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1990'LARDA KÜRESEL TÜKETÎM, 
CİNSELLİĞİN SERGİLENMESİ VE 

İSTANBUL'UN KÜLTÜREL HARİTASININ 
YENİDEN BİÇİMLENMESİ

Ayşe Öncü

Küresel tüketim ağlarının yaygınlaşması ve yoğunlaşması 1990'larda tekrar tekrar 
vurgulanarak büyük bir anlatıya dönüştü. Bir yanda neoliberal çözümlemeler, diğer 
yanda Fordizm-ötesi yorumlar hep tüketim olgusunu vurguladı. Zaman-mekân iliş
kilerinin dönüşümüne ilişkin savlar, çağdaş tüketim biçimlerinin akışkanlığı, esnek
liği üzerine kuruldu. "Postmodern" cinsel ve kültürel kimlikler etrafındaki tartışma
larda da tüketim kültürel değişimin lokomotifi olarak tanımlandı. Böylece, tüketi
min küreselleşmesi aynı anda hem uzun dönemli ekonomik dönüşümleri, hem siya
sal söylemlerdeki farklılaşmaları, hem de kimlik ve mekânın yeniden yapılanmasını 
açıklar hale geldi. Ancak tüketim kavramı etrafında bu kadar çok dallanıp budakla
nan literatür, kavramın açıklayıcılığını yitirmesine yol açmıştır. Sorun, çok yalınkat 
genellemelere dayanan açıklamaların sığ kalmasıdır. Tüketim mekân, ortam ve ta
rihsel bağlamlarından koparılıp toplumaşırı ve her zaman her şeyi açıklayan genel- 
geçer bir kavram haline gelmektedir.

Benim bu bölümdeki amacım, tüketimin küreselleşmesi üzerine genellemeleri 
tekrarlamak yerine konuyu özgün bağlamları içinde incelemek olacak. 1990'lar İs
tanbul'unda odaklaşarak, cinselliğin tüketiminin yeniden biçimlenmesini ele alaca
ğım. Amacım, cinselliğin seyirlik bir tüketim malzemesi olarak sergilenmesinin 
kentin farklı kesimlerinin günlük yaşamında ne anlama geldiğini incelemek ve ken
tin kültürel haritasına yüklediği yeni anlamları yakalamaya çalışmak olacak.

Bir Anahtar Sözcüğün İzinde: Maganda

Tüketim ağları her zaman daha geniş toplumsal ve kültürel süreçlerin içine gömü
lüdür. Hem gerçek hem de simgesel anlamda, uzantıları çok geniştir. Bu nedenle tü
ketim araştırmaları alanında özele ve özgün olana inme yolundaki her türlü çaba bir 
dizi sıkıntıyı da beraberinde getirir. Günlük yaşamın karmaşık gerçeğine neresinden



girileceğine ve tüketimin uzantılarının nereye kadar izleneceğine karar vermek gere
kir. Burada izleyeceğim strateji tek bir anahtar sözcük —maganda— üzerinde odakla
narak, mizah dergilerinin sayfalarından günlük söyleme doğru yaptığı yolculukta bu 
sözcüğün anlamında ve içeriğinde meydana gelen değişimleri izlemek olacaktır.1

Maganda, 1990'larda İstanbul'un günlük hayatına girip -dost muhabbetlerinde, 
gazete yazılarında, televizyon yorumlarında, haftalık dergilerin fotoğraf altlarında, 
filmlerde ve fıkralarda— sürekli dolaşan uydurma bir sözcüktür. Günlük dilde anla
mını açmaya gerek kalmaksızın bir dizi toplumsal ve ahlaki olumsuzluğu özetleyen 
bir klişe terim işlevi görür. Bu sözcüğün söylemsel-ideolojik kurgusu içinde, çok çe
şitli hiyerarşik toplumsal ayrımlar ve dışlamalar birleşerek tek bir sözcükte —magan
da— çağrıştırılır. Sözcüğün tonlamaları cinsiyetçidir -  günlük deneyimlerden "ma
lumdur" ve magandalığın kesinlikle erkeklere ait bir sendrom veya dert olduğu açık
lamaya gerek kalmadan bilinir.

Toplumun ahlaki/ideolojik söylemleri, günlük yaşamın gizli saklı köşelerine bu 
tür anahtar sözcükler yoluyla sızar. Bu tür sözcükleri izleyerek, geniş ölçekli kültü
rel değişimlerin günlük yaşam pratikleriyle nasıl çakıştığını, anlam kazandığını ve 
yeniden üretildiğini inceleyebiliriz. Maganda sözcüğünün önemi, çağdaş tüketim bi
çimlerine katılım ile erkeklik söylemlerinin, mekâna, ortama ve bağlama özel şekil
lerde, nasıl birbirine bağlı olduğuna dikkat çekmesinde ve bunu yansıtmasında yat
maktadır. İstanbul'un kültürel tarihinin belli bir anında "icat edilip" popülerlik ka
zanan bu sözcüğün, farklı grupların günlük yaşamında nasıl kullanıldığını inceleye
rek, küresel tüketim dinamiklerinin içerdiği iktidar ilişkilerini ve bunun yerele na
sıl tercüme olduğunu, sıradan yaşamın parçası haline geldiğini anlamaya başlayabi
liriz.

İlerleyen sayfalarda, cinselliğin günümüz İstanbul'unda seyirlik bir tüketim 
malzemesi haline gelmesi üzerine bazı yorumlarda bulunacağım. Daha sonra, mizah 
dergilerini İstanbul gençliğinin alternatif kültürel mekânları olarak ele alıp magan
da karikatürleri ile meşhur olan bir çizerin çalışmaları aracılığıyla bu alana girmeye 
çalışacağım. Son olarak da, sözcüğün haftalık mizah dergilerinden günlük konuşma
ya uzanan yolculuğunda geçirdiği anlam ve içerik değişimleri ile çağdaş İstanbul'da 
tüketim, cinsellik ve kent yaşamı üzerine süregiden söylemlere nasıl dahil olduğunu 
incelemeye çalışacağım.

Günümüz İstanbul'unda Cinselliğin
Seyirlik Bir Tüketim Malzemesi Haline Gelmesi

Kapitalizmin tüketim kültürü, İstanbullular için yabancı bir şey değil. Tarihi bo
yunca İstanbul ülkenin dünya pazarlarına açılan kapısı olduğu için uluslararası kapi
talizm ile her zaman iç içe olmuştur. Bu nedenle, 1980'lerin sonlarında ve 1990'la- 
rın başlarında İstanbul'un küresel tüketim kültürüne bu kadar çabuk entegre olma
sı şaşırtıcı değil. Ama İstanbul'da yaşayan tüm kesimler için 9O'lı yıllar küresel gö
rüntülerin, ikonların, seslerin ve malların adeta akşamdan sabaha istila ettiği; kültü-



rel ayrımların, sınıfsal hiyerarşilerin baş döndürücü bir hızla eridiği bir dönemdi. İs
tanbul'un maddi ve simgesel hayatında yer alan bütün mihenk taşlarının yerinden 
oynadığı, "buharlaştığı", çığır açan bir dönemdi bu.

