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Özet: Madunun (ve bu bağlamda kadının da) içinde kendini ifade edebildiği bir dilinin 
olup olmadığını kültür olgusundan bağımsız tartışmanın olanağı yoktur. Kültürü kültürelci 
perspektiften bir kapanma olarak okuduğumuzda karşımıza ifadesini “otantiklik”te bulan 
verili, homojen, değişmez ve sert bir çekirdek olan bir anlayış çıkar. Temelde modernizmin 
icadı olan otantiklik son kertede belirli bir tarihsel dönemin ve düşünsel iklimin icadıdır ve 
bir kurgudan ibarettir. Kökensel ve özcü kültür yaklaşımının şekillendirdiği kültürel gramer 
madunun direnişçi dillerini ve pratiklerini ifade etmekten uzaktır. Diğer yandan kültürü öz 
olarak sabitlemeye çalışan dinamiklere direnen ve/fakat kültüre içkin (kültürel öğeleri 
radikal dışlamayla itmeyen) karşı-kültürel bir kanaldan da söz edilebilir. “Karşı” ön takısı 
muhafazakar ya da reaksiyoner anlamda bir nitelemeyi içinde barındırmaz; kültürel alanda 
geçici olarak oluşan simgesel direnişçi bir dili ve ana-akıma karşı olan ters akıntının 
yönünü işaret eder. Bu bağlamda da olumsallık, süreksizlik, performatiflik, heterojenlik, 
melezlik, geçişkenlik, dışa açıklık ve direngenlik karşı-kültürel itkiyi tanımlamak için 
devreye giren anahtar kavramlardır. Karşı-kültürel yaklaşım kültürün/kimliğin 
değişkenliği/sürekliliği diyalektiğine de duyarlıdır. Açılan bu yeni pencere farklılıklara 
duyarlı, ekleme ve eksiltmelere izin veren olumsal bir kültürel grameri olanaklı kılar. Bu 
noktada geleneksel kaynaklara dönerek yapılacak bir kültürel kazı, direniş pratiklerinin 
kaydedildiği söz dağarcığını devreye sokarak dile/gramere müdahale eder ve kültürel 
hafızayı yeniden kurmaya vesile olabilir. Seyirlik oyunlarla kurulacak benzeri bir ilişki 
madunun (kadının) güçlenmesine ve kültürel gramere müdahale etmesine olanak sağlar. 
Toplumsal alanda “kadın” olarak özneleşerek pozisyon alan madun özne, bu pozisyonun 
ürettiği fazlalıklarla bu alanı kat eder. Diğer yandan, feminizm, kadının konumsallığı 
üzerinden sahip olduğu bu gizil güçle birleştiğinde kültürel grameri yerinden oynatacak 
anamorfik bir bakışı sağlayacak bir araçtır. Ayrıca kadının politik dilini kurmasında da 
değerli bir yerde durur. Ritüel kökenli olan seyirlik oyunlar, feminizm dolayımıyla 
yaklaşıldığında ataerkil/eril öğeler askıya alınıp kadını güçlendirecek bir pratiğe 
dönüşebilir. Kısaca yeniden ritüelleştirme adını verebileceğimiz bu süreci Yeraltı’nın 
Seyirlik Dedikodular çalışması üzerinden örnekleyerek izlediğimizde seyirlik oyunların 
kentli kadınların pratiklerindeki izlerini irdelemek, yeniden şenlikleştirme ve ben-biz dili 
gibi katkıları değerlendirmek mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden Ritüelleştirme, Kültürel Bellek, Karşı-kültür, Seyirlik Oyunlar 
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1. Giriş  
Aydınlanma projesinin öz evlatlarından biri olan evrensel insan kavramı, değişik özlere 
bağlanarak açıklanan özsel bir kategoridir ve modernleşme projesinin açtığı yarıklardan 
ilerlerken, aynı fay hattında oluşan Batılı, eril, heteroseksüel, orta sınıf, beyaz kimliğinin 
izlerini de silmeyi ihmal etmez. Örtük olarak kurulan normatif kimlik merkeze 
yerleştiğinde kendine tabi kılacağı bağımlı ötekileri eşanlı olarak inşa eder ve inşayı 
doğallaştırır. Hiyerarşik ikiliğe yaslanan böylesi bir sabitleme yapışık ikizler olarak tarih 
sahnesine çıkan sömürgeci ve kapitalist hegemonya için de gerekli zemini sağlar. Bu yeni 
tarihsel eşik diğer tahakküm biçimlerinin de güncellenmesini zorunlu kılar. Ezilenlerin 
direnişine bu denklem içinde yer açmak içinse evrensel insan kategorisinin yerinden 
oynatılması zaruridir. Aksi takdirde, ezilen, hiyerarşik ikileşme girdabına öteki olarak 
yakalanarak tabiyetini yeniden üretir. Ezilenleri, Gramsci’nin dolaşıma soktuğu madun 
kavramıyla dolayımlayarak okumak, girdabın döngüsünden kaçmayı sağlayacaktır. Madun 
kavramı, diğer yandan, farklı tahakküm biçimlerine karşı çoğul direnişi devreye 
sokabilecek, özsel olmayan bir kimlik durağı olarak da kullanışlıdır.  

Madun, direnen özneyi kavramsallaştırmak için de uygun bir kategoridir. Kültür içinde 
konumlanan ve şekillenen, kültür dolayımıyla sabitlenip kimliklendiririlen -ezilen- özne; 
direnişini de kültür aracılığıyla örgütler ve kültür üzerinden kodlayıp iletir. Kültür, özcü ve 
durağan bir oluş olarak servis edildiğinde, evrensel insan ve onun ötekilerini sabitleyecek 
ve felç edecek bir kundak görevi görür. Diğer yandan kültür, devingen ve 
öznelerin/toplulukların kendilerini ifade ettikleri etkileşimli bir süreç olarak 
tanımlandığında (Geertz: 2010 ve Karabaş: 1999), ezilenlerin, kültürü direnişlerini 
ateşleyecek bir kundak olarak da kullandıkları açığa çıkar. İlerleme ideolojisine tutunan 
Avrupa modernleşmesi, sınıfsal bir hamleyle kültürü dondurup, otantik/nostaljik bir meta 
(folklor) olarak tüketime sunar ve homo europa’nın pre-modern/ilkel öncülü olan bir 
geçmiş inşa eder.  

