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ÖNSÖZ 

SANART Derneği, 1991 yılında kuruluşundan bu yana Türkiye'de görsel sanatları destekleme amacını, sanatı düşünce ve yaşam ile 
ilişkilendirerek gerçekleştirmeyi ön planda tutmuştur. Bu bağlamda düzenlediği sempozyumlar konuları itibariyle Türkiye'de düşünür ve 
sanatçının dolaylı ya da dolaysız olarak gündeminde olan soruları uluslararası bir platformda ve her zaman sanat eserinin duyum ve 
yaşantı gerçeği eşliğinde, sergiler ve gösterilerle birlikte ele alır nitelikte olmuştur. 

Ekim 1992'deki 'Kimlik—Sınırsallık-Mekân' konulu Uluslararası Sempozyum aynı temalarla ilgili çeşitli sergilerle (CoBrA - Hollanda, 
Danimarka, Belçika; Adolf Wölfli'nin Dünyası - Isviçre; Çığlıklar ve Fısıltılar - İngiltere; Aydınlanmış Görüntüler (Evgen Bavcar) — Fransa; 
İmgelerin Mimarlığı - Avusturya; Başka Yerlerden, Başka Efsanelerden — 16 ülke; Toprak ve Lif - 10 ülke; Techno-Time-Art — 15 ülke; 
Galerilerin Seçimi - Ankara'daki 21 sanat galerisi) ve kentsel heykel projeleriyle ilişkili olarak düzenlenmiştir. Bu sempozyumda konunun 
sanatın çeşitli alanlarını olduğu kadar sanatın yer aldığı mekânları da içermesi disiplinler arası bir diyaloğa olanak sağlamıştır. Ancak, 
tartışmaların sempozyumdan bir yıl önce, 'Sempozyuma Doğru' adı altında toplanan çeşitli etkinliklerle başlatılması konuların ilgi toplaması 
ve derinlik kazanmasını mümkün kılmıştır. 

Aynı kaygı, 'Sanat ve Tabular' konulu II. Uluslararası Sempozyum için de geçerli oldu. Önce basit yasaklar gibi anlaşılabilecek, hemen akla 
cinsellik ve dini getiren bu konu biraz irdelendiğinde algı, bilinç, bilgi ve 'gerçeklik' gibi sorunlara doğru derinleşti. Elinizdeki 'Sempozyuma 
Doğru' kitabı bu sürecin belgesidir. ' 

|. Uluslararası Sempozyumun ana konusu olan 'Kimlik', ya da II. Uluslararası Sempozyumda irdelenecek olan 'Tabular' gibi konuların, 
eklemlenerek derinlik kazanması, kavramsal boyutu aşarak yaşamın kaygılarına ve böylece yaratıcılığın hammaddesine katılmaları, üç 
günlük bir tartışma süresince oluşamaz. Hatta kimlik, tabu ya da sınırlamalar gibi kavramların çeşitli göndermeleriyle anlaşılması dediğimiz 
olgu böyle bir sürecin ürünü. Yaratıcılığı besleyen ise kavramlar değil, söylemler. Belirginleşmemiş olan soruları yüzeye çıkararak 
söylemleştirmek düşünce alışverişini gerektiriyor. SANART'ın Sempozyuma Doğru Etkinlikleri (seminer, açık oturum, konferans) böyle bir 
gereksinimi yanıtlamak, bir kavramın çeşit çeşit görünüşünü, boyut ve değerini aydınlatmak, insanı ve ifade alanlarını daha yakından 
tanıtmak üzere düzenlenmişlerdir. Kasım 1992 ve Mayıs 1995 tarihleri arasında yer alan bu etkinlikler çoğunlukla 'Sanat ve Tabular' 
konusuna odaklanmıştır. 

Ancak, bu bir 'tabu' oluşturmamış, fırsat oldukça farklı konulardaki etkinliklerin katılmasıyla bir çeşitlilik sağlanmıştır. Bu kapsamda, 
SANART Derneği 1992 Kasım tarihinden itibaren aşağıdaki çeşitli sergilerin düzenlenmesinde anılan kurumlarla işbirliği yapmıştır. 

İsviçre Müze Posterleri - İsviçre Büyükelçiliği işbirliğiyle 
İtalyan Grafik Sanatı - İtalyan Kültür Heyeti işbirliğiyle 
Çağdaş Japon Seramik Eserleri - Japonya Büyükelçiliği ve Japon Vakfı işbirliğiyle 
Günümüz Baskı Sanatı, Fransa'dan 10 Sanatçı - Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle 
Angela Occhipinti - İtalyan Kültür Heyeti işbirliğiyle 
Primo Bonamico - İtalyan Kültür Heyeti işbirliğiyle ' 
Ben Başkasıyım: Çağdaş Türk Sanatçıları Sergisi (Danimarka) - Kuratör: Ali Artun 
Çağdaş Türk Sanaçıları (Paris) - AFAA işbirliğiyle 

Bu yayının derlenmesinde ve redaksiyonunda, rahat okuma kadar, katılımcıların ifade üslüpl—arının, özellikle oturumlardaki serbest 
konuşma dilinin yok olmaması dikkate alındı. Yazı dilinin çok özelleştiği durumlarda herhangi bir redaksiyon yapılmaması tercih edildi. 
tabın dil ve yazı üslübunda bütünlük içermesi, sunuş farklıl'ıklarından ötürü olanaksız; ancak bunun bir zenginlik unsuru olacağını 
umuyorum. 

Jale Erzen _ 
SANART Derneği Ikinci Başkanı 
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_ SANAT VE TABULAR 

KAVRAM ÇERÇEVESİ -- I 

Hazırlayan: JALE N. ERZEN 

Fransız filozof Georges Bataille'ın ileri sürdüğü gibi, 
sanat, tabuları etkisiz kılan ciddi bir oyundur. Bu 
filozofa göre, insanın özelliği yaratıcı bir oyun aracıhğı 
ile yaşamın sınırlarını aşabilmesidir. Bu nedenle, 'Homo 
Ludens' (Oynayan İnsan), tarihsel olarak Homo 
Sapiens' den (Bilen İnsan) daha gelişmiştir. Tüm tabular, 
temelde doğum ve ölüm ile ilgilidir. Dinsel, cinsel, 
ahlaki ya da politik olsun, tüm baskılar/kısıtlamalar 

. belirli sosyal anlayışlara, ahlak kurallarına ya da 
ideolojilere göre yaşamı korumaya yöneliktirler. Sanat, 

_ bu tür ideoloji ve anlayışlarm duyumsal ve algısal bir 
nesnelleştirmesi olarak her zaman bir şekilde tabular 
tarafından şartlandırılmıştır. Ancak, insan doğadan 
uzaklaştıkça tabular ilkömeksel ve evrensel karakterini 
yitirirler ve yerlerini egemen ideolojilerin belirlediği 
yasaklar alır. Sanat, genel olarak, tüm dönem ve 
kültürlerde hakim güçlerin hizmetinde olduğu için 
genellikle bu yasaklara uymuştur. Ote yandan, sanat 
insanoğlu için tek özgür ifade alanı olmuştur. Tüm 
kültürlerde, halk sanatı ve edebiyatı egemen ideolojiye 
karşı görüş ifadeleri geliştirmiştir. Egemen güçlerin 
hakim olduğu sanat biçimleri içinde, tüm dönem ve 
kültürlerde baskıları etkisizleştiren ifadeler ortaya 
çıkmıştır. 

Çoğu kez, sanatın biçim ve içeriğini ilgilendiren 
gelenekler canlılığını yitirip katı kurallar haline gelir. 
Avrupa sanatındaki gelişmeler genellikle, yeni bir çağ 
ve yeni yaşam koşulları için geçerli olan ifadeler 
arayışında bu tür geleneksel kuralların yıkılmasıyla 
ilgili olmuştur. Bundan ötürü, sanatın özgür olduğu 
zaman, biçim ve içeriğinde kuralları yıktığı söylenebilir. 
Sanatın, bir yanda politik bir bilinçaltının ve hakim 
ideolojinin ifadesi olarak taşıdığı bu ikili özellik onun 
toplumdaki ölümsüz gücünü koruyan unsurdur. 

Sanatın değerlendirilmesi ve bu yönde kullanılan 
kriterler, gizli bir şekilde de olsa, genellikle, sanatın ne 
olması ve nelerle ilgilenmesi gerektiği ile belirlenir. 
Gerek edebiyat, gerekse plastik sanatlarda, sanatçıyı 
yasaları kabul etmeye, ya da onları aşmaya dürten bir 
politik şuuraltı hüküm sürer. 

Politik, ahlaki, dinsel ya da estetik tabuların, sanatsal 
ifadeleri ne şekilde biçimlendirdiği ya da 
güdümlediğine ait tarihten ve farklı kültürlerden birçok 
örnek gösterilebilir. Rusya' da sanatçılar üzerinde 
uygulanan baskılar, Hitler Almanyası'nda modern 
sanatçıların yargılanması ıyi bilinen örneklerdendir. Öte 
yandan, 1. Dünya Savaşı ndan sonra Fransa' da . 
figürasyonun sosyalist bir tavrı kanıtlamak için 
benimsenmesi, ya da Amerika'da soyut 
dışavurumculuğun liberalizmin kanıtı olarak 
desteklenmesi aynı doğrultuda örneklerdir. Yakın 
tarihte Amerika'da R. Mapplethorpe'un fotoğrafları ile 
ilgili, skandal yaratan mahkeme davası ise tabuların 
çağdaş toplumlarda hala yaşadığını göstermektedir. 
Barbara Kruger'in sanatı genellikle bu tabularla politik 
bir açıdan ilgilenmekte ve bunları açığa vurmaya 
çalışmaktadır. Tabuların yalnız içerikle ilgili oldukları 
da söylenemez. Tüm 20.yüzyıl boyunca, ve Modernizm 
yaklaşımı içerisinde, figürasyon açık bir şekilde değilse 
de, gerici bir ifade tarzı olarak yargılanmıştır. 1960 ve 



l970'1erde ise birçok sanat okulu tarafından 
dışlanmıştır. Modern sanatın tarihi bir bakıma, tüm 
alanlardaki tabulara sanatsal bir karşı koyuşun tarihi 
olarak tanımlanabilir. Birçok çağdaş görsel ifadenin 
içeriği bir anlamda tahıl ve kısıtlanmaların eleştirisidir. 
Yine de, bu özgürlük görünümü altında hala estetik, 
ahlaki ve politik tabuların yaşayıp yaşamadığı ve 
modern sanat ve sanatçıların bunların ne denli farkında 
olup, bunları ne denli aşabildikleri henüz açığa çıkmış 
değildir. 

Gelenek ve tabu sorunu Türk sanatı için de, hem 
tarihsel geçmişi, hem de çağdaş gelişimi açısından 
önemli bir konudur. Islam'da figür yasağı her zaman 
önemli bir konu olmuştur, ama bu yasağm zaman 
içindeki yorumu ve görsel sanatlardaki uygulaması 
tatmin edici şekilde araştırılmış değildir. Ote yanda, 
politik baskıların Türk sanatının çeşitli örnekleri ve 
çağdaş gelişimi üzerindeki etkileri yeterince 
çözümlenmemiştir. Türk halk edebiyatı bize, politik 
baskıların ne şekilde aşıldığmı sunan örneklerle 
doludur. Ama, Cumhuriyet döneminde bazı ideolojilerin 
görsel sanat alanındaki etkileri, 1960'1ardan bu yana 
sosyalist içerikli eserlere karşı takınılan tavır, bazı açık 
mekan heykellerine karşı sürdürülen saldırganlık, henüz 
sanat tarihi açısmdan ele almış konular değildir. Türk 
toplumu için sanatın önemi, rolü ve işlevi, bu konular 
açığa çıkarıldığmda daha da berraklık kazanabilir. 

Kültür değerlerinin ticaret ve medyanın hakimiyeti 
altında olduğu ve evrensellik düşüncesi altında ulusal 
kimliklerin güçlerini kaybettikleri çağımızda, yepyeni 
tabular v_e kısıtlamalar yeni modelleriyle birlikte ortaya 
çıkmaktadır. Batılılaşma da Batıh olmayan ülkelerde 
sanat üzerine yeni kotalar empoze etmesi nedeniyle bu 
modellerden biri olarak kabul edilebilir. Bu durum aynı 
zamanda cinsiyet, güç ve ifadeyle bağıntılı olarak farklı 
kültürlerle ve kültürel kutuplaşmalarla da ilişkilidir. 
Batı ve Doğu arasındaki etkileşim üzerine 
karşılaştırmak bir inceleme hedeflenebilir. Aslında _ 
Doğu anlayışı (Orientalizm) planlanan sempozyumdaki 
tartışmalarla doğrudan ilişkili pek çok konuyu 
içermektedir. 

Hayli dikkati çeken Doğu/Batı karşıtlığının yanı sıra 
uygarlık/ilkellik, gelişmiş/gelişmeke olan ya da az 
gelişmişlik konuları da yine cinsiyet, güç ve ifade 
biçimleri göz önünde bulundurularak, kısacası yasakları 
ve tabularıyla, kültür ve sanatın tabulara karşı aldığı 
tavırlarla birlikte ele alınabilir. 

Oldukça önemli bir konu da tabuların geçmişte mi 
kaldığı, yoksa halen yürürlülükte mi olduğu sorusudur. 
Bu da tabuların çıkış noktası ve işleyiş mekanizması ile 
ilgilidir. Bataille'a göre tabuların ortaya çıkışı sanatla 
eşzamanhdır. Sanatın tabularla olan ilişkisi hala geçerli 
midir? Hala yürürlükte olan varoluşsal ve epistemolojik 
bir anlamı bulunmakta mıdır? 



SANAT VE TABULAR 

KAVRAM ÇERÇEVESİ - ıı " 

Hazırlayan: H. ÜNAL NALBANTOĞLU 

Tabular doğaları gereği bulanık toplumsal gerçeklikleri, 
tarihin hemen her dönemindeki insan toplulkları içinde 
ortaya çıkan sınırları, düşünülmesinden ' 
kaçınılan/kaçınılması istenilenleri ifade ederler. Her 
topulumun az çok paylaşılan kültürel ortalaması olduğu 
kadar, bu ortalamadan saptığı düşünülen alt—toplumsal 
ve kültürel kesimlerinin normları bile sürekli 
'trasgreyon' tehdidi altında yaşadığından, tabular bir tür 
güvenlik subabı, denge ve sürekliliği sağlayan 
mekanizmalar olarak işlev görürler. Tabularla yaşamak 
zorunda olunması, onlara direnilmesi ve başkaldınlması 
ve bunu yaparken de yeni tabuların üretiliyor olması, 
toplumsal eyleyicileri çelişkili bir süreci yaşamaya 
zorlarlar hep. 0 da, zaten varolan çoklu 'kimlik'lerin 
eyleyicilerle korunulmasına çalışırken, o kimliklerin 
dönüşüme uğruyor olmalarıdır. Işte bu nedenle, tabular 
sürekli olarak hem çiğnenmesi gereken sınırlar hem de 
sınırların çiğnenip aşılması için toplumsal eyleyicilerin 
üretip seferber ettiği araçlar olarak işlerler. 

Bu çelişme ve zorunlu bulanıklığın her zaman olumsuz 
bir duruma işaret ettiği düşünülmemelidir. Tabularm 
çiğnenmesi, tabulara çalım atılması ve bu arada yeni 
tabuların üretilmesi süreci aynı zamanda insan 
yaratıcılığının yükselişine de olanak tanır. Tabuların 
insan yaşamına içkin oluşuna ve sözü edilen sürecin en 
dolaysız işleyişine tanık olunan alan 'günlük yaşam ve 
dil'in akışıdır. Gerçekten, tabular yalnızca yukarıdan 
empoze edilmeyip yaşamımıza içkin, yaşamımız 
tarafından öne çıkarılan kurallar olarak belirirler. En 
başta günlük yaşam ve dilde tabuların çiğnenişi kendi 
başına bir yaratım süreci olduğundan, Özellikle sanatsal 
yaratımın bir 'transgresyon' olarak işlemesine de olanak 
verir. Bu anlamda yaratıcılığı da kışkırtan bir doğaya 
sahip olduğu söylenebilir. Günlük yaşamın bereketli 
toprağında serpilen tabuların bizzat varlığı bir meydan 
okumadır. 

Öte yandan, tabuların bu çok çehreliliği, en geniş 
anlamıyla sanatsal bir biçimde harekete geçirilmediği 
takdirde, her tür putkırıcıhğın bir safdillik örneği 
olmanın ötesine geçemeyeceğim de düşünüyoruz. 
Tabuların estetik bir yüzünün olması aslında, onların bir 
yasa, bir norm, bir makam dışında varolamayışlarından 
ötürüdür. Çünkü yasa, norm, makam gibi düzenleyiciler 
kişilerin bedenine dek işleyen estetik bir boyuta da 
sahiptirler. (Bu metinde 'estetik' sıfatı, yerine göre ve 
belirli bir çekinceyle kullanılmıştır. Bunun da nedeni, 
modernlik koşullarında 'öznellik' türlerine tutsak kılınan 
"sanat deneyim ve bilinci"ni, herkesde bulunduğu bir 
aksiyom gibi kabul edilen tek bir "estetik yargı 
yetisi"nin kavramsal bir boyundüruğu dışında ele 
almak istememizdir.) Böyle olunca tabuların bütün 
kısıtlayıcılıklarına karşın bir açıklığa da yol açtıklarını, 
nerdeyse sanat üretimi için hammadde sağladıklarını 
düşünebiliriz. 

Dolayısıyla, tabuların varlığının özellikle sanat alanında 
yaratıcı üretime yol açtığı rahatlıkla öne sürülebilir. Bir 
örnek vermek gerekirse, Osmanlı müziğinin 'makam'la 
Schönberg'in 'tonalite' karşısındaki tutumu, ya da 
'izlenimciler'ce karşı çıkılan Rönesans'ın perspektif 
kuralları akla gelebilir. 



Elbette, sanatın alanı da diğer toplumsal pratikte olduğu 
gibi tabuların ürediği ve kendilerini empoze ettiği bir 
alandır ve bu iç ve dış tabulara karşı bayrak açmak 
adına da işler. Kendi toplumsal varolüş koşulları ve 
kendi sanatlarıyla kurdukları düşsel ilişki ne olursa 
olsun, sanatçılar da kendi göreli özerk alanlarında 
varolan ve kendilerinin de üremesinden Sorumlu 
oldukları tabuları hemen kullanmaya geçerler. Bu en 
b.aşta nesneleşmiş yaşanamn sonsuz çeşitliliğe açık 
'gösterim'inde ortaya çıkar. Gene de bu noktada, tıpkı 
düşsel ilişkinin olduğu gibi, 'gösterim'in de yaşananm 
kendini hiçbir zaman olduğu gibi veremeyeceği 
anımsanmalıdır. Içinde yaşanılan "modern çağ"m da. 
çok belirgin bir özelliği olan' 'gösterimler" içinde 
yuvalanmıştır tabular. 

Bu nedenledir ki, her yeni sanatsal gösterim biçimi, ne 
kadar o anda varolan estetik yargı biçimlerince 
dıştalanırsa dıştalansm, eninde sonunda 'onaylı sanat 
tarihi'nin sayfalarında kendini bulacaktır. 

Öte yandan, devingenliğin son derecede yoğun“ 
yaşandığı' m'odem çağ"da "Bat1"n1n gözünde "Öteki" 
olarak algılanıp da düşünülmeyen toplumların 
kendilerinde de, diğer alanlarda olduğu kadar sanat 
alanında da Batı olarak bilinen tarihsel kurguyla'özdeş 
tutulan "modem"in sorgusuz sualsiz kabullenilmesinin 
önemli koşullamalar ve tabular getirdiğiııi akılda tutmak 
gerekmektedir. Yakın geçmişte, bu toplumların tarih 
içinden zamanımıza sürekli değişerek ulaşan 
kültürlerine özgün sanatsal yaratıcılığın nereye kadar 
özendirildiği ve ortaya çıkan sanat ürünleri gözönüne 
getirilecek olursa, sözü geçen özdeşleştirmenin sanat 
alanında bile ne denli önemli bir tabu olarak işlediği 
anlaşılacaktır. Elbette bu tür tabuların bir tümdenetim 
olarak işlediğini söyleyebiliriz. Tabuların oluştuğu her 
yerde olduğu gibi, modernliğin istilasına uğrayan yerli 
kültürlerin sanatında da modernci tabuların oluşturduğu 
kural, kısıtlama, kısacası bunlarla oluşan artistik 
ortalamanın dışında seyreden, onlara karşı çıkan 
örnekler kuşkusuz vardır; ve belki de esas bu aykırı 
örneklerin irdelenmesi bizi çok yönlü bir modernlik, 
kimlik ve farklılık tartışmasına çekecektir. 

"Modern sanat" olarak "Sanat"m etkisinin 
kapitalist-endüstriyel uygarlığın egemen olduğu bu 
çağda artık son derecede sınırlandığı sık sık öne sürülür. 
Bazılarınca bunun başat nedenlerinden biri, daha 
önceki tarihsel toplum yapılarmda birbiıi içine geçmiş 
ve sürekli yekdiğerinden dolanarak birbirlerini etkileyen 
insana özgü üç temel alanca oluşturulan bütünselliğin 
artık parçalanmış olmasıdır. Soyut düzeyde ele 
alındığında bu üç geniş ve kapsayıcı alan en genel 
terimlerle, bilişsel, etik/siyasi, sanatsal olarak 
adlandırılabilir. Eskiden birbirinden ayrışmamış ve biz 
modemlerin bugün böyle soyutladığı bu alanların 
modernlik koşullarında artık ortaya çıkan yeni 
smırlamalar içinde kendi alanlarını oluşturmak ve 
oralara zorunda kalmalarının önemli doğurguları vardır. 
Bilişsel olan, artık tekno—bilimsel uygarlığın gereği 
kendini toplumsal etik ve değerlerden arındırmış, 
hesaplayıcı ve soğuk _bir uzmanlığa dönüşen siyaset de 
aynı yolu izleıniştir. Onceleri toplumdaki güdüsel ve 

duygusalm en yoğun ifadesini bulduğu sanat alanı ise 
artık yaşamın tümünü kapsamak yerine, kendine "sanat 
nesneleri" edinen çağdaş "özne"lerin kendinden 
menkul "estetik yargı" yetisinin ifade bulduğu sınırlı bir 
alan olarak düşünülmeye başlanmıştır. Modernliği 
eskilerinden çok farklı toplumsal—tarihsel gerçekliğin 
ifadesi yapan süreçlerden biri de budur gibi görünüyor. 
Kendileri de bu süreçte bilişsel olanın değerlerden 
arınarak bilimsele dönüşmesine örnek olan "modern 
estetik kuramı" türünden "uzmanlık dillerine dönüşen 
söylemlere apaçık gibi görünen bazı gerçeklerin aslında 
diğer gerçekliklerin belirtisi ve belki de gizleyicisi 
olduğu, bu nedenle de "semptomatik" okunmaları 
gerektiğine başka yerlerde işaret edilmiştir. Bu duruın 
gözönünde tutulacak olursa, zaten yaşamın dar bir 
alanına sıkışmış sanata yüklenen, bilim ve siyaset 
tarafından terkedilmiş etik'in (daha doğrusu, artık 
bireyselliğe indirgenmiş bir ahlâkın) şövalyeliğini kendi 
usulleriyle sürdürdüğü, "kurtuluşçu" eğilimlerin en çok 
barındığı koruma bölgesi olduğu türünden sayıltılara da 
biraz çekinceyle yaklaşmak gerekmektedir. Kuşkusuz 
bu özellikleri bünyesinde barmdırmakla birlikte, 
kültürün metalaşması, kültür endüstrisince yaratılan ve 
yaygınlaştırdan tekdüzelik gibi baskın eğilimler daha 
baştan, insanın araçsal—olmayan yanını modernlik 
koşullarında ayakta tutabilecek tek dayanak noktası gibi 
algılanan bu alanın altını oymaktadırlar. 

Böylece modernliğin de, onun koşullarına göre işlemek 
ve "modern özne"yi fetişleştiren 'estetik yargı'ya 
dayanmak zorunda kalan sanatın da tabular üretici 
olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

Modern sanat yapıtı karşısındaki izleyicinin öznelci bir 
haza teslimiyeti olduğu kadar, modern sanat 
çevrelerinin her yerdeki her türünün görünürde 
başkaldıııcı ve ayrıcalıklı bir marjinalliğin hazzını 
yaşadığı da söz konusudur burada. Bu durumun bizzat 
kendisi modern bir masal ve tabudur. 

Şimdi, esas gündeme gelmesini arzuladığımız şey, bu 
durumun Batı-dışı diye hemencecik kategorileştirilen 
"Öteki"yi ve onun F a1 klılığını nasıl koşulladığıdır. Bu 
arada anımsamak gerekir ki, "Sanat" denen şeyin 
modernlik altında artık bütün yaşamla içiçeliğini 
yitirerek "estetik deneyim"e indirgenmiş olması oldukça 
karmaşık bir tarih süreci sonunda ortaya çıktı. "Batı" 
denen tarihi çok geriye gitmeyen dil kurgusu içinde 
sorgusuz sualsiz düşünüldüğü gibi, bunu hemen 
kökendeki' özgün' bir dehaya, kerameti kendinden 
menkul bir "Kimliğe " gönderme yaparak anlamaya 
çahşmak bizce artık pek yeterli görünınüyor. Başka 
kültür dairelerinin bu oluşuma katkısı hala "Batı" 
düşüncesindeki "düşünülmemiş" olan ve 
düşünülmesinden korkulandır. Dahası, eğer bizim 
burada tartışmaya sunmakta olduğumuz kavram 
çerçevesinde düşünüldüğü gibi, sanatçı, sanat yapıtı ve 
izleyeni sarmalayan "Sanat"m kendisi de gerçekte, ister 
burada olsun ister Batı'da, sanat üreticilerinin, kültür 
işletmecileri ve yöneticilerinin hemencecik varsaydığı 
tarihsel süreklilikle karşımıza çıkmıyorsa, bunu yeni bir 
yolla sorunlaştırmamız gerekecek. Bugüne dek 

bastırılmış, düşünülrnemiş olan başka tarihsel—toplumsal 



bağlamlarda sanat ve kültüre ilişikin Tabular konusu bu 
' arayış için önemli bir platform sağlayabilir bizlere. 

Batı'yı da dıştalamaksızın bu çerçevede başlatılacak 
uzun erimli bir diyaloğun artık verimliliğini yitirmiş 
arayışların, sürekli yinelenen kısırdöngülerin dışına 
çıkılarak yeni bir üretkenliğe yol açma olasılığının 
yüksek olduğuna inanıyoruz. Oteki'ni ve onun 
Farklılığını (ki bu da sabit ve durağan değildir) 
eskisinden farklı bir düzeyde yeniden ele almak "öteye" 
geçmektir de. Elbette bunun henüz nasıl şekilleneceğini 
şimdiden bilemeyeceğimiz yeni sınır taşları dikeceğini, 
varolanları sorgular ve aşmaya çalışırken başka tabular 
üreteceğinin bilincindeyiz. 
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GENEL TARTIŞMA _ 

EMİN MAHİR BALCIOĞLU 
SANART Derneği olarak 1995 yılmm Mayıs ayında 
yapmayı öngördüğümüz uluslararası bir sempozyumun 
ve ona bağlantılı olarak sergileyeceğimiz birçok sanat 
etkinliğinin hazırlığı içinde önemli bir dönüm 
noktasında bulunuyoruz. Daha önceki dönem etkinlik 
konumuz 'Kimlik-Sınırsallık—Mekan'dı ve 1992 
senesinin Ekim ayında büyük bir sempozyumla 
noktalandı. O sempozyuma koşut olarak da 180 
sanatçının eserlerinin sergilendiği bir dizi uluslararası 
ve ulusal sergi düzenlendi. Aynı düzende 1995 yılının 
Mayıs ayında yeni temamız olan 'Sanat ve Tabular' 
konusu çerçevesinde bir etkinlik dizisi gerçekleştirmeyi 
düşünüyoruz. Bu toplantıyı konuyu derneğin kendi 
içindeki komisyon ve çalışma gruplarının dışına açacak, 
farklı fikirlerin oluşması için önemli bir aşama olarak 
görüyoruz. Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür 
ediyorum. 

JALE ERZEN 
Önce neden böyle bir toplantı yaptığımızı açıklamak 
istiyorum. Burada birbirimizle güzel bir diyalog 
kurabiliriz; bu belki uzun vadede bazı yayınlara 
dönüşebilir ve daha uzun vadede başkalarını da 
ilgilendirip, sanat konusunda bir düşünce alanı 
oluşturabilir. 

Bundan iki yıl önce yaptığımız sempozyum bir sanat 
etkinliğinin çerçevesini oluşturdu. Biz SANART' 1 kuran 

. kişiler ilk biraraya geldiğimizde Ankara' daki oldukça 
ölgün, Solgun ve arada bir canlanıp, ondan sonra 
tamamen yok olan, unutulan sanat ortamına nasıl 
katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Aklımıza ilk gelen 
Sergiler, performanslar yapmak, özellikle de bizlerin, 
yani o gün biraraya gelen insanların ilgi alanı olan 
plastik sanatlar dalında daha yoğun ve sürekliliği olan 
birtakım etkinlikler düzenlemekti. Bu sürekliliği 
sağlamak için bunu mutlaka düşünce alanına yaymak 
lâzımdı. Her ne kadar bugünlerde değişik kurumların 
düzenlediği paneller, konferanslar yoğunlaşmışsa da 
bunlar bir sunuş şeklinde kalıyor. Bir diyaloğa, 
karşı-eleştiriye ve karşı bir söyleme yol açmıyor. Bu 
tutum insanları o konularda içeriksel olarak, eleştirel 
olarak derinleştiren ve birbirleriyle daha yakın ilişkiler 
kurmasına olanak veren bir düşünce alanı yaratmıyor. 
Onun için biz ilk sanat etkinlikleri serisini düzenlerken,. 
hemen bununla ilgili entelektüel temelde bir etkinliği de 
düşünmek ve yaptığımız sergileri tematik olarak 
bununla bağlamak zorunda olduğumuzu hissettik. Hatta 
bununla da kalmayıp kenti yani yaşamsal mekan 
boyutunu da olaya katmayı düşündük. 

Belirli bir medeniyetin bir yere gelebilmesi için hem 
yaşantısal boyutta birtakım erişmişliklerin, 
düşünülmüşlüklerin yansıması, hem de bunların sözel 
ya da yazısal bir diyaloğa dönüşerek, bu şekilde 
düşünceyi de kapsaması söz konusudur. Biz de sanatın 
oluşması, gelişmesi ve yaygınlaşmasının, ancak bu 
şekilde sağlıklı olabileceğini düşündük. Onun için, 
bundan önce yaptığımız etkinlik serisini üç- alanda 

gerçekleştirdik. Görsel sanat dallarında değişik sergiler 
yaptık. Aynı zamanda o dönemin Ankara _ 
Belediyesi'yle birarada çalışarak o etkinlikler süresince 
gerçekleşen bazı performanslar ve onun da ötesinde 
yine o temayla bağdaşık olabilecek, şehre hem düşünce, 
hem estetik boyutta bir miras bırakacak, o zaman heykel 

' olarak düşündüğümüz eserlerin yaptırılmasına önayak 
ohnaya çalıştık. Bütün bu düşünceleri bir diyalog 
şeklinde sunabilmek ıçin de uluslararası bir sempozyum 
düzenledik. 

Düzenlemiş olduğumuz sempozyumun teması, son 20 
yıldır, özellikle Batı'da ama Batı dolayısıyla değil, 
Batı'nın diğer kültürlerle karşılaşması dolayısıyla ortaya 
çıkan bir söyle:?ıdi: o da 'kimlik' söylemiydi. Doğal 
olarak 'kimlik' söyleminin çevresinde sınırsallık da söz 
konusu olmuştu. Sempozyumda hedeflenen sanattaki 
değerler sisteminin bu kimlik temelinde ele alınmasıydı. 
Bu konu Türkiye'yi son derece ilgilendiriyordu. Burada 
mesele söylem Batı'da doğduğu için Batı'ya karşı bir 
söylem yaratmak değil, oluşmuş bir söylemden 
aldığımız ipuçları ile bu konuda kendi 
karşı-eleştirilerimizi nasıl ortaya koyabileceğimiz, 
kendimizi nasıl sunabileceğimiz ve sanat konusunda 
bunu nasıl ifade edebileceğimizdi. Amacımız Batı'dan 
ve diğer ülkelerden getirdiğimiz sergileri nasıl bir 
perspektifte görüp, değerlendirdiğimizi gösterebilmek 
ve buna düşünce bazında içeriksel olarak neler 
katabileceğimizi görmekti. Sanat, olup bitmiş ve 
kapanmış bir olay değil, bu'şekilde gelişen bir olgudur. 
Sanatın içeriğini, düşünce boyutunu her zaman bir 
şeyler etkiliyor ve kendi bilinçliliğimizi de bu 
doğrultuda derinleştirme—miz gerekiyor. Bunun 
sonucunda konu daima 'kimlik' sorununa dayanıyor. Bu 
nedenle amacımız aslında bu sorunsalı irdelemekti. 

Yeni dönem etkinliklerimizin teması olarak seçtiğimiz 
konu ise tabu konuşu. Ben bunu, size sunduğumuz 
bundan önceki iki yazıda da görüldüğü gibi, çok global 
olarak yasaklar şeklinde ele alıyorum. Fakat bu tabuları 
doğrudan George Bataille'ın çizgisinde düşünüyorum. 

. Oyle düşündüğüm zaman, tabuyu yasaklar ve sınırlar 
olmaktan çok insana özgürlük özlemi, özgürlük eylemi 
ve insiyatifi veren bir şey olarak görüyorum. 

Bu konuyu yönetim kuruluna sunduğumuzda herkes 
çok ilginç buldıı. Özellilde Türkiye'de her iki adımda bir 
karşımıza bir yasak çıktığı ve hem psikolojik, 
söylenmeyen boyutta, hem de çok belirgin fiziksel 
boyutta böyle bir olayın içinde yaşadığımız için bu 

_ konu daha da önem kazanıyordu. Kültürümüzün 
değişmesi, kaotik duruma girmesi ve kendine yön 
aramasıyla, değişik kültürlerin baskısı altında yeni yeni 
yasaklarla, yeni yeni tabularla çerçevelenmesi nedeniyle 
tabu konusunun Türkiye için çok ilginç bir konu 
olduğunu sanıyorum. Ozellikle bugün yaşadığımız 
şehirlerde, kültürel ilişkiler ve yaşadığımız mekanlar 
içinde her zaman karşımıza fiziksel olarak çıkan bir 
olgu olması nedeniyle bu konuyu alıp işlemeyi 
düşündük. 

Sizleri buraya davet etmeden önce kendi aramızda . 
toplantılar yaptık. Bu konuda hiçbir zaman. son söz _ 



söylenmiş değildir. Kimi zaman gizli, kimi zamansa 
açık olarak bir çok şey söylenmiştir. Bundan sonrası 
i_çin'ise bu konuyu alıp nereye götürebileceğiıniz ve 
sempozyumda Türkiye'de düşünen, yazan, çizen ve 
yaratan bireyler olarak bu konuda dünyaya kendi 

' alanımızdan özgün olarak neler sunabileceğimiz Önem 
kazanmaktadır. Bu çalışmayı başlatmak üzere küçük 
atölyeler oluşturduk. Tabu konusunda size de 
göndermiş olduğumuz ilk düşünce veya kavram yazısı 
bu şekilde gelişti ve halen çoğu ODTU'den olmak 
üzere, Ankara'da birkaç grup bu konu üzerinde 
çalışmakta. 

Bundan sonra yapılacak olan sempozyumda amacımız 
daha çok konuyu sanat boyutunda ele almaktır. Çünkü 
gördüğümüz eksik, kültür, sanat, estetik, düşünce 
alanlarındadır ve bunları insanlara paylaştıran en önemli 
unsur bence sanat ve sanatın her türlü şeklidir. Bu 
nedenle yapacağımız bütün tartışma, konuşma, 
araştırma ve irdelemeler sanat boyutu içinde olacak, 
konu sanat çerçevesi, sanat derinliğinde ele alınacaktır. 

H. ÜNAL NALBANTOĞLU 
Benim ekleyebileceğim en önemli nokta düşün ve 
tartışma atölyelerinin kurulması. Bu toplantının 
nedenlerinden birisi de yepyeni temaların çıkması, 
bizim dikkatimizi çekmemiş olan yeni konuların 
gelmesi, onların çevresinde grupların kuruhnası've 
sonunda yayına dönecek, farklı kişiliklerin, farklı 
yorumların, hatta zaman zaman fikirlerin çarpışacağı, o 
farklılıkların da o metinlerde korunabileceği bir 
düşünce, araştırma, tartışma ve yazı sürecinin 
başlamasıdır. 

ALİ AKAY 
Bu ilk taslak üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yazıyı 
ilk okumaya başladığımda ——belki yanlış anlıyorum 
ama—- sanatın tabuları etkisiz kıldığının irdelendiğini 
görüyorum: "Fransız filozof George Bataille'ın ileri 
sürdüğü gibi sanat tabuyu etkisiz kılan ciddi bir 
oyundur." Ozellikle Bataille'da şöyle bir sorun var gibi 
geliyor bana: Tabu, yasakaşma yani transgresyon ve 
sanat ilişkisine girdiğimizde tabu ve trans gresyonun 
birbirini doğrulayan şeyler olduğunu ve birbirini 
aşmadığını görüyoruz; birbirini etkisiz kılmıyor, tam 
tersine biri ötekini var ediyor. Metnin ilk paragrafında 
özellikle sınırların aşılmasından bahsediliyor. 
Bataille'daki sınır kavramı —-şu anda aklıma 
Foucault'nun Critique dergisinde Bataille için yazdığı 
yazı geliyor—— zaten devamlı esneyen, değişen ve asla 
aşılamayan bir şey. Burada sınırların aşılması söz 
konusu olduğu zaman Bataille'dan başlayan bir tartışma 
içerisinde doğrudan Bataille'ın dışına çıkmış oluyoruz. 
Bir de tabuların ilkörneksel ve evrensel karakterlerini 
yitirmeleri sözkonusu edildiğinde 'doğadan 
uzaklaştıkça' tabirini çok evetleyen bir tavır var ve 
antropologları, özellikle ensest üzerine çalışanları veya 
Derrida'yı Rousseau'yu düşündüğümüzde doğa durumu 
içerisinde tabu, yasak ve ensest durumunun zaten 
olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ilk paragraf biraz 
sorun çıkartıyor galiba. 

JALE ERZEN 
İlk taslağı ben yazdığım için cevap vereyim. Haklısınız, 
bu hazırladığımız ilk yazıydı. Ben burada şu soruyu 
sormak istiyorum: Tabu dediğimiz belki daha 
ilkörneksel şeyler bugünkü davranışlar, işleyişler ve 
üretme mekanizması içinde hala Operasyonel midir? 
Eğer operasyonel değilse yukarıdan getirilmiş yasaklar 
insanların davranışlarına ne kadar nüfus ediyor? Sırf bir 
maske gibi toplumun üstüne gerilmiş bir perde midir? 
Türk toplumunda bu konuyla ilgili kesin örnekler 
verebiliriz. Islam'da hadislerde ortaya konan belli şeyler 
var ama bunlar operasyonel midir? Belki değildir. Ben 
Bataille'ın iki kitabını çok yeni okudum. Yola çıktığım 
nokta daha çok Lascaux resimleri üzerine yazdıklarıydı, 
o çok güzel bir ipucuydu ve benim kafamı tamamen 
açan konu oydu. Onun da ötesinde, -—belki Bataille'ın. 
düşüncesinin ötesine geçmek çok zor ama-- tabu 
dediğimiz şeyi çok global şekilde inhibisyonlar, 
yasaklar, kurallar ve kanunlar, yasalar şeklinde 
düşündüğümüz zaman belki o cümle farklı anlamlar 
kazanabilir. Ya da paradigmalar şeklinde düşünebiliriz. 
Mesela modern sanatta belirli bir dönem figürle 
uğraşmak tabu muydu, paradigma mıydı, geri çekilme 
miydi? 

BAHATTİN AKŞİT 
Bende Bataille'dan başlamak istiyOrdum. 'Erotisizm' 
kitabında Bataille hem erotik esrirne, hem de dinsel 
esrime ile uğraşıyor, bu konular ilgi alanıma girdiği için 
daha çok dikkatimi çekti. Sanki her ikisinde de bir 
sınırın koyulması ve onun aşılması dinamiğin bir 
parçası. Oradan yola çıkıp diğer ikileme, yani sanat ve 
dinin birbirine geçebilirliği, geçeınezliği, farklılığı ele 
alındığında dünyaların apayrı -—birisi profan, birisi 
kutsal-- olduğu görülüyor. Ama bir yandan da Bataille 
ilginç bir analoji yakalamış. Onun üzerine düşünürken 
bu ikisinin de kognitif olan bilimle farklı olduğunu, 
ikisinin de kognitif olmadığını, rasyonel olmadığını 
görüyoruz. Bakın çok ilginç doğa diyemiyorum, öz 
diyemiyorum; bu kavramları kullanmadan sanat ve 
dinin bilimden, felsefeden, akıldan farklılığını anlatmak 
istiyorum. Foucault esasında benzer bir şeyi bilim için 
de kullandı. Bilimde transgresyon kavramını "Bil gi 
üretmek trans gresyondur" diyerek ortaya koyduğu 
zaman, esasında öbüründe, mesela mistisizmde veya 
sanatta sonuç esrimeyken, sanki kognitif alanda bilgi 
üretme trans gresyonun sonucu, yasakaşma sonucu. 
Parsons'a baktığım zaman, nasıl dinle sanat arasında bir 
şey varsa, kültür sistemi düzeyinde bilimle ahlak— 
arasında da bir şey var. Ahlaktaki transgresyonun 
sonucu nedir, onu merak ettim ve henüz cevabmı 
bulamadıın. ' 

BEDRİ BAYKAM 
Teori ve pratik arasında ilişki sağlamak konusunda,, bu 
kurulun hedefleri ne, amacı ne? Kendi aramızda 
entelektüellerin çeşitli yazarları tartıştığı bir felsefi 
platform mu oluşturuyoruz, yoksa SANART 
”bağlamında hangi konferanslarla, hangi sergilerle, hangi 
etkinliklerle bu teorileri yaşama geçireceğimizin 
tartışmasını mı yapıyoruz? Kendi aramızda çeşitli 
yazarları ele alarak bunları eleştirirsek, ya da bunlar 



hakkındaki fikirlerimizi açıklarsak eminim çok faydah 
bir etkinlik olur fakat SAN ART hedefinde olayı yaşama 
geçirmek açısından pek yol katetmiş olmayız. Onun ıçin 
usül hakkındaki kişisel önerim olaya biraz daha sivilce 
patlatmak gibi yaklaşmak, biraz daha hızlı fikir 
alışverişinde bulunmak, tabuları önce kendi aramızda 
y1kmak, rahat konuşmak. Bu toplantıyı gerçekten daha 
eğlenceli, daha tabuları yıkan, daha sürrealist bir 
bağlama alırsak belki daha sonra gerçek anlamda bu 
teorileri nasıl pratiğe indirgeyeceğimiz, hangi konferans 
konularını ele alabileceğimiz, ne tip sergiler 
yapılabileceği, bunun kitleye ne kadar taşınması 
gerektiği, nasıl taşınabileceği, kitlenin ilgisini nasıl daha 
çok çekebileceği veya Türkiye'nin bugünkü ortamında 
sansür yıkımının nasıl gerçekleşebileceği konusunda 
birçok şey ortaya çıkar. Türkiye'nin veya dünyanın bu 
kapsamında erotik sansür var, din var, Türkiye'de 
arttırılmaya çalışılan bir yobaz baskısı var. Buna karşı 
sanatçıların göstermeleri gereken, belki yeteri kadar 
göstermedikleri bir tepki var. 

EMİN MAHİR BALCIOĞLU 
Sanırım bu toplantmın sonucunda bir bildiri çıkartmak, 
bunu da basın kanalıyla Türkiye'ye ve dünyaya yaymak 
gibi bir iddiayla yola çıkmıyoruz, beklentimiz biraz 
daha farklı. Neredeyse bir senedir tabuları nasıl ele 
alacağımız konusunda iç tartışmalarıınız oluyor. 'Tabu' 
çok evrensel bir konu. Aynı zamanda kendi güncel 
yaşamımızdan kaynaklanan birtakım kaygılar da var. 
Orneğin daha dün akşam iki basın mensubunun iki ay 
hapis cezası mahkeme tarafından onaylandı. 'Bu konu 
günlük yaşamımızın bir parçası. Fakat onun ötesinde 
bizim burada amaçladığımız olay 1995 yılında 
yapacağımız sempozyumda evrensel olan bu konunun 
nasıl tartışılacağını belirlemek. 

DENİZ ŞENGEL 
Ünal Nalbantoğlu'nun yazmış olduğu metinde, bizi bir 
sempozyumun kategorilerine götürebilecek analitik 
kategorilere baktım ve oradan hareketle bir şey 
hazırladım, bunu özetlemeye çalışacağım. Bu yazıda 
çok karmaşık bir mesele özetlenmiş. Tabunun ——tabuyu 
bildiğimiz en yalın, en temel anlamında, antropolojik 
bir anlamda alıyorum-- daha çok hayata, pratiğe, edirne 
yönelik kültürel ve bireysel bilinçaltıyla ilişkili birtakım 
yönleri var. Bu metinde tabu kategorisiyle bir yanda 
günlük hayatta öbür yanda sanatta ya da sanat dışı sözel 
ya da görsel ifadeler arasında çok kolay birtakım 
geçişler varsayılıyordu. Ben bu geçişlerin bu kadar 
rahat, kolay olmadığı görüşündeyim. Bunları teorik bir 
tartışmaya girmek için değil, bir sempozyumun - 
aşamalarını, bölümlerini düşünmek adına söylüyorum. 
Bir yanda günlük hayatla tabu arasında sorunlu bir ilişki 
var. Türkiye'de bugün hayatın her alanında karşı karşıya 
bulunduğumuz sansür diye birşey var; sadece resmi, 
hukuki sansür değil, aynı zamanda baskı denilen, 
meslek grubunda, mahallede, ailede vs. çok ağır 
sansürlerle karşılaşıyoruz. Belki tabu olayını ele 
almaya başlarken antropologlarla hukukçular biraraya 
getirilip daha klasik antropoloji bağlamında ensest ile, 
kanla ilişkili, atayla ilişkili yasaklarla çağdaş hukuk 
arasındaki bağlantılar ele alınabilir. Ya da kentsel 

antropoloji alanında Türkiye'de günümüz şehirlerinde 
yaşayan insanların incelenmesiyle günlük hayatta 
karşılaştığımız sansür ele alınabilir. Fakat öbür tarafta 
daha önemli bir mesele var. Ben gerçekten de tabuyla 
sanat arasında büyük bir kopukluk görüyorum. Hayata 
ve edime ait olan yasaklar hiçbir şekilde bunların _ 
sanatsal ifadelerinin de yasaklanmasını getirmiyor. Iki 
örnek vereceğim. Birincisi: Eski Yunan'da tabii ki 
anne-babanın çocuğuyla sevişmesi yasaktı. Fakat 
Sophokles'in CEudipius Rex gibi bir oyunu da var, yani 
bu ilişki anlatılabiliyor. Ebeveynle çocuk arasındaki 
ensestten de öte bazı Afrika kabilelerini dehşete düşüren 
şey kardeşler arası ensest, fakat Afrika'da en yaygın 
olduğunu okuduğum hikayelerden birinde bu tür 
ilişkiler anlatıyor. Benim tezim dile, ifadeye özgü 
tabuyla hayata dair tabuların birbirini tamamen dışladığı 
ve bunların çok ciddi bir şekilde ayrı ayrı ele alınmaları 
gerektiği. Obür tarafta sanatın yasakları dediğimiz şey 
aslında 'poetika'dır. Yani sanat olsun, hayat olsun 
yasaksız kültür yoktur. Sanatta bu yasaklara poetika 
diyoruz, edebiyatta da poetika vardır, görsel sanatlarda 
da poetika vardır. Başka bir kelimeyle isterseniz buna 
'diskur' da diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de bir şeyi 
konuşurken sorun felsefi boyutunun ötesinde bir 
karışıklık kazanıyor. Ote yanda şunu da gözönünde 
bulunduralım: Türkiye'de keşke okullarda edebiyatta 
olsun, resimde olsun, heykelde olsun, başka sanatlarda 
olsun, karşı çıkabileceğimiz, bir diskur öğretiliyor olsa. 
Benim gördüğüm bu memlekette mirnarhkla pazarlama 
bölümleri dışında, yani metot öğretilmesi gereken hiçbir 
alanda böyle kanunlaşmış bir metot, bir poetika 
ö ğretilmiyor. Türkiye bağlamında bence bunu da 
gözönünde bulundurmak lazım. Sanatın her alanında 
karşı karşıya olduğumuz toplumsal bir sansürle tabu ve 
dile içkin dediğim öteki yasakları ayrı tutmak 
yanlısıyım. Hayata ait yasakla sanata ait yasağın ayrı 
şeyler olduğuna güZel bir örnek vereceğim: Bedri 
Baykam'ın Dadaist barında kadın güreşçiler vardı. 
Hayatta böyle bir şey yapmaya kalktığın zaman polis 
burayı basıyor ve kapatıyor. Ama Bedri 'peepshow'da 
sergilediği cinsel ilişki tablolarını sadece bireylerden 
bazı ilginç tepkiler alma dışında sorunsuz bir biçimde . 
sergileyebiliyor. Burnumuzun dibinde böyle bir ayrımı 
da yaşadık geçen sene. 

İLHAN TEKELİ 
Buradaki topluluk yaklaşık üç gruptan oluşuyor. Olaya 
bilgi teorisi düzeyinde bakan arkadaşlarımız var, sosyal 
bilim düzeyinde bakanlarımız var, bir de doğrudan 
sanat pratiğinden gelenlerimiz var. Bence bu 
kompozisyon yeni birşeyler çıkartmak için çok ilginç 
bir kompoziyon. Türkiye' de geleneksel olarak böyle üç 
grubun yanyana gelip beraber üretim yapma alışkanlığı 
yok. Öncelikle bu fırsatı çok ıyi değerlendirelim diye 
düşünüyorum. Ama bizim bir yönümüz daha var, 
bunları bilgi kuramı ya da sosyal teori geliştirmek için 
yapmıyoruz. Bunları sanat pratiğine yansımalarını 
kavramlaştırmak, hatta o pratikte bazı şeyler 
gerçekleştirebihnek için yapıyoruz. Birçoğumuz sanat 
alanından değil. Ama öteki alandaki faaliyetlerimiz 
dolayısıyla değil, sanat alanıyla beraber olmak 
dolayısıyla burada bulunuyoruz. Onun için bütün 
öneriler öteki iki düzeydeki bazı kuramsal kabullerden 



_yola çıkarak sanata dönük olmalıdır. Sanıyorum bu 
grubun Türkiye'deki sanat ve tabu ilişkilerine 
getirebileceği, yaygınlaşurma bakımından önemli bir 
katkısı var, çünkü Türkiye'de -—ben bu alanın 
profesyoneli değilim, çok iyi izlemiyorum ama benim 
kafamın arkasındaki temel varsayım şu—- sanatçılar 
arasında şöyle bir şey yaygın: "Tabular kötüdür, tabular 
kalkarsa sanatçılar da çok iyi şeyler yaparlar. Bunun 
için tabular kalkmalıdır". Bu çok basitleştirilmiş, çok 
adi düzeyde bir söylem ama hakim olan söylem bu. 
Buradaki grubun Türkiye'de sanat pratiğindeki kişilere 
getirebileceği en önemli yenilik bu tabularla birlikte 
yaşamak ve tabuların da bir sanat potansiyeli 
olabileceği ve gerçekte zaten o başkaldıranlarm da 
bunun içinde birşeyler yaptıkları mesajını vermek. Bir 
anlamda şöyle bir düşünce noktası haklı; bu konuda 
genel bir ifade geliştirmeye çahşacağım, sanıyorum o 
ifade üstünden fikir alabiliriz ve ondan sonrasını 
geliştirebiliriz: Bir toplumun varlığı aslında 
sınırlamaların varlığı demektir. Sımrlamalar yoksa, 
toplum yoktur. Toplum ilişkilerden doğan, o ilişkilerde 
beklentileri olan ve bu beklentileri stabilize eden çeşitli 
sıııırlamalar, kurallar, kaideler vs.ler bulunan bir şeydir. 
Bu düzeyin ne olduğunu sanat pratiği bakımından 
tartışmamız, ama kavramsal düzeyde de böyle bir şeyi 
kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bizim 
burada geliştirebileceğimiz esas konu bunu kabul 
ettikten sonra toplumdaki bireyin ve sanatçının ——bu 
günlük yaşantısını sürdüren birey olabilir, sanatçı 
olabilir, tabii bunların durumları, konumları elbette 
farklı olacaktır-- bu tabularla ilişki kurma, başa 
çıkmadaki alternatif stratejilerinin neler olduğudur. 
Birey ya da sanatçı bu tabular meselesini hangi 
stratejilerle ele almaktadır? Birisi karşı çıkarak ele 
almaktadır, birisi onu içine alarak, veya onu başka bir 
şeye dönüştürerek. Toplumda tabuyla uğraşma 
konusunda çok farklı stratejiler, sanatta, insanların 
yaşantısmda ortaya çıkmaktadır. Sanıyorum ki bizim 
esas kurcalamamız gereken ve bizi yaratıcı, belki 
literatürde olandan da farklı bir noktaya götürecek ve 
sanatçıların pratiğiyle de bağlayacak nokta bu. Yeni 
kurallar, kaideler, tabularla ilişki kurmada, kaldırmada, 
sanata dönüştürmede alternatif stratejiler nelerdir? Bu 
yelpazemize yenilerini ekleyebilir miyiz? Yani 
stratejilerle şimdikileri değiştirebilir miyiz? Bu genel 
yaklaşımımızı geliştirdikten veya bunun üstünde bir 
fikir geliştirdikten sonra acaba bunu Türkiye'deki belirli 
olaylarda değişik sanat alanlarında etkinlikler 
bakımından somuta dökebilir miyiz diye bir çerçeve 
bana makul geliyor. 

MAHMUT MUTMAN 
Bu kavram yazısını alınca "Sanat ve Tabular: Ne kadar 
demode bir konu" dedim, ilk düşüncem buydu. Ondan 
sonra okudum ve o kadar da demode olmadığını, epey 
birşeyler yapılabileceğini düşündüm. Bataille diye 
girildiğinden, Ilhan Tekeli'nin biraz _önce sözünü ettiği 0 
hakim söylemden farklı birşey var. Ozellikle Unal 
N albantoğlu'nun yazdığı ilk taslağı okuyunca da bu 
düşünceler güçlendi (Kavram Çerçevesi—II). Bataille 
deyince de oraya bir çizik atıhnış oluyor ve ister 
istemez bir tartışma doğuyor, çünkü tabular üstüne 
Bataille’ın pozisyonu belirgin bir pozisyon. Ama ona 
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karşı ya da ondan farklı pozisyonlar olabilir. 
Dolayısıyla benim burada merak ettiğim, ya da karar' 
verme eğiliminde olduğum bir şey de bu tabu kavramını 
belki Bataille'cı bir anlamda ohnaktan çok biraz da 
'dalgalanan gösterge' (floating signifier) gibi almanın 
daha yararlı olup olmayacağı. Ve o bağlamda düşünüp 
bu dalgalanan göstergenin etrafında ne tür başka 
dalgalar yaratılabilir diye düşündüğümde daha kesin 
konuşabilir miyiz diye soruyorum. Tabii bambaşka-bir 
öneri de "Sanat ve Tabu demiyelim, başka bir şey 
yapalım! " olabilir. Ama sanat ve tabu bağlamında 
düşündüğümde dalgalanan gösterge demem şundan: 
örneğin egemen tabuların aşılması, ya da gerçekliğin 
gösterimlerinin gerçeklik yerine geçişinin estetik 
deneyime etkisi veya simülasyon gibi aslında doğrudan 
tabu konusuyla ilgili olmayan şeyler de var. Dolayısıyla 
hakim söylemi eleştirmek bağlamına katılıyorum, 
oradan giderek belki bu alt temalar üzerine bir iki şey 
söyleyebiliriz. - 

ALİ AKAY 
Bataille'ın Fransa'da ölgün bir konumu da var çünkü 
'Eros'un Gözyaşları' yasaklanan, sansüre uğrayan 
kitaplardan sonuncusu. Bunu vurgulamak istedim 
sadece. 

UĞUR TANYELİ 
Sanatta tabu gerçekten hayati mi? Biz sanki tabu 
konusu sanatın temel problematiği içinde hayli merkezi 
bir rol oynarmış gibi konuşmaya başladık gibi geliyor 
bana. Hatta şöyle bakıyoruz: "Tabular var, tabularu 
aşmak için de çabalar var". Bir anlamda idealize 
ettiğimiz böyle bir gidiş var. Böyle bir şey var mı? Ben 
çok açıkçası, belki çok gevşek bir kuramsal bakış 
açısıyla tabu konusunun sanat için hiç de bu kadar 
hayati olmadığını düşünüyorum. Tarihe de baktığını 
zaman sanki öyle geliyor ki, aslında zaten hiç hayali 
olmayan bir şey yasaklanıyor. Yani Freud'un sandığının 
aksine --haddim değil tabii Freud'u eleştirmek ama-— 
toplum gerçekte sanki en kolay yasaklanabile ni 
yasaklıyor. O toplum için hayati olınayan ne varsa zaten 
o yasaklanıyor gerçekte; hayati“ olanı yasaklamıyorlar. 
Bütün yasaklar için ben biraz böyle amuda kalkmış bir 
bakış açısıyla bakmayı düşünüyorum. Çok basit 
analojik bir şey: Nerede domuz eti yasaklanıyor? 
Domuzu zaten hiçbir şekilde yemeyen bir ekolojik 
sistemin içinde yaşayanlara yasaklanıyor. Kalkıp da 
domuzu yiyen insanlara, domuz yemeye mecbur olan 
insanlara domuzu yasaklayamıyorsunuz. Zaten orada 
tabu gelişmiyor bile. Bunu bir anlamda döndürürsek 
belki sanatın tabularının da gerçekte hiç de hayati 
olmayan tabular olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
sanatın evrimi diye bir şey varsa şayet, onun dinamiği 
içinde tabularun varlığı ve tabuların yadsınması, karşı 
çıkılması hayati önem taşıyan bir olgu olmuyor belki 
de. Sanıyorum bunu da tartışmakta yarar var. Ayrıca 
çağdaş dünya için bir başka gerçek var: artık tabular 
yok belki. Sahte tabular pseudo tabular, pseudo karşı 
çıkışlar var. Çağdaş mimarlık, söylemine bakıyorum da, 
hiç de hayati olmayan, aslında tabu niteliği bile 
taşımayan, paradigmatik değeri bile artık ortadan 
kalkmış şeylere karşı çıkılarak gelişen bir pseudo 



söylem var. Belki bunu simulasyon çağında mimarhğın 
durumu diye de niteleyebiliriz. Gerçek bir karşı çıkış ve 
gerçek bir tabu değil ama karşı çıkış gibi karşı çıkış, 
tabu gibi tabu, şeklinde bir yorum da yapılabilir. En iyi 
bildiğim alan mimarlık olduğu için oradan bakıyorum 
ama açıkçası sanat söyleminde de böyle olduğuna 
inanıyorum. Diğer sanatlar için de aynı şekilde bir 
pseudo söylem, bir pseudo karşı çıkış ve pseudo 
yasaklar sistemi var gibi geliyor bana. 

BEDRİ BAYKAM 
Uğur Tanyeli'nin söylediği bir cümleden yola çıkarak 
olayı pratiğe indireceğim. Kendisi "hayati olan 

' yasaklanmıyor" dedi. Bir hafta önce Erbakan'a "Sizin 
düzeninizde kadınlar çalışabilecek mi?" diye soruluyor 
ve adam cevap vermiyor. Tabii bu cevap vermemenin 
ne anlama geldiğini anlamak zor değil. Politika estetik 
bir olay değil ve biz burada Türkiye gerçeğinde din, 
tabu, politika, sanat, tüm bunları gerçek yaşamımızda 
içiçe yaşıyoruz. Şu anda bu konuşma Fransa'da değil, _ 
Ankara'da, Türkiye'de oluyor. Gazeteyi alıyorsunuz, RP 
birinci parti. Dolayısıyla hayati olan yasaklanmıyor 
dediğimiz sırada aslında bizim için hayati olan herşeyin 
yasaklanmasının tartışıldığı bir ülkede yaşıyoruz. 
Demek ki hayati olanlar yasaklanabiliyor. Bizim için 
hayati olan şeylerin dörtte üçü Iran ve Suudi 
Arabistan'da yasak. Fransa'da olmadığımızı bu şekilde 
hatırlattıktan sonra, 1995 yılında böyle bir sempozyum 
veya serginin yapılıp, yapılamayacağını da 
bilmediğimizi de söylemek istiyorum. Böyle şeyleri 
bize açık açık konuşturabilecek bir hükümetin o anda 
işbaşında olmasını hepimiz adına isterim. Bu teorik 
tartışmaları gerçek hayata geçirirken ne gibi. şeyler 
yapılabilir? Mesela Türkiye'de din baskısı, l63'ün 
kalkması, pornografinin serbest olmaması, bir yerde 
cinselliğe veya özellikle kadınlarla ilişkili bölümünün 
yasak olması, ya da ateist olma hakkı gibi konuların bu 
ülkede gittikçe tabudan da öte bir hal aldığı ortamlar 
var. Orneğin bence l63'ün kalkmasının öbür tarafı 141, 
142 dengesi değildi, pornografinin serbest . . 
bırakılmasıydı. Bugünün Türkiye'sinde 141, 142'nin 
zaten bir geçerliliği yoktu. 

DENİZ ŞENGEL _ 
İki cümle ekleyeceğim. Uğur Tanyeli'nin söylediği de, 
Bedri Baykam'ın söylediği de doğru. Bunlar birbirini 
dışlamıyor. Antropolojik tabuyla hukuki sansürü, ya da 
hukuk dışı olanı —-Türkiye'de çoğunlukla olduğu gibi-- 
ayrı ayrı ele almazsak iletişim kolaylaşacakmış gibi 
geliyor bana. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
Ben İlhan Tekeli'nin bıraktığı yerden devam etmek 
istiyorum. Kuşkusuz SAN ART sanat zemininde etkinlik 
gösteren bir kuruluş ve yapılacak sempozyum da bu 
bağlamda gelişsin isteniyor. Yalnız tabu konusunu 
doğrudan doğruya sanatın ekseni etrafında ele almak 
biraz güç. Nitekim bu güçlük vurgunun hemen 
Bataille'a yapılmasında ve o noktada kalmasında da 
kendisini gösterdi. Dolayısıyla ben biraz daha genel 
olarak tabu konusunun etrafında kalmak, görüş 
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geliştirmek gerekli diye düşünüyorum ve böyle bir 
yaklaşımı deneyeceğim. Bu arada birkaç kavramı da . 
smırlarma doğru zorlamaya çalışacağım. Bunlardan bir 
tanesi şu: Sanatla tabuların doğrudan ve belirleyici bir 
ilişkisi vardır düşüncesinden hareket etmek ne ölçüde 
doğru, bunu başlı başına tartışılması gereken bir konu 
olarak saptamak zorundayız. Yani tabunun olduğu 
yerde mutlaka sanat olur veya sanat mutlaka tabuyu 
ortadan kaldırmak için bir tür putkırıcılık olarak ortaya 
çıkar şeklinde geliştirilecek yaklaşımların her birisi - 
özgül olarak birer tabudur. Bu bağlamda bakıldığı 
zaman şöyle düşünmek gerekiyor kanımca: Biz bu 
konuşmayı 1994'te yapıyoruz ve dünya l980'lerden * 
sonra 80'lerin içinde ve özellikle sonunda çok önemli 
bazı değişimlerden, dönüşümlerden geçti. Eğer bu 
toplantıyı daha erken bir tarihte, l980'lerde ya da 
70'lerde yapıyor olsaydık yaklaşımlarımız, 
söyleyecelderimiz bugünkülerden farklı olacaktı. Çünkü 
80'lerin ve erken 90'ların getirdiği önemli dönüşümler 
bir kere bizi öncelikle tabu konusunun etrafında 
düşünmeye götürüyor. Çünkü yine o yılların en önemli 
kavramlarından biri birtakım tabuların yıkılmasındaki 
zorunluluktu. Farkında olduğumuz veya olmadığımız 
düşünsel, bilgi-bilimsel hazırlıktan geçerek buraya 

' geliyoruz. Bu nedenle tabu konusunu, hele Türkiye için, 
bütün bu toplumsal, siyasal dönüşümlerden kopararak 

' ele alınak mümkün değil. Mümkün olmamasınm bir 
diğer nedeni de bence şu: Bana göre tabu iki boyutta 
yaşanıyor, bir doğrudan tabular var, bir de dolaylı 
tabular var. Doğrudan tabular normlarla, sistematiklerle 
ortaya koyulmuş şeyler. Dolaylı olarak da sanatın 
üretilme biçimleri şeklinde veya toplumun içdinamikleri 
şeklinde yaşanan bazı tabular var. Islam sanatının 
gelişme evrelerinde belli kahpların, mazmunlann ortaya 
çıkması bence bir tür tabu. Onların dışına çıktığınız 
zaman sanatsal üretirninizde tabunun dışına 
çıkıyorsunuz. Divan edebiyatından bir başka edebiyata 
geçtiğiniz zaman bir tür tabuyu aşıyorsünuz. 

Dolayısıyla tabu bu doğrudan ve dolaylı tabular 
olgusuyla birlikte düşünülünce toplumlar ve o 
toplumlarda yaşayan bireyler için bazı yaşama 
kolaylıkları da getiriyor ve sorun zaten tabuları yıkmaya 
kalktığınız zaman bu yaşama kolaylıklarınm da ortadan 
kalkmasından kaynaklanıyor ve iç tartışma, iç gerilimler 
bu noktada kendisini gösteriyor. Yine bu mantığı 
sürdürdüğünüz zaman şöyle bir şeyle de 
karşılaşabiliyorsunuz: bence bugün Türkiye'de sanatın 
kendisi hala bir tür dolaylı tabudur. Toplumun kendi 
kendisine ürettiği, kendi kendisine tükettiği, kendi iç 
gereksinimini karşıladığı bir sanatsal düzlem vardır, 
sanatsal gerçeklik vardır. 'Ama özgül olarak üretilmiş 
sanatla toplumunun bütünleşmesine baktığınız vakit 
orada çok etkili olan, çok geniş bir alana yayılan bir 
ilişki göremezsiniz. Dolayısıyla bir sanatçının sanatsal 
düzlemde yerleşik kuralların, ilişkilerin, nesnelliklerin 
ötesine geçen bir üslupla sanat yapması zaten bir tür 
tabuların üstüne yürümesi oluyor. Bu bence illa 
pornografinin üstüne gitmek, ya da bir başka kavramın 
üstüne gitmek zorunda da bırakmıyor sanatçıyı. 
Dolayısıyla sanıyorum, tabunun içeriden bakmak 
düşüncesini, ve tabunun yaşama içselleştirilmiş tepkisi 
olduğunu görmek gerekiyor. Bu anlamda 80'lerden ve 



erken 90'lardan sonra böyle bir düzlem insanlığın önüne 
geldi. Biz kendi kapalı alanlarımızla yetinmek zorunda 
değiliz. Bunun dışına çıkmakta da büyük sakmcalar, 
tehlikeler olmayabilir, dolayısıyla dışarıya doğru 
yönelelim. Bu içsellikten dışsallığa doğru geçiş bence 
tabu konusunun sanatsal veya başka bağlamda 1994'te 
üstüne oturtulacağı ana zeminlerden birisidir. Artık 
onun içsel ilişkileri kırılmaya başlayıp dünyanın belli 
coğrafyalarında da dışsallıklarla bütünleşmiştir. Yine 
bence bu bağlamda tarihten coğrafyaya geçiş de ele 
alınabilir. Tarih biraz daha içeriden bakmak olanağı 
verirken, coğrafyalar arası ilişkiler tutulabilen, kontrol 
edilebilen ilişkiler olmaktan çıkıyor. Son olarak da şunu 
ifade edeyim: Teknolojinin tabunun belki bir alt veya 
üst kavramı olan sansürle birlikte ortaya çıkan düzeni 
bozmakta çok önemli bir etkisi olmuştur. Türkiye'de 
çok sistematik olarak bir dolaylı tabulaştırma, dolaylı 
sansür uygulaması vardı. TRT tek kanaldan televizyon 
yaynıı yaparak bütün bu alanı denetleyebiliyordu ve 
dolayısıyla belli bir bilinç oluşturmasını bu yoldan 
dolaylı bir tür tabu oluşturarak yapabiliyordu. Oysa 
uydu yayınların gelişmesi ile birlikte teknoloji bu 
meseleyi ortadan kaldırdı. Onüne geçilemez bir 
olanaklar zinciri ortaya koydu. Bu da belki içsellikten 
dışsalhğa doğru gidişte önemli bir aşama olarak tespit 
edilebilir. 1980'ler yine bence buna bağlı kalarak meta 
anlatıların, metaresilerin ortadan kaldırılmasını tartıştı, 
bu bir düşünce sistematiği, düşünce ekolü olmaya doğru 
gitti ama çok kısa bir süre sonra metaresilerin ortadan 
kalktığını söyleyen söylemlerin kendileri bir tür 
kalıplaşmalara dönüştüler. Lyotard'a yapılan itiraz ve bu 
tükenme veya ortadan kalkma yerine hazmedilme 
kavramının üretilmeye çahşılması da aslında tabuların 
veya sistematik yaklaşımların bir çnpıda ortadan 
kaldırılamayacağını, bunun toplumsal, bireysel, belki 
bir ölçüde de içgüdüsel tepkimeyle ortaya çıkan tavır 
olduğunu göstermesi açısından bence önemli. Eğer 
sanatın ekseni etrafında kalarak bu konuyu tartışacaksak 
toplumsal ve bir ölçüde de küresel oluşumlar 
bağlamından konuyu soyutlamak bana güç görünüyor. 
Buna bağh olarak da içsellik dışsallık etkileşiminden 
soyutlayarak tabuların herhangi bir düzlemde ele 
alınabileceği kanısında değilim. ' 

H. ÜNAL NALBANTOĞLU 
Deniz Şengel'in katkısına teşekkür ederim. Sanatın 
kendisinin göreli özerk ve üstbelirlenen bir alan 
olduğunu kendi hesabıma hep kafamm içinde 
tutuyordum. Yaşam ve kültürel bilinçaltında bunlar 
olmadan zaten sanat olamaz, ama sanat da buna 
indirgenemez. Bir de burada vurgulanmayan şeylerden 
bir tanesi sanatın --burada tamamen Lukacs'a 
dayanacağım—— kendisinin aslında tamamen insanlıktan 
söz ediyor ohnasıdır, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, 
yani antropomorfik, insanbiçimci, insanmerkezci 
olmasıdır. Fakat öte yandan gene bir dolayım ve 
uzaklaşım içinde, günlük yaşam, dil ,ve düşünceden 
uzaklaşan şeyler —-bizlerin uzmanlık dillerinde 
yaptığımız, sosyoloji, fizik, kimya gibi-- tamamen 
insanbiçimcilik ve insanm'erkezcilikten uzaklaşma 
yöneliminde olan şeyler var. Ben bir anlamda onu 
burada da seziyorum. Ilhan Tekeli de söz etti: 
epistemoloji, bilim düzeyi ve sanat pratiğinde 

olanlardan. Aslında burada bir farkhhk var ve bu 
farklılığın getireceği bir çekişme de olmalı. Bundan bir 
ortak ürün çıkacaktır. Bu 'kavram çerçevesi' burada 
söylenenlerle değişecektir. Vurgulamak istediğim 
şeylerin bir tanesinden Hasan Bülent Kahraman da söz . 
etti: Metaresileri yani üstanlatıları ortadan kaldırmaya 
yönelik anlatılar bir ara baskın çıkar gibi oldular fakat 
birdenbire kendileri bir üstanlatı olma tehlikesiyle 
karşılaştılar. Ama bu hemen hemen her alan için doğru. 
Şundan da söz edildi: Tabular yaşama kolaylıkları 
getirir, gerçekten de öyledir. Ama o noktadan sonra 
yaratıcılığı kışkırtmazlar. Parçalanan, gösterimlere 
indirgenen, sembole dayanan bir dünyada sanat bir 
altdüzlem haline geldiğinde sanatçı ne yapabilir? Benim 
başağrılarımdan bir tanesi bu. Artık bilişselden kopan, 
siyasetten, etikten kopan şeyleri sanatın sırtına 
yüklüyorsunuz. Fakat öte yandan da teknolojileriyle 
tabuları yıktığını düşündüğümüz bir kültür endüstrisi 
var. Ama Amerika'ya bakalım; kültür endüstrisi bir şey 
yıkmıyor, varolan düzen devam ediyor, varolan politika 
devam ediyor, yani incelikler kazanıyor. Oznelliğe 
indirgenen bir _çağ, bir yandan da sübjektiviteyi yok 
eden bir çağ. Ote yandan da sürekli olarak bu 
öznelliğin içinde düşünülmeye başlanan sanatın 
tepesine binen bir meta ekonomisi ve metanın fetişizmi 
olayı var. Ben bu tehlikeyi bizim ve bizim gibi ülkeler 
için de görüyorum. 

UĞUR TANYELİ 
Ben sadece Bedri Baykam'ın söylediğine bir küçük 
itirazda bulunacaktım. Biz gündelik politikanın 
labirentlerine burada dalmayalım, anlamı da yok. Refah 
Partisi'ni tartışmak istersek Türkiye'de lümpen 
tutuculuğu tartışmaya başlarız. Doğrusu bu tabu değil 
bir kere. T_abu konusu bambaşka bir konu, Deniz Şengel 
de sözünü ettiği için bir kez daha gündeme 
getirrneyeyim ama tabu başka, sansür başka, önyargılar 
başka, paradigmalar başka. Ya bunların adını koyahm, 
hepsini birden tartışalım, ya da sadece tabuyu tartışalım. 
Ama gündelik politikayı hiçbir biçimde gündeme 
getirmemeyi öneriyorum. 

İLHAN TEKELİ 
Bir kavram alanım oluşturmamız gerekiyor, yani tabu, 
sansür, sınır, norm vs. bunların birbirleriyle 
benzerlikleri, farklılıkları konusunda bir kavram alanı 
oluşturursak daha hassas, daha duyarlı düşünme 

- olanağımız olacak. Uç boyut açısından bakmak önemli.. 
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Birincisi, yasaklar, kurallar, tabular dediğimiz şeylerin 
entersübjektif olarak oluşanları var, yani toplumun 
karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkanları var. Bir başka 
grupta ise toplumdaki bazı güç gruplarının koydukları 
--belki yasak buna daha uygun» tabular var. Bu ikilem 
yani entersübjektif olarak ortaya konulana o' toplumun 
içinde yaşayan bir bireyin karşı çıkması, onu kabul 
etmesi veya sanatçının onunla uğraşma biçimleriyle bir 
güç grubunun zorlayarak koyduğuna karşı çıkması ve 
onunla uğraşmasında farklılıklar vardır diye 
düşünüyorum. Ama ne olursa olsun tabuyla uğraşma 
dediğimizde karşımızda bir de bireysel bir yan var 
çünkü hele o entersübjektif olarak oluşmuş yasaklar, 
sınırlar sözkonusuysa, o entersübjektivitenin dışına 



çıkıp onu farkedebilen bir kişiye ihtiyacımız var ki 
onunla uğraşabilsin. Işte belki sanatçının özgünlüğünün 
ön plana çıkabilmesi bu noktada beliriyor. Bu kopuş 
Unal N albantoğlu'nun dediği gibi metalaşan bir Öznellik 
mi, değil mi diye bir başka ayrımı da sormak gerekiyor. 
Bence böyle bazı temel boyutlar üstünde kavram 
alanımızı kurabilirsek, bundan sonra daha net olarak 
düşünebiliriz. — 

MEHMET ERGÜVEN 
Kural, sansür ve tabu; bu üç kavram arasında mutlaka 
sınır çizgisinin net olarak belirlenmesi gerekiyor. Kural 
sanatın Özel, özgün bir sorunu. Her sanatçı istediği 
andan itibaren kuralları çiğneyebilir, bu konuda 
özgürdür. Nitekim bütün yeni atılımlar varolan, 
devralınmış kategorilerin, kuralların çiğnenmesiyle 
sanat tarihinde ortaya çıkar ve buna kimse müdahale 
edemez. Yasaklara, sansürlere gelince bu sanıyorum 
hukuksal bir kavram. Bir biçimde tartışması belli 
mercilerde yapıldıktan sonra bu da değiştirilebilir. Yani 

- bugün diyelim ki Kültür Bakanlığı'na bağlı birimlerde, 
Devlet Tiyatroları'nda, Operaları'nda birtakım 
mizansenlerin, uygulamaların tartışmayla, diyalogla 
değiştirilmesi, aşılması mümkündür. Ama tabuya 
gelince, sanıyorum burada kolektif bilinç niteliğini 
kapsayan daha ağır, kolay kolay kimsenin 
değiştiremeyeceği yasaklar söz konusu. Sanat ve tabu 
konusunda tartışmalanmızı yürüteceksek, kuralları ve 
bu anlamdaki sansürleri mutlaka bir tarafa bırakıp, bizi 
çok daha kapsayıcı bir biçimde bağlayan tabular 
üzerinde durmakta fayda var. Bu açıdan yaklaştığınız 
zaman tabuyu bir sınırlama değil, özgürlük özlemi ıçin 
bir motivasyon olarak ele almak gerekiyor. Öte taraftan 
biz tabuları yıktıkça mutlu olmuyoruz, daha doğrusu 
tabuları yıkmak için sanat yapmıyoruz ama kimi zaman 
yeni ifade biçimleri, yeni bir anlatım olanağı ararken bir 
de bakıyorsunuz ki karşınıza tabunun katı kuralları 
çıkıyor, daha doğrusu tabu sizi engelliyor. Ben bizzat 
bunu kendi meslek yaşantımda birçok kez yaşadım. 
Birkaç yıl önce 'Midas'ın Kulakları'nı sahneye koyarken 
orada bir mizansen gereği keçiler korosunun 
berberbaşının ayağını gıdıklayarak güldürmesi 
gerekiyordu. "Yala, yala! " sözleri metinde geçiyordu ve 
bu mizansen doğrudan doğruya metnin yazarı Güngör 
Dilmen tarafından verilmiş. Ben bunu sahnede 
uygulayamadım. Birçok tartışmalar oldu ve sonuçta 
müdürlük, başka makamlar araya girdi. "Yala! " derken 
hanımların ayağını yalıyor gibi yapmalarmın çok ters 
çağrışıma yol açtığı gerekçesiyle ben bu mizanseni 
kaldırmak zorunda kaldım. Bu en basit bir örnek. 
Çağdaş resim sanatında Bedri Baykam sürekli olarak bu 
konularla ilgili yazıyor ve çok iyi biliyor. 
Performanslardan Fluxus'a kadar birçok uygulama artık 
Batı sanatında doğrudan doğruya sahnede uygulama 
alanı bulmuş etkinliklerdir. Bugün eğer Taller 
tiyatrosunda Jurgen Frich'in bir çalışmasını izlerseniz, 
ya da Brook Tiyatro'da Klaus Baimann'dan bir klasik 

. Schiller, Moliere oyunu izlediğiniz zaman rahatlıkla bir 
anda sahne estetiği açısından performans ya da 
Fluxus'la aym ortak payday1 bölüşen uygulamalara 
tanık oluyorsunuz. Diyelim ki önümüzdeki yıl ben Don 
Giovanni'yi sahneye koyacağım, burada doğrudan 
doğruya ses ve jestin ötesinde insan bedenini ——çünkü 
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çıplak gövde de bir anlatım aracıdır—— kullanmaya 
kalkıştığım andan itibaren yer yerinden oynayacaktır. 
Zaten düşünmek bile imkansız, sahnede iki insanı 
çıplak oynatma imkanım yok. Diyeceksiniz ki önemli 
mi? Çıplak bir vücudun da ifade aracı olabileceğini 
düşünüyorsak, önemli. Ben sahnede insanların çıplak da 
oynayabileceğine inanan bir insanım. Bir 3.Dünya 
ülkesindeki yani bugün Türkiye'deki tabuyla, Amerika 
veya Almanya'daki tabu aynı şey değil. Bizim 
karşılaştığımız çok daha farklı sorunlar var. Türkiye'de 
varolan tabuların hiç değilse zorlanması, ——-Batı'da 
olduğu gibi uç noktaya götürülüp tamamıyla 
aşılmasından söz etmiyorum ama -— en azından, hatta 
ulusallaştırılmış tabu diyerek, bazı oyunlar, bazı 
eserlerin sahneye konulması mümkün. Ya da bir 
performans olabilir. Mesela içeriği bakımından da, 
uygulaması yönünden de Genet'nin "B alkon" adlı 
eserini Istanbul'dan bir grup arkadaşla çahşabiliriz. 