Tüketim kültürünün derinleşen etkisi altında cinsellik, geleneksel evlilik ve ai
le yaşamının zincirlerinden sıyrılmış, ticari tüketim için halka açık bir gösteri hali
ne dönmüştü. Bir tüketim türü olarak cinsellik -üremeye odaklanmaktan ayrılıp 
zevk ve keyif ile bağdaştırılmış şekliyle— o ana dek, İstanbul'da fesat ve ahlaksızlık 
yuvası olarak tanımlanan belli muhitler ve mahalleler ile sınırlı kalmıştı. Oysa artık, 
erotizm ve cinsellik görüntüleri her yerde cesurca teşhir ediliyordu — şehrin caddele
rinde sıralanan reklam panolarında, aile ortamının içindeki ticari televizyon kanalla
rında, bayilerde satılan kuşe baskılı dergi kapaklarında, yüksek tirajlı günlük gaze
telerin pazar eklerinde. Görüntüler piyasasında sunulanlar çok geçmeden ürünler pi
yasasında çeşitli fiyat ve kalitelerde satılmaya başladı. Kentin orta sınıf alanlarında 
cinsel bedenlerin bakımı ve güzelleştirilmesine yönelik hizmetlerde muazzam bir 
patlama oldu; çok çeşitli sağlık-güzellik-diyet-fitness ürünlerinden kozmetik ve 
plastik cerrahinin en gelişmiş yöntemlerini müşterilerine sunan merkezlere kadar 
uzanıyordu bu hizmetler. Bu kadar göze batmasa da kentin daha dar gelirli kesimle
ri de bu dalganın etkisine girmişti. Kentin kenar mahallelerindeki semt pazarların
da artık son moda kadın iç çamaşırlarının ucuz versiyonlarını satan özel tezgâhlar bu
lunuyor; sayısız sebze meyve tezgâhının, Tayvan'dan gelen elektronik eşyaların veya 
Almanya'dan gelen mutfak eşyalarının yanı sıra vızır vızır işliyordu.

Bu aynı zamanda, halka bir ticari tüketim biçimi olarak sunulan cinselliğin teh
likelerinin halkı tedirgin eden bir unsur olmaya ve özellikle gençler arasında yarat
tığı sorunlar üzerine yaygın bir söylemin üremeye başladığı andı. Klasik Foucault'cu 
anlamda bir dizi denetim mekanizması ortaya çıktı, bunlar yerleşik polisiye yöntem
lerden ("sapıkları" ve "fahişeleri" toplamak, gençlerin gittiği diskolara baskın düzen
lemek gibi) özel televizyon kanallarında yayınlanan "müstehcen içeriği" sınıflandır
mak, yorumlamak ve denetlemek üzere bir devlet kurumu (RTÜK, Radyo Televiz
yon Üst Kurulu) kurulmasına kadar uzanıyordu. Reklam panolarında sergilenen gör
sel malzemelerin toplum adına sansürden geçirilmesi için belediye yetkilileri hare
kete geçirilmişti. Ankara'da Başbakanlık bünyesinde yeni kurulan Aile Araştırma 
Kurumu Başkanlığı, bu alandaki sorunları tespit edip politika geliştirmek üzere gö
revlendirilmişti.

"Resmi" kuramların denetleme faaliyetleri, çağdaş tüketim toplumunda cinsel
liğin kontrol altına alınmasının ne tek ne de en güçlü yöntemidir kuşkusuz. Bu de
netim, piyasadan kaynaklanan karmaşık bir etkiler ağı île iç içe girmektedir. Kültü
rel üretiminin ticarileşmesiyle birlikte, "aşırı tüketim", "aşırı maddiyatçılık" ve "aşı
rı Batılılaşma" gibi bir dizi ahlaki söylemin de devreye girdiğini görüyoruz. Bunlar 
yüz yıldan uzun bir süre boyunca Osmanlı-Türk entelektüel yaşamının daimi tema
ları olmuş ve bu kitapta Navaro-Yaşın ve Saktanber'in incelemiş olduğu üzere çağ
daş İslamcı söylemlerde yeni yankılar bulmuştur.2 Son on yılın ayırt edici özelliği, 
bu gibi temaların medya tarafından ele alınmış ve ticari türler ve biçimler içinde pa
ketlenerek daha geniş kitlelerin tüketimine sunulmuş olmasıdır. Böylelikle, örneğin,



televizyonda ve magazin basınında gençlerin "harcanmış hayatları" daha fazla yer al
maya başlamıştır. Televizyon yıldızı veya şarkıcı olmak için İstanbul'a gelip fuhuş ti
caretine sürüklenen genç kızların acıklı öyküleri elbette klasik olmuş durumda ve 
uzun süredir ortalıklarda dolaşıyor. Fakat bu tip öyküler popüler magazin malzeme
si olarak yerini artık markalı giyinen, pahalı restoranlara, barlara ve diskolara giden, 
seks ve uyuşturucu batağına saplanan ve sonunda intihar eden veya pis bir bodrum
da yüksek dozdan ölen ya da son zamanlardaki bir vakada görüldüğü üzere bir tari
katın eline düşen "zengin çocuklar"ın öykülerine bırakıyor. Böylece Türk değerleri
ne ve yaşam tarzına aykırı olan "aşırı tüketim"in gençleri nasıl "kimlik karmaşasına 
ittiği gösterilmiş oluyor.

Aynı dönem İstanbul'da yaşayan "gençlik" ya da "genç kuşaklar" (lise çağı ile ev
lilik arasında) için, cebinde para olduğu sürece sınır tanımayan bir cinsellik pencere
si açtı. Dönemin ahlaki söylemlerinde ise "tüketim meraklısı gençlik"3, cinselliğin 
seyre ve tüketime açılmasının beraberinde getirdiği tüm tehlikelerin simgesi haline 
geldi.

Yukarıda aktarılanların tümü, bu çalışmanın amacı açısından büyük önem taşı
yor, çünkü "maganda" sözcüğü 1980’lerin sonlarında İstanbul'un "tüketim meraklı
sı gençlik" olarak adlandırılan kesiminin alternatif kültürel alanlarından ve ritüelle- 
rinden doğdu. Öncelikle haftalık mizah dergilerinin argo dilinde ve cinselliğe daya
lı espri anlayışında somutlaşan maganda, kendi yontulmamış ve saldırgan erkekli
ğinden tamamen bihaber —bu nedenle de dönemin ahlaki söylemine "bulaşarak" ye
tişkin dünyasının görgü Kurallarını sarsıp iç yüzünü gösteren- alay konusu naif bir 
tip olarak ortaya çıkmıştı. İstanbul'un "tüketim meraklısı gençliği" maganda tipini 
yaratarak popüler yetişkin kültüründen öcünü alıyordu — ya da bugünden geriye 
baktığımızda böyle görünüyor.

Fakat, bu kadar dolaysız bir yorumlama, ne maganda esprisinin üzerine kurul
duğu kültürel çelişkileri ne de bu tipin 1990'ların ilk yıllarında mizah dergilerinin 
genç okurları arasında neden bu kadar popüler hale geldiğini açıklamaya yeter. Aşa
ğıdaki satırlarda, özgün espri anlayışı ve çizgileri ile mizah çevrelerinde bir kült ha
line gelen genç bir sanatçının çalışmaları aracılığıyla yakın geçmişi ele alacağım. Fa
kat önce günümüz İstanbul'unda "gençler" için özgün bir kültürel alan çizen mizah 
piyasasına ve okurları, çizerleri ve yayıncıları nasıl bir araya getirdiğine şöyle bir göz 
atalım.

İstanbul Gençliğinin Alternatif Mekânları Olarak
Mizah Dergileri

Genelde çizgili mizah, özelde ise mizah dergileri İstanbul'un kültürel ve siyasal ha
yatında yüz yılı aşkın bir tarihe sahiptir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında okur kit
lesinin ilk nüvelerinin oluşmaya başlamasından itibaren, ünlü siyasetçilerin karika
türleri ve mizahi çizgileri günlük gazetelerde ve muhtelif dergilerde giderek çoğal
mış, popülerlik kazanmış ve bunların toplumsal önemleri kabul edilmiştir. Devlet



denetiminin ve resmi sansürün kaprislerine tabi olan mizah dergileri yurdun siyasal 
yaşamında simgesel önem kazanmış, entelektüel çevrelerde hem sıkıntılarını dile ge
tirmek hem de eğitmek için kentli halk sınıflarına ulaşmanın bir aracı sayılmıştır. 
Yani, yakın zamana kadar.