Modernleşme ile yaşanan epistemolojik kopuş kültüre kodlanan direnişin intikalini de zora 
sokar. Bir halkbilim malzemesine dönüşen kodlar, ancak modernlik icralarının içine sızmak 
suretiyle varlıklarını sürdürürler. Ezilenler ya bu kodları başka kılıklara sokarak yanlarında 
taşırlar, ya da modern toplumun meta olarak geri çağırmasıyla popüler alana başka 
biçimlerde dahil olurlar. Bir diğer yol; ezilenlere eşlik eden politik diller aracılığıyla 
tahakkümcü eklentilerinden temizlenip, ezilen grupların güçlenme ve ifade araçları olarak 
dolaşıma sokulmasıdır. Feminist halkbilim çalışmaları, bu bağlamda, kültürel grameri 
yeniden dizme işini başarıyla yapmaktadır. İkinci dalga modernleşme hareketlerinden olan 
Türk modernleşmesi, kendi özgül hattında, geçmişi öteki olarak inşa ederek, kültürel 
sermayeyi ya mumyalayarak müzelik hale getirmiş ya da sakatlayarak ulus tahayyülüne 
tahvil etmiştir. Dolayısıyla bastırılmış olanı geri çağırmak, dikkatli bir kültürel kazıya ve 
kültür içinde sürmekte olan direniş dilleriyle ilişkilendirilmiş bir akışkanlaştırmaya 
gereksinim duyar. 2003 yılından beri çalışmalarını sürdüren tiyatro kolektifi Yeraltı, 
ezilenlerin ifade biçimleri ve direniş dilleri üzerine bir dizi çalışma yapmıştır. Seyirlik 
Dedikodular bu çalışmalardan biridir.  Odağı Anadolu köy seyirlik oyunları olan çalışma,  
güncellenen seyirliklerin, kentli kadınların güçlenme ve kendilerini ifade etme pratiklerini 
nasıl etkileyebileceğini irdeler. Bu yazı son tahlilde,  Seyirlik Dedikodular çalışması içinde 
oluşan teatral stratejileri -ezilenin dilini oluşturmak için kültürel grameri yeniden dizmek 
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bağlamında- ben-biz dili ve yeniden ritüelleştirme gibi dramaturjik hamleler olarak 
değerlendirecektir. 

 

2. Madun direnebilir mi? 
Hegemonik bir iktidar ilişkisi içinde şekillenen madun kimdir ve onu madun konumunda 
tutan nedir? Ezilene iktidar ağlarıyla örülmüş ve erkinlikten mahrum bir alan sunulur. 
Mütehakkim konumun kabul edebileceği yegane özgürlük, erke bağımlı ve ast statüsünde 
konumlanmanın özgürlüğüdür. Oysa tahakküm ilişkisi tek yönlü bir ilişki değildir ve 
ezilenlerin zayıf da olsa tazyik gücü vardır. Madun, bu bağlamda, ezileni tarif etmede 
kullanılan yararlı bir kategoridir. Böylece ezilenin (madunun) sahip olduğu faillik görünür 
kılınır. Gramsci, madun kavramını hegemonya modelini oluştururken kullanır. Hegemonik 
yaklaşım, “birbirine özdeş olmayan ve birbirine indirgenemeyecek olan farklı öğeleri kendi 
bünyesinde barındıran bir sistem ya da oluşum içerisinde, bir öğenin diğerleri üzerindeki 
belli bir mekân ve tarihte elde ettiği, ezeli ve ebedi olmayan üstünlüğünü yerleştirmektedir” 
(Çam, 2006: 283). Bu modellemeye göre iktidar; mücadele ve ittifaklar üzerinden kurulan, 
devingen, heterojen, geçici, olumsal bir kurgu olarak değerlendirir. İndirgemeci ve özcü 
yaklaşımların çekim alanına yakalanmayan Gramsci için ideoloji; “maddi bir pratik 
içindeki kollektif öznelerin, bu pratik içindeki konumlarını tanımlamaları ve bunun 
mücadelesi dolayımıyla oluşturdukları bilinç olarak somutlanır” (Sancar, 1997: 37). 
Böylece hegemonya kavramını, yapı kavramından kaçırarak, eylem/performans üzerinden 
kurulan bir devingen süreç olarak tanımlar. Tam da bu nedenle, süreç içinde tanımlanan 
madun da, sabit, homojen ve özsel bir kimlik kurgusunu ıskalar. Madun, devingen, 
mücadele (performans) ile kurulan, çoğul, parçalı bir kimlik uğrağıdır. İlk ağızdan 
aktarırsak:  

İnsan bir süreçtir ve kesin olarak kendi davranışlarının sürecidir. … 
İnsan, etkin bir ilişkiler dizisi olarak düşünülmelidir. … Her insan kendi 
çevresinde bağlanan karmaşık ilişkiler bütününü değiştirdiği ve bunda 
değişiklik yaptığı ölçüde kendisini değiştirir. … Her birey yalnız 
bugünkü ilişkilerin sentezi değil, bu ilişkilerin tarihidir de; yani tüm 
geçmişin bir özetidir. … İnsan toplumsal ilişkilerin değişimiyle sürekli 
olarak değişir ve dönüşür (Gramsci, 2007: 54-60).   

 

