktadır, çünkü, Derrida genel ekonomi 
ve egemenlik kavramlarına özel bir önem vermiştir 
(4). Bataille, Hegel'in salt soyut olumsuzluk dediği saf 
ve basit ölüme karşı, işin ve özbilincin doğruluğunu 
yok edebilmek için, "egemen işlem" kavramını ortaya 
atmıştır. Bataille'in egemen işlem kavramı, işe 
yaramayan ve anlamsız bir olumsuzluktur. Egemen 
işlem, akılcı ve işe yarar üretim dünyasının dışında, 
bedensel enerjiyi tüketen bütün deneyimleri, gülmek, 
erotizm, özveri ya da kutsallık deneyimi ile şiirsel 
coşkuyu ima eder. Egemen işlem, işe yaramayan ve 
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anlamsız bir olumsuzluk olarak, efendinin göze 
alamayacağı ve mutlak anlam kaybını riske atan 
mutlak risk ile ilgilidir. Böylece sınırları aşılanı koruma 
yöntemi olan diyalektiğin ötesine geçer. Hegel'in 
buradaki stratejik kavramı aufhebung'dur. Sözcük, 
Almanca'da hem aşma eylemini, hem de sınırları 
aşmayı tanımladığı için, sınırları aşılan aynı zamanda 
korunmaktadır da. Efendi yaşamını riske atarak onu 

' korur. Derrida, "Bataille, yaşam düzeni ile yaşamın bu 
zaferine güler" der. Bu gülme bir egemen işlem 
örneğidir. Bataille, olumsuzun işini ciddiye almaz; 
gülerek, olumsuzu öyle uçlara iter ki, olumsuzun artık 
yoluna devam etmesi ve anlamla doğrüyu üretmesi 
olanaksızlaşır. Egemen başarıya ulaşamaz ama, bu 
başarısızlık, Hegel'in efendisininkinden farklıdır. 
Efendi, kölenin işine ve onu tanımasına bağımlıyken, 
egemenin başarısızlığı mutlak anlam yitimidir. 
Egemen işlem, diyalektiği kesintiye uğratarak 
Bataille'in metnini, onun deyişiyle "genel ekonomi"ye, 
yani yitim alanına, tüketime, aşırı sevince ve özveriye 
açık hale getirir; Genel ekonomi, ekonominin 
tutumluluk eğiliminin kırıldığı ve anlam ile 
doğruluğun kendine değil, kendinin ötekisine, anlam 
dışı ve bilgisizlik, anlamın temelsizliğine bağlandığı 
yerdedir. Olumsuzun işini ciddiye almamakla, 
tutumlu davranarak kendine dönüşü sağlamak olan 
işini yapmasına izin vermemekle Bataille, 
Hegelcilik'in bir kör noktasını, korumama (aaa-reserve) 
noktası olarak açığa çıkarır. Yıkma, bastırma, ölüm ve 
özveri "öylesine köktenci bir olumsuzluk" oluşturur ki 
"sistem içinde artık bir olumsuzluk olarak 
belirlenemez ve böylesi bir harcama, saklamayı artık 
olanaksız kılan bir nokta yaratır" (Derrida:1978:259). 
B'u mutlak harcama, sözcüklerin sürekli kaydırıldığı ve 
anlamlarının değiştirildiği yeni bir yazı biçimini 
belirtir. "Efendi" sözcüğü yerine, benzer ama far-klı' 
"egemen" sözcüğünün konulması, bu yazının ilk ' 
uygulaması olarak görülür. 

' Bataille'in antropolojik verilere, kutsala, özveriye, 
birbirine benzeyen yitim ve tüketim deneyimine, 
şiirsel deneyime, gülmeye ya da erotizme yönelten bir 
“okuma ve Hegel'in yön değişimidir. Böylece Bataille, 
ekonominin modern örgütlenmesi üzerine damgasını 
vuran ve ortodoks Marksçı eleştiri tarafından da 
paylaşılan bir yararlılık eleştirisi geliştirmiştir. Modern 
ekonominin ufukları verimlilik ilkesiyle hem 
tanımlanır, hem de'sınırlanır.'Bataille bu ekonomi - 
kavramını koruma ve saklama ilkesine dayandığı ve 
işe indirgenemeyecek olgu ve deneyimi tanımadığı 
için sınırlandırılmış olarak tanımlar. Yararlılıkve 

kazancın, dolayısıyla da biriktirmenin birincil güdü 
olduğu sınırlı ekonominin tersine, genel ekonominin 
etkinlik alanı—yitim ve tüketimle, işe yarayan işle ' 
değil, işe yaramayanla, aşırı tüketim enerjisiyle 
tanımlanır ve edebiyat, erotizm, yetenek ve özveri ' 
deneyimleri ile belirlenir. Sınırlı_ekonomi iş ile 
anlam, bilgi ve doğruluk üretme alanlarıyken, genel 
ekonomi, tüketim, anlamsızlık ve bilgisizlik alanıdır. 
Ama aklın egemen olduğu sınırlı ekonomi, bir çok 
açıdan genel ekonomiye, yitim ve özverinin garip 
mantığına bağımlıdır. Tüketici, neşeli ve kutsal 
niteliğiyle genel ekonomi alanına ait deneyimler, 
toplumsal varoluş bağlamında, aklın, işin ve 
verimliliğin yararlarından daha az önemli değildir. 
Ancak Bataille'in niyeti, yalnızca sınırlı ekonomi 
kavramı yerine genelleştirilmiş bir kavram koymak ya 
da çöZümlemeye daha fazla olgu katmak değildir. 
Sınırlı ekonomi olmadan genel ekonomi olamaz; bu- 
kavramlar birbirinden ayrılamaz. Onun amacı bir tür 
deneyim yaratmak, öz—güven ile iş, akıl, anlam ve 
doğruluk kavramlarındaki tutumluluğu bozacak bir 
yazı tarzı geliştirmek ve kendi ötekisini oluşturan her 
türlü belirsizliği aktarabilmekti. ' 

İşleri daha da karıştıracağını düşünerek, şimdi 
Bataille'in yasaklamanın yapısına ilişkin savını ele 
almanın yararlı olacağı kanısındayım. Buraya kadar, . 

' genel ekonomi kavramının nasıl gülünecek bir 
şeyden, akıl işini (yani olumsuzluk) ciddiye almama 
eyleminden üretildiği gösterilmiştir. Bataille bunu 
ciddiye alsaydı ya Hegelci olurdu ya da karşı-Hegelci. 
Yukarıdaki okumada dikkat edilmesi gereken şey 
Bataille'in hiç bir zaman Hegel’i tam anlamıyla 
reddetmediğidir. Tersine, Bataille, Hegelci metinlerle, 
onların "açık-seçik" niteliğini bozabilmek için 

. ilgilenmiştir. Bu ilişki çoğu kez Hegelci felsefenin 
kavramsal dizilerine son derece belirsiz yollarla 
başvurmak zorunda kalan bir ilişkidir. Bataille'in 
tabulara yaklaşımı, bazı yüzeysel benzerlikler 
taşımasına karşın, çağdaşlarının ve kendinden 
öncekilerin .çoğundan farklıdır. Bunda, kullandığı 
Hegelcidiyalektiğin stratejik bir rolü vardır. Bataille'in- 
savının özü, biçimsel olarak Hegel'ci'dir: Tabular akılcı 
bir toplum düzenini olanaklı kılsa da kendileri akılcı 
“bir temele sahip değildirler (5). Bataille, insanları 
neyse o yapanın akıl gerektiren iş ya da üretim olduğu 
gözleminden hareket etmiştir a_ma, akıl bir başına 
insanları hayvanlardan ayırmaya yetmez. Şiddet ve 
aşırılıkla özdeşleşen _doğayı bastırarak, akılcı ve verimli 
bir iş dünyasını olanaklı kılan tabulardır. Dolayısıyla 
bir dizi temel yasak, topluma, topluma, iş bölümü ve 
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işlevsel bir örgütlenme: -sınırlı ekonomi sağlar.Ama, bu 
hedefe ulaştıktan sonra tabular akla değil, duygulara 
seslenir. Eğer toplumsal yaşamımızı düzenleyen 
yasaklamalar akılcı bir temele dayansaydı, adam 
öldürme yasağı ile savaşın şiddeti ve ordulara olan 
borcumuz arasındaki çarpıcı farklılığı nasıl açıklardık? 
Bataille, bu soruyu şöyle yanıtlar: 

...akıl dünyasının üzerine kurulan tabular akılcı 
değildirler...Öncelikle, şiddete karşı sakinlik, iki 
dünya arasına net bir çizgi çizmemize yeterli 
değildir. Eğer karşıtlık bir biçimde şiddet 
üzerine kurulmamış olsaydı, eğer şiddet içeren 
bazı duygular, şiddeti herkes için korkunç 
kılmasaydı, akıl, tek başına bu değişen sınırları 
yeterince güvenilecek biçimde tanımlayamazdı 
(1986:63). 

Bataille'e göre, tabuların, soyut akılcı mantıkla ilişkisi 
olmayan akıl dışı yapısı göz ardı edilmemelidir. Aklı 
ve mantığı bulanın kendisi mantıksal değildir. 
Yasaklamanın işleyiş biçimi, onu, sınırları aşmayla 
diyalektik bütünlük içinde görebilmemizi engeller. 
Tabuları çiğnemek ya da sınırları aşmak onların yok 
olmasını sağlamaz. Tam tersi "tabular çiğnenmek için 
vardır" diyebilecek kadar bile ileri gidebiliriz 
(1986:64). Bataille, adam öldürme yasaklanmamış 
olsaydı acaba savaşlar olabilirmiydi sorusunu sorar. 

Bataille, Eroticism'de okuyuculara, genelde erotizmin - 
ya da dinin, her şeyden önce "yasaklama ve sınırları 
aşma arasındaki dengeyi" anlamadan hiç bir biçimde 
tartışılamayacağını söyler (1986:35). Burada "sınırları 
aşma ve yasaklamanın, eşit ve karşıt deneyimleri", 
yani "ikili bir deneyim" söz konusudur (a.g.e.). Erotik 
ya da dinsel imgeler, insanlarda sınırları aşma ya da 
yasaklama davranışlarına yol açabilir. 'Ama, sınırları 
aşma davranışı, hiç bir zaman yasaklamanın doğal 
görünmediği "doğaya geri dönüş" tavrıyla tam tamına 
aynı değildir. Sınırları aşmanın tabuları ortadan 
kaldırmayaoağı düşüncesine dayanarak, sınırları 
aşmanın "hukuk ve kuralları çiğneme arasındaki derin 
karmaşıklık" gibi (a.g.e.), tabuları bastırmadan askıya 
aldığı görülür. Jacques Derrida, Bataille'in, genel 
ekonomi kavramı üzerine kaleme aldığı makalesinde 
bir dip nota dikkat çeker: "Bu işleyişin, çevrilmesi çok 
güç olan Almanca aufheben; bastırmadan aşma, 
sözcüğünün tanımladığı diyalektik evreye denk düşen 
Hegelci yapısını vurgulamaya gerek yoktur" (a.g.e.). 

Burada Jacques Derrida'nın önerisini izleyerek 
Bataille'i, Bataille'e karşı okumalıyız. Aıjkabmıg, 

Hegel'in "mükemmel bir kurgusal kavram" olarak 
tanımladığı bir kavramdır. Diyalektiğin itici gücü, 
hatta diyalektiğin kendisidir. Bataille'e göre 
"bastırmadan aşma" tanımında auf/leğen, aştığını ya da 
olumsuzladığını bastıran değil, saklayan bir sınır aşma 
eylemini tanımlar. Jacques Derrida'ya göre: 

Bir belirleme, bir belirlemenin gerçeğini açığa 
çıkartan bir başka belirlemede olumsuzlanır ve 
saklanır. Kişi, sonsuz belirimsizlikten sonsuz 
belirlemeye geçer ve sonsuzluk korkusunun 
ürettiği bu geçiş, sürekli olarak kendine anlam 
yükler. Aufhebung, mutlak bilgi çevresi içine 
alınır ve sınırlarını hiç bir zaman aşmaz, işin 
bütünlüğünü, yani huku ğu vb'yi hiç bir zaman 
askıda bırakmaz(1978:275). 

Bu nedenle Derrida, aufiebung’un iş dünyasına, 
"bütünlüğünde yasaklama olarak algılanmayan 
yasaklama dünyası"na (a.g.e.) aittir. Sınırlı ekonomiye 
aittir, bir yasaktan öbürüne geçiştir, yani tarih, bir dizi 
diyalektik olurrisuzlama olarak, yasaklamanın 
doğrusudur. Ancak Derrida, Bataille'in, anlam 
dünyasını anlamsızın dünyasına bağlayan sınır aşma 
ilişkilerini belirtebilmek için aufhebung'un boş 
biçimini kullandığını da vurgular. Bataille'in metninde 
bu şöyle elde edilmiştir: Buradaki örtük varsayım, 
Hegelci okumanın bu noktada yeterli olmayıp, 
Bataille'in metninin gerisine düştü ğüdür, çünkü 
Bataille, Hegel'in kavramlarının güvenilir emellerini 
sarsarak ve anlamın yönünü değiştirerek harekete 
geçirir. Hegelci varsayımı sürdürürsek, Bataille'in 
çözümünde, aufhebung'u eksiksiz, tam bir anlam 
dairesi olarak görebiliriz. Bu okumada Bataille'in genel 
ekonomi kavramının yeri yoktur. Mantığın kendisi 
olan bu Hegelci mantıkta yasaklamalar ve sınır 
aşmalar birbirlerinin karşıtı olmayıp, yasaklama, sınır 
aşmanın sınırını aşma olarak ikisinin birleşimidir. 
Bunun sayısız örneği olabilir; Bataille'in deyimiyle, 
gerçekten "açık-seçik"tir ve Derrida'nın belirttiği gibi, 
anlam ve doğruluğu üretme sürecinin ta kendisidir. 
Kendisini Hegelci sorunsalın içinde gören psikoanalist 
Jacques Lacan buna iyi bir örnek olarak Racine'in 
Athalie'sindeki Abner'in Hıristiyanlığı kabul edişini 
verir. Abner'i kimse Hıristiyanlığı kabul etmeye ikna 
edemezken Joad ona kutsal gücün (Tanrı'nın) bütün 
dünyasal güçlerden daha korkutucu olduğunu 
söyleyerek ikna etmiştir. Aksi halde, iyiliği, güzelliği 
ve doğruyu temsil eden Tanrı, kötülüğün, aldatmanın 
ve çirkinliğin özdeksel ve dünyasal güçleri ile nasıl 
savaşırdı? (6) Bataille, Baudlaire üzerine yaptığı 
çalışmada İyilik ve Kötülük arasındaki karmaşıklıkla 
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ilgili benzer bir tema geliştirmişti. Tabii burada 
aufhebung kavramının, bastırmadan sınırları aşma, 
yani sınırları aşmanın sınırlarını aş mayla bir 
ekonominin kastedildiğini anlamak gerekYok 
etmeden ama saklayarak sınırları aşmak, mükemmel 
bir kurgusal kavram, sınırlı dar anlamıyla 
tutumluluktur, ekonominin bu dar anlamıdır. 
Bataille'in bakış açısıyla ve Derrida'nın deyişiyle 
aufâebmg olumsuzluğu, salt harcamayı takside 
bağlayarak (amortize ederek) bir yatırıma dönüştürür" 
(1978:257). Ama eğer tabular ve sınırları aşma 
diyalektik bir bütün oluşturursa, tabular dünyasını 
geride bırakan bir tür sınır aşma olarak ya da tabular 
dünyasına aldırmayan egemen işleyiş nereye 
yerleştirilir? Bataille, burada Hegelci kavramsal 
sistemin yönünü nasıl değiştirmiştir? 

Michel Foucault, "Preface to Transgression" başlıklı 
denemesinde Bataille'i, Hegelci olumsuz yorumun 
sınırlamalarından kurtarmaya çalışır. Bataille'in 
sorunsalını açımlayan paradoksla başlarsak, Bataille'in, 
"sınırı, onun varlık sınırına taşırsak, sınırları aşma, 
sınırı, kaçınılmaz yok oluş gerçeği ile karşı karşıya 
bırakır"; "sınırları aşmanın sınırla ilişkisi siyah beyaz 
olmayıp, biriyle başka birini karşılaştırma peşinde 
değildir" _(1980:34-35). Foucault, Bataille'in sınırları 
aşmayı ele alışında yeni bir kanıt biçimi bulmuştur: 

Sınırları aşma olumsuz hiç bir şey barındırmaz 
ama, sınırlı varlığı kanıtlar -sınırları aşma, ilk kez 
bu bölgeyi var olmaya açarken, atladığı 
sınırsızlığı kanıtlar. Ama buna paralel olarak bu 
kanıtlama olumlu hiç bir şey barındırmaz; tanıma 
bağlı olarak hiç bir sınır onu engelleyemeyeceği 
için, onu hiç bir içerik bağlamaz (1980:35-36). 

Derrida genel ekonomi kavramının ve onu niteleyen 
işlemin, egemen işlem, Bataille'in Hegel'i taklit 
etmesini anlamak için stratejik kavramlar olduğunu 
gösrererek bunu daha da öteye götürmüştür. Bataille, 
genel yazı dediği ve anlam ya da anlamsız yitimine, 
anlamın temelsizliğine bağlanan yeni bir yazı biçimi 
önermektedir. Genel ekonomi yazımı ya da 
genelleştirilmiş yazım, yeni kavramlar yaratmaz ama, 
eskilerini yeni bir biçimde kullanır; birbiri içine 
kayarak temelsiz anlam olarak oyun ve ras tlantıyı 
kanıtlar. Foucault yukarıda, Bataille bağlamında 
sınırları aşmanın ne olumsuz, ne de olumlu olmadığını 
söylerken bunu kastediyordu. Aynı kavramlar 
kullanılmış ama, bunlar şimdi anlam değişimine 
uğrayarak, kendilerini yıkmışlardır. Oyun kural olarak 
kanıtlanınca, genel yazım, söylemin ve hukuğun 

sınırlarını aşar ama, bu tür bir sınır aşma aştığı şeyi de, 
yani belirleyici söylemi ve hukuğu da onaylar. Bataille 
burada, söz konusu işlemin Hegelci yapısına 
gönderme yapmak zorundadır. 

Tabu ve sınır aşmanın bu garip diyalektiği içinde 
' sanatı nereye koyarız? Kutsalın, iş ve aklın din dışı 

dünyasını yönetir ve düzenler görünmesine neden 
olan bu "türetilmiş" geçiş içinde sanatın vazgeçilmez 
bir rolü vardır. Burada sanatın anlamı, işin akılcı- 
teknik dünyası karşısında bir oyun'dur. 

Bataille, Paris yakınlarındaki Lascaux mağaralarındaki 
ilkel duvar resimleri üzerine yazdığı bir makalede, bu 
resimleri, güçlü bir hareket ve aşırılık duygusunun 
beklenmedik sonuçları olarak mucizevi bulduğunu şu 
sözlerle açıklamıştır: "...insanlar aniden hareketlerin 
hızına kapılarak, beklenmedik biçimde sarhoşluğun 
ötesine geçiyor ve güçlü bir alkolün verdiği gibi bir 
güç duygusu kazanıyor. Yeni bir hayat başlıyor..." 
(1955 :23). 

Bataille'in yaklaşımındaki özgünlük, onun bu aşırılığa 
olan hayranlığında yatmaktadır. İlkel sanat taklitçi bir 
fîgürasyon sayılabilir ama, Bataille'e göre bu taklitçilik 
bilerek yapılan bir başkalaştırmadır (alteration). 
Bataille, hayvanların son derece ayrıntılı 
betimlenmesine karşın, insanların biçimsiz ve insana 
pek benzemeyen biçimde betimlenmiş olmasına 
şaşmıştır. Bataille başkalaştırma kavramını iki anlamda 
kullanır: i) ölü bedene benzer biçimde nesnenin 
kısmen bozulması, ii) bütünüyle ötekisine denk düşen 
heterojen bir yapıya geçme. Başkalaştırma (alteration) 
kavramının dinsel çağrışımı (bütünüyle öteki, altar) 
açıktır. Kavram ayrıca Bataille'in yukarıda belirttiği 
genelleştirilmiş yazı niteliklerini de, yani anlam dışı 
ilişkisini ima etmekte; başkalaştırma, genel ekonomi 
alanına bir açılım sağlamaktadır. 

Bataille' in ilkel sanat üzerine yazdığı makale ile ilgili 
Steven Ungar şu gözlemde bulunmuştur (7): 

Başlangıçta her hangi bir yüzeysel yeterlik ve 
başkalaştırma, grafomani (çoğu kez çocuklarda 
görüldüğü gibi) gibidir; daha geç bir evrede 
grafomani bazı nesnelere sınırlanmış ama, bu kez 
konu, seçilen bir nesne üstüne (tipik örneği 
graffiti) çizilmiştir. Genel olarak başkalaştırmayı 
niteleyen özellik, bozmadan geçen bir kanıtlama 
duygusudur: Yetişkinlerin ya da çocukların, 
boyaya batırdıkları parmaklarını, yolda yürürken 
kapı ya da duvar yüzeylerine, oradan geçtiklerini 
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belirten izler bırakacak gibi sürmeleri, 
kişiliklerini kanıtlama gereksiniminden doğar. 
Başkalaştırma da tekrara dayanır; yeni bir nesne 
de birbirini izleyen biçimbozmalara uğrar (bu. 
insan figüründen çok hayvan figürleri için 
geçerlidir). Aynı bozma ve yıkma olgusunun 
çağdaş sanatta da gözlemlenebilmesi önemlidir. 
B'ataille için bu başkalaşnrma olgusu, sanatın 
özünü oluşturur ve bunu destekleyeniçgüdüler 
sadistikti—r (Ungar:1990:251-252). . 

Çarpıcı olan hayvan betimlemelerinin korku nesneleri 
_ olarak verilmiş olmasıdır. Ungar'ın öne sürdüğü gibi, 

kutsallık alanı içindeki hayvan kazımaları, insan 
paradoksunu'n bir işaretidir; insan varlığına geçiş, insan 
dışı biçimlerdeki farklılık ve ötekilikle karşı karşıya 
gelmek demektir; hayvan öğesi, korku nesneleri 
olarak bulunur (1990:256). Bataille, tabuların geçmişi 
bugünden ayırdıklarını kabul etmekle birlikte, 
tabuların, böylesi bir geçmişi ya da kökeni tanımlamak 
ya da görselleştirmekten (illustrate) çok, onların _ 
üretimi olduğu konusunda ısrarlıdır. Bataille, simgesel 
köken üretimini bir "mucize" olarak niteler ve bunu 
bir-sınır aşmanın sahnelenmesi, "basit bir köken değil, 
çeşitli göstergelerin aşırılığı" olarak tanımlar. Ama 
hayvan yaşamından insan yaşamına geçiş is ter istemez 
tamamlanmamıştır, hayvan figürlerinin durumu 
belirsizdir, çünkü; her ne kadar sanatın doğuşu aşırılık 
ya da salt yaşam ve ölüm bağlamında var olmanın . 
sınırlarını aşmak (yani sınırlı Hegelci ekonomi alanının 
sınırlarını aşmak) olarak anlaşıldığı için, _yapıtın profan 

. dünyası sonra da sürer. Böylece, hayvan figürlerinin 
belirsiz durumu, aynı zamanda, figüratif betimlemenin 
ve sanatın "kökeni"ndekini ortaya koyar: 
"Başkalaştırma" -bir yıkma ve başkalaştırma ve her 
şeyden önce köken kavramını yıkan ötekini yaratma 
eylemi. Dolayısıyla taklidi, tekrarı ve'tasarımlamayı 
(betimlemeyi) niteleyen başkalaştırmadır. 

Bu yaklaşım, ilkel sanatın işlevsel olduğunu kabul 
eden basmakalıp (geleneksel) açıklamayı ortadan 
kaldırır. Ayrıca sanat tarihinin, akıl ve teknoloji 
tarihini yansıttığına inanan geleneksel anlatıdan farklı 
bir anlatımın habercisi;'görsel gerçekliğin artma 
derecelerinin evrimsel anlatısıdır. Eğerbaşlangıç, ister 
istemez kendi geçmişinin ya da kökeninin simgesel 
sahnelenmesiyse, bu sürece, kültürün kültürü olma 
süreci denebilir. Bataille'i daha da zorlarsak, 
Derrida'nın öne sürdüğü gibi, Bataille'i, Bataille'e karşı 
okuyarak, bu simgesel eylemin kendi yönü ya da ' 
yöneliminden uzaklaşmaiıyız. Bu kurgu tabudurz 

İnsanın belirtik biçimde ayrıcalıklı olduğu bu tek 
yönlü sürecin tersine, kültürün kültür olma sürecinin 
ister istemez ötekisi tarafından nasıl işaretlendiğini 
görebilmeliyiz: Deleuze ve Guattari'nin önerdiği 
koşulları kullanarak, ikinci derecede ya da azınlıkçı 
hayvan olma süreci. Gilles Deleuze ve F elix Guattari 
A Thousand Plateaus'ta dikkatlerimizi, sınırlardaki, 
sınırların ve kenarların asıl varlıkları olan bütün ikinci 
derece süreçlere çekerler (8). Bataille, "hayvan bir 
korku nesnesi olarak kalır" ve ister istemez doğanın 
şiddeti ile yüzyüze gelen kutsallığın şiddetini temsil 
eder ve onu kültüre dönüştürür dediği zaman, acaba 
tabu kurgusunu oluşturan aynı hareketi tekrarlamıyor 
mudur? (9) Bataille, hayvan figürünün belirsizliğinden, 
tabulardan ya da sınır aşmalardan nasıl kaçınır? 
Kültürün kültür olma süreci içinde üretilen farklılığı 
ve ötekiliği, bir reddetme eyleminin sonucuna 
dönüştürmez mi? İnsanı, doğrusal evrimin konusu 
olarak kabul etmekle Bataille, insan ve hayvan gibi iki 
hetorojen dizi arasındaki karşıtlığa ve ilgiye gözlerini 
kapatıyor olmuyor mu? 

Kültürün kültür olması, "en geniş anlam"da bir yazı 
aracılığıyla işaretlenip, açılmalıdır: Derrida'nın 
vurgulayacağı gibi, bu yazı, ürettiği simgesel geçmiş ya 
da dıştan ("doğa") daha eskidir. Kültür, kültür olurken, 
ötekisi olarak doğayı, uzaklaştığı kökeni üretir. Bu 
yazı tabuların ve yasaklamaların aracı olabilir ama, 
anlamı henüz çözülmemiştir. İnsanları hayvanlara ve 
doğayı kültüre dönüştüren yazı ya da yazıtın sonu 
yoktur; her zaman ortada olan bir gösterge, her zaman 
iki yönde işleyen bir sınır—göstergesi, çokıboyutlu bir 
gösterge ya da sürekli başkalaşan, sürekli başka yeni 
göstergelere dönüşen bir gösterge olarak kalır. 
Konusunu kurgusal ayrımının şu ya da bu yanına 
oturtmaktan çok, yalnızca bir ve aynı hareketle bir 
ölçüye kadar kurduğu ayrımı çözmeye çalışır ya da ' 
hareket halindeki bu ayrımı kullanır; kültür, kültür 
olma sürecinin ortasında, kendi telosunu ve 
kesinliğini, kendi olağanlığını ve insanlığını soruşturan 
bir dizi başka oluşlara dönüşür. Bataille'in 
"başkalaştırma"yı vurgulayan sadistik içgüdüleri, 
uygulanırken çözülür, hatta belli bir mazoşizme yol 
açar: Her zaman başka ve ikincil başkalaştırmalar 
olduğundan, bu başkalaştırma süreci yalnızca bir 
nesneye karşı bir özne koymakla kalmaz, kendini ' 
başkalaştırma eylemi içinde hem öznesini, hem de 
nesnesini de yitirerek, kendini, kendinden başka 
yapar. Hayvan aracılığıyla dolambaçlı bir yoldan insan 
dünyasına dönmek ve dolayısıyla bir kültür 
oluşturarak, homojen ve teleolojik bir insan kimliğinin 
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ayırt edici özelliğini. pekiştirmek yerine, kültürün, ' 
kültür olma süreci -kendilerini başkalaştıran bu süreç 
içinde, insanlar kendilerinde ötekisini'keşfederler, 
kendilerini dışa açarak ve Bataille'in diyeceği gibi, 
kendilerini evrenin sürekliliği içinde yitirebilirler. 
(Bunu yalnızca insanların yaptığını'söylemek 
tartışmalıdır, doğa-kültür ayrımını sorgulamanın, 
bunun sınırlarını sorgulamak olacağı için, sınırı 
olmadığını söylemek yeterlidir). 

Sanat, kendini öteki yapmanın ya da öteki olma 
sürecinin adlarından biridir. Foucault'nun sözleriyle, 
hiç bir olumsuzluk içermeyen bir sınır aşma ve olumlu 
hiç bir şey taşımayan onaylama, içerik ya da sınırla 
sınırlı olmayan sanat, her zaman üretimine katkıda 
bulunmakla birlikte tabularla ilgilenmez. Bu, sınır 
olmadığı için değil, sınırın aynı zamanda, kendi 
ötekisinin, doğa ve kültürün birbirine dokunduğu orta 
bölgede bulunmasından kaynaklanır va Bataille'in 
sözleriyle "hızlanmaya yakalanmış" olarak şeyler 
yeniden harekete geçer, yeni bir yaşam başlar. 

Notlar: 

1. Mark Taylor (ed.), Deconstrucrion in Context: 
Literature and Philosophy (Chicago Üniversitesi 
Basımevi, Chicago, 1986, s.1) adlı kitaptan yapılan 
Maurice Blanchot alıntısı. . 
2. Barthes için Bataille'in "me'tinsellik" dediği şeyin 
bir örneği: "Metni oluşturan... eski sınıflandırmalar 
bağlamındaki bastırıcı gücüdür. Georges Bataille gibi 
bir yazarı nasıl sınıflandırırsınız? Öyle zordur ki, 
edebiyat el kitapları çoğu kez, metinler, belki de 
sürekli bir metin yazarı Bataille'i göz ardı etmeyi 
yeğlerler" (Michele Richman, Reading Georges 
Bataille: Beyond the Gift [John Hopkins Üniversitesi 
Basımevi, Baltimore, 1982, s.2] adlı kitabından alıntı). 
Ayrıca bkz. Roland Barthes, "F rom Work to Text", 
The Rustle of Language (çev. Richard Howard, Hill 
and Wang, New York, 1986), 5.58. 
3. Alexander Kojev'e, Introduction to the Reading of 
Hegel (Basic Books, New York, 1969), özellikle 2. ve 
3. bölümler. Ayrıca bkz. Georges Bataille, "Hegel, 
DeatH and Sacrifice", Yale French Studies, 78, 1990, s. . 
9—28 - 
4. Bataille'in Hegel'i taklit ederek yönünü 
değiştirmesi konusu için bkz. Jacques Derrida "F rom 
Restricted to General Economy: A Hegelianism- 
without Reserve", Writing and Difference (çev. Alan 

Bass, Chicago Üniversitesi Basımevi, Chicago, 1978), 
özellikle s. 254-262. 
5. Ayrıca bkz. Georges Bataille, M M  
Sensuality (City Lights Books, San Francisco, 1986), 
3.29—146. - 
6. Bkz. ]acques Lacan, Le Sâminaire III (Seuil, Paris, 
1981), s.303. Lacan'ın savının bir özeti Slavoj Zizek'in I . 
"The Limits of the Semiotic Approach to 
Psychoanalysis" (Psychoanalysis and..., ed. R. 
Feldstein ve H. Sussman, Routledge, New York ve 
Londra, 1990) adlı kitabında da yayımlanmıştır (8.89- 
90). - 
7. Steven Ungar, "Phantom Lascaux: Origin of the 
Work of Art", Yale French Studies, 78, s.246—262. 
8. Gilles Deleuze ve Felix Guattari, A Thousand _ 
Plateaus, Capitalism and Schizoprenia, Cilt 2, çev. 
Brian Massumi, Minnesota Üniversitesi Basımevi, 
Minneapolis, 1988. 

. 9. Ungar, "Phantom Lascaux: Origin of the Work of 
Art" adlı makalesinde (age., 5.259—260), Heidegger ile . ' 
Bataille arasında bu konudaki benzerliklere dikkat 
çeker. Heidegger, hayvanlardaki "akrabalık" 
kavramında Bataille'le aynı düşüncededir. Bataille'e 
göre insanların hayvanlarla olan akrabalığından ötürü 
insanken, Heidegger'e göre hayvanlar insanlarla 
akrabadır, çünkü, dünyası olmayan taş. gibi, hayvan da 

. "dünya yoksunu"dur. Bu tür bir hiyerarşinin doğallığı 
sorgulanmalıdır. Bu yaklaşımın insancıllığı ve fallik— 
merkezciliğinin yetkin bir tartışması ve ' ' 
dekonstrüksiyonu için bkz. Derrida 1989; 1990. 
Derrida bizi evrensel bir deyişin "komşuna zarar 
vermeyeceksin" mantığını irdelemeye çağırır; 
hayvanlardan, bitkilerden ve benzerlerinden ne haber? 
Neden iş komşuda bitiyor? Derrida'nın savı yalnızca 
vejeteryen propaganda değil, "etobur mertliği kültürü" 
dediği şeyle insanlık arasındaki akrabalığın 
soruşturulmasıdır. . 

Kaynakça: 

-Barthes, Roland: T İze Russia afLaaguags, trans. Richard 
Howard (New York: Hill and Wang, 1986) ' 
—Bataille, Georges: Lascaux, or the Birth of Art, çev. 
Austryn Wainhouse (Geneva: Skira, 1955) 
-Bataille, Georges: Visions afExcass: Selected Wnfifigx of 
Georges Bataille, 1927-1939 (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1985) çev. ed. by Alan Stoekl. 
-Bataille, Georges: Emricism: Deerli and Sarımsağı? (San 
Francisco: City Lights Books, 1986) 
-Bataille, Georges: T fıs Accurssa’ S/ıam: Arı Essay an ille 
GmeralEcanomy, Vol. 1, trans. Robert Hurley (New 

' 185 



York: Zone Books, 1988) 
-Bataille, Georges: "Hegel, Death and Sacrifice" Yale . 
Frene/i Sindier, 78, 1990, 9—28. 
-Deleuze, Gilles and Guattari, Felix: A Thousand 
Plaieans, Capitalism and Sekizop/ıfenia Vo! II , trans. 
Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1988) 
-Derrida, Jacques: Of Grammatology, trans. Gayatri C. 
Spivak (Baltimore: John Hopkins University Press, 
1976) 
—Derrida, Jacques: "“From Restricted to General 
Economy: A Hegelianism without Reserve" in Writing 
and Diıjîefenee, çev. Alan Bass (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1978) 251-277. ' 
—Derrida, Jacques: Of Spirit: Heidegger and dıe question, 
trans. G. Bennigton and R. Bowlby (Chicago: 
University of Chicago Press, 1989) 50 - 
-Derrida, Jacques: "Eating Well" Wâa Gaines Afler 
Snâjeet? eds. Jean-Luc Nancy, Peter Connor (1990) 
-Kojeve, Alexander: Inrradnetion ia dıe Reading of Hegel 
(New York: Basic Books, 1969) 
-Lacan, Jacques: Le Sensinnife III (Paris: Seuil, 1981) 
-Richm an, Michele: Reading Georges“ Bataille: Beyond the 
Gift (Baltimore: John Hopkins University Press, 1982) 
-Taylor, Mark (Ed.) Deconstruction in Context: Literntiife 
and Pâilasepây (Chicago: University of Chicago Press, 
1986) 
-Ungar, Steven: "Phantom Lascaux: Origin of the 
Work of Art" Yale F fence Sendin, 78, 1990, ss. 246—262. 
-Zizek, Slavoj: "The Limits of the Semiotic Approach 
to Psychoanalysis" in Psycfioanalyszlc and.. eds. R. 
Feldstein & I-I. Sussman (New York and London: 
Routledge, 1990) 

186 



ART: BETWEEN 
'NATURE' AND 'CULTURE' 

Mahmut Mutman 

There is an “I do not know" that is at the limit 
of knowledge but that belongs to knowledge. We 
always pronounce it too early, still knowing all— 
or too late, when I no longer know that I do not 
know. 

Maurice Blanchot( 1) 

From Durkheim to Freud, modern thought has 
considered taboo a positive phenomenon. A 
fundamental prohibition that separates nature from 
culture, taboo is seen as mainly responsible for making 
calm, rational and orderly working of human society 
possible. In this prevailing view, nature is seen as 
violence and excess, and culture as the result of 
human practice to transform and neutralize this 
violence—the very practice indeed, which constitutes 
the "human." 

French thinker and writer Georges Bataille is perhaps 
the most intereStirıg figure in the trajectory of this 
modern approach-to taboo. Philosophy, 
psychoanalysis, anthropology and political economy as 
well as art history. are brought together in Bataille's 
work on taboo. The result is not only a veritable 
synthesis of the findings of these different fields, but 
also, and perhaps more importantly, a highly original 
argument on the complex relationship between taboo, 
transgression and art. I would like to discuss Bataille's 
approach in the context of some recent so-called 
"post—structuralist" texts. 

Roland Barthes has described Bataille's work as a 
"subversive" one, because, he wrote, it was difficult to 
classify it.(2) This difficulty of classification is also a 
difficulty of reading, given that those classes into 
which we put texts are also codes or conventions of 
reading. How to make sense of a work which is 
unfolded through the various moments of philosophy, 
sociology and literature, a text in which any sure and 
clean beginning seems to have been lost? Perhaps the 
best beginning point is a concept that is unsteady 
rather than easily fixable or definable: "general 

economy." General economy is the domain of 
sovereignity. The concepts of sovereignity and general 
economy were developed by Bataille out of a reading 
of Hegel's narrative of master and slave. 

Bataille's encounter with Hegel was initiated by 
Alexander Kojeve's lectures.(3) History is the self- 
constitution of meaning and truth, of Man. The 
narrative of master and slave is not simply a narrative 
of historical evolution, but this evolution or story is 
also the way meaning and truth are established, and it 
is the meaning and truth of history itself. In the 
unfolding of the Pâmameaolagy ofSpirir, the dialectic 
of master and slave is the story of the passage from 
the "in-itself" of consciousness to the "for-itself" of 
self-consciousness. To establish its truth and certainity 
for itself, self-consciousness seeks recognition from 
another self-consciousness. In the meeting of two self- 
consciousnesses, one of them does not fear death and 
risks his life, while the other fears to do so and gives 
recognition to the one who does not fear death. The 
former becomes master, the latter slave. The slave 
works for the master who consumes the products of 
the slave's work. But the strange turn of the narrative 
is that the masrer is thus dependent on the slave's 
recognition, while the slave seems to have other 
advantages: first, he has a direct relationship to his 
instruments and his work; second, he sees an 
independent consciousness, that of the master's in his 
own image. Eventually, the slave will overthrow the 
master through his direct relationship production, and 
will become master. 

Bataille emphasizes an aspect of the narrative 
underlined by Kojeve: master's consciousness is a 
servile consciousness, for it is dependent on 
somebody else's recognition. More importantly, he 
draws our attention to a strategic point in Hegel's 
narrative: the master should actually ramin the very 
life that he exposes to risk. In other words, "Hegel 
insists upon the preservation of the life of the master, 
since without this 'economy of life' the supreme proof 
of self-consciousness would be eliminated" (Richman: 
1982: 66) Let me follow here Jacques Derrida's 
reading(4) of Bataille for this reading is unique in the 
special emphasis Derrida gives to the concepts of 
general economy and sovereignity. In order to 
eliminate the truth of self—consciousness and work, 
Bataille would introduce his notion of "sovereign 
operation" against what Hegel calls mere abstract 
negativity, pure and simple death. Bataille's sovereign 
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Operation is a useless and meaningless negativity. II: 
.implies experiences which all signify consumption of 
bodily energy outside the world of rational and useful 
productivity: laughter, eroticism, sacrifice, or the 
experience of the sacred, and poetic effusion. As 
useless a'nd meaningless negativity, sovereign 
operation refers to the absolute risk which the master 
can not take and risks the absolute loss of meaning. It 
thus exceeds dialectics which is the method of 
preserving what is transgressed. Hegel's strategic 
concept here is the famous aufiabung: this German 
word refers to an act of transcending or transgression 
in which what is transgressed is at the same time 
preserved. In risking his life, the master retains life. 
As Derrida puts, "Bataille laughs at this victory of life ' 
by the ruse of life." This laughter is an instance of 
sovereign operation. Bataille does not take the work of 
the negative seriously; in his laughter, he pushes the 
negative to such an extreme that it is no longer 
possible for the negative to complete its journey and 
produce meaning and truth. The sovereign fails, but 
his failure is different from that of Hegel's master. 
While the master is dependent on the slave's 
recognition and labor, the sovereign's failure is the 
absolute loss of meaning. Interrupting dialectic, the 
sovereign cperation cpens Bataille's text to what he . 
calls "general economy," that is, the domain of loss, 
consumption, ecstasy, sacrifice. General economy is 
where the economizin g bias of economy is broken and 
the meaning and truth is linked not to itself but to its 
other: non-meaning and unknowledge, the non—basis 
of meaning. By not taking the work of the negative 
seriously, by not letting it do its work, which is to 
economize on its journey and return to itself, Bataille 
reveals the blind spot of Hegelianism as a point of 
nan-reserve. Destruction, suppression, death and 
sacrifice constitute "such a radical negativity that they 
can no longer be determined as a negativity within a 
system, and such an expenditure that they constitute a 
point where reserve is no longer possible" (Derrida: 
1978: 259). This absolute expenditure signifies a new ' 
form of writing in which words are made to slide, and 
change their meaning constantly. In the displacement 
from the word "master" to a similar but different word 
"sovereign," we already see the pratice of this writing. 

This is a reading and a disPlacement of Hegel which - 
refers Bataille to anthropological data, _to the '.“ 
experience of the sacred, of sacrifice, and similar 
experiences of loss and consumption, poetic 
experience, laughter or eroticism. He thus develops a 

critique of the notion of utility which puts its stamp 
on the modern organization of economy, and which is 
also shared by its orthodox marxist criticism. The - 
horizon of modern economy is defined. and limited 
with the principle of productivity. Bataille describes 
this concept of economy as restricted because it 
depends on a principle of preservation and' 
conservation and can not recognize phenomena and 
experiences which can not be reduced to work. In 
contrast to the restricted economy where utility and 
profit, hence accumulation, are the prime motive, the 
domain of general economy is characterized by loss 
and consumption, not by useful works but by useless, 
excess energy of consumption, signified by the 
experiences of literature, eroticism, gift and sacrifice. ' 
Restricted economy is the space of work and of the . 
production of meaning, knowledge and truth, whereas 
general economy is the space of consumption, of non- 
meaning and unknowled ge. But restricted economy 
where reason reigns is subjected in many respects to 
general economy, to the strange logic of loss and 
sacrifice. Having a consumptive, festive and-sacred 
character, the experiences which belong to general 
economy are no less significant in terms of social 
existence than the benefits of reason, work and 
productivity. However, Bataille's position was not 
simply one' of replacing a restricted concept of 
economy with a generalized one, or to incorpora-te 
more phenomena into the analysis. There can be no' 
general economy without a restricted economy, these 
concepts are inseparable. His aim was to create a kind 
of experience, to develop a mode of writing which 
would undo the self—certainity, the economy of the 
concepts of work, reason, meaning and truth, and to 
communicate a kind of unknowledge which 
constitu tes their other. ' 

”We should now turn to Bataille's niore particular 
argument on the nature of prohibition, to make things 
hopefully more complicated. So far we have 
demonstrated how the concept of general econcırny 
was produced out of a laughter, an act that does not 
take the'work of reason (i.e. negativity) seriously. If he 
did, Bataille would have to be either Hegelian or anti—. 
Hegelian. What we need to notice in the above 
reading is that Bataille never simply rejected Hegel. 
Rather he developed a kind of engagement with the 
Hegelian text in order to undo its "self—evident" 
character. This is an engagement which often has to 
use the conceptual ”battery of Hegelian philosophy in 
very ambigious ways. Bataille's approach to taboo, ' 
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seemed to be different from many of its 
contemporaries and those before him despite some 
similarities on the surface. His use of Hegelian 
dialectic plays a strategic role in this. The core of 
Bataille's argument remains formally Hegelian: 
although taboo makes rational order of society 
possible, it does not have a rational basis itself. 
Bataille starts from the observation that work or 
production which requires reason makes human 
beings what they are. But reason alone'can not 
distinguish human beings from animals. II; is taboo 
which makes rational producrive world of work 
possible by repressing nature which is violence and 
excess. A set of fundamental prohibitions thus 
provides community with a distribution of tasks and 
functional organization—the restricted economy. But, 
in achieving this aim, taboo appeals not to reason but 
to feelings. If the prohibitions which regulate our 
social life depended on a rational basis, Bataille asks, 
how could we explain the striking discrepancy 
between the ban on murder and the blessing of armies 
and violence of war? He writes. 

t..he taboos on which the world of reason is 
founded are not rational.. To begin with, a calm 
opposite to violence would not suffice to draw a 
clear line between the two worlds. If the 
op position did not draw upon violence in some 
way, if some violent negative emotion did not 
make violence horrible for everyone, reason 
alone could not define those shifting limits 
authoritatively enough. (1986:63) 

According to Bataille, we have to take into 
c'onsideration this irrational nature of taboos, 
characterized by an indifference to abstract rational 
logic. What founds reason and logic is not itself 
logical. The mechanism of prohibition is such that it 
makes it unable for us to see its totality, that is, its 
dialectical unity with transgression. The violation or ' 
tranSgression of a taboo does not make it cease to 
exist. On the contrary, we can go so far as to say that 
"taboos are there in order to be violated" (1986: 64). 
Bataille would ask ironically- if war would be possible 
without the prohibition on murder. 

In Eratirism, Bataille warns his readers that eroticism 
or religion in general can not be discussed at all 
without understanding first ”the equilibrium between 
prohibitions and transgressions" (1986: 35). There is a 

- "dual experience," "an equal and contradictory 
experience of tranSgressions and prohibitions" (ibid.). 

Erotic or religious images may lead to transgressive or 
prohibitive behavior in people. But transgressive 
behavior is never simply identical to a 'back-to—nature' 
attitude according .to which prohibiton would be seen 
as unnatural. Let us remember again that 
transgression of a taboo does not eliminate it. 
Transgression suspends the taboo without suppressing ' 
it; such is "the profound complicity between the law _ 
and the violation of the law" (ibid.). In his well known ' 
essay on Bataille's notion of a general economy, 
Jacques Derrida draws our attention to a footnote 
Bataille makes following the above description of 
taboo: 

There is no need to stress the Hegelian nature of 
this operation which corresponds with the 
dialectic phase described by the untranslatable 
German 'aufheben': transcend without 
suppressing. (ibid.) 

Following Jacques Derrida's su ggestion, we will have 
to read Bataile against Bataille here. "Aufleéuflg" is a 
concept Hegel described as the "'speculative concept 
par excellence." It is the motor of dialectic, indeed 
dialectic itself. "Transcend without suppressing" 
according to Bataille's description, aufâebm refers to an 
act of transgression which does not su press but 
conserves what it transcends or negates. In the words 
of Jacques Derrida. 

A determination ıs negated and conserved ın 
anorher determination which reveals the truth of 
the former. From infinite indetermination, one 
passes to infinite determination, and this 
transition, produced by the anxiety of the 
infinite, continuously links meaning up to itself. 
The aufhebung is included within. the circle of 
absolute knowledge, never exceeds its closure, 
never suspends the totality of work, meaning, 
law, etc. (1978: 275) 

For this reason, Derrida continues, aaf/ıebang belongs 
to the world of work, that is "the world of prohibition 
not perceived as such, in its totality" (ibid.). It belongs 
to the restricted economy, it is the passage from one 
prohibiton to another, that is to say history as a series 
of dialectical negations, as the truth of prohibition. 
However Derrida also emphasizes that Bataille uses 
the empty form of aufleémg in order to designate the 
transgressive relationship which links the world of 
meaning to that of non-meaning. I now want to briefly 
discuss how this is achieved in Bataille's text. The 
implicit assumption here is that a Hegelian reading 
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would necesarily fall behind Bataille's text because 
Bataille simulates Hegelian concepts in a way that 
shakes their secure ground and displaces their 
meaning. If we continue with the Hegelian- 
assumption, we would simply see, in Bataille's 
formulation, auflefiung as the full and complete circle 
of meaning. In this reading, Bataille's concept of 
general economy would have no place. In this 
Hegelian logic, which is logic itself, prohibition and 
transgression do not simply oppose each other; 
prohibition is the unity of the two as transgression of 
transgression. The examples for this would be 
numerous and, in Bataille's words, "self-evident" for it 
is indeed, as Derrida shows, the very process of 
production of meaning and truth. The psychoanalyst 
Jacques Lacan, who is proudly within this Hegelian 
problematic, offers a good example: the conversion of 
Abner in Racine's Atâalia: nobody would be able to 
coax Abner into Christianity until Joad presented 
divine power (Gold) as much more frightening than all 
earthly powers—othcrwise how would God as 
representative of goodness, beauty and truth fight 
earthly, material powers of evil, deceit and ugliness? 
Bataille developes a similar theme on the complicity 
between Good and Evil in his work on Baudlaire. Of 
course, what we need to understand here is that the 
concept of aaf/ıeâung, transgression without 
SUppression, that is trans gression of transgression 
refers to an economy. Transgressing without destructing 
but conserving, the speculative concept par excellence 
is economic in the restricted, narrow sense, it is this 
very narrow sense of the economy. From Bataille's 
point of view, and in Derrida's words, "aujkeâmg turns 
negativity into an investment by amortizing absolute 
expenditure" (1978: 257). But if taboo and 
transgression form a dialectical unity, where to place 
the sovereign operation, which should be a sort of 
transgression which leaves the world of taboo behind, 
or which is simply indifferent to it? How does Bataille 
displace the Hegelian conceptual system here? 

In one of his early essays, titled "Preface to 
Transgression," Michel Foucault attempted to liberate 
Bataille from the confınes of a Hegelian, negative 
interpretation. Beginning with the very paradox which 
opens Bataille's problematic, he argued that "carrying 
limit to the limit of its being, transgression forces the 
limit to face the fact of its imminent disappearence"; 
"transgression is not related to the limit as black to 
white," and "does not seek to oppose one thing to 
another." (1980: 34-35) In Bataille's sense of 

transgression, Foucault has found a new form of 
affirmation: 

Transgression contains nothing negative, but 
affırms limited being—affirms the limitlessness 
into which it leaps as it opens this zone to 
existence for the first time. But correspondingly 
this affirmation contains nothing positive: no 
content can bind it, since, by definition, no limit 

' can possibly restrict it. (1980: 35-36) 

Derrida takes this further by showing- that the notion 
of general economy and the operation that 
characterizes it, the sovereign operation, are strategic 
concepts in understanding Bataille's Simulation of 
Hegel. Bataille proposes a new form of writing, which 
is called general writing, and which is a relation to the 
loss of meaning, or the non-meaning, the non-basis of 
meaning. The writing of general economy or 
generalized writing does not create new concepts but 
actually uses the old ones, yet in a new way: it makes 
them slide in_to one another and thus affirms play and 
chance as the non-basis of meaning. This is what 
Foucault means above when he says that trans gression 
in Bataille's sense is neither negative nor positive. 
The same concepts are used but they are now subject 
to a mutation of meaning, they ruin themselves. In 
affirming the game as rule, the generalized writing 
transgresses discourse and law, but such a 
transgression should also confirm that which it 
exceeds, i.e. significative discourse and law. This is 
where Bataille has to refer back to the necessarily 
Hegelian nature of this operation. 

Where do we place art in this strange dialectic of 
taboo and transgression? In the 'originary' transition 
out of which the sacred appears as commanding and- 
organizing the profane world of work and reason, art 
has an indispensible role to play. The meaning of art 
here is play as opposed to the rational-technical world 
of work. 

Bataille devoted a special article to the findings of 
early primitive art in the caves of Lascaux around 
Paris. Interestingly he describes these paintings as 
miraculous, as unexpected consequences of a strong 
feeling of movement and excess: 

...men were suddcnly seized by an accelaration 
of movements, an unexpected overstepping that ' 
intoxicates and, like a strong alcohol, gives a 
feeling of power. A new life begins... (19:35:23) 
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The originality of Bataille's approach lies in the way 
he appreciates this feeling of excess. Primitive art 
might be considered as mimetic figuration, but this 
mimetic figuration is, according to Bataille, a wilful 
alteration. Bataille is surprised by the fact that 
although animals are represented in great detail, the 
same cannot be said for humans: they lack form and 
they look much less human than those representing 
animals. Batille uses the notion of alteration in two 
senses: (i) in the sense of a partial. decomposition of 
the object analogous to that of the corpse; (ii) in the 
sense of a passage towards a heterogenous condition 
corresponding to totally other. The religious 
implication of the concept of alteration is clear (totally 
other, altar). The concept also implies what Bataille 
said to be a characteristic of generalized writing above, 
that is a relationship to non-meaning; alteration is an 
opening to the field of general economy. 

In an exceptional article on Bataille's writing on 
primitve art, Steven Ungar makes the following 
observations : in the beginning any surface suffices, 
and alteration appears to be a graphomania (which is 
often seen in children); second, at a later stage, 
graphomania might be restricted to certain objects, 
but this time a drawing subject is set up against a 
chosen object (graffiti is typical). Generally speaking, 
what characterizes alteration is a sense of affirmation 
which goes through destruction: adults or children 
sticking their fingers into paint so as to leave traces of 
their passages on the surfaces of walls and doors 
signify a need to assert personality. Alteration also 
proceeds through repetition; the new object also goes 
through successive deformations (this seems to 
happen more in the case of animal figures than human 
figures). Last but not least, the same phenomenon'of 
decomposition and destruction can be observed in 
contemporary art. For Bataille this phenomenon of 
alteration constitutes the essence of art, and the 
instincts which support it seem to be sadistic (Ungar: 
1990: 251—252). 

What is striking is the representation of animals as 
objects of horror. As Ungar argues, the inscription of 
the animal within the realm of the sacred is a mark of 
the human paradox: the passage towards human 
existence is an encounter with difference and 
otherness in the form of the nonhuman; the animal 
element subsists as objects of horror (1990: 256). 
Bataille insists that although the taboo distinguishes 
past from present, it is the production of such a past or 

origin rather than a description or illustration of it. 
Bataille calls this production of a symbolic origin a _ 
'miracle' and describes it as the staging of a ' 
transgression, "not a simple origin but an excess of 
divergent signs." Bur the transition from animal to 
human life is necessarily incomplete and the status of 
animal figures is ambigious, because, although the 
birth of art means excess, or transgression of existence 
understood purely in terms of life and death (i.e. the ' 
transgression of the domain of restricted Hegelian —- 
economy), the profane world of work persists after it. 
Hence the ambigious status of animal figuration also 
demonstrates what is at the "origin" of figurative 
representation 'and of art: "alteration"——an act of 
destruction, altering and making other which destroys, 
in the first place, the very concept of origin. It is thus 
alteration which characterizes all mimesis, repetition 
and representation. 

This approach. dismisses the conventional explanation I 
that primitive art was functional. It also promises us a ' 
narrative that is very different from the conventional I 
one in which the history of art mirrors the history of 
reason and technology: an evolutionary narrative of 
degrees of increasing visual realism. If the beginning 
is necessarily symbolic, staging its own past or origin, 
we may call this the process of becoming-culture of 
culture. Pushing Bataille even further then, reading 
'Bataille against Bataille as Derrida suggests, we should 
break with the direction or orientation of this symbolic 
act itself, this fiction of taboo: contrary to this one—way 
process in which the human is explicitly priviliged, we 
should be able to see how the very process of 
becoming—culture of culture is necesarily marked by 
its other: to use the terms suggested by Deleuze and 
Guattari, a minor or minoritarian process of becoming- 
animal. In A T konstand Harmer, Gilles Deleuze and 
Felix Guattari draw our attention to all those minor 
processes which occur at the borders, which are the 
very being of borders and margins. When Bataille 
says that "animal persists as an object of horror," that it 
represents the violence of the sacred which is 
necessary to confront the violence of nature and 
transform it into culture, does he not repeat the same 
gesture which constructs the fiction of taboo? How 
could Bataille avoid the ambiguity of animal figures, 
taboo or transgression? Does he not transform the 
difference and otherness produced in the process of 
becoming—Culture of culture into the result of an 
exclusionary aeti' In accepting the human as the 
subject of linear evolution, does Bataille not blind 



himself to the involution or involvement between two 
heterogenous series, human beings and animals? 

Becoming—culture of culture can and should be 
considered as marked and opened by a writing in the 
"most broad sense'; as Derrida would emphasize, this 
writing is older than the symbolic past or outside' 
('nature') that it produces. In becoming—culture, 
culture produces nature as its other, as the origin from 
Which it departs. This writing might be the vehicle of 
taboos and prohibitions, but its meaning remains to be 
unfıxed. The writing or inscription which altersî 
humans into animals, and nature into culture, has no 
finality; it remains to be a sign that is always in the 
middle, a border-sign that always works in both 
directions, a poly-dimensional sign, or a sign that is 
constantly altered, constantly sliding into new other 
signs. Rather than simply fixing its subject on this or 
other side of its fictive division, it works only to the 
extent that it, in one and the same-gesture, undoes 
the division it establishes, or employs this divisionin 
action: in the middle of its process of becoming- 
culture, culture becomes a series of other becomings, 
which question its telos and fınality, its normality and 
humanity. Bataille's sadistic instinct underlying 
"alteration" is undone as it is practiced, it even gives 
way to a certain masochism: since there is always 
further, secondary alteration, this process of alteration 
does not simply have a subject set up againSt an 
object, but it loses its subject and object in the very 
act of altering itself, making itself other than itself. 
Instead of returning to the world of the human by a 
detour through the animal, and thus establishing 
culture and consolidating the distinctiveness of a 
homogeneous and teleological human identity; in this 
process of altering themselves, that is the process of 
becoming-culture of culture, human beings discover 
the other in themselves, open themselves up to the 
outside and, as Bataille would say, might lose 
themselves in the continuity of the universe. (It 
remains debatable'whether it is only human beings 
who do that, suffice it to say that there can be ne limit 
in the questioning of the nature—culture divide, since 
it is the very questioning of the limit.) 

Art is one of the names of this process of making self 
other, of becoming-other. In Foucault's' words, a 
transgression which contains nothing negative, and an 
affirmation which contains nothing positive, bound by 
no content and no limit, art is indifferent to taboo, 
though it has always contributed to its production. 

This is not because there is no limit, but rather 
because the limit is also that middle zone of being 

' where self and other, nature and culture touch each 
other, and in Bataille's words, "seized by an 
accelaration," things start moving again, a new life 
begins... ' 

— Notes: 

' 1. Maurice Blanchot, cited in Mark Taylor (Ed.) 
Deconstruction io Context: Literature and Philosophy 
(Chicago: University of Chicago Press, 1986) 1. 
2. For Barthes, Bataille is an example of what he calls 
"textuality": _"what constitutes the Text is its 
subver'sive force in respect of old classifications. How ' 
do you classify a writer like Georges Bataille? The 
answer is so difficult that literary manuals generally 
prefer to forget about Bataille, who, in fact, wrote 
texts, perhaps continuously one single text." (Barthes 
quoted in Richman: 1982: 2) See also, Roland Barthes: 
"F rom Work to Text" Tâif Roads of Language, trans. 
Richard Howard (New York: Hill and Wang, 1986), p. 
58. ' 
3. Alexander Kojeve: Introduction to #56 Reading of Hegel 
(New York: Basic Books, 1969). See, chapters 2 and 3 
especially. Georges Bataille: "Hegel, Death and 
Sacrifice" Yola From:/E Studios, 78, 1990, pp. 9—28. 
4. For the following account of Bataille's Simulation 
and displacement of Hegel, see Jacques Derrida: 
"From Restricted to General Economy: A 
Hegelianism without Reserve" in Writing and 
Dğjîeivnco, trans. Alan Bass (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1978) especially pp. 254-262. 
5. For the following account, see Georges Bataille: 
Eroıia'sm: Death and Sensuality (San Francisco: City 
Lights Books, 1986) pp. 29—146.- . 
6. See Jacques Lacan: Le Sâminoim III (Paris: Seuil, 
1981), p. 303. A summary of Lacan's argument can 
also be found in Slavoj Zizek: "The Limits of the 
Semiotic Approach to Psychoanalysis" in Psycâooooğysir 
and... eds. R. Feldstein & H. Sussman (New York and 
London: Routledge, 1990) p. 89—90. 
7. Steven Ungar: "Phantom Lascaux: Origin of the 

' Work of Art" Yola Franc/z Studios, 78, 1990, pp. 246—262. 
8. Deleuze and Guattari: 1988: 232-309. 
9. Ungar draws our attention to the similarity between 
Heidegger and Bataille on this point (1990: 259—260). 
Heidegger shares the notion of "proximity" of the ' 
animal with Bataille. According to Bataille, in 
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proximity to the animal that the human becomes 
human, whereas in Heidegger, animal is proximate to 
the human, for, unlike the stone which is worldless, 
the animal is "poor in world." I am also suggesting to 
question the naturalism of such a hierarchy. For an 
excellent discussion (and deconstruction) of the 
humanism and phallogo-centrism of this approach, see 
Derrida: 1989; 1990. Especially Derrida (1990) invites 
us to examine the logic of the universal dictum, "thou 
shall not harm your neighbour”: what about animals, 
plants, etc? why stop at the neighbour? Derrida's point 
is not simply vegetarian propaganda but a questioning 
of the proximity between humanism and what he calls 
"the culture of carnivorous virility". 
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TABU OLAN SANATTIR 

Osman Sezgi 

Ortaçağın Tanrı merkezli teolojik evren tasarımı 
karşısında edilgin bir konuma yerleştirilen insan, 14. 
ve 15. yüzyıllardaki Rönesans hareketinin hümanist 
felsefesi ile özgürleşmeye başlamıştır. Bu hümanist 
anlayışın yeniden ama, çok daha geniş boyutlarda 
ortaya çıktığı dönem ise 18. yüzyıldır. Felsefede 
özneyi merkez alan, toplumsal yaşamda özgür 
bireylere öncelik getiren bu dönem, Aydınlanma Çağı 
olarak adlandırılmaktadır. Aydınlanma düşüncesinin 
sonucunda, tanrısal mutlakiyetin yıkılarak, iktidar 
yetkisinin insana geçmesi ile, 18. yüzyılda Avrupa'da 
oluşmaya başlayan yepyeni bir toplumsal yaşam ve 
örgütlenme biçimi, bugün bütün dünyayı etkisi altına 
almıştır. Max Weber'in tanımladığı gibi, bilim, ahlâk 
ve sanat alanlarının birbirinden ayrışmaya başlaması 
ile ortaya çıkan bu dönüşüm "Modernizm"dir. Weber'e 
(1) göre Batı kültürünün bir ürünü olan Modernizm'in 
en temel niteliği "rasyonelleştirmesi"dir. Her türlü 
ahlâki, dini ve politik değerden bağımsız, dünyayı 
yalnızca ampirik bir veri, bir olgu olarak ele alan akılcı 
düşüncenin önderliğinde, insanoğlunun sorunlarını 
çözmeyi amaç edinen bu proje, 19. yüzyıldan sonra 
idealist ruhundan uzaklaşmıştır. Batı insanının akılcı 
düşünce yoluyla dünyaya egemen olma isteğinin 
sonucunda, radikal bir modernizm bilinci de 
doğmuştur. Radikal modernist bilincin, dünyayı 
geleneksel düşünce biçimlerinden ve toplumsal düzen 
türlerinden koparması, yeni sistemi geçmişren ve 
onun bütün göstergelerinden bağımsızlaştırmıştır. 
Reddedilenin yerine, geleneksel değerlerinden 
arındırılmış veya Weber'in tanımıyla "büyüsünü 
yitirmiş bir dünya" (2) kurulmaya çalışılmıştır. Fakat, 
akılcı düşüncenin birbirinden ayırdığı alanların tekrar 
bir araya getirilmesindeki başarısızlıktan dolayı, bugün 
artık Aydınlanma düşünürlerinin kurmak istediğinden 
çok farklı bir dünyada yaşamaktayız. 

Öte yandan, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ve ' 
1980'li yıllarla birlikte yoğunlaşan, Modernist Batı 
kültürünün temel kavramlarının sorgulanması ve Post— 
Modern durum/dönem tartışmaları nedeniyle, 
Aydınlanma felsefesinden de uzaklaşıldığı 
düşünülebilir. Oysa, içerisinde yer aldığımız bu 
durumun , Modernist epistemolojiden kesin bir 
kopuşu gösterdiğini ileri sürmek bir yanılgı olacaktır. 

Anthony Giddens'ın belirttiği gibi, bugün 
"Modernliğin ötesine geçmiş değiliz; onun 
radikalleşmesi aşamasını yaşıyoruz" (3). 

Batı kültürünün düşünsel rasyonelleşmesi sonucu, 
dünya bir olgular yığını haline gelmiştir. Geleneksel 
düşünce biçimlerinden arındırılmış bu dünyayı 
anlayabilmek için de, Batı insanının sahip olduğu 

_ yegane araç, "bilimsel kavramlar"dır. Bilimsel 
kavramların yardımı ile "büyüsünü yitiren dünyanın" 
yeniden kurulması ve kurgulanması gerekecektir. İşte 
bu nedenle, 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin 
ürünü olan Modernizm, kendisinden önceki 
geleneksel sistemlerden kesin bir kopuşu da ifade 
etmektedir. Bu tanıma dayanarak, Modernist anlamda 
sanat olarak adlandırdığımız şeylerin, önceki benzer 
biçimlerle aynı amaca hizmet etmediğini ileri sürmek 
de mümkün olacaktır. Kısacası, sanat Modernizm'in 
ürettiği kavramlardan birisidir ve Modernizm öncesi 
kültürlerde, bugünkü anlamı ile sanat diye bir kavram 
da yoktur. Ancak bizler, sanat tanımlarımızı geriye 
dönük olarak da uygulamaya çalışmaktayız. Oysa ki, 
bizlerin tarih kitaplarında "sanat nesnesi" olarak 
adlandırdığımız geleneksel kültürlerin ürünleri, 
büyüsel veya dinsel araçlardan başka bir şey değildir. 
Örneğin, yapıldıkları kültür içerisinde nasıl 
algılandıklarını kesin olarak' bilmememize rağmen, 
antropolojinin sağladığı veriler doğrultusunda, mağara ' 
resimlerinin büyüsel veya dinsel amaçlı betimlemeler 
olduğunu söyleyebiliriz. Av, savaş sahneleri, hayvan 
imgeleri ve dini dansları konu olarak ele alan bu tür 
resimler, kaçınılmaz olarak, geleneksel toplumların 
tören ve ayinlerinin de bir parçası olacaktır. Ayrıca 
Dissanayake'ın (4) belirttiği gibi, üretimine topluluk 
üyelerinin hepsinin katkıda bulunabileceği geleneksel 
kültürlerin betimlemeleri, günlük yaşamın da ayrılmaz 
bir parçasıdır. Eski Mısır kültürünün ürünlerini ele 
aldığımızda, bunların ölümden sonraki yaşam için 
hafıza oluşturacak dinsel birer araçtan öteye 
geçmediğini görürüz. Bugünkü Batı kültürünün 
temellerini oluşturduğu düşünülen Antik Yunan 
kültüründe ise, Batılı sanatın içerdiği anlamlardan 
farklı bir anlama gelen techne kelimesi kullanılıyordu. 
Techne kavramı ise muktedir olmayı veya bir şeyi 
yapabilmek için gerekli kuralları anlama kapasitesine 
sahip olmayı tanımlıyordu. Bugün bizlerin "felsefe, 
temel ve uygulamalı bilimler, mühendislik ve hatta 

. endüstriyel teknoloji" (5) olarak adlandırdığımız 
alanlar, Antik Yunan'da techne kavramı ile 
tanımlanıyordu. Skolastik düşüncenin geçerli olduğu 
ortaçağ Avrupa'sında, estetik, tanrıbilimin (teoloji) bir 
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parçasıdır. Bu nedenle, kiliseye bağımlı olarak üretilen 
tasvirler, dinsel soyutlamalar ve İncil'in 
betimlenmesinden başka bir şey değildir. Rönesans ile 
birlikte özgürleşmeye başlayan Batı insanı, ancak aklın 
üç özerk alana (bilim, ahlâk, sanat) ayrışmasını 
sağlayan Aydınlanma Çağı'ndan sonra, bugünkü 

'anlamı ile sanat kavramını oluşturmaya başlamıştır. 19. 
yüzyıldan sonra, Modernizm'in kurumsallaşması 
sonucunda, "sanat için sanat" diye tanımlanabilecek, 
estetikçi bir sanat kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 
doktrine göre, sanat bü tün faydacı ve ahlâki 
kaygılardan kurtarılarak, salt bir duyarlılık olarak ele' 
alınmalıdır. Çağımızda dinsel, ahlaki ve ideolojik 
değerlerinden soyutlanmış bulunan Modernist sanat, 
hiçbir kültürde olmadığı kadar, kendi gerçekliğine ' 
sahip bir kavram halinde karşımıza çıkmaktadır. 
Hiçbir kavramın kalıcı olmadığı günümüzde, herkesin 
üzerinde anlaşabileceği eksiksiz bir sanat tanımı 
yapmak da mümkün değildir. Bizlerin bugün tartıştığı 
şey de, zaten sanatın ne olduğu değil, birşeyin neden 
sanat nesnesi olabileceğidir (6). Modernizm, 
geleneksel kültürel üretimleri reddedip, onların yerine 
sanat kavramını üretirken, bir yandan da, bu yeni ve 
genellenemez kavramı tanımlayıp, varlığını 
somUtlamak için, sanat nesnesine değer biçebilecek 
yeni kurumları—da oluşturmuştur. Böylece, tek 
değişmezi değişim olan sanat, kuralsız bir alan 
olmaktan korunmuştur. Bütün değer' yargılarının hızla 
değişebildiği bir dönemde, bir şeyi sanat nesnesi 
olarak değerlendirebilmek de gittikçe zorlaşmaktadır. 
Fakat, mühendislik, tıp veya hukuk gibi "yaşadığımız 
maddi ve toplumsal çeçeveyi düzenleyen uzmanlık 
sistemlerinden" (7) çok da farklı olmayan sanat 
kurumu, sanat nesnelerine değer biçerek Modernist 
sanatı da koru makta ve varlığını sürdürmesine 
yardımcı olmaktadır. İşte bu noktada, ahlâki, dini ve 
ideolojik değerlerden arındırılmış, sahip olduğu tek 
özelliği nihilist ruhu olan bu devrimci gelenek 
hakkında bir önermede bulunmak istiyorum; tabu 
olan modernist sanatın kendisidir. 

Tabu, Polenezya dilinden Batı dillerine geçen bir 
kelimedir ve herhangi bir nedenden dolayı korku ve 

“endişeuyandıran herşeyi anlatır. AnaBritannica 
ansiklopedisinin tanımına göre "Tabular en çok Büyük 
Okyanus'un güney kesimindeki Polenezya 
toplumlarında yaygın olmakla birlikte, gerçekte 
antropolojinin incelediği bütün kültürlerde tabulara 
rastlanır. Orta Asya Türk—Moğol kültüründe yasag, 
Arap-İslam kültüründe haram ve mekruh, tabuya 
paralel bazı kavram ve uygulamalardır". Kaynakları 

konusunda elimizde kesin veriler bulunmamasına 
rağmen, hemen bütün kültürlerde var olan tabunun, 
toplumsal düzeni korumak bakımından önem taşıyan 
nesne ve eylemlerle ilişkili olduğu konusunda yaygın 
bir düşünce vardır. Tabunun kültürler arasındaki 
yaygınlığı, bu konu üzerine pek çok araştırma 
yapılmasına da neden olmuştur. Psikanalitik açıdan _ 
konuyu inceleyen Freud (8), obsesyonel nevrozlarla 
tabu arasında semptomatik benzerlikler bulmuş, bu 
nedenle tabunun modern toplumlarda varlığını halen 
sürdüren bir kavram olduğunu ileri sürmüştür. 
Tabuların yasağa duyulan bilinçdışı eğilimi temsil 
ettiğini savunan Freud, tabu kelimesinin karşıt değerli 
iki anlama geldiğini de belirtmiştir. Ona göre tabu,' bir 
yandan "sınırlamaları", “yasakları", "tehlikeleri" işaret 
ederken, öte yandan "kutsal", "kusallaştırılmış" 
anlamına da gelmektedir., Modernizm'in her türlü 
sınırlamayı ve yasağı reddeden yenilikçi avangard 
karakteri, geleneğin normatif işlevlerine nihilist 
isyankar tutumu karşısında, sanatın bir tabu haline 
getirilerek kutsandığını ileri sürmek bir çelişki olarak 
gözükebilir. Oysa, her yeni gelenin öncekileri 
eleştirip, reddederek varlığını somutlaması, Modernist 
sanatın bir tabu olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Sanat ve tabu arasındaki bu ilişkiyianlayabilmek için, 
anlamını bilmemiz gereken bir başka kavram da 
"totemizm"dir. AnaBritannica ansiklopedisinin 
"totemcilik" maddesine göre totemizm, "İnsanla 
hayvan ya da bitki gibi doğal nesneler arasında bir 
akrabalık ilişkisi ya da gizemli bir bağ bulunduğu 
inancına dayanan düşünce ve davranış sistemi"dir. 
Freud (9) totemi ilk önce grubun atası ve koruyucusu 
olarak tanımlar. Totem ona bağlı olan klanların bütün 
sosyal ilişkilerini oluştururken, teteme olan bağlılık 
kan akrabalığını da geri plana iter. Bu nedenle, "aynı 
totemden gelen herkes kandaştır, tek bir aile 
oluşturur" (10). Totemizm kavramı önceleri bir klanın 
bir toteme bağlılığını anlatmak için kullanılırken, 
günümüzde bu tanım genişletilmiş ve "toplumsal 
totemizm" olarak bilinen grup totemciliğini 
tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Bu tanıma 
göre, bir topluluk belli sayıda klanlara bölünmüştür ve 

_ bir canlı ya da cansız türünü totem olarak kabul 
etmiştir. Levi—Strauss'a (11) göre ise totemizm denen 
şey yalnızca bir düşünce biçimi, bir yanılsama, bir 

. sınıflandırma mantığıdır. Totem ve tabu arasında sıkı 
ilişkiler olduğundan söz eden Freud (12), tabunun 
modern toplumlarda halen varlığını sürdürdüğünü 
belirtirken, totemizmin Batı kültürünün düşünce 
yapısı içerisinde kaybolduğunu ama, yerini dinsel ve 
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sosyal şekillere bıraktığını ileri sürmektedir. Bu 
tanımlardan sonra, Modernist sanat ile totemizm ve 
tabu arasındaki ilişkilerin kurulmasına geçmek 
mümkündür. ' 

1. Tez: Baal: Modernist toplamam yüke/le kültürünün 
afgaarzyasyeaaaa sağlayan totem sanattır. 

Toplumsal totemizm tanımında olduğu gibi, sanatı 
totem olarak kabul eden Batı toplumu, bu totem 
altında belli klanlara bölünmüştür. 19. yüzyılın 
sonlarından başlamak üzere, Empresyonistler 
(İzlenimciler), Ekspresyonistler (Dışavurumcular, 
Kübistler, Fütüristler (Gelecekçiler), Konstrüktivistler 
(Yapımcılar), Dadacılar, Soyut—Dışavurumcular, Pop 
sanatçılar ve daha sonra ortaya çıkan büyük—küçük 
bütün akımlar (13) totemi sanat olan klanlara örnek 
gösterilebilir. Toplumsal sistem olarak sanat totemi, 
bu toteme sahip olan kimseler arasındaki ilişkileri de 
belirlemektedir. Bu aşamada aynı toteme sahip olan 
herkesin yakın akraba olduğunu da göz önünde 
bulundurarak, totemizmin en önemli yasağı olan 
"egzogami" (dıştan evlenme) yasasını, sanat totemine 
uyarlamaya çalışalım. Freud’a (14) göre, egzogami 
yasasının amacı, tetemleri bir olan kimseler arasında 
cinsel ilişkide bulunmayı ve evlenmeyi yasaklamaktır. 
"Ensest" yasağı olarak da bilinen bu yasanın Modernist 
sanata yansıması, totemi sanat olan bütün akımların, 
birbirlerinin sembollerine sahip olmalarının 
"Eklektisizm" yasağı ile yasaklanmasıdır. Yani ortaya 
çıkan her yeni akımın, düğer akımlara tecavüz etmesi, 
bir tür egzogami yasası olan Eklektisizm yasağı ile çok 
sıkı bir şekilde kısıtlanmasıdır. 

2. Tez: T aplamla olan ne: bağlara Aydeniaamafemy'eri ile 
kapan Modemin saaatm, ama gerekliliği de kalmamıştı". 
İşte en nedenle sanar, kendisini !aplamdaa korumak için bir 
raba/lafziae gelmiştir. 

Polenezya dilinde, alelade, herkesçe erişebilir (noa) 
kelimesinin zıt anlamlısı olan tabu kavramı, Freud'un 
da belirttiği gibi (15), hiçbir nedene dayanmadığı 
lıalde, boyunduruğu altında yaşayanlara doğal 
görünmektedir. Geleneksel toplumlarda, bütün 
topluluk üyelerinin katılımına açık olan kültürel 
üretim biçimlerinin yerini alan sanat, bugün bir 
uzmanlık alanı haline gelmiştir. Herkesçe erişilebilir 
olanın popüler kültür ürünleri olduğu Modernist 
toplumlarda, kutsanan yüksek kültürün sanat 
nesneleridir. Batılı Modernist sistemin kutsallaş tırdığı 
yüksek kültür nesnelerinin günümüzde üre timi kadar, 

tüketimi de ancak kendisini uzman olarak eğitmiş bir 
elit kitle tarafından gerçekleş tirilmektedir. Işte bu 

nedenle, sanatla olan bağları kopan sıradan insanlar 
için, sanatın bir gerekliliği de kalmamıştır. Adorno'ya 
göre, bugün "Sanatta gerekli olan, onun gerekli 
olmadığını bilmektir" (16). Artık gerekliliği kalmayan 
sanatın hem kutsanıp korunması, hem de bütün 
toplumun ona sahip olma isteğinin sınırlandırılması 
için, Modernist sanatın bir tabu haline gelip, 
yasaklanması gerekecektir. Öte yandan, kendisine dış 
bir güç tarafından dayatılan sanat tabusunun 
boyunduruğu altında yaşamayı kabul eden toplum, bu 
şekilde yüksek kültürden intikam da almaktadır. 
Çünkü, Freud'un (17) "Hükümdar Tabusu"nda 
bahsettiği gibi, klanların bir kimseye ün ve şeref verip 
onu kutsaması, gerçekte bu yüceltmenin bir bedeli 
olan ceza uygulamasını da beraberinde getirmektedir. 
Kral olan (tabu haline gelen) sahip olduğu kutsal 
güçler uğruna kurban edilmeyi de göze almak 
zorundadır. İşte, Hegel'den beri var olan "sanatın 
öldüğü" mitinin kaynağı da, toplumun kutsal güçleri 
uğruna kurban etmeye çalıştığı sanat toteminden 
başka birşey değildir. Oysa kurban edilen şey sanat 
değil ama, o an için kutsanmış bulunan egemen sanat 
akımıdır. Modernist sanat tabusu, bir yandan 
toplumun bilinçaltında varlığını sürekli korurken, öte 
yandan korunan bu tabu, tabu olan şeyi yapma 
konusundaki isteğin de devamına yol açacaktır (18). 
Bilinçaltı korkularımızın, isteklerimizden çok daha 
güçlü olduğunu' göz önünde bulundurduğumuzda, pek 
az kimsenin sanat tabusunu çiğnemeye cesaret 
edebileceğini de söyleyebiliriz. Ayrıca, bir tabunun 
çiğnenmesi veya tabu olan şeyin yapılması, 0 tabunun 
yok olmasına da neden olmayacaktır. "Bir tabuyu 
çiğneyen insan" der Freud "başkalarını da kendi 
verdiği örneğe çekmek gibi tehlikeli bir melekeye 
sahiptir" (19). İşte bu nedenle tabuyu çiğneyenin 
kendisi de, toplum tarafından tabunun bir parçası 
haline getirilecek ve böylece sistem varlığını 
sürdürecektir. Batı kültürünün avangardizmi, bu 
yüzden karşıt iki değere sahiptir: Bir yandan bilinçalti 
bastırılmışın başkaldırısını yansıtır ama, öte yandan da 
bu başkaldırının boşunalığını da gösterir. Bu konuda 
Modernist sanat tarihinden birkaç örneğe bakarsak; ' 
Empresyonistler'e karşı çıkarak bir anlamda sanat 
tabusuna dokunan Gezanne'ın da, Modernist sanatın 
bir öznesi haline gelerek, bu alan içerisinde kutsanıp, 
tabunun bir parçası olduğunu görürüz. Bu nedenledir 
ki Picasso ve Braque da, bilinçaltı bir dürtüyle 
Gezanne'a, yani sanat tabusuna saldırmaktan 
kendilerini alamamışlar ama, tabu ile temasa 
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geçmenin kefaretini tabunun bir parçası haline 
gelerek ödemek zorunda kalmışlardır. Oysa, 
Modernist sanat tabusu o kadar güçlüdür ki, kendini 
yıkmak isteyen bütün devrimci hareketleri bile 
içerisine alıp, toplum tarafından kutsanmalarını 
sağlamaktadır. Marcel Duchamp (20) herkesi sanatçı 
kılmayı amaçlarken bile ku tsanmaktan 
kurtulamamıştır. Dadacılar (21) bilinçaltını kurtararak, 
yaratıcılığı herkesin kullanımına sunmayı düşlerken 
bile, bilinçaltı bastırılmışlığın bir sembolü olan sanat 
tabusunun bir parçası olmaktan kurtulamamışlardır. 
Habermas'ın (22) deyimiyle sanatın sanat olarak var 
olma hakkını yadsıyan Sürrealistler (Gerçeküstücüler) 
bile, yadsıdıkları şeyin kendisi olmaktan 
kurtulamamışlardır. İşte bu nedenledir ki, sanatın aşıp, 
tartışamadığı yegane tabu, sanatın kendisidir. 

B.Tez: Modernist sanar nesneleri birer arza nesnesi 
yani'fallns'knr ve "avandargizrn" ötekinin amnsannn 
arzalanfnasr olarak tanımlanan, fallnsa saln'p olma 
isteğinden başka bir şey değildir. 

Freud, tabu ve nevrozlar arasındaki semptomatik 
benzerlikleri ele alırken şu önermede bulunur: "Hiç 
kimsenin yapmayı arzu etmediği bir şeyi yasaklamanın 
bir gereği olamaz; ve en kesin bir şekilde yasaklanan 
bir şeyin mutlaka arzulanan bir şey olması gerekir" 
(23). Yine onun tanımlamasına göre, totem nesnesinin 
yerine "Baba" imgesini getirebilmek mümkündür (24). 
Bu nedenle, Modernist sanat totemi, aslında Baba'nın 
otoritesini veya fallusunu göstermektedir. Sanat ve 
fallus arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için, 
Lacan'ın (25) arzulanmayı arzulayan öznenin analitik 
incelemesini, Modernist kültür ortamına uyarlamamız 
gerekmektedir. Ele aldığımız bu sistemde sanat 
"Baba", toplum "Anne", çocuk da "genç sanatçı" imgesi 
olarak incelenecektir. Buna göre, anne (yani toplum) 
ile ilksel ilişkisinde "Öteki"nin fallusa (yani sanat 
nesnesine) sahip olmadığını bulgulayan çocuk (yani 
genç sanatçı), toplumun arzuladığı şeyin fallus 
olduğunu düşündüğünden, onun tarafından 
arzulanabilmek için fallus olmayı arzular. Öte yandan, 
bu süreç, fallusa sahip olanın baba (yani Modernist 
sanat) olduğunu göstermesi bakımından genç 
sanatçıllar için iğdiş edici bir rol oynamaktadır. Bu 
sistem içerisinde Baba'nın (Modernist sanatın) 
otoritesi veya fallusu karşısında simgesel anlamda 
iğdiş (eksik) edilen genç sanatçı, Öteki'nin (annenin ' 
yani toplumun) arzusuna sahip olabilmek için sahte 
bir fallus arayışına girmek zorundadır. Avangardizmin 
temelleri de işte bu sahte fallus arayışına 

dayanmaktadır. Avangardizm veya sahte fallus arayışı 
ise, insan arzusunun asla tatmin edilemez karakterini 
sergilemesi bakımından, Aydınlanma düşüncesinin 
başlangıcından beri Modernizm'in sahip olduğu 
"nihilist ruhu" anlamamıza yardımcı olacaktır. 

4. Tez: Varlığın: korumak için toplamdan uzaklaşan 
Modernist sanatın, kendisini değerlendir:; nnaayaeaâ 
nnmmlara da my“: vardrr. Bu nedenle, sanat raonsnnn 
nedefalan olr müeadele, ona var eden kuramlardan 
başlamalrdzz 

Marx (26), üretim koşullarını yeniden üretmeyen 
hiçbir toplumsal formasyonun varlığını 
sürdüremeyeceğini söyler. Bu tanımdan yola çıkarak, 
sanatın üretim koşullarını yeniden üreten sanat 
kurumlarının, sanat tabusunu da yeniden ürettiğini 
ileri sürebiliriz. Ortaçağın kültürel üretiminde de 
egemen bir roloynayan kilisenin yerini, 18; yüzyıldan 
sonra ele geçiren "akademiler", bugün sanat adını 
verdiğimiz modern tabunun yeniden üretiminde de 
öncü rolü oynamaktadır. Akademiler, geleceğin sanatçı 
adaylarına sanatın, sanatsal bilgi, teknik ve becerilerin 
öğretildiği yerler olmanın yanı sıra, egemen Modernist 
ideolojinin sanat tabusunun da genç beyinlerin 
bilinçaltına yerleştirildiği yerlerdir. Bir diğer sanat 
kurumu olan "müzeler" ise, yok edilen düşmanların 
(önceki sanat akımlarının) ölülerinin korunduğu 
yerlerdir. Freud'un (27) belirttiği gibi, düşmanlarına 
karşı zalim ve acımasız olan ilkel kavimler, 
öldürdükleri düşmanlarının cesetlerini de kutsamakta 
ve ölülere büyük bir şefkat göstermekteydiler. 
Yaşayanların da eninde sonunda öleceğinin bir 
göstergesi sayılan ölülerin ruhlarından gelebilecek 
tehlikelere karşı, cesetler ile, yaşayan kimseler arasına 
doğal bir engelin veya sınırın konulması şarttı. İşte bu 
nedenle, ıssız adaların ya da nehirlerin karşı kıyılarının 
mezarlık olarak seçilmesi gerekmekteydi. Kısacası 
ölülerden korunmak ve onları korumak, ceset 
tabusunun başlıca yasasıydı. Günümüzde, yaşayan 
sanat ile geleneksel sanat nesneleri (cesetleri) arasında 
bir sınır oluşturan müzeler, ölülerin gömüldükleri 
mezarlardan çok da farklı değildir. Müzelerdeki 
nesnelere bir yandan büyük bir şefkat gösterilip, bu 
nesneler korunurken, öte yandan yaşayanların da 
onlardan korunması sağkanır. Ceset tabusunun 
Modernist sanatta var olmasının bir sonucudur ki, 
bütün müzelerin yıkılmasını buyuran Fütüristler 
(Gelecekçiler) bile bu tabuyu yok edememiş ama, o 
tabunun bir parçası haline gelmişlerdir. Kapitalist 
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sis temin pazar mekanizması içerisinde, neredeyse 
ticari bir meta üretimi haline gelen sanatsal üretim 
biçimlerinin varlığını sürdürmesini sağlayan çağdaş 
kurumlardan birisi de, "galeriler"dir. Vasıf Kortun'un 
(28) ifade ettiği gibi, galerilerle birlikte ticari 
mekanizmayı besleyen bir diğer kurum da 
"eleştirmenler"dir. Meta üretimini teşvik etmenin yanı 
sıra, eleş tirmen/galeri ikilisinin Modernist sanat 
ideolojisi içerisindeki bir diğer işlevi de, bireyleri 
sanatın bir öznesi haline getirmektir. Althusser'in (29) 
"çağırma metaforu" ile açıkladığı gibi bireyleri 
"sanatçı", "sanat sever", "sanat eleştirmeni" olarak 
adlandırıp, çağıran bu son iki kurum, "mutlak özne 
sanat"ın, tabi öznelere olan ihtiyacını karşılamada en 
önemli rolü üstlenirler. Mutlak özne sanatın tabiyetine 
giren özneler ise, artık isteseler de, istemeseler de, 
Modernist sanat ideolojisinin işlemesini sağlayacaklar, 
böylece de sanatı kutsayıp," tabu haline getireceklerdir. 