Son on yılda, görsel-işitsel kültürün küresel erişim kapsamı arttıkça İstanbul'un 
yayıncılık hayatı da büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm üzerinde geniş bir 
tartışmaya girmek bu çalışmanın odağının dışında kalır. Çanak antenlerin gelişi ve 
1990'larda televizyon yayıncılığındaki devlet tekelinin kalkmasının ardından kuru
lan, rating ve reklam peşinde koşan özel kanallar arasında boğaz boğaza bir rekabet 
yaşandığını söylemek yeterli olacaktır. Aynı dönemde, o zamana değin bağımsız ai
le kuruluşları olan büyük günlük gazeteler el değiştirmeye başlamıştır. Böylece, üç- 
dört yıl içinde, birbirine yatay ve dikey olarak bağlı basın ve yayın odaklarının yanı 
sıra bankalar, dağıtım şirketleri ve turizmden inşaata kadar farklı yatırımlardan olu
şan iki dev medya holdingi ortaya çıkmıştır.

Şu anda, mizah dergileri büyük holdinglerin ele geçirdiği bir pazarda özgün bir 
"bağımsız" gençlik piyasası oluşturmaktadır. Bu dergiler İstanbul'un gazete standla- 
rında durmadan değişen isimlerle çoğalmaktalar — Ustura, Hıbır, Laman, Fırt veya Zı
pır gibi isimlerle süreklilikleri, yaşları 15 ile 25 arasında değişen okurlarının eğilim
lerine ve genç çizerlerin bölünüp yeni isimler altında toplanmasına bağlıdır. Genç
ler değişen modaları ve sevdikleri çizerleri takip ederek birinden diğerine kayıp du
rurken, yeni dergiler çıkmakta ve kaybolmaktadır. Ancak, yoğun rekabete sahne olan 
bu pazarda dergilerin çoğunun ayakta kalma oranlarının düşük olması ve ömürleri
nin kısa sürmesinden yanlış sonuçlar çıkarılabilir. İstanbul'un mizah dergilerinin 
toplam tirajı son on yıldır fazla değişim göstermemiş, ayda 1,5 milyon okura yük
selmiştir; bu rakam toplam dergi tirajının 10-11 milyon arasında dolaştığı bir ülke
de küçümsenecek bir rakam değildir. Örneğin, şu anda en popüler mizah dergisi olan 
Leman'm haftalık tirajı 100.000'dir ve dergi reklam almamaktadır. Fakat, böyle bir 
tiraj "ana akım"a dahil olmanın bütün tehlikeleri ile birlikte, genişleyen bir okur ta
banına işaret etmektedir. Bu durum, daha genç çizerlerin ve okurların yeni ufuklara 
doğru kaçışının yaklaştığını gösterir.

Mizah dergilerinin çizerleri de resmi bir sanat veya grafik eğitimi almamış 
"gençler"dir. Dergiler, yaratıcılık kariyerleri yirmili yaşlarının sonlarında doruk nok
tasına ulaşan ve evlenmeleriyle birlikte "sona eren" genç yetenekler için bir eğitim 
zemini işlevi görmektedir. Evlilik, aynı zamanda, en sadık izleyicinin bile ilgisini yi
tirdiği ve koptuğu anı işaret eder. Böylelikle, mizah ortamının toplumsal sınırları, 
"evli" ile "bekâr" arasındaki kültürel-deneyimsel ayırım ile tanımlanır. Çağdaş İstan
bul'un kültürel evreninde yaşanan bekârlık deneyimi okurlar ve çizerlerin arasında
ki cinsiyet ve yaş farklarının yanı sıra, sosyal köken ve zevk farkını da aşan bir ortak 
bağ oluşturur. Bu, dergilerin mizah içeriğinin dayandığı ortak kültürel "evli-yetiş- 
kin-ana akım" imajını da belirler.

Mizah dergilerini sadece bir pazar olmaktan çıkarıp "kültürel alan" haline geti
ren şey, kendilerini "alternatif1 ve "muhalif1 olanın parçası olarak görmeleridir. Ba
ğımsız kuruluşlar olmaları, reklam almamaları, ucuz kâğıda basılmaları ve renk kul-



lanmamaları, aynı raflarda duran kuşe baskılı dergiler {Cosmopolitan, Marie Claire, 
P>urda, Playboy gibi dergilerin yerli versiyonları) karşısında "alternatif' olduklarını 
çağrıştırır. Okurlar, çizerler ve yayıncılar bu anlayışı paylaşır. Müdavim olmak fark
lı karikatürcülerin bireysel üsluplarını tanımak ve çizdikleri "karakterler" kadar kul
landıkları sokak diline de aşina olmak anlamına gelmektedir. Bu, "aynı mizah anla
yışını paylaşmak" olarak tanımlanan bir kültürel alandır.

Mizah dergileri içerikleri açısından, spot karikatürlerden, renkli karakterler su
nan çizgi dizilerden, araya serpiştirilen esprilerden ve fıkralardan, dönemin popüler 
yazarlarının köşelerinden oluşan bir karışımdır. Bir araya geldiklerinde bunlar, yetiş
kin hayatı üzerine, eğlence anlayışının paylaşılmasına, komik olanın keyfine varılma
sına dayalı yorumlardan oluşan çizgisel ve sözel kesintisiz bir muhabbet akışı sağlar. 
"Alternatif ve "saygısız" olmalarına rağmen, siyasi anlamında muhalif değillerdir. 
Gençliğin sınırlı deneyimlerine ve kurallarına dayanarak yetişkinlerin dünyası ile 
alay ederler ve böylelikle ana akıma bağlı olan yetişkinlerin oluşturduğu "dışarıdaki
ler" için erişim dışı kalırlar. Dünyaya "beyanda bulunmak" gibi bir dertleri yoktur. 
Savaş, sefalet, çevre kirliliği gibi küresel sorunlar üzerine pek derin imalarda bulun
mazlar. Ortaya koydukları durumlar ve tiplemeler günlük hayatın içinde saklı olan 
uyumsuzluklar ile iç içedir ve kendilerine yön veren âdetlerin estetik duyarlılıkları 
ve olguları ile alay ederek gelişirler. Mizahlarının içerdiği "pislik", çizerler ile okur
ların paylaştığı eğlence ve bayağılık hissinin bir parçası, onları birbirlerine bağlayan 
kimyanın en büyük unsurlarından biridir.

Mizah dergilerini "ana akım"ın mizahından farklı kılan bu özel kimyayı en iyi 
anlatan olgu belki de Bahtin'in düzenin geçici bir süre için resmen askıya alındığı 
durumlar için kullandığı "karnavalvari" olacaktır. Bahtin'in karnaval mecazı halk 
şenlikleri ile bağdaştırılan bayağılık ve saygısızlık kavramlarından kaynaklanır. 
Mardi gras, faşing, şenlik gibi durumlarda resmi hiyerarşi askıya alınır ve resmi cid
di kültürün kutsal ve ağırbaşlı unsurları sınırsız neşe ile otoritelerinden sıyrılır.4 El
bette, Bahtin'in karnavalvari olgusunu daha geniş bir şekilde yorumlayarak, mizahın 
her türünün —kaba şakalar, ince espriler, komik çizgi diziler, karikatürler— yerleşmiş 
anlam ve mantık kategorilerinin üzerine inşa edilerek bunları saptırdığını savunmak 
da mümkün. Çizgili mizahta sanatçı bunu, bütün kategorilerin saflıktan uzak ve 
keyfi olduğunu göstermek üzere farklı referans bağlamlarından aldığı görsel işaret
leri ve simgeleri yan yana getirerek yapar; güldürmek amacıyla düzenin hiyerarşik 
yüklemlerini bulandırır. Bir şaşkınlık ve kahkaha anında, parçalar ve işaretler bir 
kültürel bağlamdan sıyrılarak bir diğerinde birleşir ve kültürel yaşamın tümünün 
karışık ve belirsiz doğasını, kültürel biçimlerin, simgelerin ve anlamların terse dö
nebileceği olgusunu göz önüne serer. Daha genel anlamda konuşacak olursak, miza
hın her türlüsü belli bir anın kültürel söylemlerine "müdahale eder" ve tanıdık ola
nı aynı anda hem akla getirir hem de sarsar. Ancak her türlü mizahın bir saldırgan
lık unsuru içerdiğini kabul etmekle birlikte, parıltılı dergilerin sayfalarını ya da 
günlük gazetelerin eğlence bölümlerini süsleyen "ana akım" mizahı ile mizah dergi
lerinin sayfalarının her türlü nezaket kuralını bir tarafa iten komik umursamazlığı
nı ayırt etmek gerekir.



