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Ütopyanın değeri, uygulanabilirliğinden ve 
güncelliğinden değil, içinde taşıdığı özlem itkisinden ve 
olası gelecekle olan ilişkisinden kaynaklanır. Gücünü 
ise eleştirelliğinden almaktadır. Onun hiçbir yerdeliği, 

içimizdeki arama arzusunu kışkırtmaktadır. Bütün 
bu mükemmellik anlayışına karşın herhangi basit bir 
hayali yer değildir sahip olunan; kendine özgü tarihi 
ve karakteri olan bir bakış açısıdır söz konusu olan. 
Tam da bu nedenle tasvir edilen sözde tamamlanmış 
mükemmellik hali içinde dahi aslında insanlık için 

erişilemeyecek bir yer de değildir ütopya. Çünkü 
Pandora’nın Kutusu’ndaki umut, ütopyanın tözünde 

yaşamaktadır”

Nilnur Tandaçgüneş, 
Ütopya – Antikçağdan Günümüze “Mutluluk Vaadi”, 

Ayrıntı Yayınları.
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Yayınla ilgili not: Düşünüyorum Bülten ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının 
yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca, yayımlanacak çeviri yazılarda, çevirmen, eserin yazarından ve/veya yayın hakkına 
sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak 
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın 
hakları dergiye devredilmiş sayılır. 
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Antik Yunan’da felsefe, Aristoteles’le sistematik bir bütünlü-
ğe kavuşmuştur. Farklı disiplinler arasında birliği sağlayacak 
mantıksal bir yöntem uygulanmıştır. Aristo ile birlikte felsefe, 

düz yazı ile mantıksal ve tözsel tutarlılık içinde ussal bir anlatım kazan-
mıştır. Aristo öncesi filozoflar ve özellikle ön Sokratikler felsefeyi şiir 
biçimi ile ifade etmişlerdir. 

Aristo felsefesi katı cisim felsefesidir, uzayda yer kaplayan bir cismin “şimdi 
ve burada”ki konumunu töz ve ilinekler birliği yolu ile ussal kavrama taşımıştır. 
Antik Yunan’da zaman ritmik bir zaman anlayışıdır, geçmiş ve gelecek zaman 
kiplerini gerçeklik için kullanmaz. 

Antik Yunan zaman anlayışı, ritmik döngüsel zamandı. Doğanın döngüselli-
ğine güvenilmiş ve o güven içinde rahat edilmişti. Bir de Ege Bölgesinde üzüm, 
zeytinyağı, şarap, peynir ile her türlü refah içinde olan kavim, yarın endişesi 
olmaksızın bereket tanrıçası tarafından besleniyordu, yani memnundular. Yarın 
endişesi olmayanın tarihi de olmaz, her şey döngüsel, zevkli tekrarlardır; sonba-
har gelecek, yapraklar dökülecek ve hasat zamanı ile gelen en güzel bayramlar; 
Baküs törenleri, bağ bozumları… Sonbahar, dolayısıyla yaşamın kendisi kutsa-
nıyor, yaşam ötesi bir şey aranmıyordu; yaşam çok güzel ve çok neşeliydi. 

Ne zaman başka bir yaşam, başka bir ütopya tasarlanır, işte o zaman yok-
sunluk yaşamalısın, çöle düşmelisin, su bile çok değerli olmalı, bir bardak suya 
ömrünü verebilecek duruma gelmelisin ki sen başka dünyalar, ütopyalar peşinde 
koşabilesin. Bunun için peygamberler çölde feryat ediyorlar. 

Filozoflar ise zevk içinde hayatı kutsuyorlar, hayattan bahsediyorlar, burada 
zaman ritmik. Ölüm ve doğum döngüsü içindeki bu doğal yaşam benimsenmiştir. 

Hristiyanlığın Avrupa kültürüne girişi ile doğal yaşamın karşısına vurgulu 
bir biçimde ruhsal yaşam önermesi konmuştur. Bu insanın doğal bir varlık olma 
görüşünün karşısında insanın ruhsal bir varlık olduğu savını içermektedir. Bu 
nedenle insan ontolojisi yani insan varlığı yeniden sorgulanmaya başlamıştır. 
Hristiyan inancı insanın ölümsüz bir ruha sahip olduğunu ileri sürerek ölümün 
dünyaya bir ilk günahla girdiğini öne sürmüştür. Bu düşünce insanların bakışını 

Ütopya
Metin Bobaroğlu

“Tılsımsız Gömlekler” Serisinden
Şeyma Bobaroğlu
100x200cm 
Karışık Teknik 
2018
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doğadan kendi üzerlerine çevirmiş ve sorgulama-
larına neden olmuştur. Gerçi Sokrat da dikkatleri 
doğadan insanın kendi üzerine çevirmişti, ancak 
Hristiyanlıkta durum bir başka boyut kazanmıştır. 
Yunanlıların ve özellikle Sokrat’ın “sorgulanma-
yan yaşam yaşamaya değmez” sözünde olduğu 
gibi dikkatler yaşam üzerine odaklanmıştır; oysa 
Hristiyanlık, dikkatleri ölüm üzerine çevirerek 
yaşamı değil, ölümü sorgulamıştır. Temel önerme 
“insanlar neden ölüyor” olmuştur. Ve buna ya-
nıt olarak temel Hristiyan dogması olan ilk günah 
doktrini ileri sürülmüştür. Bu doktrine göre ilk gü-
nah, ilk insan olduğu varsayılan Âdem’in cennet-
te Tanrı’nın emrine itaat etmemesi ile cennetten 
kovulması öyküsüne dayanır. Burada görüldüğü 
gibi başlangıç bir Tanrı ve onun yarattığı insanla 
arasındaki ilişkiler üzerinden anlatılmıştır. Yani ya-
ratan bir tanrı, emreden bir tanrı ve yargılayan bir 
tanrı anlayışı yaşamın temeline oturtulmuştur. Bu 
doktrine göre ilk günahla dünyaya giren ölümün 
elinden Tanrı’nın yardımı ile kurtulmak mümkün-
dür. Ve Tanrı’nın günah işleyen Âdem ve soyuna 
günahsız bir ruh yani İsa Mesih ile kurtarıcı yol-
ladığına inanılmıştır. Yunan düşüncesindeki dünya 
yaşamının etik ve estetik bir biçimde yaşanması ile 
yetinmeyen Hristiyanlık doktrini, dünyadaki tüm 
kötülüklerin ve ölümün insanların kendi elleri ile 
oluşturduğu bir olgu olduğunu ve bunun içinden 
kurtularak ebedi bir yaşama kavuşmasının mümkün 
olduğunu müjdelemişti. Hristiyanlıkta din, ‘iman’, 
‘umut’ ve ‘sevgi’ye bağlı bir yaşam olarak tanım-
lanmıştır. Burada görüldüğü gibi umut şimdiki za-
mana değil gelecek zamana aittir ve bir geri dönüş 
miti olarak insan, İsa Mesih aracılığı ile Tanrı’yla 
barışarak kovulduğu cennete geri dönebilecektir. 

Doğa filozoflarında zaman, tekrarlayacak olur-
sak ritmiktir; Aristoteles’te zaman “şimdi ve bura-
da”dan hareketle, kıyas mantığı ile düzenlenen ras-
yonel bir zamandır. Hristiyanlıkta ise zaman geç-
mişten geleceğe akan, belli bir başlangıcı ve sonu 
olan, yargı günüyle sonlanan bir zamandır. Başka 
bir deyişle Yunan öğretisi ‘beden’de ve ‘mekân’da 
yaşamayı esas alırken tam bir karşıtlık içinde 
Hristiyan öğretisi ‘ruh’da ve ‘zaman’da yaşama-
yı esas alır. Dini ütopya Hristiyanlık imanındaki 
umuttan türetilmiştir. Bir gün insanlar Tanrı’nın 
kendilerine vaad ettiği bir cennet yaşamına kavuş-
mayı umut etmektedirler. Bunu dualarında her gün 

tekrarladıkları şu sözle belirtirler: “Tanrım gökler-
de olduğu gibi yeryüzünde de senin iraden olsun.” 
-İncil 

Hristiyan öğretisinden başka, birçok ütopya ya-
zarı daha vardır ancak bunlar ideolojik ve seküler 
tasarımlar olarak dikkat çekmektedirler. Bir başka 
deyişle bu ütopyalarda, günahlarından kurtulup 
Tanrı’nın bağışını umut etme yerine, insanların 
kendi emekleri ile örgütlü bir biçimde dünyada ide-
al bir yaşam kurmaları önerilmiştir.

Görüldüğü gibi seküler ütopyaların ortaya çıkışı 
Hıristiyan öğretisi ile Pagan öğretisinin bir sente-
zi olarak görülmektedir, yani Paganların dünyevi 
hikmete bağlı anlayışları ile Hristiyanlığın uhre-
vi ütopyası bir ideal uygarlık tasarımı biçimine 
kavuşmuştur.

Ütopya, köken olarak Yunanca “yok – olmayan” 
anlamındaki OU ve “mükemmel olan” anlamındaki 
EU ve “yer/toprak/ülke” anlamındaki “topos” söz-
cüklerinden türemiştir. Kullanımı Thomas More’un 
1516’da yazdığı “De Optimo Reipublicae Statu 
deque Nova Insula Utopia” veya kısaca “Utopia” 
isimli kitabı ile yaygınlaşmıştır. Yaygın olarak bi-
linen ütopya yazarları arasında Platon (Devlet ve 
Yasalar), St. Augustine (Tanrı’nın Şehri), Thomas 
More (Ütopya), Farabi (El-Medinet’ül Fazıla), 
Tommaso Campanella (Güneş Ülkesi), Francis 
Bacon (Yeni Atlantis) vb. Nietzsche (Evrensel 
Paris) vardır. Bundan başka, Aldous Huxley (Cesur 
Yeni Dünya) ve George Orwell’i de (1984) distop-
ya yazarlarının arasında sayabiliriz.