Bu bildirinin amacı, tabuya dokunup, tabunun bir 
parçası olma pahasına, Modernist sanatın yegane 
tabusu olan SANAT kavramını psikanalitik ve 
ideolojik bağlamda ele almak ve özgürlüğü etkileyen 
bir sınırı daha aşmaya çalışmaktır. Ama, karşı çıkılan 
sistem o derece güçlüdür ki, kendisini kabul edeni de, 
reddedeni de sindirip, yok etmektedir. Sistem, sahip 
olduğu çelişkilerle yaşamakta ve çelişkilerinin yüzüne 
vurulması ile güçlenmektedir. Kendisi de bir meta- 
söylem olan bu sistemi, karşı bir meta-söylem ile 
zorlamanın bizlere bir faydası olmayacaktır. Batılı 
emperyalistlerin güçlü ordularına, aynı sistemde 
savaşan zayıf bir güçle karşı'koyulamayacağı gibi, 
Batı'nın Modernist sistemine benzer bir söylemle de 
karşı çıkmak mümkün değildir. Bu aşamada, 
sömürüye karşı özgürlüklerini sağlamak için mücadele 
eden gerillaları ve yöntemlerini kendimize örnek 
alabiliriz. Bizler de sisteme karşı ani ve beklenmedik 
saldırılarda bulunmalı, kargaşa çıkarmalı ve korku 

. uyandırmalıyız. Sisteme, sis temin ürettiği silahlarla 
cevap vermeliyiz. Belki de Modernist sanat tabusunu 
aşmanın bir yolu, gerilla savaş yöntemleridir. İşte“ bu 
nedenle 'bu bildiride, sisteme onun kavramları ile 
cevap verilmeye çalışılmıştır ve sistemden alacağı 
tepkilerin büyüklüğü ölçüsünde bir değeri olacaktır. 
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ARTS THAT ARE TABOO 

Osmhn Sezgi 

Humankind, relegated to a secondary role during the 
Middle Ages by a model of the universe that placed 
God at the center, with the Humanism of the 14th- 
and lSth-centuı'y Renaissance began to attain a degree 
of freedom. But the Humanist philosophy was to 
know its apogee in the 18th century, when the 
philosophy of the Enlightenment made the subject 
central, with the free individual as the primary unit in 
society. The result was the collapse of divine 
absolutism as power devolved on the human being, 
with a new mode of social organization beginning in 
Europe which today affects the entire world. This 
transformation, with science, morality and art 
beginning to become distinct, has been defined by 
Max Weber as Modernism. Weber(l) says that 
Modernism, a product of Weatern culture, is 
characterized by rationalization. Independent of any 
moral, religious or political value, and motivated by a 
rational attitude which took the world as a strictly 
empirical phenomenon, this project sought to solve 
the problems of humanity, but after the 19th century 
lost its idealistic spirit as Western man’s pursuit of 
mastery over the world led to the birth of radical 
modernism. When this frame of consciousness 
dissociated the world from its traditional modes of 
thinking and its forms of social order, it rendered the 
new system independent of its past and all its signs. 
To replace what had been rejected, there was the 
effort to establish what Weber calls f‘a world divested 
of its magic,"(2) purified of all its traditional values. 
But what rationality had sundered it proved unable to 
reunite, so that the world of today is far different from 
what the philosophers of the 18th century had 
envisaged. 

Furthermore, because after World War II there began 
a questioning of the fundamental concepts of 
Modernist Western culture, a questioning that _ 
intensified in the 805, with the discussions of 
Postmodernity, one may be permitted to consider that 
the philosophy of the Enlightenment has been 
abandonned. Still, it would be a mistake to maintain 
that the current situation represents a complete break 
from the Modernist epistemology. As Anthony 
Giddens asseverates, “We have not transcended 

Modernity, but are experiencing a radicalisation of 
it."(3) 

In the wake of intellectual rationalization by Western 
culture, the world has become a mass of phenomena, 
the only tool for comprehending which (with 
traditional modes of thought discredited) consists of 
scientific concepts; and with the aid of these concepts it 
will be necessary to reconstitute the “world divested 
of its magic.” For this reason Modernism, a product of 
the Enlightenment, represents a clean break from the 
traditional systems that preceded it. Based on this 
Statement it will be possible to maintain that those 
things we call art in the modernist sense do not serve 
identical aims as the similar forms which came before 
them. In other words, art is a concept generated by 
modernism, and in the cultures that preceded 
modernity did not exist in the sense we recognize 
today.-We do seek to apply our definitions of art 
retroactively; but the cultural products which in the 
history books we designate as art objects a_re nothing 
more than instruments of magic or of religion. One 
example is the cave paintings. Although we do not 
know precisely how they were perceived in the 
context of the culture that produced them, 
anthropological findings tell us with relative certainty 
that these depictions had a religious purpose. With 
subject matter drawn from the hunt, war, depictions of 
animals and religious dances, these pictures could not 
help but be part of the ceremony and rites of these 
societies. As Dissanayake(4) has pointed out, the 
depictions of a traditional culture where each member 
of the group might contribute to production would be 
inseparable from daily life. Ancient Egyptian artifacts 
are no more than items to make up a memory that will 
carry a dead person into the life beyond. In the 
ancient Grecian culture, always considered to underlie 
today's Western Civilization, the word tccânğ was used, 
a word which had a different meaning from that of 
“art” in the West. Techno had to do with mastery, 
with the capacity to grasp the rules governing a craft, 
embracing what today we would call philosophy, 
applied science, engineering and even industrial 
technology(5). In the Middle Ages, when 
Scholasticism reigned, aesthetics was a branch of 

_ theology, and the images associated with the church 
were simply embodiments of religious concepts or 
illustrations of Bible stories. Western man began to 
attain 'more freedom with the advent of the 
Renaissance, but it was only after the Enlightenment, 
when science, ethics and art became distinct, that the 
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concept of art began to take its presentday form. In 
the 20th century, when Modernism became an 
institution, an aesthetic concept of art emerged that 
may be summarized as “art for art’s sake," according 
to which art was to be liberated from all utilitarian or 
moral concerns and treated purely as a matter of 
sensibility. In our age modernist art, divested of 
religious, ethical or ideological values, confronts us 
with an independence it has never known in any other 
culture. Of course in a time such as ours, when no 
concept has permanence, it would be impossible to 
arrive at a definition of art acceptable to all. At any 
rate, today we intend to discuss not what art is, but 
why something can be considered as art.(6) In 
rejecting the products of traditional culture, and 
producing the concept of art, Modernism created new 
institutions to define this new, ungeneralizable 
concept, and to set value on its objects, 'so that art _— 
the only constant of which is change — might avoid 
becoming totally unruly. In an age when value 
judgements can be overturned very swiftly, it 
becomes increasingly more difficult to decide what is 
and what is not art. But the imamdan of art, not so 
very different from those Specialized systems, such as 
engineering, medicine and law, which “order the 
material and social framework in which we live,"(7) 
protects modernist art, and helps ensure its continued 
existence, by setting a price on artistic objects. It is at 
this point that I would like to make an asseveration 
concerning this revolutionary tradition, which having 
been stripped of all moral, religious or ideological 
value is left with nihilism as its only charaCteristic: Ir fs 
modernist ari itself arhat is raâaa. 

The word tebaa comes from Polynesian and signifies 
anything which, for any reason, arouses fear and 
anxiety. According to the Ana Britannica 
Encyclopedia, “While taboos are widely seen in the 
Polynesian societies of the South Pacific, they are in 
fact encountered in all cultures studied by 
anthropology. The yasag in the Turco-Mongol culture 
is a concept similar to the taboo, as are kama: and 
ynai—mlz in the Arab-Islamic'world.” Although we have 
no conclusive evidence related to its sources, there is a 
widely held view that in almost all cultures the taboo 
applies to objects and actions which are vital in 
preserving the social order. The ubiquitousness of 
taboos has stimulated a large number of studies. 
Freud(8) examined the subject and found 
symptomatic resemblanccs between taboo and 
obsessional neurosis, concluding that taboo still 
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existed in modern societies. Freud maintained that 
taboos represent an unconscious urge for restriction, 
pointing out that the word taboo has two contrary 
meanings. On the one hand it signifıes restriction, 
prohibition and danger, while on the other it signifies 
the sacred. Modernism, with its avant-garde character, 
rejects all limitation and prohibition, in nihilistic 
rebellion against the normative functions of tradition; 
and it may appear contradictory to maintain that in 
such an environment art has been sanctified as a 
taboo. But the fact that to establish a beachhead all 
newcoiners criticize and rcject their predecessors does 

_ not mean that modernist art is any less of a taboo. 

To fully understand this relationship between art and 
taboo we must refer 'to the concept of totemism. 
According to the Ana Britannica, totemism is “a 
system of thought and behavior based on the belief 
that there is kinship or a mysterious bond between 
man and such elements of nature as animals or 
plants." Freud(9) first defines the totem as ancestor 
and protector of the group. As the totem determines 
all social relationships among clans, it forces blood 
kinship to assume a secondary role. Thus “everyone 
coming from the same totem is related, and together 
they make up a single family."(10) Originally used to' 
denote a clan’s tie to its totem, the definition of 
totemism has today been extended to signify a group 
circumstance known as sada! totemism. By this 
definition, any group is divided into a number of clans 
which have a totem, whether living or otherwise. 
Levi-Strauss“ 1), on the other hand, holds that 
totemism is simply a mode of thinking, an illusion, or 
classificatory lagic. Freud(12) points up the close ties 
between totem and taboo, going on to say that 
totemism still exists in today’s societies, but that in 
Western culture it has been lost, yielding to religious 
and social forms. It is now possible to discuss the 
relationships that modernist art has with totemism and 
taboo. 

Thesis no. 1: The totem which secures the 
organization of higher culture in modernist 
Western society is art. 

As delineated in the definition of social totemism, 
Western society, having taken art as its totem, is 
subdivided accordingly into various clans, examples of 
which are, starting in the late 19th century, 
Impressionism, Expressionism, Cubism, Futurism, 
Constructivism, Dada, Abstract Expressionism, Pop 



Art, plus all the movements and mini-movements that 
followed.(13) As a social system the art totem 
determines relationships among all those who adhere 
to it. Here, recalling that all those having the same 
totem are kin, it would be useful to apply a 
fundamental law of totemism to the art totem: the laaa 
ofaxogamy. Freud(14) says that the motive for this law 
is to prevent persons having the same totem from 
marrying or engaging in sexual intercourse. Known 
also as the intertpm/ıiar'a'aa, this law is reflected in 
modernist art by the fact that each new movement 
rejects eclecticism, attacking its predecessors and 
rejecting their symbols, thus observing a kind of law 
of exogamy. 

Thesis no. 2: Modernist art, which lost its close 
ties to society with the Enlightenment, has now 
lost its raison d’âtre. Thus, in order to protect 
itself from society, art has become a taboo. 

The concept of taboo in the Polynesian language is 
opposite to naa (which means common or attainable 
by all), and as Freud has pointed out(15) appears 
natural to those under its yoke, even though there is 
no explicable reason for it. Art has taken the place of 
cultural forms of production which in traditional 
societies were open to all, but today artis closed to all 
except Specialists. In modernist societies it is popular 
culture that is open to all, while objects of higher art 
are surrounded by a semi-sacred nimbus. Indeed, the 
very consumption of such objects is now in the hands 
of a specially self-educated elite; and for this reason 
ordinary people have no need of art. As Adorno has 
put it, “What is necessary in art [today] is to realize 
that art is not necessary."(16) In order for art — no 
longer necessary — to be sanctified _and thus 
protected, and at the same time for widespread 
demand to be curtailed, modernist art must become a 
taboo, a kind of forbidden fruit. Meanwhile, having 
submitted to the yoke of the art taboo, as imposed by 
_an external force, society was taking its revenge on 
higher culture. For as Freud(17) points out in “The 
Taboo of Rulers," when a clan renders someone 
sacrosanct by giving him fame and honor, there is a 
punishment that comes as the price of this exaltation. 
The king (who has become taboo) must be ready to 
be sacrificed in the name of his sacred powers. And 
indeed, the myth that art is dead, 'which has been with 
us since Hegel, is nothing more nor less than the art 
totem which society has been attempting to saorifice 
in the name of its sa'cred powers. What is being 

sacrificed, however, is not art itself, but whatever 
movement has been sanctified for the moment to rule 
the art scene. While the modernist art taboo is 
maintained in the society’s unconscious, the taboo will 
also generate a desire to do that which is 
forbidden.(18) Considering that our unconscious fears 
are much stronger than our desires, it is safe to say 
that very few people will dare to violate the art taboo. 
In any case, the violation of a taboo will not result in 
its disappearance. Freud says that “He icraa m'olates a 
taboo har tire dangerous capacity :0 ser aa examplefar 
a!)lerr.”(19) Therefore society makes this “criminal” 
part of the taboo as a strategy for perpetuating the 
system, and for this reason Avantgardism in the West 
incorporates two opposing values: on the one hand it 
reflects the rebellion of what has been unconsciously 
suppressed, while on the other it tells us that this 
rebellion is in vain. As an example, Gezanne in a 
sense came to grips with the art taboo by opposing the 
Impressicnists, only to be himself sanctifıed, 
becoming absorbed by the taboo as an icon of 
modernist art. Thus Picasso and Braque, in their turn, 
unconsciously could not help assailing Gezanne, that 
is, assailing the art taboo. But they made expiation for 
such contact with the taboo by themselves becoming 
part of it.Indeed, so powerful is the modernist art 
taboo that it absorbs all the revolutionary movements 
which seek to overturn it, as they too end np being 
sanctified by society. Even Marcel Duchamp(20), -- . - 
seeking to make everyone an artist, ended up as an 
icon. The Dadaists(21) dreamed of releasing the 
unconscious and making creativity available to all, but 
they too were enfolded by the art taboo, that symbol 
of the suppression of our unconscious. Even the 
Surrealists, who in Habermas’s phrase-(22) denied art 
the right to be art, could not avoid the fate of 
becoming what they denied. The sole taboo, then, 
which art cannot transcend or discuss is art itself. 

Thesis no. 3: The objects of modernist art are 
objects of desire, that is to say, phalii; and 
Avantgardism is simply phaiius envy, defined as 
the desiring of the desire of the other. 

In diseussin g the symptomatic resemblances between 
taboos and neuroses, Freud made the following 
assertion: “There can never be any need to prohibit; 
something that no one desires; and for something to 
be strictly prohibited it certainly must be something 
that is desired."(23) Freud also says that it is possible 
to replace the totem object with a father image.(24) 
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The totem of modern art thus signifies the authority, 
or phallus, of the father. By applying to modernist 
culture Lacan’s analysis(25) of the the subject wishing 
to be desired we can better grasp the connection 
between art and the phallus. In the system we are 
treating the Father will stand for att, the mother for 

society, and the child for young artists. Here the child 
realizes that in its prima] relationship to the mother 
the “Other” does not possess a phallus (art object), 
and because it (the child, i.e. young artists) believes 
that what society (the mother) desires is this phallus, 
wishes to become one in order to be desired. This 
process, in that it demonstrates the Father (modernİSt 
art) to possess the phallus, acts to castrate the young 
artiSt. Thus to earn the desire of the Other (mother- 
society) this child embarks on the quest for a 
surrogate phallus; and it is in this quest that reside the 
foundations of Avantgardism. The fact that such a 
quest can never be fulfilled can tell us much about 
the nihilism that has marked modernism since the 
dawn of the Enlightenment. ' 

Thesis no. 4: Modernist art, having distanced 
itself from society for self-protection, has need of 
institutions through which it can assess and 
sanetify itself. Therefore any effort to assail the 
art taboo must begin with the institutions that 
sustain it. 

Marx(26) said that no social formation could persist 
unless it refashioned its conditions of production. 
Thus we might say that the institutions of art, 
refashioning the conditions by which artis produced, 
also refashion the art taboo. During the Middle Ages 
the Church dominated art, but this function was 
assumed after the 18th century by the Academies, 
which today also play a leading role in refashioning 
the modern taboo known as art. For in the academies 
the artists of the future learn the history, techniques 
and skills of the trade; and here too the art taboo of 
the modernist ideology is implanted in the 
unconscious of young minds. It is another art 
institution, the Museums, in which are preserved the 
bodies of the annihilated enemy (previous art 
movements). As Freud points out(27), primitive 
tribes were cruel and pitiless toward their enemies, 
but once they had killed, treated the corpse as sacred 
and showed it real affection. The corpses were taken 
as a sign that the living would eventually die, but as 
the souls of the dead might represent a danger some 
natural obstacle or frontier had to be interposed 

between them and those who were still alive, so that 
deserted islands er_the far banks of rivers were chosen 
for cemeteries. In short, the primary law of the corpse 
taboo was to protect the dead and be protected from 
them. In our time, the museums which form the 
barrier between living art and traditional art (the dead) 
are little better than cemeteries, in which objects are 
sheltered with great tenderness, but also prevented 
from disturbing that which is alive on the outside. 
One result of the corpse taboo existing in modernist 
art is that even the F uturists, arguing for the 
destruction of all museums, could not break down this 
taboo and ended up being absorbed by it. Within the 
market mechanism of capitalism production of art is 
almost like that of goods, and a contemporary 
institution which helps perpetu ate the system is the 
Gallen'es. And as Vasıf Kortun(28) has pointed out, 
another institution which along with the galleries 
makes the commercial mechanism run is that ofthe 
Critics. Apart from stimulating the production of 
goods, galleries and critics have another function 
Within the framework of the ideology of modernist art, 
and that is to make individuals into the subject (as 
opposed to subject matter) of art. As Althusser(29) 
indicates with his metaphor of naming, this last pair of 
institutions calls individuals either artists, art lovers or 
art critics, thus playing the most vital role as the 
Absolute Subject (Art) seeks to satisfy its need for 
natural subjects. As for those subjects which enter the 
dominion of the Absolute Subject Art, willy-nilly they 
secure the functioning of the modernist art ideology, 
thus sanctifying art and making of it a taboo. 

The aim of this paper has been, from a 
psychoanalytical and ideological standpoint, to 
examine the concept of ART, which is the only taboo 
embraced by modernist art. This has been at the risk 
of being absorbed by the taboo, but it is well worth it 
if in doing so a restriction on freedom can be to some 
degree transcended. The system being assailed is, 
however, so powerful that it digests all in its path, 
both those who accept it and those who are opposed. 
It lives with its contradictions and gains strength from 
having these exposed. This system is a meta- 
discourse, and thus it will do us little good to attack it 
with another meta-discourse. Just as the mighty 
armies of Western imperialism cannot be braved by 

_ weaker force of the same genre, so it is not feasible to 
oppose the West's modernist system with a similar 
discourse. It is at this stage that we can take a leaf 
from the notebook of the gu erillas who fight for 
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freedom against the forces of exploitation. We too 
should attack the system suddenly and unexpectedly, 
create confusion, and arouse fear, answering the 
system with its own weapons. Yes, one way to 
overcome the modernist art taboo may be by using the 
methods of guerilla warfare. That is why in this paper 
I have tried to answer the system using its concepts. 
And the more this paper is assaulted, the greater will 
have been its value. 

Notes: 

1. Özlem, D. Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, (Science 
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2. Özlem, Op. cit., p. 59 
3. Giddens, A. Moderezliğio Sonuçlari, (The 
Consequences of Modernism) p. 51 
4. Dissanayake, E. mama” For-P, pp. 44-47 
5. Dissanayake, op. cit., p. 36 
6. “As Thierry de Duve has cleverly noted” says 
Lyotard (1994: 49), “the question posed by modern 
aesthetics is not ‘What is the beautiful?’ but “what is 
artistic (or literary)?” 
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modernity, and its Specialized systems, see Giddens, 
A. Modemliğ'in Sonuçlan 
8. Freud, S. Totem ve Tabi: 
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10. Freud, op. cit., p. 18 
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“totemism” in the Ana Britannica Encyclopedia 
12. Freud, op. cit., pp. 8-9 
13. For definitions and Chronology of art movements 
emerging in the late 19th and 20th centuries see 
Kınık, Z. R. Late 19th and 20th Century Artists and - 
Movements 
14. Freud, op. cit., pp. 15-18 
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Thought and Art) p.112 
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that taboo. 
19 Freud, op. cit., p. 53 
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SANAT VE Bİ_LİM_ GİRİLMEZ 
ALANLARI BIRLIKTE 
ZORLARKEN 
Erhan Karaesmen 

Bilginin netleşmesi, saydam bir tartışılmazlık 
kazanması insanlık tarihinde çok ilginç devinimlerin 
konusunu oluşturmuştur. Ama, varılan nokta 
alkışlanacak bir düzeyi göstermez. Değişik 
toplumların bilgileri algılama biçimi çok farklı 
olabilmektedir. Tek bir toplumun sosyal katmanları 
arasında bilgiyi özümseme yönünden ciddi farklara 
rastlanmaktadır. Bireyler arasında gözlenen farklılık 
ise baş döndürücüdür. Çok bilgili ile en cahil aynı 
ülkenin yurttaşları olarak komşuluk edebilmektedir. 

Bilgiye ulaşmama konumu sadece bir olanak 
eksikliğinden, bir topyekün eğitim yetersizliğinden 
kaynaklanmaz. Burada, bazı bilgilere ulaşılmaması 
kimilerince istenir. Bilgiye ulaşmama yolundaki bu 
direnişin bir çeşit organize güç gözüyle bakılacak 
dayanakları vardır. "Tabu" bu dayanakların başında 
gelir. Belirsizliğin ürküntüsüyle beslenmiş bir dogma, 
bilgiyi devamlı frenleme zorundadır. Ve işte o 
noktada, girilmez alanlar yaratılır. Bu bilgi karşıtı için 
çok konforlu bir durumdur. Doğanın güçlerini "akıl"ın 
üstünlüklerini, dinselliğin ve cinselliğin kökenlerinin 
açıklanması bireysel ahlâkı koruma, aile düzenini 
kollama gibi insancıl görünüşlü amaçlarla yasaklanır. 
Bu konularla kırıştıramazsınız. Bu alanlarda metafizik 
örgülerle ortaya çıkmış gizli bahçelerin yüksek 
duvarlarından atlayıp öte tarafa geçemezsiniz. ' 

Bu yüksek duvarlarla korunmuş girilmez alanlar bazı 
tür yöneticilere toplumu güdümlerinde tutabilmek 
için büyük kolaylık sağlar. Tarihsel kaynaklarında 
dogmaya ve belirsizliğe insancıl bir ilkellikle sarılma 
yatıyor olsa bile, günümüzün tabu prosesinde kitleleri 
yönlendirme, politik güdümde tutma gibi çok daha az 
insancıl gölgeli arayışlar ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla 
yirmi birinci yüzyıl eşiğinde, bazı ülkeler ve yörelerde 
tabuların bir bölümü politik şekillenmeler 
kazanmıştır. Türkiyemizde buna benzer örneklere 
tanıklık edildiğini de, üzülerek söylemek 
durumundayız. 

Bilim ve sanat her türlü girilmez alanların ve hele 

politik güdümlü gizlilik bahçelerinin duvarlarını en 
rahat aşacak, en yetkili iki kurumdur. Sanatçı aslında 
konuyla yumuşak bir kırıştırmayı daha rahat 
sürdürebilme konumundadır. Sözde bilinmezliğin 
belli belirsiz gizemini zevkli bir renk ve şekil 
anlatısına çevirebilir. Bilinmezliği kabul ettiği 
anlamına hiç gelmeksizin, oradan bir ilham dürtüsü 
alması mümkündür. Ayrıca, yasakların ve tabuların 
arasından akabilen bir iki konumda olağanüstü 
yoğunlaşabilme şansını kendine yaratıp orada çok 
yüksek ve derin ifadelere ulaşabilir. Bu son 
söylenenin belirgin ve güçlü örneği Koca Sinan'ın 
yapıtlarındaki strüktürel yoğunluktur. Ortaçağ sonu ve 
Rönesans'ın batı yapıları iç mekanlardaki benzersiz 
renk, şekil, heykel zenginliği dolayısıyla strüktürü ayrı 
özel bir anlamda kullanma gereği duyulmamıştır. 
Oysa, canlı varlık resimsel şeklinin, kabartmasının, 
heykelinin yasak olduğu İslam yapılarının iç mekânları 
donuk ve yalınkat kalma riskini taşıyordu. Büyük 
Sinan, resmi, renkli camı, heykeli, kabartmayı, hepsini 
yapının taşıyıcı sisteminde eritmiştir. Sinan'ın kubbeli 
yapılarında bir Edirnekapı Mihrimah Sultan Camiinde 
ve hele insan elinden çıkmış en görkemli nesne olan 
Selimiye'de sadelik içinde ulaşılmış benzersiz mekan 
yoğunluğunu, olağanüstü strüktür çözümlerine 
borçluyuz. Buarada, bir dahinin elinden tabularla 
oynanmış ve hiç kimse birşey farketmemiştir. 

Bilim adamı, konuya bu oynaşmalı yumuşaklıkta 
yaklaşamaz. Sabırla ve taktikle gelse bile, o tabudaki 
akıl azlığını (veya yokluğunu) irdeleme ve bulgularını 
sergileme durumundadır. Girilmez alanın duvarlarını 
topa tutma zorundadır. Bu, bilim adamı olmanın 
toplumsal ve vicdani zorunluluğudur. Fizik gelecektir; 
metafızik kaçacaktır. 

Bilim ve sanat sadece tabulara karşı toplumsal 
sorumlulukları yönünden değil, ama yaşama karşı 
genel tavırlarıyla da benzerlikler gösterirler. Geniş 
kitlelerin, sosyal katmanlardaki yığınların daha çok 
tüketim moduyla ilgilendikleri "toplumsal yaşam" 
olayının üretim boyutunu sanat ile bilim-teknoloji 
sırtlar götürür. Sezgiyle akıl yetileri üretimi 
yönlendiren temel unsurlardır. Gerçekçi gözlemleme 
ve deneme-sınamaya dayalı bulgular oluşturma; 
bunların analitik irdelemesini ve sentezlerini birlikte 
yapabilme, pratik sonuçlar çıkarabilme; ürünleri 
sanatsal dille ya da bilimsel anlatımla ifade edebilme 
süreçleri her iki alanda da yaşanır. Sanat, sezginin 
seferberliğine daha çok dayanır. Sanatçı bir işin, 
olgunun "nasıl"ını kestirir. Bilim adamı "niçin"ini 
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anlamaya ve anlatmaya çalışır. "Nasıl"ın sezilmesi daha 
süratli bir süreçtir. "Niçin"i yakalamak sabırla ve daha 
dolambaçlı yörüngelerden geçmeyi gerektirebilir. 
Gezanne-Picasso çizgisi izafıliği, görselliğe yansıyış 
biçimiyle, Einstein'dan önce yakalamıştır. Bununla 
birlikte, en azından Batı Dünyasında, sanatsal ifade 
aklın ve mantıki rasyonelliğin hep çok yakınında 

geliş eylemindeki tema. olarak "tabular" konusunu 
seçmiş oluşu anlamlı ve ciddi bir yaklaşımdır. Ancak, 
önümüzdeki dönemde sanatçı ve fılozofların olduğu 
kadar fiziksel ve sosyal bilim dünyasından küruınların 
ve bireylerin de katılacağı içe dönük bazı toplantılar 
düzenlenmesinde ve konunun gündemlerde diri 
tutulmasının sağlanmasında büyük yarar vardır. 

yürümüştür. Bu yüzyılın ilk yarısında bu alanda 
kendini gösteren çözüşme; bilindiği gibi, sancılı 
gelişmelere yol açmıştır. Aklı mutlak reddeden 
arayışlara ve çıkmaz sokaklara düşülmüştür. 

"Tabu" konusuyla ilgisine geri dönersek, sanatın 
kendini kısmen aklı uzakta tutma çabasını herşeyin 
üzerinde varsayan bazı akıntılarda bulduğu 
gözlenmektedir. Bir çeşit çağdaş metafızikleşmenin 
tuzağına düşenler bile vardır. Ancak, Türk sanat 
ortamında, politik güdümlü tabuların hala kol gezdiği 
bir dönemde, bunlara karşı tavır koyma 
zorunluluğunun yer yer hissedilmekte oluşu kıvanç 
verici bir olaydır. Aslında, "'Ahlâk“ı koru ma ve gözetme ' 
tabulu kalkanının gölgesinde köklü bir fanatiklik 
yaratmaktadır. - 

Burada bilim ve sanat dünyalarının anlamlı ve güçlü 
bir eleleliğine gereksinme vardır. Çünkü politik 
yetkilinin gayri ahlaki olarak nitelendirilmiş sanat 
yapıtlarına karşı çıkışında öylesine bir rasyonel 
bozukluğu mevcuttur ki, bilimsel düşüncenin buna 
umursamaz kalması beklenemez. Bu karşı çıkışa karşı 
sadece sanatsal yaratı özgürlüğü savunularak bayrak 
açılması yeterli olmayabilir. Rasyonel düşüncenin, 
"akıl"ın en yakınları olan bilim dünyasının 
gündeminde konunun sıcak tutulması sağlanmalıdır. 
Bilimsel analizden giderek tabuların gerçek dışılığını 
ve politik güdüm yoluyla yönlendirildiğinde 
kazanacakları çok sakıncalı toplumsal boyutları 
sergilemek daha kolaydır. 

Çok yakın tarihin bazı tabusal yasallamalarında bilim- 
sanat işbirliğinin çok kıvanç verici örneklerine tanıklık 
edilemedi. Medyatik ortamın kime ve neye hizmet 
ettiği belli olmayan heyecan tahrik edici tavrı içinde 
sanat ortamının modern metatizikçilik tuzağına 
düşmemiş bazı uyanık bireylerinin, zinde unsurlarının 

. müdahaleleri izlendi. Buna karşılık, fiziksel ve sosyal 
bilim dünyasından bu girişimlere sahip çıkıcı ve bu 
çerçevede tabuları irdeleyici kesin tavırların yaygın 
biçimde geldiği söylenemez. 

"Sanart" Derneği'nin, 1995 yılı uluslararası bir araya 
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ART AND SCIENCE, 
PROBERS OF FORBIDDEN 
TERRAIN 
Erhan Karaesrnen 

The crystallization of knowledge as it has gained 
“transparent indisputability is one of the curious 
developments of human history; but the point which 
has been reached is not such as to deserve applause. 
Different societies have very different ways of 
grasping and perceiving knowledge and information, 
and within a given society there are major differences 
in the way its segments absorb these inputs. As for the 
differences among individuals in this regard, they are 
staggering. Citizens of the Same country, the 
extremely knowledgeable and utterly ignorant may be 
neighbors. 

The inability to access knowledge or information is 
not simply a matter of lacking means or of educational 
inadequ acy on a mass scale. There are in fact those 
here who wish that such accessing be prevented, and 
there are supports for this resistance to information- 
accessing, supports which make it a kind of organized 
force. Heading the list is Taboo. Any dogma 
nourished by the fear arising from vagueness must 
constantly hinder knowledge and information, and it is 
at this point that forbidden terrain is created. This is a 
very comfortable situation for those who are anti- 
knowledge. The forces of nature, the supremacy of 
mind, explanation of the sources of religion and 
sexuality — all are banned using an appeal to such 
seemingly humane values as the preservation of 
morality and of the family. These realms are 
sacrosanct, and there are secret gardens devised of 
metaphysical strands, gardens whose walls may not be 
overleapt. 

Such forbidden terrain, guarded by such high walls, 
makes it very easy for” certain kinds of rulers to 
maintain their grip on society. Historically there may 
have been a very human primitiveness that cliıng to 
dogma and the indeterminate; but in our day the 
process of taboo is motivated by far less humane 
concerns — such as directing the masses and keeping 
them under political control. On the eve of the Zl'st 
century, therefore, a number of taboos in certain 

countries and regions have taken on a political cast. 
And I regret to say that examples of this are to be 
found in Turkey. 

Science and art are the two institutions best able to 
overleap the walls surrounding forbidden terrain, 
especially those secret gardens of a political nature. In 
aetuality it is the artist who is best positioned to 
“gently flirt” with the subject, being able to convert 
the supposedly unknowable, with its vague mystery, 
into a pleasurable expression of color and form. 
Indeed he can reject the ordinary meaning of 
“unknowable” and draw inspiration from it. 
Furthermore, there are situations flowing from the 
ground between prohibition and taboo from which the 
artist can create extraordinary intensity and find the” 
loftiest, most profound expression. A prime example is 
the structural density in the works of the great 
architect Sinan. In European buildings of the late 
Middle Ages and Renaissance, the wealth of exquisite 
color, form and statuary inside precluded the need for 
any additional concentration on structure. In Islamic 
architecture, on the other hand, the representation of 
living beings was forbidden, whether in pictures, 
statues or relief, so that interiors ran the risk of 
seeming monolithic and dour. Sinan's achievement 
was to distill painting, stained glass, statuary and relief 
all in the load-bearing system of the Structure. In his 
domed buildings, the Mihrimah Sultan Mosque at 
Edirnekapı, and above all Selimiye — that most 
magnificent of works to be shaped by human hands —— 
the density of space, never sacrificing simplicity, is 
owing to Sinan’s exuaordinary solution of structural 
problems. Taboos were toyed with by a genius, and 
nobody realized what was happening. 

The scientist approaches this-matter with less 
dalliance, but although his armament is compounded 
of patience and tactics, nevertheless he is obligated to 
bare the paucity (or sheer absence) of mind in that 
taboo, and report his findings. Indeed, he is morally 
and socially bound to bombard the walls surrounding 
forbidden terrain. The day of physics is coming; and 
metaphysics will be rou ted. 

Art and science have affinities not only in their social 
responsibility vis-a—vis taboo, büt also in a general 
attitude toward life. For if the broad masses at every 
level of society are concerned primarily with the 
consumer mode, it is art, science and technology 
which carry the productive burden. The faculties of 
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intuition and intelligence are what chiefly guide 
production. In both areas there is data based on 
observation combined with trial and error, followed by 
analytic probing to produce synthesis and practical 
results; and in both areas eXpression through language 
occurs, whether that language be artistic or scientific. 
Art accords more prominence to intuition, while 
science and technology are based more on the 
marriage of mind and practical skill. The artist looks 
for the “how” of something; the scientist tries to 
understand and explicate the “why,” and this may 
require great patience, intricate pathways. With the 
quality of their line, Cezanne and Picasso discovered a 
kind of visual relativity before Einstein, and indeed 
artistic expression has always kept pace with logical 
rationality, at least in the West. The breakdown in 
this collaboration, Starting in the first half of our 
century, has led to trauma, to the absolute rejection of 
mind and to avenues of no exit. ' 

Getting back to the subject of, and interest in, taboo, 
one notes that in some art movements a major 
element of the projeCt is to keep mind partially at bay. 
There are even those who have fallen into the trap of 
advocating a kind of modern metaphysics. In the 
Turkish art world, one feels pride that, although 
politically oriented taboos are Still legion, there is an 
awareness that all of this must be resisted. The fact is 
that the shadow of the taboo shield which would 
supposedly guard “Morality” is inhabited by a radical 
fanaticism. 

We have here a pressing need for meaningful and firm 
cooperation between science and art; for the uproar 
over what political authorities call immoral art is so 
irrational that scientific thinking cannot remain 
impassive. It may not be enough to speak of the 
freedom to create; proponents of rational thought, of 
the mind, must see to it that the topic is kept in the 
public eye. Scientific analysis makes it easier to show 
how unrealistic taboos are, and how pernicious is their 
use for political ends. 

Very recent history has shown us that when taboo is 
legalized science and art do not necessarily produce 
the cooperation that would make us proud. A few 
individuals have managed to avoid the pitfall of 
modern metaphysics which plagues an art world 
goaded on, in whose service it is unclear, by the all— 
pervasive media, and these alert souls did try to 
intervene. However, it cannot really he said that 

exponents of the physical and social sciences took up 
the battle cry or put their disciplines to use in order to 
properly explore the nature of the taboos in question. 

For its international gathering in 1995 Sanart has 
chosen to discuss the theme of taboos, and this 
initiative is both serious and meaningful. May I 
suggest that it would be highly beneficial if in the 
coming term meetings be held which include 
representatives of the physical and social sciences, 
alongside artists and philosophers, and the topic 
maintained high on all our agendas. 
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TABULAR, 
SINIRASMALAR 
VE SANAT ESERİNİN— 
ÇOKYÖNLÜLÜĞÜ 

Ali Akay 

Burada, ele alınan konu hem sosyolojik ve 
antropolojik olarak, hem de sanat içinde ele 
alınabilecek şekilde, Tabu olgusunun gelişim evresini 
sorunsallaştırmaktadır.'Tabunun, ilk olarak, ortaya 
çıktığı zamanlara değin anlamı ile bugün, burada ele 
alınış biçimi içindeki paradigmatik farktan yola 
çıkarak; sanat eseri olarak tabu konus-unun işlendiği 
bir işin, çoğul okuma ve anlam yaymasının çok 
perspektifliliği ele alınacak. Toplumlar, siyaset ve 
tabular arasındaki iktidar ve söylem ilişkileri 
irdelendiğinde, tabunun eski devirlerden 
Aydınlanma'ya ve günümüze olan yansımalarının ne 
şekilde bir mütasyon geçirdiğini irdelemek, burada, 
söz konusu edilecek. 

Tabu kelime olarak Polenezyen bir sözcük. Ve gerek 
F razer'ın, gerek F reud'ün bize aktarmış olduğu 
kadarıyla Batı dillerine çevirisi oldukça sorunlu olan 
bir sözcük. Freud, eski Romalıların "Sacer" 
kelimesinin tabu'yu karşıladığını; Yahudilerin ise 
"Kadoş" kelimesinin tabuya tekabül ettiğini 
anımsattıktan sonra; birçok başka halklarda buna 
benzer bir kelimenin olduğunu vurguluyor. (1) ' 

Kelime anlamı olarak tek anlamlı olmadığını 
vurguladıktan sonra ise, bir anlamının nntsnl, nnsnnnnş 
olduğunu yazarken diğer anlamının bu birincisinin 
tam zıddı olduğunu söylüyor: Mafia/i, lifli, yasan. 
Yasak olan ile kutsal olanın ilişkisi burada ilk anda 
ortaya konulmuş oluyor. Polenezyen dilindeki tabs; 
sözcüğünün karşıtı olan Non herkese açık olabilen 
anlamını taşımaktadır. Bu şekilde, bir yanda kutsal ve 
herkese mensup olmayan; diğer yanda ise kutsal dışı 
ve herkese açık olan, herkesin erişebileceği olan 
anlamını taşımaktadır. Ve, daha başından çok 
anlamlılık ile karşı karşıya olduğumuzu ortaya 
koyabilecek verilere sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Burada; tabunun “Ynsan” anlamına gelmesini göz 
önünde tutarak, ilkellerde yasak kelimesinin iktidar 

. Wund'a göre tabu yazılı olmayan en eski kodu 
içermektedir. Bu şekilde, tabu'nun eski dinlerden ve 

ve kutsal olan ile ilişkisini vurgulayabiliriz. _ 
Kısıtlamalardan ayrı bir şekilde, dini olarak da, ahlâki r " 
olarak da yasak ile aynı şey olarak kabul edilen tabu 
ilahi bir iktidardan kaynaklanmaktadır. Tabu 
yasağının kökeninin ne olduğu bilinmemekle beraber 
psikanalitik bir açıklama ile bir anlam vermenin 
mümkün olduğu söylenebilir. Hiç bir neden üzerine 
kurulu olmadığını da söylemek mümkündür. (2) 

arkaik dönemlerden daha eski olduğunu düşünülür. 

İlkellerdeki anlamıyla, tabu hem doğal olarak 
varolurken, hem de nesilden nesile aktarılabilen bir 
şeydir. Tabunun anlamlarından biri de insanları 
tanımaya yöneliktir: Şefleri, rahipleri değerli nesneleri 
koruyabileceği gibi, zayıfları da korumaktadır: 
Kadınlar, çocuklar ve zayıf, güçsüz insanlar. Bunları 
Mann olan güçlerden korur. Ayrıca insanları şeytanların 
ve tnnnların gazabından korumak da tabulara : 
kalmıştır. (Bu konu önemli gibi durmakta ve bizi 
ilgilendirmektedir; çünkü cadılara ve büyücülere karşı 
girişilmesinde ve popüler kültür öğelerinin 
bastırılmasında böyle bir rolü üstleneceğini 
düşünebiliriz). Yasak olan bir tabuyu "yasakaşarak" 
aşmayı sanmak hatalı olacaktır; çünkü tabu kendi 
kendisine intikam alır. İlahi kudretten, otomatik 
olarak, ceza gelir. Bu şekilde, tabuyu hor gören 
toplumun kenisi cezalandırılmış olur. Anlaşıldığı gibi, 
tabunun "toplumların yeniden üretimini sağlamak" 
gibi önemli bir rolünün olduğu dönemlerden 
bahsetmekteyiz. Bu dönemde, dini ve kutsal olanın 
lâdiniden ayrılmış olduğu ve onun karşıtı olarak ele 
alınmış olduğunu düşündüğümüzde, toplumların 

' tabulara vermiş oldukları önemi algılayabiliriz. 
Toplumdan herhangi birinin bu tabu yasağını aşmaya 
kalkması ilahi adaletin, tanrıların gazabını bu toplum 
üzerine çekeceğinden, tabulara uymayanların tanrılar 
tarafından cezalandırıldığı inancı yaygındır. O halde, 
yavaş yavaş ikili, manikeen bir toplum anlayışı ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bir yanda; tabulara uyanlar ve 
onlar sayesinde hayatlarını barış ve huzur içinde idame 
ettirebilenler, diğer yanda ise, kötüler ve bu tabu 
yasağını aşmaya çalışanlar. Bu ikili düzen, Orta Çağ ve 
Rönesans dönemindeki Foucault'nun Deliliğin Tarihi 
kitabında ele almış olduğu tema ile bazı benzerlikler 
taşımaktadır: Bir yanda akıllılar, diğer yanda ise 
delilerin oluşacağı Klasik Çağ toplumundan önce, 
Gotik ve Rönesans döneminde akıl ve akılsızlık ' 
arasındaki ilişkilerin birbiri içine geçmiş olması söz 
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konusudur. 

Akıl ve Akılsızlık Arasındaki Sınır İlişkisi: 

Michel Foucault'nun Deliliğin Tarihi kitabında . 
belirtmiş olduğu gibi, öncelikle akıl ile bilge arasında 
birliktelik söz konusu edilmekteydi. Orta Çağın 
sonunda delijîgsînî gerçeği elinde tutarı ile aynı paralelde - 
gelişmekteydi. (3) Delilik teması kendisini bir 
körelmenin içinde bulsa bile; deli figürü herkese 
kendi gerçeğini göstermekteydi (4). Foucault, delinin 
"ikinci derece bir komedyen" olduğunu ve 
"aldatmanın bir aldatması" olarak deli figürünü 
göstermektedir. "Kendi budalaca laflarını söylerken 
insanlara gerçeklerini" göstermektedir.a figürüne 
sahip olmasa da, aklın sözleri komiğin kemiğinde 
çözülse de; aşıklara aşkı, genç insanlara gerçeği 
söylemekteydi. Gururlulara gerçeğin bayağılığını' 
göstermekteydi. Avrupa'da deliler bayramında 
oynanan oyunların, tiyatroların ortasında yer 
almaktaydı. 

Aynı şekilde; bilgi üzerine kurulu olan edebiyatta da 
delilik gerçeğin _ve aklın bağrında iş görmekteydi. (5) 
Meczup gemisine insanları bindirip, Deliler gemisi 
şeklinde yollara koyulan, yolların kavşakların ortasında 
bulunan hep deli figürüdür. Brant, Narrenschiff adlı 
eserini bu sırada yazmıştır. Ve Jerome Boche'un 
Deliler Gemisi adlı'eseri Brant'dan alınmaydı. (6). 

Ölüm teması 15.yüzyılın ikinci yarısında delilik ile 
birleşmeye başlar. Delilik ölümün şimdiden gelmiş 
halidir (7). "Delilik temasının ölümün yerine ikame . 
edilmesi bir kopuştan çok aynı kaygının içinde 
meydana gelen bir bükülmeyi vurgular" diye yazar 
Foucault (8). 

Foucault, metin ve resmin birbirine gönderme 
yaptıklarını yazarak iki ayrışık öğenin hayal gücündeki 
birlikteliklerine değinir. "Söz ve imge arasında dil 
tarafindan figfirlqz‘érilm ile sanat tarafından söylenen 
arasındaki güzel birlik çözülmeye başlar; onlar artık 
tek ve aynı anlam üzerinde dolaysız olarak ortaktırlar. 
Ve görüntü hâlâ söylem'e, dile içkin bir şey aktarma 
yeteneğine sahipse de, daha şimdiden aynı şeyi 
söylemediğini kabul etmek gerekmektedir; ve resim 
kendine özgü biçim verici değerleriyle, her ne kadar 
temanın yüzeysel özdeşliği olsa da, gene dilden 
giderek uzaklaşacak bir deneyin içine dalmaktadır"(9). 

17. yüzyıl içinde "Rönesans'ın seslerini serbest 

bıraktığı, ama daha şimdiden şiddetine egemen 
olduğu Deliliği Klasik Çağ garip bir darbeyle sessiz 
bırakacaktır"(10). 

Özne, düşünen özne olarak, deliliği düşüncenin dışına 
taşır. Kartezyen şüphe, özne ile deliliğin dışında 
kaldığını iddia ederek, akıl ve akılsızlık arasına belirli 
bir sınır koyar. Gerçek ile akıl özdeşleşirken, akılsızlık, 
delilik, sahip olduğu gerçekten kopar. "Bir gerçeği 
garanti altına alan, deliliğe karşı olan bir düşüncedir" 
(11). Delilik düşünmenin münkün olmayan hali olarak 
algılanmaya başlar. 

Rönesansın içinde varolan akılsız bir akıl ile 
akılsızlığın aklının birlikteliği 17.yüzyılda yokolur. 

Düşünce ve zihniyet alanındaki bu gelişme, aynı 
zamanda, 17.yüzyıda büyük kapatılma evlerini ortaya 
çıkarır. Her türlü “işsiz, evsiz barksız, hırsız, fahişe deli 
olarak kabul edilerek, 1656 yılında bir kral 
kararnamesiyle Genel hastaneye kapatılır. Bu Genel 
hastaneler her tarafta yaygınlaştırılır ve bu şekilde 18. 
yüzyıla kadar, Batı Avrupa'da kapatılmalar ve zincire 
vurmalar, çalışma evleri (work house) ile birlikte, 
işlevsel olarak bu kurumlar fakirleri çalıştırır ve düzeni 
korur. Foucault'nun verdiği örneklerden yola çıkarak, 
monarşi ve burjuvazi kadar, laik ve kilise kesimlerinin 
de kendi arzuları ve iradeleri ile kapatılma evleri 
açtıklarını düşünürsek, akıl _ve akılsızlık arasındaki 
ayrımın eski çağlardaki tabu ve yasakaşma arasındaki 
ilişkiye benzer bir durumda, sınırları tarihini 
oluşturduğundan söz edebiliriz. Çünkü tüm bu 
kurumlar hem vergilerle, hem de kamu yardımlarıyla 
işlemektedir. 

1693 yılında Roma Kilisesi'nin bir metni Fransızcaya 
çevrilir: La Mendicite Abolie (ilga edilen dilencilik). 
Yazar iyi ve kötü fakirleri ayırır, yani; İsa'nın yanında 
olanlar ile Şeytan'ın yanında olanlar. İkisi de kapatılma 
evlerinin gerçekliğini ve faydasını göstermektedir. 
Birincileri, yardımı minnetle kabul edenler; ikincileri 
ise başkaldıranlar, yasakaşanlardır. İktidarın 
yasaklarına karşı çıkarlar (12). Bu şekilde, Genel 

-'Hastane’ nin de en az iki anlamlı olduğunu ileri 
' sürebiliriz: Tabu gibi iki anlamlı bir Genel Hastane 

yasası. 

17. yüzyılda kapatılma, o halde, bir polis ışi haline 
gelmektedir. Tüm bu girişimler emeği kullanmayı 
hem yararlı, hem de gerekli kılmaktadır. Akıl ve 
akılsızlık arasındaki zihinsel ayrımın, burada, sınıfsal 
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ve sosyal boyutu ortaya çıkmaktadır; Polis 
Parlementosu, işsizleri, evsiz barksızları yakalayarak 
içeri tikmakta ve şehrin lağımlarında çalışmaya 
mecbur etmektedir (13). Bu şekilde, şehrin üst 
kurumlarının düzeni sağlanacaktır. 

Paris 1621, Caen 1652, Rouen 1639, şehirlerindeki 
ayaklanmalar ile kapatılma evleri arasındaki düzen 
diyalektiği, Foucault tarafından açıklanmaktadır. Aynı 
şekilde, Kilise müdahele ederek işçi gruplaşmalarını 
büyücülük ve cadılıkla suçlamaktadır. 1655 yılında 
Sorbonne'un bir kararı, kompanyolar arasında kötüler 
olarak nitelenenlerin dine küfür ettiğini ve ölümle 
cezalandırılması gereken bir günah işlediklerini ilan 
eder"( 14). 

Yasaklar dilencilere getirilir. Bu yasağı aşmaya 
çalışanlar cezalandırılır: "İlk seferinde kamçılanacaklar, 
ikinci seferinde erkek ve delikanlılar kürek mahkumu 
olacaklar; kadınlar ve kızlar ise şehir dışına 
çıkarılacaklardır" (15). Milisle dilenci avına çıkarlar. 
Bu, 17. yüzyılın ekonomik bunalımına verilen 
cevaptır. (16) 

'Modern dönem, aynı şekilde, aşkı da ikiye ayırdı (17). 
Rönesansta özgür ifade biçimi bulan eşcinsellik artık 
sessizliğe mahkum edilir ve yasaklar alanına girer (18). 
Birinci şık içinde akıl aşkı, ikincisi ise meczupluk 
(akılsızlık) aşkı vardır. Eşcinsellik bu ikincisi içine 
atılır ve delilik figürü içine girerek dışlanmaya başlar. 
Normal ve anormal ayrımına girer. "Büyücülük 
hareketlerinin ve kutsala hakaret anlamındaki 
tutumların, bir kültürün onların etkinliğini kabul . 
etmekten vazgeçtiği andan itibaren, patolojik hale 
geldiğine inanılır" (19). ' 

Patolojik olanlar, toplumun tanıyıp, tecrit ettikleri: 
"sefih, savurgan, eşcinsel, "büyücü, intihar eden, 
libertenlerdir (adetleri serbest olanlardır) (20). 
Nesnelleştirme artık akılsızlığın yolu haline gelir ama, 
aynı zamanda da cezanın yurdu olur. Bu şekilde 
ahlaki, yani etik dünyanın bir yarısı, akıl bozukluğu . 
alanına kaymaktadır ve ona muazzam bir somut 
erotizm, kutsala yönelik hakaret (profanatioıı), ayin, 
büyü, gönül yasaları tarafından gizlice kuşatılan bilgi 
içeriği gerekmektedir (21 ). 

Burada, Foucault'un Deliliğin Tarihi'ni ele alış 
nedenlerimizden biri de Jacques Le Brun'un 
göstermiş olduğu kitabın felsefi içeriğinin de 
bulunması olduğu kabul edilebilir (2.2). Çünkü delilik 
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bir dil olmaktan çok bir figür olarak ele alınıyor. 
Foucault, figürün yerine bazen y'ıız sözcüğünü 
kullanıyor. Goya ve Bosch'un tablolarındaki kurgu 
fıgür. Hatta onlar için "yüz olmaktan çok birer 
fizyonomidir" diye yazıyor (23). İmge de çok sık 
kullanılan bir kelime: Genel hastane imgesi: Bicetre'in 
imgesi, vb... 

Popüler Kültür Öğelerinin Tabu Olarak 
Merkezileştirilmeleri 

Foucault'nun Deliliğin Tarihi'nde göstermiş 
olduğunun bir benzerini Robert Muchembled 
"Popüler Kültür üzerindeki elitler kültürünün 
tahakkümü"nde göstermektedir. Öncelikle, 15 ve 16. 
yüzyıllarda hakim olan bir korku ile, soğuktan, 
açlıktan, fizyolojik sefaletten bahseden yazar, tüm bu 
psikolojik gerçek ve hayalgücüne değin korkuların ve 
dini yasaklara karşı— düzenlenen bayramların, 17. 
yüzyılda merkezileşmeye ve "medenileşmeye" 
başlayan iktidar ile tahakküm altına alınmasının ve 
popüler kültürün yerine elitlerin kültürünün halka 
aşılanmasının tarihini gösterir. 

Korkuların başında, halkın "bizi Tanrı'dan, açlıktan ve 
savaşlardan koru" şeklindeki dualarında, 15 ve 16. 
yüzyılların korkusu belirmektedir. Bir yandan göç, 
diğer yandan çocuk ölümleri köylülerin korkularına 
neden olmaktadır (24). Popüler kitlelerin, bu 
yüzyıllarda en çok korktukları şey açlık olmaktadır; 
çünkü köylülerin büyük bir çoğunluğu, yani; nerdeyse 
%90'1 açlık sınırının altına yaşamaktaydılar. Bunun 
yanında, veba salgınları, ve cüzzam halkı kırıp 
geçirenler arasındaydı. Halkın gerçek korkuları olduğu 
kadar psikolojik, yani olağan ve hayalgücüne dayanan 
korkuları da vardı. Ölüm ile korku arasındaki direkt 
ilişkiden kaynaklanan sosyal ilişkiler, toplumu 
koruyacak tabuların ortaya çıkması anlamında, halkı 
birtakım tabularla birlikte yaşamaya zorunlu . 
bırakmaktaydı. Doğa üstü güçlere olan inanç ve 
büyücülük sorunu bu korkulara karşı kullanılmakta ve 
Kilise'nin otoritesini saymamaktaydı. Kilise'nin 
gücünün şehirlere girmesi ve özellikle kıtlık alanlara 
ulaşma zorluğu, uzun yıllar, köylüleri kendi eski 
inançlarıyla başbaşa bırakmıştı. İlk olarak, Kilise 
köylüleri meraktan kurtarmayı başaramamış, Reform 
ve Din savaşları ise, kendi ekonomilerini köylülere 
kabul ettirememişti. Pagan inançlarına bağlı kalan 
köylüleri reforme etmek ve Kilise'nin etkisi altına 
almak için 17. yüzyılı beklemek lazımdı: F oucault'nuıı 
Genel Hastanesi ile köylülerin zapu—rapta alınmaları 



aynı dönemde gerçekleşecektir. İngilizlerle savaş 
halinde olan Fransız kralları da halkı güvence altına 
almaktan acizdi. Böyle bir ortamda, köylülerin ortak 
bir şekilde güven duydukları alan aile olmaktaydı.- 
Hem bir üretim, hem de tüketim birim olarak aile, 
artakalmakta; üyelerine-güç ve güven sağlamaktaydı. 
Ebeveynlerden ve çocuklardan oluşan birimler hakim 
bir biçimde ataerkil ve geniş aile biçimindeydi. Hem 
aile kurumu, hem de eğitim kurumu işlevini 
görmekteydi. Ahlaki ve dini eğitimi veren birim olarak 
aile Kilise'nin uzanamadığı yeri doldurmkata ve kendi 
oluşum, pagan şartlarını gerçeldeştirmekteydi. 

Diğer yanda, şehir feodal sisteminin bir parçası olarak, 
Orta Çağ'ın sonunda, halkın tümünün %10 kadarını 
oluşturmaktaydı. IV. Henri şehirlere el koyup, _ 
düzenlemeden önce, şehirler kendi yaşam biçimlerini 
idame ettirdiler. Bazıları Yüksek Mahkemeye sahip 
olduklarından, ölüm cezasını bile hissetmeye başladı. 

Köylerdeki "çevrimsel zaman anlayışı" mevsimler ve 
bayramlar üzerine oturtulmuştu. Bu anlamda köylüler 
belirli zamanlarda kendilerini güvence altında 
hissedebiliyorlardı (25). Normal hallerde, takvim 
Kilise'nin düzenlemelerine göre düzenlenmişti, ancak 
buna bazı istisnalar oluştuğunu görmek mümkündü. 
Örneğin hasat zamanları Hıristiyan adetlerinin dışına 
çıkıyordu. 'Bu bayramların bazıları hem Hıristiyan hem 
de lâdini, pagan karakteri taşımaktaydı. Bu bayramlar; 
Karem-Karnaval, Mayıs bayramı, Saint-Jean Bayramı, 
Noel, Azizler Bayra mı idi ve diğer yandan Paques- 
Pentcote, Tanrı-Bayramı (Fete-Dieu) birincilerine 
nazaran daha dini bir karakter göstermektedir. (26). 
Bu bayramlarda danslar edilir, şarkılar söylenir; Paques 
için, hem doğal hem de biyolojik bir çevrimsel zaman 
mevhumu olduğunu söyleyebiliriz (27). 

Mayıs bayramları özellikle tarım ve cinsellik içerir. 
Gençlik grupları, her köyde, baharın gelişini kutlar; 
yörenin kızları üzerinde geleneksel haklarını iddia _ 
ederlerdi. Bir Mayıs bayramında köyün gençleri genç _ 
kızları üretkenliğe boğar ve döllerlerdi. Mayıs ayının 
ilk günü farklı ağaçların dallarından bir buket yapılır 
ve "evlenecek" kızın kapısına konulurdu. Vendome'da 
ve Artois'da; Mayıs ayında hasat mevsiminden sonra, 
gerçek bir bayram gerçekleştirilirdi ve gençlik kız 
erkek karışık bir gece düzenler ve yemekler yiyip, - 
eğlenirlerdi (28). Aslında, köyün erkeklerinin, diğer 
gençleri dışlayarak, kendi aralarında eğlendikleri bu 
bayramlar arasından Saint—Jean, yani, 24'ü 25 Haziran'a 
bağlayan veya bazılarına göre 23'ü 24 Haziran'a 

bağlayan gece, net olarak farklı bir karakter 
göstermektedir. Burada Aziz kültürünün önemli bir 
yeri vardır. Her köyde, bir ateşin etrafında toplanılır 
ve danslar edilir; ateşin üstünden gençler atlarlardı 
(29). 

Bu dans edenler sadece bekar gençler değil, tüm 
köylü gençlerdi. Hatta gençler de değil; çünkü hiç bir 
cinsel ve yaş dışlaması kabul edilmemekteydi. Bu 
anlamda Saint—Jean ateşleri köydeki toplumsal 
ilişkilerin sağlamlaştırılıp, güçlendiği döneme tekabül 
etmektedir. Muchembled'e göre, ateşin etrafındaki 
yoğunlaşan ilişkiler sınırları kaldırmaktadır. Endogomi 
uygulanan bu dönemde, ekzogami ilişkileri önemini 
kaybeder ve grup içi cinsel ilişkiler gerçekleştirilirdi. 
Bu "aynı ülkeye, yurda" ait olma duygusunun 
dönemsel olarak yaşandığını göstermekte; bu anlamda 
da endogami yasağı tabusu aşılmaktaydı. (30) 
Sembolik olarak da insan sıcaklığının ateşin sıcaklığı 
ile birleşmesinden doğan geceye karşı duyulan soğuk 
duygu eritiliyor ve geceden korkmanın gerekçeleri 
ortadan kaldırılıyordu. Bu anlamda da, Saint-Jean 
bayramı, tabuların aşıldığı önemli bayramlardan birine 
uygun düşmektedir. Bu, aynı zamanda, üretken bir 
bayramdır, çünkü erkekler ve kadınlar birbirlerinin 
ocağına girerler. Van Gennep'in tasvir ettiği, yazın bu 
özel gecesinin büyüsü, gelecek hasat mevsimine kadar 
tüm enerjinin toplanmasına yaramakta ve başa - 
gelebilecek her türlü tehlikelere karşı göğüs germenin 
mümkün olduğunu göstermektedir. 

Bu gece içinde, hem çocuklar sakinleşir, hem de 
büyülü otlar gece korkmadan toplanırdı. 1390 yılında 
Parisliler bu büyülü otlardan yapılmış şapkalar ' 
meydana getiriyorlar ve bu şapkaların kötü ruhları 
koyacağına inanıyorlardı (31). Saint-Jean gecesiniır' 
arıtıcı olduğuna ve bu gece şeytanların ve canavarların 
kovulduklarına inanılırdı. Bu şekilde, insanların kötü 
ruhlar karşısında güçlendiklerine inanç yaygındı. Bu 
gecenin çiftanlamlı olduğunu da söyleyebiliriz: 
Çünkü bu gecede, kötülüklerin güçleri insanın içine, 
daha sonra ortaya çıkmak üzere de, girebilirlerdi. Bu 
nedenle, büyücüler şifalı otları da bu gece toplayıp, 
içine kötü ruh girenleri iyileştirmekte kullanıyorlardı. 

Notre Dame'ın Assomption bayramında, köylüler 
yiyip içerek, pagan dönemlerinin şakalarını yaparlar, ' 
"hiç komplekssiz hayvani cinsel duygularını 
gösterirlerdi" (32). 

Azizler günü ile ölüler günü birbirine karıştırılırdı: l 
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Kasım günü köylüler kendilerini eğlenceye verir; asılı 
bir kaza sopa fırlatma oyunları oynarlardı. Düşüren 
kazanıyordu. Başka bir yerde ise kazın görevini, asılı 
duran bir domuz üstleniyordu. Bu eğlenceler hayatın 
devam ettiğini insanlara hatırlatıyor, ve ölülerin aynı 
zamanda yaşayan insanlar üzerinde etkide bulunmaya 
devam ettiği inancı yaygın bir şekilde kabul 
görüyordu. Danslar ve oyunlarla ölüler kültü 
gerçekleştiriliyordu. 1 Kasım günü (ölüler günü) 
eğlenceli bir gün olarak kabul ediliyordu; çünkü ' 
mezarlıklar aynı zamanda dans edilen, yenilen ve 
içilen ve iş görüşmelerinin yapıldığı yerlerdi. Azizler 
bayramı ise, Muchembeld'in yazdığına göre, hem 
kutsal hem de kutsal-dışı bir bayramdı. Animist 
inançların bir tekrarını oluşturuyordu. Bu dönem, 
yaşayanlar ve ölülerle yaşayanlar için, sosyal 
dayanışmanın yeniden tanımlandığı dönemdir. Bahar ' 
bayramlarında, gençlerin yaşam güçleriyle 
kucaklaştıkları dönemleri oluşturduğu gibi, ölü 
bayramları da köylüler arasında, yaşayanların ölülerin 
gücünü edindikleri döneme tekabül etmekteydi. Bu 
şekilde, doğa üstü dünyayı oluşturan ölülerin 
gücünden köylerini arındırmaktaydılar. 

Hem deliler bayramı ve hem de 28 Aralık'ta 
gerçekleştirilen Masumlar bayramı aynı şekilde, 
"karakteristik bir cinsel bayram" şeklindedir ve 
gelecek sene için evlilik ve dölleme için büyülerin 
gerçekleştirildiği dönemi oluŞturmaktadır. .Bu 

. bayramlarda, varolan sosyal düzene ve insanlar- 
arasındaki hiyerarşiye gösterilen sadakata önem 
verilmemekte; düzen ve hiyerarşi bozulmakta, , 
değerler ters yüz edilmektedir (33). Bu bayramlarda 

. genç erkekler çırılçıplak soyunarak, genç kızları ' 
kovalamakta, ahlaksız hareketler yaparak, seyircilerin 
üzerine küller atmaktaydılar. - 

Tüm bu bayramlar Fransa?da'olduğu gibi, İngilterefde: 
de 15 ve 16. yüzyıllarda yapılmaktaydı. Bu _ 
bayramlarda ilkbaharın önemli şeytanlarla savaşta 
insanlara yardım etmesi, iyi ve kötünün 
mücadelesinde iyinin yanında yeralması şeklinde 
değerlendirilebilir. Yani, kış i_le ilkbaharın mücadelesi 
(doğanın kendi içindeki mücadelesi) aynı zamanda, 
yaşamla ölümün mücadelesine dönüşmektedir. Hatta, 
Ana-Tanrıça, yani Bakire Meryem, bu bayramlar 
sırasında, özellikle 15 Ağustos'ta köylülerin cinsel 
olarak özgürleşmelerine yardımcı rolü üstlenmektedir. 
Mevsimlerdeki değişimler köylüler tarafından 
kirlenme olarak algilandığından, ve eskinin yeniye 
dönüşmesinden dolayı, bir arındırma bayramı yapmayı 

uygun görmektedirler. Örneğin, Deliler 
bayramında,büyük bir eğlence ve neşe devri açılıyor; 
"acının ve-korkunun ciddiyeti" bu şekilde aşılıyordu 
(34). Gençler ve ölüler bu tip bayramlarda (Bahar 
bayramları ve Ölüler bayramında), popüler kültürün 
öğeleri olarak, önemli bir toplumsal rol 
oynamaktaydılar: Toplumların zaman ve mekandaki 
sınırlarının çizilmesi bu sayede gerçekleştirilmekteydi. 
Gençlerin ve ölülerin bulunduğu yerler köyün 
sınırlarını belirlerken; gençlik, köyün statik bir 
zamanını belirleyerek, zamanı ebedi bir şimdiki 
zamanda tutma görevini üstleniyordu. Bu şekilde, hep 
varolan bir şimdiki zaman, akan zamanın değiştirici 
karakterine karşı çıkıyordu. Danslar ve eğlence 
sırasında her türlü korku bertaraf edilmiş oluyordu. 

Muchembled'e göre, bu tip bayramların dört—öğeye 
indirgenmesi mümkün görünmektedir: verimlilik, 
heyecan deşarjı, toplumdaki yaş gruplarının 
aktiviteleri ve bunların yeniden tanımlanması. Hem 
heyecanlarda, hemde cinsellikte bir özgürleşme 
dönemleri gerçekleştirilmektedir. Bu büyük bayram 
zamanları -katarsis gibi- enerjinin akıtıldığı ve 
toplandığı anlar olarak dikkat çekiyor. Köylüler yılın 
her bayram zamanı varolan koşullarını yeniden yaşıyor 
.ve yeniden üretiyorlar. Burada, bizi ilgilendiren kısım, 
dini tabuların bu anlarda yasakaşımına uğratılmasıdır. 

. Ancak, burada dikkatimizi çeken şey, bu tabuların 
konuşmamızın başında .belirtmiş olduğumuz gibi, 
toplumların yeniden üretimini sağlayan kral ve 
hükümdarlara ait olan eşyalar veya kişilerin kendi 

-' üzerlerindeki büyü değil, kutsal olanın yasakaşma 
. eylemiyle aşılmasıdır.-Ilkellerde tabu olana duyulan 

saygı toplumun yeniden üretimini sağlarken, 15 ve 16. 
yüzyıldaki popülerkültür bayramlarının gösterdiği, 

.tersine, tabuların yasakaşılması toplumun yeniden 
üretimini sağlamaktadır. Dolayısıyla tabular ilk dönem 

. için faydalı, ikinci dönem için ise zararlı olmakta; 
“bunların faydalı hale çevrilmeleri' ise, tabu yasağını 
aşmayla sağlanmaktadır. - 

Ancak, bazı durumlarda, eski adetlerin ve tabu 
inancının artakaldığına da rastlanmaktadır. Bedenin 
içindeki güçlerin doğal varlığının dışında, doğa üstü 
ruhların ve güçlerin bedene vereceği ziyan 
düşünülerek, tabular sayesinde vücudu bu tip 
korkulara karşı kapatmak ihtiyacı. duyuluyordu (35). 
Örneğin, göz ağrılarına yakalanmamak için iki ev 

' arasında ve güneşe karşı işenmemeliydi. Bir manastıra 
karşı' çiş yapmanın apa-pleksi hastalığına yol açacağı 
inancı yaygındı. Yani, "bu tabular benzerin (güneş ve 
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cüzzamlı) benzeri (hastalık) üretmesini engeller 
nitelikteydi. Bazı özel yerler ve mekanlar yıkıcı bir 
güce sahipti: Mezarlıklar, Kilise, Manastırlar. Çiş ise 
içerisini dışarıya bağlayan bir madde olara bulaşma 
tehlikesi taşımaktaydı. Aynı şekilde, bazı işaretler 
felaketleri haber vermekteydi: Evin üzerinde dolaşan 
bir karga evin içindekilerden birinin öleceğini 
haberdar etmekteydi. Bunlardan kurtulmak için bazı 
özel güçlerin yardımına ihtiyaç duyulmaktaydı. ' 
Örneğin, boyunda ipek bir eşarp bulundurmak 
yükselme ihtimali olan ateşi engellemekteydi. Bu 
adetler, popüler kültürün yaşam biçimini yaşayan 
insanları her zaman iyileştirmese bile, onlara iyileşme 
inancını veriyordu. Sorun, tabular sayesinde, 
fenalıklardan ve hastalıklardan korunmayı içeriyordu. 
Ancak, burada görüldüğü gibi, tabuların yararı biraz da 
olsa, yine; varolmaya devam ediyor. Tam olarak bir 
yasakaşma eyleminin tabulardan insanları kurtaracağı 
ve toplumun yeniden üretiminin gerçekleştireceği 
inancı Aydınlanma ile başlayacaktır. Özellikle, 17. 
yüzyılın ikinci yarısı ve 18. yüzyılın içinde, büyücüler 
ile büyü yaptığı iddia edilen cadılara karşı kampanyayı 
hem devlet hem de Kilise güçleri başlatacak ve 
tabuların yerini "medeni bir yaşam biçimi, medeni bir 
ahlak ve aile biçimi" alacaktır. Norbert Elias'ın 
incelemiş olduğu "medenileşme süreci" toplumların 
burjuva, yani; sivil toplum haline gelmeye 
başlamasıyla ortaya çıkacaktır. Bu süreç, bilindiği gibi, 
kapitalist ekonominin işçilere yeni görevler 
yükleyeceği ve artı-değer üretiminin gerçekleştireceği 
sömürü biçimlerinin yaşandığı döneme tekabül 
etmektedir. Bu süreç, 17 ve 18. yüzyıllarda popüler _ 
kültürün elitler kültürü tarafından tahakküm altına 
alındığı döneme tekabül etmekte ve bir başka 
çözümlenişini de Michel Foucault "Hapisanenin 
Doğuşu" adlı kitabında göstermektedir. Özel 
mülkiyetlere karşı girişilen yasalsızlıklar ve özel 
mülkiyeti koruyan hukuk sisteminin, burjuva 
toplumunun oluşturması süreci. Bu süreç sivil 
toplumun oluşum sürecidir. Muchembled bu gelişimi 
ele alırken, Eski Rejimin gelişiminde ve devrim 
öncesinde Aydınlanma fıkirlerini üstlenmeye başlayan 
elitlerin, yani, laik ve dini elitlerin zihniyetlerindeki 
değişimi göstermeyi ihmal etmemiştir. Fransız 
toplumu Din Savaşları ile Devrim arasında uzun süren 
ama, gelişim içinde olan bir mütasyonu yaşamıştır. Bu 
gelişimin kapitalizmin ve şehirleşmenin tarihi olduğu 
üzerinde ısrarla durmakta yarar olduğunu sanıyoruz. 
Günümüzün tartışmalarının arkeolojisini ortaya 
koymak ve sivil toplumun anlamını açmak 
bakımından bu tarihi dönemlerin oldukça hatırlatıcı 

yanı vardır. Devletin merkezi gücünü oluşturmakta 
Kilise'nin omuzlarına dayanmasında, devlet laikliğinin 
günümüze kadar gelen etkilerinin birçok Batı 
toplumundaki aşırı sağ ve Hıristiyan demokrat 
karışımı partilerin oluşumunda ve yükselişinde tarihi 
bir rol oynadıklarını bize gösterecektir. Ayrıca, 
Muchembled'in blı kitabında, din savaşlarının 
milliyetçi ruhun yükselmesindeki yeri de bize ' 
hatırlatılmaktadır. Buna karşılık ise, tebalarından 
yüksek vergiler ve tam bir sosyal konformizm 
uygulaması isteyecektir. Artık, söz konusu olan, 
varolan cemaatlerin adetlerini sürdürmek değil, 
merkezi otoriteye ve genel normlara boyun eğmektir. 
Kültürel baskı bu şekilde, oluşur. Bu anlamda, saray, 
okumuşlar, asiller, rahata kavuşmuş şehirliler, 
ayrıcalıklı azınlıklar yeni bir kültürel modeli 
oluştururlar: 17. yüzyılın "namuslu adamı" ve 18. 
yüzyılın "aydınlanmış adamı". Elbette ki, popüler 
kültür öğelerine mensup köylülerin sahip olmadığı bir 
kültür ortaya çıkar, artık. Mutlakiyetçilik ve 
merkezilik bu yeni kültürü yaymak üzere "yekpare" 
bir kültürü oluşturmaya başlar. 13. ve 14. Louis 
dönemi, popüler kültüre mensup halk için "demir bir 
çağdır". (36) Cinsel baskının ortaya çıkmasıyla, yatak 
odaları "bireyselleşmeye" başlar, ve evin diğer 
odalarından ayrılır. Mahremiyet ortaya çıkar. Daha 
önce, herkesin, hatta hayvanların bile ortak bir şekilde 
aynı odada uyuyarak, birbirlerini ısı tmalarının karşıtı 
bir mahremiyet dünyası başgöstermiştir. 16. yüzyılın 
sonlarında "çıplak uyumak atleti" yok olmaya 
başlamıştır. İç çamaşırları ahlaki olmayan davranışları 
engellemek amacıyla giyilmeye başlanır. 16. yüzyıla 
kadar çıplak dolaşmak ve kamu mekanlarında 
yıkanmak meşru iken, 17. yüzyıla doğru ayıp olmaya 
başlar. "Çıplaklık bir tabu olmaya başlar" (37). Utanç 
duygusu-topluma aşılanmaya çalışılır. Rabelais 
döneminden beri çok zengin olan cinsel kelime 
haznesi yavaş yavaş "medenileştirilir". Bedenin bazı 
bölgeleri tabu haline gelir ve o kelimeleri kullanmak 
ayıp olmaya başlar. 

17. yüzyılın ve 18. yüzyılın içinde iktidarın yeni 
mekanizması ruhları ve bedenleri tahakküm altına 
alırken bedenden "bir siyasi teknoloji oluşturduğunu" 
yazan F oucault'yu takip edersek, bu hakimiyetin hem 
siyasi iktidar, hem de Kilise'nin iktidarı tarafından 
gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Kilise'nin, halkın 

_ ahlakını gözaltında tutması ve yani "ahlakı" baskı 
altına alırken, cinsel suçlandırmayı da halkta 
içselleştirmeye çalışması bize yeni ahlak biçimi 
üzerine bir fikir verir._Laik mahkemeler de, aynı 
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Kilisc'nin yaptığı gibi cinsel sapkınlıkları suç olarak 
kabul eder: Kral, 1556 yılında daha 16. yüzyılın ikinci. . 
yarısında, eski Fransız Yasası'nın en teröristi olarak 
kabul edilen ve ölümle cezalandırılan çocuğunu ' 
öldüren kadının suçlandırılmasını Kilise'den bağımsız 
bir şekilde kararlaştırmıştır. 

Cinsel baskının, bu yüzyıllarda zinayı ölüm cezası ile 
suçlandırmasa bile, zina yapanları "namussuz" olarak 
kabul ederek, Kiliseden ve toplumdan "af dileme 
cezasına çarptırdığını ve böyle "kötü" insanların 
suçlandırılmasının gereğinin 17. yüzyılın ikinci 
yarısına doğru gerekli gördüğünü söyleyebiliriz. 
Bunun yanında, babanın kızına tecavüzü ölümle 
cezalandırıldığı halde, erkek ve kız kardeş arasındaki _ 
cinsel ilişkinin, sadece suç sayılması; ensest yasağı 
üzerinde duran ve "toplumsal barış" açısından gerekli 
gören yeni iktidar biçiminin, popüler kültürün adetleri 
üzerindeki kontrolünü göstermektedir. Aynı şekilde, 
hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak da ateşte 
yakılmakla cezalandırılır: Saint Marguerite'li Oghuet 
gençliğine rağmen ateşte yakılmış ve kısrağı da aynı 
yerde idam edilmiştir (38). Yazarın gösterdiği gibi, 
suçun tüm izi silinsin diye suçlular ve mahkumlar 
yakılmaktadır. 

17.yüzyılda bir başka görüngü de büyücülük suçlarının 
giderek hakimler tarafından takip edilmemeye 
başlamasıdır. Çünkü, Kilise ve laikler doğa-üstüne 
inanmamaya başlamışlardır. Onlar için, Tanrı ve 
Şeytan gündelik hayatta doğanın gidişatına müdahale 
eden güçler olmaktan çıkmışlardır. Aslında, kültürel 
elitlerin ve hakimlerin topluma genel bakışında bir 
değişiklik ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu genel bakış 
bundan böyle, Hıristiyan misyonerler ve kraliyet 
iktidarının görevlileri tarafından ele alınan bir 
toplumSal bakış haline dönüşmüştür. Cinsellik” üzerine 
yapılan baskılar, çocuk eğitiminde pedagojinin ön 
plana çıkması ve kamu önünde ortak günah çıkarma 
adetinin bireysel günah çıkarmaya dönüşmesi, elitler 
kültürünün popüler kültürü tahakküm altına aldığının 
göstergesidir. Bu, sadece Fransa'da değil, Almanya'da, 
bugünkü İsviçre'de, İspanya hakimiyetinde bulunan 
Hollanda'da ve İngiltere'de de aynı sürecin 
yaşandığını bize gösterir. Aslında, büyücü avı 1560'lar 
ve 1630'lar arasında gelişmiştir ve bu dönem Batı 
Avrupa'daki sosyal ve ekonomik krize takabül 
etmektedir: Bu ülkelerin birçoğu din savaşlarına 
girmişlerdir veya ciddi siyasi karışıklıklar 
yaşamaktadır. İsviçre ve Almanya'daki Lutherci 
reformun etkil'eri, Otuz yıl savaşları, Hollandalıların 

İspanyollara karşı vermiş oldukları savaş, İngiltere'deki 
Anglikan reformu ve Ingiliz devrimi, din savaşları ve 

_ birçok popüler başkaldırı bu siyasi ve ekonomik 
kargaşayı yarattığı gibi, aynı zamanda, sosyal olarak da, 
popüler kültür öğelerinin ayrışıklığını bağdaşık hale 
getirmeye çalışmıştır. Aydınlanmış insan elit 
kültürünün medeniliğini geliştirerek, kendisine ait 
"medeni" yeni bir hal ve tavır kazanmış ve bunu 
popüler kültürün bayağılığı ve özgürlükçülüğü ile 
adetlerdeki serbestliğine karşın yeni bir medeniyet 
olarak kabul ettirmeye çalışmıştır. Norbert Elias'ın 
Ahlakların Medeniyeti (Paris, 1973) adlı kitabında 
göstermiş olduğu gibi, medeni insanın hareketlerini 
kontrol etmesi, cinsellik üzerine ve şiddet üzerine 
göreli tabuları yaşam biçimi haline getirmesi, Batı 
medeniyetinin en önemli öğelerinden biri olmuştur. 
Uygarlık terimi 1525 ve 1550 yılları arasında bugünkü 
anlamını kazanmaya başlamıştır. Ve özellikle de 
Roterdamlı Erasmus'un De değimle meram perilinm 

_ adlı ilk defa 1530 yılında yayımlanan küçük 
incelemesi, bu konuya açıklık getirmektedir. O 
dönemdeki yaygınlığı ve dağıtımı kitabın birkaç kez 
basılmasına neden olmuştur. Erasmus'un ölümüne 
kadar, yani yayım tarihinden altı yıl sonraya kadar otuz 
defa basılmıştır. 18. yüzyıla kadar, Batı Avrupa'da 
kitap ilgi ile okunmuştur. Birçok çevirisi, uyarlaması 
ve taklitleri yayımlanmıştır. Mathurin Cordier, 
Erasmus'un hümanist fikirlerinin Fransız 
matbaalarındaki ]can Sulpice'de yankı bulduğunu 
yazmış ve 16. yüzyılda medeniyet karakterini 
oluşturduğunu ileri sürmüştür. Ve, daha sonra medeni 
terimi medeniyete dönüşmüştür. Erasmus, eski bir 
terim olan "civillitas"ı başka bir şekilde kullanarak, ona 
yeni bir anlam kazandırmıştır. Bu terim birçok dildeki 
anlamını, bu şekilde, kazanmıştır: Fransızların 
"civilite", İngilizlerin "civility", İtalyanların "civilita" ve 
Almanların "zivilitat" terimleri gibi. Bu incelemeyi, 
Erasmus, prensin çocuğuna ithaf etmiştir ve gençlere 
"savoir vivre" (yaşama biçimini) öğretmek istemiştir. 
Ciddiyetle anlattığı basit düşünceler büyük bir 
açıklıkla ve alaycı, hicivci bir tonda yazılmıştır. 
Burjuvazinin,halkın "bayağılığının ve cahilliğinin" 
karşısında "namuslu adam" ve "aydınlanmış adam" 
imgesini ortaya çıkarması, potansiyel suçlu olarak 
kabul edilen "tehlikeli sınıflar üzerinde", siyasi bir 
beden teknolojisi uygulamasını gerekli kılmıştır. 1690 
yılında, La Bruyere'in en suçlu bulduğu yazarlar 
arasında, en özgürlükçülerden biri olan Rabelais'yi 
göstermesi düşündürücüdür. Çünkü onu, "yazılarında 
pisliği ortaya çıkarmakla" suçlar. Ve" 16. yüzyılın bu 
vahşi ve barbar edebiyatının temsilcisi olan 
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'._Rabclais'nin, aydınlanma zamanında,” ne kadar 
'_ demode olduğunu bize gösterir. 17. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren kitlelerin gündelik yaşamıyla 
ilgilenen sanatçı ve yazar sayısında bir azalma 
olduğunu, Muchembled, göstermektedir. Ressamlar 
arasınd-an, Louis Le Nain (1593-1648) butabııyu 
zamanında kırmaya cesaret ederek köylüleri 
resmetmiştir. Ancak, bu temsiliyet sırasında, daha 
"gerçekçi" olsun diye, köylüleri daha refah içinde olan 
köyün ileri gelenleri biçiminde, daha şişman ve yağlı 
gösterdiğini, Louvre müzesindeki Köylülerin öğlen 

- yemeği ıta'blosur'ıda görebiliriz“ 

' Popüler kültür, hem şehirlerde, hem de taşradaki 
köylerde, Güneş- -Kral döneminde tamamen 
değişikliğe uğramıştır Bir kitle kültürü halinde 

. gelişme, bu merkezi iktidarın oluşumu sırasında 
gerçekleş'tirilmiştir. F oucaulı: nun da Deliliğin 
Tarihi' nde göstermiş 'olduğu gibi bu devirde öncelikle 

- "Akıl", daha sonra ise "Aydınlanma" hakimiyetini 
ortaya koymuş, yerleştirmiş ve her türlü sınıfa _ _ 
ahlakını, ınanç biçimlerini ve dünya görüşlerini. kabul' - 
ettirmişlerdir. .Tüm Fransız medeniyeti tüm toplumu 
bağdaşık kurallara göre yönetmeye başlamıştır.Bu 
aynı zamanda, "sosyolojinin bağdaşık toplumu _ . 
yaratmak arzusuyla ortaya çıktığı". dönemdir (39). ; 
"'Colportage" edebiyatı elitlerin kültürünü cahilhalka 
aşılamak üzere, elit kültür ile "yeni popüler kültür" 
arasında bir yereyerleştirilmiştir. Bu yeni popüler 
kültür , Kilise'nin başlattığı bireyciliği, toplumun . 
normlarına uymayı, namuslu ve iffetli insan olmayı 
bireylere kabul ettiriyor; aile ve devlet biçimlerinin en 
yüce değerleri oluşturduğuna ikna ediyordu. 
Cinsellikte, mahremiyeti ve bastırılmayı, şiddeti 
denetim altında tutr'nayı öğretiyordu. 18. yüzyılın 
ikinci yarısında Fransa'da çok kullanılan bir şekilde 
"medeniyet" ve "kültür" kelimeleri ortaya atıldı. Kültür . 
kelimesi daha önceleri kullanılsa bile, Fransızcadaki 
entelektüel kültür anlamını bu yüzyılda edindi. 
Medeniyet ise, sosyal bir ilerlemeyi lâdini, teknik, _ 
ahlaki ve sosyal bir ideali belirler hale geldi. Yani, 
Aydınlanmanın ülküsü oldu (40). Bunun karşıtı olarak 
da "barbarlık" kelimesi olumsuz bir durumu 
göstermeye başladı(41). 

Modernite, tüm anlamıyla, öncelikle Batı Avrupa'yı ve ' 
daha sonra da çevre ülkeleri yönlendiren normlar 
silsilesi haline dönüştü. Modernite, kendi ahlâki ve 
cinsel tabularını oluşturdu. Bunları aşmaya çalışmak- 
ise, özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki, 
ebeveynlerine karşı ayaklanmaya ve "modern 

_ geleneğe" karşı çıkmaya çalışan, 1968 gençliğine kaldı. 

Görüldüğü gibi, toplu nıların evrimi sırasında bazı 
. tabular yasakaşma eylemine sokulurken, diğerleri ve “' 

yenileri ortaya çıkmaktadır. Bataille'ın yazdığı gibi, 
tabu (yasak) ve yasakaşma arasındaki ilişkinin sınırı 
yasakaşma ile gerçekleşemeyeceğini ve sınırın her 
aşıldığında, yeni bir sınırın ortaya çıkarak, yerini 
belirlediğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. 

Sonuç olarak: 

' Tabular ve sanat üzerine yapılacak işlerin araştırılması, 
.anlaı'n kazanması. üzerine düşünülecek olur ve 

' _- yukarıda-söyledilderimizi göz önüne alınırsa; işlerin, 
. ' yani sanat eserinin çok anlamlılığına değinmiş oluruz: 

Görüldüğü gibi,-toplumların yeniden üretimi üzerine 
' kurulu olan ilkellerdeki veya yabanlardaki tabular, 
Luc de Heuche' un dediği gibi, yasaklar, veya 
"r_n'ıızir"ler, toplumun düzeninin sürmesi için, gerekli 
olarak kabul ediliyorlardı. Daha sonra, Hıristiyanlığın 

' ve reform sonrası Protestanlığın ve Anglikan 
kilisesinin koyduğu tabular popüler kültürün 

- tabıılarına karşı, aydınlanmış ve millileşmiş (yani 
- _ kutsal kitabın her milletin kendi dilinde okunmaya 

başlaması ve milliyetçiliği de beraberinde taşımaya 
başlaması), özellikle cinsel tabuları ortaya çıkarmıştır. 
Çıplak yatmamak, ayrı odalarda uyumak, burnunu 
karıştırmamak, hayvanlarla cinsel ilişkide 

' bulunmamak vb. Bu yeni tabular, yine toplumların 
" yeniden üretimini ve düzenini ”sağlamak üzere 

_ kurulmuşlardır. Her seferinde, birbirlerine zıt olarak 
gelişen tabular ve iktidar biçimleri siyasi ve sosyolojik 
mekanizmayı yeniden oluşturmaktadır. Bu bakımdan 
tabular, her ne kadar, her zaman dini olan ile alakalı 
olarak ele alınmasalar 'da, sonuçta dini olan ile lâdini 
arasindaki ayrımı ve yasakları ortaya çıkarmaktadır. Bu 
konu üzerine yapılacak işlerde, çok anlamlılığın 
önemini, burada, anlayabiliriz. Her zaman çok anlamlı 
olan sanat eseri, tabuları söz konusu olduğunda, bu_çok 
anlamlılığa dikkat etmek zorundadır; çünkü değişen _ 
koşullar altında sürekli olarak değişen yasaklar 
tabuların önemini ortaya çıkarmaktadır. "Tabuları 
kırmak" üzerine, yasakaşma üzerine kurulu bir anlayış, 
tabunun sınırlarının genişleyip, genişleyip, bir yerde 
kapanarak, bu sınırların yerini değiştirmelerine 
rağmen, sınırları her zaman koruduğunu görmek 
zorundadır. Georges Bataille ve Michel Foucault'nun 
teorik çalışmaları bunu göstermektedir: Her 
yasakaşma eylemi bir yasağı ortaya çıkarır (42); her 
iktidarın öncesinde bir direnme odağı vardır 
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(Foucault). Bu ölçüde de, sanat eseri bu sınırların 
değiştıgı yerlerde ve perspektifte çok anlamlılığı göz 
önüne almak durumundadır. 