Bu nedenle, mizah dergilerinin içeriğinde incelikli anlam oyunları aramak pek 
de anlamlı değildir. Onların eğlence anlayışları daha çok duruma bağlıdır, deneyim
ler yoluyla ayırt edilebilen duyguların ve tepkilerin anlık oluşlarının yakalanmasına 
dayanır. Bu deneyimleri adlandırmak üzere sürekli sözcükler, ifadeler ve çizgi karak
terler "uydurulur", yaygınlıkları arttıkça da yeniliklerini kaybederek yerlerini bir 
sonrakine bırakırlar. Böylece, ana akımdan ayrılmayan yetişkin dünyasının "argo", 
toplumsal analistlerin ise "sınırlı kod" tabir ettiği şey, yaşanılan ancak yetişkinler 
dünyasının söylemsel alanında formüle edilmeden kalan şeyleri anlama ve "adlandır
ma" sürecinin bir parçasıdır büyük ölçüde.

Daha geniş ve genel bir açıdan bakacak olursak, haftalık mizah dergilerini ta
nımlamak için saptadığım temel nitelikler, dünyanın değişik yerlerindeki muhtelif 
"gençlik altkültürleri" ile bağdaşmaktadır. Pop müzikten giyim modalarına kadar 
uzanan geniş bir yelpaze içinde gençlik altkültürleri üzerine yapılmış olan etnogra- 
fik çalışmalar, bu kültürlerin, ana akımın ticari kültürünün acımasız güçleri yeni im
geler ve sesler peşinde onlara gelirken, kendilerini "yeni" tarzlar arayışında yeniden 
üreten küçük ölçekli girişimcilik ağlarına ne kadar bağımlı olduğunun altını çiz
mektedir. Ancak çoğu kez, gençlik kültürlerinin bu özellikleri işçi sınıfı kökenleriy
le bir tutulmuş (ağırlıklı olarak 1970'lerde Birmingham'daki Kültürel Etütler Mer- 
kezi'nin yaptığı öncü çalışmalarda) ve direnişin ya da siyasi radikalliğin bir çeşidi 
olarak yorumlanmıştır. Böylelikle, gençlerin altkültürleri üzerine yapılan çalışmalar 
daha geniş sosyoloji literatüründe işçi sınıfı gençleri ile eşanlamlı hale gelmiştir. "Alt 
sınıfı nasıl tanımlarsak tanımlayalım, 1990'ların ortalarında İstanbul'daki haftalık 
mizah dergilerinin kültürel alanını alt sınıf kökenli olarak tanımlamak mümkün de
ğildir. Söz konusu kültür, daha ziyade, İstanbul'un küresel tüketim evreninde genç 
insanların -ergenlik ile evlilik çağı arasında- kültürel/deney imsel dünyasına dayan
makta ve bu dünyayı yansıtmaktadır; ayrıca, farklı kökenlerden gençlerin çizgili mi
zah aracılığıyla diyalog kurduğu bir sosyalleşme alanı oluşturmaktadır.

Yukarıda anlatılanların ışığında, belli bir zamanda İstanbul'un mizah dergileri
nin kültürel alanı üzerinde bir çalışma girişiminde bulunmak, "metin analizine kal
kışmak tehlikeli bir iştir. Bir "metin"in yazarı ve okuru için ne ifade ettiği sorusu hep 
zorlu bir sorudur. Karikatürleri yorumlamaya çalıştığımızda da, bu sorun mizahın 
özü olan anlam oyunları ile birlikte gelir. Üstelik, dışarıdan biri, yani anın sınırlan
mış işaretlerine ve şifrelerine aşina olmayan yetişkin için mizah dergilerinin karika
türleri ve çizgi dizileri espri anlayışından yoksun .bir sürü kötü çizimden öteye git
mez. Bu nedenle de aşağıda, 1990'ların başlarının mizah ortamında kült haline ge
len bir çizer olan Mehmet Çağçağ'ın çalışmalarından yola çıkarak belirli bir mizah 
türü olan maganda karikatürleri üzerine sadece bazı genel yorumlarda bulunacağım.5



1990'ların Başındaki Maganda Karikatürleri Aracılığıyla 
Haftalık Mizah Dergilerinin Kültürel Alanına Girme Çabası

Mizah dergilerinin sözel olmayan şifreleri ile formüle edildiği üzere, maganda kaba 
kuvvete, kıllı bir vücuda, doyurulması imkânsız cinsel iştaha sahip bir tiptir, göste
rildiği ortam neresi olursa olsun —ev, park, disko, plaj, vs.— "iğrençliği"nden tanınır. 
Sözcüğün alışılmış anlamıyla bir sosyokültürel tiplemeyi temsil etmekten ziyade, 
maganda yaratıcılarının grafik lisanında, toplumsal varoluşun dokusunda yaşayan fa
kat ifade edilmeyen bir kültürel olguyu yansıtır. Böylece, magandanın tam olarak ne 
olduğunu açıklamaları istendiğinde, bu terimi yaratan çizerler 1990'ların başlarında 
büyük bir günlük gazetenin okurlarına alayla karışık şu yanıtı vermişlerdi (Hürriyet 
Pazar eki, 12 Ocak 1992):

Duygu terbiyesizidir, estetik arızadır maganda. Cahilliğin, kabalığın, sonradan gör
meliğin, ne oldumculuğun, yiten, giden, bozulan tüm değerlerin acube karşılığıdır. Onu 
biz yarattık. İçimizdeki hayvandır. Potansiyel tehlikedir. Sağlığa zararlıdır. AIDS mikro
budur. Onun büyümesine izin verdik. Lekedir, çıkmaz. Pet şişe gibidir. Erimez, yok ol
maz.

Her cinsten, her sınıftan, her ırktan olabilir. Bulaşıcıdır, sirayet eder. Hem öldürür, 
hem süründürür, hem alerji yapar. Maganda evrenseldir maalesef.

Fakat karikatürlerde ve çizgi dizilerde maganda hemen her zaman yetişkin bir 
erkek olarak resmedilir, çoğunlukla cinsel açıdan tahrik olmuş durumdadır. Böyle
ce, içinde yer aldığı her durumda "alerjik tepki" yaratan (bkz. karikatür 2 ve 3) bir 
"estetik ucube"dir (bkz. karikatür 1) ve cinsel açıdan tahrik olduğunda iyice iğrenç
leşir (bkz. karikatür 4 ve 5). Örneğin, 1990-91 arasında L/wo»'da yayımlanan bütün 
karikatürlerin üçte ikisini oluşturan maganda karikatürlerinin yarısından fazlası aba- 
za durumunda çizilmişti. Sapkın cinsel hayal gücü ve cinsel eylemlerindeki kaba sa- 
balık ile duyguları taciz ettiği, incittiği, rahatsız ettiği ve saldırdığı anlardı bunlar.



"Mevlüt'ün doğuşu", Venüs'ün doğuşunu grotesk bir parodiye dönüştürür. 
Altın madalyonu ve kıllı göğsü ile tam teşkilatlı çizilmiştir.

Bu karikatürler magandayı insancıl duyguları ve cinsel adabı tanımlayan kültürel 
kurallardan yoksun gösteren, detaylı bir biçimde çizilmiştir. Böylelikle, magandanın 
fiziksel iticiliği ehlileşmemiş cinsel dürtülerin simgesi halini alır.

1990'larm mizah ortamında maganda karikatürlerinin hemen popülerlik kazan
ması, aynı dönemde İstanbul'u istila eden cinsel imajların, ikonların ve simgelerin 
parıltılı baştan çıkarıcılığı ile oluşturduğu tezattan kaynaklanıyor olabilir. Cosmopo- 
litan'dan Penthousty. ve Playbrry'a. kadar (moda ve dekorasyon dergilerini saymıyoruz 
bile) çeşit çeşit parlak derginin gazete raflarında rekabete girdiği bir dönemdi bu.



