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İSTANBULLULAR VE ÖTEKİLER
Küreselcilik Çağında Orta Sınıf Olmanın
Kültürel Kozmolojisi

Ayşe Öncü

İSTANBULLU KİMDİR? Ya da daha genel olarak bakarsak Beyrutlu,
ya da Parisli ya da New Yorklu kimdir? Heterojen bir nüfusu olan ve
çeşitli kültürlerin birbirine karıştığı bütün kozmopolit kentler gibi, İs
tanbul da bir örneklikten ziyade tezatlann diyarıdır. Bir mozaiğin ke
narları sert parçaları misali, çoğunlukla birbirinden ayrı düşen top
lumsal grupların ve kültürlerin bir arada var olduğu bir çoğulluktur.
Nüfusunun dörtte üçü başka yerde doğmuş bir göçmenler kentidir. Bu
anlamda, "İstanbullu kimdir?" sorusu retorik bir soru olmaktan öteye
gidemez. Gerçek İstanbullu bir "mit"tir.
Barthes'ın (1972) belirttiği gibi, çağımızın mitleri klasik efsaneler
gibi uzun, sabitleşmiş anlatılarda dile gelmez, anlamları apaçık ve do
layısıyla "doğal" gibi görünen cümleciklerde ve ismin hallerinde ifa
desini bulur. Bunlar ifadelerini dilde bulurlar ve bu sayede hâkim bir
kültürel söylemin, gündelik varoluşun gizli köşelerini işgal ederek,
kendini evrensel ve ideal olarak sunmasını sağlarlar. Öyleyse "İstan
bullu" kavramı, terimin Barthes'ta kazandığı anlamda bir mittir. Gün
lük hayatta, dostlar arasındaki konuşmalarda, gazete yazılarında, tele
vizyon yorumlarında, haftalık dergilerin fotoğraf altı yazılarında, şa
kalarda ısrarla ve tekrar tekrar kullanılan bir dil oyunudur. İstanbullu
sözcüğü, günlük deneyimle zaten "bilinen" ve bu yüzden söylenme
den anlaşılan bir dizi ayrıcalığı, seçkinliği, yetkinliği aynı anda hem
yoğunlaştıran, hem çağrıştıran bir terimdir. Sayısız ve sürekli yer de
ğiştiren bir kültürel hiyerarşiler metropolünde, İstanbullu sözcüğü
seçkin kültür ile halk kültürü arasındaki sınırda nöbet beklemektedir.
Belki denebilir ki, antik ya da modem, dünya çapında bir statü ka
zanmış bütün kozmopolit kentler, "seçkin" kültürün bir işareti olan in
celik ve beğeninin çoklu ve nüanslı ayrımlarının bir taşıyıcısı olma ni-
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tetikleriyle, kendi adlan çevresinde bu tür bir mitik anlam geliştirmiş
lerdir. Bu anlamda, İstanbullu olmak, her yerde, bütün metropollerde
güç ilişkilerine tabi olan kültürel hiyerarşilerin dilsel ifadesi türünden
daha genel bir olgunun bir boyutudur. Ancak İstanbulluluk aynı za
manda, tarihsel zaman ve yer içinde yer alan bir dizi ayırt edici kültü
rel dolayım aracılığıyla üzerinde daha ayrıntılı düşünülmeyi gerekti
ren özgül bir mittir. Çünkü çağdaş mit yaratımı, kendileri homojen bir
topluluk olmayan yaratıcı ve kullanıcıların varlığını varsayan bir kül
türel faaliyettir. Hegemonik bir kültürün söylemsel yaratılan, yaşan
mış deneyimin ve günlük hayatın pratiğinin çerçevesi içinde sürekli
olarak sarsılır ve yeniden pazarlık konusu olur; İstanbullu dilsel teri
minin kültürel içerik ve anlam kazanış yollan, kentin değişen sosyopolitik tablosu ile iç içe geçmiştir.
Benim İstanbulluluk olgusuna duyduğum ilgi, günlük varoluşun
dinamiğinin yerkürenin farklı köşelerinden kültürel akımların çeşitli
liğiyle yoğrulduğu ve biçimlendirildiği günümüzle bağlantılıdır. İs
tanbul'un bugünkü tablosunda, başdöndürücü bir dizi "küreyelleşmiş"
(küresel-yerel) ikon, imaj ve ses biribirine kanşarak, hiç olmazsa ka
musal alanda, yerleşik kültürel hiyerarşileri başa çıkılamayacak bir
tehditle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yeni karmaşıklık düzeninin
ortaya çıkardığı meseleler, günümüz metropollerinde yaşanan dene
yimin "değişim" ve "geçicilik" yönlerini, seçkin kültür ile halk kültü
rü arasındaki sınırların bulanıklaşmasını, dünyanın her yanındaki
kentlerde bunun yarattığı "parçalanma"yı ve "kültür krizi"ni vurgula
yan muazzam bir literatüre esin kaynağı olmuştur. Buradaki amacım,
bu literatürün ortaya çıkarttığı bütün sorunları taramak değil.1 Ben
yalnızca İstanbulluluk olarak anılan söylemsel yaratı üzerinde odaklaşarak, bu kavramın, yaşanan gerçekliğin dokusunda bulanıklaşma
tehlikesi geçiren kültürel sınırlara nasıl tutarlılık ve politik bir mantık
kazandırdığını ortaya koymaya çalışacağım.
İstanbullu sözcüğü, günümüz İstanbulu'nda günlük hayat içeri
sinde dolaşıma çıktığında, nasıl içerik ve anlam kazanıyor? Bu soruya
yanıt vermenin yollarından biri, "ötekilerim çoklu ve değişken tiple
mesinin farklı metinsel bağlamlarda nasıl işlediğini araştırmaktır. Bu
anlamda, İstanbulluluğun birlik ve bütünlüğünü hayal etmek için,
"ötekilerim varlığı geçici olarak da olsa gerekli olduğu içindir ki,
Bakhtin'i izleyerek, kelimenin anlamının hiçbir zaman nihai hale gel
1. Bunu başka bir yerde yapmaya çalışmıştım: bkz. Öncü (1997).
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mediği, donmadığı varsayımından yola çıkacağım. Ama gündelik ha
yatın önemsiz ayrıntılarında gizlenmiş olan ve sıradan varoluşun deneyimsel dünyasında yeniden ve yeniden pazarlık konusu yapılan
"ötekileştirme" süreçlerinin, "otorite"yi temsil eden tarih kitapları, bi
yografiler, şiirler ve benzeri metinler aracılığıyla yakalanması ve kav
ranması güçtür. Benim burada benimseyeceğim strateji, hâkim top
lumsal düzenin, evrenselci "hava basma"ya dayanan balonlarını alay
ve gülünç düşürme yoluyla patlatan popüler mizaha yönelmek ola
cak. Ayrıcalıklı söz söylemenin kibar dünyasına, yerleşik simgesel hi
yerarşileri ihlal etmek ve oyun yoluyla bunları başaşağı çevirmek
üzere müdahale eden popüler mizah, Bakhtin'in "karnavalesk" olarak
andığı alana aittir.2 Bakhtin'in "karnaval" mecazı, halk şenliklerinin
(Mardi Gras, faşing, fuarlar, vb.) ağzı bozukluğuna ve edepsizliğine
dayanır. Bu, düzenin geçici ve hoşgörülebilir bir tarz içinde askıya
alınmasıdır. Bakhtin'in (biçimsel hiyerarşinin askıya alındığı, resmiciddi kültürün kutsal ve ağırbaşlı unsurlarının sınırsız bir şenlik ve ne
şe aracılığıyla otoritelerinden yoksun kılındığı) "karnaval meydanı"
ile bağıntılı gördüğü muhalif dünya görüşü, İstanbul'un halk kültürün
deki karşılığını, gündelik sohbetlerde üretilen ve yeniden üretilen, ne
redeyse hiç tükenmeyecek izlenimi veren şakaların yanı sıra, günlük
gazetelerin, popüler dergilerin ve mizah dergilerinin sayfalarında ya
yımlanan ve çok büyük çeşitlilik gösteren karikatürlerde bulmaktadır.
Bu bölümde, İstanbul'da çizgiye dayalı mizahın canlı ve verimli
dünyasını ele alarak tartışmayı, söylem alanında hâkim olan ayrımla
rın ve hiyerarşilerin debdebe ve gösterişine alay yağdıran bir dizi kari
katür üzerine yerleştireceğim. İstanbul'un çizgi dünyasında bu tür ka
rikatürler hep varolsa da içerdikleri mizahi değer, içinde yer aldıkları
döneme özgüdür. Dün komik duran karikatürler bugün bayatlamışlar
dır. Bunun nedeni, karikatürün, mizahın başka türlerinde de olduğu
gibi, tamdık bir göstergeler ve simgeler dünyasına yaslanması, bir an
lık bir şaşkınlık yaratmak amacıyla beklenen anlamlarla oynaması ve
böylelikle okuyucuyu bir tebessüme sürüklemesidir. Bu anlamda ka
rikatür, içinde yaşanan anm kültürel söylemine "müdahale eder"; yani
gündelik bilinç denen karışımı biçimlendiren ve düzene sokan "mute
ber" kodlan kavrar, damıtır ve vurgular-ki hiciv ve mizah yoluyla
bunların balonunu patlatsın, maskelerini düşürsün. Mizah daima ken
dini sarmalayan kültürel söylemle diyalog içindedir. Aynı anda hem
2. Bakhtin'in yapıtı ile Gramsci'ninki arasındaki ilişki için bkz. Brandist (1966).
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sağduyuyu, hem de onun muğlaklıklarını ve tutarsızlıklarını gündeme
getirir.
Mizahın bu çift sesli söylemini kullanarak, birbirine bağlı üç nok
tayı ortaya çıkarmaya çalışacağım. İlk nokta, İstanbul'un karikatür
dünyasında, köyden kente göçenler hakkında geliştirilen stereotiplerle dalga geçen karikatürlerin ısrarla, tekrar tekrar çizilmiş olmasıyla
ilgilidir. Kentin tarihinde değişik dönemlerde çizilmiş karikatürlerden
yararlanarak, incelik ve kibarlığa yönelik alayın yanı sıra aidiyet ve
yerlilik kavramlarına yönelik alayın da nasıl varolan "göçmen" stereotipleri çevresinde inşa edildiğini ortaya koymaya çalışacağım. Bura
da geliştireceğim akıl yürütme, göçmenin tek bir tipleme içinde îstanbullu'nun diyalojik tahayyülünde iki temel bileşeni bir araya getirdiği
yönünde olacak. Köyden gelen, bir yandan, olumsuz özelliklerin taşı
yıcısı olarak işlev görür ki İstanbullu olmanın incelikleri ve ayrıcalık
ları bunun bir yansıması olarak kavranabilsin. Öte yandan, köyden
kente yeni gelen, istilacı bir yabancı olarak işlev görür; onun kentteki
varlığı haklı gösterilemeyeceğine göre, İstanbullular açısından kendi
yediliklerinin ve ahlaki üstünlüklerinin temeli olacak kesintisiz bir
kronoloji yaratılmış olur.
Bunun ardından, son onyıl boyunca yaratılan ve yeniden yaratı
lan son dönem "göçmen" tiplemesinden hareketle, günümüz İstanbulu'nun kültürel dünyasında, "göçmen"in, kültürel hiyerarşi ve üstünlü
ğün bütün incelik ve nüanslarını tek bir bütün ve bütünleştirici dışla
ma kategorisinde toplamak üzere seferber edilen mutlak bir öteki ha
line getirilmiş olduğunu ortaya koyacağım. Böylelikle, İstanbulluluk
mitinin, seçkin kültürün işareti olan beğeni ve kibarlık alanıyla olan
bağının kopmuş olduğu, aidiyet ve yerlilik yan anlamlarından yoksun
kaldığı türünden cüretkâr bir görüş ileri sürmüş olacağım. Böylece,
bu mit artık yalnızca olumsuzlar ve dışlar. Gündelik olanın düzeyin
de, gerçekliğin yaşayan dokusunu bir İstanbullular ve göçmenler iki
liği halinde kesmeye ve yeniden biçimlendirmeye yarar.
Son nokta ise daha kapsamlıdır. Mit yaratmanın yaratıcıların ve
kullanıcıların varlığını varsayan bir kültürel süreç olmasıyla ilgilidir.
Günümüzün mitleri, klasik efsanelerin yaratıcıları gibi anonim değil
dirler. Köyden kente göçmüş insanların kültürüne ilişkin hâkim stereotipler ve tiplemeler, bunları tanımlayan "muteber" bir orta sınıf kül
türü olmaksızın düşünülemez. Oysa "orta sınıf yaşam tarzı" sağlam ve
değişmez bir şey değildir; küreselcilik çağında gittikçe daha fazla
erozyona uğrayan ayrıntılı bir ayrıcalıklar ve farklılıklar sistemine da
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yanır. Bu anlamda, İstanbul'un neoliberal atmosferinde köyden gelmiş
insanların mutlak öteki olarak temsilinin orta kesim ya da sınıflan
ayırt eden sınır çizgilerinin yeniden tanımlanması için günümüzde ve
rilmekte olan mücadelenin bir boyutu olduğunu ileri süreceğim.
Değişik dönemlerden seçilmiş karikatürlerin okunması aracılı
ğıyla işte bu noktalara et kemik kazandırmaya çalışacağım. Ancak İs
tanbul'a ve onun bağnnda süregiden "ötekileştirme" süreçlerine geç
meden önce, karikatürlerin metinsel malzeme olarak kullanımı konu
sunda birkaç şey söylemek gerekli görünüyor.
Karikatür Okuma Konusunda Metodolojik Bir Uyan