TANSU AÇIK 
Tabu paradigma, sınır, yasak, sınırlamayla neredeyse 
eşanlamlı olarak birbirinin yerine geçebilir 
sözcüklerrniş gibi kullanıldı. Benim kafamda şöyle bir 
soru vardı: Tabu sözcüğü niçin Kaptan Cook'un 
günlüğünden sonra 19.yüzyılda Batı dillerinde anlamlı 
hale geldi; dinsel bir alandan daha sınırlı bir alanı 
gösterir oldu? Tabuda Deniz Şengel' ın de bahsettiği gibi 
insanbilim alanında ikili bir kök var. Bir yandan kirlilik, 
deyinme, deyme, yasak, sınırlama varken, çok önemli 
bir tarafı tabu nesnesinin 'kut' yüklü oluşu. Benzer bir 
kavram Latinlerde, Yunanlılarda da vardır: 'sakel', 
'sakra', 'sakrum'. Tektanrılı dinlerde yalnız kutsallık dile 
getirecek olan bu kavram veya Yunanlılarda 'hagnos', 
Türkçeye geçmiş biçimiyle 'ayo' veya 'aya' kutsallık dile 
getirmezden önce bu ikili kökü taşıyordu. Sakel, sakra, 
sakrum dinsel anlamda küfr olduğu gibi kut yüklü 
olmaktır da. Hagnos da aynı biçimde kutsal bir 
nesnedir, ama kirlilik kavramını da içerir; böyle bir ikili 
kök. Yalnız tektanrılı dinlerde yalnızca kut kısmı baskın 
olacak, belki bununla ilişkili olarak 19. yüzyılda 
insanbilimlerinden ödünç böyle bir kavram alınıyor. 
Ama bugün gördüğüm, Ingilizce’ de de kullanıldığı 
bağlamlara bakıldığında, yalnızca yasaklama dile 
gelmemiş, birtakım yasakları imler olarak kullanılıyor. 

MEHMET KÜÇÜK 
Ben sayın Bedri Baykam ve Deniz Şengel'in 
müdahalelerine ve Uğur Tanyeli' nin ona karşı 
söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Giderek daha 
çok açıklığa kavuşmaya başladı ki, bir yandan ışe İlhan 
Tekeli' nin "toplum zaten bir sınırlamalar dizisinden 
ibarettir" sözünde de ifade ettiği gibi daha soyut, felsefi,, 
antropolojik ve epistemolojik düzende konunun 
tartışılması konusunda talepler ve görüşler var. Bir 
yandan da ayaklarımızı biraz daha yere bastıran talepler 
ki onları da Uğur Tanyeli gündelik politikanın 
girdapları olarak adlandırdı. Bence gruplandırma 
konusunda karşımıza bir şey çıkıyor. Bir yandan 
sanatsal pratiklerin kendisine ilişkin birtakım 
yasaklamalarla başka bir düzende yasaklamalar olurken 
sanatın nesnesi olduğunda birtakım şeylerin _ 
yasaklanması şöyle dursun, sergilerin açılabildiği, para 



kazanılabilen, ün yapılabilen bir pratik düzlem var. Her 
ne kadar 1994'de Türkiye'de yaşıyorsak da, daha 
açılıştan, Ali Akay'ın ilk sözlerinden itibaren bir gerçek 
de var: sosyolojiyle, felsefeyle, antropolojiyle 
ilgilenmeye başladığınız anda ister istemez, ulusal, 
dinsel, etnik sınır tammayan, evrensel bilmeye haiz bir 
biliş Öznesi oluyorsunuz. Bir yandan da sizi gündelik 
kurumsal ilişkilerinizde, gündelik pratiklerinizde 
bağlayan noktalar var. Işte bence gruplandırma bu ıki 
kaba çizgiyi kerteriz alarak başlayabilir. Bu 
düzenlenmesi düşünülen etkinliklere bir taslak olabilir. 
Bunun dışmda Bahattin Akşit' ın ahlaktaki transgresyon 
ibaresini açmasını rica ediyorum ve onun bana 
esinlendirdiği bir şeyle yine o felsefi— antropolojik 
düzleme dahil olması kaydıyla onu da sempozyumun 
temalarına ek olarak önermek istiyorum: Sanatm bizzat 
icra edildiği koşullarla, yani bu kurumsal, ulus-devlet 
smırları içerisindeki bağh olduğı birtakım kamularla 
ilişkilerinin tartışılması, birincisi bu. Bununla ilişkili 
olarak kitle kültürü arasındaki geçişkenlikler 
tartışılabilir, hatta bu belki kitsch ve grafik realizme de 
eklemlenebilir. Mesela buradaki kitsch tanımlaması bile 
sanat pratikleri cemaatinin ortaya koyduğu bir 
otoritenin adlandırmasıdır. Bizzat sanat pratiklerini icra 
edenlerin ve bunları anlamlandıranların, edebiyat 
sosyologlarının, daha çok kültür eleştirmenlerinin 
diyelim, söylemleriyle birtakım sanat olmayan, sanatın 
taklidi olan "kitschdir bu" ya da "alt kültür aşağı 
kültürdür" şeklindeki sınıflandırma ve sınırlandırmaları 
yaratan paratiklerin ve aralarındaki ilişkilerin de 
tartışılmasını öneriyorum. 

BEDRİ BAYKAM 
Belki sabah burada konuşurken kendi küçük tabumuzu 
da ürettik: Hangisi günlük politika, hangisi felsefi 
tartışma, hangisine dokunalım, hangisine dokunmak 
yasak gibi. Bir yerde günlük politika dediğimiz şeyler 
esasında yaşadığımız çağda, gazetede veya yaşamda 
göründüklerinden çok daha genel eğilimleri gösterirler. 
Bir yerde tutuculuk, yasaklar, dinsel baskı, ve öte yanda 
bu dinsel baskıya karşı toplumun tepkileri, ileriye 
gitmek isteyen, bilimi, sanatı, yaratıcılığı veya 
bilinçaltını devreye sokmak isteyenlerin dürtüleri 
sürekli bir çekişme yaratır. Konu günlük politika değil; 
0 günlük politika gibi görünen şeyler esasında yaşamın 
tarih ötesi, sınır ötesi genelinin ta kendisi. Geleneksel 
örf ve adetlerimize ters düşen davranışlar, örneğin 
Amerikalı sevgilisi olan bir öğretim üyesi basıhp 
gazetede haber olabiliyor. Bu günlük hayata geçmiş gibi 
görünen bir şey ama esasında genel kavrarrılar ve genel 
örf, adet ve bunlarla sosyolojik olarak bağlantılı. Biz 
bunu yalnız felsefe yazarlarının toplantısı haline 
getirirsek gerçek hayattan koparız ve SAN ART'ın 
kitlelere de olayı taşıyan hedefinden saparız çünkü bir 
yerde sanat kavramları yaşama taşır, halka, tartışmaya, 
görselliğe taşır. Onun için ben bunu bırakmamamız 
gerektiği konusunda ısrar ediyorum. Cinsellik, din, 
sanat ve özgürlük konularının getirdiği dörtgen 
konunun ta kendisidir ve onun için bunun gerçek 
hayata yansıınalarından kaçmamamız lazımdır. 
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BAHATTİN AKŞİT 
Bana yöneltilen sorunun cevabım bilmiyorum ama onu 
vesile sayıp başka bir şey söyleyeceğim. Bilişsel 
alandaki sınıraşmanm ürünü bilgi; duygusal alandaki ise 
sanat ve burada farklı tür doyumlar olabilir. Ama etik 
alandaki sınıraşamanın ürünü nedir? Bilişsel, siyasal ya 
da sanatsal olarak üçe parçalanma -—ben burada dört 
diyorum çünkü din tamamen dışarıda bırakılmış. Bu 
dört alanda sınırların koyulması mı etik alanı 
oluşturuyor? Etik alan sınır koymamn kendisi mi? 
Dolayısı ile etik her alanın yapılanması, onun 
trans gresyonu ise kaos mu? 

Esasında başka bir tartışmaya değinmek istiyorum. 
Günlük politikayı dışarıda bırakmak tabu tartışmasında 
ne kadar geçerli? Din sosyolojisinden yola çıkarak ben 
Türkiye'de dört dönem görüyorum ve bugünlerde de 
yeni bir döneme gireceğiz. 1995'te bu sempozyumu 
şimdiki dönemde mi, yoksa başka bir dönemde mi 
yapacağız sorusu var ve bence çok acil. Sözünü 
ettiğimiz 0 dört alanda Orta Çağ bir anlamda din 
alanının bütün diğer alanlara baskın ohnasıdır. Bütünlük 
Orta çağda dinin hegemonyası altında sağlanmış. 
Osmanlı tarihine baktığımız zaman bu l9.yüzyılda 
parçalanıyor ve 19.yüzyılın sonlarında, 20.yüzyılın 
başında epey bir çoğulculuk var. Sonra biliyorsunuz 
1923-24 sonras1 bilişsel, laik, teknolojik alanın 
hegemonyası kuruluyor; üçüncü dönem de öyle bir 
dönem. Oyle görünüyor ki 50'lerden itibaren de, hele 
70'lerde hakim olan bilişsel paradigmalarm kırılmasıyla 
yeniden bir çoğulculuğa doğru, dördüncü bir döneme 
girdik ve son beş—on yıldır onu yaşıyoruz. Fakat bu 
ekonomik krizle birlikte önümüzde çok ciddi üç 
alternatif görüyorum. Sanat bunlardan hangisinin 
içinde yer alacak? Ikisi 'delinking' (ayrıştırma) 
alternatifi, birisi şirndikinin devamı. 'Delinking'ler ise 
Refah'lı bir 'delinking' mi yoksa dünya sisteminden 
askeri bir 'delinking' mi? Türkiye'de çoğulcu, 
demokratik sistemin siyasal düzeyde ve tabii bilim, 
sanat, vs. düzeyinde de yerleştirilebilmesi için hem 
3.dönem dediğim laik, bilişsel, teknolojik 
hegemonyacılığın, tekçiliğin kırılması (çünkü o en 
sonunda askeri diktatörlüğe gidiyor), hem de 
1.dönemden gelen ve şimdi yeniden elektrosistemin 
sonucunda ortaya çıkacakmış gibi görünen bir dinsel 
altenatifin de birbirlerine karşıt, kendilerini savunmak 
üzere demokrasiyi uzlaşılacak bir alan olarak görmeleri 
gerekiyor. Günlük politikayı ve bu politik alternatifleri 
ciddi ciddi düşünüp, bu tartışmalarımızı onun içine 
oturtahm diyorum. 

H. ÜNAL NALBANTOĞLU 
İlhan Tekeli bazı tabuların özneler arası, entersübjektif, 
öbürlerinin güç gruplarınca hegemonyaları için . 
koydukları yasaklar olduğunu söyledi, bir de bireysel 
yanda içselleştirilmiş tabulardan söz etti. Düşünen kişi 
kendisine, kendi tabularına da mesafe koyan ve buna 
dışarıdan da bakmaya çalışan bir ınsan ve Ilhan "bunun 
dışına çıkabilen kişiye gerek var, mesela sanatın _ 
özgünlüğü konusu da burada ele alnıabilir" dedi. 
Çağımızın öznelcilik çağı olmasmın getirdiği şeylerden 
bir tanesi de 18.yüzyılda bile kullanılan dehâ kavramı; 



yaratıcılık kavramının kişisel sanatçı yaratıcılığına _ 
indirgenmesi tehlikesi. Biz hala bu kısır döngü içinde 
dolaşıyoruz gibime geliyor. Bahattin Akşit'in de sözünü 
ettiği bu üç tane kognitif, yani bilişselin, siyasi-etik 
olanın, duygusal, içgüdüsel, libidinal olanların 
birbirinden ayrıldığı dünyada sanat böyle dar bir alana 
sıkışınca dehâ kavramı gibi, yaratan kavramı da 
kolektifliğinden sıyrılıp bireye indirgeniyor. Ama bu 
bütün çağımızı niteleyen bir şey. Sürekli bunun tehdidi 
altında yaşadığımız için ve kapitalist ekonomi, meta 
fetişizmi bu tehlikeyi de üstümüze yıktığına göre, bunu 
aşmak için acaba ne yapabiliriz? Sanat yapıtının ve 
izleyenin, sanat yapıtını yaratanın gerisindeki sanat 
olayını Türkiye çerçevesinde, kendi koşullarımızda ve 
de Doğu/Batı ayrımı gibi ikili kartezyen olan şeyleri 
aşarak nasıl gerçekleştirebiliriz? SANARTın bu yeni 
döneminde böyle bir kaygıyı dile getirelim istedik. Bu 
deha kavramını Adorno estetik teorisinde çok açık bir 
şekilde anlatıyor. l8.yüzyılda dahi dehâ kavramından, 
yaratıcılıktan söz edilirken doğaya uygun olarak 
(fiziksel doğa da dahil) herkesin dehâ olma şansının 
bulunduğu kavramı hakim. 19.yüzyılın ve 20.yüzyılın 
içine aktığınız anda onu isimlerin üstüne 
iğneliyorsunuz. Tabii isimler önemli, isimler yaratıyor, 
yapıyor ama yapı süreci içinde de kendi ismini, kendi 
kimliğini ve farklılığını üretiyor. Bence o sürece biraz 
daha ağırlık vermek önemli olabilir. 

'Kitsch'le ilgili bir konu da var. Adorno kitsch'e 'sugary 
trash' (tatlı çöp) diyor, "bu kavramın ortaya çıkmasımn 
sebebi aslında bir estetik tabudur" diyor. Altını da 
çiziyor, "tabudur bu" diyor. Çünkü "güzel ve çirkinlik 
kavramlarının birbiriyle olan diyalektiğini ele alan bir 
tabunun eseri olarak bir şeye kitsch deniliyor" diyor. 
Tatlı ama atılabilir de. Buna da değinmek istedim. 

MAHMUT MUTMAN 
Unal N albanto ğlu'nu tamamlayacak bir iki şey 
söylemek istiyorum. Teknoloji sözünü şöyle bir 
bağlamda kullandım: Modern sanatın teknolojiyle bir 
tür ilişkisi olduğunu varsayarsak, modern sanatla, 
çağdaş sanatla ya da postmodern çağdaş sanatla ilgili 
her insanın ilk kavram olarak edineceği şeylerden bir 
tanesi çağdaş sanatın teknolojiyle bir şekilde ilgisi 
olması. Bu anlamda teknolojinin bence ilginç bir yönü 
var, sanatın da bir şekilde paylaştığı bir yön: Modern ve 
postmodern dediğimiz toplumlar aynı zamanda 
kapitalist toplumlar. Kapitalizmin de özselliğinin, diğer 
toplum biçimlerinden onu farklı kılan şeyin, sınırlarının 
kendisine içsel olması ise bu kapitalizmin bir anlamda 
hep kendini geçerek, kendini yeniden üreten bir 
toplumsalhk biçimi olmasının nedeni. Teknolojiyle 
sanatın o bağlamda tabu dediğimiz şeyi sürekli geçen 
ve sürekli tabuları ortadan kaldıran, tabuları arkaizmler 
haline getiren bir özelliği olması bağlamında sanat, 
teknoloji ve tabu arasında ilişki kuran bir tartışma 
oluşturulabilir. 

ALİ AKAY _ . 
Mahmut Mutman'ın veya Uğur Tanyeli'nin söylediği de 
galiba bu bağlamda idi. Simülasyon dünyası içine 
girilirken, teknolojiyle bağıntısını kurarsak, 0 dünyanın 

içindeki yeni tabular neler olacak sorusu belki bu alt. 
gruplardan birine bağlı olabilir', veya alt grupların bir 
eklemlenmesi haline gelebilir. 

ESRA AKCAN 
Tabuları tartıştığımız bir ortamda totemler de bence 
tartışma konusu olmalı. Modern dünyanın neleri yeni 
“tabular olarak ürettiği gibi, neleri totemleştirdiğini de 
ele almalıyız. Omeğin teknoloji aynı zamanda bir totem 
olmuyor mu, ya da para artık bir totem değil mi? 
Dolayısıyla totem de tabuyla beraber tartışılması 
gereken bir konu gibi geliyor bana. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
Ben yine bir iki noktanın üstünde durmak istiyorum, bir 
tanesi şu: biraz daha popüler düzlemde konuşmak 
gerekirse her alanın kendi içinde tabusu var. O zaman 
ne tür tabular üzerinde konuşulacak veya tartışılacak? 
Tabu kavramının epistemolojisi mi söz konusu edilecek, 
yoksa onun çeşitli alt alanlara göndermeleri üstünde mi 
durulacak? Bunu şunun için soruyorum; daha önce 
konuşan kişiler Amerikan toplumunun tabusunun, 
Ingiliz, Alman, Fransız toplumunun tabusunun başka 
olduğunu söylediler. Daha sonra da kolektif bilinçle, 
bilinçaltıyla bir ilişkisi olduğuna değindiler. Hem 
kolektif bilinçaltından söz edip, hem de ondan sonra 
toplumdan topluma çok büyük değişme keskinlikleri 
gösteren bir tabu kavramının etrafında kalmak 
bambaşka bir boyut getirir. Içinde yaşadığımız 
toplumun özgün, otantik, antropolojik tabusu var mı? 
Bu ciddi bir konu. Yani biz cinsel tabulardan söz 
ediyoruz, bunlar Islami tabular olabilir, bunun bu 

_ toplumu oluşturan insanların kendi geçmişleri, 
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antropolojileri itibariyle ne kadar önem atfettiğinin 
üstünde durmak lazım. Çünkü değişen, dönüşen zaman 
içinde bakıldığı zaman, az önce Unal Nalbantoğlu'nun 
değindiği gibi bir Doğu/Batı kartezyen ikili karşıtlığı 
ortaya çıkıyor ve sanki içinde yaşadığımız yakın 
dönemin temel tabusu buymuş gibi geliyor. Ama 
buradan da baktığınız zaman sorunu sadece Doğu/Batı 
gibi iki büyük kanavanın üstünde dondurmak mümkün 
değil. Onun da alt katmanlarına (ilerlemecilik/tutuculuk 
gibi, teknolojizm ve onun karşısına yerleştirilebilecek 
bir başka kavram gibi) inmek gerekiyor. Yine Unal 
Nalbantoğlu temel vurgunun mutlaka sanata yapılması 
gerektiğini söyledi. Burada bütün bunlarla sanatı 
birlikte ele almak, dönüştürmek nasıl mümkün olabilir? 
Ben hala bu konuda yeteri kadar net, berrak bir şey 
söylenebileceği kanısında değilim. Eğer tabuyu biraz- 
daha genişletip, toplumu belirleyen normları da içine 
alan bir üst kavram gibi görürsek, o zaman Ilhan 
Tekeli'nin yaptığı tanım çerçevesinde sanatçının daha 
işe başladığı andan itibaren tabuyla yüzyüze geldiğini 
ve kendi varoluşunu onunla ayakları üstüne diktiğini 
düşünüyorum. Yoksa tabuyu mutlaka sanatçının 
bünyesinde bir tür putkırıcılık gibi ele almak çok da 
anlamlı değil. O, Muhammed'den Nazım Hikmet'in 
"Putları kırıyoruz" hareketine kadar, oradan belki Jeff 
Koons'a yahut Mapplethorpe'a kadar uzanan çok geniş 
bir alan. Bunların hepsinin kendi üzerinde durdukları 
alanın özgün epistemolojileri var. O zaman tartışma 
bundan böyle daha özgül alanlarda mı sürdürülmeli, 



mesela 'teknoloji ve tabu', 'siınulasyonlar dönemi ve 
tabu' gibi postmodernist bir dönemin getireceği 
muhtemel tabular gibi kavramlar etrafında mı kalmah, 
yoksa hala çok genel bir epistemoloji olarak tabu - 
kavramının kendisi çevresinde rrıi dönmeli? 

JALE ERZEN 
Sanatçı veya üreten insan, biçim ortaya koyan kişi 
tabularla nasıl başa çıkıyor, ne tür alternatifleri var? 
Orneğin Endonezya insanları oraya Müslümanlık 
gitmeden önce Budist ve Hindu inançlarıyla ihtiyaçları 
olan kendi geleneklerini aktarmak için birtakım resimler 
yapıyorlar; Bu resimlerin onların kültürlerinin yaşaması, 
gelişmesi için çok önemli bir işlevi vardı. 
Müslümanlıkla beraber figürü betimleme yasağı gelince 
ne yaptılar? Bu gün gördüğümüz fantastik imajlar 
ortaya çıktı. Bu, tabunun ne şekilde sanata 
dönüştüğünü, veya tabuyla nasıl başa çıkıldığını 
gösteren bir örnek. Belki çok bilinçli olarak yapılmıyor, 
yani bilinçli olarak ortaya bir kural konmuyor. Daha 
çok bir ihtiyacın kendiliğinden biçime dönüşmesi ve 
maddenin manipule edilmesi şeklinde gerçekleşiyor. 
Burada tabunun getirdiği bir transgresyon ve aynı 
zamanda bunun getirdiği bir dönüşüm ortaya çıkıyor. 
Bizans'ta ikonoklast dönemde yine ikonlar yapılıyor, 
ama nasıl? Ne yapıyor 0 günün sanatçısı? Bu sefer 
karalama tekniği dediğimiz bir tekniği kullanıyor. Bir 
şeyi yazdığınızda ve kimsenin okumasını 
istemediğinizde, onun hemen üstünü kapamanız gibi 
İsa'nın yüzünün üzerine karalarrmşçasına bir Haç 
koyuyor, yani onu bir şekilde kapatıyor, gizliyor. Hasan 
Bülent Kahraman'la birlikte Jeff Koons'un son derece 
erotik, yani cinsel eylemin büyütülerek gösterildiği 
fotoğraflarmı gördük. Kapıda "buraya bundan rahatsız 
olanlar lütfen girmesinler" yazısı vardı. Ve yine 
Bataille'a dönersek cinsel eylemin gizli olması, daha 
kapalı olması her toplum için bugün hala son derece 
geçerli bir şey, belki bazı medya ve kültür 
transformasyonuyla bunun bir seyir alanı haline 
sokulduğu zaman bile biçimsel olarak dönüşüm 
yapılıyor ve gerçekliliği fantastik duruma sokuluyor. 
Jeff Koons ne yapıyor? Ya büyütüyor, ya küçültüyor, ya 
da gerçeği daha gerçek yapıyor, yani 'aberration' izam 
ediyor. Bu belki teknik bir şey ama burada bir dönüşüm 
var. Bir diğer örnek: bir hafta önce Michalengelo'nun 
şimdi restorasyonu yapılan 'Son Hüküm'ünü yakından 
görme fırsatım oldu ve orada Isa'yı gördüm: Inanılmaz 
bir Isa. Aşağıdan da onu görüyorsunuz, fakat bu kadar 
yaklaştığınız zaman Isa katiyen o günkü dinsel 
kavramlardaki bir Isa değil. Michelangelo-orada 
inanılmaz bir transgresyon yapıyor; onun Isa'sı son 
derece fiziksel bir adam. Terleyen, adaleleri şişmiş bir 
Apollo, yakışıklı, güzel, genç, şahane bir adam 
görüyorsunuz. Michelangelo nasıl onu oraya koyabildi? 
Unal Nalbantoğlu'nun dediği gibi Michelangelo bir 
dehâ, ilahî, neredeyse kutsal bir adamdı, bunu bir 
dereceye kadar yapabilirdi. Ama özgürlüğünü 
oluşturabilmek için de Michelangelo bazı şeyler 
yapmıştır. Yani sanat hayatının ilk günlerinden itibaren 
Michelangelo öyle trans gresyonlar yapmıştır ki ’Sonunda 
kendisi kutsal olmuştur bence. Bir şey daha 
söyleyeceğim. Bireysellikten, dehâdan bahsettiniz. 
Sanıyorum bütün dinlerde ve toplumlarda zaten 
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bireycilik kendisi bir tabu. Dehâ fikri buna karşı ortaya 
çıktığında, --Romantikler bunu ileri sürüyorlar—- bu da 
bir tabu kırmaktı. Bugün, özellikle demokratiklik, 
çoğulculuk içinde sanatta yine bu bireycilik ve deha 
kavramı tabu olmaya başladı. Mesela şöyle bir sergi 
teklifi geliyor; yüz tane değişik ülkeden birer tane 
sanatçı seçeceğiz ve bunlar kendileri birer sanat eseri 
yollayacaklar ama bunları biraraya getirip bir tek eser 
ortaya koyacağız. Bunun arkasında müthiş etik bir şey 
yatıyor. Yani bireyciliğin tabu olmasıyla paralel bir şey 
var. Batı/Doğu deniliyor. Kendi yaşantılarım ve 
gördüklerim çerçevesinde ben bugün, tarih boyunca 
dünyada sadece Batı/Doğu değil, iki ayrı toplumun, 
'yiyenler' ve 'aç olanlar' olduğunu ve bunun çok önemli 
bir ayrım olduğunu görüyorum. Bu kitsch'de de ortaya 
çıkıyor. Halk beğenisi dediğimiz şey, varhklı ve 
varhksız olanlar arasındaki ayrım hiç bir zaman 
değişmiyor. Batı/Doğu bence hep Akdeniz'de 
birleşmiştir, Usküp'te de, başka yerlerde de birleşmiştir, 
hala da birleşik olarak yaşamaktadır. Batı/Doğu söylemi 
politik bir söylemdir, sanat alamnda çok da etkili 
ohnamıştır. 

ALI AKAY 
Demin Hasan Bülent Kahraman sanatçınm işe 
başlamadan önce kafasında olan tabulardan bahsetmişti. 
Bir sanatçı işe başlarken, bir ressam tuvalin önüne 
geçtiğinde, tuvalin üzerine zaten kafasındaki çelişkili 
şeyleri koymuş oluyor, fakat bunlar tabular değil. 
Dolayısıyla önyargılar, tabular, klişeler; belki de 
hakikaten bütün bunların ayrımını yapmak gerekecek. 
Ve belki de Tansu Açık'ın söylediği gibi hem kirli 
olanın, hem kutsal olanın birlikte olduğu, yani 
Bataille'daki gibi, bir anlamda hem yasağın hem 
yasakaşmanın birlikte olduğu ve yine Bataille'ın, 
Klossowski'nin ortaya çıkardıkları şey olan 'profan'la 
'sacre' olanın hep birlikte yaşadıkları fikrinden yola 
çıkarak tabu fikri üzerine birtakım yaklaşımlarda 
bulunma imkanı olacak. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
Sanatçının doğrudan doğruya kafasındaki çelişkiyi, 
klişeyi, önyargısını tuvale yansıttığını söylemedim. 
Şunu bir kez daha ifade edeyim: Ben Türkiye gibi bir 
toplumda sanatla uğraşmanın doğrudan doğruya onun 
içinde taşıdığı özellikler nedeniyle bir tür tabukıncı 
işleve sahip olduğunu söylüyorum. Bu çok genel bir 
tanım, böyle düşünmeyenler de var. Yani kendi 
sanatını, varolan sanatsal değerler sisteminin içinden 
yapmaya çahşanlar, onun içinden bakarak üretmeye 
çalışanlar da var. Jale Erzen'in söyledikleriyle birlikte 
düşünülünce galiba mutlak olan, bütün değerlerde 
geçerli olan bir veya iki tabu kategorisi var: biraz 
dinsel, biraz cinsel tabular var. Onun ötesinde tabular 
bir mutlakiyete ve bir değişmezlik ilkesine veya 
özelliğine sahip değil. Tabuları belirleyen dönemler var. 
Dolayısıyla modernizmin içinden doğmuş, onun 
kendisine özgün tabuları var, veya bir başka dönemin 
aynı şekilde getireceği veya getirdiği tabular var. Sanat 
kendi ontolojisi itibariyle, daha önce de söylendiği gibi 
eğer varolamn ötesine geçerek yeni bir şey söylemek 
çabasmdaysa, o takdirde buna başlayan, buna karar 



Veren, bunu oluşturan kişi o aşamada bence tabularla da 
yüzyüze gelmeye başlıyor. Ben bunu o bağlamda 
Söylemiştim. Dahası, eğer biz siyasal, sosyal, kültürel 
normların, paradigmaların, kuralların, alışkanlıkların 
ötesinde tabu kavramından söz edeceksek, o zaman 
ancak onun antropolojisi veya en fazla epistemolojisi 
üstünde durabiliyoruz. Yani onu getirip 
dönemselleştirdiğimiz zaman, mutlaka alt katmanlarıyla 
birlikte ele almalıyız kanısındayım. 

MEHMET ERGUVEN 
Bugün açılış konuşmasında Jale Erzen ve Emin Mahir - 
Balcıoğlu'nun da açıkladıkları gibi iki yıl önce 
SANART'ın çıkış noktası Ankara'nın giderek tıkızlaşan 
sanat ortamına hem bilimsel anlamda, hem de uygulama 
anlamında bir renk getirmek, bir boyut kazandırmaktı. 
Bu çalışmaların bir boyutunda, kuramsal platformda - 
ilerlese bile, mutlaka her bilim adamının gönlünde itiraf 
etse de etmese de bir parça sanatçı olmak yatar. Tabii 
bunun tersi de geçerli; her sanatçı yaptıklarının bir 
biçimde bilimsel platformda, sadece sezgiyle değil, bazı 
somut dayanak noktalarından hareketle yapıldığını 
düşünmek ister. Bunu biliyoruz; bu bir itiraf. Şimdi bu 
durumda ben diyorum ki, bir kısım arkadaşlarımız 
doğal olarak sanat ve tabu konusundaki tartışmaları 
doğrudan doğruya kuramsal platformda yapabilirler. Bu 
tartışmalar kişiler üzerine olabilir, bu Bataille olabilir, 
başka kişiler olabilir ve ohnası gerekir, çünkü çıkış 
noktalanmızdan birisi de bu. Ya da nelerin tabuya 
girdiği konuşulabilir, kısacası başlıklar seçilebilir. Ama 
bizim buradaki bütün arkadaşların bir biçimde aktif 
olarak, yani bilim adamının da, sanatçının da katılacağı 
bir platformu hazırlamamız gerekir diye düşünüyorum. 
Eğer bir eser seçebilirsek --ben yüksek sesle 
düşünüyorum-- Genet'nin 'Balkon' oyunu yapısı gereği 
tabulara çok temas eden bir oyun olduğu için, zaten 
Genet'nin kendisi baştan aşağı ofsayt bir kişi 
olduğundan ve son perdedeki görsel çözümleri 
düşünürsek, seçim için çok elverişli, çok imkanlı bir 
malzeme olabileceğini düşünüyorum. Shakespeare de 
olabilir, çünkü onda da çok imkanlar var. Türkiye'de bu 
anlamda bir tiyatro yapılamıyor. Tiyatro bir 
laboratuvardır ve hemen herkes kendi uzmanlık dalında 
böyle bir etkinliğe katılabilir. Sanıyorum çıkış noktamız 
SANART'ın geniş halk çevreleriyle kucaklaşmasma, 
dolayısıyla da bilim adamlarının da halkla 
yakınlaşmasına, kolkola girmesine imkan verecektir. 
Mutlaka güzel şeyler de konuşuluyor, ama bunların bir 
biçimde hayata geçirilmesi gerekiyor. 

H. ÜNAL NALBANTOĞLU 
Içirnizden bir arkadaşımız —-Ali Akay'd1 galiba-- yeni 
enformasyon teknolojilerinin birşeyleri dönüştürdüğü 
konusunda önemli bir noktaya temas etti. Şimdi ben 
buradan hareketle yeterince açılmamış olan birkaç 
noktaya geçmek istiyorum. Sanatı bu kendi daraltılmış 
alanında, kifayetsiz, muhteris bir. duruma sokan ortamı 
kırmaya çalışıyoruz. 'Kerameti kendinden menkul' diye 
bir ifade kullandık bilerek, sanatı öyle bir insan tipinin 
ötesine geçirmekten söz ediyoruz. Buna tabii yeni 
enformasyon teknolojileri ve bunun sanatla içiçe 
geçmesi büyük katkıda bulunabilir. Burada belki de 

Deniz Şengel'in başta sözünü ettiği gündelik yaşamın, 
dilin sanatlaşması, yitirildiği söylenilen, kutsallığmın da 

- yok olduğu söylenilen şey bir geçiş olabilir. O zaman 
tehlike şu oluyor, sıradanlaştıran teknoloji bir de çift 
taraflı bıçak, medyatik bir tehlikesi de var. Şu anda 
'Virtual reality' diye bir sistem gelişiyor. Baudrilliard 
bunun sözünü etti: "bu iletişimin sizi kendinden 
geçirmesini yaşayıp onun gerisinde, gösterimler 
dünyasınm gerisindeki güçleri göremiyorsunuz". Bugün 
gerçek şu_ki medya kontrol edilmektedir. Belirli güç 
grupları, Ilhan Tekeli'nin sözünü ettiği yasaklar başka 
biçimde kullanılmakta. Sizin iliğimize kadar, 
televizyonun önüne oturan insanın beyninin içi 
subliminal olarak verilmekte. Kültür endüstrisinin 
vardığı bu son nokta Türkiye'de de var. Burada yeni bir 
öznellik nasıl yaratılabilir sorusu ortaya çıkıyor. 
SAN ART'ın faaliyeti ve bu araştırma gruplarının 
işleyişi bu yönde olmalıdır. Yani yeni öznellilderin, 
dolayısıyla da tabu sözcüğünün içindeki yeni 
kutsalhkların yaratılabilmesi. Eğer biz bu teslirniyetin, 
bu 'iletişim esrimesi'nin (ecstasy of communication) 
içindeki teslimiyete girersek, zaten öznellik parçalanıp 
gidiyor, tamamen akışkan yaratıklar haline geliyoruz 
hepimiz. Biz buna karşı bir mücadele verelim diyoruz. 
Gündelik yaşamın, bütün yaşamın sanat haline geçmesi 
konusu hemen olabilecek bir şey değil ama bu konuda 
düşünüp, üretimde bulunursak yararlı olur diye 
düşündüm. Bunu da nasıl yapalım derken, tartışırken, 
benim kafamda olan, bazı arkadaşlarnnla da paylaştığım 
nokta şuydu: Doğu/Batı ayrımını uç karşıtlıklar halinde 
A.ötekiler kendisiyle özdeştir, a.değildir, ona dönüşmez 
tarzındaki mantığın ötesinde düşünmek zorundayız. 
Şunu kabul edelim aynı monoteist dinlerin içinden çıktı 
bir yerde de laiklik. Hıristiyan ve Müslüman 
geleneğinin bu iki çiftli karşıtlıklar içindeki mantığının 
ötesine geçmek zorundayız. Jale Erzen Isa örneğini 
verdi, mesela Isa'nm Yahudi—Hıristiyan ve Müslüman 
dünyasındaki kavramlaştırılması artık yetersizdir. 
Hindistan'dan gelen birçok düşünce akımının, mistik 
akımın, nasıl Filistin bölgesini etkilediği konusunda 
tebliğler var, bunlar hemen kenara atılıyor, dikkat edin, 
bunlar marjinalize edilen yazılar oluyor bilim 
dünyasında. Hindu geleneği içinde, Bahattin Akşit'in 
sözünü ettiği birçok şeyi içeren 'şastra'lar var. Mesela 
bilginin şastrası Brahmanların elinde. Mesela 'artaşastra' 
ekonomi ve siyaseti içeren, 'kamşastra' erotisizm 

' bugünkü cinsellik değil. Yeni öznellik varsa bugün 
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pornoya her an dönüşebilen o tehlikeyi sanatçıya 
yaşatan, hatta onu alıntılayan şeyin ötesine geçen üç 
tane olay. Mesela Hindu geleneğinde 'mokşaşastra' diye 
bir kavram var ki, bir yerde de biz bunu aynen yaşarız 
diyemiyoruz. Ama bu geleneğe bakmamız gerekir 
diyorum. Bu gelenek gibi yüzlerce başka gelenek var ve 
bunu da bu ikili Doğu/Batı ayrımları içinde yapamayız 
diye düşünüyorum. En başta biz sanata ilişkin olarak 
modern çağın öznelliğini, öznelciliğini ve meta 
fetişizmini 'nasıl aşarız? 

' UĞUR TANYELİ 
Ünal Nalbantoğlu çağdaş sanatın kurtuluşunun nasıl 
olabileceğini sordu. Böyle bir kurtuluşun olamayacağını 
söylüyorum, şöyle bir tarihsel dönemeci göz önüne 
alırsak, söylediğiniz anlamda bir kurtuluş belki de 



hiçbir biçimde olmayacak. Tabunun kırılması açısından 
bütün bir sanat tarihine çok kaba bir bakışla baksak, iki 
dönem ayırdedebiliyoruz. Bir tanesinde tabuyu kırma 
sorunu, sanat söyleminin içinde yok. Ne zamana kadar 
yok? Erken 19.yüzyıla kadar, bence en az Romantizm'e 
kadar tabunun kırılması sorunu sanat söylemleri içinde 
hiçbir zaman yeşermiyor. Tersine bütün sanat 
söylemleri, bu 19.yüzyıla kadarki dönemde gerçekte 
tabuyu yeniden üretme söylemleri, her seferinde tabuyu 
yeniden üreten söylemler. Tabular bu sanat eylemleri, 
edimleri, etkinlikleri içinde sürekli yeniden üretiliyorlar. 
Aşılmak bir yana, her seferinde meşrulaştrılıyorlar, her 
seferinde doğrulanıyorlar, her seferinde yaniden 
üretiliyorlar, her seferinde yeni koşullara, sürekli 
değişen koşullara uyarlanıyorlar bir anlamda. 
Birdenbire 19.yüzyılda büyük bir dönemeç geliyor ve 
tabunun kırılması bağlamında biz ilk kez tabu k1m1ay1 
söylemirnizin temel öğelerinden biri haline getiriyoruz. 
O zaman artık bundan sonra bütün bir sanat söylemi, 
—-bunun içine mimarlığı ve bütün sanatları katabiliriz-- 
sürekli olarak bu sorun çerçevesinde hep kendisini 
örgütleyecek. Ne o? Tabular vardır, yasaklar vardır, biz 
onları kırarız, bunların ne olduğu hiç önemli değil. 
Öylesine değil ki, sadece tiksindirmek ıçin eylemde 
bulunabiliriz, çünkü yasaklanmıştır. Yasaklanan herşey 
aşılabilir, adeta bütün bir söylemler dizisi ne önerirlerse 
önersinler —gerçekte farklı farklı şeyler öneriyorlar, ama 
önerdikleri şey hep aynı— sadece tabuyu nasıl kıranz 
fikri önemli oluyor. Tabuyu en geniş, en gevşek 
anlamıyla ele alıyorum, en alelade fizyolojik yasaktan 
başlayarak. Bütün yasaklar gerçekte kırılabilir oldukları 
için bir anlamda sanata ya da sanat söylemine temel 
eksen oluşturmaya başlıyorlar. Belki de bunu 
tartışmamız gerek. Böyle bir dönemeç noktasında 
tabunun bu rolünü tartışmıyorsak , aslında hiçbir şey 
tartışmıyoruz, çünkü tabunun kendisi hiç önemli değil 
artık. Tabunun ne olduğu da önemli değil, dinsel 
olmuş, olmamış zerre kadar önemi yok. Gerçekte 
tabunun oynadığı bu eksen rolü bizim sanat söylemirniz 
içinde. Belki de bunu tartışmalıyız. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
Uğur Tanyeh' nin bıraktığı noktadan devam edeyim. 
Unal Nalbantoğlu konuşurken, bu iletişim esrimesi 
içinde öznelliklerin yeniden ortaya çıkarılmasından söz 
etti. Aslında bu perspektif biraz da tutucu bir yaklaşım 
olarak görünüyor ve beraberinde şunu da getiriyor: 
acaba böyle bir kurtuluş yeniden bir tabunun devreye 
sokuhnasıyla birlikte mi gerçekleşebilir? Ben spekülatif 
olarak bunu soruyorum. Bu da şuraya götürüyor bizi: 
biz sanatı her zaman tabuyu yıkmakla ve kurmakla içiçe 
geçiriyoruz, veya bir başka eylemi tabuyu yıkmak veya 
onu özünden boşaltmakla yanyana koyuyoruz, fakat 
belki tabunun işlevselliği, işlevi içinde de bir parça bu 
bağlamda durmakta yarar var. Yani 20.yüzyıl biterken 
doğacak ve sürmekte, devam etmekte olan tabular nasıl 
bizim önümüze bir zemin açıyor? Bereketli toprak 
diyoruz, acaba bereketli mi o toprak yoksa gerçekten 
tüketen, kurutan, yok eden bir toprak mı? Bir kere 
buradan bakmak lazım. Tabii bu daha insani, yani 
antropomorfik bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor, 
çünkü az önce söylediğim gibi mutlak bir tabu 
kavramının etrafında kalacaksak, onun modelleri veya 

unsurları değişmekle birlikte devam eden bir sürekliliği 
olduğunu da gözönünde bulundurmamız gerekir. Ne 
olarak? Bir kavram olarak devam eden sürekliliği var. 
Onu nasıl yakalayacağız? Ve bugün içinde yaşadığımız 
toplumda bizim bilinçaltlarımıza yerleşmiş, etkimiş bazı 
tabu kategorilerinin gerçekten farkında mıyız? Hindu 
geleneğinden örnek verildi, Orta Asya'dan Anadolu'ya 
gelmeden önce Türklerin yaşadığı dönemdeki tabularla 
o dönemlerin Budist, Şamanist, Manyerist dinsel 
eğilimleriyle, o dönemin doğurduğu birtakım _tabularla . 
bugünküler ve bugünden sonra gelecekler arasında 
acaba üretken, tabu kavramının kendisini tartışmaya 
yönelik bir ilinti kurulabilir mi? Bu beni o işlevsellik 
açısından şu noktaya getiriyor: Bence bunu düşünsel bir 
düzlemde tutup, alt kategorilere indirip tartışmadan, bu 
çerçevede ne kadar tartışırsak tartışalım bir noktaya 
gitmemiz mümkün değil. O yüzden ben bunu mutlaka 
alt gruplara indirmek kanısındayım. 

MAHMUT MUTMAN 
Antropomorfizme çok katılmak istemiyorum. Bence 
sanat aslında tam da insan tabusunu geçtiği yerde 
hakikaten çok iyi şeyler yapıyor. O yüzden 
bukalemunun rengini değiştirmesinden, sineğin uçuşuna 
kadar bir sürü şey aslında sanatsal. Sanat sadece 
insanlara özgü bir şey değil bence, ama bu apayrı bir 
tartışma konusu. Bence kültürün çok önemli bir konusu 
olarak din tabu ve sanat bağlamında sürekli devreye 
giren bir şey, Bahattin Akşit de daha önce dile getirdi, 
belki tartışma gruplarından bir tanesi de din ve sanat 
olabilir. Bir tanesi teknoloji-sanat-tabu olabilir, öbürü 
de din-sanat—tabu olabilir. Tabuyu da böylelikle sanki 
iki farklı bağlamda görüyor gibi olabiliriz. Din deyince 
sanki biraz daha transandant bir tabudan bahsediyoruz; 
teknolojinin geçtiği tabudan biraz daha farklı bir tabu. 

ULUS. BAKER 
Tabu sözcüğünün kendiliğinden aydmhk olan bir 
kavram olduğunu sanmıyorum. Deniz Şen gel'm dikkat 
çektiği ve benim tekrar hatırlatmak istediğim bir nokta 
var: yasaklarla tabuları sürekli birbirleriyle karıştırıyor 
ohnamız. Mehmet Ergüven'in verdiği bir örnek vardı, 
oyuncunun ayağını keçiye yalatamamak hikayesi. Bu 
kuralların tepeden devlet tarafından dayatılması, ya da 
toplum tarafından dayatılması neticesinde bir 
yasaklamayla karşılaşılıyor orada ama bir tabuyla 
karşılaşıldığını sanmıyorum. Ama sanatla, 
betimlemeyle (representation) ilgili, yani temsille ilgili 
bir sanat alanından örnek verirsek, söz gelimi eski 
Romahlarda Carmina, yani söz verme bir yasadır, kişiyi 
bağlar, yani gündelik konuşması içinde dinsel bir 
yaptırım da getiren bir bağlamadır, söz verme ya da bir 
borç akti. Ama Kikero'nun bir metni var, bu metinde 
şöyle bir tartışma ortaya çıkıyor. O dönemde Romalı 
seyircinin kafasını sürekli meşgul eden bir sorun. Bu 
söz verme edimi tiyatroda yapıldığında ne olacak? Bunu 
bir türlü anlayamıyorlar. Yani bunun sonucu nedir? 
Tenkit edilebilir bir şey değildir tiyatro içerisinde çünkü 
gerçekten bu sözle insan üzerine bir yüküm var; tabuyu 
bir yüküm olarak düşünüyorum. Bu iki ilişki arasında 
bir fark var. Keçiye birisinin ayağmı temsilde 
yalatamamak ile bu temsili izleyenlerin kafasında 



sürekli bir tür benzerlik yaratan, bir tür neredeyse 
anlamsızlık, ya da düşünülemez bir durum yaratan şey 
arasında. Ve ekleyeceğim bir şey daha var, bunu belki 
Jale Erzen'in verdiği'örnek ışığında da düşünebiliriz: 
Michelangelo'nun Isa'yı etten, kemikten bir varlık 
olarak temsil edebilmesi, Michelangelo'nun ardından, 
yani Rönesans sanatının gerçekten bir tabu kırıcı, 
ikonoklast etkisi olması itibariyle düşünürsek, tabuların 
kırıldığı başka boyutların da sanat mefhumu içerisinde 
yer alınası gerektiğini düşünüyorum; bu herşeyden Önce 
popüler sanat. 

Sanatla tabunun doğrudan doğruya içsel bir ilişkisi 
olduğunu da düşünüyorum. Bunun toplumsal da bir 
temeli var. Burada bir anakronizma yapmak istiyorum, 
çünkü ben Yunanlılarda hatta Orta Çağ'da sanat diye 
ayrışık bir alanın varolmadığını ve diğer pratik 
alanlarından ya da yaşam alanlarından ayrılmamış 
olduğunu düşünüyorum. Bu tamamiyle modern sanatın 
ta kendisi olduğunu gösteriyor. Michelangelo'ya 
varıncaya kadar, yani Rönesans sanatına varıncaya 
kadar sanat gizli bir bilgidir. Sanatsal üretimin büyülü, 
başkaları için bilinmez olan, sadece o topluluğun 
bilmek durumunda olduğu ve bizzat bu topluluğa kendi 
kutsallığını veren bir bilgi türünün iletimi olduğu bir 
çerçevesi var. Ve bu çerçeve içerisinde sanatçı. dehâ 
değildir. Michelangelo dehâ değildir, ustadır, yani bir 
duvarcı ustası neyse ya da bir metalürji ustası neyse 
Michelangelo da odur. Biz sanat türü ya da sanatın 
kendi iç hiyerarşisi içerisinde geriye yönelik olarak 
belirliyoruz Michelangelo'nun yerini. Dolayısıyla 
sanatın her zaman en az iki toplumu, ya-da iki kişiyi, en 
az iki figürü gerektirdiğini düşünüyorum ve tabunun da 
birisinden gizlenen bir şey, yani sanatçı olmayandan, 
metalürjist olmayandan bu tekniği bilmeyenden 
saklanan, günümüzde de giderilemeyecek olan tarikatçı 
bir işleve sahip olduğunu düşünüyorum. Bu bizi 
doğrudan doğruya sanat-teknoloji bağlantısına 
götürüyor. Teknolojinin farklı sanat çerçevesinde 
kullanımından ayrı bir çerçeveden söz ediyorum elbette. 
Bu çerçeve doğrudan doğruya sanatın da bir teknolojiye 
sahip olduğu ve bu teknolojinin her zaman kanun, 
makam gibi, tonalite gibi belirli sanatların malzemesini 
oluşturan kanonlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu 
kanonları yıkmak ile bir kanonun yerine başka bir 
kanon getirmek ile farklı kanonları birleştimek 
aracılığıyla yapılan bir sanatın tabukırıcılık olduğunu 
söylememin pek bir anlamı kalmıyor. Bir tür sanatsal 
pratiğin yerine başka bir sanatsal pratiğin, başka bir 
kanonun, başka bir kuralın, başka bir makamın 
getirilmesi türünden bir şeyin tabukırıcılık olduğunu 
zannetmiyoıum. Sözgelimi Schonberg'in bitirdiği klasik 
Batı sanat müziği dediğimiz bir şey var. Bu klasik Batı 
sanat müziği müziğin tümü değil hiçbir şekilde. Burada 
Doğuculuk/Batıcılık türünden bir çerçeve 
düşünmüyorum elbette. Haydn ve Mozart döneminden 
başlayan ve Schonberg'in son noktasını koyduğu bir 
kanon; Batı sanat müziği bundan başka bir şey değil. 
Schonberg'in buradan daha ileriye gidemeyecek diye 
düşündüğü ve ondan sonra kendisini ancak modern, 
teknolojik dünyanın, market, pazar ve teknoloji 
dünyasımn açılımına bırakmak zorunda kalan bir müzik 
oluşumu gibime geliyor. Dolayısıyla kendi içinde 
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değerli olan bu tabu nosyonunu daha işlevsel kılabilmek 
önemli diye düşünüyorum. 

DENIZ ŞEN GEL 
Sadece bir konuda hemfikir değilim. Tabuların kırıldığı 
yeri illa yüksek sanatta aramanın gerekmediğini 
söylediniz. Bunu böyle koyunca tabii hemfikir 
oluyorum. Fakat Türkiye'de beni çok rahatsız eden ve 
çok dikkatimi çeken bir şey var. Televizyonda Show 
TV'nin 900'lü kadınlarından tutun, gösterilen dansöz 
manzaralarına kadar kimsenin hiçbir tepkisini 
çekmeyen mesele çıplak kadın bedeninin -—ki bu ülkede 
kadının teninin gözükmesi en ileri anlamında tabu-- 
orada kimseyi rahatsız etmemesi. Çünkü bu, 
kadınlarının canını çıkaran bu kültürde kadının tepe 
tepe tüketiliş biçimine son derece uygun bir şey ve 
kimseyi rahatsız etmiyor. Dindarları da rahatsız etmiyor 
çünkü kadınların o şekilde çıkarılıp alçaltılmasmı çok 
normal karşılıyor bu kültür. Obür tarafta, yine Bedri 
Baykam'ın kadın güreşçilerine döneceğim, orada 
tahammül edilmez bir şey var. Belki de orada kadının 
bu kültürde alıştığımız türde bir tüketilişi yok. Kadın 
güreşiyor, evil bir pozisyonda gösteriliyor. Belki de bu 
kültürün çok homoseksüel bir kültür olmasıyla da ilgili. 
Pomografide kimseyi rahatsız etmeyen şeyi sanatta 
yapmaya kalktığınızda müthiş bir duvarla 
karşılaşıyorsunuz. Bu A.B.D.'de de böyle. Batı 
Avrupa'da böyle değil. Bu Doğu Avrupa'da da böyle. 
Orada kültürden kültüre birazcık değişen bir şey var. 
Fakat gerçekten de bu pornografi alanında rahatlıkla 
yapılan şeyi sanat olarak gösteremiyorsun. Demin 
Hasan Bülent Kahraman'ın söylediği gibi, belki de bu 
Türkiye'de sanatla uğraşmanın kendisinin müthiş 
radikal bir şey olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 
pornografideki bu denetim mekanizması ile sanattaki 
denetim mekanizması çok enteresan ve sanırım 
Türkiye'yi de çok ilgilendiren bir konu. 

GENEL TARTIŞMA SONU 
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H. ÜNAL NALBANTOĞLU 
Elimizde yazılı bir 'kavram çerçevesi' var. Bunun içinde 
kavramlar, nosyonlar, gelişmemiş noktalar, belirtisel 
olarak Okunması gereken şeyler var. Içinde benim de, 
katkıda bulunan arkadaşlarımın da farkında 
Olmadığımız yeni şeyler bile bulunabilir. Yeni bir 
öznelliğin kurulmasına doğru gidişte alternatif bir 
yaşam ve yaşamın sanata dönüşmesi yönünde, acaba 
parçalanmış sanat içindekiler ve dışındaki izleyiciler 
olarak ne yapabiliriz? Baş kaygım bu. Şimdiki durumu, 
bizim toplumumuzda 'iletişim esrimesi'ne (ecstasy Of 
communication) düşmeden varolan durumu aşmak, yeni 
bir yere gitmek yönünde adım atmak üzere sanat 
alanında ilk girişimlerden biri gibi düşünelim . Eldeki 
Olanakları ve temamızı bu yönde bir vesile gibi ele 
alalım. Doğalki burada kullanılan kavramların çoğu 
Batı kökenli. lkincisi, zaten Batının kendi içinde bu 
huzursuzluk yaşandığı için, bir nostalji için Hindu 
sanatma veya Çin işlemelerine bakacak ya da Orta Asya 
Türklerinin şamanizmi aman ne kadar güzeldi, nerede O 
geçmiş Altın Çağ diyecek değiliz. Günümüzle ilişkili 
bir sorun da, başka alternatif uygarhk kompleksleri (J. 
Needham'm deyimiyle) ve kültür dairelerinin içinden 
dolanarak, oradaki hem tarihsel, hem de çağdaş 
parçaları kullanma yönünde bir şey yapabilir miyiz? 
Bunu da tekno—bilimin ve enformasyon teknolojilerinin 
egemen olduğu yeni bir dünya düzeni, belki de 
kaosunda kendi bağlamımıza, toplumsal-kültürel 
bağlamırmza bağlayarak yapabilir miyiz? Tabii ki 
İstanbul'dan ve diğer yerlerden gelen arkadaşlarımızm 
alternatif önerileri Olabilir. Bunların içinde de belki 
kıvrılıp gidilecek alt temalar bulunabilir. "Burası önemli 
bir noktadır, şurayı bir irdeleyip gitsek" denilebilir ve - 
bunun için de kişiler kendi farklıhklarını hatta 
birbirlerine karşıtlıklannı koruyarak yazabilirler ya da 
sanat ürünü yaratabilirler. Bu süreçte yeni biçimler de 
denenebilir. Ben buna girişelim, buna değer diyorum. 
Ama bunu da yapmak için herhalde önümüzdeki 
'kavram çerçevesi'ndeki eksikliklerin ne olduğunun 
söylenmesi gerekli. Çünkü sonunda bir kolektif ürün 
çıkacak. Sonuç bir sanat yapıtı Olabilir, bir müzik 
parçası olabilir. Ama büyük olasıhkla ürün bir yazı türü 
olacak. 

İLHAN TEKELİ 
Sen şöyle bir hedef koyuyorsun. Diyorsun ki, 1_. 
parçalanmamış sanattan yeni bir öznelliğin 
kurulmasında nasıl yararlanılabilir; ve 2. bir de 'binary 
Opposition'ların (ikili karşıtlık) aşılması meselesi var. 
Bu ikisini dinlediğim zaman şöyle bir problemle karşı 
karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bizim bu konudaki 
tartışmamızı bir yere götürmemiz için galiba bir hedefte 
netleşmemiz gerekiyor ve o hedef doğrultusimda biz bir 
fikir geliştime durumunda kalıyoruz. Senin koyduğun 
hedef acaba gerçekleşebilir bir hedef mi? Çünkü senin 
koyduğun bu hedef daha gerideki bir toplum yapısının, 
sanat anlayışınm buraya taşınması şeklinde ortaya 
çıkıyor. Bu taşımayı yapmak yerine, bu kaygılarla bunu 
yeniden formüle etmemiz gereklidir diye düşünüyorum. 
Zaten Doğu ve Batı ayrımı da aslında parçalanmış ve 
parçalanmamış sanat ayrımını içeriyor gibime geliyor. 
Batı dediğimiz zaten o parçalanmış sanat dediğine 



eşdeğerdedir. Onun' ıçin de Doğu/Batı ”ayrımı görünüşte 
bir zaman sıralaması ıçermemesine rağmen bir kavrama 
“göre zaman sıralaması ıçeriyor. Onun ıçin bence soruyu 
şöyle soralım diyorum: Yeni bir öznelliğin 
kurulmasında, yeni sanatın amacı ne olabilir? Onu da 
parçalanmamış diye sabitleştirmeyelim. Yani 
parçalanmamış kategorisinin başarılamaz ve geçmişte 
kahnış bir sanat kategorisinin özlemini taşıdığı 
kaygısına sahibim. 

ALİ AKAY 
Parçalanmamışlıklarla onların bütünleşmesi sorunsallığı 
ortaya konulduğunda işin içine öznelliklerden çok belki 
bir özne meselesi girecek. Bütünselleştiırne anlamında, 
benim gördüğüm kadarıyla, toplumsal duruma da 
bakarsak, Türkiye olsun, Batı ya da Doğu olsun 
farketmez, aralarında çok fazla büyük farklar kalmadı. 
Yani baştan bir özne konumuna dönmek bugün ne 
anlam taşıyabilir? Veya bütünsellik bir özneyi ifade 
ediyorsa, (ki bugün toplumsal durum parçalanmışlığı 
gösteriyor) yeni sosyallikleri, hatta toplumun ortadan 
kalkmasını gösteriyorsa, burada yeni öznelsellikler 
içinde belki yeni sanat lafı tuhaf kaçabilir. Ama sanatın 
ne şekilde bu konuyla ilişki kurabileceği söz konusu 
edilebilir belki; ve bana bugün özne konusuna 
dönmenin pek imkanı yok gibi geliyor. 

DENİZ ŞENGEL 
Doğru anladıysam seni Unal, bir noktada bu metne ek 
olarak, önemli bir şey söyledin ve o beni çok 
ilgilendiriyor, ona döneceğim: Burada etik bir mesele 
var. Yani, etik meseleyi son yirmi, hattâ kırk yılda 
kuramsal alanda öğrendiklerimizden sonra yeniden 
gündeme getirmek söz konusu. Ben bugün bu meseleyi 
en can alıcı meselemiz olarak görüyorum. Ama bununla 
özneye dönüşü karıştırmamak lazım. Bundan yepyeni 
bir etik kastediyorum. Anladığım kadarıyla, siyasetin ve 

' belki de günlük hayattaki etiğin dağıhnasıyla, sanatın ve 
sanatçının üstüne hakikaten 'yeni' diyebileceğimiz 
türden bir etik sorumluluk bindi. Bu sorumluluğu 
taşırken bir yandan da meta ekonomisi sanatın sırtına 
binmiş durumda diyorsun..Ben bunu gözümde şöyle 
canlandırıyorum: Bugün postmodern sanatta --burada 
görsel sanattan söz ediyorum, özellikle de enstalasyon 
sanatmdan-- öyle görünümlerle karşılaşıyoruz ki, bu 
sanatçılar postmodernitenin tüketim artıklarını mı 
kutluyorlar, bayılıyorlar mı bu medya köleliğine, yoksa 
orada bir eleştiri mi var, pek kestiremiyorum. Tam bir 
kaos var ve o kaosu (biliyorum bugün kaosu sevmek de 
çok moda) ben hiçbir şekilde sevmiyorum. Bunun 
ayrıştırılması, analiz edilmesi lâzım. Demek istediğimi 
sanat dışı bir örnekle açıklayayım: Bugün çocuklar 
asker botlarına benzer şeyler giyiyorlar, örneğin. Benzer 
postalları biz de 70'lerde giyiyorduk. O zamanlar bu 
giyim anti-militer bir tavrı temsil ediyordu. 
Bugünkülerin giydiğinde ise eleştiri bulunup 
bulunmadığı belli değil. Bilmiyorum neyin adına 
giyiyorlar onları. O militer kostümler ne adına taşınıyor, 
hakikaten, artık bilemiyorum. Burada etik mesele çok 
önemli. ”Postallarla etik arasındaki ilişki şöyle: 
Postalların anti-militer bir eleştiri amacıyla mı giyildiği, 
yoksa bir olumlama Ve hayranlık mı teşkil ettiği ancak 
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genel kültüre bağlamını veya onları giyen şahsın 
ethos'unu bilmekle mümkün olur. Yani, mecaz yapısı 
olarak bakarsak, o giyinişte ironinin varlığmı veya 
yokluğunu ancak etik bağlamla anlayabiliriz. En _ 
azından ben, bir edebiyatçı olarak meseleyi böyle' 
kavramsallaştırıyorum. Fakat bu, daha eski bir 
felsefenin, Sokrates'ten başlayarak, hakikati söylemekle 
doxa arasında kalma meselesiyle de bağıntılı. Burada 
tüketim sorununu doxa olarak, popüler bir yaygın kültür 
olarak alırsak, fazla ayrıntıya girmeden: sıkışıp kalmak 
ile doxa' ya rağmen hakikati söylemeye, hakikati ' "' ' 
araştırmaya devam etmek şeklinde düşünebiliriz. Ciddi 
bir etik meselemiz vardır. Ve bu mesele bugün görsel 

- sanatın da artan bir şekilde sorumluluk alanına girmeye 
başladı. Ama bunun adı geleneksel anlamdaki özne 
değil. Ona biz özne diyoruz. Arzu ederseniz bu 
kelimeyi' sous-rature' kullanalım ama etik meseleyi ve 
özneyi ne olur reddetmeyelim. 

MAHMUT MUTMAN 
Etik konusunda Deniz'in söylediklerine katılıyorum; 
yalnız bugün etik meseleyi ne tür düşünmek gerekiyor, 
herhalde en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Etik 
meseleyi herhalde artık 'episteme/doxa' ayırımı içinde 
düşünmek gitgide güçleşiyor. Modernliğin büyük 
anlatısının sınırlarına ulaşıldı denilince ben modernliğin 
bittiği kanısında değilim, ama modernliğin sınırlarına da 
vurduk. Burada 'end' ile 'closure' (son ile kapanma) 
arasında ayırım yaparsak modernlik bir 'closure'a uğradı 
ama bu modernliğin sonunun gelmesi değil, metafiziğin 
sonunun gelmesi değil, hiçbir zaman da sonu gelecek 
değil. Bu anlamda aslında 'binary opposition'ın (ikili 
karşıthk) hiçbir zaman ortadan kalkacağına, daha 
doğrusu ötesine geçebileceğimize ben kişisel olarak 
inanmıyorum. Ama 'binary opposition'lar 'deconstruct' 
(çözülebilir) edilir 0 başka bir şey. Orneğin, sanat ve 
bilimde. Etik sorun denince, ben bugün bu sorunu, daha 
çok, basitçe hakikati anlatma sorunu değil de "herhangi 
birisi herhangi bir şey söylemek istediğinde nereden 
konuşmak zorunda ve bunu nasıl söylemek zorunda 
olduğu" sorusu olarak görüyorum. Yani böyle 'quasi 
doxa' bir alanı kastediyorum. 'Tabu' başlığını ilk 
gördüğümde, "aman ne kadar demode bir başlık" diye 
düşünmüştüm. Ondan sonra okuyunca fikrim değişti. 
Asında burada başka bir şey kastediliyor. Başta demode 
dedirten şeyi de şöyle anlatayım: 'Tabu' denince 
anladığım aşkın bir şey. Ya hakikaten dışardan geliyor 
ve size bir şeyi "yapma! " diyor, ya da eğer etik sorun 
formüle ettiğim gibi bir sorunsa o zaman tabu aşkın bir 
sorun değil, hakikaten bir etik sorun. O anlamda tabu 
konusunda (daha çok tabu sözcüğünü tırnak ıçine 
almaya devam ederek) belki şöyle sormak lazım: kim 

_ nereden, nasıl konuşabilir? Öyle düşündüğümde benim 
için sorun tabu sorunu olmaktan çıkıyor; bütün bir 
'betimleme' (representation) sorunu oluyor etik sorun. 

O anlamda mesela bugün sürekli betimleme“ içindeki bir 
'yırtılma'dan (fracture) bahsedildi. Televizyon gece saat 
12'den sonra et pazarı şeklinde ama, örneğin Bedri 
Baykam bir şey yaptığı zaman ya yapamıyor ya da her 
kim yapıyorsa çok zor yapıyor, ya da tam tersi oluyor 
bazen. Çok çarpıcı bir örnek var elde. Bir televizyon 
kanalında yakın takip programı vardı. Programda iki 



tane olay vardı 9 gün. Olaylardan bir tanesi kadınların 
dövührıesi idi. Ornekler gösterdiler; meşhur belediye 
başkanı karısına yumruk atıyor, onu gösterdiler. 
Arkasından da başka birtakım örneklerden kendileri söz 
ettiler; ondan sonra da Istanbul Üniversitesi' nden bir 
profesör bayan çıktı ve "kadınların dövülmesi çok kötü 
bir şeydir. Biz kadınlar erkeklerle eşitiz. Toplumsal 
hayattaki yerimize bakın; Başbakan da kadın. " dedi. 
Özel kanalın erkek sunucusu da '  'Evet, evet, ne büyük 
bir adiliktir kadınların dövülmesi, vs. "gibi bir şeyler 
söyledi; ve bu on dakika kadar böyle devam etti. Ondan 
şonra sıra ikinci olaya geldi. Ikincisi de şu idi: 
Istanbul'un bir gecekondu semtinde uyuşturucu satılıyor 
ve uyuşturucuyu satanlar gecekonduda yaşayan 
kadınlar. Ve o kadınların kadınlığı bir anda korkunç bir 
şekilde silindi. Yani orada 'cinsiyetsiz' yaratıklar olarak 
durdular. Sosyo-ekonomik konumları gayet açık olan bu- 
insanların hiçbir şekilde niçin onu yapmak zorunda 
oldukları, yani bu olayın toplumsal belirlenişi 
tartışılmadan geçti gitti. Şu anda tam bir ahlak 
simulasyonu haline gelmiş olan televizyonda bu olay 
tipik bir örnek. Bence televizyon tam o hale geldi ' 
bugün. 0 özel televizyon kanahnda o kadınların 
kadınhklan bir anda silindi, hiç bir konuşma konumları 
yoktu. Yaptıkları yasa dışı idi ve olayın hiçbir sosyal, 
iktisadi boyutu tartışılmadan polisin onları nasıl alıp 
götürdüğünü gördük. Bence bu etik bir sorun. Burada 
tabu sorunu söz konusu. Bu kadınları tartışamama, 
kadınlıklarını tanımama söz konusu; bütün bunlar 
yasak, yani tabu aslında. Ama dediğim gibi, yasak, tabu 
sözcüklerini burada tırnak içine alarak (çünkü o 
programı hazırlayanlar açısından bu yasakların ve 
tabuların öyle çok aşkın bir statüsü yok), buna 
inanıyorum ben. Bizzat kendi söylemsel konumları ve 
söylemsel biçimleri belki tartışılabilir. Diyebilirsiniz ki, 
"transandantal bir statüsü vardır onun, sen merak etme". 
Ama bana öyle geliyor ki, tam da zaten televizyon 
yapma anlayışının getirdiği bir şey olarak orada belli bir 
konuşma konumu imkansız ve bütün bir televizüel 
söylemin aslında böyle bir imkansızlık, böyle bir sınır 
üstünde mümkün olduğunu söylemek daha doğru 
görünüyor. Yani etik deyince, onu böyle formüle 
edince, aslında modernliğin tanımladığı, l9.yüzyıl 
yabancılaşma kuramlarının tanımladığı anlamda bir 
özneden söz edilmiyor bence. Tam da tersine etik 
problem derken, özne olmayıştan söz ediliyor gibi 
geliyor bana. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
Özne ve etik konusunu birlikte ve tabii tabu bağlamında 
düşünmek ne kadar açıklayıcı olur bilemiyorum. Fakat 
bir iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi şu: Bir 
yandan merkezi otoritenin geriye itildiği bir dönem 
olduğu söyleniyor. Obür taraftan ise teknolojinin 
yeniden bir başka biçim içinde egemenleşmesinden söz 
ediliyor; yani bir boşluğun bir başka unsurla 
doldurulması söz konusu. Ikincisi, o merkezi otoriteler 
geriye çekildikçe doğan boşluğu dolduran başka 
birtakım akımlar var. Mikro milliyetçilikler, vs., bu 
olgular böyle bir toplumsal, global dönemde değinilen 
etik ve özne konularına ilginç katmanlar ekliyorlar. 
Çünkü öyle sanıyorum ki modernizmin bu anlamda 
getirdiği bir çerçeve var. İlkin 1900' lerden, özellikle de 
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yüzyılın ilk 20 yılından sonra bugüne kadar devam eden 
dönemde bir merkezi otorite tarafından vâz edilmiş olan 
etikle öznenin üst üste çakışması söz konusudur. 
Fransız devriminden, yani modernizmin kendi 
açılımlarmı gerçekleştirmeye başladığı ilk günden bu 
yana, önce toplumsal, bir süre sonra da kendi içinde 
aşkınlaşan öznenin kendisini bir etik anlayışıyla 
özdeşleştirrnesi söz konusu ohnuş. Şimdi ilk defa bir 
kırılmadan söz edilebilir. Merkezi otoritenin geriye 
çekilmesi, her anlamdaki mutlak iradenin geriye 
çekilmesi ile öznenin kendi kendisine vâz edeceği bir 
etik anlayışı vardır artık önümüzde. Yalnız bu ne kadar 
mümkün, o konuda doğrusu çok iyimser değilim. 
Çünkü özellikle kitle iletişim araçlarının denetim altına 
almması bence o merkezi otoriteyle bireyi, bireyin 
kendisiyle özdeşleştirdiği aşkınlaşmış etik anlayıştan 
daha farklı bir anlayışla yüzyüze getiriyor. Çünkü artık 
hiç kimse kitle iletişim araçlarının ulaştığı bu düzlemde 
kendisine kendi içinden bakabilme olanağına sahip 
değil. Halbuki merkezi otoritenin o zaman ortaya 
koyduğu etik anlayışa ve belki de onun üstünde yer alan 
epistemolojiye yani 'doxa/epistemoloji' karşıtlığındaki o 
epistemolojiye bireyin bir biçimde, sanatlarla yahut 
başka muhalefet biçimleriyle karşı çıkma olanağı daima 
bir potansiyeldir. Modernizınin kendisini birkaç kere 
yenileyebilmesinin ve bugün de hala bitmemiş bir proje 
olarak devam etmesinin önemli unsurlarından bir tanesi 
buydu. Yani bir tür tabu ama, içinde, emniyet 
vanalarının da hazır bırakıldığı bir tabu. Oysa bugün 
kitle iletişim araçlarının yanılttığı ortamda, iletişim 
araçlarının getirdiği genişlikte bir düzlemi bireyin 
herhangi bir muhalefeti ile dönüştürebilmesi ve 
toplumsal olarak kırabilmesi o kadar kolay değil. O 
zaman geriye bir tek şey kalıyor. Belki öznenin --galiba 
Ali Akay onu söyledi-- kendisine ait problematikleri 
yeniden tarif etmesi. Bence modernizmden bugüne 
geçerken tabular bağlamında karşılaştığımız (yahut en 
azından benim için öyle) ilginç noktalardan bir tanesi 
bu. Bugün öznenin artık kendi dışında geniş bir alanı 
toplumsal olarak kontrol edemeyeceğini düşünerek hiç 
değilse kendisine ait alandaki sorunsalları yeniden tarif 
etmesi söz konusu olabilir. Ben özellikle konuya böyle 
bakıyorum. 

SHARON BAŞTUĞ 
Ben Mahmut'un söylediklerine bir şey ekleyecektim. 
Çünkü bence bu iki örnek tabu hakkında iki önemli 
şey gösteriyor. Tabuların kültürel göreceliğini ve 
değişkenliğini, güncelliğini ve taraflarca üzerinde 
anlaşılmış (negotiated) olmasını gösteriyor, bu iki ayrı 
olay. Birincisinde Türkiye'de bugün de tabu olsun mu 
olmasın mı diye tartışılan bir konum gösteriyor: Kadın 
dövmek tabu olsun mu, olmasın mı? Çünkü bazılarına 
göre tabu olmamalı, yani gayet doğal bir şey. Hakikaten 
tartışılan, üzerinde danışılıp anlaşılan bir konu oluyor. 
Ikincisi de uyuşturucu satan bir kadın olsun mu olmasın 
mı sorusu var. Bugünkü Türkiye'de tartışılan bir şey 
değil bu ve tartışılacak gibi de değil. Şu iki şeyin 
üzerinde anlaşılmış ohnası önemli; yani hem kavramı 
tanımlamak için, hem de bizim burada yaptığımızın 
önemi açısından geçerli olmasıııı istiyoruz. Ama aynı 
zamanda kavramsal olarak bence biraz daha net bir 
tanım getirsek iyi olacak; ve sonunda mecbur da 



kalacağız bence. 

MAHMUT MUTMAN 
Aslında tamamen katılıyorum söylediğinize; yani etik 
derken ben de 'anlaşma' (negotiation) sorunundan söz 
ediyorum. Bence etik toplumsal olarak anlaşmaya 
varılmış bir şeydir her zaman için. Yalnız bir konuda 
çok keskin bir iddiada bulunacağım. Bence Türkiye'de 
kadın dövmek hiçbir şekilde _meşru değil. Yani 
gelecekte olacak ise, en geri Islamcı iktidarlar içinde de, 
öyle şeyler meşru olmayacak bence. Meşruiyetin ne 
olduğunu iyi anlamamız gerekir. Çok skandal bir öneri 
gibi görünebilir bu ama meşruiyetin ne olduğunu bence 
iyi anlamamız gerekir. Meşruiyet, kadın dövülür diyen 
insanların konuştuğu alanda tanımlanmıyor. 
Meşruiyetin alanı hakikaten başka. Ve benim bu iki 
örneği karşılaştırmaya getirrnemin nedeni şu: Tabu 
sorunu aslında aynı zamanda da bir tanım sorunu. Eğer 
tanım sorunu ise, yani nelerin bir tanımın içine girip 
nelerin girmeyeceği sorunu ise, aslında televizyonun bu 
iki programı böyle arka arkaya vermesi "Kadın kim, 
kadın ne?" sorusuna verdiği yanıttır. Bunun daha banal 
bir örneği şu olabilir: Televizyonda bir film 
seyrediyorsunuz; sevişme sahnesinde çıplak kadın, 
arkasından sandviç reklamı geliyor. Yani bir etten 
ötekine geçiş, bunun daha klasik örneği. Iddia 
edeceğim, bence kadın dövmek meşrudur diyen özneler 
kendileri meşruiyet alanına giremiyorlar bir türlü. Neyin 
sorun olarak tanımlandığı ve hakikaten kadının kamusal 
alanda yani meşruiyetin alanında nasıl tanımlandığı 
bence önemli; çünkü o alan hedeflerin gösterildiği bir 
alan. Doğruların yanlışların tanımlandığı episteme'lerin 
doxa'ların yapıldığı bir alan gibi geliyor bana. 

HASAN BÜLENT KAHRAMAN 
Ben özellikle toplumsal ve yukarıdan aşağıya 
oluşturulmuş bir etikle öznenin özdeşleşmesini, 

'statükoyu ve onun devamını içiçe görüyorum. Bütün 
bunları söylerken tabu kavramını da hep kafamda evirip 
çeviriyorum ve aklıma şu geliyor: Tabulardan 
kurtulmak iradesine toplum ve birey ne kadar sahip? Bu 
soruyu soruyorum; çünkü, bu iradeyi gösterebilmesi 
için önce onu kendisine karşı tarif etmek zorunda. 
Halbuki tarif edebilmek de ona başka bir açıdan, 
dışardan bir yerden bakabilmeyi ve onu bir muhakeme 
sürecinden geçirebilmeyi gerektiriyor. Halbuki tabu, 
'içeren' bir kavram; bireyi bütün varoluşu ile birlikte 
içine alan bir kavram. O zaman bunun dışına çıkma 
olanağı yok. Kitle iletişim araçları bildiğimiz, klasik 
anlamdaki tabularla değil ama, kendilerine özgü bir 
kırılmaz demirden çerçeveyle çeviriyorlar toplumun 
veya en azından toplumdaki belli kitlelerin etrafını. O 
kitle buradan nasıl çıkacak? Bence bugün ileriye doğru, 
bunun ötesine doğru giderken, özne, etik ve tabu 
üçgeninde işin bu noktasına dikkat edilmeli. Hatta bunu 
söylerken şunu da ekleyeyim: Bir şeyin içinden 
baktığınız zaman bu rahatlatıcı da bir şeydir. O zaman 
özne kırılan merkezi otoritelerin doğurduğu o boşlukları 
kendi öznelliği ile doldurmuyor. Yeni cemaat ruhları 
yaratarak ya da mikro demokrasiler kurarak doldurmaya 
çalışıyor. Dolayısıyla toplumun tabuların dışına çıkmak 
gibi bir iradesi bugün ne kadar var sorusunun üstünde 
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özellikle durulması gerektiği kanısındayım. Özellikle bu 
cemaat ruhu ve mikro demokrasi yaratma kaygusunun 
içiçe geçtiği dönemde. 

İLHAN TEKELİ 
Bir şeye kısaca dikkat çekmek istiyorum. Bu, öznenin 
rolü, medya vs. meselesinde sanıyorum, bizim bir 
kavramsal sorunu da beraber tartışmamız lâzım. 0 da 
kamu alanının oluşması: mesela Hasan Bülent 
Kahraman'ın getirdiği temel sorun, medyanın kamu 
alanının eşitlikçi, yani bireylerin eşitlikçi ilişkileri 
içinde oluşmaması. Yani kamu alanınm oluşması dıştan- 
denetlenen bir hale geliyor. Ve o zaman tabii, 
yasakların konulması, aşılması ve ilişkin perspektifler 
tamamen değişmeye başlıyor. Tabuların oluşması bir 
kamu alanı sorunu olarak da görülebilir. Ve o zaman 
Unal'ın koyduğu hedefi de belki şöyle koyabiliriz: 
Kamu alanınm oluşmasında öznenin eşitlikçi ilişkiler 
içinde olması nasıl geliştirilebilir diye bir soruyu da 
sorabiliriz. — 

DENİZ ŞENGEL 
Çok kısa konuşacağım. Oznenin kendi içinde tabunun 
tarifini yapmasından söz edildiğinde, bir kere daha şu 
noktaya gelmek istiyorum: Biz burada galiba hâlâ tabu 
kelimesinin en basit anlamında bile hemfikir değiliz. 
Çünkü öznenin kendi kendine tarifler yapabilmesini ve 
bu tariflerin herhangi bir şekilde doğru olabilmesini 
kabul etsek bile, tabu öyle bir şey ki, Öyle bir mecaz ki, 
öyle bir alan ki hiçbir şekilde ifade edilemez; hele 
özneler tarafından hiç ifade edilemez. 'Tabu' öznenin 
düşünemeyeceği bir alanı betimler. Kaldı ki, tarifi 
yapılacak. Ancak, tabii bizler, o zaman tabunun izini 
nasıl sürebiliyoruz sorusu çıkıyor. Bizim konumuz 
nedir, o ayrı bir soru da, bu ancak toplumda praxis 
alanında izini sürebileceğimiz bir şey. Mesela, 
Mahmut'un verdiği örnekte tabu nerede ortaya çıkıyor. 
O iki olayın peş peşe televizyonda yer alması, o ard 
ardalık, kadını konuşma konusundaki bir tabunun 
tezahürü oluyor. Kadın konusundaki iki ayrı görüntünün 
peş peşe, ard arda bir "metonymy"nin içinde yer alması, 
bir tabunun o aradaki çatlakta belirmesine imkân 
tanıyor. Tabu bunun dışında hiçbir şekilde ifade 
edilemeyen bir şeydir. Biz orada kadını konuşma 
tabusunu görüyoruz, ama kimbilir ben de şu anda ne 
tabular kullanıyorum, fakat bunları görmemin imkânı 
yok. Denildiği gibi, oradaki tabuları biz göremeyiz. 
Onun için özne tarafından, kendisi için geçerli tabuların 
tarifinin yapılması söz konusu olamaz. 