Yerli ve küresel reklam şirketlerinin birleşmesi ile birlikte televizyon reklamları da 
uluslararası bir niteliğe bürünmüştü. Çatıları süsleyen uydu antenleri sayesinde, ye
ni kurulan ticari kanallar evlerin oturma odalarına girmeye ve güzel insanların yaşa
dığı parlak, temiz ve düzenli dünyayı ekranlara yansıtmaya başlamışlardı. Maganda 
karikatürlerindeki bilinçli acayip çizgi tarzı ve içerik bu dünyanın antitezi ya da 
Çağçağ'ın daha sonra ifade ettiği gibi "parlak ve parıltılı görüntülere bizim yanıtı
mız" olarak yorumlanabilir. Çağçağ, yıldızı parlayan genç bir çizer olduğu günleri 
anlatıyor: "Karikatürler kalemimden akardı. Durup düşünmezdim, sadece çizerdim. 
Kendi kendime 'bu biziz', 'gerçek olan bu' der dururdum".6

Fakat meseleyi bu noktada bırakmak, maganda karikatürlerinin temelinde yatan 
"aynı mizah anlayışını paylaşmak" kavramını ya da bunları yaratan genç (erkek) çi
zerler ile bunları "komik" kılan hevesli (kadın ve erkek) okurlar arasındaki özel kim
yayı anlamamıza yetmiyor. Çünkü mizah dergilerinin kültürel dünyasına alınmayan 
okur için, magandanın sürekli tahrik olmuş şekilde gösterilmesi iğrenç ve pornogra
fi ile bağdaştırılan fantezi unsurundan bütünüyle yoksun. Bu karikatürleri iğrenç ol
maktan kurtarıp "komik" kılan şey ise, magandanın resmedildiği "gündelik" durum
ların çeşitliliği, günlük varoluşun mahrem köşelerinde derhal tanınabilecek şekilde 
görünmesi. Çağçağ'ın deyişiyle: "...maganda ile daha derine inmiştik, sadece eve de-



ğil, yatak odasına girmiştik... sembolizmayı kaldırmıştık... maganda hiçbir şeyin 
simgesi değil, yoksulluğun, cahilliğin, okuryazar olmamanın simgesi değil. O sade
ce var." Fakat yatak odası alışkanlıklarının "gerçek" haline dönüştüğü prizma, sanat
çının "sahte" olarak tanımladığı ışıltılı dünyanın ta kendisi. Bu nedenle, 1990'ların 
başlarında İstanbul'da cinselliğin bir çeşit halka açık gösteri olarak yayılmasının so
nucunda günlük yaşamın sıradan durumlarının "mahremiyeti" içindeki cinselliğin 
görünür hale geldiği, artık sessizce kabullenilen bir şey olarak görülmeyip toplum
sal nesnellik alanında tanınabilir olduğu ve sorgulamaya açıldığı savunulabilir. İs
tanbul gençliği için bu, cinselliğin deneyimsel dünyası (genelevler ve porno film oy
natan sinema salonlarının arka sıraları) ile dokunulmazlığın katı kurallarıyla yöneti
len toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kamusal evrenini ayıran kültürel sınırların, bakış
lara sunulanların bolluğuyla parçalanmaya başladığı ve 1980'lerden itibaren gelen 
"turist kızların" artmasıyla dönüşü olmayan bir şekilde yıkıldığı andır. Bu durumda 
maganda mizahı, gençlik kültürü içinde, bakışlar aracılığı ile uygulamanın estetiği
ni ve turist kızlar aracılığı ile serbestliğin kültürel kodlarını keşfetme sürecindeki ye
ni bir kuşağın ürünüdür.

Karikatürlerde, eğlence ve zevk, erkeksi gücün geleneksel simgelerinin (fiziksel 
güç ve cinsel dürtü) erkinden sıyrıldığı ve incelikten ve bilgiden yoksun bir şekilde 
cinselliğin kodlarına yansıdığı, sayısız "mahrem" anı akla getirmesinden kaynaklanır. 
Böylelikle, birbiri ardına gelen durumlarda, yetişkin erkek figürüne yakıştırılan güç 
ve otorite önce ortaya çıkarılır, ardından parçalanarak erkekliğin değişik anlamları ile 
oynamak suretiyle —güdüler, roller ve eylemler biçiminde— küçültülür. Maganda mi
zahının özünü yakalamak, ancak yetişkinler dünyasının baskın erkek figürünün cin
sel açıdan "kara cahil" olarak gözler önüne sürülmesinden kaynaklanan katıksız coşku 
hissini göz önünde bulundurduğumuzda mümkündür. Bu durumda, maganda miza
hı, kendi erkekliğini belirleme sürecinde olan yeni bir genç kuşağın "yetişkin" erkek
liğin egemen kurallarını sarsma sürecinin bir parçası olarak yorumlanabilir.

Ancak maganda elbette, "yetişkinliği" su götürmez bir figür değildir, onu sade
ce komik olmakla kalmayıp büyüleyici bir şey haline getiren, daha çok belirsiz bir 
figür olmasıdır; zira onu yaratan genç çizerler ve müdavimlerinin çoğu için magan- 
danın "ötekilik" durumu hem alay konusu hem de duygudaşlık kurarak kendini öz
deşleştirmek için bir kaynaktır. Çağçağ'ın deyişiyle, "Maganda naif bir figürdür", "O 
kendisini göremez". "Bizim" (yaratıcılar ve okurlar olarak) onu tanıyabiliyor olma
mız, farklı olma olasılığını ve arzusunu doğurur. Fakat "bizim" onu tanıyabilmemi- 
zin tek nedeni, "bizim böyle olmamız", "gerçeğin bu olması"dır, ki bu durum yuka
rıdaki olasılığa ters düşer. Bana kalırsa, böylesine büyülenmeyi kışkırtan şey, magan- 
danın "ötekilik" durumunda kişinin kendisini görmesidir.

O halde, maganda mizahı yalnızca "yetişkin" erkeklik üzerindeki kurulu kodların 
yıkılmasından ya da yeni bir gençlik kuşağı arasında "serbestliğin" kültürel kodları
nın belirlenmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda, İstanbul'da 1990'larda cinsel 
fantezinin ve metalaştırılmış ikonlarla imgelerinin bolluğu ortasındaki ötekilik ve ya
bancılaşma deneyimlerini de içine almaktadır. Bu bağlamda, maganda mizahı, erkek
liğin artık ulaşılması ve devamlı geliştirilmesi gereken, fakat asla tam olarak gerçek-



leşmeyen bir şey olduğunu keşfeden genç erkeklerden oluşan bir kuşağın ürünüdür.
Bu yazı yazıldığı sırada, mizah basınında dolaşımını sürdüren maganda karika

türleri artık komikliğini yitirmiş durumda, insanı sıkıyor. Mizah dünyasının hızla 
değişen modalarında Çağçağ'ın yaptıklarının miadı doldu. Bu arada, maganda söz
cüğü ana akım "yetişkin" lisanına girmiş ve İstanbul'un orta sınıflarının kültürüne 
dahil olma sürecinde yeni anlamlar edinmiş bulunuyor.

Maganda Sözcüğü Ana Akım Söylemine Giriyor

Mizah dergilerinin grafik lisanından günlük konuşma söylemlerine giden yolda, ma
ganda sözcüğü aşağılayıcı anlamda kullanılan genel bir sıfat haline bürünmüş bulu
nuyor. 1991 'de İstanbul müzik piyasalarında bir numaraya yükselen bir rap parçası
nın sözleri buna bir örnek (Vitamin, İstanbul, 1991):

OLUR MU SENDEN MAGANDA?

Tükürmezsen, geğirmezsen, yerleri hiç pisletmezsen 
Aksırmazsan, tıksırmazsan 
Bıyıkları hiç uzatmazsan 
Kalın altın zincir takmazsan
Yakanı bağrını açmazsan 
Olur mu senden maganda

İçmezsen, kafayı bulmazsan
Evde karını dövmezsen
Her yıl iki çocuk yapmazsan 
Koluna altın saat takmazsan 
Kadınlara laf atmazsan 
Otobüste, minibüste fortçuluk yapmazsan 
Olur mu senden maganda?
Yakışır mı sana?