Sözü edilen ütopya yazarlarının ütopyaları birer 
tasarım ve temenniden oluşmaktadır. Hristiyanlık 
öğretisinin ütopyası ise Tanrı iradesine bağlan-
mıştır. Bunlardan farklı olarak ideolojik bilimsel 
sosyalizm ya da Karl Marx, kuramında öngördüğü 
ütopik yaşama ulaşmak için mevcûd zorba düzeni 
toplumsal devrimci praksis (örgütlü toplum eyle-
mi) yolu ile değiştirtmeyi önermiştir.

Ütopyanın Antik Yunan’daki kökleri Platon’un 
Devlet kitabı ya da batan ülke olarak sözünü ettiği 
Atlantis mitinin yanında, Karl Marx’ı önceleyen 
Themistokles’e de dayanmaktadır.

Themistokles ilginç bir siyasi figürdür. O Ati-
na’yı iyileştirmek için revizyondan geçirmek yerine 
“Topyekûn terk edelim, Atina’yı bırakalım, yeni bir 
ilke ile yeni bir Atina kuralım,” fikrini önermiştir. 

Ütopya bir “son” mitidir ve “son” mitleri bir 
başlangıç miti ile desteklenmiştir. Örneğin Sümer, 
Antik Mısır, Mezopotamya’da başlangıçta Tanrı 
ve Tanrı-Krallar döneminden söz edilmektedir. 
Dinlerde de başlangıçta bir cennetten söz edilmek-
tedir. Daha sonraki dönemlerde Antik Yunan döne-
mi de bir altın çağ olarak “başlangıç” mitine dö-
nüştürülmüştür. Görüldüğü gibi bir ‘umut’ olarak 
ütopya, başlangıçtaki mutlu yaşamın özlemini ba-
rındırmaktadır. Yani ütopya burada sadece zihinsel 
bir tasarım değil, ruhsal bir özlemi de içermektedir. 
Başlangıç mitlerinde önceden varolan ve sonrasın-
da kaybedilmiş olan bir mutluluk ülkesi anlatımı 
vardır. Bu toplumda ortak bir rüyaya yani ortak bir 
özleme dönüştüğünde dinamik ve devindirici bir 
ruhsal gücü (eğilimi; intention) ortaya çıkarır ama 
bu bilinçdışı bir olgudur. Bunun yanında sanatçı-
lar bu kaybolmuş ülkenin yöneticilerini toplumun 
umutlarını gerçekleştirecek tanrılar olarak tasarla-
yıp toplumun önüne koymuşlardır. Böylelikle bir 
bakıma Pagan tanrılarını sanatçılar yaratmışlardır, 
diyebiliriz. Sanatçıların gösterdiği tanrı figürleri 
belirli ilke ve karakterleri temsil etmektedir. Bu 
tanrılar öykü ve görünüşleri ile toplumun umutla-
rını temsil eden birer örnektirler. Bu ideal karak-
terlere öykünme yarı tanrıları ve giderek de kah-
ramanları yaratmıştır. Böylece Pagan tanrıları birer 
kahramana dönüşerek toplumun özlem ve umutla-
rının somut birer taşıyıcısı olmuşlardır. Öte yandan 
peygamberler de birer kahraman olarak Tanrı söz-
cülüğünü üstlenip tanrısal olanı, imge yoluyla ve 
mesaj olarak insanlara ulaştırmışlar ve böylelikle 
insanlarda bir umut yaratmışlardır. Ütopya ya da 
“vaat-edilen ülke” Eski-Ahit’te “arz-ı mevut” ola-
rak anılmaktadır. 

Ütopyalar var olan gerçekliği yadsıyarak olması 
gerekeni telkin ederler. Görüldüğü gibi hem Pagan 
dünyada hem dini öğretide ütopya ortak bir tasa-
rımdır. Ve gücünü insan gereksinimlerinden hare-
ketle yarattığı imgelerden almaktadır.

Ütopyalar kendi içlerinde distopyayı da ba-
rındırırlar, bir başka deyişle ütopyaya kavuşmak 
bir distopyayı yani yıkımı ve kaosu ön gerektirir. 
Paganların kaos-kozmos ikilemi ve kaostan koz-
mos oluşturma girişimi geleceğe yansıtıldığında 
yıkıcı bir sürecin yaşanması yeni bir kozmosun, 
yeni bir düzenin oluşmasının ön koşulu olarak gö-
rünmektedir. Ünlü phoenix kuşu da yanarak kendi 

küllerinden yeniden dirilmeyi bir ütopya simgesi 
olarak günümüze taşımaktadır. 

Ütopyanın mitsel, dinsel ve sanatsal ifadeleri 
insanların imgelem gücüne hitap eder. Buna karşın 
felsefe ve ideoloji (siyasi dünya görüşü) ise, kav-
ramsal anlatımla akıl gücüne yönelir. Birincisinde 
ruhsal bir etki, ikincinde ise bilinçli bir eylem ge-
reklidir. Bu nedenle bir öznel-idealist olan İ. Kant, 
insanları kendi yaşamlarına sahip çıkmaya çağırır; 
insanın kendi düştüğü çukurdan ancak kendisinin 
çıkabileceğini ve bunun için de, aklını kullanma 
cesaretini göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. 
Bilimsel sosyalizm ya da Marxism, bu bireysel 
ilkeyi, örgütlü-praksis ile toplumsal kılmıştır. Bu 
görüş, tanrısal iradelerden ya da kahramanlardan 
beklenen kurtuluş beklentisini iş ve mal üreten 
emekçinin bizzat kendi eyleminde bulmasını ister. 
Bir bakıma herkesi hayatının kahramanı olmaya 
çağırır. Onlara daha iyi bir yaşamın kendi eylem-
lerinin sonucunda elde edileceğini anlatmaya çalı-
şır. Mitler gibi çocuklara ya da çocuksu bilinçlere 
hitap etmez, çünkü onlar ebeveyne gereksinirler; 
buna karşın sorumlu yetişkin bilinçlere hitap eder. 
Kurtuluşun insanların kendi örgütlü eyleminden 
doğacağını vurgular.

Musa, İbrani kavmini, Mısır’daki kölelik evin-
den, vaad edilen ülkeye, içinden bal ve süt ırmak-
ları akan ve üzüm ve şarabın bol olduğu bir ülkeye, 
özgürlük evine götürmeyi başarmıştır. Ama köle 
ahlakından kurtulmadan bu vaad edilen ülkede de 
rahat yoktur. İsa, kurtuluşu ruhta kurtuluş olarak 
anlatmıştır. Kalpler değişmedikçe dünya da değiş-
meyecektir diyerek, devrimin insanın ruhunda baş-
laması gerektiğini vurgulamıştır.

İster akılla ister ruh ile ister örgütlü eylem ile 
vb. hak ve özgürlüklerinin güvenceye alındığı ve 
kendini geliştirmek ve gerçekleştirmek için gerekli 
olanakların sağlandığı bir dünya hayalinden vaz-
geçmediği ölçüde insan, ütopyada yaşar. Tüm bu 
kurtuluş arzusu, erdemsizlikten, zorbalıktan, köle-
likten, haksızlıktan, adaletsizlikten vb. kurtulmayı 
amaç edinmiştir. Bunun için de insanlar arası daya-
nışmadan başka yol görünmüyor.

İnsan ümitsiz yaşayamaz, bu nedenle ütopya 
hep var olacaktır. Tüketilen her ütopya bir yenisi-
nin başlangıcıdır.
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Her şey içinde kendi karşıtlığını barındırır. 
Ütopyanın varoluşu da distopyayı beraberinde 
getirmiştir. Edebiyatta “Yeni Atlantis” ya da 
“Ütopya” gibi önemli eserler verilirken distop-

ya edebiyatı da kendi dünyasını yaratmış, kendi okuyucu 
kitlesini oluşturmuştur. Distopya edebiyatının özellikle son 
50 yıl içinde hızla geliştiğini ve dünya edebiyatında kendine 
sağlam bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Distopya edebiyatı-
nı evrelere ayırmak da mümkün. Dönemlere göre bu edebi-
yatın gelişimine kısaca göz atalım.

1930-1960, Devlet Korkusu

Esin kaynağı: 
II. Dünya Savaşı, komünizm, faşizm 

Distopik özellikler: 
Hükümetlerin kontrolü, özgürlüğün kaybedilmesi

- Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley (1932)

- Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, George Orwell (1949)

- Fahrenheit 451, Ray Bradbury (1950)

- Otomatik Portakal, Anthony Burgess (1962)

İkinci Dalga: Bedenle ilgili kaygılar

Esin kaynağı:
Çevre sorunları, Soğuk Savaş, kimlik politikaları 

Distopik özellikler: 
Devlete güvensizlik, insan bedeniyle ilgili kaygıların artması

- Damızlık Kızın Öyküsü, Margaret Atwood (1985) 

- V for Vendetta, Alan Moore, David Lloyd (1988)

- The Children of Men, P. D. James (1992)

- Beni Asla Bırakma, Kazuo Ishiguro (2005)

Genç Yetişkin Patlaması: Romantizm

Esin kaynağı: 
Popüler kültürün monotonluğu, terör olayları 

Distopik özellikler: 
Romantizm, güçlü kadın kahramanlar, anti-konformist

- Çirkinler, Scott Westerfeld (2005)

- Açlık Oyunları, Suzanne Collins (2008)

- Eşleşme, Ally Condie (2010)

- Uyumsuz, Veronica Roth (2011)

Distopya
Rehberi

(Kaynak: goodreads.com - çev. Ali Ünal)
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Distopya Edebiyatı Kitapları