Notlar: 

1.'Sigmund Freud, Totem et Tabou Payot, 1965, 
s. 20. 
2. Freud, a.g.e., s. 30. 
3. Michel Foucault, L'Histoire dela Folie, Gallimard, 
1972. 
Deliliğin Tarihi, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay) İmge 
Yayınları, 1993, s. 24. 
4. Foucault, a.g.e., s. 24. 
5. a.g.e., s. 25. 
6. Brant:1509 oche, 1492. 
7. Foucault, a.g.e., s. 35. 
8. a.g.e., s. 36. 
9. a.g.e., s. 37. 
10. a.g.e., s. 37. 
11. a.g.e., s. 57. 
12. a.g.e., s. 72. 
13. a.g.e., s. 75. 
14. a.g.e., s. 101. 
15. a.g.e., s. 102. 
16. Aynı dönemde ayıp anlayışının ortaya çıkması ve 
çocuk eğitimiyle ayıp tabusu ortaya atılır. Bkz. Neil 
Postman, Çocukluğun Yokoluşu, İmge Yayınları, 1995. 
17. Foucault, L'Histoire de la Folie s. 103. 
18. Foucault, a.g.e., s. 103. 
19. Foucault, Deliliğin Tarihi, s. 146. 
20. Foucault, Delilliğin Tarihi, 3. 154. 
L'Histoire dela F olie, S. 117. 
21. Faoucault, Delilliğin Tarihi, 5. 157. 
22. Jacques Le Brun, .Une L'Ouvre (Michel Foucault), 
Jerome Millon Yay., 1991, s. 19. 
23. Foucault, a.g.e., s. 514. _ 
24. Robert Muchembled, Cultures Populaires et 
Culture des Elites, Champs/Flammarson, 1978, s. 23. 
25. Muchembled, a.g.e., S. 64. 
26. a.g.e., s. 66. 
27. a.g.e., s. 67. 
28. a.g.e., s. 68. 
29. Anadolu'da ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki 
Kürtlerin ve Alevilerin ateş üstünden atlayarak dans 
ettikleri Nevroz bayramı ile benzerlikler 
göstermektedir. 
30. Bu da, Aleviler arasında yaygın olarak yapıldığı 
söylenen Cern ayinlerinin içindeki kadın ve erkeğin 

içki içip birlikte eğlendikleri iddia edilen adetlere 
benzemektedir. 
31. Mılchembled, a.g.e., s. 69. 
32. a.g.e., s. 71. 
33. a.g.e., s. 73. 
34. a.g.e., s. 76. 
35. a.g.e., s. 93. 
36. a.g.e., s. 230. 
37. a.g.e., s. 232. 
38. a.g.e., s. 237. 
39. Ali Akay, "Sosyolojiden Yeni Sosyalliklere", 
Toplumbilim, Ekim 1993, İstanbul, Bağlam Yayınları. 
40. Muchembled, a.g.e., s. 359. 
41. Braudel kültür kelimesinin 1900'lere doğru 
Almanlar'dan Fransızcaya geldiğini ve 1800'lerde 
kültür kelimesinin hiç bir değeri olmadığını yazar. 
[F ernarıdBraudel, Ecrits surl'histoire, Paris 1969, 
s. 259.] Kültür ve medeniyet kelimelerinin birbirine 

' girmiş olduğunu, bazılarının birincisini, bazılarının ise 
ikincisini kullandığını hatırlatır. Eskiden Ciceron 
cultura mentis'den bahsetmişti. 18. yüzyılda 
entelektüel kültür anlamını alır. Medeni kelimesi aynı 
zamanda "polisleşmiş" (şehirli olmuş) demektir. 
[Braudel, a.g.e., s. 260.] Bunun karşıtı ise barbarlıktır. 
19. yüzyılda ise çoğul olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
42. Georges Bataille, L'Erotisme, Minuit Yay., 1957. 

217 



TABOOS', TRANSGRESSIONS ' 
AND THE DIVERSITY OF 
THE ARTWORK ' 

Ali Akay 

Our subject deals with the problem of the evolution of 
taboo from a socio—anthropological standpoint, and also 
in terms of art. Our starting point will be an 
examination of the paradigmatic difference between 
taboo as it was originally and taboo as it is treated 
today, specifically in this p'aper. This will enable us to 
examine the multiplicity ofperspectives that emerge 
with varied readings of a work dealing with the 
subject of taboo. Exploration of the. power and other 
relationships among societies, politics and taboo will 
shed light on the mutation that took place in taboo 
between ancient times and the Enlightenment, and 
more especially in. its modernmanifestations. 

The word taboo is Polynesian, and according to both 
Frazer and Freud cannot be readily translated into any 
“Western language, although Freud says that Latin _ 
sarar is a good equivalent, as is the Hebrewfadarâ . 
He goes on to point out that many societies have a 
similar word. (1) 

The word, says Freud, has two meanings, one being 
“sacred” and the other nearly opposite to this, 
“dangerous, tainted, prohibited.” It is thus 
immediately evident that an intimate bond ties the 
sacred to the prohibited. In the same Polynesian 
language the opposite of taboo is not:, signifying that 
which is open to all. We are thus from the outset 
confronted with multiple meanings. 

Considering that taboo can mean “prohibition” we 
may wish to stress the connection among primitive 
peoples that links prohibition to power and the sacred. 

Apart from its restrictive nature, taboo, which. in both 
the religious and moral spheres is seen as equivalent 
to prohibition, has its roots in theocracy. Although the 
origins of taboo are unknown, a psychoanalytical 
explanation may well be possible. It would also appear 
that there is no explicable basis for taboos. (2) 

According to Wund, taboo constitutes the oldest form 
of unwritten code, and is older than any religion, 

certainly older than what we c'all antiquity. 

In its primitive form, taboo exists naturally but can - ' 
also be passed on from one generation to the next. 
One meaning of the word has to do with protection. 
And just as a taboo can protect chieftans, priests and 
precious objects, it can also protect the weak —— 
women, children, and all who cannot defend 
themselves —— from forces called mana. Another 
property of taboos is that they defend people from the 
wrath of demli and gods. (This seems an important 
point and concerns our theme; in the hunt for witches 
and sorcerers, and the suppression of popular culture, 
taboo may have such a role). It would ”be a mistake to 
suppose that one can transcend a taboo, for it will take 
its own revenge. Retribution will come automatically 
from the divine power, so that society itself is 
punished for disregarding a taboo. Clearly we are 
speaking here of ages in which taboo had the vital role 
of ensuring that society be able to perpetuate itself. 
During this time, when the religious and sacred were 
separate from and the opposite of the secular, society 
zealously guarded its. taboos. There was a widespread 
belief that if anyone violated a taboo the entire society 
would be subjected to the wrath of the gods, who 
would directly punish the violater. Thus a dualistic, 
Manichaean society began to emerge, with, on the one' 
hand,” those who observed the taboos and made it 
possible for others to live hap pily and in peace, while 
on the other there were “the evil ones” and the taboo- 
violaters. This dualism bears some resemblances to 
”the Medieval and Renaissance theme treated by 
Foucault in Civilization and Madness. Prior to the 
Augustan Age which would neatly divide the sane 
from the insane, there were the Gothic Age and 
Renaissance in which the mad mingled with the 
ordinary. 

The Borderline Between Madness and Insanity: 

As Foucault points out, intelligence and wisdom were 
originally considered together. At the end of the 
Middle Ages the figure of the madman, or 
madwoman, was evolving parallel to that of the holder 
of truth.(3) Even though the theme of "madness was 
waning, the figure of the madman showed everyone 
his or her own truth. Foucault demonstrates that the 
madman was a “second—rate comedian" and “the 
deceiving of deception" who spoke nonsense but in 
doing so showed people the truth (4). Though he may 
not have the figure of sanity, and though the words of 
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wisdom may dissolve in the comedy of the comic, he 
speaks of love to the lover, and of truth to the young, 
while also demonstrating to the proud that truth is 
ordinary. The plays performed in Europe during the 
festival of the mad were staged in theaters in full 
view. 

Similarly, in literature based on knowledgemadness 
had its role in the bosom of sanity (5). lt is always the 
figure of the madmen who boards people onto the 
ship of fools, the ship of madmen, and is found at all 
the crossroads. This is the period of Brant’s 
Narrenschiff, and from this was taken Jerome Boche’s 
Ship of Fools (6). 

In the second half of the 15th century the theme of 
death begins to unite with that of madness. Madness 
is a premonition of death (7). “The substitution of 
madness for death is not so much a hiatus as a 
convolution arising within the same concern." (8) 

Foucault, writing that text and picture refer to one 
another, speaks of how the imagination unites these 
two distinct modes. 

“The Renaissance had left the voices of Madness free, 
while already controlling its violence, but in the 17th 
century the Classical Age dealt a strange blow that 
silenced it."(10) 

The subject, as thinking subject, takes madness 
outside thought. Cartesian scepticism maintains that it 
is outside both the subject and madness, establishes a 
certain borderline dividing the rational from the 
irrational. “It is a form of thought which guarantees a 
kind of truth and opposes madness.” (11) And 
madness begins to be seen as a state which does not 
permit ratiocination. 

Thus in the 17th century we see the end of a certain 
unity which had existed in the Renaissance, that 
between irratidnal intelligence and the Wisdom of 
insanity, 

This development in mind at the same time led to the 
introduction in the 17th century of houses of 
detention, as a Royal edict in 1656 saw thieves, the 
homeless, prostitutes and the unemployed all covered 
with a blanket definition of insanity and locked up in 
hospitals. Such general hospitals became widespread 
and until the 18th century such detention and 

chaining combined with work houses to stimulate the 
growth of capitalism. Meant to help and oppress at the 
same time, these institutions put the poor to work and 
preserved the social order. F oucault’s examples show 

. that not only the monarchy and bourgeoisie, but also 
lay and clerical orders willingly opened houses of 
detention, so that a situation arose in which sanity and 
insanity were distinguished in a climate of taboo and 
prohibition like that of ancient times to constitute a 
history of borderlines; for these institutions all 
subsisted on charity as well as taxes. 

In 1693 a Papal Bull was translated into French as La 
Mendicite Abolie (Begging Abolished). _Here the 
au thor divides the poor into two classes, the good and 
the. bad, i.e. those in the service of Christ and those in 
the service of Satan. Both show that houses of 
detention are necessary and at the same time 
beneficial, the former class gratefully accepting aid, 
the latter rebellious and outcast, opposing the 
prohibitions of the regime.(12) Thus the law 
regulating general hospitals has at least two meanings, 
as does taboo. 

Detention in the 17th century became, then, a police 
matter, and all these initiatives made the use of labor 
both useful and necessary. Here the distinction 
between sanity and insanity takes on a social cast, a 
class bias, as the Parliament in Paris decreed that the 
jobless and homeless be apprehended, jailed, and set 
to work in the sewers, (13) thus preserving order at 
upper levels of society. 

Foucault explains the dialectic between houses of 
detention and the uprisings in Paris (1621), Caen 
(1652) and Rouen (1639). Similarly the Church 
intervened when workers sought to organize by 
branding them as witches and sorcerers. By a 
Sorbonne decree of 1655 those compagnons who were 
labelled as evil “were proclaimed to have committed 
blasphemy and be guilty of a sin punishable by 
death.” (14) '. 

The ban was extended to beggars, and those who 
violated it were punished: “First offenders will be 
Whipped; second offenders who are men or youths will 
row in galleys, while women and girls will be banished 
from the city.” (15) Militia engaged in a hunt for 
beggars —- and this was the 17th—century answer to - 
economic crisis.( 16) 
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The Modern era also divided love (17), as 
homosexuality, freely expressed during the 
Renaissance, was condemned to silence and subjected 
to proscriptions (18). The first alternative is rational 
love,- the second delirium, love that is irrational; and 
homosexuality is relgated to the second category, ' 

' rejected under a rubric which is in fact the figure of 
the lunatic. Love is now either normal or abnormal. 
“It was felt that when the culture had ceased to admit 
to the virulence of profana tion, sorcery and witchcraft, 
these pernicious attitudes and movements became 
pathological” (19) 

By definition the pathological are those whom society 
fingers for isolation; “spendthrifts, homosexuals, 
sorcerers, suicides, the licentious and dissolute” (20). 
Objectification became the way of irrationality, but 
also the home of punition. Consequently half of the 
moral, ethical world was displaced into the domain of 
mental imbalance, which thereby gained 
tremendously in eroticism, profanation, ritual and 
magic, all insidiously besieged by the laws of the heart 
(21). 

Note: One motive for our attention to F oucault's 
Madness and Civilization is that, as Jacques Le Brun 
points out, it has an artis tic and aesthetic dimension to 
accompany the philosophic(22). For madness is 
treated not so much as a language as a figure, for 
which word Foucault sometimes uses “face." The 
fictional figure of Goya an'd Bosch, of whose pictures 
he writes “lessface than physiognomy” (23). Another 
frequently employed word is “image”: the image of 
the general hospital, the image of Bicetre, etc. 

Centralization as Taboo of the Elements of 
Popular Culture: 

A thesis similar to that of F oucault’s Madness and 
Civilization is to be found in Robert Muchembled’s 
“The dominance of elite culture over popular 
culture." Pointing to the fear, cold, hunger and 
physiological misery which prevailed in the _lSth and 
16th centuries, the author demonstrates that the terror 
rooted in these psychological realities, in imagination, 
as well as the festivals held despite religious bans, all 
came under the sway, in the 17th century, of regimes 
bent on centralizing, and on “civilizing” society; a ' 
culture that had been popular was consciously being 
replaced byone which was elitist. 

Chief among the fears of the 15th cnd 16th centiıries 
was that which drove the folk at large to pray, “O 
guard us from war, God and hunger.” Both migration 
and child mortality held the peasantry in terror (24), 
while almost 90% of this class lived below the hunger 
line, not to mention the ravages of bubonic plague and 
lepros'y. And apart from real terrors there were 
psychological ones, spawned by the imagination. 
Social relationships arising from the direct link 
between fear and death forced the populace to live 
with a number of taboos, in the sense that taboo 
protects society. Belief in supernatural powers and 
witchcraft mitigated these terrors, while the Church 
was all but disregarded. And this inability of the 
Church to make its authority felt in the countryside 
left the peasantry to fall back on their ancient 
superstitions, Firstly, the Church had failed to relieve 
peasant concerns, while the Wars of Religion and 
Reformation had been unable to impose their ' 
economy on the villages. It would be only in the 17th 
century that the peasantry abandoned their pagan 
beliefs and came under the sway ofthe Church —— 
Foucault’s General Hospital appears in the same age 

- that the villagers were made to toe the line. The 
French kings, too, involved with wars against the 
English, proved helpless to provide security for their 
subjects. The only institution which inspired a degree 
of confidence in the villagers was the family, which 
was the unit of production ”as it was ofıconsumption, 
and which had proven it could endure. Needless to 
say we are speaking of an extended, patriarchal family 
which served not only to raise but also to educate its 
children, and this where the Church had failed to 
penetrate, in the moral and religioussphere as well —— 
of course in a Pagan context. 

The cities, on the other hand, at the end of the 
Middle Ages comprised 10% of the population—, as part 
and parcel of the feudal order. Prior to the 
reorganization effected by Henri IV, the cities 
governed themselves, some even having tribunals 
which could pass the death sentence. 

Time in the countryside-“was cyclical, based on the . 
passage of the seasons and the coming round of 
holidays, and in this sense the peasants could feel 
secure at certain times of the year (25). The calendar 
was by and large drawn up by the Church, but there 
were exceptions: Harvest time, for example, had 
nothing to do 'with Christian custom, and some 
holidays, while putatively Christion, retained much of 
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their Pagan character. One thinks of Carnival, 
Mayday, The Feast of Saint John, Christmas and All 
Saints Day, while Easter and Pentecost, along with 
the Pete—Dien, had a more religious character (26). 
There would be dancing and caroling; and Easter may 
be thought of as cyclical in both the natural and 

' biological sense (27). 

Mayday had to do with sexuality as well as the 
farmers' craps. In all the villages, groups of youths 
would celebrate the coming of Spring, and demand 
their traditional rights from the local girls, gathering 
bouquets from various trees to present their 
“fiancees.” In Vendome and Artois, after harvest time, 
there would be a real holiday including a night of 
feasting and entertainment that brought young boys 
and girls together (28). In point of fact, there were 
holidays that brought only the males together, and had 

_ an entirely different character; for example Saint John, 
on the night of June 24th (some say the 23rd). Here 
the cult of the saints was predominant. The youths 
would dance: around a fire, and jump over it(29). The 
celebrants were not only the bachelors, but all the 
young men of the villagejand indeed not just the 
youths, for no one was rejected because of age or sex. 
In this sense the fires of Saint John came at a time 
when social relations in the villages were being 
solidified, and the practice of endogamy was replacing 
exogamy. The feeling of belonging to the same 
homeland is periodical, and the taboo against 
endogamy is transcended.(30) Symbolically, hüman 
warmth is represented by the heat of fire, melting 
down the feeling of cold inspired by night and 
eliminating the causes of fear that darkness brings. 
The Feast of Saint John is a holiday in which tabcos 
are overcome, and is also tied to fertility, for men and 
women share their hearths. The spell of this special 
summer night, as depicted by Van Gennep, helps the 
community to gather strength until the next harvest 
season and shows that it is possible to confront any 
sort of danger that may come along. 

On those nights children would be calm and gather 
magical herbs without fear of the night. In 1390 
Parisians brought to the square hats made of such 
grasses, believing they would fend off evil spirits (31). 
It was also believed that the Night of Saint John 
purged the country of devils and monsters, and there 
was a widespread faith that people were made 
stronger in their battle with such beings. This night 
has a double meaning, for it is a time when evil 

powers could very well have entered human beings to 
manifest themselves later. That is why sorcerers 
culled medicinal herbs to cure those who had suffered 
such a fate. 

In the Feast of the Assumption of Our Lady peasants 
would eat, drink and make merry in the pagan - 
manner, “openly showing their physical feelings of sex 
without the least complex" (32). 

All Saints Day was combined with the Day of the 
Dead; on November Ist the Villagers would give 
themselves up to revelry, hurling sticks ata hung 
goose, the winner being whoever could bring the bird 
down. Elsewhere the hanging target was a pig. Such 
entertainments reminded folk that life went on, while 
it was also widely believed that the dead continued to 
exert an influence on events and moods. The cult of 
the dead was expressed in games and dancing, for the 
graveyard was the scene of business meetings ' 
accompanied by dancing, food and drink. All Saints 
Day, on the other hand, according to Muchembled 
was both sacred and profane in character, a recurrence 
of animist beliefs when social solidarity between the 
quick and the dead was redefined. If Mayday was a 
time for youth to reassert its life force, the Day of the 
Dead was a chance for the living to draw strength 
from those who had passed on, who thus purifed the 
village. 

The Festival of the Mad, and the Day of Innocents 
(Dec. 28) also were “chacteristic sexual holidays,” a 
time when the magic was practiced which would 
ensure marriage and impregnation for the coming 
year. During these feasts people ceased to respect the 
social order or the hierarchy, and values were turned 
upside down” (33). Young lads would strip naked and 
chase the girls with obscene gestures, meanwhile 
throwing ashes on the spectators. 

During the 15th and 16th centuries, such holidays 
were held in England as well as France, and one may 
evaluate them as stressing the importance of Spring, 
aiding in the fight against devils, and siding with good 
in the battle between it and evil. Which is to say, the 
struggle between Spring and Winter (nature warring 
against itself) becomes the fight between life and 
death. Indeed, during these revels, especially on ' 
August 15th,the Mother Goddess (the Virgin Mary) 
aided the peasants in their sexual liberation. Because 
they saw seasonal change as a kind of defilement, and 
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the old becoming the new, they felt the need of a 
purifying holiday. In the Feast of the Mad, for 
example, there was high—spirited revelry, thus 
overcoming “the: seriousness of pain and fear" (34). In 
the one holiday youth, and in the other the dead, 
played a significant social role, thanks to which society 

' established its boundaries of space and time. The sites 
occupied by youth, and by the dead, indicated the 
boundarics of the village, while youth determined a 
static time, making of it an eternal present. Thus an 
ever-maintained present opposed the changeable 
quality of passing time. During the dancing and revels 
all fear was neutralized. 

According to Muchembled this type of holiday can be 
reduced t'o four elements: fertility, discharge of 
excitement, activities of different age groups, and the 
redefining of all these. There was a period of 
liberation for both excitement and sexuality, and 
during these great holidays energy was both released 

. and gathered, as in catharsis. At each holiday the 
peasants reexperience existing conditions and indeed 
recreate them. Of interest to us is the fact that there is 
a suspension of taboos during these moments. ' 
However, as pointed out in our opening discussion of 
taboo, what is transcended in the act of suspension is 
not the magic or charın in articles pertaining to the 
king or ruler —— these secure the perpetuation of 
society -—— but the sacrosanct. Among primitive ' 
peoples respect for taboo guarantees the regeneration 
of society, while the holidays of the 15th and l6th 
centuries show that this is accomplished by the 
reverse, by the suspension of taboos, which are thus 
seen to be beneficial in the first period and harmful in 
the second; and to restore their usefulness they must 
be violated. 

There are some situations, however, where ancient 
customs and taboos survive. Thinking of the bodily 
harm which supernatural powers and spiriits might 
cause, the need was felt to fend off such fears through 
the magic of taboo (35). To avoid eye—ache, for 
example, one must-not urinate between two houses or 
towards the sun, and peeing toward a monastery 
would lead to apoplexy. That is, these taboos were to 
prevent like (the sun and the leper) from leading to a 
like (disease). Certain places had destructive power: 
Graveyards, Churches, Monasteries. And urine, as a 
substance connecting the internal with the external, 
carried the danger of infection. Similarly, there were 
certain omens, which foretold disaster: a crow circling 

above a house meant that someone there would die. 
The aid of special powers was invoked to ward off 
such ills. A silk scarf around the neck, for instance, 
was felt to prevent fever. Such measures may not 
always have worked, but they gave people assurance, 
which is a great boon to health. As we see here, the . 
efficacy of taboo persists until the Enlightenment, 
with its faith that abolishment of taboo would _bring 
liberation and enable society to perpetuate itself. In 
particular a campaign against witches was mounted in 
the latter half of the 17th century and in the 18th 
century by both state and Church, to replace taboos 
with “a civilized form of life, morality and family.” 
The “civilizing process" examined by Norbert Elias 
emerged as society began to become bourgeois, that 
is, civilian. N eedless to say, this would be the age 
when the capitalist economy burdened workers with 
new duties, the age when exploitation led to the 
creation of surplus value. And it was here in the 17th 
and 18th centuries that popular culture came under 
the sway of elitist culture, with another analysis being 
given by Michel Foucault in his “The Birth of 
Hospitals.” The process whereby to protect 
threatened private property a legal system developed 
and a bourgeois society emerged. The process that 
gave riseto a civilian society. 'In discussing this 
development, Muchembled takes pains to 
demonstrate the change in the mentality of lay and 
religious elites which had begun adopting 
Enlightenment ideas during” the Old Regime and prior 
to the revolution. Between the wars of religion and 
the revolution France had undergone a long 
developmental mutation. It cannot be 
overemphasized that this development coincides with 
that of capitalism and urbanization. These historical 
periods may serve as useful reminders when exploring 
the archaeology of present—day debates, and in 
attempting to reveal the meaning of civilian society. 
The fact that in evolving central power the state 
relied on the support of the Church played a historic 
role in the rise of Christian Democratic parties and 
parties of the extreme right, and indeed in the form 
state secularism has taken up to our day. Muchembled 
also reminds his readers that religious wars played a 
part in the rise of nationalism. Henceforward taboo 
would be implemented by the central government, 
which in return would demand from its subjects high 
taxes and complete social conformity. It would now be 
a matter not of maintaining the customs of small social 
groups, but of su bmitting to central authority and 
general norms, and this would mean cultural 
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oppression as the court, the literati, the aristocracy, the 
prosperous cities and privileged minorities created a 
cultural model: the 17th century’s “honorable man" 
and the 18th century’s "enlightened man.” Of course 
a culture emerged ”which had been unknown to 
villages steeped in popular culture, as absolutism and 
centralism began to form a monolithic culture to 
disseminate the new attitudes. For the folk with their 
popular culture the age of Louis XIII and Louis IX 
was “an age of iron” (36). With the appearance of 
sexual repression came the separation of bedroc'ıms 
from the restıof the house and the invention of 
privacy. Previously everyone including livestock used 
to sleep in the same room, thus providing mutual 
warmth, but now shame and privacy replaced that, 
and in the late 16th century the habit of sleeping 
nude began to disappear, while newly designed 
undergarments were intended to discourage immoral 
behavior. Until the _16th century walking around nude 
and bathing in public were considered normal, but at 
the approach of the 17th century they began to be 
thought of as shameful as “nudity became taboo" (37). 
The feeling of shame was imposed upon society, and 
the sexual vocabulary which had been so rich since 
Rabelaisian times was gradually tamed and 
“civilized,” with parts of the body becoming taboo 
and the words describing them'impolite. 

In the 17th and 18th centuries, as the new mechanism 
of authority learned to dominate bodies and souls, in 
the words of Foucault a “political technology” was 
evolved from the body, a governance enjoyed by both 
the political regime and the Church. That the latter 
had oversight of public morality, and strove for the 
internalization by the populace of the new morality 
with its sexual guilt, will give us some ideaof what 
the new order in this sphere was about. Lay courts too 
began to consider sexual deviation as a criminal 
offence. In 1556, only just midway through the 16th 
century, the king, acting independently of the 
Church, introduced a law which was the closest to 

-terrorism of the old French Code, the death penalty 
for a woman who murdered her own child. 

Although sexual repression during these centuries did 
not punish adultery with death, it branded adulterers 
as immoral and sentenced them to beg forgiveness 
from the Church and people, thus showing that by the 
latter half of the 17th century the need was felt to 
punish “bad" people. Rape of a daughter received the 
death sentence, while incest between brother and 

sister was merely considered a crime, showing how the 
customs of popular culture had come under the 
control of the new regime, which saw a ban on incest 
as necessary for social peace and order. Similarly, 
sexual congress with an animal was punished by ' 
burning at the stake. Oghuet of Saint Marguerite .was 
so executed despite his youth, and his mare put to 
death on the same spot (38). Burning at the stake was 
intended as the punishment which would once and for 
all eradicate such crimes. 

Another phenomenon of the 17th century was the ' 
' diminution in the number of court proceedings against 

witches, for both the lay and clerical. orders were 
' beginning to lose their belief in the supernatural, 
feeling that neither God nor Satan intervened in the 
everyday affairs of the universe. A_t work here was a 
change in the way society was viewed by magistrates 
and cultural elites — an altered view which would 
henceforward be adopted by missionaries and 
members of the royal administration. Signs of the 
replacement of the popular culture by the elitist were 
suppression of sexuality, the new predomin'ance of 
pedagogues in education, and the transformation of 
mass confession into individual confession; and it 
shows besides France the same process going on in 
Germany, today’s Switzerland, Spanish-ruled Holland, 
and England. In point of fact the witch hunts took 
place between the 15605 and 1630s, precisely the time 
of social and economic crisis in Western Europe when 
many of these countries had been through religious 
wars or were experiencing political upheaval. The 
Lutheran Reformation in Switzerland and Germany, 
the Thirty Years War, the struggle of the Dutch to 
oust Spain, Anglican reform and the English 
revolution, religious wars and numerous popular 
revolta not only created such upheaval but in social 
terms had the effect of making homogeneous a 
popular culture which had until then been made up of 
very diverse elements, as the enlightened evolved a 
civilized elite culture, adopting a “civilized” posture 
as a weapon against the vulgarity and libertarianism of 
popular culture, which indeed they were atttempting 
to transform. As shown by Norbert Elias in A 
Civilization of Morals (Paris, 1973), self—control on the 
part of civilized humans, and the life-style which 
relative taboos on sexuality and violence became, 
were among the mosr important elements of Western 
Civilization. It was between the years 1525 and 1550 
that the word civilization began to acquire the 
meaning it has today, and was clarified in particular by _ 
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a small study of Erasmus, De civilitate morum 
perilium, published in 1530. The book was so popular 
that by the time of Erasmüs’ death six years later it 
had been through thirty reprintings, and was read with 
interest irı Western Europe up until the 18th century, 
with numerous translations appearing as well as 
adaptations and sheer imitations. Mathurin Cordier 
asserts that the Humanistic ideas of Erasmus found a 
response in Jean Sulpice of the French press, shaping 
the character of civilization in the 16th century. Later 
the term “civilized” would lead to the concept of 
“civilization.” Erasmus had refashioned the ancient 
term “civilitas” to give it a new meaning, and it is in 
this new sense that the word came into a number of 
languages:.French “civilite,” English “civility,” Italian 
“civilita” and German “zivilitât.” In this study, 
dedicated to the son of the prince, Erasmus set out to 
teach samir- vz'ws, theart of living. S_imple ideas are 
set forth seriously and clearly, but spiced by an ironic 
tone. 

When the bourgeoisie developed the image of the 
honorable and enlightened 'man to counter the 
“vulgarity and ignorance” of the people, it entrained 
the necessity of a political technology of the body to 
be practiced on “dangerous classes" harboring 
potential criminals. It is sobering to reflect that in 
1690 La Bruyere, citing authors worthy of censure, 
placed Rabelais at the head of the list; that Rabelais 
who in a sense had militated most strongly for 
freedom. La Bruyere castigated him for “filth" in his 
writings, and we see how an author who had 
personifıed the wild, barbaric literature of the 16th 
century had become thoroughly unfashionable during 
the Enlightenment. Muchcmbled shows that starting 
in the second half of the l7th century there was a 
falling off in the number of artists and writers who 
took as subject matter the everyday affairs ofthe 
masses. One artist to break this taboo was Louis Le 
Nain (1593-1648) who depicted peasants in his 
canvasses. But as with Peasant Luncheon, now in the 
Louvre, he gave us (in the name of greater realism!) 
the fatter, more prosperous villagers of high standing 
in the community. 

During the reign of the Sun King popular culture 
changed drastically, in the countryside as in the cities; 
a development on a mass scale which coincided with 
the rise of centralist government. As shown by 
Foucault in Madness and Civilization this age saw 
first Reason and then Enlightenment assert their" 

dominance, ultimately imposing their morality and 
forms of belief on every class of society. French 
civilization began to govern the entire nation 
according to a homogeneous set of rules. This was also 
the time at which “sociology appeared, motivated by 
the desire to create a homogeneous society.”(39) 
“Colportage” literature, intended to bring elite culture 
to an ignorant public, occupied a place somewhere 
between that elite culture and “the new popular 
culture.” It helped to indoctrinate people with the 
individualism launched by the Church, with the 
desire to conform to social standards, and with the 
aspiration to be honorable and virtuous citizens; 
persuasion through shaping the highest values of 
family and State, with the message that in sex there 
should be privacy, repression, and control of passion 
and violence. In the latter half of the 18th century the 
words “civilization" and “culture” were widely 
promulgated, and although the second of these may 
have existed earlier, it acquired its F rench ' 
connotatidns of intellectualism at this time. 
Meanwhile “civilization” came to signify social 
progress and a secular, technical, moral and social 
ideal —— the Enlightenment ideal (40). And as an 
opposite, the word “barbarism” began to be used 
pejoratively.(4l) Modernity, in every sense, became a 
system of norms directed primarily at Western Europe 
but incidentally at the nations on its 
periphery,evolving its own moral and sexual taboos, 
taboos which would only be overcome after World 
War II by the 1968 generation, rebelling against their ' 
parents and the modern tradition. 

It thus becomes evident that social evolution means 
the abandonment of certain taboos and their 
replacement by others, sometimes—new. As Bataille 
says, the boundary line in the relationship between 
taboo and its transgression cannot be defined by that 
transgression; every time a taboo is broken the 
boundary line moves, the taboo is redefined. 

Conclusion: 

The study of taboo and art, in the light of what has 
been said above and with the accession of meaning, 
will inevitably touch on the multiplicity of meanings __ 
that any work of art has. Taboos among primitives and 
savages are meant to perpetuate society and, as Luc 
de Heuche says, take the form of prohibitions which 
are accepted as necessary i-f society is to live. In 
subsequent eras, after the Reformation, the taboos 
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introduced by Protestants and Anglicans to counter 
those of popular culture produced enlightened, 
nationalized taboos (recall that the Bible began to be 
read in national languages, a major factor in the rise of 
nationalism), and especially taboos of a sexual nature: 
no sleeping nude, sleeping irı separate rooms, no 
picking of the nose, no sex with animals, and so on. 
These new taboos as well were intended to 
perpetuate society — in each case, taboos and forms 
of government developed to oppose what had gone 
before, only to reconstitute the political and 
sociological mechanism. In this regard taboos always 
point up the distinction, and the concomitant 
prohibitions, between the religious and secular, even 
when they are not treated With respect to the 
religious. Here we see the importance of multiple 
meanings in any work undertaken on the subject. A 
work of art is always polyvalent, and this aspect of it 
must be considered when taboos are in question; for 
prohibitions constantly change with altered 
conditions, pointing up the importance of taboo. 
Efforts to break taboo, to overcome it, ultimately 
extend its limits, to change their locus, only see the 
boundary line close again to persist. This is 
demonscrated in the theoretical studies of Georges 
Bataille and Michel Foucault: Every time taboo is 
overcome it creates a new taboo (42); Every system of 
rule is preceded by a focus of resistance (Foucault). 
Similarly, a work of art must be considered with its 
multiple meanings in this perspective, where this 
alteration of boundary lines resides. 
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OLUMSUZ İMGELEM, 
' ÖZGÜRLÜK VE UTOPYA 
Ahmet Oktay 

Andre Gide "sanat baskıdan doğar"(l) demişti. 
Doğrudur bir anlamda. Ama sanat, baskıdan ölür de - 
ki, bu önerme, daha doğru ve geneldir. Sınıflı, 
dolayısıyla son kertede sömüren/sömürülen, 
yöneten/yönetilen ilişkilerinin varlığını koruduğu her 
toplumsal formasyonda baskı ve yasaklama örgü tlenir, 
örgütlenmiştir. Yani ekonomik, politik, ideolojik ve 
etik düzeylerde derece farklarıyla eklemlenmiş 
durumdadır. Bir düzeyde azken, öteki düzeyde 
çoktur. Bu yüzden sanatsal ölüm belirtileri de farklı 
biçimde gözlemlenmektedir. Bu ölüm belirtilerinden 
biri, ister görsel ister yazınsal sanatlar alanında olsun, 
düşünsellduygusal düzeyler arasında mevcut olması 
gerektiğine inandığım denge’nin yokolması, sanatın salt 
tekniğe ve malzemeye indirgemesidir. Günümüzde 
oldukça sık rastlandığını düşündüğüm bir belirti. 

Son 20 yıldır, uluslararası düzlemde de Türkiye 
düzleminde de düşünsel üretim iki sözcük etrafında 
biçimleniyor: "post" ve "son". Post-strüktüralizm, post- 
marksizm, ideolojinin sonu ve nihayet tahkir; sonu. 
Gerçi Daniel Bell ideolojinin sonunu 1950'lerde ilan 
etmişti ama ne hikmetse ideoloji yaşamakta direndi ve 
şimdi, Stuart Hall’un ironik biçimde belirttiği gibi (2) 
"bastırılmış olan" olarak geri döndü. 

Akıntıya karşı kü rek çekmenin pek bir yararı yok. Bir 
şeylerin sonuna gelindiği, dünyanın artık eski dünya 
olamayacağı kesin. Bir çağ dönümündeyiz. Ancak, 
göçen dünyadan kaideler olduğu da kesin. Sorun, sona 
erenle kalan, kalanla gelen arasındaki karmaşık 
ilişkileri sezinleyip anlaya bilmekte, "yükselen 
değerler" sözüyle ifade edilen yeni dünya düzeninin 
ya da gerçeğinin içeriğinin değer-kuramsal (axilogic) 
bir çözümlemesini yapabilmekte yatıyor bence. 

Dünyayı ve gerçekliği açıklama iddiası taşıyan büyük 
anlatıların ya da meta-söylemlerin aşıldığını, merkezi 
Özne'nin yıkıldığını öne süren ve sanat alanında 
hiyerarşileri yürürlükten kaldırıp, temsiliyet ve anlam 
oluşturuculuk kavramlarını vurgulayan post—modernist 
paradigma herkesçe bilinmektedir. Ama temsilin ve 
anlam oluşturuculuğun ancak bir yere ait elenerek 

gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. 
Sanatsal/yazınsal ürünler sadece biçimsel/biçcmsel 
düzlemde var edilemezler. Biçimjbiçem son kertede 
semantik bir sorundur. Biçimlerin kendilerinde 
dışavurulacak bir içerik yoktur. Ancak bir kültürel ve 
politik/sosyolojik bağlamda bir öngörüler ve kabuller 
sistemi içinde anlamlı olabilir biçim. Biçim ancak o 
zaman Lukacs'ın vurguladığı anlamda sanatta asıl 
devrimci öğe olur. Sanatsal dilin anlandırdığı ise dünya 
gençleri (Weltanschauung) içinde ifadesini bulur. Bu 
yüzden isrer açık, ister örtük (latent) biçimde olsun 
anlam oluşturucu bir ürün olarak yapıt, son kertede 
palitiéa-dilseidir. Boya da, malzeme de bir dil oluşturur 
bilindiği gibi. Ve sanatsal dil de dahil olmak üzere 
söylemleri oluşturan hiçbir dil masum değildir, çünkü 
ideolojiler söylemler içinde belirir. ' 

Üzerinde yürümeyi deneyeceğim mayınlı alanı biraz 
sezdirdiğimi sanıyorum. Şimdi bütün bakış açıları ve 
jade ediş hakları gibi, benim eleştirel bakışım ve ifade 
ediş hakkım da saklı kalmak koşuluyla, çoğulculuktan 
ve demokratiklikten yana olduğumu belirterek sanatla 

. politikanın ilişkisi üzerinde birkaç provokatif dinazor 
düşüncesi geliştirmeye çalışacağım. 

Tarihsel açıkla malara ve örneklere girmeksizin; çünkü 
bunların artık herkesçe bilindiğini düşünüyorum; ' 

' sanatçının, dolayısıyla sanatın her-zaman toplumsal 
projeyle ilintisi olduğunu, devrimci amaçları 
bulunduğunu söyleyeceğim. Bu ilinti sadece siyasal 
düzeye özgü bir sorun olarak ele alınabilir elbet ama 
daha genel bir içerimi vardır. İmgeselldüşlemsel ve 

_ .biçimsel/biçemsel öngörüleri ve yönelimleri de sanatı 
devrim tasarısına bağlar. 

Courbet'nin sosyalist eğilimlerivardı elbet. Ama 
resimlediği: önemi bu tür düşüncelerinin önemi 
dolayısıyla değil, tuvallerindeki estetik düzeyin 
içerdiği devrimci özelliklerden kaynaklanır. Açık 
havaya, yani gün ışığına ve sıradan insanların arasına 
çıktığında,sanatsal tasarısı devrimci tasarıya 
eklemlenmiş olur. Sanatçının kendi amaçları 
doğrultusunda yani imgelem ve düşlemi (fantasy) 
engellenmeesı'zı'ıı, dışavurmayı, temsil etmeyi sağlayacak 
biçim/biçemi üretip oluşturması ile devrimcinin 
toplumu dönüştürmesi çabası aynı olgunun 
görünümleri olarak belirir. 

Herbert Marcuse'yi anacağım: "Sanat ve devrim 
' dünyayı değiştirme'de -özgürleştirmede- birleşirler. 

Ancak sanat kendi pratiğinde, kendine ait 
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gerçeklikleri bırakmaz, kendi boyutunu terk etmez, 
işlemsel olmayan olarak kalır. Sanatta politik hedef 
sadece estetik biçimde ortaya çıkar. Hatta sanatçı 
kendini adamış bir devrimci olsa bile devrim pekâla 
yapıtın içinde olmayabilir. Sürekli imgesel devrim; 
tarihsel süreklilik içinde 'ikinci bir tarih'in ortaya 
çıkması sürekli estetik dönüştürme -bu sanatın 
yoludur"(3). 

Ancak, Marcuse'un "sürekli imgesel devrim" kavramı 
ile Kinetik, Çevresel ve Kavramsal Sanat'ın 
teknolojik/endüstriyel içerimli "dünyayı 
dönüştürme/değiştirme" isteklerinin gönül rahatlığıyla 
özdeşlenemeyeceği hemen eklenmelidir. Günümüz 
Kavramsal ve Çevresel Sanatı'nın, bırakın tanka! 
avangara'm, yani Dada'nın, Dışavurumculuk'un ve 
Kübizm'in, Gelecekçilik'in Gerçeküstücülük'ün 
düşlerine ve umutlarına yüz çevirmeyi, Pop Sanat'ın 
doğrudan siyasal içerikli olmasa da toplumsal hiciv ve 
eleştiri duygusuna açık düşlerine ve umutlarına bile 
yüz çevirdiği kanısını taşıyorum. Kavramsal ve 
Çevresel Sanat'ın bir çok örneği karşısında George 
Segal'in ya da Edvvard ve Nancy Kienholz'un, Hiper— 
Gerçeklik'e (Foto-Gerçekçilik) de üç veren kimi 
yapıtlarının, malzemeyi öne çıkarıyor olmalarına 
rağmen, nerdeyse dramatik bir içerik yansıttıkları 
söylenebilir. 

Lokanta, hastane, otel vb. uzamlar içindeki insanın 
gündelik yaşam sahnelerinin aktarımını öngören bu 
tür yapıtlarla iasaaszzlaşanlmfş (dehumanizete) bir 
dünya tasarımına yönelen, öncelikle ve özellikle 
toplamsal yaşama ve insana! filigfilm'n değil doğal 
coğrafyanın ve endüstriyel kent uzamının 
dönüştürülmesini ön alan kinetik, çevresel ve 
.kavramsal yapıtlar arasında estetik ve etik ama; 
ortaklığı bulunduğunu söylemek bana pek olanaklı 
görünmüyor. 

Günümüzün anti-sanat söyleminin öngördüğü "sanatın 
ölümü" formülasyonu ile Hegel'in "sanatın ölümü" 
aynı felsefi/estetik düzlem üzerinde 
konumlandırılamazlar. 

Aynı şekilde; günümüz post-modernist sanatının 
hiyerarşileri yıkması ve her şeyi sanatlaştırması arzusu 
da Marx'ın "geleceğin tcplumunda ressamlar değil, 
öteki işleri arasında resim de yapan insanlar olacağı" 
şeklindeki ütopik/estetik formülasyonun felsefilpolitik 
içeriği ile özdeşlenemez. 

Bu bütünsel insaa, yabancılaşma/şeyleşmeyi aşmış ' 
insan; ancak iş bölümünün, mülkiyetin ve devletin 
sönmesi süreci içinde gerçekleşebilecektir çünkü. 
Oysa post—modern 'sanat, verili sistem içinde olacağına 
inanmaktadır bunun. Hatta gerçekleştiğine 
inanmaktadır. 

Bu ikinci tür yapıtları daha farklı bir terminoloji içinde 
düşünmemiz gerektiği kanısındayım. Çünkü Kinetik, 
Çevresel ve Kavramsal Sanat ürünleri zamansal değil 
azama! işlevi öngörmekte, toplumsal bağlamda 
algılanması da mümkün olan ve ancak böylelikle 
magaza kazanabilen bireysel/insanal yaşam: 
deneyimini, asla belleği bulunmayan teknoloji içine 
hapsederek, daha da ötesinde, bize bireysel 
yaşamımızı en derin bağlamda anımsamamamızı ve bu 
sayede ama algılamamızı mümkün kılan istenç dışı 
belleği (memoire involantaire) devreden çıkararak 
görsel/işitsel ve taranmsaİ/aygulaysmsal olanı öne 
sürmektedir. 

Şiir alanından örnek vermek gerekirse: "dizenin 
tarihsel döngüsünü tamamladığı" (4) savından yola 
çıkan somut şiir (concrete pee-15:) sözcüğü yalnızca 
sescil (söylendiğinde) ve görsel (okunduğunda) bir 
nesne olarak görür. Somut şiir örnekleri, okurla metin 
arasındaki iletişimi, Max Bense'nin deyişiyle "anlamın 
anlaşılması" düzeyinde değil "düzenlemin anlaşılması" 

' düzeyinde (5) gerçekleştirmeyi ister. İnsan deneyimi 
dışarda bırakılmıştır. Sayfa (uzam) üzerindeyizdir: 
Bilgisayar sanatının sadece büyültülüp küçültülebilir 
harfler ve bloklar olarak gördüğü sözcüklerin sayfa 
uzamı üzerinde düzenlenmesine sayısız olanak 
tanıdığı açıktır. Ama ister daktiloda ister bilgisayarda 
üretilmiş olsun bu tür bir şiir/yazs'nın, yani post— 
modern bir kar sanatının, İslami ya da Hıristiyani 
bağlamdaki liar-sıfr" eğilimlerle bağlantırılması, _bana 
olanaklı görünmüyor. Harfin ve sözcüğün bu ' 
bağlamdaki kullanımı, bilişsel bir işlev üstlenemez. 
Sözcüğü ya da cümleyi görür ve dayana sadece. Poetik 
(şiirsel) plastisite anlamsal sanatlar (eğretileme, 
benzetme, düzdeğişmece vb.) düzleminde değil, 
formel (harf, sözcük, satır vb.) düzleminde 
gerçekleştirilmek istenmektedir. Ne Eros ne 
Thatanos, ne baskı ne özgürlük için mücadele. Doğa 
da yoktur Tin de. Ne Anlam ne Tarih. Töz olarak 
biçim. 

Bu tür yapıtların en önemli özelliği, sfiraflilfié/mflfiwflfi 
kavramını yok eden uzamsallığlan ve 
kurgulandıklarıluygulandıkları uzamdan 
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taşındıklarında/kaldırıldıklarında varolmayişlendir. 
İster çevrilmiş bir sayfa, ister toplanmış bir sergi olsun. 
Geç kapitalizme özgü kulleri-et ideolojisine pek , 
yakınlık duymadığım için, çağımızın en büyük 
mimarlarından bir olan Le Corbusier'nin 1958 Brüksel 
Fuarı'nda gerçekleştirdiği görkemli Elektronik Şiir 

;(Poeme Electronigue) çevre düzenlemesini bugün kaç 
kişinin anımsadığım sormak isterim? Kanımca, 
teknolojinin insandan çekip aldığı iki şey var: 
Ammirame ve Dehşet duygusu. Theodor Adorno 
"Auschwitz'den sonra sanat olanaksızdır" dediğinde 
belki fazla duygusaldı. Ama bu karamsarlığın dışa 
vurduğu siyah öngörünün ciddiye alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Kim ne derse desin, Corbusier'nin 
Elektronik Şiir'i tasarımın ve teknolojinin bir doruğu 
olmasına rağmen, asla Delacroix'nın Barikatlar 
Uzerinde Özgürlük adlı resmine eşdeğer değildir. ' 

Hiç kuşkusuz, Corbusier doğal ve toplumsal 
coğrafyayı, yaşanan uzamı dönüştürmeyi, insanal 
kılmayı öngören bir kişiydi. Ama, ardıllarının 
teknolojiye ondan daha çok yenik düştüklerini 
söylemek gerekir. Alan Colquhoun, mimari bağlamda 
kent olgusunu değerlendirirken iki kavrayış / 
uygulayış modelinden söz eder: "Kenti bir Süreç ve 
Kenti bir Biçim olarak ele alan" (6) modeller. Post- 
modern mimarinin tarihsel alıntıları nasıl geçmişin 
düşünsel/siyasal bağlamda girelimmi—mi sağlıyor ve 
geçmişi sadece işlevsel düzlemde kullanıyorsa, post— 
modern sanat da tarihsel belleği bence aynı şekilde 
işlevselleştiriyor, nesnelleştiriyor ve oyunlaştırıyor. 

Teknoloji, yapıtı bağımsızlaştırıyormuş gibi görünüyor . 
bir anlamda. Politik/ideolojik ard alan gibi toplumsal 
ard alan da önemsizleşiyor teknolojinin yansızlığı 
“karşısında ve yapıt, doğrudan doğruya kendine 
gönderimli ya da kendine gönderimli (ete—referaasijıel) 
bir kimlik ediniyor. Video ve Bilgisayar Sanatı'nın 
büyüleyici bir yanı olduğu söylenebilir. Internet bu 
büyüleyiciliği daha da güçlendiriyor elbet. Öyle ya, 
bilgisayarda ayrı ülkelerde yaşayan bir çok kişi aynı 
anda kolektif bir tablo üretme olanağına sahip durumda 
artık. Alvin Toffler'in belirttiği gibi', "kaleidosknpik bir 
imgeler kasırgası" (7) ile karşı karşıyayız. Nam June 
Paik daha l960'ta "katot ışını tuvali"nden söz etmiş ve 
"çocuklar bir gün elektronikle resim yapacaklar" (8) 
demişti. Bilgisayar Sanatı bugün şaşırtıcı sonuçlar elde 
etmiş durumda. Tekno—fütürolojik düşler için bundan 
daha uygun bir zaman bulunamaz elbet. 

Sanayi Devrimi'nin olumsuz sonuçlarına ilişkin 

öngörüleri çerçevesinde, Jean Jacques Rousseau, 
"Descartes felsefesinin şiirin boğazını kestiğini" (9) 
yazmıştı. Günümüzde feineleji milinin sadece şiirin 
değil tüm sanatın boğazını kesmeye aday olduğu 
söylenebilir mi? ' 

Sanatın teknolojiye ilgisiz kalmadığı, kalamayacağı 
açıktır. En azından İzlenimcilik'ten bu yana, 
modernist akımların teknolojik/bilimsel gelişmelerden 
ve düşüncelerden kendine biçimsel/içeriksel bir 
avadanlık oluşturduğu daha net biçimde 
görülebilmektedir. Post-modern dönemde ise bu 
ilginin bir tez canlılık biçimi aldığı gözleniyor ama. 
Burada teknolojinin aşkınlaştırılmasından söz 
edilmektedir. 

Elektroniğin, sibernetiğin, bilgisayar teknolojisinin 
işitsel/görsel (audiolvisual) ve tasarımsal/uygulayımsal 
(representativeloperative) olanakların yaratıcı bir işlevi 
olduğu kesindir. Ancak, Video ve Bilgisayar Sanatı 
için, eğer bu aygıtlar ve teknolojiler aracılığıyla 
üretilen ürünlere sanal demek uygun görülecekse, çok 
farklı bir estetik sözlü/i oluşturulması gerekecektir. 
Elektroniğin, sibernetiğin, bilgisayar teknolojisinin 
dilini harmanlayan bir sözlük. 

Bu tür sanat akımlarının çevresel/uzamsal tasavvur 
ulku eyleyeni acı çeken, ölen ve öldüren reali insani 
toplumsal ve bireysel varlık olarak öngörmediği için 
duygusal/duyusal olanıda dışlamaktadır.Bu akımların 
mücadele alanını teknikle sınırlamalarına dikkat etmek 
gerekir. Toplum-aşırı ve değer-aşırı olmayı 
istemektedir hepsi de. Sanatsal kaygılarla olduğu 
kadar politik/ideolojik kaygılarla da kendi yıkımını 
öngören tarihsel avangardın başkaldırısı ile tüketim 
ideolojisine eklemlenmeyi seçen bu tür anlayışların 
başkaldırısı arasında hiç bir i?te—pie bağ yoktur. 
Teknolojinin bireye sağladığı yaratım olanaklarından 
ve özgürlüğünden söz eden bu yaklaşımlar, hiç 
kuşkusuz oynayan insan'a, Homo ludens'e gönderme 
yapmaktadırlar elbet. Ama tarihe ve sürekliliğe, 
çekilmiş acılara, uğranılan baskılara, katlanılan 
yoksulluğa, şimdinin cinayetlerine olduğu kadar 
Nietzsche'nin vurguladığı "geçmişin cinayetlerine" de 
yer vermeyen bu teknolojik oyuncu insan, politik 
olandan vebadan korkar gibi korkmaktadır. 

Herşey geçicileşrifilmiştir. Çünkü günümüz teknolojisi 
tüketim ideolojisine eklemlenmekle kalmamış, 
simülağr dünyasinin tam ortasında mevzilenmiştir. 
Kullan—at ilkesi ile gerçek haline getirilmiş sahte- 
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gerçek el ele vermiş durumdadır. Toffler, "ileri 
teknolojinin yürürlükte oldu ğu toplumlarda emekçi 
sınıf, mülkiyet ilişkilerini değiştirecek siyasal devrim 
çağrılarına kulak asmamaktadır" (10) diyor. Ama bu 
varsayım, Toffler'in "Bilgisayara dayalı kapitalizmini" 
buharlaştırmıyor ve "sevet(in) yine korkunç bir güç 
olmayı sürdürdüğü" (11) gerçeğini de ortadan 
kaldırmıyor. Üretim-tüketim hızı arttıkça servet de 
büyüyor. Kol emekçiliğinin önemini yitiriyor 
görünmesi, işçi sınıfının burjuvaziye eklemlenme 
arzusu, çelişkilerin ve adaletsizliklerin yok edildiğini 
göstermiyor. Ama teknolojiler, yaşanan yoksunlukların 
siyasal içeriğini uçuculaştırmayı öngörüyor. Bilişim 
[iletişim toplumu ya da Sanayi Sonrası Toplumu 
söylemleri, tümüyle ticarileşmiş ve eğlence sektörüne 
eklemlenmiş kitle kültürünün aracılığıyla, "sınıf 
çelişkilerinini" ]ürgen Habermas’ın sözleriyle "ortadan 
kaldırılmasını değil gizlenmesini" (12) sağlamaktadır. 

Sanat büyük ölçüde teknoloji ve malzeme ile 
bütünleşme eğilimi taşıyor bugün. Sanatsal İmgelem 
mühendisliğe bitişti. Daha çok tüketim: Bu günümüz 
sanatının da ilkesi olma durumunda. Her yer, binlerce 
görüntünün anında akıp gittiği, bütünlük 
oluşturmadığı, süreklilik taşımadığı eer—aaa dönüştü-. 
Sanatsal imgelem ve sanatsal işlev, giderek 
medyatieleşiyor: seyirlik bir olguya dönüşüyor. Soruna 
yeniden dönmeden önce şunun belirtilmesi gerek: 
Hiyerarşilerin tümüyle yıkılması, "bu sanat yapıtıdır" 
denen her şeyin sanat olarak kabul edilmesi ve öyle 
olarak alımlanıp/tüketilmesi gerektiği varsayımı, sanat 
yapıtının üzerindeki aylayi (hâleyi) Walter Benjamin'in 
öngördüğü biçimde kaldırmıyor; tam tersine, sanat 
yapıtı denen şeyi, tam da tüketim ekonomisinin ve 
ideolojisinin piyasa süreci içinde kitsch'leştiriyor. 
Mamule dönüştürüyor. Bir akademisyen, John 
MacHale "Plastik Parthenon" adlı bir yazısında 
betimlenmek istenen bu bağlamı net biçimde dile 
getiriyor: "İnsanın içinde yaşadığı hızlı koşullardaki 
hızlı değişim, uçucu izlenimini veren, sürekli değişen 
ve modası geçme ihtimali yüksek olan simgesel 
görüntüleri gerekli kılmaktadır. Yerine yenisi 
konulabilen, elden çıkarılabilen bir dizi ikon'a 
gereksinme duymaktayız (13). 

Toffler "sanatın dönme hızından" söz ediyor: Bu hızın, 
aaîa'aleşmış piyasa sürecinden bağımsız olmadığını 
düşünüyorum. Op ve Pop, Oluşumlar, (Happenings), 
Hiper GerçekçilikjF oto Gerçekçilik, Duvar Resmi, 
Yeni-Dışavurumculuk, Kinetik, Çevresel ve 
Kavramsal Sanat. Bunun yanı sıra Kore ve Vietnam 

Savaşları, Küba. devrimi, Prag Baharı ve Kışı, 1968 
depremi, Allende ve Che Guvera. Hızla dönen sanat, ;—— 
ne kadar az şey algıladı bu olaylardan, ne kadar az şey 
yansıttı. Hiçbir şey demiyorum, az şey diyorum. Ama _ 
içinde biraz isyan sesi bulunan HeiLig'in ardından Evita ' 
kepazeliği sökün etti. 

Bir görünen bir yitip giden görüntüler, nesneler. 
Bunların kullanımı düzleminde değil tüketim 
düzleminde gerçekleştirilen bir aaa ayana. Geçmişin, 
belleğin, yaşamın etik! politik amaçlardan 
arındırılması; süreklilik kavramını öne sürmeksizin 
sonsuz biçimde yeniden sökülüp takılabilirliği. 
Sanatın seyirlik olgu haline gelişinin tipik örnekleri 
Enstelasyon (yerleştirme) düzenlemelerinde 
görülebiliyor. Bu düzenleme yöntemini seçen 
sanatçıların tasarımsal/kavramsal ve uygulayımsal bir 
öngörüsü var elbet; hatta kimi zaman verili gerçekliği 
sorgulayıcı bir tu tum arayışı içinde oldukları bile 
söylenebilir. Ama duygulara ve toplumsala karşı 
takındıkları kayıtsızlık ve kalıcılıktan yoksun oluşları 
dolayısıyla, enstalasyon uygulamaları oto-referansiyel 
(’kendine gönderimli) göstergelerini toplamsal 
aamaasallie bağlamında sürekli ve tarihsel kılma 
şansını ne yazık ki yitirmek durumunda kalmaktadır. 

' Günümüzün çeşitli akımlarına bağlanmış bir çok 
sanatçının ürünü, ne yazık ki, teknolojik/endüstriyel 
gösteriye dönüşmekte, d:?şüaümsel, eleşiirel öğeyi 
silikleştirmekte, anlık haz verici birnitelik 
kazanmaktadır. 

Bu noktada Fredrick ]ameson’un bir yorumuna 
değinmekte yarar var: Teknolojiyi araç olarak 
görmekten çok amaç bilmeye başlayan bir sanat 
anlayışı, giderek ]ameson'un "bir diğer tüketim türü" 
olarak nitelediği "tüketim sürecinin kendisinin 
tüketilmesi" süreci içinde yer almaya aday _ 
görünmektedir. Bu süreç içinde bir tür teknolojik haz 
primi oluştuğundan söz ediyor. Jameson ve Guy 
Debord'un söz ettiği "metafâtişizmiaia aiâaiforma 
olarak imgenin anımsanması gerektiğini" vurguluyor 
(14). 

Günümüzde, sanatsal düzlemdeki post—modernist 
eğilimlerin imgelemi büyük ölçüde Mutlu İmgeleme 
dönüştürdüğünü düşünüyorum. Sanatsal içeriğin 
kitleSel düzlemde insansızlaştırılması ve ' 
nesneleştirilmesi, ister istemez yapıtı seyirlik bir olgu 
haline getiriyor. l_î-Iegel, sanatın "soylu ve hakiki olanın 
görkemliliğini, duyguya ve seyire kendi hazzı için 
kazandırmayı" olduğu kadar "süfli olanı, kötü ve suç 
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olanı anlaşılabilir kılması" ve "insanları hoşluk ve 
' mutluluk verici şeyle olduğu kadar dehşet verici ve 
şiddetle sarsıcı olan şeyle de yakından tanıştırması" 
(15) gerektiğini belirtmişti. Ama ne yazık ki, Daemon 
giderek görünmez kılınıyor. Deruni olmaktan tezyini 
olana sıçradık. Toplumsal ] siyasal sorunlar gözden 
düşmekte devam ediyor. Sanat, edebiyat da dahil 

' olmak üzere, tekniğe indirgeme noktasına geldi. 

Türkiye'de çok fazla eğleniyoruz. Oysa sanatsal 
imgelem alnmsnzlaym moment‘s aittir. Hiyerarşilerin 
yok edilmesi, tüm akımların, tüm sanat etkinliklerinin 
ve bireysel biçimlerin eşitlendirilmesi ve 
meşrulaştırılması ise, kanımca, verili toplumu ve ona 

' içselleşmiş bulunan egemen sistemin rasyonelini 
olumlama anlamına geliyor. Buradaki 
demokratikleştiricilik, sadece salt bağımsız izler- 
çevreler oluşturdukları için Shakespeare'in yapıtları ile 
ABD televizyon dizilerini değil aynı televizyonun 
izleyici/tüketicileri olarak dev şirket yöneticileri ile 
onların istihdam ettiği kol ve bilgi işçilerini de eşitliyor. 
Bu türden ideolojik bir eşitlemenin gerektirdiği 
politik soru şudur elbet: Bu eşitleme, sinif kavramı 
açısından, kimin yararına işliyor? 

Sanatı ve teknolojiyi, politik/ideolojik olanın dışına 
yerleştirme çabaları, son kertede polil'ik/idealejik bir 
girişimdir. Bir iktisatçı olan John Kennet Galbraith, 
şaşılacak bir duyarlılıkla, "mal ve hizmetler alanının ve 
bunlara ilişkin talebin ötesinde bir estetik deneyimler 
dünyasının var olduğuna" işaret etmekte ve şöyle 
demektedir: "estetik başarı, sınai sistemin 
erişebileceğinin ötesinde ve büyük ölçüde bununla 
çatışma durumunda olan bir şeydir" (16). 

Sanat, bu çatışma alanının zeminini alabildiğine genış 
tu tmalıdır diye düşünüyorum. Dada, Dışavurumculuk, 
Kübizm, Gelecekçilik, Gerçeküstücülük bir protesto 
idi. Gerçeküstücüler'in "köleleştirilmiş ve 
köleleştirilen şeylerin birden nasıl bir devrimci 
nihilizme dönüştürülebileceğini gören kahinler" (17) 
olduğunu vurgulayan Walter Benjamin, onların 
"gözden düşmüş şeylere", yani geçmişin olgularına ve 
nesnelerine eğilmesinde, "politik geçmiş anlayışının" 
belirmesini görür (18). Akım üyelerinin gerek 
kişiliklerinde gerek yapıtlarında gözlenen 
saldırganlığı, kötümserliği, düşlemin azgınlığını 
"sarhoşluğun gücünü devrime kazanmak" olarak 
niteler (19). 

Ne yazık ki, tarihsel avangardın mirasını sadece 

yansılama (parodie) ve benzekleme (pastiche) 
düzleminde eğlencelik biçimde çar çur eden günümüz 
sanatının bu türden amaçları bulunmuyor genellikle. 
Kapitalizmin periferisinde yer alan Türkiye'ye 
egemen olan medyatik hedonizm (hazcılık), 
birikmekte, gelişmekte olan teknolojik kökenli 
tehlikeleri ne yazık ki gör(emi)yor. Görmek istemiyor. 
Çelişkinin uzlaşmaya ve onamaya, derinliğin yüzeye 
dönüştürüldüğü gerçek toplum, aslında sanıldığından 
daha fazla otoriter eğilimlere prim verebilecek 
nitelikte Carl Friedrich ile Zbigniew Brzezinski 
Totaliter Diktatörlük ve Ozaki—asi adlı çalışmalarında, bu 
tür düzenlerde görülen "ortak altı özellikten dördünün 
teknolojik temele dayandığını" belirtmektedirler: 
"ekonomi, terör, silahlar ve iletişim araçlarının tekelci 
denetimi" (20). Bu yüzden, yapıtın üretimi sırasında 
seçilen dil, son derece önem taşıyor, hele bu dil, 
ağırlıklı teknolojik öğeleri içeriyor ve öngörüyorsa. 
Çünkü Dorothy N elkin'in sözleriyle, "dilin seçimi 
sahip olunan değerlerin bu yansıması olduğu gibi, 
stratejik bir seçimdir de: çünkü seçilen dil siyasa 
kelirlenmerini sağlar" (21). Tarihsel avangard'ın dili, işte 
bu siyasa belirlenmesine ilişkin bir tavrı yansıtıyordu. 
Ama günümüzün avangard'ı bu eğilimi birçok 
örneğinde yadsıdığı için, kendini tarihsel avangard'ın bir 
yansılaması, benzeklemesi olmaktan öteye taşıyamıyor 
bence. Bu durumdan sıyrılabilmesi için, sanatçının 

' yaşadığı tarihsel anın biçimsel/görünümsel 
durumunun ötesine geçebilmesi, onunla politik / 
ideolojik düzlemde de söyleyişiye girmesiyle 
sağlanabilir diye düşünüyorum. Umberto Eco'nun 
sözleriyle: "Gerçekte, yalnız avangarde sanatçılar 
içinde yaşadıkları dünya ile anlamlı bir ilişki 
kurabilirler" (22). 

Günümüzün sanatı, edebiyattan resim ve heykele , 
ister istemez hem üretim, hem tüketim süreci 
sırasında teknolojinin olduğu kadar medyanın da 
kuşatması altında. Kitle iletişim araçları ve kitle 
kültürü içinde de biçimleniyor l biçimlendiriliyor 
sanat ürünleri. Sanatın toplumsal ve siyasal olanla 
bağların yeniden canlandırılması, maruz kaldığımız 
yabancılaşma ve şeyleşme durumunun aşılabilmesinin 
bir önkoşulu olarak görünüyor. Helmut Shelsky, 
toplumun teknik uygulama boyutuna indirgenmesi 
sorununa değinirken şöyle demektedir: "Bizzat insanın 
kendisini planlayarak yaratan bir uygarlıkta yeni bir 
tehlike doğmuştur: insanın yalnızca dışsal çevreyi . 
değiş tiren davranışlar göstermesi ve herşeyi, diğer 
insanları ve kendisini, kurucu eylemin bu nesneler 
düzleminde saptaması ve ele alması tehlikesi. İnsanın 
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kendisine karşı, kendinin ve başkalarının kimliğini 
çalabilecek bu yeni yabancılaşması yaratıcının 
kendisini kendi eserinde, inşaatçının kendisini kendi 
inşaatında kaybetmesi tehlikesidir" (23). 

Enformasyon ve Tüketim Çağı içinde yabancılaşıyor, 
şeyleşiyoruz. Bu ikisinden kurtulma sorunu sadece 
felsefi I düşünsel değil politik bir sorundur da. Politik 
mücadele sürecinde kitle iletişim araçlarından, yeni 
teknolojilerden yararlanmak da söz konusu olacaktır 
elbet. Çünkü toplumbilimci John Kane'in vurguladığı 
gibi, "bu araçlar, tüm manipülatif özelliklerine rağmen, 
her zaman iletişim ve tartışma mecraları olarak 
kalacaklar" (24). 

Umberto Eco, farklı bir bağlam içinde semiyolojik 
"gerilla savaşlarından" söz etmişti (25). Bu noktada 
yeni elektronik ve kitle iletişimi teknolojilerinin, nice 
yanlış uygulamaları bulunursa bulunsun, akamete 
uğramış bir sanatsal hareket olarak Agit-Prop'la 
bağdaştmlabilirlü olanakları da yeniden aranabilir diye 
düşünüyorum. Düşüncelerimiz, eylemlerimiz, . 
ruhlarımızıve bedenlerimiz üzerindeki yoğun baskıyı 
aşmanın sürekli bir mücadele gerektirdiğini 
bilmeliyiz. Sonu olmayan bir mücadele. Bu sonu 
olmayış, eskatalojiden bu uzak duruş, hem politikanın 
hem ütopya düşüncesinin öngereğidir. 

Theodor Adorno'nun sözleriyle: "Özgürlük hiçbir 
zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. 
Mutlak belirlilik, her defasında da özgürlük 
yoksunluğudur" (26). 

Notlar: 

1. A. Gide, Denemeler, (çev. S.K.Yetkin), Varlık 
Yayınları, 1955, s. 35. 

- 2. S.Hall, "İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya 
Çalışmlarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü", 
Medya, İktidar, İdeolo'ıi, (çev. der. M. Küçük), Ark 
Yayınları. 1994, 5357-97. 
3. H.Marcuse, Karşı Devrim ve lâşkaldırı. (çev. 
G.KocaNErsoy), Ara Yayıncılık, 1991, ss.96-97. 
4. A.deCampos/D.Pignatar/H.de Campos, "Somut Şiir 
İçin Ön Taslak", (çev. Y.Kavas), Uçurum Kitabı, sayı 
5, 3.9. 
5. M.Bense, "Somut Şiir", (çev.B.Karadillen), a.g.e., 
s.12. 
6. A.C.olquhoun, Mimari Eleştiri Yazıları, (çev. 
A.Cengizkan), Ş.Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1990, 
3.88. 

7. A.Toffler, Yeni Güçler, Yeni ğoklar, (çev. 
B.Çorakçı), Altın Kitaplar, 1992, ,s.348. 
8. Anan, S.Ögel, Çevresel Sanat, İTÜ MÜhendİslik 
Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1977, 3.8586. 
9. Anan, D.Dickson, Alternatif Teknoloii, (çev. 
N.Erdoğan), Ayrıntı Yayınları, 1992, 3.222. 
10. Toffler, a.g.e., 5.400. 
11. a.g.e., s.464. 
12. ].Habermas, Ideoloii Olarak Teknik ve Bilim, 
(çev. M.Tüzel), YKY, 1993, s.53. 
13. Anan, A.Toffler, Şo_k, (çev. S.Sargut), Altın 
Kitaplar, 1975, s.151. 
14. F.]ameson, Postmodernizm, (çev. N.Pülümer), 
YKY, 1994, s.353. 
15. G.W.F.Hegel, Estetik, (çev. T.Altuğ/H.Ünler), 

' Payel Yayınevi, 1994, (1.1, 3.46. 
16. Anan, D.Dickson, a.g.e., s.118. [Vurgulamalar 
yazara aittir]. 
17. W.Benjamin, "Gerçeküstücülük", (çev. 
N.Gürbilek), Son Bakışta Aşk, Metis Yayınları, 1993, 
5.159. ' 
18. a.g.y. 
19. a.g.e., 3.165. 
;20. Anan, D.Dickson, a.g.e., 3.50. 
l21. Anan, J.Kane, Medya ve Demokrasi, (çev. 
H.Şahin), Ayrıntı Yayınları, 1992, 3.160, 112 numaralı 
dip not. 
22. U.Eco, Açık Yapıt, (çev. Y.Şahan), Kabalcı 
Yayıncılık, 1992, s.182. 
23. Anan, Habermas, a.g.e., 3.103, 14 numaralı dip not. 
24. ].Kane, a.g.e., 3.163. 
25. U.Bco, "Sahtesini Yapma ve Toplumsal Uzlaşım", 
Günlük Yaşamdan Sanata, (çev. K.Atalay), Adam 
Yayınları, 1991, 5.140 vd. 
26. Anan, M.]ay, Diyalektik İmgelem, (çev. Ü.Oskay), 
Ara Yayıncılık, 1989, s. 106. 

231 



a... 

NEGATIVE IMAGINATION, 
FREEDOM AND UTOPIA 

. Ahmet Oktay 

It was Andre Gide who said that “Art is- born of 
repression.”(1) This is true in a sense, but art can die 
of repression as well, and it is that proposition which 
has the greater truth and generality. One sign of death 
is found in both the visual a_nd verbal arts, where an 
element which I believe is necessary — that of balance 
between the intellectual and emotional plane; —— has 
vanished, and art reduced to mere technique and 
materials. This sign is, I believe, frequently 
encountered in our day. 1 '~ 

' For the past twenty years, both in Turkey and 
internationally, intellectual production has revolved 
around two words: “post—” and “the end.” Post— 
structuralism, post-Marxism, the end of ideology, and 
finally the end of history. Daniell Bell may have 
proclaimed the end of ideology in the 19503, but 
somehow it insisted on surviving and now, as Stuart 
Hall ironiCally points out, “it has returned” in the role 
of “the oppressed."(2) 

Certainly I have no intention of rowing against the 
stream; some things have come to an end, the world 
will no longer be what it was, and we live in an age of 
transition. But just as certainly some things will also 
remain. The problem is to sense, and grasp, the 
complex relationships among what is passing, what 
survives, and what is new; to achieve an axilogical 
analysis of the new world order that is so often 
described in terms of “emergent values." 

I am not unaware of the postmodernist paradigm, with 
its asseveration on the one hand that meta-discourses 
claiming to explain the world and reality have been 
transcended, and on the other that the central Subject 
has collapsed; that paradigm which would abolish 
hierarchies in art to stress the concepts of 
representation and creation of meaning. But in my 
opinion representation can only bc realized, or 
meaning created, if they perinin to some-Ming. Artistic or 
literary products cannot su bsist merely on the plane of 
form and style, both of which are ultimately semantic 
matters. Of themselves forms have no content to 

express, and _can be no more than cultural. Only then 
can form be a vehicle of revolution, as Lukacs has 
pointed out. 

The meaning of artistic language, on the contrary, 
finds its expression in a vision, or view, of the world. 
Considered as a semasiological product, then, a work 
is ultimately politioolr'agm'rtr'c, either overtly or 
indirectly. As has often been noted, paint and other 
materials constitute a language: and no language 
constituting a discourse is innocent, artistic language 
included, for discourse always conveys ideolog. 

By now many of you will have guessed the sort of 
minefıeld I mean to tread. If there is freedom of 
viewpoint and expression, I intend to exercise my own 
to state that I am for plurality and democracy, and 
without delving into historical explanations o_r 
instances will attempt to outline a number of 
provocative, no doubt outmoded, opinions. They are, 
indeed, universally known.'The artist, and therefore 
art, always have to do with a social project embracing 
revolutionary aims. This assertion may of course be 
examined strictly on the political plane, but it has a 
much broader, more general content, for art is 
connected to revolution by its very aspects of imagery 
and imagination, of form and style. Courbet certainly 
had socialist tendencies, but it is not because they 
reflect such opinions that his pictures matter, but rather 
because of the revolutionary nature of the aesthetic 
values he brought to his canvasses. When he went 
outdoors into the sunshine, mingling with ordinary 
people, artistic notions joined hands with those that 
were revolutionary in the political sense. Without 
âindm'ag the specifically artistic objectives of 
imagination, there was an effort to create forms that 
would express and represent, combined with the 
revolutionary ideal of transforming society. 

It will be appropriate here to recall Marcuse; while art 
and revolution join hands to change and liberate the 
world, art does 'not relinquish its own truths, its own 
dimension, but continues to be in the highest sense 
“useless." And in art political aims are seen in an 
aesthetic form —— indeed, even though the artist 
himself may be a revolutionary, this may not be 
reflected in his work. A continual revolution in _ 
imagery; the emergence of 'a second history’ within 
historical continuity; unccasing aesthetic 
transformation — this is the “way of art.”(3) 
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It should, however, immediately be added that 
Marcuse’s “continual revolution in imagery” cannot 
readily be identified with the desire to “transform and 
change the world," an ideal laden with the 
technological—industrial content of kinetic, 
environmental and concept art. I feel that today’s 
concept and environmental art has turned its back not 
merely on the historical avam-garde, on the hopes and 
dreams of Dada, Expressionism and Surrealism, but 
even on those of Pop Art, which although it may not 
have been directly political still was open to social 
irony and criticism. Although some hyper-realistically 
cast works of George Segal, or of Edward 'an_d Nancy 
Kienholz, stress the importance of materials, one may 
respond to many examples of concept or 
environmental art by saying that they reflect an all but 
dramatic intention. 

Such works present in a deâamaaizea’ fashion the sites 
of daily living — restaurants, hospitals, hotels and the 
like; “with a concern not for changing socieıy and kaman 
relatioasmps but of natural geography and 
industrialized urban spaces. These works of kinetic, 
environmental and concept art do not, I feel, share 
any common aesthetic or ethical goal. 

A different terminology is, I believe, required to 
properly consider this second type of work; for it 
proproses to function not in terms of time but rather 
of space, trapping within memoryless technology that 
individual life experience which can only be 
perceived in a social context and only thus gain a 
âistofica! dimension. This art goes even further, 
bypassing the involuntary memory which makes it 
possible for us to recall our individual lives and thus 
perceive duration, and giving inStead sheer audiovisual 
and design-implementational in puts. 

An example from poetry will serve. Maintaining that 
“the line has completed its historical cycle,”(4) 

. Concrete Poetry sees words as objects that are merely 
au ditory (when spoken) and visual (when read); and 
this poetry seeks to communicate with the reader not 
on the plane of “comprehended meaning” (to use 
Max Bense’s phrase) but of “comprehended order."(5) 
Human experience is melodea’. We find ourselves 
confronted with a page, a space, upon which words, 
enlarged or reduced in size by computer, are arranged 
as isolated letters or groupings that afford an 
infinitude of possibilities. But whether produced on a 
typewriter or computer, this type of poetry—cam- 

typescnpt can hardly be compared to calligra phy, _ 
whether of the Islamic or Christian tradition. Us'ed in 
the postmodern way, neither letters nor words have a 
function related to knowledge. We merely see and dear 
the word or phrase. The aim is to bypass the arts of 
rhetoric (metaphor, simile, metonymy, etc.) to achieve 
plasticity on the purely formal plane (letters, words, 
lines, etc.). Neither Eros, nor Thanatos, neither 
repression nor the fight to be free. Nature is absent 
here, along with spirit. There is no meaning, and no . 
history. Form as substance. - 

The most salient feature of these works is a spatialiry 
which annihilates coaa'aaity and İnatoficiıjp, and that 
when removed from the space in which they are 
constructed they cease to be, whether one turns a 
page or takes down an exhibition. Not being an _ 
adherent of the ase-aad—tlzcoaJ-away ideology of late ' 
capitalism, I would like to ask how many of you recall 
the splendid Poeme Electronigue created by the great 

' modern architect Le'Gorbusier for the 1958 Brussels 
World Fair. It seems to me that technology robs us of 
two things: memory and me feeling of horror. Perhaps 
Theodor Adorno was being too emotional when he 
said, “After Auschwitz art is impossiblef’ but one 
cannot help“ taking seriously the darkness expressed 
by this pessimistic'statement. Say what you will, Le 
Corbusier's “Electronic Poem," pinnacle of design 
and technology though it be,, cannot compare with the 
Barricade of Delacroix. 

There is no doubt that Le Corbusier’s prime goal was 
to alter the natural and social geography, the space we 
live in, and to render it more human; but it cannot be 
denied that his successors were less able to cope with 
technology. Writing of the city in architectural terms, 
Alan Colquhon mentions two conceptual- 
implementational models: “that which treats the City 
as Process, and that which treats it as F orm."(6) Just 
as in postmodern architecture historical quotations are 
innocent of philosophical or political context, using the 
past as sheer function, so postmodern art ' 
functionalizes historical memory, making of it an object 
and a game. 

There is a sense in which technology seems to make a 
work independent, its neutrality depriving of _ 
significance both the politico-ideological background 
and social background and giving to the work an aaro— 
referemia! character. Video and the computer cast a 
certain spell, which is made all the more powerful by 
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the Internet, which enables people around the world 
to create a collective tableaux at at given instant. In 
Alvin Toffler’s phrase, we face a “kaleidoscopic 
tornado of images.”(7) Already in 1960 Nam June Paik 
had spoken of a “canvas of cathode rays"(8) and 
predicted that some day children would do electronic 
pictures. Today the computer has taken astonishing 
strides, and this must be the perfect time for techno- 
futurological dreams. 

The baneful effects of the industrial revolution were 
hinted at when Jean Jacques Rousseau wrote that 
Descartes’ philosophy had out the throat of poetry.(9) 
Perhaps in our time the myth affet/malay bids fair to 
slit the throat not only of poetry but of all art. 

Glearly art cannot disregard technology, nor does it. 
Since Impressionism, at any rate, modernist trends 
have used technological and scientific developments 
and ideas as a tool kit of form and subject matter. In 
the postmodern era this interest has gathered 
momentum to become a thesis. I speak of the 
transcendence of technology. 1 

No one would deny that electronics, cybernetics and 
computer technology afford creative possibilities of an 
audio-visual and representative-operative nature. But 
to name as nr! the productions of these instruments 
and technologies will require the creation of a brand- 
new dest/zefir: vannânlnfy, one which draws upon the 
language of electronics, cybernetics and computer 
technology. 

Even though it is man — suffering, dying, and killing 
—— who makes up the spatial and environmental 
horizon of conceptual imagination, this type of art 
movement does not see the living numan being as a 
social and individual entity; and it therefore also 
rejects the emotional, sensual, and sensory. It should 
be noted that for these movements the battlefield is 
limited to technique, all of them wishing to transcend 
both social concerns and those connected with values. 
There is absolutely no ntopinn bond between the 
rebellion of the historical avant-garde and that of 
these trends, since in the artistic as well as the 
politico-ideological domain the former envisaged its 
own collapse, while the latter has chosen to ally itself 
with consumer ideology. Their insistence on the 
creative possibilities bestowed on the individual by 
technology no doubt are an allusion to Hama Lndens. 
But this technological game player ignores so much! 

History, continuity, suffering and oppression, poverty 
and hunger, the murders of our day and (as Nietzsche 
said) the murders of the past: everything that smacks 
of politics, a word and arena which he or she shuns like 
the plague. 

All has been made epâmernl; not stopping short at an 
alliance with the consumer ideology of our technology, 
but going further to occupy the central ground of 
simulacmm, hand in hand with simulated reality, the 
ultimate in use-and—discard. As Toffler says, “In 
societies where advanced technology is in place, the 
working class turns a deaf ear to calls for political 
revolution that would alter property 
relationships;"(10) but this does not mean that 
“computer—based capitalism" evaporates, or make 
untrue the fact that “wealth continues to be a terrible 
force.” (11) As the pace of production and 
consumption quickens, capital grows with it, and the 
mere fact that manual labor is losing its importance, or 
that the working class wishes to become bourgeois, ' 
does not mean that contradictions and injustice have 
been enterminated. It is the program of technologies, 
however, to render evanescent the political content of 
the deprivations that surround us. The discourses- of 
the Informatics-Communcations (or Post-Industrial) 
Society has managed, via that mass culture which is so 
throroughy commercialized and wedded to the 
entertainment sector, “not to eliminate class 
contraditictions b'ut to conceal them," in the words of 
Jürgen Habermas.(12) 

In our day art is more or less inseparable from 
technology and materials. Artistic imagination is a 
Siamese twin of engineering. More consumption: that 
is the underlying credo of art today, as the world turns 
into a giant screen where images flit by with no 
coherence or continuity. Artistic Imagination and 
Artistic Function grow ever more medintiaed, the 
subject of viewing entertainment. We will come back 
to this, but let me say immediately that the 
dismantling of all hierarchy, the acceptance of any and 
anything as art (so long as it claims to be), and the 
notion that it should be so perceived and consumed, 
does not extinguish the İmla surrounding art in the 
way envisaged by Walter Benjamin; on the contrary, it 
makes the socalled work of art a piece of kitsch in the 
market mechanism of consumer economy and 
ideology; a manufactured good, a commodity. In an 
article entitled “The Plastic Parthenon" the 
academician John MacHale has succinctly expressed 
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what I am attempting to describe: “Rapid change in 
the conditions of our fast-paced life make necessary 
symbolic images that seem transitory, images that are 
constantly changing and which are highly prone to 
become outmoded. We feel the need of icons that are 
replaceable and disposable.”(13) 

Toffler speaks of “the velocity of turnover” in art, and 
in my view this velocity is related to the market 
mechanism in which art is caught up: Op and Pop, 
Happenings, Hyperrealisrn, Photorealism, Wall 
Painting, Neo-Expressionism, Kinetic, Environmental 
and Concept art. All this while the world was 
experiencing the wars in Korea and Vietnam, the 
Cuban Revolution, the Prague Spring and Winter, the 
1968 upheaval, Allende and Che Guevera. How little 
these rapidly obsolete art movements took note of 
those events, how little refected them. To say “not at 
all” would be an exaggeration: but very, very little. 
And “Hair,” which had a touch of rebellion about it, 
was followed by the worthless “Evita.” 

Images and objects which come and go; and a pleasure 
game which brings them about not on the plane of use 
but on that of consumption. The past, memory and life 
all purged of their ethical-political aims; leaving an 
infinite progression of assemble and dismantle, 
without any concept of continuity. A typical example 
of how art has become viewing entertainment can be 
seen with installations. Certainly artists who choose 
this vehicle have a representational-conceptual and an 
implementational-concern, and in fact they could 
sometimes be said to question the status quo. But 
their apathy toward emotion and society, combined 
with a fleeting nature, mean that the auto-referential 
signs in installations have no chance of acquiring 
continuity or historicity within the context of social 
Imporality. The works of many present—day artists 
connected with these movements unfortunately are no 
more than technological-industrial show, their 
iuteilecruai or critical side very faint. The source, one 
might say, of no more than momentary pleasure. 

Here I would like to draw on an observation of 
Fredrick Jameson: art which has begun to view 
technology not as a means but an end is liable to find 
itself part of what Jameson calls "another type of 
consumption,” which is the consumption of the very 
consumption process. Jameson says that within this 
process it constitutes a kind of “technological pleasure 
premium,” and underscores the observation of Guy 

Debord that “the image should be thought of as the 
ultimate foruz of merafirzkfizkm.”(l4) 

In my opinion, postmodernist trends in the artistic 
domain have largely made the imagination smug, and as 
I have said, the mass dehumanization and 
objectification of artistic content have turned works 
into mere viewing entertainment. Hegel had 
underlined the necessity for art to give us not only 
“the majesrıy of the noble and true” but also to lend 
understanding of “the vile, evil and criminal,” leading 
us to know not just “what would give pleasure and 
happiness, but equally to horrify and disturb.”(15) 
Sadly, the Daemon is receding ever further into the 
background. F rom the profound we have gone to the 
decorative, andsocio—political questions are ever more 
out of fashion. Art, including literature, has been 
reduced rc fec/Euigue. 

We regale ourselves far too much, whereas the artistic 
imagination belongs to the uegatiug moment. To abolish 
hierarchy, equating and legitimizing all movements, 
artistic techniques and individual styles, in my view is 
tantamount to endorsing the rationale of the 
established order and the system by which it is run. 
This is a democratization which not only gives 
Shakespeare and American soap operas the same 
viewer-consumers, but levels the managers of vast 
companies with the manual and mental iabcrers they 
employ. The political question that must be asked of 
such ideological leveling is of course, “whom does it 
serve in class terms?” 

The effort to place art and technology outside the 
politico-ideological domain is in the last analysis a 
girilmesi-ideological undertaking. The economist John 
Kenneth Galbraith shows great insight when he says 
“beyond the realm of goods and services, and the 
demand for them, there is a domain of aest/ietic 
experience.” He goes on to add that “aesthetic success 
transcends what the industrial system can attain and 
to a large degree conflicts with it.”(16) 

It is incumbent upon art to keep the scope of this 
conflict as bread as possible. Dada, Expressionism, 
Futurism and Surrealism were each a protest. Walter 
Benjamin, insisting that the Surrealists were 
“visionaries who saw that things, both enslaved and 
enslaving, could be turned into a revolutionary 
nihilism,”(17) sees in their turning to “outmoded 
things” (i.e. the phenomena and objects of the past) a 
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“political understanding of the past;”(18) and he 
describes their aggressiveness (in both their 
personalities and their works), their pessimism and 
furious imagination, as “gaining the power of 
drunkenness for the revolution."(19) 

Unfortunately today’s art squanders the legacy of the 
avant-garde in parody and partide, a mere 
entertainment, and is generally barren of the kind of 
aims found in the Surrealists. In Turkey, a country on 
the periphery of capitalism, the reigning media 
hedonism is, I am afraid, blissfully unaware of the 
dangers in technology as it develops and acquires ever 
stronger momentum. Or rather does not wish to see 
these dangers. Real society, in which contradiction 
turns to compromise and affırmation, and where depth 
becomes surface, is much more prone to reward 
authoritarian tendencies than is generally supposed. 
In “Totalitarian Dictatorship and Autocray” Carl 
Friedrich and Zbigniew Brzezinski point out that of 
the “six characteristics which such regimes have in 
common, four are based on technology: the economy, 
terror, arms and monopolistic control of the means of 
communication.”(20) Thus the language chosen 
during production of a work is of the highest 
importance, especially when this language is weighted 
in favor of technological elements. For as Dorothy 
Nelkin says, “the choice of language not only reflects 
ones values, it is at the same time a strategic choice: for 
this language determines one’s politics.” (21) It was 
precisely the attitude related to this determination of 
politics that was reflected in the language of the 
historical avant-garde. But because today’s avant-garde 
so often rejects this mode it can, in my opinion, do no 
more than parody the earlier avant-garde, or Create a 
pas tiche of it. The only way out, the only way to 
transcend the formal-visual situation of the artist’s 
present moment, is to establish a dialogue with it on 
the “politic-ideological plane. In the words of Umberto 
Eco, “Truly, only avant-garde artists can have a 
meaning“! relationship with the world they live 
in."(22) 

From literature to painting and sculpture, art today, in 
its consumption as in its production, cannot avoid 
being under the sway of both technology and the 
media, as art production finds its form within — or _ 
form is imposed upon it by — mass communications 
and mass culture. Clearly, if the current alienation and 
domination by things is to be overcome, art must 
reform its ties to the social and political realm. 