Şarkının sözlerinde, maganda birçok olumsuz niteliği —geğirmek, tükürmek, ka
rısını dövmek, aşırı alkol almak, laf atmak, taciz etmek— tek bir mutlak "öteki" kim 
liği altında toplayan bir etikettir. Maganda artık, rahatsız edici varlığı kaldırımda, 
trafikte, yan sırada veya yan masada hissedilebilen, yapay ırk özelliklerine sahip, be
lirgin bir cins haline gelmiş durumda. Aynı kasette yer alan bir başka şarkı İstan
bul'da magandadan sakınmanın ne kadar olanaksız hale geldiğini anlatıyor (Vitamin, 
İstanbul, 1991):

MAGANDA MAGANDADIR

Kırlarda, barlarda, lüks otellerde 
Maksim'de, Taksim'de artık her yerde 
Jogging'de, ayrobik'te, body building'de 
Toplantıda, kulüplerde, tuvaletlerde 
Altın semer giyse bile maganda yine maganda



1990'ların ortalarına gelindiğinde, maganda sözcüğü işgal ettiği toplumsal ala
nı kirletecek şekilde aktif olarak içeri sızan, "alenen" rahatsız edici olan bir ötekini 
betimlemek ve tanımlamak için geniş kapsamlı bir sıfat olarak egemen dile girmiş
ti. Böylelikle, bu etiketin anlamı kamusal alan çerçevesindeki cinsiyet ayrımlarının 
nüansları ile yakından bağlantılı, ağırlıklı olarak erkeklere özgü yeni bir sendromu 
anlatacak biçimde genişlemişti — görgü kurallarını bilmemenin ötesine geçerek bi
linçli bir rahatsız ediciliği ifade eder olmuştu. Başka bir deyişle, maganda kendi ka
balığının farkında olmayan "cahil" taşralılar değil, kendi tiksindiriciliğinden zevk 
alan, aynı zamanda hoşlanılmayan (sadece zevksiz değil) ve saldırgan (sadece kaba de
ğil) bir figürdür. Bu kez gazete söylemlerinden aldığımız son bir örnek, maganda 
sözcüğünün dolambaçlı dolaşımı dahilinde nasıl çoğul ve çoğu kez çelişkili anlamlar 
alabildiğini ortaya koyuyor.

Hürriyet gazetesi (13 Aralık 1995, s. 19), arka sayfalarından birini İstanbul'da 
1990'larda beliren yaşam tarzlarına ayırmıştı. Zengin bir yeni banliyö semtinin ha
vadan çekilmiş fotoğrafları ile resimlenen yazı okurlara, mezun dernekleri ve konfe
rans çevrelerinden dışarıdan ithal edilmiş yuppilik ve îslami banliyölere varan bir 
yelpazede İstanbul'un seçkin çevreleri hakkında bilgi veriyordu, yazı ünlü isimlerle 
doluydu. Yazıyı hazırlayan gazeteciler, bir dizi yetkin kaynaktan alıntı yaptıktan 
sonra, bunların İstanbul'un "postmodern kabileleri" olduklarını söylüyordu. "Ve Ma
gandalar..." başlığını taşıyan son bölümde ise, kendi yorumlarını sunuyorlardı:

Postmodern kabilelerin oluşumunun olmazsa olmaz kurallarından biri de "hali vakti 
yerinde"lik. Bu kaideyi bozan tek kabile ise magandalar.

Megapolleşen İstanbul'un varoşlarına göçle taşınan geleneksel kültür kent kültürü ile 
harmanlandığında ortaya çıkan arabesk kültürün üyeleri bu magandalar... Uzun boylu bir 
geçmişe de sahip değiller. Toplumun yirmi yıllık bir ihtiyacına cevap veriyorlar.

Magandaların bir araya gelmeleri de bir aidiyet. Ama yine diğer postmodern kabilele
rin aksine, ne siteleri, ne düşünce sosyeteleri ne de markaları var.

Bu lümpen kabilenin birlikteliği tribünlerde, mahalle kahvelerinde ve geceleri yapı
lan sokak piyasalarında oluşuyor.

Yukarıdaki pasaj hem maganda sözcüğünün basının söyleminde nasıl kök saldı
ğı hem de beklenmedik bağlamlarda nasıl yeniden tanımlanarak dolaşıma sokuldu
ğu konusunda bir örnek teşkil etmenin yanı sıra, 1990'larda İstanbul'un kültürel ev
renini yansıtması açısından da üzerinde durmaya değer. Burada yansıtılan, yaşanan 
dünyanın küreselleşmiş imgeler ve küreselleşmiş sözcüklerin akışı ile dönüşüme uğ
radığı bir İstanbul'dur, aşina olanın yeniden yorumlanmasına ve gözden geçirilmesi
ne yol açan yeni kurallar devreye girmiştir. Böylece, çağdaş İstanbul'un deneyim sa
hasına uyarlandığında (Türkçe) "kabile" ile birleşen (İngilizcesi ile aynı olan) "post
modern" terimi, "maganda-kabilesi" gibi yeni bir karışımda ifade buluyor. Yukarı
daki pasajdaki sözcüklerin tamamen ayrı kaynaklarını ve şecerelerini ancak kozmo
polit bir akademik uzman saptayabilir. Günlük Türkçede, yukarıdaki pasaj "gayet 
mantıklıdır".



Gelişmekte Olan Bir Kent Anlatısı: 
İstanbul'un "Taşralılar" Tarafından İstilası

Maganda sözcüğünün günlük dile bu kadar kolayca ve süratle girmiş olmasının üze
rinde biraz durmamız gerekir. Çünkü sözcüğün ilk anda aşikâr, verili görünen an
lamları, kamusal söylemde ona yüklenen değerle yakından bağlantılıdır. Bana kalır
sa, bir anahtar kelime olarak taşıdığı güç, tüketim, cinsellik ve kent yaşamı alanla
rındaki değişimleri, bunları yaygın bir kent anlatısına (İstanbul'un birbiri ardına ge
len "taşralı" dalgaları tarafından istila edildiği) dahil ederek tutarlı bir biçimde açık
lamasında yatıyor.

Bu anlatının ana motifi -İstanbul'un kültürel alanının kentin özgünlüğünü ve 
saflığım tehdit eden taşralılar tarafından istila edildiği— tanıdık bir tema. İstanbul, 
orta sınıflarının imgeleminde, uzun bir süredir özenle korunan üst ve altkültür fark
larını tehlikeye sokan "taşralılar"ın birbiri ardına gelen dalgaları tarafından "istilaya", 
"kuşatmaya" ve "saldırıya" maruz kalıyor. Ancak bu taşralılara dair söylemsel-ideolo- 
jik kurgular ile onları dışlamaya yönelik etiketler tarihsel açıdan farklılaşıp değişiyor.

Bütün toplumsal anlatılarda olduğu gibi, İstanbul'un birbiri ardına gelen taşra
lı dalgalarınca istila edilmesinin tarihi de farklı katmanlarda gelişmiştir.7 Birçok po
püler anlatımın yanı sıra, İstanbul'un toplumsal sorunları konusunda sürekli belli bir 
nedensel olaylar zincirini ön plana alan, mevcut meseleleri tanımlayarak açıklayan ve 
geleceğe yönelik çözümler öneren sayısız "uzman" tahlili de anlatıyı besler. Anlatı, 
aynı zamanda, İstanbul'daki büyük ölçekli etkinlikler ile günlük hayatın kişisel de
neyimlerini bir araya getiren bir sosyal temalar köprüsü işlevi görür. Birbirine denk 
olmayan deneyimler -su sıkıntısı, yozlaşmış polisler veya park yeri bulma güçlüğü- 
aynı öykünün bir parçası olarak tutarlılık ve anlam kazanır. Böylelikle, bir "halk" an
latısı olarak taşıdığı güç, öykünün ana özneleri olarak anlatan, okuyan ya da dinle
yen insanları, boşlukları doldurmak için kendi deneyimlerinden yararlanma olanağı 
sunarak, öyküye entegre etmesinden kaynaklanır. Bu şekilde, bir yandan İstanbul'da
ki ana akım orta sınıf kültürünün deneyimlerinden kaynaklanan belli bir gerçek ön 
plana çıkartılarak tarafsız kılınır, bir yandan da çarpışan anlatımlar/söylemler inanıl
maz ve karmaşık, gerçeğe ve "sağduyuya" aykırı kılınmış olur. Özet olarak bu, keli
menin Gramsci'nin kullandığı anlamıyla, hegemonyacı bir anlatıdır ve İstanbul'un 
egemen, ya da orta sınıf yaşam tarzını oluşturan şeyin ana hatlarını belirlemek üzere 
sürekli değer atfedilip değiştirilir.

