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“Tabu” terimi, İngiliz dilinin ilkellerin dilinden ödünç aldı-
ğı pek az sözcükten biridir. Polinez dilinden aldığımız bu söz-
cük, Okyanusya adalarında yaşayanların –hem Polinezyalıların 
hem de Melanezyalıların– dinsel, toplumsal ve siyasal yaşamını 
derinden etkilemiş, bunu da soylu kişilere ve özel mülkiyet 
haklarına yönelik batıl bir saygı duyulmasını sağlayarak yapmış 
kayda değer bir sisteme işaret eder. 1886 yılıydı sanıyorum, 
hep yasla andığım dostum William Robertson Smith, Britanni-
ca Ansiklopedisi’nin dokuzuncu baskısı için Tabu hakkında bir 
madde yazmamı istediğinde, o dönem antropologlarının cari 
olduğunu düşündüğüm görüşlerini paylaşıyordum; yani söz 
konusu kurumun, Pasifik’teki kahverengi ve siyah ırklara özgü 
olduğuna inanıyordum. Ancak o sıralarda Polinezya’da hala 
canlı olan Tabu’yu gözlemleyenlerin anlattıklarını yakından in-
celediğimde bu görüşümü değiştirdim. Yalnızca başka yerlerde 
yaşayan ilkellerin değil, Antikçağ’ın uygar ırklarının da sahip 
olduğu batıl inançlarla bu sistem arasındaki benzerlikler, göz 
ardı edilemeyecek kadar çarpıcı ve sayıca kabarıktı; vardığım 
sonuç da bizim dinsel, toplumsal, siyasal, ahlaki ya da ekono-
mik olarak tanımladığımız bütün yönleri ya da unsurları, pek 
çok farklı isim altında ve ayrıntılardaki pek çok farklılıkla içe-
ren o karmaşık toplumsal dokuyu oluşturmaya katkıda bulu-
nan; çoğu insan ırkının, belki de tüm ırkların benimsediği bir 
dizi benzer batıl inanç sisteminden birinin de Tabu olduğuydu. 
Yazdığım maddede bu sonucu kısaca belirttim. Geneli itibarıy-
la görüşlerim dostum Robertson Smith tarafından benimsendi 

Önsöz



12

ve Sami dinlerin bazı yönlerini açıklamak amacıyla ünlü konfe-
ranslarında kullanıldı. O günden bu yana din ve ahlakın, devlet 
ve mülkün evriminde Tabu’nun ve benzer sistemlerin önemi 
geniş bir kabul gördü ve hatta antropolojinin sıradan bilgilerin-
den biri haline geldi. 

Elinizdeki kitap […] tabu ilkelerini kutsal insanlara, örne-
ğin krallara ve rahiplere uygulanmış özel haliyle ele alıyor. Bu 
konuyu bir bütün olarak ele alma, tüm sonuçlarını ortaya koy-
ma, bu tür sistemlerin son derece farklı biçimlerdeki insan top-
lumlarına olan etkilerini izleme iddiasında değil. Bu konuları 
hak ettikleri yeterlilikle tartışacak bir eser, benim Altın Dal’da 
kendime koyduğum sınırları çok aşardı. Örneğin bu batıl inanç-
ların nasıl ahlaki fikirleri şekillendirdiğine ve insanlığın ahlaki 
uygulamalarını yönlendirdiğine ancak geçerken şöyle bir değin-
dim, oysa bu, insanların etik değerlerini ciddi olarak gözden ge-
çireceği ve bunu da bu değerlerin kaynağını göz önünde bulun-
durarak yapacakları o zaman geldiğinde, belki de son derece 
tartışmalı olacak çok derin bir konu. Kanunlar gibi etik değerler 
de sürekli olarak gözden geçirilmelidir; dikkatli ve tarafsız hiçbir 
gözlemci buna karşı çıkmaz. Doğru ve yanlışa dair ilkelerin de-
ğişmez ve ebedi olduğu görüşü eskidir ve artık geçerli değildir. 
Tıpkı fiziki dünya gibi ahlaki dünya da, sonu gelmez değişim ve 
sürekli akış kanunlarından muaf değildir. Yalnızca farklı ülkeler-
de yaşayan farklı halkların değil, aynı ülkede farklı çağlarda ya-
şayan aynı halkın etik düşüncelerinde ve etik uygulamalarındaki 
farklılıklara, tutarsızlıklara, çelişkilere bir bakın, sonra ahlakın 
temellerinin ebedi olarak sabit ve değişmez olup olmadığını 
söyleyin. Görüşlerini kendi dönemlerinin ve ülkelerinin dar sı-
nırlarının ötesinde genişletemeyen insanlar tüm çağlarda böyle 
düşünmüştür herhalde; bize de böyle geliyor olabilir, ama bu 
büyük olasılıkla değişim hızının genelde çok yavaş olmasından, 
herhangi bir anda fark edilememesinden ve ancak uzun sürelere 
yayılmış hassas gözlemlerin karşılaştırılmasıyla görülebilmesin-
den kaynaklanmaktadır. Eğer böyle bir karşılaştırma yapabilsey-
dik, ahlak kanunlarından değişmez ve ebedi olarak söz edebil-
menin, koca dağlarla kısa ömürlü insanları betimlerken aynı 
sözcükleri kullanmakla yaptığımız gibi, ancak nispi ya da meca-
zi anlamda mümkün olacağına ikna olurduk. Ayrıca dağlar da 
geçip gidiyor, biz görmesek bile; güneşin altındaki ya da üstün-
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deki hiçbir şey istikrarlı ve kalıcı değil. Ahlaki evrim sürecini 
durdurmak, gelgiti engellemekten ya da yıldızları yörüngelerin-
de durdurmaktan daha fazla mümkün değil. 