Madun kategorisi; çoğul, parçalı ve devingen yapısı/konumu dolayısıyla pıhtılaşmaz ve 
tam da bu nedenle hiyerarşik ikili karşıtlıklara yakalanmaz. Madunun bu matristen 
kurtulmak için, eş zamanlı olarak işleyen iki kaçış noktası mevcuttur. Madun, ilkin, yapısı 
gereği parçalıdır ve tek bir öze indirgenecek bir bilince sahip değildir. “Gramsci’ye göre, 
toplumdaki alt grupların [madunların] bilinci tipik olarak çatlak ve pürüzlüdür… pratik 
deneyimlerinden türeyen ve birbiriyle çatışan iki ayrı dünya anlayışı bulunur (Eagleton, 
2005: 171). Madunun parçalı bilincine sömürgeci/yeni sömürgeci söylemin ürettiği 
epistemolojik ihlalli de dahil edebiliriz. Spivak’ın eklediği gibi, sömürge insanı bölünmüş 
özne olarak emperyal -yanlış- bilinci de içinde barındırır (Spivak1988: 289-90) İçinde 
konumlandığı pozisyonun arzu ve istekleri dolayımıyla oluşan bilinci/bilinçleriyle, 
hegemonya üzerinden kurulan yanlış bilinç(ler) arasında salınır. Dolayısıyla da, ontolojik 
bir yarılma ile kurulan madun bir kimlik konumunda sabitlenemez. Madun, ikinci olarak 
(ve konumuz için önemli olan kısmıyla), konumu itibariyle kendisi de parçalı olan tarihsel 
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blok karşısında duran parçalı bir ittifaktır. “Onun hedefi, ortak bilinçten, başka türlü 
olduğunda heterojendik gösteren bireysel iradelerin ortak bir dünya anlayışı temelinde bir 
araya gelip, sıkıca birleşebileceği bir “kültürel-toplumsal” birlik yaratmaktır” (Eagleton, 
2005: 172). Madun kategorisinin heterojenliği, farklı kimlik konumlarına sahip parçaları, 
ezilmeye karşı oluşan savunma hattı üzerinde ortak bir öykü çerçevesinde bir arada tutma 
yetisine sahiptir. Crehan’ın da belirttiği gibi madun sınıfların temel karakteristiği reddetme 
yoluyla kurulan savunma bilincidir (2002: 100). Bu bilinç karşı-hegemonyanın da 
kaynağıdır. “Karşı-hegemonya esas olarak yönetici sınıfın ihmal ettiği kültür alanında 
yürütülecek ideolojik ve siyasal yeniden anlamlandırmanın ürünü olabilir” (Sancar, 1997: 
38). Ezcümle, madun; kabaca öteki olarak dondurulabilecek evrensel, tarihsiz ve sabit 
kimlik tanımlarının içine sıkışmayan; ezileni, belli bir tarih ve lokasyon içinde sahip 
olduğu konum ve verdiği mücadele ile işaretleyen, akışkan, politik içerime sahip müsvedde 
bir kimlikle tanımlayan bir çerçeve olmasından dolayı ezilene failliğini teslim eder. İkili 
karşıtlıklar üzerine kurulu batı merkezli bir söylem ağının içinde oluşmasına karşın, kısa 
devre yaparak çevrimdışı çalışır. 

Başta sorduğumuz madunun direnip direnememesiyle ilgili soruya geri dönersek; madunun 
ontolojik olarak direnişle tanımlandığını tespit etmeliyiz. Bu sorunun stratejik önemi, 
bakışını, “madun konuşabilir mi” (Spivak, 1988: 271) sorusunun boş bıraktığı yere 
çevirmesidir. Etrafından dolaşılamayacak denli kışkırtıcı ve değerli olan Spivak’ın sorusu, 
karşısında tefekkür için mola vermeden yola devam etmeyi olanaksız kılar.  

 
 
2.1. Madun konuşabilir mi? 
Faşist İtalya’dan başlayan yolculuğuna, emperyal kapitalizmin bir başka tezahürü olan 
sömürge sonrası Hindistan’da devam eden madun kavramı yeni içerimlerle güncellenir. 
Sömürge sonrası dönemin kurumlarından biri olan Madun Çalışmaları Kolektifi, 
Gramsci’den ödünç aldığı kavramı genişletir; Madun, artık, “yukarıya doğru -ve, bir 
anlamda dışa dönük- toplumsal devingenlik (mobility) ille ilişkisi kesilen insanlar ve 
gruplar anlamına gelir. Bu aynı zamanda, bu insanların ve grupların sömürgeci özneyi 
üreten kültürel hatlardan da koptuğu anlamına gelir” (Spivak, 2010: 55-6). Hindistan’ın 
sömürgeciliği de facto yaşaması tarihsel olarak özgül bir durumdur. Madun kavramına 
sömürge sonrası söylemle dahil olan yeni içerikler yerel bir duruma işaret etmekle birlikte; 
sömürgecilik, özellikle de yeni sömürgecilik, küresel bir durum olduğundan, tarihsel olarak 
özgül diğer durumları da açıklama yetisine sahiptir. Madunu konumsal olarak iyice 
belirginleştiren ve dibe iten sömürgeci durum, madunun direnişçi olanaklarını daha 
ayrıntılı irdeleme şansı sağlar. Kendi coğrafyamızda madun kim olduğunu, konuşup 
konuşmadığını vb. tartışırken bu özgül deneyimin bize tutacağı ışık yaşamsal olacaktır. 

Spivak, madunun söylem dolayımıyla kurulduğunu ve söylem tarafından tespit edildiğini 
dile getirerek; atom-altı parçacığı gibi yeri tespit edilemeyen madunun, sömürge 
bağlamında bir tarihi olmadığını, egemen söylem içinde dilsiz kaldığını ve dolayısıyla da 
konuşmasının mümkün olmadığını söyler (Spivak, 1988: 289-90). Madun kadının durumu 
daha da vahimdir. “Patriarki ile emperyalizm ve özne terkibi ile nesne teşkili arasında 
kadın ortadan kaybolur; ama saf bir hiçliğin içinde değil, gelenek ve modernleşme arasında 
sıkışan bir yerinden edilmiş “üçüncü dünya kadını” tasviri/temsilinin şiddetli gel-gitinin 
içinde” (Spivak, 1988: 306). Yukarıya doğru toplumsal bir devinimi olmayan ve yeni 
sömürgeci söylem ağına tutunup hegemonik konuma geçemeyen (ya da yeni tarihsel 
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bloğun içinde yer almayan) madun konuşamaz, konuşansa, artık madun değildir. Aslında 
bu tespit, madunun egemen söylem ağlarına dahil olmadığını gösterir; bunlara 
direnmediğini değil. Cümleyi tersten kurarsak; madun işitilemez, tespit edilemez ve 
bilinemez olandır. Bu bağlamda asıl sıkıntı, egemen konumlar maduna ulaşmaya 
çalıştıkları zaman başlar; görebilecekleri Baudrillard’ın gördüklerinden daha fazlası 
değildir: sessiz yığınlardan mürekkep bir kara delik. “Sonuç olarak kitlelere yapılan çağrı 
her zaman yanıtsız kalmıştır denebilir. … Onlar tepkisizliktir, tepkisizliğin, nötr olanın 
gücüdür” (Baudrillard, 1991: 8). Ulaşılamaz olmak, söylem ağlarının dışında durmak 
madunu güçlü de kılar. Madunun direndiğini, ama hegemonya nezdinde bir sese sahip 
olmadığını tespit ettikten sonra başka bir sorunun sorulma vakti gelmiş demektir. Madun 
direnişini kaydetmek ve kendini ifade etmek için başka olanaklara sahip midir?    