Şu anda akademik yazılarda olduğu kadar popüler anlatımlarda da yer aldığı gi
bi, İstanbul'un taşralılar tarafından "istilası" 1950'lerin ortalarından itibaren "köylü- 
ler"in gelişiyle başlıyor. "Köylü" sözcüğünün Türk milliyetçiliğinin yüceltilen otan
tik özü olarak içerdiği olumlu çağrışımları yitirmeye başlaması da aynı döneme denk 
gelir. İstanbul'un kültürel manzarasında, köylüler eğitimden ve bu nedenle de mo
dernliğin donanımından yoksun olan kaba saba taşralılara dönüşmüşlerdir. Böylelik
le, 1960'lar boyunca, İstanbul'un kent yaşamı içindeki toplumsal ve kültürel bölün
meler, apartmanlardan oluşan merkez mahallelerde oturan "kentliler" ile varoşlarda 
köy benzeri (o dönemde) gecekondu mahallelerinde yaşayan köylüleri birbirinden



ayıran mesafe etrafında (hem fiziksel hem de mecazi anlamıyla) somutlaşmıştır. An
cak, dönemin popülist siyasal imgeleminde, bu durum geçici bir olgu olarak kalmış, 
köylülerin zaman içinde modernleşmek veya sınıf bilinci geliştirmek suretiyle kent 
yaşamına entegre olacakları varsayılmıştır.

1970'lerin sonlarında, varoşlarda ortaya çıkan yeni popüler kültür biçimlerinin 
orta sınıf alanlarına sızmaya başlamasıyla birlikte, basit sayılabilecek bu öykü daha 
karmaşık bir hal almış bulunuyor. İstanbul'da kendi geleneksel halk kültürlerinin 
saflığını ve özgünlüğünü yitirdikleri (fakat cahil kaldıkları) aşikâr olan Anadolulu 
köylüler kozmopolit yaşama entegre olamamışlardı (fakat kaba ticari zihniyetini be
nimsemişlerdi). Ne köylü ne de kentli olan bu insanlar, bütün kenti kirlenme ve ze
hirlenme tehdidi ile karşı karşıya bırakan, kendi yarı-melez sahte-kent kültürlerini 
geliştirmişlerdi. İstanbul'un orta sınıflarının deyişiyle, arabesk kültür İstanbul'u is
tila etmişti.

Arabesk sıfatı saflıktan yoksunluk, melezlik ve hricolage çağrışımları yapıyor ve 
belli bir "kitsch" türüne işaret ediyor. Bu sözcük ilk kez 1970'lerin başlarında, İstan
bul'un düşük gelirli kesimleri arasında ortaya çıkan ve müthiş tutulan melez bir mü
zik türünü tanımlamak üzere kullanılır olmuştu.8 Popüler Batı ve Mısır müziğinin 
ritimlerini ve enstrümanlarını birbirine kattığından hem halk müziğinin hem de 
Türk sanat müziğinin yerleşmiş kurallarına uygun düşmediği için devlet radyo ve te
levizyonlarında yasaklanan arabesk, 1970'lerin genişleyen kaset pazarında bir fırtına 
yarattı. Ünlü arabesk şarkıcılarını popüler kahramanlar olarak perdeye yansıtan film
ler diğer büyük kentlerde olduğu gibi İstanbul'un kenar mahallelerindeki sinema sa
lonlarında da anında gişe başarısına kavuştu. Bu süreç dahilinde, arabesk sıfatının bir 
müzik türünü, bir sinema türünü, ayrıca bunlardan zevk alan bir kültürel ortamı ve 
yaşam tarzını betimler hale gelmesi ile birlikte çağrışımlar zinciri genişledi. Arabesk 
tutkunları artık arabesk kültürüne aitti — banal, adi, ama Mary Douğlas'ı anımsaya
cak olursak, her şeyden önce iki arada bir derede kalmış, bu nedenle de kirli ve kir
letici. Arabesk şarkılar, şarkıcılar ve filmler sadece sanatsal açıdan kabul gören saf sı
nıflandırma kategorilerine uymamakla kalmıyor, aynı zamanda bunları kirletiyordu. 
Benzer bir şekilde, yerel köylü kültürleri ile bağlarını kaybedip, modernliğin maddi 
kültürünü kusurlu ve kısmi şekillerde birleştirerek kitlesel olarak tüketmeye başla
yan arabesk kültürüne sahip kişiler her iki dünyaya da ait değiller. Arabesk kültür 
hem artık hem de marjinal, bir yere ait olmayan bir olgu haline geliyor, fakat aynı 
zamanda da tehlike yaratıyor, zira tüketim alanında kök salmış zevk ve farklılık hi
yerarşilerini ihlal ederek onları gölgede bırakıyor.

Arabesk sıfatı, orijinal olanı aldırmaksızın taklit ettiği, ahşabın yerine formika
yı, ipeğin yerine polyesteri geçirdiği için kaba sayılan bir çeşit ucuz kent estetiği ola
rak, ilk başlarda İstanbul'un düşük gelirli kesimlerini hedef alan aşağılayıcı bir eti
ket durumundaydı. Ancak, 1980'lerin ortalarından itibaren bu terimin çağrışımları 
çoğalmış, sadece alt sınıflar arasındaki kitlesel tüketimin kabalığına değil, aynı za
manda İstanbul'da yeni belirmekte olan zengin kesimin aşırı tüketim özelliğine de 
dokunur olmuştur. Neo-liberalizm döneminde İstanbul'un dünya pazarlarına enteg
re olması, birikim ve sınıf atlama yolunda yeni kanallar açmış, kendi yeni zenginle-



rini yaratmıştır. Ancak bu kesim, Fransızcadaki »o<w&zzz riche teriminin çağrıştırdığı, 
statü kaygılarından yoksun yeni bir "yeni zengin" tipidir. Bunlar, ince zevkleri tak
lit etmeye çalışmak yerine simgesel hiyerarşilerden habersiz görünmüş, kültürel 
farklara aldırmaksızın yeni edindikleri servetin keyfini sürmüşlerdir. Daha uygun bir 
ad bulunamadığından, arabesk sıfatının anlamı bu yeni olguyu da içine alacak şekil
de genişlemiş, sadece yeni zengin tipinin görgüsüzlüğüne değil, aynı zamanda, örne
ğin, zevk farklılıklarını tereddüt etmeksizin ya da utanmaksızın göz ardı eden yeni 
bir siyasetçi tipine değinmek için de kullanılır olmuştur. Böylece, 1990'lara gelin
diğinde, arabesk kelimesi artık Türk toplumunda belirsizlik ve yozlaşmadan musta
rip tüm unsurlara —arabesk demokrasi, arabesk ekonomi, arabesk siyasetçiler— bula
şan genel bir hastalığı betimlemek ve tanımlamak için kullanılan geniş kapsamlı bir 
metafor halini almıştır. Özbek (1996), arabesk sözcüğünde "nihayet Türk toplumu- 
nun kimlik sorununu ifade edecek bir ad bulduğumuzu" ileri sürüyor.