Erewhon, Samuel Butler, 1872

The Republic of the Future, Anna Bowman Dodd, 1887

Caesar’s Column, Ignatius L. Donnelly, 1890

When The Sleeper Wakes, H.G. Wells, 1899

Demir Ökçe, Jack London, 1908

Lord of the World, Robert Hugh Benson, 1908

Biz, Yevgeni Zamyatin, 1921

Dava, Franz Kafka, 1925

Şato, Franz Kafka, 1926

Çukur, Andrey Platonov, 1929

Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley, 1932

It Can’t Happen Here, Sinclair Lewis, 1935

Semenderlerle Savaş, Karel Čapek, 1936

Swastika Night, Katharine Burdekin, 1937

Kallocain, Karin Boye, 1940

Günışında Karanlık, Arthur Koestler, 1941

Korkunç Kale, Yetişkinler İçin Bir Masal, C.S. Lewis, 1945

Bend Sinister, Vladimir Nabokov, 1947

1984, George Orwell, 1948

Otomatik Piyano, Kurt Vonnegut, 1952

Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 1953

One, David Karp, 1953

Sineklerin Tanrısı, William Golding, 1954

Facial Justice, L.P. Hartley, 1960

Otomatik Portakal, Anthony Burgess, 1962

The Wanting Seed, Anthony Burgess, 1962

This Perfect Day, Ira Levin, 1970

Rüyanın Öte Yakası, Ursula K. Le Guin, 1971

Hayatta Kalma Güncesi, Doris Lessing, 1974

Zamanın Ucundaki Kadın, Marge Piercy, 1976

The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood, 1985

Moscow 2042, Vladimir Voynoviç, 1987

Children of Men, P.D. James, 1992

Oryx and Crake, Margaret Atwood, 2003

Beni Asla Bırakma, Kazuo Ishiguro, 2005

La Possibilité d’une île, Michel Houllebecq, 2005

The Year of the Flood, Margaret Atwood, 2009

Ütopya Edebiyatı Kitapları:

Devlet, Platon, MÖ 360-380

Paykhaia, İmeros, M.Ö. 3. yüzyıl

Lykurgos’un Hayatı, Plutarkhos, 1. yüzyıl

Vahiy Kitabı, 1. yüzyıl

De Civitate Dei, Hippolu Augustinus, 413-426

Tao Hua Yuan, Tao Yuanmig, 421

El Medinetü’l Fazıla, Fârâbi, 10. yüzyıl

Hay Bin Yakzan, İbn Tufeyl, 12. yüzyıl

Utopia, Thomas More, 1516

Gargantua, François Rabelais, 1532

Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella, 1623

Yeni Atlantis, Francis Bacon, 1627

The Man in the Moon, Francis Godwin, 1638

The Blazing World, Margaret Cavendish, 1666

Robinson Cruose, Daniel Defoe, 1719

Güliver’in Gezileri, Jonathan Swift, 1726

Sodom’un 120 Günü, Marquis de Sade, 1785

Aline et Valcour, Marquis de Sade, 1795

İkaria’ya Yolculuk, Étienne Cabet, 1842

Mizora, Mary E. Bradley, 1880-1881

Hiçbir Yerden Haberler, William Morris, 1892

Geçmişe Bakış, Edward Bellamy, 1888

New Amazonia, Elizabeth Burgoyne, 1889

Zaman Makinesi, H.G. Wells, 1895

A Modern Utopia, H.G. Wells, 1905

Geleceğin Tarihinden Alıntılar, Gabriel Tarde, 1905

A Crystal Age, W.H. Hudson, 1906

Kadınlar Ülkesi, Charlotte Perkins Gilman, 1915

Men Like Gods, H.G. Wells, 1923

Islandia, Austin Tappan Wright, 1942

Walden Two, B.F. Skinner, 1948

Ada, Aldous Huxley, 1962

Mülksüzler, Ursula K. Le Guin, 1974

Ekotopya, Ernest Callenbach, 1975

Triton, Samuel Delany, 1976

Zamanın Kıyısındaki Kadın, Marge Piercy, 1976

Hep Yuvaya Dönmek, Ursula K. Le Guin, 1985

The Fifth Sacred Thing, Starhawk, 1993

Seçilmiş Kişi, Lois Lowry, 1993

Bu listede ütopya ve distopya edebiyatı 

 eserlerinden Türkçe ve İngilizce karışık bir 

  seçkiyi kronolojik olarak bulabilirsiniz:
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İnsan, tarihin hemen hemen her döne-
minde topluluk olarak, becerebildiği 
ölçüde de toplum halinde yaşama ge-

reksinimi duymuştur. Bununla birlikte insanın 
müşterek olarak yürüttüğü her yaşam for-
munda, gerek iş bölümü gerekse işbirliğinde 
olsun, tarihin her döneminde bir rıza ve itaat 
probleminin ortaya çıktığı sosyolojik bir vakıa-
dır. Yönetim şekillerinin dönüşmesi, sınıfsal 
farklılıkların oluşması, iç ve dış alanlarda yü-
rütülen savaşlara kadar aynı problemin var-
lığından kaynaklı birçok tarihsel fenomenin 
tespitini yapmak mümkündür. İtaat ve rıza 
problemlerini herkesin lehine ortadan kaldı-
rabilecek, insanın doğal durumundan çıkarıp 

hukuki bir varlık olma aşamasına   geçirecek 
bir ideal toplum ve yönetim istemi de bu ge-
lişmelere paralel olarak düşüncenin devindir-
diği her toplumsal birliktelikte talep edilmiş; 
bahsedilen problemlerin  çözüme kavuşturul-
ması için düşünürler, ilâhiyatçılar ve özellikle 
filozoflar tarafından önerilerde bulunulmuş-
tur.

İnsanın iyi bir yaşama kavuşmasının yolu ve 
yöntemi Antik Yunan düşünürlerinden günümüze 
kadar felsefenin gündeminde yerini korumuştur. 
Özellikle devlet aygıtına biçilen görev ve misyonu, 
insanın mutluluğuna erişmesinde yüksek bir amaç 
olarak ele alan Platon ve Aristotelesçi yaklaşımların 
yanında devletin varlığından aynı eminlikle bahset-
meyen ve devlete aynı yücelik vasfını yüklemeyen 

ve hatta devlet yerine daha çok insanların gönül-
lü organizasyonlarını ön plana çıkartan Sofistler, 
Epikürcüler ve modern dönemde liberal, Marxist 
ve anarşist teoriler, insanları ideal topluma ulaştı-
rabilecek yol ve yöntemlerde ayrılığa düşseler de 
bu ideal toplumun varlığı ve gerçek kılınması ko-
nusunda öneride bulunmaktan geri durmamışlardır. 

Yasa’nın varlığını yapay bir zorlama olarak gö-
ren Sofistler insanın doğal halindeyken daha mutlu 
olduğu konusunda görüş bildirmiş ve aristokrasiye 
karşı tez olarak halkın tercihlerini ön planda tutan 
demokratik organizasyonların safında yer almışlar-
dır. Yine Antik dönemde devleti ve uygarlığın her 
türlü biçimini reddeden Kinikler ve siyasal örgütlü-
lükleri doğal bulmayan Epikürcü hedonist görüşler 
de devletin varlığı konusunda Sofistlerle aynı taraf-
ta kalmayı tercih etmişlerdir. Benzer olarak modern 
dönemde özellikle devleti sınıflı toplumun sömürü 
aracı olarak gören Marx’ın ve daha çok sivil top-
lum kuruluşlarına, gönüllü birliklere değer veren 
ve devletin varlığını ve iyiye olan katkısını redde-
den Bukanin gibi anarşistlerin görüşleri devletin 
ortadan kaldırılması gerektiği yönündedir. Devleti 
tümden reddeden görüşlerle uyuşmasa da J. Locke 
gibi liberaller ise ideal toplum yaşantısında daha 
çok devletin mutlakiyetçi tavrına karşı tezler ileri 
sürmüşler ve aristokrasiden ziyade demokrasiden 
yana olmuşlardır.

Platon, Aristoteles ve sonrasında Farabi gibi 
filozofların ortak bir kanaati olarak “iyi bir insan” 
ancak “iyi bir toplum” örgütlülüğünde açığa çıkar. 
Bunun da temel sağlayıcısı elbette devlettir. Pla-
ton’un ve Aristoteles’in seçkinci bir yönetime, eş 
deyişle aristokrasiye atfettikleri değer, özellikle 
demos’a dayalı ve onun iradesi altında şekillenen 
demokrasinin ideal bir yönetim şekli olmayaca-
ğı konusunda taşıdıkları güvensizlikten ileri gelir. 
Platon siyaset teorisinde mesleki uzmanlıklar ko-
nusunda ısrarlıdır. Siyaseti de bir uzmanlık alanı 
olarak gördüğünden, nasıl ki hastalık konusunda 
hekimin otoritesi esas alınıyorsa  siyaset alanında 
da uzman ve eğitimli kişilerin, Platon’a göre filo-
zofların, işbaşında olması ideal bir devlet ve top-
lum tasavvuru için elzemdir. Sokrates’le başlayan 
ve Platon’da sistemli olarak ifadesini bulan idealar 
metafiziği de en nihayetinde ideal bir toplum inşası 
için araçsal kılınmış ve hatta Platon’un Sicilya yol-
culuğuyla gerçekleştirilmesinin yolları aranmıştır. 