 
 
2.2. Madun ağlayabilir mi? 
Cahkravarty, madunun ağlayıp ağlayamayacağını sorduğunda, en az onun kadar kışkırtıcı 
bir şekilde yanıtlamış olur Spivak’ı (Cahkravarty, 1999: 283). Cahkravarty, madunun nerde 
ve nasıl konuşabileceğini sorgularken bizi yas tutmanın alanına taşır. Beden ve aklı 
ayrıştıran söz merkezli dilin alanı olan konuşma ortamında, uygun biçimde kodlanmayan 
her ifade, egemen söylemi kontrol eden gruplar açısından ya duyma eşiğinin altında 
(ve/veya üstünde) kalır ya da bir parazit olarak duyulur; en iyi ihtimalle de hatalı bir kod 
çözümle orijinaliyle uyumsuz bir ileti taşır. Ağlama, beden/ses bölünemezliğiyle hem 
konuşmayı hem de hiyerarşik ikili karşıtlıkları tökezletir. Beden gerek postür ve 
hareketleriyle, gerekse salgılarıyla ve ürettiği seslerle bölünmez bir bütündür. Acısını ve 
yasını ifade ederken “kadın kendi bedeni aracılığıyla konuşur” (Cahkravarty, 1999: 303).  

Cahkravarty, madunun konuşabileceği alan olarak kültürü işaret eder; yani Gramsci’yi. 
Madun kavramı başlangıç noktasına doğru yeni bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Guha, 
zorunlu bir duraktır. Guha’nın kanısı da madunun konuşabileceğinden yanadır. Guha,  
sömürgeci Hindistan’da, tarih yazımından dışlanan, elit siyasetten farklı olan, özerk bir 
madun siyaseti olduğu iddiasındadır (Guha, 2010: 25). Yukarıya doğru devingenliği 
olmayan bu madun grupların tarihlerinin egemenlerin yazdığı arşivlerden eleştirel bir bilinç 
aracılığıyla okunabileceğini savlayan Guha’ya göre; “Bu stratejinin amacı sadece elitlerin 
önyargılarını ayırt etmek ve elemek değil, ama aynı zamanda onları yaratan iktidarın 
tarihini ortaya çıkarmaktır” (Cahkrabarty, 2010: 35). Guha’nın iddiası, bu bağlamda, 
madunların, kendilerini elitlerin alanına (diline) sızarak ifade ettikleri yönündedir. Bu 
iddiayı süslemesi için Ginzburg’un Ötekinin Sesi (2000) çalışmasını örnekleyebiliriz. Bu 
çalışmada madunun sesinin hangi yollarla elit grupların arşivlerine sızdığını görebiliriz. 
“Metinlerin çatlakları vardır. Gösterdiği çatlaktan da beklenmedik bir şeyler çıkıyor” 
(Grinzburg, 200: 102). Cahkrabarty, köylü ayaklanmalarını tahlil eden Guha’nın kodları 
ters çevirme tespitine dikkat çeker: “Bu isyanlar, toplumsal üstlerinin günlük yaşamlarında 
baskı altında tutmak üzere kullandıkları kodları ters çevirmeye eğilim gösterir… Otoriteye 
ait sembollerinin ters çevrilmesi, neredeyse kaçınılmaz olarak, isyancı köylüler tarafından 
yapılan ilk isyan eylemi oluyordu” (Cahkrabarty, 2010: 33). Kodları ters çevirme ezilenin 
neredeyse tüm coğrafyalarda ortak ifade aracı gibi duruyor. Egemen gruplar karşısında 
kendini red üzerinden konumlandıran madun gruplar açısından “karşıda durmak” önemli 
bir kültürel kod taşıyıcısıdır. Sorun durumun ya da konunun ne olduğundan çok, zorbanın 
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karşısında konum almış olmaktır. Guha, son kertede, madunun kültürel alanda direndiğini 
ve direnişini de kültürel alana kodladığını (kültürün içinden konuştuğunu) iddia etmemizi 
kolaylaştıracak araçlar sunar. Anderson, Gramsci yorumunda kültürel alanın madun 
grupların ittifak alanı olarak önemine dikkat çeker (1988: 76). Eagleton, kültürel alanda 
verilecek mücadeleyi karşı hegemonya olarak tanımlar. “En geniş ve gündelik tanımı 
içinde “kültür” alanının tamamında da mücadele verilmelidir.  … Herhangi bir “karşı 
hegemonya”, yürüttüğü siyasi mücadeleyi, bugüne kadar ihmal edilmiş olan, değerler ve 
alışkanlıklar, dilsel kalıplar ve ritüel pratikler alanına da taşımak zorundadır” (Eagleton, 
2005: 166) Madun, son tahlilde, kültür içinde direnir ve direnişini de kültüre kaydetme 
olanaklarına sahiptir. Madunun kültür içinde yaptığı bu manevralara karşı-kültür adını 
koyabiliriz. 

 
3. Kültürel direniş: karşı-kültürel hayaletler 
“Bu ana kadar galip gelenler, bugün hükmedenlerin altta kalanları çiğneyerek ilerlediği 
zafer alaylarında yerlerini alırlar. Her zamanki gibi ganimetler de alaylarla birlikte taşınır. 
Kültürel zenginlik denir buna. … Hiçbir kültür ürünü yoktur ki, aynı zamanda bir barbarlık 
belgesi olmasın” (Benjamin, 1995: 42). Benjamin, tahakküm edenlerle ezilenlerin ayrı ayrı 
tarihileri olduğunu ileri sürer ve bu argümanı kültüre kadar uzatır. Biri için ganimet olan 
diğeri için bir enkazdan ibarettir. Bu bakış açısı aynı kültürel alanın iki farklı konuma göre 
farklı olarak tezahür ettiğini kavramamıza yardımcı olur. Egemenler ve direnenler aynı 
alanda hareket ederler ve fakat birbirleri için görünmez ve saydamdırlar. Fark etmeden 
birbirlerinin içinden geçmeleri mümkündür. Birbirlerinin hayaletine dönüşürler.  Bu tespiti 
yaptıktan sonra farklı alan yaklaşımını hızla terk edip, üzerinde süren mücadeleyi 
görmezden gelmemek için kültürel alanı yekpare bir mekan olarak yeniden tasarlamak 
gerekir. Böylece direnenlerin kültür içindeki hamleleri, karşı-hegemonya bağlamında, 
karşı-kültür olarak işaretlenebilir. 