İster şaka ya da nükte, ister karikatür bandı ya da karikatür, her tür mi
zah esas olarak yerleşik, sağduyuya dayanan anlam hiyerarşileri üze
rine bir oyundur. Mizah yazarı ya da çizer, gerçekliği düzenli ve ön
görülebilir kılan sağduyumuzun temelindeki yerleşik, herkes tarafın
dan varsayılan anlam kategorilerinden yola çıkar. Birbiriyle hiç bağ
daşmayacak referans çerçevelerini üst üste getirerek, sanatçı bütün
kategorilerin kirli ve keyfi olduğunu teşhir eder, hiyerarşinin dayattı
ğı düzeni bulanıklaştırarak okuyucuda bir tebessüme yol açar. Bir şaş
kınlık ve kahkaha anı boyunca, bir kültürel söylemin parçaları ve sim
geleri oradan koparak bir başka söylemde yeniden monte edilmiş,
kültürel hayatın her yönünün içinden çıkılamazcasına karma ve çift
anlamlı niteliği, her tür kültürel biçim, simge ve anlamın tersyüz edi
lebileceği gerçeği ortaya konulmuş olur. Bu anlamda, mizah yerleşik
simgesel hiyerarşiler üzerinde yükselir ve oyun aracılığıyla bunlar üs
tünde yıkıcı etkide bulunur.
Karikatürün özgüllüğü, büyük kent hayatının, zengin bir imgeler
ve göstergeler yığınının bir araya getirilerek anlatılmasında, bunların
güçlü görsel bir yoğunlaşma içinde eklemlenmesinde yatar. Ne var ki,
görsel gösterge sistemlerinin maddi referans dünyasıyla ancak dolaylı
ilişki içinde olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu, özellikle ilk bakışta
dilsel biçimlere göre çok daha dolaysız ve berrak biçimde kavranabi
leceği izlenimini doğuran karikatürler ya da karikatür bantları ele
alındığında önem kazanan bir noktadır. Oysa günümüzde teorik ola
rak da ifade edildiği gibi, görsel olan, dilsel olarak dolayımlanır ve
denetlenir (Jenks 1995, 1-24). Yani, ortada sözcükler ya da anlatılar
olsun olmasın, dil görsel olan için hayati bir dolayımdır. Görsel olan,
dilsel-söylemsel biçimlerden kopanlamayacak anlamlar yaratan kar
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maşık bir süreci harekete geçirir. Bu aslında görsel göstergelerin polisemik (yani içinde iş gördükleri dilsel-söylemsel alana bağlı olarak
farklı anlamlara açık) olduğunu söylemenin başka bir yoludur.
Karikatürleri yorumlama çabasında, görsel metinlerle çalışıyor
olmanın karmaşıklıklarının yanına bir de mizahın özü olan anlamlar
üzerinde oyun oynama eklenir (örn. Palmer 1994,93-103). Grafik sa
natçı görsel göstergelerin polisemik doğasını kullanarak gündelik
söylemdeki anlamlarını aynı anda hem hatırlatır, hem de bunlar üze
rinde oynar. Mizahın işe yarayabilmesi için, mizah sanatçısının ve
okuyucunun aynı simgesel haritaları ve gösterge sistemlerini paylaşı
yor olmaları gerekir. Çizgiye dayalı mizah, en iyi örneklerinde, kari
katürcünün kurduğu ve okuyucuyu katılmaya davet ettiği incelikli bir
oyundur.
Bu çalışmada üzerinde odaklaşacağım karikatürler, ortaya koy
dukları anlamlarla incelikli bir biçimde oynamaktan ziyade sıradan
tekrarlarla ve öngörülebilirlikleriyle dikkati çekiyorlar. Bu tür karika
türlere gazetelerin, dergilerin, albümlerin ya da broşürlerin herhangi
bir sayfasında rastlayabilirsiniz. Bunlar, tam da akla getirdikleri du
rumlar ve tiplemelerin İstanbul'daki günlük hayat deneyimi ile iç içe
olmalarından ötürü, hemen ilk bakışta gülümsemeye yol açabilecek
kadar basittirler. Mizahi değerleri, günlük hayatın önemsiz ayrıntıla
rına, büyük politikaya değil gündelik politikaya yaslanır. Bu bakım
dan, terimin geleneksel anlamında politik karikatür değildir bunlar:
mizahi değerleri İstanbul'un gündelik kültüründen kaynaklanır.
Bu tür karikatürleri bu bölümün amaçlan açısından ilginç kılan,
birlikte ele alındıklarında, nüfusunun yansı yarı cahil olan bir kentte,
çizgi ve sözcükler aracılığıyla, hiç durmaksızın sürüp giden "saygı
sız" bir diyalog oluşturmalarıdır. Ama mizahi unsurlan doğrudan
doğruya durumlara bağlı olduğu ve yaşanan gerçekliğin somutluğu
na, özgüllüğüne, şimdisine ve buçadalığına çağrışım yapmaya dayalı
sözel-görsel kodlara yaslandığı ölçüde, bunların, hedefledikleri oku
yucu kitlesinin dilinden başka bir dilde yazılı sözcüklere "tercümesi"
tuzaklarla dolu bir iş haline gelir. Bu tuzaklardan kaçınmak ne kadar
imkânsız olursa olsun, bunlan daha en baştan kabul etmek en hayırlı
sı. Benim yaptığım seçim ve burada yapacağım yeniden okumalarda
"yazarın sesi", hem İstanbul'da günlük hayat üzerine çizilmiş geniş
bir karikatür arşivi üzerinde bir süredir çalışmakta olan bir araştırma
cının sesidir, hem de bazı karikatürcülerin çalışmalarından ve mizah
duygularından zevk alan birinin sesi.
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Hacıağalar İstanbul'un Karikatür Dünyasını istila Ediyor