Speaking of the reduction of society to its 
technological dimension, Helmut Sholsky says, 
“There is a new danger in a civilization that plans and 
creates the human being himself; this is the danger 
that people will engage only in behavior that changes 
the external environment, and will assess and deal 
with everything on this plane of things — other 
people, themselves, and the constructive act. This 
new form of alienation, bidding fair to deprive man of 
his identity (and that of others) vis-a-vis himself, 
constitutes the danger that the creator will lose 
himself in his own work, the conStructor in his own 
construction."(23) 

In the Age of Information and Consumption we are 
becoming ever more alienated and commoditized. To 
escape this fate is not merely a philosophical- 
intellectual question, but also a political one. And in 
the process of political struggle use will of course be 
made of communications and technological apparatus; 
for as the sociologist John Kane points out, “this 
apparatus, despite all its manipulative features, will 
always be a channel of communication, debate and 
discussion.”(24) - 

In a different context, Umberto Eco spoke of _: 
semiological “guerilla warfare.”(25) On this pdint, I 
think that the new electronic and mass 
communications technologies, however wrong the 
uses they may be put to, could well be made 
compatible with agitprop, as an art movement which 
has so far proved barren. We must realize that the 
massive assault on our thoughts, actions, spirits and 
bodies will only be overcome through a ceaseless 
struggle. A struggle without end. It is only this 
commitment to go i t  forever, to rejecr esch'atology, 
which can pave the way for political or utopian 
thought 

As Theodor Adorno has said, “Freedom is never a 
given. It is always in danger. Absolute precision 
always means an absence of freedom."(26) 
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ÇAĞDAŞ SANATTA 
TAB ULAR 
Hasan Shahnavvaz Zaidi 

Pakistan, dünyada toplumsal-dinsel bölünmeyle ortaya 
çıkan bir kaç devletten biridir. Okuma-yazma oranının 
% 22 olduğu ve halkın çoğunun yoksulluk sınırı 
altında yaşadığı bu ülke, tabuların üremesi için ideal 
bir ortamdır. 

Müzik, şiir, dans ve resim alanlarında zengin bir halk 
kültür geleneğine sahip olmasına ve bu türlerin 
genelde halk arasında kabul görmesine karşın, aşırı 
dinsel baskı gruplarının varlığı, sanatçıların hiç bir 
uygar ülkede düşünülemeyeceği boyutlarda sürekli 
tehdit altında yaşamalarına neden olmaktadır. Ancak 
sanatçılar, düşüncenin bastırılmasına, azınlık 
gruplarına ve kadınlara yönelik haksızlıklara, cahilliğe, 
açlığa, yoksulluğa ve toplumsal baskılara karşı 
mücadeleyi elden bırakmamaktadırlar. 

Zubaida Ganed, Rahat Naveed, Hajra Manson, 
Mansoora Hassan, Salima Hashmi, Mehr Afroze, 
Lubna Naheed Ali, Lala Rukh, Tasnim Shehzad, 
Shirin Pasha, Zubaida Agha, Laila Shehzada ve 
Qudsin Nisar, son yıllarda kendini kanıtlayan kadın 
sanatçılardan ancak bir kaçıdır. Bu sanatçıların çoğu 
toplumsal konuları ele almaktadır. Her ne kadar 
Pakistan'daki bü tün sanatçıların tabulara karşı 
mücadele ettiği söylenemezse de, kanımca bu tür 
sınırlamalar ve olumsuzluklar, sanatçıların çoğuna itici 
bir güç vermiştir. 

Bugün dünyada, gelişmiş ya da gelişmekte olan 
bölgelerde, belki yaşamdaki gibi, sanatta da 
birbirinden bütünüyle başka ve farklı iki durum 
eşzamanlı olarak varlık göstermektedir. Dünyanın bir 
bölümünde, sanatçılar, bütün zincirleri kırarak, 
yalnızca toplumsal—siyasal tabulara değil, konu, 
malzeme ve ortam (medium), teknik, estetik kurallar 
ile sanatın ve ortaya konuş biçiminin bütün ilke ve 
öğeleri gibi, sanat geleneğinin neredeyse akla 
gelebilecek bütün yönlerine meydan okurken, öbür 
bölümünde, sanatçılar hala varlıklarını tehdit eden 
sayısız dinsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
tabuyla karşı karşıyadır. Cezayirli birıdostun söylediği 
gibi "bizim sanatçılarımız toplum ve unutulmuşluk 

arasındaki ince çizgide yürümektedirler". 

Dolayısıyla çağdaş sanatta tabulardan söz ederken, iki 
karşıt durumun sunduğu bir ikilem içine düşeriz. 

Burada Batı dünyasındaki çağdaş sanat ortamına ya da 
bizim gibi Üçüncü Dünya ülkelerindeki sanatçıların 
_ve sanat eğitimi verenlerin sorunlarından çok, 
kuralların, sınırların ve tabuların, yüzyıllar boyunca 
üretilen önemli sanat yapıtları için bir ölçüde 
arındırma (katharsis) işlevi görmüş olabileceği görüşü 
üzerinde durulacaktır. Sonsuz bir özgürlük, 
anlamsızlığa, kaosa ve anarşiye yol açabileceği için 
kendi kendini yok edebilir ve sanatı, tek bir amaca - 
yalnızca izleyiciyi şok etmeye yöneltebilir. 

Tabuların sanatı tehdit etmesi kadar tabulardan 
arınmış sonsuz bir özgürlük de sanatı tehdit eder. 
Ozgürlük de tabular gibi işleyebilir! 

Modern sanat, Rönesans perspektifinin, steril bir 
ortam olarak reddedildiği 1930'lardan beri-uzun bir yol 
katetmiş, yalnızca 19. yüzyıl gerçekçiliğiyle değil, 
Soyut-Dışavurumculuk gibi geç akımlarla da 
savaşmıştır. 

Sanatsız (Non-Art), Karşı-Sanat (Anti—Art), Ham Sanat 
(Art Brut), Hurda Sanatı ( Iunk Art) ve benzeri gibi 

. bazı 20. yüzyıl akımlarına verilen adlar, kendi 
kendilerini ifade ederler. Çağdaş Batılı sanatçılar, 
Oluşumlardan (Happenings), olaylardan (events), 
karışık resimden (combine), lazer sanatından, sinema 

_ sanatından, kilolarca kullanılmış dizel benzininin bir 
galeri zeminine atılmasından sonra, hastalıklı bir 
eylemle, içine dilim dilim kesilmiş inek, dana ve 
çeşitli hayvan parçaları atılması gibi çevresel sanat 
örneklerine kadar estetiği ve zevki hiçe sayarak dikkat 
çekmeye ve halkı şaşkına çeviren "haberler" yaratmaya 
çalışmışlardır. 

Eski gazete kağıtlar, saman, atık, kullanılmış giysiler, 
hatta dışkı gibi kalıcı olmayan, alışılmadık malzeme 
kullanımı, sanatçıların, hiç bir toplumsal—siyasal tabu 
ve sınırlamalar olmayınca, nasıl kendi içlerine 
döndüklerini ve kendi sanatlarının varlığını 
yadsıdıklarının en canlı kanıtlarıdır. Savaşacak başka 
kimseleri kalmamış tır. 

Belki de bu tür bir özgürlüğün ilk önemli örneği 
Rauchenberg'in 1951'de gerçekleştirdiği tüm beyaz ve 
tüm siyah resimleriydi. Sanatçı bu resimleri, 
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çevresindeki hareketi ve yaşamı kendine çeken bir 
yansıtıcı ve emici yüzey olarak algılamıştı. Ad 
Reinhardt da 1960'larda benzer bir çalışma 
gerçekleştirerek, yapıtın yanına şu sözleri içeren bir 
etiket asmıştı: 

Bir kare (nötr biçimsiz) tuvalde, bir yatay biçim, 
bir düşey biçimi (biçimsiz, tepesi yok, altı yok, 
yönsüz) yok sayarak üç eşit parçaya böler 
(kompozisyon yok). Üç koyu (ışıksız) karşıtlık 
oluşturmayan (renksiz) renk, fırça izlerini yok 
eden bir fırça vuruşu, bir donuk, düz, serbest elle 
boyanmış yüzey (ışıltısız, dokusuz, doğrusal 
olmayan, sert kenarlı olmayan, yumuşak kenarlı 
olmayan, çevresini yansıtmayan -salt soyut, non- 
objektif, zamansız, ilişkisiz, ilginç olmayan bir 
resim- utangaç (bilinçsizliksiz), ideal, aşkın, 
sanattan başka bir şeyin farkında olmayan 
(kesinlikle karşı-sanat değil) bir nesne. 

Bu örnek belki de bü tün tabuları yıkan tek sanat 
yapıtıydı ve salt özgürlüğün daha ötesi yoktu. Bu 
ancak boş bir mekan olabilirdi. 

İlkel mağara resimlerinden beri sanatçı, çoğunu 
kendisinin yarattığı sınırlar ve tabularla karşılaşmış ve 
çağlar boyunca din ve toplumun getirdiği sınırlardan 
kendisini kurtarabilmek için savaşmıştır. Sanatçı, bu 
savaştan hep galip çıkmış ve bu süreç içinde yalnızca 
kendisini değil, sıradan insanların da ruhlarını haksız 
toplumsal-dinsel inançlardan kurtarmıştır. Sanatçının 
bu savaşı bugüne değin bütün dünyaya umut ve 
cesaret, bilgi ve ışık vermiştir. 

Ama belli toplumlarda sanatçı amacına ulaştıktan ve 
direniş yıkıldıktan sonra içine dönerek kendi kendini 
yemeye başlamıştır. Dış engeller ortadan kalkınca 
dikkat çekebilmek için sanatın öz dokusunu bozmaya, 
estetik ölçütleri ve kusursuzluğu, sınırlama ve tabu 
olarak görmeye başlamıştır. 

Kanımca, Üçüncü Dünya ülkelerinin sanatçıları - 
bereket versin- hala kısa sürede sona ermeyecek gibi 
görünen bir savaş içindedirler. Daha uzun yıllar 
tabulara ve cahilliğe karşı savaşçı rollerini 
sürdürebilirler. 
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TABOO IN 
CONTEMPORARY ART 

Hasan Shahnawas Zaidi 

Pakistan is one of the few states in the world created 
on the basis of socio—religious division. With a literacy 
rate of % 22 and the majority of the population living 
below the poverty line - Pakistan is an ideal breeding 
ground for taboos. 

In spite of a rich cultural folk heritage in music, 
.poetry, dance and painting, and the general 
acceptance of these art forms by the people; due to 
the existence of extremist religious pressure groups, 
the artists of our country are constantly facing threats 
unthinkable: in the civilized world. But the artists are 
fighting on —fighting against suppression of thought,. 
injustice, hunger, poverty and social oppression. 

_ A number of women artists have made a name for 
themselves in recent years. They are Zu baida Javed, 
Rahat Naveed, Hajra Mansor, Mansoora Hassan, 
Salima Hashmi, Mehr Afroze, Lubna Naheed Ali, Lala 
Rukh, Tasnim Shehzad, Shirin Pasha, Zubaida Agha, 
Laila Shehzada and Qudsia Nisar, to name a few. 
Most of these artists are working on social themes. Of 
course it does not mean that all the artists in Pakistan 
are fighting against taboo, but it is my belief that such 
restriction and hazards have given impetus to the act 
of a large number of artists in Pakistan. 

In art, as perhaps in life, two absolutely different and 
diverse situations exist simultaneously in the 
developed and the deveIOping world today. In one 
society the artist has broken all shackles and has 
challenges not only their socio-political taboos, but 
almost every conceivable facet of tradition in art, such 
as subject matter, materials and media, technique, 
aesthetic considerations and all the elements and 
principals of art and presentation. While in the other 
world, he is still facing tremendous religious, social, 
cultural and economical taboos which constantly 
threaten his survival. In the words of a friend from 
Algeria, "Our artistwalks the fire line between society 
and oblivion". ' 

So when we talk about "taboos in contemporary art" 

we face the dilemma of addressing two opposite 
situations. 

I do not wish to go into details of the contemporary art 
scene in the western world —with which this 
distinguished audience is quite familiar. Neither will I 
harp upon the problems faced by the artists our art 
educationists from a third world country like my own. 
I just wish to raise the issue that in my opinion, the 
restrictions, limitations and taboos have in a way 
served as catharsis in the-production of great works of 
art over the centuries. That absolute freedom too can 
be self destructive as it may produce meaninglessness, 
chaos and anarchy, resulting in art with only one 
objective - to shock the senses of the viewer. 

Just as taboo threatens the existence of art - so does 
complete freedom from taboo. Freedom may work-as 
taboo! 

Ever since the rejection of Renaissance perspective as 
sterile space in the 1930s, modern art has come a long 
way and has battled against not only 19th century 
realism, but against movements as late as abstract 
expressionism. 

The names given to 20th century movements, such as 
N on-Art, Anti-Art, Art Brut, Junk Art etc. are self 
expressive. From happenings, events, combines, laser 
art, Cinematic art, to environmental art in which 
gallons of used diesel oil are dumped on the floor of 
the gallery, to what I call pathological art, in which 
bodies — sliced bodies of cows, calves and other 
animals are displayed suspended in a fluid, the 
contemporary artist of the western world has been 
trying to attract attention and produce "News" by 
flabbergasting the public at the expense of aesthetics 
and good taste. 

Use of perishable and unconventional material such as 
old newspaper, hay, junk, used ”clothing and even shit 
is enough to" prove that when the artist doesn't find 
any socio-political taboos and restrictions, he turns 
inwards and denies the existence of his own art. He 
has no one elSe to fight against. 

. Perhaps the climax of freedom occurred as early as 
1951, when Rauschenberg produced two all—white and 
all-black paintings, which he perceived as a reflecting 
and absorbing surface which would draw into itself the 
life and movement of its environment. A similar work 
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by Ad Reinhardt in the 1960’3 had a label pasted 
beside his work which read 

A square (neutral shapeless) canvas, trisected (no 
compositions) one horizontal form negating one 
vertical form (formless, no top, no bottom, 
directionless) three dark (lightless) non- 
contrasting (colorless) colors, brushwork brushed 
out to remove brushwork, a mat, flat, freehand 
painted surface (glossless, textureless, non-linear, 
no hard edge, no soft edge) which does not 
reflect its surroundings - a pure abstract, non- 
objective, timeless, spaceless, changeless, 
relationless, disinterested painting - an object 
that is self-conscious (no unconsciousness) ideal, 
transcendent, aware of nothing but art, 
(absolutely no anti-art). 

I think this was perhaps the only work of Art which 
broke all the taboos, and total freedom can take us no 
further. It can just promote blank spaces. 

Ever since the primitive cave paintings, the artist has 
faced limitations and taboos, many of which were 
self-imposed, and through the ages he has struggled to 
free himself of the restrictions imposed on him by 
religion and society. The artist has always emerged 
vietorious in this fight and in this process has freed 
not only his own art, but the soul of the common man 
from unjust socio—religious dogmas. So far his struggle 
has given hope and ocurage, knowledge and light to 
the entire world. 

But when in certain societies, he achieved his goal and 
found more resismnce, he turned inwards and started 
eating himself. When there were no external barriers, 
he destroyed the very fabric of art, in an effort to be 
noticed. He started considering the standards of 
aesthetics and excellence as limitations and taboos. 

In this respect I consider the artists of the third world 
-lucky- that they have a fight ahead of them, which is 
not likely to be over soon. They can play their role as 
fighters against taboo and ignorance, for a long time 
to come. 
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TOPLUM, SANAT 
VE BAGLAM __ _ 
BAĞIMLILIK UZERINE 

İlhan Tekeli 

Giriş 

Sanart 1995 sempozyumu için "Sanat ve Tabular" 
konusunu gündemine aldığında, bu konunun çok 
yüzeysel bir biçimde ele alınabileceği korkusuna 
kapılmıştım. Bu korkumun nedeni Türkiye'de 
oldukça yaygın olan bir söylemdi. Bu söyleme göre 
toplumda bulunan her yasak sanatın bir engeli olarak 
görülüyordu. Bir toplum ne kadar özgür olursa, sanatın 
da o kadar gelişmiş olacağı kabul ediliyordu. Böyle 
olunca sanatçı açısından her türlü tabu karşı çıkılması 
gereken bir şey oluyordu. Bu söylemin yaygınlaşmış 
olmasının arkasında birden daha fazla neden 
bulunabilir. Bu, en genelde romantik bir estetik 
anlayışının yaygınlığı ile açıklanabilir. Bir başka 
açıklama Türkiye'nin siyasal gerçeklerinde 
bulunabilir. Türkiye'nin siyasal yaşamında düşünce 
özgürlüğünün yeterince güvence altına alınamayışının, 
bu söylemin derinleşmeden gündemde kalmasını 
kolaylaştırdığı söylenebilir. Belki de birey düzeyinde 
yaptıklarından tatmin olmayanlara kolay bir gerekçe 
oluşturması da bunlara eklenebilir. Oysa tabular ile 
sanat arasında çok daha karmaşık ilişkiler vardır. 
Yaygın olan bu söylemin, bu karmaşık ilişkilerin 
kavranmasına bir engel oluşturabileceği düşünülebilir. 
Sempozyumun hazırlık çalışmaları bu korkuların 
gereksiz olduğunu gösterdi. Daha ilk'çalışmalardan 
itibaren "Sanat ve Tabular" temasının sanatla toplum 
arasındaki karmaşık etkileşmenin çözümlemesine 
girişmek için zengin potansiyeller taşıdığı ortaya çıktı. 

Bu bildiride "Sanat ve Tabular" konusuna sanatla 
toplum arasındaki ilişkiler açısından yaklaşılacaktır. 
Bunun için önce bağlam bağımlı olma kavramı 
üzerinde durulacak, ikinci olarak bir toplumun 
olanaklılığı için bazı olguları bağlam bağımlılıktan 
çıkartılması gerektiği gösterilmeye çalışılacak; 
toplumda bağlam bağımlıktan çıkarılmış olguların 
bulunmasının ne tür toplu msal dinamikler yaratacağı 
ele alınacaktır. Bu çözümleme içinde tabuların nasıl 
bir bağlam bağımlılıktan çıkarma yolu olduğu 
tartışılacaktır. Üçüncü olarak da sanatın toplumda bazı 

olguların bağlam bağımlılıktan çıkartılması açısından 
ya da bu olguların yeniden bağlam bağımlı hale 
getirilmesi açısından konumu ortaya konulmaya 
çalışılacak, bu tartışmada değişik estetik kuramlarının 
yanıtlarının neler olabileceği üzerinde durulacaktır. 

Bağlam Bağımlı Olmak Üzerine 

Çözümlemeye bağlam bağımlı olmaktan başlamanın 
en önemli nedeni liberalizmin atomistik birey ' 
anlayışının hem özgürlük kavramını anlamsi'zlaştırması' 
hem de toplumsal çözümlemeler için çok yetersiz bir 
temsil olmasından ötürüdür. Bu bildiride birey, ilişki 
içinde bir birey olarak ele alınacaktır. Böyle bir 
temsilin daha yeterli ve çözümleme olanaklarının daha 
zengin olacağı kanısındayım. Bireyi ilişki içinde olarak 
düşününce de bağlam bağımlılık üzerinde durulması 
gereken temel kavramlardan biri haline geliyor. 

Bağlamın, çevre, ortam gibi kavramlarla ilişkisi vardır 
ama onlardan daha kapsamlıdır. İlgilenileni etkileyen, 
belirleyen yakın ve uzak herşeyi kapsar. Bu niteliğiyle 
ilgilenene bağlı bir göreliliği olduğu gibi tüm 
etkileyenler'ı içerdiği için de bir kapsayıcılığı vardır. 
Bağlam: toplumda ilişki içinde bulunan birey 
açısından tanımlanmaya çalışıldığında değişik 
düzeylerde ele alınmalıdır. Birey düzeyinde, bir 
bireyin toplumdaki bilinçli deneyini belirleyen tüm 
bilinçsiz faktörler bağlam diye tanımlanabilir. Bireyin 
toplumdaki deneyi açısından bağlam, bilinçli 
deneyleri biçimlendiren, varolan bilinçsiz beklentiler 
ile iradi eylemleri belirleyen bilinçli olmayan 
niyetlerdir. Eğer bağlam ile birey arasındaki ilişki 
böyle tanımlanırsa bireyin bağlam üzerinde hiç bir 
etkisi olmayacağı kabul edilmiş olur. Oysa birey ile 
bağlamı arasında böyle bir tek yönlü ilişki yoktur. 
Birey ile bağlamı arasında sürekli bir pazarlık olduğu 
(negotiation), bu süreç içinde bireyin bağlamını 
sürekli olarak değiştirmeye ya da yeniden 
tanımlamaya çalıştığı söylenebilir. Bireyin dışındaki 
dünya ya da toplumla ilişkisini kurmasında üç farklı 
düzeyin olduğu söylenebilir. Birincisi algılama, “ikincisi 
biliş, üçüncüsü ise niyetler, amaçlar düzeyidir. 
Denilebilir ki algılama ve biliş düzeyinde bağlam 
bireyin deneyini büyük ölçüde belirler. Biliş 
düzeyinde bağlam bağımlılık, kavram bağımlılığı 
(concept dependence) yoluyla olur. Ama niyetler ve 
amaçlar düzeyine gelindiğinde birey bağlamıyla artık 
bir pazarlık süreci içine girer. Onu etkilemeye yeniden 
tanımlamaya başlar. Niyetler ve amaçlar düzeyinde 
başlayan bu pazarlık süreci biliş ve algılama düzeyinde 
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de değişme yaratacaktır. Yeni istekler daha önce 
algılanmıyanın algılanmasına, daha önce bilinmeyenin 
bilinmesine yol açar. Böyle yeni bir algılamaya ve yeni 
bir bilişe yolaçılması,ı bağlamın bireyce pazarlık süreci 
içinde değiştirilmesi yüzündendir. Bir birey ile 
bağlamı arasındaki ilişki sadece kendisini üreten 
kapalı bir ilişki olarak düşünülmez. Bu açık bir sistem 
olmak durumundadır. Bu açıklığı sağlayan bağlamı 
değiştiren değişik nedenler vardır. Bilinçli bir deney 
ya da eylem bağlamı değiştirme etkisi yaratır. Ama 
bunun ötesinde her başarısızlık, her sürpriz de 
bağlamı değiştirme etkisi yaratır.( 1) 

Bağlam sorununa sadece bireyin iç süreçleri açısından 
yaklaşmak yetersizdir. Birey toplumda yaşarken 
kültürel bağlam içindedir. Kültür bir başka düzeydeki 
bağlamı oluşturur. Kültür bireyler tarafından 
içselleştirildiğinde iç süreçlerini etkiler. Ama kültürel 
bağlamın değişmesi konusunda daha farklı 
mekanizmalar etkili olmaktadır. Bir başka düzeyde 
bağlam sorunuyla iletişim içindeki bireyler arasında 
ortaya çıkmaktadır. Farklı bağlamlar iletişim içinde 
birbirini etkilemektedir. İster bireyin iç süreçleri 
açısından olsun, ister bireyin toplumsal ilişkileri 
açısından olsun bağlamların varlığı seçeneklerin ya da 
dünyanın yorumunu sınırlayıcı daraltıcı bir işlev 
görür.(2) 

Oysa bağlam sorununa bir toplumsal olgunun bağlamı 
açısından yaklaşılırsa farklı bir durumla karşılaşılır. 
Doğa ile ilgili olguların belli yasalara uygun olarak 
gerçekleştiği kabül edilmektedir. Bu yasalara göre 
belli koşullar gerçekleştiğinde belli olguların 
gerçekleşeceği ileri sürülmektedir. Örneğin su belli 
bir basınç altında belli dereceye kadar ısıtıldığında 
kaynayacaktır. Bu her zaman ve her yer için geçerli 
evrensel bir yasadır. Başka bir deyişle bu olgu bağlam 
bağımlı değildir. Nomotetik olarak 
açıklanabilmektedir. Oysa bazı olgular için nomotetik 
açıklamalar geçerli olmamaktadır. Örneğin belli bir yer 
ve zamanda gelişmiş olanbir siyasal ideoloji genel 
çizgileriyle belli bir sınıfa sokulsa bile geliştiği zaman 
ve yere özgü bir çok öğeye sahip olacaktır.(3) Bu tür 
toplumsal olgular bağlam bağımlıdır. Bu olgular yeni 
etkileri ve eklemlenmeleri taşıma kapasitesine 
sahiptir. Bu nokta da Hirschman'ın proje 
uygulamalarını incelerken yararlandığı disiplinli ve 
serbest proje kavramlarını hatırlamak yararlı olabilir.(4) 
Disiplinli bir projede, projenin iç mantığı uygulamayı 
tamamen bağlarken serbest projede büyük esneklikler 
vardır. N asıl bu örnekte disiplin ve esneklik projenin 

kendi niteliğinden geliyorsa bağlam bağımlı olmak da 
toplu msal olguların bir niteliği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Toplumsal olguların bağlam bağımlı 
olduğu kabul edilince bu tür olgularla ilgilenen bilim 
alanları içindeki belirleyiciliklerin determinisük değil, 
olumsal (contingent) olduğunu kabul etmek 
gerekir.(5) 

Bireyin toplumsal ilişkilerinde bağlamın bireyin 
seçmelerine belli sınırlamalar ve daralmalar getirdiğini, 
ama toplumsal olguların açıklanması ile 
ilgilenildiğinde bağlam bağımlı'olmanın belli 
esnekliklere sahip olmak anlamını taşıdığı 
görülmüştür. Aslında birbirinden ayrı olarak ele alınan 
bu iki alan bir yerde birbiriyle ilişkilidir. Toplumsal 
olguların bağlam bağımlı olduğunu kabul etmek bu 
bakımdan önemlidir. Toplumsal olguların insanların 
öznellikleri arası uyuşu mlarına bağlı olarak açıklanan 
isteklerine göre biçimlenmesi demektir. İnsanların 
öznellikleri arası olarak oluşturdukları istekler, 
bireylerin içinde bulundukları bağlamla ilgilidir. __ 
Özneliklerarasılık bu bağlamların bireylerde yarattığı 
isteklerin iletişimi yoluyla yaratılacaktır. Böyle olunca 
bireylerin deneylerini sınırlayan daraltan bağlam 
bağımlılık aynı daralmayı dolaylı yoldan toplumsal 
olgulara da taşımış olmaktadır. 

Toplumun Olanaklılığı Üzerine 

Günümüzde toplum dendiğinde ya da toplumsalın 
ontolojik bir düzey olarak varlığından söz edildiğinde, 
yakın geçmişteki toplumbilimcilerden oldukça farklı 
bir şey anlaşılmaktadır. Geçmişte toplumdan söz 
edildiğinde bütünlüğü olan bir toplumsal yapının 
varlığı anlaşılıyordu. Bütünlüğü olan bu toplumsal 
yapı içindeki değişik öğelerin ya da bireylerin kararlı 
bir ilişkiler sistemi olarak düşünülüyordu. Her öğenin 
anlamını bu ilişkilerin belirlediği kabul ediliyordu. 
Toplumun varlığı bu bütünlüğün altında olduğu 
varsayılan bir özle ilişkili görülüyordu. Toplumu 
tanımak da toplumsal yaşamın içinde ortaya çıkan 
çeşitliliği bilmek değil, bunun altında bulunan özü 
ortaya çıkarmak olarak düşünülüyordu. 

Oysa günümüzde toplum bilimlerindeki gelişmeler bu 
öze ulaşmanın olanaksızlığını ortaya koymuştur. Bu ise 
toplumların kapalı olarak temsil edilmesinin 
yetersizliği anlamına gelir. Toplumların her zaman 
denetlenemedeği. dolayısıyla açık sistemler olarak 
temsil edilmesinin daha yeterli olacağı anlaşıldı. 
Toplumsalın sürekli değişmeye açık kalmasının gereği 
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daha iyi kavranmıştır. Kuşkusuz yapısal analizler 
ortaya çıktığında toplum bilimlerinde önemli bir 
gelişme sağlanmıştı. Toplumlara öğelerinin ilişkilerine 
bağlı bir görelilik kazandırmıştı. Ama yine 'de toplum 
içindeki ilişkileri, bir sisteme ve bilinebilir bir 
nesneye dönüştürdüğü için yaşanan gerçeklik yetersiz 
kalıyordu. Yeni bir kavramsallaştırma gerekiyordu, 
toplumun ilişkilere bağlı göreliliği korunurken bu 
göreliliği yapı altında dondurmayan, çeşitliliğe açık 
hale getirilmesi sağlanmalıydı. Toplumsal kapalı olan 
değil değişmeye açık olan anlaşılmalıdır. 

Bir toplumun ister olgular, ister anlamlar alanında tam 
denetim altına alınamayışı, yeni olgulara açık 
bulunması ya da anlam fazlasıyla yüklü bulunması savı 
yanlış bir kanıya yol açmamalıdır. Bu açıklık bir 
toplumda, hem olgular hem de anlamlar alanlarının 
denetim altına alınması çabalarının sürmesinin 
gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Toplumun varlığı bu 
çabanın sürdürülmesine bağlıdır. Toplumda bireyler 
ancak bu' çabaların sürmesi halinde kendilerini bir 
toplumun parçası olarak görebileceklerdir. "Toplumsal 
yalnızca farklılığın sonsuz oyunu değildir, aynı 
zamanda bu oyunu sınırlamak, sonsuzluğu 
evcilleŞtirmek, bir düzenin içinde kucaklamaktır." 
Ancak bu düzen (ya da yapı) artık toplumsalın altında 
bir öz biçimini almaz. Daha çok, toplumsalla 
başetmek, onu hegemonya altına almak için girişilen 
tanımı gereği istikrarsız bir çabadır."(6) 

Eğer toplumsal olma sürekli olarak bir denetim altına 
alma ile bunun dışına çıkma ve farklılık yaratma 
arasındaki bir mücadele olarak anlaşılırsa,“- toplumların 
ana probleminin kararlı bir farklılıklar sistemi 
oluşturmak olduğu söylenebilir. Bu sistem kendi 
içinde yarattığı farklılıklar karşısında olduğu gibi dış 
etkiler karşısında da uyum yapabilme özelliğini 
koruyabilmelidir.(7) ' 

Toplumun olanaklılığı bu biçimde tanımlandığında, 
karşımıza çıkan soru, değişik toplumların bu kararlılığı 
sağlamakta ne tür stratejiler kullandığı olmaktadır. 
Toplumların değişen üretim biçimleri, değişen 
teknolojiler, toplumsal mücadelelerin örgütlenme 
biçimleri, dış ilişkilerinin yoğunluğu ve biçimine göre 
farklılaşan denetim türleri gelişmiştir. Bu denetim 
biçimleri bugünkü tartışmamız açısından üç grupta 
toplanarak ele alınabilir. Bunlar; 1) toplumsal olguların 
bağlam bağımlılıktan çıkarılması, 2) tabular ya da 
yasaklar yaratılması, 3) bağlam bağımlılık yoluyla 
denetim altına alınması olarak sıralanabilir. 

Bağlam bağımlılıktan çıkarma özellikle büyük 
ölçekteki toplu msal bütünlüklerin sağlanabilmesi için 
önemlidir. Bir dünya toplumundan söz edilebilmesi 
bazı toplumsal olguların bağlam bağımlılıktan 
çıkarılmasıyla olanaklıdır. Buraya kadar olan 
tartışmalarda, toplumsal olguların hepsinin, doğal 
olgulardan farklı olarak bağlam bağımlı olduğunu 
görmüştük. Toplumlar bazı olguları kurumsallaşma 
yoluyla bağlam bağımlı olmaktan önemli ölçüde 
uzaklaştırabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse 
kapitalizmin ya da bankacılık kesiminin büyük ölçüde 
evrensel hale getirildiği söylen'ebilir.(8) Bu doğa 
yasalarındaki gibi kaçınılmaz bir evrensellik değildir, 
pratikte sağlanmış bir evrenselliktir. 

Toplumsal olguların kurumsallaşmış normlar, 
standartlar vb. yoluyla bağlam bağımlılıktan 
kurtarılması toplumsal aktörlerin ya da bireylerin 
beklentilerine ve onlardan beklenenlere bir kararlılık 
kazandırmaktadır. Bu tür kurumsallaşma ve norm 
geliştirme yollarının teplu msal olgularıdeğişik 
derecelerde bağlam bağımlılıktan kurtardığı 
söylenebilir. Bir uçta tamamen evrenselleştirilmiş 
bağlam bağımlılıktan kurtarılmış olgular yer alırken 
öteki uçta tamamen bağlam bağımlı olgular yer alır. 
Böyle bir yelpazenin varlığı değişebilmeye yeniden 
biçimlendirilmeye açık olmak açısından bir denetim 
kademelenmesinin doğmasına neden olmaktadır. 
Toplumda karşılıklı etkileşmelerle yaratılan 
öznellikler arası uzlaşımların ortaya çıkardığı 
istemlerin, bağlam bağımlılıklar yoluyla toplumsal 
olguları yeniden biçimlendirebilmeleri çoğu kez bu 
kademelenmede üst kademelere tırmanma yoluyla 
olmaktadır. Değişmenin ancak bu yolla oluşabilmesi 
stabilizasyon etkisini yükseltmektedir. Bu nedenle 
bazı olguların bağlam bağımlılıktan çıkartılması 
toplumu stabilize edici bir çekirdek yaratmaktadır. 

Bağlam bağımlılıktan çıkartılmakta kurumlaşma ve 
norm oluşturma yolları üzerindeki tartışmayı 
tamamlamadan bir konuya daha değinmekte yarar 
vardır. Kurumlar ve normlar başlangıçta bireyin 
dışındadır. Zaman içinde bireyler tarafından 
içselleştirilir, bağlayıcılığı yükselir. 

T Mylar ve yasaklar konulmazsa toplumların 
geliştirdikleri ilk denetim yollarından biridir. Bağlam 
bağımlılıktan çıkarma yoluyla denetim altına almaya 
göre farklı bir yapıdadır. Belli bir alanı belli toplumsal 
olgulara kapamaktadır. Kuşkusuz tabuların niteliği 
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konusunda çok gelişkin bir antropoloji yazını vardır.(9) 
Tabuların iki yönü vardır. Bunlardan birincisi kutsal 
ya da kutsallaştırılmış yanıdır. Diğeri yasaklayıcı 
yanıdır, tehlikeli, korkunç, kirli olanı belirler. Tabular 
bazı şeylerden korkmayı, uzak durmayı olduğu kadar 
tapma eylemlerini inançlarını içeren adetlerdir. Bu iki 
yönlü niteliğiyle bir iç mantığa sahiptirler. Önce 
kişilerin, olguların ya da şeylerin kutsal olma niteliğini 
kurar, daha sonra bu kutsallıkla temellendirilen 
yasağın ne olduğunu belirler, son olarak da bu yasağın 
çiğnenmesinden ku tsallığın nasıl etkilendiği bunun 
giderilmesi için kefaretinin (ödenmesi gereken 
karşılığın) ne olması gerektiğini ortaya koyar. Bu 
yapısı onu bilince işleyen düzeyde bir yasak haline 
getirir. ' _ ' 

Denilebilir ki yasakçı tabuları bulunmayan hiçbir 
toplum yoktur. Kuşkusuz ilkel insan doğayla 
ilişkilerini düzenlemekte, maddi davranışlarıyla sonuç 
alamayışı ve olup biteni açıklamakta yetersiz kalmaSı 
üzerine, doğayı yönettiğine inandığı gizil güçlere, 
_kutsal saydığına yönelir. Din kaynağını temelde bu- 
yetersizlikte bulur. Bu gizil güçleri etkilediğine 
inanılan teknikleri bildiğine toplumu inandıranlar 
toplumda seçkinleşmeye başlar, toplumda bir 
tabakalaşma ortaya çıkar. Örneğin kadınlar için bu 
bilgilerin çoğu tabudur, yasaktır. Bu bilgilerin tekelini 
elinde tutan toplumda güç sahibi haline gelir. 
Yöneten, yönetilen ayrımı gelişir. Tabular yalnız 
doğayla ilişki kurmanın düzenleyicisi olmaktan çıkar - 
siyasal gücü sürdürmenin aracı haline gelir. 

İnsan bilgisinin gelişmiş olması, doğayla ilişkilerini 
düzenlemekte yetersizliğinin azalması, tabuların 
toplumlarda bir denetim biçimi olarak tamamen 
ortadan kalkması sonucunu doğurmamıştır. Toplum 
gelişmesini sürdürürken yeni tür ve biçimde tabular 
üreterek sürdürmektedir. Modern toplumun tabularını 
belki en iyi dilsel kurgularda dilin işleyişinde 
gözlemek olanaklıdır. Tabular günlük yaşam ve dilin 
akışı içinde yaşama içkin olarak biçimlenmektedir. 
Yaşam içinde insan tabularla değişik türde ilişkiler 
geliştirmektedir. Ona ya uyum yapmakta, ya 
yorumlamakta, ya da başkaldırmaktadır. Çoğu kez de 
başkaldırabilmek için yeni tabular üretmektedir. Bu 
niteliğiyle toplumları her tür denetleme çabasında 
olduğu gibi sınırlar koymakta, sınırlar koymasıyla 
birlikte bunları aşma güdüsü yaratmaktadır. Böylece 
tabular yaşamın çelişkili bir greçeği olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

Bağlam bağımlılıktan çıkartılmış öğeleri ve tabuları 
bulunan bir toplumda Bağlam Bağımlılık da üçüncü -—— 
bir denetim mekanizması olarak çalışmaktadır. Bağlam 
bağımlılık değişik işlevleri birden görmektedir. Bir 
yandan kişilere seçmelerinde özgür oldukları 
duygusunu vermekte, öte yandan bir kimlik 
oluşturmaktadır. Bu işlevleri yerine getirirken 
sistemde bir kararlılık yaratması yanısıra sistemin açık 
olmasını tarihselliğini de sağlamaktadır. 

Bağlam Bağımlılık ve Sanat. 

Bu bildiride toplumsal olgulara liberalizmin atomistik 
bireylerden oluşmuş bir toplum ontolojisi yerine, ilişki 
içinde bireyi ve bunların öznellikleri arası olarak 
oluşturdukları toplum düzeyinin varlığını kabul eden 
bir ontoloji benimsenirken, bu seçmenin sanata bakış ' 
açısında önemli bir değişiklik yaratacağı bekleniyordu. 
Bu değişikliğin ne olacağını araştırmaya çalışalım. 

Atomistik bireylere dayanan toplum ontolojisi ve 
modernite projesinin bilim, ahlâk ve estetik alanlarını 
birbirinden koparması, bir sanatçı özne yaratarak onu 
üretimden ve yaşamdan koparmış, faaliyetini sadece 
öznellik alanına hapsetmiştir. Sanatçıyı yücelterek 
büyük ölçüde yaşamın dışına çıkarmıştır. Sanatı ve 
üretimi, sanatçıyı ve izleyiciyi farklılaştırmıştır. 

Böyle bir atomistik toplum ontolojisiyle tutarlı bir 
sanat anlayışı en açık ifadesini romantiklerin 
anlatımcılığında bulmuştur denilebilir. Sanatçının 
özgür bir yaratıcı hayal gücü olduğu, sanatın sanatçının 
iç dünyasının bir dışavurumu olduğunu kabul ederler. 
Sanatçıyı sanatçı yapan onun iç duyarlılığı ve yaratıcı 
yetisidir. Yaratıcılık, akıl ve anlıktan farklı ve hatta 
onlardan üstün bir yetidir.(10) Bir insanın sanatçı 
olabilmesi için sadece duyması ve duyarlı olması 
yetmez, bunu anlatabilmesi gerekir. Bunun için 
duygularının bilincine varması ve bunları sanatın 
diliyle ifade edebilme becerisine sahip olması gerekir. 

Atomistik bireylerden meydana gelen toplu mda sanat 
belli üstün yetenekli bireylerin eylemi halinde 
görülmeye başlayınca, toplumdaki diğer bireyler 
sadece pasif bir izleyici durumuna indirgenmiş 
olmaktadır. Onların sanattan yararlanabilmesi, sanat 
eserinin duygusal etkiyi aktarabilme gücüne sahip 
olmasına ve izleyen bireyin de ondan etkilenebilme 
kapasitesine sahip olabilmesine bağlıdır. Sanat eseri 
kişinin özel alanında bu etkiyi yaratabilen olmaktadır. 
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İlişki içinde bireyi ve onların öznellikleri arasında 
oluşturdukları bir toplum düzeyinin varlığını kabul 
eden bir ontolojiye geçişte sanata bakış açısındaki 
değişmenin farklı olanaklarından söz edilebilir. Bu 
olanaklardan birincisi atomistik bireylerden meydana 
gelen toplum kabulünün getirdiği sanat anlayışını 
küçük değişikliklerle korumaya çalışmaktır. 
Sanatçının öznel duyarlılığının yerine ya da yanına 
öznelliklerarası duyarlılıkları koymak ve izleyicinin 
sanat“ eserinden etkilenmesinde kişisel duyarlılıklar 
yerine öznelliklerarası alanda oluşmuş beğeniler 
geçirilerek yapılabilir. Sanata bakış açısındaki bu 
sınırlı yeniden düzenlemeler toplumda sanatın ve 
sanatçının rolünde önemli bir değişiklik yaratmaz. 
Ama böyle bir yaklaşım yeni ontolojik kabulün tüm 
olanaklarını harekete geçirmiş olmaz, tersine bu 
olanakları sınırlar. 

Yeni ontolojik kabul bireye kendisinin dışında ama 
yine de kendi için vazgeçilmez bir şeyin yani 
toplumun parçası olmak "zenginliğini getiriyor. Bu 
ontoloji kabulü içinde sadece bireysel doyum onu 
eksik bırakıyor,_daha anlamlı bir yaşama ulaşmak, 
yaşamına anlam kazandırabilmek için bir toplumun 
parçası olmaya çalışıyor. Böylece insanın salt kendine 
dönük bireyden öte olma amacı onun ayrılmaz bir 
parçası haline geliyor. 

Öyleyse insanın bireyselliğini toplumsallaştırması, 
kendisini toplumun bir parçası olarak görmesi nasıl 
sağlanabilir. Kuşkusuz bu karmaşık bir süreçle oluyor. 
Büyük ölçüde insanın sınırsız denilebilecek 
başkalarının yaşantılarını ve düşüncelerini 
paylaşabilme yeteneğine dayanarak gerçekleşir. Bunu 
insanlar başkalarının kendisinin de başından 
geçebilecek yaşantılarını kendisinin kılarak başarır. 
Bu paylaşılacak olanın kapsamı parçası olunan ' 
toplumun ölçeğine göre oluşacaktır. Dünya 
toplumunun parçası olmak söz konusu olduğunda bu 
kapsam insanlığın başından geçebileceklerin tümünü 
kapsar hale gelir. Ama bu biliş yalnızca topluma ilişkin 
bilimsel bilgi edinme anlamına gelmez. Nesnel ”bir 
temsile dayanmaktan çok, mecazlarla, imgelerle, 
yaratıcı müdahalelerle gerçekleştirilmeye çalışılan bir 
kavramadır. Başka bir deyişle sanatsal bir 
kavrayıştır.(l 1) Böyle bir çözümleme kabul 
edildiğinde toplumda her bireyin biraz da sanatçı 
olması sonucunu getirir. 

Buraya kadar yapılan çözümlemeyle yeni ontoloji 
' içinde sanata bireyin bağlam bağımlılığını oluşturma 

işlevini yüklemek ne kadar doğrudur? Bu soruya iki 
farklı bakımdan yanıt verilebilir. Kuşkusuz bağlam 
bağımlılığı oluşturmak işlevi sadece sanata 
yüklenilemez. Bağlam bağımlılık toplumdaki çok 
çeşitli etkileşim ve iletişim yollarıyla birarada 
oluşturulurken, bu oluşumda sanata da önemli bir pay 
düşmektedir. Yanıtın ikinci yönü belki de daha 
önemlidir. Sanata sadece bağlam bağımlılığı _ 
oluşturmak işlevini vermek, ona haksızlık etmek, onu 
statikleştirmek sonucunu doğurur. Sanat bağlam 
bağımlılığı üretmek işlevi kadar, onu kırmak, 
değiştirmek işlevini de yüklenir. Bu hem bu bildiride 
vurgulanan toplumların kapalı değil açık bir sistem 
olmak özelliği açısından önemlidir, hem de bireylerin 
bağlamlarının baskısına başkaldırması, sanatta günlük 
yaşayışındaki sıkıntıların onu yoksun bıraktığı o mutlu _ 
özgürlüğü yakalaması demek olan Apollon'su bir 
eğlenme ve beğenme öğesi dolayısıyla kaçınılmazdır. 

Sanatın bağlam bağımlılığın yeniden üretilmesindeki 
bu ikili rolü sanat felsefesinde iki farklı yaklaşıma 

- kaynaklık etmektedir. Birinci yaklaşım sanatın değişik . 
biçimlerde bir bilgi problemi olarak görülmesinde 
ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım estetik kuramlarında 
yansıtmacılık, duyu bilgisi ya da sezgisel bilgi gibi 
değişik biçimlerde kendisini göstermektedir. 
Temelde bağlam bağımlılığın oluşturulmasına katkıda 
bulunmaktadır. İkincisi ise sanata bir oyun gözüyle 
bakan estetik kuramlarında görülmektedir. İnsanı 
bağlam bağımlılığından özgürleştirmc işlevini 
yüklenmektedir. 

Sanata bir bilgi problemi olarak yaklaşmak 
epistemoloji ile yarışmak anlamını taşımaz. Ama 
insanın bireyselliğini toplumsallaştırması açısından 
bizi ilgilendiriyor. İnsanın yaşantıları ve düşünceleri 
paylaşma yeteneğini kullanarak kendisini toplumun 
bir parçası olarak hissedebilmesinde sanata bir bilgi 
türü olarak yaklaşmak önem kazanıyor. Bu yolla _ 
insanın bağlam bağımlılığı içselleştirmesi kolaylaşıyor. 
Sanatın insanı bağlayışı gerçekliğin insanı 
bağlamasından başkadır. "İşte tragedyalardan bile 
alınan tat,eğlencenin özü olan tat, bu geçici olan 
tutsaklığa dayanacaktır."(12) Sanata işter Platon'dan 
beri gelen yansıtma kuramı içinde "doxa" lar dünyası 
olarak yaklaşılsın, ister Baumgarten'ci açık seçik 
olmayan bir "duyusal bilgi" alanı olarak görülsün, “hatta 
ister' Croce türü "sezgisel bilgi" olarak ele alınsın,(13) . 
bunların herbiri için bireyi toplumsallaştırma açısından 
bir işlev öngörülebilecektit. 
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Oysa Schiller gibi, Bataille gibi sanata bir oyun olarak 
yaklaşanlar için insan düşünen (Homo sapiens) 
olduğu kadar oynayandır (Homo ludens) da. Schiller'e 
(14) göre "insan, sözcüğün tam anlamında insan 
olduğu zaman oynar ve ancak oynadığı zaman tam 
anlamıyla insandır". Böylece insan "görünüşün ve 
oyunun neşeli ülkesinde hem fiziksel (yani duyusal) 
hem ahlâksal (yani tinsel—ahlaksal) zorlamadan 
kurtularak tam özgür olur." Schiller'e göre sanat ile 
oyun arasındaki benzerlik her ikisinin de ereğinin 
kendisinde olmasıdır. Bu otonomi ona bağlam 
bağımlığın dışına çıkış yolunu aşar. ' 

İlişki içinde insanı ve öznellikler arasına dayanan 
toplumun varlığını esas alan ontolojik kabul içinde 
bireyin bir toplumun parçası olmaya çalışması 
tartışmanın odak noktalarından biri olarak kabul 
edilince, bireyin hangi toplumun parçası olacağı 
sorusu da' önem kazanmaktadır. Parçası olunması 
sözkonusu olan toplumun ölçeğine, zaman içindeki 
evrimine paralel olarak tartışmamızı 
zenginleştirebiliriz. 

Grup büyüklüğünü aşan toplumlardan söz etmeye 
başladığımızda bağlam bağımlılığın denetim için 
yeterli olmadığını, denetimi kurabilmek için bağlam 
bağımlılıktan çıkarma, tabular ve yasaklar yaratılması 
benzeri stratejilerin gündeme geldiği görülmüştür. 
Gruptan, dünyanın tümünü kapsamaya kadar uzanan 
değişik ölçekteki bir toplumlar yelpazesinden 
sözedilebilir. Bu kademelenmenin en üstünde 
evrensel olan vardır. Birey evrensel insan bütünlüğüne 
ancak bu ölçeği de içerdiğinde ulaşabilecektir. Bunu . 
başaramadıkça da eksik kalacak potansiyelini tam 
kullanmamış olacaktır. 

Sanatın ve bilimin insanı bağlayıcılığının farklılaşması ' 
zaman içinde ortaya çıkan bir olgudur. Bataille'a göre 
tabuların çıkışı sanatla eş zamanlıdır. Başlangıçta, 
sanat, din, bilimin hepsi büyük ölçüde birdi. Zaman 
içinde farklılaştılar. Ama denilebilir ki sanat bugünkü 
işlevini görürken de büyüyü bununla ilişkili ' 
çekiciliğini bir ölçüde kalıntı olarak sürdürdü. Bilimin 
etkili olmadığı alanlarda etkili oldu. Toplumun bazı 
olguları bağlam bağımlılıktan çıkarma, tabularla 
yasaklarla, denetimi sağlama gayretleri içinde sanatın 
oynadığı rol bağlam bağımlıkta olduğu gibi hep iki 
yönlü olmuştur. Bir yandan bu denetimleri pekiştirme 
işlevini görürken öte yandan ona karşı çıkma işlevini 
de yüklenmiştir. Bu iki yönlü işlevini görürken zaman 
içinde önemli değişiklikler geçirmiştir. Örneğin tabu 

ile ilişkisinde sanat, onun pekiştirilmesi, yeniden 
kuruluşu, içeriğinin—boşaltılması, yeniden 
yorumlanması ve yıkılması gibi çok değişik işlevleri 
yerine getirmiştir. 

Bu bildiride bu noktaya kadar sürdürülen tartışmada 
topluma ilişkin ontoloji değişmesinin bir toplumsal 
olgu olarak sanatın işlevine bakış açısının nasıl 
değiştiği gösterilmeye çalışıldı..Bu konuda belli-bir 
açıklığa kavuşulduğunu sanıyorum". Yeni ontolojide 
sanatçı izleyici ayrımının önemini büyük ölçüde 
yitirdiğini, sanatın toplumsal işlevini ve birey . 
açısından anlamını farklı biçimde yeniden 
tanımladığını gördük. Bu bakış açısının estetik 
kuramlarına getirebileceği değişiklikler bu bildiride 
yeterince irdelenememiştir. Sadece varolan değişik 
estetik kuramlarının bu bakış açısına nasıl 
eklemlenebileceği üzerinde durulmuştur. 
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ON SOCIETY,- ART AND 
CONTEXT DEPENDENCE 
İlhan Tekeli 

Introduction 

When Sanart chose “Art and Taboo" for the topic of 
its 1995 symposium I was afraid that the subject might 
be treated in a highly superficial manner. The cause 
for this anxiety was a certain view widely held in 
Turkey, that every ban, every prohibition, somehow 
hinders art; that the quality of art is directly 
proportional to the degree of freedom in a society. 
Therefore, runs the argument, from the standpoint of 
art every taboo must be opposed. There is more than 
one reason for the prevalence of this view. Most 
generally taken, it stems from a romantic approach to 
aesthetics which is very widespread, but another 
explanation may lie in Turkey’s political realities. The 
fact that freedom of thought and expression are not . 
adequately guaranteed in Turkish political life may 
well have paved the way for this view to stay high on 
the public agenda without being deeply examined; 
and it also may be considered a handy excuse for 
those dissatisfied with their individual performance. 
But the relationship between art and taboo is actually 
much more complex; and that widely held view could 
influence thinking to make this complexity elusive. - 
However, as work got under way to prepare the 
symposium, it became clear that there was nocause 
for anxiety on this point. At the very ou tset one saw 
that in the topic “Art and Taboo” there was rich 
potential for analyzing the complex interaction 
between a'rt and society. ' ' 

This will be my avenue of approach. toward the topic 
in the talk I deliver ’here today. The first concept to 
deal with will be that of context dependence, 
following which I will try to demonstrate that to 
function properly a society must liberate certain 
phenomena from this dependence. And I will discuss 
the kind of social dynamics that can result from 
having phenomena that have been so liberated. In the 
course of my analysis I will discuss ways in which 
tabo'o can be freed“ from context dependence. Thirdly, 
I will attempt to show how art can serve _in freeing 
social phenomena from this dependence, or give them 

a push toward re-dependence. Throughout I will be 
talking about the answers that are given by various 
aesthetic theories. 

Being Dependent on Context 

The chief reason that I begin my analysis with a 
discussion of being dependent on context is that the 
atomisticnotion of the individual which charcterizes 
liberalism not only renders the concept of freedom 
meaningless but is also a highly inadequate model for 
social analysis. During my talk I will be discussing the 
individual as an individual involved in a web of 
relationships, something which I feel will provided 
richer and more forceful possibilities of analysis. When 
the individual is so considered, context dependence 
becomes a fundamental concept demanding 
examination. 

Context is related to such notions as the environment 
and milicu, but is broader, embracing everything 
remote or near that influences or defines any subject 
of concern. It is relative to that subject and comprises 
all that may affect it. In attempting to define context 
from the standpoint of the individual it will be 
necessary to consider various levels, for in society the 
individual has relationships. At the level of the 
individual, context may be defined as all those 
unconscious factors which define the individual’s 
conscious experience in society. From the standpoint 
of the individual’s experience in society context 
means all the unconscious expectations which shape 
conscious experience, and the unconscious intentions 
which determine voluntary action. Thus defined, 
context becomes something upon which the 
individual has no impact whatsoever. But the 
relationship between the individual and his context is 
not so one-sided. One might say that there is a 
perpetual state of negoriation between the individual 
and his context, and that in the process the individual 
is constantly trying to change that context or at least 
redefine it. There are three identifiable levels in- the 
relationship which the individual establishes with the 
external world or society. The first level is that of 
perception, the second that of cognizance, and the 
third that of intention. It would seem that on the first 
two levels context determines individual experience 
to a large degree. On the cognitive level context 
dependence arises from concept dependence. At the 
intentional level, however, the individual enters a_ 
process of negotiation with his context, influencing 
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and redefining it. And this process of negotiation on 
the intentional level will in turn produce changes on 
the levelsof perception and cognizance. New desires 
will mean that what was not. perceived now is 
perceived, what was not known now is known, the 
result of the change undergone by context as the 
individual negotiates with it. The relationship 
between an individual and his context should not be 
considered as a closed one that simply generates itself. 
Rather, it is an open system, and there are various 
reasons why this is so, why context changes. 
Conscious experience or action has the effect of 
changing context, but every failure or surprise has a 
similar effect.(1) 

It will not suffice to approach the question of context 
merely from the angle of processes internal to the 
individual, for in society each person has cultural 
context, and culture is what, on another level, 
constitutes context. When culture is internalized by 
individuals it influences their internal processes. But 
there are different mechanisms at work when cultural 
context changes, emerging at another level among 
individuals who are in contact with the problem of 
context. Various contexts communicate to affect one 
another. Whether from the standpoint of the internal 
processes of the individual, or that of his social 
relationships, the existence of contexts acts to limit 
and restrict alternatives or the interpretation of the 
world.(2) ' 

_ Approached from the angle of a social phenomenon, 
however, the problem of context presents quite 
another face. II: is generally agreed that natural 
phenomena obey certain laws, and that when certain 
conditions are satisfied certain results will obtain. 
Under a given atmospheric pressure, for example, 
water will boil at a certain temperature, and this is a 
universal law that applies whatever the time and 
place. In other words, it does not depend on context 
— it can be explained nomothetically. But there are 
phenomena for which nomothetic explanations do not 
hold. For example, a political ideology which has 
emerged in a particular place and time will have 
certain features pertaining to that place and time, 
however much we may be able to classify it in this or 
that way.(3) Such social phenomena are context 
dependent, and have the capacity to absorb new 
influences and added features. It will be useful here 
to cite the concepts of disciplined and free project 
employed by Hirschman in his study of projects.(4) In 

a disciplined project, implementation is entirely 
controlled by the internal logic of the project, while in 
a free project there is great flexibility. Just as 
discipline and flexibility are inherent in a project, so 
context dependence is inherent in social phenomena. 
Once this is accepted, it becomes clear that the 
sciences which deal with them are not deterministic 
but contingent.(5) 

We have seen that in social relationships context 
limits an individual’s choices, but that in the 
explication of social phenomena context dependence 
implies a certain flexibility. Actually, these two areas 
which we are considering separately are related, and it 
is therefore important to realize that social phenomena 
are context dependent. It means that social 
phenomena are shaped according to desires which are 
explained in connection with the concord or otherwise 
among human subjectivities. For the desires that 
people form in this inter-subjective manner are 
related to the context that individuals find themselves 
in, and intersubjeotivity can only be created via the 
communication between the desires formed in 
individuals by these contexts. This in turn means that 
the context dependence which restricts the 
experience of individuals indirectly carries over to 
social phenomena. 

On The Possibilities of Society 

When we speak of society in our. day., or of the 
existence of the social as an ontological level, we 
mean something quite different from what sociologis ts 
were saying even very recently. Then, “society” 
meant a social structure which was an integral whole, 
conceived of as a stable system of relationships among 
varying elements, or among individuals; and it was 
thought that these relationships determined the 
meaning of each element. The existence of society 
was viewed as being related to an essence that was 
held to be governed by this whole. The task was not 
to know society or the variety that emerged in the life 
of society, but to discover the underlying essence. 

' Today, however, evolution in the social sciences has 
shown that this essence is unattainable, so that 
societies could no longer be represented as closed 
systems. It was realized that societies cannot always 
be controlled, and that therefore it would be better to 
represent them as open systems. It has been more 
thoroughly grasped that it is preferable for the societal 
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to be left continually open to change. Beyond any 
doubt structural analysis was an important 
development in the social sciences, gaining for 
societies relativity deriving from their interelemental 
relationships. Nevertheless such analysis was 
inadequate to describe living reality, for it turned 
social relationships into a system, a knowable thing. A 
new conceptual approach was necessary through 
which the relativity of social relationships was 
preserved but not frozen in some structure, so that it 
would be open to variability. ' 

The assertion that one cannot totally control a society 
either in terms of phenomena or meaning, that it is 
open to new phenomena or multiple meanings, should 
not lead to a misapprehension: this openness does not 
signify that there is no need in a society to continue 
attempting to control the domains of phenomena and 
meaning. Indeed the very existence of a society 
depends orı persisting in this effort, through which 
alone society’s members can see themselves as part of 
the larger whole. “Society is not only an infinite game 
of differences, but also the limiting of this game, the 
taming of infinity, the embracing of it within an 
order.” But this order (or structure) no longer takes 
the form of an essence underlying the societal. It is 
rather an uncertain effort, necessitated by its very 
definition, to battle the societal and establish over it a 
hegemony. ” (6) 

If the societal is taken as a perpetual effort for control 
and the struggle to evade this and create variety, then 
the chief problem of societies would appear to be 
generating a system of differences; and this system- 
must be able to establish harmony not only with the 
differences it creates but also with external 
influences.(7) 

Once the possibility of society is thus defined, the 
question arises as to what kind of strategies differing 
societies employ to ensure stability. Various types of 
control have emerged, depending on different modes 
of production, technologies, types of organization for 
social struggle, and the degree and kind of foreign 
relations. For the purposes of our discussion here, 
these types of control may be grouped in three 
categories: 1) the liberating of social phenomena from 
context dependence; 2) the creating of taboos or 
prohibitions; 3) control through context dependence. 
Let us take these up in order. 

Liberation from context dependence is important for 
social wholeness, particularly on the large scale. One 
may only speak of a world society if certain social 
phenomena cease to be context dependent. We have 
seen that all social phenomena differ from natural 
phenomena in being context dependent. But societies 
can to a large degree distance certain phenomena from 
context dependence through institutionalization. As 
an example one may cite capitalism or the banking 
sector, which have become all but universal on 
earth.(8) This is nor an inevitable universality based 
on natural law, but rather one that has been secured in 
praetice. 

When institutionalized norms, standards and the like 
are used to free social phenomena from context 
dependence, the expectations of social actors or 
individuals gain stability, as does what is expected of 
them. One might say that this type of 
institutionalization and norm deveIOpment frees social 
phenomena from context dependence to varying 
degrees. At one end of the spectrum are completely 
universalized phenomena, totally freed from context 
dependence, while at the other are phenomena still 

. totally context bound. From the stand point of possible 
change, of reshaping, such a spectrum gives rise to a 
hierarchy of control. Interaction in society creates 
intersubjective compromises which in turn result in 
new demands. These are able through context 
dependence to refashion social phenomena, usually by 
working up to the higher levels of that hierarchy. The 
fact that change can only take place via this route 
increases the effect of stabilization, so that freeing 
certain phenomena from context dependence creates 
a seed of stability in society. 

Before concluding our discussion on 
institutionalization and norm formation in release from 
context dependence there is one more point that 
bears mentioning. At the outset institutions and norms 
are external to the individual, but with the passage of 
time they are internalized to become more binding. 

The imposition of taboos- aadpra/ıiâr'tr'aas is one of the 
first means of control to be developed by society, and 
it differs from control via release from context 
dependence in closing a certain field to some social 
phenomena. Taboo has of course been the subject of a 
large anthropological literature(9). There are two sides 
to a taboo; the first its sacred side, and the other the 
aspect of prohibition in defining something that is 

251 



dangerous, fearful or tainted. Taboos are customs 
which involve fear of and shunning of certain things, 
but also worship. This two—sidedness has an inner 
logic, first lending an aura of the sacrosa not to persons, 
phenomena orthings, then defining the prohibition 
based on this, and finally elaborating just how the 
sacredness is affected when the taboo is violated, and 
what atonement must be made by the offender. This 
structure makes of the taboo a prohibition which 
functions for those who know it. 

It is probable that no society on earth is without 
prohibitive taboos. In ordering his relationship to 
nature, primitive man found that his efforts to 
manipulate and explain the environment were 
inadequate, and thus turned to hidden forces which 
he believed ruled the world, holding them in awe and 
decreeing them sacred. Indeed religion is_essentially 
rooted in this sense of inadequacy, as those who have 
persuaded their follows that they have the techniques 
for influencing these hidden powers gradually form an 

' elite, and a hierarchy emerges in the society. For 
example, such knowledge is by and large kept from 
women; for them it is taboo. Meanwhile those who 
monopolize it grow powerful as a distinction grows _ 
between rulers and their subjects. Thus taboos cease 
merely to order relationships to nature and become a 
means for maintaining political power. 

In a society with elements which have been freed 
from context dependence, and which has taboos, 
Context Dependence works as a third mechanism of 
control, functioning in several ways as on the one' 
hand it persuades people they have freedom of choice 
while on the other it creates an identity. In 
establishing these functions it creates stability in the 
system while ensuring that it will be open and 
historical. — 

Context Dependence and Art 

In this paper it was expected that an important 
difference in the view of art would arise from 
adopting, not the liberal’s atomistic ontology of 
society, but one in which individuals are 
intersubjectively in relation. It is time to ask what this 
difference might be. 

The atomistic ontology of society, and the sundering 
of science, morality and aesthetics by the project of 
modernity, have ended by creating a subject known as 

the artist who has been isolated from production and 
from life itself, his activity imprisoned within the field 
of his own sub jectivity. By glorifying the artist, this 
process has excluded him from life, separating art 
from production, the artist from the viewing public. 

The most explicit version of an art theory that could 
arise from such an atomistic ontology of society came 
perhaps with the expressionism of the Romantics, who 
maintained that the artist possessed a free 
imagination, that art was the expression of the artist’s 
inner world, and that sensibility and creativity made 
the artist what he was. Creativity was held to be 
distinct from intelligence and understanding, indeed 
superior to them.(10) If someone were to be an artist, 
he -or she must not only feel and be sensitive, but also 
be able to convey this. Therefore emotions must 
become conscious, and the talent, the skills, of 
expressing them be part of the artist’s make-u p. 

When, in a society made atomistically of individuals, 
art begins to be seen as the act of particular gifted 
individuals, the remaining individüals are reduced to 
the role of passive viewers. The only way they can 
benefit from art is if it has the power to convey 
emotion, and if the viewer in turn has the capacity to 
be affected. Meanwhile a work of art is defined as that 
which can produce this effect in a person. 

When an ontology describes individuals as being in 
relation, and sees society as being intersubjectively 
constituted, there will be various means for changing 
one’s view of art. The first is to alter in small ways the 
view which arose out of an atomistic picture of society. 
Instead of the artist’s personal sensibility, or in 
addition to it, one might have intersubjective 
sensibilities, while in the response of the viewer to a 
work of art, individual sensibilities could be replaced 
by taste developed among interacting subjects. This 
restricted restructuring in our view of art would not 
entail any drastic change in the role played by art and 
the artist in society. But such an approach would fail 
to activate all the means afforded by the new 
ontology, and indeed would actually limit them. 

For the new ontology enriches the individual by 
making him part of something outside himself -- 
society —— yet which is absolutely essential for his 
welfare. Those who accept this ontology are 
discontent with merely individual satisfactions, and 
strive for a more meaningful life by becoming part of 
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the larger whole, society. Thus the goal of being more 
than an individual becomes an' integral part of a 
person’s being. 

How, then, can this be achieved? How can the 
individual become socialized in this way, made part of 
that greater whole? Only through a complex process, 
to be sure, a process rooted in man’s infinite capacity 
to share in other thoughts and lives. It can come about 
if people take for their own the lives which others 
may lead; and the scope of what is shared will be a 
function of society’s mortality. When it is a question 
of world society, the scope embraces everything that 
can happen to a human being. Knowing this is not, 

”however, the same as acquiring scientific knowledge 
about society. Rather it is a form of representation not 
so much objective as relying on metaphor, imagery 
and the creative measures. That is to say, it is an 
artistic engagement with the problem.(11) By the 
terms of this analysis, every member of society is 
sbmething of an artist. 

With our analysis so far, how much right do we have 
— given the new ontology — to ask that art form 
context dependence for the individual? This question 
can- be answered in two ways. Certainly art cannot 
bear sole responsibility for developing context 
dependence, but it plays an important role in this 
process via the myriad paths of interaction and 
communication in society. The second half of the 
answer is perhaps, however, the more important. To 
ask of art that it generate context dependence does it 
arı ill turn, to end by making of it a static thing. 
Rather, art must be asked not only to create context 
dependence, but also to break it down and change it. 
This is important both because, as we have been 
stressing, society is not a closed but an open system, 
and also because it is an element of Apollonian revelry 
which can enable individuals to rebel against their 
oppressive context, to find in art that joyful liberty 
which everyday life denies them. 

These two roles played by art in the regeneration of 
context dependence stem from two differing 
approaches to the philosophy of art. In the first, art is 
viewed as a problem of knowledge, in various forms, 
and this approach manifests itself in aesthetic theories 
as Platonism, intuition, or emotional cognizance. 
Ultimately the formation of context dependence is 
aided. In the second, one finds aesthetic theories 
which view art as a game freeing us from context 

dependence. 

To approach art as a knowledge problem does not 
mean vying with epistemology, but it does concern us 
from the standpoint of socializing individu ality; for if 
man is to use his capacity for empathy and thus feel 
himself part of society, then it is important to see art 
as a form of knowledge. This faCilitiates the 
internalization of context dependence, for art binds _. 
one in a different way from reality. “And the 
enjoyment we take from tragedies, from revelries or 
entertainment, will be based on a temporary surrender 
of freedom.”(12) Whether art is approached as a ' 
domain of “doxa,” as argued since the time of Plato, 
or taken in the veiled Baumgartenist sense of 
“emotional cognizance,” or even in Grace’s sense of 
intuition,(13) in each case it has the function of 
socializing the individual. 

But for those who, like Schiller and Bataille, see art as 
a game, man is not only a thinking animal (kama 
sapiens) but also a playing animal (kama ludeas). In the 
words of Schiller( 14), “When man is fully human he 
plays, and only when he plays is fully human." Thus 
“in the joyous land of appearance and play, released 
from the bondage of the physical (sensory) and moral 
(spiritual), man is truly free." F or Schiller, the 
resemblance between art and play lies in the fact that 
each is an end in itself, and this autonomy enables art 
to escape from context dependence. 

When it has been agreed to take as the focal point of 
debate an ontology which has man in relation, and 
society as based on intersubjectivity in which 

- individuals strive to become part of that society, then 
it behooves us to ask what, or which, society we mean. 
And our discussion can be enriched by the awareness 
that every society dies or undergoes evolution. 

We saw earlier that in societies larger than the group, 
context dependence is insufficient to establish control, 
and that to do so various strategies are developed, 
such as release from context dependence, and the 
creation of taboos and prohibitions. One might speak 
of a spectrum of societies, extending all the way from 
the small group to the entire world. At the very 
extremity of this gradation lies the universal, and the 
individual can only achieve universality when he 
incorporates this scale. So long as he fails to do so he 
will not be using his potential to the full. 
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The distinction in the way art and science bind man is 
a phenomenon that emerges over time. In the 
beginning art, religion and science were essentially 
one, and it was only with time that they became 
distinct. But it may be said that while art had the 
function it does today, it also— maintained, as a 
remnant, both magic and the appeal of the same, 
functioning in areas where science did not. As with 
context dependence, art played a dual role in freeing 
certain phenomena from this dependence, and in 
seeking control through taboos and prohibitions. One ' 
side of this role was the rcinforcement of controls, 
while the other was the reverse, opposition to them. 
During the course of this duality art has undergone 
important changes. Taboo, for example, has been 
reinforced by art, reconstituted by it, emptied of its 
content, reinterpreted, and broken down — all at the 
hands of art. 

A Few Closing Words 

The discussion in this paper has revolved around the - ' 
changes which have taken place in the way pe0ple 
have viewed art’s function as a phenomenon in the 
changing of social ontology. I feel that certain points 
have been made clear, and we have seen that with the 
new ontology the dichotomy between artist and the 
viewing public is largely abolished. Furthermore, 
there is a redefinition of art’s social function, as of its 
meaning vis-â-vis the individual. Certainly we have 
not adequately explored the changes which this might 
bring about in aesthetic institutions, confining 
ourselves rather to asking how existing aesthetic 
institutions can ally themselves with the viewpoint in 
question. 
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GÜNÜMÜZÜN KARMAŞA, 
YASAKLAMA VE ZULÜM 
SORUNLARI ÜZERİNE 
NOTLAR 
Philip Stokes 

Bir fotoğrafçı ve fotoğrafik temsilin öğreticisi, 
araştırıcısı olarak, imgelerin oldşturulması ve çeşitli 
anlamlar kazanmaları sırasında kültürel ve yasal 
zorlamaların oynadıkları rolün kesin olarak 
bilincindeyim. Büyük Britanya için geçerli olan gizlilik 
geleneğinin farkında olan herhangi bir kimse, 
hükümeti ilgilendiren, ve o sırada uygun görülen 
politik dünya görüşünün sınırları dışında kalan, 
herhangi bir konuyu devletin nasıl örtmeye, 
saklamaya çalıştığını bilir. Diğer ülkelerdeki 
uygulamalarla karşılaştırıldığında, özellikle de Bilgi 
Edinme Yasası'na sahip A.B.D. ile, insanın kendi 
kuşkularına örnekleri, diplomatik alandan veya 
devletle sanayinin buluştuğu bulanık sulardan seçmesi 
doğal gelebilir; zaten basında, Ulusal Sivil Özgürlükler 
Meclisi'nin yayınlarında veya Sansür Endeksi’nde de 
bu örneklerin bulunması beklenir. 

Evet, işte onları araştıranların risk altında kalarak, ve 
bazan da yaşamları pahasına gün ışığına çıkardıkları 
örneklerden bazıları: Westland olayı, Hilda Murrell'in 
öldürülmesi, Zirhan projesi, Irak'a sağlanan silahlar vb. 
Fakat açık söylemi önlemek veya bastırmak için 
hükümet ve yargıçların birlikte çalıştıkları —bazan da 
çarpıştıkları- birçok başka alanlar vardır. Bu alanlardan 
bir tanesi, hükümetin ve ahlakçı propagandanın 
görüşüne göre,“ ürkütücü boyutlar alarak bir pornografi 
sanayisi haline gelen, açık saçık yayınlardır. Bir 
bakıma, cinselliğin temsilinin, basın ve sanat 

,profesyonellerinin eğitimi içinde ele alınması gereken 
şeyler olduğu için, bir bakıma şans ve raslantı sonucu, 
kendimi hem temsil edilenleri, hem de nasıl 
algılandıklarını ciddi biçimde inceler buldum. Ve bu 
arada, hükümetin ve ajanlarının (polis örgütünde, 

' kraliyet gümrüğünde ve adalette) onu nasıl 
düzenlemeye çalıştıklarını araştırdım. 

Başlangıçta, oldukça önemsiz ve alaycı, eğlendirici 
işlerle uğraşacağımı düşünüyordum; şimdiki görüşüm 
ise, devlet tarafından hakkımda açık saçıkjmüstehcen 

olarak karar verilen şeylerin, hükümetin genel 
felsefesi ve bireye uygulanan adaletle derinden ilişkisi 
olduğudur. Benim gözlemlerimin toplandığı alan, 
çocukların temsilidir. Bu özel alanda odaklaşmam her 
ne kadar raslantısalsa da, aynı zamanda iyi bir talih 
sonucudur, zira bu alanda, bireyin özel hayatına 
yapılan yasal müdahale, erişkinlere ait temsillere 
oranla çok daha çarpıcı ve açıktır. 

Yasal arenada, fotoğrafik imgelere karşı olan tutum ve 
davranışların doğasını anlamaya girişmeden önce, bir 
imgenin konumu hakkında, ortak ahlâk inançlarının 
birleştiği en alt noktanın ötesinde, bizi yakın bir yargı 
uzlaşmasına götürebilecek bir alt sınır belirlememiz 
gerekecektir. Ben, böyle bir alt sınırın, faile karşı suç 
işlendiğiniü), gösteren imgeleri içerecek biçimde 
çizilmesini öneririm; bu kapsamda, çocukların 
temsiline yönelik olarak, işlenen suç, hem fiziksel 
saldırı, hem de cinsel taciz'i (ki bu çocuklar için zaten 
bir saldırıdır) içerecektir. 

İşlenen bu suçu gösteren bir fotoğraf, 0 suçun 
kanıtıdır; fotoğraf çeken bu suçu işlemiş veya 
işlememiş olabilir; ancak, o da bu fiile ortak olmuştur 
ve suçu paylaşır. Buna göre, böyle bir imgeyi 
gerçekleştirmeden yararlanan kişi suç kapsamına 
girmektedir. Fakat, bir noktayı açığa kavuşturmak 
gerekir, suçluluk saldmmn yapılması veya teşvik 
edilmesinde yatar; imge onun kanıtlanmasında bir 
kanıt olabilir ama mantıken daha fazla şey ifade 
edemez. 

Tam bu noktada, yani suç fiilini işlemek, 
desteklemek, kayda almak ve kâr sağlamak 
döngüsünün ötesine geçtiğimiz noktada, mantıken 
tuttarlı ve gerçeğe dayanan felsefesi olan bir hukuk 
sisteminin mahkemesi tarafından kovuşturması - 
yapılabilecek işlemlerin sınırı belirir. Bu sınırlar 
içeriminde, zaten yasal sürecin içinde konu edilen ve 
tüzüklerde ve dava hukukunda tanımlanmış bir dizi 
suç bulunmaktadır, ve bunun karşısında her fotoğrafik 
temsil kanıt yerine geçebilir. 

Kanımca, fotoğraf temsili ile ilgili kanunların 
yazılmalarında, onların mahkemede yorumlanmaları 
ve takibatı o kadar mantıktan uzak ve güvenilir ki, 
devletin organları bunları cinsellik sorunlarına, ve 
onların temsillerinin müstehcenliğine uygulamaya 
kalktıklarında, gerçek bir hap bağımlısının aldatıcı 
hayalleri ile yazmaya başlarlar. Ancak, bu şekilde 
kendilerini kaptıranlar yalnız, devletin temsilcileri ve 
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bazı basın dalkavukları olsaydı, bu bir alay ve eğlence 
konusu olabilirdi; ne yazık ki kendilerini hayallerin 
ateşine atan çok sayıda iyi insan, ergin kişi ve çocuk 
bulunmaktadır ve onlar için sonuç kolayca bir 
trajediye dönüşebilir. 

Fakat, kendi çağdaşlarının bu hastalığa tutulmuş 
olması her ne kadar üzücü ise de, birçok kültürde 
bizimki de dahil, toplumsal denetimin en önemli 
öğelerinden biri, geleneksel varolmanın cinsellik 
boyutunda çalışmıştır; ve tarihin hemen tüm 
devrelerinde, dinsel ve siyasal amaçlar bireyin itaatını 
sağlamak için çok az değişen bir dizi baskıda 
birleşmişlerdir. Belki, bir zamanlar, erdemlerin 
ka buslarına kulamparalar (sadamr'res) girerken, bir 
başka zamanda da, sakin gecelerde zanilerin boru 
sesleri duyulmaktaydı. Şimdi ise, her plajda ve yüzme 
havuzunun kenarında anoraklı pacdophiles'in 
(çocuklarla cinsel ilişkiye girenlerin) yüzen çocukların 
resimlerini çekerken sevinçten sesizce haykırdıkları 
sanılmaktadır. 

Bir zamanlar kanıt rüyada, veya hayali görünürde, veya 
işkence çeken sanrıda yatmaktaydı. Bugün rüyalar, 
vizyonlar (hayaller) ve itiraflar arkadan, iyilikçi 
makamların onları desteklemeleri için buldukları 
insanlar üzerindeki çalışmaları bittikten sonra 
gelmektedir. Önce elde kanıt vardır, ahlak konusunda 
önderlerimizin, tüm batı sorununu sarmakta 
olduğundan emin oldukları sanayileşmiş, 
internet'lenmiş zengin bir pornografi seli. Sorun, bizim 
de başımızdan aşağı yağması gereken tufanı 
hissetmemiz için kendi deneyimlerimize baktığımızda 
ortaya çıkar. Evet, tavandan bir-iki damla 
düşmektedir. uzak köşeden de bir sızıntı, ama bu bir 
tufan mıdır? 

Medya (basın) ile yakından ve faal biçimde uğraşan 
biri olarak bu yazar, bazı namuslu Britanya 
vatandaşlarının (Mary Whitehouse ve David Alton 
gibi) pabuçlarını sık sık kirlettiği söylenen iğrenç 
malzemenin bir izine bile rastlanmadığını bildirebilir. 
Evet, onları bulmak tabii ki mümkün, ama bu- 
alandaki uzman araştırmacıların raporlarına uyan ve 
insana bu alandaki pazarın boyutları hakkında fikir 
veren, ve Metropolitan Kent polisinin Müstehcen 
Yayın Bölüğü'nün 1990 için verdiği resmi rakamlarla, 
örneğin onların incelemelerinin sonucunda 27 
kovuşturma ve 26 tutuklama vakası olduğunu gösteren 
bulgularla örtüşen bir araştırma gerektirir ve de bazı 
güçlükler içerir(2). 

Bu küçük rakamların, Birleşik Krallık polisinin ve ' 
yargıçlarının, başka yerlerde gelişen selleri 
durdurmaktaki başarısını gösterdiği de iddia edilebilir. 
Ne de olsa, Dr. Densen-Gerber, o ülkede fuhuş yapan 
bir milyon çocuğu uyarmak için Amcrika'dan(3) 
Londra'ya gelmemiş miydi? Böyle müthiş bir zekaya 
sahip olanların, o anda, en azından eşit düzeyde yetkin 
olan kişilerin 19. yüzyılın ortasında Londra'da yaşayan 
fahişelerin sayısına ilişkin verdikleri eski rakamları 
hatırlamaları uygun olmaz mıydı? Nüfusu 2.5 
milyondan az olan Londra'da, tahminler 80,000 ile 
120,000 ve abartılı bir 360,000 arasında değişmekteydi; 
tahmin edilen en düşük rakam, başkentte mevcut, 
yaklaşık 60,000 genelev ve her 16 kadın nüfusmn 
birinin fahişe olduğu tahminine göre saptanmıştı. Bu 
rakamların köküne, onları ortaya atanların kimliğine 
kadar inecek olursak, orada duraklayarak, 
spekülasyonların da en savurgan olan bir gazeteciyi, 
hapishanede yazdığı çeşitli baş yazılarıyla hatırlanan 
"Baron" Renton Nicholson'u unutmamamız gerekir. 
Buradan alınacak ders, Ahlak Hakkının, istatistiklerde 
Viktorya devri değer yargılarını desteklediği ve 
iddialarında da nasıl davranılacağının reçetesini 
verdiğidir(4). 

Eğer böyle bir olgu abartılı ve tuhaf gelirse, i_nsan, 
biraz geriye giderek, Avrupa tarihindeki cadı 
korkutmalarına bakmak ve hem onun arkasında yatan 
fantazilerin titizlikle ve gerçeğe uygun biçimde 
belgelenmesine, hem de savunmaya çalıştıkları gülünç 
toplumsal patalojinin nasıl geliştiğini keşfetmelidir. 
Bunu en iyi yapabilenler için —veya en kötü şekilde mi 
demeli?— Malleus Maleficorum’un(5) sayfalarını 
incelemek yeterlidir. Eğer insan hala kötülüğün 
olasılığına inanıyorsa, bu eser onun öz simgesidir(6). 

Her ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, sonuçları 
abartmamaya dikkat etmemiz gerekir; bununla 
birlikte, ilkeler de iç karartıcı biçimde, onlar gibidir. 
Örneğin, bizim, pornografik fotoğrafın yapabileceği 
kötülüğün, onun kaydedilme olayında yattığını ve onu 
gerçekleştireni veya ondan kazanç sağlayanı suçlu 
kılacağını göstermemiz oldukça kolay olmasına karşın; 
yasalar, o fotoğraflara sahip olanlardan, suçu onların 
işlemediği çok açık olarak bilmese bile, öç almaktadır. 
Bu, fotoğrafik imgeyi içinde bulunduğu koşullardan 
çıkartarak anlamlandırmanın saygın herhangi bir 
düşüncesi ile o kadar uyuşmamaktadır ki, bu durumda 
biz yetkililerin ancak bazı sihirli güçlere sahip 
olduklarına inanabiliriz. Laik bir toplumda ise, hukuki 
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bir işlem yapmak için böyle bir güç yeterince geçerli 
bir temel olamaz. 

Ancak, sansür-yanlısı kesim incelendiğinde, bu _ 
şaşırtıcı gelmez. Tarihsel tutarlılık yine burada da 
görülmektedir. Erken zamanlardan beri, gelip geçen 
çok sayıda isim arasından Oscar Wilde'ın çöküşüne 
neden olan gueensberry Markizini, Emile Zola'nın 
kovuşturmasında, Chatterley davasında ve Oz'un 
duruşmasındaki hakimi sayabiliriz; bu üyelerin hepsi, 
kültürel sorunlara kendilerini ciddi biçimde adamış 
kişilere tamamen uygunsuz, bilgisiz ve kör olduklarını 
göstermişlerdir. ' 

Bu zaafın işlevi, sayısız müstehcenlik davalarında açık 
biçimde görülmektedir: Soruşturma, araştırma sonucu 
eldeki fotoğrafların sıradan bir aile fotoğrafı oldukları 
ve görüntülerin aile bireylerinden bazılarının, bu arada 
rastlantı sonucu çocukların üstlerinde giysilerinin 
olmadığı kanıtlanmıştır. Ancak polis ve gümrükler(7), 
bu fotoğrafları, sayılarının çok az olduğuna inandığım, 
tartışma götürmeyen suç eylemlerini gösteren 
imgelerle aynı gruba sokmak istemektedirler; hatta 
onlar, bu fotoğraf tarama işlemleri sırasında diğer 
alışılmamış bir çok nesneyi de biraraya getirirler(8). 
Graham Ovenden davasında, bu malzemeler arasında 
batan Titanik’e ait malzeme, Ulusal Fotoğraf, Film ve 

- Televizyon Müzesi'ne ait fotoğraflar, klasik dizilerin, 
tarihi olayların video filmleri bulunmaktaydı. Ron 
Oliver'in davasında ele geçirilen fotoğrafların büyük 
bir bölümünde çıplaklık yoktu bile, onların yanısıra 
konu dışı, kendine ait iş raporları vardı. Her ne kadar, 
Ovenden gibi Oliver da hiçbir zaman duruşmaya 
çıkarılmadıysa ve İngiliz kanunları önünde hâlâ 
masum sayılmaktaysa da, onun kendi mesleğini . 
sürdürmesi etkin bir biçimde engellenmiştir. 

Bir de bu sanatçılar tarafından fotoğrafları çekilmiş 
gençlerin korkmuş ifadelerinden oluşan bir dosya 
vardır. Onlar, fotoğrafçının hayasızlığını işin içine 
sokmak için polis tarafından sürekli olarak, kaba, adi 
bir biçimde ve ısrarla sorgulandıklarını iddia ederler. 
Doğal olarak şaşırmışlar ve itilmişlerdir. Bereket versin 
ki, eğitimli ve kendilerini ifade etmeyi bilen kişiler 
olarak, onlar ve ebeveynleri, kendilerini sıkboğaz ' 
edenlerle başa çıkabilmişlerdir. Fakat, bu olay, 
olayların daha açık biçimde kabul edilmesini 
gerektiren bir boyutuna dikkati çekmektedir. O da, 
toplumun bir kesiminde çıplaklığın normal görüldüğü, 
veya en azından hakkında konuşmaya bile 
değmeyeceği görüşünün olduğu, ve diğer kesiminde 

ise, çıplaklığın kaçamak ve gizli olduğu ve görüldüğü 
her yerde kovuşturulmasının gerektiği görüşüdür. 
Giyisisiz olmayı mutlu bir biçimde kabul edenlerin bir 
özelliği, başkalarını kendi giyisilerinden yoksun 
bırakma arzusuna sahip olmamalarıdır: Pek mantıki 
sayılmayan, —hele simetrik hiç olmayan- örtünmeye 
bağımlı (müptela) olurlar. Kendi görüşlerini aynı 
çekingenliği göstermeyenlere yasal olarak 
zorlamalarıdır. Fakat, olumsuzluk özelliğidir bu; ahlak 
düşünceleri ne olursa olsun, davranışlarının neden 
olabileceği zararları dikkate almadan kendini kanun ve 
zor kullanarak kabul ettirmeye çalışan cinselliğini ve 
diğer ahlâk görüşünün dar görüşüdür. 

Bu bastırılmış konumdaki grupların, en azından kitle 
olarak, sosyo-ekonomik ölçülerde de oldukça alt 
noktalarda bulunanlara özelliklerini paylaştıkları 
saptanmıştır. Bu özellikler eğitim ve profesyonel 
başarı düzeyi ile uyum sağlarlar, ve sıklıkla, 
köktendinci gruplarla ilişkilidir. Onların dünya ile 
ilişkilerinde bir korku unsuru bulunması hayret verici 
değildir. Aeınacakak olan şey, bu baskıların yasal 
sistem üzerindeki etkisinin kabul edilmesi, böylece 
sistemin çarpıtılması ve alçaltılmasıdır. Kültürün tüm 
boyutlarının toplumsal ve teknolojik değişim _ 
tarafından yeniden tanımlandığı bir sırada, insanların 
özel yaşamlarına devlet müdahalesinin sınırları 
konusunda sürekli uyanık olmaları gerekmektedir. 

Bir tarihçi olarak bu, geçmişten alınan derslerin 
giderek Oscar Wilde'dan olduğuna emin olduğum 
dizeyi daha da çok desteklediğimi, yani, insanların“ 
atları ürkü tmedikleri sürece, hemen istedikleri her 
şeyi yapmakta öZgür bırakılmaları gerektiğini, 
düşünüyorum. 