H. ÜNAL NALBANTOĞLU 
Etik'ten söz ediyoruz da hep, ben oradaki ayrımı hep 
şöyle görüyorum: Son sıralarda sürekli, matematik 
tablolara, 'input—output' tablolarına indirgenmiş olan 
ekonomi disiplininde bile etik konusu tartışılmaya 
başlandı. 'Ahlaklı Ekonomi' (Moral Economy) üzerine 
yazılıyor. 'Kurumsal Ekonomi' (Institutional 
Economics) ile 'Ahlaklı Ekonomi' kavramları -ki ikisi 
de yeni değildi- tekrar işin içine girdi. Orneğin Batı'da 
bunlara yenidenbir dönüş var. Bu, 'özne'nin ölmesinin 
ardından geldi. Ozne hiç ölmemişti ki aslında. 



Bırakalım kendimizi, yapısalcıhk—sonrasmm 
düşünürleri de, felsefi _bir kurmaca olan 'özne' dışmda, 
Özne öldü demediler. Orneğin bir zaman önce Londra'da 
New Left Review'da özeti çıkmış olan bir tartışma var. 
Orada 'özne'nin yeniden kuruluşu üzerine bir seminer 
yapıldı. Modern 'özııe'nin içinde yaşadığı ciddi 
tehlikeler var. Burada ben bir dolanım yapmıştım. Bu 
kavramlar çerçevesini yazarken arkadaşlarımla birlikte 
'etik' denince, hep şunu anladım ben: tıpkı Hegel'inki 
gibi' 'Sittlichkeit"1m veya Yunanlıların e'thos' unu veya 
Ibni Haldun'un Bedevilerde gördüğü "Asabiyya"yı 
'Morality' (bireysel ahlak) denilince de çağdaş öznlenin 
içine hapsolduğu öznelliğin değerlerini. Şimdi bu 
toplumun yani bu bölükpörçükleşrrıiş modern toplumun 
simulasyonlara, kısacası gösterim (ve gösterişlere) 
indirgenmiş olan çağdaş toplumun, --eğer "toplum 
ortadan kalktı" denmeyecek ise-— çapımızdaki bu 
varoluş biçiminin bir ethosu var mı? Yok diyor birçok 
düşünür. Ama öte yandan da bir kaygu, bir arayış var 
bunun ardında. Bakın sabahleyin totemlerden 
bahsedildi. Totemlerden biri para; 'cash nexus' 
deniliyor; Hasan Bülent de bir biçimde sözünü etti. 
Modern ulus—devletin geri çekilmesinden, 
mikro-demokrasilerden filan da söz ediliyor. 

Şimdi devlet belki kısmen geriye çekilecek (gerçi orada 
bile şüpheliyim). Ama pazarın gizli totaliterliğinden, 
tekno-bilimin gizli totaliterliğinden de söz etmemiz 
gerekmiyor mu sizce? Asıl önemlisi, burada sanat nasıl 
bir rol oynayacak? Ve sanat eğer öldüyse ve bunu biz 
de ilan edeceksek, onun tabutuna çiviyi çakacaksak, 
yaşamın kendisi sanata dönüşüyorsa, pazarın gizli 
totaliterliği, medyanın ve tekno-bilimin gizli hatta açık 
diktatörlüğü altında sürekli kendisi parçalanma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan modern birey ne 
yapacak? Uzun zaman önce Simmel 'Metropol ve 
Zihinsel Yaşam'da bireyin subjektif kültürünün, objektif 
kültürün kanserimsi büyümesi içinde zaten ezildiğini 
yazmıştı. Çoktandır da modern çağın objektif 
kültürünün bireyin iç dünyasını ezdiğinden söz edilir. 
Şimdi moda Baudrillard ve onun 'Iletişim Esriınesi'nden 
(Ecstasy of Communication) çok'  önce de Simmel 
diyordu ki, modern birey gider çalışır; dakiktir bu ınsan. 
İşine yetişir; ondan sonra der ki, haftanın son iki 
gününü ben eğlenceme ayırıyorum. (Ya da bu akşam 
'entel' bir bara gideceğim diye daha modernleştirebiliriz 
bunu). Ama döndüğü zaman, damağında bir acı lezzet; 
çünkü bu insanın dışmda subjektif kültürünü yiyen 
objektif bir durum var. Şimdi bu çağdaş ınsanın etiği 
nedir? Ve eğer burada toplumların çoğu bireyleri 
",tamam ben bunu yaşıyorum, kabul arkadaş" diye bir 
bırakılmışlık içinde olsaydı, bu bir sorun olmazdı. Ama 
bu durum hep bir sorun olarak öne çıkıyor, sürekli bir 
başağrısı halinde tekrar tekrar tartışma gündemine 
geliyor. Eskiden varolduğu sayılan "yüce" bir” sanata 
nostalji yok bende. Sanat olmayabilir de yaşamın 
kendisi sanatsa; üzerimdeki giysilerim yaşama 
sanatımın bir parçası ise tamam. Ama reklam panosuna 
dönmek ne oluyor? Pazarın gizli diktatörlüğüne neden 
bırakıyoruz kendimizi? Burada bir şüphemi ve kendim 
içimden pek çıkamadığım bir ikilemi anlatayım. 
Orneğin, Feyerabend' ':Yaratıcılık Yeni Bir Tehlike" 
yazısında der ki, Ilyada' daki Akhilleus' a falan dikkatli 
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bakarsanız, adam düşünmüyor; güdü ve duygular onun 
içinden geçer, kahraman o anda muhakeme yapamaz. 
Modern özne de aynen böyledir. Modern çağın öznesi- 
muhakeme yaptığını zanneden, rasyonel bir merkezi 
olduğunu zanneden bir budaladır. Halbuki bir çok 
toplumda oluşan egemen söylemlerin veya onlara karşı 
çıkan direnişçi söylemlerin geçtiği yerdir kişi. Bu 
söylemler hep onun içinden akar ve özne onlara göre 
kurgulanır. Bizim sabit bir özümüz olmadığına 
inanıyorum ben. Ama hep eklemlendiğimize göre bu 
eklenılemeyi, neyle, nasıl bir şeyle yapacağız? Burada 
çarenin Aydınlanma çağının, modernitenin kaba saba 
rasyonalizmi olmadığmı gördük. O zaman yeni bir tür 
rasyonaliteyi yeniden gündelik dilin ve yaşantının 
içinde mi arayacağız acaba? Onun içinden çıkan 
rasyonalitenin ne olduğunu sanat yoluyla, eğer sanat 
öldüyse başka bir yolla denemeye çalışacağız demektir 
bu. 

Burada bir iki noktaya dokunayım hemen. Bir ara 
sanatın 'şok' etkisiyle kitleleri, 'kitle kültürü' diye yanlış 
tanımlanan şeyin içindeki insanları bu uyuşukluktan 
uyandırabileceği düşünüldü. Ama "şok" da kanıksandı, 
Türkiye de dahil bugün şiddetin estetiğinin yapıldığı, 
çöpün estetiğinin yapıldığı bir dünyada, hangi şokun 
ötesinde, yeni neler yapabilir sanat? Iki noktaya daha 
geliyorum. Bir tanesi de beni tekrar Hegel ve 18. 
yüzyıldan dolandırmaya götüren bir şey ve 'devlet' ile 
ilgili. Devletin ideolojik aygıtlarından söz ediyoruz. 
18.yüzyılda tıpkı 'deha'nın anlaşılması gibi devlet de 
başka türlü anlaşılıyor. Hegel hukuk felsefesini 
tartışırken 'dünyanın hali' gibi anlatıyor devleti. Bir tür 
'doğa hali' (state of nature), örneğin fizikteki 'katı hal' 
(solid state) gibi. Bu anlamda, insan toplumuna ait 
herşeyi kapsayan şey 'devlet'. Sadece 0 değil, İngiliz 
yazarları da (ki Hegel de okumuş, anladığım kadarıyla) 
'dış devlet' diyörlar ona, öbürüne de 'siyasi devlet'. 
Bizim bugün 'devlet' diye anladığımıza Hegel 'siyasi 
devlet' diyor. Bütün 'genel devlet'in 'Hakikat'ini de en 
merkezdeki 'evrensel sınıfı' yani devlet görevlileri ile 
orada,’ siyasi devlet' de buluyor. Bu devletin bugün 
geriye çekildiğinden, pek emin değilim. İkinci noktam 
da şu: Bu kadın dövmek meşru filan değil derken bana 
şunu anımsattı: Bir 'özne', bir tanım sonucu diyoruz; 
ama içi boşalmış ve pazarın totaliterliğine ve medyatik 
'iletişirn esrirnesi'ne teslimiyet içindeki insanlar bunu 
nasıl tanımlayabilir? Bir sorun budur ve toplumsal 
cinsiyet ile birlikte gider. Luce Irigaray —ki onun 
'Aramızdaki Aşk' diye bir makalesi beni çok 
esinlendirdi— aşağı yukarı özetle şöyle bir şey söylüyor-: 
"Bugün erkek erkekliğini bilmiyor ki, kadın kadınlığını 
bilsin". Yani hep varsayılan böyle bir olay yok diyerek 
bunu hiç korkmadan koyuyor ortaya. Son olarak, tıpkı 
Hegel'de olduğu gibi, 'sollen' ve 'sein' sorunu 
birbirinden'ayrılamaz. Bence Irigaray 'olması gerekeni' 
ben konumlandırırım, diyor. 'Olan'a o zaman olması 
gerekenin telkin ettiği teorik veya pratik ışıkta bakanın. 
Ondan sonra da 'cinsiyet' (gender) sorununu ele alır 
tartışırım. O zaman belki kadın dövmeye, şiddet vs.'ye 
yeni bir açıdan bakmamız mümkün. Acaba bunlar 
eldeki sanat yoluyla nasıl yapılır“? Elimizde kırıntıları 
ile, 'yavaş ölümü'yle, elindeki teknik olanakları ve 
sürekli yenilenen biçimleriyle böyle bir noktaya nasıl 



yaklaşılabilir? Bu türden birtakım soruları bende»— 
esinlendirdiniz. Onun için de sizlere teşekkür ederim. 

ALİ AKAY 
Devlet meselesinde söylenenlere tamamen katılıyorum, 
bir kere onu söyleyeyim. Aslında, sizleri dinlerken 
hepinize teker teker hak veriyorum; fakat şöyle bir şey 
var galiba: evrensel insan hakları Aydınlanma 
döneminde çok önemli idi; ama artık bakanlıkların 
kurulduğu bir dönemde belki de işlevlerini kaybetmeye * 
ve iktidar haline gelmeye başlıyor. O anlamda 'etik' 
meselesi de artık her yere girdiğinde, hatta işadamları 
bunu tartıştığmda, misyoner okullarında etik dersleri 
konulduğu anda belki etik konusu da iktidarın. konusu — 
olmaya başlıyor. Bizi belki uzaktan ilgilendirmeye 
başlayacak bir şey bu.. Şunu söylemek istiyorum: 
Batı'da etik sorunu, ahlak sorunu, ya da daha evvelki 
dini anlamında alırsak bu sorun hep tartışıldı; .fakat 
uzakdoğuda başka bir şey var. Böyle etik sorunu 
tartışılmıyor orada. Orada "solgunluk' diye bir kavram 
var, 'fadeur' bu; hem solgunluk, hem tatsız-tuzsuzluk, 
hem hiyerarşinin kırılması, hem vurdumduymazlık. 
Bütün bunları belki oraya bakarak tekrar (bir etik 
sözcüğünü ne kadar kullanabiliriz, bilmiyorum ama) 
belki kullanabiliriz, oradan yola çıkarak. Bu dolayımla 
demin söylendiği gibi o 'mediation'la yeni baştan belki 
düşünülebilir. Vurdumduymazlık deyince belki birtakım 
insanlar rahatsız olacak, sorumluluk almak gereği gibi 
nedenlerle. Fakat bütün bunlar modern dönemin belki 
de bizi buraya getirdiği şey. Hep o sorumlulukları 
yüklenip, bazı büyük sorumlulukları alıp, onları kendi 
doğrultumuza taşımamızdan dolayı buraya geldik belki 
de. Onun için vurdumduymazlık sorumsuzluk anlamını 
almıyor. Tamamen başka türlü ve o ağırlığı taşımadan, — 
yani içinin ağırlığı anlamında o ağırlığı omuzlarında 
duymadan akışkanlığı Sürdürebilmek anlamında, Taoist 
düşüncede de galiba bu var. Belki oraya doğru açıhm 
yapmak mümkün olabilir. 

ULUS BAKER 
Biraz önce birşeyler söylemeyi planlamıştım. Bu son 
konuşma turundan sonra bazı temalarımı değiştirmek ve 
yeniden formüle etmek durumundayım. Nietzsche, ilk 
kitabı olarak tanınan, 'Tragedyanın Doğuşu'nda, en 
azından Kant'tan beri herkesin sanatı güzel ya da iyi 
olan ile ya da yüce (sublime) olan ile bağdaştırrnası 
türünden doğrudan doğruya Batı modern düşüncesinin 
programını takip eden bir anlayıştan çok daha eski bir 
dönemden söz eder uzun uzun. Apollonyen ve 
Diyonisyak olan sadece sanatın değil, varoluşun, yani 
sadece sanatla kısıtlayamayacağımız estetik varoluşun 
kurucu ilkeleri olarak belki insandan önce gelen ilkeler. 
Bunlardan uzun uzun söz ettikten sonra, sonraki 
dönemde Sokrates'ten-ve Tragedyanın son temsilcisi 
Euripides'ten kaynaklanan bir kopuştan, bir kırılmadan 
söz eder Nietzsche. Bir şeyin güzel olması için, estetik 
anlamda güzel olması için bilinebilir olması gerekir, 
düşünülebilir olması gerekir. İkincisi, birşeyin iyi 
olması, yani ahlaki ohnası için bilinebilir ohna. . 
gerekir; yani bilinebilirliğe, epistemeye sanatsal ve 
ahlaksal işlevleri bir tür boyunduruk altına sokmak., 
sanatı ya da ahlakı toplumun ya_da bireyin bir yaratısı 

olınaktan çıkarıp toplumun yargısına bağlı, estetik ve 
etik yargısına bağlı hale getirir. Sonuçta bu t0p1uma 
devlet diyeceğiz elbette; bu sanata da 'yüksek sanat' 
diyorum. Çünkü somut işleyişi, tarih içinde böyle 
olmuş. Bu çerçevede sanat ile yargı arasındaki bağlantı 
halen mümkün mü, bu soruyu ortaya atmak istiyorum. 

Nedir yargı? Sözgelimi sanat üzerine yazan diye 
düşündüğümüz birkaç düşünür var; bunlar fenomenolo g 
dediğimiz düşünürler. Bunlar arasında Merleau Ponty'i 
düşünebiliriz. Onun Cézanne üzerine ilginç bir metni 
vardır. Tamamiyle bilinebilir dünyayı bu kez ters 
yönde, yani sanattan kaynaklanan, sanatın kendi 
içinden, özünden kaynaklanan bir sorgulama yoluyla, 
bu kez sanatın, estetiğin, estetik alanın boyunduruğuna 
sokmak, yani bir anlamda çubuğu bükmek gibi bir 
kaygısı var. Bu kaygının kökeni belki Platon'dan . 
kaynaklanan ve Yunan düşüncesinin döneminde 
gündelik metafiziğin bir parçası olan bir tür estetik 
yargı. "Bu iyidir, bu güzeldir" demeye ilişkin olan ve 
bir kamu alanı içinde ortaya attığımız bir görüş, bir 
doxa oluşturan yani bir tür toplumsal 'mekân'; ama bu 
varsayılan bir toplumsal mekân, gerçekte varolmayan, 
ama var sayılan yani bir anlamda fiktif bir toplumsal 
mekân. Bu fiktif toplumsal mekan üzerinde Gille 
Gaston Grandger'nin sonra Gilles Deleuze ve Filix 
Guattari'nin Qu'est—ce que la philosophie? (Felsefe 
nedir?) adlı kitabının girişinde değindiği bir eseri var: 
Orada özne sorunuyla ve kimlik sorunuyla 
bağlantılandınyor bu yargı sorununu. Bir nesne 
konusunda ben bir yargıda bulunduğumda bir özne 
oluyorum; ve buna' 'jenerik özne' diyor Gilles Gaston 
Grandger. Sözgelimi bugün bir kadın "bütün erkekler 
kokuşmuştur" dediğinde, estetik bir yargıdır bu. 
Kokuşmuş olmak, güzel olmak, çirkin olmak, bir nesne 
konusunda, bir obje konusunda söylenmiştir. Doğrudan 
doğruya bunu bir kadın olarak söylüyordur. Bu fiktif 
mekân içerisinde bundan kaçmanın olanağı yok yani; 
tamamiyle aykın, herkese aykın, tamamiyle bireysel 
demiyeyim, tikel bir yargı gücü yok insanın; ne modern 

- çağda ne de başka bir ortamda. Insan dili dediğimiz şey 
buna izin vermiyor. Ne kadar aykın bir düşünce ileri 
sürersek Sürelim, yani bir mekân üzerinde, bir nesne 
hakkında bu tür yargılardan hiçbir zaman 
kaçmamayacağrmıza ve bu tür yargıların bizim 
kimliğimizi oluşturmasına dikkat çekmek istiyorum. 
Yani bir 'kadın olabilirsiniz, biyolojik bir kadın 
olabilirsiniz; ama ne zaman ki bu sözü söylersiniz, 
erkekler konusundaki, ya da başka herhangi bir nesne 
konusundaki görüşünüzü söylersiniz, kadın 
topluluğunun bir. parçası olursunuz 'jenerik özne' 
olursunuz anlamında. 

'Jenerik özne' her zaman bir gruptur. Yani kamu alanı 
içerisinde temsil edilebilir diye atfedilebilmesinin 
nedeni de onun bir grup olmasıdır, yoksa birey olması 
değildir. Yani bireyliği her zaman dışlayan, bireyliğin 
akışını her zaman dışlayan fiktif bir mekanizma var 
belki bütün insan toplumlarında. Bütün insan 
toplumlarında dediğim, görüşlerin ifade edilebildiği, 
estetik biçimde ——bu görüşlerin ifadesini de yargı diye 
nitelendiriyorum—— bir nesne konusunda yargıda 
bulunulan bütüntoplumlarda. Bu nesne herhangi bir şey 



olabilir. Bir tabu olabilir, reddettiğimiz bir şey olabilir. 
Yani eninde sonunda bir 'söz eylemi' 
gerçekleştirmemizdir bu. Dolayısıyla, bu etik ve estetik 
sorgulamaların her zaman kamu alanına açıldığı, 
eşitlerin varsayıldığı ama ashnda eşit olmayan 
konumlardan hareketle, biçimlenen yargılarla işleyen, 
bir kamu alanında ortaya çıkması şimdiye kadar söz 
etmediğimiz bir şey. 

Tartışmalarımız içinde söz etmediğimiz bu estetik 
etkilenimin konumuzla bağlantısını bir anlamda yeniden 
kurmamız gerekli sanıyorum. Ikinci olarak, sanat ile 
estetik diyorum. Artık estetik ile etik arasında 
kurduğumuz bağlantı, dolayısıyla varolan öznelerle 
değil varsayılan öznelerle, isimlerle bağlantılı, yani bir 
anlamda kimliklerle bağlantılı. Bu çerçevede 
kimliklerin "floating", yani kayan kimlikler olduğundan 
söz etmektense, kayan bir varlık üzerine geçirilmiş deli 
gömlekleri olarak düşünülmesi daha doğru olur 
kanısındayım, en azından bu boyut çerçevesinde. Şimdi 
bu deli gömleğinin ve doğrudan doğruya tabu 
tanımımızın da soruşturmamız gereken bir şey 
olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce bu deli 
gömlekleri gündelik yaşamın içerisinde var. Şöyle 
düşünebiliriz: Tabular her zaman 'negotiation'a 
(taraflarca anlaşmaya) açıktır dedik. Ama bunun 
yanında, daha geniş, belki de coğrafi mekânı varsayan 
bir göreceliğe olanak verici bir platformdan çok başka 
bir alanda da tabular göreceleştiriliyor. Yani tek bir 
bireyin yaşamında, yaşam akıntısında da bu tabular 
sözkonusu. Sözgelimi, bir ortamdan başka bir ortama 
geçerken, kimliğimizi değiştirmek zorunda oluşumuz. 
Bu bir tabu aşımıdır. Çocukken yapamayacaklarımzı 
'inisiye' olduktan sonra, yani kimliğinizi belirtecek, 
yargıları verecek yaşa geldikten sonra, ya da sizi 
toplumun varsaydığı bir töreni, 'ritüel'i . 
gerçekleştirdikten sonra (bunu çok geniş anlamda 
anlıyorum) yapabiliyorsunuz. Bu tek bir bireyin yaşamı 
içerisinde, değişik tablolar içerisinde bir kayışı da 
ortaya koyuyor. Dolayısıyla, tabuların 'negotiable' 
olmasının da ötesinde işte bu tabu nosyonunu global, 
tek bir nosyon, tek bir toplumun, bir grubun, mekanını 
ve merkezini oluşturacak genel bir aşkın yasa diye 
düşünmek yerine, aşkmlığı böyle bölen, işleten bir akış 
olarak düşünmemiz gerekiyor. Başlangıçta Mahmut'un 
'yüzen gösterge' (floating signifier) terimini önermesini 
burada kabul etmek durumundayız. Böyle bir çerçeveyi 
sanat çerçevesiyle nasıl bağdaştıracağız? Bu sorunu 
düşünmemiz gerekir kanısındayım. 

MAHMUT MUTMAN 
Ulus seni dinlerken şunu düşündüm. Çünkü gerçekten 
tamamen 'Deleuze' türünde bir yaklaşım vardı bu 
söylediklerinde ve belki de özne, öznesellik, birey 
sözcüklerini bir kenara bırakıp, doğrudan Deleuze ve 
Guattari'nin bireysellik süreçleri şeklinde ele aldığı 
kavram üzerinden yola çıkmakta fayda var. 
Bilmiyorum, ama seni dinlerken aklıma geldi. 

HASAN ÜNAL NALBANTOĞLU 
Ben gene pratik konuya dönelim diyorum, ne dersiniz? 
Belirli gerçekçi bir tarihte bir yazı üretimine geçelim. 
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Tek bir çerçeveyi benimsemek de sözkonusu değil. 
Böyle bir akışkanlık yaratahm arzu ederim. Şurada 
konuşulanlar çok önemli şeyler ve buradan çıktığımız 
zaman hepimiz yeni şeyler düşünmüş olacağız diye 
umuyorum. Ben kendimde görüyorum bu yeni durumu. 
Belki varolan bazı önyargılarımız da kuvvetlenecek, 
ama olsun. Bu arada bilmediğimiz tabuları da 
yaratacağız. 

Madem ki biz burada gerçek bir düşünce, tartışma ve 
inceleme atölyesi kurmuş gibiyiz, şu andan itibaren, her 
birimiz bu konudaki kavramlardan birine ya da bir 
kısmına asılarak bir yerlere götürüp (örneğin kendim bu 
Doğu felsefesi ile artık yeniden çok ilgilenmeye 
başladım) yazabiliriz. Ali'nin söylediği Taoizm gibi 
öğretilerdeki 'solgunluk' meselesi bana çekici gelen, 
estetik açıdan önemli bir nokta. Belki yeniden bu 
solgunluk durumunu modern çağda veya modern çağm 
aşılmasında bir kaldıraç olarak kullanmak olası. 



SANATLAR VE TABU 
GRUBU 
KATILIMCILAR 

ESRA AKCAN 
CAN ÇİNİCİ 
JALE ERZEN 
SİBEL KÖSE 

UĞUR TANYELİ 
ORHAN TEKELİOĞLU 
GÖKSUN YAZICI 

”ESRA AKCAN 
Biz yaklaşık 10—12 mimar, 1995 yılı için ufak bir 
kitapçığı kendimize amaç edindik. Biz tabu ve sanat 
konusunda çok daha kavramsal ya da daha büyük 
sorulara cevap arayan yazılar yerine tikel incelemelerle 
konuya ufak ufak cevaplar arayan bir katkıda bulunmak 
istedik. Mesela Turgut Cansever'in durumu bence dinin 
modern dünyada ters bir biçimde tabulaştırılmasının 
sonucunu _ortaya koyan iyi bir inceleme konusu. 
Cansever İslâm'a dayalı bir mimarlık söylemi 
yaratmaya çalışırken doğrudan mimarlık camiasından 
gelen bir tepkiyle karşılaşıyor ve marjinal bir duruma 
düşüyor. Bu da günümüzde dinin kendisinin tabu haline 
gehniş olduğunu gösteriyor. Paranın totem haline 
gelmesi, ya da askeri darbenin yarattığı tabularla 
büyüyen 80'li kuşağın kendine aldığı tabular da başka 
örnekler olabilir. Orneğin artık Marxist estetikten kimse 
söz edemiyor. Aynı şekilde Mimarlar Odası'nın faaliyeti 
bir inceleme konusu olarak alınabilir. 1980'den önce 
Oda için politika bir totemken 1980 sonrasında bir tabu 
olmaya başlıyor. Günümüzde ekolojik söylem de totem 
ohnaya başhyor. 

UĞUR TANYELİ 
Herhalde tartışacağımız şeylerin bir eşdeğerliği olması 
gerekli. Cansever örneğinde Türkiye'de dinin bir tabu 
oluşturması Yeşilci mimarlıktan tümüyle farklı bir olgu, 
yani eşdeğerliği yok. Bana Cansever'in durumunda bir 
tabu, hatta yasaklama söz konusuymuş gibi geliyor. 

JALE ERZEN 
Ama Yeşilci mimarlıkta da bir tabu var. Aynı şekilde, 
çevreye müdahele etmek bir tabu haline gelebiliyor. 

ESRA AKCAN 
Aslında bizim bu çalışma grubundan beklediğimiz, 
ortak dili kurabileceğimiz ana kaynaklar varsa, bunların 
neler olduğunu öğrenmek. Tabunun tanımını yaparken 
berraklaştırmamız gereken şeyler var. Sanat iç tabular 
yaratıyormu? Sanatın yarattığı şeyler kural mıdır, tabu 
mudur? Orneğin mimarlıkta perspektif ya da kesin bir 
sembolizm kural mıdır, yoksa tabu mudur? Camide 
minare bir kural mı, yoksa tabu mudur? Sanatlar da iç 
tabular üretir mi? Sanatların ürettiği bu iç tabular 
ashnda kurallar mıdır? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Bu Ulus Baker'in verdiği kanon örneğine benziyor. 
Kural gibi tanımlarsan oluyor tabii, ama daha ideolojik 
tanımhyorsan farklılaşıyor. Burada söylem, söylem dışı 
ayrımına gidilebilir. Mimari bir söylem var ama buna 
Söylem dışından da müdahele ediliyor. Doğal olarak ' 
cami mimarisindeki dinsel müdahele mimarinin kendi 
dışında olan bir şey. 

CAN ÇİNİCİ 
Tartışmaları sanatlara indirgeyeceğimiz zaman bir Sorun 
karşımıza çıkıyor; Acaba Kendimizi izleyiciye ne kadar 

. aktarabileceğiz? Orneğin müzik konusunda böyle bir 
Scrun var. Dinleyicinin müzik tekniğinden anlaması, en 



azından konulara girebilmesi lazım, aksi halde çok 
üstünkörü bir tartışmaya giriliyor. Benim müzik 
tartışmalarından özellikle uzak durma sebeplerimden bir 
tanesi, sonunda konuların tartışılamaz hale gelmesi. 
Kaldı ki mimarlık ve resim konularında tartışmak bir 
derece daha kolay olmasına rağmen, yine teknik 
sorunlar ortaya çıkıyor ve konular meseleyi açanlarm 
inceliğinde anlaşılmıyor. SANART'ın meseleleri 
tekniğiyle birlikte aktarabilmek gibi bir misyonu da 
olmalı. 

UĞUR TANYELİ 
Sanat kendi tabularını yaratıyor mu? Belki "Bunu 
yapamazsm" dediğiniz, yani bir şeyi haram ettiğiniz 
noktada bir anlamda tabu yaratıyorsunuz. Size bir şeyin 
dışardan haram edilmesi söz konusuysa yine bir tabuyla 
karşı karşıya kalıyorsunuz. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Örneğin "Minaresiz cami olmaz". 

UĞUR TANYELİ 
Hayır, ondan daha uzak bir ilişki. Diyelim ki Osmanh 
hükümdarhk kavramı bazı tabular içeriyor; tartışılmaz 
belirli bir kesim, normatif, buyurgan bir veri var. 
Dolayısıyla mimarlık da, sanat da bu durumdan 
etkileniyor. O hükümdarı resmettiğiniz zaman gerçekte 
bu hükümdara ilişkin normatif sistemden 
etkileniyorsunuz. Arz odasmı planlarken de yine aynı 
tabudan etkileniyorsunuz ve bu da size dıştan empoze 
edilen bir şey, söylem dışı bir tabu. 

ESRA AKCAN 
Bu ikisi aslında fazla ayrıştırılmamalı. Sanatı çok özerk 
düşünmek mümkün değil. Oyle düşündüğünüz zaman 
ashnda onu besleyen damarları kesmiş oluyorsunuz. 
Sanatı dinden, politikadan ya da hayatın kendisinden 
kopartıp özerkliğini gösterdiğiniz zaman onun ' 
kaynaklarını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. 

UĞUR TANYELİ 
Ben tam tersini feda etmekten yanayım. Yani, dinden 
feda edelim diyorum çünkü o gittikçe daha özele inmek 
oluyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Yani söyleme mi katılalım, söylem dışına m1? 

UĞUR TANYELİ 
Söylem dışı bana daha ilginç geliyor. 

ESRA AKCAN 
Zaten söylem dışına çıkmak zorundayız çünkü öbür 
türlü bir söylem içi, yani sanatın kendirıi besleyen 
damarlardan kesilmiş olması bana biraz yanılsama gibi 
geliyor. Belki modern sanat da sanatın özerkliğini 
savundu. Bugün sanatın özerkliğini sorguladığın'ıızda, 
dinin etkisinden kurtulduğunu ama bu kez de 
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komodifıkasyonun içine düştüğünü görüyoz. Sanat artık 
politika ya da din için değil, para için yapılmaya 
başlandı. Zaten bence özerkliğinin savunulduğu bir 
dönemde bile bunu elde edemedi ve elde etmesi de 
gerekmiyor. Sanatm görece bir özerkliği var. 

JALE ERZEN 
Konuyu sırf kapsam açısmdan ele alırsak bazı şeyleri 
göstermekte çok zorluk çekeriz. Bir yerde bunların 
pratik alana nasıl yansıdığını, nasıl nesnelleştirildiğini 
de ortaya koymak lazım. Orneğin arz odasının 
planlanmasında dış etkenlerin çok büyük rolü var ama 
sanatın kendi iç mekanizması bu etkenleri alıp kendine 
göre yoğuruyor. Bunu gösterirken herkesin anlamaması 
gibi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz ama her 
yaptığınız açıklamada karşınızda konuyu değişik 
kertelerde anlayacak insanlar olacaktır. 

CAN ÇİNİCİ 
Tarihsel bir sanat olayı ya da objesini oluşturma _ 
sürecini mi aydınlatacaksınız? 

JALE ERZEN 
Yaratı sürecini __başlatan şey nedir, sonra nasıl 
dönüştürülür? Once bir arzu var ve her zaman bu 
arzunun karşısına bir yasak, bir yetersizlik çıkıyor. 
Daha sonra 0 yasak, yetersizlik bir şekilde 
dönüştürülüyor, ama bu dönüştürme hep maddi ortamda 
oluyor. Doğal olarak o bilinç bir maddiyata 
dönüştürülüyor. 

CAN ÇİNİCİ 
Yani bir şekilde hikayeyi ortaya koyacaksınız. Mesela 
Corbusier Modulor'un açılışında klasik müziğin armoni“. 
kurallarından ve müzikteki bu regularitenin görsel 
medyada da ortaya konacağı savından yola çıkıyor. 
Fakat hayatının sonlarında Xanakis'le çalışmaya 
başlayan Corbusier'nin yaklaşımı tamamen değişiyor. 
Karşımızda böyle medyatik bir kişilik var ve burada bir ' 
açmaza giriyoruz. Corbusier örneğini alacak ve 
binalarından birini bu şekilde gözler önüne serecek 
olduğumuzda, temel alacağımız nokta şüpheli. 

UGUR TANYELİ 
Bence Corbusier'nin kendi içindeki çelişkisi sizi hiç 
ilgilendirmiyor. Diyelim ki mimarlıkta makinenin bir 
totem haline getirilmesiyle ilgileniyorsunuz; 
Corbusier'nin kendi içinde çelişkileri olabilir ama sizi 
orada makinenin getirildiği söylem parçası ilgilendirir, 
diğerlerini atarsınız. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
O çok tehlikeli, çok basit yapısalcı bir yaklaşım. Sonuç 
olarak sen yapıta bakıyorsun. 

ESRA AKCAN 
Ya da başka bir mimarın bunu totemleştirmesine 
duyduğu tepkisi gibi. Kimin ürettiğinden çok temel 
önermeye ya da metne bakıyorsun. 



JALE ERZEN 
Dünyada hiçbir zaman global bir açıklama olamaz. 
Gördüğüm bütün sanatlarla ilgili tabuların altında yatan 
bir şey var: İnsanın gerçeği olduğu gibi görebilme ve 
anlayabilme imkansızlığı ve bunun yasaklanmışlığından 
dolayı sanatın mekanizmasının bir süreç kazanması 
olayı var. Bana sanatın ortaya çıkışı veya bizim 
biçimsel olarak dünyaya müdahelemiz zaten böyle bir 
imkansızlığın karşısmda bir çaba gibi geliyor. Dilimiz 
ve algımız gereği Olayları daha az global bir şekilde ele 
almaya mecburuz. Bu çelişki gerçekte hep var. Onun 
için yaptığımız her müdahale, buna bir çare aramak. Bir 
yerde dokunulmazlığa karşı aradığınız çare O arz 
Odasını oluşturuyor. Orada algının imkansızlığı da var. 

GÖKSUN YAZICI 
20.yüzyıl edebiyatında, karşımda Borges'le başlayan, 
bir fantazi dünyasına çekilip, oradan çıkış aramak gibi 
bir tabu vardı. O burjuvazide bireyin yok edilmesi 
gerekliliğini düşünüyordum. Belki herkes kendi 
konusuna gelindiğinde "iş burada çetrefilleşiyor" diyor 
ama edebiyatta gerçekten durum böyle. 1968'den sonra 
okuduğumuz şeylerde bireyin kendi dünyasına 
çekilmesiyle sosyal olaylar çok denk düşüyor. Bir 
anlamda edebiyatı besleyenin tabular Olduğunu 
düşünüyorum. Omeğin Kafka'nın babası Olmasaydı, 
Kafka Kafka olmayacaktı. Tabu deyince ilk akhmıza 
gelen saldırmak fikri olduğu için neye saldıracağımı 
kestiremiyorum. Ulus Baker'in sözünü ettiği bir konuya 
değinmek istiyorum, iki ayrı toplumdan bahsediyordu. 
Edebiyatı ele aldığımızda bir yazar ve bir okurun 
varolduğunu görüyoruz. Sanatın içindeki tabu yazarın 
okurdan sakladığı bir şey. 20.yüzyılda bunun aşılmasına 
çalışılıyor ve bu konuda çok değişik çalışmalar var. 
Bütün bunlara değinilebilir. Bir de söylem içi ve söylem 
dışından bahsediyorsunuz ki edebiyatta bu ayrımı 
yapabilmek çok zor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Mesela Divan şiirindeki aruz örneğinde bu dış faktörleri 
görebilirsiniz. Dinsel ve din dışı faktörler, genel Arap . 
edebiyatından gelen aruz vezninin kullanılması ve buna” 
tam zıt olarak 1950'lerin Türk şiirinde veznin boşalınası 
tamamen o günkü toplumsal durumla ilgili. Bu da 
söylem dışıdır. 

GÖKSUN YAZICI 
Ama edebiyatın söylem dışında nereden beslendiğini. 
kestiremiyorum. Belki de edebiyat söz konusu 
olduğunda tüm bunlar içselleştiğı ıçin ve ben o süreci 
söylem ıçi olarak kabul ettiğimden bu ayrımı 
yapamıyorum. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Divan edebiyatını Divan şairi yaratmadı, Divan 
edebiyatının toplumu yarattı. 

UĞUR TANYELİ 
Yazarın okurdan sakladıklarından söz ettiniz. Tabunun 
en vazgeçilmez niteliği açık olması. Tabuyu tabu yapan, 
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yasaklanmış olduğunun bilinmesidir, bilinmiyorsa 
yasaklanmış bir şey değildir. Tabunun tanımında 
uzlaşabileceğimiz tek nokta bu. 

JALE ERZEN 
Acaba öyle mi? Çoğu zaman en operasyonel tabuların 
farkında değiliz. Farkında Olmadan gözardı ettiğimiz, 
hiç dokunmadığımız, varolduğunu görmediğimiz 
tabular var. Gerçekten görmemizin yasak olduğunun 
farkında Olmadan, Olayın çok daha içinde yasak olan 
şeyler var ve asıl tabular bunlar bence. Obürleri 
yasaklar ya da kurallar. Bu tür görünmez yasaklar 
mutlaka mimari, şiir ve diğer sanat dalları için 
geçerlidir. I—_I_ele entelektüel dünyada bu tür tabular çok 
daha fazla. Ozellikle 19.yüzyıldan bu yana, farkında 
olduğumuz zaman zaten bu konuların üzerinde 
duruyoruz. Bir de hiç aşamadığımız, göremediğimiz, 
algılamamızın bile izin vermediği şeyler var. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Zaten yaptığımız iş de bununla ilgili değil mi? 

UĞUR TANYELİ 
Bilmediğimiz şeyleri zaten algılayamıyoruz. O zaman 
bilmediğimiz herşeyi tabu olarak kabul edebiliriz, 
aklınıza gelebilecek herşey bize doğal olarak 
yasaklanmış konulardır. 

JALE ERZEN 
Hayır doğal olarak değil, kolektif bir bilinçaltında 
diyelim. Edebiyattan örnek olarak Auerbach'ı 
verebiliriz, 'Mimesis' kitabında çok güzel, değişik 
dönemlerden pasajlar alıp gösteriyor. Bunlardan birinde 
Orta Çağ'da yazılan bir metni incelemiş ve yazarın bir 
toplantıdaki insanları nasıl ele aldığını ortaya koymuş. 
Bu metinde O günün sosyolojik ve ekonomik yapısıyla 
ilintili hiçbir şey ohnadığına, tüm söylenenin 
varsayımlara dayandığına ve yansıtılanın zengin, fakir, 
cömert, sosyal hayatta sınıf atlamış vs. gibi kişilerin 
kendi özellikleıi olduğuna dikkati çekmiş. Bugün ya da 
Rönesans'tan daha sonra bu tür bir yazı yazıldığında 
size o günün sosyolojik ekonomik boyutlarıyla ilgili bir 
çerçeve veriliyor ve bu kapsama oturuyor. Auerbach 
tabularla ilgilenmiyor fakat söylediğinin arkasında şu 
var: Acaba O günün politik sisteminin bilinçaltında 
böyle yasaklar var mıydı? O günkü güç faktörlerinden 
dolayı bu tür sosyo-ekonomik bir görüntünün çok fazla 
açığa çıkarılması güç dengesini bozabilecek bir şey mi? 
Burada önemli olan yazmanın yasak Olması değil, 
yazarın bunun farkında Olmaması. Bu bir politik 
bilinçaltı. 

UĞUR TANYELİ 
Oradaki grup tamamen belirsiz gibi gözüktüğü ıçin, 
yasaklandığı ıçin, gerçekte gizli bir yasak varolduğu 
için söz edilmiyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU _ 
Yok-sa öyle bir gelenekolduğu için mi? 



UĞUR TANYELİ 
Belki biraz zorlarsak gelenek olduğu için diyebiliriz. 
Yazar bunun hiç farkında degil, öyle bir boyut bile yok 
Toplumsal bilinç boyutu, tarihsellik bilinç boyutu yoksa 
zaten sizden saklayamaz. 

. ORHAN_TEKELİOĞLU 
Saklamıyor değil, öyle bir dil yok.— 

UĞUR TANYELİ 
Rönesans döneminde aslında tarihsellik bilinci yok. Bir 
anlamda Rönesans'm güncelliğini canlandırdığmı 
zannediyorum. Her çağın kendi için geçerli zaman ötesi 
bir gerçekliğe yeniden işlerlik kazandırdığını 
varsayıyorum. Rönesans'ın en geriye bakan adamları 
bile gerçekte tarihsel bir biçimde bakmıyorlar, tarihsel 
olgular üzerine düşündüklerini düşünmüyorlar. 
Dolayısıyla bu adam aslında yasaklanmış olanı mı 
yapıyor, yoksa sadece tarihsellik bilinci olmayan bir 
toplumda o olgudan haberdar mı değil? Aynı şekilde, 
kimsenin gündeme getirmediği bir dönemde psikolojik 
boyutu bilmeyecektir bu adam, yasaklandığı için değil. 

— GÖKSUN YAZICI 
Çağımızda, bilinen tabulara saldırılarak bunların 
sömürülmesi de var. Belki sevgili Nietzsche'nin çekiçle 
yaptığı, 0 dönemde gerçekten yeni olan fakat bugün 
bizim için artık norrnalleşen şeylerin sömürüldüğü bir 
dönem. Ben yazarın okurdan sakladıklarından söz 
ederken, söylem dışı değil, sanatın kendi söylemi 
içindeki tabularının okurdan saklanılmasım anlatmaya 
çalıştım. Bir başka tabudan daha söz etmek istiyorum. 
Bir yazarın kitap yazmasınm bir amacı vardır, 
söylemek istediği bir şey vardır, ve okurdan beklenen 
bu amacı algılayabilmesidir. Okuyucu eğer bu amacı 
anlamazsa 0 kitabı yanlış anlamış, ya da hiç anlamamış 
olur. Günümüzde artık yazarın herhangi bir amacının 
olmadığını ve okurun eseri istediği gibi anlayabileceğini 
söylüyorlar. 19.yüzyılda okurdan beklenen bir anlamda 
yapıcı bir faaliyettir, ama şimdi neredeyse parçalayıcı 
bir faaliyet var. Yazar okura özgürlüğünü veriyor. 
Yazar artık yap-bozun parçaları gibi şeyleri 
okuyucunun karşısına koyar ve bütününü tamamlayan 
ve istediği sonucu çıkartan okuyucudur. Tabu kırıcıhğı 
olarak aldığım örnekler bunlardı. 

UĞUR TANYELİ 
Varhğım bildiğiniz bir tabuyla karşılaşıyorsamz 
yıkabilirsiniz. 

GÖKSUN YAZICI 
Fakat 19.yüzyılda okurun da özgür olabileceğinden 
haberdar değiller. Bu "ben istediğim gibi anlarım" 
anlarrıına gelen bir özgürlük değil. "Yazarın bir anlamı 
vardır ve okuyucu bunu anlamak zorundadır" düşüncesi 
kırılıyor artık. 

' ORHAN TEKELİOĞLU 
Kırılmca da belki yeni bir tabu yaratılıyor. 
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GÖKSUN YAZICI 
Ama bu her türlü tabu kırıcılığm kaderi zaten. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Tartışılan konuları ilginç buhnakla birlikte, yorumların 
bizi somut araştırma projelerine götüreceği kanısında 
değilim. Yani genelde 19.yüzyıl Türk romanını mı 
tartışmalıyız? Diyelim ki 19.yüzyılda Türkçe yazılmış 
bir metni alırım —— gerçi ilk Türkçe romanın ne zaman 
yazıldığı, yazarının Türk kökenli bir Osmanlı ya da 
Ermeni olup olmadığı tartışmah ama-— ve çağdaş 
edebiyatımızın bir yapıtı (diyelim ki 'postmodern' 
olduğu iddia edilen Kara Kitap) ile karşılaştırınm. 
Bence bu somut bir projeye dönüşebilecek bir 
yorumlamadır. 

Benim kafamda üç, dört tane somut öneri var ve 
onlardan söz etmek istiyorum. Onerilerden birincisi 
'Doğu/Batı' tabusuna ilişkin. Bize toplantıdan önce 
gönderilen ve kavram çerçevesini çizmeye çalışan 
metinde, bu sorunsalı ve tabuyu aştığımız iddia edilse 
de, ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Bu 
iddiamın en önemli dayanaklarından biri de, bir çok 
özgünlük içeren arabesk müzik ve onun söylemi. Somut 
olarak arabesk müzikle epeydir ilgileniyorum. Arabeski 
anlamaya ve kendi pratiğine oturtmaya yönelik bir 
kavram ekseninin, bence 'Doğu' nosyonu etrafında 
biçimlenmesi gerekiyor. Bu arada bu müziğe, arabesk 
adını verenlerin 'Batıcı' aydınlar olduğu gerçeğini de 
unutmamamız gerekiyor. 

Müzik tekniği üstüne konuşacak kadar bilgi donanımına 
sahip değilim. Ama sosyolojik olarak şu gerçeği de 
vurgulamanm gerekli olduğu kanısındayım: 1960'ların 
sonlarında ilk kez ortaya çıktığında 'Arap' çağrışımlı ve 
marjinal bir müzik olan bu popüler müzik türü, çok kısa 
sürede kitlelerin dinlediği en önemli müziğe dönüştü. 
Aslında arabesk müziğin ardında, Türkiye'deki resmi 
müzik politikasında yıllardır yapılanlar ve bunlara 
verilen çok güçlü tepkinin de izleri var. Buna karşm, 
Türkiye'de ortayaçıkan her 'marjinal' müzik de 
kitleselleşemedi. Orneğin yıllardır yapılan ve artık 
izleyicisi iyice belirginleşen alternatif ve marjinal bir 
'rock' müziği pratiği var. Kitleselleşemeyeceğini bile 
bile, bazı gençler bu müziği yapmaya devam ediyorlar. 
Ozellikle Istanbul'da bir sürü 'garaj' gurubu var. Bu 
gruplarla ilgili de bir çalışma yapılabilir çünkü bu 
gruplar, arabeskçilerin tersine, 'Doğu'ya karşı bir müzik 
yapıyorlar. Yani Batı müziği, ya da onun bir benzerini, 
replikasım yapıyorlar. 'Doğu/Batı' sentezi peşinde 
değiller. Onların tabusu 'Batı' değil, ama 'Doğu'. 
UGUR TANYELI 
Yepyeni bir müzik var; tesadüfen arabada gelirken 
dinledim. Gencebay müziği gibi bir müzik değil, 
İslamcı bir müzik. Müziği tıpkı pop müzik gibi ama 
sözler Batılılaşma karşıtı. Şaşkınlık verici bir müzik. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
O müziğe techno—arabesk diyorlar. Ben tüm bunlardan 
söz ederken yüksek sanat, alçak sanat ayrımını 
yapmıyorum. 



JALE ERZEN 
Peki bunun karşıtları ne acaba? Arabesk hem tabularla 
ilgili, hem de sosyolojik bir gösterge. Bu göstergenin 
başka sanat dallarında paralelleri var mı? Mesela 
mimarlıkta da bunun örnekleri var mı? Var galiba. 

UĞUR TANYELİ 
Türkiye'de bir tane bile çağdaş cami yapamıyorsunuz. 
bu da tabularla ilgili. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Ama ilginçtir ki aynı cami Pakistan'da yapılabiliyor. 

ESRA AKCAN 
Hem çağdaş cami yapamıyorsunuz, hem de bütün 
mimarlar çağdaş cami yapmayı savunuyor. 

UĞUR TANYELİ 
İki tane tabu var ortada. Türkiye'de mutlaka ve mutlaka 
çağdaş bir din görmek isteyen bir insan topluluğu var, 
bir tarafta da tam tersine inatla, anlaşılan aynı kesinlikle 
ona karşı çıkan bir grup var. Onlar da "tabudur, 
dokunulmaz" diyorlar. Yani iki tane dokunulmazhk var. 
Bir tanesinde yıkılmaz bir çağdaşlaşma söyleminin 
tabuları, öbürü ise Islami söylemin aynı kesimin 
üstündeki tabuları. 

CAN ÇİNİCİ _ 
Cami belirli bir bina tipine dair bir örnek. Mesela 
apartmanı ele alalım. Müteahhitlerin çokça yaptığı bir 
şey var, orada da acayip şeyler oluyor. 

UGUR TANYELI 
Bir tarafta bir tipoloji oluşmuş. Apartman dairesi 
örneğinde Hakkari'den, Bağdat caddesine, G.O.P.'ya 
kadar her yerde aynı tipolojik grubun versiyonları var. 
Camide öyle değil, tipolojik bir problem yok aslında. 
Camide belli bir tipolojiyi izlemiyorsunuz, cami sizden 
imgeler sistemini kurmanızı istiyor. 

CAN ÇİNİCİ 
Peki imajdan kastınız nedir? 

UGUR TANYELİ 
Totemler temel ilkeler dışında farklı biçimlerde 
yorumlanabilme özgürlüğüne sahiptir. Orneğin bir 
kabilede temel ilke aynı kalmak koşuluyla çeşit çeşit 
totemler yapılabilir, farklı biçimlerde betimlenebilir. 
Tek bir betimlemeye doğrudan sadık kalmak gerekmez. 
Tipolojide öyle değil, daha bağlayıcı bir şey söz 
konusu. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Tekrar başa dönersek özetle üç somut önerim var. 
Birincisi, Türkiye cumhuriyetinin 'resmi' müzik tarihini 
ve onun temsilcilerini düşünerek, şu anda varlığıyla 
başlı başına 'tabu' olarak düşünebileceğimiz arabesk ve 
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O'na bağımh bütün güncel müzikler (türk 'hafif pop 
müziğinden, iyice kabuk değiştiren 'halk' müziğine 
kadar incelenebilir. Benim bu konudaki somut önerim; 
arabeskin çağdaş müziğin tartışılmaz referansı olarak 
düşünülen 'Batı müziği' ve onun müziksel dizgesine 
karşı, hem müziksel hem de duygusal olarak nasıl 
direndiği ve sonunda 60 ve 70'1erin 'Batıcı' ve popüler 
Olmayı amaçlayan aranjman müziklerini dize getirerek 
Türk pop müziğinin, popüler olma yani 'satma' 
anlamında, nasıl belirleyici bir unsura dönüştüğünün 
araştırılması olacak. 

İkinci önerim Türkiye'deki mizah dergilerinin özellikle 
siyasi tabuların güçlü olduğu dönemlerde nasıl bir 
söylem Oluşturduklannın araştırılması. 

Üçüncü önerim ise daha 'mikro' bir tabu üzerine, yani 
çağdaş Türk şiirindeki 'gövde' tabusu üzerine Olacak. 
Şiirimizde '2.Yeni' diye bilinen hareketin de katkılarıyla 
ve siyasi güncelliğin zorunlu olarak 'tatile' çıktığı, 80 
sonrası şiirde, birdenbire ortaya çıkan 'kendi ve 
öteki'nin gövdesini somut sözlerle yazma/yazabilme 
eğiliminin, mikro bir 'tabu' alan çalışması için verimli 
bir konu olduğu kanısındayım. Ben birinci önerimle, 
yani işin 'arabesk' kısmıyla ilgilenebilirim. 

JALE ERZEN 
Bu Türk şiirindeki ilgi Batı şiirinde yeni değil, oldukça 
eski. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Bence de özünde dışardan geldi. 

JALE ERZEN 
Türk toplumunda çok fazla ortada ve hepimizin 
karşısında olan, gerçekten de içimize çok işlemiş olan 
tabular var. Acaba niye bunlar yıkılmaya başlandı? 
Bunlar Modernizm ve Batılılaşmanın sonucu mu? Bu da 
bir araştırma konusu olabilir. Sadece bunun açıklanması 
değil, ulaşabildiği hürriyet alanının niye şimdi ortaya 
çıktığı da tartışılablir. Doğu/Batı sorunuyla ilgili bir 
şeyler de var burada. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
'Kavram çerçevesi'nde yazılan şeylere katılıyorum ama 
kitle sanatmda Doğu/Batı ekseni çok önemli bir etken. 
Bugün arabesk diye bir müzik kalmadı, Türk hafif 
müziği ya da pop müzik dediğimiz olay gerek söz 
gerekse müzik anlamında arabeskin bir türevine 
dönüştü. 

SİBEL KÖSE 
Demin sözü edilen 1980 sonrası gençlik örneğinde 
olduğu gibi pek çok tartışmaya açık bir dönem 
olmasından dolayı Cumhuriyet döneminde müzikle 
ilgili bir çalışma da olabilir. Batılılaşmayla gelen çok 
sesli müzik tartışmaları bunlara bir örnek. Türkçe'nin 
resmi dil olarak kabulünün ardından Osmanlıca'nın bir 
kenara bırakılması sonucu, bir sonraki kuşağın kendi 
kültürü. hakkında malzeme ve bilgi edinebilmesi 



sınırlandırılmış oldu. Dilin ulaşılmaz hale gelmesi 
müziği de etkiliyor. Çoksesli Türk sanat müziği koroları 
gibi yapay sentez çalışmaları da var. ~ 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Bunun en güzel örneği devletin dinlenmeyen resmi 
kanah TRT-3. Içine girdiğinizde müzik tarihinin çok 
eğlenceli Olduğunu görürsünüz. Bir dönem Türkiye 
radyolarında Türk müziği çalınması yasaklandı. Türk 
halk müziği topluluğu denilen Yurttan Sesler Korosu da 
bir başka örnek. Yurttan Sesler ashnda stilize edilmiş 
bir müziktir; halk müziği alınır, belli bir formasyona 
oturtulur ve artık bir stildir o. Bir başka örnek de Alevi 
geleneğinin müzik olarak kesinlikle reddedihnesidir. 
Tabii şu anda Alevi müziği var ama TRT hala Arif Sağ'ı 
falan çalmaz. Yani devletin belirli bir politikası var ve 
üstelik konservatuvarlar bu politika üzerine 
kuruluyorlar. Bildiğim kadarıyla Türk halk müziğine 
yönelik bir konsarvatuvar daha yeni açıldı Istanbul'da, O 
da Belediye bünyesinde. 

CAN ÇİNİCİ 
Çok daha eski. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Belki 10 yıl. Cumhuriyet tarihi açısmdan bakıldığında O 
kadar da uzun bir zaman değil. Mahmut Şevket 
Esendal'm öykülerini Okuyun; adam arabada 
Rachmaninoff dinler, şoför kapatır, kavga ederler. 
1930'larda şehir hatları vapurlarında Bolero'lar çalındı. 
Şehir kulüpleri kuruldu, oralarda valsler, toplantılar 
yapıldı. Kısacası çok bilinçli birpolitika güdüldü. Belki 
de bu nedenle insanlar bir türlü neden arabeskin 
çıktığını anlamıyorlar. Böyle bir politika sonucunda 
büyük bir tabu bastırılıyor ve bu tabu da 1967 yılında 
parçalanıyor. Bence bu da kritik bir tarih. 

GÖKSUN YAZICI- 
Dil devrimi nedeniyle kültürden kOpuştan bahsedildi. 
Eski Divan şiirini okuyamıyoruz mu demek 
istiyorsunuz? 

SİBEL KÖSE 
Tek bir alandan değil, genel bir politikadan söz ettim. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Dil değişiyor. Siz Divan şiirini Latin harflerinde 
okuyabiliyor musunuz? Çok mu kolay anlamak? Ben üç 
tane sözlük kullanıyorum, çok anladığım da kuşkulu. 

SİBEL KÖSE 
Ayrıca Osmanlıca'dan Türkçe'ye, daha doğıusu Arap 
alfabesinden Latin harflerine geçirirken yapılan 
hatalardan dolayı yanlış anlaşmalar da oluyor.. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Bu müzik yani arabesk Türkiye'de aydııılar tarafından 
'kitsch'le tanımlanıyor. Bu 'kitsch' tartışması çok 

alengirli bir tartışma. Bir de 'camp' diye bir şey var. 
Adomo'dan yola çıkarsak bu müziği 'kitsch' diye 
tanımlayabiliriz. Susan Sonntag'dan yola çıktığıımzda 
ise 'camp'den söz edildiğini görüyoruz. Zeki Müren şu 
anda arabesk söylüyor ama bence çok güzel bir camp 
örneği. Sahneyi düzenlemesiyle bile bir icadcı tarafı 
var. Arabeskte de mesela ilk dinlediğimiz örneklerle şu 
andakilerin orkestrasyonu arasında büyük farklar var. 
Artık çokseslilik sorunu bile yok, çünkü çoğu çoksesli. 
Ilk başta böyle bir şey yokken, efekt olarak _ 
kullanılırken kemanlar kullanılmıyor. Üstüne üstlük 
bütün sistem değişmiş. Sibel de dinlemişti, Cezayir, 
Kuzey Afrika kökenli ve Fransa'da çok tüketilen 'rai' 
diye bir müzik var. Altyapısı tamamen Batılı ve 
çoksesli ama söylenişi Doğulu. Postmodernizm 
uygulamasına da' çok güzel örnek olabilecek bir müzik. 
Bence Türkiye'deki en postmodern sanat aktivitesi 
arabeskte gidiyor, ya da arabeskin türevi müziklerin 
hepsinde gidiyor. Bazı arabesk sanatçıları da oldukça 
başanh, bana hiç de kitsch gelmiyor. Rahatlıkla 
dinleyebilirim ve bundan da utanmıyorum. Hani bir de 
aydın tabusu var ya! Zaten burada sözünü ettiğim Doğu 
tabusu da aydınlarm tabusu, arabeskçileıin değil. 

CAN ÇİNİCİ 
Arabesk geçekte bu tabuyu kırdı mı? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Kırdı, paramparça etti. Kendisi de parçalandı ama. 
smıraşıcı Oldu. 

CAN ÇİNİCİ 
Böyle bir amacı mı vardı? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Vardı bence. Mesela Orhan Gencebay'ı okursan, 
kendisi bilinçli olarak yaptığı bir şey olduğunu 
söylüyor. Orhan Gencebay önce Nezahat Bayram'ın 
arkasında saz çalan biri ve yaptığı müziğin yetersiz 

_ Olduğunu düşünüyor. Güzel bir formül olabileceğini 
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~ düşünüyor, bu formülün de belirli geleneklere, bizim 
'oryantal' adını verdiğimiz, kendisinin gelenek olarak 
adlandırdığı öğelere dayanabileceğini düşünüyor Ve 
bunları kullanıyor. 

CAN ÇİNİCİ 
Peki bu T.C. karşıtı diyor mu? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Hayır, böyle bir şey söylemiyor. Ama ben bunu dıştan 
analiz yaparak söyleyebilirim. 

CAN ÇİNİCİ 
Bunda yazarın niyetinden daha ötede nasıl bir şey 
görebiliriz? Ben bunu hep bir sorun olarak görüyorum. 
Ozellikle sanat objeleri üzerine bu tip yazılar yazılırken, 
ister istemez birtakım genellemeler yapıhyor. 



“ORHAN TEKELİOĞLU 
Ama bir genelleme varsa, bunu ben yapıyorum. 
Eleştirinin objesi benim, bu da benim Orhan 
Gencebay'ın öyle yaptığına dair bir iddiam. Orhan 
Gencebay bunu demiyor, ama yapıyor. 

JALE ERZEN 
Devletin kültür ideolojisinin karşısına çıkan bir şey 
tabii. 

CAN ÇİNİCİ 
Bu bağlamda yine başka bir konu var. Bugünlerde 
mimarlık konusunda birkaç politikacıyla karşı karşıya 
geldim. Kendimi şu açıdan çok eksik hissettiğimi 
düşündüm; adamlar bir şey empoze etmek istiyorlar ve 
ben bunun ne olduğunu anlamıyorum, herhangi bir 
mimarın da çok net anlayabildiğini sanmıyorum. Biraz 
fanatik olmakla birlikte bu da somut bir teklif olabilir: 
mimarlık konusunda birkaç politikicayı çağmp çevre 
konusundaki fikirlerini sorsak, bize bir imaj çizmelerini 
istesek ve birarada tartışsak. Bu ışin icraatının içinden 
gelenlerin veya düşünürlerinin değil, bize bunu empoze 
etmeye çalışan insanların düşüncelerini ifade etmesi 
açısından önemli olabilir. 

JALE ERZEN 
Bu düşünceler belli değil mi? 

CAN ÇİNİCİ 
Çoğu zaman belli değil. 

JALE ERZEN 
Ama yapılan uygulamalarla kendini belli ediyor bence. 
Bir şehir planlamasına baktığınız zaman, ya da 
İstanbul' un ne şekilde geliştirildiğine, ne tür imar 
izinleri verildiğini incelediğiniz zaman bilinçli olarak 
belki çıkarlarla, belki de ideolojilerle ilgili bazı 
yaptırımlar olduğunu görüyorsunuz. Adam bunu lafa 
dönüştürmez zaterı, ama bir sokağa ne yaptırmak 
istediğini, ya da kendi zevkinin, sanatsal anlayışının ne 
olduğunu ortaya koyuyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
. Söylem analiziyle ilgilendiğim ve öneri bana somut 

geldiği için şöyle bir şeyin yapılabileceğini 
düşünüyorum. Istanbul belediye başkan adaylarınm 
gecekonduyla ilgili bir tavrı var. Bir tanesi hariç hepsi 
bunun kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunu 
söylüyorlar. Bu ne demek? "Biz seçilip yönetime 
gelinceye kadar ne yaparsanız yapın, ondan sonra 
keseriz" demek istiyorlar. Bu insanlar belediye başkanı 
olunca belirli bir güce kavuşuyorlar, öyle olmasa 
belediye başkanlığına bu kadar ilgi olmaz. Demek ki bu 
insanların zihniyetinin bir beklentisi ve gücü var. Böyle 
bir analiz yapılamaz mı? Aynı şey Ankara için de ' 
geçerli. Bir tek Korel Göymen " gecekondulara 
karşıyım, yıktırırım" diyor. Obürleri en azından 
"yıktırırım" demiyorlar. Bu konu da buradaki 
tartışmalar açısından çok ilginç bence. 

CAN ÇİNİCİ 
Geçenlerde Salzburg'un planlama geçmişinin 10 yılına 
ilişkin bir özeti okudum. Salzburg çok tutucu, Orta 
Avrupa kültür hayatının temsil edildiği, masal şehri gibi 
bir yer. Bir belediye başkanı gelmiş ve belirli bir 
planlama Stratejisi ortaya koymuş ve bu stratejinin nasıl 
sağlıkh gelişeceği konusunda bir imaj çizmiş. Bu imajı 
çizerken politik ve sayısal planlama diskurundan yola 
çıkmıyor. Adamın kafasında kültürel bazdan yola çıkan 
bir söylem var. Daha sonra bu adamın çektiği zorluklar 
ve bir şekilde alaşağı edilmesinin süreci var. Demek ki 
politikacıların kendilerine göre kente dair bir söylemleri 
olabiliyor. 

UĞUR TANYELİ 
Dalan İstanbul belediyelbaşkanlığmı yürüttüğü sıralarda 
kafasında Avrupa kenti diye bölük pörçük bir imaj vardı 
ama imgelerinin toplamı bir söylem oluşturmuyor. 

JALE ERZEN 
Tamamen çıkar ve maddiyata yönelik bir dünyada 
tabular da olabilir. Ama o kadar geçerli ve o kadar 
kesin, belirli kurallara, belirli kavramlara bağlı değiller. 
Zaten ışin tehlikesi de orada. Onlar son derece tehlikeli, 
ötekiler çok daha üretken olabiliyorlar. Bu tabular 
üretken olmuyorlar, tıpkı bukalemun gibi. Bünun 
üzerine bir kavram oluşturabilirsinı; z‘, alicak bu 
maddiyat ve çıkarcılığa dayanacakıt 111 VŞ 1111e bir 
kavram, bence kavram bile olamayacaktır . _ 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Ya da estetik bir boyutu yok. 

JALE ERZEN 
Belki bir dereceye kadar var. Benim hep kendi kendime 
_sorduğum bir soru var, biraz önce Ilhan Tekeli'yle de 
konuştuk: Neden kooperatiflerde, kıyıda yapılan 
sitelerde evler birbirinin içine giriyor? Acaba 

- insanımızın sık dokulu estetik bir gereksinimi mi var? 
Acaba Orta Çağ'dan beri insanların bir dayanışma 
içinde yaşamaları buna mı bağlı, yoksa tamamen 
parasal nedenlerden mi kaynaklanıyor? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Rantla ilgili herhalde. Karadeniz köy yapısında aradaki 
mesafeler oldukça açıktır, değil mi? Karadenizlilerin 

_ yaptığı bir kooperatifte ise binalar yanyanadır. 
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UĞUR TANYELİ 
Eski Türk kentlerinin yoğunluğu inanılmaz. Eşdeğeri 
Orta Çağ Avrupa'sından bile daha düşük bir yoğunluk 
var. Bu nedenle de bunun geleneksel bir şey olduğu 
söylenemez. Son derece düşük yoğunlukta ve tam 
tersine garip, noktasal sıkışmalara giden bir yapılanma 
var. Bugün ise insanlar gerçekten de tıklım tıklım bir 
Kumburgaz, ya da Didim yaşayabiliyorlar, şikayetleri 
de olmuyor. 

JALE ERZEN 
Neticede belki yaşama ahşkanlıkları estetik algıların 



kesinleşmesinde veya gelişmesinde ya da yeni tabuların 
ortaya çıkmasmda etkili Olabiliyor. Bu da konunun bir 
başka boyutu olarak ele alınabilir. 

_ UĞUR TANYELİ . 
Mizahta bu konuyu nasıl ele almayı düşünüyorsunuz? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Mizahta konu edilen politika. Politikanın en çok 
sorgulandığı yer mizah dergileri. 12 Eylül'de generallere 
en çok mizah dergileri dayanabildi, hiçbiri kapatılmadı 
ve neler yaptılar. 

JALE ERZEN 
Ama bu nasıl yaptıklarıyla mı ilgili yoksa mizahın 
kendi yapısıyla mı? Neden mizahta tabu çok kolay 
yıkılabiliyor? 

ORHAN TEKELIOGLU 
Günlerdir ATV'yi izliyorum —-popüler kültürün en güzel 
göstergesi olduğu için TV izlemeye bayılırım-- orada 
hergün ' günün kafa yoranı' diye Evren'in taklidini 
yapıyorlar. Bir tanesinde elinde bastonuyla çıkartıp 
'Bana neden kimse 12.Eylül'den sonra diktatör 
demiyordu? Çünkü bana vantilatör de diyemiyorlardı, 
regülatör de, aspiratör de diyemiyorlardı' şeklinde 
konuşturdular. Bu tam bir 'deconstruction'. Metin yazarı 
Metin Üstündağ orada çok güzel bir şey yakalamış. 
Evren dava açabilir ama açamıyor. Aslında Deli, Leman 
gibi mizah dergileri çok sert şeyler söylüyorlar. 

JALE ERZEN 
Gülme en zor olan şeyi yani ölümü bile 'absurd'e 
çeviriyor, yumuşatıyor ve öyle olduğu zaman da artık 
onu sorgulayamıyorsunuz. Onun için de tabular en 
kolay mizahla, gülrneyle kırılabiliyor. Zaten gündelik 
hayatta da bunun çok fazla örneğini görüyoruz. 

. ORHAN TEKELİOĞLU 
Ama bu tam bir tabu alanı. 

' JALE ERZEN _ 
Tabii tabuyla çok yakından ilgili. 

UGUR TANYELI 
O dergilerde aynı zamanda ilginç bir şekilde politika 
tartışıyorlar. Gerçekte onlar politikaya karşılar gibi ' 
geliyor bana. Memlekette siyaset istemiyorlar ve 
önümüze hep siyasetin pis bir iş olduğu düşüncesini 
koyuyorlar. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Yapıyorlar ama siyasete karşı çıkarak da siyaset 
yapabilirsiniz. Yapıyorlar ve satıyorlar da. Demin 
sözünü ettiğim dergilerin tirajları çok ilginç değil ama 
bildiğim kadarıyla Gırgır dergisinin 12 Eylül'den sonra 
tirajı 500,000 kadardı. Krokodil —-ki devlet desteğinde 
bir dergidir-— ve Mad'den sonra dünyanın en çok satan 

üçüncü mizah dergisi konumundaydı. Türkiye gibi 
Okuma alışkanlığınm çok düşük olduğu bir ülkede 10 
yıl önceki 500,0001ik satış çok ilginçtir. 

UĞUR TANYELİ 
Belki karşı-politikacı tavırları sayesinde, politikanın 
zaten pis bir iş olduğuna hepimiz inandığımız için bu 
kadar satıyorlar. Açıkçası Türkiye'nin kültür hayatı 
açısından da çok hayati görünüyor. 500,000 insan 
politikadan nefret ediyorsa bu ciddi biçimde 
düşünülmesi gereken bir tabu. Cinsel tabular bile bu 
kadar ciddi görünmüyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Oyle de denemez. Mesela Penthouse'un 6 ay önceki net 
satış rakamı 130,000. Bu rakam Amerika'dan sonra en 
çok satan 2.rakam. Şu anda erotik dergi pazarındaki 
toplam tiraj 250,000 civarında. 

ESRA AKCAN 
“ En çok da Konya'da satıhyor galiba. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Kişi başına en çok satıldığı yer Konya. Tabu alanları 
olabilir tabii. Amerikan Penthouse'larında Forum diye 
fantazi köşesi olarak küçük kitapçıklar çıkartıyorlar. 
Türk Penthouse'unu da benim bir arkadaşım yönetiyor. 
Ben onları karşılaştırıyorum. Amerikan Penthouse'unda 
bölümler var, mesela gay, homoseksüel mektuplar var. 

. Türk versiyonunda yok ama iginç bir şekilde Amerikan 
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Penthouse'unda anal seksle ilgili oran %12'yken 
bizimkilerde %75—80 civarında. 

JALE ERZEN 
Ne ilginç istatistikler! 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Başka herhangi bir toplumda bu kadar homoseksüel 
küfredildiğini sanmıyorum. Bu da bir başka alan ve 
üzerinde çalışılabilir. 

JALE ERZEN 
Bence de çalışılması lazım çünkü bizim toplumumuzun 
en fazla bastırıldığı alan bu seksüel alan. Şiirde de 
ortaya çıkıyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Şiir çok özel; gerçekten hem Türkiye'de, hem de tüm 
dünyada yüksek kültür. Türkiye'de en fazla 3,000 satar, 
Amerika'da da daha fazla satmaz. Penthouse tüketimi 
çok ilginç bence. 130,000 dergiyi kim alır, hangi evlere 
girer bunlar? Tabunun nerede kırılıp kırılrnadığını 
anlamak için önemli. 

JALE ERZEN 
Sonunda ne Oluyor peki? Türkiye' de 10 veya 5 yıldır 
250,000 tane seksle ilgili dergi evlere giriyorsa bunun 
sonucunda seksüel ahlak veya genelde ahlak 



konusundaki, kadın-erkek ilişkisi konusundaki 
davranışlar değişiyor mu? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Değişiyor. 

UĞUR TANYELİ 
Yoksa tersi mi oluyor? Bir anlamda tabuyu ilerletiyor 
mu? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Hiç sanmıyorum. Bence çok değişiyor. Tıpkı arabesk 
gibi. 

ESRA AKCAN 
Tabuların devamını sağlıyor da olabilir.Bu çok 
Konya' da satılması da buna bir örnek. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Değil, aslında en çok İstanbul' da satılıyor. Konya'da kişi 
başına düşen sayı yüksek. Konya nüfusu düşük bir yer. 
Konya aslında ilginç bir yerdir. İstatistiksel olarak kişi 
başına en çok rakı tüketilen yerdir aynı zamanda. Ama 
bu şunu gösterir: çok küçük bir grup çok yüksek bir 
oranda alkol tüketiyor olabilir. Ama Istanbul' da farklı. 
Bu dergiler de tabii ki en çok İstanbul' da satılıyor. 

ESRA AKCAN 
Bilemiyorum. Mesela genelevler genelde dinsel 
çevrelerde yer ahr. Bu da Türk şehirlerinde görülen bir 
şey. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Ama illa o insanlar o genelevleri kullanıyorlar diye bir 
şey söylenemez. 

ESRA AKCAN 
En çok baskıcı ortamlarm olduğu yerlerde... 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Tabii tabular buralarda çok güçleniyorlar. 

ESRA AKCAN 
Dolayısıyla aslında bu dergilerin çok satması görece 
olarak tabuların yıkılmasım değil, devammı sağhyor; 
ters işlev görüyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Kuşkudayım. 

UĞUR TANYELİ 
Arabesk gerçekten tabuyu kırdı mı? Bence insanlar 
Batılı müzik dinlemeye doğru gidiyorlar. 
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ORHAN TEKELİOĞLU 
Belki hatırlıyorsunuzdur 1 yıl önce arabeskin öldüğüne 
dair bir iddia çıktı. Türkiye'de az satıyordu çünkü -—IMÇ 
(İstanbul Müzik Çarşısı) tarafından çıkartılan bir şey 
bu-- Türk pOpu çok fazla satmaya başladı. Sonra 
Emmioğlu geldi ve bir canlanma oldu. Birdenbire 
arabesk piyasası hareketlendi. Ama dikkat ederseniz 
Emmioğlu klibinden yapısına kadar çok daha Batılı bir 
arabesk aslında. Bir kere çok ilginç bir klibivar ve tam 
bir analiz nesnesi. Ferdi Tayfur kendisi klibin 
yönetmenine fikir veriyor ve benim görmediğim bütün 
kodları kendisi anlatıyor. O kadm onun sevgilisiymiş, 
adam karanlık işler yapan biriymiş, öldürülen onun 
mafyadan arkadaşıymış, vs. Bir dünya bu; bizim 
bilmediğimiz, yaşamadığımız ama kodları çok net bir 
dünya. 

UĞUR TANYELİ 
Sonuçta Batılılaşma ve tabular bir kez daha gündeme 
gelmiş, doğrulanmış oluyor. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Ben şuna inanıyorum: Türkiye'de müzikte Batı iflas etti. 
Doğu Batı' ya bir anlamda yaklaşırken, arada bir 'sentez' 
oldu. Bunu iki tarafın istediğini ve planladığını da 
düşünmüyorum ama sonunda şu anda İMÇ'de satan 
kasetlerin hepsi arabesk-pop dediğimiz alanda. Halk 
müziği de çok değişti. Arabesk yok oldu belki ama pop 
müzik de yok oldu. Arada bir müzik çıktı, bu müzik 
yapı olarak Batılı aslında ama söylediği, anlattığı Batılı 
değil. Anlatısı çok değişti, bizden bir şey oldu. Biz de 
Batılı değiliz. 

UĞUR TANYELİ 
İçeriği oturdu. Onun istediği böyle bir müzik değildi 
belki ama Batılılaşma söylemi içinde böyle bir 
bütünleşme yer alıyor muydu? Bizler birdenbire Fransız 
Olacak değildik. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Değildik ama adam gelip "her yerde kar var" diye şarkı 
söylüyordu. O satmaz artık. 

CAN ÇİNİCİ 
Klasik Batı müziğinin kendi içinde, örneğin 
Schonberg' ın içinde bir şekilde söz ve müzik 
mücadelesi vardır. Onun gelişimini nasıl görüyorsunuz? 
Arabesk bence sözün çok önde olduğu bir tür. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Türk müziği geleneksel olarak sözün çok önde olduğu 
bir tür. Türkiye'de ıkı tür müzik geleneği var: biri Türk 
klasik musiki geleneği; form çok önemli, zaten Bizans 
müziğinin bir versiyonu; diğeri ise her zaman gözardı 
edilmiş halk müziği. Onun da iki türü var; tekke 
müziğine dönüşen Alevi müziği var, bir de halkın genel 
olarak dinlediği bir müzik var, türküler vs. Bir de 
şehirlilerin 50'lere kadar tükettikleri bir müzik vardı. 
Ama hepsinde ortak olan şey sözün gücü. Ondan sonra 
sözün gücünün Olmadığı, ya da kitlelerin anlamadığı 
öyküleri anlatan, bizi siyah-'beyaz filmler gibi bir Türk 



hafif müziği ya da aranjman denilen bir şey çıktı. O 
müzik de tarz Olarak bakarsanız 70'lerde öldü. Ondan 
sonra arabeskin çOk büyük bir güçle çıktığını ve 
kendisini herkese kabul ettirdiğini düşünüyorum. 
Sonunda Türkiye'de Batılı müzik yaptığım, ya da Türk 
hafif müziği yaptığım iddia eden kişiler arabeski kabul 
ettiler. Arabesk gücünü gösterdi ve diğer müziği de 
kendine benzetti. Bu arada kendisi de O müziğe benzedi 
çünkü Türkiye'de medya çOk değişti. Batı'mn müziği 
çok girmeye başladı, pratik aletler geldi. Yayh tambur 
yerine sampling'i Olan bir synthesizer'la ona benzer bir 
tını çıkartmak çok daha kolay. 

ESRA AKCAN 
Bugünün müziğini etkileyen arabesk mi? Bugünün hafif 
müziğinde arabeskin etkisinin Olduğunu söylüyorsun. 
Aranjman derken Sezen Aksu'nun, Ajda Pekkan'ın 
müziğini mi kastediyorsun? 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Onno Tunç diyelim aslında, onun getirdiği bir sürü 
adam var. 

ESRA AKCAN 
1970'lerde son bulan Türk hafif müziğinin bugünkü 
Onno Tunç müziğine geçmesinde arabeskin etkisi 
olmuştur diyorsun. Ben de O arabeskin etkisi miydi, 
geleneksel Türk müziğinin kendi etkisi rrıiydi diye 
soruyorum. 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Ben arabeskin bir şekilde geleneksel Türk müziğinden 
beslendiğini söylüyorum. Medya kapalı Olmasına 
rağmen --O zamanlar TRT'de yasaktı— kendi gücünü 
gösterdi. Kanal olarak sadece Türkiye Polis Radyosu'nu 
kullanıyordu. Türkiye Polis Radyosu çOk önemlidir ama 
kimse bunu analiz etmez. Polis Radyosu kadar arabeski 
yayan bir radyo Olmadı. Bir de denetimsiz Olması 
nedeniyle TRT'nin dış yayınlarında yer alıyordu. Şu 
anda TRT-4'te de denetim yOk. Sonunda müziksel bir 
söylem kendini kabul ettirdi. Sonuç Olarak Türk hafif 
müziğiyle uğraşan insanların da para kazanmaları 
lazımdı. Bu insanlar da sonunda müziklerini iki farklı 
kültürün ortak payandasında öyle bir hale getirdiler ki 
ortaya şehir kökenli bir arabesk çıktı. Arabeskin iki 
dönemi var aslında. Biri başlarda Ferdi Tayfur'un 
götürdüğü köy arabeski dediğimiz tür, bir de Umit 
Besen gibi piyanist şantörlerin yaptığı, Batı sazının 
kullanıldığı şehirli arabesk. Bu ayrım da ortadan kalktı. 
Artık "Ben köylüyüm" diye bir şarkı söyleyebilir Ferdi 
Tayfur ama aynı çalgılarla değil. Çalgıların yapısı, 
kompozisyonu ve müziğin çoksesliliği çok değişti. 
Sonunda ikisinin ortak, birbirine sınırdaş, hatta 
birbirinin üstüne geçişen iki alanı var. Bu müzik 
geleneksel söze dayanıyor hala ama daha çOk şehirliyi 
anlatıyor. Kentli ama 0 kent de artık pek kent değil. 