İstanbul'un kültürel ve politik hayatında karikatürün, yüz yıldan daha
uzun bir tarihsel gelişmesi vardır. Ben bu tarih içinden, İstanbul kari
katüründe hacıağanın ortaya çıktığı 1940'11 yıllardan başlamayı tercih
edeceğim. Hacıağa, karikatürde sık rastlanan bir türün (yeni zengin,
kariyerist, hırslı tip, vb.) kültürel ve tarihsel bakımdan özgül bir versi
yonudur ve esas özelliğini çok fazla ekonomik sermayeye ancak çok
az kültürel sermayeye sahip olmasında bulur. Servetin gösterişçi bi
çimde teşhirine, "kültürel beğeni" eksikliğinin getirdiği sorunlara iliş
kin mizah türlerinin varyantlarına bütün toplumlarda rastlanır. Bu tür
mizahın alışılmış teması, sığlık ya da sahtelik kavramıyla elele giden
bir aşırı tüketim halidir. İstanbul'un karikatür sahnesinde bu tarz mi
zahın öncüleri ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır.
1940'11 yılların îstanbulu'nda hacıağanın kültürel özgüllüğü, kö
keninden ve sahte dindarlığından kaynaklanır. Hacıağa teriminin ya
pısı, ağalığıyla zenginlik, iktidar ve patronaj ilişkilerini, hacılığı ile de
dindarlığı çağrıştırır. Geleneksel toplumun bu iktidar, servet ve din
darlık timsali Anadolulu şahsiyetinin İstanbul'da nasıl denizden çık
mış balığa döndüğü, nasıl servetine rağmen hor görüldüğü, karikatü
ristlere zengin bir malzeme sunmakla kalmamış, hacıağa karikatürle
rinin sayısından ve kendini tekrar etmesinden anlaşıldığı kadarıyla
1940'11 yılların İstanbullularına büyük keyif de vermiştir.
Bu karikatürlerde, şalvarın ve gevşek giysilerin rahatına alışık ha
cıağanın koca göbeği ve gıdısı, şehrin pantolonuna ve kravatına bir
türlü sığmaz. Hacıağanın karısının bedeni de yeni elbiselerinden fırla
dığı için o da kocası kadar rahatsızdır, ama yeni "şehirli" rolünü oy
narken aile servetini teşhir etmek ve tüketmek niyetiyle hep çok süs
lüdür. İstanbul'da ailenin şerefini ve itibarını artıran artık hacıağanın
cömertliği değil, karısı tarafından yönlendirilen gösteriş tüketimidir.
Anadolu'da ne kadar saygı görürse görsün, büyük serveti kendisine
İstanbulluların kapısını açmaya yetmez, çünkü gerekli sosyal incelik
lere ve "kültürel beğeni "ye sahip değildir. Su gibi para harcasa da
"kültürsüzlük" gösterisi yaparak gülünç duruma düşer. İstanbul, ağa
ya haddini bildirir. Ama elbette biraz da sempatiyi hak etmektedir,
çünkü artık İstanbul'da erkek cinsinin ortak kaderini paylaşmaktadır.
İstanbul'a gelir gelmez kocasına itaatkârlığını üzerinden atan ve dırdır
yoluyla hep daha fazla şey tüketmek isteyen şirret karısının bitmek tü
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kenmek bilmeyen taleplerinden bunalmaktadır. Böylelikle, hacıağa
nın İstanbul'a geldiğinde iktidardan düşüşü özel alana da taşmakta, tü
ketim alanında karısı ipleri eline geçirmektedir (bkz. Şekil 6.1).
Hacıağa karikatürlerinde aynı derecede anlamlı bir başka tema
sahte dindarlıktır. Hacı- ön ekinin yan anlamlan üzerinde oynanarak,
hacıağa, ister oryantal dansöz, rövü yıldızı, telekız, isterse sekreter ol
sun, genç kızların peşinden koşan şehvet düşkünü bir şişko olarak tas
vir edilir (bkz. Şekil 6.2). Görünüşteki dindarlığı ve muhafazakârlı
ğıyla şehevi arzuları arasındaki bağdaşmazlığın vurgulanması ama
cıyla, sürekli olarak barlarda, gece klüplerinde, dansinglerde resmedi
lir. İkiyüzlülüğü, bir yandan İslam'ın içki ve gayri meşru seks konu
sundaki ilkelerini savunmasında, öte yandan her ikisini de zevk-ü safa
ile tatmasında yatar. Hacıağanın kötülüğe işleyen aklına, sahipsiz bü
tün kadınlar kolayca tuzağa düşürülecek birer seks objesi gibi görü
nür; kozmopolit İstanbul şehrinin gece hayatı onun kafasında ayıp ve
günah kavramlarım çağrıştırır.
Daha geniş bir tarihsel perspektiften değerlendirildiğinde, hacıa
ğa karikatürlerinde görülen birçok tekil unsurun izi, İstanbul'un kari
katür sahnesinde ta 19. yüzyıl sonlarına kadar sürülebilmektedir. En
erken öncü örneklerde, özellikle yüzyılın dönümünde, bu tarz genel
likle metropolün Avrupalılaşmış seçkinleriyle daha mütevazı orta sı
nıfları arasındaki kültürel sınırların müzakeresi amacıyla kullanılıyor
du. Avrupa tarzı adabımuaşeretin doğru biçimde uygulanmasında
(yani, Avrupa'nın âdetlerini gözü kapalı taklit etmek anlamında "aşın
Batılılaşma" olarak nitelenebilecek bir yaklaşım içinde değil de, orta
sınıf yaşam tarzına uygun tevazu ve rabıta çerçevesinde uygulanma
sında) ortaya çıkan belirsizlikler, İstanbul'da karikatür sanatının baş
langıcından itibaren muazzam bir hiciv kaynağı olmuştur. Daha sonra
Cumhuriyetin ilk onyıllan boyunca, sayısız karikatür kamusal alan
da, sokakta, plajda, tramvayda edepli davranışın incelikleri üzerinde
yoğunlaşarak tevazu ile gösteriş arasındaki belirsizliklerle dolu çizgi
yi konu edinecekti. Kamusal alanda cinsler arasındaki davranış kalıp
larını hicveden karikatürler, Cumhuriyet döneminin gelişmekte olan
orta sınıflarının, edep sınırlarını aşmaksızın AvrupalInın âdetlerini
nereye kadar benimseyebileceği sorusuyla yakından ilişkiliydi.3