Yaşadıkları dönemde retoriğe bağlı olarak şe-
killenen ve çoğu zaman eğitimsiz kalabalıkların 
seçimiyle nihayetlenen yönetim biçimini, yani o 
günkü formuyla demokrasiyi eleştirmelerinin Sok-
rates ve Platon açısından kendi dönemlerinde haklı 
sebepleri olduğu söylenebilir. Onlar için insanları 
mutluluğa eriştirecek ideal bir toplum, ilkesel ya-
şantıyı kendinde tahakkuk ettirmiş karakterlerin, 
yani filozofların ya da felsefe eğitimi almış kişilerin 
varlığıyla ve yönetimde bulunmalarıyla mümkün-
dür. Daha sonra “El Medinetü’l Fazıla” adlı eserin-
de insan için şehir yaşantısının varlığını ve filozof-
ların yönetimini esas alan Farabi de platonik gele-
neğin siyasetteki aristokratik tutumunu aynı sebep-
le sürdürür. Bir anlamda seçkinci ya da uzmanların 
yönetici olması gerektiğine dönük fikirler, önemli 
farklılıklar içermekle beraber, özellikle ussalcı bir 
zeminde Batı pozitivizminde, A. Comte’un toplum 
tahayyülünde, yine Tito, Stalin, Mao gibi öznelerin 
siyasi pratiklerinde görülmüşse de  liberal politika-
lar karşısında başarılı olamamışlardır. Kaldı ki G. 
Orwell’in 1984’ü A. Huxley’in “Cesur Yeni Dün-
ya”sı gibi bazı distopyaların da bu siyasi uzmanlık 
temelinde biçimlenen siyasi pratiklerin yarattıkları 
totaliter yapıları eleştirmek için yazıldıkları bilin-
mektedir.

Bundan başka, ideal bir toplumu ve elbette iyi 
insanı tarih sahnesinde açığa çıkartmak için özel-
likle din merkezli yönetimlerin önerildiği bilin-
mektedir. Her ne kadar tarihin uzun bir döneminde 
iktidarın kaynağını Tanrı’dan ya da firavunlarda 
olduğu üzere kendi tanrılığından aldığını ileri sü-
ren yönetimler sıklıkla gözlenmiş olsa da teokra-
siyi felsefi düzeyde bir öneri olarak ileri süren ve 
temellendiren düşünür ve filozoflar da yok değildir. 
St. Augustinus “Tanrı Şehri” adlı yapıtında gerçek 
formunu ancak ahirete dönük yaşantıları organize 
etmekle sağlayacak ve daha çok bir alotopya olarak 
görülebilecek modellemesi ile teokratik yönetim 
önerisinde bulunmuştur. Benzer şekilde İslam dün-
yasında Gazali’nin, İbn Teymiyye’nin de benzer 
içerikte önerilerde bulunduğu bilinmektedir. “La 
hükme illa lillah” (Yusuf, 67) ayetini siyasi bir bağ-
lamda şiar edinmek çoğu kez İslam toplumlarında 
yönetim işlerinin teokratik çerçevede biçimlenme-
sine neden olmuştur.

İnsani yaşantının iyileştirilmesi ve ideal toplu-
mun gerçek kılınması konusunda literatüre “Mak-

İdeal Toplum
Sadık Acar
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yavelizm” olarak geçecek yönetim önerilerini 
“Prens” adlı eserinde sıralayan N. Machiavelli, 
amaçların araçları mubah kıldığı ve dolayısıyla da 
Sokrates’in erdemle bilgiyi eşleştiren düsturuna 
hiç de benzemeyen, Bacon’un ifadesine yakın bir 
ifadeyle güçlünün haklı olduğunu yeni bir paradig-
mada sunması, feodal siyasi çöküntüde bulunan 
Avrupa’nın, mutlakiyetçi yönetim arayışında ol-
duğunun ilk işareti olarak görülebilir. Daha sonra 
Thomas Hobbes’un mutlak egemen olarak hüküm-
darın insanları doğal durumlarındaki bencillikle-
rinden çıkarıp onları toplumsal sözleşmeye dayalı 
olarak tek çatı altında toplamasını talep etmesi aynı 
mutlakiyetçi talepten ve dönemin gereksindirdiği 
şartlardan kaynaklanır. Hobbes, Tevrat’tan aldığı 
bir isimlendirmeyle isimlendirdiği eseri “Leviat-
han”da, insanı, doğası gereği bencil bir varlık ola-
rak görür. Ona göre “Homa Homini lupus”(insan, 
insanın kurdudur) durumu ancak mutlak ve dünye-
vi bir egemenle aşılabilir.  

İnsanın doğal durumundan yine toplumsal bir 
sözleşmeyle çıktığını ve hukuksal bir yaşantıya 
dâhil olduğunu ileri süren J.J. Rousseau ise insan-
ların doğal durumdayken sahip oldukları mutlu 
yaşantılarını yine kendi iradeleriyle yasayla sınır-
layarak “genel irade” altında gerçek özgürlüklerini 
elde ettiklerini düşünür. Ona göre bu özgürlükler 
ortamı ideal bir toplum tasavvuru için demokratik 
yapılanmada güvence altına alınmalıdır. Her ne 
kadar günümüz demokrasilerini düşünsel anlam-
da beslemiş ve teorik birçok katkı sunmuş olsa da 
Rousseau’nun demokratik modeli güçler ayrılığı il-
kesinden uzak, halkın mutlak egemen olduğu tota-
liter bir formda kurgulamıştır. Daha sonra J. Locke 
yetkilerin bölünmesi talebini dile getirerek güçler 
ayrılığı fikrini ileri sürmüş ve bugünkü gerçek de-
mokrasilerin asıl görünüşü bulmasına kaynaklık 
sağlamıştır. Locke’un bu vurgusunu ileri düzeyde 
teorik çerçeveye taşıyan ise Montesquieu olmuştur.

Bugün geriye dönüp baktığımızda literatürde 
toplum sözleşmesi kuramcıları olarak geçen bu 
isimlerin günümüz demokrasilerinin oluşmasına, 
dolasıyla da ideal toplum ve yönetim arayışlarına 
yaptıkları katkıların varlığı daha iyi gözlenmekte-
dir. Her ne kadar bugün demokrasi, çoğulcu, nispi, 
çoğunlukçu vb. nitelemelerle birtakım ayrımlarına 
işaret edilerek tartışmaya açılmışsa da, hali hazırda 
birçok yönetimin içeriğini oluşturmaya ve kıyıda 

köşede kalmış kimi yönetimleri de kendine benzet-
meye devam etmektedir.

İnsan, tarihin her döneminde az ya da çok, bi-
reysel ya da toplumsal, kavramsal ya da sezgisel 
olsun, bir şekilde iyiyi istemiştir. İdeal düzen ara-
yışları içerisinde varlık bulan ütopyalar da aynı is-
teğe bağlı olarak oluşmuştur. Kuşkusuz her ütopik 
tasarım, kendisini, şimdi ve burada deneyimlenen 
gerçekliğin karşısında konumlandırır. İstenmeyen 
bir toplum düzeninden arzulanır bir dünya devşir-
mek hemen hemen tüm ütopyaların genel izleği 
olarak karşımıza çıkar. Thomas More’un “Ütop-
ya”sı, Tommasso Campanella’nın “Güneş Ülke-
si”,  Francis Bacon’nın ”Yeni Atlantis”i, Platonun 
“Devlet”i, Farabi’nin “Medinetü’l Fazıla”sı benzer 
isteklerden doğmuş ve mülkiyetin paylaşımı, şehir 
yönetimi, kadınların ve çocukların yaşamdaki yeri, 
eğitim problemleri gibi benzer içerikleri iyileştirme 
süreçleri üzerinde odaklanmışlardır. Bugün geldi-
ğimiz nokta itibariyle, özellikle post-modern algı-
nın içine düştüğü düşünsel depresyon her ne kadar 
reyini distopyadan yana kullanıyor gibi dursa da 
insanın iyiyi istemesi ve iyiye olan umudu yeryü-
zünden henüz kalkmış değildir. Kaldı ki, iki Dünya 
Savaşı geçirmiş dünyamızın, kolektif barış süreç-
lerini ve küresel yönetim organizasyonlarını daha 
çok çağırıyor ve deneyimlemeye uğraşıyor olması 
bu anlamda önemlidir.

Küresel emperyalizmin örgütlediği savaşların 
yanında yine küresel sermayenin denetlenebilir, 
şeffaf ve rasyonel yönetimleri ve hukuk yapılarını 
sermayenin güvenli dolaşımı için çağırıyor olması 
bir denge unsuru olarak görülmelidir. Marx ekono-
mi-politiğinde kapitalizmin onulmaz çelişkilerine 
dikkat çekmiş ve proleter bir devrimin yaklaştığı-
na inanarak sınıfsız topluma doğru olan lineer bir 
akıştan bahsetmiştir. Oysa daha yarım yüzyıl geç-
meden liberal-kapitalist politikalar orta sınıfın var-
lığına dönük girişimlerde bulunmuş ve zincirlerin-
den başka kaybedecek bir şeyleri olamayan büyük 
proletaryaya kaybedebileceğinde mahzun olabile-
ceği küçük bir varsıllığı armağan emiştir. Bu daha 
çok sistemin kendi krizlerini aşma politikasından 
kaynaklı olarak gerçekleşiyorsa da yeni yaşam 
formlarına ve ilişki biçimlerine de kapı aralamıştır. 
Günümüz dünyasında da benzer bir siyasi süreçte 
küreselleşen sermayenin kendi varlığını korumak 
ve geliştirmek adına küresel devlet yapısına dönük 

adımları daha ciddi şekilde atabileceği söylenebilir. 
Dünya devletlerinin Birinci Dünya Savaşı’n-

dan sonra örgütledikleri Milletler Cemiyeti ve yine 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün varlığı her ne kadar yetki ve riayet ko-
nusunda birtakım aksaklıkları bünyesinde taşısa da 
bir dünya devleti olmanın öncü girişimleri olarak 
görülmelidir ve önemlidir. Daha somut ve verim-
li bir örnek olarak Avrupa Birliği deneyimi bunun 
olabilirliğine dair güçlü bir işarettir. Son süreçte İn-
giltere gibi büyük bir devletin birlikten ayrılması 
söz konusu olmuş ve birliğin dağılacağına dönük 
iddialar çoğalmış olsa da bu deneyimin kendisi 
hâlâ önemini korumaktadır. Kaldı ki dağılmış olsa 
veyahut dünya devletleri yeni bir küresel savaşı 
deneyimlese bile kapsamı şimdikinden daha geniş 
yeni birliklerin insan ihtiyaçlarına bağlı olarak olu-
şacağı söylenebilir.