Sonsöz 

Bu kısa olması gereken yazıyı çeşitli güçlü duyguların 
eşliğinde yazdım: böyle karmaşık bir konuyu, bu 
kadar daraltılmış bii çerçevede ele almanın verdiği 
gerilimle; cinsel davranış ve temsil alanında, yasama 
ve yargı süreçlerinin cehalet ve namussuzluk 

' tarafından yönetilmelerine verilen izin karşısında 
duyulan umutsuzlukla; açıkça iyi olan insanların (eğer 
yapılan hakaretlerden zaman olarak da uzaklaşmak sizi 
rahatlatacaksa, Oscar Wilde’ın kaderini düşünün) 
çektiklerini düşündükçe duyulan hiddetle; ve 
özellikle yetkililerin, sanki onlar suçluymuş gibi, 
kurban ve mağdurlar dediği masum çocukları 
düşündükçe. 
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İlgili herkesin, cinsellik ve temsiliyet kanunlarını 
aydınlatmada en yararlı olduğunu düşündükleri 
yazıları vardır. Bence, Morse Peckham'ın 1969'da 
(New York) yazdığı, Sono! ve Pornografi: bir açıklomo 
denomari (Art and Pornography: arı experiment in 
explanation) adlı kitabı, (özellikle, yasal bir sistemin 
bireyle devlet arasına girmesindcki keyfilik 
boyutunun Peckham tarafından yapılan felsefi 
tartışması) bu konuda bir klasiktir. Yasal konuda bir 
diğer anahtar kitap, Geoffrey Robertson'un 
Mürteâomliğ (Obscenity) kitabıdır (Londra: 
Weidenfeld Nıcholson, 1979). Beatrice Faust'un 
(Harmondsworth: Pelican 1982) Kadın/or, Seks ve 
Pomogrofi (Women, Sex and Pornography) kitabını 
olgun ve hoşgörülü bir açıklama olarak öneririm; 
özellikle, çocukları ve cinselliği içeren "Eros ve 
Kültür" (Eros and Culture) bölümünü. Bill 
Thompson'un Yumuşak Çeh'rdeâ: Britanya ve 
Amerika 'da Mia/5916731: pamogmfijw kor;: ilaçlı sefiri 
(Soft Core: moral crusades against pornography in 
Britain and America) adlı eserinin önemi konusunda 
şüphem yok (Londra: Cassell, 1994). Sansür sürecinin 
istatiksel ve niteliksel analizi, yazarın konusunda, 
niteliği tutkulu bir söylevle birleştiriyor ve basımın 
yakın bir tarihte gerçekleşmiş olması ona duyulan 
ihtiyacın gücünü gösteriyor. 

Graham Ovendon ve Ron Oliver'in eserleri yaygın 
biçimde yayınlanmıştır, fakat onların damgalanmış 
imgelerini en iyi özetleyen, Ron Oliver'in: Gözün 
go'faoildr'ğz' kadar (As far as the eye can see), 
(Amsterdam: Iconography II, 1994); ve Graham 
Ovende'n (London: Academy Editions 1987) 
kitaplarıdır. 

Bu kitapların her ikisi de saygın ve tamamen serbest 
olmalarına karşın, Birleşik Krallığa girerken Kraliyet 
Gümrüğü tarafından el konulabilirler ve haklarında 
kovuşturma açılabilir. 

Bu davaları destekler yönde bazı broşürler yazılmıştır. 
Bunlardan bir tanesi, Graham Ovenden ve Rkona 
Rimwer tarafından ortaklaşa yazılmış olan "Sanata 
Karşı Müstehcen Yayın Mangası" (“The Obscene 
Publications Squad Versus Art”) dır, ve MLOvenden'e 
karşı polisin ve gümrüğün eylemlerini betimler; aynı 
zamanda onun sanatının seçkin doğasını ve kapsamını 
açıklar. Bununla beraber ve broşürün Parlemento'da 
dağılmış olması gerçeğine karşın,'Kraliyet gümrüğü 
tarafından toplanmış ve bir süre yasaklanmıştır. 

Kapsamı Ovenden broşürüne benzeyen bir ek de Ron 
Oliver tarafından "Gözün görebildiği kadar" için 
hazırlanmıştır. Ancak, bu ek fotoğrafik konularda 
toplanmış kanıtların çapı ve polis tarafından can sıkan 
iddiaların bir koleksiyonu olarak örnek olan tek 
eserdir. Bu konularda, sanatçılara gerçekten duyulan, 
bütünüyle olumlu eğilimlerle ilgili nitelikli basında 
sayısız yazı yayınlanmıştır. 

Stephen King'in henüz yayınlanmamış olan 
“Çocukları Koruma Yasası (1978)" (“The Protection of 
Children Act [1978]”) adlı yazısı, ampirik ve 
istatiksel yönteme verilen dikkat açısından Bill 
Thompson'un kitabıyla ortak özelliklere sahip,ve 
tarihsel anlatım perspektifi ile de önemli bir belge 
niteliğindedir. Son olarak da dikkatinizi pornografi 
ve müstehcenlik üzerine yararlı tartışmalar içeren, 
İnsan Hakları Antlaşması'nın "Sansürlenmiş: İnsan 
Haklarını İfade Özgürlüğü" başlıklı 8 numaralı 
Raporuna çekmeme müsaade ediniz. 

Notlar: 

1. Ben, suç (crime) ile ihlal (offence), arasında 
kavramsal bir ayrım yapmayı, felsefi açıdan önemli 
buluyorum; suç bir kişiye fiziksel zarar veya kayıp 
vereck bir eylemi tanımlarken, ihlal kelime olarak 
kanuna karşı gelmeyi betimler ve herhangi bir zarar ve 
kaybı içermeyecektir. 
2. 22 Ocak 1991'de milletvekili Chris Smith'e Meclis 
Cevabı: Alıntı, King'den (1994) yapılmış olup, 
ideolojik içeriği olabilecek ve başka br kaynakta 
yayınlanmış istatistik verilerin niteliği hakkında 
şüphelerden ve işin karmaşıklığından söz eden bir - 
yazı. 
3. Günümüzde çocuk cinselliği konusunda yaratılan 
paniğin en çarpıcı yanı, Amerikan kültüründe vahşi"ve 
hastalıklı biçimde gelişen bu durumun, diğer, daha ' 
sofistike olacakları ümidedilen eski kültürlere 
yayılması ve onlara da bulaştırılmasıdır. 
4. Ancak, umarız ahlakçılar, kendi ahlaki huzurları için 
bunun gerçekten çok, sözbilime ait bir buyruk olarak 
anlarlar. ' 
5. Mallara, veya başka yerlerde, bilindiği şekliyle, 
Hexmlıommer (cadı kırıcı), cadılardan kurtulmak için ve 
ilk kez 1486'da basılmış Devletin psikopatolojisini 
gösteren orijinal bir ilk örnek olarak o kadar önemlidir 
ki, devamlı yeni baskıları yapılmaktadır: onun içindeki 
dersler unutulmayacak kadar önemlidir. Pennethome 
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Hughes'un 1968 baskısı için yazdığı girişin birçok 
erdemi hangi sınıf insana uygulanacağınm kesin 
biçimde, bir tabloda verilmesidir: Eski Din'e 
(Hıristiyanlık öncesi) tapanlardan halen yaşamakta 
olanlar, kadınlar, aydınlar ve onları destekleyen 
politikacılar. Kategorilerde ufak bir değişiklik yaparak, 
herhangi bir kovuşturma için de o günden bu yana 
geçerli olabilir. Örneğin, Naziler tarafından veya 
"ahlakçılar" tarafından, kendilerine cinsel sapık, veya 
sadece cinsel olanlara karşı uygulanabilir. 
6.Bu "Şeytanca Kötüye Kullanma" (Satanic Abuse) 
vakaları için daha da geçerlidir, ancak burada konu dışı 
olduğundan, üzerinde durulmayacaktır. 
7. Tüm yargı sürecinde görülen, hakimin müstehcen 
veya masum olduğu hükmüne vardıktan sonra 
kanıtların, uzmanlık alanları ne olursa olsun, 
Majestelerinin yargıçlarının inceledikleri kanıt olarak 
gösterilen fotoğrafın ne konusu, ne içeriği hakkında 
bilgileri olmadığıdır. Bir kezden fazla, onların 
fotoğrafın çizginin hangi yanına düşeceğine karar 
verirken: yazı-tura attıklarını tahmin edebiliyorum. 
8. Kraliyet Gümrüğü, Graham Ovenden'in davasında, 
yasal temsiliyet olan kayıtlara da el koymuştu. 
Sonradan, bazı belgelerin Parlemento ve Lordlar 
Meclisi’nde dağıtıldığına dikkatleri çekilince, akılları 
başlarına geldi ve onları serest bıraktılar. İlginç olan, 
sonradan kanıtlandığına göre, Gümrük pakete 
belgelerin bulunduğu' paketi açmadan, ve dolayısıyla 
içeriği hakkında bilgi sahibi olmadan el koymuş. 
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NOTES ON QUESTIONS OF 
CURRENT CONFUSIONS, 
PROHIBITIONS AND 
PERSECUTIONS 
Philip Stokes 

As a photographer and a teacher and researcher of 
photographic representation, I have a sharp awareness 
of the many ways in which the making and meaning 
of images is shaped and constrained by cultural and 
legal expectations. Anyone who is aware of British , 
traditions of secrecy will be familiar with the activities 
of the state in concealing almost anything that 
concerns government, and happens to lie outside the 
boundaries of is currently favoured political view of 
the world. When making comparisons with practice in 
other countries, especially the USA where there is a 
Freedom of Information Act, it seems only natural to 
flesh out one's misgivings with examples from the 
diplomatic field, or else from the murky areas where 
government meets industry; those are the things one 
expects to read about in the press and the publications 
of the National Council for Civil Liberties,ı or in the 
pages of Index an Gamers/zip. 

And yes, they are there, brought into the light at risk 
and sometimes cost to the people who investigate 
them; the Westland affair, the murder of Hilda 
Murrell, the Zircon project, guns for Iraq and so on. 
But there are many other areas where the government 
and judiciary work together -some might say they 
collude- to prevent or suppress open discourse. One 
such is the area of obscene publication, which 
according to government and moralist propaganda, has 
now grown into a threatening industry of pornography. 
Partly because representations of sexuality are matters 
that inevitably must be dealt within the education of 
media and arts professionals, and partly by the 
operation of pure chance and coincidence, I have 
found myself seriously engaged with studying both 
the representations themselves and the manner in 
which they are received, and the attempts by 
government, its surrogates in the police and H.M. 
Customs and the judiciary to regulate them. 

At the outset, I believed that I would be looking at 

relatively small matters of limited importance and 
ironic amusement; my view now is that what is 
enacted by the state in the matter of obscenity has 
profound implications in relation to the general 
philosophy of government, and the administration of 
justice to the individual. The field within which my 
observations have been centred is that of the 
representation of children. While it is this particular 
fortune insofar as it is here, in my view at least, that 
the" problems of judicial intervention in private 
behaviour become even more strikingly evident than 
they are when the representations in consideration are 
of adults. 

Before we may begin to understand the nature of the 
various attitudes and reactions to photographic images 
in the legal arena, it is necessary to establish some 
kind of bottom line beyond which commonly-held 
ethical beliefs converge and enable us to achieve a 
close consensus of judgment of the status of an image. 
I propose that such a line should be drawn to include 
images which show the commission of a crime (1) 
against their subjects; and in this context, centred on 
the representation of children, a criminal act would 
include both physical and sexual intervention (which 
in the case of a child by definition constitutes assault). 

A photograph which shows the commission of a crime 
is evidence of that crime; the involved photographer 
may or may not be the person who committed it, but 
in any case they are accessary to the deed and share 
the guilt. To that extent it is also equitable that one 
who profits from the making of such an image should 
be seen as criminally implicated. But let us be clear, it 
is in the assault, in its commission or its furtherance, 
that guilt lies; the image may be evidence towards its 
proof, but it cannot in logic be more. 

That point, the moment at which we pass beyond the 
circle of committing, encouraging, recording and 
profiting by the representation of criminal acts seems 
to me to mark the limit of what may be determined 
forensically and prosecuted within a philosophical 
sound and logically coherent system of law. Within 
those boundaries, the legal process has as its object 
range of crimes which are already well defined in 
statue and case law, and towards which any 
photographic representations may be seen as standing 
in evidence. 

It is my case, though, that the drafting of law, its 
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judicial interpretation, and the policing of 
photographic representation are so unconstrained by 
reason and ill—nourished by lack of sound information 
that the organs of state are consumed by a veritable 
St. Antony's Fire of delusion when they apply 
themselves to questions of sexuality, and of obscenity 
in its representation. If the only persons thus 
consumed were the state's own representatives and 
certain journalistic Sycophants, it would be a matter 
merely for gently ironic reflection and a little 
amusement; unfortunately there are all too many good 
people, adults and children, caught up in the flames, 
and the outcome for them may so easily be tragedy. 

But if all this seems lamentable when it is our 
contemporaries who are infected, it must be 

' remembered that in many cultures including our own, 
one of the major elements of social control has 
traditionally worked by operating upon the sexual 
dimension of existence; and that for much of history 
religious and political objectives have encouraged in a 
relatively slightly shifting set of pressures upon the 
individual to conform. Perhaps at that particular time, 
it was sodomites who went roaring through the 
nightmares of the virtuous; at another, one heard the 
rattle of adulterers' horns in every quiet night. Now, 
each beach and swimming pool is seen to have its 
edge ringed by anoraked paedophiles, whooping 
quietly as they click their cameras at the bathing— 
children. 

Once, proof lay in the dream, or in the vision, or the 
tortured hallucination. Today the dreams and visions 
and confessions come later, when people have been 
worked on and worked over by the benevolent 
authorities who have been set to help them. First 
there is the evidence: the vast tide of industrialised, 
internetted pornography which our moral leaders are 
certain in the process of engulfing western society, 
entire. The problem comes when we look into our 
own experiences, to discern the deluge that must 
surely be pouring upon our heads also? Yes, there are 
a few dri ps through the ceiling there, a trickle in the 
far corner; but a delrrge? ' 

Even as a person actively involved in the media, this 
writer can report that he has hardly ever encountered 
even a trace of the vile materials which seem so 
frequently to pollute the shoes of such Upright UK 
citizens as Mary Whitehouse and David Alton. Yes, of 
course one could locate them, but it would involve a 

quest, even some difficulty; giving one a sense of 
market size which is matched by the reports of 
specialist researchers in the field, and seems to accord 
well with the Metropolitan Police Obscene 
Publications Squad official figures, which in 1990, for 
example, show that their investigations resulted in 27 
prosecutions with 26 convictions (2). 

lt might of course be argued that these small figures 
show the success of the UK police and judiciary in 
keeping back the pornographic tides generated 
elsewhere. After all, did not Dr. Densen—Gerber come_ 

- to London from the US(3) to warn the one million 
children of that country, engaged in prostitution? And 
might it not have been appropriate at that moment for 
the recipients of such dread intelligence to think back 
to the figures quoted by personages of at least . 
equivalent authority, for the numbers of London 
proStitutes at the mid-nineteenth century? In a 
population of less than 2.5 million, estimates ranged 
from 80,000 through 120,000 to a truly wild 360,000; 
the lowest level was linked with an estimated 6,000 ' 
brothels for the capital city, and the prostitution of 
one in 16 of its female population. Should the 
cogitations have continued to the point where the 
originators of these figures were considered, then it _ 
could well give pause if one were to recall that 
amongst the most profligate in his speculations was 
"Baron" Renton Nicholson, a journalist now best 

. remembered for having written a number of his 
editorials from prison. The lesson to us now, seems to 
be that the Moral Right is promoting Victorian values 
in its statistics, as well as in its claims to be prescribing 
them by its behaviour (4). 

If such exaggeration is curious-seeming as a 
phenomenon, one should look farther back in time, to 

' the history of the European witch soares, and discover 
its flowerings in the painstakingly realistic 
documentation of both the fantasies that underlay 
them, and the grotesque sociopathology that they 
sought to justify - there can be no better, or should I 
say worse, place to study this than in the pages of 
Malian: Malq‘icomm; (S) which if one still believes in 
the possibility of evil, must be its quintessential 
embodiment (6). 

We must be careful ourselves not to exaggerate 
consequences, bad though they can still be; but 
principles are depressingly similar, nevertheless. For 
instance, although it is easy, as we have done, to 
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demonstrate that any harm of a pornographic 
photograph lies in the event it records, and thus 
accrues guilt on those who bring it about or profit 
from it; judicial revenge is also exerted upon any who 
happen to have it in their possession, without 
reference to any question of their having committed a 
crime themselves. This is so completely at variance 
with any respectable notions of the signification of the 
decontextualised photographic image, that we can 
only assume the authorities have some residual sense 
of magical powers; hardly a responsible basis for 
judicial action in a secular society. 

However, this is not surprising when the pro- 
censorship constituency is examined. Again, there is a 
strong historical consistency. From the earliest times; 
and one may include along the way, amongst many 
others, the Marquess of queensberry, who brought 
about Oscar Wilde's downfall, the prosecu tion in 
Emile Zola's trial and in the Gharterley case, and the 
judge in the Oz trial, its members have virtually all 
shown themselves ill-informed and obtuse to a degree 
wholly inappropriate to persons seriously committed 
to the examination of cultural issues. 

A func-tion of this weakness is apparent in the nature 
of the material seized in so many obScenity cases, 

'which upon investigation proves to be no more than 
the ordinary family snapshot, or photo illustration of 
naturist activities in which some of the persons 
included are children who happen not to be wearing 
clothes. Yet the police and customs (7) seek to group 
them with what I believe to be the relatively tiny 
number of images showing indisputably criminal acts: 
they even associate and gather up the most 
extraordinary sets of other items in their photographic 
sweeps (8). In Graham Ovenden's case, this included 
material on the sinking of the linear Titanic, 
photographs the property of the National Museum of 
Photography Film and Television, the script of a 
television documentary programme and numerous 
videos of classical serials and historical events. In Ron 
Oliver's case by far the largest part of the seized 
photographic material did not involve nudity at all, 
and with that were taken his current business papers 
that equally, did not involve debatable material; and 
although Oliver, like Ovenden, has never been 
brought to trial and thus under English law must still 
be presumed innocent; he was effectively prevented 
from the proper running of his business. 

There is also on fıle a formidable set of statements 
from the young people who were photographed by 
these artists; they consistently allege vu lgar, coarse 
and persistent questioning by the police in an effort to 
have them implicate the photographers in indecency. 
They are naturally shocked and repelled. Fortunately, 
as educated, artieulate persons, they and their parents 
have dealt well with those who seek to importune 
them, but this points up an aspect of the matter that 
should be more publicly recognised; that on the one 
hand there exists a section of society in which nu dity 
is seen as normal, or at least, hardly worthy of 
comment, and on the other there is a body of 
population where nudity is furtive, secret and to be 
persecuted where it is discovered. Now a 
characteristic of those who happily accept the absence 
of clothes is a lack of desire to deprive others of 
theirs: it seems hardly logical — certainly it is not 
symmetrical — for those addicted to concealment to 
legally force their views upon those who are not so 
constrained. But this is characteristic of the negative, 
closed view of sexual and other morality, which seeks 
to impose itself by law and by force irrespective of 
ethical considerations and without regard to the 
incidental harm which their actions will bring about. 

The groups to be found in this repressive stance, en 
masse at least, to share characteristics of location at 
relatively low points on socio-economic scales; this is 
matched by levels of educational and professional 
achievement, and often accompanied by affiliation to 
fundamentalist religious groups. It is thus not 
surprising that there is an element of fear in their 
relations with the rest of the world; what is to be 
deplored is the acceptance of the influence of these 
pressures on the legal system, which can only be 
distorted and demanded by them. At a time when 
social and technological change is redefining culture 
in all its dimensions, there must be constant vigilance 
as to the limits of state intervention in private life. 

For myself, as a historian, the lesson of the past seems 
more and more to endorse that line which I feel 
almost sure is Wilde's, to the effect that people should 
be left to do pretty much what they like, just so long 
as it doesn't frighten the horses. ' 

I wrote this necessarily short piece accompanied by a 
variety of powerful emotions; frustration at having to 
attempt a subject so complex in such an abbreviated 
framework despair at the mixture of dishonesty and 
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ignorance which is allowed to rule legislation and 
judicial process in areas of sexual behaviour and 
representation; anger at the sufferings visited upon 
transparently good people (think of Oscar Wilde's fate, 
if dis tancing through time and across the range of 
offences makes you more comfortable), and especially 
upon the innocent children whom authority calls 
victims and victimises as though they were 
themselves guilty. 

Everyone involved has their texts which they consider 
most useful to illuminate matters of sexuality and 
representation. My feeling is that the book written in 
1969 [NY] by Morse Peckham, Art and Photography: 
an experiment in explanation remains a classic in the 
field, especially for Peckham's philosophical 

' discussion of the component of arbitrariness which a 
legal system inserts in the relationship between an 
individual ad the state. Another key legal text is 
Geoffrey Robertson's' Obscenity [London: Weidenfeld 
and Nicholson, 1979]. I commend Women Sex and 
Pornography by Beatrice Faust [Harmondsworth: 
Pelicam, 1982] as a wise and tolerant exposition, 
especially, in the section 'Eros and Culture,' as regards 
children and sexuality. There is no doubt in my mind 
as to the importance of Bill Thompson's Soft Core: 
moral crusaders against pornography in Britain and 
America [London: Cassell, 1994]. Its statistical and 
qualitative analyses of the censorship processes 
combine quality with passionate address to the 
writer's topic; and its recent publication date confers 
power by immediacy. 

The work of Graham Ovenden and Ron Oliver is 
. widely published, but the vivo books which best 

summarise their stigmatised images are, respectively: 
Graham Ovenden [Graham Ovenden, primary author, 
London: Academy Editions, 1987]; As Far As the Eye 
Can See, by Ron Oliver [Amsterdam: Iconography II, 
1994]. Note that although both these books are 
eminently respectable and fully in the public domain, 
they may be seized by H.M. Customs at entry to UK, 
and prosecu tion could ensue. 

Certain pamphlets have been written as advocacy in 
these cases. One, “The Obscene Publications Squad 
Versus Art”, jointly authored by Graham Ovenden and 
Rhona Rimmer, describes the activities of police and 
customs against Mr. Ovenden; it also makes clear the 
distinguished nature and extent of the support for his 
art. Despite this, and the. fact that the pamphlet had 

already been well distributed across both Houses of 
Parliament, it was seized and for a time retained by 
H.M. Customs. Ron Oliver has prepared a supplement 
to As Far As the Eye Can See which is similar to this 
relation to the photographic subjects, and the 
collection of statements alleging their importuning by 
the police. There have been numerous articles on 
these matters in the quality press, of virtually entirely 
favourable inclination towards "the artists. 

The [thus far] unpublished paper by Stephen King, 
entitled The Protection of Children Act (1978) shares 
with Bill Thompson's book a close attention to 
empirical and statistical method, that with its narrative 
hismrieal perspective makes it an important 
document Finally, let me draw attention to Report 8 
of the Human Rights Convention entitled “Censored: 
freedom of expression and human rights" [London: 
NCCL, 1994]ğ' this carries a useful discussion of 
pornography and obscenity. 

Notes: 

1. For myself, I find it philosophically important to 
differentiate between the notion of "crime" as a word 
which describes the act of infliction of physical harm 
or loss upon another; and "offence" as a word 
describing an act which breaks a law, but may or may 
not involve harm or loss of any kind. Thus, my usage 
"crimcless offence" comes to seem far more 
linguistically accurate than the commonly used form, 
"vietimless crime", arı oxymoronic phrase frequently 
employed _for obfuscatory purposes in political and 
journalistic circles. . _ 
2. Parliamentary Answer, 22nd January 1991 to Chris 
Smith, M.P., quoted in King: 1994 in a context of 
some complexity which throws doubt on the quality of 
what could be ideologically inspired statisrical 
material, published elsewhere. _ 
3. One of the most marked aspeCts of the current 
panic around child sexuality is the way its wild and 
malignant growth in the US culture has spread to 
infect other older, and one would thus have hoped, 
more sophisticated cultures elsewhere. 
4. Though one does hope that for their ethical peace 
of mind that the moralists understand this as a 
prescription in rhetoric, rather than in reality. 
5. The Malkar, or as it is known elsewhere, ' 
Hexenâammer, is an official textbook for the 
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' elimination of witches, printed first in 1486. Its 
importance as a prototypical exemplar of state 
psychopathology ensures a continued llow of new 
editions: the lessons there are too important for it to 
fall into oblivion. Pennethome Hughes' introduction 
to an edition of 1968 has many virtues, one of which 
was to point out and tabulate precisely the classes of 
person against whom the principles and procedures of 
the Malları: were designed to operate: surviving 
worshippers of the Old (pre-Christian) Religion, 
women, intellectuals, and political supporters of the 
foregoing. With only the slightest change in these 
descriptions of categories, they may be mapped onto 
any persecution since; whether for example, Nazi 
conducted, or run by "moralists" against those they 
regard as sexually deviant, or simply sexual. ' 
6. This is even more appropriate to the "Satanic 
Abuse" cases; but these must be left aside, as beyond 
the argument here. 
7. This continues through the judicial process; to 
review the evidence after-a judge has ruled upon its ' 
obscenity or innocence is to understand that wherever 
else their expertise may lie. Her Majesty's judges have 
little or no understanding of the status of the 
photograph. in evidence - nor yet of its contents. On 
more than one occasion, I have been forced to imagine 
them tossing a coin to determine on which side of the 
dread line a photograph should fall. 
8.“ HM. Customs at one point seized papers of legal 
representation in Graham Ovenden's case; they only 
came to their senses and released them after it was 
pointed out that the same documents had already 
been widely circulated in both Parliament and the 
Lords. Interestingly, it was subsequently proved that 
Customs had not opened the parcel of documents, and 
must thus have seized without knowledge of their 
contents. 
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TÜRKİYE'NİN 
MÜZİK ORTAMINDA 
ÖZENTİ OLGUSUNUN 
OLUŞTURDUĞU TABULAR 

Ümit Gültekin 

Müziği her hangi bir durumda, Türkiye bağlamında 
irdelemeye başlamadan önce, bazı özel durumları 
anımsamakta yarar vardır. Türkiye'nin müzik ortamı, 
türlerini oluşturan ses sistemleri ve buna bağlı çalgı 
ailelerinin farklılığıyla, Batı'nınkinden önemli ayrımlar 
içermektedir. En belirgin ayrım ses sistemlerinin 
farklılığıdır. Geleneksel müzik türlerinde yirmidörtlü 
ve elliüçlü ses sistemlerinin kullanılması, Batı'nın 
oniki eşit aralıklı sisteminden ayrılan yönlerden biridir 
('1). Eş zamanlılardan başka, bileşik zamanlı tartımların 
da kullanılması bir diğer ayrımdır. Zamanın eşit olarak 
bölünmemesi, bir müzik parçasına alkışla katılan 

. topluluklarda en basit haliyle gözlenebilir. Batı'daki 
' majör ve minör ton anlayışı ile Türkiye'nin 

müziğindeki makamsal oluşum da bu ayrımlar 
arasındadır. Doğal olarak bu olguları barındıran 
müziksel sistem, kendi çalgı ailelerini ve vokal 
söyleme biçimlerini de oluşturmuştur. Genel olarak 
müziği "klasik" (kalıcı), "popüler" (güncel) ve 
"folklorik" (köy) olarak kollara ayırdığımızda, bu türler, 
bir Batılı için büyük ses sistemi farklılıkları ifade 
etmemektedir. Oysa Türkiye'de klasik, popüler ve 
folklorik dışında da anlamlı-anlamsız alt bölümlere 
ayrılan türler, sistem farklılıkları da içermektedirler. 
Türkiye'de özellikle okul-eğitim müziği bu ses sistemi 
ve çalgı farklılıkları nedeniyle önemli çıkmazlara 
saplanmış bulunmaktadır. 

Türkiye'de müzik terminolojisinin tam anlamıyla 
oluşamamış olması da, başta araştırmalar olmak üzere 
türlü olumsuzluklara neden olmaktadır. Müzik 
türlerini adlandırmada özenti olgusunun yansımaları 
sezilmektedir. Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu'nun yayınlarıyla toplumca atrık benimsenen 
folklorik müziğimizin "Türk Halk", klasik 
müziğimizin "Türk Sa nat" tanımlamalarını alması 
terminolojik garipliklerdi'r. Bu noktadan sonra ipin ucu 
iyice kaçmış, folklorik kaynaklı müzik, terminolojik 
açıdan "Çağdaş Türk Halk", "Özgün", "Akdeniz" gibi 
isimler altında daha da çeşitlendirilmiştir. Günümüzde 
ise yanlış adlandırılmalarıyla "Ara besk" ve "Türk 

Sanat" türlerinin "Pop" katkılı karmaşası "Fantezi" adlı 
yeni bir türü, özel televizyon ve radyoların yayınlarının 
da katkısıyla güncelleştirilmiştir. Türkiye'deki 
geleneksel müzik türlerinden "Tarihi Türk", "Klasik 
Türk" ya da "Divan" nitelemeleriyle adlandırılabilen 
türde yorum aşamasında “F asıl", "Halk" veya "Köy" 
müziğinde ise "aşık" geleneğinin göz ardı edilmesiyle 
özenti olgusu, değişik yansımalarla belirginleşmiştir. 
Adı geçen türlerin, televizyon programlarında, devlet 
topluluklarında, üniversite ve belediye bünyesindeki 

_ çeşitli topluluklarda, senfonik oturma şeması benzeri 
sahne düzeninin uygulanması benimsenmiştir. 
Geleneksel müzik türlerinde yüzyıllar boyunca müzik 
yazısı (nota) kullanılmamıştır. Bu konuda Cem Behar 
şunları aktarmaktadır: 

...Bu nu yalnızca sembolik bir yer değiştirme 
olarak görmemek gerek. Hafıza, teknik bir aracı 
ya da bireysel müzisyenin övünç vesilesi 
olmaktan çıkıp müzik üretim, aktarım, icra ve 
yorumuna egemen birleştirici bir ilke haline - 
gelmiş, alanın tümüne -hayat kaydıyla- 
damgasını vurabilmiştir. Klasik Türk Müziğinin 
beş asra yayılmış yazılmamış fütüvvetnamesidir 
bu hafıza ilkesi. "Türk Musıkisi Semaidir" 
derken de Ekrem Karadeniz'in kastettiği, özel 
bir yetenek ya da bireysel geçici bir amaç değil, 
işte bu yazılı olmayan anayasadır...(2). 

Bu sözlerde adeta bir ikilem sezilmektedir. Türk 
müziği hem yazılı olmayan anayasa; Tanrısal vergiye 
dayalı, hem de yetenekle sınırlı değil ve kalıcı. 
Geleneksel müzik parçaları söze dayalı ve kısa 
sürelidirler. Yapılarında yinelemeler vardır. Bu 
nedenle kolay ezberlenebilir ve yorumcular tarafından 
ezberden seslendirilirler. Buna karşın senfonik oturma 
şemasını yeğleyen bu topluluklar, nota sehpaları ile 
donatılmakta ve nota "kullanmaktadırlar". Notadan 
çalmanın belli bir eğitim gerektireceği, böylelikle 
notadan seslendirilen bir müziğin de ciddi ve saygın 
bir müzik olacağı düşüncesi, nota sehpası sevdasının 
başlıca dayanağıdır. Çok duyulan bir mizahi söylence, 
notadan okuma sürecinin başlangıcını şöyle dile 
getirmektedir: Teravih sonrası Ramazan 
eğlencelerinin vazgeçilmez türü olan kantoda, solist 
sahneye çıkmadan önce çalgıcılar sahne önündeki 
yerlerini alırlardı. Daha sonra kapalı olan perdeden bir 
el uzanır ve bir tomar nota kağıdını kemancıya 
uzatırdı. Kemancı (o günkü orkestranın 
konzertmeisteri olsa gerek), bu nota kağıtlarını diğer 
çalgıcılara özenle dağıtır, onlar da nota sehpalarına 
yerleştirdikten sonra ve solistin de sahneye gelmesiyle 
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seslendirme başlardı. Burada ilginç olan, müzikçilerin 
notadan değil, ezberden çalmalarıydı. Bu nota 
seremonisinin yapılması tümüyle özentiye 
dayanmaktaydı. Fasıl ve aşık geleneği terkedilip, 
senfonik oturuş biçimi benimsenip, notalar da 
sehpalara konulduktan sonra sıra şefe gelmekteydi. 
Şef aşamasına kadar geleneksel müzik toplulukları ' 
tartım çalgısı tarafından yönlendiriliyorlardı. Münir 
Nurettin Selçuk ve Muzaffer Sarısözen'in etkinlikleri, 
geleneksel müzik topluluklarının artık bir şef 
tarafından yönetilmesini güncelleş tiriyor ve bu tutum 
yandaş kazanıyordu. Özenti olgusunun baskınlaştığı 
günümüz müzik ortamında, şef tarafından 
yönetilmeyen geleneksel müzik seslendirilmesine 
rastlanmamaktadır. Bir açıdan özenti, müzik 
eğitiminde pekiştireç olarak kullanılabilir: Bir çalgı 
çalmayı ya da sesini kullanmayı öğrenen öğrenci ünlü 
yorumculara özenebilir. Öğrencinin değişim çizgisi 
içinde özenilen sanatçılar imajı değişebilir. Burada 
amaç, müzik öğrencisinin kendi bireysel yorum 
çizgisini oluşturabilmesidir. Özenti Türkiye'deki 
müzik eğitim sisteminde pekiştireç olarak değil, 
gösteriş yönüyle yer almaktadır. Çocuğunun bir çalgı 
çalması, ana-babalar için bir gösteriş unsuru olup, 
konuklarına sundukları bir ikramdır. Çalgı çalan değil 
de çalgı çalma pozu verilmiş çocuk resimlerinde bu 
gösteriş olgusunu kolaylıkla görebiliriz. Bu resimlerde 
ya çalgı çalma tekniğine uygun olmayan bir tutuş veya 
oturuş vardır ya da kullanılmayan bir nota 
konulmuştur. Aile yapılarıyla topluma örnek olmayı 
ilke edinmiş kimi politikacılar da, çalgı çalan aile 
bireylerini özenti etkisiyle medyatik çıkar için 
kullanmaktadırlar. Böylelikle "çok-yönlü insan" imajı 
yaratılır. Küçük aile toplantılarından, milyonlarca 
kişiye yönelik televizyon programlarına kadar çalgı 
çalan, şarkı söyleyen ve dans eden çocukların güncel 
müzik türlerinde etkinlik göstermeye 
yönlendirilmeleri yaratıcı, yetenek geliştirici içerikten 
uzak, özenti yansımalarıdır. 

Özenti olgusu, Batı müziğinde de kimi durumlar için 
geçerlidir. Sözgelimi bir özenti olarak, orkestraların bir 
şef tarafından yönetilmesinin kökeni, Barok dönemine 
dayanmaktadır. Jean-Baptiste Lully (1632-87), 
orkestrasını sivri uçlu bir değnekle yönetiyordu. Kralın 
bir hastalıktan sonra iyileşmesini kutlamak'için Te 
Deum (Teşekkür İlahisi) seslendirisini yönetirken, bir 
ara sivri uçlu değneği ile ayağını yaralamış, 55 yaşını 
doldurmadan, Paris'te kangrenden ölmüştü (3). 
Bilindiği kadarıyla Lully, iş kazası sonucu ölen ilk 
orkestra şefiydi. Romantik dönemde orkestraların 

büyümesiyle orkestra şefi, önemini ve hiyerarşik 
konumunu daha da sağlamlaştırmıştır. Şef artık bir 
liderdir ve gücüyle orantılı olarak müziksel bir 
tabudur. Güçlü ve sert orkestra şeflerinin tutumları 
zaman zaman magazin basınına bile yansımış, müzik 
tarihinde bir çok anekdot oluşmuştur. Günümüzde 
Almanya Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen ve 
deyim yerinde ise iki orkestranın yazgısını elinde 
tutan Kurt Masur, şefin konumunu şu tümcelerle dile 
getirmektedir: "...Bir orkestra şefınin rolü, bir tür 
manevi liderlik olmalıdır. Her bir parçanın nasıl 
olmasını istediğini müzisyenlerin anlamasını 
sağlamalıdır..." (4). 'Masur bu manevi liderlik kuramı 
ile sadece müzisyenleri değil, konserlerde öksürmek 
zorunda kalan dinleyicileri de yönlendirebilmekte ve 
onlara şöyle seslenmektedir: "...Dikkati 
yoğunlaştırmak insanı sağlıklı kılar. Siz de dikkatinizi 
müziğimiz üzerinde yoğunlaş tırırsanız, öksürüğünüzü 
unutursunuz..." (5). Oysa orkestra müzisyeninin, hatta 
solo partisini seslendiren çalgıcının böyle manevi 
liderlik gibi bir kaygısı yoktur. Örneğin viyolacı Ruşen 
Güneş, orkestra çalgıcısının konumunu şu yalın 
cümlelerle yansıtmaktadır: 

...Benim Türk pasaportumda kocaman "işçi" der. 
Doğru. Kendimi müzik işçisi olarak görürüm. 
1970'lerde buralara geldiğimde "işim" yoktu. 
Önce Kraliyet Opera Orkestrası'na girdim. 
Sonradan söylediğiniz gibi topluluklarda baş 
viyolacı oldum. Tek savaş orkestra sınavları oldu. 
Yabancı olmam durumumu hiç etkilemedi 
kanısındayım... (6) _ 

Orkestraya müzikçi alma sınavlarında şeflerin etkileri 
yadsınamaz. Herbert von Karajan'ın manevi lider 
olduğu orkestraya girmek isteyen bayan müzikçiye 
karşı olumsuz tutumu belleklere yer etmiştir. Senfoni 
orkestralarının konser sonu selam hiyerarşileri özenti 
olgusunun biçimlendirdiği tabulara göredir. Alkışlara 
yanıt verme hakkı sadece şefe aittir. Partisini kusursuz 
seslendiren müzikçi, izleyici alkışlarına karşı 
teşekkürünü şefin onayı olmadan kabullenemez. Şef 
lütuf .buyurursa başkemancıyı izleyicilerin önünde 
kutlar ya da grup şeflerinin ayağa kalkması direktifıni 
verir. Bunlar tümüyle 19. yüzyıl geleneklerinin 
kalıplaşmış davranışlarıdır. Konser duyuru, afiş, 
programlarında da benzer bir yaklaşım görülür. Çoğu 
yorumcu orkestra şefınin adı, yaratıcı besteciden daha 
önce ve büyük yazılır. Özenti gelenekleriyle 19. yüzyıl 
orkestrasyonunda çalgıların müzikal rol dağılımı 
tabulaşmış, körelmelere neden olmuştur. I—Iele opera 
orkestralarında bazı çalgılar neredeyse efekt cihazı 
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rolünü üstlenirler. Bundan oda müziklerindeki çalgı 
' birliktelikleri de payını alır. Söz gelimi keman, tuba, 
marinba ve timpaniden oluşan bir kuartet düşlemek 
neredeyse yasaktır. 

Ressam Luigi Russolo 1913'te kaleme aldığı "F ütürist 
Manifesto"da (GeleCekçi Bildirge) bu konudaki 
düşüncelerini çarpıcı bir dille şöyle anlatmıştır: 

...Bir orkestranın bunca büyük çabalar harcadığı 
halde, yürekler acısı akustik sonuçlar elde 
etmesine saygı duyamayız. Bir keman yakarış 
dolu miyavlamalarını güçlendirmek için yirmi 
kişinin yırtınıp durmasından daha gülünç bir şey 
olabilir mi? Bu dobra dobra sözler, bütün müzik 
manyaklarını yerinden hoplatacaktır kuşkusuz. 
Ama böylece konser salonlarının yarı uykulu 
havası da canlanacaktır biraz...(7) 

Russolo'nun yakınmalarının üzerinden 80 yılı aşkın bir 
süre geçmesine rağmen, klasik senfonik orkestraların 
yapılanmalarında fazla bir değişiklik gerçekleşmedi. 
Çünkü bu yapılanma bir tabuydu. Türkiye'de zaten 
amatör bir müzik tabanı bulunmamaktadır. Bilinçli 
müzik tüketicilerinin varlığının göstergesi olan oda ' 
müziği konserlerinin doluluk oranı alt düzeydedir. 
Böyle bir ortamda tümüyle devletçi bir yaklaşımla, 
memur müzikçilerden oluşan orkestralarda Romantik 
dönem ağırlıklı bir dağarcık anlayışı egemen 
olmaktadır. Ahmet Yürür bu konuda şu saptamayı 
yapmaktadır: 

...Yurdumuzda, yirminci yüzyıl müziği 
etkinliğinin konser repertuarlarında birkaç 
marjinal parçadan ibaret kalışı olgusunu hemen 
genelleyerek, bunu tüm çağımız için geçerli bir 
kural gibi görmemek gerekir. Batı ülkelerinde, 
örneğin A.B.D.’de, iki çeşit "sanat müziği" 
etkinliği var. Bunların birine mainstream, 
öbürüne "alternatif müzik" deniliyor. Mainstream 
türü kitleden ilgi gören, pazar ekonomisi 
koşullarında var olmağa çalışan, bunu 
başaramadığında zenginlerden topladığı 
bağışlarla bütçesini denkleştiren konser 
etkinliklerini içeriyor. Bu konserde haliyle 
Brahms, Çayvokski, Beethoven v.b. gibi 
Aydınlanma coşkuları uyandıran kompozitörler 
yer alıyor. Türkiye'de de "konser" denilince 
anlaşılan budur. Ama, o ülkelerde, bunun 
yanında, bir de "alternatif" müzik alanı var ki, 
işte, Türkiye'de eksikliği çekilen de o...(8) 

Türkiye'de bürokratik açıdan senfonik orkestraların 

"yönetim", operaların ise "sanat" kurulları var. Fakat bu 
kurullarda eleştirmen, izleyici temsilcisi, sosyolog, 
psikolog vb gibi kurum dışı ilgililerin oluşturduğu bir 
yönlendirme grubu yok.. Tek egemen olan şef, salt 
orkestrası dışında müzik tüketicisini de eleştirebiliyor, 
çünkü şef, eleştiri kurumu oluşmadığından 
eleştirilmekten uzak... Örneğin Gürer Aykal kendisi 
ile yapılan bir söyleşide Filiz Ali'ye müzik tüketicisi 
için şu düşüncelerini açıklamaktan geri kalmıyor: 

...Bu dünyadan Mozart'ın zevkini almadan 
göçenlere acıdığım kadar kimseye acımıyorum. 
Oturup dinlemek de yeter. Birincide 
anlamayacak, ikincide, onuncuda anlamayacak, 
ama onbeşincide başlayacak onu yaşamaya. Ders 
kitaplarına başka bakacak. Yürümesi değişecek, 
dünya görüşü değişecek...(9) 

Oysa besteci İlhan Kemal Mimaroğlu, Türkiye'de 
arabeskin simgesisayılan lahmacunla Mozart arasında 
bağ kurarak şunları söylemektedir: 

..."Lahmacunla alıp veremediğin nedir?" diye 
sorduklarında "Mozart'la neyse o" diyorum. 
Kısacası, kültür. Birçok tanımı olduğuna göre 
kültürün, bu da onlardan birine uyuyor. 
Lahmacun da Mozart da sınırlarını tanıdıklarında 
ikisiyle de kavgam yok. Başımı çevirir geçerim 
daha olmazsa... Lahmacun fırınlarının en iyisi de 
Mozart'ın fırınıydı. Bugün, lahmacuncular 
loncasının çabalarıyla, Mozart kültürü bütün öbür 
kültürleri yok edip, çağında olduğu gibi tek 
başına egemenlik kurma yolunu tutmuşa 
benziyor. 200'üncü yıldönümü de kutlansa, ağız 
ve boğaz lahmacunu kültürü böyle bir yola 
giremez. Öyle görünüyor ki Mozart kültürü, 
çanına ot tıkanması gereken kulak ve kafa 
lahmacunu kültürlerinin başta gelenleri 
arasındadır... (10) 

Türkiye'de orkestra şefinin oluşturduğu tabu o denli 
güçlüdür ki, şef, orkestra, müzikçiler, müzik 
tüketicileri dışında konser salonu yapımında da 
yönlendirici olmaktadır. Yine Gürer Aykal 
Leipzig'deki konser salonunun benzerinin Ankara'da 
yapılmasına önayak olmuştu. Fakat bu taklit proje, 
Mimarlar Odası'nın zamanında ve yerinde 
girişimleriyle önlenince "...konser salonu bizim 

_ enstrümanımız..." gerekçesiyle ısrarını sürdürmüştü. 

Türkiye'de "ilk kadın..." olmak sanatııiteliğini ikinci 
plana itmeye neden oluşturabiliyor. Orneğin Inci 
Ozdil ilk kadın orkestra şefi olarak lanse ediliyor. Bu 
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yapılırken ağırlık noktasını cinsel ayrım oluşturuyor. 
Oysa Özdil'in sanatsal düzeyi irdelenmeli, 
tartışılmalıdır, "ilk kadın'orkestra şefi" olması değil... 

Türkiye müzik ortamında "eleştirilememezlik" 
yüceliğine dayanan tabusal nitelik, bir yandan da 
ekonomik çıkar kaygısından kaynaklanmaktadır. 
Klasik müzik ortamı, eğitimden yoruma tam anlamıyla 
devlet desteğinde olduğundan, genel bütçeden 
yapılan harcamaların minik bir yüzdesi bilet ücretleri 
ile geri gelebilmektedir. Bu nedenle, eleştiri ile 
oluşturulabileceği düşünülen engeller, bu ödeneği 
sınırlandırabileceğinden, sanatçı ortamı aşırı tepkisel 
ve duygusal bir kalkan oluşturmuştur. 

Gerek özenti, gerek "ilk" olma tutkusu ya da maddi 
çıkar kaygısı ile oluşturulan "eleştirilemezlik" nitelikli, 
"egemen olma" yaptırımına sahip tabu, müzik 
ortamında kalite kaybına neden olmaktadır. Çözüm, 
bürokrasiden estetiğe uzanan çok yönlü çalışmalarda 
ve hepsinden de önemlisi nesnel bakış açısının 
oluşmasında, sanat tüketicisinin bilinçlenmesinde ve 
amatör tabanın oluşturulmasında saklıdır. 
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. THE TURKISH MUSICAL 
SCENE: TABOOS ARISING 
FROM AFFECTATION 

Ümit Gültekin 

Prior to exploring music in a Turkish context 
(whatever the specific setting), it is advisable to recall 
certain points. The music of Turkey is distinct in 
important ways from that of the West, the most 
obvious difference being in the scales employed. The 
use of 24- and Sil—tone scales in traditional musical 
forms immediately sets them apart from the IZ-tone 
scale of the West.(1) Another difference is that apart 
from simple—signature rhythms there are also 
compound-signature rhythms. Such unequal rhythms 
are seen most clearly when the audience claps along. 
Yet another difference is seen in tonality, for whereas 
the West recognizes major and minor, Turkish music 
has a large range of matem. Needless to say, the 
musical sys tem embracing these phenomena has also 
developed its own families of instruments and vocal 
styles. If we divide music into its most obvious 
general branches, Classical, Popular and Folk, a 
Wes'terner will see no great difference in the systems 
of sound represented by these. In Turkey, however, 
not only these divisions, but also various subdivisions 
(whether meaningful or not) involve differences in 
system. Musical education in schools has, in important 
ways, run aground because of these differences, both 
among instruments and among systems of sound. 

The fact that Turkey does not yet have a fully settled 
musical terminology also creates problems, especially 
for scholars and researchers; and one senses affectation 
in the naming of musical genres. It is indeed 
terminologically strange to label our folk music as 
“Turkish People’s Music” and our classical music as 
“Turkish Art Music,” however much both coinings 
have now been adopted by the public thanks to the 
broadcascs of Turkish Radio and Television. Once 
that was done things got really out of hand, with folk 
music being further subdivided as “Modern Turkish 
People’s," “Original,” “Mediterranean” and the like. 
Most recently, the misnamed “Arabesk” and "Turkish 
Art Music” genres have been given a dash of “Pop” to 
become a new genre called “Fantasy," which privately 

owned radio and television have contrived to make 
popular. Affectation rears its head when the fasıl style 
of rendering is ignored in “Historical Turkish,” 
“Classical Turkish" or Diem; music, and equally so - 
when the aşık (minstrel) tradition is ignored in folk 
music. When these genres are presented on television, 
cr by state, university or municipal ensembles of 
various types, it has long been the custom to adopt a 
seating arrangement proper to a symphony orchestra. _ 
For centuries traditional genres of music existed 
without being written down, as pointed out by Cem 
Behar: 

“...This should not be viewed as a merely 
symbolic change of places. Memory had ceased 
to be simply a technical tool or the boast of 
individual musicians, to become a uniting 
principle which governed the creation and 
banding down of music as well as its 
performance and interpretation, placing its stamp 
on the very way of life of the musicians. Indeed, 
this principle of memory is an unwritten 
fütüvvetname* (* document setting forth the 
ideals and practices of a guild) of Classical 
Turkish Music, its composition extended over 
five centuries. It is this unwritten constitution, 
and mct some special talent or transitory 
individual aim, which Ekrem Karadeniz has in 
mind when says “Turkish Music is Celestial."(2) 

In these remarks we sense a kind of paradox: Turkish 
Music arı unwritten constitution; a gift from heaven, 
yet enduring and not limited to talent. Traditional 
music is made up of short pieces based on words and 
of short duration, incorporating repetition. They are 
thus easy to memorize, and can be performed by 
heart. Nevertheless, ensembles choosing the 
symphonic seating arrangement are provided with 
music stands, and thus “use” printed music. They 
seem to be enamoured of the music Stand from a 
Conviction that, since reading music must require a 
certain amount of education, the sound that results 
must be serious and deserving of respect. A widely-- 
recounted humorous story tells how written music fırst 
came into the picture: One of the most popular forms 
of entertainment on Ramadan evenings was the fanta, 
and before the soloist came out the instrumentalists 
would take their places in front of the stage. Then a 
hand would emerge through the still-closed curtain 
giving a batch of sheet music to the violinist (who 
must have acted as concertmeister in the orchestras of 
that day). He would very seriously distribute this- 
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sheet music to the other instrumentalists, who would 
set it up on their stands and start to play once the 
soloist was on stage”. Yet strange to say, these 
musicians would be playing from memory rather than 
from the music, so that the whole ceremony was a 
charade, a kind of affectation. After the fasıl and âşık 
traditions had been abandonned, symphonic seating 
adopted, and sheet music been placed upon the 
stands, it was the turn of the conductor. Until he 
made his appearance on the scene, time had been 
beaten out for traditional ensembles by a rhythm 
instrument. The activities of Münir Nurettin Selçuk 
and Muzaffer Sarısözen had made it conceivable to 
have a conductor for traditional groups, and the idea 
was gaining adherents. The musical scene in our day, 
with its pronounced affectation, simply does not admit 
of a conductorless performance of traditional music. 

When does affectation become emulation? The desire 
to be like another can play a very positive role in 
musical education, if students emulate the great 
performers. Indeed, the image a student has of which 
performers to emulate may change with the years. In 
any case, the goal is for the student to gradually 
deveIOp his or her own style of interpretation. 
Unfortunately, the musical education system in 
Turkey encourages affectation rather than emulation, 
for the end result is show, not originality. If a child ' 
plays an instrument, this becomes a chance for the 
parents to show him off to guests. Photographs are 
taken, not of the child actually playing his or her 
instrument, but posing with it as if playing. These 
pictures feature a sitting posture or grip on the 
instrument which is improper for playing, or sheet 
music which is not actually being followed. Some 
politicians, wishing to set an example with their family 
lives, trot out musical members of their family for the 
media to use in generating an image of well- 
roundedness. From small family gatherings to TV 
programs, children are encouraged to dance or perform 
music, but this is a sign of affectation rather than a 
genuine wish for them to develop their talents. 

Music in the West has also known the phenomenon of 
affectation. For example, orchestra conducting as an 
affectation goes back to Baroque times. Jean-Baptiste 
Lully (1632-1687) conducted his orchestra with a 
sharp—pointed baton. While leading the orchestra in Ts 
Daum, to celebrate the king’s recovery from an illness, 
Lully managed to wound his leg with the baton, and 
died of gangrene in his fifty—fifth year.(3) As far as we“ 

know, he was the first orchestra conductor to die of 
injuries incurred on the job. 

When orchestras swelled in size during the Romantic 
Age, their conductors gained in importance and 
prestige, acquiring the status of leaders and, in 
proportion to. their power, becoming a kind of musical 
taboo. Their attitudes sometimes were reported in the 
popular press, or became the stuff of anecdotes 
belonging to music history. Kurt Masur, who in our 
day has been nominated for President of Germany, 
and holds the fate of two orchestras in his hands, has 
said the following: . 

“An orchestra condu etor should be a sort o 
spiritual leader. He must see to it that the 
musicians know how he wants each piece to be 
played."(4) * 

Masur extends this spiritual leadership to the 
audience as well, at least to those who cough during 
the performance: 

“Concentration makes for health. If you 
concentrate on the music, your cou gh will go 
away.”(5) ' 

The musicians, on the other hand, have no such 
aspirations to leadership. One example is violist Ruşt 
Güneş, who expresses his attitude plainly: 

“In my Turkish passport my occupation is givet 
in huge letters as 'Worker.’ That’s right, I see 
myself as a musical worker. When I got here in 
the 19705 I didn't have a job. It was with the 
Royal Opera Orchestra that I first landed a spot. 
"Then, as you say, I became first violist with 
various ensembles. The only battle was the 
orchestra auditions. My feeling is that being a 
foreigner had no effect on the outcome."(6) 

Conductors have a major say in who will'be hired in 
an orchestra. Many recall Karajan’s resistance to the 
hiring of a female musician for the orchestra of which 
he was “spiritual leader.” 

The_hierarchy of taking a bow at the end of the 
concert goes according to taboos based on affectation. 
All such “rights" reside with the conductor, and the 
musician who has played without producing one false 
note must wait for. the conductor’s permission to . ' 
respond to the applause. The latter may deign to 
congratulate the first violinist, or signal for the heads 
of section to rise. All of this represents a sclerosis of 
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traditions dating back to the 19th century, and we find 
a similar attitude in the preparing of announcements, 
posters and concert programs, on which the 
conductor’s name is usually in larger print than that of 
the composer. Traditions of affectation made it taboo 
to change the distribution of roles among instruments 
in 19th-century orchestration, so that some 
instruments have been blunted in their use. In opera 
orchestras especially, sorne instruments seem to be 
there only to produce sound effects. Chamber music 
has also fallen under this pal]. It-would be all but 
blasphemous, for example, to conceive of a quartet 
composed for violin, tuba, marimba and kettledrum. 

Luigi Russolo, writing the Futurist Manifesto in 1913, 
vividly expressed his thoughts on the matter: 

“It is impossible to respect an orcheStra which 
expends so much effort to produce such 
miserable acoustic results. Can anything be more 
ludicrous than twenty people going all out to 
bolster the plaintive meowings of a violin? Such 
bold words will no doubt make the music freaks 
jump in their seats. But in this way the concert 
halls will be somewhat roused from their 
semi-slumbers.” (7) 

Although it has been more than eighty years since 
Russolo lodged this complaint, very little change has 
been made in the composition of the classical 
symphony orchestra, for this composition was in fact a 
taboo. Turkey at any rate has no amateur constituency 
for music, and chamber music, that indicator of 
conoisseurship in the listener, is always poorly 
attended. In such a milieu, where the state dominates 
utterly and the musicians in the orchestras are all civil 
servants, inevitably the repertoire is drawn largely 
from the Romantic period. On this subject Ahmet 
Yürür has said the following: 

“Although in [Turkey] twentieth-century music 
is, in terms of concert repertory, confined to a 
few marginal pieces, we should not immediately 
conclude that this is true everywhere in our age. 
In Western countries, for example the U.S.A., 
there are broadly two sorts of “art music” events, 
one known as mainstream, the other as 
alternative music. Mainstream is followed by the 
masses, and tries to survive under market 
conditions, although when this proves impossible 
donations from the wealthy serve to fund 
concerts, which naturally feature the 
Enlightenment enthusiasms of Brahms, 
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Tchaikovsky, Beethoven and so on. In Turkey 
this is what we mean by a “concert.” But in 
those countries there is also alternative music, 
and that’s what is missing here.”(8) — 

From the bureaucratic standpoint there are, in. 
Turkey, “administrative” rules for symphony 
orchestras and “artistic” rules for the operas. However, 
these rules embrace a variegated guiding group _ _ 
outside the institutions: critics, listener 
representatives, sociologists, psychologists, and others. 
The conductor, that supreme commander, not only 
dictates to his orchestra but may also criticize the 
consumers of music. Gürer Aykal, for instance, in an 
interview with Filiz Ali had no compunctions about 
saying: 

“There is no one whom I pity more than the 
person who goes through life without knowing 
the pleasures of Mozart. All one has to do is 
listen. The first time he won’t understand, the 
second time, even the tenth time he won’t 
understand; but on the fifteenth time he (or she) 
will begin to experience this music. From that 
point on he’ll look at schoolbooks differently. 
His way of walking will change, along with his 
view of the world.”(9) 

Composer İlhan Mimaroğlu, on the other hand, sees a 
connection between Mozart and lahmamafüa small 
variety of pita with spiced ground meat, widely 
enjoyed in Southeastern Turkey [home of the 
Arabesk singer İbrahim Tatlıses] and considered by 
some to be rather infra dig.) that symbol of Arabesk: 

“People ask me, ıWhat have you got against 
!aâmacan?’ and I tell them, 'The same thing I’ve 
got against Mozart.’ In a word, culture. There are 
several definitions of culture, and this fits one 
of them. As long as lahmacun and Mozart stay 
within bounds, I have no grudge against 
either of them. If nothing else, I can look away 
and walk by. (...) The best of all the 
laıimacaam'es was Mozart’a. Today, thanks to the 
efforts of the lafmacun guild, the Mozart culture 
seems destined, just as in his own time, to 
eliminate all the others and stand alone. Even if 
it celebrates its 200th year, the culture of 
alimentary lahmacun could never go this route. It 
would seem that the Mozart culture stands right 
up among those cultures of auditory and mental 
!aâmacwr which need to be put in 
their place.” (10) 
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In Turkey, the taboo fashioned by orchestra 
conductors is so powerful that a conductor can call the 
tune not only where the orchestra, musicians and 
listeners are concerned, but also in the building of 
concert halls. Gürer Aykal at o““ıîe point tried to 

*instigate the building, in Ankara, of a concert hall like 
that in Leipzig. When this imitative project was (quite 
properly) headed off by the Chamber of Architects he 
Still insisted, on the grounds that “to us, a concert hall 

' is an instrument." ' 

Being “the first woman ever to...” can push 
performance into the background, at least here in 
Turkey. İnci Özdil, for example, is being 
launched as the first female orchestra conductor in 
this country. Here we have a focus on sexual 
difference, rather than on the artistic qualities which 
ought to be the subject of discussion. 

Taboos in the Turkish musical setting, which depend 
on some exalted state beyond criticism, are also rooted 
in economic intereSt. Education in classical music 
relies entirely on state support, with ticket sales 
feeding back only a tiny percentage (compared to 
what is spent) into the government budget. Therefore 
criticism is seen as something which might ultimately 
result in a diminishment of funding for music, and the 
artists in question are highly emotional about it, highly 
resistant. 

Whether it arises from affectation, a rage to be first, or 
economic interest, taboo not only puts one beyond 
criticism, but also bestows the power to impose 
sanctions, and this results, finally, in a loss of musical 
quality. The answer lies irı diversification along a 
whole gamut frbrn bureaucracy to aesthetics; in the 
development of an objective ou tlook; in the creation 
of a mare aware consumer for this art; and in 
generating amateur grass roots. 
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VÜCUT YE TEMSİLLERİ: 
SANAT, ISLAM 
VE MODERNITE 
Farid Zahi 

Önsöz 

1. Arap ve Müslüman ülkelerde, modern sanat, bu 
toplumların aydınlarını ve sanatçılarını harekete 
geçirten sosyo-kültürel kaygılarla sıkı bir ilişki 
içindedir. Kutsal olgusu, toplumsal ve ahlâki düzenin 
düzenleyici organı olarak, halen günümüzde bu 
kültürlerin temel bileşimlerinden biri olmaya devam 
ediyor, ve bu arada cinsel davranışlar, inançlar ve 
siyasi yönetim biçimleriyle ilgili sorunlar üzerinde eski 
tartışmaların sürüp gitmesi de laikliğe doğru gidişi 
frenleyerek birçok toplumu hâlâ etkiliyor. Bu 
çerçevede, imge ve ondan kaynaklanan hayal gücüyle 
ilgili sorunları (örneğin peygamberlerin resmedilmesi) 
olduğu kadar, varlığını heryerde duyuran Müslüman 
kutsalının yol açtığı sorunları da sürekli gündemde 
tutan temel dayanakların neler olduğunu anlamak için 
Arap sinemacıların (Y. Şahin'in Göçmen filmi hala 
hafızalarda tazeliğini koruyor) karşılaştığı sorunları 
hatırlamak yeterli sanıyorum. 

Böyle bir gözlem, bu toplumlardaki kültürel ve 
sanatsal üretimin kendine özgülüğünü doğrulamamıza 
ve İslam kültürüne özgü haram kavramı içine tabu 
kavramının evrenselliğini yerleştirmemize olanak 
sağlamaktadır. 

2. Modern Arap sanatsal deneyimi, vücut, özne ve 
simgesellik sorunlarına giderek artan bir ilgi 
gösteriyor. Vücut ve vücutla ilgili görünüm stratejileri, 
bireylerarası yayılımları, jestsel iletişim, vücudun 
mahremiyeti ve tutkuları gibi konular, gerçekçiliğin ve 
siyasi ideolojizmin egemenliği altında, sanatsal 
yaratının dışında, dahası tamamiyle gölgede kalmış 
konulardır; sanki böyle bir ilgi sadeüe duygusal bir 
edebiyat ya da erotik ve sapkın bir sa hat üzerinde 
odaklanmak durumundaymış gibi. Nitekim, varlığın 
ve kültürel yaratının sahnelenmesinde özne ve vücut 
sorununa gereken önemin verilmesi için pek çok 
kültürel ve siyasi çalkalanmayı beklemek gerekti. 

Bununla birlikte, geleneksel Arap—İslam kültüründe 

vücut sorunu herzaman en çok tartışılan konulardan 
birisi olmuştur. Peygamber geleneği ile ilgili hadis ve 
sünnetler okunduğunda şöyle bir sonuca ‘ 
ulaşılmaktadır: vücut, ibadetlerin ve toplumsal 
ilişkilerle ilgili davranışların çoğunluğunun 
yapılmasına imkân tanıyan maddi ve simgesel bir 
mekândır. Bu nedenle, Hıristiyanlıktakinden farklı 
olarak Müslüman kutsalı, vücudu kendi alanı içinde 
düşünür ve kutsal ile profan (kutsal olmayan) arasında 
din tarihçilerince uzun süre öğütlenen bölünmeye 
hoşgörüyle yaklaşmaz (1). 

İslam, sanat ve temsil 

İslam uygarlığı gelişiminden bu yana, imge açısından 
zengin bir mirasa sahip olmuştur: çiçek motifleri, 
minyatürler, hayvanlar, halifeler, kadın vücutlarını ' 
temsil eden heykeller gibi... Emeviler (ve daha sonra 
Fatimiler) bir yüzyıldan daha fazla bir süre saraylarının 
iç avlularında ve hatta banyolarında bu temsilleri 
kullandılar. İnsan ve diğer canlı varlıkların (2) gerçekçi 
bir biçimde temsil edilmesine dönüşle birlikte, çok 
sayıda ressamın (3) (en ünlüsü Al Wâsite [4]) güzel 
örnekler verdiği bir desen sanatı da gelişmeye başladı. 
Bununla birlikte, bu figüratif eğilime paralel olarak 
daha sonra çağın İslam sanatını da bir ölçüde temsil 
edecek olan "soyut" bir sanat da sürekli bir gelişim 
gösterdi. 

Böylece bu tür bir eğilim, İslam uygarlığına özgü 
sanatsal biçimlerin iç gelişim ve evrimiyle belirlenmiş 
olmaktadır. Bu da bu uygarlığa, bugünkü deyişle, 
işaret denmesine yol açacaktır. (5) 

Şimdi, daha yakından İslam'ın imge karşısındaki 
tavrını görmeye çalışalım. 

Kuran, imge sorunundan sadece insanın ve evrenin 
yaradılışı çerçevesinde söz etmektedir (6). Netice 
itibariyle, Allah, insana kendi imgesini olduğu gibi 
veren bir biçimleyicidir. Bu imge, gerçekte tanrısal 
öznenin varlığının bir kanıtıdır. İnsanın imgesini 
biçimlemek eylemi, o halde bir yaratma eylemidir. Bu 
nedenledir ki, Allah biçimleyicidir ve bu niteleme 
O'nun 99 yüce adından biridir. 

Daha çok sünnetlerde (peygamberin hadis ve 
uygulamalarında) imgenin yasaklanması 
vurgulanmaktadır. Herşeyden önce şunu hatırlatalım 
ki, "süra " sözcüğü (imge), ilginç bir biçimde, insan 
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bedenini, insanı, yüzünü, yazıyı, putu, heykeli ya da 
resmi yapılmış şeyi, deseni ve zihinsel ya da retorik 
imgeyi belirtmektedir. Ancak, böylesine çok anlamlı 
bir zenginlik karışıklığa neden olmakta ve ister 
istemez sözcüğe anlamsal bir belirsizlik katmaktadır. 

Peygamberin imge konusundaki tavrı şöyle 
özetlenebilir: 

— Sapkınlık ve baştan çıkmakla bir t_utulan imge, 
kendisini üreten kişinin ona hayatın canlandırıcı 
ruhunu kazandiramadığı, veremediği için kabul 
edilemez. Öte yandan, imgenin sapkınlığı, tanrısal 
yaratıcı ile eş tutulamaması yüzündendir. O halde, 
yaradılışın açıklığı ve tekliğini sadece "dhât ilâhiyya" 
(tanrısal özne) da muhafaza etmek söz konusudur. 

- İmge, baştan çıkma, çıkarmadır ("fitna"); çünkü, o, 
Müslümanı inançlarından, görevlerinden ve günlük 
dinsel işlerinden alıkoymaktadır. Bu konuyla ilgili bir 
olay, desenli bir kıyafet giymiş olduğu halde namaz 
kılan peygamberin başına da gelmiştir. Bir başka 
hadis, yasaklamanın hiçbir şekilde "raqm"ı (yani her _ 
türlü soyut resim) kapsamadığını belirtmektedir. 

- Ünlü bir hadiste, peygamber imge yaratıcıları 
("musavvirin" - biçimleyici) dövmeli ve dövmeci kadın 
için lanet yağdırır ve şöyle der: "içinde bir imge ve bir 
köpek barındıran eve melek girmez." Neden, yapay 
imgeyi dövmeyle ve köpeği de imgeyle birleştirmeli? 
Kuşkusuz, bu sorunun cevabı peygamberin şu 
öğütünde gizlidir: Din, doğaldır. Aynı zamanda, vücut 
"süra" gibi kendi özüyle kutsallaştırılmıştır. Diğer 
yandan, köpek, Şeytan'ın ve sürekli değişimleri içinde 
cinlerin büründükleri biçimlerden biridir. Oysa, 
köpek, Arap kültüründe vahşi ve evcil hayvan arasında 
(7) melez bir hayvan olarak düşünülmektedir. Cinler, 
öz olarak "süra" (imge) olduklarından (bu nedenle; 
"yatasawwarun" denir). Görünür olabilmek için bir 
imgeyle bütünleştikleri farzedilen hayali varlıklardan 
(melekler, cinler, canavarlar ve şeytanlar) bütün 
maddiliği içinde insanı ayırdetmek amacıyla imgenin 
yasaklandığı da iddia edilebilir. 

- Bununla birlikte, peygamberin karısı Ayşe ya da kızı 
Fatma tarafından nakledilen bir kaç hadis, imge yasağı 
konusunda çok katı değildir. Gerçekten de, 
peygamber, Ayşe'nin, daha önce yırtmış olduğu boyalı 
(desenli) bir kumaşla yastıklar yapmasına izin 
vermiştir. Bundan başka, peygamberin bu yastıklara 
sırtını dayadığını ve onun, yüzlerini bir boyayla 

kapatmak kaydıyla canlı varlıkların imgesine 
hoşgörüyle yaklaştığını belirtmektedir. (8) 

O halde denebilir ki, imgenin gücü, mimetik niteliği, 
bakış üzerindeki etkisi ve simgesel çağrışım yaptırma 
gücü İslam'ın imge konusundaki tavrına temel 
oluşturacak faktörlerdir: Bununla birlikte, İslam'ın 
putperestlikle savaştığını ve her türlü temsilin 
ötesinde görünmez bir Allah'ın varlığı için çaba 
gösterdiğini hatırlatalım. Bu, bize, Peygamberin kendi 
evinde neden Ayşe'ye imgeyi muhafaza etmesine izin 
verdiğini ve neden onun bebeklerle (imgeler) 
oynamasına pek karışmadığını anlamamıza imkân 
tanımaktadır. Peki, bu noktada, güzel ile kadınsılık 
arasında bir bağ olduğundan söz edilebilir mi? Her ne 
olursa olsun, pekçok "fukahâ"nın bizi kendisinden 
mahrum etmek istediği ve Müslüman sanatçıların da 
olduğu gibi izleyemedikleri imge toleransını aslında 
kadına borçluyuz (9). 

İmgeye oranla, haram, kutsalın belirsiz bir ifadesi 
olarak karşımıza çıkar; bu belirsizlik, haramla (meşru 
olmayan) müsaade edilmiş arasında gidip gelen 
vücudu özellikle etkiler. Kutsal ile profan'ın iç içe 
olduğu bir yer olarak vücut, kutsal olana bulaşmıştır ve 
tümüyle onun diyalektiğine açıktır. (10) 

Vücut ve resim: düşler, aynalar ve dolaylı 
yasal—taşma 

Vücut her türlü mimetik (benzerleşme) gerçekçiliğin 
ötesinde bir varlıktır. Çok anlamlı yapısı, onu gerçekle 
gerçek olmayan, sözle sessizlik, müsaadeyle yasaklama 
arasında bir yere yerleştirir. Böyle bir konum kendisini 
tümüyle işlediği konunun içine sokan ressamı 
sübjektif bir fenomenle diyaloğa götürür. 
Resmedilmiş vücut kendisine hem bir alet, hem de bir 
imge bulur. O, o halde, karmaşık, dahası çok boyutlu 
bir ilişkiyi, çokanlamlılığı içindeki vücutla başlatacak 
olan ressam için bir buyruktur. 

Modern Arap vücut resimlerinde bir yokluk ya da 
eksiklik vardır: yüz. Bu durum, bize, İslam'ın vücut 
düşlemindeki iki önemli temel veriyi 
doğrulamaktadır: 

- Öncelikle, en geniş anlamıyla imge olan yüzün, 
temsil edilemeyeceği ilkesinin sürmesi, 
— Daha sonra, İslam'ın koyduğu biçimiyle kimlik 
ilkesine uygunluk. Gerçekten de, kimlik (huwiyya) 
sadece tanrısal özneye (dhat) ayrılmıştır. Sadece 
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Başkası'nın, burda olmayanın, görülmeyenin kimliği 
vardır. Öte yandan, Kuran, bir tür benzetmeyle yüze 
referans yaparak Allah'ın ölümsüzlüğü üzerinde 
durmaktadır (Sadece Allah'ınm Yüzü bakidir..) 

Yüz, kimliğin ve duyuların doğal yeridir. 0, aynı 
zamanda vücuda anlamını veren şeydir. Bu da, 
İslam'da, yüzsüz vücudun temsilinin neden 
hoşgörüldüğünü açıklar. Böylece, pek çok ressam, 
vücudu, kendisine özgü bir kimlik olarak değil, bir 
hareket gibi işleyerek resimde belirli bir 
gerçekçilikten kaçmışlardır. A. Essayid; Hassani ya da 
Bouhtouri'de vücut, yarattığı geometri, hareket ve 
jestle isteklerini, kabına sığmazlığını ve hayati 
atılımını dışa vurur. Vücudun ve onun güzelliğini 
vurgulayan ressam, çizgiyle onu güzelleştirir ve yeni 
bir duyarlılıkla yükler: renklerin ve biçimlerin 
duyarlılığı. Böylece, vücudun mekânı, üzerinde 
düşlerin, isteklerin, fantazmaların ve kişisel hafızanın 
yer aldığı bir tür parşömen gibi ortaya çıkar. 
Kacimi'nin resminde vücut görünebilirlik ve 
görünemezlik arasında gider gelir. O, "Kozmik trans" 
ve belirsizin mutlak hareketidir. Çevre çizgileri, izlerin 
akışına ve biçimlerin dinamiğine karışmak için gözden 
yitip giderler. Hem açık, hem örtülü olan vücut 
ressamın düşünen tavrında böylece özerkliğini yitirir. 
0, aynı zamanda hem yokluk hem de varlıktır. 

Bu temsillerin ortaya çıkarttığı tartışma konusu, 
kuşkusuz temsilin kendisidir, bu sınırlar ve onun 
”sunduğu imkânlardır. Gerçekte, geleneğin formüle 
ettiği biçimiyle temsilin yasaklanmasıyla ilgili açık bir 
yasakaşma yoktur. Tersine, ressam, bu anonim, 
çarpıtılmış, kadavrayı andıran, örtülü ve soyut vücutta 
kendi modernitesini bulmuş gibidir. Hatta, diyebilirim 
ki, ressam, bu nötr vücutla olan ilişkisini muhafaza 
ederek, onu bir kurban haline getirmişe 
benzemektedir, özellikle de kurbanın, başın Vücuttan 
ayrılması yoluyla ölümle kurulan doğrudan bir ilişki 
olduğu düşünülürse... Bu öyle bir kurban ki, ressamın 
vücudunun kendisinden bir iz taşıdığı (sünnet) bir 
başka simgesel kurbana eklenir. 

Peki, yasakaşma nerede gerçekleşir? 

Yasakaşma, öncelikle bakışa yasaklanmış bu vücudun 
görselleştirilmesindedir. Tasvir edilemez kılarak, 
vücudu bakışa sunmak; resmin yöneldiği doğrultu ve 
bu anlaşılmaz varlığı anlaşılır kılmak için seçilen 
anlamdır bu. Gerçekten de, bu tuvaller önünde 
bakışın izi, bir okuma, dahası tabloyla ona bakan 

arasında bir yüz yüzenin yaratılmasına çağrı olur. 
Belirli bir anlam yaratıcı ve aynı vesileyle vücuda 
yüzünü sunan bir karşılıklılık. Böylece resimsel bir 
çabayla yaratılmış olan alıcı bir anlamda tercümandır 
da; ondan, vücuda simgesel karakterini vermesi ve 
onu kendi kaderiyle özdeşleştirmesi istenir. 

Vücut yasağının İslami anlayışta aşılması sapmalarla 
da, yani vücuda İslami açıdan bakışın dayandığı 
temelleri koruyan bu dolambaçlı yolla da, başka bir 
deyişle, bu temelleri, _özellikle izleyici — aktörün 
plastik dünyanın anlamı ve anlamsızlığına katılımı 
açısından, tersine çevirerek de gerçekleştirilebilir. O 
halde, burada ikili bir durum söz konusudur: bir 
yandan yasağı açık bir biçimde tartışma konusu 
yapmamak, onu bozmamak, gizlice aşmamak gerekir 
(11), diğer yandan da onu, vücuda hafızasını, en temel 
ifade gücünü verebilecek bir estetik gerekirliğe 
dönüştürmek zorunluluğu vardır. Bu karmaşık iş, yine 
bir yandan plastik esere halk sanatlarının, onların 
işaret ve simgelerini izleme imkânı verir, diğer yandan 
da, vücudun ve isteğin bir kutlama nesnesi olarak 
algılandığı bir moderniteyi gözardı etmemesi 
gerektiğini hatırlatır. 

Resimsel vücut ve moderniteden beklentiler 

İmgenin sıklıkla, birbirinden kopuk bir görsel diller 
yığını haline geldiği .bir işaret uygarlığı geleneğine 
bağlı olan ve renk ve biçim sanatının Batılı, modern 
bir yorumuyla yetişmiş Fas'lı ressamlar uzun bir 
süredir belirli bir "soyut" resme yönelmişe 
benzemektedirler. Bu "soyut" resim, özellikle ışığın, 
çizginin, biçim ve kompozisyonların, vücudun hareket 
imgesi veren görüntüsünün ve simgesel karakterli 
belirli bir geometrinin ön plana çıkarılmasıyla dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte, simgesele doğru giden 
bu yönelişin, ancak işaret ve onun anlamlı ifadesi 
üzerine yapılacak çalışmalarla gerçek somut anlamını 
bulacağı açıktır. 

Fas'lı ressamlar izin büyüsüne, bu izin taşıdığı ve 
sürekli olarak yeniden yarattığı belleğe çok duyarlılar. 
Kaligrafi, minyatür, dövme ve halı sanatıyla 
damgalanmış bir toplum içinde yaşadıkları için, 
konularını bu alanlardan seçerler ve düş güçlerini 
buralardan beslerler. Bu nedenle, en soyut 
denebilecek tablo, bir gerçeğin ve bir düşlemin 
yansıtılması esas_ını temel alır. Resimsel uğraş içinde, 
böyle bir karışım, Khatibi'nin adlandırdığı biçimiyle 
"bi—pictura", yani kendine özgü, iz ve gelenek olarak 

277 



zengin bir kültürle, düşünce ve plastik yaratı alanında 
belirli bir modernizmle belirlenmiş görsel ve 
kavramsal bir kültür arasında kalmış bir tür 
"bilinguisme" (iki dillilik) tir. Bununla birlikte, bu 
resimsel iki dillilik eserin kendi içinde de aranmak 
durumundadır: o, öncelikle konu, biçim ve renkler 
arasında yaratılan dinamikle, daha sonra da "gerçekçi" 
motiflerin kullanılışıyla, yani vücut ve gerçek 
kavramının parçalanmasının bir sonucu olarak, 
kendisini gösterir. Eğer bu noktada, daha önceden 
kazanılmış bir şeyi değil de tuvalin kompozisyonunu 
karakterize eden girişimlerin tümüne stil diyorsak, bu 
nitelik vücut resmine iki farklı stil kazandırır. - 
Formalist nitelikli olan ve bir grup azınlık ressamda 
(Melihi, Rabie) görülen birinci stilde, simgesel ve 
anlatımcı değeri, belirli bir anlam içeren biçim ve 
renklerin hareketini anlatmaya elverişli bir yorumdan 
yararlanarak eserin alt katmanlarında aramak gerekir. 
ikincisine gelince; o, dünyadan, vücuttan ve gerçekten 
kaynaklanana yönelik melez bir stildir. İşaret - simge 
olmuş, ve herşeyin ötesinde kompozisyon ve konu, 
ritm ve biçim ve hareket kaynağı olmuş vücut ' 
tematiğini (konu), işte bu resimsel uygulamada 
buluyoruz. 

Fas'ta yeni bir araştırma ve deneyim ulku olarak 
ortaya çıkan bu akım hayatın ritmi ve- çeşitli 
ayrıntılarına bir açılış olmuştur; bu akımı özellikle 
bedensel alanda temel olarak var olan, iç irkiler, 
şiddet, anlaşılması zor derinlikler, söz ve onun 
fantazmalarıyla ilgili konuları yeniden ele alır. Bu 
geniş açılım içinde, bedensel olanı yakalayabilmek 
konusunda yapılan her türlü doğrudan ya da 
dolambaçlı girişimler belirli bir yorumu da 
beraberinde getirmiş tir. Her yorumun, varlığın en 
temel düşüncesine bir çağrı olduğu düşünülürse, 
vücuda dönüşün bir parçalanma olgusuyla yüz yüze 
gelmek olduğu, kimi zaman da dinsel, mistik ya da 
büyülü bir simgeselliğe adanmışlık olduğu açıktır. 

a. Simgesel vücut: 

Chebâ, Mollakh, Belkahia ve Hamidi'nin tablolarında, 
vücut, fantazmalar, düşler ve isteklerin yansıtılmasını 
sağlayan plastik bir referans gibidir. Kimi zaman, 
vücut, halk sanatlarının ve onların iz ve simge 
açısından zengin repertuvarının geometrik verilerine 
göre yeniden çalışılır, kimi zaman da, parçalanır ve 
tablodaki plastik biçimlerin içine yerleştirilir. 

Örneğin, Belkahia'da vücut, tablonun öznesi ve 

konusudur; çünkü Fas'ta geleneksel el sanatlarında 
kullanılmakta olan, kına gibi maddelerle ince deri 
üzerinde çalışma, öteden beri vücudun ve yazının 
korunması amacına yöneliktir. Derinin ve kınanın 
simgesel karakteri bütün güzelliğini teşhir eden kadın 
vücudunun içine hapsedildiği (ve deforme edildiği) bu 
yuvarlak biçimlere eklenen bir özelliktir. O halde, en 
derin bilinçaltı isteklerle dolu bir düşsel vücut 
sözkonusudur. Burada ortaya çıkan simgesellik cinsel 
karakterlidir. Oysa, temelde bedensel bir deneyim 
olan cinsellik, Ara p—Müslüman toplumlarda kurallara 
en çok bağlanmış bir konudur. Bu nedenle, kadının 
cinsel organı, sadece bir istek nesnesi olarak değil, 
aynı zamanda çocukluğun ana kucağı ve özellikle de 
yaradılışın sır dolu derinliğidir. Bu resimsel 
deneyimde (Fas'ta ve Ara p ülkelerindeki en'ilginç 
deneyimlerden biri), yüzsüz vücut, varlığın yüzü, 
varlığı gösterip işaret edenin yüzü, bu yolla da 
vücudun belirsiz, kimliksiz olduğunu sağlayan İslam 
inancını ters yüz eden varlığın yüzü olur. 

Vücudun ve organlarının bu simgesel karakterini 
Mellak ve Cheba'nın resimlerinde sperm ya da cenin 
olarak buluyoruz. Böyle bir saplantı, sanatçının 
bilinçaltından çok tablonun bilinçaltından kaynaklanır. 
Vücut üzerindeki bu benzetmeli çalışma, mistik ve 
halk kökenli bir simgeciliğin derin izlerini taşır. Elin, 
gözün değer kazanması (Ahardane'in resimlerinde 
görüldüğü gibi) Sufi düşüncesinin temelinde yatan ve 
evrene kozmik uyumUnu kazandıran parçalanma 
ilkesine ulaşır. Öte yandan, psikanalitik bir okuma ' 
biçimine fazla yönelmeden denebilir ki, burada 
aslında yazarın mahremiyetine dayanak oluşturan düş 
dünyasının güncelleştirilmesi söz konusudur. - 

Buna mukabil, Kacimi'de vücut şiddete dayalı bir 
yasakaşma görünümündedir. Vücut, kendisini 
boyutlarının dışına fırlatıp'atan bir fışkırma içinde 
doğar ve yeniden doğar. Başdöndürücü bir hareketle 
dünyanın vücuduyla haşır neşir olma isteği, bu hemen 
uçup giden mekânı resimleyebilmek için bir araya 
toplanmış. hatlar, çizgiler kullanmak kendi içinde 
estetik bir girişimdir. Görsel ve plastik gerekirliliklere: 
yani, sayısız kombinezonlara olabildiğince bağlı 
kalınarak vücuda ulaşmak ve onu bu birbirine girmiş 
çizgilerin içinde tanımak mümkündür. Vücut gerçekte 
kompozisyon halinde yansır ve o, doğanın görünen 
halinden başka bir şey değildir. Yaratıcılık yaratılmış 
olanı, yani varlığı aşar, ondan daha fazla bir şey olur ve 
varlığı istek ve estetik nesne olarak iki defa 
değerlendirir. Eğer, temsili Sahneye yapılan gönderme 
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tümüyle bir yana bırakılmamışsa, bedensel varlığın 
oluşturulması eserin bir iç gerekirliliğidir. 

Vücudun fazlaca işlenmemiş, anlatımcı, dahası "yıkıcı" 
temsiline oranla (Hassani'nin tablolarında olduğu gibi), 
bedenselliğin güzelleştirilmesi gözü rahatsız eden bir 
şeydir ve alıcı açısından yoğun bir yorumlama 
faaliyetini gerektirir. 

b - Yazılı vücut: görünenden okunabilire 

Vücudu yazmak? Evet, dilin ve sözcüklerin yazgısı bu 
sınır - yazıya çok bağlı olduğuna göre ve dinsel ve 
Müslüman Sufi düşleminde harf, evrenin ritmi 
olduğuna göre (13), vücut da dünyanın imgesidir. O, 
dünyayı değiştirir ve kişileştirir. 

Mistik kökleri olan bu harf tutkusu, ressamı bu mistik 
ruhta kendisini, kendi vücudunun ve 
başkalarınınkinin anlamını bulmaya çağırır. 

İster yazılı (kaligrafik), ister çizgi biçiminde olsun, harf 
kullanımı, Arap ressamda, dilin heryerde mevcut olan 
varlığının yerine geçme eğilimini yansitır. Böylece, 
metafizik alanının dışında, jestin büyülü havasını ve 
çizginin hareketini ortaya çıkaran bir biçim olan 
resmedilmiş vücudun yapısına ulaşmış olur. Bununla 
birlikte, sorulması gereken asıl soru şu burada: hangi 
vücuttan söz ediyoruz? Ressamın vücudundan mı, 
evreninkinden mi, yoksa yaşanmış vücudun 
vücudundan mı? Harfle resimlenmiş olan vücut, 
halkın hayal gücü ve onun görsel zenginliğiyle dolu 
kültürel bir vücuttur. Halkın hayal gücünde var olan 
bir yığın imgeyle bir aradadır o. Vücut böylece bu 
hayal gücünün izlerinden yararlanır, ve hem dili, hem 
de okunabilirliliği bozar. Ayrıca, kaligrafık izin 
geometrisi, görülebilirin okunabilir içinde kendine bir 
yer bulabilmesi için vücudun örtülmesini kimi 
işaretlerle vurgular. 

A. Elharin'de, harf mekânın matrisidir. Rengin ve 
hayatın tohumlarının mümkün kıldığı bir yayılma 
içinde yoğunluğu azalır. Harf, kişiselleştirilir, ve 
mekânın plazmasıyla birleştirilir. Vücut burada, vizyon 
ve renktir; o, plastik mekânı taşmışa benzeyen isteğin 
melankolik özüne olan bağlığında yeniden doğar. 

Harfin anlamı çarpıtıldığında, soyutlanması, simgesel 
bir içerik kazanır; çünkü, bu soyutlanma tabloya belirli 
bir kültürel kimlik vererek ve onu, imge üreten bir 

uygarlığı belirleyen şeylerle iyice somutlaştırarak 
renklerin üstüne bir dizi harf yığar. Hariri'nin, 
Gotbiyada H. Chakir'in eserlerinde, harf kaligrafik 
ifadede vücut bulur. Eğer “Kaligrafi" (tam bir 
okunabilirlik örneği de olsa) okumanın ve okuma 
süresinin alışılmış düzenini bozuyorsa, tablonun 
okunabilirliliği, resmedilmiş harfin bedensel 
görünebilirliği lehine tartışma konusu yapılır. Böylece, 
tuval, renklerin ve izlerin hareketli yüzeyinde bir 
harfe dönüşmüştür. 

Bu incelemenin sonunda şunu diyebiliriz, modernite 
yeni olan değil, daha çok, bireysel deneyim ve 
başkasıyla olan ilişkilerimizle pekişmiş ortak bellekle 
kurulan ve belirli bir sürece dayalı bir ilişkidir. Bu çok 
yönlü diyaloğu kurmadan, yasak ilişkisi hiçbir yarar 
getirmez ve basit bir yasakaşmadan başka birşey 
olamaz. Her yasak yasakaşmayı çağ'rıştırmış olsa da, 
her yasakaşma sadece bir cephe alma değildir, ve . 
sadece ya da mutlak olarak daha önceden var olan ve 
tarihsel olarak farklı bir modeli (sözcüğün tam 
anlamıyla gerçek bir devrimden doğmuş model, Batı 
modeli gibi) almak durumunda olmayabilir. Kuşkusuz, 
bu durumda, plastik moderniteyle ilgili çalışmaların 
örgütlediği, bireysel ve kolektif özelliklere göre 
yönettiği düşünülen çok yönlü bir sistem 
sözkonusudur. 