3. Walter Amburst (1996), Mısır'da 1930'lu yılların mizah basınında çok benzer te
maların yer aldığını ortaya koymuştur. Bkz. örneğin ss. 75-86.
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Şekil 6.1
Bay Yeni Zengin —Bu yazı tam Büyükada'da geçirmenin sırası...
Bayan Yeni Zengin—Acaba?..
—Evet, Beşyüz liralık köşkler beş bir liraya kiralanıyormuş!..
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Şekil 6.2

—Sevgilim, İstanbul dilberleri için herşeyin başı para imiş, öyle mi?
—Bilmem, ben öyle maddi düşünenlerden değilim.. Para sonunda da olur.
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Hacıağa stereotipi önemlidir, çünkü zaten varolan bir dizi motifi
(para/zevk, sahte dindarlık/gerçek ahlak, taşralılık/kozmopolitlik,
Anadolu/İstanbul) birleştirerek bütün bunları tek bir olumsuz "öteki"
içinde yoğunlaştırır. 1940'11 yılların İstanbulu'nda hacıağa karikatür
leri yalnızca beğeni ve davranışların hicvedilmesine dayanmaz, aynı
zamanda "gerçek" İstanbullulann kültürel sermayesini Anadolu'dan
akmakta olan servetin vülgerliğine karşı korur. Bu anlamda, hacıağa
ların İstanbul'un karikatür sahnesini işgal edişi, İstanbul'un orta sınıf
larının somut bir tür aşırı tüketim meraklısına, sonradan görmelere
karşı bir kültürel savaş vermekte olduğu bir tarihsel ana rastlar.
Günümüzde kültürel savaşın ateş hattı yer değiştirmiştir: artık
kentin daha alt katmanlarının aşırı tüketiminin vülgerliğidir konu.
Böylece, her ne kadar zevk yoksunu bir aşın tüketim hâlâ İstanbul'un
karikatür sahnesinde çok güçlü bir tema olmaya devam etse de, sonra
dan görmeliğe bağlı bir vülgerliğin cisimleşmesi niteliğindeki hacıa
ğa stereotipi artık geri planda kalmıştır. Bu tiplemenin günü geçmiş
örnekleri, insanlara artık komik değil bayat gelmektedir.