“Kültürden bağımsız bir insan doğası yoktur” (Geertz, 2010: 68) derken; Geertz, kültürel 
özcü bir yaklaşım önermez. Kast ettiği insanın biyolojik varlığıyla kültürel varlığının 
birbirlerini karşılıklı olarak kurduğudur. Aynı şekilde kültürel belirlenim altında evrensel 
bir insan da önermez. “Nasıl ki kültür bizleri tek bir tür olarak şekillendirdiyse -ve hiç 
kuşkusuz bugün de şekillendiriyorsa- bizleri ayrı ayrı bireyler olarak da şekillendiriyor” 
(Geertz, 2010: 71). İnsan ve kültür tarihin, toplumun, coğrafyanın özgül bir anında/yerinde; 
karşılıklı olarak ve sürekli bir biçimde, birbirlerini kurmakta ve dolayısıyla da yıkmaktadır. 
Kültür Geertz’in yaklaşımıyla parçalardan oluşmuş bir bütündür. “Bir halkın kültürü, kendi 
de parçalardan oluşmuş bütünler olan metin parçalarından oluşmuş bir bütündür” (Geertz, 
2010: 490) Kültürün parçalılığı, madunun içine sızabileceği, kendine gerekli olan parçalara 
yönelebileceği ve çatlakları kullanarak hareket edebileceği bir yapı sağlar. Kültürel formlar 
özsel ilişkilerden doğmazlar, “birer metin, toplumsal malzemelerden oluşturulmuş birer 
hayali eserdir” (Cannadine, 2006: 189), süregelen yaşam içinde kültürel aktörlerin 
performanslarıyla oluşur. 

İnsanlar arasında hem zaman hem de yere bağlı olarak inançlar ve 
değerler, gelenekler ve kurumlar açısından var olan çok büyük, çok 
çeşitli farklılıklar insan doğasının açıklanması açısından bir önem 
taşımaz… insanın ne olduğunun aslında insanın nerede olduğuyla ve kim 
olduğuyla ve nelere inandığıyla çok yakın bağlantılıdır (Geertz, 2010: 
53).  
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Kültür bir dizgeye sahiptir, ancak bu dizge sürekli güncellenir. Bir anlam yapısı olarak 
insanların deneyimlerini yorumlamak ve eylemlerini yönlendirmek üzere işler. Geertz’in 
kültüre yaklaşımı, madun çözümlemesine uyumludur. “Kültür toplumsal açıdan yerleşik 
anlam kalıplarından oluşur ve insanlar da bu yapılar yoluyla gizli bilgilerini paylaşırlar ve 
bu paylaşıma katılırlar ya da hakaretleri algılayıp bunlara yanıt verirler” (Geertz, 2010: 27). 
Kültürel ögeler ifade araçlarıdır ve bastırılmış karşıtlıkları olan -ve karşı eylemde bulunan- 
karşı kültürel ögelerle bir arada bulunurlar.  

Kültür, sahip olduğu anlam kalıplarının bağlama bağlı olarak dizilmesiyle ve farklı ifade 
olanaklarını kodlayıp içinde taşıyabilmesiyle, bir kurgu olarak bir yandan inşa edilirken eş 
zamanlı olarak bozulabilmesiyle; madunun içinde kendini ifade edebileceği, diğer 
madunlarla ilişkiye geçebileceği ve direnişini kodlayıp aktarabileceği korunaklı bir alan 
sağlar. Korunaklı olmasının en önemli nedeni, madunun tüm bu eylemleri egemen söylemi 
de üreten dizgenin merkezinde ve egemen grupların gözünün önünde yaparak onların 
kültürel hazinelerinin tam da içine gizlemesidir.  

Alt politika dediğimiz bu muhalefetin kültürel ve siyasi ifadesi, dışarıya 
(iktidara) karşı sınırlı, yan anlamlı ya da başka bir şeyi; içeriye, bilenlere 
her şeyi -ya da bir şeyi- anlatan bir çerçeveden çıkar. … Gramsciyi 
izlersek, mevziler savaşı malzemesidir. Alt politika; protesto, çatışma ya 
da isyan gibi büyük kamusal eylemlerin besleyicisi hazırlayıcısıdır 
(Cantek, 2011: 21). 

 

Amaç hakim sınıfların aşağıya doğru toplumsal devingenlik bağlarını kesmektir. Bu 
bağlamda alt politika bir kültürel-perspektif sorunu olarak karşımıza çıkar. “Perspektif bir 
görme kipidir… yaşama belli bir bakış biçimi, dünyayı yorumlamanın bir tarzıdır” (Gerrtz, 
2010: 135). Tam da bu noktada madunların ve hakim sınıfların -farklı toplumsal konuma 
sahip olmalarından kaynaklı olarak- farklı kültürel bakış açıları olduğunu ileri sürebiliriz. 
Aynı kültürel forma, farklı konumdan bakıldığında, farklı şeyler görülüyorsa ve bu 
bakışlardan biri oraya kodlanmış doğru anlamı görüyorsa; bu bakışın yamuk bakış 
olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudan bakanın bir leke gördüğü yerde yamuk bakan bir form 
görecektir. Çünkü o leke oraya, kendisi gibi yamuk bakmayı bilenler bir form görsün diye, 
yamuk bakmayı bilen birileri tarafından konulmaktadır. Bu bakış anamorfik bir bakıştır: 
“doğru bakıldığında bulanık bir nokta gibi görünen bir ayrıntı… ona “yamuk”, yani belli 
bir açıdan baktığımızda açık seçik, net bir biçim kazanır” (Zizek, 2008: 26).  

Diğer yandan, sabit kimlikler gibi, katılaşan kültürel ifade biçimleri (kodlar) de iktidar 
ilişkilerini tesis etmede kullanılır. Bu nedenle egemen sınıflar, kültürü dondurup 
olabildiğince bir halkbilim malzemesine dönüştürerek, madunun hareketlilik olanaklarını 
sınırlandırmaya çalışır. Bunda başarılı olduğu ölçüde de madunu belli kültürel formlardan 
sürgün eder. Ancak bu çeşitli stratejilerle aşılabilir durumdur. Bunlardan konumuzla ilgili 
olanı: maduna eşlik eden politik diller yardımıyla katılaşan formların egemen söylem 
eklentilerinden temizlenip, güncellenerek yeniden dolaşıma sokulmasıdır. Bu stratejinin 
önemi, sözü edilen kültürel formlara madunlarının direnişlerinin kayıtlı olmasındadır. 
“Halk gelenekleri, büyük ölçüde ezilenlerin dilidir; böyle oluşuyla protesto ve reddedişle 
doğal bir yakınlığı vardır” (Marcuse, 1998: 74). Kuvvetle muhtemeldir ki, yeniden 
dolaşıma sokulduğunda sahip olduğu potansiyel güçlenme olanaklarını da devreye 
sokacaktır. Örneğin, “[kitlesel festivaller] köylülerin statü karşısında sergilediği tinsel 
birlikteliği gösterir ve dayanışma güven ruhunu yansıtır” (Geertz, 2010: 489). Diğer 
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yandan, “yeni dünya görüşlerinin… yayılma sürecinde (ki aynı zamanda, bu eskinin yerine 
geçme çok kere de eski ile yeni arasında bir birleşmedir.) … Halk kitleleri… görüşlerini 
daha güçlükle değiştirirler” (Gramsci, 2007: 39). Tam da bu nedenle “kalıntıların 
bilançosunu düzenlemek” (19) kritik bir yerde durur.  