Fransız ihtilaliyle Avrupa’da başlayan ve tüm 
dünya toplumlarına yayılan ulusçuluk fikri, ilkin 
imparatorlukların coğrafi varlığını ortadan kal-
dırdığı gibi, onların tinsel alışkanlıklarını da dö-
nüştürmeyi bilmiştir. Tebâ konumundaki birçok 
toplumsal yapı, geleneğin aidiyetleri üzerinden 
değil, demokratik hukuk kardeşliği altında yeniden 
örgütlenebilmiştir. Bu dolayımdan sonra yeni üre-
tim biçimlerinin üst yapısal örgütlülüklerde yeni 
yapılanmaları ortaya çıkartacağını, örneğin yeni 
küresel hukuk düzeninden ve bir dünya devletin-
den daha somut bir ihtiyaç olarak bahsedilebileceği 
söylenebilir.

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle yeni üretim 
biçimlerinin oluşması, özellikle yapay zekânın 
süratle hayata katılması, akıllı tasarımların insan 
ilişkilerini biçimlendirmesi metaforik olarak söy-
lenecek olursa, Hz. Nuh’un yeni bir gemi yaptı-
ğına işaret etmektedir. Tarih dışı olmak istemeyen 
toplumların binmekte ısrar ettiği ve yatırımlarını 
buna dönük yapmaya gayret ettikleri bir gemidir 
bu. Edebi ve felsefi literatürde gözlendiği üze-
re ütopik kurguların büyük çoğunlukla bir adada 
düşlenmiş olması, onların başka toplumların etki-
sinden uzak, korunaklı, kendi içlerinde sistemli ve 
bütünlüklü yapılar olarak düşlenmiş olmasından 
kaynaklanır. Oysa küreselleşen ve bilişimin takip 
edilemez şekilde hız kazandığı bir dünyada insanın 
yaşadığı topografik kopuş, artık yeni ütopik tasa-
rımlarda yer bildiriminde bulunmayı atıl bırakmak-

tadır. Klasik ütopya modelinin donmuş imgesinin 
yerine siber mekânlarda örgütlenen yeni ilişkilerde 
zaman boyutu ve hız faktörü distopik bir biçimden 
ziyade yeni ve olumlu yaşam formları olarak düşü-
nülebilecektir. İbrahim Müteferrika’dan evvel Os-
manlıda matbaanın gelmesine dönük kaygılar şim-
di ne kadar anlamlıysa bugün hiç de kendisine ait 
bir kaygı olmayan ve sürekli yapay zekânın işsiz-
lik sorununu yaratacağından şikâyet eden kişilerin 
kaygısı da o kadar anlamlıdır. Bu kişilerin gemiye 
alınmayacağını bilmek içinse güçlü bir uzgörüye 
ihtiyaç yoktur.

Platon ideal devletinden bahsederken insan or-
ganizmasında üç yetiye (akıl-irade-itkiler) karşılık 
toplumda da üç sınıfın varlığından ve her birinin 
erdeminden bahseder. Bu sınıflar özetle yönetenler, 
askerler ve işçilerdir. Gelecek zamanın, özellikle 
yapay zekânın hayata hızla nüfuz etmesin sonu-
cunda bu üç sınıftan özellikle askerler ve işçiler 
sınıfının varlığının ortadan kalkabileceği söyle-
nebilir. İnsanlık tek bir sınıfta akıl varlığı olarak 
yeniden örgütlenebilecek ilişki biçimlerinde ken-
di varsıllığını usun kendi edimselliği ve yine usun 
içeriği olarak din (ahlâki eylem-erdemli yaşantı) ve 
yüksek sanat formları üzerinden inşa edebilmenin 
imkânını da bulacaktır. Her ne kadar bugün hiçbir 
suretle onaylanacak bir durum olmasa da Antik Yu-
nan’ın felsefe üretiminin bir boş zaman etkinliği-
ne dayandığı ve bu boş zamanı Atina yurttaşlarına 
sağlayanın da köle emeği olduğu unutulmamalıdır. 
Yapay zekânın insana dair birçok iş alanını devrala-
cak olması yalnızca distopik bir tasavvur olarak dü-
şünülmemeli, bunun aynı zamanda kişinin yalnızca 
kendi eylemleriyle daha çok kendini inşa edebile-
ceği zamanı da ona teslim edeceği göz önünde tu-
tulmalıdır.

Kaynakça:
1. Arnhart Larry, Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. 

Ahmet Kemal Bayram, Adres Yayınları, 2004.
2. Arslan Ahmet, Felsefeye Giriş, Adres Yayın-

ları, 22. Baskı, 2015.
3. Claeys Gregory (Haz.), Ütopya Edebiyatı, 

Çev. Zeynep Demirsü-Damla Göl, İş Bankası ya-
yınları, 2. Basım, 2018.
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Ütopya, var olmayan, tasarlanmış olan ideal 
toplum ve devlet şekli anlamı taşır. Latince ‘uto-
pia’, siyasi bir ideali ifade etmek için tasarlanan 
hayali ülkedir.

Ütopya, İngiliz yazar ve siyaset adamı Sir 
Thomas More’un 1516 yılında tamamladığı aynı 
adlı eserle ünlenmiştir. İsim, Yunanca eu-’ iyi’ 
ve –topos ‘yer’ kelimelerinin birleştirilmesiyle 
oluşmuştur. Ütopyalar, ideal düzen arayışlarının 
tasarlanmış tipik örnekleridir. Daha çok, insa-
nın refah ve mutluluğunu sağlamayı amaçlayan 
‘ideal düzen’ tasarımlarıdır. Platon’un ‘Devlet’i, 
Fârâbî’nin ‘Erdemli Şehir’i (İdeal Devlet), Francis 
Bacon’un ‘Yeni Atlantis’i, Thomas More’un 
‘Ütopya’sı ve Campanella’nın ‘Güneş Ülkesi’ 
ütopya örnekleridir.

Tarih boyunca ‘Ütopya’ terimi, düşünürlerin 
tasarladıkları ideal toplum oluşturma etkinliklerini 
anlatır.

Bilinen ilk ütopya olan Platon’un Devlet adlı 
eserinden ve yaygın olarak bilinen Fârâbî’nin 
İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fazıla ya da Fazilet 
Şehri) adlı eserinden bahsedilebilir. 

Platon’un ve Fârâbî’nin ütopyaları, iki fark-
lı kültürün ideal devlet anlayışlarına olan yakla-
şımları açısından ilgi çekicidir. Bu iki düşünürün 
“ütopik devlet” anlayışlarının tekrar gün yüzüne 
çıkarılması, vasıfsız yöneticilerin mezarlıklara 

gömmek istedikleri toplum istençlerine karşı, bu 
istençleri yeni bir başkaldırı felsefesi yaklaşımıy-
la tekrar diriltme çabası olan ütopyaların, insanlık 
tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip oldukla-
rını gösterebilir. Dolayısıyla tarihteki ütopyalara 
kaynaklık edebilecek ve konusu ideal bir devlet 
olan iki temel ütopik eser denildiğinde ilk akla ge-
len, bir Batı klasiği olan Platon’un ütopyası ve bir 
Doğu klasiği olan Fârâbî’nin ütopyasını ele almak 
yerinde olur.

Platon’un ‘Devlet’ Ütopyası

Platon (M.Ö. 427 – M.Ö. 347), antik klasik 
Yunan filozofu, matematikçi ve Academia’nın ku-
rucusudur. Dokuz yüz yıldan fazla süreyle ayakta 
kalan bu okul, Avrupa’nın ilk üniversitesi ve günü-
müzdeki modern üniversite oluşumunun başlangı-
cı olarak kabul edilir. 

Platon’un felsefesini beş önemli kuram içeri-
sinde toplamak mümkündür. Bunlar, ‘bilgi’, ‘idea-
lar’, ‘ruhun ölümsüzlüğü’, ‘evrendoğum’1 ve ‘dev-
let’ ile ilgili kuramlarıdır. Platon, yaşamı boyunca 
hocası Sokrates’ten edindiği ilham ile gerçek bir 
ahlâkçı olarak kalmış, tüm bu kuramları, etik ağır-
lıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Sokrates 
ve Platon’a göre felsefenin ana ereği, mutluluğun 
ve insanın yetkin yaşamının sağlanmasıdır. Yetkin 
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bir yaşam, ancak erdemli bir hayat sürdürmek ile 
elde edilebilir. Erdem’in temeli ‘bilgi’, özü ‘ide-
alar kavramı’, gerekçesi ‘evrendoğum’, güvence-
si ‘ölümsüzlük’ ve yaşamsal sığınağı ‘Devlet’tir. 
Platon’un idealar öğretisine göre, her maddenin 
bir ideası vardır. İnsan edimleri bu ideaya yaklaş-
tıkça doğru ve uygun bir değer kazanır.

Tarihin en önemli düşünürlerinden Platon, 
memleketi Atina’nın da içinde olduğu “Peloponez 
Savaşı” sırasında yaşamıştır. Savaş ve devlet 
gözlemleri onun devlet hakkında yazmasına etki 
etmiştir.

Devlet kavramına önem veren Platon, devleti, 
erdemin yaşamsal sığınağı olarak tanımlamıştır ve 
devlet ile ilgili düşüncelerini de Devlet (Politeia) 
adlı kitabında toplamıştır. Platon’un bu eserinin 
“Diyaloglar” arasındaki en büyük eser olduğunu 
söylemek mümkündür. Platon’un Devlet’i, bugün 
insanlık adı altında topladığımız değerlerin kay-
naklarından biri olarak görülmektedir.