Arabesk Kültür İstanbul'u İstila Ediyor

Bundan sonra ele alacağım karikatür türü, 1980'li yıllardan olacak.
Bu dönemde îstanbul'un arabesk kültürü, bazı genç karikatüristlerin
üslubu ve lezzeti daha öncekilerden farklı olan çalışmalarına yeni bir
malzeme oluşturacaktır. 1960'11 ve 70'li yıllar boyunca İstanbul'un sa
nat hayatında karikatür toplumsal eleştiriyle eşanlamlı bir hale gel
mişti: güzel sanatlar, mimari, grafik tasarım ve benzeri alanlarda üni
versite eğitimi görmüş birçok sanatçı, karikatürü kent yoksullarına
erişebilmek için potansiyel bir araç olarak benimsemişti. Kapitalist
adaletsizlik, emek sömürüsü, halk kitlelerinin ezilmesi gibi evrensel
temalar karikatür sanatına hâkim olmuştu. Bu temalar, dönemin "soyut-minimalist" çizgi üslubuyla ele alınıyordu.
1980'li yılların değişen kültür ikliminde, 1960'11 ve 70'li yılların
doğrudan politik mesajlar taşıyan karikatürü, dönemin hâkim neoliberal atmosferine ayak uyduramıyordu. İstanbul şimdi artan dış yatırım
dalgasının ve patlayan ihracatın sayesinde, Türkiye'nin dünya piyasa
larıyla yaşadığı hızlı bütünleşmenin yükselen büyüme kutbu haline
gelmişti. Neredeyse akşamdan sabaha kentin vitrinleri dünyanın dört
köşesinden gelmiş yabancı mallarla dolmuştu. Taksitli satış yaygındı.
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Günümüzde, yoksul mahallelerindeki semt pazarlarında, tepeden sar
kan, dantelli kadın iç çamaşırından tişörtlere ve sahte markalı blucin
lere kadar hayal edilebilecek her türden ucuz giyim eşyasının altında,
tezgâhlarda Tayvan'dan elektronik aletler, Almanya'dan sofra eşyası
türünden mallar bulmak mümkündür. Sanki herkes hareket halinde
dir: İstanbullulann deyişiyle, arabesk kültür şehri istila etmiştir.
Arabesk etiketi, bir şeyin katışık, melez, derme çatma olduğu an
lamına gelir; kitsch'ın özel bir türüne verilen addır.4 Terim ilk kez
1960'h yılların sonu ile 1970'li yılların başında doğan ve İstanbul'a
yeni göçmüş halk kesimleri arasında büyük bir popülarite kazanan
melez bir müzik türü için kullanılmıştır (Özbek 1991, Stokes 1992,
Markoff 1994). Batı ve Mısır müziğinden alet ve ritmleri karıştırarak
hem Türk halk müziğinin, hem klasik musikinin yerleşik kalıplarına
meydan okuduğu için devlet radyo ve televizyonunda yasaklanan ara
besk müzik, 1970'li yılların büyüyen kaset sanayii aracılığıyla bir pat
lama yaşıyordu. Ünlü arabesk şarkıcılarının yıldız ve sevilen kahra
man olarak çevirdiği filmler, hem İstanbul'un, hem de diğer büyük
kentlerin kenar mahallelerindeki sinemalarda kapalı gişe oynuyordu.
Bu süreç içinde, arabesk terimi başka yan anlamlar kazanıyor, bir mü
zik türü ve bir tür film olmanın ötesinde, bunları seven halk kesimleri
nin kültürel alışkanlıklarını ve hayat tarzını nitelemek için de kullanıl
maya başlıyordu. Arabesk sevenler, artık "arabesk kültüre" sahip in
sanlar olarak görülüyordu: sıradan, bayağı, ama en önemlisi (Mary
Douglas'ı [1966] hatırlarsak) arada derede kalmış ve dolayısıyla kir
lenmiş ve de kirleten bir kültür. Arabesk şarkılar, şarkıcılar ve filmler
sadece sanatsal anlamda yerleşik an sınıflandırma kategorilerine uy
mamakla kalmıyor, aynı zamanda bu kategorileri kirletiyordu. Ben
zer tarzda, arabesk kültüre sahip insanlar, yani köyden göçmüş, İstan
bul'un çeperinde yaşayan düşük gelirli kalabalıklar, kent hayatının ne
4. Claudio Lomnitz'e (1966) göre, Meksika'da naco, Bolivya ve Peru'da cholo ve
Ekvador'da mano terimleri, benzer biçimde katışıklık ve melezlik çağrışımı yapar ve özel
bir kitsch türüne işaret eder. Lomnitz, bu terimlerin sömürge dönemi kastlarıyla yüklü ol
duğunu, başlangıçta Amerika yerlileri ve daha genel olarak köylülüğe karşı horlayıcı bi
rer terim olarak kullanıldığını, ama bu ilk kullanımlarındaki "kaba" ve "kültürsüz" anlam
larının 1970'li yıllarda değişmeye başladığını belirtiyor. Türkçe'de arabesk de 70Ti yıllar
da yaygın kullanıma giren yeni bir etikettir. Türk ulusunun "efendisi" olarak anılan köy
lüyü çağrıştıracak bir yükü yoktur. İstanbul'un karikatür hayatında köylü hiçbir zaman bir
hiciv konusu olarak önem taşımamıştır. 1960'11 ve 70'li yılların soyut politik mizahında,
köylünün çıplak ayaklan geleceğin proletaryası ve radikal gücü olarak taşıdığı potansiye
lin simgesidir.
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zaketini öğrenemediği halde kaba bir ticari açıkgözlülüğü benimse
miş, kendi geleneksel köylü hayatlarının masumiyetini, saflığını ve
sahiciliğini yitirmiş, ama buna karşılık cahillikten kurtulamamış, yani
iki cami arasında binamaz kalmışlardı. Arabesk kültür kavramı, sahte
bir kendiliği, çok değer verilen değerlere aykırı, onlara meydan oku
yan melez bir dünyayı hatırlatır. Ne kentli ne köylü olduğu için yersiz
kalmış bir kültürdür, hem bir kalıntıdır hem marjinaldir. Ama aynı za
manda sınırları belirsiz ve çizgileri karışık olduğu için tehlikelidir de.
Arabesk kültürün belirleyici özü, yani melezliği, îstanbullu'nun kültü
rünü aynı anda hem özsel bir şey haline getirir, hem de tehdit eder.
1980'li yılların söyleminde "safkan" İstanbullu tehdit altında yaşayan
bir türdür.
1980'li yılların karikatüristleri için, arabesk etiketinin bir sürü an
lamı çağrıştırması, kelime oyunları açısından zengin bir hazine oluş
turur. 1980'li yılların başında mizah dergilerinde ün kazandıktan son
ra pahalı, renkli dergilere geçiş yapmış olan genç bir sanatçının, Latif
Demirci'nin karikatürleri bu yeni mizah tarzının lezzetini taşır. De
mirci'nin karikatürleri maddi nesnelerle doludur: kapitalist metalar
dünyasıyla bütünleşmedeki hevesi yermek niyetiyle sanatçı bu nesne
leri keyifle ayrıntılandırır. İstanbul'un alt sınıflarının, modernliğin
maddi göstergelerini yanlış biçimlerde bir araya getirdiği için vülger
olarak görülen arabesk dünyasına girerek bu insanların yaşadıkları çe
lişkilerden nasıl bihaber olduklarını, gündelik hayatlarının parçası
olan, görünüşte birbiriyle hiç ilgisi olmayan nesne, kelime ve imajla
rın yarattığı kakafoniye nasıl aldırmadıklarını ortaya koymaya çalışır.
Demirci'nin mizah dolu çizgileri, bağdaş kurup oturmuş tespih
çeken adamı Kaliforniya yazılı tişörtü içinde mükemmel bir huzur
içinde gösterir (Şekil 6.3). Evin kızı kahve ikram ederken iki kadın kı
zın kılığına hiç aldırmaz, çok doğal bir şeymişçesine "travesti"liğinden söz ederler (Şekil 6.4). Arabesk kültürün hicve dayalı bi
çimde temsili yoluyla Demirci okuyucunun kendisinin, ahlaki ilkele
rin ihlaline ve neyin kabul edilemez olduğuna dair anlayışının katego
rik sınırlarıyla da dalga geçmektedir. Ama mizahının esas çarpıcı yö
nü, arabeski, tek bir toplumsal kesim ya da sınıfa indirgenemeyecek
bir tarzda yeniden tanımlamasıdır. Şık iş kılığının altına Nike marka
spor çorap giymiş viskisini yudumlayan iş adamı (Şekil 6.5) ya da
damdan çardaktan bir araya getirilmiş uyumsuz nesnelerle dolu bir
mekânda oturan aydın (Şekil 6.6), aşağıladıkları şeyin, arabesk kültü
rün birer parçası haline gelirler.
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Latif Demirci'nin çizgisi ve mizah anlayışı kendine özgü olmakla
birlikte, ele aldığı temalar 1980'li yılların karikatürünün önemli bir
bölümünde mevcuttur. Arabesk etiketini, hem modernliğin maddi
kültürünü yetersiz ve kısmi bir tarzda bir araya getirdiği için vülger
olarak görülen özel bir kentsel estetik tarz anlamında, hem de İstan
bul'un, kendi memleketlerinde yaşadıkları köylü kültüründeki kökle
rini kaybettikten sonra kitle tüketimine hevesle saldırmaya başlayan
bütün bir halk kesimini hedef alan ve küçümseyen bir kategori anla
mında alayla ele alan sayısız karikatür yapılmıştır. Ne var ki bu mizah
türünün yeniliği kısa süre içinde aşınacaktı. Bu, kısmen, terimin anla
mının değişmesinin sonucuydu: kelime, artık kentin alt sınıflarını he
def alan aynmcı bir terim değildir, üst sınıflarda da görülen kitsch tü
rü bir estetiği ya da estetik yokluğunu anlatmaktadır.
Bir farklılık terimi olarak ya da bir farklılığın yokluğunu anlatan
bir terim olarak, arabesk sözcüğüne başlangıçta anlamını kazandıran,
alt sınıf ya da kesimlerle özdeşleştirilen kitle tüketimine bağlı bir tür
vülgerlikti. Bu yeni tür bir "altı kaval, üstü Şişhane" aşırı tüketim biçi
midir: orijinaline hiç özen göstermeyen bir taklide dayanır, ahşabın
yerine formikayı, ipeğin yerine polyesteri geçirir. Bu anlamda, bu te
rimin günlük dilde dolaşımının hızlanışı, İstanbul'un dünya ekonomi
sine açılışının ve tüketici mallan piyasasının yaşadığı patlamanın va
rolan kültürel hiyerarşilere yeni tür bir tehdit oluşturduğu belirli bir
tarihsel ânla çakışmıştır: zenginler arasında zevk yoksunu aşın tüke
timden farklı olarak, alt sınıflar arasında aşın tüketimin vülgerliğidir
söz konusu olan. Kelimenin klasik anlamında "sonradan görme"ler,
ince zevkleri taklit eder, her birine parasal değer biçerek kültürel hi
yerarşilerin aşınması tehdidini yaratırlar. Buna karşılık, arabeskin
vülgerliği zevk hiyerarşilerini bütünüyle görmezlikten geldiği için
tehlikelidir. Bu anlamda, aşağılayıcı arabesk terimi artık tek bir top
lumsal kesim ya da sınıf ile sınırlı tutulamaz, çünkü zevkliliğin bütü
nüyle görmezlikten gelinmesi artık zenginler arasında da görülmeye
başlamıştır. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde, neoliberalizmin ürü
nü olan yeni birikim ve toplumsal hiyerarşide yükselme kanalları İs
tanbul'da yeni bir zenginler kategorisini ortaya çıkartmış bulunuyor.
Ne var ki bu yeni bir "sonradan görme" türüydü, beğeni konusuna hiç
mi hiç aldırmıyordu. Bu insanlar yeni servetlerinin zevk-ü safasmı ya
şamakta, kendi melez yapılarından keyif duymaktadırlar; Fransızcadaki nouveau riche (yeni zengin) teriminin içerdiği türden toplumsal
statü kaygılan bu insanlan ırgalamaz. Başka bir adın yokluğunda,
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arabesk terimi bu yeni sendromu da ifade etmek üzere genişlemiştir.
Terim artık sadece yeni bir zengin türünü değil, örneğin, hiç çekinme
den, yüzü kızarmadan, zevklerde inceliği görmezden gelen yeni bir
politikacı tipini de tanımlar.5
1990'11 yılların ortalarında arabesk sözcüğü Türk toplumunda ha
yatın her alanını mustarip eden bir genel rahatsızlığı betimleyen ve
saptayan kapsayıcı bir terim haline gelmiştir: arabesk demokrasi, ara
besk ekonomi, arabesk politikacılar, vb. Bütün bu alanlarda sorun,
"ne o, ne de o" diye tanımlanabilecek bir belirsizlik ve yozlaşma duru
mudur. Meral Özbek'e (1996, 212) göre, arabesk teriminde "nihayet
Türk toplumunun kimlik sorununu ifade edebilecek bir isim bulmuş
oluyoruz."
Ne var ki, 1980'li yılların sonlarına doğru mizah dergilerinin say
falarında yeni bir terim görülmeye başlar: maganda. Zamanla bu te
rim günlük dilde dolaşmaya ve yaygınlık kazanmaya yüz tutar. Bura
da adlandırılan, İstanbul'un yarattığı bir mutlak "öteki", bir estetik
anormalliktir.
Maganda'nın İstilası
Maganda sözcüğü, genç bir karikatürcüler grubu tarafından icat edil
miştir. Bu karikatürcülerin her şeyi alaya alan üslubu ve mizahı, Gır
gır, Limon, Hıbır, Leman gibi haftalık mizah dergilerinin genç okuyu
cuları arasında çok çabuk tutuluyordu. Bu tür dergilerin ömrünün
uzunluğu, yaşı yirmibeşi aşmayan bir okuyucu topluluğunun ruh du
rumunun değişkenliğine ve genç karikatür sanatçılarının bölünme ve
yeni dergiler çıkarma eğilimine bağlıdır. Genç okuyucular, değişen
modaya ve en sevdikleri karikatüriste bağlı olarak bir dergiden diğeri
ne yöneldikçe, yeni dergiler çıkar ya da batar. Ama rekabetin çok güç
lü olduğu bu piyasada çok düşük sayıda derginin ayakta kalabilmesi
ve çoğu derginin ömrünün kısa olması aldatıcı olabilir. Çünkü İstan