 
 
4. Kültürel grameri yeniden dizmek 
Otantikliğin reddi, egemen ideolojiler dolayımıyla belli bir noktada ve mumyalanarak 
raflara kaldırılan kültürel formların yeniden dolaşıma sokulabilmesi için yaşamsaldır. 
Otantiklik söylemi, dondurulan bu formların, tek bir doğu biçimi olduğunu ve bunun da 
artık tedavülden kalktığını satır aralarında söyler. Bir öze gönderme yapar. Nostaljik 
(melankolik) bir ilişki kurar. Oysa, “yitik kökler için hissedilen nostalji… toplumsal 
hakikatlerin sorgulanmasına zarar verebilir”  (Spivak, 1988: 291). Kültür bir süreç, özsel 
olmayan iletişim biçimi, madunun alt politikası ya da dinamik bir form olarak 
değerlendirildiğinde onu yeniden akışkan hale getirmek mümkündür. “Geçmiş, şimdiyle 
bütünleştirilebildiği kertede anlamlıdır” (Karabaş, 1999: 16). Dondurulan kültürel formları 
ezilenlerin direniş pratiklerine uygun politik bir dilin yardımıyla tekrar gün ışığına 
çıkarmak için, öncelikli olarak kültürel bir kazı yapılması gerekir. “Folklorik metinler, 
entelektüel ve fiili olarak alternatifleri tahayyül etmek ve belki de değişimi yaşama 
geçirmek için -kuvveden fiile kadar- özellikle yararlı modeller sunabilir” (Greenhill ve 
Tye, 2001: 199).  

Modernleşme hareketi dünyayı bir merkezle ve bir milatla tanımlayarak homo europa 
öncesini (HÖ) icat etmiş, ardından da tarihselleştirerek evrensel bir paye vermiştir. Bu 
durumun bir çıktısı olarak, HÖ’ye ait kültürel alanın ticarileştirilemeyen kısmı ya 
kimsesizler mezarlığına defnedilmiş, ya kültürel hazine darphanelerinde on sekiz ayar 
kültürel miras olarak yeniden dökülmüş, ya da folklor malzemesi olarak içi 
doldurulmuştur. Her halükarda yeni bir epistemolojiyle elden geçirilerek yaşamla bağları 
kesilmiştir. Egemen bilinçle dolayımlayarak işlenen kültürel malzeme, madunlara 
epistemolojik ihlal olarak dayatılmıştır. Bununla birlikte ‘folklor’ egemen söyleme karşı da 
kullanılabilir. Bu noktada ilk elden yapılması gereken; folklor olarak bastırılan kültürel 
formları mezarlardan, müze ve laboratuvarlardan çalarak, hayaletler olarak geri dönüşlerine 
vesile olmaktır. Ardından da madunların HS döneme sızdırdıkları ya da HS dönemde 
ürettikleri kültürel ürünlerle melezlemek suretiyle, hayaletler yeniden canlandırılmalıdır. 
Böylece kültürel formlara kodlanmış potansiyel direniş olanakları serbest kalarak madunun 
güçlenme pratiklerine eklenebilir. Bu yolla “egemen söylemin sınırlarına sürülen gruplar, 
toplumun ‘gerçeklerinin’ fahiş yalanları nasıl gizlediğini ve de mitlerin ve folklorun 
yalanlarının bastırılmış gerçeklerin diriltilmesi için olanaklar sunduğunu göreceklerdir” 
(Lipsitz, 2001: 212). 

Fanon, sömürgecinin katılaştırdığı yerli kültürünün, ancak sömürgesizleştirici mücadele 
dolayımıyla yeniden yapılandırıldığında epistemolojik ihlalden kaçılabileceğini ve direniş 
için geleneksel kaynaklardan yararlanılacaksa, geriye dönüp bugün için yeniden kurmak 
gerektiğini iddia eder (Fanon, 2007:219-22). Aslında Fanon, madunların kolektif olarak 
yazacağı bir karşı-anlatıdan söz etmektedir; yani, kültürel grameri yeniden dizmekten. 
Fanon’un dizdiği grameri Poetikanın jargonuyla yeniden ifade edersek; Tanıma, kültürel 
olarak asimile edildiğinin farkına varmaktır. Baht dönüşü, asimilasyondan direnişe geçme 
anlamı taşır. Katharsis, sömürgeci kültürün güçsüz bırakan kodlarından arınarak 
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sömürgesizleşmek demektir. Aydınlanma da kolektif kaderin farkına vararak ve mücadele 
ve direniş olarak ifade edilebilir. Fanon, kültürel grameri yeniden dizerken kullandığı 
politik dil post-kolonyal söylemdir. Feminizm de, benzer biçimde, karşı-anlatı kurmak için 
uygun bir politik dildir. Feminist folklor çalışmalarının hedefi, folkloru feminist kuramların 
ışığında incelemek, irdelemek ve madunlara güçlenme olanakları sağlayacak kültürel 
politikalar üretmektir. “Geleneksel ürünleri (yeniden) yorumlayarak, daha önceki 
analizlerin, içerdiği heteroseksist, cinsiyetçi, kadın düşmanı ve diğer ataerkil içerimlerini 
ortaya çıkarır ve bu metinleri yeni bir bakışla düzenler” (Greenhill ve Tye, 2001: 195). 
Yeraltı kolektifinin 2008’de ürettiği Seyirlik Dedikodular çalışması kültürel grameri 
yeniden dizme girişiminin kendi coğrafyamızdaki bir örneği olarak okunabilir. 