Doğu’da ve Batı’da Hristiyanlık ve 
Müslümanlık’tan önce, kutsal değilse bile, en 
önemli kitap ‘Devlet’ti. Kaldı ki, ilk Hristiyan ve 
Müslüman aydınları, kendi felsefelerini bu kitabın 
değişik yorumları üstüne kurdular.

Platon, diyaloglarının en tanınmışı olan Devlet 
adlı eserinde, ‘iyilik’, ‘eşitlik’, ‘güçlülük’ ve ‘hak-
lılık’ gibi insanlık durumlarını irdeleyerek düşle-
diği en iyi devleti anlatmış ve bu temel yapıt, ister 
yanında ister karşısında olsunlar, 2000 yılı aşkın 
süredir ortaya konan bütün devlet kuramı ya da 
toplum düzenlerinin en önemli başvuru kaynağı 
olmuştur.

Devlet, Sokrates‘in sağlıklı ve mutlu bir top-
lum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır. 
Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kay-
naklardan biri olması açısından da önemlidir. Aynı 
zamanda ‘mutluluk felsefesi’ üzerine yazılmış bir 
metindir. Devlet, Platon tarafından yazılmış olsa 
bile, Platon bu eserinde, hocası olan Sokrates’i 
konuşturmuştur.

Platon Devlet’te, ideal devletin nasıl olaca-
ğını belirtmiştir. Bu devlette insanlar, çalışanlar 
(işçiler, çiftçiler, zanaatkârlar), bekçiler (asker-
ler) ve yöneticiler olarak üç sınıfa ayrılmıştır. İşçi 
sınıfı, çalışıp üretimde bulunarak devletin maddi 
ihtiyaçlarını karşılar. Bekçiler sınıfı, toplum içinde 

güvenliği ve dışarıya karşı devletin varlığını savu-
nur. Yöneticiler sınıfı ise devleti yönetir.

Platon, daha yirmili yaşlarında Sokrates’in en 
parlak öğrencisidir. Sokrates’in ölüme mahkûm 
edilmesi ve baldıran zehri içerek idam cezası-
nı bizzat infaz etmesi, Platon’u adalet kavramı-
nı ve ideal devlet düzenini araştırmaya yöneltir. 
Sokrates’leri öldürmeyecek bir devlet düzeni ara-
yışı ona Devlet’i yazdırır. 

Platon’un Devlet’i, ideal bir devletin ilk modeli 
olmasının yanı sıra, insanın mutluluğu ile de aynı 
yoğunlukta ilgilenir. Ama Devlet’in önemi, biraz 
da ondaki düşünce zenginliği, düşünce üretme, 
üretilen düşünceleri gerekçelendirme, sorular so-
rarak adım adım kanıtlama, karşısındakini adım 
adım ikna etme ve gerçeği ona buldurma yöntemi-
dir. Yani Platon’un, hocası Sokrates’ten öğrendiği 
ve diyaloglarında kullandığı, soru cevap esasına 
dayanan o ünlü tartışma yöntemi olan ‘diyalektik 
yöntemi’ Devlet’te zirveye ulaşır. Diyalektik, doğ-
ru bilgiye ulaştıracak bir köprü olan varsayımları 
çıkış noktası olarak aldıktan sonra, bunlardan yu-
karıya, ideaya doğru yükselir. Sonra buradan salt 
düşünce, içine hiç duyum karıştırılmamış düşünce 
yolu ile kavramları ayırt ederek yeniden aşağıya 
iner. Platon için, Sokrates gibi, ortalıkta dolaşan 
doğrulukları, yanlışlıkları ve eleştirilmemiş görüş-
leri çürütmek esastır. Bu nedenle ruh, nihai olarak 
diyalektik vasıtasıyla ‘iyi’ ideasına ulaşabilir. Bu 
sonuç noktasında duyuların yardımına herhangi 
bir ihtiyaç duymaz, akıl yürütmede yalnız kavram-
ları kullanır ve böylece ‘iyi’ ideasına ulaşır.

Platon’un kendi itiraflarına bakılacak olursa, 
memleketi olan kentte aktif politik faaliyetler için 
imkân bulamamıştır. Üç kez gittiği Sicilya’da da, 
Dionysios hanedanlığının Tiran yönetimi altın-
da politik faaliyetin imkânsızlığını kavramıştır. 
Baba ve oğul Dionysios’ların sarayı bir tiranlık, 
bugünün kavramıyla bir ‘diktatörlük’ merkeziydi. 
Gelgelelim ustası Sokrates’in, bu dünyanın özünde 
kötü olamayacağına ilişkin inancı, Platon’un poli-
tika ile ilişkisini belirlemeye yetmiştir. Sokrates’e 
göre bu dünya kötü olamazdı, çünkü dünyayı 
tanrılar yönetmekteydiler ve tanrılar, tanım gereği 
kötü olamazlardı. Dünyada kötü olan ise Tanrı’ya 
aykırı, maddesel ve somut olandı. Aynı zamanda 
bir ruhsal yanı da bulunan insanda ise, hem ‘iyi’ 
hem de ‘kötü’ bir arada bulunmaktaydı. Platon da 

bu kanaati paylaştığı için, politika konusundaki 
olumsuz görüşlerine ve bu alandaki kişisel başarı-
sızlığına rağmen, bu dünyadan umudu kesebilecek 
ve ‘iyi’nin imkânsızlığına inanıp teslim olabilecek 
biri değildi. Ustası Sokrates gibi ‘iyi’yi savunma-
lı, korumalı ve gücü yettiğince ‘kötü’yü önlemeye 
çalışmalıydı. Bunu yapabilmesi için de en başta 
‘kötü’nün nedenlerini bulup ortaya çıkarmak şart-
tı. Bu arayışı Platon’u, yine kendi açıklamalarına 
göre, hemen yolun başında toplumun törelerine, 
âdet ve geleneklerine yöneltti. Onun döneminde, 
insanların, tanrılara, yurtlarına ve birbirlerine na-
sıl davrandıkları, hareket motivasyonlarının neler 
olduğu, anlaşılması gereken ‘kötü’nün kaynağına 
inmeyi sağlayacak soruları oluşturmaktaydı. 

Platon Devlet adlı eserine ‘doğruluk’ kavramını 
irdeleyerek başlar. Doğruluk, sofistlerin iddia etti-
ği gibi ‘güçlüye göre şekillenen’ değil, adalet ve 
ahlâkın temelidir. Platon bu eserinde, devletin na-
sıl ortaya çıktığına ilişkin fikirlerini, devletin nite-
liklerini ve devletin ideal özelliklerini sıralamıştır.

Platon’a göre devleti oluşturan doğal neden, in-
sanın tek başına kendi kendine yetmemesi, bu ne-
denle de ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının 
yardımına muhtaç olmasıdır. Onun için devletin 
ödevi, insanları erdemli kılarak, birlikte mutlu bir 
şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu, ancak, top-
lumsal yaşamın ahlâki bir anlayışa göre düzenlen-
mesi ile gerçekleşebilir.  

Platon’a göre devlet, bir organizma gibidir. Yani 
toplumu oluşturan insanların birbirine ihtiyaç duy-
ması ve iş birliğidir. Hayatta kalmak için insanların 
bir araya gelme eğilimi vardır. Platon insanın yapı-
sının belli kısımlardan oluşması gibi, toplumu da 
kısımlara ayırır. İnsanın ruhundaki üç ayrı bölüm, 
devletteki üç sınıfa karşılık gelir. Ruhun ‘arzu’ ve 
‘istek’ yönü işçiler sınıfına, ‘öfke’ ve ‘tutku’ yönü 
askerler sınıfına ve ‘akıl’ yönü yönetim sınıfına 
denk gelir. İnsan ruhunda madde ve duyguya yat-
kın yeti, itaati ve üretimi; cesarete yatkın yeti, ko-
rumayı ve savaşmayı; akla yatkın yeti ise yönetme 
ve bilgi edinmeyi içermektedir. İtaat ve üretime 
karşılık işçi, köylü ve zanaatkârlar; korunma ve 
savaşmaya karşılık bekçiler yani askerler; yönetme 
ve bilgi edinmeye karşılık yöneticiler ve bilgeler 
sınıfı oluşur. Ruh bölümlerinin birbirlerinden üstün 
olması gibi, toplum bölümleri de birbirinden üstün-
dür. Toplumun en üst kademesinde yöneticiler bu-

lunur. Sınıflı toplum, adaletli toplumdur. Platon’un 
ideal devletinde sınıflar arasında yöneticilerin ve 
savaşçıların çıkarları bir, amaçları bir, duyguları 
mümkün olduğu kadar bir olacaktır.

İşçiler, bekçiler ve yöneticiler olmak üzere 
üç sosyal sınıftan oluşan ideal devlette, işçiler 
çalışarak üretimde bulunurlar ve devletin mad-
di ihtiyaçlarını karşılarlar. Bekçiler, içte ve dışta 
devletin varlığını korurlar. Yöneticiler ise kanun-
ları yapar ve devleti yönetirler. Devleti meydana 
getiren yurttaşlar erdemli olmalıdırlar. İşçilerin 
erdemi ‘çalışkanlık’, bekçilerin erdemi ‘cesaret’, 
yöneticilerin erdemi ise ‘bilgelik’tir. ‘Ölçülülük’ 
ve ‘adalet’ ise sosyal erdemler olup, her insanda 
bulunmaları gerekir. 

Devlet aynı zamanda bir eğitim kurumudur. 
Bütün yurttaşlar yeteneklerine göre eğitilirler. 
Eğitim, devletin yurttaşlarının tümü için sağlanır. 
Herkese kendini tanıtlamak için, yaşamdaki en 
yüksek konumlara ulaşabilmek için eğitimde fır-
sat eşitliği tanınır. En yüksek konumlar, en nitelik-
li olanlara düşer. Platon, üç aşamalı olmak üzere; 
felsefe, beden eğitimi, bilim ve sanat temelli bir 
eğitimden bahseder.