5. Bu sendromun en iyi örneği belki de Turgut Özal'ın kendisiydi. Basınla plajda gö
rüşerek, mayosuyla ve sarkan göbeğiyle resim çektirerek ve ertesi gün bütün günlük ga
zetelerin birinci sayfasına geçerek yerleşik kültür dünyasını şoka uğratıyordu. İster Ame
rikan rock yıldızlarının ister arabesk şarkıcıların olsun, popüler konserleri izleme fırsatını
hiç kaçırmıyor, ön sırada karısıyla el ele oturarak keyif sürüyordu. Eklemeye gerek yok
ki, "beğeni" ve "protokol" konusundaki bu kayıtsızlık, kimilerince "arabesk" nitelemesi
ne uygun görülerek teessüfle karşılanıyor, kimilerince ise kültür alanında demokratikleş
me örneği olarak alkışlanıyordu.
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bul'un mizah basınının tirajı son on yıldır oldukça istikrarlı kalmış,
ayda yaklaşık bir buçuk milyon genç insan bu dergileri almıştır. Top
lam aylık dergi tirajının on-onbir milyon arası olduğu tahmin edildiği
bir ülkede bu, küçümsenecek bir sayı değildir.
Bu mizah dergilerinde çalışan ve/veya bu dergilere çizen genç ka
rikatüristler ile bunların okuyucuları, çok farklı bir toplumsal ve söy
lemsel ortam oluştururlar. Bu ortamı tanımayanlar için burası sanki
yabancı bir ülkedir. Burada sürekli olarak yeni kelimeler, deyimler,
çizgi üslupları icat edilir, sonra yeniliklerini yitirerek yerlerini yenile
rine bırakır. Bu anlamda, toplumun sıradan yetişkinlerinin dünyasın
da "argo" olarak, toplumsal hayatın gözlemcilerince ise "özel kod"
olarak nitelenen bu dünya, aslında yaşanan (ama sıradan yetişkinlerin
dünyasında adlandırılmadan kalan) deneyimlerin kavranması ve ad
landırılması sürecinin bir parçasıdır. Maganda işte bu tür bir icat edil
miş addır. Sözcük hem son derece farklı durumlarda üretilen ve yeni
den üretilen bir tiplemeyi, hem de bu karikatürlerle ilintili bir çizgi tü
rünü betimlemek için kullanılır.
Mizah dergilerinin başlangıçta söz dışı kodlarıyla çizdiği magan
da tipi, kaba kuvvete yaslanan, bedeni kıllı, cinsel iştahı hiç dinmek
bilmez, içine girdiği toplumsal çevrelerin kültürel ortamını zehirleyen
ve kirleten bir tiptir. Sözcüğün alışılmış anlamında sosyo-kültürel bir
tipi temsil etmekten ziyade, yaratıcılarının çizgi dilinde, maganda,
toplumsal varlığın dokusunda karşılaşılan ama dile getirilmemiş ola
rak kalan bir kültürel olguyu ortaya koyar. Bu yüzden, 1990'11 yılların
başında, terimi yaratan karikatüristler, magandanın ne olduğunu söz
cüklerle anlatmaları istendiğinde, bunu sıradan okuyucuya şöyle açık
lamışlardır:
Duygu terbiyesizidir, estetik arızadır maganda. Cahilliğin, kabalığın, son
radan görmeliğin, ne oldumculuğun, yiten, giden, bozulan tüm değerlerin ucu
be karşılığıdır. Onu biz yarattık. İçimizdeki hayvandır. Potansiyel tehlikedir.
Sağlığa zararlıdır. AIDS mikrobudur. Onun büyümesine izin verdik. Lekedir,
çıkmaz. Pet şişe gibidir. Erimez, yok olmaz.
Her cinsten, her sınıftan, her ırktan olabilir maganda. Bulaşıcıdır, sirayet
eder. Hem öldürür, hem süründürür, hem alerji yapar. Maganda evrenseldir
(maalesef) {Hürriyet Pazar Eki, 12 Ocak 1992).

Ne var ki, karikatürlerde maganda hep erkek olarak, çoğu zaman
da cinsel bakımdan uyarılmış olarak çizilir. Yani eğer maganda içine
girdiği bütün ortamlarda "alerjik bir tepki" uyandıran bir "estetik sap
ma" ise, en itici hali cinsel olarak uyarılmış durumda olduğu zaman
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Şekil 6.7