Bu nedenle, beğensek de beğenmesek de, davranışlarımızı 
düzenlemekte kullandığımız ahlak kuralları sürekli olarak göz-
den geçiriliyor ve değiştiriliyor: Eski kurallar sessizce atılıyor 
ve palimpsestteki yerlerine yeni kurallar, görünmez bir katibin 
yorulmak durmak bilmeyen eliyle yine sessizce yazılıyor. Ka-
nunların kamu önünde gerçekleştirilen resmi revizyonundan 
farklı olarak ahlak kurallarının revizyonu hep mahrem, sessiz 
ve gayriresmi olur. Ahlakın yasakoyucuları ve uygulayıcı ha-
kimleri cüppe giymez, yazdıkları da fanfarla, bayraklarla du-
yurulmaz. Bu yasakoyucular ve hakimler biziz: Etik standart-
ları yapıp değiştiren, her vakayı da bunlara göre değerlendiren 
bütün halk. En yüksek temyiz mahkemesinde biz oturuyoruz, 
kurallara karşı gelenleri her gün yargılıyoruz ve istesek de bu 
sorumluluktan kaçınamıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey, kanıt-
lara olabildiğince açık bir zihinle ve olabildiğince kapsamlı bir 
şekilde bakmak; çünkü eğer fazla dar ve taraflı bir şekilde ba-
karsak, demir parmaklıklar ardındaki tutuklulara haksızlık, 
hatta büyük ve onarılamaz bir haksızlık yapabiliriz. Farklı çağ-
larda çeşitli ırkların etik kuram ve uygulamalarının kayıtların-
da görülen şaşırtıcı çeşitliliği incelemek kadar pek az şey, bizi 
ahlaki yargılarımızda dar bakıştan ve yobazlıktan koruyabilir; 
dolayısıyla ahlaki konuların incelenmesinde kullanılan Karşı-
laştırmalı Yöntem, dini konularda uygulandığında din için 
yaptığını bu kez de ahlak için yapabilir; zihinsel ufkumuzu 
genişletebilir, bilgimizin sınırlarını ileri taşıyabilir, bugünkü 
inanç ve uygulamaların kaynağına ışık tutabilir; böylece de 
köhnemiş olanın yerine güçlüyü, yanlış olanın yerine doğruyu 
koymamıza doğrudan yardımcı olur. Burada bir araya getirdi-
ğim gerçekler ve diğer yazdıklarım belki ileride geliştirilecek 
Karşılaştırmalı Ahlakbilim için malzeme oluşturabilir. Bunlar 
mahir ustasını bekleyen kaba taşlar, benden sonra daha yete-
nekleri ellerin bitmiş bir resim haline getireceği basit eskizler. 