Bu ideal devlet anlayışı, bekçiler ve yöneticiler 
sınıfı için özel mülkiyeti ve aileyi yasaklar. Ancak 
işçiler sınıfı için böyle bir yasak yoktur. 

Platon, devleti doğal bir düzen olarak bir canlı 
organizma gibi düşünmektedir. Ona göre devlet, 
canlı bir organizmadır çünkü devletin her organı 
ancak bütün bir yapı içinde yaşamını sürdürebilir. 
Bütünden ayrı bir devlet veya sivil kurum yaşamı-
nı sürdüremez. Bir organ ancak bedene bağlı oldu-
ğu sürece canlılığını korur. Bu nedenle, Platon’a 
göre birey, toplum dışında var olamaz.

Platon, devletinde, her sınıfın ne yapmaları, 
nasıl bir eğitim almaları, ne tür mal ve mülk edin-
meleri ve kimlerden oluşmaları gerektiği gibi ko-
nuları ideal bir tasarımla belirlemiştir. İşçi, köylü 
ve zanaatkârların temel erdemi itaat etmek ve ça-
lışmak olduğu için, bunlar üreten sınıftır. Devleti 
besler, doyurur ve giydirirler. Bu grup, devlette-
ki en büyük çoğunluğu oluşturur. Üreten bu sınıf, 
üretime yönelik el sanatları, beceri ve tarım gibi 
bilgilerle eğitilmelidirler.

Platon’un ideal devletinde ‘cesaret’ erdemiyle 
donatılmış sınıf, beden ve ruhça sağlam bekçiler 
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veya askerler sınıfıdır. Askerlerin iyi eğitimi el-
zemdir. Zira toplum sınıflara ayrılacaktır ve yö-
neticiler askerlerden çıkacaktır. ‘Yanlış’ ve ‘kötü’, 
bilgi eksikliğinden gelir. İnsan, bildiği ölçüde doğ-
rudur. Askerler hakikati bilmelidir ve böylelikle 
toplum doğru yönetilir.

Devleti korumak ve varlığını sürdürmek gö-
revini üstlenen bekçiler, önemli bir sınıftır. Bu 
sınıfın seçimi ve eğitimine Platon ayrı bir önem 
verir. Platon, kadın ve erkek eşitliğini savunur. 
Bekçilerin hem erkek hem de kadınlardan olabile-
ceğini ifade ederek, kadınlara da erkeklere uygula-
nan askerî eğitimin uygulanabileceğini öne sürer. 

Platon, çocukların doğar doğmaz anne ve baba-
larından uzakta, onları tanımadan, toplumun veya 
devletin ortak malı olarak büyütülmeleri gerektiği-
ni öne sürer. Böylece çocuklar herkesi kendi anne 
ve babası, herkes de her çocuğu kendi çocuğu sa-
yacağı için, farklılıklar ve kıskançlıklar ortadan 
kalkacaktır.

Yönetici sınıf, aklı, bilgiyi ve adaleti temele 
alarak devleti yönetmelidir. Bu nedenle onların 
özel mülkiyet ve evlenme hakları elinden alınmış-
tır. Çünkü yönetim işine özel mülkiyet gibi para 
hırsı karışırsa, yönetici adaletli ve eşit yönetimde 
bulunamaz. Platon, bekçiler gibi, yöneticilerin 
eğitimine de önem verir. Çocuklar küçük yaşlarda 
iyi huylu, yumuşak başlı ve erdemli olmalarını 
sağlayacak masal ve öykülerle eğitilmelidir. Sonra 
müzik ve beden eğitimi gelir. On beş yaşları ci-
varında, basit aritmetik ve geometri problemleri 
öğretilmelidir. Yetenekleri daha fazlasına izin ve-
renler devam etmeli, vermeyenler ise üretici ve 
bekçiler sınıfı için eğitilmelidir. Yetenekli ve az sa-
yıda olanlar için uzun bir eğitim yolu düşünülmüş-
tür. Çünkü bunlar yönetici adaylarıdır. Elli yaşına 
kadar hem eğitime devam edilmeli hem de toplum 
ve devlette çeşitli iyilikler ve görevler için çalış-
malıdırlar. Felsefe eğitimi alan kişiler, ancak elli 
yaşından sonra yönetici olabilirler. İşte, Platon’un 
“Yönetici filozof, filozof da yönetici olmalıdır,” id-
diası bu anlayışa dayanmaktadır. 

Platon’un devlet anlayışı, devleti tek bir yöne-
ticiye değil, felsefe eğitimi almış ve tüm bedensel 
arzu ve zevklerden uzaklaşmış birçok olgun aris-
tokratın yönetmesini önerir. Platon’a göre eğer 
devlette her sınıf kendi erdemine uygun görevleri 

yerine getirirse, her birey, toplumun her kesimi ve 
böylece tüm toplum mutlu olur. Platon, devletinde, 
aristokrasiyi savunmasıyla demokrasiye karşı çı-
kar. Çünkü öğretmeni olan Sokrates, bir demokra-
si yönetimi tarafından, suçsuz olduğu halde ölüme 
mahkûm edilmiştir. Bu nedenle, Platon demokra-
siyi, iyi hükümetlerin en kötüsü, kötü hükümetle-
rin en iyisi olarak tanımlamıştır. 

Toplumsal yapı, evrensel ilkelerle işlemelidir. 
Bunları da filozoflar bilir. Mutlu bir hayat için fi-
lozoflar devletin başında olmalıdır. Evlilik, meslek 
ve çocuk sahibi olma kararları devlet tarafından 
verilir. Mutluluk, devletin etkinliğiyle mümkündür. 

Platon’un Devlet adlı eserinde, hem devlet fel-
sefesi hem de mutluluk felsefesi göze çarpar ve 
adaletin, devletin ve bireyin niteliklerini diyalog-
larla anlatır. Platon bu eserinde, idealara ulaşmaya 
çalışan insana yol gösterir. İdeayı ararken ise, ‘ger-
çek’ten kopmaz ve demokrasinin sıcaklığından zi-
yade teknokrasiyi2 yeğler.

Platon, yaşlılık döneminde yazdığı Yasalar 
(Nomoi) adlı eserinde ideal devlet anlayışında bazı 
değişikliklere gitmiştir. Bekçilere ve yöneticilere 
evlenme ve özel mülkiyet hakkı tanımıştır. Ayrıca 
yöneticilere Devlet eserinde verdiği sınırsız yet-
kiyi kaldırarak, yöneticilerin de yasalara bağlı ol-
duklarını ifade etmiştir.

Devlet’te filozofun kişisel yöntemlerinin yerini 
Yasalar’da bürokrasi, felsefenin yerini ise gelenek 
ve yasalar alır. Devlet’te yönetici sınıf için zorun-
lu gördüğü mal ortaklığı fikrinden vazgeçer ve 
devletin mülkiyetini kendi elinde tutacağı, ancak 
kullanım hakkını vereceği toprağın, yurttaşlara 
eşit olarak dağıtılması gerektiği görüşünü savunur. 
Yasalar’ın önemli özelliği, teknik anlamda politik 
yapıya ve onun belli başlı kurumlarına, örneğin; 
anayasa, anayasal organlar, yasama, yürütme, yar-
gılama kurumu ve uygulamalarına eğilen bir eser 
olmasıdır.

Platon’un tam anlamıyla planlı bir ekonomi, 
planlı bir kültür ve planlı bir yaşam betimlediği 
söylenebilir. Platon’a göre mutlu olmak için erdem-
li olmak gerekir. Erdem iyiliğin, iyilik de insanın 
ve toplumun en yüksek amacı olan mutluluğun 
gerçekleşmesini sağlayacaktır. Erdemli olmak için 
sadece ruhun düzenlenmiş olması değil, insanın 
devlet içinde doğru işi yapıyor olması da gerekir. 

Mesleki iş bölümü ve iş birliği onun düzeninde te-
mel öğedir.

Platon’un açtığı ütopik devlet anlayışı yolu, 
gelecekte hem doğu hem de batı felsefelerin-
de temsilciler bulmuştur. Böyle bir ütopik dev-
let anlayışını doğu felsefesi içerisinde Fârâbî’de 
görmekteyiz.

Fârâbî’nin ‘İdeal Devlet’ Ütopyası

Fârâbî (M.S. 870 – M.S. 950), Türk İslam 
filozofu, gökbilimci ve müzisyendir. İslam’ın altın 
çağının en önemli isimlerden biridir. Fârâbî yük-
sek öğrenimini Bağdat’ta tamamladı. Zamanın 
ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in 
ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun 
felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede 
İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalış-
tı. Felsefeye mantık ile başlayıp metafizik üzerinde 
durdu. Felsefenin, dil, siyaset, doğa ve zihin ile 
ilgilenen dallarında eserler verdi. Müzik aletleri 
geliştirdi, müzik ve psikoloji konularında yaz-
dı. İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını 
sağladı.

‘İdeal Devlet’, Fârâbî’nin ideal devleti anlattığı 
eseridir. Eser, Fârâbî’nin felsefesini tüm açılardan 
yansıtır. Platon’dan etkilenen Fârâbî, bu eserinde 
ütopik bir devlet tasarlamıştır. Ona göre, insanlar 
yardımlaşarak bir arada yaşamalıdır. Sağlıklı bir 
organizmada bütün organlar nasıl uyumlu bir şe-
kilde çalışıyorsa toplum da böyle olmalıdır.

Erdemli şehirde, ‘gerçeklik’, ‘doğruluk’, ‘iyi-
lik’ ve ‘güzellik’ birleşirler. Bunu sağlayan, bu 
şehrin yöneticisidir. Yönetici, peygamber ile fi-
lozofun erdemlerini kendinde toplayan kişidir ve 
bu özeliklerini topluma yayarak devleti yönetir. 
Bireylerin de yöneticinin bilgilerine katılmasıyla 
mutlu bir şehir doğar.