 
5. Seyirlikten dedikoduya: kentli kadının direnişçi dili 
Öncelikle, kendi öncesini ötekileştirerek işe başlayan Türk modernleşmesinin özgül 
koşullarında şekillenen bir kültürel alan üzerinde çalıştığımızı tespit etmemiz gerekir. 
Dolayısıyla özellikle doğu ile ilişkilendirilen kimi formlar yukarıya ve dışa dönük 
kültürel/sanatsal devingenlikleri engellenerek madunlaştırılmışlardır. Tiyatro söz konusu 
olduğunda geleneksel tiyatro biçimleri madun teatral formlar olarak işaretlenebilir. Diğer 
yandan Batı tarzı tiyatro olarak adlandırdığımız hegemonik form Halk Evleri/Odaları 
üzerinden en ücra köşelere kadar ulaşarak epistemolojik ihlale yol açmıştır. Geleneksel 
formlar ilkel oldukları gerekçesiyle, bir yandan hızla itibarsızlaştırılmış, diğer yandan da 
dondurularak müzelik hale getirilmiştir. Geleneksel formları bir yerlicilik söylemiyle 
savunmaya çalışan elitlerin tavrı da Batıcı söyleme eklemlenmekten öteye geçmemiş, ne 
yazık ki cumhuriyet aydını bunların dışında bir söylem de üretememiştir. Bir yandan 
Batılılaşma saikiyle tiyatro inşa etmeye çalışan tiyatro elitleri, diğer yandan da Türk 
tiyatrosunun ruhunu/özünü bulmak için çırpınıp durmuş, bu uğurda kendilerini heba 
etmişlerdir. Tiyatro hattına baktığımızda tipik bir müstemleke tiyatrosu tarihi ile göz göze 
gelmemiz, Yetişkin’in, Türkiye’nin sömürgeci söylem ağları içinde şekillendiği tespitini 
destekler (2010: 149, 154). 

Türk modernleşmesinin seyir hattında ilerleyen seyirlik oyunlar, merkezkaç kuvvetlerden 
yoksun olduğu için kendi üzerine kapanmış; bir ritüel değeri de kalmadığından tamamen 
gündemden kalkmıştır. Köy seyirlikler üzerine yapılan incelemeler genellikle Avrupa 
merkezli söylemin içinden (ve kategorileri üzerinden) konuşurken, zaman zamanda yerlici 
elitlerin ağzından yine söylem ağlarına yakalanarak konuşur: madun hala konuşamayandır. 
Bu incelemelerden geriye kalan, (Benjamin’e selamlar) kültürel bir yıkıntıdır ve madun 
açısından bu yıkıntının değeri içinden çıkarılacak kullanılabilir parçalar kadardır.   

Seyirlik Dedikodular’a geçmeden önce, çalışmanın içinde üretildiği toplama göz atmakta 
yarar var. Zira, gerek Yeraltı’nın yapılanma biçimi, gerekse çalışmanın yapım tarzı 
“hegemonya” söylemiyle okunmaya uygundur. Yeraltı, 2003 yılında kurulan bir topluluk.  

 

Anti-kapitalist, anti-otoriter, anti-hiyerarşik olma noktasında 
buluşuyoruz… Benzer biçimde ırk, cinsiyet, yaş ve kültür ayrımcılığını; 
erkek egemenliğini, hetoroseksizmi, batı merkezciliği, beyaz 
üstünlükçülüğünü de reddediyoruz. Dayatılan “dinsel ve etnik varlığın 
için savaş” bilincini ve her türlü şovenizmi şiddetle reddediyoruz. 
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“Öteki”ni yok etmeye çabalamak yerine, yaratıcı ve bir gizil güç olarak 
yönelmeyi yeğliyoruz. (Yeraltı, 2003). 

Kuruluş ilkeleri konumunu madunlardan yana belirleyen politik bir içerime sahip. Sabit 
kimlik tanımlamalarına ve katı kimlik politikalarına karşı olunduğu deklare ediyor, ancak 
kimlik duraklarını tanıyan bir tavır var. Yapılanma hegemonik bloğa karşı konumlanan 
farklılıklara açık. Dolayısıyla bir çeşit madun bloğu gibi düşünülebilir. Bağlayıcı emir 
kipleri yapılanmanın gramerinde yok, herkesin muhalif olma özgürlüğü var. Özellikle 
üretilen çalışmalar açısından hedef ortaklığı üzerinden bir katılımcılık tercih ediliyor. 
Feminist bir topluluk olmamakla birlikte, feminizm topluluğun dramaturgisinin içinde 
duruyor. Yeraltı’nın bu yapısı, Seyirlik Dedikodular çalışmasının şekillenmesine zemin 
sağladığı görülüyor. Zaman zaman Meddahımtrak Hastane Öyküleri, Ben Makbule 
Bağırıyorum gibi egemen söylemlerin içinde sesleri duyulmayan diğer madunların dilleri 
ile ilgili başka çalışmaların yapılmış olması da işleri bir parça kolaylaştırmıştır.  

Seyirlik Dedikodular Yeraltı kadınlarının ürettikleri bir projedir. Feminizm kuramsal bir 
zorlayıcı olarak projenin belirleyicisi değildir. Daha çok bir bilinç yükseltme grubu 
yaklaşımı vardır. Katılımcılar zaman zaman toplanıp bir birlerine öykülerini anlatıyorlar ve 
dedikodu yapıyorlar. Dedikodu alt-politika ya da gizli senaryo gibi düşünülüyor ve bir 
güçlenme pratiği olarak kullanılıyor. Çalışmaya seyirlik oyunların ezilenlerin içinde 
kendini ifade edebilecekleri direnişçi mecralar sağlayabileceği varsayımıyla başlanmıştır. 
Bir başka varsayım da toplumsal cinsiyetin tarihsel, toplumsal ve kültürel bir inşa olduğunu 
tartışabilmek için seyirlik oyunların uygun bir ortam olmasıdır. Köylü kadının oyun 
çıkarma pratikleriyle, kentli pratikleri ile birbirlerini karşılıklı olarak yankıladıkları 
varsayımı ise hiyerarşik yarılmanın önüne geçer. Hem elit, hem de yerlici söylemin 
kustuğu daha melez bir söz söyleme girişimi olarak ortaya çıkar. Çalışma, son kertede, 
kentli kadıların seslerini bir araya getirerek bir birlikte konuşma çabası ve bir güçlenme 
pratiği olarak şekillenmiştir. Bu noktada Seyirlik Dedikodular sürecinde oluşan kimi teatral 
stratejilere kısaca değinmekte yarar var.  