1. Notlar: 

1. Mircea Eliade'in ("Kutsal ve Profan", Folio - 
denemeler 1965, s. 19) ya da Roger Caillois'nın ("İnsan 
ve Kutsal", belli mards- idees, 1950, s. 48) önerilerine 
sıklıkla yapılan göndermeler kutsal ile profanın kimi 
araştırmacılarca doğrulanmış olsa da (J. Chelhold ya da 
Wesenberger) bu iç içeliğini gizlemekten öte geçmez. 
2. E. Lambert, Müslüman Sanatı, S.D.E. Paris, 1960, 
s. 35. 
3. Müslüman sanatının Anadolu'nun en büyük 
uygarlıklarının mirasçısı olduğunu burada vurgulamak 
gerekir. Bünyesinde muhafaza ettiği pek çok unsuru 
hazmederek kendi seçimini yapmıştır. 
Georges Marçais, Müslüman Sanatı,“ Oudrige/PUF , 2. 
baskı, 1982, s. 1. 
4. Bu konuda bkz.: M. Aziza, "İmge ve İslam", m 

' Arap Toplumunda İmge, Albin Michel, 1978, s. 45 ve 
onu izleyen sayfalar 
5. A. Khatibi — M. Sijilmassi, İslam'ın Kaligrafi Sanatı, 
Gallimard 2. baskı, 1994. 
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. 6. Altı Kuran ayeti imgenin bu metafizik yanıyla 
ilgilidir. İmge yasağının açık olduğu tura ayetinin 
tersine (Hiçbir biçimde taştan imge yapmayacaksın...), 
Kuran, insanın tanrısal yaradılışını meşrulaştırmakla 
yetinir. ' 
7. Al gahiz, Kitâb al-hayavan (Hayganların Kitabı), dar 
al fikr, Beyrut, 1976, cilt 6, s. 161. 
8. Burada alıntılanmış bütün hadisler için Buharalı 
Sahih'e ve bu alanda doğrulanmış altı "musnad"a 
başvurdum. 
9. İmge üzerine yapılan her türlü söylemin görsel 
imgeyle sınırlanabileeeğini ve şiirsel ve Sufi 
geleneğinin İslam estetiği alanında dikkate değer 
retorik ve mistik bir kavramı geliştirdiğini de 
hatırlatmak gerekir. 
10. Bu aynı zamanda ]. Chelhcıld'un da gözlemlediği 
şeydir; Araplarda Kutsalın Yapısı, G.P. Maisonneuve 
et Larose, 1964., s. 35. "“ 
11. Bu konu, "Kokulu Cennet" adlı incelemesinde A. 
Khatibi tarafından da gözlemlenmiştir (Şeyh 
Nafzavci'nin erotnloji metni) Bkz. Özel Adın Yarası, 
Dense], 1974. 
12. A. Khatibi—M. Sicilmassi, Fas'ta Çağdaş Sanat, 
ACR, Snehpress, Paris-Casablanca, 1989, s. 24. 
13. Bu konuda bakınız; Kitab al hurüf'a (Harflerin 
Kitabı) in Rasail Ibn Arabi (Ibn-i Arabi'nin 
Mektupları), Dâr Ihye at-turath al'—arabi, Beyrut, 5. d. 
14. Khatibi, a.g.e., s. 224. * 
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LE CQRPS ET SES , 
REPRESENTATIONS: ART, 
ISLAM ET MODERNITE 
Farid Zahi 

L'effet de l'oeuvre d'art, c'est de susciter l'état 
qui est createur d'art, d'ivresse. 

Georges Bataille 
L'etre qui tient tout etant en balance, attire aussi 
constamment l'etant â soi et sur soi, sur soi 
comme centre... le centre ino'ı' de tout risque.... 

Martin Heidegger 

Preliminaire 

l. Dans les pays arabes et musulmans, l'art moderne 
demeure intimement lie aux preoccupations socio— 
culturelles qui animent les intellectuals et les artistes 
dc ces societes. Le sacre (instance federatrice et 
regulatrice de l'ordre social et moral) n'a pas cesse 
d'âtre l'une des composantes essentielles de ces 
cultures, et le prolongement des debats anciens sur les 
questions relatives aux comportements sexuels, aux 
croyances et aux formes de gestion politique, marque 
encore plusieurs societes, freinant ainsi toute 
propension societale vers la la'ı'cite. 

Il suffıt de rappeler les problemes que rencontrent les 
cineastes arabes (le cas de l'Emigre de Y. Chahine est 
encore frais) pour s'assurer des soubassements qui 
reaniment encore les questions de l'image, de 
l'imaginaire qui en decoule (la representation des 
prophetes par exemple) et de l'omnipresence des 
formes du sacre musulman quelle que soil: sa fınalite 
sociale ou politique. 

Une telle conStation nous permet d'attester la 
specificite de la production culturelle et artistique 
dans ces societes et d'ancrer l'universalite du concept 
de tabou dans la notion de harâm propre a la culture 
islamique. 

2. L'experience artistique arabe moderne accorde un 
interât croissant aux questions du corps, du sujet et du 
symbolique. Le Corps eı: ses strategies d'apprence, ses 
extensions interindividuelles, la communication 
gestuelle, son intimite et ses passions, sont autant de 

regions qui, sous la domination du realisme et de 
l'ideologisme politique, sont restees a la marge de la 
creation artistique, sinon completement â l'ombre- 
comme si un tel interet porterait sur une litterature 
sentimentale ou sur un art erotique et pervers. Il a 
fallu attendre plusieurs bouleversements culturels et 
politiques afin que l'on confere a la question du sujet 
et du corps la place qui leur revient dans la 
scenographi'e de l'etre et de la creation culturelle. 

Cependant, dans la culture arabo—islamique 
traditionnelle, la question du corps a été l'une des plus 
controversees. A la seule lecture de la tradition 
prophetique (hadiths et sunna) on aboutirait âla 
conclusion suivante: le corps demeure, l'espace 
materiel et svmbolique par lequel transite la majorite 
des ibadât et mu'âmalât (rituels et echanges sociaux). 
C'est pour cela que, contrairement au Christianisme, 
le sacre musulman inclue le corps dans sa sphere et ne 
tolere nullement la dichotomie longtemps pronee par 
les historiens des religions entre sacre et profane (1). 

Islam, art et representation 

La Civilisation islamique a connu depuis son essor un 
heritage riche en images: hormis les mctifs floraux, les 
miniatures, les sculptures representant animaux, 
califes et corps feminins etaient monnaie courante. 
Les Umavvades (et plus tard les F atimides) ont 
pendant plus d'un siâcle joui de ces representations 
dans leurs palais, leurs patios et meme jusque dans 
leurs bains. Ce retour au mode de representation 
realiste des etres humains et animes (2) 
s'accompagnait d'une florescence d'un art du dessin 
(miniatures) oil excellerent plusieurs artistes (3) dont 
le fameux Al Wâsite (4). N eanmoins l'art "abstrait" n'a 
pas cesse de se developper parallelement â cette 
tendance figurative, pour devenir le representant 
exlusif de l'art islamique de l'epoque. Une telle 
evolution demeure en l'occurrence marquee par le 
developpement interne des formes artiStiques propres 
a la Civilisation islamique. C'est ce qui va valoir â cette 
civilisation l'appellation actuelle de Civilisation du 
signe (5). 

Mais considerons maintenant, de plus pres, l'attitude 
de l'Islam a l'egard de l'image. 

Le Coran n'evoque Ia question de l'image que par 
rapport a la creation divine de l'etre humain et de 
l'univers (6). Par consequent Allah est le muçawwir (le 

281 



façonneur), celui qui a donne 'a l'âtre humain son 
image telle qu'elle est. Cette sura est une preuve deı— 
l'existence du sujet divin (dhât ilâhivva). l'acte de 
façonner l'image de l'homme est par donc un acte de 
creation. C'est pour cela qu'Allah est muçawwir, et 
que cette qualification fail: partie de ses 99 noms 
suprâmes. ' 

C'est plutöt' dans la sunna (hadith et pratique du 
prophete) que l'accent a ete mis sur la prohibition de 
l'image. Rappelons tout d'abord que le mot süra 
(image) designe, curieusement, le corps humain, l'etre ' 
humain, le visage, l'ecriture, l'idöle, l'image sculptee 
ou peinte, le dessin et l'image mentale ou rhetorique. 
Une telle richesse polvsemique prâte â confusion et 
confere au mot le statut d'ambiguite semantique. 

L'attitu de du prophete envers l'image peut ötre 
presentee ainsi: 
— Associee â la perversion et la Seduction l'image est 
refusee â cause de l'incapacite de celui qui la produit â 
y insufler l'âme generatrice de la vie. Par ailleurs, sa 
perversion reside dans l'impossibilite d'egaler le 
createur divin. II s'agit donc de conserver la clarte et 
l'unicite de la creation a la seule dhât ilâhivva. 

- Elle est seduction (fitna) parce qu'elle risque de 
detoumer le musulman de ses crovances, ses devoirs 
et ses rituels quotidiens. C'est en effet ce qui arriva au 
prophete lui-meme en faisant la priere pare d'un 
vâtement â dessins. Un autre hadith Specific que 
l'interdit ne touche nullement le raqm, c'est-a-dire 
toute peinture abstraite. 

- Dans un hadith cela-bre le pmphete lance la 
malediction sur les producteurs d'images (les 
muçawwirin), la femme tatouee et la tatoueuse, p'our 
annoncer: "les anges ne franchissent jamais le seuil 
d'une maison oü Siege une image ou un chien". 
Pourquoi done associer l'image â factice au tatouage et 
le chien â l'image? certes la repense est â dechiffrer 
dans ce pre-cepte muhammadien: la religion, c'est le 
naturel. Aussi le corps se trouve t-il sacralise par son 
essence meme comme süra. D'autre part, le chien est 
l'une des formes que revât Satan et les djinns dans 
leurs transmutations perpetuelles. Or, le chien a ete 
considere, dans la culture arabe, comme etant un 
animal hybrids, entre le fauve et l'animal domestique 
(7); et comme les djinns sont par essence sura (c'est 
pour cela qu'on dit: vatasawwarün), on pourrait 
pretendre que l'effet d'image a ete prohibe aussi afın 

de distinguer l'âtre humain dans sa materialite 
naturelle des âtres imaginaires censes s'incorporer 
dans une image pour devenirs “visibles (anges, djinns, 
ogres et demons). 

- Les quelques hadiths [apportes par Aisha, la femme 
du prophete ou Fatima sa fille, ne sont pas aussi 
categoriques quant a la prescription de l'image. En 
effet, le prophets permit â Aîcha de faire des oreillers 
avec un tissu peint qu'il dechira auparavant. En outre, 
elle rapporte qu'elle le vit s’adosser sur ces memes 
oreillers, tout en affırmant que le prophete tolerait 
l’image des âtre animes â condition de voiler leur 
visage par une peinture (8). 

On peut constater donc que la force de l'image, son 
caractere mimetique, son impact sur le regard et sa 
force d*evocation svmbolique (de l'absen't) sont les 
facteurs principaux qui soustendent l'attitude de 
l'Islam 'a l'egard de l'idölatrie et oeuvrait pour 
l'instauration d'un Dieu invisible au-delâ de toute 
representation. Gela nous permettra de comprendre 
pourquoi le prophete permit %! Aîcha de garder l'image 
dans la maison du prophete et pourquoi il ne refusa 
guere â celle-ci de s'amuser avec des poupees 
(images). S'agit—il lâ donc de ce lien intrinseque entre 
le beau et le feminin? En tout cas, c'est a la femme 
que nous devons cette tolerance de l'image dont 
plusieurs fuqahas ont voulu nous en priver, et que les 
artistes musulmans n'ont su suivre a la lettre (9). 

Par rapport a l'image, le harâm est donc une 
expression ambigüe du sacre; son ambiguite touche 
notamment le domaine du corporel, qui par-lâ vacille 
entre le harâm (l'illicite) et le permis. Etant le lieu ou 
interfere sacre et profane, le corps se trouve 
contamine par le sacre et s'offre infiniment â sa 
dialectique (10). 

Corps et peinture: râves, miroirs et transgression 
oblique 

Le corps est un ötre au dela de tout realisme 
mimetique ou autre. Son statut polvsemique le place 
entre le reel et l'irreel, entre la parole etle silence, 
entre la permission et l'interdit. Une telle position 
amene le peintre â dialoguer avec un-phenomene 
subjectif qui l'implique pleinement dans son theme— 
sujet. Le. corps peint se trouve par u l'outil eı: l'image 
en meme temps. Il est donc un imperatif pour le 
peintre, celui d'entamer une relation complexe, sinon 

282 



multidimentionnelle avec l'etre du corps dans sa 
polyvalence essentielle. 

Les representations picturales arabes modernes du 
corps sont marquees par une absence: celle du visage. 
Une telle remarque corrobore pour nous deux 
donnees cruciales dans l'imaginaire islamique du 
corps: 
— D'abord une certaine continuite du principe 
d'irrepresentabilite du visage, celui—ci etant l'image 
par excellence. ' 
— Ensuite une certaine conformite au principe de 
l'identite comme l'a institue l'Islam. En effet l'identite 
(huwiyva) est resevee a la seule dhât (sujet) divine. Il 
n'y a d'identite que celle de l'Autre, l'absent, 
l'invisible. Par ailleurs, le coran insiste 
metonvmiquement sur l'immortalite d'Allah par 
reference au visage (Seul demeure le Visage de ton 
Diem...) 

Le Visage est le lieu naturel de l'identite et des sens. 
Il est aussi ce qui donne au corps son sens. C'est en 
effet ce qui eXplique une certaine tolerance en Islam 
de la representation du corps sans visage. Plusieurs 
peintres echappent ainsi â un certain realisme en 
peinture en travaillant le corps et mon comme 
mouvement, et non comme identite a soi. Ainsi le 
corpo, chez A. Essavid, Hassani ou Bouhtouri, 
communique ses desirs, sa violence et son elan vital 
par la geometrie qu'il cree, par le mouvement etle 
geste. Le peintre, tout en mettant en relief la visibilite 
du corps et sa beaute, le transügure par le trace et le 
surcharge par une nouvelle sensibilite: celle des 
couleurs et des formes. L'espace du corps emerge 
ainsi comme une sorte de parchemin cü viennet 
s'inscrire reves desirs, phantasmes et memoire 
personnelle. Dans la peinture de Kacimi,ı le corps 
vacille entre la visibilite et l'invisibilite. Il est transe 
cosmique et mouvement absolu de l'incertain. Ses 
contours disparaissent pour se melanger au flux dela 
trace, et a la dvnamique des formes. Voile et devoile, 
le corps perd ainsi son autonomic dans la gestualite 
pensante du peintre. Il est absence et presence en 
meme temps. 

L'enjeu que ces representations laissent apparaître, est 
certes celui de la representation elle-meme, ses 
limites et ses possibilites. Il n'v a pas en effet 
transgression frontale de l'interdit de la representation 
tel qu'il a ete formule par la tradition. Au contraire, le 
peintre semble trouver sa propre modernite dans ce 

corps anonvme, défiguré, cadavresque, voile et 
abstrait. ]'irai meme dire que le peintre, en conservant 
ce rapport au corps neutre, semble l'eriger en_sacrifice, 
notamment si l'on sait que le sacrifice est avant tout 
un rapport direct avec la mort par le biais du 
detachement de la tere du corps. Un sacrifice qui, par 
ailleurs, s'ajoute â un autre sacrifice svmbolique dont 
le corps du peintre porte encore la marque, celui de la 
circoncision. 

Ou s'Opere done la transgression? 
Elle Siege d'abord dans la visualisation de ce corps 
interdit au regard. Offrir le corps au regard, tout en le 
rendant indescriptible? telle est l'orientation de la 
peinture et le sens qu'elle choisit pour saisir cet etre 
insaisissable. En effet, devant ces toiles, l'empreinte 
du regard devient une lecture, une invitation a la 
creation d'un face a face entre le regardeur etle 
tableau. F ace â face, generateur de sens et qui, par la 
meme occasion, offre au corps son Visage, s'il ne le 
traduit pas en visage. Le recepteur cree ainsi par le 
travail pictural est un interprete. Il est appele â 
conferer au corps son caractere svmbolique et a 
l'associer â son propre destin. ' 

Aussi la transgression dela conception islamique du 
corps s'effectue—t-elle par glissements, c'est-â—dire par 
cette vision oblique qui maintient les fondements du 
regard islamique du corps tout en les retournant 
contre eux-mâmes, specialement par le biais de la 
participation du spectateur—acteur a la manifestation 
du sens et du non-sens de l'univers plastique. Il s'agit 
done d'un double mouvement: ne pas mettre en cause 
explicitement le jeu de l'interdit (11). le dejouer, le 
depasser discretement, et en meme temps le traduire 
en exigence esthetique susceptible de restituer au 
corps sa memoire, son expressivite la plus 
fondamentale. Ce travail complex: permet â l'oeuvre 
plastique d'etre â l'ecoute des arts populaires, leurs 
signes et leurs svmboles, d'une part, et â l'ecoute de 
l'appartenance â une modernite oil le corps etle désir 
sont objets de celebration. 

Le corps pictural et les enjeux de la modernite 

Appartenant â une civilisation du signe ou l'image est 
souvent transmuee en une panoplie de langages 
visuels disparates, et en meme temps fascines, sinon 
eduques dans une perception occidentale moderne de 
l'art de la couleur et des formes, les peintres marocains 
semblent s'orienter depuis longtemps vers une 
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certaine peiriture "abstraite". Abstraite, elle l'est 
notamment par la celebration de la lumiere, du trait, 
des formes et compositions, de la trace mobile du 
corps, ct d'une certaine geometrie â caractere 
svmbolique. Neanmoins cette propension vers le 
symbolique ne se realise pleinement et concretement 
que par le travail sur le signe et sa gestualite 
signifiante. 

Les peintres marocains sont tres sensibles a la magic 
de la trace, a la memoire qu'elle vehicule et recrec 
inlassablement. Comme ils baignent dans une societe 
marquee par l'art de la calligraphie, des miniatures, du 
tatouage et du tapis, ils ne cessent d'Y puiser matiere 
et imagination. C'est pourquoi le tableau le plus 

' abstrait emprunte la voie de la transcription d'un reel 
et d'un imaginaire on ne peut plus realistes. Un telle 
hybridite dans la demarche pictural est le resultat de 
ce que Khatibi appelle "bipictura" (12), c'est-a-dire un 
certain bilinguisme partage entre une culture propre, 
riche en traces e ten symboles, et une culture visuelle 
et conceptuelle marquec par la modernite de la 
pense—e et de la creation plastique. Toutefois, ce 
bilinguisme pictural est aussi â chercher du cöte 
intrinseque de l'oeuvrc: il s'y manifesce de prime 
abord, d'abord par la dvnamique qui se cree entre la 
matiere, la forme et les coulcurs; ensuite par l'usage 
recurrent de motifs "réalistcs", résultat de l'eclaternent 
de la notion de corps et de reel. Cette caracteristique 
confere a la peinture du corps deux styles differents, si 
l'on entend ici par style l'enseınble des demarches qui 
caracterisent la composition de la toile et non un 
acquis prealable: 

L'un est d'ordre puremcnt formaliste, que l'on 
retrouve chez une minorite de peintres (Melihi et 
Rabie) et _dont la portee svmbolique et expressive est 
s chercher dans les confins souterrains de l'oeuvre, en 
usant d'une interpretation susceptible de traduire le 
mouvement des formes et des coulcurs en possibilites 
de signification. 

L'autre est d'ordre hybrids, ouvert sur ce qui emane 
du monde, du corps et du reel. C'est dans cette 
pratique picturale qu'on retrouve la thematique du 
corps devenue signs—symbols, et par-dela tout, 
devenue composition et matiere, rythme et source 
abondante de forme et de mouvement. 

Ce courant, qui s'avere âtre l'horizon de la recherche 
et de l'experience plastique au Maroc, cultive un 

certain evcil au rvthme de la vie et a ses tons et 
murmures. Il retravaille le donne corporel dans ce 
qu'il a de plus radical, a savoir ses pulsions, sa 
violence, sa profondeur enigmatique, sa parole et ses 
fantasmes. Dans cet espace eclate, le detour qui 
s'opere pour saisir le corporel suscite une certaine 
interperation. Et comme toute interpretation est une 
invitation a la pensee'la plus radicale de l'âtre, le 
retour du corps est sujet a une fragmentation, reduit s 
sa base la plus fondamentale, voue parfois a une 
svmboliqUe religieuse mystique ou magique. 

a - Le corps symbolique: 
Dans les tableaux de Chebâ, Mellalth, Bell—tahia, et 
Hamidi, le corps semble etre u'ne reference plastique 
par ou sont vehicules fantasmes, râves et desirs. 
Tantöt le corps est retravaille selon les donnees 
geometriques des arts populaires et leur repertoire 
riche en traces et symboles, tantöt il est fragmente et 
insere dans la multiplicite des formes plastiques en 
oeuvre dans le tableau. 

Chez Belltahia par example, le corps est sujet et 
matierc du tableau, car le travail sur la peau'fine avec 
des matieres comme le henne et d'ore est deja une 
invocation du corps et de l'ecriture, en usage dans 
l'artisanat traditionrıel au Maroc. Le caractere 
svmbolique de la pcau et du henne est une marque 
prealable qui s'ajoute â ces formes circıilaires et 
embrvonnaires ou est enforme (et deforme) le corps 
feminin exhibant toute sa beaute. Il s'agit donc d'un 
corps de reve traverse par les desirs, les puls 
inconscients. La svmbolique qui s'affiche ici est l'une 
des plus codifiee dans; les sosietes arabo-musulmanes. 
C'est pour cela que l'organe sexual féminin semble 
s'offrir au regard non simplement comme objet de 
desir, mais aussi comme lieu maternel de l'enfance et 
surtout comme gouffre enigmatique de la creation. 
Dans cette experience plastique (l'une des plus 
originales au Maroc et dans les pays arabes), le corps 
sans visage devient le visage de l'âtre, celui qui le 
signifie et l'indique, inversant par lâ le postulat 
islamique de l'anonymat du corps. 

Ce caractere symbolique du corps et de ses organes, 
on le retrouvc chez Mellal—th et Chebâ sous forme de 
spermatozoides ou de foetus. Une telle obsession 
relevc de l'inconscient du tableau encore plus que de 

_ l'inconscient de l'inconscient de l'artiste. Le travail 
metonymique sur le corps est profondement marque 
par le svmbolisme mystique et populaire et donne par 
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lâ â reflechir sur sa signification possible. Le mise en 
valeur de la main, de l'oeil (chez Ahardane...), rejoint 
le principe de fragmentation â la base de la pensee 
soufie et qui confere â l'univers son harmonic 
cosmique. D'autre part, mais sans trop opter pour une 
lecture psvchanalvtique, il s'agit lâ d'une actualisation 
de l'imaginaire du corps qui sous-tend l'intimite de 
l'artiste. 

Par contre le corps chez Kacimi est violence 
transgressive. Il naît et renaît dans ce jet qui le 
projette hors de ses propres dimensions. Le desir de 
hanter le corps du monde par une mouvance 
vertigineuse, d'user de traits et lignes assemblees pour 
figurer cet espace fugitif, est une demarche en elle- 
meme esthetique. C'est en se faisant le serviteur 
minutieux des exigences visuelles et plastiques, c'est- 
â—dire des combinaisons innombrables, mais non 
quelconques, que permettent les possibles 
artististigues, que l'on peut eventuellement rencontrer 
le corps ici etle reconnaître dans cette multitude 
d'enchevetrement des lignes. Le corps se traduit en 
composition, il n'est pas que le visible dela nature. La 
creativite excede la creature et la met doublement en 
valeur: en tant que desir et en tant qu'objet 
esthetique. Si la reference â la scene representative 
n'est pas tout â fait abandonnee, la reconstitution de 
l'etre corporel cat cxigcnce interne de l'oeuvre. 

Par rapport donc a la representation crue, expressive, 
voire meme subversive du corps (comme elle l'est 
dans les tableaux de Hassani), la transfiguration de la 
corporeite implique un depavsement de l'oeil et 
appelle â une activite d'interpretation intense de la 
part du recepteur. 

b - Le corps ecrit: du visible au lisible 
Ecrire le corps? Oui, puisque le destin de la langue et 
des mots veille sur cette ecriture-limite. Corps-corpus, 
jasad—matn, sürajasad, sont en effet les principes qui 
regissent cette translation du corps en geste, en 
empreinte ou en trait. Si la lettre est le rythme de 
l'univers dans l'imaginaire religieux et soufı musulman 
(13), le corps est une image du monde. Il le 
metaphorise et le personnalise. Cette passion de la 
lettre, si elle a une origine mystique, invite le peintre 
â s'y miroiter, â y retrouver le sens du corps propre, du 
corps de l'autre. 

L'usage de la lettre, qu'il soit litteral (calligraphique) 
ou sous forme de traits, tend chez le peintre arabe â 

sc subsituer â l'omnipresence du lang-age. Ainsi 
detache de sa sphere metaphysique, il rejoint la trame 
du corps peint, forme qui revele l'enchantement du 
geste et le mouvement du trace. Cependant de quel 
corps parle-t-on? est-ce celui du peintre, celui de 
l'univers ou celui du corps vecu? Le corps peint par la 
lettre devient un corps culture] traverse par l'imagerie 
populaire et sa richesse visuelle. Il est allie a la 
multitude de signes qui foisonnent dans l'imaginaire 
populaire. Le corps jouc ainsi de ses traces, dejoue et 
la langue et sa lisibilite. En plus, la geometrie de la 
trace calligraphique met en relief ce voilement du 
corps par les signes qu'il produit, afin que le visible se 
mue en lisible. 

Chez A. Elhariri, la lettre est matrice de l'espace. Elle 
se dilue dans l'extension que lui permet la couleur et 
les grains de la vie. La lettre esc personnalisee, 
incorporee dans le plasma de l'espace. Le corps est ici 
vision et couleur, il renaît dans son attachement a la 
subsrance melancolique du desir qui semble deborder 
l'espace plaStique. 

En defigurant le sens de la lettre, son abstraction 
devient emblematique puisqu'elle superpose sur la 
face des couleurs une foret de lettres, offrant ainsi au 
tableau une certaine identite culturelle eı: l'ancrant 
dans ce qui marque une civilisation productrice de 
signes. Dans les oeuvres de Hariri, Qotbi ou H. Chakir 
la lettre prend corps dans le geste calligraphique. Si "la 
calligraphic (fut—elle d'une lisibilite totale) destabilise 
l'ordre habituel de la lecture et de sa duree" (14), la 
lisibilite du tableau est mise en question au profit 
d'une visibilite corporelle de la lettre peinte. La toile 
revele ainsi l'indentite du corps devenu lettre, 
fragmente par le geste du corps qui peint, est 
dissemine sur la surface mouvante des couleurs et des 
traces. 

Au terme de cette analyse, nous pouvons constater 
que la modernite n'est pas le nouveau, mais plutöt un 
rapport historial avec la memoire culturelle double 
d'un interet pour l'experience personnelle et la 
presence de l'experience de l'autre. Sans instaurer ce 
dialogue multiple, le rapport â l'interdit ne peut etre 
fructueux, mais simple transgression. Si tout interdit 
appelle â la transgression, toute transgression n'est pas 
uniquement frontale, et ne peut uniquement ou 
absolument prendre la forme d'un modele preetabli et 
historiquement different (en _,l'occurrence, le modele 
issu d'une revolution totale, comme l'est le modele 
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occidental). Il s'agit sans doute d'un jeu â plusieurs 13. Cf. â ce propos Kitab r1! bmüf (Le livre des lettres), 
facettes que le travail de la modernite plastique est in rasâil lbn Arabi (Epitres d'lbn Arabi), Dâr Ihyé at- ' 
censee organiser et gerer selon les specificites turath al-'arabi, Beyrout, s.d. 
individuelles et collectıves. 14. Khatibi et al. L’Art salligmpbiçue de Halam, op. cit., 

p. 224. 
Notes: 

1. La reference trop insistante aux propositions de 
Mircea Eliade (Le Sam! at leprafane, Folio—essais, 1965, 
p. 19), ou â'celles de Roger Caillois (L "Harama er le 
sercn", Gallimard-idees, 1950, p. 48) ne pourrait que 
voiler cette interperıetration du saere et du profane, 
'pourtant attestee par plusieurs chercheurs dont]. 
Chelhod ou Wesenberger. 
2. E. Lambert, LHrtMusulmaa, S.D.E, Paris, 1966, p. 
35. 
3. Il est indİSpensable de noter ici que l'art musulman 
a été l'heritage des Civilisations les plus Venerables de 
l'Asie Mineure, et il Y a fait son choix et a digéré les 
elements qu'il en consevait. Georges Marçais, L’Art 
Musuiman, Quardrigc/PUF, ze ed., 1982, p.1. 
4. of. a ce propos: M. Aziza, L’image at ”slam, l’z'rrz'age 
dans la radarı? arabe cantwnparm'rze, Albin Michel, 1978, 
p. 45 et supra. 
5. A. Khatibi— M. Sijilmassi, L’Ar! calligmpbt'çae de 
”slam, Gallimard, ze ed., 1994, p. 
6. Six versets coraniques sont consaeres â eet aspect 
metaphysique de l'image. Contrairement â la Thorah 
cü l'interdit de l'image est explicite (tu ne façonneras 
point d'image de pierre...), le Goran se contente de 
legitimer la creation divine de l'âtre (sura) humain. 
?. Al gahiz, Kitâb al-bbyrzwâfz (Le Livre des animaux), 
dar al fikr, Beyrout, 1976, tome 6, p. 161. 
8. Pour tout hadith cite ici je me suis référé au Sahih 
de BouKharî et aux six Musnads attestes dans ce 
domaine. 
9. F aut-il rappeler aussi que tout discours sur l'image 
ne peut se restreindre â l'ima ge visuelle, et que la 
tradition poetique et soufie a developpe une notion 
rhetorique eı: mystique digne de tout interât dans le 
domaine de l'esthetique musulmane. 
10. c'est ce que constate ]. Chelhod, Les Structures da 
saw? abez las Amber, G.P. Maisonneuve et Larose, 1964, 
p. 35. ' 
11. Cet enjeu a été constate par A. Khatibi dans son 
etude sur Leylam?” pmfumé (texte d'erotologie de 
Cheikh Nafzaoui). Cf. La Blessure du nom propre, 
Denoöl, 1974. 
12. A. Khatibi A—M. Sijilmassi, L’Art cantempamz'n da 
Maroc, ACR ed./Sochepress, Paris—Casablanca, 1989, p. 
24. 
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TASVİRE YÖNELİK 
KISITLAMANIN 
SOSYO-POLİTİK 
İÇERMELERİ 
Çetin Sarık artal 

Bu bildiride, tasvirin, Ortaçağın İslam toplumlarında 
kısıtlanması olgusu ele alınacaktır. Ancak, konunun 
ayrıntılarına girmeden önce, tasviri ve genel olarak 
sanatsal etkinliği, "insanlığın özgürleşme tarihi" adı 
verilen ve kanımca anlaması güç olan bir şeyin içinde 
değerlendiren, buna bağlı olarak da tasviri kısıtlayan 
her uygulamayı "insan özgürlüğünün kısıtlanması" 
olarak yorumlayan anlayışa tam olarak katılmak 
olanaklı değil. 

Öncelikle belirtmeliyim ki, değişik zamanlarda, 
değişik yerlerde yapılmış 'olan tasvir örneklerinin 
tümünü, "sanatçı bireyin" özgün yaratımının ürünleri 
olarak değerlendirmek olanaklı değildir. Bu 
değerlendirme, Batı'da 15. yüzyılda oluşturulan 
ilkelerle birlikte benimsenen sanat anlayışının bir 
ürünüdür. Esas olarak, Batı toplumlarında burjuva 
sınıfının ideolojik gelişimine paralel olarak 
yaygınlaşmış ve değişimlere uğramıştır. Bu bağlamda, 
"sanatçı birey" ve ona bağlı olarak "sanat yapıtı" 
kavramları, belirli coğrafyalarda ve belirli toplumsal 
ilişkiler ortamında ortaya çıkan, onların izlerini taşıyan, 
fakat bir yandan da onları etkileyen kişileri ve onların 
yaptıkları bazı işleri tanımlar. Gelgelelim, bu terimlere 
tüm uygarlıkları ve bütün zamanları kapsayan aşkın 
anlamlar yüklenmek istenmiştir. Değişik dönemlerde 
ve farklı yerlerde ortaya konan "görsel sunumlar"ı, 
"özgür bireyler olabilmek amacıyla çıkılan uzun 
yolculuğun değişik duraklarında üretilen sanat 
yapıtları" olarak tanıtan sanat tarihi kitapları 
yazılmıştır. Birbirlerinden çok farklı nitelikleri 
bulunan işler, erişilmesi gereken idealin terimleriyle 
tanımlanmış, buna bağlı olarak da "ilkel" ya da 
"gelişmiş" gibi sıfatlarla nitelendirilebilmiştir. Oysa 
bugün, çok farklı nedenlerle ve çok farklı koşullar 
altında üretilen tasvir örneklerinin, ihmal edilmemesi 

_ gereken farkları olduğu yavaş yavaş görülmektedir. 
İçine düşülen yanılgıları, günümüzde de varlığını 
sürdüren toplumsal yapının ve onun dayattığı 
ilişkilerin tüm yeryüzüne yayılmış olmasına ve bir 

"evrensellik sanısı uyandırmış" olmasına bağlamak 
olanaklı. Fakat, belki de söz konusu ilişkilerin 
gereğinden uzun sürmesinden ötürü, herşeyi 
kapsamaya çalışan "büyük anlatıların" artık geçersiz 
olduğunu gördük. Farklı şeylerden birini diğerinin 
terimleriyle tanımlamanın, insan aklının hiyerarşik 
yapılar içinde hapsolmasına yol açtığını, "öteki"ni 
anlamanın neredeyse olanaksız hale geldiğini 
keşfettik. Yalnız, burada bir noktanın açıklanması 
gerekir: Bu sözlerden hareketle, her türden nesnelliği 
yok saydığımın, herkesin herşeyi istediği gibi 
anlayabileceğini düşündüğümün sanılmaması gerekir. 
Çünkü bu, isteyenin (ya da gücü yetenin) istediği 
şeyi, uygun gördüğü başka herhangi birşeyin 
terimleriyle tanımlamasını meşrulaştırmak anlamına 
gelir. Bir Ortadoğu ülkesinde sanat tarihi eğitimi gören 
bir öğrenci olarak, benim böyle bir şeyi savunmam söz 
konusu olamaz. Benimsediğim konum, anlamın 
"bağlam bağımlı" olduğunu savunur; 'bir şeyi 
araştırırken, bir eyleyici olarak benim içinde 
bulunduğum bağlamla araştırdığım şeyin içinde 
oluştuğu ya da bulunduğu bağlamı, karşı karşıya duran 
iki metne dönüştürmeye dayanır. Bunu yaparken, 
erişilebilen en fazla öğeyi kullanarak metinlerin 
olabildiğince zenginleştirilmesi esastır. Böylelikle, 
metinlerden birine ilişkin bir öğe, diğer metnin diline 
daha yetkin bir biçimde "tercüme edilebilir", ve söz 
konusu metinler arasında "nesnel" ve "geçerli" bir 
anlam akışı sağlanabilir. Buna bağlı olarak, kimileri 
tarafından savunulduğu gibi sanat tarihinin sona 
ermesi şöyle dursun, "metinlerarası yorumsama" diye 
adlandırılabilecek bir sanat tarihinin henüz başladığı 
öne sürülebilir. 

Bu açıdan yaklaşıldığında, Ortaçağ İslam 
toplumlarında figürlü tasvirin kısıtlanması olgusu, 
üzerinde çok şey yazılmış olmakla birlikte, henüz 
tüketilmemiş bir konudur. Bir yandan, Ortaçağda 
belirli bir coğrafyada ve belirli toplumsal ilişkiler 
içindeki uygulamaları "sanata karşı takınılmış bir 
tutum" olarak nitelendirenler günümüzde de 
mevcuttur. Diğer yandan, adeta bunu onaylarcasına, 
kendi tutucu değer yargılarını ve baskıcı politik 
tutumlarını, İslam tarihinin eski sayfalarıyla 
ilişkilendirmek, İslam öğretisi aracılığıyla 
temellendirmek isteyenler vardır. Bu koşullar altında, 
sözü edilen olgunun ait olduğu bağlam içinde ve 
bugün içinde bulunduğumuz toplumsal ilişkilerden 
olanca farklılığı korunarak ele alınması, işlevsel 
olacaktır. 
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Öncelikle, konu hakkında sanat tarihçileri tarafından 
yapılan yorumların kısaca gözden geçirilmesi yerinde 
olur. Bunu yaparken, büyük ölçüde, Erica Dodd 
tarafından yapılmış olan bir sınıflandırmadan 
yararlanılacaktır. 

Bazı Batılı araştırmacılar, dini sanatta figür yokluğunu 
İslam sanatının bir zaafı olarak görür've bunu şu üç 
etmenden birine ya da birden fazlasına bağlarlar: 1. 
Erken İslam sanatı, Doğu'da varolan figürden 

' hoşlanmama eğilimini benimsemiştir; 2. Gelişmesinin 
başlangıcında, İslam, imgeyi, büyüyle ilişkilendirmiş 
ve imgeyi tabu olarak görmüştür; 3. İslam, erken 
dönemde, Müslümanlığı kabul eden Yahudilerin 
etkisinde kalmıştır. 

Bu görüşlerden hiçbirinin olguyu açıklamak için 
yeterli olmadığını belirtmek gerek. Birinci savı, yani 
Doğu'da, özellikle de Sami kavimlerinde olduğu 
varsayılan, figürlü tasvirden hoşlanmama şeklinde bir 
geleneği tarih içinde izlemek pek olanaklı 
görünmüyor. Yahudi toplulukları dışında, fügürü 
dışlayan bir tercih Ortadoğu'da yagın değildir. Eski 
İran, Mezopotamya ve Mısır'da geliştirilen sanatsal 
üslupların belki kalıpçı, mistik, çizgisel ve iki boyutlu 
oldukları söylenebilir, fakat zengin bir insan ve hayvan 
figürü reperuvarı görülür; tanrılar insan biçiminde, 
insan ve hayvan ala metleriyle ya da astronomik 
simgelerle tasvir edilmiştir. 

İslam'ın imgeyi büyüyle, sihirle ilişkilendirdiği 
düşüncesi 19201erde ortaya atılmış olmakla birlikte, 
günümüzde de savunmacıları vardır. İlkel bölgelerde 
yaşyan Araplar'ın bugün bile fotoğraf çektirmekten 
hoşlanmadıklarına ilişkin gözlemler, delil olarak öne 
sürülmektedir. Bu adet birçok ilkel kavimde vardır, 
fakat aynı kavimler figürlü tasviri yaygın olarak 
benimsemişlerdir. Ayrıca, İslam sanatının erken 
dönem patronlarının cahil ve ilkel olmadıkları 
bilinmektedir. Gelişmemiş bölgelerde bugün 
gözlenebilen bu batıl inanç, olsa olsa İslam'ın figürü 
tercih etmeme geleneğinin cahil halk arasındaki bir 
tezahürü olabilir, yoksa nedeni değil. Oleg Grabar bu 
teze karşı çıkarken, Araplarla Hıristiyanlar arasında, 
Halife Ömer zamanında geçtiği rivayet edilen bir 
öyküyü aktarır. Rivayete göre, Müslümanlarla 
Hıristiyanlar arasındaki sınırı belirlemek üzere dikilen 
bir sütunun üzerine, Herakleios'un bir portresi yapılır. 
Bir Arap askerinin kazara portrenin bir gözüne zarar 
vermesi üzerine, Hıristiyanlar, imparatorlarının 
gözünün oyulduğunu, bunun mutlaka ödenmesi 

gerektiğini söylerler. Bölgedeki Arapların lideri, aynı 
sütunun üzerine kendisinin bir portresinin yapılmasını 
ve bir gözünün Hıristiyanlarca oyulmasını önerir. 
Öneri yeterince adil bulunmaz. Onun yerine, Halife 
Ömer'in bir portresinin yapılması isrenir. Arap lider 
kabul eder, portre yapılır, gözlerinden biri oyulduktan 
sonra, Hıristiyan topluluğunun ileri gelenleri, artık 
adaletin yerine geldiğini söylerler. Grabar, bu öyküye 
dayanarak, imparator imgesine büyüsel nitelikler 
atfedenlerin Araplar değil, Hıristiyanlar oldu ğunu 
belirtir. Olayın uydurulmuş olması olasılığı da durumu 
değiştirmez, çünkü öykü Bizans kaynaklarında yer 
almaktadır. Grabar, bu noktadan başlayan 
araştırmalarını sürdürür, İslam sanatı üzerine yıllar 
boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda, İslam'daki 
olgunun figürün yasaklanması (ikonoklazma) değil, 
figürü benimsemcme (anikonizm) olarak 
adlandırılmasının gerektiği sonucuna varır. 

Yahudi geleneğin gelince, bunun İslam'ı bir ölçüde 
etkilemiş olması gerekir. Yahudilere bu konuda kesin 
bir emir verildiği biliniyor: "Kendin için oyma put, 
yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerlerde 
olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini 
yapmayacaksın. Onların önünde eğilmeyecek, onlara 
hizmet etmeyeceksin."(1). Bu hüküm, İsa'dan sonraki 
ilk yüzyıllarda Hıristiyan dünyasında en fazla tartışılan 
konulardan biridir. Eğer İslam'daki tasvir kısıtlaması 
doğrudan bu hükme dayanmış olsaydı, benzeri bir 
hüküm Kuran'da da bulunurdu. Ne Kuran'da ne de 
İncil'de böyle bir hüküm yoktur. Hatta, bizzat 
Yahudiliğin bile bu hükmü yorumlayarak gevşettiği 
görülmektedir; sinagoglardaki imgeler klasik 
geleneklerden etkilenmiştir. Yalnız, beşinci ve altıncı 
yüzyıllarda, imgelere yönelik yasaklama tekrar 
canlanır; Hıristiyanlar arasında ikonlara tapınma nın 
yaygınlaşmış olması buna neden olmuş olabilir. 
Yahudiliğin bu tutumunun Hıristiyan ikonoklazma 
hareketini ve İslam'da tasviri kısıtlayan bir tutu mun 
benimsenmesini ne ölçüde etkilediği açıkça 
bilinmemektedir, fakat altıncı yüzyılda, eğitim görmüş 
Hıristiyanların ve Yahudilerin ikonlara tapınma 
adetinden rahatsız olmaları anlaşılabilir bir durumdur. 
Bu tür uygulamalar, kolaylıkla putlara dönüşle 
karıştırılabilir. 

Çok kısa olarak, konunun felsefi bir sorun olarak ele 
alınmasının başlangıcına da değinmek gerek. 
Tanrı'nın tasvir edilmesi, klasik düşünürleri de meşgul 
eden bir sorundur. Aralarında Platon'un da yer aldığı 
birçok düşünür, Akıl'la özdeşleşen tek bir tanrı fikrine 
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ulaşmışlardır. Tanrısal olanı yansıtan insanın bedeni 
değil, onun entelektüel kapasitesi —Logor- olmalıdır. 
Tanrısal olanla Logos'un ilişkilendirilmesi, lıem 
Hıristiyan hem de Yahudi düşüncesine taşınmıştır. 
Burada, Logos, Söz (Word) olarak tercüme edilmiştir 
(2). Tanrısal olanın Akıl'la ve Söz'le bu şekilde 
özdeşleştirilmesi, dini sanatta figürlü tasvirin bir sorun 
olup olmadığı tartışmasının kökeninde yer alır. 

Pagan dünyasından Hıristiyanlığa miras kalan bir 
sorun yaklaşık sekiz yüzyıl boyunca Hıristiyan 
düşünürleri meşgul eder. Kiliselerin bölünmesine, 
İkonoklazma hareketinin gelişmesine yol açar. 

İslam dünyasında da tasvire karşı takınılacak tutumun 
bir sorun olarak yaşanması, Hıristiyanlıkla eşzamanlı 
olarak ortaya çıkar. II.Yezid'in fermanı 723'de 
yayınlanır. Egemenlik sınırları içindeki bütün 
kiliselerden ikonların kaldırılmasını öngörür. Belki de 
ikonlara karşı ortodoks bir tu tum takınılmasında, 
Hıristiyanlar arasında yaygınlaşan ve ”Grabar tarafından 
değinilen anlayış, yani imgelere büyüsel nitelikler 
atfedilmesi etkili olmuştur. Öte yandan, Yezid'in 
halefi olan Hişam'ın söz konusu uygulamayı 
kaldırması, imgelerin toptan yok edilmesi 
doğrultusunda bir yaklaşımın benimsenmediğini 
gösterir. 

İslam'da figürlü tasvirin yapılmasına yönelik 
kısıtlamalar 9.yüzyılda derlenen hadislerde yer alır. O 
döneme ait kaynaklardan ortak olarak çıkarılabilecek 
sonuç, bu yöndeki Müslüman tutumun 8.yüzyılın 
sonlarına doğru karşılaştığını gösterir; bu, 
Hıristiyanlıktaki İkonoklazma dönemiyle 
çakışmaktadır. 

Hıristiyan dünyasında, yaklaşık olarak 700-750 yılları 
arasında yaşamış olan Şam'lı Jan tarafından sorun bir 
çözüme yöneltilir. İkon sorununu, Kurtuluş (Salvation- 
Tanrı'nın kendi oğlunu, İnsanlığın Kurtuluş'u için, 
insan biçiminde yeryüzüne gönderdiği düşüncesi) 
öğretisiyle ilişkilendirerek imgelerin tekrar 
yerleştirilmesi için rasyonel bir zemin sağlar. 

İslam öğretisinin en özgün yanlarından biri, 
Hıristiyanlığın tersine, peygamberin öyküsünün 
anlatılmasına ve onun yaşamının taklit edilmesine 
dayanmaması, doğrudan Tanrı'nın kelamının, yani 
Kuran'ın öğretilmesine dayanmasıdır. Müslümanlar 
için peygamber, yalnızca Tanrı'nın mesajlarını ileten 
bir elçidir. - 

Kuran'ın, yani tanrısal Söz'ün tasvir edilmesi, Pagan ve 
Hıristiyan inançlarında görülen, tanrısal olanın insan 
fıgü rüyle ifade edilmesi geleneğinin yerini alır. İslam'a 
göre, Hıristiyanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu 
söylerken yanılmaktadırlar; bu düşünce Tanrı'nın 
çoğul olabileceğine (plurality), dolayısıyla putlara 
giden yolu açar. Tanrı, mesajını bir insan biçiminde 
değil, bir kitap biçiminde göndermiştir. Bu yüzden, 
peygamberlerin taklit edilmesinden önce, Tanrı'nın 
Kitabı'nın, Sözü'nün, yani Logos'un öğrenilerek 
uygulanması gerekir. 

Bu bağlamda, İslam'da figürlü tasvire yönelik 
kısıtlama, ne Sami kavimlerine özgü bir geleneğin 
kalıntısı, ne ilkel bedevilere özgü bir batı] inanç, ne de 
Yahudi etkilerinin doğrudan bir sonucu olarak ele 
alınamaz. Daha ziyade, Pagan,'Hıristiyan ve Yahudi 
öğretilerinin birlikte özümsendiği yetkin bir düşünce 
sisteminin ürünüdür. 8.yüzyılda, Şam'da yaşayan bir 
aydın kişiye göre, tanrısallığı ifade etmek üzere insan 
figürünün yerine Söz'ün kullanılması, Klasik 
dönemden Hıristiyanlığa, oradan da Müslüman 
düşüncesine aktarılan Logos'un tüm entellektüel, 
felsefi ve dini yorumlarını içermektedir. 

Bu noktada, dönemin politik yapısına kısaca 
değinmenin, bağlamı sağlıklı bir biçimde 
oluşturabilmek için gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Yukarda da belirtildiği gibi, figürlü tasvir kısıtlayan 
uygulamaların, yaklaşık olarak 8.yüzyılın ikinci 
yarısında yürürlükte olduğu konusunda bir görüş 
birliği vardır. Bu uygulamaların dayandırıldığı hadisler 
ise, 9.yüzyılda derlenmiştir. En ünlü ve Sünni 
çoğunlukla kabul görmüş derlemeyi yapan Buhari, 
810-870 yılları arasında yaşamıştır. Bu dönem Abbasi 
imparatorluğunun tarihinde, din ile devlet ilişkileri 
açısından çok önemli gelişmelere sahne olur. Harun ' 
Reşid'in 809 yılında ölümünden sonra oğulları Emin 
ve Memun, iktidarı kardeşinin elinden alır. Belki de iç 
savaş sonrası merkezi otoriteyi güçlendirmek 
kaygısıyla, dini yaşama yoğun bir biçimde müdahale 
eder. Harun Reşid döneminde ilkeleri belirlenmeye 
başlayan bir öğretiyi (Mutezile öğretisi), devletin 
resmi din anlayışı olarak kurumlaştırmaya çalışır. 
Kadınlara ve hadis derleyicilerine yönelik bir 
soruşturma başlatılır. Bu kişiler, söz konusu öğretiyi 
benimsediklerini yazılı olarak beyan etmeye 
zorlanırlar. Fakat bu politika büyük bir direnişle 
karşılaşır. Çoğu hadisçi yeni öğretiyi reddeder. 
Hadisçilerin en ünlülerinden olan-ve Hanbeli 
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mezhebini kuran Ahmed İbn Hanbel, direnişini 
sürdürdüğü için bir süre hapis yatar. Buhari'nin de bu 
dönemde baskılara maruz kaldığı ve yeşedığı kenti 
değiştirdiği bilinmektedir. Bu politika Mutasım (833- 
42) ve Vâsık (842—47) dönemlerinde de sürdürülür. İbn 
Hanbal serbest bırakıldıktan sonra inzivaya çekilir. 
Bağdat'ta bir hadisçinin (Ahmed bin Nasr el-Huzeyi) 
liderliğinde bir ayaklanma çıkar. Bir süre sonra 
basıtırılır. Hadisçi lider, Halife Vâsık tarafından 
sorguya çekilir. Fakat o, yeni öğretinin hükümlerini 
reddeder ve 846 yılında idam edilir. Kafası, Bağdat'ın 
ortasında meydana asılarak teşhir edilir. Ne var ki, 
bütün baskılara rağmen, Mutezile politikası başarısız 
olur. Halife Mütevekkil (847—61) bu politikayı 
terkeder, geleneksel inanç üzerindeki tartışmaları 
yasaklar. Fakat bu dönemde din çevrelerinde başlayan 
tartışmalar devam eder. İslam dünyasının bir diğer 
önemli öğretisi olan Eşarilik (Eş'ariye), geleneksel 
hadisçi çizgiyle Mutezile öğretisi arasındaki 
tartışmalardan doğar ve büyük ölçüde iki eğilimi 
birleştirmeye yönelir. Burada amacımız söz konusu 
dini tartışmaları değerlendirmek değildir. Ancak 
konumuz açısından son derece önemli olduğunu 
düşündüğüm bir noktayı belirtmek istiyorum. 
Tartışmalar yazılı haliyle Kuran'ın Allahın sözü mü, 
yoksa yaratılmış mı olduğu sorusu ile Kuran'da Allah'ı 
betimleyen ifadelerin, özellikle de insani alametler 
taşıyanların nasıl yorumlanacağı etrafında * 
yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra, sosyolojik açıdan 
önemli olabilecek bir saptama yapılabilir: Gerek 
Mutezile öğretisi, gerekse geleneksel hadisçi tutum 
sarayın dışında, sivil toplum içinde gelişmişlerdir. 
Siyasi erk, bunlardan birini tercih etmiş, diğerini 
sindirmek için dışardan müdahale etmiştir. Sonuçta, 
toplumda oluşan uylaşıma boyun eğerek onunla 
uzlaşma yoluna gitmiştir. Burada, Müslüman din 
adamlarının büyük çoğunluğunun sanatkâr veya tacir 
olduklarını, ayrıca devletle fazla yakın olmanın, 
devletten maaş almanın din çevrelerinde hiç makbul 
olmadığını da hatırlamak yerinde olur. 

Artık, içinde oluştuğu bağlama ilişkin bunca öğeyi 
belirledikten sonra, Islam Ortaçağı'na ait metin, bu 
metne tercüme edilebilir. 

Günlerini Allah'ın gösterdiği şekilde ve onun rızasıyla 
rızklarını arayarak ve ona ibadet ederek geçiren din 
adamları, imparatorluğun güçlenmesinden, ticaret ve 
sanatkârlık etkinliklerinin yayılabileceği, İslam 
öğretisinin daha çok insana ulaşabileceği yeni 
kentlerin kurulmasından memnundurlar. Bu sırada, 

çevrelerinde kaygı verici bazı gelişmeler olur. 
Hıristiyan komşuları, ikonlara tapınma adetini 
öylesine artırmışlardır ki, kendi ülkelerinin 
yöneticileri bile bu faaliyetleri yasaklayan bir 
uygulama başlatmıştır. Gerçi Müslümanlar, 
ikonlardan, ve onlarla birlikte çok yaygın olarak 
yapılan hükümdar tavirlerinden özel olarak rahatsız 
olmazlar; fakat onları kendi dünyalarında görmekten 
hoşlanmazlar. Çünkü bunların, Allah önünde eşit olan 
kişilerin arasında fark yarattığını, ülkeyi yönetenlerin 
ve ileri gelen din adamlarının sanki ku tsalmış gibi 

. algılanmasına yol açabileceğini düşünmektedirler. 
Buna ilişkin geçmişten kalan kötü öyküleri 
unutmamışlardır. Kaygılarını artıran başka şeyler de 
olur. Halifeler, İslam öncesi yöneticilerin yaşayışlarını 
anlatan, onları öven kitaplar 'ıle astronomi kitaplarını 
tercüme ettirmekte, rasathaneler kurdurmaktadır. 
Cahil halk arasında zaten yaşamakta olan batıl 
inançların yeniden canlanması, yöneticilerin eski 
devirlerdeki gibi göklerdeki varlıklarla 
ilişkilendirilmesi tehlikesi söz konusudur. Oysa halife, 
toplum içindeki saygıdeğerliğini imamlığından 
almalıdır, hiçbir insan kutsal değildir. Eğer öyle 
olmasaydı, Allahın tek olduğu, Hıristiyanların iddia 
ettiği gibi üçlü bir varlığı olmadığı, ayrıca insana 
benzetilmesinin mümkün olmadığı bizzat Allah'ın 
kendi sözleriyle vurgulanır mıydı? Böylesi kaygıları bir 
süreden beri taşıyan din adamları aralarında 
tartışmakta, bir yandan yargı görevini üstlenirken, bir 
yandan da din öğretisini belirli bir siteme oturtmaya 
çalışmaktadırlar. Bu sırada, halifenin, söz konusu 
tartışmalara müdahale ederek tercih yapması, tüm din 
adamlarını belirli bir öğretiyi benimsemeye zorlaması, 
buna karşı olanları harekete geçirir. Bütün ülkeyi 
gezerek ve birşeyler bildiğini söyleyen herkesi 
dinleyerek, o güne kadar toplumun hafızasında 
yaşayan hadisleri derlemeye, güven ilirliklerini 
sınamaya ve yazılı bir hale getirmeye girişirler. 
Amaçları, halifenin peygamberin izinden yürümesini 
sağlamaktır. Bu faaliyet, art arda gelen birkaç halife 
tarafından engellenmek istenir; fakat toplum içinde 
büyük destek bulan hadis derleme etkinliği sonunda 
başarılı olur. Böylece, din adamlarının geliştirdikleri 
düşüncelerle peygamberlerin hadislerini birlikte ele 
alan öğretiler ortaya çıkar. Bu durum , sonunda 
yöneticiler tarafından da kabul edilir. Peygamberin, 
eski soyluların yaşam biçimlerini eleştirren ve batıl 
inançlara karşı olan sözleri ve bu doğrultudaki 
davranışları, bu arada figürlü tasvirin bütünüyle 
engellenmesini sağlayamayacaktır. Fakat, en azından 
dini sanatlarda figürlü tasvir kullanmama 
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gelenekleşmiş, bunun yerine çok zengin bir geometrik 
ve bitkisel bezeme repertuvarı ile hat sanatı 
gelişmiştir. Bu dönemde oluşan dengeler, onüçüncü 
yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, İslam toplumlarının 
ortak değerler-line dayanan sanatsal öğeler, saltanat 
ideolojilerine karşı, yaklaşık 400 süren bir üstünlük 
yaşamıştır. 

| 

Bildirinin başında belirtilen noktaya tekrar dönecek 
olursak, burada özetlenen gelişmeler "sanatın 
özgürleşmesinin önünde dikilen bir yasak" olarak 
yorumlamak ne ölçüde geçerlidir? "Özgür bir birey 
olmak" gibi bir idealin yersiz ve geçersiz olduğu bir 
ilişkiler ağı içinde, bir sanatçıdan "kendini özgürce 
ifade etmek istemesini" beklemek de yersiz değil 
midir? Bu noktada, Ahmet Oktay'ın belirttiği bir nokta 
hatırlatılabilir. Herhalde, gerçekten biçimlere 
takılmamak gerekmektedir. Çünkü onlar, içinde 
bulundukları bağlama göre bir işlev kazanırlar. 
Sanırım, yalnızca sanatçıların değil, sanat ve kültür 
üzerine düşünce üretenlerin de buna dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Bu noktayı gözden kaçırmanın, 
örneğin, burada ele alınan konu açısından iki tehlikesi 
olabilir. Birincisi, kişi, tam tersini savunmasına karşın, 
çizgisel bir tarih anlayışını yeniden üretebilir. İkincisi, 
baskıcı bir politik tutumla mücadele etmek 
durumunda olan insanlar, bir "biçime" karşı mücadele 
etmeye kalkışırlarsa, söz konusu baskı karşısında 
savunmasız kalabilirler. 

Notlar: 

1. “Thou shalt not make unto thee any graven image, 
or any likeness of anything which is in heaven above, 
or that is in the earth beneath, or that is in the water 
under the earth; Thou shalt not bow down thyself to' 
them, nor serve them” (Exodus, 1:4-5). 

2. “In the beginning was the word, and the Word was 
with God, and the Word was God” (John I:1)_. 
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THE SOCIO-POLITICAL 
DIMENSIONS OF THE 
RESTRICTIONS ON 
REPRESENTATION 

Çetin Sarıkartal 

In this talk I will speak of the restriction on 
representation in Muslim societies of the Middle 
Ages. Before proceeding, however, Iwould like to 
distance myself from a position which takes 
representation and indeed art itself as part of 
something called “the history of human liberation? —- 
something which, by the way, I have difficulty ' 
compreheıiding — and which therefore condemns all 
restriction on representation as a “curtailment of 
human freedom.” ' 

It riıust be noted at the outset that representation has 
been done in widely varying places, at widely varying 
times, and not all of it can be labelled as original 
creation by “artists.” That concept is, in fact, a 
product of an approach to art that arose together with 
certain principles developed by Western Civilization 
in the 15th century. Indeed, the idea of “the artist" 
spread and changed parallel to the ideological 
development of the bourgeoisie._In this context, the 
terms “work of art” and “artist” define things made 
by individuals in specific places and under specific 
social conditions which interact with 'both the works 
and their makers. Unfortunately, some have wished to 
impose transcendent meanings on these terms, 
meanings which would embrace all times and 
civilizations. In fact, some books on art history have 
described “visual offerings” from different periods 
and places as “art works produced at various way 
stations of the long journey that led to the emergence 
of the free individual." Works which are very different 
from one another have been described with terms 
implying the ideal that was sought, and in the process 
been assigned such adjectives as “primitive” and 
.“advanced.” Today, however, we-are beginning to 
realize that since representational works are produced 
under widely varying conditions, and with widely 
varying motives, they must have differences that 
should not be overlooked. The errors that have been 
made may. perhaps be connected to the social 
structure which persists in our day, with the 

relationships which it imposes, and to the fact that 
these are now world—wide and give the impression of 

_ being universal. However, perhaps because these 
relationships have persisted longer than they should 
have, it is.now recognized that “great theories" which 
would explain everything have no validity. To 
describe different things using an identical 
terminology is, we have discovered, to imprison the 
human mind in hierarchical structures and make it all 
but impossible to understand the other. One point 
should be made clear: I would not wish it thought that 
I discount all objectivity, or believe that all are free to 
interpret matters just as they please; for that would 
legitimize it for someone to describe something using 
the terms of whatever other phenomenon he or she 
saw fit. As a student of Art History studying in a 
Middle Eastern country, I could never countenance 
such a thing. My position is that meaning depends on 
context. When researching or exploring a topic, I haVe 
a certain context as an agent, while the tcpic of study 
has its own context, and meaning will arise if these 
contexts can be turned into two Opposing texts. In 

' doing this, it is essential to use as many elements as 
possible to enrich both texts. Thus an element related 
to one text can be more powerfully “translated” into 
the language of the other, so that an “objective,” 
“valid” flow of meaning is secured between the two 
texts. In this light, Art History, far from being at an 
end as some maintain, is perhaps only beginning in 
the form of “intertextual interpretation." 

When viewed from this standpoint, the restriction on 
representation and the figure in Muslim societies of 

' the Middle Ages is a topic which, though it has been 
much written about, is not yet exhausted. On the one 
hand, even today there are those who see the 
measures taken in the Middle Ages as an “anti-artistic 
attitude,” even though these measures were rooted in 
the specific social relations of a particular part of the 
world. Meanwhile there are others who seem bent on 
justifying this assessment, scriving to find in historical 
Islam a basis for the_reactionary values and oppressive 
political stance they espouse today. Such being the 
case, it will be useful to examine the phenomenon in 
its own context, paying heed to the enormous 
differences between that context and the social 
relationships of the present day. 

I would like to begin by quickly reviewing certain 
assessments which have been made by art historians, 
making ample use of a classification owing to Erica 
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Dodd. 

Certain scholars in the West see the absence of the 
figure as a weakness of religious art under Islam, 
pointing in explanation to one or more of the 
following factors: 1- Early Islamic art simply adopted 
for its own a dislike of the representative figure which 
already existed in the art of the Orient; 2- At the start 
of its development Islam saw a tie between the image 
and magic, thus taking the image as taboo; 3- Early 
Islam was influenced by Muslims who had converted 
from Judaism. 

None of this will suffice to explain the phenomenon. 
The first assertion assumes that in the Orient, 
especially among the Semitic peoples, there was 
already a tradition that rejected the figure and 
representation, but such a tradition is in fact very 
difficult to discover. Outside the Jewish communities 
there was in the Middle East no widespread shunning 
of the figure. The art of ancient Persia, Mesopotamia 
and Egypt was perhaps rigid, mystical, linear and two- 
dimensional, but nevertheless had a rich repertory of 
human and animal figures. Gods were depicted in 
human form, in their human and animal 

' manifestations or through astronomical symbols. 

The idea that Islam saw a connection between the 
image and magic first made its appearance in the 
1920s, yet still has adherents today. Cited in evidence 
is the fact that Arabs living in primitive regions still 
avoid the camera. Yet this same reluctance is shown 
among many tribes that have no aversion whatsoever 
to the figure and representation in their art. And in 
fact the early patrons of Islamic art were neither 
ignorant nor primitive. The su perstition observed 
today in undeveloped areas should at moSt be 
considered a manifestation of the Islamic rejection of 

' the figure, but is certainly not its cause. Oleg Grabar 
counters the theory that it might be with the story of 
an incident which is supposed to have taken place 
during the time of the .Caliph Omar. The story has it 
that a column had been erected to mark the border 
between Muslims and Christians, and that on it was 
done a portrait of Heraclius. When an Arab soldier 
accidently damaged the eye of this portrait, the 
Christians said their emperor’s eye had been gouged 
out, and demanded reparations. The local Arab leader 

_ proposed that his own portrait be painted on the same 
column and one of its eyes then be put out by the 
Christians. No, said the latter, that would not be full 

justice. Only a portrait of the Cailiph Omar himself 
would do. These terms were accepted, and when the 
portrait had been made, and its one eye put ou t, the 
Christians declared that they had received satisfaction. 
Grabar points out that in the story it is the Christians, 
not the Arabs, who attribute magical properties to an 
image, and the fact that the story is apocryphal 
changes nothing, for it comes from a Byzantine source. 
Grabar pursued his research on Islamic art for many 
years, finally concluding that in Islam one has not 
iconoolasm —— the prohibition of images —— but 
aniconism, which is simply their absence. 

As to Jewish tradition, it must certainly have 
influenced Islam to some extent, and the Old 
Testament prohibition is well known: “Thou shalt not 
make unto thee any graven image, or any likeness of 
anything which is in heaven above, or that is in the 
earth beneath, or that is in the water under the earth; 
Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve 
them” (Exodus, 20: 4—5). This injuncrion became the 
subject of heated debate among Christians during the 
first two centuries AD., and if the Islamic restriction 
on representation had been based on it, surely a 
similar injunction would have appeared in the Koran. 
But in fact neither the Koran nor the New Testament 
contains any such passage. Indeed, even among the 
Jews themselves interpretation has softened the 
injunction — the images in synagogues are influenced 
by classical tradition. It must he said that in the 5th 
and 6th centuries the ban on images regained vitality, 
perhaps because of the icon worship which was by 
then widespread among the Christians. It is not 
known for certain how much this Jewish attitude 
affected Christian iconoolasm or the Islamic adoption 
of a position that resrricted representation, but in the 
6th century it is underStandable that educated 
Christians and Jews would have been disturbed by the 
custom of icon worship, which could so easily be 
viewed as a return to idolatry. 

At this pointI would like very briefly to men-tion the 
beginnings of a philosophioal treatment for this 
question. The representation of God was a subject 
that occupied the thinkers of classical times as well. 
Several philosophers, including Plato, conceived of a 
single god which they equated with Mind. That which 
reflected divinity must be not man’s body, but his 
intellectual capacity, Logos ; and this connection of 
Logos with the divine carried over into both Christian 
and Jewish thinking, where the Greek term was 
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translated as “Word": “In the beginning was the word, 
and the Word was with God, and the Word was God” 
(John I: 1). It is this identification of divinity with 
Mind and the Word which lies at the heart of the 
debate on whether representation, the figure, posed a 
problem in religious art. 

This question, inherited from the pagan world, was to 
occupy Christian thinkers for close to eight hundred 
years, leading to schism and the Iconoclastic 
movement. 

The position on representation in art became a 
problem for the Islamic world at the same time it did 
for Christianity. In 723 was promulgated the fırman of 
Yezid II, decreeing that all icons be removed from the 
churches in his realm. Perhaps his adoption of an 
orthodox position toward icons was influenced by the 
widely growing attitude of Christians, mentioned by 
Grabar, that is, assigning magical properties to images. 
On the other hand, Yezid’s successor Hisham reversed 
the decree, showing that there was no intention of 
utterly abolishing icons or images. 

Restrictions on the making of figured representations 
appear in hadiths collected during the 9th century. 
Sources from that period indicate that this Muslim 
attitude hardened toward the end of the 8th century, 
which would coincide with Christian Iconoclasm. 

In the Christian world, it was John of Damascus (ca. ' 
700-750) who proposed a solution to the problem, 
finding a connection between icons and the doctrine 
of Salvation and thus paving the way for: re- 
introduction of images. 

One of the major differences between Islamic and 
Christian doctrine is that the former does not depend 
in any way on telling the story of its prophet, or on 
imitating his life, but rather is based directly on the 
word of God, that is, on the teaching of the Koran. For 
Muslims the prophet is simply an envoy of God, sent 
to communicate divine truth. Thus the representation 
of the Koran, the holy word, replaces the Pagan and 
Christian tradition of expressing divinity in human 
form. Islam finds that the Christians are in error when 
they say that Christ is the son of God, for the doctrine 
of plurality —— that God is not one but many —— opens 
the way to idolatry. God has sent his message not in 
human form, but in the form of a book. The correct 
path is then not to imitate the prophets, but to learn 

and implement God’s Book, the Word or Lagos. 

In this context, Islam’s' restriction on the figure and 
representation cannot be considered as the 
continuation of a Semitic tribal tradition, nor as a 
primitive Bedouin superstition, nor as the direct 
outcome of Jewish influences. Rather it should be 
seen as the product of a powerful system of thought 
which had assimilated doctrines of pagan, Christian 
and Jewish origin. According to a philosophical 
individual living in 8th-century Damascus, the use of 
the Word instead of the human figure to express 
divinity embraces all the intellectual, philosophical 
and religious commentaries and interpretations that 
have been made on the Lagos in its progress from 
Classical times to Christianity and thence into Muslim 
thought. 

In order to properly build up a context, I believe some 
mention of the political situation at this time is called 

' for. As indicated above, there is general agreement 
that restrictions on representation and the figure were 
in effect by the second half of the 8th century. The 
hadiths on which restrictive measures were based only 
came to be collected in the 9th century. The best— 
known collection, one that has found acceptance 
among most Sunnis, was made by Buhari, who lived 
from 810 to 870, a period of Abassid history which 
witnessed major developments in the relationship 
between religion and the state. Following the death of 
Harun Reshid in 809, a struggle for the throne 
between his sons Emin and Memun turned to 
internecinc war, and in 813 Memun was able to wrest 
power from his brother. Intent perhaps on 
strengthening central authority after a time of 
troubles, he intervened heavily in religious affairs, 
working to officialize a doctrine (the doctrine of 
Mutezile) the principles of which had begun to emerge 
in the reign of Harun Reshid, and also starting an 
inquest directed at the cadis and the collectors of 
hadiths. All of these individuals were forcibly asked to 
sign a document declaring that they accepted the 
doctrine in question, but they resisted, the hadith- 
collectors in particular largely rejeCting the doctrine. 
Ibn Hanbul, one of the most renowned hadith 
collectors and founder of the Hanbeli sect, resisted so 
firmly that for a time he was jailed. Buhari as well 
suffered oppression during this time and had to leave 
his native city. The policies continued under Mutasim 
(833-42) and Vasik (842-47). After his release from 
prison Ibn Hanbal went into seclusion, while in 
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Baghdad there was an uprising led by Ahmed bin 
Nasr el—Huzeyi, a collector of hadiths, but it was soon 
put down. The leader was subjected to an inquisition 
by the Cailiph Vasili, but rejected the new doctrine 
and in 846 was put to death. Despite repression, 
however, the policy of madam/e was a failure. The 
Cailiph Mütevckkil (847-61) officially abandoned it, 
prohibiting debate on the traditional belief, but the 
controversy that began in religious circles during these 
times continued. Another important Islamic doctrine, 
that of Eslem, grew out of the clash between the 
Mutezile doctrine and the traditional hadith—oriented 
line, and by and large tended to unite the two schools. 
I personally do not feel qualified to discuss these 
religious debates, preferring to leave that to the 
specialists. There is, however, one point which 
concerns us here very closely: The controversy 
centered on whether the Koran as written is the Word 
of God or something created, and on how one is to 
interpret the expressions in the Koran which describe 
God, especially those that do so using human 
characteristics. There is also an observation to be 
made which may have sociological significance: Both 
the doctrine of Mutezile and the traditional hadithic 
position grew up outside the palace among the 
commoners. One line was preferred by those in 
power, while the other was repressed. Ultimately the 
rulers had to bow to popular convention and come to 
terms with it. Let it be remembered that. most Muslim 
divines were artisans or merchants, and that it was 
considered undesirable to be too close to the center of 
power, or to be on the state’s payroll. 

Enough contextual elements have now been given 
that I am in a position to translate the text on the 
Islamic Middle Ages into my own. 

If the life of devout men was spent in the path of 
God, they could only have been pleased with the 
expansion of empire and the founding of new cities, 
which promised not only to spread trade and the arts 
but also bring Islamic doctrine to more people. There 
were, however, certain disconcerting developments at 
the time. Their Christian neighbors had taken icon- 
worship to such a point that their rulers had moved to 
ban the practice. While Muslims had no objection to 
icons or to the portraits of rulers that also proliferated, 
they did not wish to see these images in their own 
lands; for they felt that such portraits were contrary to 
the equality that existed among men in the eyes of 
God, and might lead to the impression that divines 

were themselves holy. They had not forgotten the 
cautionary tales that existed to this effect. And there 
was another thing that made them uneasy. The 
cailiphs were sponsoring the translation of works 
praising pre-Islamic rulers as well as books of 
astronomy, and building observatories. There seemed 
a danger that popular superstitions, which had never 
been put entirely to rest, might be nourished once 
more, and that once again a connection might be 
made between rulers and celestial bodies. But no one 
is sacred, not even the cailiph, who enjoyed respect 
for his fenerim: as an imam. Had it been otherwise why 
would the word of God itself have stressed that God 
was unity, not (as the Christians said) a trinity. 
Occupied for some time by such concerns, divines 
continued to argue while assuming judicial duties and 
striving to put religious doctrine on a systematic 
foundation. At this point the cailiph intervened in the 
religious argument and took sides, attempting to 
compel divines to espouse one of the doctrines. In 
reaction, many travelled through the land, listening to 
those who had something to say, collecting the stories 
that were part of the communal memory, testing their 
likelihood and writing them down. Their aim was to 
ensure that the cailiph followed in the footsteps of the 
prophet. Although several cailiphs in succession 
opposed the movement, the collecting of hadiths 
enjoyed popular support and eventually proved a 
success, with the result that doctrines emerged 
combining the thought of divines with the hadiths of 
the prophet. In the end the rulers had to accept the 
new situation. The sayings of the prophet, critical of 
the ancient aristocratic lifestyle and firmly opposing 
superstition, combined with his actions to also create a 
position that would restrict representation and the 
depiction of the figure. All of this would not totally 
prevent such depiction, but at least it became 
traditional to shun representation and the figure in 
religious art. In their place developed a rich repertory 
of geometric and vegetal motifs, along with the art of 
calligraphy. The balance of forces that was forged 
during this period persisted until the mid-13th 
century, as artistic attitudes based on values common 
to all Islamic societies prevailed against the ideologies 
of power for close to four hundred years. 

Recalling what was said at the beginning of this talk, 
we might ask here jusr how useful or valid it is to 
assess the developments I have outlined as "a ban on 
freedom in art.” Within a network of relationships 
where the ideal of being “a free individual" simply 
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does not exist, isn’t it a bit pointless to expect an artist 
to try and “express himself freely”? Here I would like 
to recall something Ahmet Oktay said yesterday. It is 
probably a good idea not to overstress forms, because 
they function only within their context. This is a point 
which should be grasped not only by artists, but by all 
those Who ponder the questions of art and culture. A 
failure to do so might be doubly dangerous in terms, 
for example, of the topic dealt With in this paper. 
Firstly, it might lead to the recreation of a linear view 
of history, even as the opposite were being claimed. 
And secondly, those Who find themselves called upon 
to resist-political oppression might, if they select a 
form as their enemy, simply be left defenseless. 
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ÇAĞDAŞ BAKIŞ Açısıvnk 
TABULAR: MISIR ORNEGI 
Nazlı Madkour 

Birbirinden bağımsız görünmekle birlikte bir arada var 
olmayı sürdüren sanat ve tabular, etkileşim içinde 
ürettikleri enerji ile estetiğin sarmal bir hareketle 
gelişmesine, dolayısıyla da her iki terimin birbirine 
göre tanımlarının sürekli olarak değişmesine neden _ 
olur. Bu bildiride sınırlama anlamında kullanılan tabu 
sözcüğünün, dokunulmazlığı çağrıştıran yanlarından 
çok yasaklayıcı yönü ele alınmıştır. 

Genel anlamdaki tabular, daha çok, din, cinsellik, 
ahlâk ya da politika ile ilgilidir. Bunlar bugün de 
geçerli ve işlevseldir. Ancak daha karmaşık bir 
düzlemde, günümüz sanatında var olan tabular ise 
yeni biçimler ve tanımlar kazanmıştır. Söz konusu 
geleneksel temel tabular —sınırlar aşılsın ya da 
aşılmasın— belli oranlarda önemlerini yitirerek yeni 
tabuların ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Temel 
tabulara, özellikle de dünyanın belli bölgelerinde ve 
bu çağda karşı çıkmanın önemini hafife almak gibi bir 
tutum söz konusu değildir, ancak bu bildiride, yerel 
çevrenin zorladığı tabular değil, Batı kültürünün 
yönlendirdiği ve kabul ettirmeye çalıştığı tabular 
üzerinde durulacaktır. 

Bu yeni tabular sanatın konusuna yönelik olmaktan 
çok, sanat kavramına ve biçimine yöneliktir. 

Aslında Post-Modern sanat “görüşünün, neyin "geçerli", 
neyin "geçersiz" olduğuna karar vermesi, Batılı sanat 
eleştirmenlerinin ve kurumlarının, yıllar önce betimsel 
sanatın tam anlamıyla tabulaşmasına yol açan soyut- 
figüratif tartışmalarını anımsatır. 

Bu bildiride, günümüz modern sanatının ve sanat 
eleştirisinin temel görüşleri çerçevesinde yaratılan 
sınırlamalarla, bunların Mısır sanatıyla olan ilişkileri 
irdelenecektir. 

Mısır'da -eski ya da yeni— tabular, bizim modern sanata 
karşı tutumumuzu kendine özgü bir biçimde 
etkilemiştir. Mısır'da modern sanat ykş. 1910'da, 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurulmasından bir kaç yıl 
sonra gelişmeye başlamıştır. Ancak bu tarihten önce 

de, bin yılı aşkın bir süre, eski Mısır ve Kopt sanat 
gelenekleriyle (resim ve heykel) olan bağlar neredeyse 
bütünüyle koparılmış, İigürasyon ve heykelden 
kaçınabilmek için özellikle mimari, küçük el sanatları 
ve bezeme dallarında odaklaşan güçlü bir bezemeci 
İslam sanatı gelişmişti. Mısır, geçmişte, Batı sanatı ile 
iki kez karşılaşmıştı. Bunlardan ilki Napoleon'un 
ordusuyla birlikte Mısır'a gelen ve resimlerinde Mısır'ı 
ayrıntılı biçimde betimleyen Fransız sanatçıları 
yoluyla, öbürü de Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 1805- ' 
49 arasındaki valiliği sırasında, sarayların bezenmesi ve 
saraylı portreleri yapılması için Mısır'a çağrılan İtalyan 
ve Fransız sanatçılar aracılığıyla gerçekleşmişti. 

Modern sanat Mısır'a ykş. 1920'lerde bir paket 
program olarak girmiş, ürettiği özgürlüğün yanı sıra, 
sınırlarını aştığı ya da yarattığı tabuları da beraberinde 
getirmişti. Ancak teknoloji ithaliyle neredeyse aynı 
kurguya sahipti, yani alt yapı değil, sonuçlar ithal 
edilmişti. Bu nedenle de yerel sanatın sınırlarıyla 
ilgilenen düzeni tehlikeye sokmadı. Batı sistemi, 
genelde, üretilmiş bir sanatı, o kültüre otomatik olarak 
aktaran bir süreç geliştirerek, sanatı, onu yansıtan ve 
etkileyen toplumsal yapının ağına düşürür. Ancak 
sanatın'henüz tam olarak nüfuz edemediği ya da can 
damarına işlemediği Mısır'da, sanat, hala sınırsal bir 
uğraş olduğundan, bu süreç işlememiştir. Aslında 
sanatın üretilmesi ve benimsenmesi için de 
tanımlanmış bir kuramsal çerçeve de yoktur. 
Tabuların sınırlarını aşmak ve sınırların ötesine 
geçmek, dışardan alınan olgular olmayıp, belli bir 
toplumsal ve siyasal ortamda oluşan ortak ve birlikte 
geliştirilen bir olgudur. Avrupa avangardı, 
kentsoylu lukla olan yakın ilişkisi nedeniyle sanatın 
kurumsallaşmasını reddederken, yeni bir toplum 
yaratma olasılığıyla sanatı ütopyacı inançlar üzerine 
temellendirmiştir. 

Mısır avangardı 1960'larda kısa bir süre parlamış ama, 
yalnızca bir askeri yenilgi olmakla kalmayıp, Mısır'ın 
aydın kesimine de tam bir darbe indiren 1967'deki 
siyasal yenilgiyle aniden sönmüştür. Bu darbe, 
aydınların öz güvenlerini ve toplumu değiştirme 
güçlerine olan inançlarını da kökten sarsmıştır. O 
günden beri tabulara karşı çıkışlar tekil örnekler olarak 
kalmış ama, kapsamlı bir reddetme ve sınırları aşma 
eylemi ortak olarak örgütlenememiştir. Bugün Mısırlı 
sanatçılar, bazan taban tabana zıt, bazan da şaşırtıcı 
biçimde benzer şeylere ilgi duyan bir alıcı kitle ile 
uğraşmak durumunda oldukları için, küresel ve yerel 
kültürlerin kesişme noktasında sıkışıp kalmıştır. 
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Bugün bizim bölgemizde, sanat, coğrafı sınırlarımızın 
dışından gelen ama”, yerel sanatsal yaratıcılığa sınırlar 
koyan iki temel sorunla karşı karşıyadır. Bunlardan biri 
Batı'nın sanat tarihine tarihselci yaklaşımına karşı 
çokkültürlü ve çoğulcu bir yorum; öbürü de 
dekonstrüktivist felsefe ve bu bu felsenin sanattaki 
(post—modern ve trans-avangard) yansımalarına karşı 
alternatif bir estetik geleneğin gelişmesi. 

Tarihselci yaklaşım, çağdaş sanatı, Cezanne'dan 
başlayan, Afrika sanatının yanından geçerek, Post- 
Modernizm'le son bulan kaçınılmaz tarihsel gelişim 
çizgisi içinde birbirini izleyen temel eğilimler olarak 
görür. Buna uymayan her şey ikincildir, fazla önem 
taşımaz. Farklı bir toplumsal-tarihsel bağlamla ilişkili 
olan Mısır sanatı, eğer özgünse, hiç bir zaman sanat 
tarihinin bu sınırlı yorumu (coğrafi ve kavramsal) ile 
bağ kuramaz, bu yorum içinde yeri yoktur. 
Günümüzde Batı yaratıcılığı artık pek sağlıklı 
olmadığından, Batı, çokkültürlü ve çoğulcu sanat 
yorumuna ölçülü de olsa bir ilgi göstermekte; başka 
kültür ve ırklardan sanatçıları uluslararası tartışma 
ortamına "katılmaya" çağırmaktadır. Ancak bütün 
bunlar ulusal ve etnik farklılıkları, evrensel ortalama 
süreci içinde yok etme başlığı altında yapıldığı için 
göründükleri kadar da iyi niyetli girişimler değildirler. 
Öte yandan, Batı sanat merkezleri ve kurumlarının 
seçiciliği, "evrensellik" adıyla sunulan ulusal 
şovenizmden başka bir şey değildir. Bu değişmez 
Batılı bakış açısı (1993 Venedik Bienali'nde olduğu 
gibi) tek yönlü bir yansıma olarak sınırlı kalmaya 
mahkumdur. Aslında "evrensel" terimi ender olarak 
"çoğul" anlamına gelir. 

Tarihselci yaklaşım, da, farklılıkları -yani "ötekiler"in 
farklılıklarını yok etmeye dayanan tek yanlı 
"evrensellik" tanımı kadar küresel bir tanınmanın 
herhangi bir biçimine susamış olan Mısırlı sanatçının 
yaratıcı yönleri üzerinde önemli ölçüde etkili 
olmaktadır. Mısırlı sanatçı bu farklılığı koruyarak 
ancak izleyici olarak kalmamayı ve bir katkıda 
bulunabilmeyi umud edebilir. Aksayan her şey için 
emperyalizmi suçladığımız gibi rahatsızlıklarımız için 
de Batı'yı suçlamak pek doğru değil. Burada durum 
oldukça farklıdır. Emperyalizm başından beri herkes 
için olumsuz bir ilişkiydi, oysa modern sanat 
başlangıçta olumsuz olmayan ama esneklik 
gösteremediği için sonradan olumsuzlaşan bir olguydu. 
Kanımca tarihsel yaklaşımının sanat üretiminin temel 
kurgusunu ve ilişkilerini dondurması, çıplaklığı ya da 
siyasal sloganları sergileyememektan' çok daha fazla 

sınırlayıcıdır. Temel tabular, sanatçılara içinde 
yaşadıkları ortam tarafından zorlanırken, yeni 
sınırlamalar sanatçıların düşüncelerini işlemekte ve 
asıl tehlike de burada yatmaktadır! 

İkinci olarak, bugün yaşadığımız bölge, 20. yüzyılda, 
sanatın, özdeksel görünüşünü dekonstrükte ettikten 
sonra sıranın, anlamın dekonstrükte edilmesine 
geldiği, "herşeyi görmüş, herşeyi yapmış" bir Batı 
sanatının "içi geçmişliği" ile karşı karşıyadır. 
Dolayısıyla uzun süre insan varlığının anlamı peşinde 
koşan felsefe geleneği çökünce, Post-modernizm'in, 
yaşamın anlamını dekonstrükte etme süreci 
başlamıştır. İmgelem (vision) bütünlüğü ve 
tutarlılığının yok olması ve "kutsal düzen"in ortadan 
kalkmasıyla belirginlik kazanan bu olgu, sanatın aşkın 
(transandantal) gücündeki idealleştirmeden vaz 
geçmek ve inancı yok etmek anlamına gelir. Pos t- 
Modern sanat tabulara savaş açmaz, tam tersi, karşı 
çıktığı şeylerle tam bir suç ortaklığı içinde, onlardan 
ayırt edilemez hale gelir. Anlam'sız bir dünyaya 
kendini uydurur ve ona karşı gelmek yerine, boyun 
eğer. Mısırlı “sanatçı, her ne kadar Rönesans öncesinde 
Güney ve Kuzey'den, sonrasında da Kuzey ve 
Güney'den gelen farklı kültürlerden sık sık 
beslenmişse de, bütünüyle farklı bir toplumsal-tarihsel 
bağlamdan geldiği için, hâlâ bütün bu kopukluklara 
bir seçenek olabileceğine inanır! Niteliğe, değere, 
özgünlüğe, yaratıcılığa, yeteneğe ve sanat sürecine 
önem veren bir alternatif estetik gelenek. Duyguları, 
düşgücünü ve aklı birleştiren bir sanat. Belleği, 
anlatımı, romantizmi ve fizik ötesini irdeleyen bir 
sanat. Belli bir yere bağlı olan ve hâlâ tabularla savaşan 
bir sanat. Burada belirtilmesi gereken bir nokta da, 
Mısır'da, pos t-modern felsefe ve sanata yakınlık 
duymaya ve bu olguyu gerçekten anlamaya yardımcı 
olacak gerekli toplumsal-tarihsel koşulların 
olmayışıdır. 

Yaşamın anlamına ilişkin iki felsefi bakış açısı 
arasındaki bu orantısızlık farklı sanatsal gelenekler 
arasında büyümekte olan bu ayrılığa ışık tutmaktadır. 

- Bütün bunlar, Mısırlı sanatçıyı, durumu net bir 
biçimde değerlendirmesine yardımcı olacak doğru 
araçlar, bilgi ve duyarlıktan yoksun olduğu için bir 
karmaşanın içine itmekte ve sanatını bezemesel bir 
seçmeciliğe doğru yöneltmektedir. İki felsefe ve iki 
dünya görüşü arasında sıkışıp kalan Mısırlı sanatçının, 
yaratıcılığını ve anlatım gücünü sınırlayan sanatsal dili, 
giderek artan bir dil ve ilişki düzeni sorunuyla karşı 
karşıyadır. Kanımca Mısırlı sanatçının yaratıcılığını 
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sınırlayan ikinci etken de budur. 

Sorun, coğrafi sınırlarımızın dışından gelmekle birlikte 
her iki açmazın da yerel sanatçının düşünce sistemiyle 
birleşmiş olmasıdır. Öte yandan temel tabular, yerel 
koşulların zorlaması olsa da, içsel bir direnişle 
karşılaşmaktadır. 

Günümüz Batı sanatı ve sanat eleştirisi tarafından 
kararlaştırılan ve tanımlanan yeni tabular çokkültürlü 
bir alternatif estetik gelenekle all: edilebilir mi? Bunun 

“"Il için zaman gerek. Sonunda dünya "hak ettigı sanan 
bulacaktır. 
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TABOOS FROM A 
CONTEMPORARY 
PERSPECTIVE: 
THE EGYPTIAN CASE 
Nazlı Madkour 

Seeming mutually exclusive and yet managing to 
survive side by side, art and taboos interact to 
generate the energies allowing aesthetics to develop 
in a spiral movement that continuously modifies the 
definitions of each term in relation to the other. Even 
tough I will be often using the word taboo during this 
text, I will use it to mean limitations and will focus on 
its prohibitive aspects rather than its sacrosanct 
connotations. 

On the basic level, taboos seem to relate to the 
religious, sexual, moral or political. These are still 
valid and functional. However, on a more complex 
level, present—day taboos in art have acquired new 
forms and definitions. The basic old taboos - 
transgressed or not- have somewhat relinquished their 
importance, giving way to the emergence of a new 
breed of limitations. I do not want to underestimate 
the importance of transgressing basic taboos, 
especially in our part of the world and at this 
particular moment of our history. However, I will be 
concentrating on a brand of taboos dictated by the 
directives of Western culture rather than those 
imposed by our local environment. These new taboos 
are directed more towards the concept and form of art 
and less towards the subject. Mainstream post—modern 
art has, in fact, decided what should be "in" and what 
should be "out", reminding us of a situation created in 
earlier years between abstract and figurative art, 
whereby representation in art became virtually 
tabooed by western art criticism and art institutions. 