CANfçİNİCİ—————— - __ -* - * 
Peki bizde tarihsel olarak soyut, sözsüz müzik 
geleneğinden söz edebilir miyiz? 
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ORHAN TEKELİOĞLU 
Saz eserleri var. 

CAN ÇİNİCİ 
O müzikler bugün hala devam. ediyor—“mu’? 

ORHAN 'TEKELİOĞLU 
Bitti; arkaik olarak kabul edebiliriz. 

CAN ÇİNİCİ -. 
Bu da çok enteresan. Artık iki medya, söz ve müzık 
birarada. " 

ORHAN TEKELİOĞLU 
Artık Saz Eserleri Yapı Kredi'nin compact disc'e 
dönüştürdüğü ve zaman zaman önemli müşterilerine 
çok güzel kaydedilmiş üçlü—dörtlü gruplar halinde 
gönderdikleri hediyeler haline geldi ve tam anlamıyla 
yüksek kültüre dönüştü. Daha da önemlisi şarkı bitti, bir 
önceki kuşağınıızın dinlediği şarkılar yOk artık. Osmanlı 
formuna dayanan popüler şehirli müzik de bitti. Şu anda 
insanlar arabeski ya da Sezen Aksu'yu falan dinliyorlar. 

JALE ERZEN 
Ama bu tabuyla ilgili bir şey değil; daha çok ilgi 
yoğunlaşması ve modalarla ilgili. Şarkı bitti 
denildiğinde görsel sanatlarda son yıllarda bitirilmeye 
çahşılan, hatta ayıp bile sayılan duygusalhk aklıma 
geliyor. Arabeskte çOk fazla Ohnasma karşın diğer tüm 
sanatlarda duygusallık bir tabu haline geldi. Acaba 
şarkının bitmesi de biraz onunla mı ilgili? Insanı 
tammlayan bir şey Olan duygusallığın ayıp Olması, 
banal Olarak kabul edilmesi güzel sanatlarda O kadar 
sözü edilmeyen bir tabu ki, pek çok eleştirmen veya 
galerici bir sanat eserine bakıp, onun duygusal yönünü 
kuvvetli bulduğu zaman hemen 'eski' ya da 'geçmiş' 
olarak tanımlıyor. Bu da bence modern insan tanımıyla 
ilgili. Modern insan nasıl Olmah? Daha bilgiye yönelik, 
daha duygudan uzak. Bu da sabahki tabularla ilgili 
konuşmalarda sözü edilen teknolojiyle ilgili insan, 
bilişsel insan gibi modelleri karşımıza koyuyor. 
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Önyargının adı kötüye çıkmıştır. Bu kötü ünün nedenini 
anlamak kolay. Onyargı teriminin kökü hukuk 
alanındadır. Hukukta ise karar davanın sonunda verilir; 
bütün kanıtlar değerlendirildikten sonra. Kanıtlar 
toplanıp ileri sürülmeden, ileri sürüldükten sonra da 
değerlendirilmeden önce kararını veren kişi hukuku 
çiğnemiş olur. Onyargı bu anlamda adalete aykırı, 
adalet işlevine engeldir. 

Ne var ki hukuk davasında karar esastır. Hukuk, 
davaların doğru, kesin kararlara bağlanabileceği inancı 
üzerinde kuruludur. Aslında bu da bir önyargıdır. Ama 
bu konuşulmayan önyargı oyunun kuralıdır. Onsuz 
hukuk sistemi işleyemez. Oysa, yaşamın diğer birçok 
alanında kanıtlara dayanan kesin karar olanağı çok daha 
sınırlıdır. Kaldı ki çoğu zaman harekete geçmeden önce 
kanıt toplamaya olanak yoktur. Bu durumda ister 
istemez, eylem önyargıya, içgüdüye ya da seziye 
dayanıyor. Onyargı ise daha geniş bir kuram çerçevesi 
içinde yerini bulur. Ama acaba böyle bir kesin 
doğrulama olanağı var mı? Ve eğer varsa her yerde var 
mı? Yeni kanıtların elde edilmesi sonucu, kuramların 
daima çürütülmesi olasılığına dikkati çeken, Avusturya 
kökenli Ingiliz filozofu Sir Karl Popper, doğrulama 
yerine, yalanlama yöntemini önermiş, "kuram 
yalanlanıncaya kadar geçerlidir" demiştir. Popper'in 
gözlemine göre, bilimsel araştırma, çoğu eylemlerimiz 
gibi, önyargı ile başlar, yararlı sonuçlar verdikçe geçerli 
sayılır, ancak yeni bilgiler ışığında çürütülürse 
geçerliliğini yitirir. Yeni deney ve çalışmaların ne 
getireceğini bilemediğimiz için herhangi bir kuramın 
geçerliliği daima geçici kalmaya mahkümdur. 

Düne, bugüne, çevrerrıize bu gözle baktığımızda, 
heryerde önyargı görürüz. Geçerlilikleri geçici olsa 
dahi, bu önyargıların b_irçoğu yararlıdır: Hindistan'a 
varacağı önyargısı ile Ispanya'dan Batı yönünde yola 
çıkan Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesi gibi. 
Çağrılısı bulunduğum, dolayısıyla teşekkürü borç 
bildiğim SAN ART derneğinin adında da yararlı bir 
önyargı görüyorum. Bu da Türk sanatı ile 'art' sözcüğü 
ile dile getirilen uluslararası sanat arasında sentezin 
varolabileceği daha doğrusu, şimdiden varolduğu 
konusundaki önyargıdır. 

Şu anda Atatürk'ün yeni bir biyografisi üzerinde 
çahşmakta olduğum için aklıma çok daha önemli bir 
önyargı geliyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti 
kurucusunun, ülkesi ve ulusu için tek yolun çağdaş 
uygarlık düzeyine çıkmak olduğu konusunda 
önyargısıdır. Buna uygarlığın tek ve evrensel olduğu 
önyargısını da ekleyebiliriz. Gerek Türkiye gerekse dış 
dünyada son yetmiş yıl içinde tanık olduğumuz 
gelişmelere bakarsak bu iki önyargının da geçerli ve 
yararlı olduğunu görürüz. Nitekim evrensel uygarlık 
iletişim ağıyla küreselleşen dünyamızda somutlaşıyor. 
Geçenlerde bir Rus düşünürünün dediği gibi, 
bilgisayarın Komünist çeşidi olmadığı gibi, Rus 
Ortodoks çeşidi de yoktur. Sanatta da aynı evrenselliğe 
tanık oluyoruz: örneğin, yıllar önce Japon estetiği ile 
sahneye konan bir Shakespeare oyunu Londra'da alkış 



toplamıştı. 

Atatürk'ün açıkça dile getirdiği bu iki önyargıdan başka 
bir de konuşulmayan bir önyargısı vardı, kanımca. Bu 
da çağdaş uygarhğın Fransa örneğinde somutlaştığı 
düşüncesiydi. Atatürk'ün Fransızca'dan başka yabancı 
dil bilmediği, okuduğu kitapların çoğunun Fransızca 
veya Fransızca'dan çeviri olduğu düşünülürse, Fransa 
örneğini benimsemiş olması normal, hatta kaçınılmaz 
sayılabilir. Kaldı ki ondan önce de Osmanlı liberaller, 
Jön Türkler, Almanya yanında savaşa giren Ittihat ve 
Terakki'nin düşünürleri dahi hep Fransa örneğinden 
esinlenmişlerdi. Atatürk bu gelenekle yetişmişti. 
Alexandre J evakhoff'un, yazdığı Atatürk biyografisinde 
belirttiği gibi, Fransız Devrimi , özgürlük kaynağı 
olarak Atatürk'ün en üstün ölçüsüydü. Millet Meclisi, 
Assemblee Nationale'in türkçesiydi. Napoleon --ki bir 
zamanlarda Enver Paşa onunla karşılaştmlıyordu—- 
Atatürk'ün gözünde kaçınılması gereken bir örnekti. 
"Dram yinelendiğinde fars olur" sözünün konusu 
3.Napoléon ise beterin beteri idi. Ancak bu sapmalardan 
sonra vücut bulan lâik, merkeziyetçi, tekil Fransa 
Cumhuriyeti, bu Cumhuriyet'te gelişen ve ortak kültür 
ve vatandaşlığa dayanan ulus kavramı ile, Türkiye 
Cumhuriyeti biçimlendirilirken hep göz önünde tutulan 
örnekti. Hatta dil devrimi konuşulduğunda Atatürk'ün 
Larousse'u sofraya getirip Fransızca'nın zenginliğine 
işaret ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün Kemalizm 
değerlendirildiğinde klasik Fransa örneğinin 
uygunluğunu değerlendirdiğiınizi --klasik diyorum 
çünkü Fransa 0 günden bugüne epey değişmiştir-— 
bilmekte yarar vardır sanırım. 

Fransa'yı örnek ahna bakımından yürütülen önyargının 
yararlı mı zararh mı olduğu sörununu bir yana bırakarak 
-—ki buna kaçınılmaz da denilebileceğini biraz önce 
söylemiştim-- zararlı önyargılara bir göz atalım. Zararlı 
derken de, Popper'in yöntemini kullanarak, kanıtlarla 
çürütülen önyargıları kastediyorum. 

Müslümanların daima zalim, Hıristiyanların ise daima 
mazlum oldukları savı -—tersi gibi--_bu zararlı 
önyargıların belirgin bir örneğidir. Işin tuhafı bu sava 
bugünlerde Hıristiyan dinî çevrelerinden çok dinle ilgisi 
kalmamış çevrelerde, konuşulmayan, içgüdüsel bir 
önyargı olarak raslanıyor. Oysa, geçenlerde 
yayınladığım bir yazıda dediğim gibi, "Saraybosna 
yangınları yalnız bugünü değil dünü de aydınlatıyor." 
Sonradan Grozny'den çıkan alevler de aynı işlevi gördü. 
Müslümanların etnik temizleme kurbanı olması yeni bir 
olay değil; ta 15. yüzyılda Ispanya'da Endülüs'te 
başlamıştı. Ancak çoğu zaman bu olay Batı'da ya 
hoşgörülrnüş 'ya da gözden kaçmıştı. Bugün ise varlığı 
yadsmamaz ve haklı da gösterilemez. Ne var ki Batı 

- sözcüğü de bir önyargıyı dile getiriyor. Eğer uygar, eğer 
bilimi ileri, eğer zengin dünyayı kastediyorsak, bu 
dünya Batı'nın sınırını çoktan aşmıştır. Ve evrensel 
uygarlığayeni katılan ülkeler klasik Batı'nın bütün 

_ önyargılarını paylaşnuyor. 

Bu noktadan hareketle ünlü Amerikan siyasetbilimcisi 
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Samuel Huntingdon yeni bir önyargı ile ortaya çıkmış.. 
Demiş ki: "Soğuk Savaşın sona ermesiyle ideolojik 
savaşlar dönemi kapanrmş, yerine uygarlıklararası savaş 
dönemi başlamak üzeredir". Ve bu uygarlıkları Batı 
(yani Musevi-Hıristiyan kökenli) Islâm ve Konfüçyüs 
öğretilerine dayanan Uzak Doğu uygarhkları olarak 
tamnılamıştır. Hocanın bu önyargısı tuhafıma gidiyor 
doğrusu. Bir kere, uygarlıkla, geniş anlamda kültür yani 
yaşam biçimini karıştırmış. Kaldı ki eskiden ayrı 
gelişen uygarhklar bir tek evrensel uygarlık içinde 
birleşirken yaşam biçimleri de, toplu iletişim araçları ve 
başka etkenler sonucu, birleşme süreci içine girmiştir. 
Hong Kong'lu, televizyonda Amerikan programı 
seyrederken, Amerikalı Hong Kong kaynaklı Çin 
dövüşlü macera fihnini seyrediyor, ve Hong Kong'lu 
adasına yayılmak üzere olan Komünist Çin 
yönetiminden kaçmak için Kaliforniya veya Kanada'ya 
göç ederken hiç te yabancılık çekmiyor bugünlerde. 
Anlaşılan, Samuel Huntingdon, bir yandan Müslüman 
köktendincilerin, diğer yandansa, ona veya bize göre, 
fazla disiplinli çalışarak ucuz kaliteli mal üreten Uzak 
Doğuluların Amerika'nın karşısına çıkardıkları 
sorunlardan fazla etkilenmiş, bu güçlükleri 
uygarlıklararası savaş katına çıkarmıştır. 

Oysa dünyada gerginliklerin nedeni -—-daha doğrusu 
nedenle '—- başkadır, kanımca. Bir kere, çağdaşbilimin 
uygulanması sonucu karşımıza çıkan nüfus patlaması, 
ve bu nüfusun beklenti patlaması olayı var. Batı Avrupa 
bu olayı geçen yüzyıl yaşamıştı. Ama o zaman 
dünyanın büyük kısmı boştu, ve kendi ülkelerinde 
köşeyi dönemeyen Avrupalılar talihlerini Yeni 
Dünya'da deneyebiliyorlardı. Bunlar bugün 'öncü' 
(pioneers) diye şerefle anılıyor. Oysa, şimdi her yer 
kapatılmış olduğu için, nüfus ve beklenti patlamasına 
yeni sahne olan ülkelerdeki ardılları yeni bir dünyayı 
keşfe çıktıklarında kaçak işçi olarak kınanıyor. Bu 
kınama kötü bir önyargı örneğidir. 

Bir de çeşitli toplumların evrensel, bilimsel uygarlığın 
gereklerini yerine getirmekte çektikleri güçlükler var. 
Bu gerekler hem bireysel, hem de toplumsaldır. Eğitim, 
yani bilgi edinme, bilgiyi toplum içinde yayma ve 
biriktirme, evrensel uygarlık içinde etkin olmak için ilk 
akla gelen gereklerdendir. Ne var ki Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk döneminde çok önem verilen, 
bireyleri yetiştirme çabası yetmiyor. Yetişmiş bireylerin 
etkin ekipler içinde çahşma yeteneğini de geliştirmeleri 
gerekiyor. 

Sırası gelmişken yaygın bir önyargıya daha dokunayım. 
Bugünlerde devleti küçültmenin yararından çok söz 
ediliyor. Oysa as_ıl sorun devletin boyundan çok, 
_etkinliğindedir. Ozelleştirmede öncülük yapmış 
Ingiltere'de dahi kamu sektörü, ulusal gelirin %39'unu 
(Almanya'da bu rakam %45'tir) temsil ettiğine, ve yine 
ulusal gelirin %40'ını harcadığına göre, etkin çalışmazsa. 
memleket batar. Kamu sektörünün, yani devletin 
etkinliği de, başındakilerin yeteneğinden çok toplumun 
örgütlenme yeteneğine bağlı. Bu yetenek bireylere göre, 
toplumlarda daha ağır yetişir. 



Etkin örgütlenmede karşılaşılan güçlükler, bir ölçüde geleneksel yaşam biçimleriyle ilgili. Yaşamın 
bıçımlenmesinde dinin etkisi önemli olmakla birlikte, uygarlıgın gerektirdiği yeni toplumsal örgütlenme çabaları, dinleri ayrı ülkelerde hemen hemen aynı güçlüklerle karşılaşıyor. Diğer yandan yine dinleri ayrı bazı ülkeler gerekli örgütlenmeyi başarabiliyor. Budist Güney Kore, Müslüman Malezya ve Katolik İspanya ' örgütlenebiliyor. Katolik Brezilya ve Müslüman 
Cezayir toplumsal örgütlenmede güçlük çekiyor. 
Dolayısıyla ülke ve ulusları dinlerine göre ayrı uygarlık 
kafeslerine koymak gerçekle bağdaşmıyor, kanımca. 

Başarılı ile başarısız, varlıklı ile yoksul arasında bir 
gerginlik var, doğal olarak. Ama bu uygarlıklararası bir 
savaş değil, aynı uygarlıktan yararlanmaya çahşanlar 
arasında çıkan bir kavgadır. 

. Bana kahrsa, bugünlerde çok yaygın olan 'çifte standart' 
sözü de pek yararlı olmayaıı bir önyargıdır.; Çünkü 
kendisi için başka, karşısındakiler içinse başka bir ölçü 
kullanmak insanoğlunun evrensel eğilimidir. Çifte 
standarttan yakınacağımıza işin gereğini yapmamız 
daha yararlıdır, sanırım. 

Varlıklı ülkelerde çıktıktan soııra her yere yayılan başka 
bir önyargı var ki, tartışıhnası bugünlerde bir 'tabu'dur. 
Bu da demokrasi'nin her yerde ve her derde deva olduğu 
varsayımıdır. Demokrasi derken de en azından serbest. 
seçilen parlemento düzeni kastediliyor. Batı'da 
gelişmesi yüzyıllar sürınüş olan bu düzenin şimdi bir 
anda Somali'den Moğolistan'a dek her yerde 
uygulanması salık veriliyor. Oysa Birinci Meşrutiyetini 
hemen hemen yüzyirmi yıl önce yaşamış olan Türkiye 
dahi demokrasi-toplum ilişkilerini ayarlamakta güçlük 
çekiyor. Aslında demokrasi'nin insan haklarından 
sayılması da bir önyargıdır, hem de oldukça yeni bir 
önyargı, çünkü atalarımız, Osmanlı deyimiyle 'hakk—ı 
tabiî', yani 'doğal hak'la, 'hakk—ı müktesep', 'kazanılmış 
hak' arasında fark görüyor, çoğu siyasal hakları ikinci 
sımfa koyuyorlardı. _ 

Yanlış anlaşılmasın. Kastım ne demokrasi'yi kötülemek, 
ne de demokrasi'yi gerçekleştirme hevesini kırınaktır. 
Demek istediğim, varlıklı ülkelerin herkese 
"hemencecik bizim gibi davranın, davranmazsanız veya 
davranıp da beceremezseniz, hata sizindir, ya da ayrı 
uygarlıktasmız" demeleri kanıt gerektiren bir 
önyargıdır. Aslında, özgürlük-düzen dengesı her yerde 
ince ve duyarlıdır; bozulmaması için sürekli ayar 
gerektirir. Bugün deınokrasi'nin özgürlükçü, katılımcı 
ve çoğulcu içeriği üzerinde duruyoruz. Bütün bunlar 
tamam da, deınokrasi'nin etkin bir yönetimi _de 
sağlaması gerektiğini unutmayalım. Çünkü nihayet 
demokrasi bir din değil, bir yönetim biçimidir. _ 
Demokrasi'yi savunanların iyi yönetimi de beraberinde 
getirdiğini, en azından iyi yönetimin düşmanı 
olmadığını kanıtlamaları gerekiyor. Aksı halde 
demokrasi revaçtan düşer; üstelik bu düşüş yalnız__ 
gelişmekte olan ülkelerde olmaz. Geçenlerde büyuk 

Fransız romancısı François Mauriac'ın anılarını okurken, şu_cümlesi aklıma takıldı: "Fransa'da demokrasımn geleceğinden ümidi kestiğim için, de gang; un yanına geçmeye karar verdim. " Estağfurullah, e en 1m. 

A_ma demokratik düzene kavuşmuş zenginler kulübüne gıremeyenlerın de önyargıları var. En yaygını komplo ' teorileri, Orhan Pamuk'un deyimiyle "Büyük Kumpas" kuruntusudur. Bu teoriler türlü türlü varsayımlara dayanır. İdeolojik olanları var. "Kapitalistler tatlı 
kazançlarından olmamak için karşımıza türlü türlü 
engeller çıkarıyorlar" gibi. Veya dinî izah tarzında 
olabilir. Orneğin "Müslümamz diye bize karşı cephe 
alıyorlar". Ya da dayanakları ulusal olur: "Rusuz diye 
bızı yaşatmak isemiyorlar" gibi. Bence bu önyargılar 
geniş tablo'yu görememek, yani bilgi eksikliğinden 
kaynaklanıyor. Ingiliz romancısı Kingsley Amis'in 
sözünü biraz değiştirerek diyebiliriz ki komplo teorileri 
bilgisizlik karanlığında gördüğümüzü sandığımız 
heyülalardır. Bu önyargılar yaşamın gerçeklerinden 
kaçamak olduğu için yararsızdır. Bence iki çeşit önyargı- 
var: biri gerçekleri görmemize engel oluyor, ikincisi, 
tersine, kesin kanıt yokluğunda, değişen gerçeklere 
gözlerimizi açıyor vc gerçeklere baka baka eyleme 
geçmemiz için bir dürtü oluşturuyor. 

Bu ikinci çeşit önyargmın en yararlısı özgüvendir. 
Kendimize güvenmemiz için kesin kanıt bulamayız 
belki. Ama gerekli yetenekte olduğumuzu varsaymadan, 
ve bu önyargı ile yola çıkmadan başarıya ulaşamayız. 

Gelişmelerin hep bir yönde olduğunu sanmak ta 
konuşulmayan, bence hatalı bir önyargıdır. Oysa bazı 
gelişmeler kör kalıyor, bazısı gerileme ile sonuçlanıyor. 
Bunu insanoğlunun evriminde de görüyoruz. 
Neanderthal insanı, Kenya insanı, Sumatrainsanının 
fosilleri soyumuzun düz gelişmediğini düşündürüyor. 
Bazı evrim yolları tıkanmış, bazısı ileriye doğru açılmış. 

Bugün düşüncede, sanatta, 'post—modern' terimi de bir 
tıkanmışlığı dile getiriyor. Aslında, bu terimi 
beğenmiyorum, içinde bir çelişki görüyorum. 
'Çağdaş—ötesi' anlamlı bir söz değil. Olsa olsa, 'fütürist' 
anlamına gelmesi gerek. Oysa, 'fütürist' öncünün ' 
öncüsü, sözümona yarının sanatı için kullanılmış. 
'Post-modern' ise, bana kalırsa, 'çağdaş-ötesi' değil, 
'çağdaş-berisi' anlamına geliyor. Bir bakıma, köklere 
dönüşü, ya da daha iyi anlatmak için geriye bir adım 

' atmayı amaçlıyor. Çıkmaz sokaktan kurtulma çabasının 
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göstergesidir 'post—modernizm'. Bence, siyasette 
Marksizm, ekonomide sınırsız büyüme, mimaride 
brutalizm, edebiyatta anlamlı anlamsızlık, sanatta , 
figüratif'i tüm olarak yadsıyan soyut sanat, 'kavramsal 
sanat' ve çeşitleri çıkmaza girince, geriye adım atmak 
gerektiğinde bunun gericilik değil, ilericilik olduğunu 
ileri sürebilmek için 'post—modernizm' sözü ortaya 
çıkarılmış. Oysa geriye dönüş bazen, geriyi düşünüş 
daima gerekiyor. Londra'da bu yıl sanat takvımımn en 
büyük olayı 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Ispanyol 
natürmortrlar sergisi olmuştur. Ozellikle 17. yüzyılın 



yapıtları gözlem gücü, resim ustahğı, ve birçok 
eleştirmenlere göre eşyaya dinî, ya da mistik 
yaklaşımları ile yalnız büyüleyici değil, yol göstericiydi 
de. Sanat bugün birçok yerde ıçine kapanmışken maddi 
dünyaya önyargısız bakmayı öğütlüyor bu sergi. 

Bana kalırsa, değerli kuruluşunuzun gelecek ay 
düzenleyeceği toplantı için 'tabu'yu seçmesi ve 'tabu'nun 
yararlı olabileceğini tartışması da düz ilericilik 
önyargısından bir sapma, bir ayrılınadır. Hani ilericiler, 
politikada güçlük başgösterdiğinde "çare daha az 
demokrasi değil, daha çok demokrasi" dedikleri gibi, 
sanatta yaratıcılık daima daha çok özgürlük, bütün 
sınırlamaların kaldırılmasını gerektirir diye ortaya 
çıkarken, geriye baktığımızda sınırlamalarm 
düşündürücü, yaratıcılığı kamçılayıcı etkisini görüyor, 
birçok yapıtı, sınırlamaya karşı tepkiye borçlu 
olduğumuzu anlıyoruz. Sınırlama olan 'tabu' 
yokluğunda, sanatçı doğrudan bir gerginlik 
kaynağından yoksun kalır. Çarlık sansürü ohnasaydı 
Rus edebiyatı belki daha sığ olurdu. Osmanlı sansürü 
olmasaydı Namık Kemal transfer ücreti yüksek gazeteci 
olurdu belki. 

Yine rica“ ederim, sözlerim yanlış anlaşılmasın. Yan 
etkileri yararlı olur diye, sansür, baskı ve yasağm 
avukatlığını yapmıyorum. Amacım, sınırların önemini 
belirtmektir. Hani Osmanh devletinin hayatiyetini 
sırnrlarda savaşmakta bulması gibi, düşünür ve sanatçı 
da bir uçbeyidir, smırsız edemez. Çünkü düşüncenin de - 
daima değişen bir sınırı var ki yaratıcılık orada doğar. 

Bana kalırsa bu sınırın bir de coğrafyası var. Tarihe 
baktığnnızda, düşünce sınırının bir zamanlar Mısır'dan, 
sonra Atina ve Roma’dan, Iskenderiye, Şam, Bağdat ve 
Endülüs' ten, sonra Batı Avrupa, Amerika ve de 
Japonya 'dan geçtiğini görürüz. Şimdi elektronik iletişim. 
sonucu, düşünce sının aynı anda her yerde olabilir mi? 
Tam olarak olamaz sanırım, çünkü bilgisayarın ekranına 
aktardığımız bilgi yetmez. Düşüncede yaratıcılık bir de 
düşünürler çevresi ister. Oysa sınırda çalışan düşünürler 
belirli yerlerde toplanmış. Ozellikle olanak buldukları 
zengin yerlerde. Yalnııf. dinî düşünceyi bundan istisna 
ediyorum: 0 her yerde yeşerebilir, Musevilik, 
Hıristiyanlık ve Islâm' ın uçta—bucakta ortaya çıkmış 
oldukları gibi. 

Parantezi kapatıp sınırlama konusuna döneyim: 
Londra'da yetiştiğim yıllarda İngiltere'deki yaşam 
'tabu'larla doluydu: hanedan, Anglikan kilisesi 
'tabu'ydu; cinsel konular birer tabu; tiyatro saray 
Başmabeyincisinin sansürüne bağlıydı. Ingiltere'nin 
dünyaya belki en büyük katkısı olan Ingiliz edebiyatı 
'tabu'lar içinde oluşmuştu. Bügün bunlar tümüyle kalktı. 
Ne var ki imalı şözün yerine açık-saçık sövmenin 
geçebilmesinin Ingi edebiyatına, ve genellikle 
sanatına hizmet ettiği en azından tartışmalı bir iddiadır. 

Ne ise, benim konum 'tabu' değil, önyargıdır. Ancak- 
şunu demek istiyorum: SAN ART kuruluşunun 

'tabu'larm rolünü, bunların kâr—zarar bilançosunu 
tartışmaya açması, sanatta özgürlüğün sınır tanımadığı 
tezinin kanıt gerektiren bir önyargı olduğunu 
düşündürüyor. Unutmayalım ki, yalnız tutucuların 
değil, ilericilerin de 'tabu'ları, konuşulmayan önyargıları 
var. Amerika'da bu 'tabu'lar political correctness yani 
siyasi bakımdan makbul söz söylemek terimiyle dile 
getiriliyor. Siyasi bakımdan makbul olan kişi uluslar, 
kadın-erkek arasında ayrım yapmamakla yetinmez, fark 
olup olmadığının dahi sözü edilemez der. Oysa eşitliği 
farksızlık anlamına almak kocaman bir önyargıdır. 

Londra'da işim, gücüm Türkiye'yi uzaktan izlemek, 
anlamaya çalışmak ve ne kadarını, neyi anladımsa, onu 
başkalarına anlatmaktır. Uzaktan görebildiğim kadarı 
ile Türkiye güç bir kış geçirmiştir. Gerçi güçlükler 
hiçbir yerde eksik olmaz. Batı'da sorun kalmadığı 
söylendiği zaman -—ki yanılmıyorsam bu sözler 1971 
müdahalesinin ardından hazırlanan bir iddianamede 
dahi yer almışt -- bana komik geliyor. Yine de herkesin 
derdi aynı değil. İngiltere' de dertlerimizi anlattığım 
zaman, Nasrettin Hoca'nın "Müsaade buyurun, ben de 
sizin gibi biraz öleyim" karşılığı aklıma geliyor. Tabi 
Hoca'nın maksadı ölmek değil, yemek ve yaşamaktı. 
Benim de, sizin de. Hoca hiçbir zaman umutsuzluğa 
düşmemiş. Biz de düşmeyelim. 

Kırk küsur yıldan beri Türkiye' yi Londra'dan 
profesyonel olarak izliyorum, gazeteci, yorumcu, kitap 
yazarı, nihayet akademisyen olarak. Bu süre içinde 
çeşitli önyargılardan kurtuldum, yerlerine başka 
önyargılar edindim. Bu edindiğim önyargıların en 

_ önemlisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da 

40 

Türkiye'nin en güç anlarda bile, yakayı kurtarma 
yeteneğine sahip olduğudur. Ingilizler hem kendilerini 
yererek, hem de biraz övünerek derler ki "We muddle- 
through", yani "Bata bata, saplana saplana, ilerleıiz 
biz". Türklerin de bu özelliği paylaştığını önyargırn 
olarak mütalâanıza sunuyorum. 

SORU: Yanlış ve doğru önyargılardan bahsettiniz. 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi ve 
Avrupa'nın Türkiye'ye sırtmı dönmesi halinde, 
Türkiye'de köktendinci akımların güçleneceği önyargısı 
sizce yanlış ya da zararh bir önyargı mıdır? 

ANDREW MANGO 
Eğer olay dediğiniz gibi bir sırt çevirme şeklinde olursa,- 
gerçekten köktendinciliğin yayılması olasıhğı var. Bu. 
da zararlıdır ve bu önyargıyı paylaşıyorum. Bence bu 
sırt çevirme terimi üzerinde epey durmak lâzım. Bir 
kere olay Türkiye'nin Avrupa'ya kabulü veya 
Avrupa'nın Türkiye'yi reddetmesi olayı değil. Türkiye 
ile Avrupa arasında gelişen son derece eski, organik bir 
ilişki, daha ziyade bir ilişkiler ağı var: “ticari, kültürel, 
insan düzeyinde. Mesele bu ilişkiler ağı için uygun bir 
zarf bulmakta. Şimdiki haliyle Avrupa Birliği Brüksel 
Konseyi'nin Türkiye' yi tam üyeliğe kabul etmesinin 
——kusura bakmayın bunu daima söylüyorum ve bazıları 
kızıyor—— maddi olanağı yoktur. Yunanistan Avrupa' ya 
yılda ortalama en az dört milyar Dolar'a maloluyor. Son 



zamanlarda biraz arttı bu rakam. Yunanistan'ın nüfusu 
Türkiye'nin nüfusunun altıda biri. Avrupa hesapları da 
kişi başına düşen milli gelirle orantılı. Mutlak olarak 
hesaplandığında Yunanistan'da kişi başına düşen milli 
gelir Türkiye rakamının aşağı yukarı üç katıdır. ' 
Dolayısıyla Yunanistan'ın yararlandığı ölçüler, kaideler 
Türkiye'ye teşmil edilse, Türkiye'ye Yunanistan'ın 
aldığı dört milyarın sekiz katı, yani yetmişiki milyar 
Dolar verilmesi lâzım ki buna hiçbir olanak yoktur. Bu 
bakımdan Avrupa'nın iç kuralları değişmeden, Türkiye 
Avrupa'nın tam üyesi olamaz kanımca, ama dışlanmaz 
da ayrı mesele. Görüyoruz ki Yunan vetosu dolayısıyla 
Avrupa'nın en büyük ülkelerinden, önce bu işe önayak 
olan Ingiltere, ardından Almanya, daha sonra Fransa ve 
Italya 'quint' dediğimiz beş üyeli grubu oluşturmuşlar ve 
Türkiye'ye bir konsültasyon mekanizması kurmuşlardır. 
Yani Avrupa Türkiye'yi reddetmek, karşısına almak 
istemez. Mesele ilişkinin zarfıdır; ölçüsü ve 
gelişmesidir. Bunlar sabit çerçeveler değil. Avrupa 
Türkiye'yi bu şekilde, sözün tam anlamıyla 
dışlamayacağına --ve bence dışlayamayacağına—— göre 
en azından köktendinciliğin bu sırt çevirmenin sonucu 
ohnası bence söz konusu olmayabilir. Ama yanlış bir 
biçimde, durmadan "Avrupa bizi sevmiyor, dışlıyor" 
gibi sözler yayılırsa, köktendincilik bundan cesaret 
bulur. 

4-1 
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JALE ERZEN 
SAN ART Türkiye' de Görsel Sanatları Destekleme 
Derneği önümüzdeki dönem etkinliklerinin ana teması 
olarak, her zaman gündemde olan, fakat uzun yıllardır 
sanat söyleminde Avrupa' da ya da uluslararası düzeyde 
çok fazla 6n plana çıkmamış "Sanat ve Tabular" 
konusunu seçti. Ozgürlük, kimlik, kişisel ifade 
özgürlüğü gibi sürekli gündemde olan konuların hepsi 
çok ge'nel anlamıyla tabularla ilgili konulardır. Gündelik» 
hayatımızda, sanatın ve insan ilişkilerinin çeşitli 
boyutlarında gördüğümüz gibi 'yasak'lar kültürümüzde 
çok genel geçer ve her zaman bizi baskı altında tutan bir 
olgudur. Bu nedenle böyle bir temanın özellikle 
Türkiye'de herkesi ilgilendireceği düşünülmüştür. 
Kanımızca, tabu olarak adlandırdığımız bu tema bizi 
sanatın, kültürel ifadenin çeşitli derinliklerine, 
boyutlarına ilginç örneklerle götürebilecektir. 

Burada çok genel anlamıyla kullandığnnız 'tabu' 
kavramı Polonezya yerlilerinin bazı objelere, bazı 
insanlara, bazı olgulara verdikleri dokunulmazhkla ilgili 
bir ısim olarak ortaya çıkmaktadır. Kaptan Cook 
yerlilerle birlikte yaşadıktan sonra bu terimi ahnış ve 
1777 yıhnda Avrupa' ya götürmüştür. Önceleri bilimsel 
olarak kullanılan tabu kavramı daha sonra 
yaygınlaşarak, günlük yaşantıda karşılaşılan her türlü 
yasağa ve çekingenlik aracına verilen bir isim haline 
gelmiştir. 

Tabu sadece Polonezya veya Okyanus'daki birtakım 
yerlilerin yaşantılarıyla, büyüleriyle, gizemleriyle ilgili 
bir şey olmaktan öte, insanın doğasında varolan 
yasaklarla ve çevresiyle olan ilişkilerinde konulan bazı 
tehditler ve kurallarla ilgili bir kavramdır. B11 alanda _ 
beni en çok ilgilendiren tanım avantgarde Fransız şairi 
Georges Bataille'ın Prehistorik sanat üzerine 
yazdıklarında yer alan düşünceleri. Bataille'a göre 
"Tabuların insan yaşamında ortaya çıkışı sanatla 
eşzamanlıdır." Polonezya kültüründe insanın 
etkileyemediği ve negatif güçlerle donatılmış şeylere 
tabu denilmiş, sözü edilen bu negatif güce de 'mana' adı 
verihniş ve tabunun 'mana'nın yoğun olduğu şeylerde 
varolduğuna inanılmıştır. Fakat konuya daha temelde 
baktığımızda tabularm insanın hiçbir zaman 
bilemeyeceği şeylerle ilgili yasaklar olduğunu 
görmekteyiz. Georges Bataille bunu çok temel iki 
olguya bağlıyor: doğum ve ölüm. Doğum ve ölümde 
insanın biçim değiştirmesi ve bireyin bu süreci hiçbir 
zaman anlayamaması ve bu değişimi etkileyememesi 
nedeniyle bütün tabular, yasaklar ve cemiyetteki tüm 
etik kuralların temeli doğum ve ölüm konularına 
dayanmaktadır. Bunu daha da derine götürürsek, şunu 
görürüz: Insan hiçbir zaman gerçeği olduğu gibi 
göremiyor ve gerçek de iki yerde kendini daha çok belli. 
ediyor: varolmada, yani doğumda ve ölümde. 
Efsanelerdeki bazı olgulara baktığımız zaman tabuların 
ne şekilde işlerlik kazandığını daha ıyi anlayabiliriz. 
Doğumla ilgili tabulardan biri ana rahmini görmek, yani 
o deliğe tekrar dönmek. Bununla ilgili olarak da ensest, 
yani çok yakın akrabalarla olan seksüel ilişkilerin 
yasaklanmasından söz edebiliriz. Ana ile olan ilişkinin 
temelde çok yasak bir ilişki olarak ortaya konulduğunu 
görmekteyiz. Efsanede (Eudipius kör olur, çünkü 



gerçeği bu kadar yakından görmenin cezası körlüktür ve 
(Eudipius kendi kendini kör eder. Aynı şekilde yine 
mitolojide Tiresias kadının sırlarını çok iyi anladığı ve 
bildiği için kör edilen biridir. Diğer bir örnekte de 
gerçeğe çok yaklaşan, yani ölümü tanıyan Orpheus kör 
edilir. Aynı şekilde Icarus efsanesini de örnek 
verebiliriz. Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi, 
sanat hem gerçeği bize bir öyküyle tanıtan, gerçeği bize 
gösteren, hem de o gerçeği görebileceğimiz, tahammül 
edebileceğimiz şekilde gösteren bir şey. Onun için 
sanatın iki farklı yönü var ve bu da sanatın ikilemini. 
oluşturmakta. Tarih boyunca sanatın nasıl cereyan 
ettiğine bakacak olursak, sanatın bir yandan politik 
güçlere hizmet ettiğini, diğer yandan da daima bu 
güçlere karşı geldiğine tanık oluruz. Bu ikilem sanatı 
bütün sosyal ifadeler ve etkinlikler içinde insanı 
gerçekle en yakın şekilde karşı karşıya getiren tek 
özgürlük alanı olarak ortaya çıkartır. 

Tabular toplumsal yasakların, baskıların yanı sıra kendi 
kendimize uyguladığımız baskıları yani inhibisyonları 
da kapsar. Bunların bazıları çok sağlıklı olabilir. 
Doğada böyle inhibisyonları görebiliriz. Tabuyla çok 
dolaylı olarak bağlantı kurabilmekle birlikte vahşi 
hayvanların öldürücü güçlerini hiçbir zaman kolay 
kolay kullanmadıklarına tanık oluruz. Doğa onlara bir 
taraftan öldürebilme gücü verirken, bir taraftan da o 
gücü kontrol altına almak için bir inhibisyon verir. 
Doğada olduğu gibi cemiyette de bu tür olgular, 
gizlilikler, kendi kendimize koyduğumuz engeller var. 
Orneğin entelektüel engeller var; bir konu üzerinde çok 
fazla düşünebildiğimizi, konuşabildiğimizi sandığıınız 
zaman, özellikle de bir söylemi çok konu ettiğimizde, 
görünen bütün açıklığın altında müthiş bir gizlilik de 
yatabiliyor. Hatta bazı sosyalbilimciler bir toplumun 
asıl ilgilendiği konuları anlamak için hiç sözü 
edilmeyen şeylere bakmanın daha doğru olduğunu 
söylüyorlar. Konuyu genel olarak bu şekilde açtıktan 
sonra sözü psikolog Iskender Savaşır'a vermek 
istiyorum. 

İSKENDER SAVAŞIR 
Jale Erzen tabunun iki anlamı üzerinde durdu; biri çok 
yaygın anlamı, bir de Polonezya kültürlerindeki özel 
anlamı. Ben de bu iki ayrı anlam, yani çok genel 
toplumsal yasaklar anlamındaki tabuyla belli bir söylem 
içerisinde tabuya yüklenen anlam arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaya çalışacağım. Sözünü edeceğim de 
tahmin edebileceğiniz gibi psikanalitik söylem. 
Psikanalitik söylem bütün tabuların merkezinde tek bir 
tabuyu, yani ensest tabusunu görmekte ve ensest 
tabusundan da tek bir ilişkiyi, anne-çocuk ensestini 
anlamaktadır. Yalnız burada psikanalizden ne anladığım 
konusunda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Orhan 
Koçak son yazılarından birinde psikanaliz için bir 
"efsane" demiş ve sonra da "kulak ardı etmeye ancak 
akıl sağlığımız pahasına cüret edebileceğimiz bir 
efsane" olduğunu belirtmişti. Gerçekten de bir anlamda 
psikanalizin yapmaya çalıştığı, bugün bizim için daha 
yabansı, daha karanlık görünen bütün efsanelerin ortak 

. anlamını kendi ilişkilerimiz çerçevesinde daha __ 
anlaşılabilir bir biçimde bize yeniden anlatmak. Orneğin 
yitik cennet, cennetten kovuluş efsanesini ya da, 

insanların Tanrılara denk olduğu altın çağdan bu bakır 
veya paslı demir çağına nasıl düştüğümüzün efsanesini 
anlatmak. Psikanaliz bunları nasıl anlatıyor, bütün bu 
efsanelerde görünen ortak ya da benzer anlamları nasıl 
yeniden yorumluyor? 

Her insan yavrusunun hayatında henüz 'ben' demediği, 
kendisini 'ben' olarak kavramadığı bir dönem vardır. 
Çevresiyle kendisini ayrıştıramadığı, nesnelerle veya 
özellikle bir nesneyle; kendisine bakan, onu doğurmuş 
ya da doğurmamış olan, ama bütün ihtiyaçlarının 
karşılığını veren, kendi sureti gibi gördüğü kişiyle içiçe 
girmiş, ——burada içiçe girmeyi son derece gerçek 
anlamda alın-- memesini ağzına' aldığı, kendi içine 
girmeye çalıştığı ve bu içe girip çıkmaları sürekli 
manevi, içsel terimlere de çevirerek yaşadığı bu 
dönemde bir anlama kaynaklık edemeyecek kadar 
yoğun bir karışıkhk, bir gelgit yaşamaktadır. Kesin bir 
anlamı olmamakla birlikte yaşananların yalnızca 
fiziksel işaretlerden ibaret olduğunu söylemek zordur. 
Bahsettiğimiz süreç bir kıpırdaşmanın, karşılıklı bir 
işaretleşmenin, ritimlerin, seslerin, jestlerin birbirine 
uyarlanması gibi bazı anlam öncesi, ama fizik sonrası, 
metafizik ama anlamsız bazı işaret sistemlerinin 
yaratıldığı bir dönemdir. Bu dönem kendi kendini 
çözebilecek mekanizmalardan yoksundur ve bu 
aşamada kalan insan yavrusu birey Olamaz. Bu ikili 
sistem ne bilince, ne de 'ben' denen yaratığın 
oluşmasına imkan verir. Ancak bir üçüncü kişinin, bir 
yasağın, bir tabunun araya girip "bunu yapamazsın, 
anneni böyle sevemezsin, yasak" demesi temelinde 
kendisine 'ben' demeyi öğrenmeye, o üçüncü kişiye de 
'o' demeye başlayabilir. Dolayısıyla 'ben'in 
çekirdeğinde varolan şey bir tabudur. Beni 'ben' yapan 
şey daha önce yaşanmış olan bir deneyimin 
yasaklanmasıdır. Bu nedenle de burada Jale Erzen'in 
söylediği bir şeye itiraz edeceğim. Bataille'dan 
bahsederken tabunun bilinmeyen bir şey olduğundan 
söz etmişti. Tam tersine, tabu çok iyi hatırlanan bir 
şeyin yasaklanmasıdır, çok iyi hatırlandığı için de bireyi 
daima tehdit etmektedir. 'Ben' kendisini daima deliliğe, 
psikoza götürmeye çalışan, kendisini 'ben' öncesi içinde 
eritmeye, zahmetsiz dünyaya geri dönmeye, 
şekilsizliğe, anlamsız seslere geri çağıran bir yasak 
arzuyla başa çıkmak durumundadır. 'Ben' demek sürekli 
olarak bu çağrıyı geride tutmaya çalışmak demektir. Bu 
şekilsizlik kimi zaman ölüm imgesini bile değiştirmeye 
çalışır, çünkü ölüm sahiden de 'ben'in yokluğuna, henüz 
teşekkül etmemiş olduğu döneme ait bir andır. 
Dolayısıyla buradaki tabu bu ana geri dönmeme 
tab’usudur. 

Toplumsal yasaklar hep bu tabuyu onaylamak üzere mi 
kurulur? Elbette ki değil. Toplumsal yasaklar işlevlerini 
değil, duygusal enerjilerini bu çıkış noktasından alırlar. 
Ne demek istediğimı daha iyi anlatabilmek için 
özellikle bize uzak bir örnek olarak Orta Çağ'dan 
başlayarak rahiplerin evlenmeme, bakir kalma yasağını 
seçeceğim. Bu yasağın sebebi, işlevi elbette ki kilisenin 
toprak mülkiyetini, kiliseye yapılan toprak bağışlarını 
arttırmak, kiliseyi güçlü bir siyasi ve iktisadi faktör 
haline getirmektir. Bu noktada insanları böyle bir 
kurumu, bu tip bir yasağı desteklemeye iten şeyin 



ilerisinde neler olduğu konusunda spekülasyona 
gidebiliriz. Mesenlik sisteminin çözülmesine bağlı 
olarak, çekirdek aileye daha çok benzeyen bir aile 
yapısının gelişmesi, bu gelişimin ensest endişelerinin 
artmasına katkıda bulunması, her yaklaşılan kadının 
anne figürünü fazla çağrıştırmaya başlaması gibi 
etkenlerin rol oynadığı sonucuna gidilebilir ama özde 

.. buraya akan duygusal enerji demin sözünü ettiğimiz 
temel tabudan kaynaklanır. Yoksa herhangi bir 
toplumsal yasakla karşılaştığımızda, her defasında 
neden—sonuç ilişkisini aynı temel tabuyla sınırlandıracak 
olursak kötü bir indirgemecilik yapmış oluruz. Yine de 
bu, toplumsal kurumların, yasakların psikolojik 
anlamlarını kavramak için bu psikanalitik dilden 
yararlanamayacağımız anlamına gelmemektedir. Bu 
konuyla ilgili bir örnek daha vermek istiyorum: Ordu 
kurumu herhalde toplumumuzda en fazla tabu olan, 
eleştirilmesi, dokunulması en çok yasaklanmış 
konulardan biridir ve bu tabuya insanların riayet 
etınelerinin gerisinde çok farklı farklı duygsal enerjler 
olabilir. 'Ben' olma sürecinde yasağı koyan babayla 
özdeşleşmenin hiçbir zaman yeterli olmamasmdan, 
hiçbir zaman yeterince erkek olamamak endişesinden 
ötürü bu tabu desteklenebilir. Bastırılmamış eşcinsel 
libidonun baskısıyla bu tabu onaylanabilir, dolayısıyla 
aynı toplumsal kurumun berisinde çok farklı türden 
psikolojik yatırımlar olabilir. Kimi zaman da bu 
yatırımlardan bazılarıo kurumun işlevi hakkında daha 
fazla ipucu verebilir. Içe alınmış, ve burada tutulan o 
anının, yasak arzunun insanın içinde çok kötü bir 
düşman gibi iş görmeye başlaması ve bu kötü 
içdüşmanla başedebilmek için gerekli olan gücün 
seferber ediliyor ohnası ordunun kurumsal düzeydeki 
işlevleri hakkında da daha fazla bilgi sahibi olmamızı 
sağlayabilir. 

Bütün kurumlar içerisinde yasaklanmış olanı bir yandan 
hatırlayan, öte yandan da diğer kurumlardan farklı 
olarak, yasakla suç ortakhğı etmeyen; yasaklananı 
hatırlayan ama yasağı da olumlayan bir kurum olarak 
sanattan bahsedebiliriz. Sanat yasaklanmış olam, 
unutulmuş olanı hatırlamak çabası taşıdığı ölçüde 
toplumsal yasaklara karşı bir enerji seferber eder ama 
bir yandan da bu yasakları varolan biçimleri 
değerlendirdiği hayali alanda başka bir kimlik altında da 
olsa yeniden gerçek kıldığı ölçüde olumlar. Bir 
anlamda sanatı sanat yapan da bu gerilimdir diyebiliriz. 
Bu konuyla ilgili olarak vermek istediğim örnek ise 
Michelangelo'nun son köle heykelleri. Hatırladığım 
kadarıyla dörtlü bir diziden oluşan bu heykellerde, 
sırayla bir taştan çıkmakta ya da taşa geri erimekte olan 
o tipik güzel Rönesans figürleri yer almaktadır. Fakat 
heykelin formu giderek öylesine şekilsizleşmektedir ki 
güzelliği yansıtılmak istenen malzemenin taşın kendisi 
mi, yoksa ondan kurtulmaya ya da ona geri dönmeye 
çalışan insan figürü mü olduğu sorgulanmaya 
başlamaktadır. Konu edilmek istenen herşeyin içiçe 
olduğu, hatta cansız maddeyi çağrıştıran o unutulmuş an 
mıdır, yoksa oradan kurtulmaya çalışan, onu terketmek 
pahasına güzelliğini kazanan beden midir.? Heykellere 
bakarsınız ve bence karar veremezsiniz. 

OSMAN OLCAY 
Ilk olarak kendi konumumu aydınlatmaya çalışabağım. 
Biz diplomatların ne zor bir yaşamı olduğu, içinde 
olmadıkça pek bilinemez. Bir arkadaşıma ilk 
memuriyetinde Türkiye Cumhuriyetini uluslararası bir 
toplantıda temsil etme görevi verilmişti. Konunun tam 
olarak ne olduğu kendisine söylenmemiş ve oraya 
gittiğinde uluslararası sağır dilsizler toplantısı olduğu 
anlaşılmış. Koca salonda işaret dilini bilmeyen ama - 
duyup konuşan tek kişi oymuş. Şu anda kendimi biraz 
böyle hissediyorum çünkü konu öylesine felsefi bir 
düzeye yükseldi ki, benim hayatım boyunca 
Dışişleri'nin dosyalarında karşılaşmadığım sorunlar 
gündeme gelmeye başladı. Izninize sığınarak ben de bu 
konuda birşeyler söyleyeceğim. 

Bir memur eskisi olarak tabu konusunun sosyal ve. 
siyasal yanları üzerinde durmak bana daha çok yakışır. 
Tabunun Türkiye'deki karşılığı haram—helâl 
kavramlarıdır. Sözcük olarak ayıp olarak karşılanan. ve 
"ayıptır söylemesi" veya "haşa huzurdan" ya da "sözüm 
meclisten hariç" demeden kullanamayacağırrıız ifadeler 
ve düşüncelerin hazırhğıdır. Bu tabu nerede başlar? 
Tabu bu ifade ve düşünceleri söyleme arzusunda olup, 
bütün hazırlıklarını yapmış olma durumu mudur, yoksa 
söyledikten sonra af dilenen bir davranış mıdır? Yaşak 
öğesi belli bir ağırhk taşıyorsa da, burada söz konusu 
olan yasal yasaklar değildir. Yasal yasaklarda tabulara 
rastlanmaz. Tabular daha çok inanç, gelenek ya da 
dinden kaynaklanan korkular nedeniyle ortaya çıkan 
yasaklar diye düşünülmelidir. Yasalar tabuların üstüne 
gelip insanı rahatlatır ve kişi "Nasıl olsa bunun 
yapılmaması lazım çünkü daha büyük güçler var" diye 
düşünür. Ozellikle de dinsel açıdan baktığımızda, 
tabular arasında bana çarpık gelen genel bir kavram 
olan 'kutsal'lıkla 'mundar'lığın birleşmesi karşımıza 
çıkıyor. Burada bir kelimeden söz etmek istiyorum: 
'abdesthane'. .Bu garip kelime en kutsal, dinsel görevin 

. çok yakınında yer alır daima. Tanrının huzuruna 
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çıkarken ahnan 'abdest' icraatta ne ölçüde bir temizlik 
ifadesidir, onu bir yana bırakıyorum ama abdesthane 
kavram olarak günah işleme eğilimiyle günahın nesnel 
biçiminin bir karşılaşması gibi geliyor bana. Bunu bir 
örnekle ifade etmeye çalışacağım. Hindistan'da 
bulunduğum sırada birkaç kere turistik amaçla bazı 
tapınakların, bu arada camilerin de içine girme fırsatını 
buldum. Camiye girilirken, Tanrı huzuruna çıkıldığı ve 
bizim temizlik anlayışımızın, Tanrı'nın anlayışıyla aynı 
olduğu farzedilerek tertemiz girme gereksinimi doğar 
ve bu nedenle de ayakkabılar çıkartılır. Ben 
Hindistan'da büyükelçi idim ve doğal olarak her yere. 
otomobille gidiyordum, dolayısıyla da ayakkabılarım 
gıcır gıcırdı. Bu temizliğe halel getirmemek için binaya 
girerken ayakkabılarımı çıkartsam, benimle beraber 
içeriye giren insanların ayaklarının derilerini 
yüzdürmesi gerekirdi, çünkü hepsi yalınayaktı ve bütün 
hayatları yahnayak geçmiş, heryere çıplak ayakla 
girmiş, çıkmış, batmıştılar vs. Dolayısıyla orada 
temizlik kavramının dışında başka bir kavram var. Belki 
de bir şeylerden soyunmak gerekiyor. Bizde baş 
örtülüyor ama bazı yerlerde soyunarak kendi derinizle 
Tanrı'nın huzuruna çıkmak durumundasınız. Benim 
ayakkabımla yanımdaki kişinin ayakları arasında pek 
fark yok ve Tanrı beni ayakkabılı olarak tanımış 



olabilir. Bu ayakkabı çıkarma gerekliliğini hiçbir zaman 
anlayamadım fakat yine— de garip bir biçimde beni bu 
kurala uymaya zorlayan bir şey vardı. Bu bir gelenek 
meselesiydi ve ben de temsil ettiğim ülkeye bir halel 
gelmemesini istiyordum. Bu nedenle de geleneğin 
sebebini anlamama rağmen uygulamaktaydım. 

Mesleğim gereği tabularla karşılaştığım yerlerde, yani 
devlet ricalinde, devlet erkanında, çeşitli devletlerin 
büyük adam saydığı kimselerle ilişkilerde bir sihirlilik 
kavramı hüküm sürer. Tabulaştırma yolunda araçlar ya 
da basamaklardan oluşan protokol denilen kişilerin 
karşısına çıkarken, sanki sihirli bir kişinin huzuruna 
çıkılıyorrnuş gibi davranışlarda bulunulur. Aslında ne 
siz o kişinin sihrine inanırsınız, ne de o sihir sizi etkiler 
fakat bir dönemden kalma alışkanlıklar dolayısıyla, 
tıpkı tapınak örneğinde olduğu' gibi bazı giyisilerin 
giyilmesi zorunludur. Sınıf göstergeleri ve bu 
göstergelerin gerçekten tabu oluşu nedeniyle daha sert 
rejimlerde veya rejimlerin sertlik icra edebilecek güçte 
olanlarının karşısında hepimizin zaman zaman hissettiği 
tabumsu bir ççkinme vardır; bunun kaynağı da 
üniformadır. Uniformada yıldız veya çizgi sayısı 
arttıkça, ya da göğsündeki madalyası, altını, gümüşü 
çoğaldıkça hissettiğimiz çekinme de kuvvetlenir. 
Uniformaya hakaret diye bir kavram olmasına karşılık 
sivil elbiseye hakaret kavramı yoktur, örneğin bir 
insanın frağına hakaret edilmez ama üniforma 
ayrıcalıklıdır. Bu kavramın ortaya çıkışı da üniformayı 
taşıyan kişilerin büyük adam, yönetici, kral 
olmalarından kaynaklanır. Buna karşıt olarak 
çarmıhtaki, edep yeri başka bir tabu nedeniyle örtülmüş 
çırılçıplak İsa'yı ve buna yakın bir başka örnek olarak 
da Hindistan'da Gandhi yi gösterebiliriz. Hindistan 
insanların vücutlarının Batı dünyasında görülmeyen ' 
yerlerine mücevherler taktığı, kavuklarla, başlarındaki 
çeşitli süslerle dolaşarak yaşadığı bir ülke. Bu 
toplumdaki çıplak adamın Batı dünyasmdaki karşılığı, 
Hıristiyan dünyasının tüm şaşaasının, katedrallerin, 
müziğin, resimlerin içinde yer alan çıplak Isa'dır ve bu 
tabunun gücü de, izahatı da Isa'dadır. 

Bir konuya daha temas etmek istiyorum; o da bir başka 
tabu olan kutsal dil, yani gizli dil kavramı. Bir toplumun 
içinde gizli faaliyette bulunan insanların birbirleriyle 
iletişimini sağlayan diller vardır. Orneğin Tanrı ile 
kurulan ilişkilere herkesin karışması istenmez. Bizde 
olmadığını farzettiğiıniz, Tanrıyla insan' arasındaki 
ruhban sınıfının yerine Arapça dili girmiştir. Son derece 
iyi, çok incelmiş, çok zor, çok gelişmiş olması 
nedeniyle Arapların dahi anladığının şüpheli olduğu ' 
söylenen Kuran Arapçası, dil olarak kullanılır. Ozel bir 
ritimle söylenen bu dilin ahenginin halkın üstünde ve 
dışındaki gizemli varlıklarla arasında varolan mesafeyi 
açmaya mı, yaklaştırmaya mı çalıştığı şüphelidir. Dini 
dil Türkçeleştirmeye teşebbüs edildiği zaman, bu 
tabular öne sürülmüştür. Aynı tür tepkiler Latinceye 
karşı da gösterilmiş ve Fransa'da Latinceyi hala meshin 
esası olarak kullanmak isteyen tutucu kiliseler ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde ise Batı dünyasında bu sorunun 
çoktan çözülmüş olduğunu görüyoruz. 300 yıllık 
matbaa hikayemizin gelişmesiyle bizde de daha kolay 
anlaşılabilecek olan bu sorunla şu anda karşı karşıyayız. 
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Gizemlilik ile kutsallık kendilerine karşı korunulması 
gereken bir gücü simgeler. Bu, tabuya saygıdan da öte, 
ondan sakınmak gereğini bize anlatmak için söylenir. 
En iyi savunma saldırıldığı takdirde neye uğrayacağını 
bilemeyeceğiniz bir gücün varlığının size 
söylenmesidir. Dolayısıyla o güç tartışılamaz ve 
eleştirilemez . O halde tabu tekinsizliktir, ulaşılmazhktır 
ve ne zaman ne yapacağı bilinemeyen kişi veya 
kurumdur diyebiliriz. 

ADALET AĞAOĞLU 
Konuşmama 'yükselen değerler' karşısında gitgide 
neredeyse bir yasak haline gelen durumdan söz ederek 
başlamak arzusundayım. Burada oturup değerli 
konuşmacıları dinlerken, kendi tabularımla teker teker 
nasıl karşı karşıya geldiğimi ve onlarla nasıl 
yüzleştiğimi düşünüyordum. Böyle bir konuyu 
tartışmak üzere, yıllardır konuşmadığım Ankara'ya beni 
çağıranlara teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli konuşmacılar geçmişinden bugüne tabular 
konusunda son derece güzel açıklamalarda bulundular. 
Şu kadarını eklemek isterim: Yasaklar, tabular, 
dokunulmama, bulaşmama; bunların hepsinin 
kaynağında, ilk başlangıçta yani vahşi kabilelerde bir 
şavunma güdüsünün, bir korkunun olduğu görülüyor. 
Onceleri, savunma, korku nedeniyle birtakım yasaklar 
konuluyor ve vahşi, ilkel kabilelerde bu tabuların din 
tarafından konulduğuna tanık oluyoruz. _Yazıyla, 
yaratıyla ilk kez yüzyüze geldiğimizde, Iskender 
Savaşır’ın da dediği gibi, benden önce varolan değerler, 
bana 'ben' olduğumu, ötekilerin de 'öteki' olduğunu 
algılamayı öğretti. "Yazmak", "Okumak", "Ne 
yazıyorsun?" ve "Kimden söz ediyorsun?" şeklindeki 
sorgulamalar-, benden önce varolan değerlerin yarattığı 
ve ben olduğumu öğreten bu durum tarihte de hiç 
değişmemişe benziyor. O zaman da tıpkı bir çocuğun 
eline "Bu ateş, dokunma" diye vurulması gibi, birtakım 
totemlerle, büyülerle, muskalarla, bireyin üzerinde bir 
çeşit iktidar ve düzen kurmak amacıyla kurallar, yasalar 
ve yasaklar konuluyor. Raymond Williams'ın son 
derece sık değişen ve hayatımızı yönlendiren kavramlar 
üzerine bir sözlüğü var. Geçen gün o sözlüğü 
karıştırırken en fazla değer değişimine uğrayan iki 
sözcük olduğunu farkettim. Bunlardan birisi tabu, diğeri 
de seks, cinsellik. Bu iki kavram tarih içerisinde her 

* dönemde, o dönemin insan ilişkilerine, toplum 
ilişkilerine göre değer değişimine uğramış. Cinselliğin 
tarihine bakıldıgında ıse, tarihi oluşturan kişilerin 
temelinde de bir cinsellik durumunun yattığı görülüyor. 
Bu konunun önemini kavradığımız ve daha çok 
tartışabildiğimiz zaman belki de bütün tabuların 
temelinde cinselliğin yattığını görebileceğiz. 

20,000 yıl önce mağaralarda rastlanan ilk resim, gariptir 
ki insanların, hayvanların ya da ağaçların resimleri 
değilmiş. Manton kentindeki mağaralarda, samnm 
Land'da ilk rastlanan resim poposu açık bir Venüs 
resmi. Birkaç yıl önce okuduğumda bu bana çok ilginç 
geldi. Ben hep ilk mağara resimlerinin hayvan resimleri 
olduğunu sanıyordum, aksini hiç düşünmemiştim 
doğrusu. Çıplaklığa ve cinselliğe verilen önem daha o 



zamandan başlıyor. 

Buradan yola çıkarak sanat ve edebiyatla tabuların, 
yasaklarm ilişkisine değinmek istiyorum. Tabuların 
korkudan, savunma güdüsünden kaynaklandığı 
düşünülebilir. Onceleri bütün o büyüler, totemler, 
tamtamlar, sesler, gürültüler, hepsi bir şeytanı, bir 
belayı kovmak, bir hastalıktan ya da savaştan 
kurtulmak, düzeni korumak ve tehlikelere karşı bazı 
önlemler ahnak için konulan yasaklardan , 
kaynaklanmıştır, fakat tarih içinde insanlar zamanla 
kendilerini bilinçaltında kendi duvarları ve kendi” 
kafesleri içine hapsetmeyi öğreniyorlar. 

Christian Singer adh bir roman yazarı hayal gücünün 
eseri olarak 16.yüzyıl sonlarında, bağlar ve kamavallar 
döneminde Richtenberg prensi, Baltazar'la Kont Monte 
Cuppulli arasında geçen bir konuşmayı çok düşsel bir 
biçimde yazmıştı. Sözü edilen dönem geç Barok 
dönemdir. Ağır taşların, süslü, belirsizlik ortamının 
tıpkı bugün yaşadığımız beton yığını karmaşasında 
olduğu gibi yarış halinde olduğu bu dönemde, Kont ve 
Prens'in arasında küçük bir tartışma geçmektedir. Kendi 
saraylarını kurdurmak üzere gelişen bu tartışmada Prens 
kentin surlarmı daha ağırlaştırmak, kalınlaştırmak, 
yükseltmek gerektiğini savunurken, Kont tam tersine, 
bu kaleleri açmak, kenti dışa doğru yaymak ve kenti 
daha genişlemesine kurmak gerektiğini savunmaktadır. 
Roman kahramanlarından Prens, din savaşları sırasında, 
düşman baskısı altındayken surları yıkamayacaklarını, 
genişletemeyeceklerini, tam tersine surları daha da 
güçlendirmek gerektiğini öne sürmektedir. Kont'un 
buna cevabı ise "Evet, ama Haçlı seferleri bitene ya da 
Osmanlı'nın Viyana kapısındaki baskısı sona erene 
kadar kentin bu duvarları ruhumuzu sıkmış ya da içine 
kapatmış olmasınlar" şeklinde olur. Bu cümle beni 
gerçekten titretti, çünkü tabular tarih içinde insanın 
kendi benliğinde bir otosansürü, kendi iç duvarlarını 
öylesine kuruyor ki galiba biraz önce de dile 
getirdiğimiz gibi sanatın hem çelişkisi, hem de ateşi 
burada yatıyor. Sanatın bir striptiz olduğu söylenir. 
Yani sanat bu duvarları yıkabilmek için bazen aşırı 
derecede açılmak zorunda kahr. Resimlerin çoğunda, 
—--dinsel resimlerde bile-- bir açılma, soyma, çıplaklık 
ve çıplaklığa duyulan özlem yatıyor. Yazın dilinde de 
bu böyle; kurcalama ve sorgulayıcılık hakim. Buna 
karşın insanoğlu kendi duvarlarını sanat yoluyla, özelde 
edebiyat yoluyla yıkmaya kalktığı zaman, doğal olarak 
genel geçer birtakım kurallara ve yasaklara ters 
düştüğüne göre, bir anlamda deli olması gerekiyor. 
Deliliğe oynamak hoş bir duygu olabilir. Erasmus'un 
'Deliliğe nü'de belirttiği gibi, bu noktada kendi içinde 
bir delilik durumu olduğu söylenilebilir. Bir yandan 
deliler sorumsuz sayılırlar, ama bir Grek atasözünde de 
söylendiği gibi, delinin de çoğu zaman doğruyu __ 
söylemesi söz konusudur. Erasmus'un 'Deliliğe nü' 
kitabında deliliği deliye övdürerek, kendi _dönemi 
içerisindeki din baskısına, kilise baskısına, o dönem 
içinde aklnnıza gelebilecek her türlü baskıya karşı ne 
kadar uyarıcı bir tavır almış olduğunu görebiliyoruz. 
Burada, yaratının ironi dediğimiz bir çeşit uzak açıyı 
kullanarak ve işi biraz gülünçleştirerek tabuların üstüne 
gitmekte olduğunu, böylelikle sanatçının kendi iç 

dünyasındaki duvarları yıkma yoluna gittiğini 
söyleyebiliriz. Bunun bir kural olduğunu söyleyemem 
ama genelde 0 güne kadar söylenmemişi söylemek, 
hissedilip de açığa vurulmamışı açığa çıkartmak, ya da 
başka bir dünyayı gözler önüne sermek için ironiye sık 
sık başvurulduğunu görürüz. Bu anlamda sanatla 
tabuların ilişkisini hem olumlu, hem de olumsuz 
buluyorum. Tabular içimize duvarlar kurmamızı 
sağlamakla birlikte, otosansürümüzü keşfettiğimiz 
andan itibaren bize içimizde varolan o kuyuyu delmek, 
eşmek ve daha derine gitmek ihtiyacını hissettiriyor. 
Sanıyorum yaratıcılığın bir dinamosu da bu. 

JALE ERZEN 
Psikoloji, politika, edebiyat ve sanat yönünden tabular 
konusunu inceledikten sonra belki kısaca plastik 
sanatlarda tabuların nasıl işlendiğini, bunlara nasıl karşı 
gelindiğini ve biçimsel olarak bu tabuların neler 
olabildiğini gösteren bir açıklamaya girebiliriz. 

Çok güzel bir şey söylendi: sanatın bir striptiz olduğu. 
Belki striptizi daha başka bir anlamda, açıklığa 
kavuşturucu bir süreç olarak görürsek, sanatın ve 
kültürün tüm gelişim ve değişim süreçlerinin devamh 
olarak bu gerçeğe soyunma diyebileceğimiz, bir yerde 
de striptiz adını verebileceğimiz bir süreç olduğunu 
anlarız. 

Sanat tarihine baktığımız zaman da bunu görürüz. 
Doğal olarak karşımıza tabu olan konular çıkmaktadır, 
fakat bence 'biçim' konulardan daha önemlidir çünkü 
herhangi bir konuyu biçimle dilediğiniz şekilde 
süslediğiniz zaman çok rahat gösterebilirsiniz. 
Sözgelimi 19.yüzyıla kadar Avrupa sanatında köylüler 
oldukları gibi gösterilmezdi çünkü ilginç bir konu 
değillerdi. Bu da sanatın tabularından biri olan 
çirkinliği, basitliği, bayağılığı ve avamhğı, dahası 
gerçeğin kendisini ortaya koymamak gibi bir nedenden 
kaynaklanmaktaydı. Yine de 17.yüzyılda hatta 
l6.yüzyılda zaman zaman köylüleri, asilzadelerin 
yanında, çok süslü kıyafetleriyle tertemiz görebiliyoruz. 
Demek ki sanattaki tabu en fazla 'biçim'de karşımıza 
çıkıyor ve değişik toplumların kendi kişiliklerine göre 
biçimleri kullanma yöntemleri var. 

Sanıyorum bir diğer önemli tabu da çok genel olarak 
boşluk. Doğrudan tabu demek belki yanlış ama boşluk 
herkesi çok rahatsız eden bir şey. Biçimin arkasında çok 
derinde anlamlar yatıyor. Birçok halıda veya bir çevre 
düzenlemesinde boş bir alanın hemen doldurulduğunu 
görüyorsunuz. Bunun gibi başka tabular, insanların 
çekindiği şeyler var. Mesela bir insanın resmini 
yaparken, ya da fotoğrafını çekerken, boynundan 
kesmek, boynunu tam çerçevenin kenarına getirmek, 
elinden veya ayağından kesmek bir çeşit tabudur. 
Yaratının son derece inandırıcı olması nedeniyle bu 
kesintiler yapılmaz. Bununla birlikte sanatın bu tip 
tabulara karşı gelerek kendisini hep yenilediğini,__ve 
giderek gerçeğe daha da yakınlaştığım görürüz. Orneğin 

" biçim alanındaki en büyük yeniliklerden biri Degas'nın 

46 

tablolarındadır. Degas'nın bir tablosunda çerçevenin 
tepesinden birdenbire iki tane çıplak bacak çıkar ve 
altında bir yelpazenin yarısı ile bir elin yarısını 



görürsünüz. Aslında biz çevremizi bu şekilde görürüz 
ama sanatçı hiçbir zaman gerçeği bu şekilde olduğu gibi 
gösteren bir çerçevelemeyi göze alamamıştır. Bu 
aslında korkutucudur çünkü bize sunulan ifadenin kendi 
içinde tamamlanmış, başlangıcı, ortası, sonu olan bir 
ifade olması beklenir. Bu, anlamla ilgili bir beklentidir 
ve anlamsızhğa hiçbir zaman tahammül edemeyiz. Bu 
nedenle biçim bize anlamsızlık hissi verdiğinde, bundan 
korkarız. Manet'nin resimde yaptığı, herkesi şaşırtan ve 
büyük bir skandal olarak yorumlanan en büyük yenilik 
'Odalisk' tablosunda bir genelev kadınını, bir fahişeyi 
konu olarak seçmesiydi. Manet bu tablosunda bir 
fahişeyle ilgili bütün anlamları ve bu anlamlar 
içerisinde o toplumun etik ve seksüel kurallarını 
zorlamış, birdenbire bunların hepsini yıkarak, bizi başk-a 
bir anlamla değil anlamsızlıkla karşı karşıya bırakmış 
ve bunu da biçimle yapmıştır. 

Aynı şekilde Rodin'i de bu konuya örnek olarak 
gösterebiliriz. Rodin'e kadar, özelliklede 18.yüzyıl ve 
.19.yüzyılm ortasına kadar, heykel sanatında bir insanı 
iki ayağının üzerinde, yani en doğal pozisyonunda 
gösteren hiçbir esere rastlanmaz. O zamana kadar 
yapılmış bütün heykeller kendi içinde tamamlanrmş bir 
hareketi, bir ritmi gösterir ve gerçek her zaman 
süslenerek ortaya konur. Rodin böyle bir çıplak heykel 
yaptığı zaman eserinin çok gerçekçi olması nedeniyle 
modelinin alçıyla kalıbmı almakla suçlanıyor ve 
mahkemede hakim karşısında ifade vermeye zorlanıyor. 
Sanat biçim yönünde gerçeğe yaklaştıkça, yani bir 
anlamda soyundukça bu tür tepkilerle karşılaşıyor. 

Islam'da şöyle bir yasak var: yaşamı, yaşayanı olduğu 
gibi, yani yaşar gibi, gölgesiyle, üç boyutlu sunma 
yasağı. Bu aslında temelde bir figür yasağı olmaktan öte 
yaşam veremeyeceğiniz bir şeyin imajmı oluştuıma 
yasağı, yani bir anlamda Tanrı'ya öykünme yasağıdır. 
Bu da sanıyorum çok yakın zamana kadar sanatçıların 
içlerinde taşıdığı bir suçluluk duygusunun nedeniydi. 
Mesela Michelangelo'nun mektuplarını ve şiirlerini 
okuduğunuzda buna benzer müthiş bir suçluluk içinde 
olduğunu görüyorsunuz. Michelangelo Müslüman _ 
değildi ve sanatını tamamen Tanrı'ya adamış bir 
insandı. Buna rağmen bütün hayatını Tanrı'ya ve duaya 
vereceği yerde kendisini boş görüntülere adamış 
olmasından dolayı duyduğu bir suçluluk vardı. Bu 
yasaklar temelde toplumların ve kültürlerin belirlediği 
şekilde biçimlense bile, insanların kendi iç dünyalarında 
kendilerini tanımalarıyla ve kendi yaşamlarına 
verdikleri anlamlarla ilgili olarak ortaya çıkan birtakım 
rahatsızlıklar ya da özgürlük arayışlarıdır. 

Modern sanat, avantgarde sanat, yani bütün 20.yüzyıl 
sanatı bu tür tabuları yıkarak karşımıza yeniyi getiriyor 
ama bir de bakıyoruz ki, bu da kendi kendine yeni bir 
biçim kuralı oluşturuyor. Yani bir yandan insan kendini 
ifadesinde özgürleştirirken, diğer yandan bu yeni 
ifadeyle kendine yeni kalıplar kuruyor ve bunların 
dışına çıkamıyor. Bunlar da toplumlara göre değişiyor. 
Bizim toplumumuzda, plastik sanatta olan şeyler 
mimaride de, ' şehircilikte de olan şeyler. Herhangi bir 
şehirde yaşamakta çektiğimiz zorlukların bazıları bu tür 
tutukluklarla son derece ilişkili. Orneğin bugün buraya 
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gelenlerin çoğu herhalde kapıyı bulamadılar. Acaba 
neden Türkiye'de bu gibi resmi kuruluşların hepsinin 
anıtsal, kocaman kapıları oluyor da hiçbirinden 
giremiyor, hep .bir gizli yan kapıdan girmek zorunda 
kalıyoruz? 

OSMAN OLCAY 
Dışişleri Bakanlığı'na bir konuşma yapmak üzere davet 
edildiğim, özellikle de gençlere hitap ettiğim zaman 
—-zaten gençlere hitap ediyorum, yaşlılara söyleyecek 
bir lafım yok-- bir anımı anlatıyorum. 50 yıl önce bu 
mesleğe girdiğimde Dışişleri Bakanlığı binası 
Ankara'nın en görkemli binalarmdan biriydi. Opera 
meydanında yer alan bu binaya pek çok yabancı gelirdi 
ve memur sayısı da oldukça azdı. Ben gencecik, sınavı 
henüz kazanmış, ne yapacağını, nasıl davranacağmı 
bilmeyen bir memur olarak Dışişleri Bakanlığı'na ön 
kapıdan girdim. O kapı bakanın da, müsteşarm da, 
kazara oraya gelecek olsa başbakanm da gireceği 
kapıydı. O binanın bir tek kapısı vardı ve oldukça 
görkemli bir kapıydı. Mermer merdivenlerden çıkılır ve 
binaya oradan girilirdi, üzerinde halısı vardı. Biz o 
kapıdan girmeyi çok doğal karşılardık. Şimdiki Dışişleri 
Bakanlığı binasına girdiğim zaman kapıyı arıyorum; ön 
kapınm yasak olduğunu çünkü oradan sadece bakanın 
girebileceğini söylüyorlar. On kapı tam açılmayıp, 
dörtte üçü açılırsa müsteşar da oradan girebilirmiş, 
kalabalık halinde gelindiğinde, herkes oradan içeri 
alınırmış, yabancıysamz zaten ön kapıdan girernıişsiniz. 
Ama ben artık o kurumun yabancısı olduğum için, 
konuşma yapmak üzere çağırıldığımda yan kapılardan 
giriyorum. Buna da biraz özen gösteriyorum doğrusu. 
Birilerinin haberi olsa, genç bir memur beni idare eder, 
ön kapıdan sokar, ama o çirkin olur. Ustelik bunları 
anlatmak zevkini de kendimden esirgemiş olurum. 

ADALET AĞAOĞLU 
Çocukluğum Ankara'da geçtiği için o binayı 
hatırlıyorum. Operanın karşısında ikibuçuk ya da üç 
katlı, enlemesine uzun bir binaydı. Bir gökdelen 
olmadığından, tek kapıdan kontrolu sağlamak kolaydı, 
yeni bir kontrol sistemi koymak gerekmiyordu. Yapılar 
değiştikçe doğal olarak giriş biçimleri de değişiyor. 
Yasaklar kılık değiştiriyor ama hepsinin altında yine 
aynı kontrol mekanizması yatıyor. 

Söz anılardan açılmışken, ilk radyo günlerimdeki 
yasaklardan söz etmek istiyorum, böylece belki biraz 
da somuta inilmiş olur. Radyo oyunlarında, mikrofonda 
karı-kocanın şıp sesi çıkararak öpüşmesi yasaktı. Bugün 
televizyonlarınızı açarsanız, aradaki farkı görürsünüz. 
Sözümona bir genişlik, açıldık, birçok tabuyu yıkma 
kisvesi altında yasak ortadan kalkıyor ama bunun yerine 
başka benler ve başka ötekiler ortaya çıkıyor. Orneğin 
eskiden olmadığı kadar fazla kişi başını örtmeye 
başlıyor. Bir tabu yıkılırken, tepkisel olarak başka bir 
tabuyu çağırıyor; bir boş alan öbür boş alanla . 
dolduruluyor. ' 

Biraz da deneylerden söz ederek, yaratıcı tarihte 
tabulara karşı nasıl, ne gibi tavırlar alındığını veya 
”bireyin kendi bellini bunlara karşı nasıl savunduğunu 



tartışmak istiyorum. Jale Erzen konuyla ilgili çok güzel 
örnekler verdi. Ben de bir gözlemimi aktarmak 
arzusundayım. Yıllar boyu, böyle toplantılarda genç 
üniversite öğrencileri ve özellikle yazıya yeni 
heveslenen genç kızlar toplantı sonrasında hemen koşa 
koşa yanıma gelir ve "Siz bizim yaşımızda yazmaya 
başladığınız zaman annenizden, babanızdan çekinmiyor 
muydunuz?" diye sorarlar. Bu soru ilk önceleri insanı 
şaşırtır, başka soru mu yok diye düşünürsünüz. Ama bu 
sorunun altında, yaratma korkusu ve kendi yüzünü 
kendi aynasında görmenin çok öncesinde çevreden 
dolayı duyulan yılgmlık yatmakta. Demin sözünü 
ettiğimiz gibi sanat bir şeyi söyleyebilmek için yüzünü 
değiştiriyor ama bu yüzü değiştirirken, gerçeği bazen 
karikatürize ediyor, bazen de metaforlarla başka bir 
kılığa sokuyor, başka semboller kullanıyor ve yasakları 
bu şekilde delmeye çalışıyor. Ama daha kalem ele 
ahnırken kafanın ardında bekçiler olduğunu görüyoruz. 
Yani toplumdaki siyasal, töresel, ideolojik tabulara, 
baskılara ve yasaklara gelmeden önce, çok daha yakın 
çevremizin baskısı altındayız ve bu yakın çevre 
tarafından bir göz hapsi altına alınıyoruz. Bu tür, hiç 
farkında olmadığnnız, yaratı sürecinde üzerimizde 
hakim olan baskılara bu yıl içerisinde tabular konusu 
tartışılırken değinilecektir ve konu tabuların 
egemenliğinden, düzenin egemenliğine ve bekçiliğine 
kadar birçok yönüyle deşilecektir. Ben konuyu yaratı 
açısından olabildiğince çok boyutlu görüyorum. 
Yaratıyla ilgilendiğimiz süre içerisinde önümüzdeki 
tabuların ne olduğunu daha iyi görüyoruz. O nedenle 
bu konu kafamda dal budak sarmış bir durumda. Benim 
dileğim yaratıyla yasaklar arasındaki ve özellikle de ilk 
konuşmamda sözünü ettiğim sanatçının 'ben'iyle olan 
ilişkisindeki durumların irdelenmesi. 