ortaya çıkar (bkz. Şekil 6.7). Bu, sapık cinsel tahayyülü ve cinselliğini
bayağı biçimde ifade edişi yoluyla hayatımıza girdiği, bize itici geldi
ği, bizi taciz ve rahatsız ettiği andır. Bütün bunlar ayrıntılı çizgilerle
açıkça betimlenir. Maganda, insani bir tenselliği ve cinsel davranışı
tanımlayan kültürel kodlardan yoksun biri olarak gösterilir. Bu an
lamda, maganda "içimizdeki hayvan"dır, mutlak ötekidir; fiziksel iğ
rençliği, aşağılık cinsel dürtülerin cisimleşmesidir.
Maganda karikatürlerinin belirtik cinsel içeriği ve bu karikatür
lerde kullanılan çizme tarzı, Türkiye'de yazılı ve sözlü yayıncılık sek
töründe 1990'11 yıllarda ortaya çıkmış olan daha geniş eğilimlerden
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kopartılamaz. Bugün İstanbul, evlerin %90'ının renkli televizyona sa
hip olduğu bir kenttir. İstanbul'un reklam sektörünün çokuluslu şir
ketlerle ortak girişime açılmasından bu yana televizyon reklamları ye
ni bir albeni kazanmıştır. Cosmopolitan 'dan Penthouse ve Playboy'a,
moda dergilerinden ev dekorasyon dergilerine, çok sayıda kuşe kâğı
da basılmış dergi gazete bayilerinde birbirleriyle yanşıyor. Her iki bi
nadan birinin damına yerleştirilmiş çanak antenler, özel kanallan ev
lerin oturma odalarına taşımakta, ekrandan, güzel insanların yaşadığı
parlak, temiz, düzenli bir dünyanın pınltılı imgelerini yansıtmaktadır.
Maganda karikatürleri bu dünyanın antitezi olarak yorumlanabilir; ya
da karikatürist Mehmet Çağçağ’ın, yaptığımız bir görüşmede geriye
dönüp bakarak söylediği gibi, "magandalar pırıltılı, ışıltılı imajlara bir
cevaptı. Biz aslında buyuz dedik, tekrar tekrar çizerek".
Belki aynı derecede önemli olan şey, 1990’11 yılların îstanbulunda
cinselliğin seyredilebilir hale gelmiş olmasıdır. Yalnızca on yıl önce
derme çatma birtakım sinemalara özgü olan görsel tensellik imgeleri,
şimdi birbirleriyle yarış halinde televizyon kanallan aracılığıyla in
sanların oturma odalanna kadar girmiştir. Yani İstanbul gençliğinin
çoğunluğu açısından cinsellik artık yalnızca görüngüsel varoluş dün
yasının, olduğu gibi kabul edilen ama üzerinde konuşulmayan bir bo
yutu değildir. Görülebilir olanın alanına girmiş, kamusal nesnelliğin
alanında tanınır hale gelmiş ve dolayısıyla yeniden pazarlığa açık bir
nitelik kazanmıştır. Genelevlerde, pomo filmler gösteren sinemaların
arka koltuklarında yaşanan cinselliğin dünyası ile cinsler arası ilişki
lerin, dokunmayı yasaklayan katı kuralların yönlendirdiği "kamusal"
dünya arasında varolan kültürel sınırların sağlamlığı, cinselliğin yay
gın düzeyde seyredilebilir hale gelmesiyle parçalanıyordu. Bu anlam
da, maganda tiplemesi, cinselliğin yaşanmasının estetiğini ve cinselli
ğe izin verilmesinin kültürel kodlarını, seyrederek keşfetme süreci
içinde oluşan yeni bir gençlik kültürünün ürünüdür.
Mizah dergilerinin sayfalarından gündelik dilin söylemselliğine
doğru geçirdiği yolculuk içinde, maganda etiketi dizginlenmemiş bir
cinsellik çağrışımını bir ölçüde yitirmiştir. Terim, her şeyden önce iti
ci bir insan anlamına gelir: Bu insan yalnızca zevksiz değil tatsız, yal
nızca bayağı değil saldırgan biridir. İstanbul kaset piyasasında 1991
yılında çok-satanlar listesinin doruğuna yükselmiş bir rap parçasının
sözleri örnek alınabilir:
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Tükürmezsen, geğirmezsen, yerleri hiç pisletmezsen
Aksırmazsan, tıksırmazsan
Bıyıklan 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?

Bu şarkı sözlerinde maganda, birçok olumsuz özelliği tek bir
mutlak ötekinin şahsında yoğunlaştıran bir etiket haline gelmiştir: geyirme, tükürme, kadın dövme, aşırı alkol, laf atma, taciz etme... Böy
lelikle maganda, neredeyse ırksal bir dizi özelliğiyle kaldırımda, tra
fikte, yanı başınızdaki koltukta ya da masada karşınıza çıkabilecek,
insanı rahatsız edecek bir varlıktır. Aynı kasetteki bir başka şarkı, İs
tanbul'da magandalardan kurtulmanın nasıl olanaksız hale geldiğini
anlatır:
Kırlarda, barlarda, lüks otellerde
Maxim'de Taksim'de artık her yerde
Jogging'de, aerobik'te, bodybuilding'de
Toplantıda, kulüplerde, tuvaletlerde
Altın semer giyse bile maganda yine maganda

Öyleyse, 1990'11 yılların İstanbulluları artık arabesk kültürü sine
ye çekmişlerdir ama bu sefer de görünüşte bambaşka türden bir ol
guyla karşı karşıyadırlar. Farklı, çünkü magandanın özellikleri aktif
bir biçimde insanların hayatına girmesidir, arabeskte olduğu gibi pa
sif bir katışıklık değildir sorun. Bu terimlerin, inişli çıkışlı serüvenleri
içinde, nasıl çeşitli ve bazen de çelişen anlamlar kazanabileceğini
göstermek bakımından son bir örnek yararlı olacaktır.
Hürriyet bir gün arka sayfasını İstanbul'da görülen yeni hayat
tarzlarına ayırmıştı. Şehrin kenarında, zenginlerin yaşadığı bir semtin
havadan çekilmiş fotoğraflarının süslediği yazı okuyucularına, me
zunlar cemiyetlerinden konferans ağlarına, ithal malı yupilikten İslami mahallelere kadar İstanbul'un seçkinlerinin yaşamından kesitler
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veriyor, bu arada birçok ünlünün de isimlerini sayıyordu. Sayfayı ha
zırlayan gazeteciler, konunun uzmanı bazı kişilerin söylediklerini de
aktararak bu insanları İstanbul'un "postmodern kabileleri" olarak nite
liyorlardı. Yazının sonunda ise "Ve Magandalar..." altbaşlığı altında
ulaştıkları sonucu aktarıyorlardı.
Ve Magandalar...
Postmodern kabilelerin oluşumunun olmazsa olmaz kurallarından biri de
"hali vakti yerinde"lik. Bu kaideyi bozan tek kabile ise magandalar.
Megapolleşen İstanbul'un varoşlarına göçle taşman geleneksel kültür kent
kültürüyle harmanlandığında ortaya çıkan arabesk kültürün üyeleri bu magan
dalar... Uzun boylu bir geçmişe de sahip değiller. Toplumun yirmi yıllık bir ih
tiyacına cevap veriyorlar.
Magandaların bir araya gelmeleri de bir aidiyet. Ama yine diğer postmodem kabilelerin aksine, ne siteleri, ne düşünce sosyeteleri ne de markaları var.
Bu lümpen kabilenin birlikteliği tribünlerde, mahalle kahvelerinde ve ge
celeri yapılan sokak piyasalarında oluşuyor (Hürriyet, 13.12.1995, s. 19).

Bu pasaj önemli, çünkü bir yandan maganda sözcüğünün gazete
cilik söyleminde de kendine bir yer bulduğunu, hiç beklenmedik bağ
lamlarda yeniden tanımlanarak dolaşıma sokulduğunu gösterir; bir
yandan da, 1990'11 yılların İstanbulu'nun kültürel kozmolojisinin ta
mamını özlü biçimde ifade ettiği için anlamlıdır. İstanbul artık, küre
selleşmiş imaj ve sözcüklerin akışı temelinde dönüşmüştür; bu dönü
şüm, tanıdık olanın yeniden yorumlanmasını sağlayan yeni senaryola
rı mümkün kılar. Böylece, İngilizce "postmodern" sözcüğünün Türk
çe "kabile" ile bir araya gelişi, günümüz İstanbulu'nun deneyim alanı
na katıldığında, ortaya "maganda kabilesi" gibi yeni bir bileşim çık
maktadır. Ama bu pasajda kullanılan sözcüklerin, çok farklı kaynak
larını ve köklerini ancak kozmopolit bir akademik uzman tespit ede
bilir. Türkçe'nin günlük kullanımında bu pasajda anlaşılmayacak hiç
bir şey yoktur. Bu durum bize aynı zamanda Gramsci'nin, sağduyu
nun "tuhaf bir biçimde katışık" olduğu yolundaki özlü deyişini hatır
latır: sağduyu varolan çerçevelere sığmayan şeyleri mülkedinerek
kendi kapalı dairesinde bütünleştirir.
Tartışma