In this paper, I will be probing the limitations 
imposed by present day mainstream modern art and 
art criticism and their relevance to the Egyptian case. 

The Egyptian experience in relating to taboos —old 
and new- has taken a particular slant in view of our 
particular relationship with modern art. The Egyptian 
modern art movement started around 1910 with the 

creation of the Faculty of Fine Arts a couple of years 
earlier. We have to realize, though, that before that 
date there was an almost total rupture with the 
pharaonic and coptic artistic traditions (painting and 
sculpture) for over a thousand years. Instead, a strong 
decorative Islamic art developed, centered on 
architecture, objects and artifacts with intentional 
neglect of figuration and sculpture. In the last century, 
we have had two major encounters with western art. 
the first was due to the Napoleonic invasion in 1798, 
when French artists who came with Napoleon 
meticulously described Egypt through their paintings. 
The second encounter was through the Mohamed Ali 
royal dynasty (starting in 1805) which brought to 
Egypt Italian and French artists to build and decorate 
palaces and to paint court portraits. 

Around the second decade of the twentieth century, 
modern art was imported to Egypt as a package deal. 
It came with the freedom it had generated and the 
taboos it had transgressed or created. It almost 
followed the same pattern as the import of technology 
in Egypt: meaning importation the results and not the 
process. Consequently, it did not engender an 
indigenous mechanism for dealing with the limits of 
local art. The western system had developed a process 
of automatically transforming produced art into 
culture, thus allowing art to become enmeshed in the 
society reflecting it as well as affecting it. This process 
did not take place in our world, where art is still a 
marginal endeavor that has not yet quite fully 
penetrated or geared the main vein of culture. There 
is in fact no defined theoretical framework for the 
production and reception of art: Transgressing taboos 
and going off-limits cannot be an imported item! It 
calls for a collective and concerted action that grows 
out of a specific social and political moment. When 
the European avant-garde rejected institutionalized 
art with its bourgeois affiliations, it was based on their 
utopian belief in the possibility of creating a new 
society. Egyptian avant—gardism shined briefly during 
the sixties but ended almost abruptly with the 
political defeat of 1967, which was not only a military 
defeat but a real blow to the core of Egyptian 
intellectuals; a blow to their confidence, their faith in 
their capacity to bring change to the Egyptian society. 
Since then there have been here and there 
infringements upon taboos, but not a concerted action 
of overall re jection and transgression. Today, the 
Egyptian artist finds himself at the intersection of 
global and local cultures, having to deal with 
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recipients sometimes diametrically opposed and 
sometimes amazingly similar. It is my contention that 
art in our part of the world now faces two major 
dilemmas, coming from outside our geographical 
boundaries and yet setting limitations upon vernacular 
artistic creation: 

First: The western historicist approach to art 
history versus multiculturalism and a pluralist 
interpretation of art. 
Second: The deconstructivist philosophy and its 
manifestation in the arts (post—modern and trans— 
avant—garde) versus advancing an alternative 
aesthetic tradition. 

I will hereby clarify these two hypotheses. 

First: Through the historicisı approach, contemporary 
art is acknowledged as a successiori of mainstream 
tendencies moving in an inevitable historical 
progression from Gezanne, passing through American 
art and reaching post-modernism. Anything that does 
not fit this continuum is thus regarded as secondary 
and of little consequence. Having had a different 
socio-historical context to relate and refer to, 
Egyptian art, when genuine, can never converge and 
find a place within such a limited interpretation - 
geographically and conceptually -of art history. 
Presently, because of ailments in western creativity, 
there is a cautious Western interest in multi- 
culturalism and a pluralistic interpretation of art, 
whereby creators from other cultures and races are 
invited to "come in" into a universal forum. All this is 
not as philanthropic as it might seem since it is done 
under the banner of an avant—gardist annihilation of 
national and ethnic differences within a universal 
leveling process. On the other hand, the selectivity of 
Western art centers and institutions will 
unders tandably fall within national chauvinism under 
its new name "universality". It is bound to be a one- 
way projection from a fıxed Western point of 
reference (the 1993 Venice Biennial being a case in 
point). In fact, the term "universal" has rarely meant 
"plural". The historicist approach as well as a biased 
definition of "universality" testing on the elimination 
of differences -the 'other’s' differences that is- has a 
major effect upon the directions of creativity of an 
Egyptian artist who yearns for any global recognition. 
For it is precisely by being different that he can hope 
to make a-contribution and not remain a follower. I do 
not want to seem to be blaming the west for our ills, 
the same way wehave blamed imperialism for our 

flaws. The case is quite different. Whereas 
imperialism was a negative relationship all along, 
modern art was initially a positive one that has turned 
sour due to its apparent inflexibility. The historicist 
approach fixes the framework of art production and its 
referentiality which, in my view, is much more 
restrictive than not being able to exhibit nudes or 
political slogans. While basic taboos are imposed on 
artists by their environment, the new limitations 
become part of the artists' intellect. This is where the 
danger lies! 

Second: Today, our part of the world is facing a 
ı“blase' Western art "that has seen it all and done it all" 
to the extent that after deconstructing the material 
appearances of art during the 20th century, the time 
has come to deconstruct its meaning as well. Thus, 
after the collapse of a long philosophical tradition of 
looking for a meaning for man's existence, the post- 
modern process of deconstructing the meaning of life 
itself has begun. Gharacterized by a loss of wholeness 
and coherence of vision and the disappearance of a 
'sacred order', it means giving up idealizing and 
relinquishing faith in the transcendent power of art. 
Post-modern art does not wage wars against taboos. 
On the contrary, it lives in total complicity with what 
it confronts and becomes indistinguishable from it. It 
fits itself in an absurd world and comments on it, in 
compliance and not in defiance. Coming from a totally 
different socio-historical context, yet not without 
frequent cross-pollination from South to North before 
the Renaissance and from North to South from then 
on, the Egyptian artists still believes in a possible 
alternative to utter despair! An alternative aesthetic 
tradition that attaches importance to quality, value, 
authenticity, originality, skills and art processes. An art 
that merges emotions, imagination and intellect. An 
art that delves into memory, narration, romanticism 
and metaphysics. An art that is linked to a specific 
place and still wages wars against taboos. I should 
really mention here that the socio-historical conditions 
for a genuine understanding and sympathy for post- 
modern philosophy and art simply do not exist in 
Egypt. This disparity between two philosophical 
points of view on the meaning of life sheds light on 
the widening gap between different artistic traditions. 
It throws the Egyptian artist into a state of confusion - 
without the right tools, knowledge or sensitivity for a 
clear assessment of the situation, and it pushes his art 
into a cosmetic eclecticism. Trapped between two 
philosophies, two conceptions of the world, he faces a 
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widening problem of language and terns of reference 
of his artistic vocabulary, which limits his creativeness 
and his expressive powers. This is in my view the 
second major restrictive force on Egyptian creativity. 

The problem With these two dilemmas is that, even 
though they have come from outside our geographical 
boundaries, they merge with the native artist’s 
intellect. On the other hand, basic taboos -even 
though imposed by local conditions- tend to meet 
with an innate defiance. 

Will the new taboos enacted and defined by 
mainstream present-day Western art and art criticism 
be challenged by alternative multi-cultural aesthetic 
traditions? This remains to be seen! Eventually, the 
world tends to get the art "it deserves". 
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TÜRKİYE'DE SANAT 
EÇİTIMINE TARİHSEL 
BIR BAKIŞ 
Serap Etike 

A.Giriş 

Bu bildiride Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen 
yıllarda (1923-1950) Cumhuriyet'in kültürel 
temellerini oluşturan kişi ve kurumlar tanıtılmaya 
çalışıldı. Bu, bir anlamda sanat eğitimi (özelde resim 
eğitimi) tarihidir ve her zaman tarihten alınacak 
dersler vardır. 

Bu bildiride üç temel çıkış noktası bulunmaktadır. 1. 
Yalınlık gerçeğin belirtisidir. Z. Toplum kendi değişim 
dinamiklerini kendi içinde barındırır. 3. Eğitim 
sorunlarının temeli toplumun ekonomik ve politik 
yapısına dayanır. 

1. "Bilimde “yaratıcılık ..., basit bir yasayı görmek veya 
karmaşık, anlamsız görünen verileri düzene sokup, 
derleyip toplamaktır." (1) Bilimsel yöntem sonucu 
elde edilen yasalar yaşam yasaları ya da temel ilkeler 
"görünüşteki bütün karmaşık olguları anlamayı 
kolaylaştırmaktadır."(Z) 

Z. Her toplum olumlu ya da olumsuz kendi değişim 
dinamiklerini kendiiçinde barındırmaktadır. Bu 
olumlu ya da olumsuz etkenlerden hangileri toplumu 
yönetenlerce yeğlenir ve desteklenirse ya da hangileri 
yadsınır ve yasaklanırsa toplumsal yapı o yönde 
değşime uğrar ve o yönde yaşam biçimlenir. 

3. Toplumların yaşama biçimleri, o toplumun 
ekonomik yapısının nasıl olduğuna bağlıdır. 
Ekonomik alt yapı toplumun tüm kurumlarını ve 
insanlarını etkilemekte, yaşamı biçimlendirmektedir. 
Ekonomik yapıyı yönlendiren etken ise politikadır. O 
halde eğitim sorunları da temelde ekonomik ve politik 
sorunlara bağlıdır. ' 

B. Resim Eğitiminde Etkili Olan Kişiler 

1. Mustafa Kemal Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti, Ulusal Kurtuluş Savaşı 
sonucunda kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kurucusu 20. yüzyılın en büyük dahisi Mustafa Kemal 
Atatürk'tür. Atatürk ulusundan aldığı güçle ve inançlı 
bir kuşakla Cumhuriyeti kurmuş, onu korumayı ve 
sürdürmeyi de gençliğe bırakmıştır. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülke ekonomik açıdan 
yokluklarla karşı karşıyadır. Rauf İnan'ın sözleriyle 
"1920'de Yeni Türkiye, kurulurken ve kurulduğundan 
3,5 yıl sonra Cumhuriyet ilan edilirken, çok elverişsiz 
ve olumsuz koşullar altında 11 yıl süren çok ağırl 
savaşlar geçirmiş ve geçirmekte, topraklarının 2/3'ü 
savaş alanları olmuş ve olmakta, yanmış ve yıkılmış 
yanmakta ve yıkılmakta idi"(3). Ne hastane, ne okul, 
ne liman, ne yol, ne fabrika, _ne de insan gücü vardır. 
Ulus yorgun ve yoksuldur. Nüfusun %80'inden çoğu 
köylerde, %20'sine yakın bir bölümü kentlerde 
yaşamaktadır. 

Ancak bu yöksulluk ve savaş yıllarında bile eğitim 
birinci derecede devlet işi olarak ele alınmış, Maarif 
Kongresi 1921'de savaş koşullarında yapılmıştır. 

Atatürk eğitim konusundaki düşünce ve görüşleri ile 
geçmişe, bugüne ve geleceğe yönelik önerilerde 
bulunmuş, eğitim durumunu kökünden değiştirmek, 
yepyeni ulusal ve çağdaş, Türk ulusuna özgü bir 
eğitim düzeni kurmak istemiş, o ilk yılların koşulları 
içinde bir düş gibi de olsa ülkücü ve devrimci bir 
kadro ile bunu başarmış, yurtta bir eğitim çağı 
açmıştır. (4) 

' Cumhuriyet düşüncesini biçimlendiren ve ülkeyi 
"Çağdaş uygarlık düzeyine" çıkarmayı hedefleyen 
Atatürk, temel ilkeyi şöyle belirler. "Temel ilke, Türk 
ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. 
Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanır."(5) 

Bu temel ilke doğrultusunda Atatürk Devrimleri ard 
arda gerçekleştirilir. Cumhuriyet'in sağlam temellere 
dayandırılması, onu koruyacak ve geliştirecek 
kuşakların yetiştirilmesi gereklidir. Cumhuriyet'in 
yapacağı ilk ve önemli görev bu yeni insan modelini 
yetiştirmek olacaktır. Bu bağlamda eğitim, önemli bir 
ülke sorunu konumuna gelir. Atatürk'ün kurmak 
isrediği yeni toplumun yeni insanını yaratmak için 
saptanan eğitim ilkeleri şunlardır. 1. Ulusal eğitim 2. 
Laik eğitim 3. Bilime dayalı eğitim. 

Atatürk'ün eğitime ve sanata bakışını onun kendi 
sözleri ile: "Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol 
açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek zafer is_e 
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öğretmenlerin oluşmasına aracı olacakları uygarlık 
yolundaki başarılarıdır. Gerçeğin sırlarını çözmek, 
yasalarını ortaya çıkarmak, insanoğlunun bilim ve 
sanattaki yaratıcılığına yolları açmaktır: ülkeler 
fethetmek değil"dir.(6) 

Atatürk, 1 Mart 1923'te Meclisi açış söyleyinde 
eğitimde kullanılacak yöntemlere dikkati çeker: 
"Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem; bilgiyi 
insan için bir süs, bir baskı aracı, ya da uygar bir 
zevkten çok maddi yaşamda başarıyı sağlayan 
uygulamalı ve kullanılabilir bir araç durumuna 
getirmektir." (7) 

Atatürk bu sözüyle, okullarda eğitim ve öğretimde 
uygulanacak yöntemler yoluyla bilgi; yaşamda başarılı 
olmayı sağlayan bir araç olmalıdır, görüşündedir. 

Atatürk 1 Mart 1923'te TBMM'de yapmış olduğu 
konuşmada şunları da belirtmiştir: "Yaparak 
öğrenmeye dayanan ve yaygın bir eğitim-öğretim için 
yurdun önemli merkezlerinden yeni kitaplıklar, 
konservatuarlar, çeşitli bitki ve hayvanları içine alan 
bahçeler, iş yerleri, müzeler, galeriler, sergi salonları 
kurmak gerekli olduğu gibi ilçe merkezlerine kadar 
bütün yurdun basımevleriyle donatılması 
gerekmektedir. (8) - 

Bu açıklamalarıyla Atatürk; işlevsel, yaşama ve yarara 
dönük eğitim görüşünü savunmuştur. Bu tür bir 
eğitimi ülke koşullarına uygun bulduğu 
anlaşılmaktadır. 

Atatürk bir başka sözünde şunları söyler: "İnsanların 
yaşamına ve faaliyetine egemen olan güç, buluş ve 
yaratıcılık yeteneğidir, buluş ve yaratıcılığı yapa bilen 
insanların ise kültürlü olmaları zorunludur." (9) 

Bu sözler daha da çoğaltılabilir ancak verilen bu birkaç 
örnekte bile bir eğitimcinin ilke edineceği birçok 
düşünce bulunmaktadır. Bu sözler Cumhuriyet 
düşüncesinin sanata yaklaşımını da açıklamaktadır. 

2. İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

Baltacıoğlu, sanat eğitimcilerinin tanımaları gereken 
önemli bir eğitimcidir. 1886'da Istanbul'da doğmuş, 
1978'de Ankara'da ölmüştür. 

Baltacıoğlu, İstanbul Darülfünunu, Ulumu Tabiiye 
Şubesi'ni (Tabiat Bilimleri) bitirmiştir. H.Z. Ülken'in 

anlatımıyla: "1910'da Maarif Nezareti tarafından 
pedagoji ve elişleri tetkikinde bulunmak üzere 
Fransa'ya gönderildi. O zaman başlayan merakını 
ömür boyunca devam ettirmek üzere hattatlık, resim 
ve dekora mimarlık incelemeleri, bahçıvanlık ve elişi 
sanatlarıyla uğraştı." (10) 

Baltacıoğlu bu işlere verdiği öenmi kendi sözleri ile 
şöyle dile getirir: "Resim, mimari, yazı, mobilya, 
tezyini sanatlar, bahçıvanlık benim hayatta en çok 
kıymet verdiğim, en çok uğraştığım şeyler oldu. Ben 
bunlarla herkes gibi, gelişigüzel uğraşmadım. Hayati 
ve beşeri mevzularla uğraşır gibi uğraştım. Ben“ 
zannediyorum ki iyi ve kötü kafamın teşekkülünde 
onların mesuliyeti, hisseleri büyüktür." (11) 

H.Z. Ülken; "Türk okullarında 1910'dan beri elişi, 
resim, hatiplik, tiyatro, açık hava kültürü adına ne 
yapılmışsa ilk adımlarını Baltacıoğlu atmıştır." der. (12) 

Baltacıoğlu eğitim ilkelerini yaşayan somut koşullara, 
gereksinimlere dayandırmaktadır. Eğitimin yaşam 
gerçekliği üstüne kurulmasını ister. Ona göre eğitimin 
amacı genci sosyal yaşama hazırlamaktır. (13) 

Baltacıoğlu her düzeyde eğitimde baş ilkenin temel 
alınmasını önerir. Kişilik İlkesi: Eğitimin amacı acemi 
adamı sosyal yaşama hazırlamak, ona mesleki bir 
kişilik kazandırmaktır. Sanat eğitiminin amacı da sanat 
duygu ve düşüncesini vermek değil, doğrudan sanatçı 
kişiliği yaratmak olmalıdır. "Herkes sanatçı olamaz ki 
denemez, olabildiği kadar olur." Her sosyal insan 
estetik kişiliğe sahip olmalıdır, eğitimin görevi de bu 
kişiliği kazandırmaktır. Baltacıoğlu, estetik kişiliğe 
sahip insana zevk sahibi insan dendiğini ve böyle 
insanın güzel giyinmesini, güzel konuşmasını, güzel 
yürümesini, güzel yaşamasını bileceğini söyler ve 
yaşamın her boyutunda estetik kişiliğin önemli 
olduğunu belirtir. gğevre İlkesi: Eğitim çevresi gerçek 
bir insan topluluğunun gerçek yaşamındaki gibi 
olmalıdır. Eğitim çevresi toprak, deniz, marangozhane, 
bahçe, laboratuvar, matbaa gibi gerçek yaşama 
çevresidir, gerçek meslek ortamıdır. Sanat eğitimi de 

' gerçek sanatçı atölyesinin koşul ve olanaklarına sahip 
olmalıdır. Baltacıoğlu, bitkiler dünyasını gözleyerek 
bu düşünceye vardığını, insanların da bitkiler gibi 
kendi doğal çevrelerinde yetişebileceğini 
söylemektedir. Çalışma İlkesi: Eğitilen çocuk ya da 
genç gerçek bir mesleğin gerçek etkinliklerinde 
bulunacak ve gerçek tekniklerle çalışacaktır. Çalışma 

' ilkesi, çocuğun öğreneceği işte, sanatta bizzat aktif 
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olmasıdır. Baltacıoğlu bu ilkeyi tiyatro eğitimine şöyle 
örnekler: "İnsan bir dereceye kadar oyun yazarı, aktör, 
rejisör olmadıkça tiyatro eğitimi almış olamaz." (14) 
Verim İlkesi: Eğitimde üretilenlerin bir işlevi 
olmalıdır, eğitimin sosyal bir verimi olmalıdır. Eaer 
eğitim, kendinden beklenen kişiliği kazandırıyorsa 
verimlidir. Örneğin, dil eğitimi sonucu çocuk, açık, öz, 
anlaşılır okuyup yazabilmeli, konuşabilmelidir. 
Eğitimden beklenen sonuç alınıyorsa eğitim 
verimlidir. Başlatma İlkesi: Eğitim çocuğa sosyal bir 
adamın tüm alışkanlıklarını kazandırmaz, yalnızca 
sosyal yaşama başlatır. İstenen kişilikleri yaratmanın 
başlangıcı hangi tür çalışmalar ise eğitim oradan 
başlatır. Örneğin, okul ressam yetiştiremez, yalnızca 
ressamlığa ilk adım olan temel bilgi, beceri ve 
alışkanlıkları kazandırmak yoluyla ressam kişiliğinin 
oluşması için ilk başlatmayı yapar. 

Baltacıoğlu, öğretmene ve öğretmenin yaratıcı 
kişiliğine de çok önem vermektedir. Ulusların 
kalkınmasının yaratıcı, sanatçı kendine göre filozof, 
pedagog özelliklere sahip öğretmenlerle . 
gerçekleşeceğine inanır. Ona göre bu yaratıcı 
öğretmenleri işbaşına getirmek gerekir. Ancak o 
zaman yasayla, buyrukla, denetimle yapmak isteyip de 
yapamadıklarımızı bu tip öğretmenler zaten 
kendiliklerinden yapacaklardır. 

Baltacıoğlu yaşamı boyunca düşünceleri ve 
uygulamaları ile Türkiye'de sanat ve elişi eğitiminin 
tanınması, gelişmesi ve yaygınlaşmasında etkili 
olmuştur. 

3. Mustafa Necati 

1925-1929 yılları arasında Eğitim Bakanlığı yapan 
Necati'nin Güzel Sanatlar Eğitimi'nin gelişmesine 
önemli katkıları olmuştur. Necati'nin Bakan oluşu 
John Dewey'nin Türkiye'ye gelişinden 17 ay sonra . 
gerçekleşmiş (15), ve Necati'nin bakanlık döneminde 
Dewey Raporu 'ndaki önerilerin yaşama geçirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu dönemde yapılan Güzel Sanatlar 
Eğitimi ile ilgili üç önemli uygulama vardır. 

Mektep Müzesi; 1926'da kurulmuş ve müdürlüğüne 
İsmail Hakkı Tonguç getirilmiş, Tonguç bu görevi 
1935 yılına dek sürdürmüştür. (16) Mektep müzesi, 
öğretmenlerin kitap gereksinimini karşılamak üzere 
Gezici Öğretmen Kitaplığı ile zengin bir öğretim- 
araçları derlemesinden oluşmuştur. Bu müzede bütün 
illerden seçilen öğrenci çalışmaları, tüm derslerin 

defterleri, öğrencilerin kültürel ve sanatsal 
etkinliklerini gösteren fotoğraflar bulunmaktadır. (17) 
Ayrıca öğrencilerin yaptığı resimler ile resim 
öğretmenlerinin kendi yaptıkları resimlerden örnekler 
de bu müzede sergilenmektedir. 

1926 yılında gerçekleştirilen diğer bir uygulama, 
Eğitim Bakanlığına bağlı Sanayii-i Nefise 
Encümeni'nin kurulmasıdır. Sanayii-i Nefise 
Encümeni yönetmeliğinin birinci maddesinde, 
kurulun güzel sanatlarla ilgili tüm işlerle uğraşacağı ve 
bu süreçte Eğitim Bakanlığının danışma kurulu 
olacağı belirtilir (18). Kurulun görevleri arasında, 
ülkede güzel sanatlar eğitiminin yenileme ve ' 
gelişmesinin sağlanması, şehirlerin planlanması, anıt 
ve resmi binaların yapımında görüş belirtilmesi, halkın 
zevkini etkileyecek para, pul, arma gibi konularda 
yarışmalar düzenlenmesi, her yıl açılan Güzel Sanatlar 
Sergisi ödüllerinin belirlenmesi ve hükümetçe satın 
alınacak yapıtların uzman kurul yoluyla seçilmesi gibi 
işler bulunmaktadır. 

Yine 1926 yılında uygulamaya konulan bir yasaya göre, 
ülke, eğitim örgütü bakımından bölgelere ayrılmştır. 
"Bir veya birkaç ilden meydana gelen her Maarif 
Mıntıka'sında bir Maarif Emini bulunacaktır, Maarif 
Eminleri, bölgelerindeki Güzel Sanatlar etkinliklerini 
bu kurula danışarak düzenleyeceklerdir (19). 

Necati'nin Bakanlığı döneminde yine 1926 yılında 
Ankara'da, Öğretmen Okullarının Resim ve Elişleri 
öğretmenlerine "ış İlkelerine Dayalı Öğretim Kursu" 
düzenlenir. Bu kursun öğreticileri Alman eğitimcileri 
Prof.F rey ve Prof.Stiehler'dir. Frey, bu kursta, tabiat, 
matematik ve fen derslerinin iş ilkelerine 
dayandırılarak öğretilmesi konusunda, Stiehler ise, 
çeşitli dersleri resim ve modelaj yoluyla öğretmek 
konusunda ders verirler. Kurs programı 8 yıllık 
ilköğretim çocuğunun eğitimine yöneliktir (20). 

4. Hasan Ali Yücel: 

Yücel, 1897'de İstanbul'da doğmuş, 1920'de İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi, Felsefe bölümünden mezun 
olmuş, çeşitli liselerde edebiyat ve felsefe 
öğretmenlikleri yapmıştır. Yücel'in bu özellikleri 
başarılı bir Milli Eğitim Bakanı olmasının da temeli 
olmuştur. 

Yücel, eğitimde ve politik yaşamda çeşitli görevler 
üstlenmiş, 1938'in son günlerinde başlayıp 1946 
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Ağustos'unun başında biten Milli Eğitim Bakanlığı 
döneminde Cumhuriyet eğitiminin parlak günleri 
yaşanmıştır. 

Yücel döneminin eğitime en önemli katkıları; Köy 
Enstitülerinin açılması, Dünya Klasiklerinin Türkçeye 
çevrilerek yayınlanması, Güzel Sanatlar, Teknik 
Eğitim ve Öğretmen yetiştirmeye önem verilmesidir. 
Klasiklerin çevrilmesi için bakanlıkta bir "Tercüme 
Bü rosu" kurulmuş ve sistemli olarak edebiyat ve 
felsefe başyapıtları çevrilmiştir. Hilmi Ziya Ülken, bu 
girişimin memleket fikir hayatındaki etkisinin çok 
geniş ve kuvvetli olduğunu belirtir (21). 

Bozkurt Güvenç, Hasan Ali Yücel'in bakanlığı 
dönemine ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirir: 
"İkinci Dünya Savaşı yıllarında, bilime, devrime ve 
Türkiye'nin geleceğine yürekten inandırılmış, 
milliyetçi kuşaklar yetişiyordu. Geleceğin daha iyi 
olacağı inancı yaygındı, sağlamdı. Bu iyimser ortamın 
yaratılmasında, yaşatılmasında Milli Eğitim Bakanı 
Yücel'in büyük hizmetleri geçti. Başarıyla yürüttüğü 
okuma-yazma, ilk, orta, teknik, köy, halk, yüksek 
öğrenim, öğretmen yetiştirme seferberlikleriyle, 
Cumhuriyetin efsaneleşen eğitimcisi oldu." (22) 

5. İsmail Hakkı Tonguç 

Tonguç 1897'de Tuna kıyısındaki bir köyde doğar, 
okumak için köyünden İstanbul'a dek yürür, dönemin 
Eğitim Bakanını bulur ve onun yardımı ile Kastamonu 
Öğretmen Okulu'na öğrenci olur. Daha sonra İstanbul 
Erkek Öğretmen Okulu’na geçerek 1918'de burayı 
bitirir. Tonguç, İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirince 
öğrenimini sürdürmek için Almanya 'ya gönderilir, 
orada Resim, Elişleri, Beden Eğitimi ve İş Eğitimi 
konusunda bilgilenir. 

Tonguç, 1926-1935 yılları arasında Mektep Müzesi 
Müdürlüğü yapmış, bu görevi sürerken 1932'de aynı 
zamanda Gazi Eğitim Enstitüsü Resim—İş Bölümünün 
kurucusu ve başkanı olmuş, 1935'de Milli Eğitim 
Bakanı Saffet Arıkan tarafından İlköğretim Genel 
Müdürlüğüne getirilmiştir. 1935-1946 yılları arasında 
11 yıl süren İlköğretim Genel Müdürlüğü dönemi, 
Köy Enstitüleri’nin kuruluşu açısından da önem 
taşımaktadır. Köy Enstitüleri onun kişiliğinin de 
yansıdığı özgün bir eğitim kurumu modelidir. Oğlu 
Engin Tonguç'a göre, Tonguç'un kişiliğinin 
gelişiminde en önemli etken köylülüğünden 
kopmamış olması, ömrü boyunca Anadolu'nun 

gerçeklerini kavraya bilme ve tasarılarını bu gerçeklere 
uydurabilme çabası içinde bulunmasıdır. (23) 

Engin Tonguç, babasının inançlı ve kararlı bir eğitimci 
olma özelliğini şöyle dile getirir: "Onda ilk göze çarpan 
özellik onun bütün düşün sisteminin, bütün yaşamı 
süresince belli bir konuda ve doğrultuda, hiçbir sapma 
olmadan gelişmesidir. Düşün sistemini, yaşantısını, 
eylemini tek bir yönde ve hiç sapaksız, tam bir bütün 
olarak sürdürebilmiş olması onun ilk özelliğidir." (24) 

"Türkiye'de Köy Enstitüleri" kitabının (1960 yılında 
Kolombiya Üniversitesi’nde yapılmış doktora tezi, 
1962'de Türkiye'de İmece Yayınları tarafından Türkçe 
olarak basılmıştır.) yazarı Kanadalı araştırmacı Fay 
Kirby, kitabında Tonguç için şu tanımlamayı ' 
yapmaktadır: 

"Batının büyük eğitim düşünürlerinin başarıları, 
eğitim alanında yeni bir buluş, veya önem 
bakımında pek fazla ömrü olmayan ufak bir 
deney yapmış olmak hududundan öteye 
geçememiştir. Tonguç, hem de birinci sınıf 
önemde olmak üzere bir değil, bir çok buluşu 
olan bir eğitimcidir ve yaptığı işler çok daha 
meşhur eğitimcilerin yaptıklarının 
dayanamıyacağı kadart sert bir imtihandan 
geçmiştir." (25) 

6. Yabancı Eğitimciler 

Birçok alanda Batı'yı model alarak girişilen 
yeniliklerde Batı'dan gelen uzmanların etkileri de 
önemlidir. 1924'de Türkiye'ye çağrılı olarak gelen ve 
iki ay süren gözlemleri sonucu eğitim hakkındaki 
düşüncelerini bir raporla belirten John Dewey, 
eğitimde işe dönük etkinliklere dayanan, yaparak, 
yaşayarak öğrenme yöntemini önerir ve İş Eğitimi 
anlayışını savunur. Dewey'in raporundaki bazı öneriler 
Türk eğitiminde uygulanmıştır. 

Diğer iki Alman eğitimci Frey ve Stiehler, önceki 
açıklamalarda verilen "İş İlkelerine Dayalı Öğretim 
Kursu"nda öğretmen okullarında çalışan Resim ve 
Elişleri öğretmenlerini "Resim, Modelaj ve İş 
etkinlikleri yoluyla diğer derslerin nasıl 
öğretilebileceği" konusunda bilgilendirmişlerdir. (26) 

C- Sanat Eğitiminde Etkili Olan Kurumlar 

1'. Askeri Mühendis Okulları 
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Osmanlı Devleti gerileyişinin nedenlerini Batı'daki 
gelişmelere kapalı oluşunda görüyordu. Zayıflayan 
ordusunu güçlendirmek için batıya açılırken bilim ve 
tekniğin yanısıra batılı anlamda resmi de askeri 
okulların programına almıştır. Böylece resim 
anlamında yalnızca Minyatür ve Tezhip sanatçılarını 
tanıyan Osmanlı insanı, askerler yoluyla batılı 
anlamda, doğa gözlemine dayanan, üçüncü boyutu, 
ışık gölgeyi, teknik-resim, perspektif ve anatomiyi 
gerektiren resmi-tanımaya ve anlamaya başlar. Çünkü 
askeri harita ve çizimler, minyatür ve tezhip gibi 
sanatlarla gerçekleştirilemezdi. 

Böylece Türkiye'ye resmin girişi Askeri Mühendis 
Okulları ile gerçekleşmiş, ilk ressamlar ve ilk resim 
öğretmenleri de askerler olmuştur. (27) 

2. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 

Bu okul (Darülmuallimin), 1909'da eğitimci Satı 
Bey'in Müdürlüğü ve Baltacıoğlu'nun öğretmenliği 
döneminde Resim ve Elişleri Eğitimi açısından 
etkinlik gösterir. 1909'da Darülmuallimin’e müdür 
olarak atanan Satı Bey köklü yeniliklere girişir. 
Öğrenci ve öğretmen sayısını olumlu nitelikleri 
“seçerek azaltır. Bu dönemde Resim ve Elişleri dersi’ 
önem kazanır, "Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası" adıyla 
önemli bir eğitim dergisi çıkarılır, gezi, gözlem, deney 
gibi gelişmiş öğretim yöntemleri ve harita, resim, tablo 
gibi görsel öğretim araçları eğitimde kullanılmaya 
başlanır. (28) Bu uygulamaların önemini Baltacıoğlu 
şöyle dile getirir; "... bu, meşruiyet pedagojisi için, 
önceki dönemlere göre büyük bir adım, büyük bir 
inkilaptı. " (29) 

Bu'okulun bizim açımızdan bir başka önemi de, 
yetiştirdiği öğretmenlerin Resim ve Elişi dersleri 
öğretmenliği yapmaları ve ileride adlarını duyuracak 
olan değerli sanat eğitimcilerinin bu okuldan 
yetişmeleridir. 

3. Güzel sanatlar Akademisi 

Osmanlı’da askeri alanda görülen batılılaşma, 
yenileşme hareketlerine koşut olarak sanat alanında da 
bir okul açılmasının alt yapısı oluşmuştur. Güzel 
Sanatlar Akademisi'nin 1883'te açılması ile ülke 
akademik resim eğitimi yapan bir kuruma kavuşur. 

Mustafa Cezar, o gün için G.S.A.'nın önemini şöyle 
belirtir: "Bu kurum, saray ve paşa konaklarının 

kitaplıklarında uyuklayan, halkın gözünden uzaktaki 
minyatür dışında resim geleneği olmayan bir ülkede 
resim öğretimi yapacak, ve okulda yapılan resimler 
minyatürler gibi kitaplar içinde hapis kalmayacak, 
halka sunulacaktır." (30) 

G.S.A.'nın asıl amacı öğretmen değil, sanatçı 
yetiştirmektir, ancak yetiştirdiği gençler tüm _ 
Anadolu'da yıllarca resim öğretmenliği yapmışlarıdır. 

Bu oluşumlar, Türkiye'de Resim öğretmeni yetiştiren 
bir kuruma olan gereksinimin belirtileridir. . 
Baltacıoğlu, bu kurumun akademi bünyesinde 
açılmasını istemektedir. Ancak, bu gerçekleşmeyecek, 
bir süre sonra bu kurum Ankara'da G.E.E.'nin 
bünyesinde açılacaktır. 

4. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 

Türkiye'de Resim-İş öğretmeni yetiştiren ilk kurum 
olan G.E.E., Resim-İş Bölümü'nün kurulmasında 
Baltacıoğlu ve Tonguç'un katkıları büyüktür. 1929— 
1930 öğretim yılında Baltacıoğlu'nun G.E.E. 
müdürlüğü döneminde bütün bölümlerin 
programlarına Elişleri ve Resim Dersleri konulmuştur. 
Bu olgu diğer derslerin öğretmenlerinde elişleri ve 
resmin, yöntem olarak kullanılması sonucunu 
getirmesi açısından önemlidir. Bölümün 
kurulmasında, altyapının ve programlarının 
hazırlanmasında ise en etkili kişi Tonguç'tur. 

1932-1933 öğretim yılında Gazi Eğitim Ensdtüsü 
çatısı altında Resim-İş Bölümü açılarak öğretime 
başlar. 1928'de seçilerek Avrupa'ya eğitime gönderilen 
öğretmenler dönüşlerinde bölümün kurulmasında 
görevlendirilmişlerdir. 1932-1935 arası Tonguç bölüm 
başkanıdır. 

Bölümün ilk programlarında (1941, 1944, 1946, 1947) 
iş eğitimi derslerine ağırlık verildiği görülür. (31) 
Amaç, öğrencinin yetenek ve güçlerini iş içinde ve iş 
yapabilecek biçimde geliştirerek kişiliği sağlam yapıcı 
ve yaratıcı insan yetiştirmektir. İşe yönelik dersler 
arasında Ağaç İşleri, Maden İşleri, Mukavva İşleri, 
Örgü ve Kumaş İşleri, Kİtap Resimleme, Planör ve 
Tayyare Modelciliği dersleri bulunmakta, Resim, 
Serbest Resim, Grafik, Yazı, Modelaj, Fotoğraf 
Dersleri de bölümün sanat dersleri olarak programda 
yer almaktadır. Ayrıca Genel Kültür ve Öğretmenlik 
Meslek Dersleri bulunmaktadır. Programlarda İş 
Eğitimi'nin ağır basmasında, bölümün kurucu 
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. öğretmenlerinin Almanya'da 1928-1932 arası Bauhaus 
anlayışının etkin olduğu dönemde eğitim görmüş _ 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu anlayış, "Her 
pratikfeylemde malzemeye form vermek için sanatçı 
gereklidir." (32) düşüncesini içerir. İsmail Hakkı 
Tonguç Avrupa gözleminden iş eğitiminin ülke 
kalkınmasında gerekli olduğuna inanmıştır ve kurucu 
öğretmenlerin Almanya'ya gönderilmesindeetkili 
olmuştur. 

_ Türkiye'de resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla 
açılan ilk kurum olan G.E.E., R.İ_.B., 1935'te ilk 
mezunlarını vermesi ile birlikte başarılarını _da 
duyurmaya“ başlar. Bölümünher yıl düzenli olarak. 
açtığı sergiler Anklara'da etkili bir sanat ortamı yaratır. 
Cumhuriyet'in onuncu yılında (1933) oluşmrulan ve 
tren katarıyla tüm yurdu dolaşan Gezici Eğitim 
Sergisine bölümün katkıları büyüktür. 

Köy Enstitüleri ve Halkevlerinin sanat kültürü ve 
resim etkinlikleri açısından güçlü olmalarında da 
bölüm mezunlarının payları büyüktür. G.E.E.'de 
yetişen resimn öğretmenleri ülke düzeyinde yapıcı, 
yaratıcı, üretici kuşaklar yetiştirme görevinde de, 
ülkede sanat sevgisi ile sanat kültür ve bilincinin 
oluşmasında da etkili olmuşlarıdır. Cumhuriyet'in 
kültür, sanat ve eğitim kurumlarının kurulmasında ve 
geliştirilmesinde öncülük ettikleri gibi sanat ve eğitim 
konularındaki yayınları ile önemli bir b_oşlu ğu 
doldurmuşlardır. ' 

. 5. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 

Cumhuriyet'in 11.'yılında, kadının aile yaşamındaki 
etkililiği, "Cumhuriyet'in emanet edileceği kuşakları" 
yetiştirmedeki önemi ve bu alanda öncelikle öğretmen 
yetiştirmek gerektiği düşünülerek 1934-1935 öğretim 
yılında "Kız Teknik Öğretmen Okulu" açılmıştır. 
Okulun öğretimi iki yıllıktır, bu süre NSS-1939'da üç 
yıl olmuş, 1947—1948 yılında ise dört yıl süreli eğitim 
vermeye başlamış ve adı Kız Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu olmuştur. (33) Bu okulu bitirenler 
tüm Anadolu'da lise düzeyinde eğitim veren Kız 
Enstitüleri başta olmak üzere, Olgunlaşma Enstitüleri, 
Kız Sanat _Orta Okulları'nda öğretmenlik yaparlar, 
ayrıca Kız Enstitüsü mezunları bir yıllık ek eğitim 
almak koşuluyla "Gezici Köy Kadınları Kursları 
Öğretmeni" olarak köylere dek uzanan eğitim hizmeti 
verirler. 

K.T.Y.Ö.O. mezunları tüm Anadolu'da uygar 

dünyanın yaşama biçimini Türk kadınına öğretmek 
üzere görev yapmışlardır. Uygar toplumlarda yaşamın 
gereği olan görgü kuralları, beslenme kuralları, 
temizlik kurallarına dayalı olarak; yemek pişirmek, 
yemek yemek, çatal-bıçak kullanmak, çocuk bakımı, 
ev yönetimi-düzeni-temizliği, ütü yapmak, dikiş 
dikmek, el sanatları gibi konularda genç kızları ve 

. kadınları eğitmişlerdir. 

Bir- dönem Kız Enstitüsü'nü bitiren ”genç kızlar 
' evlenmek isteyen erkekler için ideal eş niteliğini 

taşımışlar ve Prof.Dr. Sudi Bülbül'ün anlatımıyla, "Bu 
genç kızlarımız'aynı zamanda eşlerini de 
eğitmişlerdir." (34) Böylece kadın eğitiminin erkek 
eğitimini de etkilediğini görüyoruz. 

K.Y.T.Ö.O. verdiği eğitimin içeriği açısından el 
sanatları ve uygulamalı sanatlarla ilgilidir ve bu okulu 
bitirenler güzel sanatları seven, sayan ve koruyan bir 
kadın kitlesi oluşturmuşlardır. ' - 

6. Köy Enstitüleri 

Köy Enstitüleri, Türk Eğitim tarihinde, denenmiş, 
başarılı olmuş, özgün yapısıyla uluslararası alanda da 
örnek alınmış, araştırma konusu yapılmış, köyün ve 
köylünün kalkınmasına yönelik eğitim kurumlarıdır. 

Milli Eğitim Bakanı, H.A. YÜcel, T.B.M.M.'de Köy 
. Enstitüleri Kanunu görüşülürken (17 Nisan 1940) 

yaptığı konuşmada; 17 milyon nüfusun 13 milyonunun 
köyde yaşadığını, eğitim çağında bulunan nüfusun ise 
ancak üçte birinin eğitilebildiğini, köyde yaşayan 
çocukların ise %125'ini okutabildiklerini açıklar. (35) 
Konuşmasında, şehir öğretmen okullarından mezun 
gençlerin köylerde öğretmenlik yapmakta 
zorlandıklarını, köye uygun öğretmenin 
yetiştirilmesinin gerektiğini belirtir. Köy Enstitüleri 
Kanununun 6. maddesi bu okulu bitiren öğretmenin 
görevlerini şöyle belirler: "Köy Enstitülerinden mezun 
öğretmenler tayin edildikleri köylerin her _türlü 
öğretim eğitim işlerini görürler. Ziraat işlerinin fenni 
.bir şekilde yapılması için bizzat meydana getirecekleri 
örnek tarla, bağ ve bahçe, atelye gibi tesislerle 
köylülere rehberlik eder ve köylülerin bundan istifade 
etmelerini temin ederler..." (36) 

_ Köy EnStitülerinin kurucusu, İsmail Hakkı 
Tonguç'tur. Tonguç'un Köy Enstitüleri düşüncesi; 
onun öğretmen okulu mezunu oluşu, bazı yabancı 
ülkelerdeki gözlemleri ve daha önemlisi köylü oluşu 
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ve nüfusunun %80'i köylü olan Anadolu insanını 
eğitme ve geliştirme coşkusunun bir sonucuydu. 

Fay Kirby'nin tanısına göre; Tonguç'un Türkiye'nin 
eğitim'yoluyla değişmesi problemini deneyli yoldan 
çözümlemesi yolundaki hazırlıklarının temeli olan 
deneylerin bir çoğu, Gazi Terbiye Enstitüsünün 
Elişleri Bölümü ile olan ilişiği esnasında yapılmıştı. O 
zaman adeta unutulmuş bir halde bulunan bu akımın 
asıl iticisi bu' deneylerdi." (37) 

Bu- açıklama Köy Enstitülerinde eğitimin sanat ve iş 
felsefesi üzerinde kurulduğunu göstermektedir. 
Tonguç'un bu düşüncelerinden bazı izler onun 
Resim-İş ve Sanat Terbiyesi (1932) kitabında da 
bulunmaktadır. 

Tonguç bu kitapta, çeşitli resim ve iş teknikleri ile 
çalışan gençlerin sanat dilini öğrenmelerine ilişkin 
şunları söyler: 

"Talebeye bu teknikleri öğretmekten maksat 
onları bu vasıtalarla sadece becerikli yapmak 
değildir. Talebe ancak bu suretle modern sanat 
eserlerini -bizzat yaparak- tanımaya alışacaktır. 
Çünkü "sanattan herkes yapabildiği kadar anlar" 
sözündeki hakikati de unutmamak lazımdır. 
Ancak böylelikledir ki çocukları ve gençleri 
sanatın lisanına vakıf hale getirebiliriz." (38) 

Fay Kirby'e göre Tonguç'un bu düşünceye ulaşması 
"ilk ihtisas alanı" olan Elişleri ve Resim Öğretmeni 
olması ile ilgilidir. Bu nedenle Tonguç'un kurduğu 
Köy Ensritüleri köylülerimize uygar düşünceyi İş ve 
Sanat Eğitimi yoluyla öğreteceklerdi. Köy 
Enstitülerinde 1943, 1947 ve 1953'de program 
deişiklikleri olmuştur. 

1943 programı; işe, beceriye, üretime ağırlık veren, 
müzik, resim-iş, oyun, gezi, inceleme, serbest okuma 
gibi alanlarda öğrenciye geniş olanaklar sağlayan, 
"öğretmen adaylarının sağlıklı, ruhsal bakımdan 
dengeli, yapıcı, yaratıcı ve özverili kimseler olarak 
yetiştirilmelerini" amaçlamaktaydı. (39) 

Ferhan Oğuzkan'a göre değişikliğe uğrayan son 
programın (1953) "belirgin özelliği Enstitülerde 
okutulan genel kültür derslerinin büyük bir 
bölümünün klasik bir biçime sokulmuş, tarım ders ve 
uygulamalarının azaltılarak daha kurumsal bir hale 
getirilmiş ve sanat derslerine de son verilmiş 
olmasıdır." (40) Köy Enstitüleri "Şubat 1954'de 

yayınlanan 6234 sayılı kanunla, geleneksel 
ilköğretmen okullarıyla birleştirilerek" kapatılmıştır. 

7. Halkevleri 

Halkevleri, Atatürk döneminde kurulan, halka kültür 
ve sanat eğitimi hizmeti götüren, halkla sanatı 
bütünleştiren ve halkın etkin katılımını sağlayan 
yaygın eğitim kurumnlarıdır. "19 Şubat 1932'de 
kurulan Halkevlerinin amacı, Atatürk ilkelerinin ışığı 
altında Türk kültürüne ve sanatına hizmet etmek, 
devrimleri yaymak ve kökleştirmek, halkı toplumsal 
ve kültürel alanda yetiştirmektir." (41) 

Reşit Galip Halkevleri'nin ulusal ülküsünü Atatürk'ün 
şu sözleriyle belirtir: "Türk milletini medeniyet 
safında layık olduğu mevkie, yükseğe çıkarmaktır." 
(42) 

Bu açıklamalardan, halkın kültür ve sanatta batı 
uygarlığının ulaştığı düzeye çıkarılmasının 
hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Halkevlerinde, halkın kültür ve sanat ilgilerine 
yönelik dokuz kol bulunmaktadır. Bu kollar "I.Dil, 
Edebiyat ve Tarih kolu Z.Güzel Sanatlar kolu 
3.Temsil kolu 4.Spor kolu 5. Sosyal yardım kolu 6. 
Halk dersaneleri ve kurslar kolu 7. Kütüphane ve 
yayın kolu 8. Köycülük kolu 9. Müze ve sergi kolu" 
(43) Halkevlerine üye olmak için herhangi bir önkoşul 
aranmaz; "Medeni haklarına sahip her Türk kendi 
ihtisas, temayül ve zevklerine göre en ziyade 
beğeneceği bir kola yazılır. Halkevine üye kaydı için 
belirli bir zaman da yoktur. Her halkevi her gün ve - 
her zaman üye kaydına devam eder." (44) 

Bir yerde Halkevi açılabilmesi için en az üç kolun 
kurulması gerekmektedir. Küçük kentlerde ve 
köylerde bu gerçekleştirilmediği için daha küçük 
çapta çalışan Halkodaları açılmıştır. 

1940'da halkevleri etkinlik sınırlarını 10,645,720 kişiye 
ulaşacak biçimde genişletmiştir. 38,500,000 kişi de 
Halkevleri çalışmalarından yararlanmıştır. Üye sayısı 
ise Halkodalan dahil 156,909'dur. Yine 1940'da 
kurslardan yararlanan kişi sayısı 48.000'dir 1935—1940 
arasında ise bu sayı 136,900'dür. (45) 

Halkevleri 8 Ağustos 1951'de kapatıldığında 478 
Halkevi, 4,322 Halkodası bulunuyordu. Toplam 4800 
kültür kuruluşu, en az bu sayıda kitaplık ve okuma 
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odası demekti. (46) 1950 yılındaki bu kita plıklardaki 
kitap sayısı en az 60,000'dir. Dergiler bu sayının 
dışındadır. Halkevlerince yayınlanan kitap sayısı ise 
bine yaklaşmıştır. Bu yayınlar arasında bölgelerin 
tarihi, folklörü ile ilgili kitaplar başta gelir. 
Halkevlerince yayınlanan dergi sayısı ise 1944'de 50, 
1950'de 20'dir. Genel merkezin “Ülkü" adlı dergisi 
bunların en uzun ömürlüsüdür. (47) 

Halkevleri 1932-195 1' arası yaşadığı 19 yıllık dönemde 
binlerce cilt kitaplık, tiyatro ve spor salonları, güzel 
sanatlarla ilgili atölyeler, okuma kursları, yardım 
ocakları açılmış, sayısız yerel kitaplar, araştırmalar, 
dergiler yayınlanmış, binlerce konferans verilmiş, 
folklor ve arkeolojik araştırmalar yapılmıştır. Bütün bu 
işler yapılırken ne halktan para alınmış, ne de bu 
uğurda çalışanların keselerine bir kuruş girmiştir. 
Hiçbir dönemde halkın ve aydınların bu denli sevgi ve 
saygıyla kaynaştıkları görülmemiştir. (48) 

Bu bilgilerden halkevlerinin halkı eğitme görevini 
etkin bir biçimde gerçekleştirdiğini anlamaktayız. 

D. Sonuç 

Bu yazıda tanıtılmaya çalışılan kişi ve kurumların 
çabaları ve katkılarıyla Cumhuriyet insanı, gelişmiş 
uygar dünyanın gerektiği ölçülerde eğitilmek, "çağdaş 
uygarlık düzeyine" çıkarılmak istenmiştir. Coşkuyla, 
içtenlikle, kararlılıkla, inançla, özveri ile, bilinçle 
hareket edilmiştir. Bu emeklerin sonucunda sanat ve 
kültür bilincine sahip, düşünen, tartışan, sanatı 
üretebilen ve sanatı tüketme gereksinimi duyan bir 
kuşak yetişmiştir. Belirtilen sanat ve kültür 
ortamlarında yaşamış olan bu kuşak bugün 40 yaş ve 
üstü bir kitleyi oluşturmaktadır. 

Bu dönemi çözümlerken ortaya iki temel olgu 
çıkmaktadır: 

l—Doğru işlerin yapılabilmesi için toplumun 
gerçeklerinden alınan verilerle doğru hedefler 
saptanması ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak doğru 
insanın işbaşına getirilmesi gereklidir'. 

Z-Aydın insan yetiştirmenin yolu, halkın eğitiminden 
başlayarak okullarda sürecek olan sanat eğitiminden 
geçmektedir. 

Cumhuriyet'in kuruluşündan bugüne kadar geçen 72 
yılda neler oldu, bugünlere nasıl gelindi. İşte bu 

noktada “Tabula? başlamaktadır.-Yasaklar, 
yasaklamalar, su_çlamala r, tutuklamalar, sürgünler, 
kültür, eğitim ve düşün insanlarına ve kurumlarına 
yöneliktir. Şimdi bu tabulara bazı örnekler verelim. 

1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi 
kaybetmesiyle H.A. Yücel politikadan uzaklaşmış, 
Tonguç da görevinden alınmıştır. Tonguç 1949'da 
Ankara'da Atatürk Lisesi resim öğretmenliğine 
atanmış, 1950'de bakanlık emrine alınarak eğitimden 
uzaklaştırılmış, 1954'de emekli olmuş, 1960'da 
Ankara'da ölmüştür. 

Yücel, 20 yıl inanarak çalıştığı politika ve eğitim 
hizmetlerinin sonucunda suçlanarak, solcu damgası 
vurularak bu görevinden ayrılmıştır. Hilmi Ziya Ülken 
bu olayı şöyle anlatır: 

"Demokrat Parti kurulduktan sonra Köy Enstitüleri 
teşkilatına şiddetli hücumlar oldu (...) Bu olaylar 
Hasan Ali'yi şiddetli sarstı. Ondan sonra uzunca bir 
süre inzivaya çekildi. Komünistlik ithamlarını 
reddeden savunmalarını kitap halinde yayınladı." (49) 

H.A. Yücel "anlaşılamamak" olgusunun ne denli zor 
olduğunu 1956'da yazdığı İyi Vatandaş, İyi Insan 
kitabının girişinde şöyle belirtmiştir: 

"Beşer kaderinde tahammülü en güç olay, 
anlaşılamamak; bundan da ağırı, ters ve yanlış 
anlaşılmak; daha da zorlusu ne kadar benzemezmişim 
bana ben... dedirtecek şekilde anlaşılmaktır." (50) 

Köy Enstitüleri solculuk suçlamalarıyla kapatılır ancak 
Prof.Dr. İbrahim Ethem Başaran'a göre; "Köy davasına 
inanmayan siyaset adamlarınca ve köylünün 
kalkınmasıyla çıkarları elinden gideceklerce 

_ engellenmiş, sürdürülmüştür." (51) 

Halkevleri de aynı suçlamalarla kapatılmıştır. Rauf 
İnan Halkevlerinin kapatılmasını şöyle anlatıyor: ' 
"Halkevlerini ve o eğitim dönemini -demokrasi adına 
ve uğruna- kapatma amacı başarıldı.... Kitaplıkları yok 
edildi.... milyonlarca kitap ve değierli belgeler, 
dergiler tartı ile bakkallara satıldı, kese kağıdına 
çevrildi.... özverililikleriyle çalışan binlerce ülkücü 
öğretmen ve aydın etkisizleştirildi. Boş zamanların, 
avaralıkların kucağına atıldı. Gençliğe kendi 
yeteneğini özgür geliştirme, çalışma, halka, eğitime, 
sanat hizmet ederek değerlendirme olanağı 
bırakılmadı.... öğretmen kitlesi kitaptan, eğitimden 
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uzaklaştırılarak kahvehanelerin ve oyun masalarının 
tutkusuna itildi.... öğretmenler halkın gözünden 
düşürülmeye çalışıldı, halktan koparıldı, dış 
memleketlere bakanlıkça bilim toplantılarına 
gönderilen kişiler turistik kafa ile gidip döndüler, 
yazışmacılık ve lafçılık bütün yurtta egemenliğini 
kurdu. " (52) 

Anıl Çeçen'in ise bu konudaki yorumu şöyledir: 
"Kapatılma olayı, Mustafa Kemal'in kurmaya çalıştığı 
devletin sonradan içine sürüklendiği sosyo-ekonomik 
çelişkilerin bir sonucudur." (53) 

Bu yazıda tanıtılan öğretmen yetiştiren yüksek 
öğretim kurumları ise bir süre kendilerini geliştirme 
çabalarıyla niteliklerini korumuşlardır. Ancak 

_ 1960' larda, 1970' lerde ve 1980' lerde yaşanan olaylar 
tüm üniversiteler ile birlikte bu kurumları da olumsuz 

_ yönde etkilemiştir. 

Bu olumsuzluklara belirgin bir örnek, 1982'lerde 
yaşanan "1402'likler olayı"d ır. Toplumun her kesitini 
kapsayan bu olayda, 1402 sayılı sıkı yönetim yasasına 
dayanarak, "1970'lerde yaşanan çatışma, kargaşa ve 
terörün tek sorumlusu olarak" üniversite hainlikle 
suçlanmış (54) ve pek çok öğretim elemanının işine 
son verilmiş ya da görev yerlerinden uzaklaştırılmıştır. 
Prof.Dr. Rona Abay bu olayı şöyle değerlendirir: 
"1402'likler olayı üniversite kavramının ve öğretim 
üyeliği mesleğinin saygınlığına indirilmiş bir 
darbedir." (SS) 

Yaşanan bu' gerçekler sonucunda tabı: toplumumuzda 
yaygın bir psikoloji olarak yerleşmiştir. İnsanlar 
neredeyse en doğal gereksinimlerini karşılamak için 
bile mim psikolojisi yaşamaktadırlar. Tabuların 
ardından gelen psikoloji ise korkudur. Oysa ki 
yaşamak için cesarete gerek vardır. 

Burada açıklamaya çalışılan durumların incelenmesi 
daha çok siyaset bilimcilerin, sosyologların ilgi alanına 
girmektedir. Bu konuda yazılmış birçok yayın 
bulunmaktadır. 

Sınırlı sayıda örnekleyebildiğimiz sanat ve eğitim 
çevrelerinde yaşanan bu sorunlar; toplumun temel _ 
yapısındaki ana sorunlardan soyutlanamaz. Aşırı nüfus 
artışı, köyden kente göç, gecekondulaşma, altyapı 
hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik, çevre sorunları, 
televizyon ve basın yayın organlarının ilkesiz yayınları 
ve herşeyden önemlisi ulusal ekonomimizin yaşadığı 

sorunlar insanımızı, toplumumuzu bunaltmış 
durumdadır. 

Sanat eğitiminin durumu da bu görünüme koşuttur. 
Bunu, bir biçimde hepimiz yaşıyoruz ve sonuçlarını da 
görüyoruz. Sanat dersleri, eğitim sistemimizde yok 
denecek kadar azdır ve sorunları çoktur, tüm eğitim 
aşamalarından geçmiş, üniversite bitirmiş insanımız 
bile sanata uzaktır, her uygar insanda olması gereken 
estetik kişilikten yoksundur. Genel eğitim 

' sistemindeki okullarımız —İlk, Orta, Lise— öğrenciyi 
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sınavlara koşullandırıcı yarış atı gibi ve ezberci 
yöntemlerle eğitmekte, mesleki okullardan İmam 
Hatip Liseleri sayıca diğerlerini geçmekte, Üniversite 
ise toplumdan kopuk bir niteliğe dönüşmektedir. 

Bu olumsuzlukların yanısıra, herşeye karşın 
toplumumuzda olumlu değişimler de yaşanmaktadır. 
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve 
Eğitim Fakülteleri Sanat Bölümlerinin -nitelik 
sorunları olsa da- sayıca çoğalması, başta resim olmak 
üzere plastik sanatlara ilginin artması, galerilerin 
yaygınlaşması, kitap fuarları, kültür ve sanat 
festivalleri, sanat yarışmalarının çoğalması, 
televizyonun ve bilgisayar teknolojisinin bilgi iletme 
işlevi sonucu bilgiye ulaşmanın ve kullanmanın 
kolaylaşması, sanat-yayınlarının giderek artması gibi. 

Son sözü söylemeden önce başta belirtilen ilkelere 
geri dönerek bunlara dayalı bazı temel öneriler * 
sunulabilir: 

1-"Yalınlık gerçeğin belirtisidir" ilkesine koşut olarak 
öncelikle içinde bulunduğumuz karmaşık ve sorunlu 
sürecin yalınlaştırılması gerekmektedir. Eğitim adına 
bu ilkeden alınacak ders; eğitimde temel ilkeleri ya da 
eğitimin yaşam yasalarını belirlemeden önce 
eğitimdeki "Karmaşık, anlamsız görü nen verileri . 
düzene sokmak" ve "görünüşteki bütün karmaşık 
olguları anlamayı kolaylaştırmak" olmalıdır. Bu da 
bilimsel yöntemle çalışmayı gerekli kılar. , 
Yalınlaştırmaya ancak bilimsel yöntemle ulaşılabilir. 

2-"Toplum kendi değişim dinamiklerini kendi içinde 
barındırır" ilkesinden ise; toplumdaki olumlu değişim 
dinamiklerinin seçiliğp ayıklanması gerektiği ortaya 
çıkar. Toplumumuzda varolan bu olumlu hareketlerin 
-tabular konmadan— desteklenmesi, geliştirilmesi ve 
gelişme olanaklarının yaratılması gerekmektedir. Yine 
bu ilkeden hareketle insan kişiliğinde bulunan olumlu 
özelliklerin eğitim yoluyla ortaya çıkarılıp 



geliştirilmesi gerekir. Bu bireysel özelliklerin 
geliştirilmesinde; çocuğun kendini ve kendi dışındaki 
dünyayı tanıması, kendini anlatmayı öğrenmesi 
sağlanır. Burada da eğitim sistemi bütünlüğü içinde 
sanat eğitimi önem kazanır. Eğitimin temel ilkesi; 
bilim ve sanat-verilerine dayalı olarak kişisel 
özelliklerin geliştirilmesi olmalıdır. Bu nitelikte bir 
eğitim, okul öncesinden başlamalı ve ilk öğretimde 
s.ürdürülme1idir Bu aşamada, istenen eğitimi 
gerçekleştirecek öğretmenin yetiştirilmesi de önem 
kazanır. 

$’ı-"Eğitim sorunlarının temeli ekonomik ve politiktir" 
ilkesi koşutunda sanat eğitimi sorunlarına bakmak 
gerekmektedir. Ulusal düzeyde hedeflenen ve 
uygulanan hükümet politikalarındaki ekonomik ve 
politik programlar nasıldır? Doğrular, yanlışlar 
nelerdir? Neler desteklenmiş, neler yasaklanmıştır? 
Bu d rum eğitim ve snatı nasıl etkilemiştir? Bu sorular 
bili sel yöntemlerle yanıtlamak ve sorunlara dayalı 
çöz"m yolları üretilmelidir. 
Son Söz: Eğer toplum için iyi şeyler yapmak 
isteniyorsa, bilim, eğitim ve sanat insanlarıyla 
politikacıların birbirleriyle doğru bir iletişim kurmaları 
kaçınılmazdır. Birbirleri ile bilgi ve görüş alışverişinde 
bulunmaları, birbirlerine sevgi, dürüstlük ve içtenlik 
ölçülerinde yaklaşmaları sorunları çözmenin ilk 
adımıdır. 
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A HISTORICAL REVIEW OF 
ART EDUCATION IN 
TURKEY ' 

Serap Etike 

A - Introduction 

In this paper I have tried to deal with the people and 
institutions that laid the cultural foundations of the 
Turkish Republic in its early decades (1923-1950). In‘ 
a sense this is the history of art education (especially 
in the graphic arts), and as always with history there 
are lessons to be drawn. 

Three essential points form the underpinnings of the 
paper: 1. Simplicity is a sign of truth. 2. Society 
harbors its own dynamics of change. 3. The problems 
of education are rooted in the economic and political 
make-up'of society. 

l. “Creativity in science means seeing a simple law 
or bestowing order on seemingly complex, 
meaningless data"(1). Laws obtained by scientific 
method, the laws of life, or fundamental principles 
“facilitate the understanding of all seemingly complex 
phenomena"(2). 

2. All societies harbor the dynamics of change 
within them, whether harmful or beneficial. 
Depending on which factors are encouraged and 
nurtured (or ignored and rejected) by that nation’s 
leaders, change will take a certain direction, and life 
be shaped accordingly. 

3. Life in any society is also shaped by the 
prevailing economic structure. The economic 
infrastructure affects all institutions and persons, but 
is in turn shaped by politics. The problems of 
education are thus rooted in problems of an economic 
and political nature. 

B- Who Has Influenced Education in the Graphic 
Arts ' 

1. Mustafa Kemal Atatürk 

. The Republic of Turkey was founded at the end of 
the Turkish War of Independence by the 20th 
century’s greatest genius, Mustafa Kemal Atatürk. It 
was the strength he drew from the Turkish people 

that enabled Atatürk to do this, and the belief in his 
ideals shared by a generation; while he charged youth 
with the task of maintaining and preserving the 
Republic he had founded. ' 

During its early years the Republic faced severe 
economic difficulties. As Rauf İnan has written, “In 
1920 the New Turkey, and three and a half years later 
the Republic, at its founding under the most trying 
conditions had just been through eleven years of all— 
out war which we're not yet ended. Two-thirds of the 
country had been, or continued to be, a battleground; 
and much had been gutted and burned"(3). There 
were neither hos pitals nor schools, harbors nor roads, 
factories nor manpower. The nation was weary and 
impoverished, more than 80% of its population in 
villages, less than 20% in the cities. 

Even during these years of trial, however, education 
was a top priority of government, and an Educational 
Congress was held in 1921 as war still raged. 

With clearcut ideas and views on education, Atatürk 
had proposals to make concerning the past, present 
and future, his aim to effect a total reform and make 
education both contemporary and truly Turkish. 
Although this may have seemed like a dream, given 
the conditions of that day, Atatürk had a progressive, 
forward-looking team and succeeded in opening an 
age of education(4). 

Having fashioned the idea of a republic and set the 
goal for the nation as “the level of modern 
civilization,” Atatürk set forth a principle that would 
underlie all the rest: “The fundamental principle is 
that the Turkish nation live in honor. And this can 
only be if there is full independence”(5). 

In line with this principle, the whole series of 
Kemalist reforms were carried out. The Repu blic-had 
to be set on solid foundations, meaning that new 
generations had to be bred who would preserve it and 
carry it into a. better future. Thus the first priority of 
the Republic was to forge a new kind of citizen, with 
education then a major issue. The principles of 
education required to create the new citizen for the 
society Atatürk meant to found were: 1— National 
Education 2- Secular Education and 3— Education 
based on Science. ' 

To understand Atatürk's views on education and art it 
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is best to read his own words: “A military victory is 
only a beginning, only a means. The real victory mum: 
be a forging of a new civilization, where teachers will 
lead the way. It is not the conquest of nations, but the 
unravelling of nature's secrets, the stating of truth and 
its laws, the opening of the way for human creativity 
in science, scholarship and art”(6). 

In a speech to open Parliament on March 1, 1923, 
Atatürk outlined the methods which would be 
employed in education: “Rather than viewing 
knowledge as an adornment, a means of exerting 
pressure, or a civilized pleasure, the aim will be to 
make it useful in the material business of living"(7). 

Here Atatürk means that through the methods of 
education to be used in schools, knowledge should be 
a means to succeed in life. 

In the same speech, Atatürk also said, “New libraries 
must be set up in the major centers of the country, as 
well as conservatories, botanical gardens and zoos, 
workplaces, museums, galleries and exhibition halls; 
all for the purpose of learning by doing and to achieve 
broadly-based education. In addition, not only the 
cities but the very county seats must have printing 
presses"(8). 

By this Atatürk was proposing functional education 
oriented towards usefulness. Clearly he felt that this 
was the kind of education Turkey needed given the 
conditions that prevailed. ' 

In another statement, Atatürk said the following: 
“It _is the capacity for invention and creativity 
which rule human life and activity, and this in 
turn requires a cultivated human being"(9). 

Further remarks could be found, but even these few 
examples reveal certain ideas which could be taken as 
the platform for an educator. They also give us insight 
into how the founder of the Republic viewed art. 

2- İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

Baltacıoğlu was an important educator whom art 
educators should be aware of. He graduated in Natural 
Science from Istanbul’s Dmfiiffinun. As HZ. Ülken 
tells it: “In 1910 he was sent to France by the 
Ministry of Education to study pedagogy and 
handcrafts. He had a broad range of interests, which 

he would maintain throughout his lifetime- 
calligraphy, graphic arts, architectural studies 
including interior decoration, gardening and 
handicrafts”(10). 

Baltacıoğlu himself told how important these 
endeavors were to him: 

"The graphic arts, architecture, writing, 
furniture, decorative arts, gardening — these 
were the things I consecrated my life to. And it 
wasn’t in an ordinary, casual manner, but rather 
like something vital for humankind. I would 
guess that, for good or ill, they had a large share 
in the way my mind developed”(11). 

As H.Z.Ülken says, “Everything that has been done in 
Turkish schools since 1910 in the name of handicrafts, 
graphic arts, calligraphy, theater, and gardening goes 
back to those first steps taken by Baltacıoğlu"(12). 

Baltacıoğlu based his educational principles on living, 
' tangible needs and conditions, feeling that education 
should be erected upon the realites of life. For in his 
view the goal of education was to prepare people for 
life in society(13). 

It was Baltacıoğlu's proposal that education at every 
level rest on five principles. The Principle of 
Character : The goal of education is to take the as yet 
raw individual and prepare him or her for life in 
society, bestowing character and a profession or 
occupation. In art education as well, the aim should be 
not to teach art as feeling or thought, but as an 
activity. “It may be held that not everyone can be an 
artist, but this is not true — everyone can, within their 
own limitations.” Each member of society mus: have 
aesthetic sensibilities, and one function of education is 
to instill this. According to Baltacıoğlu, the person 
with such sensibilities will have taste and know how 
to dress, speak, walk and live well. Indeed, aesthetic 
sensibilities are important in every phase of life. 
Principle of Environment: The environment for 
education should be like that in real life ——- soil, the 
sea, a carpenter’s shop, well—planted grounds, a 
laboratory, a printing press. And art education should 
provide the studio facilities of a real artist. Baltacıoğlu 
said that he arrived at this view by observing the 
vegetable kingdom. Like plants, he decided, people 
too must have the proper environment in order to 
thrive. Principle of Work: The child or youth who is 
being educated must engage in real work activities of 
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a real occupation, using real techniques. The principle 
of work means that the student is personally active in 
the occupation or art which he is learning. To 
illustrate, Baltacıoğlu cites the Drama: “Without at 
least to some extent being a playwright, actor or 
director, no one can be said to have been educated in 
drama.” (14) Principle of Productivity : Whatever is 
produced in the process of education should be 
functional,_productive in a social sense. Only if 
education develops the target character can it be 
productive. With arı education in language, for ' 
example, a student should be able to write and speak 
clearly and to the point. If education gives the 
expected results, then it is productive. Principle of a ' 
Beginning : Education cannot bestow all the habits of 
a person living in society, all it can do is provide a 
beginning. A school cannot, for example, produce a . 
painter; all it can do is start the process by giving the 
background and skills that will be necessary if the 
student, after graduation, is to become a painter. 

Baltacıoğlu considered creativity to be of the highest 
importance in teachers, believing that a nation could 
only develop if its teachers were creative — part artist, 
somewhat philosophical, and of course good 
pedagogues. Thesewere the teachers who had to be 
hired, in which case the results which law, decrees 
and control failed to achieve would blossom of 
themselves. 

With a lifetime spent in expressing his views and 
putting them into action, Baltacıoğlu helped art and 
handicraft education in Turkey to become recognized, 
to develop and to become more widespread. 

3- Mustafa Necati 

Necati, who served as Minister of Education from 
1925 to 1929, contributed in important ways to the 
improvement of education in the fine arts. He became 
minister 17 months after John Dewey visited 
TurkeyllS), and during his term the target was to put 
into effect the recommendations made in the Dewey 
Report. There were three major projects connected 
with education in the fine arts during this period. 

The School Museum was founded in 1926 .with İ. H. 
Tonguç as director, a post he would hold until 
1935(16). The School Museum consisted of the 
Mobile Teachers’ Library, to provide books for 
teachers, and a rich array of teaching materials. 

Samples of work by students from every province in 
the country are displayed in the museum, as are 
netebocks from all courses, and photographs of 
students’ cultural and artistic activities(17). There are 
also pictures done by the students and by their 
teachers. 

Another project carried out in 1926 was the creation of 
a Committee for the Fine Arts, the first article of 
whose regulations stated that it would deal with all 
matters related to the fine arts and in the process act 
as an advisory to the Ministry of Education(18). 
Among the duties of the' committee was to ensure 
innovation and development in the teaching of fine 
arts; to plan cities; to set forth views on the erection of 
monuments and the building of official structures; to 
hold competitions in areas that might influence public 
taste, such as the designing of money and stamps; to 
select winners in the annual State Exhibition of Art; 
and to form a sub-committee of specialists to select 
works for government purchase. 

1926 was also the year in which the country was .' _. 
divided into regions for the purposes of education, _ 
with a Rector for each region charged with organizing 
activities in the line arts, aided by an advisory 
committee(19). 

It was during Necati’s term as minister, in fact it was 
in 1926, that a M e m — L I M  
Principles was started, with instruction given by two 
Germans, Prof. Frey and Prof. Stichler. Frey dealt 
with how to use work principles in teaching natural 
history, math and science, while Stiehler showed how 
pictures and modeling could be effective in many 
kinds of teaching. The methods taught were aimed at 
primary school pupils up through the eighth grade(20). 

4— Hasan Ali- Yücel 

Yücel, born in 1897 in Istanbul, graduated in 
philosophy" from the Istanbul University Faculty of 
Letters in 1920 and taught literature and philosophy 
at a number of high schools. This would, one feels, be 
good preparation for someone destined to become 
Minister of Education. 

Yücel had various du ties in the course of an active life 
in education and politics, his term as Minister of 
Education from late 1938 to early August of 1946 
coinciding with some of the brightest: days for 
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education in the history of the Republic. 

During these years the Village Institutes were opened, 
World Classics were published in Turkish, and 
importance was given to the F ine Arts, Technical 
Education, and the training of teachers. 

The translation of world classics was a systematic 
project, with a Bureau of Translation established in . 
the ministry to render masterpieces of literature and 
philosophy. As Hilmi Ziya Ülken has pointed out, this 
project had a profound impact on the intellectual life 
of the nation(21). 

Writing of Hasan Ali Yücel’s term as minister, Bozkurt 
Güvenç has said: “The years associated with the 
Second World War saw new generations who earnestly 
believed in the nation, in science and reform, and in 
the future of Turkey. There was a firm, widespread 
belief that the future would be better than the 
present, and Minister of _Education Yücel had much to 
do with the creation of this optimistic milieu. He 
became a legend thanks not only to his literacy 
campaign, but also to those in primary _and secondary 
education, in the villages and among the populace in 
general, in higher education and in the training of new 
tea'chers"(22). 

5- İsmaillHakkıTonguç 

Tonguç was born in 1897 in a village on the banks of 
the Danube. To get an education he walked all the 
way to Istanbul and sought out the Minister of 
Education, With whose help he enrolled at the 
Teachers School in Kastamonu. From there he would 
transfer to, and in 1918 graduate from, the Male 
Teachers School in Istanbul. Sent to Germany for 
further education, Tonguç srudied the graphic arts, 
criticism, physical education and occupational training. 

From 1926 to 1935 Tonguç was curator of The School 
Museum, during which time he founded and chaired 
(in 1932) the Department of "Painting and Crafts at 
Gazi Educational Institute. In 1935 Tonguç was 
appointed by Education Minister Saffet Arıkan to be 
Director of Primary Education in the land. The eleven 
years during which Tonguç served in this capacity are 
important in that they saw the opening of the Village 
Institutes, which are an original approach to education 
reflecting his character and personality. According to 
his son Engin Tonguç, the most important factor in 

the development of Tonguç's character was that he 
retained within him his ties to the village life from 
which he had sprung. Hence he was always able to 
understand Anatolian realities, and strove to design 
education accordingly(23). 

Engin Tonguç has written of his father’s qualities as 
an educator, especially his faith in his convictions, and 
his determination in implementing them: “What firsr 
strikes one about him is that his entire system of 
thought developed unswervingly throughout his 
lifetime. He was able to pursue an absolutely steady 
course, for his way of thought, his way of life, and his 
actions"(24). 

A Canadian scholar, Fay Kirby, in her book Wllage 
Imtirum in Turkey (written as a doctoral thesis for 
Columbia University in 1960, published in Turkish by 
İmece Yayınları in 1962) gives the following 
description of İsmail HakkıTonguç: 

“The achievements of the Great Educational 
Thinkers in the West consisted in a single 
discovery, or some small experiment of brief 
duration. Tonguç, on the other hand, is an 
educator who made not one but several 
discoveries, and those of first-class importance. 
Furthermore, the things he did were put to tests 
of a severity that the accomplishments of many 
much more renowned educators would not have 
been able to withstand"(25). 

6 - ForeignıEducators 

The innovations undertaken by the Republic were in 
many areas based on the West as a model, and thus 
the contributions of experts from the Westwere 
important. John Dewey, whose report followed two 
months of observation as the invitee of the Turkish 
government, recommended work-oriented activities in 
education, a kind of learning by doing, and certain of 
Dewey’s recommendations were applied in Turkish 
education. 

The two German educators, Frey and Stiehler, who 
gave the previously-mentioned Course in Teaching . 

' Based on Work Principles, showed teachers how 
painting, drawing, modeling and work aetivities could 
be used to teach other subjects(26). 
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C - Institutions Having an Impact on Art 
Education _ ' 

1. Military Engineering Schools 

The Ottoman Empire saw the causes of its decline in 
a failure to keep pace with developments in the West. 
The first steps to remedy this were taken by the army; 
in the military schools not only did Western-style 
science and technology begin to be taught, but 
painting and drawing as these were understood by the 
West also became part of the curriculum. Ottomans 
had known only the arts of the miniature and ' 
illu mination, but now thanks to the military began to 
grow familiar with pictorial art based on the 
observation of nature, art that gave a feeling of depth 
and the play of light and shadow, that required on the 
part of the artist a knowledge of anatomy and 
perspective. Technical drawing, too, made its 
appearance, for military maps and drawings could 
hardly have been made by those trained only in the 
art of the miniature, or the illumination of books and 
manuscripts. ' 

Thus painting and drawing entered Turkey via the 
Military Engineering Schools, so that the first artists in 
the Western sense were soldiers, as were the first 
instructors in painting and drawing(27). 

2. The Istanbul Teachers' School For Men 

This school (Darülmuallimin) in 1909 (when 
Baltacıoğlu was a teacher there) began teaching 
Painting, Drawing and Crafts, as _SatıBey was 
appointed director and introduced radical changes. 
Weeding out the less capable students and teachers, 
he brought the numbers of both down to a more 
manageable _size. Courses in Painting, Drawing and 
Crafts gained in importance, a magazine on education 
was published, new teaching methods were 
introduced, such as field trips, observation and 
experimentation, and visual materials such as maps, 
drawings and paintings began to be used in 
classrooms(28). Baltacıoğlu stressed how important 
these approaches were: “... this was a major advance 
for pedagogy in the Meşrutiyet period, a major 
reform"(29). 

This school is also important from our standpoint in 
that the teaching of Painting, Drawing and Crafts 
were part of the curriculum, and many art educators 

were to be graduated here. 

3. The Academy of Fine Arts 

The Westernization seen in the Ottoman military, 
parallel to movements toward renovation, led to the 
opening of an art school. The opening of the 
Academy of Fine Arts in 1883 meant that the country 
had its first institution giving an academic education 
ın art. 

In the work previously cited, Mustafa Cezar points up 
the importance which the Academy of Fine Arts had 
for that day. This institution, he says, was to teach 
drawing and painting in a country whose only tradition 
in this field was in the miniatures slumbering far from 
the public eye in the libraries of palaces and the 

. mansions of the pashas. Henceforward, the pictures 
done in schools would not be imprisoned in books, as 
the miniatures had, but shown to the public(30). 

The primary goal of the Academy of F _ine Arts is to 
train not teachers but artists, but this has not 
prevented alumni from teaching art for years all over 
Anatolia. 

4. The Department of Painting and Crafts at the 
Gazi Education Institute 

This department was Turkey’s first to train teachers 
in painting and crafts, and its founding owes much to 
Baltacıoğlu and Tonguç. During the academic year 
1929-30 when Baltacıoğlu was director of GEI, courses 
in_handcrafts, painting and drawing were put on the 
curriculum in all departments. This was an important 
step which resulted in crafts and graphic arts being 
used as a method of teaching other subjects. But it 
was Tonguç who was most influential in establishing a 
separate department, securing materials for it, and 
organizing the curriculum. 

Instruction in the GEI Department of Painting and " 
Crafts began in the academic year 1932-33, staffed by 
faculty who had been sent to Europe for training in 
1928. Tonguç. chaired the department from 1932 to 

. 1935. 

Early department curricula (1941, 44, 46, 47) 
concentrated on the teaching of crafts(31). The aim 
was to produce positive, creative individuals by 
developing their practical talents in a crafting context. 
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Among the craft-oriented courses were Woodcrafts, 
Metalcrafts, Card board Crafting, Knitting and Clorh 
Work, Book Illustration, and Airplane and Glider 
Modeling; while art courses included Painting and 
Drawing, Graphics, Calligraphy, Modeling and ' 
Photography. There were also courses in general 
culture and Occupational Teacher Training. The 
predominance of Crafts in the curriculum stems from 
the fact that the instructors who founded the 
department were trained in Germany between 1928 
and 1932, when the Bauhaus view'held sway; a view 
according to which “In every practical act an artist is 
required to give form to material"(32). It was İsmail 
Hakkı Tonguç who, based on his observations in 
Europe, concluded that crafts were vital to a nation’s 
development and moved for the depantment’s 
founding teachers to be sent to Germany. 

As the first institution in Turkey to be established 
specifically to train art teachers, this department firsr 
produced graduates in 1935, and through them began 
to make a name for itself. The exhibitions held each 
year by the department created a meaningful artistic 
milieu in the capital, and the department made 
significant contributions to the Mobile Educational 
Exhibition which travelled around the country by ' 
railroad car in 1933. Department graduates could also 
take considerable credit for the artistic activities in the 
Village Institutes and theHalıl’wien' (People’s 
Houses). Art teachers turned out by Gazi had much to 
do with the emergence of positive, creative, 
productive young people throughout the country, and 
with the growth of a love of art and indeed a whole 
culture and awareness of art in Turkey. They led the 
way in the founding of the Republic’s institutions 
devoted to culture, art and education, and in the 
developing of these, while also filling a need with 
their publications on topics of art and education. 

5. Higher Technical Teachers School For Girls 

In the academic year 1934-35, when the Republic was 
in its eleventh year, a Technical Teachers School For 
Girls was opened in the consciousness that woman’s 
place in the family is vital, that it is largely women 
who must, in Atatürk’s words, “rear the generations to 
whom the Republic will be entrusted," and that 
teachers must first be trained in this area. Originally 
giving a diploma in two years, this was upped to three 
in 1938-39, _and in 1947—48, when a full four—year 
program was introduced, the name was changed to the 

Higher Technical Teachers School For Girls(33). 
Graduates went on to teach in the schools of Anatolia, 
primarily in the lycee—level Girls’ Institutes, but also 
in the Olgunlaşma Institutes, Girls’ Sanart Middle 
Schools, and Girls’ Sana: Night Schools. In addition, 
graduates of the Girls’ Institutes might receive an 
additional year of schooling and go on to serve as 
teachers in the Mobile Courses For Village Women. 

Graduates of the Higher Technical Teachers School 
For Girls (HTTSG) served throughout Anatolia to 
bring knowledge of a civilized lifestyle to the women 
of Turkey. They educated women and young girls in 
many domains that are taken for granted in advanCed 
societies. Etiquette, nutrition and hygiene formed the 
basis for instruction in cooking, table manners, the use 
of knife and fork, baby and child care, housekeeping, 
ironing, sewing and handicrafts. 

For a time, graduates of the Girls’ Institute were 
considered as ideal spouses and, as Prof. Dr. Sudi 
Bülbül has said, “These young ladies educated their 
husbands as well"(34). Thus women’s education 
managed even to affect men’s. 

The curriculum at HTTSG was oriented toward 
handicrafts and applied arts, so that its graduates 
formed a constituency of women who loved and 
respected the line arts and worked to promote them. 

6. Village Institutes 

The Vilage Institutes occupy a distinctive place in 
Turkish educational history as an educational 
experiment oriented toward improving life in the 
villages, an experiment that succeeded and indeed 
was taken up as an example by other nations and has 
been the subject of research. 

When the draft bill which would create the Village 
Institutes was being debated in Parliament on April 
17, 1940, Education Minister H. A. Yücel gave the 
following stati5tics: Of the nation’s seventeen million 
people, thirteen million lived in villages; of those of 
schooling age only one in three were in schools; and of 
children in villages only 25% had any schooling(35). 
Yücel pointed out that graduates of teachers’ schools 
in the cities had difficulties teaching in the villages, 
and that a new breed of teacher specifically trained for 
this task was required. 
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Article: 6 of the Village Institute Law ou tlincs the 
duties of graduates: “Graduates of the Village 
Institutes will participate in a complete range of 
educational activities in the villages to which they are 
assigned. To encourage scientific farming, they will 
personally keep fields, vineyards and gardens, as well 
as shops and the like to set an example for 
villagers”(36). 

The founder of the Village Institutes was İsmail 
Hakkı Tonguç, who thought of the idea for a number 
of reasons. He was a graduate of a Teachers School, a 
teacher of handicrafts and art who had been abroad. 
Above all, he was himself a villager, consumed with 
the thought of educating the people of Anatolia, 80% 
of whom were peasants. 

According to Fay Kirby, “Many of the experiments 
which formed the basis of Tonguç’s preparations for 
solving the problem of changing Turkey through 
education were made while he was connected with 
the Gazi Education Institute. The true motivation for 
a movement which at the time had been all but 
forgotten came in the form of these experiments"(37). 

This shows that education in the Village Institutes 
was based on a philosophy of art, crafts and work. We 
see evidence of these views in Tonguç’s book 
Education in Painting, Crafts and Art (1932), where he 
speaks of how a student working with painting, 
drawing and crafts can learn the “language” of art. 
“The purpose in teaching these techniques,” says 
Tonguç, “is not simply to give the student a skill. 
Rather, it is only in this manner that the student can 
make the acquaintance of the modern arts — by 
personally working in them. For we must remember 
the truth of the saw, “everyone understands as much 
of art as he can do.” It is only thus that children and 
youths can be made masters of the languageof the 
arts”(38). 

Kirby maintains that Tonguç came to this view partly 
because he first specialized in the teaching of 
Painting, Drawing and Crafts. The aim of the Village 
Institutes was to transmit the idea of modern 
civilization through the teaching of Crafts and Arts. 
Changes in the curriculum were made in 1943, 1947 
and 1953. 

The objective of the 1943 curriculum was to produce 
candidate teachers who were psychologically as well as 

physically healthy, positive, creative and self— _ 
sacrificing. Toward this objective there was a program 
that gave broad opportunities in music, painting and 
crafts, physical education, fıeld trips, and free reading, 
the whole weighted towards work, skills and 
productivity(39). 

According to Ferhan Oğuzkan, the final curriculum 
(1953) saw cultural courses at the Institutes given a 
more classical cast, while courses in agriculture, which 
had been very practically oriented, were made more 
theoretical, and art lessons were done away with 
altogether(40). The Village Institutes were terminated 
by law number 6234 which went into effect in 
February, 1954. 

7. Halkevlen' (People’s Houses) 

The Halkevleri were established in Atatürk’s day to 
bring the people education in culture and art and 
ensure their active participation. “The Halkevleri were 
established on February 19, 1932 with the aim of 
serving Turkish culture and art in the light of ' 
Atatürk’s principles, to disseminate his _reforms, and to 
educate the people in a social and cultural sense-"(41) 

Reşit Galip points up the national ideal of the 
Halkevleri by quoting Atatürk: “To raise the Turkish 
nation to the level of civilization that it is worthy 
of'(42) ' 

In the Halkevlen' there were nine branches of activity 
related to culture and art. These were “1. Language, 
Literature and History 2. Fine arts 3. Performance 4. 
Sports 5. Social aid 6. Public Courses ?. Libraries and 
Publications 8. Village Activities 9. Museums and 
Exhibitions"(43). Membership in the Halkevleri was 
open to all Turkish citizens possessing civilian rights, 
and they could enroll in the branch of their choice. 
There is no set time for membership enrollment in 
the Halkevleri. Any Halkevi can enroll members on any 
day at any time"(44). 

To open a Halkevi at least three branches of activity 
had to be set up. As this was impossible in villages 
and smaller towns, the alternative there was to open 
smaller—scale institutions called Halkedalan— literally, 
People’s Rooms. . 

In 1940 the Halkevleri activities were expanded to 
reach out to 10,645,720 persons, and in all 38,500,000 

320 



persons benefrtted from their activities. Membership, 
including the Haleadalarr, was 105,909. In 1940, 
48,000 people took courses, while the corresponding 
figure for the period 1935-40 was 136,900(45). 

When the Halkevleri were closed on August 8, 1951, 
there were 478 of them and 4,322 Halğaelalari. The 
total is 4,800, meaning there were at least this many' 
libra'ries and reading rooms(46). In 1950 this meant at 
least 60,000 books, not counting magazines, while the 
Halkevleri themselves published nearly a thousand 
books, chiefly titles dealing with regional history and 
folklore. In 1940 the Halkevleri put out 50 magazines, 
while in 1950 this figure was down to 20. The longest- 
lived of these magazines was Ülkü (The Ideal), 
published by the central Halkevi(47). 