BİR DİNLEYİCİ: Ben üniversite öğrencisiyim ve bu 
yıl hazırlık sınıfındayım. Ankara'ya ilk defa geliyorum. 
Tabuları yaratanın kim olduğunu sorguladığıınızda 
alacağımız cevap insandan başka bir şey olamaz, yani 
tabuları yaratan bizleriz. Yaratma nedenimiz ise 
tabuların bir şekilde kendimizden kaçmamızı sağlaması. . 
Insanlar kendi kendileriyle yüzyüze gelmek ya da 
çevreyle tartışmak istemiyorlar. Insanlar yalnızlıktan 
kaçıyorlar. Yalnızlık kişinin kendisiyle başbaşa kalması, 
birçok şeyi kendi hayat görüşüne göre anlamlandırması 
ve bir yerde toplumdan kaçamamasını gerektiriyor. Ben 
yalnızlığı severim. Ozellikle arkadaşlarımda şunu 
gözlemliyorum: herhangi bir yere gidilmesi 
gerektiğinde, ya da bir yerde bir eşya unutulduğunda ve 
onu geri almaya gideceğinde arkadaşlarırnm "Haydi 
beraber gidelim" ifadesini kullandığını görüyorum. Bu 
gibi bir durumda birlikte olmak bir gereksinim değildir 
çünkü ben arkadaşıma koruyuculuk yapabilecek 
konumda değilim ve bu duruma hiçbir anlam 
veremiyorum. Insanlar basit eylemleri gerçekleştirirken 
bile yalnız kalmaktan ve kendi kendileriyle 
yüzleşmekten korkuyorlar. Bu durumda tabular iyi ki 
var, çünkü bir yerde bizim sığınaklarımız durumuna 
geliyorlar. Her ne kadar sanatçılar bu tabuları aşmaya 
çalışsa da, yine tabular çerçevesinde tabuları yıkmaya 
çalışıyorlar. Ben yaşamına devam edip de tabuları 
yıktığını söyleyen bir sanatçıya inanamam çünkü yaşam 
tabunun kendisidir. Anlam veremediğimize ve 
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sürdürdüğümüze göre tabuları en başta yaşayarak 
sürdürüyoruz ve yine yaşayarak sonuçlandırıyoruz. Şu 
an burada bulunmamızı bile, biraz acı gelecek ama, 
gayet saçma buluyorum. Bizler belirli bir düzeyi aşmış, 
belirli bir kültür seviyesine gelmiş insanlarız ama 
halimiz sanırım biraz çapraşık ve acı. Böyle bir söyleşi 
ortamıyla tabuları ne kadar yıkabileceğirnizi 
bilemiyorum. Aslında tabuların yıkılması gerektiğine de 
inanmıyorum. Keşke biz de gerçekten işe bir oyunla 
başlayıp, kendimize inanabileceğimiz tabular 
bulabilsek, çünkü etrafımızdaki insanlar bunu 
yapıyorlar ve bazen gerçekten o insanlara özeniyorum. 
Eğer insan yarattığı tabulara kendini kaptırabiliyor ve 
bunlara kendinden bir anlam katabiliyorsa, ne mutlu! 

BİR DİNLEYİCİ: Tabular konusundaki tartışmanıza 
küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Sanat 
tarihimizde birçok sanatçımız varolan toplumsal 
tabulara karşı gelmeye çahşmışlardır. Orneğin Yunus 
Emre bir bakıma toplumun baskılarını kabul etmiş 
görünse de yazdığı şiirlerde bu tabuları yıkmak ıçin 
çahşmıştır: 

Bindim erik daline, 
Anda yedim üzümü 
Bostan ısı kakıyıp 
Dert ne yersin kozumu? 

şiirinde sembollere başvurarak gerçekleri anlatmaya 
çalışmıştır ve şiirin en sonuna: 

Münafıklar yüzünden 
Optüm ana yüzünü 

beyitini ilave ederek kendisini başkalarına jurnalcılık 
edecek kimselerden korunmuştur. Tüm Avrupa 
sanatında ve Türk sanatında varolan tabuları yıkmak ve 
bunlara karşı gelmek amacı güdühnektedir, çünkü 
bunlar bir yasaklar zümresidir. Dediğiniz gibi insan 
önce başkaları tarafından kafese koyulmaktadır, sonra 
buna gitgide alışmakta ve sonunda da kendi kendini 
kafese koymaktadır. Sanatçıların görevi de bu tabuları 
yıkmaktır. Mahkeme sonucunda hapse girmek korkusu 
sözkonusu olunca da bu arzularını sembollerle dile 
getirmeye çahşmaktadırlar. 

SORU: Kuruluş nedeni ya da yürütülüş biçimi 
gözönüne alındığında, tabuların arkasında birtakım 
çıkar çevreleri, güç odakları olduğu belli. Bunlar 
tartışılmalı, belki de yıkılmalı ama acaba tüm tabular 
kötü mü? Hepsi mi yıkılmalı? Özellikle cinsel tabular, 
örneğin bir ensest tabusu yıkılmalı mı? Korunması 
gereken birtakım tabular da var mı? 

İSKENDER SAVAŞIR 
Isterseniz bu noktada yasaklar ve tabular diye bir 
ayrıma giderek sorunuza cevap vermeye çalışayım.. Bu 
konu son üç dört yıl içinde Fransa'da çok ciddi 
tartışmalara yol açmıştır. Karşıhkh rıza temelinde iki 
yetişkin insanın giriştiği her eylem mübahtır gibi basit 
bir ölçüt alımp bütün cinsel yasaklar kaldırılmalı bence. 
Bunun elbette yetişkinin tanımına ilişkin gölgeli bir 



bölgesi var. Ensest tabusunu bu genel ölçüt açısından 
ele aldığımızda, konuya yalnızca formel bir hukuk dili 
açısmdan baktığımızda bile bunu bir ilişki değil istismar 
olarak nitelendirebiliriz. Her türlü ensest, yalnızca 
psikanalitik açıdan özel bir önem taşıyan ana-çocuk 
ensesti değil, daha çok cinsel tacize konu olan, 
baba-küçük kız, ağabey-abla ilişkilerinin bütünü olsa 
olsa cinsel istismar olabilir. Bazı fantaziler hoş tabii. 
Geçenlerde izlediğim bir filmde yetişkin iki kardeşin 
ilişkisi konu ediliyordu, böyle fantazilere de, insanların 
bunları yaşamalarına da hiç itirazım yok. Fakat 
yetişkinin sınırındakı gölgeli alan ne olursa olsun, 
örneğin buluğ çağı öncesini dışarıda bıraktığı kesin. 
Psikanalitik olarak bizim için asıl önemli olan alan da 
orası zaten. O alana yapılan müdahelenin ise düzen 
açısından tabu değil, bayağı yaptırımları olan, devlet 
müdahelesine açık bir yasak olarak tarif edilmesi . 
gerekir. 

BİR DINLEYİCI: Belirli bir kültür içerisinde 
doğııyoruz ve bu kültürü seçme şansımız olduğunu hiç 
sanmıyorum. Doğmuş olduğumuz bu kültürün belirli 
kurallarına, daha doğrusu tabularına uymak zorundayız. 
Bu kültür içinde belirli bazı gelenekler var ki, kimsenin 
bunları seçerek doğmuş olduğunu düşünmüyorum. 
Bunlar başka kültürler tarafından yasaklar haline , 

' dönüştürülüyor, yani Türk olmanız dünyanın belirli _ 
yerlerinde yasalar çerçevesinde sınırlandırmalar bile 
getiriyor. 18 yaşıma geldiğiın zaman sahip olduğum 
kültürü reddetme ve başka bir kültürü seçme şansına 
sahip değilim. Bu benim içime dokunuyor. Daha en 
baştan özgürlüğümüze bir sınırlama getiriliyor ve siz 
onunla yaşamaya başlıyorsunuz . Artık bu tabu 
olmaktan çıkıyor ve yaşamınızın bir parçası haline 
geliyor; tabu olma özelliğini kaybediyor. "Aslında bu 
tabu iyi" demeye başladığınız ve sorgulamayı 
kaybettiğiniz zaman hayatınızın kontrolünü de yavaş 
yavaş kaybetmeye başlıyorsunuz. Belirli bir ulus veya 
bir dine doğru doğuyorsunuz, yani bir din toplumuna 
doğuyorsunuz ve hiçbir seçme şansımz kalmıyor. 
Tepenize bir ışık düşmesi lazıın ki farkh şeyleri görüp, 
yolunuzu değiştirebilesiniz. 

OSMAN OLCAY 
Ben bu sorunu çok iyi anladığımı zannediyorum. Şu 
anda bütün dünyada savaşı verilen ve hep verilecek 
olan, çözülebileceğini de sanınadığım bir konu: 
Aydınlanma döneminden beri üzerinde düşünülen insan 
hakları sorunu. Bu haklar elde edildiğinde insanların 
kendi kendilerini, tarihlerini ve içinde yaşadıkları 
toplumu düşünme, o konuda hüküm verme hakkı 
doğacak, yani kişiler kendi kendilerini ve çevrelerini 
yargılayabilecekler. Yapacakları bu inceleme sonucu 
varacakları yargıya göre de yaşamlarını istedikleri gibi 
düzenleyecekler. Bir ülkede yaşamayı istemediklerinde 
başka bir yere yerleşebilecekler, varoldukları toplumdan 
başka topluma, kurallarının kendilerine daha yakın 
geldiği bir topluma gitmek isteyecekler, yani seyahat 
özgürlüğüne, dinini değiştirme özgürlüğüne, istediği 
dilde konuşma özgürlüğüne, istediği şeyi yapabilme 
özgürlüğüne sahip olacaklar. Son 150—200 yıldır birbiri 
ardından gerçekleştirilen her devrim bunu denedi. Her 

49 

devrim bir adım ileri gitti. ve karşı devrimler çıktı. Tepki 
olarak çıkan karşı devrimler kazanılmış özgürlükleri 
biraz daha kısıtladı. Kendi yakın tarihimizden bir örnek 
vermek istiyorum, zaten bunu söyleme ihtiyacını 
duyuyordum. Türkiye nedense adına devrim demeye 
cesaret edemediğimiz -—ki bu da bir tabu-- çok büyük 
bir devrim geçirdi. İnkılâp tarihi denen şeyin devrim 
tarihi diye tercüme edilmesi lazım ama devrim sözcüğü 
devirme kökünden geldiği için bundan korkuluyordu. 
Atatürk devrimi var. Atatürk devrimi mükemmel 
değildir,-eksikleri vardır. Zaten Atatürk'ün yaşammın 
kısalığı birçok şeyi yapmasına olanak vermemiştir. 
Fakat Atatürk devrimi Türkiye'yi bulunduğu bir yerden 
alıp, birçok kimselerin rüyasında bile göremeyeceği bir 
noktaya doğru çekme devrimiydi. Bunu nasıl başardı? 
Orneğin dil devrimi ya da yazı devrimi birtakım 

_ tabuların yıkılmasını gerektiriyordu. Ezan nedir? Ezan 
belirli bir saatte, bir dinsel fonksiyonu yapmak için bir 
çağrıdan, uyarıdan ibaret bir şeydir. Bu nedenle de 
ezanın herkesçe anlanan bir dille, Türkiye'de 
yaşadığımıza göre türkçe okunması gerekir. Romen 
toplumunda olsanız, orada da Romence yapmak lazım. 
Hayır, Arapça yapılıyor çünkü tabu var. Atatürk bu 
tabuyu çok kolaylıkla, elinin tersiyle kaldırıverdi ve 
ondan sonra Türkiye'de herkes sabah, akşam, yatsı, bu 
ezanı türkçe duydu ve hiçkimsenin burnu kanamadı, 
çarpılmadık, başımıza hiçbir felaket gelmedi. Felaketler 
tekrar Arapça'ya döndükten sonra gelmeye başladı. 
Bunlar, bir yerde sizin sorunuzun yanıtı. Çünkü 
ölünceye kadar doğduğunuz ve içinde bulunduğunuz 
kurallarla ayrılmamanız, inanmadığınız zaman da o 

. kurallara tabi olmanız gerekmiyor. Insanların en büyük 
özgürlüklerinden bir tanesi başkalarına zarar vermemek 
şartıyla dilediklerini yapabilıneleridir. Hiçbir şeye 
inanmamak bir özgürlüktür. Herhangi bir dine inanmak 
da aynı derecede bir özgürlügün ifadesidir ve kimsenin 
kimseye engel ohnaması, aksine de zorlamaması 
gerekir. 
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FİLİZ YENIŞEHIRLIOGLU 
Osmanh dönemindeki politik tabulara geçmeden önce, 
tabular hakkında hatırlatıcı bazı bilgiler vermek ve 
Osmanlı döneminde politik tabular dışında varolan 
diğer tabuların oluşum nedenlerine değinmek istiyorum. 
Hepimizin bildiği gibi tabular, ilkel toplumlarda sosyal 

' düzeni sağlayan, bir otorite tarafından buyurulan veya 
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toplumsal bilinç içerisinde oluşan ve genellikle yazılı 
olmayan yasaklardır. Tabular konusu bu bağlamda ele 
alındığında her toplumda o toplumun kendi değer 
yargılarına uygun bir biçimde oluşmuş tabuların 
varolduğunu görürüz. Tabular Osmanlı dönemi için 
doğrudan irdelenmiş bir konu ohnadığından bu 
sorunsalı değişik yönleriyle ele alan sosyolojik, 
psikolojik, antropolojik ve etnografik çalışmalar yok 
denecek kadar azdır. Osmanlı döneminin çok geniş bir 
tarihsel süreci kaplaması ve bu süreç içerisinde 
toplumun farklı aşamalardan geçmesi, (örneğin 
beylikten imparatorluğa geçilmesi, Bey'in Sultan ve 
Halife olması, kurumlarda oluşan değişiklikler gibi) 
tabu kavramında saklı içerik farklılıkları 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan Osmanlı 
Imparatorluğu'nda toplumu oluşturan grupların 
çeşitliliği, sınıfsal farklılıklar, dini inançlar, tarikatlar, 
şehirli yerleşik halk ile göçebe kabileler arasındaki 
gelenek ve görenek farklılıkları ve benzeri olgular 
konunun daha değişik boyutlarda ele alınmasını ve 
farklı değerler sistematiği içerisinde irdelenmesini 
gerektirmektedir. 

Bu bağlamda Osmanlı toplumuna baktığımızda 
(tabularla ilgili) şu ana etkenlerin dikkat çektiği 
görülmektedir: 
1. Türklere özgü boy, kabile geleneği ve bunun 

Şamanist inançlar doğrultusunda yansıması. 
2. Islamiyet'in oluşturduğu dini gelenekler. 
3. Anadolu'da varolan Osmanlı öncesi gelenekler. 
4. Bu üç noktanın birbirleriyle veya beraberce ilişkileri 
sonucu oluşan etkenler. 
Bu nedenle Osmanlı döneminde tabular çok karmaşık 
ve birbiri içerisine geçmiş yapılara sahipolmahdırlar. 

Tabu Polonezya yerli halkının dilinden kaynaklanan ve 
ilk kez 1777 tarihinde Kaptan James Cook'un anılarında 
karşımıza çıkan bir sözcüktür. Tabu kelimesi yine bu 
bölgedeki Tongan adalarında 'tapu', Hawai adalarında 
ise 'kapu' olarak geçmekterdir. Tabu 'kutsal ve yasak 
olan şey' anlamında kullanılmaktadır. 'Tabu'luk bir 
şeyin --insan veya nesne-- içinde kendiliğinden vardır. 
Varolrnası mantıksal değildir, gücü ise tartışılmaz. 
Tabular ilkel toplumlarda yiyecekler, kral ve eşyaları, 
erkekliğe geçiş seremonileri ve yılın belirli dönemlerini 
içeren durumlarda karşımıza çıkar. ‘ 

Freud tabuları totemizm kavramıyla beraber ele ahr. 
Totemizm bir grup insanın boy veya kol gibi bir 
totemin, yani bir hayvanın, ya da doğaüstü bir gücün 
etrafında toplanmasıdır. Totem o boy veya kolun ilk 
varlığıdır; koruyucu ve iyilik yapıcı özellikleri vardır, 
geleceği görür, başkaları için tehlikeli olsa da kendi 
grubu için koruyucudur. Aynı totemden gelenlerin 
uyması gereken kutsal yasaklar, yani tabular vardır. Bu ' 
yasaklara uyulmadığı zaman kişi anında cezalandırılır.. 



Dolayısıyla tabu'da varolan içerik: 1. kutsallık kavramı 
-——bir insana, eşyaya veya kutsal olan insana ait eşyalara 
ait olabilir-- 2. bundan kaynaklanan kısıtlamalar ve 
3. tabunun çiğnenmesi durumunda ortaya çıkacak olan 
sonuçlar olarak belirlenebilir. 

Tabuların kaynağı büyülü bir güçten gelmektedir. 
Insanda veya ruhta bulunabilecek bu güç canh olmayan 
nesneler aracılığıyla her yöne yayılabilir. Bu nedenle, 
tabu olan şeye veya ona bağlı canlı olmayan nesnelere 
"değme', 'dokunma' tabudaki gücün diğer kişilere 
geçmesini sağlar. Bu korkutucu bir durumdur. Tabunun 
geçirgenliğinden korunabilmek için değişik ritüeller, 
seremoniler, ayinler yapmak gerekmektedir. Tabu olan 
'şey' adeta elektrik yüklü gibidir, dokunan 'çarpılır'. 

Bu nedenle, tabuların belirli görevleri vardır. Tabular, 
rahip, şeyh, şef gibi önemli kişileri ve kutsal nesneleri 
önyargılardan korumaya çalıştığı gibi, güçsüzleri de 
mistik güce karşı korur. Doğum, erkekliğe geçiş, evlilik, 
cinsel yaşam gibi günlük olaylar sırasında ortaya 
çıkabilecek sorunlardan, kişileri korumaya çalışan 
tabular kısaca bu insanları tanrıların ve şeytanın 
gazabından korur. Tabuların bu özellikleri yukarıda 
ortaya koyduğumuz dörtlü gruplandırma içerisinde yer 
alan Orta Asya Türk toplumlarındaki Şamanist 
inançlarda da görülmektedir. Bozkurt'a bağlılığı, 
Şaman'ın görevleri ve Şamanist ayinleri bu kapsamda 
ele ahnabilir. Fuat Köprülü bu özelliklerin Osmanlı 
toplumundaki yansımalarını gösteren araştırmalar 
yapmış ve yayınlarında ayrıntılı bilgiler yemiştir. 

Zamanla tabular tek tanrılı dini sistemler içinde erimeye 
başlamış ve taşıdıkları kutsallık bir otoritenin (dini ve 
politik) varlığıyla pekişmiştir. Islamiyet'ten önce 
Ortadoğu ve Arabistan'da varolup Islamiyetin içine 
geçmiş tabular bulunmaktadır. Tabu kelimesini 
Islamiyet'te başka bir kelimeyle açıklayabiliriz: 'haram'. 
'Harem' kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Haram 
sözcüğünün semitik kökenli olması ve İbranice'de de 
bulunması Islam öncesi varolan tabulara gönderme 
yapmaktadır. 

Haram, sözcük anlamıyla 'dinin yasak ettiği şey'dir. 
Haram ve helâl kavramları Islam fukuhasının yani 
fıkıhla ilgilenen kadıların uyguladığı iki ana kategoridir. 
İslam'daki 'tevhid', yani birlik kavramını --Tanrı'nm, 

' . evrenin, dinin ve insanın birliği—— günlük yaşam 
pratiğine indirgemek gerekmektedir. Bu nedenle, 
Kuran'da yer alan ayetlerin anlamlarının ortaya 
çıkışındaki nedenleri bilmek ve 'kıyas' yoluyla bu 
nedenleri günlük olaylara uygulayarak hüküm vermek 
gerekmektedir. Bu kararların verilmesine yardımcı olan 
'icma' yani geçmiştekilerin verdikleri en iyi kararların 
toplamı yani kolektif yorumudur. Fukaha karar verirken 
iki kategori uygular: helâl ve haram. Bunu yaparken de 
'icma'dan farklı olarak 'örf'ten yararlanır, yani şeriata 
göre değil, yerine ve zamanına göre gelenek ve 
hükümlerden yararlanarak, bir şeyin helâl veya haram 
olduğuna karar verir. Burada helâl yararlı olan ve 
onaylanandır, haram ise yıkıcı, dolayısıyla yasak 
olandır. . 
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Fıkıhtaki yorum farklılıkları, İslamiyet'te mezheplerin 
oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle helâl ve haram 
kavramları da mezheplere göre değişmektedir. . 
Kanuni'nin halife olmasıyla halifelik Osmanlı 
Padişahlarına geçmiş, Osmanoğulları'nın Hanefi 
mezhebine bağlı olmaları nedeniyle Islam dünyasının 
büyük bölümü Hanefi fıkıhına bağlanmıştır. 

Osmanlı dönemi tabularının oluşumunda rol oynayan 
Osmanlı öncesi Anadolu'da varolan tabular ise daha çok 
kırsal kesimlerde bulunur. Ekonomik nedenlerle doğa 
güçlerine inancın devam ettiği kırsalkesim insanınm bu 
özellikleri seyirlik oyunlarıyla ortaya çıkmaktadır. 
Anadolu'da varolan bu tabuların günümüze kadar gelen 
sürecini inceleyen bir araştırma yapıldığında 
kökenlerinin çok eski dönemlere kadar gittiği görülür. 
Burada özellikle Metin And'ın 'Dionysos ve Anadolu 
Köylüsü' kitabını hatırlatırım. "Anadolu'ya özgü doğacı 
ve animist ritüeller gerek halk oyunları ve ritüellerdeki 
kişiler, gerekse kostümler ve dekor açısından tabulara 
bağlı özellikleri yansıtır. 

Islam öncesi tabularla, (Şamanist, Yahudi veya 
Hıristiyan olsun) Islamiyet'in kaynaşması sonucu oluşan 
bir tabu ise Osmanlı toplumunda önemli yer tutan 'Veli' 
kültleridir. 'Veli', 'Allah'ı seven, dost edinen ve onun 
tarafından dost edinilen' manasında kullanılmış olan bir 
kavramdır. Bu kavram zamanla genişlemiş, 'benliğini 
Allah'ta yok etmek suretiyle birtakım üstün vasıflar 
kazanarak harikulade şeyler yapabilen büyülü insan' 
manasını almıştır. Böylece Veli kültü, -—Ahmet Yaşar 
Ocak'ın yaptığı çalışmalarda da gördüğümüz gibi-- 
"fevkalade kuvvet ve kudretlerle mücehhes olup, 
Tanrı'ya yakın olarak kabul edilen bir şahsiyetin 
herhangi bir konuda sağ veya ölü iken yardımının 
dokunacağına inanıhnası ve bunu temin için ritüel 
yollara başvuruhnası" olarak tanımlanır. Ortodoks ' 
Islamiyet Veli kültlerini yasaklar. Veli ruhani 
kudretlerle dolu olduğu için artık toplumda ona karşı 
korku ile karışık saygı duygusu hakim olmaya başlar. 
Böylece Veli'lere insan üstü yetenek ve güçler 
yüklenmiş, ölü veya diri mucizeler yaratabileceğine, 

' yardımının (hem bu dünyada, hem öteki dünyada) 
dokunulabilirliğine inanılmıştır. Bu yardımı elde 
edebilmek için çeşitli ritüeller geliştirilmiştir. Bu 
ritüellerin yerine gelmemesi durumunda çarpılınacağına 
veya aniden ”ölerek cezalandırılacağına inanılır. 

Görülüyor ki tabular Osmanlı toplumunun birçok 
katmanında etkindir. Tabuların sanat yansımaları da 
çeşitlidir. Tasvir yasağı, yani figürlü resim yapmanın 
yasak olması-tabulardan kaynaklanır. Kuran'da böyle bir 
ayet olmadığı kabul edilir. Tasvir yasağı bir hadisin 
yorumlanma biçimiyle ortaya çıkar ve Islam dinini 
kabul etmiş toplumlarda anıtsal ve tuval resim geleneği 
ile heykel sanatının g'elişimini engeller. Aslında Emevi 
ve Abbasi dönemlerinde anıtsal resim ve heykel 
geleneği çöl kasırlarında ve saraylarında devam 
etmiştir. Osmanlı döneminde de birçok padişah ve 
yöneticinin bu tabuya uymadıkları bilinmektedir. 
Ote yandan yine Osmanlı döneminde, tabuların politik 
otorite ile birleşmesi sonucu Padişah'ın çevresinde bir 

' kutsallık kavramı gelişmiştir. Saltanat ideolojisiyle 



birleşen bu kavram özellikle törenlerde, Padişah'ın 
cuma namazına gittiği durumlarda alay yürüyüşleri 
aracılığıyla, şehirde çevresini etkilemekte ve insanları 
korkutmaktadır. Herşeyin en mükemmel ve görkemlisi 
Padişah için üretilmektedir. Padişah'm inşa ettirdiği 
külliye ve camilerin anıtsallığını ve kimi planları vezir 
külliye ve camilerinde bulmak olası değildir. - 

Demek ki, Osmanlı toplumu içerisinde dolaylı olarak 
varolduğunu gördüğümüz birçok tabu gizlidir. Değişik 
gruplar içerisinde, farklı kökenlere bağlı bu tabuların 
imparatorluk kapsamı içerisindeki çeşitliliğinin 
incelenmesi için uzun yıllar gerekmektedir. 

TANER TİMUR 
Tabu ve yasak kavramları, biraz önce Filiz 
Yenişehirlioğlu'nun da ifade ettiği gibi dil sosyolojisini, 
antropolojiyi, psikanalizi, etnolojiyi, çeşitli disiplinleri 
ilgilendiren çok geniş boyutlu kavramlar. 
Bunun için Osmanlı toplumunda siyasal yasaklar ve 
tabulardan söz ederken, ben kendi hesabıma dar, basit 
bazı tanımlardan hareket etme zorunluluğunu 
hissediyorum. Tabu yerine 'yasak' kelimesini 
kullanmayı daha uygun görüyorum, çünkü tabu 
kelimesi kutsallık nedeniyle dini çağrıştırıyor. Halbuki 
yasak ve özellikle siyasal nitelikli tabu ve yasaklar söz 
konusu olduğuna göre, bu tanımlama ile konumuz daha 
açık, daha rahat hareket edebileceğimiz bir çerçeveye 
oturuyor. 

Osmanlı toplumu o kadar çeşitli, değişik, çelişik 
unsurlardan oluşuyor ki bu geniş imparatorluğu 
oluşturan küçük grupları, birimleri ele alıp, bunlardaki 
tabuları incelemek ayrı bir seminer gerektirir. Onun 
için, ben kendi bilgim ve formasyonum çerçevesinde, şu 
somut sorunsal kapsamında yanıtlar aramayı uygun 
gördüm. Osmanh devletinin klasik çağına 15-17. 
yüzyıllarda makro bir çerçeve içinde bakarsak Osmanh 
zihniyeti diye bir şey görür müyüz? Ben Osmanlı 
kimliği derken yönetici zümrelerin fikir sistemlerini, 
düşüncelerini ve değerlerini oluşturan bir global sistem 
çerçevesinde meseleyi düşünmeye çalıştım. Böyle bir 
çerçeveyi gene ana hatlarıyla belirleyebilirsek, bu 
kapsamda ortaya çıkacak yasakları ve kontrol 
sistemlerini de bir türev olarak ve nispeten kolay bir 
şekilde çıkarabiliriz inancmdayım. Batıda aynı 
dönemler için tarihçilerin, sosyologların, hatta Orta 
Çağ tarihçilerinin bile ilgiyle katıldıkları zihni yapılar 
üzerine çok sayıda araştırmalar bulunmakta. Siyasal 
fikir tarihini yeni bir biçimde ele alma ve geliştirme 

' denemeleri var, biliyorsunuzbunların en önemlilerinden 
biri Michel Foucault. Michel Foucault'nun da en çok 
yankı uyandıran eseri 'Sözcükler ve Şeyleri. (Les Mots et 
Les Choses) adı altında l960'1arda yayınladığı kitabı. 
Michel Foucault Batı kültürü çerçevesinde kalarak-, Batı 
kimliği içinde, klasik dönemden başlayarak, üç zihin ' 
yapısının arkeolojisini yapıyör, çünkü kendi metoduna 
arkeoloji diyor, ve birbirini izleyen bu üç zihin yapısına 
da kendisi epistem adını veriyor. Bu anlamda bir 
Osmanlı epistemi klasik çağ için acaba söz konusu mu? 
Michel Foucault epistemi, dilbilimi, biyoloji ve 
ekonomik-politik çerçevesinde alıyor ve zihin yapısını 
bu disiplinlere göre incelemeye çalışıyor. Bu yüzden 
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çok büyük eleştiriler almıştır. Neden? Çünkü klasik 
çağda Batı'nın mantalitesini incelerken teolojiye, yani o 
döneme çok büyük ölçüde damgasını vurmuş olan bir 
disipline atlamıştır. Ancak bu eleştirilere Foucault'nun 
cevabı, dolaylı ve yan yollardan da bu epistemin 
anlaşılabileceği olmuştur. Bunu bir örnek olarak 
verdim. Bizde Foucault tipi bir çalışma yapmak zaten 
mümkün değil çünkü lslam'da ayrışmış disiplinler 
yerine tüm bilimlerin Islami strüktür içerisinde 
varolmasısöz konusu. 'Osmanlı devleti için klasik 
çağda bir Islami zihin yapısını buhnak ve ortaya 
çıkarmak gerekirse, kelam ve fıkıh başta olmak üzere 
bazı anahtar ilimlerden ve bunların etrafında örülen 
ilimlerden giderek, Osmanlı zihin yapısını saptamak 
mümkün. 16.yüzyıldan itibaren, Ahmet 
Taşköprülüzade'nin mevzuat ulumuyla başlattığı ilimler 
tasnifi, Katip Çelebi'yle devam eder ve 'Keşf—ül 
Zünun'da 15,000 kitabın ve 300 ilimin tasnif edildiği bir 
mantık görülür. Tabii çok dar bir alanda konuştuğumun 
farkındayım çünkü imparatorluk içinde halk var, 
gayrimüslimler var, daha bir sürü sektörler var, fakat 
egemen sektör yani, Osmanlı kişiliğine hakim olan 
egemen düşünce biçimini oluşturan zümre, ulemalardan 
ve yüksek devlet adamlarından oluşan zümre. ' 

Osmanlı'ların makro planda yasakçılığını, düşünce 
sistemini, siyasi planda düşünürsek, ister istemez bu 
çerçeveyi önce biraz ayrıntılarıyla ve disiplinleriyle, bu 
disiplinlerin nasıl kavrandığmı düşünerek anlamamız 
lazım. Bunun ayrıntısına girmeyerek, yalnız şunu 
söylemekle yetineceğim. Aslında türdeş bir şekilde 
varolabilecek bir zihniyet yapısı ortaya koymanın çok 
yetersiz, veya kısmi, yani bütünün tüm parçalarını 
kapsamayan bir yaklaşım olduğunu kabul etmek 
gerekir. 17.yüzyıl tartışmalarını örnek olarak 
verebilirim, Katip Çelebi 'Mizan—ül Hak' isimli eserinde 
dogmatik Müslümanlarla kendisi gibi liberal 
diyebileceğimiz Müslümanlar arasındaki aynhkları 
anlatmaktadır. Ote yandan da 16.yüzyıl çok katı bir 
Islam anlayışı getin'yor. O kadar katı bir anlayış ki, göz, 
kulak gibi organları bile suçlayan, "göz görmesi 
gerekmeyen şeyleri gördüğü taktirde suçludur" veya 
"kulak duymaması gereken şeyleri duyduğu takdirde 
suçludur" şeklinde, bir anlayışı savunuyor. Halbuki, o 
sırada Mevleviler var, Halvetiler var ve bu gruplar daha 
liberal, daha yumuşak bir anlayış içerisindeler, yani 
toplumun bütününü kontrol edici alanlarda daha 
hoşgörülüler. Mevlevilerin arasında ise saz çalmak, içki 
içmek gibi konularda tartışmalar var. Bunlarla şunu 
söylemek istiyorum: egemen zümrenin kendi kutsal 
mantığı içerisinde bile bir çoğulculuktan bahsetmek 
mümkün. Bu çoğulculuk dışa karşı bir tavır olarak 
ortaya çıkıyor, daha doğrusu dışa karşı bir yasak 
getiriyor ki, bu bizim bütün Osmanlı toplumunun 
gelişimine, seyrine, dünyayla ilişkilerine, hatta bir 

. uygarlık kavgasına etkileyici boyutlar kazandırıyor. Bu 
dışarıya karşı bir ilgisizlik, bir küçümseme duygusu 
getiriyor. Fakat bu durum gördüğüm kadarıyla dinden 
kaynaklanmıyor, çünkü din öbür dinleri de Hıristiyan 
dünyayı da, aslında Hak dini saymış. O zaman neden 
kaynaklanıyor? Burada mesele politik bir boyut ' 
kazanıyor. Osmanlı Imparatorluğu'nun bir dünya 
imparatorluğu haline, büyük bir güç haline gelmesi bu 



küçümseyici tavrı --zaten zihniyet ve din de farklı 
olduğu için-— pekiştiren bir unsur oluyor. O zaman 
Osmanlı Devleti'nin dünyaya bakışı sadece askeri 
planda ve çok stratejik bazı ittifaklar çerçevesinde 
oluyor. Onun dışında, Batı ve diğer ülkeler konusunda 
bir ilgi yok. Arap dünyasmı da iyi tanıyan Prof. Bernard 
Lewis 16. ile 18.yüzyıllar arasında Istanbul 
kütüphanelerindeki el yazmalarını tetkik etmiş. 
"Bunların içerisinde Avrupa'yı tanıtan, Avrupa'yla ilgili 
hiçbir eser yok" diyor. Demek ki 16.yüzyılla 
Aydınlanma Çağı'nın sonuna kadar, ya da 18.yüzyıla 
kadar diyelim, --çünkü tek tük eser 18.yüzyılda 
çıkıyor-- Avrupa'ya karşı bir ilgisizlik var. Makro 

- planda bakarsak; bence, Osmanlı Imparatorlı'ığu'nun bu 
zihniyetinden ve biraz da askeri başarılarından gelen bu 
global, makro yasakçılığı en çok dış dünyaya karşı etkili 
oluyor, dış dünyaya karşı bir ilgisizlik ve kayıtsızlık 
yaratıyor. 18.yüzyılda ilk defa 28 Çelebizade Mehmet 
Efendi'nin Sefaretnamesi yazıldığı zaman ashnda son 
derece basit ve kısıth bazı gözlemleri ifade eden bir 
Sefaretname olduğu halde, bir seyahatname gibi 
yazıldığı için büyük bir ilgi kaynağı oluyor ve 
günümüzde bile yeni baskıları yapılıyor. 

18.yüzyılın sonlarmdan itibaren yeni bir döneme 
geçiliyor. Artık bu dönemde, biraz önce söZünü ettiğiın 
ve askeri başarıların verdiği güvenle haşmet fikrinden, 
şan fikrinden kaynaklanan bir yasaklama --buna ben 
yasaklama diyorum-— yerine ilgisizlik var. Biraz önce 
söylediğim 28 Çelebizade Mehmet Efendi'den yirmi yıl 
sonra oğlu Mehmet Sait Paşa Paris'e gidiyor. Çok iyi 
Fransızca bilen Mehmet Sait Paşa Osmanlı matbaasının 
kurulmasında birinci derecede rol oynamış, 
Müteferrika'dan da önemli rolü olan bir insan; Paris'te' 
Voltaire ile yemek yiyor, onunla Fransızca tartışıyor. 
Fakat onun Sefaretname'si filan yok, belki arşivlerde bir 
tarafta duruyor. Fakat neden böyle bir insanın, bir 
Aydınlanma düşünürü olan Voltaire ile kendi dilinde 
tartışmış bir insanın Sefaretname'si o gün ortaya 
konmamış? Gizli şeyler bile olsa, artık aradan 250 yıl 
geçmiş. Demek ki, 18.yüzyıl başında 28 Çelebizade 
Mehmet Efendi'nin başlattığı gelenek, giderek 
derinleşeceğine 19.yüzyılda aynı seviyede bile devam 
edemiyor. Ote yandan ilk ve ciddi, yenilikçi Türk 
aydınlarından, Yeni Osmanlı'lardan Şinasi on yıl 
Paris'te yaşıyor, Fransa hakkında dolaylı olarak 
etkilendiği fikirlerle ilk gazeteyi çıkarıyor, sözlük 
hazırlıyor, ilk tiyatro eserini yazıyor fakat on yıl beraber 
yaşadığı bir toplum hakkında, Fransızlar nedir, nasıl 
yaşarlar, ne yerler, ne içerler, idareleri nasıldır gibi 
konularda Osmanlı toplumunu aydınlatan bilgiler 
vermiyor. Bunu izah etmek zor. 

19.yüzyılda zannediyorum Osmanlı söylemi değişiyor. 
19.yüzyılda kendine güvene, askeri başarılara dayanan 
şöylem ortadan kalkmıyor, fakat bu söylem ikileşiyor. 
Iç söylem, iç ihtiyaçlara yönelik söylem sürüyor. Gene 
Osmanlı şanından, Batılıların, Avrupa'nın haram 
olduğundan, günahkarlığından, eksikliklerinden, 
kötülüklerinden'söz ediliyor ve ancak belli teknik 
sahalarda kabul edilen dar görüşün dışında eski söylem 
devam ediyor. Fakat buna dışa yönelik ve düşük profilli 
yeni bir söylem daha ekleniyor. Bu yeni Söylem, 
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mütevazi, aşağıdan alan ve Osmanhların 19.yüzyılda 
düştüğü, sınırları uluslararası anlaşmalarla garantiye 
ahnmış zayıf konumun gerçekçi bir yansımasını teşkil 
ediyor. Bu ikili söylem, Osmanlı toplumunun dünyaya 
bakışında temel yasakları kırmıyor. Yeni bir kültürel 
devrim olarak tabir edebileceğim boyutlar kazanmıyor 
ve samimiyetsiz, çelişik bir ortam içerisinde gelişiyor. 
Buradan hareket ederek daha birçok dar planda yasaklar 
bulmak, somut örnekler vermek mümkün. Sanıyorum 
Osmanlı toplumunun yasakçılığına genel sosyolojik 
planda bakarken, bunu bir zihniyet ve ilgi sahası olarak 
görmek ve bu sahayı besleyen unsurlarla birlikte ele 
almak zorundayız. 

FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU 
Gerçekten ilgi duyulan şey kadar, ilgi duyulmayan şey 

'de son derecede önemli. Dolayısıyla ilgi duyulan ve 
onun yansımalarının oluşturduğu tabular kadar, ilgi 
duyulmayan şeyin de aslında dolaylı bir ifade biçimi 
olduğunu unutmamak gerekir. Sanıyorum Sina Akşin 
başka bir açıdan Osmanlı dönemindeki politik tabulara 
değinecek. 

SİNA AKŞİN 
Ben somut bazı şeyler anlatacağım; özellikle Osmanh 
Padişahı'nın tabu olma durumunu size aktarmaya 
çalışacağım. Ben buna 'Padişah'ı biricik kıhrıa' işi 
diyorum. Yani Padişah herşeye hakim olacak. Bunu 
sağlayan birtakım usüller var; onları anlatacağım. Bir 
kere Osmanlı'da 'kul' sistemi vardı. Kul, kamu kölesi, 
yani kamunun hizmetini gören köle dernek. Evde 
bulaşık yıkayan değil de devleti yöneten, ulema dışında 
devlette askeri işleri gören kişiler kul idiler ve bunların 
kullukları devşirme olmaktan ileri geliyordu. Bunların 
'boyunları kıldan ince'ydi. Sokaktaki adam, bir uyruk 
muhakeme edilmeden cezalandınlamazken, kullar, ister 
Sadrazam olsun, ister Vezir olsun, "Vurun kellesini" 
denince, boğuluyorlardı ve buna 'siyaseten katl' 
deniyordu. Demek ki, kul sistemi Padişah'ın biricik 
oluşunu sağlayan bir olay. 

Padişah'ın biricikliğini sağlayan başka bir şey daha 
vardı. Osmanlı sisteminde en zengin adamın Padişah 
olması lazımdı. Yani başka kimse onun kadar zengin 
olamazdı. Böyle olabilmesi için 'müsadere' denilen bir 
usül vardı, yani: birisinin malına mülküne el koymak. 
Devlet adamları öldükleri zaman --yine ulema dışında 
tabii—- malına mülküne el konurdu, müsadere edilirdi. 
Bir servet birikimi olmaması lazımdı, bunun için 
Padişahlık sisteminin, Osmanlı sisteminin tercihi 
'Lonca' sistemi idi. Yani küçük birimler halinde üretim, 
küçük birimler halinde ticaret, mümkün olduğu kadar 
Kapitalizm'e kapıları kapayan bir sistem söz konusu idi. 
Bunlar da servetle ilgili birtakım kurallar. 

Hanedan'la ilgili, Padişah'ın biricikliğini sağlayan 
birtakım yöntemler vardı. Bunlar da dört kalemde ele 
alınabilir: bir tanesi kardeş katli. Padişah biricik ohnak 
i_çin, tahta geçtiği zaman kardeşlerini idam ettirirdi. 
Onceleri birkaç örneğin varolduğu bu durum, daha 
sonra Fatih'in "Taht kime kısmet olursa, kardeşlerini 
nizam—ı alem için öldürtebilir; ulema da bunu kabul 



etmiştir. " şeklinde bir kural koymasıyla kanunlaştı. 

Padişah'ın karşısında bağımsız bir kadının da olmaması 
lazımdı. Bu nasıl sağlamyordu? II. Beyazıt'tan itibaren 
Padişah'ın birlikte yaşadığı kadınlar mutlaka köle, yani 
cariye statüsünde idiler. Daha önceleri ise Prensesler, 
Bey kızları söz konusuydu, ama II. Beyazıt zamanında, 
yani 1512'den sonra bunlar tamamen cariyelerden 
oluştu. Amaç Padişah'ın kimsenin damadı olmamasıydı, 
böyle bir ilişki istenmiyordu. Padişah'ın karşısında 
kadın bir hiç, bir sıfır olmahydı. Bunun için, öyle aile 
kızı, evlenmek gibi şeyler yoktu. Nitekim, Genç 
Osman'ın başına gelen felaket kısmen bu kuralı 
çiğnediği içindir. Genç Osman gidip Şeyhülislam'ın 
kızıyla evleniyor, dolayısıyla Şeyhülislam'ın damadı 
oluyor; yani birisine "kayınpederim" demek durumunda 
kalıyor, bu toplumca kabul edilemiyor ve bu durum 
felaketine yol açan davranışlarından biri oluyor. 

Padişah'ın kadınlardan sonra Şehzadelerden, yani kendi 
çocuklarından korunması, onlara karşı biricik olması 
lazımdı, onlardan bir tehdit gelmemesi gerekiyordu. 
Bunun için de Şehzadeleri kafese koyuyorlardı. Topkapı 
Sarayı'nda 'kafes' tabir edilen bir alan vardı. Orada 
Şehzadelere küçük dairecikler veriliyor ve buraya 
hapsediliyorlardı. Halbuki daha önceleri, ilk 
dönemlerde Şehzadeler bir çeşit devlet stajı görmeleri 
için sancağa gönderilirdi. Kanuni'den sonraki Padişah 
II. Selim, yalmz en büyük oğlunu sancağa yolluyor, 
Padişah III. Mehmet ise _hiçbir oğlunu göndermiyor . 
Böylece hiçbir Şehzade Istanbul dışına gönderilmiyor 
ve Şehzadeler hapis hayatı yaşamaya başlıyorlar. 
Yaşadıkları bölgeye de 'şimşirlik' deniyor. Şehzadelerin 
saray dışında herhangi bir kiınseyle temasları tamamen 
yasak. Böyle bir teması sağlayanın cezası ise hemen 
idam. Saray halkının Şehzadelerin olduğu yere 
gitmemeleri için, özellikle de Haremağalarını 
korkutmak amacıyla o bölgeye 'cinlerin meşveret yeri' 
deniyor. 

Padişah'ı kızlarından-ve kızkardeşlerinden de korumak 
lazım. Bu da şöyle sağlanıyor, bu kişiler yalnız kullarla 
evlendiriliyor. Bunların erkek evladı olursa bunlar en 
fazla Sancak beyi olabiliyorlar, daha fazla 
yükselemiyorlar. Padişah kızları ve kızkardeşleri 
öldükleri zaman da servetleri tekrar Hazine'ye dönüyor. 
Görüyorsunuz, sistem mükemmel: Padişah kardeşlerine 
karşı korunuyor, çocuklarına karşı korunuyor, 
kadınlarına, kızlarına ve kızkardeşlerine karşı 
korunuyor. Fakat bütün bu sistem içinde Padişah'a 
yaklaşabilme gücü olan tek bir kişi var, ve o da Valide 
Sultan. Valide Sultan müthiş bir güç, belki de sarayın 
gerçek hakimi o. Hatta Topkapı Sarayı'nın mimarisine 
bakarsanız, Valide Sultan’ın dairesinin Padişah 
dairesiyle Harem arasında olduğunu görürsünüz. Yani 
Valide Sultan bir çeşit trafik polisi gibi orada duruyor. 

Dördüncü usül mesafe koyma dediğim şey. Mesafe 
koymak sarayın çok temel bir mekanizmasıydı Ve 
bunun çok çarpıcı örnekleri var. Mesela Fatih 
Kanunnamesinde "Benden önce Padişahlar vezirlerle 
yemek yerlermiş, kaldırdım. Bundan sonra Padişahlar 
yalnız çoluk çocuğuyla yemek yiyebilir" diyor. Böylece 

Vezirleri uzaklaştırıyor. Bir de Divan-ı Hümayun'a 
başkanlık yapma meselesi var. Ilk padişahlar Divan-ı 
Hümayun'a başkanlık yaparlardı fakat II Murat'tan 
itibaren yavaş yavaş Padişahlar bu gündelik işlere 
bakma işinden kendilerini çekiyorlar. Divan' a bakan, 
'Kasr-ı Adil' denen kafesli bir pencere var, padişah 
isterse oraya gidip Divan'da ne yapılıyor diye dinliyor. 
Böylece mesafe koymuş oluyor. Rivayete göre Padişah 
sarayda dolaşırken, ayağına tangır tungur ses çıkartan, 
in' gümüş çivileri olan pabuçlar giyiyor. Bundan amaç o 
koridorlarda yürürken herkesin duyması ve kaçması, 
çünkü Padişah'a rastlamak olumsuz bir olay. Buna 
'Hünkâr'a çatmak' deniyor. Hünkâr'a çatmamak için 
herkes o sesi duyuyor, hemen bir köşeye siniyor ve 
Padişah boş bir alandan gidiyor. Mesafe koyma 
konusunda iki şey daha söyleyebilirim. Leyla Saz'ın 
yazdığına göre babası dışmda hiç kimse Şehzadeleri 
öpemezmiş. Bir de V. Murat'ın torununun çocuğu olan 
Kenize Murat'm anlattıkları var. Gerçek mi değil mi 
bilemiyorum ama bütün bu sisteme çok yakışıyor. 
Güya saraya Rum terziler geliyor ve saray kadınlarma 
elbiseler dikiliyor. Hanedan kanı taşıyan kişilere prova 
uzaktan yapılıyor. Terzi uzaktan talimatla kendi 
provasını kendi yapıyor çünkü dokunmak yasak. Kenize 
Murat bunu uydurdu mu, yoksa ailesinden mi öğrendi 
bilmiyorum, ama tüm bu durumlarla tutarlı bir yanı var. 

Beşinci olarak da Padişah'ın kutsallaştırılması meselesi 
var. Aslında biriciklik kavramı kuts allaştırmayı da 
içermekte. Yine hayli çarpıcı olan örnekler vereceğim. 
Mesela Padişah cuma namazına gideceği zaman sarayın 
önemli görevlilerinden olan Hazinedarbaşı, —-Hazine'ye 
bakan adam, bir çeşit Sarayın Maliye Bakanı-— 
Padişah'ın seccadesini alıyor ve namaz kılacağı yere 
götürüyor, Padişah mahfeline seccadeyi seriyor. 
Serdikten Sonra yapması gereken bir işlem var: 
Padişah'ın alnının isabet edeceği bölgeye yanağını 
sürüyor ki Padişah'ın alnına bir şey batmasın. 

' Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu yazıyor: "Babamın 
çamaşırları yedi gümüş leğende yıkanırdı". Bu 
yıkamanın ötesinde bir tören ve kutsallaştırıcı bir işlem 
herhalde. Padişah'ın saçı ancak muayyen günlerde 
kesiliyor, gümüş leğende yıkanıyor, saç sandığına 
kaldırılıyor, ve daha sonra dualarla mühürleniyor. 
Padişah Hacca Sure alayı gönderiyor, Sure alayıyla 
birlikte 0 saç sandığı götürülüp, Peygamber'in mezarı 
civarında gömülüyor. Ayrıca o sandık mühürlenirken 
dualar okunuyor. Padişah'm tırnakları yalnız Perşembe 
günleri Tımakçıbaşı tarafından kesiliyor ve aynı 
muameleyi görüyor. Bir de bayramlaşma var. Fatih 

_ "Bayramda tebrik etmek için Padişah'ın eli öpülür" 
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diyor. Ancak bu iş müthiş ilerliyor. l7.yüzyılda şöyle 
bir tören var: Sadrazam tebrike geldiği zaman Padişah'a 
yaklaşırken iki kere yeri öpüyor, ondan sonra Padişah'ın 
ayağına kapanıyor ve önce sağ ayağını, sonra sol 
ayağını öpüyor. Sadrazam'dan daha az rütbeli birisi 
bunu daha az yapıyor. Orneğin Vezir, bayram tebriğine 
geldiği zaman, yeri iki kere değil bir kere öpüyor ve 
Padişah'm ayağını öpmüyor, eteğini öpüyor. Demek ki 
Sadrazam'ın bu aşırı durumu gösterebilmesi Sadrazam'a 
tanınan bir ayrıcalık. Daha sonra 19. ve 20.yüzyıllarda 
bu durum hafifliyor ve saçak öpme töreni oluyor. 



Bayramda tahtın saçağı öpülüyor. Sonra II. 
Meşrutiyet'te bir sorun çıkıyor. Modern bir adam olan 
Hüseyin Cahit Yalçın, Sultan Reşat'ın bayramını tebrike 
geldiğinde saçağı öpmüyor, Padişah' a temenna edip 
geçiyor. Bunun üzerine müthiş bir kavga çıkıyor. 

Son birkaç örnek: Fatih kendisinden 'Cenab-ı Şerif diye 
söz ediyor. II. Abdülhamit kendisinden Zillullah-Fil 
Alem (Allah'ın gölgesi) diye bahsediyor. Daha sonra 
demokratik bir belge olması beklenen ve olan Kânuni 
Esâsi'de Padişah'ın gayrimesul ve mukaddes olduğu 
söyleniyor. Dolayısıyla bu kutsallık durumu modern 

_ demokratik bir belge olan Kânuni Esâsi yani Anayasa 
tarafından da belirtilmiş oluyor. 

FİLİZ YENİŞEHİRLIOGLU 
Çok teşekkür ederiz. Osmanlı toplumunda Padişah ve 
Padişah'ın çevresi ile ona bağlı olan bütün ritüeller son 
derecede önem taşıyor . Böylece başta tabuların 
özellikleri arasında size saymış olduğum, dokunma 
kavramı ve tabu olan şeye dokunulduğu anda çarpılma. 
gibi bazı özelliklerin Padişah'a yönelik nasıl 
uygulandığım da somut olarak görmüş olduk. Öte 
taraftan bu tabuyu yumuşatmak ıçin birtakım ritüellerin 
oluşturulması, araya başka insanların girmesi, araya 
giren insanların kademe kademe tabu olana yaklaşması 
ve böylece normal kişiyle tabu olarak kabul edilen kişi 
arasına girmeleri, bütün bu örnekler gerçekten 
Padişah'm kişiliğinde varolan tabuyu bize gösteriyor. 
Tabii bu tabu Padişah'ın kişiliğiyle beraber, Şeriat 
düzeniyle de bütünleşmiş oluyor. Osmanlı toplumu 
içerisinde Padişah'tan sonra en çok tabu olan 
konulardan biri de kadın olsa gerek diye düşünüyorum, 
çünkü ona da dokunmak yasak. Zaten, haram 
kelimesinden türeyen 'harem' de yasaklanan yer 
anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla Mekke ve 
Medine'nin bulunduğu yer de kadınların özel olarak 
bulundukları bölüm gibi, harem olarak kabul ediliyor. 
Zaten Osmanlı Padişahlarının lakaplarından biri de 
'Hadim-i Haremeyn-i Şerifeyn', yani: kutsal yerin 
(Mekke ve Medine) hizmetkarları. Dolayısıyla kutsallık, 
harem, ve haram kavramlarının özellikle yönetici sınıf 
açısından içiçe girmiş olduğunu görüyoruz. Bunların 
özellikle Klasik dönemde sanata nasıl yansıdıkları, 
kuşkusuz ayrı araştırmalar gerektiren bir konu. Burada 
0 konuya ayrıntılı bir biçimde girmek istemiyorum. 
Ancak bazı alanlara, özellikle mimari veya edebiyata 
baktığımız zaman, ya da politik tabulardan kaynaklanan 
yani insanların kendilerini doğrudan doğruya, birebir 
ifade edemedikleri için, dolaylı olarak ifade edebilme 
sistemlerini incelediğimizde bunları aşan şeyler 
görüyoruz. Omeğin, Belkıs Balpınar gibi araştırmacılar 

_ kiliın dokumacılığında bazı motiflerin kimi tabuları 
yansıttığını öne sürüyor ve o tabuları aşabilmek için 
belirli motiflerin geliştirildiği üzerinde duruyorlar. 
Mimaride Harem diye ayrıca bir bölümün oluşması, 
sadece sarayda değil, evlerde de görülüyor. Selamlık 

' kısmından farklı işlevleri olması nedeniyle Harem'in 
farklı bezenmesi, farklı biçimlenmesi, tabuların 
doğrudan doğruya olmaşa bile dolaylı olarak 
yansımasını gösteriyor. Öte taraftan Padişah' ın 
yaptırdığı yapılardan özellikle Selatin Camiilerinden 
yüksek hiçbir yapı yapılamaz. Bu da bir tabu, Padişah'ın 
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kutsallaştırılmasmın bir örneği. Bütün yapılar Padişah'ın 
inşa ettirdiği camilerden alçak olmak zorundadır. Ote 
taraftan bu Selatin Camiilerinin klasik dönemdeki 
planları, yani avlulu şeması, çifte minare kullanımı 
diğer kişiler tarafından uygulanamaz. Sadrazamlar ve 
Vezirler Selatin Camiilerinin planını kullanamazlar. 
Bütün bunlar belki yazılı kurallar değil, fakat toplum 
içerisinde, toplumsal bilinçle beraber ve toplumsal 
sorumluluklar dahilinde oluşan birtakım tabular ve 
bunların somut yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
örnekleri çoğaltabiliriz. Edebiyatta da aynı şey söz 
konusu, bir kinaye yani dolaylı ifade etme biçimi 
gelişiyor. Bunlar değişik tabuların sanata yansıyan 
değişik yönleri. Tekrar 19.yüzyıla dönmek istiyorum, 
çünkü l9.yüzyıl imparatorluğun bir Avrupa 
imparatorluğu olarak kabul edilmesi, Kânuni Esasi'nin 
ilan edilmesi ile yapısal değişikliklerin olduğu bir 
dönem. Milliyetçilik gibi, özgürlük gibi yeni bazı 
kavramların, Osmanlı imparatorluğu'na girdiği 
dönemler bunlar. Başta, bunlar da politik tabular içinde 
ele almıp sosyal zorlamalar sonucu yavaş yavaş 
açılabilen konular oluyor. Şunu unutmamak lazım ki, 
Osmanlı Imparatorluğu'ndaki bütün tabular için aynı 
şey söz konusu olabilir: tabuyu koyan otorite, 
kaldırabiliyor da. Dolayısıyla ister sanatsal açıdan 
olsun, ister politik alanda olsun, yönetici, yani Padişah, 
bazı tabuları oluşturabildiği gibi, oluşturmuş olduğu 
tabuları kaldırmada kendisi önemli etkenlerden biri 
oluyor. Bu kapsamda bakacak olursak, 19. yüzyılda 
neler görüyoruz? '. 

TANER TİMUR 
Daha önceki dönemle ilgili genel bir yasaklamadan da 
söz etmek istiyorum. Osmanlı toplumunun bir ideolojik 
ve hukuki gerçeği, bir de sosyolojik gerçeği var. Daha 
önce diğerini de önemli ölçüde etkileyen, fakat 
tamamen tayin etmeyen, düşünce yapısını belirleyen bir 
düzeyde sorunu koydum. Sosyolojik gerçeğine 
bakarsak, Osmanlı Klasik döneminde, özellikle II. . 
Murat döneminden itibaren farklı bazı yasaldama . 
sistemleri ortaya çıkıyor. Osmanlı genel toplumsal 
düzeninin yapıcı, yönlendirici unsurları var. Bir kere 
saray hiyerarşisi var, yüksek bürokrasi var ve bunların 
asıl gücünü teşkil eden yeniçeri ocakları var. Genellikle 
taşrada tımarlı sipahiler ve merkezde yeniçeri ocakları 
Osmanlı düzeninin dengesini tayin ediyor. Yeniçeriler 
sadece İstanbul'da değil, her büyük merkezde, eyalette 
bir yeniçeri garnizonu var. Bunlar olmasa tımarlı 
sipahiler mantığıyla tam bir feodalizme dönülür, tam bir 
feodalizm de zaten merkezi sistemin, merkezi otoritenin 
ortadan kalktığı bir düzeni ifade eder. Onun için bu 
sistemler arasındaki dengeyi, hatta zaman zaman da 
birbirlerine karşı kışkırtılarak, yeniçerilerle sipahiler 
sağlıyorlar. Aslında yeniçeriler güçlerinin farkındalar 
ve daha 15.yüzyıldan itibaren ayaklanmaya başlıyorlar. 
Bu “ayaklanmalar 16.yüzyılda Padişah katline kadar 
gidiyor. Padişah bir taraftan biricik yapılmaya - 
çalışılıyor ama öte taraftan İngiltere'den, Fransa'dan 
önce Osmanlı toplumunda katlediliyor. Bu fevkalade 
önemli bir olaydır. Padişah kutsal, Allah'ın gölgesi fakat 
Osmanh sosyal gerçeği aslında hukuki ve kutsal 
değerleri çok aşan, zorlayan ve zaman zaman da yenen 
bir güce sahip. 



Buna karşı 17. ve 18.yüzyıllarda birçok yasaklar var. 
Doğrudan doğruya yeniçerilere yönelik yasakları nasıl 
koyacaksınız? Yeniçerilere konulan yasakların tipik 
modeli kahvehanelerin kapanması. Bunun dışında 
şehirli hayatta tütün yasakları, içki yasakları gibi birçok 
yasaklar konuyor. Bir tarihçinin dediğine göre bu 
yasaklara halkın arasında 'öğleden ikindiye yasakları' 
adı konuyor çünkü her yasak çok kısa süreli oluyor. 

. Fakat kahvelerin kapanması önemli çünkü yeniçeri 
ayaklanmaları kahvelerde konuşularak hazırlanıyor. 
Kahveler aslında siyasi merkezler, Fransız ihtilalini 
hazırlayan kulüplerin görevini görüyor Osmanlı 
toplumunda. Her yeniçeri ayaklanmasının öncesinde 
kahvehanelerde konuşuluyor, şikayetler yapılıyor, saray 
dedikoduları gündeme getiriliyor ve sonunda bir 
ayaklanma patlıyor. Bence kahvehanelerin kapatılması 
Osmanlı toplumundaki en önemli yasaklardan biridir. 
Bunlar da çok devamlı olmuyor. Fakat sistemin 
işlemesini göstermesi bakımından sembolik önem 
taşıyor. Bu yasaklara gösterilen reaksiyonlar da var. 
Bunu modern zamana teşmil edersek, o dönemin 
koşulları içinde Türkiye'deki sıkı yönetimler gibi bir 
rejim tasavvur etmek bence daha gerçekçi olur. O 
dönemin kendi değerleri ve şiddet anlayışı içerisinde 
büyük reaksiyonlar oluyor. Bunun da en büyük tezahür 
şekli yangmlardır. Istanbul'da sık sık çok büyük 
yangınlar oluyor. Ama ne zaman oluyor? Büyük 
haksızlıklar sonucunda dediğim yeniçeri ayaklanması 
anlamında bir ihtilal olması gerekirken kahveler 
kapatılıyor, yeniçeri ağalarının peşine casuslar 
yerleştiriliyor, sonunda şiddet başka türlü kanalize 
oluyor, ve bakıyorsunuz bir yerde yangın patlıyor. 
Ustelik o sırada Istanbul'da bütün evler ağaçtan olduğu 
için koskoca mahalleler, binlerce, onbinlerce ev çıra 
gibi yanıyor. Fakat yanan evler aynı hızla, aynı 
kolaylıkla da yeniden kısa sürede yapılacak nitelikte. 

19.yüzyıla kadar Osmanlı toplumunun temel yasakları 
bence iç politika ve toplumun iç dengesinden gelen 
nedenlerden kaynaklanıyor. l9.yüzyılda Osmanh 
Devleti hasta adam konumuna, Şark sorununun konusu 
haline geldikten sonra artık toplumun bütününü 
etkileyecek yasakların (burada kısmi yasaklardan, çok 
somut, tekil yasaklardan bahsetmiyorum) hikmeti dış 
ilişkilerin dengesinden doğmaya başlıyor. l9.yüzyıldaki 
değişimlerin bütününe biz Islahat hareketleri diyoruz, 
fakat bunu kesin olarak söylemek zor. l9.yüzyılın 
psikolojisini tam olarak bilebilmek için, 0 yüzyılda 
yaşamış olmak lazım. Osmanlı literatüründe anı, roman, 
günlük gibi türler fazla olmadığı için bunu yaşantı 
şeklinden çıkarmamız da zordur. Bence ıslahat 
kelimesi de aslında popüler bir kelime değil ve ıslahat 
kelimesi bile bir yasağın ifadesi. Hem biz bugün o 
dönemi bir ıslahat dönemi olarak tanımlıyoruz, hem de 
o dönemde ıslahat kelimesi biraz tabu ve hoşlanılmayan 
bir kelime. Çünkü her ıslahat lafı ortaya çıkınca halk ve 
o dönemin kendine özgü kamu oyu bir yabancı 
müdahelesi seziyor. Mustafa Reşit Paşa tanzimat 
fermanını okumaya giderken "Belki bu akşam geri 
dönmem" demiştir, bu tarihçilerin yazdığı meşhur bir 
olgudur. Aynı Reşit Paşa ıslahat fermanı başkaları 
tarafından ilan edilince karşı çıkmıştır. Yani ıslahat 
olumlu bir şey olmakla birlikte yapılış biçimi, zorlanış 

biçimi ve yabancı müdahalelere yer vermeye neden 
olması sebebiyle sevimsiz bir şey. 0 da bana yarı tabu 
bir kavram gibi görünüyor. 

Onun dışında, l9.yüzyıldaki en önemli tabu 
milliyetçilik konusunda. Milliyetçilik gayrimüslimler 
için bir tabu değil; tam tersine dışandan da beslenen 
çağdaş bir akım aslında, çünkü ulusal kimlikler 
geliştiriliyor, uluslar kendi tarihleriyle, kendi 
folklorlarıyla, kendi dilleriyle uğraşıyorlar ve kendi 
ulusal değerlerini geliştiriyorlar. Oysa Osmanlı 
devletinde milliyetçilik yönetici zümrenin bütüncü 
görüşüne tamamen ters düşen, bölücü etkiler yapan bir 
ideoloji konumunda. Onun için hepimizin bildiği gibi 
Osmanlı Imparatorluğu'nda milliyetçilik resmi olarak en 
son yönetici zümre ve Türkler arasında gelişiyor. Tabii 
bu resmi ve açık plandaki durum. Yoksa daha 1860'lar, 
hatta daha öncelerden itibaren Türk dilinde yenileştirme 
hareketleri, millet, vatan kavramlarının ortaya çıkması 
bu konulardaki hazırlıkları yapıyor. Bunun dışında yine 
uluslararası ilişkilerin Osmanh siyasal sistemine verdiği 
biçimin yarattığı tabular var. Bunlar bazen kişisel 
nedenli tabulara dönüşebiliyorlar. Bunun en somut 
örneği de Abdülhamit'dir. Abdülhamit sultandı, onun 
için otoriteye hakimdi ve bu hukuğa, hakimiyet 
anlayışına tamamen uygundu. Abdülmecit de sultandı, 
ama hiç de Abdülhamit'in gücüne sahip değildi. 
Abdülaziz de bu güce sahip değildi, üstelik öldürüldü. 
Demek ki Osmanlı Devleti'nde uluslararası ilişkilerin, 
Osmanlı toplumsal yapısından doğan sorunlarla 
bütünleşmesinden ortaya çıkan karmaşık bir durum var. 
Bazen bakıyorsunuz sultanın pek bir gücü olmuyor, 
bütün güç Sadrazamda oluyor, bazen de konjonktür ve 
biraz da kişisel bazı özellikler biraraya gelince 
Abdülhamit otokrat kesilebiliyor. O zaman tabular 
uluslararası ilişkiler kaynaklı olsa da kişisel özellikler 
taşımaya başlıyor. Çok vesveseli ve herşeyden 
şüphelenen bir sultan, burnu büyük diye burun 
kelimesini lugatlardan kaldırtabiliyor. Osmanlı 
toplumunda böyle yasakçı, garip, komik, herkesin alay 
ettiği bir tabu sistemi ortaya çıkıyor. 0 dönemde çıkan 
sözlükler incelenirse çok garip durumlarla karşılaşılır. O 
dönem için Osmanlı toplumunda da çok normal olan bir 
sürü kavramları sözlüklerden çıkartmak zorunda 
kahyorlar. Zannediyorum ki, l9.yüzyılın yasakçılık 

' sistemine baktığımızda daha önceki yüzyıllardan farklı 
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olarak göreceğimiz şey Osmanlı devletinin 
milletlerarası konumda aldığı“ pozisyonla ilgili 
yönleridir. Daha önceki detaya inmeden, somut, tekil 
örnekler vermeden bu çerçeveyi düşünmek lazım. Bu 
konularda kesin bir şey söylemek mümkün değil fakat 
bu çerçeve içerisinde yasakçı sistemin daha kolay 
anlaşılabilir olacağı inancındayım. 

FILIZ YENİŞEHİRLIOGLU 
Evet, tabii yasakçı sistem içerisinde birey ne kadar 
gelişiyor, dolayısıyla sanatçı ne kadar gelişiyor, bunlar 
ayrı sorunlar. Sayın Sina Akşin, bütün bu Osmanlı 
döneminde karşılaştığımız yasaklar veya Padişah'ın 
kutsallaştırılması, sadece Osmanlı'ya mı özgü, yoksa 
daha genel özelliklerin Osmanlı'da yansıyan bazı 
parçaları mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? 



SİNA AKŞİN 
Bu Osmanlı' ya özgü değil, Montesquie' nün bahsettiği 
Doğu tipi istibdatın çeşitli görüntüleri. Yani Osmanhlar 
bu sistemi icat etmiş değiller. Belki bazı yönler onlara 
özgü ama birçok şeyler başka ülkelerden gelmiş. 
Mesela Tavernier anılarında saray kadınlarının kapalı 
arabalarla İstanbul'a geldiğinde, haremağalarınm 
yanlarında yürüdüğünü ve o sırada kenarda duran 
insanların bakmamalarının istendiğini yazıyor. Galiba 
Japonya 'da da böyle bir adet vardı. Doğu tipi devletin, 
Orta Doğu bölgesindeki devletlerin neredeyse fiziğini, 
kimyasını yapmış bir kişi olan İbni Haldun 
'Mukaddime' adlı ünlü eserinde, devlet 
mekanizmalarını, devletle Bedevilik arasındakı ilişkileri 
ele alıyor. Bu çok önemli çünkü Devlet ve uygarlıkla 
Bedeviler arasında sürekli böyle diyalektik bir ilişki var. 
Belli bir dönemden sonra devletler mutlaka yıkılıyor. 
Yeni Bedeviler devleti ele geçiriyor, sonra zamanla 
onlar da yontuluyorlar. Hatta Ibni Haldun bunu çok 
matematik bir kesinlikle söylüyor, "Bu devletler 
100-120 sene sürer' 'diyor; bu gözleme dayanan bir 
saptama. Tabii burada Osmanlı devleti Ibni Haldun'un 
anlattığı tip bir devlet miydi, değil miydi sorusu var. 
Niyazi Berkes, İbni Haldun tipi bir devlet olduğunu 
söylüyor ama bu tip bir devlet olduğu zaman 100 veya 
120 sene sonra batması, Bedeviler tarafından yıkılması 
lazım ama bu olmamış. Niyazi Berkes Osmanh'nın 
yıkıhnayışını ortalıkta güçlü bir Bedevilik kalmamasına 
bağlıyor. Buna karşı başka bir olay çıkıyor: Kapitalizm 
ve Emperyalizm olgusu. Bu olgu devleti yıkmak için 
başka yöntemler de kullanabiliyor. Hikmet 
Kıvılcımlı' nın bu_ konuda ilginç bir görüşü var: "Ashnda 
Osmanlı devleti İbni Haldun' ca 100 sene yaşadı ve 
battı" diyoı. Ne zaman battı? Hikmet Kıvılcımlı' ya göre 
Ankara Muharebesi'nde, yani Timur'un gelip Beyazıt'ı 

* yenmesi üzerine Osmanlı devleti bitti, Kıvılcımlı 
"ondan sonraki başka bir devlettir" diyor. Biraz zorlama 
ohnakla birlikte Timur'un istilasından sonra Osmanlı 
devletinin dağılması durumu vardı. Bertolucci'nin Son 
Imparator adlı filmindeki birçok unsur Topkapı 
Sarayı'nı ve oradaki yaşantıyı hatırlatıyordu. 

FİLİZ YENİŞEHIRLİOGLU 
Doğululuk Japon imparatorları için de geçerli; saç 
kesme, tırnak kesme gibi gelenekler Japon imparatoru 
mikadolarda da gözlemleniyor. Hatta mikadoların yere 
basmaları da yasakrnış. Siz o Hazinedarbaşı'nın 
seccadeyi serip yanağını sürtmesini anlatırken bu 
durumu mikadonun yere değmeme tabusuyla 
bağdaştırdnn. 

SORU: Selçuklu dönemindeki tabular hakkında bilgi 
var mı? 

SINA AKŞIN 
Açıkçası Selçuklu dönemini iyi bilmiyor-um ama 
Selçuklu devleti farklı bir devlet. Yani Selçuklu devleti 
göçebelik damgasını taşıyan bir devlet, halbuki Osmanlı 
devleti bir köylü toplumu, daha ileri bir aşama. 
Dolayısıyla sanıyorum Selçuklularda bu cins incelikler, 
yani bu törenselkutsallaştnma yönündeki uygulamalar 
pek yok. Zaten Istanbul'un fethedilmesine kadar 

kutsallaştırma gibi şeylere pek rastlamıyoruz. Bu tür 
incelikler Imparatorluk olduktan sonra başlıyor. 

SORU: Biricik Padişah Şeyhülislam'dan fetva da almak 
durumunda. Bu durumda fetvayla, tabuya bir kılıf mı 
uydurulması söz konusu, yoksa Padişah'ın biricik 
gücüne daha bir güç katma mı? Bu konuyu biraz 
aydınlatabilir misiniz? 

SİNA AKŞIN 
Bildiğim kadarıyla, Osmanlı tarihinde öyle fetva 
vermemezlik eden pek yok. Çünkü Şeyhülislam zaten 
Padişahm atadığı bir adam, istediği zaman onun yerine 
başka birini getirebilir. Dolayısıyla fetva genellikle 
dediğiniz gibi mevcut bir duruma kılıf uydurmak 
şeklinde, ama kimi Padişahlar gerçek anlamda 
danışmak istemiş olabilirler. Ancak Şeyhülislamın bir 
fren rolü oynayabildiğini sanrmyorum. 

SORU: Osmanlı döneminde kullanılan 'desval' adı 
verilen birtakım peşkir mendiller var. Padişah bunları 
bazen bayramlarda ya da özel günlerde çeşitli törenlerle 
halka dağıtıyor. Bunların bir kısmının üzerinde Farsça 
yazılar var. Bunlar Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler 
kısmında hala muhafaza ediliyor ve özel törenlerle 
Padişahın eteğine sürüldükten sonra katlanıyor. Bunun 
da acaba Padişahın kutsallaştırılmasıyla bir bağlantısı 
var mı, yoksa ayrı bir konumda mı değerlendirmek 
lazım? 

SİNA AKŞİN 
Çok tipik bir kutsallaştırrna örneği bence. 

_ FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU 
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Aynı bağlamda her Padişahın giysisi de öldükten sonra . 
sandıkların içine bohçalanıyor ve kaldırıhyor. Herhalde 
giysilerle beraber Padişahın kendine özgü tabuları ve 
kutsallığı da bohçalanıp kaldırılıyor. 

SORU: Sina Akşin Padişahın biricik oluşunu sağlayan 
sistemleri anlatırken aklıma bir şey geldi. Osmanlı 
devletinde bir de özel mülkiyet kavramı var, çiftçi yani 
reaya sınıfı hiçbir zaman üzerini işlediği toprağı kendi 
mülkü saymıyor, sadece kullanma hakkına sahip. 
Dolayısıyla o mülkün ya da toprakların tasarruf hakkına 
yine Padişah sahip. Bu yönden baktığımız zaman bu 
toprak mülkiyeti kavramını sizin anlattığınız sisteme 
dahil edebilir miyiz? 

SİNA AKŞİN 
Evet, o 'mîri' sistem yani tarım topraklarının devletin 
mülkü olması, şüphesiz bu sistemin bir parçası 
sayılabilir. Bunun da bir çok açıklaması var. Marx'ın, 
sulamayı sağlamak için Asya tipi üretim biçiminde 
toprağın devlet mülkiyetinde olması gerektiği 
niteliğinde birtakım açıklamaları var ama Osmanlı 
devletinde sulama meselesi pek gündemde değildi. 
Dolayısıyla burada daha başka işlevler aramak lazım. 
Bunlardan bir tanesi savaş makinesinin iyi çalışması ve 
tımar sisteminin yürüyebilmesi için toprakların devlete 



ait olması gerekliliği. Bunun böyle olduğunu şuradan da 
anlıyoruz: Osmanlı devleti savaş işlerinden vazgeçtiği 
anda tımar sistemi de tasviye edilmeye başlanmıştır. 
Demek ki bu toprakların devletin mülkiyetinde oluşu, 
mîri oluşu durumu Osmanlı devletinin savaş makinesi 
ohna işleviyle doğrudan ilgili bir konu. 

TANER TİMUR ' 
Demin katılmadığım bazı görüşler oldu. Tabulardan 
bahsedilirken, sanki Doğu toplumları çok daha 
tabucuymuş ve tabulardan Doğu toplumlarına özgü bir 
olgu olarak bahsediliyormuş gibi bir izlenime kapıldım. 
Bence Batı toplumlarımn ve diğer toplumların, mesela 
Çin de dahil, mandarinlerin yetişmesinden başlayarak, 
kurallaştırılmış, ritüelleştirilrniş toplum yapısına 
bakarsak, feodal yapının ve aristokrasinin gelişmesinin 
sivil hayatın kurallarını geliştirdiğini ve toplumu tam bir 
disiplin ve tabular, merasimler sistemi içine soktuğunu 
görüyoruz. Duc de Saint Simon Fransa'da kırk yıllık 
Versailles sarayının hayatmı anlatır. Burada bir 
toplumun en ince detaylarına kadar şekillendirilmiş, 

- disiplendirilmiş ve kurallara bağlanmış yani 
tabulaştırılmış olduğunu görüyorsunuz. Tabu kelimesini 
biraz istismar ediyoruz. Bunu şu ihtiyaçtan söylemek 
zorunda kaldım: Tabu çok evrensel bir olaydır. Aslında 
Batı toplumunda tabu bizden daha çok gelişmiştir çünkü 
bizde reaya denilen halk, daha özgürdü, Batı'da olduğu 
gibi tamamen serileşmemişti, özgürlük marjı daha 
fazlaydı. Onun için belki de medeniyet tabulaşmayla 
doğru orantılıdır. Tabular disiplinleşmeyle, 
kurallaşmayla ilgilidir. Medeni toplumlar ise herşeyin 
kurallara, kaidelere konulduğu bir toplumdur. O 
bakımdan sanıyorum meselenin bu yönüne de bakmak 
lazım ve Batı'nın, tabuların veya yasakların daha fazla 
yer aldığı bir toplum ohnası da şu anda gördüğümüz 
kadarıyla pek de aleyhine olmamıştır. 
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FİLIZ YENIŞEHIRLIOGLU 
'Toplumsal bilinç ve tabular' ifadesi ile, tabuların 
bireysel olarak üretilmediğini, toplumsal bilinç içinde 
oluştuğunu ve insanların bunlara uymak durumunda 
kaldığını ileri sürüyoruz. Dolayısıyla, bunun bir 
bilinçaltı, bir de bilinçüstü var. Bu açık oturumu, 
tabuların bireysel yaratıdan çok bir topluluk içinde ve 
toplumsal bilinçle yaratıldığı önermesinden yola çıkarak 
düzenledik. Katılımcıları mesleklerine göre belirledik; 
toplumsal bilinci, toplum ve bireyler arasındaki ilişkiyi 
inceleyen meslek alanları halk bilimi ve antropoloji 
olduğu için, tabuların bireye yansımasında ise 
psikiyatrik bir boyut bulunduğundan, bu tür bir seçim 
yaptık. Derneğimizin esas amacı görsel sanatları 
desteklemek olduğu için, tüm bunların sanata ve 
sanatçıya nasıl yansıdığını, tabunun sanata yönelik 
boyutunun ister kişisel deneylerle, ister daha genel bir 
teorik düzeyde nasıl olabileceğini tartışmak istedik; 
çünkü bireysel boyut kadar toplumsal bilinç de insanı 
yönlendirmede ve etkilemede dolaylı bir rol oynuyor. 

Sözü önce sayın Prof.Dr. Altan Gökalp'e bırakmak 
istiyorum; Akdeniz dünyasını iyi tanıyan bir antropolog 
olarak, kendisi bize olası ortak tabular ve nedenleri 
hakkında bilgi verecek. 