Bu bölüme Barthes'ın mitolojileri ile başlamış, ardından bu kavramı
İstanbulluluk olgusunu kavrayabilmek amacıyla kullanmıştım. İstan
bulluluğun, gündelik deneyimin formsuz boşluğunu anlamlı bir ger
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çekliğe dönüştüren ve kapsama ve dışlama pratiklerine ışık tutan bir
söylemsel yaratı anlamında bir mit olduğunu ileri sürmüştüm. Genel
kabul görmesi, "doğallığı", kavramı göze görünmez hale getirir ve
ideolojik kılar. Bu haliyle, Gramsci'nin "sağduyu" ya da yaşanmış de
neyimin temelinde yatan "kendiliğinden felsefe" dediği dünyanın bir
parçasıdır.6 "Normal sağduyu"nun gülünçlüğü mizah aracılığıyla tek
bir anda göze görülür hale gelir. Bu yüzden, İstanbullu mitolojisinin
nasıl oluşturulduğunu ve dolaşıma çıkarıldığını, "öteki" stereotipleriyle alay eden bir dizi pırıltılı karikatürü okuma yoluyla deşifre etme
ye yönelmiştim.
Analitik bakımdan, akıl yürütmemin ana direği İstanbullu kavra
mının anlamının hiçbir zaman nihai bir biçime kavuşarak donmadığı,
köyden kente göçenler konusunda politik bakımdan söylenenlere
bağlı olarak hep oluşum halinde olduğu fikriydi. Bu göçmenlerin İs
tanbul'da bulunmaları benimsenmiyor ve dolayısıyla istila, kuşatma
ya da saldın gibi mecazlar aracılığıyla yoğunlaştırılmış biçimde ifade
ediliyordu. Üzerinde odaklaştığına her bir tiplemede (hacıağa, ara
besk, maganda) şehrin esas sahibi, yani İstanbullu, yeniden canlanır,
yeniden kavranır.
Bu stereotiplerden her biri, kendi döneminin tarihsel atmosferiyle
iç içe gelişir. Bunların zaman içindeki sıralanışını, tek boyutlu bir de
ğişim çizgisi üstünde ilerleyen aşamalar olarak yorumlamak yanlış
olur. İstanbul'un karikatür hayatında belirli mizah türleri okuyucuyu
kavrar, tekrar tekrar çizilir, daha sonra bunların modası geçer. Bu, sa
dece bunların temellerini yaşanan gerçekliğin dokusunda bulmaların
dan değil, aynı zamanda mizahın belirli bir zaman diliminde içeriği
ne denli sarsıcı olursa olsun, bir süre sonra toplumun esas kültürünün
parçası haline gelerek farklı bir "tarz" ya da "tür" gibi algılanmasın
dan kaynaklanır. Böylelikle, belirli bir zaman diliminde çok komik
olan karikatürler, üzerinde oynadıkları çift anlamlılıklar "tümüyle do
ğal" gibi görünmeye, sağduyunun bir parçası haline gelmeye başla
dıkça bir sonraki zaman diliminde hiç de komik görünmezler. Gramsci'ye göre, sağduyu "tuhaf bir biçimde katışık"tır, çünkü alternatif gö
rüşleri ve nesneleri öylesine mülkedinir ki, bunların özgüllüğünü ve
antagonistik içeriğini yumuşatır ve nötralize eder. Bu anlamda, bu bö
lümün yazılmakta olduğu 1997 yılında, maganda karikatürleri artık
6. Barthes'ın mitolojileri ve Gramsci'nin hegemonya kavramı üzerine bkz. Hebdige
(1993).
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çarpıcılıklarını yitirmişlerdi. Maganda kelimesi ise gündelik dille öy
lesine bütünleşmişti ki, daha önce alıntılamış olduğumuz pasaj bütü
nüyle sağduyunun bir ifadesi gibi durmaya başlamıştır.
Peki, bu aşağılayıcı etiketler ve bunların temsil ettiği stereotipler
bize bunların yaratıcıları ve kullanıcıları hakkında ne söylüyor? İstan
bullu sözcüğünün sürekli dolaşımda tutulmasının, terimin geleneksel
anlamıyla "bir seçkin kültürün korunması" demek olmadığı (hiç ol
mazsa bana) çok açık görünüyor. Sözcüğün, Bourdieu'nün anlamında
iki rakip ekonomik ve kültürel seçkin kampı arasındaki sınırı muhafa
za sorunu ile ilgili olduğu da bence düşünülemez. Bu, daha ziyade, iki
cephede sürmekte olan bir kültürel savaşın bir parçasıdır. Cepheler
den biri zenginlerin zevk yoksunu aşırı tüketimine, öteki ise alt sınıf
ların kitle tüketiminin vülgerliğine karşı açılmıştır. Bu niteliğiyle bu,
bir "orta yol"un pazarlığını sağlamaya çalışan kültürel bir mücadele
nin bir parçasıdır. Bu orta yolun parametreleri, orta sınıf bir hayat tar
zını oluşturur.
Dolayısıyla belki de baştaki sorumu yeniden biçimlendirmem ge
rekiyor. Üzerinde durmuş olduğum karikatürler, küreselcilik çağında
İstanbul'un orta kesimlerinin ya da sınıflarının kültürel atmosferi hak
kında özgül herhangi bir bilgi sağlıyor mu bize? Köyden kente göçen
insanın, İstanbul'un kibarlığını yansıtan bir dışarlıklı olmaktan, ahlaki
iticiliği, ırksal çağrışımlar yapacak tarzda, bedenine kazınmış bir mut
lak öteki haline dönüştürülmesi, yukanda belirttiğim gibi, son on yıl
içinde olmuştur. Maganda etiketinde, marjinallik ya da yoksulluk
iması hemen hemen ya da belki hiç yoktur. Maganda, İstanbul'da var
lığı dahi itici bulunan, bütün ve bütünleyici bir ötekidir. Benimsenebilecek bir teorik senaryo, bu durumu İstanbul'un orta sınıflarının bir
"krizine" atfederek yorumlamaktır. Bu kriz bir yandan, orta sınıf ha
yat tarzının ekonomik temelini sarsacak liberal politikaların ürünü
dür; bir yandan da, bu hayat tarzının yeniden üretiminin simgesel te
mellerini aşındırma tehdidini yaratan kültürel akımların. Bu bağlam
da, orta sınıf hayat tarzının "daralmakta" ya da "ortadan kalkmakta"
olduğunu vurgulayan bir literatürün gelişmekte olduğu hatırlanmalı
dır. Fear of Falling (Düşüş Korkusu, Ehrenreich 1989) ve Falling
from Grace (Gözden Düşmek, Newman 1988) gibi kitapların sadece
başlıkları değil, içerikleri de bunu ortaya koymaktadır. İstanbul söz
konusu olduğunda, "zevk yoksunu vülger aşın tüketimciliğin" orta sı
nıf hayat tarzını ötekilerden ayıran birçok gösterge ve işareti silmiş ol
duğuna pek kuşku yoktur. Yani magandayı İstanbul'un orta kesimleri
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nin "düşüş korkusu"na tepkisi olarak görmek mümkündür.
Ama belki de mesele bundan daha karmaşıktır. Çünkü orta sınıfın
dünyası sadece tüketim alanında ayrıcalığın göstergeleriyle belirlen
mez, aynı zamanda ahlakla da bağıntılıdır, irdelemiş olduğum stereotipler ve tiplemelerde önemli ve anlamlı olan, tüketme tarzlarını ahla
ki özelliklerle ilişkilendirme biçimleridir: bunlann gücü, beğeniye
ilişkin ayrımları, düzenbazlık, sahtelik, katışıklık, sapıklık ve benzeri
ahlaki özelliklerle ilişkilendirmelerindedir. Bu anlamda, cüretkâr bir
görüşü savunarak, bu hiper tüketim çağında, İstanbul'da orta sınıf ha
yat tarzını ötekilerden ayıran gösterge ve ayrıcalıkların sayısız, sürek
li yer değiştiren bir çoklu hiyerarşiye doğru çözülmekte olduğu bir za
man diliminde, İstanbullu mitolojisi bu gösterge ve ayrıcalıkları ahla
ki bir zeminde yeniden kurmaktadır. İstanbul'un orta sınıflarının dün
yasında ve dilinde, magandalar, manevi değerlerin buharlaşmasının
hem nedeni hem de ifadesi olmaktadır. Bu anlamda, İstanbullu miti
nin sürekli gündemde tutulması, bir gerileme ya da gözden düşmenin
ifadesi olarak değil, küreselcilik çağında metalar, ahlak ve tüketim
arasındaki bağın yeniden müzakeresi ve yeniden kurulması yönünde
işleyen aktif bir sürecin bir boyutu olarak yorumlanabilir.
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