During the nineteen years (1932—51) that the 
Halkevleri were aetive, libraries with thousands of 
volumcs were opened, as were theaters and gyms, 
studios for the fine arts, reading course, and aid 

- centers. Innumerable local books, research papers and 
magazines were published, thousands of lectures 
given, and many studies carried out on folkloric and 
archaeological subjects. In all of this not a bit of 
money was taken from the public, nor were those who 
did the work paid anything whatsoever. Never has 
there been such a merging of intellectuals with the 
people(48). 

We see that the Halkevleri were highly effective in 
educating the people, the purpose for which they had 
been founded. 

D - Conclusion . 

The individuals and institutions discussed in this 
paper made efforts and contributions toward 
educating the people of the Republic in ways that 
befitted the developed world, and to bring them to 
“the level of modern civilization.” Behind their 
actions lay enthusiaSm, sincerity, decisiveness, faith 
and self—sacrifice. The result was a generation fully 
aware of art, able to think about it, discuss it “and 
produce it, and feeling the need to consu'me it; This 
generation consists of people who today ate 40_years 
old and above. ' - 

Analysis of the period reveals two thingsi 
1- In order to achieve, proper targets 'mu'st be set 

based on the realities of society, and the right people 

be assigned to seek them. 
2- The way to bring about an enlightened citizen 

Starts with education of the people and includes art 
education in the schools. 

When we examine the 72 years since the founding of 
the Republic, we become aware of taboos. Bans, 
prohibitions, accusations, arrests, exile — all took their 
toll on people and institutions whose lives were 
devoted to art, culture, education and the mind. Let 
us look at a few examples of this kind of taboo. 

When the RPP (Republican People’s Party) IOSII the 
1946 elections, HA. Yücel was removed from politics, 
and Tonguç removed from office. In 1949 the latter 
was given a post as teacher of painting and drawing at 
the Atatürk Lycee in Ankara, but the following year a 
ministry decision distanced him from education. In 
1954 he retired, and six years later died in Ankara. 

As for Yücel, his reward for twenty years of dedicated 
service to politics and education was to be branded as 
a leftist, after which he resigned from office. Hilmi 
Ziya Ülken tells the story this way: 

“After the Democratic Party was founded the 
Village Institute idea was violently attacked... 
All this shook Hasan Ali [Yücel] profoundly, and 
he became something of a recluse, writing a 
book in which he denied the allegations of 
Communism that had been levelled against 
him"(49). 

In the introduction to this book, A Good Citizen-A 
Good Person, Yücel talks about what a hard thing it is 
not to be understood: ' 

“Of all the fates that can befall a human being, 
the most difficult is not to be understood; or 
worse, to be misunderstood; worse yet, to be 
described so that one cannot even recognize 
himself”(50). 

The Village Institutes were closed down on a charge 
of leftism, but according to Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Başaran, “The campaign was made by politicians who 
did not believe in-the village cause, and by those who 
had a vested interest'in seeing the villages remain 
backward"(51). 

The Halkevleri were closed down with the same . 
justification. Rauf İnan tells the story as follows: “The 
goal of putting an end to the Halkevleri , and to that 
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educational chapter in Turkey, succeeded —— and did 
so in the name of democracy... Libraries were 
annihilated millions of books, precious documents 
and magazines were sold off to grocers by weight and 
made into paper bags.... thousands of idealistic 
teachers and intellectu als who had shown self-sacrifice 
were rendered ineffectual, thrown into the lap of 
idleness. No longer was there a possibility fot youth to 
freely develop its talents, to serve the people, 
education, and art... so many teachers, torn from their 
books to populate the coffee houses and gaming 
tables.... everything was done to make the populace 
lose its res pecr fot teachers, to isolate them; and the 
individuals sent by the ministry to conferences abroad 
treated these trips like so much tourism. A whole new 
age began of empty talk and empty scribbling"(52). 

Anıl Çeçen has a somewhat different slant on the 
subject: “In the nation which Mustafa Kemal had 
given his all to found, the closing of the Halkevleri was 
a result of socio-economic contradiccions"(53). 

The above-discussed institutions of higher education 
that trained teachers were able'to retain quality for a 
time by developing themselves further. But incidents 
of the 1960s, 1970s and 19803 affected them 
negatively, along with all the other universities in 
Turkey. 

One glaring example is the “case of the 1402-ers” 
from the period around 1982. It was something that 
penetrated to all levels of society, as law number 1402 
(itself a product of the martial law regime) was 
invoked 'to accuse the universities of treason as being 
“solely responsible for the turbulence and terror of the 
1970s"(54). Many teachers lost their jobs or were 
distanced from their posts. Prof. Dr. Rona Aybay has 
made the following assessment: “The case of the 
1402-ers dealt a blow to the whole concept of the 
university, and to the respectability of the teaching 
profession"(55). 

These events paved the way for a taboo psychology to 
strike roots in our society, a psychology that takes its 
toll even in the most ordinary situations. The 
psychological attitude that comes in the wake. of a 
taboo is fear, whereas to live courage is required. 

A fuller stu dy of the'matters we have attempted to 
discuss is the province of political scientists and 
sociologists, and indeed a number of publications have 

appeared. 

These social and educational problems, of which only 
a few examples have been given here, cannot be seen 
separately from the fundamental problems of society. 
The population explosion, migration to the cities, 
squatter towns, inadequate public services, 
unemployment, environmental problems, 
irresponsible policies from both television and the 
press, and above all problems stemming from the 
economy — Turkish society and its people have been 
plagued by a daunting range of woes. ' 

Art education cannot help but reflecr all this. Indeed, 
in one form or another it affects us all, with art courses 
making up a tiny part of curricula, and even those who 
have received a full education, graduating at the ' 
university level, unacquainted with art, lacking the 
aesthetic sense Which should be the mark of every 
cultivated, civilized individual. The general system of 
education ——- Primary, Middle and Lycee — 
conditions students for examinations, as if they were 
race horses who must merely memorize to win. 
Meanwhile İmam Hatip Lycees* (*religiously oriented- 
schools) preponderate numerically when considered 
among the other occupational schools, and universities 
seem ever rnore remote from society at large. 

Despite all these discouraging signs, there are positive 
changes as well taking place in Turkey. One might 
cite the increasing numbers of Faculties of Fine Arts, 
Fine Arts Lycees, and Art Departments in the 
Faculties of Education, even though these have a 
problem of quality. There is more interest now in the 
arts, especially painting, and there are more art 
galleries. Book fairs are encouraging, as are festivals of 
culture and art, art competitions, art publications, and 
facilitated access to information that has come through 
television and the computer. 

Before closing I would like to turn again to the 
principles outlined at the beginning of this paper, and 
to make certain proposals related to them. 
1- The principle that “Simplicity is a sign of truth” 
should also be observed in simplifying the complex 
and troubled process in which we find ourselves. 
Where education is concerned, the lesson to be drawn 
from this principle is to bestow order on the . 
seemingly complex, meaningless data of education, 
and also to facilitate the understanding of seemingly 
complex phenomena prior to deriving fundamental 
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principles in this area. This in turn means using a 
scientific method, for only thus can simplification be 
attained. 
Z— The principle that “Society harbors its own 
dynamics of change" means that we mUSt select and 
sort out those dynamics which will yield beneficial 
change. Support must be lent to such positive 
movements, without the imposing of taboos, and they 
must be both permitted and encouraged to develop. 
The same principle underlies the need to use 
education to discover, and nurture, positive qualities 
in the individual. In doing so a child will get to know 
himself and the world, and to express himself. It is at 
this juncture that art education takes on importance 
within the educational system as a whole. The basic 
principle of education should be the development of 
individual qualities, talents and traits, With science 
and art as the underpinning. Such education must 
start prior to formal schooling, and continue through 
the first five years. It is thus vital to train teachers Who 
are capable of giving the type of education sought. 
3- If “the problems of education are rooted in the 
economic and political make-up of society,” then this 
principle mUSt also inform the problems of art 
education. In the context of government policies at 
the national level, what are the economic and political 
programs? Where are the errors and mistaken targets, 
and where are the assessments correct? What has been 
given support, and what has been prohibited? How 
does it all affect education and art? These are 
questions that must be answered in an objective, 
scientific manner, and solutions developed which 
have a bearing on the problems. 
Final Remarks: In order that things be done which are 
beneficial to society, it is incumbent on all concerned 
that good communication exist between politicians 
and those involved with education and art. This must 
include frank exchange of information and views, as 
well as a climate of'honesty and sincerity, as a first 
step toward the solution of problems. 
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SANATTA İMGE ÇATIŞMASI 
Charbel Dagher 

Sempozyumun tartışma konusunu incelemek için 
"sınır" sözcüğü, "tabu" sözcüğünden daha uygun 
gelmektedir. Çünkü, "sınır" sözcüğü, kullanıldığı 
biçimiyle ve soyut olarak iki durum ya da bölge ve 
çeşitli mekânlar arasında bir ayrım, ayrılma ve 
farklılaşma anlatır. Bu ayrılma, farklı tabiatlı iki 
mekânı, somut mekânı ve görünmeyen mekânı 
belirtir; ya da farklı değer ve boyutlu iki mekânı, 
"yüce"nin ve "bayağı"nın, "güçlü"nün ve "zayıF'ın, 
"baba"nın ve "oğul"un mekânını ve bir farklılaşma 
konusunu, dahası, büyülü ya da bazan gizemli güçler 
aracılığı ile insanlar tarafından aranan bir 
kademelenmeye konu olabilecek diğer nitelikleri 
belirtir. 

Sınır, bazan doğaldır (bir ırmağın geçişi gibi), ya da bir 
tartışmanın, bir boyun eğmenin, bir oldu bittinin ve 
başka şeylerin konusudur. Ancak, "sınır" aynı zamanda 
inançlar, eylemler ve sözler, dokunulabilen, 
söylenebilen, yapılabilen şeyler arasında, hangi 
düzeyde olursa olsun müsaade edileni ve yasaklananı 
belirtir. Böylece, "sınır"a, bir ikinci anlam buluyoruz, 
yani ulaşılabilecek, ancak içinden geçilmeyecek ve 
ihlâl edilmeyecek bir nokta - sınır anlamı. Her ne 
olursa olsun, bir güç, askerler, kodlar, yöneticiler 
sınırların çizgisine ve onların açıkça görülmeyen 
kademelerine uyulmasına azami dikkati gösterirler. 

"Sınır" sözcüğünden söz edilmesi yeğlenmektedir, 
çünkü "tabu" sözcüğü bizi bir çevreyle ve belki de 
insanlığın tanıdığı ve tanımakta olduğu bütün ayrılma 
biçimlerini içine almayan belirli bir tarihsel çağla 
sınırlar. Bu tercih konusunda başka bir neden daha 
belirtilebilir; "sınır" sözcüğü, büyülü, dinsel ve etik 
yananlamlarla fazla yüklü olan "tabu"nun tersine, 
soyuttur, dahası boş bir içerik taşır. Çünkü, "sınır"ların 
biçimlerini, ya tarihsel ya da yerel ifadelerin herbirini 
gözden geçirdiğimizde bu ayrılma çizgilerinin sürekli 
bir yer değiştirme içinde olduklarını görüyoruz. 
Burada kısaca dört yer değiştirmeden söz edilecektir. 

1. Yunanca kökenli olan "genius" sözcüğünü Fransızca 
ve Arapça gibi çok farklı dillerde de buluyoruz: 
Arapçada "cin" sözcüğü, Fransızcada "genie" (deha) 
sözcüğü. Ancak, "genie" ile "cin" arasında ne tür bir 

ilişki var? Köken olarak "genius" sözcüğü, "izleyici", 
' "takip edici", güzel sözler ve tuhaf imgeler nakleden 
gizemli bir gücü belirtir. "Cin" bir "izleyici"den çok, 
somutla görünmez, bayağı sözle yüce nitelikli şiir, ve 
nihayet ölümlü insanlar topluluğu ile "gönial" (dâhi) 
sanatçı arasındaki bir sınırı geçendir. Arap "cahiliyye"si 
(İslam öncesi dönem) böyle bir ayrılmanın sınırlarını 
belirleyen tarihsel olaylar ve bilgilerle doludur. 
Kuran'da da cinlerinin peşinde batağa gömülmüş" 
şairlerle alay eden bölümler vardır. Melodi gibi şiirler 
yazan, büyük tanrıları heykelleştiren gizemli ve 
görünmez güçler... 

2. Yunan felsefesinin gelişim evrelerinde (özellikle 
Platon'dan sonra) olduğu kadar üç tek tanrılı dinde de 
bir ikinci yer değiştirme olgusu buluyoruz: ayrı iki 
dünya görüşünü koruyan, somut ve görülmez bir yer 
değiş tirme; ancak bu, yerle gök arasında idealler 
dünyasıyla kopyalar dünyası olarak ikiye ayrılmış bir 
kozmosun, bir evrenin topoğrafik sınırları içinde bir 
yer değiştirmedir. Bu şekilde bölünmüş ya da ayrılmış 
evren "teF'tir ve, kökenle kopya, teklikle çokluk, 
yüceyle bayağı, mükemmelle bozulmuş (kopyalar) _ 
arasında farklı oluşum ve belirlenme biçimleriyle 
yönetilir. Güzel imgeler (sözler ve melodiler) 
belirlenmemiş ve görünmez bir mekânda değil, 
izlerini, kusurlu da olsa, dünya üzerinde bulduğumuz 
belirli ve net bir mekânda vardırlar. Dünya vardır; ve 
biz onun üzerinde sınırlar oluşturabiliriz. 

3. Bir üçüncü sınır, bu kez dünya üzerinde, 
statülerinden emin sanatçılarla "Doğa" arasında oluşan 
bu sınırdır; bir önceki yer değiştirmede sözü edilen iki 
mekân arasındaki belirlenme biçimlerini koruyan, en 
büyüğün imgesine indirgenmiş Kozmos olarak sanat. 
Sanat, böylece kendisine yeni sınırlar belirleyecek 
kurallar, kodlar, stiller, türler tanımlar; halktan olanla 

. burjuva, büyük halk kitlesiyle "avant-garde", ve 
tabuların sihirli ve dinsel içeriklerini sınırlayan ve 
sanatı kendi kendisini düzenlemeye, kendi 
sınırlarında yeni bir kademelenmenin çerçevesini 
aramaya zorlayan diğer farklılaşma nitelikleri,. 

4. Freud ve Dostoyevski ile birlikte sınırlar yer 
değiştirir ve bilinçaltıyla bilinç arasında, insanın iç 
dürtülerinde, fantazma ve yasaklamalarında, kısacası 
insanın bedensel mekânıyla sınırlandırırlar bu 
çerçeveyi; sanatçı artık ne "dâhi" (genie) ne de 
misyonundan emin bir "voyant" (görülmezi gören) dır 
0, parçalanmış ve acı çeken bir ruh, dahası bir 
"nevrosâ"dir; Hâlâ sanatta "tabular"dan bahsedilebilir 
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mi? Giderek daha laikleşen, dolayısıyla dünyasallaşan 
bir çağda yaşamıyor muyuz? Acaba, kültürlerimiz ve 
değerlerimizde tabu "kalıntı"larından söz etmek daha 
doğru olmaz mı? Bu soruya cevap vermek için, Arap- 
Müslüman kültüründe tabular ve sanat, kutsal ve 
vizyon arasındaki ilişkilerden yola çıkarak, İslam'daki 

U ünlü "imge yasagı"nı ve günümüzdeki sonuçlarını 
incelemek bu çerçevede zorunlu görülmektedir. 

Hıristiyanlık, İslam'daki gibi bu konuyu yasaklama 
terimleriyle inceleme durumunda değildir. Tersine, 
Yunan-Roma geleneği (duvar resmi, heykel, vs.) 
muhafaza edilmiş, dahası giderek genişletilmiştir; 
gökle yer arasında ara pozisyon olarak imgeden ikona 
geçiş gibi... 

İslam'da, buna karşı, herhangi bir uyuşum sözkonusu 
olmadan olağan mekân ile göksel mekân arasında 
belirli bir mesafe vardır. Bazı Kuran ayetlerini 
okuduğumuzda "sawwara" fıilinin (gündelik dilde 
resim yapmak) Kuran bağlamında "bir ruh yaratmak" 
anlamına geldiğini görüyoruz; yine "musawer" sözcüğü 
(gündelik dilde ressam) Kuran'da "ruh yaratıcısı" 
demektir. Görüldüğü gibi kopukluk net olarak 
ortadadır ve iki dünya arasında hiçbir aracılık, ya da 
yakınlaşma mümkün değildir: örneğin, "tanzih"den, 
"tasbih"den, "tawlıid"den ve referansı sadece kendisi 
olan ve başka birşeyle mukayesesi mümkün olmayan 
Allah'ı belirten diğer nitelemelerden söz edilir: 0, en 
güzel değil, ancak Güzelliğin kendisidir; O, en 
mükemmel (ya da en uyumlu) değil, ancak 
mükemmeliyetin kendisidir. Allah'ın 
estetikleştirilmesine karşı tek iştisnai durum, tanrısalla 
insani olan arasındaki bu aşılmaz sınırı aşan Süfi 
misııik deneyimidir; onlar Allah'ı görürler, ancak O'nu 
tasvir edemezler; çünkü 0, tasvir edilemezdir, dahası 
her türlü tasvirin ötesindedir. Böylece, İslam'da imge 
yasak değil, ancak Allah'ın metafizik adlandırılması 
nedeniyle imge kavranılamaz, tasarlanamaz olandır. 

İslam'daki bu mesafe koyma olayı Allah'ın son derece 
estetize edildiği bir mekâna sınırlar getirmekte ve 
mükemmel güzelliğe ulaşmaya çalışan ancak O'nun 
güzelliğiyle ölçüşemeyecek olan diğer tüm öteki 
mekânları, hatta insan eylem ve üretimlerinin 
mekânını gülünç ve geçici kılar. Sanat, böylece 
mümkündür, ancak estetiği "transcendental" (aşkın, 
deneyüstü) değildir. O, mükemmel ölçüleri, 

- mükemmelliği, uyumu arar, ancak sonuçta insan 
tarafından iyi düzenlenmiş bir işin nitelemeleri 
olmaktan da öteye geçmez. İmge, böylece 

mümkündür, ancak, böyle bir gerçekleştirmenin 
imkânsızlığı nedeniyle, imge hiçbir zaman Allah'ı 
tasvir edemez. 

Böylece, imgelerle O'nun (Allah'ın) imgesi, maddi 
imgelerle O'nun zihinsel, hatta dilsel imgesi (Kuran) 
arasında bir ayrım yapıyoruz. Böylece, birbirinden ayrı 
ve mesafeli iki mekânı belirtmiş oluyoruz: bir yandan 
üretimleri tümüyle dilsel olan üst düzeyde 
estetikleştirilmiş bir tanrısal mekân ve diğer yandan 
yeryüzüne ait ve insan üretimlerine uyarlanmış bir 
estetik yapıdaki diğer bir mekân. 

Bu determinizmler olmadan, İslam'da imgenin bu pek 
açık olmayan ve ikili Statüsünü anlamamız mümkün 
değildir; tanrısal imgenin imkânsızlığı, dahası 
ibadetlerde olduğu kadar bü tün diğer dayanaklarda da 
onun röprodüksiyonunun bile mümkün olmaması ve 
iyi belirlenmiş teknik koşullarda insan imgesi 
tasvirinin mümkün olması. Doğu ile ilgili yazılmış 
metinlerde vurgulanan ve sadece Avrupa'daki İslam 
sanatı üzerine yapılmış incelemelere özgü şartları 
yansıtan imgeyle İslam arasındaki yanlış anlamayı 
gidermek için bu saptama gereklidir; imge, İslam 
sanatında figüratif gerçekleştirmelerin ortaya 
çıkartılmasında araştırmacıların izledikleri yola göre 
önce inkâr edilmiş, sonra da yeniden gözden 
geçirilmiştir. (Emevi sarayları ve minyatürlerde, 
özellikle ünlü Wassiti saray ve minyatürlerinde). Bu 
toplumlarda, imgenin bugünkü durumu hakkında 
neler söylenebilir? 

Tanrısal temsil (tasvir) yasağına Müslüman ibadet 
yerlerinde ve bütün dayanaklarında (peygamberin, 
İmam Ali'nin ve diğer İslam azizlerinin kağıt üzerine 
yapılmış resimlerine rastladığımız bir kaç Asya ülkesi 
dışında) herzaman uyulmuştur. Örneğin, Mustafa 
Akkad, Mesaj adlı filminde peygamberin bedenini 
göstermekten kaçınmıştır. Buna mukabil, Mısırlı 
yönetmen Yusuf Şahin, Göçmen adlı filminde 
peygamberi beden olarak gösterdiği gerekçesiyle Mısır 
mahkemelerinde kendisine karşı açılan davayı 
kazanmıştır. Bununla birlikte, böyle bir yasaklamanın 
etkileri, kutsal ya da kutsallaştırılmış bir mekânla 
sınırlı değildir; bu etkiler, dinsel ya da hukuksal bir 
denetime tabi tutuldukları için değil "İslamlaştırılmış" 
bir çevrenin baskısına maruz kaldıkları için çağdaş 
sanatçıların faaliyetlerinin ötesine taşmaktadır. 
Böylece, sanat akademilerinin çoğunluğu, 
programlarından "çıplak model"i çıkarmışlardır, ve 
artık sergilerde çıplak resimler bulunmamaktadır. Bu 
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kuşkusuz toplumsal bir gericiliğin dinsel yansımasıdır. 
Son yirmi yılın sanatsal faaliyetlerinde görülen 
kaligrafı ve türevlerindeki, arabesk ifade 
biçimlerindeki, ya da "Hurufia"daki (resimde 
"letrizm") olağanüstü gelişmeleri aynı bağlam içinde 
açıklayabiliyoruz. 

Her iki dünya birbirinden ayrıdır ve sanatçılar için de 
bu dünyaların katedilmesi mümkün görülmemektedir. 
Daha kötüsü var! Maddi dünyada plastik ortamın 
gelişimi kimi başarılı "çıkış"lara rağmen tıkanmış, 
sınırlandırılmıştır. Artık, sorun şudur: bu bağlamda, bu 
kültürde sınırları "aşmak" ya da "değiştirmek" ne ifade 
eder? 

Bu sorunun dikkate değer bir yanı vardır, çünkü 
sınırlar ne sadece "Yer"le "Gök", ne de "Kutsal"la 
"Profan" arasında yükselmiştir; sınırlar özellikle ve 
herşeyden önce modern kültürlerde stillerle; stiller, 
okullarla okullar arasında, yani sanatın içinde 
yükselmektedir. Sanatın- giderek artan bir biçimde 
kendi kendisinin referaıısı olması ve simgesel mal 
pazarında, başka bir deyişle edebi ve sanatsal mal 
pazarında yaşanan ve sürekli bir "orijinalite" ve 
"farklılık" arayışı, ve yeni bir ayrılmanın tabanında 
belirli bir kademelendirmeyi gündeme getiren diğer 
değerler ve nitelemelerle kendisini gösteren bu, bir 
anlamda açık mücadele, bu dikkat çekici yer 
değiştirmenin ana nedenidir. 

Bununla birlikte, sınırları karıştırmamak ve bunu 
"milliyetçi" kaygılarla değil (kültürel farklılıklara 
saygı), her kültürün kendi çerçevesi içindeki sınırlarını 
gözönünde bulundurarak yapmak önemlidir. Sınırları 
iyi belirlenmiş bir olguyu analım burada: "soyut" stili 
benimsemek, uzun bir "figüratif" tarih geleneği olan 
bir Avrupa kültüründe yüzyıllardan bu yana çizilmiş 
ve muhafaza edilmiş bir sınırın yer değiştirmesi, 
aşılması anlamına gelmiştir. Sanatsal 
gerçekleştirmelerinde "non- figüratif“ bir kültürden 
yola çıkmış sanatçılarca (bizim örneğimizde Arap ve 
Müslüman sanatçılar) "soyut" stilin benimsenmesi ne 
ifade edebilir? Bıı durumda "sınırları aşmak" ne ifade 
edebilir? Gerçek değişim nerededir? Karışıklıkta mı 
yoksa karışımda mı? Ya da, her kültürün çerçevesinde 
ve kendi tabularına göre gözleri görsel 
alışkanlıklarından kurtaran sanatsal gerçekleştirmeler 
sun mada mı? 

Kuşkusuz, giderek zor da olsa, daha fazla "laikleşmiş", 
"dünyevileşmiş" kültürlere doğru gidiyoruz. Çünkü, 

"kutsalın yöneticileri" (Salman Rüştü olayında olduğu 
gibi) hâlâ sınırları muhafaza ediyorlar ve "fetva"lar've 
diğer yasalarla "yer"lerini (kutsalın "dokunulmazlığı"nı 
değil) sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Böylece sanatla 
tabular arasındaki ilişkiler çatışma konuları olmaya 
devam ediyor; çünkü bazan, özel olarak ya da değil, 
bütünü ya da evrenin bir bölümünü, sınırlarımızdaki 
uç noktayı belirlemek hakkını kendilerinde görme 
savaşını veriyorlar. Bu tartışma, gerçekte, kullandığı 
kanıtlar ve gerekçelerin ötesinde, sınırları adlandırmak 
ve belirleyebilmek hakkını elde etmek ve bir değerler 
ve yetkiler kademelendirmesi sağlamak uğruna 
yapılan insani bir mücadeledir. 

Tabular değişiyor, yer değiştiriyor, ve sanatçılar 
insanda ve onun ontolojik zayıflığında sanatın 
anlamlarını giderek daha fazla arama çabası içinde 
"ateşi çalma"ya, ve yasakaşan bir tutumu sürdürmeye 
devam ediyorlar. 
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LE CON FLIT SUR L'IMAGE 
DANS L'ART ' ' 

Charbel Dagher 

Le terme "frontiere" me paraît plus approprié que le 
mot "tabou" pour aborder la problematique de notre 
symposium. Car "frontiere" designe, usuellement et 
abstraitement, une ligne de demarcation, de 
sâparation, de differenciation entre deux etats ou 
regions, et espaces divers. Cette separation designe 
deux espaces de nature differente, espace concret et 
espace non visible; ou deux espaces de valeur et de 
dimension differentes, espace du "sublime" et du 
"mediocre", du "puissant" et du "faible", du "pere" et 

. du "lîls",.et d'autres attributs qui peuvent ötre l'objet 
d'une differenciation, voire d'une hierarchisation 
recherchee par les hommes, grâce â des forces 
magiques ou mysterieuses parfois. 

Et la frontiere est naturelle parfois (passage d'un 
fleuve par example), ou bien elle est l'objet d'une 
negociation, d'une soumission, d'un fait accompli, et 
d'autres. Mais la "frontiere", designe aussi une 
seperation entre les croyances, les actes et “les paroles, 
entre ce qu'on peut toucher, dire, faire, voire le 
permis et l’interdit, de quelque ordre que ce soit. 
Ainsi nous retrouvons un deuxieme sens â “frontierc”, 
est celle du point-limite qu'on pourrait atteindre mais 
qu'on ne devrait pas traverser ou transgresser. De 
toutes les façons une puissance, des soldats, des codes, 
des regisseurs veilleront â faire respecter les limites 
des frontieres et leur hierarchisation sous-jacente. 

Je prefere parler de "frontiere" car le mot "tabou" nous 
limite â un milieu, et peut âtre â une epoque 
historique donnee n'englobant pas toutes les formes 
de separation qu'a connues - et connaît encore - 
l'humanite. J'evoque aussi pour cette preference une 
autre raison: le mot "frontiere" reste abstrait, presque 
une case vide, contrairement â "tabou" trop charge de 
conotations magiques, religieuses et ethiques ou 
localisees des "frontieres", nous remarquons un 
continuel deplacement de ces lign'es de separation. 
Nous allons parler brievement de quatre 
doplaeements: 

1. Nous retrouvons le mot "Genius" d'origine grecque 
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dans des langues aussi differentes que l'arabe ou le _; 
français: "djinn" en arabe, et "genie" en français. Mais ' 
quels rapports entre le "genie" et "djinn"? A l'origine le 
mot designe "le suiveur", ensuite une force _ 
mysterieuse qui rapporte la belle parole et les images 
etranges. Plutöt qu'un suiveur, le "djinn" est le passeur 
d'une frontiere, entre le concret et l'invisible, entre la 
parole ordinaire et la poesie sublime, et enfin entre le 
common des mortels et l'artiste "genial". La "]ahilivva" — - 
arabe (la periode ante-islamique) est riche d'histoires 
et d'informations qui decrivent les limites d'une telle 
separation, ainsi que le Coran lui-meme qui se moque 
des poetes "perdus", plutöt eperdus, a la recherche de 
leur "djinns". Forces mysterieu'ses, invisibles, qui 
composent la poesie comme les melodies, et qui 
sculptent aussi les grandes divinites. 

Z. Nous retrouvons un deuxieme deplacement, aussi 
bien dans les developpements de la philosophie 
grecque, apres Platon surtout, que dans les trois 
religions monothöistes: un deplacement qui conserve 
l'idee de deux mondes separes, concrets et invisibles, _ 
mais dans les limites topographiques d'un cosmos, 
d'un univers, separe en un monde des ideaux et un 
monde des copies, entre ciel et terre. L'univers, ainsi 
divise ou separe, determination entre l'origine et la 
copie, entre l'unique et le multiple, entre le sublime 
etle derisoire, entre le parfait etle détérioré (des 
copies). Les belles images (paroles et melodies) ne 
sont plus dans un espace invisible non determine, 
mais dans un espace precis dont nous retijouvons les 
traces, quoiqu'imparfaites, sur terre. La terre existe: 
nous pouvons y placer des frontieres dorenavant. 

3. Une troisieme frontiere, e't sur terre cette fois-ci; 
elle s'instaure entre les artistes eux-memes, declares 
et assures de leur statu t, et la "Nature", en conservant 
du precedent deplacement les formes de 
determination entre les deux espaces: l'art comme 
cosmos reduit â l'image du plus grand. L'art cherche 
ainsi â se definir des regles, des codes, des styles, des 
genres, qui pourront dâsigner les nouvelles frontieres: 
entre le Populaire etle Bourgeois, le "Grand public" et 
"L'avant garde", et d'autres attributs de 
differenciation, qui reduisent le contenu magique et 
religieux des tabous, et qui pousse l'art â s'autoregler, 
â chercher dans ses propres limites les contours d'une 
nouvelle hierarchisation. 

4. Avec Freud et Dostoievski, les frontieres se 
deplacent, deployant leurs limites dans l'espace 



corporel de l'homme, entre l'inconscient et le 
conscient, dans ses pulsions, fantasmes et interdits: 
l'artiste n'est plus le "genie", ni le voyant sür de sa 
mission; il est une âme dechiree et souffrante, meme 
nevrosee. 

Peut—on encore parler de "tabous" dans Parti’ Ne 
vivrions-nous pas dans une epoque de plus en plus 
secularisöe? Vaut—il mieux parler de "residus" de 
tabous dans nos cultures et valeurs? Pour repondre â 
cette question, il m'a paru indispensable, en 
reflechissant sur les rapports entre tabous et art, entre 
sacre et vision, dans la culture arabo—musulmane, de 
traiter la fameuse question de "L'interdiction de 
l'image" en Islam, et ses implications actuelles. Qu'en 
est-il? 

La chretiennete n'a pas eu â traiter cette question en 
des termes d'interdiction, comme en Islam. Au 
contraire, la tradition greco—romaine (peinture murale, 
sculpture...) a ete conservee, meme amplifiee: de 
l'image ordinaire â l'icöne comme position mediane 
entre ciel et terre. 

En Islam, par contre, une mise â distance s'instaure 
entre l'espace ordinaire et l'espace celeste, sans 

, aucune corre5pondance possible. Si nous relisons 
certains versets coraniques nous relevons que le verbe 
"sawwara" (peindre dans le langage ordinaire) signil'ıe 
exclusive'ment dans le contexte coranique "creer une 
âme"; etle mot "musawwer" (peintre dans le langage 
ordinaire) signifie au Goran "oreateur d'âmes". La 
coupure est nette, et aucune mediation ou 
intermediaire ou rapprochement ne sont possibles 
entre les deux mendes: ainsi on parle de "tanzih", 
"tashih", "tavvhid" et d'autres attributs qui designent. 
Dieu tout sen], en etant auto-referentiel, et sans 
comparaison possible: Il n'est pas le plus beau, mais 
La Beaute elle-meme; Il n'est pas le plus parfait (ou 
harmonieux), mais La Perfection (et L'harmonie) elle- 
mâme. Une seule exception â cette esthetisa'tion 

. frontiere etanche entre le divin et l'humain: ils Le 
voient done, mais sans pouvoir le decrire; il est 
indescriptible, voire audelâ de route description. Ainsi 
en Islam l'image n'est pas interdite, elle est 
inconcevable â cause de la designation metaphysique 
de Dieu. 

Cette mise â distance, instauree en Islam, delimite un 
espace fortement esthetise de Dieu, et rend tout autre 
espace, voire l'espace des actes et des productions 

humaines, derisoires, passageres, aspirant a la beaute 
parfaite, mais sans aucune mesure avec Sa beaute. 
L'art'est ainsi possible, mais son esthetique n'est pas 
transcendentale; il cherche les parfaites mesures, la 
perfection, l'harmonie, mais en etant les attributs d'un 
travail humain performant. L'image eSt ainsi possible, 

- mais elle ne decrit jamais Dieu â cause de ' 
l'impossibilite meme d'une telle realisation. 

Ainsi nous faisons la distinction entre les images et 
Son image, les images materielles et son image 
mentale, voire linguistique (le Goran). Deux espaces 
separes, distants, que nous designons ainsi: un espace 
divin d'une esthetisation developpee mais dont les 
productions sont exclusivement linguistiques, et un 
autre espace, terrestre, d'une esthetisation appropriee 
aux productions humaines. 

Sans ces determinismes nous ne pouvons pas 
comprendre le statut ambigu et double de l'image en 
İslam: impossibilite de l'image divine, voire de sa 
reproduction aussi bien dans les cultes que sur tout 
autre support, et possibilite de l'image humaine dans 
des conditions techniques bien precises. ]'insiste sur 
cette precision pour dissiper le malentendu entretenu ' 
dans les ecrits orientalistes entre l'image et l'İslam, et 
qui ne reflete effectivement que les conditions 
propres a la formation des etudes sur l'art musulman 
en Europe: l'image reniee, ensuite reconsideree, selon 
leur propre cheminement dans le decouverte (dans les ' 
palais omeyyades et les miniatures, surtout du fameux 
Wassiti) des realisations fıguratives dans l'art 
musulman. Que peut-on dire de l'etat actuel de 
l'image dans ces societes? 

L'interdiction de representation divine est tou jours 
respectee dans les lieux de eulte musulmans, et sur 
tous les supports (sauf quelques exceptions asiatiques 
oü nous trouvons sur papier les images du prophete, 
de l'imam Ali et d'autres saints de l'lslam). Ainsi le 
realisateur Mustafa Akkad a evite dans son film "le 
message" de montrer le corps du prophete. Par contre, 
le realisateur Egyptian Youssef Chahine a gagne 
recemment le proces intente contre lui dans les 
tribunaux Egyptians pour avoir donne corps â un 
prophete ancien dans son film "L'emigre". Toutefois 
les effets d'une telle interdiction ne se limitent pas â . 
l'espace sacre ou saeralise, ils debcrdent aussi les 
activites des artistes contemporains soumis souvent, 
non pas â un contröle religieux ou juridique, mais â 
une ambiance "islamisee" si l'on peut dire. Ainsi la 
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plupart des academies artistiques ont supprime de 
leurs programmes la matiere "modele nu"; et nous ne 
retrouvons plus de peintures "nues" dans les 
expositions: Mainmise religieuse conjuguee â une 
regression sociale sans doute. Dans le meme contexte, 
nous pouvons expliquer l'essor extraordinaire dc la ' 
calligraphic et de ses derives, et des versions 
arabesques, ou de la "Hurufıa" (le "lettrisme" dans la 
peinture) dans les activites artistiques des vingt 
dernieres anne-es. 

Les deux mondes restent separes, sanstraversee 
possible pour les artistes. Pire! L'essor de l'espace 
plastique terrestre teste bloque, fortement limite, 
malgre quelques "sorties" reussies. Et la question est: 
que signifie "franchir" ou "deplacer" les frontieres dans 
ce contexte, dans cette culture? 

Cette question revet un interât particulier, car les 
frontieres ne se dressent plus seulement entre la 
"Terre" et le "Ciel", ni entre le "Sacre" et le "Profane", 
mais surtout et d'a bord dans les cultures modernes, 
entre des styles et des styles, entre des ecoles et des 
_ecoles, â l'interieur des arts donc. Ce deplacement 
signifieatif est dü au fait historique et esthetique 
suivant: l'autoreferentialite de plus en plus accrue de 
l'att. 

Nous faisons la distinction entre les images et Son 
image, les images materielles et son image mentale, 
voire linguistique (le Goran). Deux espaces separes, 
distants, que nous designons ainsi: un espace divin 
d'une esthetisation developpee mais dont les 
productions sont exclusivement linguistiques, et un 
autre espace, terrestre, d'une lutte ouverte dans le 
marche des biens svmboliques, le marche des biens 
litteraires et artistiques, marquee par une recherche 
constante de "l'originalit ", de la "distinction", et 
d'autres valeurs et attributs qui definissent une 
hierarchisation a la base d'une nouvelle separation. 
Toutefois, il vaut mieux ne pas confondre les _ 
frontieres, celles des uns et des autres; non par souci 
"nationaliste" (le respect des differences culturelles), 
mais pour pouvoir bien deplacer ces frontieres danc le 
cadre dechaque culture. Citons un cas bien défini: 
adopter le'style "abstrait" a signifie dans une culture 
europeenne, marquee par une longue histoire 

_ "figurative", un deplacement, un franchissement d'une 
frontiere bien dressee et conservee depuis des siecles 
et des siecles. Que signifie, le cas echeant, l'adoption — 
comme c'esr. la cas — du style "abstrait" par des artistes 
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- arabes et musulmans dans notre exemple - issus 
d'une culture non figurative dans ses realisations 
artistiques. Que signifie "franchir des frontieres" dans 
ce cas? Oi] est le changement reel? Est—il dans la . 
confusion ou l'amalgame? Est-il en proposant des 
realisations artistiques qui lavent les veux de leur 
accoutumance visuelle dans le cadre de chaque 
culture et selon ses propres tabous? 

Nous nous acheminons certainement vers des cultures 
de plus en plus "secularisees", mais non sans 
difficultés, car les "regisseurs du sacı-e" (voir le cas 
Rushdi) gardent les frontieres, et produisent tou jours 
des "fatwas" et d'autres legislations pour assurer leurs 
"postes", non "l'intangibilite" du Sacre. Les relations 
entre l'Art et les Tabous n'ont cesse d'etre des. 
relations conflictuelles, car ils ont â se disputer parfois, 
le droit, exclusif ou pas, de signifier le tout ou une 
partie de l'univers, le point-limite dans nos frontieres. 
Dispute qui signifie surtou t, au dela des ces 
arguments et artifices, des luttes bien humaines pour 
s'octrover le droit de pouvoir, nommer et signifier les 
frontieres et leurs limites, et assurer ainsi une 
hierarchisation des valeurs et des pouvoirs. Les tabous 
changent, se deplacent, et les artistes ne cessent de 
"voler le feu", de transgresser, en recherchant 
davantage les significations de l'art dans l'humain, 
dans sa fragilite ontologique.- 



KI SITLAMA: EVRENSEL 
BİR SORUN 
Hüsamettin Koçan 

Burada tam bir görsel yansımadan çok durumlara 
değinilecekve o durumlardan hareketle de belli 
sonuçlar çıkartılmaya çalışılacak, varsayımlarda 
bulunulacak, belki bir oranda da Spekülasyon - 
yapılacaktır; çünkü sanatçının en emin olduğu ve en 
kendini emin hissettiği alan spekülasyon yaratabildiği ' 
alandır. Spekülasyon, çok dar anlamıyla değil de, çok 
daha geniş anlamda kullanılarak belli karşı çıkışları 
gündeme getirebilir. Onun için de bugün, çağdaş 
sanattan konuşulduğu için sanatın kendisi bir karşı 
çıkış olduğuna göre, o zaman o karşı çıkışı destekler 
bir anlam kazanacaktır. Üç ana konu üstünde 
durulacaktır. Bunlardan bir tanesi bir halk 
sanatçısından örnek olacak, ikincisi yaşadığımız yüzyıl 
içerisinde bir yasakçılık sürecinden söz edecek, . 

- üçüncüsü de Jeff Koons’dan birkaç tane örnek ' 
verecektir. Bu tariflerle sizin hayal gücünüzün 
zorlanması da _istenmekteydi, çünkü hayal gücü galiba 
bazan birebir karşılaşmaktan çok daha derin etkiler 
bırakabilir. Önceki konuşmacının ilginç örneklerinde 
dikkati çeken İslam’a ilişkin genel bir yaklaşım 
olmasıydı. Aynı yaklaşımdan belki hareket ederek, - 
zaten örnekler de neredeyse. aynı yerlerden- 
geleneksel bir model, bir çağdaş ama yöresel model, 
bir çağdaş karşı çıkışın yansımaları biçiminde olacaktır 
katmanlar. 

Zileli Emin 1875 yılında Çorum’da bir caminin 
şadırvanına resim yapmış bir sanatçı, biyografisi ile 
ilgili çok fazla şey bilinmiyor ama bir şey biliniyor ki . 
Zileli Emin İslam’daki suret yasağını bir biçimde 
geçiştirerek kendisi camiye yaşama ilişkin, öteki 
dünyaya ait olan bit mekâna yaşama ilişkin görüntüler 
sokabiliyor. Bu bağlamı ile Zileli Emin bir açıdan 
önemli. Zileli Emin belki o suret yasağının getirdiği 
sınırlamayı aşarak belki yeni bir anlatım derinliği de 
yakalıyor. Burada sanatçı hem o yasakla, tabuyla bir 
uzlaşma içerisinde, bir bakıma da o tabuyu aşabilen bir 
eylem içerisinde gözüküyor. Çünkü bir yandan 
gerçekten nesnel, sureti resmin içerisine sokmuyor 
ama öteki dünya düşüncesinin egemen'olduğu o 
ortam içerisinde bu hayatı 0 mekânın içerisine 
sokabiliyor, bu hayatın anlamını o mekân içerisine 

sokabiliyor diye düşünülebilir. Onun için Zileli Emin 
örneği son derece çarpıcı; Ne oluyor bu Zileli Emin 
resmindeiBurada bir hayat, bir gökkubbe altında bir 
dünya resmediliyor. Bu dünya içerisinde yaşama 
ilişkin her iz var. Silahlar ateşlenmiş vaziyette, yangın 
söz konusu, birtakım tulumbalarla bu yangın 
söndürülüyor, toplar ateşlenmiş, nöbetçi kulübesinin 
önünde tüfek nöbet tutuyor ama insan yok. Hayatın 

. olduğu ama insanın olmadığı yeni bir anlatım derinliği 
olarak karşımıza çıkıyor Zileli Emin ve böylece 
musavvir olan musavvir oldu ğu. için de yasaklanan 
resmetme eylemi burada bir biçimde nakışçılıktan _ 
doğrudan doğruya başka bir alana aktarılıyor. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkün. Sırası gelmişken bu 
kısıtlamanın örneğin, hurufıler aracılığıyla başka bir * 
yaratım alanı açtığını, tabii hurufılerin kendi görüş 
pers pektiflerini de buna mutlaka katmak lâzım ve 
orada yazı—resimlerin İslam toplumu içerisinde son 
derece yaygın, figürlü anlatımlara doğru uzandığını da 
söylemekte yarar var.' Burada tabu, yasaklama, 
sanatçıyı yeni anlatım yollarına doğru sürüklüyor. 
Sanatçının da belki böyle bir kültür ortamında bunun 
ötesinde çok daha iddialı tasarımları yok çünkü sanatçı 
kişisel bakış açısı getirecek konumda değil. Daha-çok 
toplumun içerisinde olu p bitenle sezgisel olarak bir 
bağ kurmaya çalışıyor ve belki de hayatın duvarlarını 
biraz daha ittifi'neye çalışıyor. 

İkinci üstünde durulacak konu yasakçılık konusu. 
, Elimize bir tomar kağıt var. Burada aşağı yukarı 450 

tane yasaklama vakası söz konusu. Yani 450 kez 
sanatçılar yasal sistem tarafından ya da yasal sistemin 
görevlendirdiği kişiler tarafından bu toplumun 

* değerlerini sarstıkları gerekçesiyle yasaklama 
olgusuyla yüzyüze kalmışlar. Bunların büyük bir kısmı 
ceza görmüş, büyük bir kısmı da ceza görmeden çeşitli 
aşamalarla bu sorunu çözmeye çalışmışlar. Bu aşamada 
bazı örnekler verecek olursak hangi konularda 
yasaklamalar olmuş. Sinema ile ilgili bir durum 
saptaması yapacak olursak: 1966’da İlhan Ergin’in 
yapmış olduğu İstanbul Dehşet İçinde adlı bir filmde 
"arabanın ön sol tekeri patladığı için bu sol teker solun 
patlaması anlamına gelir onun için de burada ideolojik 
birmesaj vardır saptamasıyla sansür kurulu bu sol 

' tekeri sağ teker. diye değiştirir-1 diye baskı yaparlar ve 
sol teker değiştirilir. Yine kardeşi sinema oyuncusu 
olan bir vali kardeşinin rol aldığı film onun vilayetinde 
gösterime girer, vali filmi hemen yasaklar çünkü 
valinin kardeşi sinema oyuncusu olamaz; gerekçesi 
tamamen bu. Başka bir şey 1962’de Süha Doğan’a ait 
bir fılm ismi Şoförün Karısı, bu filmde de yasak şu 
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nedenden ötürü ortaya çıkyor. Diyorlar ki 
"kazancımızı ortaya kor, bunu paylaşır, yaşar VE: 
gideriz", vay efendim bu kazancımızı ortaya koymak 
da bir siyasi işarettir gerekçesiyle bu da sansür 
kuruluna takılıyor. 1958’de Metin Erksan’ın bir' filmi 
Dokuz Dağın Nefesi, filmin yasaklanma gerekçesi son 
derece ilginç. Filmde söz konusu edilen efe 
geleneksel efe tipine uygun değil, yani o zaman 
mutlaka 0 geleneksel efe modeline uygun olması 

- gerekiyormuş gibi düşünülüyor. Bir başka yasakçı 
sorun Metin Atadeniz’in fılminin bir yerinde "Polis 
öldürdü onu" diyorlar ve “polis insan öldürür mü?” 
diye sansür ediliyor. ' 

Bu örnekleri 450’ye doğru çoğaltırsak son derece 
ilginç örnekler bulunabilir ve bütün bunun içerisinde 
bir de keyfi alana kayması söz konusudur. O zaman 
yaşadığımız yüzyıl içerisinde biz kişisel tabularla, 
keyfiliklerle sanatı yüzyüze görüyoruz. Bunun başka 
örneklerini plasrik sanatlar alanında görecek olursak, 
orada ne çıkıyor ortaya? Bilindiği gibi, 1970’li'yıllarda 
Gürdal Duyar’a ait 'bir heykel Karaköy’de bir partinin 
0 sıra başbakan yardımcısı olan genel başkanı 

. tarafından "Türk anası böyle olmaz" dediği için olduğu 
yerden kaldırtılıp başka bir yere götürülüyor. Sonra 
Kuzgun Acar’ın Ankara’da Gima’nın önündeki heykeli 
tamamen ticari gerekçelerle -çünkü orayı bir banka 
reklam'alanı olarak kullanmak istiyordu- bir anda 
ortadan yok ediliyor. Şu son günlere gelince, yerel 
seçimlerin hemen arkasından doğrudan doğruya 
siyasetçinin o keyfiliğini hemen yürürlüğe sanat 
alanında koymaya yöneldiğini görüyoruz: Hepinizin 
çok iyi bildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
marifetleri. Mehmet Aksoy’un ve Azade Köker’in iki 
tane yapıtı "Bunlar ahlâka aykırıdır" gerekçesiyle 
kaldırılıyor ve yapıtlar sansür edilebiliyor. 

Yaşadığımız yüzyılda birey öne çıkıyor, birey artık o 
geleneksel toplum kalıplarını zorluyor, ondan doğan iç 
hesaplaşmaları var, kendini ifade etme alanı açma gibi 
birtakım sorunlarla boğuşurken karşısına doğrudan 
doğruya birtakım eğilimlerin, ama keyfi ölçekteki 
eğilimlerin, (çok daha ciddi argümanlarla bunlar 
kendilerini açıklıyor olsalardı çok daha anlaşılabilir 
olabilirdi) son derece absürd bir boyutta sanatçının 
karşısına çıktığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor; ' 
giderek yaşam genişliyor, bu yaşamın genişleme süreci 
içerisinde kişi o geleneksel toplum kılığından çıkarak 

_ kendisine bir ifade alanı arıyor. Bunu ararken de yeni 
oluşan yapılar içerisinden ki tam oluşmamış, 
özümseyebilememiş yapılarla doğrudan doğruya bir _ 

çelişki yaratılıyor. Alan boşlukta olduğu için ve tam bir 
özümseme olmadığı için de ister istemez bu alana bir 
sansürler alanı gözüyle bakılıyor. Bunun arkasında, 
tabii ki çok önemli olan, geri planda devletin o ümmet 
toplumundan daha demokratik bir topluma geçerken 
hâlâ kendisine sindirememiş olduğu demokratik 
yaklaşım modelidir. Tabii bunun daha gerisinde de 
"nasıl olur da bizim tayin ettiğimiz bir düzen: _ 
içerisinde bize rağmen, bizim varlığımıza rağmen 
insanlar bizi kuşkuya düşürebilecek. birtakım 
girişimler içerisinde olabilirler" görüşü yatabilir“ 
kuşkusuz. Bu da son derece doğaldır, çünkü sanatın 
kendisi zaten muhalif olmak zorundadır. Onun için de -' 
sanatın kendisi belli bir noktada tabulaşmak - 
durumundadır, kendi tabusunu üretmek " 
durumundadır. 

Burada iki tane Jeff Koons kitabı“ var. -Örnekleri belki 
' biraz daha uluslararası ortama kaydırırsak daha yararlı 

olabilir. Bu kitapların ikisi de 1992’de Almanya’da, 
Hamburg’da basılıyor ve kitapları çok yakından 
izlediğimizde iki kitap arasında bir fark görüyoruz. Bir 
tanesinde Jeff Koons’ un daha cinsellik görüntüleri '_ 
veren yapıtları sansür edilmiş, ötekinde ıse böyle -bir _ .. 
sansür yok. Bunu araştırdığımızda bir gerçek ortaya 
çıkıyor. Jeff Koons herhalde bundan haberdar, çünkü. 
onun haberdar olmadığı bir yayının dünyaya iletilmesi“ - 

söz konusu değil. Ama her nedense o yapıtları üreten 
insan kitaplarda bu bir sansür olarak muamele görmesi 

' - durumunda ona karşı çıkmamasını nasıl 
değerlendireceğiz? Orada büyük bir soru işareti“ _ 
oluşuyor. Bu anla-mda doğrudan doğruya sansürün 
yöneldiği nokta tamamen cinsel organların gözüktüğü” '. 
noktalar. Burada bir cinsel sansür söz konusu oluyor'. 
Siyasal değil, başka bir alanda sansür oluyor. Bu şunu ' 
gösteriyor tabii: sansür belki de b.ana öyle geliyor ki 
sansür coğrafi bir kimliğe de sahip değil, sansürün 
ülkesi yok, sansür bü tün ülkelerde var ama kategorik 
olarak sansürün durum değiştirerek kendisini öne ". . 
çıkardığı alanlar var. Bu alanlardan bir tanesi burada . 
gördüğünüz gibi cinsel olabiliyor, bir tanesi daha 
önceki örneklerde gördüğünüz gibi son derece saçma 
siyasal olabiliyor, başka bir planda da estetik 
olabiliyor. Bu örnekler içerisinde bunlar da var. 

' Sansür ne zaman ortadan kalkacak? Sansürün ortda-n 
kalkmasıyla tabunun ortadan kalkması belki gündeme 
gelecek. Tabunun ortadan kalkması çok ıyi niyetlerle 
düşündüğümüzde tabii ki mümkün değil,- çünkü 
tabuyu yine tabu olan yıkabiliyor. Eğer yumuşak bir 
tavır geliyorsa bu hiçbir zaman tabuyu kendi 
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coğrafyasının dışına itemiiyor. Onun için yeni tabular 
üretilmesi gerekiyor. Bu yeni tabular dediğimiz'şey de 

- doğrudan doğruya sanatçının ürettiği yeni durumlar ve 
yeni gelişmeler. Tabunun ortadan kalkabilmesinin tek 
çözümü bence, şimdi ütopyada bulunmak istiyorum, 
galiba kişinin kendisinin kendi söyleminin, kendi 
ifade alanının tabulaşma düzeyine yükseldiği andan 
itibaren ve öteki alanlar kendi etkinliklerini geri plana 
çektiği andan itibaren tabu galiba artık insan 
yaşamında bir belirleyici olmanın dışına kayacaktır. 
Sabahki konuşmalardan bir tanesinde de bu durumu 
bir parça şu anlamda bir konuşmacı izah etti, onu 
anımsıyorum, onun için de herkesin bir oranda'yaratıcı 
olması gerekir. O zaman çağdaş sanatta varolan tabu 
sanatın şimdiki-boyutuyla kendi varlığından 
kaynaklanıyor, ikinci boyu tu ise toplumla olan 
ilişkilerinde toplumun kendi algılama biçiminden 
kaynaklanıyor. O zaman bu iki karşıtlık galiba çağdaş 
sanatın genel ölçeğini ve tarifini ve o çelişik 
durumunu son derece açıklıyor diye düşünüyorum. 
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LIMITATION: A UNIVERSAL 
PROBLEM 

Hüsamettin Koçan 

In this talk I will deal not so much with visual 
representation as situations, from which I will go on to 
reach a certain conclusion, make some assumptions, 
and perhaps speculate a little. After all, it is when 
speculating that an artist is, and feels, most sure of 
himself. I use the word speculation not in its narrow 
sense but in a very broad one, for speculation can only 
invite opposition. So since today we are speaking of 
contemporary art, which itself was a manner of stating 
opposition, it seems to me that it supports the whole 
idea of “speaking out against.” I would like to take up 
three main topics. One will be an example of a folk 
artist, another the prohibitional side of our century, 
and for the third I Will show a few works by Jeff 
Koons. Due to a mishap I do not have my slides With 
me, so I will show the works from here, and ask you to 
use your imagination as I do a bit of describing. This 
may secure me an advantage, for the imagination can, 
I believe, be much more effective than one-to-one 
confrontation — at least I can console myself with that 
hope. As I listened with interest to the preceding 
speaker I noted a general approach to Islam. If I can 
adopt the same approach, and we have chosen almost 
the same works as examples, my contribution is a ' 
traditional model, a contemporary but local model, 
and reflections of contemporary opposition. 

Let me tell you about Emin of Zile, an artist who in 
1875 in a mosque in Çorum painted pictures for the 
ablutionary fountain. Not much is known about his 
life, but we do know one thing: he managed to by- 
pass the Islamic ban on representation and in a 
mosque, that temple devoted to the next life, paint 
pictures that have to do with life on earth, the here 
and now. This makes Emin of Zile important to me, 
for by transcending the limitations implied by that 
banhe may even have succeeded in finding a'new 
depth of expression. This artist is on the one hand in 
concord with that taboo, and on the other manages to 
transcend it. For there is no objective representation 
in his painting, yet he manages to have this life, the 
meaning of life on earth, there in that other—wordly 
place. That is why his example is so striking to me. 

What is going on in these pictures? I feel that a life, a 
world, have been painted under the dome of the sky, 
and in this world there is the mark of life as we know 
it. Weapons are going off, a building is in flames as 
pumps work to quell them, cannons are fired, and a 
rifle stands guard although no human guard is to be 
seen. This is a new depth of expression where life 
goes on, but there are no people. Because Emin of 
Zile is a depictor he takes the forbidden realm of 
representation from ornamental art to a new plane. Of 
course there are numerous other examples, and this 
would be a good place to recall that these restrictions 
"led to great creativity on the, part of calligraphers, who 
had their own particular perspective on the matter, 
and then there were paintings that included writing 
and were very widespread in the Islamic culture, 
tending toward expression that used the human 
figure. Here we see taboo and prohibition forcing the 
artist to find new modes of expression. Indeed in such 
a cultural milieu the artist may not have any radical ' 
ideas beyond this, for he is not in a position to impose 
his personal viewpoint. Rather he strives as a member 
of society to form an intuitional tie with what is 
happening in it, and perhaps to push back the walls of 
life a few inches. ' 

The second topic I would like to deal with is that of 
prohibition, banning. I have a pile of paper with some 
450 instances of banning, 450 times that artists faced 
banning because the system, or those appointed by 
the'legal system, found that their work disrupted the 
values of” this society. Many of them were punished, 
many others avoided punishment as they struggled 
with the situation in various ways. Examples at this ' 
point will show what areas have been subjected to this 
banning. I’d like to cite an occasion from the cinema. 
In 1966 İlhan Ergin made a fılm called “Horror in 
Istanbul" where the left front tire of a car blows out. 
The board of censors decided this was an ideological 
message about the “explosion" of the left, its coming 
sudden rise, so they demanded the scene be reshot 
with the right tire bursting, and this was done. Then 
there was the filmin which one role was played by 
the brother of a province governor, and the fılm was 
banned in that province on the simple grounds that 
the brother of a governor musn't be an actor. Another 
one: in 1962 a Süha Doğan film, “The Driver’s Wife,” 

' was banned because“ of one line of dialogue. “We’ll 
pool our earnings, share it up, and live our lives." Oh 
no, went the censors, to pool earnings is a political 

'signal. A very curious motivation lay behind the 
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banning of Metin Erksan's “Breath of Nine _ 
Mountains” in 1958. The {1% in the film didn’t match 
the traditional sfa image, and it was felt that this 
violated something. Then in one film set in Istanbul 
Metin Akdeniz says, “The cops killed him,” and of 
course as the police would never kill a citizen in 
principal, the film was censored. 

Meanwhile I can get close to 450 highly interesting 
examples here, and among them is a tendency toward 
arbitrary actia So that in our century we see that art 
is confronted with personal taboos and arbitrary 
measures. If we look for other instances in the plastic 
arts-, what _do we see? As you know, in 1970 a 

- sculpture by Gürdal Duyar in Karaköy was removed 
' by the vice-Chairman of one of the political parties on 

the grounds that “A Turkish mother can’t look like 
this.” And here in Ankara they took avvay a sculpture 
by Kuzgun Acar —— it was in front of Gima — for 
purely commercial reasons. A bank wanted to use the 
space for advertising. In very recent times a local 
election was immediately followed by arbitrary 
measures against art. You ail know how the Mayor of 
Greater Ankara has comported himself. Two works, 
by_Mehmet Aksoy and Azade Köker, were deemed 
“immoral" and removed, they” underwent banning and 

' censorship. . 

Ours is the century of the individual, who presses 
beyond the bounds of traditional society and thus 
must enter into negotiation with himself or herself 
and struggle with problems of personal expression; 
and opposed to him or her are certain tendencies, on 
an arbitrary scale. If they had explained themselves 
with more serious arguments it would be one thing, ' 
but they thwart the artist in the _most absurd manner 
possible. I_ think it means this: Life is constantly 
expanding, and as it does people sluff off their social 
nature and look for a field in which to express 
themselves._ In doing so a conflict arises with as yet 
incomplete structures which have not been fully 
assimilated, and because the field has these 
characteristics it is seen as an area for censorship. 
Highly important _in the background is a not yet fully 
settled democratic model, as the state ceases to be a 
religious community and acquires that democratic 

' character. Even further in the background there are 
' people who, in the very'system we have created, and 

despite us, can do things to make us feel doubt and 
suspicion. This is only natural, since art by its very 
nature is in opposition. F or this reason art must at a 

certain point become taboo, generate its own taboo. 

Here I have two Jeff Koons books, for I think we 
should look at this in a somewhat international way. 
Both these books were printed in 1992 in Hamburg, 
and a close look reveals a difference between' them. In 
one, those Jeff Koons works that deal with sexuality 
have been censored, in the other they have not. 
Investigation shows that Koons must have known 
_about it, for certainly no book could be distributed to 
the world market without his knowledge, so we have 
to ask why he didn’t squ awk. It’s a big question mark. 
Censorship has been exercised precisely at those 
points which show the sexual organs. So this is sexual 
censorship, not political. And of course it shows that 
censorship knows no geographical bounds, it exists in 
all countries, but in terms of category it may vary: 
Sexual as we see here, ludicrously “political as we saw 
earlier, or perhaps aesthetic. 

When will censorship become a thing of the past? 
When it does, perhaps taboos also will vanish. Even in 
the most optimistic view, taboo cannot disappear, for 
only another taboo can dispel it. A gentle approach 
will never chase taboo from the land, so that new 
taboos must always be generated, and these will _be 
situations and developments created directly by 
artists. F or taboo to vanish, and now I am yearning for 
utopia, it would seem that from the moment when a 

- person’s own discourse, his/her own expressive 
domain, when these reach the level of taboo- 
formation, when the activity of other domains recedes 
into the background, then I think taboo ceases to be 
the determining factor in human life. One of this 
morning’s talks touched on this matter, as I 
remember, and so what is required is that everyone, to 
this or that degree, be creative. Then the taboo in art 
stems from art itself in its present-day form,'and 
secondarily, in its relationship to society, from 
society‘s very modalities of perception. I feel then that 
these two polarities go a long way toward explaining 
the general scale of contemporary art, toward 
describing it and that contradiction. 
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SÖMÜRGE CEZAYİR'İ_ 
VE BAĞIMSIZ CEZAYIR'DE ' 
POLİTİKA, D'İNSELLIK 
VE YASAKLAMALAR. 
Mohammed Djehiche 

İmge, siyasi ve dinsel iktidarlar tarafından halkları 
üzerinde belirli bir denetim sağlamanın dışında 
varlıkla-rını ve sistemlerini tehlikeye atacak her türlü 
düşünce ve eylem biçimini yasaklama amacıyla her 
çağda başvurulan bir yol olmuştur. Bu bildiride, 
Cezayir örneği aracılığıyla imgenin sömürge 
döneminde ve bağımsızlık sonrasında oynadığı rolün 
gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

Sonradan Cezayir olan bölgenin İslamlaştırılmasından 
önce bölgede büyük bir sanatsal etkinlik söz 
konusuydu; o dönemden günümüze gelebilen Tassili 
kaya kazımaları ile Antik Çağ'ın mozaikleri, heykelleri 
vb., bu parlak döneme tanıklık etmektedir. Bölge 

_ halkının İslam dinini kabul etmesiyle birlikte 
geleneklerle ilgili imge kullanımı ve uygulamaları 
ortadan kalkmış ve bunun yerine başka bir şey de 
konulamamıştır. 

Cezayir'in 1830'da sömürgeleştirilmesini takiben 
Fransız ordusuyla birlikte burada bulunan tarih 
yazıcıları aracılığıyla imge yeniden kullanılmaya 
başlanmış, fetihçi ülke konumunu oturtmak ve 
yerleştirmek amacıyla Fransa, yerli halk konumuna 

~ düşen Cezayirli'yi'kendi siyasal, toplumsal, eğitimsel, ' 
bilimsel ve sanatsal sisteminden koparacak olan bir 
planı uygulamaya koymaya başlamıştır. Ancak 1947'de 
kaldırılacak olan ve Cezayir halkını köle durumuna 
koyarak o dönemdeki durumunu olduğu kadar 
geleceğini de belirleyecek bir ırkçı içerikli "yerlilik 
yasası" çıkartılmış; böylece egemen bir kültürle 
egemenliğini yitirmiş halka ait alt-'kültür, tarihin doğal 
akışına karşı ve evrensel kültürün olağan gelişimine 
ters bir biçimde Cezayirli'yi (ya da yerliyi) "kıskanç“ ve- 
yerli bir gelenekçilik"_içinde tutma amacına yönelik 
olarak yan yana varlık göstermiştir. 

Sanatsal planda, Cezayirliler'e düşen görev, yaratıcılığı 
ve kendine özgülüğü olmayan bir durumda ve bir 
geleneğin geçmişçi özlemi içinde kalmaktı. Her türlü 

bilgiden ve duyarlılıktan yoksun olan yerlinin iyi bir 
zanaatçı olmayacağı fikrini kanıtlamaktan ibaretti ana 
düşünce. Böylece, geçmişin unutulmaması _ve yerli 
halkın artık terkettiği ve yeniden "ortak bilinçaltı"nda . . 
canlandırılması gereken dekoratif sanatın _ 
sürdürülmesi amacıyla Cezayir Güzel Sanatlar 
okulunda' 'uygulamalı sanatlar" adı altında bir bölüm 
kurulması düşüncesi doğmuştur. 

Cezayir kültürünün inkarı ve onun sınırlandırılmış bir 
çerçevede varlığını sürdürmesine ızin verilmesi 
öylesine artan bir baskıyla etkisini duyurmuştur ki, bir 
koruyuculuk perdesi altında, Cezayir'de Fransa' nın 
uygarlaştırıcı misyonunu desteklemek amacıyla, 
Avrupalılar'la temas içinde olan belirli bir Cezayirli 
grup lehine kimi tavizler verildi. 

Muhammed Rasim adında genç bir minyatürcünün 
çalışmaları yerel yetkilerce desteklenerek, bu 
sömürgeciliğin getirdiği bir başarı olarak tanıtılmıştır. 
Rasim, konularinı, yoğun bir nostalji duygusuyla 
bü tün görkemi içinde askeri, kültürel ve toplumsal 
geçmişini yeniden canlandırdığı Mağrip ve Müslüman 
tarihinden seçiyordu, ancak Rasim'in sanatsal ve 
estetik nitelikleri, Mağrip ve Müslüman dünyadan 
yansıttığı imge, yalnızca bu savaşın galibinin . 
sömürgeci gücünün gururunu ve övüngenliğini 
pohpohluyordu. Geçmişe sığınma Cezayirliler'in 
önündeki tek seçim gibiydi. Şimdiki zaman ve 
gelecekse sömürgecilere aitti. 

Avrupa, resim alanında, geleneksel anlatım 
biçimlerinden, tarihsel, sanatsal ve estetik söylemiyle 
oldukça uzak olan değişimleri ve bir evrimi yaşarken, ' 
acınaklının düşsel bir güzellikle iç içe yaşandığı 
gülsuyuna bulanmış sahneleriyle sahra yaşamını temsil 
eden bir pazar yeri oryantalizmi teşvik edildi. 

'Dinsel düzlemde, 1931'de kurulmuş olan Cezayir 
Ulemaları Derneği., Cezayirliler'in bütün eylemlerinin” 
belirlenmesinde rol oynayacak parolayı ilan etınişti. 
Bu parola üç temel ilkeye dayanıyordu. 

1- İslam benim dinimdir. 
2— Arapça benim dilimdir. 
3- Cezayir benim vatanımdır. 

Bu ilkelerden çıkartılacak ilk iki sonuç: 

a) Bilgisizlik ve bü tün bir kültürel ve dilsel barbar 
kimlik bir yana bırakılmalı, yalnızca Arap dili kabul 
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edilmeliydi. 
b) Kirletilmiş bir halkın ve bir ülkenin gerçek 
kimliğini korumak için geleneksel bir İslami kültürün 
.yarlığı doğrulanmalıydı; ayrıca, Batı'dan gelenher şeye 
kuşkuyla bakılmalıydı ve Modernizm'e sırt - 
'çeyrilmeliydi. Unutmamak gerekir ki, İslam dünyası, 
bilginin yayılma aracı olan matbaayı şeytanın bir icadı 
olarak görüyordu. 

1950'li yıllarda, bu baskıcı sanatsal, siyasal ve 
toplumsal atmosferden kurtulma'isteğiyle dolu bir 
ressam ve yazar kuşağı ortaya çıktı. Öğrenim için 
Fransa'ya giden bu kuşak, Cezayir'de var olan plastik 
ve estetik söylemin Paris'tekindcn çok farklı olduğunu 
görmüş, modern olmak ve kendi çağını yaşamak 
isteyen bu ressam kuşağı yerli düşünceyi harekete 
geçirmek ve yerlinin de Avrupalı gibi bir duyarlılığı 
olduğunu göstermek istemiştir. ' 

Sömürgecilik karşısında kazanılan siyasal ve askeri 
zafer, ulusal egemenliğin tekrar ele geçirilmesi, 
bunların yol açtığı büyük coşku ve heyecan ve 
yarattığı mitos, Cezayir'in geleceği üzerinde ciddi 
yansımaları olacak toplumsal, entelektüel ve ahlaki bir 
sarsıntıya neden olmuştur. Cezayir toplumu ' 
kendinden memnun bir psikoloji ve ahlaki bir huzur 
içinde tam bir özeleştiri yoksunluğu içinde yüzüp 
durmuştur. Sanatsal etkinlik efsaneyi "kültür 
devrimi"nin içi boş sloganlarına karşın önemsiz bir 
sorun olarak algılanmıştır. Egemen, baskın bir ideoloji 
yokluğu, hiç bir ayrım yapılmadan olduğu gibi 
dışardan gelen tüm deneyimlere meydanı boş 
bırakırken, yurttaşlar tarafından geliştirilen sanatsal 
etkinlikler, eğer büyük bir sessizlikle 
karşılanmadılarsa, kabul edilebiliyorlardı. 

Bu politikanın ilk kurbanlarından biri, bağımsızlıktan 
hemen sonra çok sayıda fraksiyona bölünen Ressam 
Sanatçılar Ulusal Birliği oldu. Bu fraksiyonlar içinde; 
1. Model olarak eski sosyalist blok ülkelerini örnek 
alan ve yetkililerce desteklenen gerçekçi eğilim, 
Z. Eski değerleri dinamik ve modernist bir biçimde 
korumak için gerekli olan malzeme ve denek 
noktalarını ulusal mirastan hareketle çıkarmak isteyen 
"Aouchem" (dövmeler) eğilimi; Cezayir resim 
sanatında gerçek bir dönüşüme yol açacak olan bu 
görüş, resmi ağızlarda ulusal mirasın yeniden 
canlandırılması gündemdeyken boğulup gitmiştir. 'Bu 
sonuncu eğilim yanlıları için gerçek kimliğin 
temsilcileri Muhamed Rasim ve Etienne Dineti'ydi. 

Ulema Derneği'nin kurucularından Şeyh El— 
İbrahimi'nin "manevi" oğlu ve kültür bakanı olan 
Taleb El-İbrahimi tarafından temsil edilen iktidar, 
henüz kendisini arayan ancak gelecek vaat eden 
modern ve özgün bir sanat ve kalıntı değerlerle _ 
sınırlanmış ve geçmişi öznel bir açıdan ele alan özgün 
bir sanatı yeğlemiştir. 

Sanatsal sistem, ülkenin gereksinimlerine yanıt 
verecek yeni düzenlemeler yapmaktan uzaktı. Aynı 
görüş doğrultusunda doğan çağ dışı değerlerin 
korunması için, uygulamalı sanatlar eğitiminde ısrar 
edilmiştir. 

1980'li yıllardan itibaren "sanatsal boşluk" iyice 
yaygınlaşmış, düzenlenen sergiler ve kültürel 
gösteriler siyasal bir durumdan çok konjonktürel bir 
durumun sunucu haline gelmiştir. Yeni düzenlemeler: 
- okul programlarından sanatsal etkinliklere hazırlık 
çalışmalarının ortadan kaldırılmasına, 
- sanat galerilerinin kapatılmasına, 
- sanat dergileriyle piyasadaki öbür dergilerin ortadan 
kaldırılmasına, 
- ulusal basında, amatör olsun, profesyonel olsun 
bü tün sanatçıları aynı kefeye koyan uyutmaya yönelik 
bir sanat eleştirisinin doğmasına, 
- tek ulusal televizyon kanalında, sanatın yasaklanması 
gereken bir etkinlik olduğunu duyuran sözlerin 
yayılmasına, 
- pek kutsal "gerçek kimlik" adına "folklor"un 
entelektüel bir üretim düzeyine yükseltilmesine ye 
gelenekten beslenen, ancak özgür ve modern olan ve 
etkinlik, iletişim, hareket ve estetik alanı bir elit 
çevreyle sınırlanmış olan bir kültürün karalanmasına, 
- kültürlerin çoğulluğunun ulusal kişiliğin aşınmasına 
bir neden oluşturduğu sayına, 
- ahlâki ve maddi bir konforu kaybetme korkusuyla 
sanatçılarda bir oto-sansür mekanizmasının 
oluşturulmasına zemin hazırlıyordu. 

Bütün bu etkinlikler, tckdüzeliğin, tekrarların, çalıntı 
ampirizmin ve "aşağı yukarıcılığın" egemen olduğu bir 
"kültürel kuruma"ya yol açmakta gecikmemiş ti. 

' Bu durum karşısında, çok sayıda ressamla, Güzel 
Sanatlar Okulu- öğretim üyeleri tepki göstererek, 
yapıtlarını fabrikalarda, şantiyelcrde ve kimi kamu 
kurumlarında sergilemeye başlamış; ancak, belirli bir 
izleyiciye ulaşmak ve Cezayir resmini daha iyi bir 
geleceğe taşımak için yapılan tüm bu girişimler 
aşağıdaki nedenlerden ötürü başarısızlıkla 
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sonuçlanmıştır. Kaynakç a: 

Bu sanatçıların çoğunun etkinlikleri, resmi olarak - F. Pouillon, Egzotizm, Modernizm ve Kimlik: 
yasaklanmış, ancak iktidarca göz yu mulan Sosyalist Resimde Cezayir Toplumu, In Magreb, Avrupa ve 
Avantgard Partisi (eski Komünist Partisi) tarafından Fransa EN RS Yayınları, 1992 
yürütülen bir siyasi mücadele görünümü altında - ].Dejeux, Metinlerde Cezayir Kültürü, Odu- 
kendini göstermiştir (çünkü, üç devrimin Publisud, Cezayir, 1982. ' 
uygulanmasında [tarım, sanayi ve kültür] başkan - M.Orif, Bugünkü Cezayir Sanatçıları, Issiakhem 
Boumedyen'in politikasını destekliyorlardı). Galerisi, Cezayir 1980. 

Tanrı tanımaz olarak kabul edilen, komünistlerin son 
derece dinsel, doktriner ve tanrıtanımazlığı en büyük 
günah olarak gören bir toplumun içinde sağlam bir 
temel bulamayacakları açıktı. Sanatları uluslararası 
planda geçerlilik kazanmak amacıyla soyutlamaya 
yöneldi ve figüratif sanatı bir yana bıraktı. Özellikle, 
Dinet'nin pazar oryantalizminin başarısı bunun 
kanıtıdır. 

Sanatları uzun uzadıya hazırlanmış bir yaratı değil, 
daha çok plastik ve estetik bir söylemin esiri, atılımı 
ve araştırmasıydı. 

"Geleneksel değerlerimizin telafisi" amacına yönelik 
basit ve ucuz politika Cezayir'liyi yaratının keyif veren 
yanından uzaklaştırdı ve onu tarihin, geleceğin ve 
_ilerlemenin doğal akışına ters konuma yerleştirdi. 
Diyaloğa pek yanaşmayan kimi iktidar çevrelerince 
yönlendirilen ideolojik direniş, Cezayir kişiliğinin 
yıkımına neden olduğu gibi, siyasi ve dini bir aşırı 
ucun (köktendinciliğin) doğmasına neden oldu. 
Kültürel gösterilere ve kitap basımına getirilen - 
yasaklamalar dinsel olmaktan önce siyasi bir olgu oldu. 
Bu amaçla bütün araçlar kullanıldı. Eskiden sürgün ya 
da sessiz kalma susturmak için yeterliydi; oysa bugün, 
bir halkı ideolojik bağımlılık altında tutmak için en 
barbar yollara ve eylemlere başvurulmaktadır. Artık, 
sanat, insanı belirli bir duyarlılığa yükselten bir 
faaliyet değil, şeytani bir faaliyet olarak 
algılanmaktadır. 

Dilem'in bir karikatürü Cezayir başkentini, tek bir 
yolla ulaşılan bir mezarlığa ve bir havaalanına sahip 
dünyada başka benzeri olmayan, ve de aydınların bu 
ikisi arasında bir seçim yapma durumunda oldukları 
bir şehir olarak gösteriyordu. Ne mutlu ki, pek çok 
aydın bu seçimi reddettiler ve öyle ya da böyle, 
herhangi bir şekilde ölmemek için görevlerinin 
sorumluluğunu üstlenip çalışmalarını sürdürdüler. 
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LE POLITIQUE, LE 
RELIGIEUX ET LES 
INTERDITS 
DANS L‘ALGERIE 
COLONIALE ET 
INDEPEND‘ANTE 
Mohammed Djehiche 

L'image a de tout temps ete l'objet de sollicitations de 
la part des pouvoirs politiques et religieux dans le but 
inavoue d'assurer un contrâle sur leur population et 
d'annihiler en elle tout mode de pensee et d'action 
pouvant mettre en peril leur existence et la 
reproduction de leur systeme. Ma communication a 
pour objet de demontrer â travers l'exemple de 
l'Algerie le röle qu'a tenu l'image durant la 
colonisation et apres l'independance. 

Avant l'islamisation de la region qui allait devenir 
l'Algerie, une grande activite artistique. regnaitıdans 
cette contree'; en temoignent les nombreux vestiges 
encore existant comme les gravures ru pestres du 
Tassili, les mosa'i'ques et sculptures de l'epoque 
antique etc... La conversion de la population a l'Islam 
fit disparaître la pratique de l'image des coutumes 
pour ne rien lui substituer en echange. 

La colonisation de l'Algerie en 1830 vit la 
reintroduction de l'image par le biais des 
historiographes français venus accompagner l'armee 
française. Afin d'asseoir et conforter sa position de 
conquerant, la France se devait de mettre en place un 
plan qui ecarterait du svsteme politique, social, 
"educatif, scientifıquc et artistique l’algerien qui allait 
devenir l'indigene. Un "code de l'indigönat", avec un 
fondement raciste et aboli qu'en 1947, fut cree'pour 
codifier et reglementer son present et son avenir le 
plaçant ainsi dans un etat d'assujetissement. Une 
culture de dominant et une sous-culture de domines 
allaient apparaître avec pour objectif le maintien de 
l'algerien (ou l’indigene) dans un "traditionnalisme 
indigent et jaloux" â contre-temps de l'Histoire et â 
l'ecart du developpement normal et regulier de la _ 
culture universelle. 

Sur le plan artistique, le röle devolu aux Algeriens 

etait la perpetuation dans une optique passeiste d'une 
_tradition sans creation et sans originalite. L'idee 
consistait â prouver que l'indigene, depourvu de toute 
instruction et de toute sensibilite, ne pouvait etro 
qu'un bon artisan. D'oü l'idee de creer une section 
"arts appliques" a ['Ecole des Beaux-Arts d'Alger avec 
pour objectifs la sauvegarde de I'oubli et la 
perpetuation d'im art decoratif que les indigenes 
auraient delaisse afin de le restituer 'a la mémoz'm 
collective. 

La forte denegation de la culture algerienne et son 
maintien dans une vision reductrice etait tellement 
oppressante que quelques concessions, dans un souci 
de paternalisme; furent faites au profit d'une categorie 
d'Algeriens vivants au contact d'europeens dans le 
seu] but, encore une fois,ı de relever la mission 
civilisatricc de la France en Algerie. 

Le travail d'un jeune miniaturiste, Mohammed Racim, 
fut fortement encourage par les autorites locales et 
exhibe comme le signe de la reussite de la 
colonisation. Racim puisait sa thematique dans 
l'histoire maghrâbine et musulmane dont il restituait 
le passe militaire, culture] et social dans toute sa 
splendeur avec une nostalgic paralvsante. Nonobstant 
”les qualites artistiques et e'sthetiques du travail de 
Racim, l'image qu'il donnait du monde maghrebin et 
musulman ne pouvait que flatter l'orgueil et la vanite 
de la puissance coloniale, sortie vainqueur du combat 
qui les a opposes. Le refuge dans le passe restait le 
seul choix possible pour les Algeriens; le present etle 
futur n'appartenant qu'aux colons. 

Alors que l'Europe connaissait sur le plan pictural des 
transformations et une evolution qui etaient loin, de 
par la production d'un discours historique, artistique et 

_ esthetique, de laisser place â l'appreciation des formes 
traditionnelles d'expression, on encouragea la mise en 
place d'un orientalisme de bazar representant la vie 
saharienne dans des scenes teintees d'eau de rose oü 
le pathetique cötoie l'idyllique. 

Sur le plan religieux, une Association des Ulemas 
Algeriens'(theologiens) naquit en 1931 et lança un 
mot d'ordre autour duquel devaitse cristalliser toutes 
les actions des Algeriens. Il consistait en ces trois 
professions de foi: " 

- l'Islam est ma religion, 
- l'Arabe est ma langueıı 

. - l'Algéric 'est ma patrie. 
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Les deux premiers enseignements â tirer de l'etude 
de ce mot d'ordre sont: 
a) l'ignoranc'e et la mise â l'ecart de toute une identite 
culturelle et linguistique berbere; seulc la langue 
arabe etant reconnue. 
b) l'existencc d'une culture islamique traditionnelle 
devait ötre confirmee pour sauvegarder "l'authenticite" 
d'une population et d'un pays souilles, se mel'ıer de 
tout ce qui provenait de l'Occident et se detourner de 
la modernite. Il ne faut pas oublier que le monde 
musulman considerait l'imprimerie, moyen de 
diffusion du savoir, comme une invention du diable. 

Durant les annees 50 apparut une generation de 
peintres et d'ecrivains, emplie d'un desir d'expression 
tres puissant de vouloir sortir de cette atmosphere 
artistique, politique et sociale oppressante. Partie 
etudier en France, elle s'aperçut que le discours 
plastique et esthetique tenu â Alger était â l'oppose de 
celui tenu & Paris. Voulant ötre moderne et de son 
temps, cette jeune generation de peintres voulut 
bousculer l'esprit indigene et montrer que l'indigene 
était aussi done de sensibilite que l'Europeen. 

La victoire politique et militai-re sur le colonialisme, le 
recouvrement de la souverainete nationale, 
l'euphbrisme qu'ils ore-erent etle myths qu'ils 
inStau rerent, engendrerent une paralysis sociale, 
intellectuelle et morale avec de graves repercussions 
sur l'avenir de l'Algerie. La societe algerienne baigna 
dans l'autosatisfaction, la quietude morale et l'absence 
d'auto-critiquc. L'activite artistique fut consideree 
comme une question mineure, en depit des slogans 
creux qui accompagnerent la mythifiante "revoluti0n 
culturelle". L'absence d'une idâologie dominante 
consequente laissa le champs libre â toutes les 
experiences venues de l'exterieur sans discernement 
alors que celles produites par les nationaux etaient 
tout juste tolerees quand elles n'etaient pas entourees 
d'un grand silence. 

L'une des premieres vietimes de cette politique fut 
l'Union Nationale des Artistes Peintres qui eclata en 
plusieurs fraCtions pen-apres sa creation apres 
l'independance. Parmi elles: 

— 'la tendance realiste, qui prit pour modele les eit-pays 
socialistes et fut fortement encouragee par les 
autoritös. " ' 
- la tendance "Aouchem" (tatouages) qui voulait 
trouver et puiser dans le patrimoine national les 
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materiaux et les reperes necessaires pour sauvegarder 
d'une maniere dvnamique et moderniste les valeurs 
anciennes. Cette vision qui devait aboutir a une 
vöritable transformation de l'art pictural algerien fut 
etouffee alors que le discours sur l'authenticite et la 
recuperation du patrimoine etait a l’honneur chez les 
officiels. 

Pour ces derniers, les representants de l'authenticite 
etaient Mohammed Racim et Etienne Diner. Le 
pouvoir, represente par Mr. Taleb El—İbrahimi, 
Ministre de la Culture et fils "spirituel" de Cheilth El— 
İbrahimi, co—fondateur de l'Association des Ulema, 

' prefera un "art authentique", rapporte a une vision 
subjective du passe et limite aux valeurs de 
survivance, â un art moderne et original qui se 
recherchait encore mais qui promettait enormement. 

Le systöme de formation artistique fut loin d'âtre 
reforme pour repondre aux besoins du pays. On 
perpetua, pratiquement avec la meme vision, 
l'enseignement des-arts a ppliques pour la sauvegarde 
des valeurs t'ıgöes et anachroniques. 

Des les annees Süle "vide artistique" commença & se 
propager. Les expositions ct manifestations culturelles 
qui eurent lieu, etaient plus le fait d'une situation 
ponctuelle et conjoncturelle que politique. Des 
actions programmees se developperent presque 
simultane-ment pour amener: 

- la disparition, des programmes de ecoles, de 
l'initiation aux matieres artistiques, 

- la fermeture des galeries d'art, 

- la disparition des revues d'art et autres du marche, 

- l'apparition dans la presse nationale d'une critique 
d'art "chloroforme" mettant sur le meme pied d'egalite 
tous les artistes, qu'ils soient amateurs ou 
professionnels. 

- le diffusion sur la seule chaîne de TV nationale de 
prâches döclarant l'art comme une activite illicite. 

- l'erection au_ rang de production intellectuelle du 
"folklore" au nom de la sacro—sainte " authenticite" et le 
denigrement d'une culture nourrie dela tradition mais 
libre et moderne dont le champs d'activite, de 
communication, de mouvement et de jouissance fut 



restreint â une elite et â des inities. 

- â considörer la pluralite des cultures comme un 
effritement dela personnalite nationale. 

- l'instauration d'une auto—censure chez les artistes par 
crainte de perdre un confort moral et materiel ou tout 
simplement parce que le desir de transgresser certains 
interdits insidieux n'etait pas assez fort en eux. 

Toutes ces actions ne tarderent pas â provoquer un 
"desechement eulturel" oü la monotonic, la répétition, 
le plagiat, l'empirisme et l'â-peu—pres vont dominer. 

Contre cet etat de fait, beaucoup de peinrres.ı 
enseignant â l'Ecole des Beaux-Arts, reagirent et 
allerent jusqu'â exposer leurs oeuvres dans des usines, 
chantiers, places et autres lieux publics; Mais toutes 
ces tentatives d'aller vers un public et pour amener la 
peinture algerienne â connaître un meilleur avenir ne 
pouvaient ötre vouees qu'â l'echec pour les raisons 
suivantes: ' 

— l'action de la plupart de ces artistes s'est cristallisee 
sous forme d'un combat politique conduit par le Parti 
de l'Avant—Garde Socialiste (ex-Parti Communism), 
officiellement interdit mais tolere par le pouvoir car il 
soutenait l'action du President Boumedienne dans 
l'application des trois revolutions (agraire, industrielle 
et culturelle). Consideres comme athes, les 
communistes ne pouvaient avoir un anchrage solide 
aupres d'une population fortement religieuse et 
endoctrine et qui tenait l'atheisme comme le pâche 
capital. ' 

- leur art, pour se reveler valable sur le plan 
international, s'est cantonne dans l'abstraction et a 
négligé de traiter de l'art figüratif. Le succes de Dinet 
et de son orientalisme de bazar est lâ pour le prouver. 

- leur art n'etait pas le fait de la creation elaboree mais 
_ beaucoup" plus le fait de l'inspiration,' du jet et de la 
recherche d'un discours plastique et esthetique. 

La prosa'r'que politique de la "recuperation de nos 
_ valeurs traditionnelles"a “ detourne l'Algerien du goüt 
' _. tres vif dela creation etle plaça dans une position â 

contre-temps de l'Histoire, de l'Avenir et du progres. 
La resistance ideologique prönee par certains cercles 
du pouvoir qui refusaient les confrontations et les 

' echanges n'a amene que la destruction de la 

personnalite algerienne et l'emergence d'un 
integrisme politique et religieux. Les interdictions de 
manifestations culturelles, de parutions de livres et 
d'autres furent le .fait du politique avant d'âtre celui 
du religieux. Pour cela, tous les movens furent et sont 
utilises. Si _auparavanı: l'exil ou le silence force 
suffisaient pour faire taire, aujourd'hui ce sont les 
actes les plus barbares qui sont utilises pour placer un 
peuple sous dependance ideologique. L'art est 
considere comme une activite demoniaque et non 
comme une activite elevant l'homme a la sensibilite. 

Une caricature de Dilem montrait la capitale 
algerienne comme etant la seule au monde â posseder 
un cimetiereet un aeroport desservis par une route 

' unique et que les intellectuels avaient le choix entre 
l'un ou l'autre. Heureusement, beaucoup ont rejettö 
ce choix et continuentde travailler et d’assumer leurs 
tâches pour ne pas se laisser mourir d'une quelconque 
maniere. 
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