Ancak, bu gelişmelerle aynı zamanda, İstanbul'un kültürel manzarasının içine 
görünüşte farklı türden bir tehdit —maganda- yerleşmiştir. Maganda etiketi istila, 
kuşatma ve saldırı gibi tanıdık metaforları çağrıştırarak halk söyleminde değer ka
zandığı oranda, ana çizgileri oldukça basit olan bir öykünün parçası haline gelmiştir 
-  İstanbul'un kültürel yaşamındaki uygarlığı bastırma tehdidi taşıyan yeni bir "taş
ralı" dalgası. Ancak aynı zamanda, maganda kurgusu büyük oranda son on yılın ürü
nüdür ve cinselliğin halka açık bir gösteri haline gelmesi ile ilgili korkuların ve en
dişelerin yanı sıra yaşanmış deneyimleri de içine alarak yansıtmakta ve odak nokta
sına getirmektedir. Zira bu terim, gerçek ve mecazi anlamı ile, artık kentin belli mu
hitleri ile sınırlanması mümkün olmayan, kamuya açık alanlarda günlük yaşam de
neyiminin bir parçası olarak karşılanan gem vurulmamış, vahşi ve kaba erkek cinsel
liğini de kapsamaktadır. Böylece, terimin halk söyleminde ve günlük dilde sürekli 
dolaşımda olması, "kültür eğitimi olmayan" taşralıların büyük kitleler halinde ken
te akmaları anlamına gelen arabesk kültürünün "saf olmayışı"ndan nitelik açısından 
farklı bir tehlikeye işaret etmektedir. Maganda, aksine, yerlidir — küresel tüketim ça
ğında İstanbul'un kültürel atmosferinin kendini-devam-ettiren, kendini-yeniden- 
üreten ürünüdür. Magandayı tehlikeli kılan şey, kendi kurtarılmış bölgelerinin (dü
şük gelirli mahalleler) sınırlarını aşarak kent yaşamının kamusal alanlarına (egemen 
orta sınıf kültürü) tecavüz etme eğilimidir. Bu haliyle, maganda sıfatının kültürel tı
nıları aynı anda hem ırksal, hem cinsiyetçi, hem de mekânsaldır.

O halde 1990'h yılların halk söyleminde maganda sözcüğünün yaygın ve ısrar
lı kullanımı, İstanbul'un kültürel topografyasını destekleyen ve biçimlendiren içer
me ve dışlama uygulamalarının yeniden tartışılma sürecinin bir parçası olarak görü
lebilir.

Cinselliğin bir tür halka açık gösteri biçiminde metalaştığı bir dönemde, ma
ganda sözcüğü bunun içerdiği tehlikeleri somutlaştırıyor, meydana çıkarıyor ve böl
geselleştiriyor. Magandanın sürekli ve ısrarlı tehdidi, İstanbul'un kültürel manzara
sını yeniden çizmekte olan dışlama tavırlarının hem itici gücü hem de neticesidir.



Sonuç Y orum lan

Bu bölüm boyunca, tek bir anahtar sözcük -maganda— üzerinde odaklanarak, bu söz
cüğü 1990'larda İstanbul'un günlük yaşamının yoğun bir şekilde yerelleşmiş mekân
larının derinine inmek için kullandım. Sözcüğün kentin gençlik kültürünün mizah 
ortamında doğuşundan ana akımın söylemsel diline doğru ilerlerken geçirdiği anlam 
ve içerik kaymalarını "izlemek" suretiyle, cinselliğin bir tür gösteri olarak ticarileş
mesinin nasıl kentteki farklı grupların günlük yaşamlarına girerek yerleşik manzara
ya yeni maddi ve simgesel anlam haritaları eklediğini keşfetmeye çalıştım. Bu bölü
mü bitirirken, aşırı soyutlama riskini göze alarak, kent anlatılarının kentlerin kültü
rel haritasına nasıl tutarlılık sağladıklarını tartışmak istiyorum.

İstanbul gibi bir metropolde, kent hayatında tüketim alışkanlıkları aracılığıyla 
kurgulanan çoklu bölünmeler, yalnızca sermaye, mal veya kültürel akımların büyük 
ölçekli hareketinin pasif yansımasından ibaret değildir. Bu bölünmeler "yerel" kül
türel alışkanlıklar aracılığıyla karşımıza çıkar ve anlam kazanır. Ancak, kentsel alan
da bu gibi "yerelleşmiş" toplumsal oluşumların ve kültürel kimliklerin çokluğu ve 
çeşitliliği ile küresel tüketim olgusunun giderek genişleyen etkisi altında değişen 
çizgileri büyük metropolü tek bir varlık olarak anlamayı ve yorumlamayı güçleştirir. 
Böylece, küresel ve küreselleşmekte olan kentler üzerine yazılan, giderek artan lite
ratürde kent yaşamının etnik, ırksal ve kültürel çeşitlilik ile giderek daha fazla par
çalandığını, toplumsal ve ekonomik kutuplaşma aracılığıyla bölünmenin arttığını 
tekrarlamak adeta bir kural olmuştur. Dünyanın diğer bölgelerindeki büyük metro
poller gibi İstanbul'da da küresel tüketimin genişleyen ağlarına entegrasyon mevcut 
kültürel uçurumları daha keskin bir hale getirmiş ve yeni kutuplaşmalar yaratmıştır. 
Ancak, en azından İstanbul söz konusu olduğunda, kentin kültürel haritasının sakin
leri açısından tutarlılığını yitirdiği ya da kentte yaşayanların ortak bir gerçeklik his
sini kaybettikleri söylenemez. Tam tersine, süregiden değişimlerin karmaşıklığından 
doğan çelişkiler, bir kent anlatısının —üzerine inşa edildiği içerme ve dışlama uygu
lamalarını silen kolektif bir destanın— tanıdık hatları aracılığı ile karşılanır ve düze
ne sokulur.

İstanbul'un taşralılar tarafından istilasının toplumsal öyküsü, bir kent anlatısı 
olarak, resmi ve popüler söylemler arasındaki sınırı hizaya sokar ve bunu yaparken 
her ikisinden aldığı unsurları seçici bir şekilde benimseyerek ve birbiri içine örerek 
tek bir hegemonyacı-baskın anlatım yaratır. "Hegemonyacı" olmasının nedeni doğ
rudan "tepeden" bastırılması ya da her türlü muhalefeti bastırması değil, alternatif 
anlatımların aynı kolektif efsanenin parçası olarak çizilirken ve tekrar tekrar dolaşı
ma sokulurken özgüllüklerini ve muhalif içeriklerini yitirmeleridir. Maganda sözcü
ğünün İstanbul'un "taşralılar" tarafından istilası yönünde süregiden kent anlatısına 
kaynaması bu "ehlileştirme" sürecini gösterir. Bu durum, aynı zamanda, kent anlatı
larının meydana gelen olayların anlam kazanması için pasif bir zemin olmadığını or
taya koyar. Bu anlatılar, yaşanan toplumsal ilişkilerin ve iktidar kümelerinin çelişki
li deneyimlerini idare etme ve tartışma yolunda aktif bir sürecin parçasıdır. Kesinti
siz dolaşımda kalmaları, içerme ve dışlama süreçleri ile aktif olarak korunmadıkları



takdirde bulanma tehlikesi altında olan kültürel farklılıkların muhafazası için gere
ken sınır koyma çabasının bir parçasıdır. Daha yalın bir şekilde ifade edecek olursak, 
"hegemonyacı" kent anlatıları günlük toplumsal ilişkilerin ve alışkanlıkların parçası 
olarak sürekli gelişen hareketli anlatımlardır.

Bilindiği gibi, İstanbul'un toplumsal öyküsü zaman ve mekân açısından kültü
re özel bir dizi tarihsel düşünce ve iktidar kümelenmesi içerir. Tümüyle kendine öz
gü bir öyküdür bu. Ancak, kentsel alana tutarlılık getiren hegemonyacı anlatıların 
sadece İstanbul'a özgü olmadığını, dünyanın değişik yerlerinde süregiden kültürel 
mücadelelerin bir parçası olarak üretildiğini ve yeniden üretildiğini öne sürmek 
mümkündür.
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