J.G. Frazer
1 Şubat 1911

Cambridge
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Şef ve Kralların Tabulaştırılması

Mikado’nun yemeklerinin her gün yeni kaplarda pi-
şirilip yeni tabaklarda kendisine sunulduğunu gördük: 
Bir defa kullanıldıktan sonra kırılabilmeleri ya da bir ke-
nara konabilmeleri için kilden yapılıyordu bu kap ve ta-
baklar. Genellikle kırılıyorlardı, çünkü başka birisi bu 
kaplardan yemek yerse, ağzının ve boğazının şişip ilti-
haplanacağına inanılmaktaydı. Aynı şeyin, Mikado’nun 
giysilerini onun izni olmadan giyen bir kişinin de başına 
geleceği düşünülürdü; bütün bedeninde şişmeler ve ağ-
rılar ortaya çıkardı. Fiji’de, şefin kaplarından yemek ye-
menin ya da giysilerini giymenin yol açtığına inanılan 
hastalığın özel bir adı (kana lama) vardır. “Boğazı ve tüm 
bedeni şişer ve bu günahkar insan ölür. Adamın biri bana 
güzel bir hasır verdi, kendisi kullanmaya cesaret edemi-
yordu, çünkü Thakombau’nun en büyük oğlu üzerine 
oturmuştu. Bu tehlikeden muaf tutulan sıradan insanlar-
dan oluşan bir aile ya da klan her zaman vardı. Bir defa-
sında Thakombau’yla bu konuyu konuşuyordum. ‘Ha, 
evet’ dedi. ‘Hey, sen! Buraya gel ve sırtımı kaşı.’ Adam 
gelip kaşıdı; bu konuda dokunulmazlığı olan insanlardan 

TABU KİŞİLER
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biriydi?” Böylesine önemli bir ayrıcalığı olan insanlara 
verilen ad Na nduka ni, ya da “şefin kiri”ydi.

Mikado’nun ve bir Fiji şefinin kap ve giysilerinin 
kullanımından doğduğuna inanılan kötücül etkilerde, 
daha önce de sözü edilen tanrı-adamın kişiliğinin öteki 
yüzünü görüyoruz. Kutsal insan, bir nimet kaynağı oldu-
ğu kadar, bir tehlike kaynağıdır da: Yalnızca onu koru-
mak değil, ondan korunmak da gerekmektedir. Bir doku-
nuşun altüst edebileceği kadar kırılgan kutsal bedeni, 
aynı zamanda, kendisine dokunacak her şeyin üstüne 
ölümcül etkisiyle boşalacak, güçlü büyüsel ve ruhsal bir 
elektrikle yüklü gibidir. Bu yüzden insan-tanrının ayrık 
tutulması, hem kendisinin, hem de diğerlerinin güvenli-
ği için zorunludur. Sihirli kuvveti, kelimenin tam anla-
mıyla bulaşıcıdır: Uygun sınırlar içindeyken sonsuz ni-
metleri olan, ama düşüncesizce dokunulduğunda ya da 
sınırlarından taşmasına izin verildiğinde dokunduğu şey-
leri yakan ve yok eden bir ateş gibidir tanrısallığı. Bir 
tabuya uymayışın getirdiği korkunç sonuçlar da böyle 
açıklanabilir; suçlu, elini kutsal ateşe sokmuştur, ateş de 
onu yakıp yok eder.