 
5.1. Yeniden ritüelleştirme   
Ritüel etkili bir kültürel kod iletici olarak ezilenlerin direnişlerini içinde barındırır. 
“Katılımcılarını birbirine yakınlaştırarak, dayanışmayı ve bir arada yaşamayı pekiştiren 
ritler, kolektifliğin sağlanmasını ve bunun gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar” (Cantek, 
2011: 243). Ancak kültürel alanda ataerki, cinsiyetçilik vb. hegemonik söylemlerle kirlenen 
ritüellerin, müdahale edilmeden icra edilmesi, sadece egemen söylemleri yeniden üretir. 
Dally’nin altını çizdiği gibi cinsiyetçi ritüeller yanlış bilinç üretirler (1991: 142).  Özellikle 
erginlenme ritüelleri yoğun olarak cinsiyetlendirilmiş pratiklerdir. Yeniden ritüelleştirme, 
kültürel bir kazıyla kimi geleneksel ritüel form ve motiflere ulaşarak, uygun bir dramaturgi 
ve politik dille değerlendirmek, tahakkümcü parçalarını temizlemek ve aynı dramaturgi ve 
politik dilin dolayımıyla yeniden inşa etmek üzerinden işleyen bir stratejidir. Sennett’in de 
belirttiği gibi eski formlar yeni ihtiyaçları karşılamaya başladıkça ritüeller değişmektedir 
(Sennett, 2011: 60). Seyirlik Dedikodular çalışmasında Anadolu ritüel oyunları olan köy 
seyirlikler, yeniden ritüelleştirme stratejisiyle inşa edilmişlerdir. 
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5.2. Yeniden şenlikleştirme 
Yeniden şenlikleştirme stratejisi köklerini karnaval kuramlarından alır. Sanat/kültür, 
izleyici/oyuncu gibi ayrımları askıya alır. Sürmekte olan icrayı ve icranın içindeki dili 
oyunsulaştırır. Şakacı bir ruh durumuna bürünür ve eğlenirken eğlendirmeye yönelir. 
Gülme ve mizah üzerinden bir ilişki kurar. Anadolu ritüel oyunları yapı olarak şenlikli 
oyunlardır. İzleyici oyuncu ilişkisi doğrudan muziplik üzerine kuruludur. Seyirlik 
Dedikodular bu stratejiyi hali hazırda var olan bu ögeleri parlatmak ve dramaturjik bir 
olanak olarak diğer çalışmalar için tespit etmek için kullanmıştır. 

 
 
 5.3. Ben-biz dili 
“Konuşma, paylaşma, kendi farklılıklarını diğerlerinin farklılıkları ile ilişkilendirme ve 
diyaloğa girme sürecidir. Konuşma, ortak yarar amacına yönelik bir etkinlik değil, kendi 
kültürel farklılığını ve bilincini diğerleriyle karşılaştırma sürecidir” (Köker, 2005:155) 
Teatral bir strateji olarak ben-biz dili diyalojik olandan köklenir. Seyirlik Dedikodular 
süreci dikkate alındığında, hem Yeraltı’nın yapılanması, hem de çalışmanın dramaturjik 
hattı bu dili ortaya çıkarmak için uygundur. Ben-biz dili öznenin temsil edilmesini istemez; 
kendi adına konuşması için olanaklar sağlar. İkinci asal hedef öznenin, tüm diğer benlerin 
konuştuklarını duyma/dinlemesidir. “Ben”in tesisi ve “biz”in idraki eşzamanlı bir proje 
olarak ortaya çıkar. Ben-biz diyalektiğine yakalanan özne sürekli olarak ben ile biz 
arasında salınır. Her salınım özne ve kimlik duraklarında verdiği kısa molalar ve geri 
dönüşlerle gerçekleşir.  Düşünümsel bir konuma sahip olan öznenin ben durağında verdiği 
her molada farklı bir özneliğe sahip olma potansiyeli vardır. Diğer yandan da kimlik durağı 
her seferinde farklı benlerden mürekkep bir biz üretebilir. Böylece akışkan kalan kimlik, 
iktidar ağlarına yakalanmaz. Kimliği belirleyen herhangi bir öz değildir, ben-biz 
kombinasyonunun birlikte ve ayrı ayrı yaptıkları dramaturjik ve politik yolculuklardır. 
Ben-biz dilinde ben, otonomiden feragat etmeden farklılıkları tescil ederken, biz, 
parçalanmaya direnir ve ötekileştirmeyi reddeder. Seyirlik Dedikodular çalışması ben-biz 
dilini anlatı düzlemine de taşır. Bene ait öyküleri biz olarak anlatır. İzleyiciyi de pasif 
gözlemci değil, aktif katılımcı konumunda tutar. 

 
 
6.Sonuç 
Egemen söylem ağlarının içinde merkezkaç kuvvetlere sahip olmayan madunların, söylem 
içinden konuşma yetileri de yoktur. Ancak, madun konuşma yetisine sahip değilse bile 
direnme yetisine sahiptir. Madunun başat direnme alanı ise kültürdür. Madun, aynı 
zamanda direnişini kültüre kodlar. Diğer yandan egemen grupların da aşağıya doğru 
hareketlenme olanakları yoktur. Madunu duyamadığından onu tespit de edemez, 
dolayısıyla da sabitleyemez. Madun görünmezliğin ona sağladığı avantajı kullanarak alt-
politikalar üretir.  

Türkiye bir sömürge geçmişi yaşamamakla birlikte sömürgeci söylemin ürettiği iktidar 
ağına yakalanmış durudadır. Bu söylem, özellikle “geleneksel” olarak kodlanmış kimi 
kültür ve sanat ürünlerini madunlaştırmıştır. Otantikleştirilerek işlevsizleştirilen bu kültürel 
ürünler, aslında madunun sesini kaydettiği ortamlardır. Bu kültürel ürünler kimi politik ve 
dramaturjik stratejilerle yeniden dolaşıma girdiğinde maduna yeni güçlenme ve konuşma 
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olanakları açacaktır. Yeraltı’nın 2008 yapımı olan Seyirlik Dedikodular çalışması, batı 
merkezli söylemin madunlaştırdığı grupların, yine bu söylem üzerinden madunlaşan bir 
kültürel ürünün geri dönüşü üzerinden güçlenme ve konuşma girişimini tarihe not olarak 
düşmektedir.   
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