ALTAN GÖKALP 
Böyle bir konuyu kısa zaman içinde irdelemek pek 
kolay değil. Bu nedenle, ben, tabu konusunun yalnızca 
bir-iki boyutunu ele alacağım. Fransızca'da ve bazı 
başka dillerde bir deyiş vardır: "parmak ayı gösterdiği 
zaman aptal parmağa bakar". Tabunun baş niteliği de 
bu; tabu, bir gösterge; yani, tabunun kendisini 
incelemekten çok, tabunun neyi gösterdiğini aramak en 
akıllıca iş. Birinci konu bu: tabu, içerik olarakdeğil de, 
daha çok, gösterge olarak önemli bir kavram. Ikinci 
olarak da, tabu, bütün dünya toplumlarında varolan, 
evrensel bir olgu. Bütün dünya yüzünde tabu tanımayan 
bir toplum yok, geçmişte, gelecekte, yakında ve uzakta. 
Onun için, tabu hakikaten önemli bir konu, önemli bir 
öge ve bize birçok şey öğretiyor. Tabii, çeşitli evrensel 
tabular var. Orneğin, Fransızca'da 'inceste' denilen yakın 
akrabayla cinsel ilişki, ya da, antropoloji açısından, 
yakın akraba ile evlenmeme veya akrabalar arasında hiç 
olmazsa bir tanesinin evlenme dışı bırakılması olgusu 
olan tabu. Bu tümüyle evrensel bir tabu. Bunun başka 
bir göstergesi de '(Edip kompleksi' dediğimiz, tabuların 
en büyüklerinden. Bütün dünya toplumlarında bu ensest 
tabusu var, fakat, garip olarak, bunun Türkçe'de 
karşılığı yok. Türkçe'de olmadığı gibi, Türkçe konuşan 
diğer toplumlarda da, yani, örneğin, Moğol 
toplumlarında, dolayısıyla da Moğolca'da ve diğer Orta 
Asya toplumlarında ve dillerinde de bunun karşılığı 
yok. Buna karşın, belli dil tabularıyla bu tabuya bir 
yaklaşma var. Hepimizin h0cası olan Pertev 
Boratav'dan öğrenmiştim; Pertev Boratav Türkiye'de 
kız kaçıran ayı hikayelerini derlemişti. Boratav'dan 
elindeki dökümanları istediğimde şu sonuç ortaya çıktı 
-—daha sonra diğer Orta Asya toplumlarında da biraz 
araştırdım, diğer uzmanlarla da bu konuyu tartıştık—— 
aslında bu toplumlarda 'ensest' kavramını sahneye 
koyan olgulardan bir tanesi de evli olmayan, bekar bir 



genç kızın ayı tarafından kaçırılıp, onunla evlenmesi ve 
ondan doğan çocukların y'a ayı kulaklı ya ayı tabanlı 
oldukları için safdışı bırakılması. Ayının ismi bütün o 
dillerde 'abagan', 'abaga' veya buna benzer laflardır. 
Bütün Türkiye'de, bugün bile --o zaman da olduğu 
gibi-- 'abagan' babanın kardeşine, 'amca'ya verilen 
isimdir. Yani, ayıyla evlenen kız kendi amcasıyla 
evlenmiş olur ve, ters evlenme olduğu için, (Edip 
kompleksi bu yolla her zaman işlenir. Anadolu kız 
kaçıran ayı hikayeleriyle silme dolu. Bu bir örnek; tabii, 
buna benzeyen başka örnekler de var. Demek ki, altyapı 
olarak eski Asya dünyasından kaptığımız birçok öge 
var, tabuları sahneye koyan. 

Bunların üç tanesi çok önemli bir rol oynuyor tabuları, 
yasakları kullanmamızda. Bunlardan bir tanesi, 'ıd' 
kelimesi -eski Türkler'de kullanılan 'ız' kelimesi. 'Id', 
daha çok, kurban edilecek olup da dokunulmazhğa 
kavuşan hayvanlar için kullanılıyor, kurban edilmeye 
bırakılmış fakat tabiatta dokunulmaması gereken 
hayvanlara 'ıd' deniliyor. Kendi haline bırakıhnası 
gereken canlı, esas kavram. O günden bize kalan bir 
kavram var bugün -ki ne de olsa bir tabu-, o da ıssız 
kelimesi. Bugün Türkçe'de kullandığımız ıssız yer, 
korktuğumuz boşluk olan ıssız,'o zamandan kalma; 
yani, 'ız'ı olmayan yer kavramı, anlamını koruyarak 
bugün bize kadar gelmiş. Ikincisi, 'kut' kavramı. 
Biliyorsunuz, Moğollar'ın gizli tarihinde, Cengiz Han, 
elinde, anasının doğum kontrol hapıyla değil, 'kut'la 
doğuyor. 'Kut', pıhtılaşmış bir kan: "kut buldum 
anamdan, babamdan, T anrı'dan" -Tanrı'nm verdiği, 
bugünkü bereket. Arapça'daki 'bereket' kelimesinin tam 
karşılığı, orada da bir veri —-yani doğaüstü varlıklardan 
bize verilen-- ve onu __iyi kullanmak mecburiyetindeyiz, 
ya batırır ya çıkarır. Üçüncüsü de, bugün kullandığımız, 
ta o zamandan kahna, 'demirbaş' kavramı. 'Demirbaş' 
kavramı, hanların at sürülerinin niteliğini ifade ediyor. 
Moğolcası 'tömör mori', yani 'demir at sürüsü'. Anlattığı 
şu, hanın atlarının sayısı ne artar, ne eksilir; yani, yıl 
içinde doğan atlar satılamaz; aynı 'ıd'da olduğu gibi, 
ölenlerin yerine koyulur ve fazlası varsa da büyük soylu 
kişilere dağıtılır. O 'demirbaş' kavramı bugüne kadar 
gelmiş: masamızdaki telefon -—-devletin malı-- da 
satılamaz; prensip olarak aynı. Yine, 'demir' kavramı da, 
ta o zamandan bu zamana kadar gelmiş. Anadolu'nun 
her tarafında vardır, gökteki demir kazık, tabii ki, aynı 
hikaye: semada değişmeyen tek yıldız, yani kutup 
yıldızı; diğer yıldızlar demir kazığa bağlı koyunlar gibi 
onun etrafında döner. Değişmezliğin simgesi olarak 
'demir' kalmış bugüne kadar aklımızda: demirbaş, demir 
kazık... Halk inanışlarındaki çeşitli uygulamalarda 
devamlı şekilde 'demir' kullanılır. Anadolu'da veya 
Istanbul'da herhangi bir telefon rehberini açın, 
'Demirkan'dan 'Demirtürk'e kadar her taraf, herkes 
demirdir, değişmezliğin tek simgesi demirdir. Bu üç 
örnekten hareketle demek istediğiın şu, bu tür 
kavramlar günümüze kadar gelmiş, ve değişmesi veya 
değişmemesi gereken yasakları ortaya koyuyor. 

Etiınolojisine bakarsak, yasak kelimesi de tam tabu 
kelimesine uygun bir anlamda; bugünkü anlamından 
çok, 'kanun' dernek, yani riayet edilmesi gereken şey. 
Yasağın Orta Asya'daki anlamı bu, bugünkü yasa gibi. 

Bu da demek oluyor ki, psikanalistlerin dediği gibi, 
dilin altyapısıyla, imgelemin altyapısı her zaman 
birbirine özdeştir; o yüzden, dili bir kenara bırakmamak 
gerekiyor. Bugünkü dilde kullandığnnız kavramların 
çoğu, bizim altyapımızı, bilinçaltı yapımızı oluşturuyor. 
Bu kavramlar da, doğada bırakılması gereken ve 
dokunulmazlığı olan bazı varlıklar. Bugün hala birçok 
yerde 'yerin sahibi' lafı kullanılır. Anadolu'da nereye 
gitseniz, Sarıkız'dan Şahmaran'a kadar bir sürü varlık 
bir yerlerden çıkar; Şahmaran gibi dokunulmazlığı olan 
yılandır, veya dokunulmaz bir bitkidir. Buradan, başta 
belirttiğim konuya gelmek istiyorum, parmağın ayı 
gösterdiği gibi yasaktan öğreneceğimiz şeye, yasağın 
ardındaki bilinçaltı konusuna. Konu yasak değil, neyi 
ifade ettiği. Bize ne ifade ediyor bu yasak? Buradan 
anlıyoruz ki kafa yapırrıızda, dil yapımızda, inanç 
yapımızda, mantığımızda, Türkçede ve Türk halk 
inanışlarında büyük bir farklılık var, diğer bazı 
kültürlere göre. 

Epey zarnandır verilerini topluyorum, ilenç mi diyelim, 
ilenti mi diyelim, yine tabuya yaklaşan başka bir olgu 
var: "iki gözün önüne dursun", "ocağın sönsün", bu tür 
ilentiler. Aslında, Türkçe'de, garip bir şekilde, 
mecazdan çok, cinas ve kinaye fazlalığı var. Zaten, 
bazen, "Bana cinash konuşma! " diye söylenir. 
Sevmediğiniz bir lafa, "Bana cinaslı konuşma! " 
dersiniz, veya, başka bir örnek, "kızıın sana 
söylüyorum, gelinim sen anla". Bu tür konuşma da 
aslında bir tür söz yasağı. Geçenlerde gazetede okudum, 

. adam, "Bana niye oğlum dedin?", diye birini öldürüyor. 
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"Sen bana nasıl oğlum dersin? Demek ki benim 
annemle berabersin! " ve çekip adamı öldürüyor. Bütün 
bu altyapının yanında, bir de bu mantık var, yani dil 
yasağı. Arap edebiyatına, Arap atasözlerine bakın. 
Arapça, mecaz cenneti. "Tanrı'nın aslanı Ali", örneğin, 
veya, "Sevgilim, kamyon kadar güzelsin.". Mecaz 
benzeştirmesinde, benzetilen iki şey arasında mantıki 
bağ yok ve gerekli de değil. Halbuki, kinaye ve cinas 
mantığında --ki Türkçe'de çok yaygın bir mantık-- bir 
mantık ekonomisi var. Ha bire, kısa kapılardan geçerek 
birbirine bağlıyoruz. "Sen bana oğlum deme.", veya, 

. "Ocağına incir dikerim.". "Ocağına incir dikerim." şu 
demek: Seni öldüreceğim, yuvanı yıkacağım, ocağın 
yanmayacak ve ocağının üzerinde bitecek bitkide çok 
kötü tanımlamaları olan bir ağaç, incir olacak._ Incirin 
altına yatılmaz, ölünür. Uyunulsa uyanılmaz. Incir, 
meyvası _bütün Akdeniz kültürlerinde kötü anlamlı bir 
bitkidir; Ispanyollar'm 'fitca' dedikleri, çeşitli cinsel 
sapmalarla ilgili bir bitkidir incir. Demek ki, "Ocağına 
incir dikerim." demek, "Senin ocağını söndürürüm, 
bundan gayrı, gelecekteki bereketini bile bitiririm." 
demektir. Bu tür mantık, Anadolu inanışlarında, 
söyleyişlerinde ve mantık şemalarında çok yaygın bir 
farklılık ve, tabii ki, bu farklılık da tabıılara çok yer 
veriyor. Devamlı şekilde ismi söylenemeyen varlıklar, 
yerler ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, bu olgunun eski 
zamanlardan beri varlığını ortaya çıkardılar. Orneğin, 

' tavşan. Tavşanın eski adı 'tavışkan', tıpış tıpış yürüyen, 
yavaş yavaş kaçan bir hayvan. Tavşanın başka bir 
anlamı yok. Ayının —biraz evvel söylediğim kız kaçıran 
ayıların- ismi 'dağdagezen'dir, 'kocaoğlan'dır; ayı da 
ismi söylenmeyen bir hayvandır eski Türk inanışında. 



Aymın şimdiki adı,' azıg' kelimesinden geliyor. Tüm 
bunlarla demek istediğim şu: Asya' dan gelen Türk 
kültürleri, bu topraklarda kaynaşmış Anadolu kültürleri 
tabulara özellikle dilde çok yer veriyorlar. Tabii ki ister 
folklor konusunda olsun, ister psikanaliz konusunda 
olsun', ister antropoloji konusunda olsun, bir nevi cennet 
burası. Oturup dinlemekten zevkli iş yok, çünkü adam 
her ağzını açışında, her ilentisinde, her duasında ortaya 
korkunç dil, söz ve mantık cennetleri çıkartıyor. Bu da 
Türkiye'yi antropoloji açısından büyük bir cennet 
yapıyor. 

Sözlerimi bitirmeden, _Türkçe'deki bir-iki belirgin 
tabudan bahsedeyim. Once, konuşmamın başında 
değindiğim, ensest dediğimiz, yakın aileyle evlenme 
konusu. Petev Boratav'ın derlediği hikayeler sayıca 
elliye yakın. Aslında bunların çoğu, hikayeden çok, 
köylülerin "Biz bunu gördük, bunu işittik, biz bunu 
biliriz.", diye anlattıkları. Bütün kız kaçıran ayı 
hikayelerinde ortak bir nokta vardır: Köylüler ormana 
odun kesmeye giderler; kızlardan bir tanesi bitlidir, 
onlara karışmaz, tembeldir, pistir, bitlerini ayıklar 
saçlarından; () sırada ayı gelir, "Benimle gelir misin?" 
der; ayı kızı sırtına alır ve inine gider. Çoğu hikayede 
ikisi orada birleşirler, fakat, çok enteresan, kız 
birleşmeyi istemediği için yüzükoyun yatar; ayı kızın 
tabanını yalar. On sene kadar, "Niye bu ayı kızın 
tabanını yalar?", diye düşündük; hayvanat bahçelerine 
telefon ettik, uzmanlara telefon ettik, herkes bizimle 
alay etti. Sonradan, Çin kültürünü tanıyan bir arkadaş 
dedi ki, "Gayet basit: Çin'de taban tamamen cinsel bir 
organdır ve gösterilmez.". Mesela, Çin lokantalarına 
gittiğiniz zaman görürsünüz, hanımların bazılarınm el 
ve ayakları kapalıdır, elbiselerinin uzun bir yeni vardır. 
Bazılarınınki ise açıktır, yani, serbest yaşayan 
hanımların eli ayağı gözükür. Yüksek derecedeki 
hanımların ne eli, ne de ayağı gözükür. Ayı bilmez mi 
bu hikayeyi, kızın tabanını yahyor, o yüzden de o 
birleşmeden iki tane hilkat garibesi çocuk doğuyor. 
Sonra kızın kardeşleri gelir, ayıyı öldürürler; çocukları 
da öldürürler. Kız ağlamaya başlar; "Ayı idi, mayı idi, 
kocam idi..." diye güzel güzel şarkılar söyler. Sonra kız 
eve gider, akşam daha bir sürü şeyler yapar. Hikaye 
daha devam ediyor. Bütün hikayelerde, ancak ayı 
öldükten sonra kız iyi bir kimseyle tekrar evlenir. Başka 
halk masallarında da benzer hikayeler var; kız, prensle 
evlenir, örneğin. Asıl önemli olan nokta şu: ayıyla 
evlenmek, hele ayıdan çocuk peydahlamak, amcasıyla 
yatıp hilkat garibesi doğurmanın simgesidir ve halk 
bunu her yerde anlatır. Yani, kendi soyundan gelenle 
birleşmek, yapılmayacak bir iştir. Alın size '(Edip 
kompleksi'nin alâsı, ama, demin dediğim gibi cinas 
yoluyla, kinaye yoluyla; mecaz yoluyla değil. 

Ikinci bir örnek. Yirmi yıl kadar önce, Anadolu'da 
Alevilerle ilgili araştırma yapıyordum. Iki olgu çıktı 
hemen ortaya. Birincisi, tavşan. "Tavşan yemezler.", 
derler, bütün etraftaki köylüler. Ben, "Niye tavşan 
yemiyorsunuz?", diye sordum. "Bir kere, tavşanın 
kulakları eşeğe benzer, gövdesi kediye benzer, yani 
karışık bir hayvandır; diğer karışık hayvanlar da 
yenmez, katır mesela." Dahası, tavşanı öldürürsün, 
dereye bırakırsın, bir tek kemikle derisi kalır; çünkü 
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tavşanın içi kandır, kadın gibi haiz görür. Demek ki, 
ben, tavşan yersem, bir yerde yamyamlık etmiş, insanı 
yemiş olurum. Bu yüzden de tabudur tavşan ve gördüğü 
yerden kaçar. Başka hikayeler de var. Biliyorsunuz 
Aleviler Yezit" 1 sevmezler. Yezit, Hz. Ali' nin yerini 
kapan halifelerden bir tanesi. Bu nedenle de her türlü 
karışık olgu, tabu hemen Yezit'e aktarılır. Örneğin, 
tavşan da Yezit" ın çocuğudur. Bana anlatılan hikayeye 
göre, Yezit, bir gün, karısı hamur yoğururken, "Ben 
biraz gezeceğim", diyor, dereye giriyor. Dereye girer 
girmez, erkeklikten çıkıp, kadın oluyor. Orada, bir 
çoban, "Benimle gelir misin?", diyOr. Gidiyor onunla 
Yezit, evleniyor. Aylar, yıllar geçiyor ve, sonunda, 
Yezit hanım kocası çobandan bıkıyor. Tekrar dereye 
giriyor, tekrar cinsiyet değiştiriyor. Yezit bey olarak 
evine geri geliyor. Karısı hala hamur yoğuruyor. 
"Nasılsın?", diyor karısına; "İyiyim. " "Geç kalmadım 
ya?"; "Kalmadın. " ."Ben camiye gideceğim." ,diyor 
Yezit. O sırada, Hz. Ali vaaz verirken, uzaktan sesler, 
çocuk ağlaşmalan duyuyor. Çocukların Yezit'in 
çocukları olduğunu öğrendikten sonra, Hz.Ali, 
çocukların ikisine de birer tokat vuruyor. Çocukların 
biri sağır av köpeği oluyor, öbürü tavşan ve, göğe çıkıp, 
dünyanın sonuna kadar birbirlerini kovalıyorlar. Bugün 
gökte görülen yıldızlardan bir tanesi de Sirius'dur, yani, 
büyük köpek ve küçük köpek. 28 Temmuz, yazın en 
sıcak günü, yani, Sirius yıldızının günü; yıldızlar 
Yezit'in çocukları. Ahn size bir tabu daha. Tavşanı 
yersem, Yezit'le akrabalık kurmuş oluyorum ki, bu pek 
tatlı bir iş değil tabii, eğer Alevi'ysem. 

Uçüncü örnek de 'Ulker sıcağı'. Ülker, Pleya dediğimiz 
yıldızdır. Hıdrellez günü, yani, 5 Mayıs' 1 6 Mayıs' a 
bağlayan gece, güneş battıktan sonra Ülker yıldızı 
gökten kaybolur. Sonraki 189 gün, Ülker yıldızı gökte 
gözükmez. 7 Kasım gecesi, yine güneş battıktan sonra, 
Ulker yıldızı birdenbire gökte yükselmeye başlar. Bunu 
bütün Yörükler, Türkmenler bilir. Derler ki, Ulker" ın 
bendi çıkar önce —Aldivaran y11d1z1d1r o; Ülker' ın bendi 
çıkar, hatta Ul_ker' den daha da'  ıyi gözükür; ondan onbeş 
dakika sonra Ülker yükselir gökyüzünde; o büyük 
işarettir. Hıdrellez' de ne olur? Herkes bilir Hıdırellez' ın 
ne olduğunu: Hızır ile İlyas gökyüzünde birleşirler, 
herşey bereketlidir; kızlar sevdiklerinin isimlerini 
kağıda yazıp yastıklarının altına koyarlar; sabah çiğdem 
topların, yani, bereketle ilgili ne varsa, Hıdırellez günü 
sabah yapılır, özellikle de insanlararası çiftleşme. 7 
Kasım'da Hıdırellez'e ilk gittiğim zaman, —daha o zaman 
çocuktum, öğrenci olarak gitmiştim- dediler ki, "Bak, 
Ulker yıldızı çıktığında hayvanlar dışarı bırakılmaz ve 
dışarıda sevişilmez.". "Bak,", dediler, bir adam 
gösterdiler, "bu adam bunu yaptı; Ulker sıcağı onu nasıl 
yaktı.". Sıcağının yaktığı adamda, Gorbaçov'un lekesi 
gibi bir leke vardı; yani, Gorbaçov'dan şüpheliyim ben! 
Köylünün bildiği nedir? Bir tarafta berekettir, öbür 
tarafta yasaktır. Ulker'in çıktığı gün herşey tabudur. Bu 
hikaye, aslında, çok daha uzun ve ta eski Yunan'dan 
gelme. Ulker'e bağlı bir takım törenler varmış eski 
Yunan mitoslarında ve ritüellerinde. Demek ki tabuların 
her biri bir göstergedir ve icat değildir çoğu. Ulker'in 
önemi nerede? Ulker takvimi, en iyi takvimlerden bir 
tanesidir; 3000_ yılda bir gün değişmez. Yılı ikiye bölen 
en iyi takvim, Ulker'dir. Eski takvirnlerde de vardır, 



Ruz-1 Hızır, yani. Hızır zamanı olarak. Bu, Hızır'la yazın 
birleştiği zamandır, yani Hıdırellez'den 7 Kasım'a kadar 
olan zaman; ondan sonra Ulker gelir, yani kış. 'Kasırn' 
da Arapça "kasama" kökeninden gelme, yani, yılı ikiye 
bölen. Yıl_ı_ yaz ve kış olarak ikiye bölmenin en akıllı 
yöntemi, Ulker takvimidir; ama biz şimdi gökyüzüne 
bakmasını bilmiyoruz; baksanız da göremezsiniz 
Ülker' 1, bir kere hava kirliligi vardır; zaten bakmasını da 
bilmeyiz. Oradaki Yörük, Türkmen ıse, bakar, 
"Tamam," , der, "Ülker çıktı, Ülker' ın bendi de çıktı; 
artık bu ış biter." .Ondan sonra bambaşka işler yapar. 
Niye? Cevabı, tabunun niteliği: Hıdrellez'de insanlar 
doğayı hediye olarak alır. Yaz zamanıdır, bereket ' 
zamanıdır; o yüzden, bereket işleri vardır; doğa, bereket 
hediyedir, tanrıların insana verdiği. Halbuki Ulker 
sıcağı bastığı, Ulker yıldızı çıktığı zamandan sonra, 
insanlar, çalışmasıyla, kanunuyla, düzeniyle işi 
yürütmek zorundadır; çünkü, kıştır, açlıktır, soğuktur, 
zemheridir. Tabii ki o zamanın da belli tabuları Var. 
Nasıl Hıdırellez'de tabuların hepsi dağılıyorsa, Kasım'a 
geldiğimiz zaman da, birdenbire, tam simetrik ve ters 
olarak bütün o tabular yeniden yerine gelmiş oluyor. 

Bunları da etrafnnızdaki Yörükler'den, Aleviler'den, 
Kızılbaşlar'dan öğreniyoruz. 

Sonuç olarak, sözünü ettiğim bütün bu geleneksel . 
tcplumlar, bu ögeleri, bu paradigmaları, .bu verileri, bu 
mirası oldum olası bilir ve gayet iyi kullanır. Bilinçaltı 
olarak bilir; adamın kafası, o toplumun, o geleneğin 
yapısı, bilinçtir zaten ve herkes o yapıya uyar, bu 
yüzden de beraber yaşayabilir tabii. Bunun en yakın 
örneklerinden bir tanesi, dil. Bektaşiler'in ve Aleviler'in 
lafı vardır: Eline, beline ve diline sahip çıkmaktır 
adamların prensibi ve düşüncesi. Bunların üçü de 
değiş—tokuşu yasak olan şeylerdir. Yani, eline sahip 
çıkacaksın, çalmayacaksın; diline sahip çıkacaksm, 
sırrını vermeyeceksin kendinden olmayanlara; beline 
sahip çıkıp, kendinden olmayanlarla evlenmeyeceksin. 
Toplum bunları kendi bilinçaltına yerleştirmiştir. Benim 
anlattığım gibi anlatmaz, fakat böyle uygularlar. 
Aleviler'in en büyük tabusu, işte, budur. Benden 
olmayanla değişmeyeceğirn, ahşveriş etmeyeceğim. 

Bu toplum, örnekler açısından çok zengin. Toplumda 
bilinçaltı yapıyla tabuların birbirine özdeşleştiği, 

. birbirine bağlandığı örnekleri, mecaz ve kinaye farkında 
bulabiliriz. Mecazın getirdiklerini Amerikalı antropolog 
George Lecof, 'Women, Fire and Dangerous Things' 
adlı eserinde anlatır. 8 Mart için güzel bir konu, ve 
metafor dediğimiz mecazları nasıl kullandığımızı çok 
güzel örnekliyor. Günümüzün Müslüman ve Yahudi 
toplumunda yaygın birçok tabunun niteliğini de Mary 
Douglas'ın irdelemesinde buluyoruz. Tabii, tabunun 
prensiplerinden bir tanesi de, bütünlüğü sağlamak. 
Bütün olmayan her şey, tabuya yönelen bir öge olarak 
ortaya çıkıyor. Tüm bunlar, Türk toplumundan uzak 
veriler değil, özellikle geleneksel toplumda içinde 
yaşanan çok zengin bir kültür mirasıdır. Bu nedenle de, 
tabuların incelenmesi, en geniş ve de en zevkli 

- konulardan bir tanesidir. _ . _ ,  _ , 

FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU- 
.Kullandığımız dilde ve deyişlerde farkında olrnadan 

tekrarladığımız tabu göstergelerinin neler olduğunu da 
böylece kavramış olduk. Geleneksel toplum derken, 
sanıyorum, daha çok, doğayla bütünleşmiş kırsal kesim 
toplumlarını anlıyoruz. Bu soruna daha sonra belki bir 
tartışma sorusu olarak gelebiliriz. Ancak, bu kırsal 
kesimle doğayla bütünleşmiş toplumların oluşturduğu 
tabular, acaba, şehirli tarafından da aynı şekilde ve aynı 
biçimde uygulanıyor, algılanıyor veya farkında olmadan 
devam ettiriliyor mu? Sanıyorum, üzerinde durmamız 
gereken konulardan biri de bu olacak. 

Şimdi, sözü, halkbilimci sayın Atilla Erdem'e vermek 
istiyorum. _ 

ATİLLA ERDEM 
Oncelikle, sayın Altan Gökalp'in konuşmasındaki kadın 
kaçıran ayı hikayesi ile ilgili bir bilgimi aktarmak 
istiyorum. Anadolu'da hep bir suçlama vardır, ayı 
uyurken kadın niye kaçmamış, diye. Anadolu'da buna 
getirdikleri açıklama, aynı zamanda da ayının neden 
kadının ayaklarının altım yaladığının da cevabı, sayın 
Gökalp'in saydıklarının yanında. Ayı, kadını kaçırdığı 
zaman, önce, kadının ayaklarınm altını yalayarak deriyi 
inceltiyor, pembe bir zar haline getiriyor. Böylelikle, 
deri, en ufak bir taş parçasmda, kağıt parçasında bile 
incinir hale geliyor. Kadın, işte bu nedenle, kaçamıyor, 
hatta yürüyemiyor. 

Benim konuşmama gelince, ben, daha çok, 
toplumumuzdaki tabulardan örnekler vereceğim. Tabu 
kelimesi, Polonezce' tapu' kelimesinden türemiş, öyle 
diyor araştırmacılar. Bugünkü Türkçemiz'de tabu, bir 
yasaklar grubu, korku grubu karşılığı kullanılıyor -ki 
buna, çok basit olarak, yasaklar sistemi de diyebiliriz. 
Antropologlar, bilim adamları tabuların kökeninde 
korkuyu, bilememeyi, saygıyı, çaresizliği buluyorlar. 
Bilhassa doğaya bağlı ilkel toplumlar, doğa koşullarını, 
doğa kanunlarını pek bilmedikleri dönemlerde, farklı 
objelerde, farklı kişilerde doğaüstü bir gücün olduğunu 
gözlemliyorlar. Çünkü, bakıyorsunuz, grubun içinde bir 
kişi, diğerlerinden çok daha hızlı yüzebiliyor, çok daha 
hızlı koşabiliyor. Bir kişi trans haline geçip, doğaüstü 
güçlerle konuştuğunu iddia ediyor. Bu bilememezlik, 
korku o boyutlara geliyor ki, canlı ve cansız bütün 
objelerde, bilim dilinde 'mana' veya dinamizm 

' dediğimiz bir gücün bulunduğuna inanınaya başlıyor 
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insanoğlu. Bu inanç öyle boyutlara varıyor ki, mesela, 
kabilenin şefinde büyük bir 'mana' gücü olduğundan, 
kimse şefe değemiyor, toteme kimse değemiyor. 
Totemin de kökeninde o toplumu büyüten, ona yardımcı 
olan bir doğaüstü güç olduğuna inanılıyor, onun için 
kimse toteme değmiyor. Böylelikle bir yas aklar sistemi 
oluşuyor ve bu sistem 0 kadar yayılıyor ki dünyamızda, 
18701erde Avrupa ülkelerinden birinin kralının sırtında 
çıban çıkıyor, şeftir, tabudur diye kimse dokunmuyor ve 
adam ölüyor. Benzer şekilde, şefler çatıdan düşüyor, 
ağaçtan düşüyor, yaralamyor, tabudur, 'diye, kimse 
dokunamıyor ve adam ölüyor; ve tabu yayılıyor. Bu 
korku, bilememezlik, belli objelerde ve kişilerde 'mana' 
dediğimiz gücün bulunduğu'inancı insanları etkiliyor; 
bu bugüne kadar da yok olmuyor, çünkü, toplumsal 
bilinç, kültürel yapı içinde kişilerin bilinçlerini de 
oluşturuyor. Kültür bölgelerine göre insanların 



bilinçlenmesi farklı boyutlarda olabiliyor, ama, 
toplumlar ne kadar gelişirse gelişsin, korku ve 
çaresizlikten dolayı, bu batıl diyebileceğim inancı 
atamıyor. 

Bu olgunun Anadolu'daki izlerinden bazılarını sayın 
Altan Gökalp anlattı. Ben size çok basit bir-iki örnek 
vermek istiyorum: Bir kere, kadınlarımızın etrafında 
büyük tabular var; gençliğin yetiştirilme sisteminde, 
değer yargılarında, davranış kalıplarında büyük tabular 
var; günlük yaşamımızda, davranış kalıplarımızda 
tabular var. Hatta, bunlar atasözleri şekline dönüşmüş 
değer yargıları da oluşturmuş. 

Mesela, bugün kırsal bölgelerimizde halen yaşanan 
tabulardan biri: Bir köye gittiği zaman bir erkeğin 
önünden, bir kadın geçmez --hele erkek yabancıysa. Bir 
bakarsınız, kadın oturmuş, arkasını dönmüş, erkeğin 
geçmesini bekliyor; çünkü; tabudur bu. Anadolu halkı 
bunu, uğursuzluk getirir, işler ters gider, diye açıklar. 
Aına, Anadolu'da öyle farklı bir kültürel yapı vardır ki, 
bir tarafta bu tabu varken, diğer tarafta kadın çok büyük 
saygı görür. Mesela, bugün Toros Yörükleri'nde pek 
çok aşiretin göçünün başım kadın çeker. Kadının önüne 
aşiret reisi bile geçemez. Doğurganlığından dolayı 
kadının bir saygınlığı vardır. Bunun yanında, aynı 
toplumda, kadın tabudur; kayınpederiyle konuşamaz. 
Meşhur bebek türkümüz vardır bizim: "Deveyi deveye 
çattım, çılbırın boynuna attım, nenni bebeğim.". Burada 
anlatılan hikaye şudur; bebek devenin üzerine 
bağlanmıştır, kartal bebeği kapmıştır, ama, tabu olduğu 
için gelin, kaynanasına durumu anlatamıyor; ancak 
türkü söylüyor, konuşmak yasak. Bu tabu halen 
Anadolu'da pek çok kırsal yörede, bilhassa da 
Çerkezler'de yaygın. Çerkezler'de ve bazı başka küçük 
gruplarda, gelin, belli bir süre erkeklerle konuşmaz; 
tabudur, yasaktır. Evliliğin üzerinden dört—beş sene 
geçtikten, hatta kadın çocuk sahibi olduktan sonra, ona 
törenle konuşma hakkı verilir. Bunun yanında, mesela, 
Batı Anadolu'daki Naldöken Türkmenleri'nde de 
bambaşka bir gelenek var: değil konuşturmamazlık, eve 
gelip, hamile olup, beş-altı aylık hamile durumuna geldi 
mi, gelin, ailenin reisi ilan ediliyor ve düğün yapıhyor. 
Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım Baktım keşkekler 
kaynıyor, davulzurna çalıyor; "Ne oldu, sünnet mi 
var?", "Yo..."; "Biri mi evleniyor?", o da "Yo...". 
Dediler ki, "Emine'nin baş bağlama töreni var.". Baş 
bağlama töreniyle, kadın, o ailenin en sorumlu kişisi 
ilan ediliyor. 

Burada hemen şunu söylemek istiyorum, tabular, 
davranış kalıpları, değer yargıları gibi konuları 
incelemek için, Türkiye toplumunun oluşmuş kültürel 
ortamlarını çok iyi tanımak gerekiyor. Benim kanaatime 
göre, biz bilim adamları, bugüne kadar, bu farklı yapıyı 
gözardı ettik. Mesela, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde, "Türkiye'de kadın" diyoruz da, hiç kimse, 
filan aşiretteki kadının durumu belli değil, demiyor. 
Türkiye'deki Alevi toplumlardaki kadının durumu ile, 
kırsal yöredekininki büyük farklılık gösteriyor. Bir 
tarafta kadına neredeyse tapmma söz konusu, anaerkil 
ailenin izlerini görüyorsunuz; diğer tarafta durum 
bambaşka. Iki durum da bizim toplumumuzda 

yaşanıyor. Biz ise, bütün bunları, bu ortamı 
değerlendirmeden, genellemeler yapıyoruz. 
Ülkemizdeki kültür politikası tam rayına 
oturmadığından, mesela, Türkiye'de onüç köy incelenip, 
'Türkiye Köyleri' diye otuzüç ciltlik eserler 
yazılabiliyor. 

Şimdi, genelleme yapmadan, kadınlarımızın üzerindeki 
bazı tabulardan bahsedeyim. Mesela, bazı yerlerde 
kadın, tanımadığı kişilerle konuşamaz. Diyelim ki, 
gittiniz Doğu Anadolu'ya. Şafi aşiretlerinden bir kadın, 
çeşmede, su doldururken çeşmeye yanaşırsanız, sizi 
vururlar; rahatlıkla vurabilirler. Kaz Dağı'nın Çişili 
aşiretinde ise, kadın, diyelim, ineğini sağıyorsa, gidip 
bir tas süt isteyebilirsiniz; size pişirip getirir. Veya bir 
kapıyı çalarsınız, evde sadece kadın vardır, sizi buyur 
eder, hemen su getirir, elinizi yüzünüzü yıkamanıza 
yardım eder, kahve pişirir; sonra, aradığınız kişiyi 
bulmanıza yardımcı olmak için komşuya haber verir. 
Tek başına olması sorun değildir. Bir öncekinden 
bambaşka bir yapı. Kadınla ilgili değer yargılarımızın 
bir başkası: "Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı 
eksik etme.". Böylelikle kadının üzerine korkunç bir 
tabu oluşturulmuş. Kadıncağız ne yapacağını bilemiyor. 
Bu değer yargısının yaygın olduğu kültürel ortamda, 
kadın bir baskının içine girıniş. Hemen öbür tarafta 
başka bir yargı: Karın akıllı, ne yapacaksın malı, önemli 
değil dünya, samanlık seyran; karın deli, n'edecen malı, 
zaten hapı yuttun. Böylelikle kadına büyük değer 
veriyor. Ornekleri çoğaltabiliriz: "eksik etek", "saçı 
uzun, aklı kısa"... 

Aynı şekilde, kadının yetiştirihnesinde de büyük tabular 
oluşturulmuş. Bakıyorsunuz, bir bölgede, kadın beş, 
yaşmdan itibaren erkeklerden ayrılıyor; zinhar 
erkeklerle konuşmayacak. Hele sekiz-dokuz yaşına 
geldi mi, örtülerin içine kapatılarak, bir 'ölü' 
yetiştirilmeye başlanıyor. Bir tarafta böyle korkunç bir 
sistem oluşmuş, öbür tarafta, bakıyorsunuz, tam tersi; 
ve her ikisi de bizim toplumumuzda mevcut. Çocuklar 
etrafında böyle tabular oluşmuş. Hemen şunu belirtmek 
istiyorum, Anadolu'daki tabuların temelindeki primitif 
dönemden, doğaya bağlı, yazıyı bilmeyen toplumların 
döneminden kalan 'mana' inancının, doğaüstü güç 
inancının yaygmlığınm, toplumumuzda hala geçerli . 
olduğu kanısındayım. Toplum hala doğaya ilişkin 
konuları yeterince bilmiyor; üstelik, bildikleri de görsel 
bir bilgiden öteye geçmiyor, çünkü, bilgilerini 
irdelemiyor. Somutta ne görünüyorsa, ne görebildiyse 
onunla bir değerlendirme yapıyor ve kulaktan dolma 
mitolojik bilgilerle dünyasını devam ettiriyor. Bu 
konuda, benim rahmetli hocam, Sivas yöresinde yaptığı 
bir araştırmadan sonra, şöyle diyordu: Anadolu halkını 
tabular, büyüsel işlemler ve batıl inançlar gizli bir el 
gibi yönetmektedir. Ustelik, Türkiye'nin dinsel yapısı, 
bu sihre, büyüye karşı çıkacağına, onunla ortak olmuş 
durumdadır, veya öyle gözükmektedir. Kendini oralara 
bağlamış muskacılar, Medyum Memiş'ler bütün 
Türkiye'yi sardı. Bakıyorsunuz, televizyonda, dumanın 
içinden biri çıkıyor —Medyum Memiş— ve gelecekten 
haber veriyor, evde kalmış bayanlara eş bulacağından 
söz ediyor. Işin acaip tarafı, elimizdeki belgelere göre, 
en yetkili mevkilerdeki kişiler bile bunlardan medet 



umuyor. Yani, tabular her tarafımızı sarmış; son on 
senedir de, yok olacaklarına, büyüyorlar. 

Anadolu'da şöyle bir atasözü var: "Delik taş, yerde 
kalmaz.". Bodrum'a gittim geçen sene. Bodrum'da, 
güzelim deniz kıyısmda, binlerce yabancının da gelip 
izlediği yerde, duvarda bir taş. Taş delik, çivili, etrafını 
da iple sarmışlar. Ne oldu? "Delik taş yerde kalmaz..". 
Ilkel toplumlarda, delik taşların içinde doğurganhk 
ruhlarının olduğuna inanılıyor ve bu inanç Anadolu'da 
hala devam ediyor. Bodrum gibi bir yerde, taşı duvara 
çakmışlar. Niye? Cevap: "Delik taş yerde durmaz!". 

Günlük yaşamımızda, korkunç tabular, birçok dinsel 
boyut da kazanarak, davranışlarımızı dondurmuş, 
desem, yeri var. Sah günü işe başlanmaz, sallanılır. 
Çarşamba başlanmaz, Çarşamba karısı gelir. Cuma 
günü kutsaldır, iş yapıhnaz. Anadolu insanına iş 
yapacak gün kalmıyor. Korkunç bir şey. Ustelik, bu 
konuyu tartışamıyorsunuz bile. Tartışmaya kalktığınız 
zaman ya dinsizlikle, ya komünistlikle, hatta,daha da 
ileri giderek, vatan hainliğiyle suçlanıyorsunuz. Bu da 
bir tabu, hem de en önemlisi: bir olayı, bir bilgi 
birikimini özgürce tartışamıyorsunuz, çünkü, "büyükler 
bilir", titrleri ve karizmatik yapıları olan kişiler bilir. 
Kafa yapımızı öyle tabularla dondurmuşuz ki toplumu 
hala irdeleyici, sorgulayıcı bir bilince ulaştıramıyoruz. 
Bu konuda örnekleri çoğaltmak çok kolay. Benim 
kanaatime göre, tabular, toplumumuzu esir almış 
durumda ve biz, bunları yıkıp, yok etmek yerine, son 
senelerde, yeniden kurtarıcı gibi bunlara sarılmaya 
başladık. Konunun bir başka boyutu da şu, dünya 
toplumlarında ilk ceza sistemleri tabular sayesinde 
doğmuş. Bilim adamları tabuları yıkanlara, tabuya 
uymayanlara ceza uygulanmasıyla bir ceza sisteminin 
ortaya çıktığını söylüyorlar. Bunu da gözönüne alınca, 
bizim toplumumuzda tabuları tamamen yıkmaktan ben 
artık iyice ümidimi kesmeye başladım. 

Şimdi, toplumumuzdaki tabulara birkaç örnek vermek 
istiyorum. Aslında, bilim adamları, tabuları, 
dokunmayla ilgili tabular, konuşmayla ilgili tabular, 
davranışlarla ilgili tabular gibi sınıflandırıyorlar. Ben 
örnekleriıni sınıflamadan vereceğim. 

İlk örnek, Batı Anadolu'dan. Çişili aşiretlerinde, gelin, 
orta yerde oynuyor, günlük giyisileriyle. Bunlar Alevi 
gruplar. Gelinin kaçı, göçü yok ve Türkiye'nin pek çok 
yerinde bu böyle. Ote yandan,-başka yörelerde, gelinler, 
Amerika'daki Ku-Klux—Klan törenlerindeki gibi, ta ayak 
diplerine kadar örtünüyorlar. Gelin önünü görebilmek 
için, iğne deliği kadar bir delikten bakmaya çalışıyor, 
ama tam göremediğinden, yanında birisi onu 
yönlendiriyor. Bu da bizim kültürümüz: Gelin zinhar 

' görünmeyecek. Görülürse ne olur? Ya damak kilitlenir, 
ya da gelin bayılırmış. Işte bir tabu size ve hala geçerli; 
Kastamonu yöresinde çok yaygın, Afyon'da da var. 
Kastamonu örneği kadar abartılı olmamakla birlikte, 
benzeri bir tabu, Iç Anadolu'da, hemen Ankara'nın 
yanıbaşında Beypazarı köylerinde de var. Burada da 
gelin görülürse, anlatılacak masallar bir kitabı doldurur. 

Ankara'nın hemen yanıbaşındaki bir köyden, bir başka 
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tabu: Gelin, kötü ruhlardan korunmak için, aynayla 
beraber geliyor, Anadolu'da yaygın bir inanış bu. Ayna 
yansıtıcı; kötü ruhları yok edecek. Aynasız gelin 
çıkmaz; bu tabuyu kimse yıkamaz. Eğer damat evi 
aynayı almadıysa, hapı yuttu; düğün bile yarıda 
kalabilir. Çok eski bir tabu bu; kökeni belki Anadolu 
dışında. Zaten birçok geleneğin Asya Şamanizmi ile 
ilgisini kurmak çok kolay. 

Kaz Dağı aşiretlerinde ise gelinin başına, güneşteki yerdi 
rengi temsil eden, 'kepez' adı verilen bir başlık 
konuluyor ve bunun gelini koruduğuna inanıhyor. 
Başlığın yapımında kimlerin görevlendirileceği, 
başlığın kimin evinde saklanacağı, gelini kimin 
hazırlayacağı gibi konuları belirleyen bir sürü değer 
yargısı ve davranış kalıbı da var. 

Bir tarafta gelin örtülerin altından önünü görmeye 
çalışırken, diğer tarafta, bir başka kadın, düğün 
sırasında sokağın ortasında oturup, çocuğunu rahatlıkla 
emZirebiliyor. Bu durumdan hiç rahatsız değil. Işte 
Anadolu! Demin- saydığımız o korkunç tabular bu 
gruplarda yok. Daha ilginç bir örnek, Afyon yöresinden, 
Türkmen aşiretlerinden. Bayat yöresinde, kız ve 
erkeklerin, düğün sırasında veya herhangi başka bir 
zamanda, şehir içinde yan yana durmaları, birbirlerine 
selam vermeleri yasak. Ama, düğün günü, genç kızlar 
ve erkekler, köyden beş-altı metre yukarıdaki bir tepeye 
çıkıyorlar; tepede bir araya gelip, oyun oynuyorlar, 
salıncaklar kuruyorlar, birbirlerine maniler söylüyorlar. 
Tepenin kutsallığı var, dokunulmazlığı var; tepede tabu 
olmuş ağaçlar var, bir dal bile koparamazsınız. Bu 
ağaçların altında sohbet ediliyor, salıncaklar kuruluyor, 
içki içiliyor; ama, bir saat sonra aşağıya indiği zaman, 
bu insanlar birbirini tanımıyor. Karadeniz yöresinde, ot 
bayramlarında da, benzeri şekilde, çok kapalı, bir 
kaç-göçün olduğu yörede, bir bakıyorsunuz, gençler 
kızlı-erkekli horona durmuşlar. Demek ki, belli 
zamanlarda, belli dönemlerde, tabular yıkılabiliyor; bir 
de böyle bir yapımız var. Bir başka Batı Anadolu aşireti 
düğününde ise, bir tarafta kadınlar, bir tarafta erkekler; 
bunlar, hiç olmazsa, birbirlerini izleyebiliyorlar. 
Silifke'nin dağ köylerinde, yörük köylerinde, beş sene 
önce, tüm yörük aşireti bir araya gelip, halay çekerdi, 
hep beraber oynardı; bu sene, davul zurna yasaklanmış, 
biraraya gelmeleri de yasaklanmış; erkekler düğünü 
damın üzerinde yapıyorlar, bayanlar ise aşağıda; 
düğünün adı da mevlüt olmuş. Beş sene önce böyle 
değildi. 

Anadolu'nun kırsal yöresinden, yine bir düğünden, uç 
bir örnek. Düğünde, dansözler oynuyor. Koca Urfa 
yöresinde, Çomakdağ'da beş köy, bu kültüre sahip. 
Beş-altı sene öncesinin parasıyla üç—dört milyon liraya 
dışarıdan getirtilen dansözler, "Bu beş köyün dışına beş 
milyar da verseler gitmeyiz, çünkü canlı 
çıkacağımızdan dahi şüphe ederiz," diyorlar, "am'a, bu 
beş köye geliriz, çünkü, burada çırılçıplak sokakta bile 
yatsak, kimse bize el sürmez.". Demek ki, orada da 
kadınınbüyük saygmhğı var. Bu köylerin birinde, 
başımdan ilginç bir olay geçti: Köyde bir grup, bu 
adetin artık kalkmasını istiyordu; bir grup da geleneğin 
sürmesinden yanaydı. Konuyu karara bağlamak üzere,, 



akşam beni çağırıp, hakem yaptılar. Ben işin taassup 
yönünü tartışacağımızı sanırken, gördüm ki, ihtiyarlar 
kalkmasın, gençler kalksın diyor. Ihtiyarlar diyor ki, 
"Biz şimdiye kadar bu parayı ödedik; sıra gençlere 
gelince yan çizemezler; onlar da ödeyecekler." Gariptir, 
gençler de diyorlar ki, "Bu bize pahalıya maloluyor; 
bunu kaldırahm.". 

Başka bir konu: yüksek tepeler Anadolu kültürü içinde 
hep bir nevi tabu. Oradaki ağaçlar kesilemiyor; oralarda 
büyük doğaüstü güçlerin eğlendiğine, bulunduğuna 
inanılıyor. Pek çok Alevi köyünde mezarlıklar böyle 
yüksek dağ başlarında kuruluyor. Tahtakuşlar köyünün 
mezarlığı da Kaz Dağı eteklerindeki bir tepede ve 
tabulaşmış. Anadolu'da hemen her köyün bir tepesi ve 
bir yatın var; mezarlıklarda ölüyle ilgili değer yargıları 
ve tabular var: çocuk oyuncaklarını, evlenmeden ölen 
genç kızların gelinliklerini, yoldan gelip geçenlerin 
yiyeceklerini, şekerleri, fındığı, fıstığı görmek mümkün. 
Bir kısım insan mezarlığa girmekten, hatta yanından 
geçmekten korkarken, bir kısım için de mezarlık kültür 
sitesi gibi: Hıdırellez orada yapılıyor, bayram orada 
kutlanıyor, hediyeler orada dağıtılıyor. 

Benzeri şekilde, bir tarafta fotoğraf yasak, tabu, evlerde 
ters çevriliyor, asılması yasak; öte tarafta mezar taşında 
fotoğraflar var. Bir tarafta ölü, yatağı, yorganı, 
yastığıyla gömülüyor; diğer tarafta herşeyi hemen elden 
çıkarıp, kaçma var. 

Bodrum'daki 'delik taş' örneği benzeri, bilememezlik, 
çaresizlik, toplumsal bilincin oluşmaması durumlarını 
gösteren örnekleri çoğaltmak mümkün:. Bir yörük 
kadını hasta olan çocuğunu, kazanda, sembolik bir 
ateşte kaynatırsa iyileştirebileceğine inanıyor, ama, 
çocuğun neden hasta olduğunu kesinlikle araştırmıyor. 
Sivas yöresinde de, çocuğu olmayanların etrafında iki 
gün yatarlarsa üçüncü günden sonra çocuğu olacağına 
inanılan bir kaya var. Dahası, araştırma yaptığımız bir 
köyde bir de baktık ki, köydeki erkeklerin yüzde 
kırkbeşinin ısmi Kaya. 

Kuşkusuz, bu geniş konuda örnekler çoğaltılabilir. Ben 
sözlerime burada son veriyorum. 

FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU 
Tüm bu örneklerden şunu da öğrendik ki, tabuları 
erkekler koyuyor. Peki, kadınların erkekler üzerinde 
oluşturduğu tabular da var mı? Pek sanmıyorum. Evet, 
ezilen sınıf böylece açıkça ortaya çıkmış oldu! 

Şimdi, kırsal kesimden, şehre geçelim; adeta iki ayrı 
dünya varmış gibi hissediliyor, iki ayrı kültür: biri kırsal 
kesim, diğeri şehirli kesim. Şehirli tabuları ve sanatçı 
tabuları konusunda sözü Bedri Baykam'a bırakıyorum. 

BEDRİ BAYKAM 
Bugün burada tabuları, tabuları kırmayı, yasakları, 
nedenlerini, mantıkları veya mantıksızlıkları 
konuşuyoruz. Burada bunlardan söz etme hakkımız var, 
diye düşünüyoruz, çünkü bu bir entelektüel konuşma, 
burası saygın bir yer, Tübitak, düzenleyici Sanart; 
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dolayısıyla, burada ayılarla kadınların çiftleşmesinden 
de bahsedebiliriz, seksten de bahsedebiliriz, bekaretten 
de bahsedebiliriz. Yani, burada kendimize o yetkiyi 
veriyoruz, o yetki alamnı kendimize açıyoruz ve bunu 
kötü niyetle yapmıyoruz. Biz, yalnızca olayı entelektüel 
olarak irdeliyoruz diye, kendimize böyle bir açıklamada 
bulunuyoruz. Toplumda tabular bir şekilde kabul 
edilmiş, yaşamımıza düşünmeden geçmiş. Hangi 
toplumda olursak olalım, köyde de, kentte de, 
Türkiye'de de, İsveç'de de, Calfornia'da da, heryerde 
farklı tabular karşımıza çıkıyor. Bu tabuları kıımanm, 
aşmanın, veya bu tabuları takmamanın da sanatla büyük 
bir ilişkisi var. Gerek yazı hayatı, gerek resim hayatı, 
gerek marjinal kesimin yaşadığı hayat, ya da bütün 
bunları birleştiren gerçeküstücülük gibi bir akım, veya 
Dada gibi bir akım, bu tabuların üstüne çıkmayı, veya 
toplumu şoke etmeyi amaç ediniyor, veya toplumun 
kafasında, rüyasında, bilinçaltında, hayallerinde . 
kurgulayıp gerçek yaşamda, bildiğimiz yasaklardan 
dolayı, doya doya göremediği, yaşayamadığı, hatta 
düşündüğünü kendisine bile itiraf edemediği konuları 
gündeme getiriyor. 

Orf ve adetler, dediğimiz gibi, aynı ülkenin değişik 
noktalarında da farklı, ülkeler arasında da farkh. 
Mesela, Türkiye'de, kentlerdeki örf ve adetten bir ömek' 
verecek olursak, biri evinize geldiğinde kapıda 
ayakkabısını çıkarsa, bunu garip karşılarsınız; “"Ne 
kadar saçma bir davranış! Bu da hangi köyden geldi?", 
diyenler bile olabilir. Halbuki, Anadolu' nun kırsal 
kesiminde eve ayakkabıyla girmek, yapılmayan bir 
şeydir, zaten kentli de, köye gittiği zaman, 
yadırgamadan, eve ayakkabısını çıkararak girer. Yani, 
bir kılıftan, bir yaşam ve davranış biçimi setinden çıkıp, 
öbürüne. girer, hem de yadırgamadan. Türk kentlisi, 
kendisinden daha uygar, daha ileri, daha çağdaş bir 
yaşam sürdüğünü bildiği Isveç'e gittiği zaman da yine 
başka bir davranış biçimine girer, çünkü yine ayakkabı 
çıkarmak lazımdır Isveç'de. Dolayısıyla, bu farklı 
davranış biçimleri-, biri doğru, öbürü yalnış olarak değil, 
kabul edilmiş kodlar, kabul edilmiş davranış biçimleri 
şeklinde ortaya çıkar. Kendimden bir örnek vereyim, 
hiç unutmuyorum, onbeş yaşında filandım, Ankara'da 
kaybolmuştuk, yol soruyorduk bir arkadaşımla. Iki 
erkek yürüyorduk. Yolda, bir apartmanın önünde 0 
apartmanın kapıcısı ve karısı oturuyorlardı. Onlara, "Şu 
sokak nerede?", diye sorduk. "Vay efendim, ben, erkek 
olarak burada dururken, sen nasıl benim karıma sorarsm 
sokağı! ". Allahtan bıçak falan yoktu adamda. Adama 
kötü bir niyetimiz olmadığını çok zor anlattık, çok zor 
teskin ettik onu, olay çok zor atlatıldı. Aradan yirmiiki 
yıl geçmiş; hiç aklımdan çıkmayan bir detay. 

Doğduğumuzdan beri, çocukluğumuzdan beri, 
kendimizi hatırlamaya başladığımızdan beri, tabular 
bizi çevreliyor. Bunların, herhalde, en önemlisi,.en 
çarpıcısı, en belirgini seks. Çocuk kendisini keşfettikten 
sonra, diğer seksi keşfetmek istiyor. Daha önce 
kardeşinde veya oyun arkadaşında görrnediyse diğer 
seksin bacak arasında ne var, onun cinsel organı nasıl, 
orası niye hep kapalı, bununla uğraşmaya başlıyor. 
Sonra kendi cinsiyetiyle uğraşmaya başlıyor. Kimi 
zaman, çok erken yaşta, yine bir gizlilik içinde 



yapılmasını aile yaşamının kendisine öğrettiği 
mastürbasyon olgusu geliyor; bu da, çocuğun, tabular 
dünyasında ve gizli cinselliği keşfetme dünyasında, 
tabuları ilk kabul edişi ve onların içinde bir başına 
yüzmeye geçişi oluyor. 

Dinlerin de üzerimizde çok büyük baskısı var. Diııler, 
bize, yapılabilir ve yapılamaz şeylerin dökümünü 
veriyor. Kuşkusuz, farklı dinlerde çok farklı sonuçlar 
söz konusu, çok farklı ayıplar, farkh kavramlar 
dünyanın değişik yerlerinde karşımıza çıkıyor. Ancak, 

' dinlerin ortak özelliği, tutuculuk: bunu yapma, bu ayıp, 
bu günah, bu yapıhnaz, bu yasak, bu uğursuz, bu 
kötülük çağırır. Dinler, ister Hıristiyanlık olsun, ister 
İslam dini olsun, bize bir davranış biçimi veriyorlar ve 

' bu, İslam' da doruğa çıkıyor. Islam, herkesin nasıl 
davranması gerektiğini, günlük hayatta, A'dan Z' ye, 
sabahtan akşama kadar belirliyor: Kimin ne yapacağım, 
sabah kaçta neresini nasıl yıkayacağını, sağdan sola kaç 
kere bakacağını, komşunun karısı iyi örtünmüş mü, onu 
kontrol etmeyi, mahallede örf, adet ve dine aykırı bir 
oluşuma karşı, mahallenin bekçiliğini, muhtarlığını 
yapmayı. Böylelikle din bireyden apartmana, eve, 
aileye, mahalleye, topluma doğru yayılan bir dizi 
yaptırımı oluyor ve, bu ortamda, kadınlar, aynen 0 üç 

' maymun hikayesinde olduğu gibi, göremez, bakamaz, 
konuşamaz, duyamaz, tokalaşamaz, merhaba diyemez 
şekilde, tecrit edilmiş insanlar halini alabiliyorlar, İslam 
örneğinde. 

Kanunlar başka tabular oluşturuyor. Kanunların bir 
kısmı, dinin getirdiği kavramlardan uzak olamayan, 
mantıksal açıklamalar: çalrnayacaksın, şiddet 
göstermeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu 
yapmayacaksın. Pek çok başka kanun da, tıpkı din gibi, 
günlük davranış biçimlerine ait yasaklamalar 
getirebiliyor. Zaten kanunların bir kısmının kökeninde, 
ülkenin kendine has Örf ve adetleri, veya ülke insanma 
has belli bir mantık var, bir kısmınınkinde ise daha çok 
dinle ve sosyolojiyle ilişkili gelenekler. 

Kanunların ve dinin, tabuları yıkmak üzere yola çıkan 
sanata karşı, yaratıcıya karşı, ya da, ta eskiye inersek, 
büyücüye karşı bir yaptırımı, baskısı var. Sanat, sürekli 
olarak, bağımsızlığı, başkaldırıyı veya yaratıcılığı 
getirip, tabuları aşmaya çalışıyor, aşmayı hedefliyor. 
Mesela, kafasını tamamen bu konuyla yoran, kafasını 
bu konuyla bozmuş bir sanatçı arkadaşım var New 
York'da; Kolombiyalı, Rene adında, tamamen dışlanan 
biri Amerikan sanat ortamında; hiçbir ciddi galeri ona 
sergi açmak istemiyor. New York sanat ortamında ünlü. 
Dergiler, programlar ondan hiç bahsetmez, New 
York'da sanatçı olarak meşhur olmak çok zordur, ama 
New York'da herkes Rene'yi tanı-r, bu hiç 
bahsedilmemeye karşın. Çünkü, Rene'nin ünlü bir galeri 
semtinde kendi atölye—galerisi vardır, dolayısıyla da iyi 
bir yerdedir. Böylelikle, Rene, bir anlamda tabulara 
karşı çıkar, bir de kilise baskısına karşı çıkar. Rene, 
kilisenin üzerimizde, özellikle cinselliğe yönelik 
korkunç bir baskı oluşturduğunu söyler ve ürettiği 
sanatla, Sanatsal tavnyla buna karşı çıkar. Mesela, kilise 
haçınm ortasına heykel olarak bir vajina koyar. Sonra 
gidip New York'un en ünlü kiliselerinden birinin 
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önünde bunu halka, gelen geçene gösterir. Bu, 
provokasyon limitinde mi, değilmi? Mantığı şu, tabii: 
"'Neden yapılmasın? Bana ne sizin yasaklarınızdan, 
kurallarınızdan." . Y a  da, der ki, "Televizyonda 
pornografi yasak, ama her türlü şiddet serbest. İster 
filmlerde olsun, ister haberlerde olsun, kim kimi kesti, 
kim kimi bıçakladı, kim kimin kafasını kırdı, kim kimin 
kanmı akıttı, kim kimin kanını kuruttu. Ülkelerarası 
savaşlar, çete savaşları, bireysel katliamlar, bütün 
bunlar serbesttir ve çocukların da göreceği saatlerde 
yayımlanırlar. Bu durum karşısında, Rene der ki, 
"Birbirini kesen, biçen, öldüren insanları kurgulu veya 
haber filmlerinde görmek çocukları rahatsız etmeyecek 
de, birbirini öpen veya birbirinin cinsel organını 
okşayan iki insanı görmek mi rahatsız edecek, veya, 
kötü yola yöneltecek. ". Aynı zamanda da bu konuyla 
uğraşır. Kadınların kullandığı ev aletlerinden, mesela 
süpürgelerden de sanat yapar, deminki haç örneğindeki 
gibi dev vajina heykelleri veya resimleri de yapar. 
Neden? Çünkü, "Vajina, hayatın hem girdiği, hem 
çıktığı yerdir der, doğumun oluştuğu yerdir,", der, 
"üremenin merkezi, odak noktasıdır,", der, "ve çok 
güzeldir.". 

Kendi sanatıma da gelmeden önce, porno konusuna, 
değinmek istiyorum. Bu toplum pomoyu da aynı 
mantıkla dışlanııştır; pornografi tabuların en büyüğü 
konumundadır. Kimi ülkelerde, onsekiz yaşından 
küçüklerin giremediği, karanlık, vitrini olmayan 
mağazalarda, mevzi kapmış porno shoplar vardır. 
Buralar, adeta bütün tabuların yıkıldığı bir 'lunapark'. 
bir 'büyükleri eğlendirme merkezi' gibidir. Bu yerlerin _ 
dışında birbiriyle bu konuyu konuşmayan, dışlayan 
insanlar, bu mağazalarda, birbirlerinden hafif çekinerek, 
toplu/kolektif bir eylemle, tabuların yıkılışında, hafif 
utanarak, suç birliği yaparlar. 

Bekaret de yine büyük bir tabudur. Bekaretin, kökeni ta 
İlkçağ' a kadar giden, dinle ilişkisi olan, örf-adetlerle 
ilişkisi olan, çeşitli ülkelerde çeşitli ritüellerle ilişkisi 
olan bir büyüsü vardır, bir esrarengizliği, bir sırrı vardır. 
Bekaret ve bekaretin nasıl kaybolduğunun hikayeleri, 
çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde tabunun en önemli 
odak noktalarından biridir. "Vay efendim, kız bekaretini 
kaybetmiş; hem de zenci bir erkekle kaybetmiş! " 
Mesela, bu, en korkuncudur. "Efendim, zenci erkekle 
kaybetmiş, hem de onsekız yaşından küçükmüş!” İşte 
bu, en büyük felakettir. Öte yandan, bunlaı hem 
bahsedilmesi veya gazetede yer alması bile msam 
dehşete düşüren, hem de insanların en severek 
okudukları hikayelerdir. Tabuların günlük hayatta ticari 
olarak nasıl kullanıldığının detaylarını gazetelerde 
görürsünüz. Mesela, Sabah gazetesi ilk çıktığında, 
devamlı bu tip tahrik edici yasakların oluşturduğu 
hikayeler yayınlardı; 'uzatmalı haber' mi öyle de acaip 
bir adı vardı bu tür haberlerin. Bu bir sistemdi, yani, 
"Bakın, biz size kötü örnekler gösteriyoruz ama böyle 
yapmayın, bunlar kötü örnek, diye bunları veriyoruz." 
şeklinde. 

Benim sanatıma gelince,1991'de, eski erotik oryantal 
resimlerden, yani, Türk, Hint, Iran minyatürlerinin 
pornografik olanlarından yola çıkarak, onları kendi 



stilime uyarlayarak, bu minyatürlerden çok büyük, 
adına 'maksitür' dediğim büyük resimler yaptim. Bunlar 
bır çadırda sergilendi, siyah, simsiyah bir çadırda; el 
fenerie bakılıyordu resimlere. Kapıda, "Cinsellikten 
rahatsız olanlar bu çadıra girmesin, çünkü burada açık 
cinsellik var; onsekiz yaşından küçükler giremez", 
yazıyordu. Ben inandığımdan değil, kanun böyle 
gerektirdiğinden; çünkü, bence doğa veya Tanrı insana 
onaltı-onyedi yaşında cinsel hazzı veya arzuyu 
vermişse, bu yaştakiler de, tabii eğer isterlerse, girip 
bakabilirler. Ama bunlar, tabuyla kanunun karıştığı 
konular. Aynı yıl, 1991'de, Amerika'da, Jeff Koons'un 
meşhur bir sergisi oldu, New York'da. Koons, Italyan 
milletvekili C_icciolina'yla sevişme sahnelerini 1.40 X 2 
metre gibi dev boyutlu fotoğraflarda yansıtarak, üzerine 
hiç boya müdahelesi de yapmadan, olduğu gibi astı 
Sonabend Galerisi'nde. Bunlar, tabii, Batı'da da büyük 
şok yarattı, New York'ta da büyük şok yarattı; sanat 
dünyası birbirine girdi. Sanat dergileri, "Bunları 
basacak mıyız, basamayacak mıyız?"ın krizine girdi. 
Kimisi fotoğrafların ılımlılarını basmaya yeltendi. 
Sonradan serginin kataloğu, önüne Jeff Koons'un daha 
'gösterilebilir' başka türlü işleri de konarak, kitaplaştı. 

Ben, Türkiye'de, sırf cinsellikle ilgili resimler yaptığım 
zaman, hep bu baskılarla karşılaştım. Avrupa'dan 
Amerika'ya döndükten sonra, arada Türkiye'ye gelip 
sergiler açmaya başladığım dönem olan 1982-1983 
yıllarında, hep aynı soruyla karşılaştım: "Neden hep 
cinsellik yapıyorsunuz?". Demek ki, dokunulmaz bir 
şey, kırılıyor. Cinsellik dediğimde, normal çıplak bir 
kadın. "Efendim, bunu niye yapıyorsunuz, nasıl 
yapıyorsunuz?". Aradan oniki yıl geçtiği için, belki bu 
kuşağın inanamayacağı sorularla karşılaşıyordum: 
"Efendim neden daha çok çıplak kadın?", ya da, "Neden 
yalnız kadın çiziyorsunuz?". "Yahu," diyorum, "ben 
homoseksüel değilim, kadınlardan hoşlanyorum, kadın 
çiziyorum,; üstelik tek ressam da ben değilim 
Türkiye'de; isteyen de erkek çizsin.". "Neden hep seks 
var resimlerinizde?". Yüzde yirmisinde gerçekten var 
belki, fakat, insanlarda seks o kadar büyük bir baskı ki, 
resimlerin yüzde yirmisinde seks varsa, bu, yüzde 
sekseni olarak yansıyor. Ben tabuların veya gizli kalmış 
bazı şeylerin veya yasak şeylerin üzerine giderken, 
hiçbir zaman kimseden izin istemedim. Zaten, ben, 
kalkıp, Atatürk Kültür Merkezi'ne deseydim ki, "Ben 

. pornografik resimler yapacağım; bunları bir çadırda 
_- sergileyeceğim; insanlara da birer fener vereceğim, 

resirrılerimi görsünler diye.", herhalde bana uç tane 
bakanlığa yazı yazdırırlardı, hiçbirinden de cevap 
gelmezdi. 

FİLİZ YENİŞEHIRLIOGLU 
Hemen şunu sormak istiyorum: Sanatçılar, ürünlerini 
ortaya koyarken, tabuları kırmayı mı düşünüyorlar, 
yoksa, bu kendiliğinden mi OlUyor? Eğer bir engelleme, 
sınırlandırma söz konusu ise, bu, sanatçı ürününü ortaya 
koyarken mi, yoksa ürünün algılanması aşamasında mı 
”daha etkin oluyor? 

BEDRİ BAYKAM 4 . 
Konuşmamın bir bölümünde bu konuya da 
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bu filme finansman verirsek, hükümet düşer." 

değineceğim. Ama, önce, tabuların kırılmasına çok tipik 
örnek olarak, Salvador Dali'nin yazılarından söz etmek 
istiyorum. Benim için resimlerinden bile daha değerli, 
Dali'nin yazıları; belki okuyanlarınız da vardır. Dali'nin 
() gerçeküstücü yazılarında, cinselliği, cinsel organları, 
dışkıyı, cinsel birleşmeyi, her türlü hayâli ögeyle 
karıştırarak anlattığı bölümler var ve bunların içindeki 
mizah, yaratıcılık ve akılcılık da hakikaten çok çarpıcı. 
Toplumumuz, erotik bakış ile pornografi arasına bir 
ayırım koymak istiyor. Bunun sonucunda toplum şöyle 
bir noktaya geliyor: Evet, cinsellik bir dokunulmaz 
değildir, bir tabu değildir, yıkılabilir; cinsellikten 
bahsedilebilir, cinsellik görülebilir —ama 'erotik' olmak 
kaydıyla, yani 'sanatsal' olmak kaydıyla. Jeff Koons 
örneğinde veya bildiğimiz pornografi dergilerinde, 
kitaplarında gördüğümüz görüntüler ise 'kaka'ya, 
dokunulmaza, behsedilmeze giriyor. Bunun arkasında, 
bir de, feminist baskı var. Dünyada din baskısı, tutucu 
baskı gibi feminist baskı da var. Feministler de, aslında, 
kadın vücudu etrafında bir tabu oluşturuyorlar ve, ne 
zaman bir kadın vücudu görülse, kullanılıyoruz 
paniğine giriyorlar. Böylelikle, yaşadığımız çağın 
toplumsal yaşamında, kentsel yaşamında, feminizm, 
yaratıcıhğa açık, ilericiliğe soyunmuş bir kesimden 
gelen baskıcı ve tutucu bir tavır olarak ortaya çıkıyor. 
Gerçek, ilerici feminizmin bu sorunları aşmış, kendi 
vücuduyla ve cinsellikle barışık olması lazım. 

Bir de solcu tabular vardır, feminist tabuların yanında. 
Kendisini 1960-70lerin Marksist söyleminekaptırmış 
insanlarda bambaşka yasaklar, bambaşka korkular 
vardır. Mesela, 'Coca Cola paranoyası. "Coca Cola ile 
kapitalizm, Amerikan emperyalizmi üzerimize geldi, 
kaçalıml", veya, "Mac Donalds' a girme." , ya da, "Bu 
kravat ne böyle? Küçük burjuva alışkanlığı bunlar. 
Rezalet bu, çıkar çabuk! ". Politik sanat yapmak, mesela, 
çok gereksiz bir şey, bir tabu. Diskolar, her nevi küçük 
burjuva zevkleri... Bunlar, dokunulmaması gereken, 
yanından bile geçilmemesi gereken bir nevi yasaklar ve 
tabular oluşturmuştur. Halbuki, biz Mac Donalds'da 
yeriz, Amerikalı da şiş kebap yer, Fransız da Italyan 
yemeği yer, pizza yer, spagetti yer. Bu, esasında, 
dünyanın kültürel alışverişidir. Bu tabuların da 
paranoyalara dönüşmeden aşılması lazım, feminizm 

* örneğinde olduğu gibi. 

Sanatçılar sanatlarını tabuları yıkmak için veya orijinal 
olmak için yapmazlar; bu konular onları çektiğiiçin, 
içlerinden bir şey onları dürtükledi ği için bu konulara 
girerler. Benim için cinsellik çekici bir konudur, politik 
konular çekicidir, başka bir sanatçı için de belki çiçekler 
çekici bir konudur. Mühim olan, insanın özgürlüğüdür 
ve istediğiniyapmasıdır. Onun için, ben, kendim politik 
sanat yapıyorum diye, politik sanat yapmayan bir insana 
karışmam, ”çünkü, o da onun özgürlüğüdür. Bir senaryo 
yazdım, sırf bu tabuların yıkımı üzerine. Senaryonun 
filme çekilebilmesi ıçin gerekli finansman konusunda 
Kültür Bakanlığı' na danıştım. Bana verilen cevap: "Biz 

.,Bu işin 
şaka yönü. İşin ciddi yanına gelince, sanatçı sanatını, 
"Ben ne yaparsam ilgi çekerim." ,diye yapmıyor; çeşitli 
yasaklar, çeşitli yönlendirmeler ve çeşitli duvarlar” 
arasından, sanatçının bilinçaltı, kendi yollarını buralara 



kanalize etme dürtüsü gösteriyor. 

FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU 
Hazır, bilinçaltı konusuna gelmişken, devreye sayın 
Cengiz Güleç giriyor. Hepimiz tabuları yaşıyoruz, ama, 
bütün bu tabular içinde, bilinçaltımız bizi nasıl 
yönlendiriyor? 

CENGİZ GÜLEÇ 
Bu kadar veciz konuşan, belagati üstün bilim adamı ve 
sanatçıların yanında, doğrusu, bir hekim, bir psikiyatr 
olarak kendimi pek kuru hissettim; hatta, tabuları 
yıkmaktan yana olanların yanında, "Yoksa ben bunların 
koruyucusu, muhafızı mıyım?", diye de, zaman zaman, 
düşündüm. Çünkü, biz, bir anlamda, 'deli'yle 
uğraşıyoruz, deliyi sağaltmaya çalışıyoruz; ya da daha 
kibarca bir ifadeyle, nevrotiklerle uğraşıyoruz, 
diyebilirim. Gerçekte, 'deli' nedir? Dokunulmaza 
dokunan, dokunulmazı yaşayan, eylemiyle yaşayan 
kişidir, bir bakıma. Deli ne yapıyor? Hep baskılamaya 
çalıştığımız, uygarlık adına, toplumsal yaşamın 
bütünlüğü adına, devamı adına yasaklamaya 
çahştığımız insanoğlunun iki temel yaşam dürtüsünü, 
cinsellikle saldırganlığı yaşıyor. Cinselliğini 
inhibisyonsuz, yani hiçbir yasaklamaya tabi 
tutmaksızın, özgürce yaşayan, uluorta cinsel taleplerde 
bulunan, hatta, daha ileri gidip, bir ölçüde mazur. 
görülebilecek cinsel istekler değil, evrensel olarak 
hiçbir şekilde bağışlanamaz türden istekleri olan, 
örneğin, annesiyle cinsel ilişki talep eden bir şizofrenle 
karşılaşabilirsiniz; kızkardeşiyle yatmaya kalkan, hem 
de sadece fantazi düzeyinde değil, bunu eylem olarak da 
ortaya koyan bir kişinin apar topar polis nezaretinde 
getirildiğini görebilirsiniz. Biz, orada, düzeni temsil 
ederiz, bir anlamda; çünkü, böyle bir insan, toplum 
sağlığını, toplum bütünlüğünü tehdit eden bir unsurdur. _ 
Bu çerçevede, psikiyatrist, gerçekten de, onu normalize 
eden, yani, toplumun ortalama değerlerini geri çeviren 
bir rol üstlenebilir. 

Agresyon, yani, saldırganlık için de aynı şey 
söylenebilir. Şiddet ve saldırganlık genelde hep negatif 
bir anlam yüklüdür; ama, biz, bu kavramı, hiç'değilse 
teknik anlamda, pek böyle kullanmıyoruz, çünkü, 
yaratıcılığın altında da ciddi bir agresyon yatar. Bedri 
Bey, besbelli, çok özgün bir sanatçı ve tabu yıkma 
konusunda da bir hayli ünlü. Kendisini kutluyorum, 
gerçekten. Burada da bir tabuyu yıkıyor. Her gittiği yere 
beraberinde kimliğini taşıyor. Ama, bana öyle geliyor 
ki, aslında agresyonunu süblime edebilmiş bir insan 
olduğu için, mazur ve meşru da görülebiliyor. Yani, 
sanatçının tabu yıkması, ortalama insana göre daha 
mazur görülebilir, çünkü, ona 'yarı kaçık' gözüyle 
bakılabilir. Buraya kimseye teşhis koymaya gelmedim, 
ama, toplumun atfettiği bir değer, bir etiket de var 
sanatçıya, özellikle de hafif marjinal sanatçılara. 
Sanatçı, bir zaman sonra, kendini tazeleyerek, yeniden 
üreterek, çizdiği yolda ilerleyebilir ve süblime ettiği 
agresyonunu hakikaten çok yaratıcı bir alana, bir kanala 
aktararak ve topluma da bir çok mesajlar ileterek 
fevkalade yararlı şeyler yapabilir. Kuşkusuz, bununla, 
sanatın yararı gibi basit bir şey söylemek istemiyorum. 
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Söylemek istediğim şey şu, yasaklanan dürtü veya 
temel ihtiyaç aslında tümüyle ortadan kalkmıyor; 
yalnızca bireysel planda, kişiliğiınizde, bireysel _ 
bilinçaltnnıza atılıyor, baskılanıyor. Kolektif planda da 
--ki bu, Jung'un sözüdür, biraz romantik bir tutucu 
sayılabilir psikanalistler arasında J ung-— tabuların 
kolektif bir bilinç dışında da yer aldığını ve farklı 
ifadelerle, simgelerle pekala dışa vurulduğunu 
biliyoruz. O halde, yasaklanan istek ve ihtiyaçlar, 
dürtüler hiçbir zaman yok olmuyor; bir şekilde üstü 
örtülüyor, ama, potansiyel olarak, yani eyleme ve 
davranışa yön verebilecek bir güç olarak her zaman 
etkinliğini türlü biçimlerde koruyor. Ihtiyaç ne kadar 
güçlüyse, yasaklama, onu bastırma ihtiyacı da o kadar 
güçlü oluyor. 

Buradan, 'incest' tabuya da bir gönderme yapmak 
istiyorum. Gerçekten de, tabunun varlığı bir 
göstergedir; neyin yasaklandığı, o yasağın altındaki 
ihtiyaca bir göndermedir, Demek ki,’ insanoğlunun 
bilebildiğimiz en kapalı, en ilkel gözüken 
topluluklarında bile gözlediğimiz, kandaşla, soydaşla, 
özellikle birinci dereceden akrabalarla cinsel ilişki 
yasağı hakikaten evrensel; Bu, psikanalizin temel 
önermelerinden biridir; Freud'un özgün önermelerinden 
biridir. Bunun altında da (Edip kompleksi yatar; yani, 
aslında, insanoğlunda anne '——doğurgan, seven, veren, 
yaşatan varlık olarak anne-- aynı zamanda ilk aşk 
çbjesidir, ilk sevgi objesidir, ilk erotik Objedir. 
Insanoğlu bu objeye bir yandan bağımlıdır, bağlıdır, 
ama, bir yandan da, aynı objeye cinsel bir yönelmesi, 
elde etme isteği vardır. Bu, yasaklanıyor, bu yasak 
içselleştiriliyor, toplumsal normlar ve yasaklar yoluyla, 
kendisinin, kişiliğinin bir parçası haline getiriliyor. 
Psikanalitik terimlerle, 'süperego' dediğimiz baskılayan, 
yasaklayan, norm koyan sistem, aslında zihinsel 
aygıtımızın, kişilik yapımızın bir parçası. Bunu öylesine 
içimize alıp kendi kişiliğimizin bir parçası haline 
getiriyoruz ki, bir zaman sonra, bu yasağın toplumsal 
karakterini bile unutup, bize ait, kendimize ait bir 
parçamız olarak algılayabiliyoruz. Ote tarafta, bu yasağı 
çiğnemeye yeltendiğimiz fanteziler -bunlar rüyalar da 
olabilir, gündelik imgelem de olabilir- veya değişik 
çağrışımlar yoluyla bu anılar, bu istekler, ihtiyaçlar, bir 
miktar kışkırtılabilir. Böylesi durumlarda, en hafifiyle 
utanç, daha ağırıyla da suçluluk duygularına _ 
kapılabiliyoruz. Aslında, toplum, suçluluk ve utanç gibi 
temel duygularla, bireyin bu sapkın, yani tabu yıkmaya 
yönelik eğilimlerini, dürtülerini belli bir ölçüde 
baskılayıp, hizaya getirip toplumsal bütünlüğü 
korumaya yöneliyor. Toplumun kendi kendisini 
düzenleyen, kendi kendisini üreten böyle bir 
mekanizması var. Yani, tabuların bir işlevi de var, ama, 
bu işlev, özgünündeki anlamını ve gerekliliğini bir 
zaman sonra yitirebiliyor. Tabuyu insanın yaratıcılığını, 
yaşama enerjisini gerçekten körelten bir duruma da 
getiren de budur. 