Örneğin, Doğu Afrika’daki ormanlık ve verimli Nuba 
Dağları bölgesinde yaşayan Nuba’lar, papaz krallarının 
evine girerlerse öleceklerine inanırlar; ancak sol omuzları-
nı açıp kralın eliyle dokunmasını sağlayarak bu suçun ce-
zasından kurtulurlar. Ayrıca kim, kralın kendi kullanımı-
na ayırdığı bir taşın üstüne oturursa, bir yıl içinde ölür. 
Angola’daki Cazembe’ler krallarını öylesine kutsal sayar-
lar ki, kimse kralın bedenine yayılmış sihirli güç tarafın-
dan öldürülmeden ona dokunamaz. Ancak kimi zaman 
dokunmak kaçınılmaz olduğundan, günahkarın yaşamını 
kurtarabilmesi için bir yol bulmuşlardır: Kralın önünde 
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diz çökerek, elinin tersini kralın elinin tersine sürer ve 
ardından parmaklarını şıklatır; sonra avuç içini kralın 
avucuna koyar ve yeniden şıklatır parmaklarını. Dört-beş 
kere yinelenen bu tören, ölüm tehlikesini savuşturur. 
Tonga’da, ulu bir şefin kutsal bedenine ya da ona ait her-
hangi bir şeye dokunan kişinin, kendi ellerini kullanarak 
yemek yemesi durumunda şişerek öleceğine inanılırdı; 
şefin kutsallığı, ölümcül bir zehir gibi, kendinden daha 
aşağı düzeydeki insanların ellerine bulaşıyor ve bu yolla 
yiyeceklere geçip, yiyen için öldürücü oluyordu. Bu teh-
likeyle karşılaşan halktan biri, belirli bir törenle kendisini 
dezenfekte edebilirdi; şefin ayağının altına her iki elinin 
içini ve dışını sürüp, sonra da suda yıkaması gerekiyordu. 
Eğer yakınlarda su yoksa, ellerini nemli planten ya da 
muz sapıyla ovalardı. O andan itibaren kişi, tabulaşmış ya 
da kutsallaşmış ellerle yemenin yol açacağı hastalığa ya-
kalanma tehlikesi olmadan, kendi ellerini kullanarak ra-
hatça yemek yiyebilirdi. Ancak bu kefaret ya da temiz-
lenme töreni yerine getirilene kadar, canı yemek istedi-
ğinde, ya kendisini besleyecek birini bulmak ya da diz 
çöküp bir hayvan gibi yiyeceğini yerden ağzıyla almak 
zorundaydı. Kürdanı bile kendisi kullanamaz, ancak kür-
danı tutan başka birinin elini yönlendirebilirdi. Tongalı-
larda karaciğer sertleşmesi ve bazı sıraca hastalığı çeşitle-
ri görülürdü; bunu genellikle, istemeden şefe ya da eşya-
larına dokunduktan sonra gerekli temizlenmeyi yerine 
getirmemiş olmalarına yorarlardı. Bu yüzden sık sık, 
bunu gerektirecek bir şey yapıp yapmadıklarını hatırla-
masalar da, önlem olarak töreni uygularlardı. Tonga kralı, 
kendisine uygunsuz bir zamanda başvursalar da, bu tö-
rende üzerine düşeni yapmayı, yani dokunmak isteyenle-
re ayağını uzatmayı reddedemezdi. Kullarının bu amaçla 
yaklaştığını fark eden şişman ve hantal bir kralın, gezinti-
sini yarıda bırakıp ısrarlı ve pek de çıkarsız olmayan saygı 
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sunumlarından kurtulmak için paytak paytak, var gücüy-
le kaçtığı görülmüştür. Olur da birisi, tabulaşmış ellerle 
yemek yemiş olduğundan kuşkulanırsa şefin önünde yere 
oturur, şefin ayağını tutarak kendi midesine bastırır, böy-
lece karnındaki yiyeceklerin kendisine bir zarar verme-
sinden ya da şişerek ölme ihtimalinden kaçınmış olurdu. 
Sıraca hastalığı Tongalılarca, tabulaşmış ellerle yemek 
yemenin bir sonucu olarak görüldüğünden, bu derdi çe-
ken insanların, hastalıklarının tedavisi için kralın ayağının 
dokunuşuna ya da basışına sık sık başvurdukları çıkarımı-
na varabiliriz. Eski İngilizlerde görülen, sıraca hastaları-
nın iyileştirici dokunuşu için krala götürülmeleri uygula-
masının bu gelenekle olan benzerliği yeterince açıktır ve 
daha önce de belirttiğim gibi, sıraca hastalığı, uzak atala-
rımızın kullandığı Kralın Kötülüğü adını Tongalılardaki 
gibi bu hastalığın, krallarla temas sonucunda ortaya çıktı-
ğı ve yine bu yolla tedavi edildiği inancından kaynaklan-
mış olabileceğini düşündürmektedir.

Yeni Zelanda’da kralların kutsallığından duyulan 
korku, en az Tonga’daki kadar büyüktü. Atasal bir ruhtan 
gelen korkunç güçleri, dokundukları her şeye bulaşıyor ve 
dikkatsizce ya da farkında olmadan kendisiyle temas eden 
herkesi öldürüyordu. Örneğin bir defasında Yeni Zelan-
dalı, yüksek rütbeli ve büyük kutsallıklı bir şef, yemeğinin 
artıklarını yolun kenarına bırakmıştı. Kral gittikten sonra 
gelen iriyarı ve aç bir köle, yarım bırakılmış yemeği gördü 
ve soru sormadan yemeye başladı. Daha henüz bitirmişti 
ki, dehşete düşmüş bir izleyici, kralın yemeğini yemiş ol-
duğunu söyledi ona. “Bu talihsiz gafili iyi tanıyordum. 
Kayda değer bir cesareti vardı ve kabilenin savaşlarında 
büyük bir kahramanlık örneği gösterdi.” Ama, “Bu kötü 
haberi duyar duymaz korkunç kasılmalara ve mide kramp-
larına tutuldu ve bunlar, adam aynı gün günbatımında
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