Düşünsel ve" ideolojik planda öylesine tabular vardır ki, 
bunlar hangi tür davranışları kontrol etmeye yarıyor, 
bunun dökümünü burada yapmak mümkün değil. 
Ancak, insanlık tarihine, düşünce tarihine bakıldığında, 
tabu yıkma anlamında 'devrimci' düşünürler skalasında 



hemen akla Copernicus gelir. Başlangıçta Copernicus, 
sonra Galileo, arkasından da Darwin. Darwin'in 
arkasından Marks' ı mutlaka saymak gerekir. Bir de,bu 
çizgide anılması gereken Sigmund Freud var. Şimdi, bu 
kişilerin ortak özellikleri nedir? Değişik alanlardan tüm 
bu kişilerin ortak özellikleri, bilinen, yaygın yasakları 
ve ideolojileri, veya gerçekliği çarpıtan yanılsamalar 
bütününü gözden geçirip, kırmaya yönelen kuramlar 
ortaya koymalarıdır. Ancak hiçbirinin kuramı, 
Freud'unki kadar gerçekten gündelik yaşamı ve bireysel 
ruh sağlığını ilgilendiren nitelikte değildir 

Freud'un formüle ettiği psikanaliz kuramı, ilk haliyle, 
tabu yıkıcı, gerçekten devrimci bir kuramdı. Böyle 
devrimci, tabu yıkıcı bir kuramın, zamanla, nasıl 
sistemle bütünleştiğini, varlığını sürdürebilmek için orta 
sınıf değerlerine nasıl ödünler verdiğini ve, sonunda, o ' 
sistemin adeta bir parçası haline getirildiğini düşünelim. 
Bilinçdışının yaratıcılığının, dinamizminin 
uslaştırılması, yani, rasyonel kılınmasıyla birlikte, 
bireysel egolarımız ortaya çıkıyor, Freud'a göre, 
psikanalize göre. Bireysel ego, bilinçdışındaki 
isteklerin, ihtiyaçların, dürtülerin -ki bunların birçoğu, 
tabii, biyolojik ve kalıtımsal özellikler taşır- 
doyurulmasını, karşılanmasını sağlayan bir kişilik 
yapısı, bir zihin aygıtıdır. Demek ki, bir yanda 
dürtüleyen bir sistem var, diğer yanda yasaklayan bir 
süperego ve toplumsal tabuların, yasakların yer aldığı 
bölge; bir de ihtiyaçları algılayıp, dış dünyada 
ihtiyacımızı karşılayacak olanakları araştırıp, 
organizmayı buna eriştirerek dürtünün doyumuyla 
hazza, hoşnutluk duygusuna ulaştıran, böylelikle de bu 
ikisinin arasında uzlaşmayı sağlayan egomuz var; yani, 
bir icra organı diyebiliriz buna. Gerçi bu konudaki 
görüşlerini epeyce uyarlamıştır, ama, Freud, çağdaş 
nevrotik insan ve uygarlık konusunda şöyle diyor: 
bilinçdışının yaratıcılığından uzaklaştıkça, 
uygarlaşıyoruz; toplumsalhğımızı koruyoruz, ama, bir 
yandan da nörotik bir bedel ödüyoruz. Freud'un 
yaşadığı dönemde, yani 19. yüzyıl sonlarında ve 20. 
yüzyıl başlarında, nevrozlar, orta sınıfın ruh sağlığını 
ağır sekteye uğratan bir cendereydi. Mantıkdışı, 
anlamsız korkularla, takıntılarla, saplantılarla yaşam 
enerjisi önemli ölçüde tüketiliyor. Varoluş alanımız çok 
daralıyor, yaşama olanaklarımız kısıtlanıyor -ki 
nevrozun yaptığı da budur. Uygarlaşma adına böyle ağır 
bir bedel ödüyoruz; "Işte, bunun adı, uygarhktır.", der, 
Freud. Tabii, bu, müthiş bir başkaldırı; orta smıf 
kültürüne, teknolojik, endüstriyel, kentleşmiş toplumun 
ödediği ağır bedelin kaynaklarına müthiş bir saldırı. 
Başkaldırının odak noktalarından biıi de çocuk 
cinselliği. 19. yüzyılda, Viktoria Dönemi' nde, cinsellik 
anlayışı, genitaliteyle sınırlıdır; cinsellik yalnızca' üreme 
organları, genital organlar, aracılığıyla yaşanır; 
seksüalite, genitaliteye indirgenmiştir. Oysa, Freud 
diyor ki, çocuk doğduğu andan itibaren, önce ağız, 
erojen bölge. Yani, çocuğu erotik dürtülerin harekete 
geçirdiği ve, o tür uyarılmaları doyurduğunuz takdirde, 
yetişkin genital cinsel hazza benzeyen bir doyumun elde 
edildiği zengin bir_varlık olarak görüyor. Çocuğun o 
çağın yaygın anlayışındaki masumiyeti ve cinsellikten 
arınmış hali ile karşılaştırılınca, bu müthiş bir 
başkaldırı, tabii. 

FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU 
Peki, acaba, bilinçaltına ittiğimiz tabuları dışlaştırar'ak 
rahatlamamızda, yahut, doyuma erişmemizde sanatın 
rolü var mı? 

CENGİZ GÜLEÇ 
Gayet tabii var; Freud'un en özgün yönlerinden biri, 
sanatçılar üzerinde çok durmasıdır. Uzerinde en çok 
çalıştığı insanlardan biıi, Dostoyevski' dir. Freud, bu 
çılgın, uçuk edebiyat ünlüsünü, kendi yaşamı, kişilik 
yapısındaki bir sürü çapraşık nokta ile, yarattığı 
kahramanlar arasındaki özdeşlikler ve bilinçdışı 
dinamikleri kavrama, sezme ve bunları ifade edebilme 
konusunda olağanüstü bir yetenek olarak görür. 
Bilinçdışına bastırılmış dürtülerin dışlanmasının, bir 
çeşit 'katarsis', deşarj, boşalma ihtiyacı olduğunu 
biliyoruz, ister edebiyat yoluyla olsun, ister görsel 

— sanatlar -ki görsel sanatlar bunu çok daha çıplak, daha 
açık, daha dolaysız olarak yapıyor. Bu dürtüleri 
dolaysız olarak yaşadığımız takdirde büyük cezalar 
ödeyeceğimizi biliyoruz; bir kefaleti var bunun. O 
kefalet nedir? Ağır suçluluk duyguları. Bu, egosu zayıf 
insanları ağır bir depresyona, bir içe kapanmaya, hatta 
psikoza kadar götürebilir.Yaratıcı ise, bilinçdışı istekleri 
ve dürtüleri, yani yasaklara karşı koymayı, egonun 
hizmetinde yapıyor. Bu çok önemli. Yani, dizginleri 
alabildiğine boşaltıp koyuvermiyor, dizginler yine 
egonun elinde, ama, dışarı vuruma, ifadeye de önemli 
ölçüde izin veriliyor, tıpkı bir düdüklü tencerenin 
sübabı gibi. Sanat eseri karşısında da, bir bakıma, bunu 
hissediyoruz. Bizatihi sanatçınm kendisiyle 
buluşmuyoruz belki, ama, sanat ürünü yoluyla, 
buluşmayı yine egomuzun kontrolünde hissediyoruz, 
yaşıyoruz. Mizah ve nüktenin en büyük fonksiyonu 
budur işte. Baskının, --baskıyı, her düzeyde, her türde 
kabul edebilirsiniz-— özellikle de politik baskının yoğun 
olduğu yerde mizah son derece serpiliyor, gelişiyor. 
Demin Sayın Gökalp'ın sözünü ettiği mecazları, 
cinasları düşünelim. Neden bunlar Anadolu kültüründe 
çok zengin? Baskıcı merkezi devletin bireysel yaşam 
alanlarını önemli ölçüde sınırladığı toplumlarda da 

- pekala bu tarz şeylere rastlıyorsunuz. Bence tarikatlar 
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nasıl devletle birey arasında bir tamponsa ve ikisi 
arasındaki 0 ağır çatışmayı hafifleten kurumlarsa, mizah 
ye öykülerin bir çoğu da, zannediyorum, öyle. 
Iınajinasyon ve hayal kurmanın da, benzeri şekilde, 
müthiş sağlıklı fonksiyonları var. Bunlar, sağlıklı 
diyebileceğimiz savunma mekanizmalandır. 
Süblimasyon, yüceltmeler, reaksiyon formasyonlar, 
farklı sembollerle, yine, dürtüleri ifade ediyor. Aslında, 
rüyalarda da, yaptığımız bu; rüyaların da fonksiyonu bu. 
Sanatçı ise, bir anlamda, bizim rüyada gördüğümüzü 
yaşarken realize eden kişi. Şizofren de, aşağı yukarı, 
bunu yapıyor, yani gündüz rüyayı yaşayan kişi olarak 
kabul edilebilir, tabii konunun yalnızca bir boyutuyla. 

Tabu yıkınanın gerçekten insanı kışkırtan bir yanı var. 
Tabularm, yasakların hep böyle bir istek doğurduğu 
söylenir, ama, aslında başlangıçta bir istek var tabii. 
Bunun üstüne, tabulardan dolayı da bir ek gelebilir. 
Tabu yıkrnanın pek de kolay olmadığını, Freud 



örneğinde anlatmak istiyorum. Düşünün, öyle bir kuram ve uygulama geliştiriyorsunuz ki, bu uygulama, o 
zamanın egemen anlayışım, egemen sınıflarla da 
bütünleşen genel anlayışını çok tehdit ediyor. Bu tehdit 
ıçmde, işyankar ve marjinal bir konumda 
yaşayabıhneniz pek kolay değil. Egonuz ne kadar güçlü 
olursa olsun, bireysel olarak buna dayanabilmeniz kolay 
değil. Bunu ancak bir örgüt, bir grup içinde, 
dayanışmayla göğüsleyebilirsiniz. Böylelikle, 
psikanaliz, yaratıcı bir kuram olmaktan çıkıp, 
örgütlenerek, yavaş yavaş bir kurum haline gelmeye 
başlıyor. Kendisini tehdit eden ve izole etmeye çalışan 
topluma karşı bir çeşit liman. Böylesi bir örgütlenme, 
aslında, mezhep türü bir örgütlenmedir, yani, örgütün 
veya kurumun tabuları başlar bu defa. Nasıl başlar? 
Gizli bir tarikat düşünün; Freud başrahip, ritüelleri var, 
ayinleri var, örgüte girişin, çıkışın belli kuralları var... 
Kendilerine göre hayli zengin bir cemaattir, 
psikanalistler; üstelik, uluslararası ve saygınlığı gitgide 
artan bir cemaatir bu; sanatı, yani, iyileştirme gücü de, 
kullanıldığı zaman, pekala gelir getiren bir icradır. 
Kurumlaşma, normlarmı, geleneklerini üretirken, kendi 
yaratıcılığını yavaş yavaş dondurmaya başlıyor ve, 
mesela, başrahip olan Freud'a filizleri kolay kolay karşı 
çıkamaz hale geliyor. Karşı çıkmaya yeltenenler, 
gruptan atılıyor. Gruptan atılmak demek, o vahşi ve 
parçalamaya hazır dış dünyanın içine atılmak demek. 
Bunu göze almak kolay iş değil. O zaman ne 
yapıyorsunuz? Freud'un başlangıçtaki yaratıcı ama 
bölük pörçük kuramı, bütünleşmiş bir tabu ve dogmaya 
dönüşüyor. O psikanaliz, kendi bürokratlarını, 
bürokrasisini yaratmaya başlıyor, herşeyi kontrol eden, 
normları koyan, mevzuatı belirleyen, ilişkileri 
kodlandıran bir bürokrasi doğmaya başlıyor ve bu 
bürokrasi, bu tarz örgütlenme, Freud'un başlangıçtaki 
yaratıcı, devrimci ve tabuları yıkan niteliğini gitgide 
yıkıyor. Fransa'da Lacan, bir ölçüde namusunu koruyor 
Freud'un, ancak, 19301u 194011 yıllardan sonra, özellikle 
Amerikan psikanalistleri ile iş daha da azgın bir hale 
geliyor. Yasaklanmış cinselliğin gerçekte 
davranışlarımız üzerinde ne kadar ağır ve güçlü etkisi 
olduğunu özel bir dille anlatmaya çalışan psikanaliz, 
yavaş yavaş, bilinçdışının bilimi olmaktan uzaklaşıyor, 
egonun bilimi oluyor. Topluma uyumu sağlayan, 
toplumsal uyumun yapıcısı, baş organı egoya övgüler 
düzülüyor ve ego psikolojisi doğmaya başlıyor, yani bir 
'id' psikolojisi. lçgüdüler, dürtüler psikolojisi, 
bilinçdışının psikolojisi olarak doğarken, giderek, bir 
üstyapı oluyor adeta ve ona kontrol koyan egonun 
bilimi haline dönüşmeye başlıyor ve demin belirttiğim 
bürokratik mekanizmalar, zaman içinde, psikanalizin 
yaratıcılığını Söndürüyor. 

Sözlerimi bitirirken belirtmek isterim ki, tabunun 
toplumsal ve tarihsel işlevlerini gözardı etmemek lazım. 
Bunların çoğu, zaman içinde işlevlerini yitirebilir; bu, 
pek çok gelenek için de geçerlidir. Ama, şunu söylemek 
lazım, tabuların insan yaratıcılığını, insan yaratıcı 
düşüncesini ne kadar baskıladığına bakarak, tabuya 
sadece tabu olduğu için karşı çıkmayı çok doğru _ 
bulmuyorum. Ne getirip, ne götürdüğüne ve aktüel, yanı 
güncel çerçevesi nedir, ne değildire kafa yormakta yarar 
var diye düşünüyorum. Bu görüşten hareketle, tabuya 

uzun soluklu, tutarlı, anlamlı karşı koymanın bir hayli 
guç oldugunu ve bu ışi gerçekleştirenlere de, bu. 
nedenle, gerçekten çok saygı duyduğumu ifade ederek sozlerımı bıtıriyorum. 

FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU 
Bu dört sunuşla, sanıyorum, 'Toplumsal Bilinç ve Tabular' konusunu değişik yönleriyle ele almış. olduk. 

U Sorularınızın çok olduguna inanıyorum, ama, maalesef, 
zamanı çok aştık. Çok kısa bir ıkı soru varsa, alalım. 

SORU: Benim Atilla Erdem hocama iki sorum olacak. 
Şehir tabuları, şehirde geçerli olan tabular ve şehirde 
geçerli olmayan tabulara değindiniz, çeşitli örnekler 
verdiniz. Acaba bunların yapısal ve sonuçsal olarak 
farkları nedir? Ikinci sorum da şu: Tabular bizleri esir 
almış şu anda, artık bunları engellemek çok-zor dediniz-' 
ve Avrupa'da tabular sayesinde cezaların ortaya 
çıktığını söylediniz. Sizce, cezalar, tabuların zor 
engellenir olmasınm bir sonucu mu? 

ATİLLA ERDEM 
Şehirde ayrı, kırsal yörede ayrı, demedim. Şehir kültürü 
başka bir kültürel ortam oluşturmuş, kırsal yörede daha 
farklı bir kültürel ortam oluşmuş, ama, her ikisinde de 
tabulara rastlıyoruz. Bunlar farklılık da gösteriyor, ama, 
tabu, konuşmacı arkadaşlarımın da belirttiği gibi, 

_ ınsanın davranışları üzerinde baskı kuruyorsa da, 
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bilhassa sanatçı, bilim adamı, araştırıcı, daha doğrusu, 
özeleştiriye kendisinden başlayıp, toplumu, toplum 
yaşamını eleştiriye tabi tutan kişiler, daha yaratıcı 
kişiler, tabulara karşı bilinçli bir mücadele 
verebiliyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde -—bilhas sa 
bizim için söylüyorum—— pek çok kişi daha kendi 
özeleştirisini bile yapamıyor; toplum özeleştirisini zaten 
yapamıyor. Hele, çağımızda, medya, iletişim araçları, 
hatta kapitalizmin getirdiği kültürel değer yargıları 
tabuları adeta körüklüyor, onlar etrafında bir muhafaza 
oluşturuyor, gibi geliyor bana', yıkamıyorsunuz. Onun 
için, mesela, bir kitle kültürü sorunu var. Kitle kültürü 
sayesinde, toplum, eleştirilerden uzak olarak, rastgele 
bir yaşayışa düşüyor, günlük yaşamım bile 
değerlendirmiyor. Şöyle bir hikayeyle bitireyim: Dağda, 
bir Türkmen dedesi, şöyle değerlendirdi Türk, yapısını 
-—adam sosyolog değil, okuma-yazmayı kendi kendine 
öğrenmiş: Çağımızda, bizim toplumu şöyle 
smıflayabiliriz, büyük bir kısmı futbolist oldu, futbol 
hastası; büyük bir kısmı da seks manyağı oldu —ben, 
ihtiyar Türkmen'in söylediklerini olduğu gibi 
aktarıyorum size. "Arada bir grup var ki, ne yaptığını 
bilemiyor.", diyor, ama kendisi de'anlatamıyor; "Bir 
grup da var ki, çoğunlukla soba borusu oldu.". "E, dede, 
bu ne?", dedim, "Sen nasıl bu_nu sorarsın?", diye, 
benimle üç gün konuşmadı. Uç gün sonra barıştık; "Bu 
da," dedi, "yiyip, _içip, çıkaran, boru gibi bir şey, ama 
düşüncesi yok.". Işte, bütün bunları değerlendirmek 
gerekiyor. Cengiz arkadaşımızın da dediği gıbı, tabuyu 
hemen yıkmaya kalkışmak yerine, tabu nasıl oluşmuş, 
ne getiriyor topluma ve ne götürüyor, bunları tartışmak 
ve bilinçli tartışmak gerekiyor. 



ALTAN GÖKALP 
Bir cümlelik bir sözüm var: Bir kavram kayışı var, 
tartışmanın başından beri. Tabii ki, sanat yaratıcı 
olmalı, bunun için de tabuya karşı çıkmalı, zaten. 
Yoksa, sanatçı, 'akademik sanatçı' olur ve hiçbir şeye de 
yaramaz dünyanın hiçbir yerinde. Ote yandan, tabu 
konusunda kırsal, şehirsel gibi ayırımları tartışmak 
yerine, --ben de, biraz, Cengiz Bey'in muhafızlar 
birliğine gireceğim-- başka bir boyuta dikkati çekmek 
isterim: Tabu, kişiliğin oluşumunda gereklidir; yani, 
kişi kendi kendine tabular yaratamazsa, kişilik ortaya 
çıkmaz. Bu, 'nevroz' dediğimiz olayın en büyük 
işlevlerinden bir tanesi. Bütün tabuları yıkıp da, ne 
olacağız? Bunu yaparsak, nevrozu büsbütün büyütmüş 
oluruz, çünkü, gerçek dünyası, düşsel dünya ve 
imgelem arasındaki bağı kurabilmek için, tabulara 
ihtiyacımız var ve geleneşel toplum, kişinin yaratmadığı 
yerlerde, bunu sunuyor. Omeğin, karnaval 
bayramlarında, bütün dünya tersine dönüyor ve bütün 
yasak olan şeyler, karnaval günü yapılıyor. Yalnız, 
bunu, bütüncü dinlerin koyduğu tabularla 
karıştırmamak lazım. Demin de dediğimiz gibi, İslam 
toplumunda --ki Hıristiyan toplumunun bazı 
kesimlerinde veya Yahudi dünyasının bazı kesimlerinde 
de bu böyledir-— sabahın erken saatlerinden, aksamın 
geç saatlerine kadar ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, 
bunların hepsi veriliyor. Bu durumda, tabular, zaten, 
size dışarıdan verilmiş tabular; sizin yaşadığınız tabular 
değil, uymak zorunda olduğunuz tabular. Geleneksel 
toplumun avantajı, insanların yaşadığı, kişiliğini içinde 
bulabildiği tabular sunmak —zaten aynı zamanda bunları 
yıkmasını da öğretiyor. Birey tabuyu tanıdığı anda, o 
tabuyu nasıl yıkacağını, yani, 'transgrasyon' dediğimiz. 
olguyu da öğrenmiş oluyor. Tabunun en büyük önemi 
de bu, zaten. O bakımdan, çocuğu banyo suyu ile 
birlikte dışarı atmamak gerekiyor. Tabu, geleneksel 
toplumdaki anlamıyla, bize gerekli bir olgu. Fakat, 
karıştırmamak lazım: Dinlerin verdiği, dışarıdan gelen 
bir tabu; geleneksel toplumun ortaya koyduğu, bir 
düzen ve bu düzen içindeki, öngörülmüş tabular. Bir de, 
kişisel dünyamızda, demin anlattığımız gibi, kendi 
dünyamızı kurmamıza gerekli tabular var —ki belki de 
bu, en zor konu. Bugün geleneksel toplumda değiliz ve, 
o yüzden de, psikanaliz bize bir takım yollar gösteriyor, 
kişisel dünyamızı kurmamız ıçin. 

71 



YAZILI KATKILAR 

DENİZ ŞENGEL 

Izmir Amerikan Koleji'nde lise öğrenimini bitirdikten sonra Boğaziçi 
Üniversitesi, ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü' nden mezun olan Deniz 
Şengel New York Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü' nde 
doktorasını tamamlaınıştır. Boğaziçi, Mimar Sinan, New York 
Üniversitelerinde ve the Catholic University of America'da öğretim 
üyeliği yapmış, pek çok uluslararası konferans ve seminerde yer almış 
ve düzenleyiciliğini üstlenmiş olan Şengel'in bir çok dergide makalesi 
yayınlanmıştır. Editörlüğünü yaptığı yayınlar: (Gülsüm Karamustafa 
ile birlikte) Bilgi Olarak Sanat, Kurgu Olarak Sanatçı: Yeni Ontoloji 
(İstanbul. PSD, 1992), Sanatçı Hakları: Seminer ve Paneller (İstanbul: 
PSD, 1992), (İpek Aksüğür Duben'le birlikte) Çağdaş Düşünce ve 
Sanat (İstanbul: PSD, 1991). 

72 

Tarihte ve günümüzde, herşeyin yapılmasına izin veren 
tek bir kültür bile yoktur. Modernite için uygarlığın 
teorisini kurmuş olan Freud'un da anlattığı gibi, 
uygarlığın çıkış noktası özgürlük veya serbestlik değil, 
smırlılıktır. Bu sınırların ——en azından antropolojik bir 
bağlamda-- hangiedimlerin kıyısından geçtiğini aşağı 
yukarı biliyoruz: Ensest yasağı, babayla/atayla olan 
ilişkileri düzenleyen kurallar, deliliğe, şiddete, ölüme ve 
kana ait kurallar. Adına "tabu" denilen bu yasak 
alanlarının en temel özelliği, bunların terör, yani dehşet 
uyandıran alanlar'olrnalarıdır. 

Fakat burada aslen sanattan söz etmek üzere toplanmış 
olan bizler için önemli olan nokta, yukarıda saydığımız 
tabuların, bir edimler alanını, praxis'i, yani hayatın 
kendisini ilgilendirip, görsel olsun, dilsel olsun, sanata 
ait hiçbir yasak içermiyor olmalarıdır. Hayata ait olan 
tabu, hiçbir şekilde, tabu alanlarının sanatta ifadesini 
yasaklamaz. Yasaklanan, bedensel, deneyimsel 
edimlerdir. Anne veya baba ile çocuk arasındaki 
ensestten dehşet duyan eski Yunan'da Oedipos anlatısı, 
Sophokles' ın oyunundan da öte, popüler hikayelere 
geçmiştir, ensesti şiddetle cezalandıran Afrika kabileleri 
(örneğin Zuni kabilesi), kardeşler arasındaki ensesti 
konu alan hikayeleri anlatırlar. Andığımız kültürler için 
ensestin tabu teşkil ettiğinden, bir pratik olarak 
yasaklandığından kuşku duymamız için neden yoktur. 
Fakat bu yasağın, edimlerin sözel temsiline yansnnadığı 
da bir gerçektir. Bedri Baykam'ın Peepshow adh 
sergisinde gösterilen cinsel ilişki manzaraları pek bir 
tepkiyle karşılaşmadan sergilenebiliyor. Tanrı 
Priapus'un heykellerini her yerde satın alabiliyoruz. 
Fakat Hale Tenger'in yaptığı gibi, bu heykeller sanat 
alamna aktarıhp bir yapıtın malzemesi olarak 
kullanıldığında, sanat yapıtı kovuşturmaya tabi 
olabiliyor. 

Demek istediğim, kurallar ve yasaklar açısından, iki 
alan arasında bir geçirimsizliğin söz konusu olduğudur. 
Hale Tenger örneği dışındaki örnekler, hayatta yasak 
olanın sanatsal ifadesinin denetlenmemesine ilişkindi. 
Hale Tenger örneği ile aksi yöndeki bir geçirimsizliğin 
örneğine geçmiş oluyoruz. Bu grup örneklere şunları 
ekleyebiliriz: On dokuzuncu yüzyılda birçok Batı 
Avrupa ülkesinde sodomiye ilişkin ceza hukuku büyük 
ölçüde 'yumuşatılmıştır. 1808'de Fransa'da, örneğin, 
yürürlükte olan söz konusu alandaki kanun 
kaldırılmıştır. Fakaton dokuzuncu yüzyılın dili 
homoseksüelliğe karşı, kendinden önce gelen tüm 
kültürlerin dillerinden çok daha az toleranslıdır (Michel 
Foucault, "La Folie: L'Absence d'oeuvre," m 
déraison: Histoire de la folie a l'âge Classique. Suivi de 
Mon corps, ce Rapier, ce fen et La folie, 1‘ absence 
d‘oeuvre (Paris: Gallimard, 1972), s.578.). Kısacası, 
"tabu" diye adlandırdığımız, hayata ait pratik alan ile 
sanat arasında -—yasaklar düzeyinde—— bir ilişkisizlik söz 
konusudur. Tabunun geçerli olduğu yerde, 0 tabunun 
sözel ve sanatsal ifadesi yasak değildir. Orneklerde 
görüldüğü gibi, bundan sadece yasağın bir emir 
şeklinde, sözel olarak ifade edilebilirliğini 
kastetıniyorum. "Zina yapmayacaksın" emrine rağmen 
zinanın anlatıldığı edebi yapıtları kastediyorum. Ote 
yanda, zina edimine ilişkin kanunların gevşetildiği 



noktadan başlayarak Ulysses veya Lady Chatterly's 
Lover gibi romanların karşılaştığı hukuki sorunları 
kastediyorum. 14.yüzy11da Italya ve Ingiltere'de ve 
12.yüzyılda Fransa'da zina yasaktı. Fakat sırasıyla, 
Boccaccio, Chaucer ve Chretieu de Troys'nun novella 
ve romansları rahatça yaratılmakla kalmıyor, toplumda 
serbest ve açık bir biçimde dolaşabiliyorlardı. 

Meseleye niçin buradan, yani, "tabu" kategorisinin aslen 
hayata ve edirne ait olduğunu söyleyerek ve sanatla olan 
ilişkisizliğini vurgulayarak girmek istedim? Bu 
sempozyum ve seminerlerin çıkış noktalarını 
betimleyen tartışma metinlerinde, aslen en yüksek 
dehşeti uyandıran edimleri betimleyen "tabu" kategorisi 
bir yanda sanata, öte yanda günlük hayata 
aktarılmaktadır. Bu geçişlerin "tabu" ile günlük hayat 
arasında olanları burada konumuz dışında. Yalnız, bir 
şeyi belirtmek istiyorum: Tartışma metninde söylenenin 
aksine, bence, "tabular günlük yaşamın bereketli 
toprağında serpil"mez, günlük hayatta dolaylı biçimde 
ima olunan bilinçdışı bir alanda --serpilmek değil, bir 
"kendi içine çökmek" (implosion), "kapanmak" veya 
"dönmek" şeklinde betimleyebileceğirniz bir biçimde 
devinir ve günlük hayatı, kaynağını belli etmeden, 
sabote eder. Günlük hayat tabuya rağmen vardır. 

Metinde, sanırım, bu noktada tabudan değil, şu anda 
Türkiye'de hepimizi hayatın her alanında kuşatan ve 
hakikaten, ciddi biçimde ele almması gereken sansürden 
söz edilmektedir. "Günlük hayatta serpilen tabu" belki 
de resmi sansür kadar canımıza okuyan "ortam 
sansürü"dür; yani, aile, mahalle, meslek grubu, medya 
vesaire gibi lokal ortamların Türkiye'de şiddetle 
uyguladığı sansür. [Ama belki bu tür, ortam sansürünün 
şiddeti de, Türk toplumlarında aşağı yukarı 5.yüzyıldan 
beri ailenin toplumun değil devletin çekirdeğini 
oluşturuyor olmasından kaynaklanıyor; ve yukarıda 
toplumsal ortamların sansürü ile devlet sansürü arasında 
yaptığım ayrım, bu ortamların devletle iç içe 
bulunmalarından ötürü hatalı.] Bu sansür ile, kültürün, 
uygarlığın, toplum olmanın olmazsa olmaz başlangıç 
noktasını teşkil eden tabu kategorisi karışırsa, ortaya 
ideolojik açıdan bulanık bir durum çıkabilir. Türkiye 
toplumunun ciddi bir çöküntü ve çözühneyle karşı 
karşıya bulunduğu şu anda, toplumsal entegrasyonu ve 
özgünlüğü sağlayan, olumlu işleve sahip olan tabu ile, 
yine Türkiye'de derhal son verilmesi gereken sansürü 
birbirinden ayırmamız gerekmektedir. 

Bize verilen metni, tüm niyetinin dışında bir noktadan 
okuyor olabilirim. Fakat meseleye böyle bakınca, yani 
şu anda içinde bulunulan günlük hayatın her an getirdiği 
dehşeti, yasakları ve ortamdaki fikir fukaralığını göz 
önünde bulundurunca, "günlük hayatın yasakları[nın] 
yaratıcılığı geliştirdiğini veya doxa'dan yaratıcılık 
doğacağı"nı düşünmek zor. Türkiye'de yasak bol, ama 
yaratıcılık sıfırdır; dolayısıyla, ilkinin ikincisini 
doğuracağı düşünülemez. Türkiye'de yaratıcı bireyler 
vardır, fakat yaratıcılık yoktur; bu toplum yaratıcı bir 
toplum değildir. Yaratıcılığı engelleyen yasakları _i_se, 
vaktimiz olsa, uzun uzun sıralayıp konuşabiliriz. Ote 
yanda tabu, o anda, o kültürde ne olduğu asla bilinemez, 
daha doğrusu adlandırılamaz, sayılıp dökülemez bir 
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şeydir. Dolayısıyla, "tabulara bayrak açmak" mümkün — 
değildir. Burada, sanırım, açık artikülasyonlar halinde 
var olan yasaklardan söz ediliyor, tabudan değil. Ya da, 
sanat alanına dönecek olursak, kurallardan, düsturdan. 
Fakat ben, Türkiye'de sanat alanında bayrakaçıp 
yıkabileceğimiz kural ve düsturun var olup 
olmadığmdan pek emin değilim. Bir mimaride vardı 
fakat kaçak yapıların yaygınlığı, oradaki normları da . 
altüst etti. Kısacası, bana, ortada hiçbir alanda yıkılacak 
kural kalmamış gibi geliyor. 



— ALİ AKAY 

TABULAR ÜZERİNE 
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1957 İstanbul doğumlu Ali Akay lise öğrenimini St. Benoit'da 
görmüştür.__Sosyoloji, felsefe ve siyasal bilgiler lisansından sonra 
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sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. 1990 yılından itibaren Mimar 
Sinan Universitesi'nde öğretim üyeliği yapmakta olan Akay'ın 
Konumlar (Bağlam Yayınları, 1991), Tekil Düşünce (Afa Yayınlan, 
1991) ve Emre Zeytinoğlu ile birlikte yapılan Pisuvarm Bir 
Dekonstrüksiyonu. (Urart, 1994) adlı kitapları bulunmaktadır. 

74 

"Tabuların estetik bir yüzünün olması, aslında onların 
bir yasa, bir norm, bir makam dışında 
varolmayışlarından ötürüdür; çünkü yasa, norm, makam 
gibi düzenleyiciler kişilerin bedenlerine dek işleyen 
estetik bir boyuta da sahiptirler" (Bkz. H.Unal 
Nalbantoğlu'nun hazırladığı 'Kavram Çerçevesi -II' 
yazısı). 

Bu önerme ile yasalar, normlar ve direkt olarak 
bedenler üzerindeki kodlayıcı işlev söz konusu 
edilmekte ve bu tarihsel bazda ele alınmak istenmekte. 
Oysa Foucault ve Deleuze—Guattari'nin yasalar ve 
bedenler, kapitalizm ve psikanaliz (çünkü metinde 
bilinçaltı, şuuraltı terimlerine de yer verilmiş; ve 
söylenmek istenilen bilinçdışıdır) arasında kurduğu 
ilişkilere eğilip baktığımızda şunları göreceğiz: 

1. Foucault, Hapisanenin Doğuşu (Surveiller et Punir, 
1975, Gallimard) kitabında kraliyet dönemi eski rejim, 
adalet mekanizması ile modern dönem arasındaki 
ayrıma değinınektedir (Damiens'in azabı). Yasaların 
bedenler üzerindeki sembolik etkileyiciliğinden modern 
dönemde hücre sistemine geçildiğinde, yasaların insan 
bedenlerini değil bireyleıi belirlediğine değinmiştir. 
Iktidarın mikro fiziği kavramıyla (s.: 140) şunu hedefler: 
Bedeni hedef alan insanın içselleştirdiği durum için 
Foucault "politik anatomi" adını kullanır. Bu iktidar 
mekaniğidir. Disiplin boyun eğen bedenler üretir. 
Kökeni Hıristiyan eğitiminden gelmektedir 
(Kolejlerden). 18. yüzyılda fabrikalarda bireyi izole 
eden bir sistem doğdu (s.: 146). Bu andan itibaren de 
otoritenin manipule ettiği bedenler iktidarın hedefi 
haline geldi. Yani bedenden bireylere doğru giden bir 
iktidar mekanizması oluşmaya başladı. Yani yasa, norm 
gibi düzenleyiciler kişilerin bedenlerine dek işlemekten 
çok onları bireyleştirdi. 

2. Deleuze—Guattari ise, paranoyak şeflerin döneminden 
önceki ilkellerde, yabanlarda sünnet, dövme vb. gibi 
tekniklerin bedeni kodlayıcı olduğunu söyledikten 
sonra, kapitalizmle birlikte bu kodların 
yersizyurtsuzlaştırıldığını göstermişlerdir. Bu açıdan, 
Bataille'ın yasakaşma, transgression kavramının tüm 
modern kuramlara ve hatta okumalara, dönemlere 
uygulanamıyacağı söylenebilir. 1950'li yıllardaki Fransa 
ile 1970'li yılların Fransa'sı arasında önemli toplumsal 
ayrımlar, farklar vardır. Bu nedenle de Foucault ve 
Deleuze 1971 yılında L'Arc dergisinde "aydınların 
işlevinin bittiğini" söyleyebilmişlerdir. 

Tabularm sanat üretimine hammadde sağladığıııın 
doğru olduğu kadar, sanat üretiminin tabulara ihtiyacı 
olmadan da sanat eseri ortaya çıkarabileceğinin 

' vurgulanması yerinde olur. 1990'lı yılların toplumsal 
katmanlarında belli bir oranda ne yapılırsa yapılsın artık 
kimseyi şaşırtmadığı durumlarda tabuları nerelerde 
aramak gerektiği sorunsalı gündeme gelmiş olabilir. 

Siyasetle, erotizmle, sanatla, işkenceyle, ironik olarak 
dalga geçildiğinde toplum içindeki üretilen söylem, dil, 
etnik azınlık şakaları yasalar ve normlardan bağımsız 
bir şekilde popüler kültür düzeyinde işlevlerini 
sürdürebilmektedirler. Kürtçenin yasak olduğu 



dönemler ile sokaktaki adamın, zorunlu olarak, bazen 
başka dil bilmemesi nedeniyle Kürtçe konuştuğunu 
hepimiz gözlemlemedik mi? Bu anlamda fiili 
durumlarla zorunlu olarak yaşam içinde yasalar ve 
normların dışında gündelik yaşam kodlarının olduğunu 
söyleyebiliriz. Normlar ve yasalar yazılı, kalıcı, 
akademik ve resmi veya gayriresmi makamlarda anlam 
taşımaktadır. Bunun dışındaki alt kültürel tabakalarda 
normlar ve yasalar nesnel olarak işleyemez durumdadır. 
Alt kültür gruplarının kendi iç yapılarını oluşturan 
noımlar ve yasalar o insanların küçük kodlarını 
oluşturur. Sünni Müslümanların, tuhaf bir şekilde, 
Kilisede dua etmeleri ve bu yolla_Allah'a erişebileceği 
sanısı din adamlarını ve Diyanet Işleri'ni meşgul eden 
bir konudur. Bu anlamda yüksek kodlar, normlar, tarih 
boyunca hep alt kültürel kodları, normları kendi içinde 
eritip hegemonyası altına almaya çalışmıştır. Bunun 
örneklerini Anadolu'da popüler şamanistik kültürde ve 
onların ortodoks dinle örtüştürülmesinde; Batıda ise 
popüler pagan kültürü normlarıyla Hıristiyan popüler 
kültürünün kodlarının l7.yüzyıldan itibaren Kilisenin 
önce 'namuslu adam' ve daha sonra da 18.yüzyılda 
aydınlanmacı düşüncenin ladini görüşlerinde bulmak 
mümkündür. ' 

3. Ayrıca, Baudrillard'ın 'Simulacres et Simulations' 
(1979, Gallee) kitabında anlattığı simulasyon üzerine 
kurulu soygun olayının yasayı daha zor durumda 
bıraktığı çünkü yasaya karşı çıkmak yerine yasanın 
varlığının kendisini tehlikeye sokan bir durumu 
içermesi bakımından çok daha tehlikeli olduğunu _ 
düşünürsek, burada artık, tabulara bile yer kalmadığını 
söylemek mümkün hale gelir. Bir sözcük oyunu 
yaparsak tabu-la rase yapılmış; herşeyin silinip, oyuna 
yeni baştan başlanılmış olduğu söylenebilir. 

4. Bataille'ın transgression, yani yasakaşma kavramı 
ise, aslında, oldukça Hıristiyan bir düşüncenin 
ürünüdür; çünkü ancak yasa kural olduğu zaman, arzu 
biçimi bu kuralları aşmak, aşmaya yeltenmekten bir haz 
duyar. Ama yasanın olduğu yerde yasakaşmak mümkün 
haldedir. Bu da suçluluk duygüsundan alınan hazla 
açıklanabilmektedir. Pierre Klossowski, Bataille için 
yazmış olduğu bir yazıda yasakaşma eyleminin içinde 
zorunlu olarak suçluluk olduğunu belirtmiştir (Bkz. 
Pierre Klossowski, Le Nouvean Commerce, 20, 
Aurtomme, 1971). "Bataille için suçlu olmamak demek 
hiç olmamak demektir"; çünkü yasak tam olarak 
aşılamadığı gibi(tabu), yasağın çekiciliği ve iticiliği 
arasında gelişen bu ikili hareketin dışmda yaşamak 
imkansız gibi durmaktadır. 

Tabu(yasak) yasakaşmaya gücünü verir, ama buna 
karşılık yasakaşma, yani tabu, Bataille'cı bir anlamda, 
yasayı doğrular ve onun varlığını kanıtlar. 

Yasakaşma, yalnızca, yasak olanın devamlılığını garanti 
altına almaktadır. Yasakaşma tabuyu yadsımak yerine 
ona imkan tanır, teminat verir. 

Bataille için yasakaşma bir durum değil, bir geçiştir; bir 
. vaziyet değil, bir momenttir, bir andır (Bataille, Le 

Coupable, 5.196). Daima yeniden doğan yaSaların 

sınırlarının, çizgilerinin hep yaniden başlaması 
yasakaşma eylemine tekabül eder. 

İnsan hayvandan gelmiştir; yasak(tabu) temel kopuşu 
ortaya koyar ve insan, hayvandan ayrılır; insan bu 
bakımdan doğanın tersidir, doğal bir varlık olmaktan 
çok kültürel bir varlıktır: "Insan bu yasakların ve 
tabuların genel olarak müşahade edilmesiyle varolabilir,_ 
insan haline gelebilir ancak (Bkz.Batai11e, Lascaux ou la 
naissance de l'Art, s.31). 

Bataille'a göre tabular insanın dışında değil, ama 
içindedir; tabuları aşacağız derken onların içinden asla 
çıkılmaz. Onları da şöyle veya böyle peşimizden 
sürükler dururuz. O halde, yasak yok edilemeyen bir 
şeydir. Hayvanlar için asla yasak yoktur; insan için ise, 
hep yasaklar vardır ve yasaklarla yaşamak 
zorundayızdır. 

5. Hegel eleştirisi üzerinde duran Jacques Derrida 
"Kısıtlanmış(sınırlı) ekonomiden genel ekonomiye" adlı 
makalesinde (Bkz. Derrida, L'ecriture et la difference, 
Seuil, 1967, 88.369—407), Bataille'ın köle ve efendi 
diyalektiğinde diyalektiği taşma ile aştığını yazar. Ama 
işlemin, kendinin bilinciyle değil, ama neredeyse 
tabularla alay etmek anlamında, gülmenin taşkınlığı ile 
yapıldığını söyler. Bu kahkahanın parıltısı, parçalanışı 
egemen sistemin mümkünlüğünün parıltısını bozar: 
Sarhoşluk, erotizm, kurban, şiirsel açılma. Hegel'in 
görüngübiliminin mutlak bilgisinin içermediği, şiirselin 
yolunu araştırır Bataille; bunun için ise, taşkınlık(exces) 
gerekecektir. Bataille'ın gülüşü diyalektiğin olumsuzu 
değil, ölümle ilişkideki oyunun taşkınlığıdır: Yani; bir 
bakıma mutlak riski ve simulakrın gülüşünü simüle 
eder(benzeştirir). Buradaki çalışmada filozofun emeği 
artık bir şey yapamaz, ancak; kendisini gülme eylemi 
üzerinde yoğunlaştırabilir. Jacques Derrida bu anlamda, 
" gülmenin Hegel'in sisteminin namevcudiyeti olduğunu 
yazar (3.377). Hegel'in sadece mutlak olanda bulduğu 
nihailik yerine Bataille bilimsel olanın tabusunun 
dışında kahkaha kavramı ile oturur. Çünkü insan ölüın 
ile kendinin bilincine varıyorsa ve bitimli varlık(insan) 
kendini böyle tüketiyorsa, onu yok eden ancak bu 
ölümsüzlüktür. O halde, Bataille'a göre ölüm anında 
yani ölmeden önce, insanın ölümlü, ölen rolünü 
oynaması, onun temsilini vermesi, komedyen olması 
gerekmektedir. Bu da temsiliyettir, gösteridir. Olümü 
karşısında tıpkı hayvanların ölüme kayıtsız olabildikleri 
gibi, kendi ölümüne yabancı olması gerekmektedir. Bu 
şekilde, "gerçekte ölümden ve gerçekten uzakta olan 
kurgudan daha hayvansı bir şey yoktur". (Bataille, 
Hegel Olüm ve Kurbanı) Hegel'in olumsuzluk üzerine 
kurulu sistemi, olumlu olanın diğer yüzüdür. Halbuki, 
Bataille'ın taşkınlığı olumsuzluk üzerine değil, hayvani 
bir şekilde ölüme karşı kayıtsızlıktan geçmektedir. 
Bataille, Hegel gibi, olumsuzluğu ciddiye almaz. 
Yıkımm geri dönülmezliğini ciddiye alır: Burada, artık, 
komediye yer kalmamaktadır: çünkü olumsuzluk bir 
kaynaktır; taşkınlık ise kaynağın tüketilmesidir. 
Kaynağın sonuna kadar gitmektir. Bu da, şiirsel 
olandan, sanatsal olandan geçen bir eylemdir, yoksa 
bilimsel mutlak bilgiden değil. Bu anlamda, 
Toplumbilim dergisinin sosyoloji ile sanat arasındaki 



geçişliliği üzerine yazdıklarımıza göndermede 
bulunabiliriz (Bkz. Toplumbilim dergisi, sayı 1, 1992: 
sayı 2, 1993, Bağlam yayınları.) 

6. Derrida De la Grammatologie (l967)'de ensest 
üzerine şöyle yazmaktadır (s.372-373): "Eğlenceden 
önce ensest yoktu, çünkü yasak yoktu; eğlenceden sonra 
ensest yok, çünkü yasaklandı... Ensest imlerin 
eklemlenmesidir," ek dönemi böyle başlar. Bu da 
differanstır. Rousseau'ya göre bu dönem ensestyasağı 
dönemidir. Bu, toplumun başladığı dönemdir. Oyleyse 
yasağın olduğu yerde ensest vardır: Tıpkı tabunun 
olduğu yerde yasakaşmanın varolması gibi... "Ensesti 
ilham eden ahlak yasaktan türemiştir, kökünü yasakta 
bulur" ”(Derrida, a.g.e., 8.375). Rousseau'nun görüşünü 
aktaran Derrida şöyle yazar: "... toplum dil, tarih, 
eklemlenme, tek kelimeyle ektir(supplement) o halde: 
ensest yasağı ile başlayandır. Bu yasak doğa ile kültür 
arasındaki kırılrnadır (Bütün metin boyunca Derrida, 
Rousseau'nun anneye yer vermemiş olduğunu 
anımsatır). 

Deleuze ve Guattari (L'Anti-Oedipe, Minuit, 1972) 
kitabında mitolojik söylemin enseste karşı duyulan 
'vurdumduymazlıktan ensest yasağına geçiş temasını ele 
alırlar (s.188). Ensestin olmadığı şeklinde 
sonuçlandırılabilir bir şey vardır denebilirse ensest 
ohnaz, derler. Hep ensestin ötesinde veya berisindedir" 
(...) "Ensest saf bir sınırdır" (s.l89). Ensest yasağı gibi, 

' tabular öncesinde yasakaşma yoktu, yani: yasakaşma 
ohnası için tabuya gereksinim vardır. From the Terrace 
(türkçeye Aşk Bahçeleri olarak çevrilmiştir) adlı John 
O'Hara'nın romanından sinemaya uygulanan Ernest 
Lehman'ın 1960 yapımı filminde genç kız nişanlısını 
terk edip, filmde o rolü oynayan Paul Newman'a aşık 
olur. Buna karşı çıkan babaya genç kızın verdiği cevap 
şöyledir "Yasak kelimesinden hoşlanmıyorum, baba, bu 
kelime beni sana karşı çıkmaya zorluyor". Çünkü genç 
kız için, daha önce, yasak fikri yoktu. Tıpkı 
Rousseau'da eğlenceden önce ensest yasağının 
ohnaması gibi. Kızm resmi nişanhsmı terk etme 
e ğriliminin başlaması üzerine, babanın yasağı da 
e ğrlencenin kendi aleyhine dönmesiyle başlamaktadır. 
Buna benzer bir şekilde Deleuze ve Guattari şöyle 
yazmaktaydılar: "Yasaklandığı şekliyle ensest, tıpkı 
arzulandığı gibi ensesti bastırmaya yarar". 

7. Tabu'nun durumu Platoncu ve temsiliyetçi midir: Bir 
yasağı temsil eden tabu, tabu ile yasakaşmayı 'aynı'nın 
iki yüzü haline getirdiğinden dolayı farkın olumsuz bir 
konsepsiyonudur. Tabu ile yasakaşma arasındaki ilişki 
yasa ile yasakaşma arasındaki ilişkide olduğu gibi, 
özdeşlik, aynılık üzerine kuruludur. Yasakaşma 
kendisine karşı—model olarak ele aldığı tabuyu >— 
doğrulamaktadır. Bu, temsili bir modele karşı çıkan 
soyut resim gibidir. Burada, tıpkı, pentürde olduğu gibi 
kendisine hedef olarak edindiği modele eşdeğer olmak 
konumundadır. Yasakaşma yasaya karşı eşdeğer bir 
tutum edinir. 

Bir ressamın beyaz tuval karşısında tavır alıp, boya“ 
sürmeden evvel tuvalin bakir olduğunu zannetmesi gibi 
bir şeydir bu. Halbuki, durum bu değildir: "Ressam eğer 
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beyaz bir yüzeyin karşısmda olsaydı, kendisine model 
olarak ele aldığı objeyi, onun üzerinde yeniden 
üretebilirdi. Ancak, bu böyle olmaz. Ressamın 
kafasında bir sürü şey vardır, atölyesini veya etrafı onca 
objeyle doldurur. Yani: etrafında olanlar, 
kafasındakiler, atölyesindekiler daha çizilmeden tuvalin 
üstündedirler; işine başlamadan önce aşağı yukarı gücül 
olarak, güncel olarak oradadırlar" (Bkz. Deleuze, 
Bacon, Ed de la Differance, s.57). Ressam, o halde, tüm 
klişeleri kafasından atmak zorundadır. Cezanne'm 
mücadelesinde olduğu gibi ressam gerçek olan tuvalini 
kaplayan şekillere karşı mücadele etmek zorundadır. 
Pentür figürativden figürü çekip almak durumundadır 
(figüral). Bunun gibi yasakaşma da bir boşluğa karşı 
yapılmaz. Her yasakaşma eyleminin karşısında, 
ressamın tuvalinin üzerinde gücül olarak duran objeler 
gibi, tabular vardır. 

Sonuç olarak, tabu kavramının kafalarımızda 
şekillendirdiği biçimin kendisinin yırtılıp, parçalanıp 
(yasakaşma gibi bütüncü bir eylem değil), diyagramının 
çizilmesi gerekmektedir. Çizelge yapmak (diyagram) 
şekli, formu yok etmekten geçmektedir. (Pierre Bonard 
"bir tabloya başlamak ortasında bir boşluğun olmasını 
gerektirir" demişti). Oncelikle, tabu figürünün 
kaybohnası yersizyurtsuzlaştırıhnası gerekecektir. 
Kafamızdaki klişe kavramların anlamlarını belki de bu 
şekilde kurabileceğiz ve kavramın çok anlamlılığmı 
daha çok yaşatabileceğiz. Bataille'ın "egemenlik" 
kavramında kullandığı gibi arkaik egemenlik ile klasik 
egemenlik arasında majör ile minör arasında bulduğu 
karşıtlık-dışı ilişki gibi, farkları içinde taşıyan bir 
kavram yasakaşma ve hatta tabu: "Yasakaşma doğaya 
dönüşten kendini ayırır ve yasağı yok etmeden sadece o 
anlık yasak kaldırır" (Bkz. Derrida, a.g.e., 8.403). Bu 
eylemin Hegel'in Aufheben(saklayarak aşma) kavramı 
ile ilişkisi kesin. Kısıtlanmış, sınırlanmış 
görüngübilimsel bir ekonominin kavramları hapsedip, 
içinde toplayamayacağı bir taşkınlığm azabı üzerine 
kurulmuş kavramlarm anlamlarını izole 
edemeyeceğimiz kadar gerçek bir deney. Bunun tersini 
söylemek Bataille'm "yasakaşma", "taşma" kavramlarmı 
silmek, ve de bilginin mutlak kapahhğına, 
görüngübilimine(ashnda Hegel'e) geri dönüş demek 
olacaktır. Bu da Hegel'in ve Bataille'm ve diğerlerinin 
bizimle aralarındaki diyaloğundan geçecektir. 
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Sen miydin o yalnızlığım mıydı yoksa 
Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi 
Salonlar piyasalar sanatsevicileri 
Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni 

Can Yücel, Sevgi Duvarı (1950) 

Bu çalışmada ele alınacak konu "sanat"1n ta kendisi ve 
yazmın ardalanmda kışkırtıcı bir ana sav var. 0 da şu: 

'Modern Sanat' olarak bilinen yaratım ve üretim süreci 
dışında kalan, geçmişteve hele Batı kurgusunun kendi 
soykütüğünden dışladığı uygarlık çeVrelerinde 
günümüzdekiyle benzeşen üretim/yaratım süreçlerini 
bugünün genelgeçer ölçütleriyle "sanat" olarak 
nitelemek, 'modernist' çağımıza özgü önyargılardan 
biridir. Bu, aynı zamanda modern yaşamın 
parçalanmışlığının göstergesi olarak da sorgulanması 
gereken estetik alanın başat tabularından biridir. 

Yukarıda konumlandırılan sorunun tam da merkezinde 
gördüğüm için yazıda vurgulanacak bir modern mit 
olan "yaratıcı" sanatçı hakkındaki yazısına tanınmış 
meslektaşımız Bourdieu sosyoloji ile sanatın pek de iyi 
yatak arkadaşı olmadıklarını söylemekle başlar. Ama 
modern çağın 'yaratıcı özne' efsanesine karşı basit bir 
tabudeviricilikle karşı çıkmak yerine, yaratıcılık denen 
şeyi hangi toplumsal koşulların kışkırttığı sorusunu da 
sorunlaştırıp irdelemeye girişmekten kaçınmaz.(1) 
Kaldı ki, modernliğin doğurduğu birer toplumsal olgu 
olarak-, adı, sanı ve de imzasıyla hem modern sanatçılar 
hem de değerlendirmeye tutulan modern sanat ürünleri, 
birlikte gelen tabu ve kendi sınırlanımlarıyla sereserpe 
karşımızda duruyorlar. Bizler de en azından bolca 
gevelenen modern demokrasilerin plebleri olmanın 
getirdiği hakkı bilinçle kullanmayı düşünüyorsak, bu 
türden çağdaş efsanelerin düşsel örüntülerine doğrudan 
karşı çıkmak yerine,varoluş koşullarını açıklayarak 
onların üzerlerine gitmemiz daha uygun bir yol olmalı. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, yazıda modern sanatı 
sarmalayan çağdaş efsanelerden yalnızca biri, "yaratıcı" 
sanatçı efsanesi irdelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca başta 
öne sürdüğüm sav demek değildir ki, okur yazıda 
" genelde" sanat izlenimini uyandıran ve ilk bakışta 
yukarıdaki savla çelişir görünen ifadelerle 
karşılaşmayacaktır. Bu çelişmeli durumu bir anlamda 
her türlü tartışmanın başında onsuz edilemeyen 'asgari 
genellemeler'den (Althusser) yalnızca biri olarak 
anlamakta sayısız yarar var. Modern insanın 
vazgeçilmez tabu ve karabasanlarından saydı“ım 
"öznelcilik" ötesine geçerek ve sanat pazarınd 

1. Pierre Bourdieu, "But Who Created the Creators?" 
Sociology in question, Eng. tr. by R. Nice (London: 
SAGE, 1993): 139--148. Bourdieu'nun yazı sonunda 
vardığı nokta şöyledir: "Sanat üretiminin ve ortaya 
ıkan ürünün özne'si sanat ının kendisi de ”il, sanatla 
aşır neşir ya da ilgili olan ar, sanatın var ığından 

çıkarı bulunanlar, sanattan ge 'inenler ve sanati 'in 
yaşayanlar, sanatsal diye nite enen çalışmaların üyük 
küçük, ünlü (gani 'kutsanan') a da tanınmamış 
üreticileri, e eştirmenler, kol eksiyoncıılar, aracılar, 
müze müdürleri, sanat tarihçileri, vb.dir." (148) 



geçerakçe dar estetik yansıtnn kalıplarıyla 
smırlanmadan, nabzıyla, tınısıyla bütün yaşamın da 
sanat olarak kurgulanma olasıhğı üzerinde düşünmeyi 
arzuluyorsak tabii... 

Yüzeysel okundu ğrunda' '"modern sanatçı denen 
öznenin yaratı cılı Erını göklere çıkardığı sanılan 
Nietzsche bir zamanlar modern sürüdeki bireylerin 
içinde huzur bulduğunu sandıkları, toplu ya da özel 
böylesi öznelci sanat anlayışını taşa tutmuştu. Yalnızca 
bu anlayışı mı? Bu anlayış tarafından tapınılmak üzere 
hem seçkin hem de popüler yörüngelerine 'star 
quality'ler oturtulan gökler (modern sürü/birey 
zihniyeti) de nasibini aldı Nietzsche'nin savurduğu 
taşlardan. Nietzsche olarak adlandırılabilecek metnin 
bu yönünü yukarıda sözünü ettiğimiz tabunun yıkılması 
açısından önemli buluyorum. Yakınlarda çıkmış 
Nietzsche ve toplu-öznelcilik maestrosu Wagner 
üzerine kısa bir yazıdaki şu değerlendirme de bu 
konumu destekler nitelikte: 

"Nietzsche’nin ileri döneminde araştırsın diye Freud'a 
terkedeceği, her zaman kaosa yuvarlanma eşiğindeki 
bir içbene bağlı kalmak yerine, denetim—gereksinimi 
ötesinde bir modele tutunma arzusuyla 
karşılaşırız...Burada imlenen rahatsız edici her türden 
sanatın yadsınmasıdır. Hem Wagner'in hem de tümüyle 
N ietzsche'nin Romantisizmin çöküşünü gerektiren bu 
sofuca (puritanical) tutkusu içedönüklükten 
kurtulmanın, aydınlık ve sağlıklı olanın günbegün 
kutlanmasının özlemiyle doluydu... (Burada) kaybeden 
sanattır; ama insanlar duygusal yazgıları üzerinde 
dahafazla denetim kurdukça kazanan yaşam sanatı 
olacaktır. "(2) 

Günümüzde sanat tarihçilerinin 'uygarlık' ya da 'kültür' 
sıfatlandırmalarıyla akademik tarih tahtasına 
raptiyelemeyi alışkanhk haline getirdikleri geçmişin 
'öteki' toplumsal kuruluşlarında yaşamın tüm 
çapraşıklığıyla sanat olarak sürdürülüşünü görmek 
yukarıda değinilen gözbağı tabu aşılmaya çahşıldığmda 
pekalâ olası. Yazının sonunda önerilecek olan da, Batılı 
kafaya özgü, o basmakalıp egzotik Doğu anlayışma 
gömülmeden, geçmiş ve günümüzün 'öteki'lerinden 
dolanarak oluşturulacak yeni konumlardan şimdinin 
yaşammı modern sanat ya da başka vesilelerle irdeleme 
zamanının artık geldiği. Eldeki yazıda bu çabaya 
doğrudan girişmek yerine, şimdilik, logos ağırlıklı 
'Batı——merkezci' düşün mekânında böylesi bir yeni 
gereksinime yol açan huzursuzluğun çağdaş sanata 
ilişkin kaynaklarından biri üzerinde durulacaktır. 

Yukarıdaki savı biraz daha açarsak, şunu da 
ekleyebiliriz: Hem çok sayıda Batılı düşünür hem de 
çevre ülkelerde sorgulamasız Batıya öykünen zihinler 
bence İslam kültürünün de tarihteki halkalarından birini 

2. Lesley Chamberlain, "Why Nietzsche Banished 
Wagner: The Growth of the Philosopher's Puritanical 
Passion, " The Times Literary Supplement, No. 4779 
(November 4,1994): 20. 

oluş_turduğu(3) bu soykütüğünün etraflıca tartışılmadan 
varsayıhnış kökenlerinde günümüzün egemen sanat 
ölçütlerine zahmetsizce uydurulabilecek bir sanat arayıp 
elleriyle koymuş gibi bularak işin kolayına kaçmaktalar. 
Antik dönemlerden modern zamanlara dümdüz bir 
otoyol çekerek” şimdinin genelgeçer sanat anlayışıyla 
örneğin Elenlerinki arasında hiç kesinti olmamışcasma 
süreklilik aramak modern çağın yertsiz—yurtsuz, kimlik 
sorunu çeken öznelliğinin öznelci 'Hakikat' arayışından 
başka bir şey değildir. Bu modernist anlayış kentsoylu 
çağının temel zihniyet biçimleri olan 'tasarrufçu 
bireycilik' ve onun ruhsal uzantısı 'öznelcilik,' genel 
anlayış olarak da 'özne-—merkezcilik' üzerinde yükselir. 
Bu nedenle, yazıda 'bireycilik'ten söz edildiğinde 
özgürlükle sorumluluğu birlikte götüren 'bireyleşme' 
değil, tam tersine modern sürünün tekil parçası olmanın 
temel semptomlarından biri anlaşılmaktadır. 
Ülkemizde onca yazı ve konuşmada kolayca dile 
getiriliveren 'yaratıcılık'(4) nosyonu da bu durumun bir 
göstergesi olarak okunabilir. Kendi sorunlarını 
yerkürenin diğer ülkelerini de kapsayacak biçimde 
evrenselleştirmekte olan Batı'mn bu yazgısını 
Horkheimer bir yazısında sanatla şöyle ilişkilendirir: 

"Sanat tarihin bazı zamanlaı ında yaşamın başka 
_ alanlarıyla çok yakından bağlantılıydı. Ozellikle plastik 
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3. Bu bir düşleme değil, bir tarihsel gerçeğin ifadesidir. 
Bir başka yazıda, Batı'da en ilerici sanılan düşünürlerin 
bile, kendi egzotik saplantılarını kolayca tatmin 
edeceğine, alışıhnışı sarsan bu apaçık gerçeğe sırtlarını 
çevirdiklerini imlemeye ve benim rastladığım tersine 
birkaç istisnadan biri olarak da R. Barthes' ın "Change 
the Object Itself: Mythology Today," başlıklı 
yazısındaki bir paragrafa dikkatleri çekmeye 
çalışmıştım. Bkz. benim, "Modern Türkiye' de Kentli 
Yaşam," Birikim, No. 53 (Eylül 1993): 23, dn 3. 
Orijinali için bkz. Roland Barthes, 
Image--Music--Text, Eng. tr. by S. Heath (London: 
Fontana. 1977): 167. Aklır'ndaki diğer esas Batılı istisna 
elbette Joseph Needham ve onun dev oeuvre'ü; şimdilik 
bkz. Doğunun Bilgisi, Batının Bilimi, Türkçeye çev. 
H. Ünal Nalbantoğlu et. al. (Ankara: TMMOB yay. ., 
1984). Arkasından, bu aşma çabasında bence Needham'ı 
geriden izleyen iki Batılıdan söz etmek gerekir. Ilki 
Jean-Pierre Faye; örneğin "Heidegger and the Thing,” 
Martin Heidegger: Critical Assessments, Vol. IV 
(London: Routledge, 1992). özellikle 29—-32. İkincisi 
ise Jacques Derrida; örnek olarak bkz. "Jacques Derrida 
on Rhetoric and Composition: A Conversation," 
(Inter)views: Cross--Disciplinary Perspectives on 
Rhetoric and Literacy, ed. by Gary A. Olson and Irene. 
Gale (Carbonsdale and Edwardsville: Southern Illinois 
Univ.Press, 1991): özellikle 139—141. 

4. Bu noktada, Paul K. Feyerabend'in 'yaratıcı dehâ’ya 
olan yaygın inancın oldukça tehlikeli modern bir mit, 
bir tür hem kendini heın de başkalarını kandırmaca 
olduğu yönünde oldukça heterodoks uyarısına 
("Creativity," Farewell to Reason (London: Verso, 
1987): 128—-142.) katılınmasa bile kulak 
kabartmamızda yarar var. 



sanatların temel işi dinsel amaçlı olsun ya da olmasın 
gündelik kullanım nesnelerini üretmekti. Ama modern 
dönemde yontu ve resim sanatının kent ve binalarla 
olan bağı kopmuş, bu tür sanat örnekleri [artık] iç 
mekânlara uygun boyutlarda üretilmeye başlanmıştır. 
Aynı tarih sürecinde estetik duygu da sıradan ve yüce 
karşısında duyulan korkudan, ruh zenginliği, prestij ve 
rahatlıktan koparak bağımsız bir nitelik kazanmıştır. 
Sanat böylece "katışıksız" hale gelir. Arı estetik duygu 
özel yaşamı olan, atomlaşmış öznenin tepkisi, kendini 
toplumsal standardlardan soyutlayan bireyin yargısıdır. 
Güzelliğin artık kayıtsız bir hazzın nesnesi olarak 
tanımlanışı köklerini tam da bu ilişkide bulur. Ozne 
toplumsal değer ve amaçlara başvurmaksızın kendini 
estetik yargı yoluyla ifade eder. Insan estetik 
davranışında toplumun üyesi olmanın getirdiği 
işlevlerden kendisini sözgelimi sıyırarak, içine düştüğü 
izole birey konumundan tepkide bulunmaya başlar. 
Artistik yaratım ve yargının gerçek etkeni olan 
bireysellik (5) [ birey-—sanatçıların ] kendine-özgülük ve 
dantellemelerinde değil, herkesi aynı şablona uydurmak 
üzere ameliyata zorlayan halihazır ekonomik sistemin 
estetik cerrahisine karşı durma gücünde aranmalıdır. 
Insanlar genelgeçer düzleştirmeye boyun eğmedikleri 
sürece kendilerini sanat eserlerinde bulma özgürlüğüne 
sahiptirler. Bir sanat eserinde yoğrulmuş duran kişi 
deneyimi toplumun doğayı denetlemek için örgütlediği 

— kollektif deneyimden daha az geçerli değildir. Olçütü 
yalnızca kendinde olmasına karşın, sanatın bilimden 
daha az bilgi içerdiği söylenemez. " (6) 

Yukarıda eleştirilen anlayışa tutsak kalındığı sürece, 
sanat—edebiyat ister kentsoylu, ister halkçı, isterse 
toplumcu olmuş, ne farkeder ki.. Bu tutsaklığa boyun 
eğildiği sürece, yazmımızın yüzakı ile sahnelerimizin 
sanat güneşi aynı şirketin tur gemisiyle tatile çıkmakta, 
ama belki farklı mevki kamaralarda kalarak, değişik 
döşenmiş salonlarda sanatlarını icra etmektedirler. 
Ayrıca eklemek gerekir ki, günümüzde bir sanatçının ya 
da yapıtın popüler olmasını sağlayan şey özgül içeriği 
ve o içeriğin sakladığı 'hakikat'ten çok daha başka 
şeylerdir. Horkheimer aynı yazısında, 'kitle kültürü' 
döneminde popüler olmakla hakikati dile getirmek 
arasında bağlantı kalmadığını öne sürerken (7) hiç de 
haksız olmasa gerek. 

Bir ucu tutan "yaratıcı" sanatçı kavramını öbür uçta 
"sanatsever" izleyici (=sanat tüketicisi, örneğin, 
"Değerli okurlar! " ya da "Canlarım benim! Ben Sizlerle 
varım; beni Sizler yarattınız! " diye çağrılanlar) olmadan 

5. Vurgu benimdir. Yazının İngilizcesinde 
"individuality" ("bireysellik") sözcüğü kullanılmıştır. 
Horkheimer'in bu sözcükle Türkçeye "bireycilik" olarak 
çevrilen "indivı'dualism"i kastetmediği açıktır. (H.U.N.) 

6. Max Horkheimer, "Art and Mass Culture," Critical 
Theory: Selected Essays, Eng. tr. by M. J. O'Connell 
et.al. (New York: The Seabury Press, 1972): 273. 
[orijinali Zeitschrift für Sozialforschung, IX 
(1942)de.] 

7. a.g.y.: 290. 

düşünemeyiz sanırım. Her iki uç da kentsoylu 
bireyciliğini köşetaşı yapmış bir “medeniyet’in hem 
popüler hem de 'haute culture 'ü için vazgeçilmezdirler. 
Bir örnekle somutlaştırırsak, kapitalist uygarlığın 
hafiften 'yüksek' kültür gerektiren sanat—edebiyat 
piyasasıyla, örneğin bir kısım eleştirmenlerin 'popüler' 
kültürün derüni ifade biçimi sanarak bir zamanlar 
nereye koyacaklarını bilemedikleri 'arabesk' müzik 
piyasası aynı pazar mantığına uygun işlerler. (8) 
Eleştirmenlerin onları yekdiğerinin karşıtı olarak 
gösterme çabalarına karşın, bu pratiklerin kendi özgül 
biçimlenişleriyle gelen sınır ve tabuları aynı ortak temel 
üstünde değerlendirmenin daha anlamlı olduğu 
düşüncesindeyim. 

Işte, daha baştan elimizdeki kartları masanın üzerine 
koyduk. Şimdi asıl sorun 'tabular' ve 'sınırlar' türünden 
kaygan bir temaya yukarıdaki kışkırtma yardımıyla 
nasıl yaklaşılacağı. Burada daha önce SANART 
çevresinde tartışmaya sunulmak üzere hazırladığım 
'kavram çerçevesi' (daha doğru bir deyişle, 
'kavramlaştırma denemesi') ve onu izleyen tartışmalar 
belirli bir birikimin bu yazıda ifade bulmasına yol açtı. 
Yazıya içkin noktalardan biri de, modern çağın 
toplumlarından Türkiye'de, istisnalar hariç çoğunlukla 
tartışmasız benimsenen ya da sudan tartışmalara konu 
olan egemen sanat ve edebiyat anlayışı yukarıda sözü 
edilen öznelci temelden hareket ettiği sürece, çuval 
dolusu retoriğe karşın şu andaki sanat pratiğine 
yüklenmesine alışılmış misyonlann gerçekleşmesinin 
olanaksızlığı... 

Bunu tartışmaya girişirken ve yukarıda yalnızca değinip 
geçtiğim 'modern sanat'ta tabu' ve 'sınır' konusunda da 
kısa bir uyarıda bulunmakta yarar var. 

Ilk elde 'sınır' kavramını ele alalım: Sınır ne demektir? 
Heidegger gibi bir düşünüre sorarsamz "sınır" pek de 
dışarıdan bir gücün empoze ettiği bir çizgi olmayabilir. 
Nitekim, Heidegger'in "Sanatın Kökeni ve Düşüncenin 
Hedefi" (Die Herkunft der Kunst und die Bestimmung 
des Denkens) konulu dersine atıfta bulunan Walter 
Biemel, Heidegger'in 'sınır' kavramından şunu 
anladığını öne sürer: Smır bir şeyin bütünüyle 
buradalaşmasına, onun karşımızda belirmesine olanak 

8. Oysa '60'ların sonunda bu önemli fark dışarıda sıkça 
' vurgulanmıştı. Bir örnek olarak bkz. Lawrence 
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Alloway, "Popular Culture: The Zeitgeist through Pop 
Art,” in Three Studies in Modern Communication 
(London: Panther Books, 1969): 45—68. Alloway'den 
bizi burada ilgilendiren bir alıntı yapacak olursak: 
"Popüler kültürün doğum yeri kent merkezleridir ve 
kitle üretimi temelinde yayılır. [Bu bakımdan] en 
azından teoride, gene kendisinin tüketicisi olan aynı 
grubun zanaati olarak ortaya çıkmış halk sanatına 
benzemez. Popüler kültürün tüketilişi toplumdaki 
istatistiksel normal rollerimizden türeyen ve yalnızca 
dönüp o rollere katkıda bulunan enformasyonu _ 
sağlamaktan ibaret bir toplumsal deneyimdir. [Popüler 
kültür] başkalarıyla paylaştığımız mesaj ve nesnelerin 
oluşturduğu bir ağdır. " (47) 



tanıyandır. Sınırı ohnayan bir şeyin hangi anlamda ele 
alınırsa alınsın, özünden, esasından söz açılamaz. Bir 
şeye, örneğin bir sanat yapıtına ya da bir kunduraya 
biçim kazandırmak aynı zamanda onun smırlarmı 
belirlemektir. Sanat eserinin ya da iyi bir kunduranm 
üreticisi tasarımladığı nihai ürünü ancak onun sınırlarını 
akılda tutarak gün ışığma çıkarabilir. (9) Bu değişik 
'sınır' anlayışma iyi bir örnek olarak da, belki de bir 
yontııcunun 'çalışması' sonunda ortaya çıkan, benim de 
yaratıcısmı kendi yeni 'sınırlar'ıyla üreteceğini (ya da 
yeniden-—üreteceğini) iddia edeceğim bir yontuyu, 
kısacası "sanat eseri"ni gösterebiliriz. Ayrıca, bir 
söylem gibi düşünüldüğünde, eserle gelen her sınırın da 
bir tabu gibi görülemeyeceği açıktır. 

Bu noktada, günümüzde salt estetik deneyime 
indirgenmiş bulunan sanat alanımn asal tabusunu örnek 
vermek mümkündür. Bu tabuyla yukarıda işaret ettiğim 
ve Adorno'nun dikkat çektiği, artık 'bireyselleştirilrrıiş' 
olan "yaratıcı dehâ" nosyonunu kastediyorum. Bu 
nosyon günümüzde iyiden iyiye kentsoylu öznelliği 
üzerinde yükseliyor. Varolan durumu Adorno şöyle 
değerlendirir: "Eğer dehâ kavramını elimizin altında 
tutacaksak onu yaratıcı özneyle özdeşleştiren kaba 
görüşten kurtarmak gerek. Böyle bir özdeşleştirme 
çalışmanın gerçek değerini alçaltırken yazarını da 
sahte bir coşkuyla yüceltiyor. Sanat eserlerinin nesnel 
varlığı meta toplumunda yaşayanlar için bir 
ayakbağıdır; çünkü onların yanlışı mutlaka altına imza 
atana bağlamak koşuluyla sanat çalışmasının kendi 
yabancılaşmalarına bir tür geçici deva olacağı 
beklentisi içine girmeleri. Gerçekte ise bu kişi (imza 
sahibi) sanatı bir tüketim maddesi gibi tezgâhlayanların 
uydurduğu karakter maskından pek de fazla biri 

9. Bkz. Walter Biemel, "Elucidations of Heidegger's 
Lecture 'The Origin of Art and the Destination of 
Thinking’, " Eng. tr. by J. Stambaugh, Reading 
Heidegger: Commemorations, ed. by John Sallis 
(Bloomington and Indianapolis: Indiana University 
Press, 1993) içinde: 372. Biemel'in atıfta bulunduğu 
orijinal metin: Distanz und Nahe, Reflexionen und 
Analysen zur Kunst der Gegenwart, der. P. J aeger & 
R. Lüthe (Königshausen & Neumann) içinde: 138. 
Heidegger'in daha 193 l'de, Aristoteles'in M etafizik'inin 
Theta (9) kitabında 1—3 bölümleri üzerine yürüttüğü 
derslerde, birşeyin üretilmesinin aynı zamanda onu bu 
süreçte oluşan sınırlarına dek taşımak olduğu yolundaki 
vurgusu için şimdilik bkz. Dennis J. Schmidt, 
"Economies of Production: Heidegger and Aristotle on 
Physis and Techne," Crises in Continental 
Philosophy, ed. by Arleen B. Dallery, Charles E. Scott 
W. P. Holley Roberts (Albany: State University of NeW 
York Press, 1990): 153. Heidegger'in sözü geçen 
derslerinin basılı metni Gesamtausgabe'nin XXXIII. 
Band'1 olarak, Aristoteles, Metaphysik Theta 1—-3: 
Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft başlığıyla 
(Frankfurt am Main: Klostermann, 1981) 
yaymlanmakla birlikte, şimdilik bu metne başvurmamız 
mümkün olmadı. 

10. T. W. Adorno, Aesthetic Theory Eng. tr. by C. 
Lenhardt (London: Routledge & Kegan Paul, 1984 
[Alm. or. 1970]): 243—-244. 

_ Picasso'nun değ, 
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değildir. " (10) 
Bunu destekleyen bir başka görüş de Claude 
Levi—Strauss tarafından Kübizm ve Picasso örneği 
üzerinden gidilerek savunulmuştur. Levi-Strauss 

erini yadsımaksızın, gençliğinde 
etkisinde kaldı in ünlü ressam hakkında artık değişik 
düşünmekte olduğunu belirtir. Doğru, Picasso' nun 
çalışmaları ticari ve diğer başarılarıyla çağımızm ve çağ 
zevkinin tanığı, giderek de biçimlendiricisidir. Hatta, 
daha doğru bir deyişle, kendi yarattığı tinsel 
mahpushanenin giderek daralan duvarları içinde kendi 
yapıtlarıyla başbaşa kalmış, kendine yettiğini sanan 
çağdaş ınsanı niteleyen o zevkin payandasıdırlar. Bu 
nedenle ne Picasso, ne de genelde Kübist akım ve diğer 
çağdaş ekoller özgün bir mesajla karşımıza dikilmezler. 
Onlar yalnızca varolan resim yapma kurallarını 
tanımayarak, göze hitab eden söylem üzerine 
kıskandırıcı bir başka söylem getirmişlerdir; yoksa 
dünyanın hali hakkında bir söylem değil. LeyL—Strauss 
şunu da ekler: "Gençlik yıllarımda benim için metafizik 
anlam taşıyan bu şey artık Amerikalıların 'iç 
dekorasyon’ dedikleri mobilya ve aksesuar düzeyine 
indirgenmiş bulunuyor. Ama hemen belirtmeliyim ki, 
bu her resim için doğru değildir." (11) 

Levi-Strauss sanat eserinin ortaya çıkmasına vesile 
olan kişi, yani sanatçı konusuna da değindiğinde, hem 
Leonardo da Vinci hem de Max Ernst'in görüşlerinden 
yararlanarak “dehâsı kendinden menkul’ sanatçı 
anlayışma karşı çıkar. Onca, "da Vinci 'nin çok iyi 
anladığı gibi, sanatın asal rolü dış dünyanın sürekli 
olarak duyu organları üstüne saldığı dağınık 
enformasyonu süzmek ve düzenlemektir. Ressam 
verilerin bir kısmını dıştalarken, diğerlerinin 
boyutlarını büyültüp küçülterek ya da elinin altındaki 
verileri değiştirerek eldeki enformasyon yığınına bır 
tutarlılık getirir ki bu s_til (vurgu benim. H. U. N.) olar ak 
bilinir. " (12) 

11. Claude Levi--Strauss, "Answers to Some - 
Investigations," Structural Anthropology, Vol. II Eng. 
tr. by C. Jacobson & B. G. Schoepf (New York: Basic 
Books, 1976): 277. Düşünür kendisiyle yapılan bir dizi 
görüşmenin bir yerinde de modern sanattan neden 
soğuduğu sorusuna yanıt olarak şunları söyler: 
"Picasso'nun dehâsı önünde şapkamı bugün de 
çıkarırım. Ama bana artık öyle görünüyor ki, bu dehâ 
her şeyden önce bizlere resim sanatının halâ yaşadığı 
yanılsamasını vermekten ibaret. Akla şöyle bir imge 
geliyor: batan resim sanatı gemisinin kazazedeleri olan 
bizleri dalgalar bu çorak kıyılara atmış da, Picasso 
geminin kıyıyâ vuran parçalarıyla oynuyor. " Bkz. C. 
Levi—Strauss & Didier Eribon, Conversations With 
Claude Levi--Strauss, Eng. tr. by Paula Wissing 
(Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1991): 172. 

12.— Claude—LeviuStrauss, "To a Young Painter," The 
View from Afar, Eng. tr. by Joachim Neugroschel & 
Phoebe Noss (Oxford: Basil Blackwell, 1985): 
248—249. 



Lévi-Strauss'un Max Ernst'den de yararlanarak yaptığı 
değerlendirmenin bu yazıda savunulan noktayı 
desteklediğini düşünüyorum. Buna göre, yazar denen 
kişinin zihni, yapıtın ortaya çıkarılma sürecinde gelip 
geçen "şeyler"in birbirleriyle ilişkiye girerek 
örgütlendiği anonim bir yere benzetilebilir. Sanatçının 
benliği de çalışmanın daha baştan dıştaladığı bir 
yürütme organından başka bir şey değildir. Bu 
durumda Levi—Strauss bilmeden bir başka yapıtında 
üstünde durduğu bu noktanın daha 1934 yılında 
"sanatçının yaratıcı gücü" fikrine karşı Max Ernst 
tarafından öne sürüldüğünü vurguluyor. Max Ernst'in 
gözünde yazar şiirsel yaratı mekanizmasında ancak 
edilgen bir rol oynar; başkalarının onun imzasını israrla 
altında görmek isteyeceği çahşmanın' yaratıcı' sı diye 
bilinen kişi ıse bazen kendi istem ve ihtiraslarına karşm 
sanat eserinin doğuşunu yalnızca izlemek zorunda kalan 
bir yabancıdır. (13) 

Levi-Strauss sanatçının sanat eserinin üretiıni 
sürecindeki yeri hakkında ne düşündüğünü bir başka 
söyleşisinde daha da açık bir biçimde şöyle 
koymaktadır: "Sanatçı için öznel ve ruhsal bir tavırdan 
söz edebilirsiniz. Sonuçta önemli olan sanatçının ne 
düşündüğü değil, ne yaptığıdır. Böyle olmasaydı, şiir 
yazmasına, beste ya da resim yapmasına gerek 
kalmazdı. Oturur kitap yazardı, o kadar." (14) Biraz 
ileride de: "Onemli olan ne yaptıklarıdır, ne 
yaptıklarını sandıkları değil... Hele, kendilerine destek 
saydıkları öznel nedenler var ya, onlar daha da 
önemsizdir. Çoğunlukla, her türlü yaratı ya da bulgu 
türünde, yapanın yapılış biçimini kavrayışı ya da 
anlatışı, elde ettiği nesnel sonuçtan çok farklıdır." (15) 

Kısacası, şimdiki işleyişiyle sanat alanı dışındakileri 
terörize etmeye yatkınlığı düşünüldüğünde, modern 
sanat çevrelerinde hala yaygın raslanan ve "dehâ" denen 
şeyi birey--sanatçı kişiliğiyle özdeşleştiren görüş tam da 
modern bir tabudur. Bu tabuyu besleyen stereotip 
kanılardan biri de bu dehâların "kendiliğindenlik" ve 
"özgürlük" bayrağını taşıdıkları. Oysa, kendisi de bir 
anlamda bu düşsel topluluğun bireylerinden olan Max 
Ernst' e göre sanatçının kendiliğindenlik ve özgürlüğü 
yaşayabildiği alan kendi öznelliğinin derinliklerinde 
değil, maddi dış dünya ile sanatçımn manevi iç ' 
dünyasının kesişme noktasında aranmalıdır. Kaldı ki bu 
alan da öyle piyangodan çıkar gibi dehâ olduğu 

_ varsayılan sanatçının önünde açılmaz; tam tersine 

13. Claude Levi—Strauss, "A Meditative Painter," The 
View from Afar içinde: 243.— 

14. George Charbonnier, "Claude Levi—Strauss ile Sanat 
üzerine Söyleşi," Türkçe' ye çev. Oğuz Demiralp, MEB 
(Üç Aylık Düşün Bilim Eğitim Dergisi), Yıl 1, Sayı 1 
(Ekim——Aralık 1979): 133. (Dergi yalnızca bir sayı 
yayınlanabilmiştir. ) 

15. a.g.y.: 134. 

16. Levi—Strauss, "A Meditative Painter,": 245. 
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sanatçınm çaba ve emeğinin sonucunda oluşur. (16) 

Bu görüş zaten Nietzsche'nin kaleminde en keskin 
ifadesini bulmuştu. Düşünür kendine özgü dili ve ses 
tonuyla şöyle diyordu: "Görüşüm şu ki,...en doğrusu 
sanatçıyı çalışmasından ayırmak, onu çalışması denli 
ciddiye almamaktır. Onünde sonunda o çalışması için 
yalnızca bir önkoşul, çalışmanın doğduğu rahim, 
üzerinde büyüdüğü toprak, bazen de o toprağa 
serpilmiş hayvan dışkısı, gübredir--- onun içindir ki 
çoğu durumda eğer çalışmadan zevk alınacaksa 
[sanatçının] unutulması gerekir." (17) 

Adorno'nun bitmemiş yapıtındaki bazı değerlendirmeler 
de Nietzsche'nin teşhisini güçlendirir nitelikte: "Yüce 
sanat yapıtlarını üretenler yarı-tanrı değil, çoğu kez 
nevrotik ve kişilikleri çarpık, kusurlu insanlardır." Ama 
bu noktada Adorno hemen ekleyerek bana oldukça 
sevimsiz gelen "dehâ" nosyonunu neden halâ bir yana 
bırakışını şöyle gerekçelendirir: "Öte yandan, dehâ 
kavramını tümüyle atınca da estetiğin elinde işlerin 
'nasıl yapılacağına dair tatsız tuzsuz ve esinden yoksun 
zanaat bilgisinden başka bir şey kalmaz; [sanat] bir 
karbon kopya çıkarma düzeyine düşer. Dehâ 
kavramında bir hakikat payı vardır." (18) 

Adorno'nun bu kaygısı epey önce Kant tarafından 
Estetik Yargının Eleştirisi'nde dile getirilmişti. Kant 
orada kanımca Aristoteles'i de izleyerek, sanatın— 
ürününü ya da sonucunu onun yapılan bir şey yani 
çalışma (opus) olmasıyla, doğanın işleyişinin etkisiyle . 
ortaya çıkan şeylerden ayırdeder. Buna karşılık, onun 
"sanat" olarak adlandırmaya değer bulduğu yalnızca 
eyleminin temelinde hep us bulunan bir istencin edimi 
olarak özgürce üretilendir. (19) Kant aynı yerde sanatı 
bilimden ayırmakla da kalmaz; şunları da ekler: 
"Bunların da ötesinde sanat elzanaatından da ayrılır. ' 
Birincisine özgür( ce sürdürülen iş) denir; ikincisi ise 
sınai sanat olarak adlandırılabilir." (20) 

Adorno'ya dönersek, kendisi sanat eserini izleyicinin 
göz banyosuna hizmetle, hoşlanması'm teminle 
görevlendiren sıradan ve gündelik görüşü 'banal' olarak 
nitelemekte, daha da önemlisi, bir sanat eserindeki 
öznelci öge ne denli az olursa eserin o denli iyi 
olacağmı öne sürmektedir. (21) Kanımca hem bir sanat 

17. Friedrich Nietzsche, "On the Geneaology of 
Morals," Third Essay, Section 4, Basic Writings of 
Nietzsche, Eng. tr. and ed. by W. Kaufmann (New 
York: The Modern Library, 1968): 536--537. 

18. a.g.y.: 245. 

19. Immanuel Kant, Critique of Judgement, Eng. tr. 
by J. C. Meredith (Oxford: Clarendon, 1982,1956), 
Book II, "Analytic of the Sublime," Para. 43: 163 

20. a.g.y.: 164.' 

21. a.g.y.: 18. 



eserinin ortaya çıkışının insani vesilesi olarak 
düşünülebilecek 'sanatçı' (yazar, ressam, vb.) hem de 
sanatsever-—izleyici gözönünde tutulduğunda bu nokta 
oldukça önemli. (22) 

Adorno'nun yukarıda değinilen dehâ nosyonuna bakışı 
dehâyı daha çok insanlık için gerçek ve geçerli olanı 
ifade edebilme kapasitesi olarak görmek yönündedir—-ki 
kendi sözleriyle bu nosyon XVIII. yüzyılda hemen 
herkesin kendine maledebileceği bir haslet olarak . 
anlaşılrnaktaydı. (23) Ama şu modern çağımızm 
genelgeçer anlayışı öyle mi? Günümüz sanatının 
yaratıcı dehâsı yaratım süreci içinde oluşan bir şey 
olarak değil, çoğu kez sanatçı kişiliğinin doğuştan gelen 
bir özelliği yani kerameti kendinden menkul ve her fanî 
kula nasip olmayan bir özellik olarak anlaşılmaktadır. 
Adorno'nun bir tabu haline dönüşen çağdaş bireyciliğe 
özgü bu miti sanat eserini aşağılamakla nerdeyse özdeş 
gördüğüne yukarıda işaret etmiştik. Bu nokta 
gözönünde tutulduğunda, sanatçınm modernliğin 
şımarık çocuğu olmasmı, hele bugünlerde bir meta 
olarak paketlenen 'yıldız'a dönüşmesiyle 
’tüccarlaşma'sınm nasıl içiçe geçtiğini daha iyi 
anlayabiliyoruz. 

Adorno'nun dehâ kavramını bütün bu olumsuzlamalara 
karşın kendi düşünsel sisteminden kapı dışarı 
etmemesinin en başta gelen nedeni ise, dehâmn soyut ya ' 

22. Lukacs'ın geç dönem yapıtı Estetik'de önemle 
vurgulanan gündelik dil ve yaşam (cilalarsak: 
quotidı'en) toprağından Türkçe örneklerle bu noktayı 
biraz daha açmak olası: "Birilerinin duvarına belki 
ileride kârla satarım diye astığı ünlü (!) bir ressamm 
tablosunu ille de beğenmek zorunda mıyız?" ya da 
"Yazar bu romanında bizleri kendisiyle birlikte bir 
düşler dünyasına doğru yola çıkmaya çağırıyormuş; 
bana ne yazarın kendi 'ego-trip'inden" gibi hafiften 
bilgili ya da değil, tavır koyuşlarla sırası geldiğinde 
‘ gündelik’ konuşma içinde karşılaşılır. Burada 
bugünlerde bütün dünyada ya çok ya da pahalıya 
satmasıyla nerdeyse özdeşleştirilen sanatçının ünü ve 
profesyonel “sanat eleştirisinin terörizmi “ ' 
(Hans-—Georg Gadamer, "The Universality of the 
Hermeneutical Problem," Philosophical Hermeneutics, 
Eng. tr. and ed. by David E. Linge, Berkeley: Univ. of 
California Press, 1976: 5) altında ezilin'z korkusuyla, bu 
türden gündeliğe özgü kanıları elinin tersiyle hemen bir 
yana atmak işin fazlasıyla kolayına kaçmak olur. Çoğu 
kez 'gündelik' düşüncede gömülü olmalarına karşın, bu 
türden yargılarda 'belirtisel' okunması gereken kısmî bir 
doğruluk payı vardır. Sanat çevreleri de bunu sanattan 
anlamayan cühela taifesinin cüretkârlığı olarak 
algılamayı sürdürdükleri sürece, eski kısırdöngü 
(toplumun anlamaktan aciz olduğu yaratıcı dehâlar 
efsanesi) içinde kalmaya mahküm gibi görünüyor. 

23. Adorno, a.g.y.: 244. Hatta, o dönemlerde bunun 
doğayla uyumluluğun vazgeçilmez bir koşulu olduğu da 
düşünühnekteydi. Alman ozanı Hölderlin 4 Haziran 
1799’da kardeşine gönderdiği bir mektupda şöyle 
demekteydi: “Insanm sanat ve kültür yaratma arzusu 
onun doğaya verebileceği en doğru hizmettir.” 
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da somutta hiçbir birey-sanatçıylaözdeşleştirilmemek 
koşuluyla yukarıda Levi-Strauss yoluyla değindiğimiz, 
"zorunluluk" karşısında "kendiliğindenliğin" 
koruyucusu olacağma, böylece sanatın zanaata 
dönüşerek yozlaşmasını engelleyeceğine inanıyor 
olması. (24) Bu durumda 'dehâ' aslında o dehânm 
işleyişine vesile olan insan-—eyleyicide değil, 'sanat 
yapıtmda saklı kalmaktadır. 

Ama tam bu noktada Adorno'nun yorumuna getirilen bir 
çekinceyi de tartışmak gerekir. Peter Bürger sanat eseri 
"özgürlü " (ki "kendiliğindenlik" ile birlikte gider) ve 
"zorunluluk" sentezi olarak anlaşıldığında kaçınılmaz 
olarak geride yaratan bir sanatçı-dehâmn varlığından 
söz etmek gerektiğini vurguluyor. Burada da Heidelberg 
yıllarının genç Lukâcs'ını yardıma çağırarak, (25) onun 
toplumsal bir gerçek olarak öncelikle sanat eserinin 
varlığıyla başlamakla birlikte (26) sanat eserinin 
önkoşulu olarak hiç bir zaman dehâ fikrinden 
vazgeçmediğini öne sürmektedir. Bir başka deyişle, bu 
yaklaşıma göre önümüzde duran herhangi bir sanat 
yapıtı böyle bir önkoşul, yani yaratan dehâ olmadan 
hiçbir zaman gerçekleşemez. (27) ' 

Bürger'in yorumu Lukâcs'ta kendi argümanları için 
destek arayan bir çok Batı'lı düşün insanında görülen bir 
gözardı ediş karşısında uzun süredir duyduğum 
rahatsızlığı yeniden su yüzüne çıkardığmdan ve 
konumuzu doğrudan ilgilendirdiği için sınırlı ölçüde de 
olsa üzerinde durmak zorundayım. Nedense bütün bu 
eleştirel (!) bakışlı Batı ve Orta Avrupa düşünürlerinin 
totaliterliğe karşı kıskançlıkla korumaya aldıkları şu 
"öznellik," yukarılarda değindiğim özel mülkiyet 
tabusuyla tuhaf bir uyumluluk gösteriyor. Sözüm 

24. Bu konuda ek olarak bkz. Peter Bürger, "Adorno's 
Anti-—Avantg'ardism," Telos, No. 86 (Winter 1990—'—91): 
60. ' 

25. Bürger, a.g.y.: 60. 

26. Lukacs'ın hocası Max Weber'i şaşırtan şu ünlü 
soruyu koyuş tarzı: Es gibt die Kunstwerke; wie sind sie 
möglich? Çevirisi aşağı yukarı şöyledir: " asıl oluyor 
da sanat yapıtları varolabiliyor?" ya da "Sanat yapıt 
( lar)ı diye bir şey var; bunu mümkün kılan nedir'?" 
Aynı ifadenin Lukâcs'daki kaynağı için bkz. G. Lukacs, 
Heidelberger Aesthetik (1916-4918), Georg Lukacs 
Werke, Band 17, (Neuwied——Darmstadt: Luchterhand, 
1975): 9. Ayrıca bu ifade Philosophie der Kunst 
(1912-1914) Georg Lukacs werke, Band 16, 
(Neuwied-—Darmstadt: Luchterhand, 1974)'in ilk 
bölümünde de yer almakla birlikte Almancasını bulmak 
mümkün olmadı. Ama oradaki ilk bölümün Ingilizce 
çevirisinde aynı savı bulmak için bkz. G. Lukacs, "The 
Philosophy of Art," New Hungarian Quarterly, XIII 
[No. 47] (Autumn 1972): 57. Bu noktayı daha önce 
vurguladığım bir yazı için bkz. H. Unal Nalbantoğlu, 
"Sanat Uretimi ve Çağdaş Oznenin Kurgulanışı," Bilgi 
Olarak Sanat, Olgu Olarak S_anatçı, yay. haz. Gülsün 
Karamustafa ve Deniz şengel (Istanbul: Plastik Sanatlar 
Derneği, 1992): 20. 



özelde Bürger'e değil, ama konuyla ilgili düşünürler 
genç Lukâcs'tan evrilip kopan ve bunu da açıkca dile 
getirmiş bulunan 'öteki' Lukacs'ın düşünce sistemiyle, ' 
'totaliter'liğe hizmet, katı akılcılık, vb. türünden ucuz 
eleştiriler ötesinde bir diyaloğa girmekten nedense pek 
bir kaçınıyorlar. Örneğin, dev Die E ıgenart des 
Asthetischen ya da Die Ontologie des gesellschaftlichen 
S ems ın yazarı yaşlı Lukâcs' ın bu ileri olgunluk dönemi 
yapıtlarında sergilenen görüşlerinden sanki bütünüyle 
önemsizmişcesine yahiç söz edilmez, ya da "birey" ve 
"birey-sanatç1"yı koruyan ve elbette çoğu yorumcuya 
göre pre-(ortodoks ya da değil)-Marx'cı olduğu için 
daha "yaratıcı" olduğu daha baştan önyargılanıp 
kentsoylu değerler sınavını geçmiş sayılan "genç" 
Lukacs karşısında önemsiz diye bir yana itilir. 
Kentsoylu özel mülkiyetinin ideolojik payandası Batı 
"öznelliği"ne bir noktadan sonra boyun eğmeyi 
reddetmiş bir düşünürün böylesine gizli-ortodoks bir 
modernlik ya da postmodernlik adına bozuk para gibi 
harcanmasına doğrusu insanın gönlü elvermiyor. 
Lukacs'ın yeni basımı için kaleme aldığı önsözde 
yöntemi dışında bütün savlarını reddetmesine karşın, 
Tarih ve Sınıf Bilinci nedense hep onun başyapıtı gibi 
muamele görürken, (28) bir kısım ciddi düşünürlerin 
bile 'fazla uzun' bularak okumaktan kaçmdıkları (29) 
son dönem yapıtlarında öne sürülen konumuzla 

27. Adorno'nun daha önce genç Lukâcs'ı yaşlısmın' 
karşısına çıkarması akla gelecek olursa, orada ağırlık 
noktası biraz daha farklı bir yerde, modern sanat 
yapıtlarının gerçekliği temsil etmek zorunda kalmadan 
da eleştirel işlev görebileceği, artistik tekniğin ve 
biçimsel kurgulanmanın önemi gibi noktalardadır. Bkz. 
T. W. Adorno, "Extorted Reconciliation: On Georg 
Lukâcs' Realism m Our Time," Notes to Literature, I, 
Eng. tr. by S. W. N ıcholsen (NeW York: Columbia 
University Press, 1993): 216—-240. İki düşünür 
arasındaki uzlaşmazhğın ne kadar keskin olduğu, yaşlı 
Lukacs'ın gençlik yılları yapıtı Roman Kuramı'na 1962 
yılında yazdığı önsözde görülmektedir. Bkz. The 
Theory of the Novel, Eng. tr. by Anna Bostock 
(Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1971): 22. 
Frankfurt okulu ile Lukacs arasındaki çatışmanın 
Bürger'i de içeren derli toplu bir incelemesi için ayrıca 
bkz. Peter U. Hohendahl, "Art Work and Modernity: 
The Legacy of Georg Lukacs," NeW German Critique, 
No. 42 (Fall 1987): 33--49. 

28. "Tarih ve Sınıf Bilinci"nin düşünürün öğrencisi ve 
kendisinin ölmeden hemen önce The Times Literary 
Supplement' e gönderdiği mektupta başlıbaşına bir ekol 
olarak tanımladığı (bkz. "A Budapest School," TLS, 
No. 3615, 11 June 1971. 663) Budapeşte grubunun 
üyelerinden Agnes Heller tarafından da Lukâcs' ın son 
yapıtlarına tercih edilmesi de ayrıca ilginçtir. Bkz. 
"Lukâcs' Later Philosophy," Lukacs Revalued, ed. by 
A. Heller (Oxford: Blackwell, 1983). 177. 

29. Bununla ilgili anekdot ıçin bkz. Ferenc Feher, 
Agnes Heller, György Markus & Mihaly Vajda, "Notes 
on Lukâcs' Ontology," Telos, No. 29 (Fall 1976): 166. 
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yakından ilgili savların, önemlerine karşın tartışma 
gündemine layıkıyla getirildiği pek söylenemez. 

Biz-burada modern kentsoylu entelijansiyasına' özgü 
~ temel zihniyet ve kollektif bilinçaltının unutmayı tercih 

V ' I I  ettigı yaşlı" Lukâcs' ın savlarından yalnızca birini, 
Bürger" ın bence oldukça tartışmalı yorumuyla yakından 
ilgili bulduğumuz için kısaca ele alalım. O sav da 
düşünürün ölümünden sonra basılan Ontoloji'sinin 
"Emek" bölümünde (30) Aristoteles'ten esinle her 
toplumsal varlığın kumcu atomu olarak gördüğü 'emeği' 
oluşturan, türümüze özgü iki vazgeçilmez ögeye 
ilişkindir. Her emek—gücü harcamşında olduğu gibi 
sanat eserinin üretiminde de aranması gereken bu iki 
ögeyi düşünür şöyle tanımlar: bunlardan birincisi 
toplumun nesnel koşullarının tarihsel olarak çizdiği 
sınırlar içinde eyleyicilerin önlerine diktikleri etekler 
(telos;1:£?x.0ç) ile zihinlerinde ürettikleri her türlü somut 
"ereksel tasarımlamalar" (teleologische Setzungen)d1r; 
ikincisi ıse bu erek(ler)e varmak ıçin girişilen yapma, 
yaratma, ortaya çıkarma, üretme (poiesis; nomoıg) 
süreçlerinin maddi koşullarında aranması gereken ve 
ancak eldeki olanaklar çerçevesinde ve belirli sınırlar 

. içinde harekete geçirilebilen' 'nedensel zincirler' 'dir. 
Ozellikle bu ıkinci ögenin, toplumsal etik ve 
birey--eyleyicilerin ahlâkında (31) oluşup renklenen 
birinci ögenin sonsuz çeşitlenmesine "sınır" koyucu, her 
türden öznenin başıboş her istediğini yapma özgürlüğü 
önüne set çeken bir yanı bulunduğuna burada dikkati 
çekmek gerekir. Zaten herhangi bir sanat ya da zanaatm 
tekhne (Texvn) yanı dahil, bilgi ve bilim pratiği denen 
insana özgü her tür uğraş kökenlerini emek sürecinin 
bu ikinci oluşturucu ögesinde bulur. 

Yukarıda sürdürdüğümüz tartışmayla bağlantı 
kurulduğunda, bu oluşturucu ögelerden birincisini daha 
önce değindiğimiz "özgürlük/kendiliğindenlik," 
ikincisini ise "zorunluluk" ile ilişkilendirmekte 
gecikmeyiz. ' Ayrıca belirtmek gerekir ki, ikinci 
oluşturucu ögenin hiçbir zaman tümüyle bilinememesi 
ve denetim altına alınamaması nedeniyle, hemen 'bütün 
üretim süreçleri sonuçta insan-—eyleyicileri aşar ve 
onların erekledikleri ve tasarımladıklarmdan sapma 

30. Bu bölümün İngilizce çev. için bkz. G. Lukacs, 
Ontology: Labour (London: Merlin. Press, 1978): . 

31; Bu arada belirtelim: örneğin Aristoteles’in 
Etika’sının Yunancasından da görülebileceği gibi, hem 
toplumsal töre/alışkanlıklar (€909) hem de kişi karakteri 
(n Gog) sözcüğün başındaki tek harfin yazılış farkı 
dışında aynı kökten ( etlı-) gelmektedir. Daha. fazla bilgi 
için bkz. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Kitap ~- 
(Ankara: Hacettepe Univ. Yay., 1988): s. 27, 
llO3a14--25 ; ayrıca krş. Ethics of Aristotle, Eng. tr. by 
J. A. K. Thomson (Harmondswoıth: Penguin, 1976: 90, 
91 ve dn. 2 ve l‘deki açıklamalar ve Aristotle, 
Eudemian Ethics, 1220a40—-1220b1, Eng. tr. by J. 

- Solomon, The Works of Aristotle (Oxford: Oxford 
Univ. Press, 1915): 432. Bunun yanında birey ahlâkını 
niteleyen ethikos (n Gtıcog) sözcüğü de bireyin karakteri 

' (neog) sözcüğünden türemedir. 



gösterir. Bu koca bir tarih için olduğu kadar bir 
y_ağlıboya tablonun üretimi için de geçerlidir. 
'Ozgürlük’ ile 'zorunluluk’ arasındaki bu etkileşim 
nedeniyledir ki, bütün kalburüstü modern sanat yapıtları 
onları yaratanların baştaki arzu ve ereklerinden farklı 
bir yerde burdalaşmakla (presencing) kalmazlar; sanatçı 
kişiliğinin özel ve kamu alanlarındaki sergilenişi ve 
algılanışının karşısında bu kişilikten bağımsızlıklarını 
ilan edip, izleyicinin bireyselliğini gündelik ve alışılmış 
olandan yükseklerde bir yere çekerek, parçalanmış o 
bireyselliği ait olduğu insanlıkla kısa bir an için bile 
olsa bütünleşmeye, ahlâki sonuçları da olabilecek bir 
yücelmeyi yaşamaya çağırırlar. Hocasına eleştirel de 
yaklaşmasını bilen Agnes Heller, Lukacs'ın sanat 
yapıtlarını kişinin kendi insan türüyle birliği olarak 
gördüğünü yazar. (32) Lukacs'ın der Mensch ganz 
kavramıyla iletmeye çalıştığı da budur. Yaşamının son 
iki anıt-yapıtını, bir türlü yazamadığı "et' " çalışmasına 
ön hazırlık olarak düşünmesinin ipucu da tam bu 
noktada bulunabilir.(33) 

* Kısacası, sanat yapıtı Aristoteles'in kalon'undan oldukça 
farklı duyulan bugünün 'güzellik' ve hazzını modern 
çağın tüketici öznelerine yaşatmanın ötesinde bir başka 
noktayı işaret eder ki, 0 nokta hem toplumsal etik ve 
kişisel ahlâk hem de siyasetle yakından ilişkilidir. 
Bunun gerçekleşmesi için bir sanat eserinin ille de ahlâk 
ve siyaset içerikli olması gerekmez. (34) 

Yukarıdaki tartışmayı besleyen görüşleri birbiriyle 
ilişkilendirince, "yaratıcı sanatçı" kavramı kendi meşrü 
ve dar sınırları dışında çok fazla bir şey ifade etmemeye 
başlıyor. Başta tasarımladığından farkh yerlerde 
kendini buluveren, yukarıda üzerinde durulan ikinci öge 

32. Heller, a.g.y.: 188. 

33. Modern çağda, bu denemede tartıştığımız 
hastalıktan malül olan dar estetik alamnın sırtına 
yüklenmiş "etik" ve kaçınılmaz olarak "siyaset" sorusu 
birlikte (Aristoteles'in birbirini izleyen iki yapıtını 
anımsayalım) düşünüldüğünde, Lukacs'ın ileri yaşında 
kendine yüklediği görevin önemi de ortaya çıkıyor. 
Istvan Eörsi Lukâcs'dan naklen şunları yazar: "Lukacs 
yetmiş yaşında şunu demişti: 'Yaşamımın gerçek 
çalışmasına (oeuvre) ancak şimdi başladım' ..Lukâcs 
estetiği üzerinde çalışmaya 1955 yılında 70 
yaşındayken başladı. Çevresindekilerin şaşkın bakışları 
altında kendine on yıllık bir plan yaptı; bu sürede üç 
kısımdan oluşacak çalışmasını, ek olarak da etik 
üzerine bir başka çalışmayı yazabileceğini umut 
ediyordu...Yetmişiki yaşında yeni bir onyıllık çalışma 
planı yaptı...Bu plana göre Etik, Estetik'in ikinci ve 
üçüncü kısımlarından önce gelecekti. Ama görüşlerini 
sistematikleştirmeye girişince ontolojik bir temel 
olmaksızın etikin havada kalacağını anladı. Bunun için 
etik çalışmasına kısa bir ontolojik giriş hazırlamaya 
karar verdi.. .Ama konunun kapsamı baştaki 
kavramlaştırmayı aşarak genişlemeye başladı...Planını 

_ yeniden değiştirdi...Böylece Ontoloji değişmiş planda 
ilk sıraya geçti; bunu Etik izleyecekti..." "The Story of a 
Posthumous Work," The New Hungarian Quarterly, 
XVI [no. 58] (Summer 1975): 106-—107. 

' (doğa ve toplumdaki karmaşık nedensel zincirler) 
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nedeniyle gitmek zorunda kalan sanat eyleyicilerinin 
sayısı hiç de az olmasa gerektir. Bu gerçek aynı 
zamanda da, sanatçı ya da değil, insan-—eyleyicilerin bir 
şeylerin üretim süreci içinde öğrenerek ve kendilerini 
yeniden kurgulayarak dönüştürmesi yönünde de kapıyı 
açan bir süreç olarak görülürse hepimiz biraz rahatlarız 
gibi geliyor bana. Zorunluluğun tanınması özgürlüğün 
feda edilmesi değildir her zaman. Böylesi bir ille de "ya 
o ya bu" mantığına indirgemeyelim her şeyi. Giderek 
denilebilir ki, "özgürlük" karşısına "zorunluluk"un 
çıkarılması, arı-—ideal "ikilili karşıtlıklar" üzerine 
kumlu Batı metafiziğine özgü bir düşüncedir. Bu tür 
bir maniheizmin bugüne dek bizleri ne büyük bir 
açıklığa çıkardığını ve düşün alanımızın ufkunu 
genişlettiğini, ne de olur ohnaz terennüm edilen şu adı 
var sanı yok "kurtuluş"a kavuşturduğunu pek 
söyleyemeyiz. 

Buradan da artık neden "sanat çahşması"na ve 
modernlik gereği genelde "sanat" denen toplumsal 
pratiğin işleyişine, “büyük sanatçı,’ 'yaratıcı——dehâ’dan 
daha çok önem vermemiz gerektiği konusuna yeniden 
dönebiliriz. 

Lukacs'ın Alman düşünündeki irrasyonalist akımlar 
arasına katarak mahküm ettiği Heidegger'in düşünce 
yolu ve bu düşüncenin meşrülaştırdığını düşündüğü 
nasyonal—-sosyalist ideoloji karşısındaki keskin tutumu 
bilinir. Bununla birlikte, Lukâcs'la aynı geniş ideolojik 
tabanı paylaşan Lucien Goldmann gibi düşünürlerin 
Lukacs'ın sistemi ile Heidegger'in Varlık ve Zaman'ı 
arasında önemli paralelliklerin de bulunduğuna 
dikkatleri çekmişlerdir. (35) Bu denemede 
Goldmann'ın Lukacs'ın erken ve orta dönemlerindeki 
düşünce sistemi ile Heidegger’in Die Kehre olarak 
bilinen düşünsel yol değişikliğinden önceki düşüncesi 
arasında saptadığı yakınlıkları tartışmayacağız. Onun 

34. Bu noktay1 Herbert Marcuse bir söyleşisinde çağdaş 
örneklerle şöyle somutlaştırır: "Modern sanatın 
görünüşte biçimi terketmiş sayılan çoğu yapıtı (Cage, 
Stockhausen, Beckett ya da Ginsberg'inkiler gibi) 
gerçekte büyük ölçüde entellektüel, konstrüktivist ve“ 
biçimsel ürünlerdir. Ve inanıyorum ki bu gerçek, 
anti-sanatın artık bittiğine ve yeniden biçiıne 
dönüldüğüne işaret etmektedir. Sanatın bu 'evrensel' 
öneminden dolayıdırki devrimin anlamının Brecht'in 
açıkça siyasi polemikleri yerine en mükemmel 
dizelerinde, ya da Bob Dylan 'ın propagandist 
manifestolarmdan çok en ruhlu ve sonuna dek kişisel 
şarkılarında ifadelendirildiğini görürüz. Brecht'in de 
Dylan 'ın da mesajı aynıdır: siyasi içeıiğin hiç 
bulunmadığı durumda bile, yitip gidecek bir an içinde 
bile olsa, kuıtulm uş bir dünyanın imgesi ile 
yabancılaşmış bir dünyanın verdiği acı. Böylece, estetik 
boyut belirli bir sınıf çıkarının sözcülüğünü yapmadan 
da siyasi ve devrimci bir değer kazanmaktadır." 
"Dialogue With Herbert Marcuse," Dialogues With 
Contemporary Continental Thinkers: The 
Phenomenological Heritage, ed. by Richard Kearney 
(Manchester: Manchester University Press, 1984): 
79—-80. 



arasında saptadığı yakınlıkları tartışmayacağız. Onun 
yerine, konumuz açısından daha__önemli olduğunu 
düşündüğüm, Die Eigenart des Aesthetischen in yazarı 

. yaşlı Lukacs ile bir ölçüde Heidegger, ama ağırlıkla 
Gadamer arasında kurulabilecek bazı paralellikleri bir 
ölçüde irdelemek bence daha önemli. 

Bir kere, Lukacs'ın Die Eigenart des Asthetischen inde 
estetik yansıtımın ancak "gündelik" 
(alltâglich/quotidien) yaşam ve düşünceden 
uzaklaşarak, kendi homojen düzlemini kurmasıyla 
mümkün olabileceği vurgulanır. Başka tür 
uzaklaşmayla oluşan bir diğer homojen yansıtım alanı 
da bilimdir. Ama toplumsal birer pratik olarak “estetik’ 
ve “bilimsel’ yansıtım alanlarının gündeliğin alanından 
uzaklaşmaları ve özalanlarında işleyişleri arasındaki 
önemli bir farklılığa da işaret eder Lukacs. Gerçekliğin 

— bilimsel yansıtımı ne denli insanbiçimcilikten arınmak 
zorundaysa, estetik yansıtım da tersine o denli 
insanbiçimci olmak zorundadır. 'Yansıtım' 
(Wiederspiegelung) sözcüğünün çok sık içine düşülen 
sıradan yanlış anlaşılmasına yol açmamak için eklemek 
gerekir ki, ne Lukacs ne de bu noktada onun argümanını 
izleyen biz, her iki alanda da kullanıldığında sözü geçen 
sözcükten gerçekliğin basit bir fotografik imgesini 
anlamıyoruz. (36) 

Bu nokta bir kere açıkhğa kavuşturulunca, Lukacs’ın 
sanat eserini salt'toplumsal ve tarihsel belirlenimlerin 
ürünü olarak görmekle yetinmediğini de eklemek 
gerekiyor. Bir yapıtı sanat eserine dönüştüren eşas öge, 
onun, hem de "şimdi ve bu noktada" (hic et nunc) 
bizlere insanlığımızı yaşatması, bir anın o kısa 
sonsuzluğu içinde de olsa kentsoylu öznelliğirnizi 
türümüz içinde eritmesidir. Lukacs'a göre, nasıl ki bilim ' 
gerçekliğin bilincine varmaktır, sanat da insanhğın 

35. Lukacs'ın bu tutumunun en belirgin örneği olarak 
bkz. The Destruction of Reason, Eng. tr. by P. Palmer 
(London: The Merlin Press, 1980): 489—-51 1. Lucien 
Goldmann'ın bu iki zıt düşünür arasındaki ortak paydayı 
Heidegger ile Heidelberg günlerinin Lukâcs'ı arasında 
bir düşün köprüsü olarak gördüğü Emil Lask'da bulma 
yönündeki yazı ve derslerinin bir derlemesi için bkz. 
"Lukacs and Heidegger," The Philosophical Forum, 
XXIII/ 1--2 (Fall--Winter 1991--92): 20—-25; ayrıca, 
Lukacs and Heidegger: Towards a New Philosophy, 
Eng. tr. by William Q. Boelhower (London: RKP, 
1977). Ayrıca bkz. Istvan Feher, "Lask, Lukacs, 
Heidegger: the problem of irrationality and the theory 
of categories," Martin Heidegger: Critical 
Assessments, Vol. II: History of Philosophy, ed. by 
Christopher Macann (London and New York: 
Routledge, 1992): 373--405. 

36. Ne Widerspiegelung ne de Abbild kavramları, 
insanbiçimci olsun ya da olmasın, gerçekliğin basit bir 
fotoğrafik kopyasına indirgenemezler. Bu gündelik 
yaşamın amorfluğundaki yansıtım için olduğu kadar din 
ve büyü alanlarında da geçerlidir. Yansıtım faaliyeti 
bütünüyle edilgenlikten uzaktır; çünkü aktif bir tutum 
alış, Verhaltung içerir. 

bireyleri yoluyla kendi bilincine varışıdır. Estetik 
yansıtımın insanbiçimciliği burada gizlidir; sanat eseri 
koca bir insanlık geçmişini dönüştürerek, yaşanan bir 
'şimdi'ye sıkıştırır. Geçmişin koşullarında üretilmiş bir 
sanat eserinin karşısında, ya da onunyeniden-—icrasını 
deneyimimizde yaşarken (37) zaman açısından onunla 
aramızdaki uzaklığın bütünüyle bilincindeyizdir. Gene 
de gündeliğe batmamış, aktüele ödün vermeyen 
‘ gerçek’ bir sanat eserinin açtığı bir "dünya"dır bizi 
çağıran. Dar bir zaman süresi için bile olsa, bütün - 
benliğimizi sarıp bizi modernliğe batık öznellik ve 
öznelciliğimizin dışma davet etmektedir. Çünkü burada 
sözü edilen biziz, biz 'insanlık'tır. (nostra causa agitur). 
Buradan Rilke'nin kategorik olmayan buyruğuna kıl 
payı kalmıştır: "Yaşamını değiştirmelisin! " (38) 

Sanıyorum, bu son nokta Lukacs ile Heidegger ve 
özellikle Gadamer arasındaki en belirgin ortak 
noktalardan birini oluşturmaktadır. Ozellikle de, 
Lukacs ile Gadamer arasında... Bunun nedeni, her iki 
düşünürün de Heidegger’e özgü modern sanat deneyimi 
karşısmdaki ödünsüz tutum alışdan daha farklı olarak, 
öznel deneyimlere indirgenerek bir parçası 'estetik' 
denen bir alana sıkışmak zorunda kalan parçalanmiş 
modern toplumsal yaşamın bir bütünlük içinde yeniden 
nasıl kurgulanabileceği üzerine kafa yoruyor 
olmalarıdır. Buna karşılık, Lukacs ile Gadamer estetik 

37. Burada en azından klasik ve modern müzik prova ve 
icralarını koşullayan kapitalizm ve kültür endüstrisine 
özgü kurallar açısından bir çekinceyi de akılda tutmak 
koşuluyla... Ornekler için bkz. Frank Zappa (With P. 
Occhiogrosso), 'The Real Frank Zappa Book (NeW 
York: Pan Books, 1990) : özellikle "The Anthr0pology 
of the Symphony Orchestra," l42--145; 185--186; 
"Bingo! There Goes Your Tenurel," 189-—l94; "The 
Economics of Artistic Freedom," 204——208. Zappa bir 
yerde şöyle der: "Amerikalıların müziği 'tüketiş’ tarzı 
kahve sehpalarında müziği terkedişleri ya da yaşam 
tarzları için bir tür duvar kağıdı gibi kullanmalarıyla 
yakından ilgilidir...-- [müzik] nasıl ve niçin yapıldığı 
düşünülmeksizin öylesine tüketilir. Durum böyle 
olunca da, iş satışa geldiğinde vurgu sahnede takınılan 
persona'nın şişirilmesinden başka bir şey olmayan, 
sanatçının sahte—kişiliğine kayar." (224). 

38. Bu noktayı Türkçede irdeleyen kısa bir yazı için 
bkz. benim "Nostra Causa Agitur," Arredamento No. 
56 (Şubat 1994/2): 110—111. Yukarıda Aristoteles’e 
boşuna gönderme yapmadım (yeniden bkz. dn. 28). 
Eğer toplumun etik dokusu ile kişi karakteri ve ahlâkı 
arasındaki sürekliliğin varlığı ya da modernlik ötesine 
doğru' 'toplum’ kavramıyla birlikte yitimi ya da 
yeniden kurgulanması söz konusu ise, bunun kaçınılmaz 
siyasi doğurguları olacaktır. Gene de günümüzde sanat 
eserinin (örn. müzik) kişiye bu yönde yaşamını 
değiştirmesi telkininde bulunmasının önemini fazla 
abartmamak gerek. Buna aymış olanlar yalnızca sanat 
kuramcıları değil, bilinçli “rap”ciler de... Ornek olarak, 
MTV Unplugged serisinde izlenebilecek “Arrested 
Development” grubunun icrasının ya da aynı icranın 
audio-kaseti sonunda söylenenler dinlenebilir. 
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deneyimden toplum ve siyasete çok farklı hatta birbirine 
taban tabana zıt yollardan gitmeye çalışıyorlar. Estetik 
deneyimin bütün güdüklüğüne karşın modernlik 
koşullarında şimdiki toplumsal varoluşu sorgulamak ve 
alternatifini aramak açısından etkin bir platform olduğu 
düşüncesi salt bu” iki düşünürle de sınırlı değil elbette 
(39) 
Bu arada, Heidegger'in çağımız sanatından örnekler 
kullanırken bile modern sanat üzerine o 
ehlileştirihnemiş düşüncesi üzerinde biraz durmamız 
yararsız olmayacaktır. Heidegger'in gözünde ne 
modernliğin estetik alanına tutsak sanatçılar ne de 
sanatın hitap ettiği özneler önemli değildir. Herşeyin 
çerçevelere oturtulup sayılara indirgendiği, kendinin 
özerk ve nesnelerin efendisi olduğu yanılsamasıyla 
yaşayan insanın da tıpkı diğer nesneler gibi 
hammadeye, alınıp satılabilir ve pazarlanabilir bir 
metaya dönüştüğü modern çağda sanat ister birey 
düzeyinde yaşansın ister grup, topluluk, ya da 
kalabalıklar düzeyinde, 'öznel deneyim' olmanın ötesine 
geçemez. Bilinen yazısımn "Sonsöz"ünde bu noktayı 
belirgin olarak şöyle öne sürer: "Buraya dek tartışılan 
şeyler sanat denen bilmeceyle (muamma ?) [das Rdtsel 

' der Kunst] ilgili olup, bu bilmeceyi çözdükleri 
iddiasından uzaktırlar. Esas görev burada bir bilmece 
olduğunu görmektir. 

Sanat ve sanatçı [artık] uzmanlaşmış düşünceye konu 
olduğu zamandan beri bu düşünceye estetik denildi. 
Estetik, sanat çalışmasını bir nesne, aisthesis’in yani en 
geniş anlamıyla duyularla kavrayışın nesnesi olarak ele 
alır. Günümüzde bu kavrayışa deneyim adını veriyoruz. 
Insanın sanatla deneyim yaşayarak sanatın doğası 
hakkında bilgi edinileceği sanılıyor. [Bu yaygın 
anlayışa göre] yalnızca sanatı takdir etme ve ondan 
zevk almanın değil, sanat yaratınıının da ölçü ve 
kaynağı deneyimdir. Her şey bir deneyimdir [bu 
durumda]. Ama belki tam da deneyim unsuru [ _c_las 
Element] içine çekildiğinde ölmektedir sanat. Oylesine 

39. Tam bu noktada sözü edilmesi gereken bir başka 
düşünür de Herbert Marcuse'dir. Yaşamının son yapıtı 
"Estetik Boyut" (The Aesthetic Dimension, Boston: 
Beacon Press, 1978) ve değişik söyleşilerinde 
düşünürün ana savı modernliğin boyunduruğundaki 
diğer yaşam alanlarında kurtuluşçu eğilimlerin artık 
yeşeremediği, bu eğilimleri halen bir ölçüde barındıran 
tek alanın estetik deneyim olduğu yönündedir. Daha iyi 
bir toplumun sihirli formülünü veremez estetik. Bu 
alandan siyasete doğrudan bir geçiş de yoktur; tersine, 
estetik gerçeklikle içiçe kalarak siyasete ve ' gerçeklik 
ilkesi'ne karşı biçim (ve onunla özdeş içeriğini) 
kıskançlıkla koruduğu ölçüde daha iyi bir topluma geçiş 
umudunu besler. Doğrudan siyasete koşumlu sanatın da, 
biçimi yadsıyan anti—sanat akımlarının da bu gücü 
yoktur. . 

40. Almancası: "Der Ursprung des Kunstwerkes," 
Holzwege (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
1.952): 66. İngilizcesinde: "The Origin of the Work of 
Art: 'Epilogue'," Poetry, Language, Thought, Eng. tr. 
by Alfred Hofstadter (New York: Harper & Row, 
1971): 79. 

yavaş bir ölüm ki bir kaç yüzyıl alıyor." (40) 

Oysa Heidegger için Batı Metafiziğinin içinde 
bulunduğu 'unutum'un da belirtisi olan mutlak 
"Hakikat" saplantısı yerine, 'çalışma niteliğiyle' sanat 
çahşmasının önümüzde sürekli yeniden açılan 
kapalıhklara, Varlık gizine olanak tanırnasıdır esas 
önemli olan. Heidegger eski Elenlerden ödünç bir 
sözcükle bu açılış/oluş(lar)a aletheia (OÜmGEtoc ) adını 
veriyor. Eskinin bütüncül dünyasındaki zanaat 
faaliyetinin '(tekhne; Texvn) yerine güdük bir ikame 
olan modern çağın sanatı ortaya koyduğu örnekler 
yaratılımşlık/üretilmişlikleriyle qiesis; nomo'tg) 
acaba bir yanda sanatçı denen insan—vesileyi sanatı 
koruyanlarla ilişki içinde yeniden-—kurgulanmaya 
zorlayabilecek, öte yanda da estetik alanının bir türlü 
kapsayamadığı yaşamın bizzat kendisinin esin(ti) ve 
nabzıyla (poesy) sanat olduğunu modern bireye 
gösterebilecek güçte midir? Ama erk istençli 
Insan-Ozne'ye tapınan 'öznelcilik' meseleyi böyle koyan 
görüşe kulaklarını tıkamıştır. "Modern öznelcilik," der , 
Heidegger, "yaratımı, onu kendine egemen bir öznenin 
dehâsının işleyişi gibi görerek anında yanlış yorumlar." 
(41) 
Heidegger'in heterodoks sanat anlayışının modern çağın 
siyasal pratiklerine uzanan önemli, hatta onun gözünde 
uzandığı kadarıyla çok sakıncalı bir yanı bulunduğuna 
şimdiye dek çok düşünür dikkatleri çekti. Büyük önem 
taşıyan bu noktayı olası bir başka yazıya erteleyerek, 
eskinin cemaat yapı ve yaşam biçimlerinin yokolduğu 
günümüze özgü unufak kentli ve kapitalist yaşamda, 
modern sanat gene de bir şeyler başarabilir mi sorusunu 
biraz daha kurcalayıp yazıyı yanıtsız kapatacağım. 

Buraya kadarki tartışmadan anlaşılacağı üzere, sanat 
eserini ve sanat eserinin yaratılma/üretilme sürecini 
hem sanatçıya hem de izleyiciye öncelemiş 
bulunuyoruz. Cemaat yapılarınm çöktüğü, kullanıma 
dönük nesnelerin ve bu arada insanın emek—gücünün 
yaygınlıkla metalaşarak değişim değerlerine dönüştüğü, 
sermaye egemenliği altındaki şu dünyada sanatçıların 
işi zordur. Çağımızda eskinin egemenlerine kapılanana 
dek gezgin, marjinal düşünce insanlarının yerini nasıl 
modern kentliliğe özgü, ondokuzuncu yüzyıl sonlarında 
adına 'entellektüel' denmeye başlanan yeni bir görece 
yüzergezer (42) marjinal toplumsal tip almışsa, lonca ve 
cemaat bağlamlarının dağılması sonucunda yokolmaya 
yüz tutan usta zanaat adamlarının arkalarında bıraktığı 
' güzellik' boşluğunu da doldurınada zorluk çeken yeni 
bir marjinal toplum tipi ortaya çıkmıştır. Tersine söylem 

41. a.g.y., İngilizcesinde: 76. 

42. Bu sıfatı bilerek, Karl Mannheim'ın modern çağın 
artık tutunacak dalı kalmamış düşün insanlarının temel 
niteliği olarak vurguladığı "das [relative] 
freischwebende Intelligenz" karşılığı kullanıyorum. 

’ "Zaten Mannheim bu sıfatlandırmayı genelde düşı'in ve 

86 

sanat insanlarım da kapsayacak genişlikte kullanıyor- 
gibidir. Bkz. Karl Mannheim, Ideology and Utopia, 
Eng. tr. by Louis Wirth & Edward Shilsv (New York: 
Doubleday, 1936): 153——l64. 



ve girişimler olmasına karşın, bu toplum tipinden 
modernliğin bireyleşme ve bireycileşmesine baştan 
mahküm, dolayısıyla kalıcı topluluklar oluşturmaya 
daha baştan yatkın olmayan 'modern sanatçı'yı 
anlıyorum. 

Kuşkusuz her iki toplumsal tip de yekdiğerini 
dıştalamıyor. Eğer özellikle eğitim ve kültür alanında 
devletin resmi kurumlarının sağladığı sınırlı, buyurgan 
ve kırılgan himaye ve güvencenin dışında kalmışlarsa, 
her iki toplumsal tip de ürünleri için 'alıcı' ve aracı 
bulmak, yapıtlarına değer veren toplulukları kendileri 
oluşturmak zorundadırlar. (43) Böylesi bir çabanın 
Önüne çıkan en büyük engel ise, belki de kaçınılmaz bir 
yanılsama gereği yitik geçmişin zihinsel kalıntısıyla 
cemaat sanılan sanatçı/sanatsever topluluklarının 
gerçekte heterojen bir güdülenmeler, beğeniler, fikirler 
spektrumu sergileyen 'modern birey'lerden oluşmasıdır. 

Modernlik parasının öbür yüzünde Nietzsche'nin bağıra 
bağıra dikkatleri çekmeye çalıştığı 'sürüleşme' 
bulunmasaydı böylesi bir bireysel farklılaşma tam da 
düşün ve sanat insanlarının istemine yanıt veren bir ' 
durum ortaya çıkarırdı. Modern çağda 'insan 
kaynakları' olarak ekonomi, siyaset ve ideolojinin 
mobilizasyonunun 'girdi'si durumuna dönüşen insan, 
aynı zamanda çok güçlü ideolojik uyarıcılar 
bombardımanı altında, "evrensel bir tekdüzleme 
süreci"nin (44) de nesnesi haline gelmiştir. Buinsanın 
herkesten ve kendinden farklılaşma güdüsü sürekli 
olarak kışkırtılırken, gerçekte bunu pazara uygun 
tekdüze kategoriler çerçevesinde yapması da 
istenmektedir ondan. Bu denli bir edilgenliği özgürlük 
yanılsaması altında yaşayan modern sürünün bireyleri 
kalburüstü her modern sanat eserinden beklenen 0 ünlü 
çağrıyı bırakın dinlemeyi, duyabilmekte midir artık'? 

Hem Lukacs hem de Gadamer'in gözünde, ister modern 
ister modern-öncesinin olsun, emek ürünü niteliğiyle 
yaratıcısından kaçınılmaz olarak bağımsızlaşan her 
büyük sanat yapıtı yaşamımızı sorgulama ve değiştirme 
çağrısını yapmaktadır. (45) Gene de Gadamer teslim 
ediyor ki, giderek uyuşmuş modern tüketici ınsanın, en 
azından sanat eserinin gerçekte dile getirdiğinin aslında 
"Biz insanlık," yani kendisi olduğuna ayabilmesi ıçin, 
örneğin bir tabloyu metin gibi okuınası, resmin yaratıcı 
dilini deşifre ederek 0 dilin önünde açmakta olduğu 
mekânı farketmek uğruna etkin ve sentetik bir çabaya 
girişmesi gerekmektedir. (46) Bu zorluğu Gadamer 
şöyle dile getirir: "Biı şey oldukça kesindir. Bir resmin 
tıpkı çıplak ya da ınsan eliyle biçimlendirilmiş doğayı 

43. Sanat ve yazının günümüzdeki pazarlaşması ' 
düşünüldüğünde bana fazla ıyimser görünen Gadamer'in 
şu sözcükleriyle:' ( s )anatçı ar tık cemaat adına 
konuşmamakta, kendini ifadelendiı diği ölçüde kendi 
cemaatini biçimlendiımektedir." Bkz. Hans—-Georg 
Gadamer, "The Relevance of the Beautiful," The 
Relevance of the Beautiful and Other Essays, Eng. tr. 
by N. Walker, Intro. by R. Bernasconi (Cambridge: 
CUP, 1986 [Almanca orij. 1977]): 39. 

44. a.g.y., 36. 
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gündelik deneyimimiz içinde yaşadığımız gibi 
görüntülediği yolundaki safdil varsayım temelden 
çökmüştür. Artık K übist ya da soyut ( nonobjective ) bir 
resmi tek bir bakışta, edilgin bir gözatmayla 
göremiyoruz. Kanvas üzerinde görünen değişik 
düzlemlerin anahatlarını senteze ulaştırmakiçin etkin 
bir çabaya girerek kendimizden katkıda bulunmak 
zorunda kalıyoruz." (47) 

Dolayısıyla, 'sanat-olarak-yaşam'ın kendi içinden doğan 
güçlerin basıncıyla parçalanarak kutsallığını yitirmesi 
sonucunda yaşamın bir cephesi artık estetik deneyim 
düzeyine sıkışmak zorunda kalmış olsa bile, günümüzde 
başarılı sanat çalışmasından yayılan şokun yaşamın 
bütünlüğünü duyurmak açısından ne denli önem 
taşıdığını hala vurgulayanlar var. Başarılı bir sanat 
eserinin izleyici üzerinde belirli bir 'şok etkisi' yarattığı, 
en azından izleyiciyi kendisiyle bir diyaloğa zorladığı, 
bunun da salt modern sanat yapıtlarıyla sınırlı 
kalmayarak bütün büyük sanat çalışmalarının temel 
niteliği olduğu öne sürülüyor. Bu şok ve içerdiği 
buyruğun 'gündelik' olanın sıradanlığını yaşayan bireyi 
nasıl anlık bir darbeyle rayından çıkardığı, kişiyi hep 
bildiğini, tanışık olduğunu sandığı şeylere nasıl bir anda 
yabancı kıldığı, böylece onu öznelliğinin daracık 
bağlamı dışında bir maceraya atılmaya zorlayarak 
içinde devinip gittiği modern yaşam bağlamını 
sorgulamaya ittiği, dolayısıyla tarihsel olarak 
belirlenmiş toplumsal varhğm ontik (ontolojik değil) 
hakikatına ulaşma olasılığmı yarattığı savı da aynı 
vurgunun bir başka boyutu. (48) 

Yazının başında değinip geçtiğim 'asgari. genelleme'nin 
yaşamın tümüyle özdeşleşmesinin önemi bu noktada 
daha da belirginleşir. Tek tek başarılı çalışmalar 
yoluyla _ve üreticisinin öznelliğine ille de gönderme 
yapmak zorunluluğuna girıneden, tüm bir yaşamın 
hemen her noktasına nerdeyse gözü kapalı ulaşabilecek, 
elini uzatsan dokunabilecek duruma gelebilmenin _ 
coşkusu... . 

45. Lukacs bu noktayı Die Eigenart des âsthetischen 
(N euwied: Luchterhand, 1963) Band I'de bir kaç kez 
önemle v'urgular; bkz. 26, 529, 620. Agnes Heller de bu 
yapıtı tanıtma yazısında Rilke'nin dizesi üzerinden aynı 
noktaya dikkatieri çeker; bkz. "Lukâcs's Aesthetics," 
New Hungarian Quarterly, VII [No. 24] (Winter 
1966): %. Gadamer de orada (Da) bağımsızlığıyla 
duran başarılı sanat çalışmasının karşısında, gündelik 
yaşama özgü, alışılagelmiş herşeyin askıya alınmaya 
zorlandığını belirterek Rilke'yi yineler: sanat eserinin o 
açıklanamaz, coşku yanında ürkünçlük dolu şoku 
yalnızca 'Burada sözü edilen sensin! ' demekle kalmaz; o 
sessiz diliyle ’Yaşamını değiştirmelisin." diye de 
seslenir. Bkz._Hans-—Georg Gadamer, "Aesthetics and 
Hermeneutics," Philosophical Hermeneutics, Eng. tr. 
and ed. by David E. Linge (Berkeley: UC Press, 197?): 
100, 101, özellikle 104. 

46. Gadamer, "The Relevance...": 27. ' 

47. a.g.y.: ”8. 



Ama sanatçı imzasına indeksli eserlerin izleyicide 
yarattığı modern bireymerkezci sarhoşluklar, geride 
kaldığı daha geçen yüzyıl başlarında Hegel tarafından 
deklare edilen tüm yaşamın sanat oluşu yerine ne 
ölçüde geçebilir ki? Kaldı ki kapitalizmin 
güncelliklerinde başarılı eser görünümü kazanan ya da 
kültür endüstrisince paketlenerek bu görünüm 
kazandırtılan yapıtlar, varolan durumu incelmiş 
tekniklerle eleştiriyor bile olsalar, gerçekten öyle 
midirler? Horkheimer 1940'lardan başlayarak hep 
kuşkuyla yaklaştığı bu durumu yazın üzerinden giderek 
.şöyle.dile getirmekteydi: 

"Ister içgüdüyle ister geçerakçe işleyiş böyle diye pazarı 
gözeterek tasarlanan güncel yazın düzene hizmet eder. 
Karşıt fikirbile arındırılarak düzenin bir parçası haline 
getirilir. [Iktisadi] büyüme döneminde denetim altında 
yönlendirilen tüketicilik ve kültürel malların tüketimi 
herşeyin yerine geçmeye hazırdır. Toplumun ileri 
dönemleri bütün kültürel konularda aynı anda kurnaz 
ve iddiasız, alçakgönüllü ve doymak bilmezdir. Bu 
özelliğiyle de antik çağın çöküş dönemine benzer. 
Muhalif eleştiriyi, olumsuzlayıcı sanat ve direnişi bile 
tezyinat olarak kendine maletmeyi becerir. Tarihsel 
durum gerçekte insanı harekete geçmek yönünde 
esinlendirici eserlere ne denli az şans tanırsa yayın 
[cılık] önündeki engeller de o denli az oluyor. [Buna 
karşın] yazar ne denli çok titizlik gösterirse 
yazdıklarının etkisi de o denli önemsiz." (49) 

Bu nokta gözönünde tutulduğunda, sanat yapının 
'burdalaşması'nın getirdiği varsayılan modern birey 
üzerindeki 'şok etkisi'nin özneyi hazırlıksız yakalayarak, 
onun sürpriz karşısındaki olağan gardını yukarıda sözü 
edilen değişme olasıhğma yol açacak biçimde 
yıkabilmesi kapitalist uygarlığın yeni eğilimleri, 
özellikle iş dünyasının sanat olarak referans gönderilen 
her şeydeki kârlılığı keşfetmesiyle giderek zorlaşıyor 
gibi. Ayrıca biliyoruz ki, modern sanat alamnda 
kentsoylu duyarsızlığını çökertmek yönünde epeydir 
'şok etkisi'ne başvuruldu. Ulkemize de ithal edilerek, 
'self—promotion'lara da hizmet edecek şekilde 
tezgâhlanan bu tür girişimler Batı'da kanıksandı artık. 

' Batı'da bunun tipik örnekleri olarak beyaz perdeden kan 
damlatan şiddet içerikli filmleri, hatta şiddeti 'grotesque' 
noktalara götürerek kültür endüstrisine ve özellikle 
medya'ya toplumsal eleştiri yönelten iddialı yapıtları 
bile gösterebiliriz. Burada bile yönetmenler bireyler 
sürüsünün gündelik yaşamlarında nerdeyse burun 

48. a.g.y.: 37--38. Bu süreci Gadamer'deki 'buyruk' ve 
sanat çalışmasıyla izleyici arasındaki 'diyalog' 
kavramlarıyla bağlantılandırarak irdeleyen bir örnek 
çalışma için bkz. John Pizer, "Diktat or Dialogue? On 
Gadamer's Concept of the Art Work's Claim," 
Philosophy and Literature, XII/2 (October 1988): 
272-~279; özellikle 272—273. 

49. Max Horkheimer, "Schopenhauer Today," The 
Critical Spirit: Essays in Honor of Herbert Marcuse, 
ed. by Kurt H. Wolff & Barrington Moore, Jr. (Boston: 
Beacon Press, 1967): 56. 
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buruna yaşadıkları olgular nedeniyle sonunu baştan 
bildikleri görsel anlatıları ne denli iyi sanatsal 
tekniklerle donatırlarsa donatsınlar, çoğu kez bilinen 
şablonlara uygun 'eğlentiler' sunmanın ötesine pek 
geçemiyorlar. Horkheimer'in daha 1940'11 yıllarda 
A.B.D.de "kitle kültürü"nün gelişmesini kaygıyla 
izlerken farkettiği gibi, şimdide ya da gelecekte olması 
düşlenen eleştirel izleyici tipinin oluşmasının önünde 
bugün çok daha ciddi engeller var. 

Modern toplumların hemen her kesimine egemen 
kentsoylu duyarsızlığının kalınlaşmasında büyük payı 
olan kültür ve sanatın artık bilinen endüstrileşmesinin 
ve pazarlama teknilderiyle satışa sunuluşunun yanında 
bir başka yeni gelişmeye de tanık olmaktayız; hem de 
yaşamın yeniden sanatlaştığı yanılsamasına yol açma 
olasılığı yüksek yeni bir gelişmeye. 0 da son 
zamanlarda pazarlanan tüketim mallarına sanatsal 
görünüm kazandırılması ya da en azından bu malların 
(örneğin konfeksiyon) sanat alanına gündeme yapacak 
biçimde üretiliyor olmaları. (Bu konuda küçük bir örnek 
için yazının sonuna dek sabretmeniz ricasıyla...) 

Bu denemede, yeryüzünün sınırlı bir alanında (Avrupa, 
Batı) geçen uzun bir tarihsel-—toplumsal sürecin 
sonunda ortaya çıkan "modern sanat"a egemen anlayışın 
sergilediği bir "malaise"e işaret etmek istedim. Sürekli 
huzursuzluk kaynağı olan bu "malaise," yani 
"öznelcilik," yaşam şiirinin artık duyulamadığı 
zamanlarda ortaya çıkmış belki de kaçmılmaz bir 
aldanma, dahası tabu niteliğiyle irdelenmeye çalışıldı. 
Ama öte yandan bir çok alanda tutsağı olduğumuz bu 
tür tabulardan ve onları güden, meşrülaştıran 
anlayışlardan ciddi rahatsızlık duyulduğu da bir gerçek. 
Eğer bu sorunun aşılması yönünde çaba gösterilecekse, 
herhalde alışılagelmiş "ikili" (binary) karşıtlıklar 
dışında ve belki de ötesinde düşünmeye çalışmamız 
gerekecek. Bu arada, örneğin, tezyinata dayanan Islam 
s(z)anatlarının da ötesinden dolaşarak, başka tarihsel 
uygarlıkların s(z)anatlaıını ve onları üreten egemen 
anlayışları kendi sınırları ve burdalaşımlarıyla anlamaya 
ve sorgulamaya girişmek de zorunlu olacak. Şimdilik, 
tıkanmış bir Batı'dan çıkan, Batı'yı izleyen ya da aynı 
ölçüde modernlik ürünü saydığım şimdiki Islamcı 
düşünceler ancak bu huzursuzluğu dile getirerek 
heterodoks adımlar attıklarında yeni ve ilginç düşün 
parıltıları sunabiliyorlar. 

Her neyse... bir yanda bazılarımız bu yönde girişimlere 
kalkışırken, öte yanda da öznelciliğin sözde-koruyucu 
kalkanına sığınmayı seçmiş bir çok sanatçı 
sanatçılıklarını, eleştirmenler hassas 'öznel' dengeler 
üzerine kurulu değerlendirmelerini, sanatseverler de 
alışageldikleri sanatı tüketiş tarzlarını daha uzun süre 
'gündelik' yaşamın uzağından ve/ya da tam göbeğinde 
sürdürecekler. Endişeye mahal yok; 'yaratıcı sanatçı,' 
sanat eserinin 'yaratılmışhğı' vb. ifadeler de hemen 
yarın dillerden düşecek değil. Bu yazıda vurgulanan 
esas nokta, sanat alanında tam bir tabu gibi işleyip çoğu 
sanatçı tarafından da içselleştirilen, sanat eserini sanatçı 
imîaSına indeksleyici şu özneye—indir'gemeciliğin kendi 
meşrü sınırları dışında çok fazla gözlerde 
büyütülınemesi gereken çağdaş bir masal olduğu idi. O 



kadarina dikkatleri çekmek de, metalaşmış ilericilikler 
dahil, modernliğimize egemen 'değişim değerleri' 
dünyasıyla sözleşme imzalamaktan olabildiğince uzak 
kalmaya özen göstererek, yukarıda değinilen kısırdöngü 
ve açmaz dışına çıkmak çabasına girişenlerin meşrü 
hakkı sayılsın artık... (Nerde kalmıştık üstad? Ha, 
hatırladım... Zaten 0 şiir yazmayı bilmez!) 

...ve de yazıyı bitirirken: 

Günlerden 20 Kasım 1994, Pazar. Yazımm sürdüğü 
günlerde halâ bitmeyişinin getirdiği kaygıyla bölüme 
doğru yürümekteyim. Yanlarından geçmekte olduğum 
kızlardan birinin giydiği ithal anorağm sırtındaki 
logo'ya gözüm takılıyor. "Eeee...n'olcek," diyeceksiniz, 

_ "bugünlerde herkes reklam panosu gibi dolaşmıyor 
mu?" 

Hiç canım, biz de. bir şey demedik zaten. Kızın 
sırtındaki logo'nun çevresinde 

CHARLES BAUIDIEILAHIRIE 
HOUSE 01F POIESYÖO) yazıyordu da. .. 

50. Şu anda tam anımsamıyorum, "House" mu., yoksa 
"Company" mi yazıyordu. Ama ister bir moda 'Evi' ya 
da onun 'product line'larından biri olmuş ne farkeder ' 
ki.. Hepsi de sonunda pazar tanrısına ibadet eden birer 
şirket olarak iş görmüyorlar mı zaten? 

”8.9 



SANAT VE TABULAR 
Yaratıcılık, Kültür ve 'Sınırlar' 
SANART İkinci Uluslararası Sempozyumu 

Ankara, 4-6 Mayıs 1995 

Türkiye'de sanat etkinliklerini desteklemek ve sanat 
algısını zenginleştirmek amacıyla kuruhnuş olan 
SANART Derneği, 4-6 Mayıs tarihleri arasında 
Ankara'da gerçekleşecek ve sanat, sanat eleştirisi, 
felsefe, estetik kuramı, tarih, mimarlık ve kültür 
alanlarında uzman çok sayıda Türk ve yabancı konuğu 
bir araya getirecek uluslararası bir sempozyumun 
hazırlıklarını sürdürmekte, ayrıca, sempozyumla 
eşzamanlı olarak izlenebilecek bir dizi çağdaş sanat 
etkinliğinin düzenleyiciliğini de yürütmektedir. 

'Sanat ve Tabular' Sempozyumu 
Ankara, 4-6 Mayıs 1995 
Çağdaş kültürün ilkesi olan özgürlük, bir yandan 
çoğulculuğa ivme sağlamış, aynı zamanda, değerler 
sisteminde parçalanmalara neden olmuştur. Bu olgu 
çeşitli kimlik bunalımlarına yol açmış ve yeni baskı ve 
sınırlamalarla ilgili bilinçlenmeler oluşturmuştur. 
Yaratıcılığı ve sanatın statüsünü etkileyen bu gibi 
çağdaş ikilemler ışığında, tabu teması (sınırlar, yasaklar, 
engeller, kurallar, vb.) ve bunların sanat yoluyla 
aşılması biçim/içerik konusunu yakından 
ilgilendirmektedir. Ote yandan, bu konu sosyal ve 
kişisel olarak 'benimsenen' ya da gözardı edilen 
sınırlamaların sanat ve betimlemeyi nasıl etkilediğinin 
irdelenmesi için çok verimli bir platform 
oluşturmaktadır. Şu anda tüm dünyadaki demokratik 
düşünceyi tehdit eden kültürel dönüşümler, bu konuya 
aktüel bir anlamlılık vererek, böyle bir incelemeyi 
özellikle acil kılmaktadır. 

Disiplinlerarası ve uluslararası iletişimde devingen bir 
söylem yaratabilmek amacıyla, bu sempozyuma sanatla 
ilgili her alandan katılımcı davetlidir. Sempozyum 
toplantıları genel konferanslar, açık oturumlar ve bildiri 
sunuşları içerecektir. 'Sanat ve Tabular' teması, 
etik/dini, politik, estetik ve biçimsel yönleriyle, tarihi ve 
kuramsal açılardan ele alınacaktır. Bütün bildiriler 
Türkçe ya da Ingilizce sunulacak, davetli 
konferansçılarm diğer dillerdeki sunuşları anında bu iki 
dile çevrilecektir. 

Sempozyum'a Katılacak Konuk Konuşmacılar 
Michel Artieres (Fransa, psikanalist ve sanat 
eleştirmeni), Charbel Dagher (Lübnan, sanat tarihçisi), 
Tom Fecht (Almanya, enstalasyon sanatçısı), Eugen 
Gomringer (Alınanya, sanat tarihçisi), Serge Graziani 
(Fransa, Fransız Kültür Derneği yöneticisi), Dietmar 
Kamper (Almanya, sosyolog, öğretim üyesi, Freie 
Universitesi), Joseph Kosuth (ABD, sanatçı), Jean 
Lancri (Fransa, sanatçı ve Sanat Araştırmaları Merkezi 
başkanı, Sorbonne), Edward Lucie-Smith (Ingiltere, 
sanat tarihçisi ve yazar), Nazlı Madkour (Mısır, 

sanatçı), Marie—Jose Mondzain—Baudinet (Frans-a, 
felsefeci), Gulam Muhammed Sheikh (Hindistan, 
sanatçı ve eleştirmen), Leo Steinberg (ABD, sanat 
tarihçisi, öğretim üyesi, Pennsylvania Üniversitesi), 
Philip Stokes (İngiltere, fotoğraf sanatçısı, öğretim 
üyesi, Nottingham Üniversitesi), Ernest Wolf—Gazo 
(Mısır, felsefeci, estetik kuramcısı, Kahire Üniversitesi), 
Hiroshi Yamanaka (Japonya, tarihçi, öğretim üyesi, 
Osaka Unive1sitesi), Farid Zahi (Fas, sanat tarihçisi, 
öğretim üyesi, Universite de la Recherche Scientifique), 
Hasan Shahnawas Zaidi (Pakistan, grafik sanatçısı, 
Sanat Fakültesi Dekanı, Pencap Universitesi). 

Sempozyum'a Katılacak Türk Konuşmacılar 
Ali Akay (sosyolog, öğretim üyesi, Mimar Sinan 
Universitesi), Beşir Ayvazoğlu (sanat tarihçisi), Kıymet 
Giray (sanat tarihçisi, öğretim üyesi, Hacettepe 
Universitesi), Altan Gökalp (antropolog, Nouterne 
Universitesi), Gönül Gültekin (sanat tarihçisi, öğretim 
üyesi, Gazi Üniversitesi), Umit Gültekin (sanat 
tarihçisi), Erhan Karaesmen (mühendis), Hüsamettin 
Koçan (sanatçı, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği 
başkanı), Beral Madra (sergi düzenleyicisi, sanat 

' eleştirmeni), Mahmut Mutman (sosyolog, öğretim 
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üyesi, Bilkent Üniversitesi), H. Unal Nalbantoğlu 
(sosyolog, öğretim üyesi, ODTÜ), Ahmet Oktay 
(gazeteci), Süha Özkan (mimar, Ağa Han Mimarlık 
Odülleri Genel Sekreteri), Günsel Renda (sanat 
tarihçisi, öğretim üyesi, Hacettepe Üniveısitesi), Çetin 
Sarıkartal (sanat tarihçisi), Osman Sezgi (grafik 
tasarımcısı, araştırma görevlisi, Bilkent Universitesi), 
Deniz Şengel (karşılaştırmalı edebiyat tarihçisi, öğretim 
üyesi, New York ve Boğaziçi Universitesi), İlhan Tekeli 
(şehir ve bölgeplanlama öğretim üyesi, ODTÜ), Orhan 
Tekelioğlu (sosyolog, öğretim üyesi, Bilkent 
Universitesi), Necdet Teymur (mimar, öğretim üyesi, 
ODTÜ), _Meyda Yeğenoğlu (sosyolog, öğretim üyesi, 
Bilkent Üniversitesi), Filiz Yenişehirlioğlu (sanat 
tarihçisi, öğretim üyesi, Hacettepe Universitesi), Ahmet - 
Yürür (kompozitör ve müzikolog, öğretim üyesi, 
Bilkent Universitesi). 

Ankara'da Sergiler 
Mayıs 1995 
SAN ART Derneği, Sempozyum tartışmalarmı 
besleyecek görsel zemini oluşturmak amacıyla, 
Sempozyum' la eşzamanh olarak sergiler 
düzenlemektedir. 

*Jean Dubuffet 
Resim ve Heykel Müzesi, 3-20 Mayıs 1995 

Ünlü Fransız sanatçısı Jean Dubuffet için sanat yaşamı 
boyunca, baskı sanatı sadece bir üretme tekniği ya da 
geçici bir heves olmamış, gerçek bir ifade şekli, 
resimleri ile çok sıkı ilişkisi olan özel bir sanat türü 
ohnuştur. Dubuffet'nin araştırma ve deneyimlerle, 
malzeme ve tekniklere egemen olan baskı eserleri, onun 
resimleriyle ay_nı zengin gelişimleri ve çeşitlemeleri 
izlemişlerdir. Oncü sanatçı Dubuffet'nin baskılarından 
oluşan sergi Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliğiyle 



gerçekleştirilmektedir. 

*Prometheus '82 - Doğu Alman Sanatçıları Sergisi 
Vakıfbank Sanat Galerisi, 1-23 Mayıs 1995 ' 

Roland Rittig tarafından Goethe'nin 150. ölüm 
yıldönümü nedeniyle 1982 yılında Doğu Almanya'da 
hazırlanan ve 29 grafik, 13 edebi metin ile 2 müzik 
kompozisyonunu içeren Prometheus dosyası, siyasal 
yanı ağır basan grafikler içermesi ve devletin kültür 
politikasını eleştirmesi nedeniyle yasaklanmış ve 1993 
yılına kadar sergilenmemiştir. 'Sanat ve Tabular' 
konusuyla yakından ilgili olan "Prometheus 1982" 
sergisi Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve 
Vakıfbank'ın işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

*Video Sanatı * 
Alman K ültiir-Merkezi, 4-5 Mayıs 1995 

Video ve bilgisayar ortamları, diğer kullanım 
alanlarının yanı sıra sanatçılara büyük bir hız ve 
esneklikle değişebilen, gerçek olmayan imgeler 
aracılığıyla kendilerini ifade edebilecekleri yaratıcı 
süreçler ortaya koyma olanağı sağlamaktadır. 
Türkiye'deki video sanatının örneklerinin sunulacağı bu 
sargi Deniz Derman tarafından düzenlenmektedir. 
Sempozyumla eşzamanlı olarak düzenlenecek 
gösterimler Alman Kültür Merkezi' nin işbirliğiyle 
gerçekleşecek. 

*Tabu Dairesi - Necdet Teymur 
Tübitak Konferans Salonu, 4-6 Mayıs 1995 

Sempozyumun ilk iki gününde izlenebilecek sergide 
Necdet Teymur'un 'tabu' ile ilgili grafik çözümlemeleri * 
yer ahnaktadır. Bu sunuşta sempozyumda tartışılacak 
konuların grafik yansımaları izlenilebilecek. 

*Gar Projesi 
DDY Gar Galerisi ve Mekanları, 3-15 Mayıs 1995 

Vahap Avşar, Selim Birsel - Şehsuvar Aktaş - Ayşe 
Selen, Cengiz Çekil, Paul Donker Duyvis, Ayşe 
Erkmen, Hasan Bülent Kahraman, Claude Leon, Aydan 
Mürtezaoğlu, Ladan Naderi, Füsun Onur ve Paolo 
Vitali'nin Gar Galerisi ve mekanlarında _ 
gerçekleştirecekleri enstalasyon projesinde kavram 
temelinden yola çıkılarak ve Gar mekanının tarihi ve 
simgesel potansiyellerinden yararlanılarak 'tabu' konusu 
ele alınacaktır. Proje DDY Genel Müdürlüğü ve DDY 
Gar Galerisi işbirliğiyle düzenlenmektedir. 

*Yüksel Arslan 
Zafer Çarşısı, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 
2-15 Mayıs 1995 

Paris'te yaşayan Türk sanatçısı Yüksel Arslan'm daha 
önce Ankara'da sergilenmesi yasaklanmış olan 
eserlerinin bazıları, özel koleksiyonlardan toplanarak bu 
sergi için biraraya getirilmektedir. Sansürlenmiş sanata 
örnek' teşkil eden ve 'tabu' konusunun görsel boyutunun 
önemli bir ögesi olarak Mayıs etkinlikleri içinde yer 
alacak olan 'Yüksel Arslan Sergisi' Haldun Dostoğlu 
tarafından hazırlanmaktadır. 
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SANART'ı ın Kasım 1992 ve Mayıs 1995 çalışma 
dönemi etkinliklerini destekleyen kişi ve kuruluşlar: 
T. C. Kültür Bakanlığı 
T. C. Başbakanlık Tanıtma Fonu 
T. C. Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Toplulukları Komisyonu Türkiye Temsilciliği 
Rockefeller Vakfı 
T.C. Devlet Demir Yolları 
TÜBİTAK 
Almanya Büyükelçiliği 
AFAA 
Fransız Kültür Merkezi 
British Council 
Goethe Institute 
İsviçre Büyükelçiliği .. 
Japonya Vakfı ve Japonya Büyükelçiliği 
İtalyan Kültür Heyeti 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
THY 
Lufthansa 
Vakıfbank 
Türk Petrol 
Başak Sigorta 
GAMA 
TEKFEN 
Nurol Holding 
Netaş 
Solaris 
Nev Galerileri 
Harita Genel Müdürlüğü 
Can Üstüngel 
Yüksel Erimtan 
Murat Artu 
Murat Yazıcı 

Bu yayının hazırlanmasında katkıda bulunan Zeynep 
(Aktüre) Erkman, Filiz Yenişehirlioğlu, H .Ünal 
Nalbantoğlu, Alper Yılmaz ve bu yayının 
gerçekleşmesinde katkıda bulunan herkese en içten 
teşekkürlerimizi sunarız. 



SANART Derneği .İkinci Dönem Yönetim Kurulu: 
Emin Mahir Balcıoğlu 
Jale Erzen 
Aylin Öney Kabaoğlu 
Günsel Renda 
Nuran Terzioğlu 
Yıldırım Yavuz 
Ali Artun 
Binnur Koçer 
İlhami Nalbantoğlu 
Filiz Yenişehirlioğlu 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

SANART 
Mahatma Gandhi Caddesi 28/2 
06700 Gaziosmanpaşa 
ANKARA ' 

Telefon/Faxı: 0-3 12—4466939 
9:30 - 18:30 saatleri arasında 

92 


	ÖNSÖZ - Jale N. ERZEN
	KAVRAM ÇERÇEVESİ-I  - Jale N. ERZEN 
	KAVRAM ÇERÇEVESİ-II - H. Ünal NALBANTOĞLU
	I. SANAT VE TABULAR  SEMİNERİ - Tansu AÇIK, Ali AKAY, Esra AKCAN, Bahattin AKŞİT, Ali ARTUN, Ulus BAKER, Emin Mahir BALCIOĞLU, Sharon BAŞTUĞ, Bedri BAYKAM, Atilla CANGIR, Hami ÇAĞDAŞ, Can ÇİNİCİ, Alım ERDEMİR, Mehmet ERGÜVEN, Jale ERZEN, Güven İNCİRLİOĞLU, Hasan Bülent KAHRAMAN, Tansel KORKMAZ, Sibel KÖSE, Mehmet KÜÇÜK, Zeynep MENNAN, Mahmut MUTMAN, Hasan Ünal NALBANTOĞLU, Deniz ŞENGEL, Belkıs TARHAN, Uğur TANYELİ, İlhan TEKELİ, Orhan TEKELİOĞLU, Göksun YAZICI, Meyda YEĞENOĞLU (MUTMAN)
	SEMİNER GRUPLARI:  KAVRAMLAR GRUBU - Tansu AÇIK, Ali AKAY, Ulus BAKER, Sharon BAŞTUĞ, Hasan Bülent KAHRAMAN , Mahmut MUTMAN, Hasan Ünal NALBANTOĞLU, Deniz ŞENGEL, İlhan TEKELİ
	SANATLAR VE TABU  GRUBU - Esra AKCAN, Can ÇİNİCİ, Jale ERZEN, Sibel KÖSE, Uğur TANYELİ, Orhan TEKELİOĞLU, Göksun YAZICI
	KONUŞULMAYAN  ONYARGILAR - Andrew MANGO
	TABULAR VE ÇEŞİTLERİ- Jale ERZEN, Adalet AĞAOĞLU, Osman OLCAY, İskender SAVAŞIR 
	OSMANLI DÖNEMİNDE  POLITIK TABULAR VE  YANSIMALARI - Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU, Sina AKŞİN, Taner TİMUR
	TOPLUMSAL BİLİNÇ VE  TABULAR - Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU, Bedri BAYKAM, Atilla ERDEM, Altan GÖKALP, Cengiz GÜLEÇ
	YAZILI KATKILAR - Deniz ŞENGEL
	TABULAR ÜZERİNE NOTLAR - Ali AKAY
	'YARATICI DEHA':  BIR MODERN SANAT TABUSUNUN ANATOMISI - Hasan Ünal NALBANTOĞLU
	SANAT VE TABULAR  Yaratıcılık, Kültür ve 'Sınırlar'  SANART İkinci Uluslararası Sempozyumu 