Eserde, ‘ilk var olan’ın nitelikleri, diğer varlık-
ların nasıl meydana geldiği, varlıkların dereceleri, 
bunun organlardaki karşılığı, bir beden gibi işle-
yen şehri ve toplumu yönetecek kişinin nitelikleri, 
şehir ve toplum türleri ve her birinin güçlü ve zayıf 
yanları ele alınır.

Fârâbî’nin ‘İdeal Devlet’i, genel olarak, biri 
‘varlık felsefesi’, diğeri ‘siyaset felsefesi’ ol-
mak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Filozof, 

Tanrı’nın varlığının kanıta gerek kalmayacak 
derecede apaçık olduğuna inandığı için deliller 
üzerinde durmaz. Tanrı’nın sıfatlarını ele alır ve 
Tanrı’yı, ilk varlık, ilk sebep, bir ve ezeli olarak ni-
teler. Daha sonra, O’nun ortağı, benzeri ve zıddının 
bulunmadığını belirtir. Tanrı’nın zâtı ile birliğinin 
özdeş olduğuna dikkat çeker. İnsanların, madde-
den tam soyutlanıp bilfiil akıl haline geldiklerinde 
O’na daha yakın olacaklarını ve O’nu tam olarak 
anlayabileceğini söyler. İnsan, nefsi maddeye ih-
tiyaç duymayacak kıvama gelince olgunlaşır ve 
ebedi mutluluğa kavuşur. Bu düzeye gelmek için, 
insan iradesinin ve teorik düşüncesinin önemli 
rolü bulunduğu gibi, iyiye, güzele ve mükemmele 
yönelik erdemli davranışlarının da payı büyüktür.

Fârâbî, insan topluluklarını sınıflandırırken 
kriter olarak ihtiyaç, iş bölümü, dayanışma ve ah-
lâki erdemleri gerçekleştirme olgusunu göz önün-
de bulundurur ve bu açıdan insan topluluklarını 
‘gelişmiş’ ve ‘gelişmemiş’ olarak iki kısma ayırır. 
Gelişmiş olanlar, küçük (şehir), orta (devlet) ve 
büyük (birleşik devletler) olmak üzere üç grupta 
incelenir. Gelişmemiş olanlar, aile, sokak, ma-
halle ve köy topluluklarıdır. Ahlâki erdemlere 
bağlılık açısından devlet şekillerini erdemli olan 
ve erdemli olmayan olarak iki kategoriye ayıran 
Fârâbî’ye göre, erdemli devletin sadece bir şekli 
bulunmaktadır. Bu devlet, ahlâki erdemleri ilke 
edinmiş, iş bölümü ve sosyal dayanışmanın en 
mükemmel düzeyde gerçekleştiği, hukukun ve 
sosyal adaletin tam olarak uygulandığı ve bilge-
lerin başkan olduğu bir devlettir. Erdemsiz devlet 
şekillerini ise, sapık, fasık, değişebilen ve cahil ol-
mak üzere dört grupta değerlendirir. Cahil devletin 
de altı ayrı şekli bulunduğunu belirterek bunların 
niteliklerini ayrıntılı biçimde açıklar.

Fârâbî’nin devlet felsefesinin merkezinde dev-
let başkanlarının rolü büyük önem taşımaktadır. 
Aslında devletin şeklini belirleyen, başkanın zihni 
kapasitesi ve ahlâki yapısıdır. Bu açıdan filozof, 
devlet başkanında bulunmasını öngördüğü on iki 
üstün niteliği maddeler halinde sıralar. Bir toplu-
ma ancak bedenen ve ruhen sağlam, zeki, öğren-
me ve öğretmeyi seven, dürüst, kendine güvenen, 
Tanrı’ya inanan, çalışkan kimse başkan olmalıdır. 
Organları tam olmalıdır, anlayışlı olmalıdır, belle-
ği güçlü olmalıdır, akıllı ve ince görüşlü olmalıdır, 
güzel konuşmalıdır, öğrenmeye gönüllü olmalıdır, 
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yiyeceğe, içeceğe ve eğlenceye tutkun olmamalı-
dır, doğruluğu sevmeli, yalancılıktan kaçınmalı-
dır. Ayrıca, nefsini yüksek tutmalıdır, kendisinden 
kuşkulandıracak şeylerden çekinmelidir, dindar 
olmalıdır, dünyevi kaygılarda gözü bulunmama-
lıdır, adaletli olmalıdır, kötülük yapmaktan çekin-
melidir ve işinde arzulu olmalıdır. 

Bu özelliklere sahip bir başkan bulunmadığı 
takdirde devleti iki kişi yönetecektir. Bunların sa-
hip olması gereken altı nitelik vardır ki aralarında 
‘bilgelik’ vazgeçilmez bir özelliktir.

Ana fikir olarak, Fârâbî’ nin erdemli toplum 
meydana getirmek üzere tasarımını verdiği ideal 
devletin Platon’un sözünü ettiği ütopik devlet an-
layışının izlerini taşıdığı görülmektedir. 

Doğal ihtiyaçların etkisi ile bir araya gelerek 
toplumu oluşturan bireyleri, bilge ve erdemli kişi-
ler yönetmelidir. Bu özelliklere sahip yöneticiler, 
yönettikleri kişileri bilgi bakımından yükseltir-
ler. Toplum yaşamında iyiyi, doğruyu ve güzeli 
gerçekleştirmek suretiyle insanların mutluluğunu 
sağlarlar. Fârâbî’ye göre, yöneticiler bu niteliklere 
sahip olmadıkları takdirde, yönettikleri kişiler 
mutsuz olur. Mutluluğa ulaşmak için kurulan her 
şehir erdemli şehirdir. Fârâbî buradan yola çıka-
rak, mutluluğa erişmek amacıyla el ele vererek 
çalışan bir millete ‘Erdemli Millet’, bütün millet-
leri mutluluğa ulaşmak için el birliğiyle çalışan bir 
dünyaya da ‘Erdemli Dünya’ der. Böylece, erdemli 
milletlerden ‘Erdemli Dünya Devleti’ne ulaşılır.

Fârâbî, yeryüzü ve gökyüzü tabirleri yerine ‘ay 
altı’ ve ‘ay üstü’ tabirlerini kullanır. Ay altı âlem, 
akıl ve irade sahibi insanın yurdudur. Burada dü-
zenin kurulması onun elindedir. Burada kurula-
cak olan bir erdemli şehir, kendisi başlı başına 
bir erdemli düzeni oluşturan ay üstü âleminin 
ilâhi düzlemde bir bütünleyeni olacaktır. Ay üstü 
âlemde mükemmel bir düzen hâkimdir, ay altı 
âlem ise madde ile karıştığından mükemmellikten 
uzaklaşmıştır. 

‘Akletmek’ yetisi sahibi olan insan, ruhi yönü 
ile gerçek saadetin peşinde iken, maddi yönü iti-
bariyle, servet, şöhret ve şehvet gibi kuvvetlerin 
etkisi altındadır. 

İnsan, tabiatı itibari ile toplum içerisinde 
yaşamaya mecburdur. Öyle ise onun gerçek mutlu-

luğa ulaşması da yine bir toplumsal düzen içerisin-
de mümkün olacaktır. İşte insanın gerçek mutlu-
luğa erişmesini sağlayan bu düzenin adı ‘Erdemli 
Şehir’dir. 

Fârâbî, ‘İdeal Devlet’ adlı eserinde erdemli 
şehri detaylarıyla açıklarken, erdemli şehrin kar-
şıtını erdemsiz şehir olarak nitelendirir. Fârâbî’ye 
göre erdemli şehir tek bir şehirdir ancak erdemsiz 
şehrin birçok türleri vardır. O bütün erdemsiz şe-
hirleri ortak bir özellikle ‘cehalet’ kavramı ile ni-
telendirir. Bir şehrin erdemli olup olmadığını ayırt 
etmenin temel kıstası, ilk başkan ve onun uygula-
dığı siyasettir. Eğer ilk başkan erdemli bir kişi ise 
ve yönetimi de erdemli bir yönetim ise, bu şehir 
erdemli bir şehirdir ancak ilk başkanın yönetimi 
cahil bir yönetim olursa, bu şehir, cahil bir şehirdir.

Platon ve Fârâbî için en önemli olgu, insanla-
rın tümünün yaşamda ve yaşam sonrasında mutlak 
mutluluğa ulaşmalarını sağlayabilecek bir devlet 
şeklini ortaya koymaktır. Fakat bu devlet şekli or-
taya koyulurken, her ne kadar devlet ve hukuk tan-
rılar tarafından vaaz edilmese de, mutlak saadete 
ulaştırabilecek devleti yöneten kişinin Tanrı’nın 
seçtiği kişi olma gerekliliği, iki filozofta da ortak 
görüş olarak belirir.

İnsanlara gerçek adaleti veren ve herkese 
bölüştürebilenlerin hakkını verebilen tek güç tan-
rısal güçtür. İki eserde de bu ütopik devlet yapı-
lanmalarını sahiplenebilecek Tanrı’ya yakın in-
sanüstü varlıkların, birinde ‘filozof’ diğerinde ise 
‘peygamber’ olduğu görülür. Böyle olmasının asıl 
nedeni ise ‘tanrısal akıl’ ile ilişki kurabilen yegâ-
ne ve biricik insanların filozof ya da peygamber 
olmasından kaynaklanmaktadır. Hem Fârâbî hem 
de Platon’un ortaya koyduğu devlet yapılanması 
tanrısal bir şeklin topluma yansıması olarak kabul 
edilmekte ve bunu avama ileteceklerin, filozof ya 
da peygamber özelliği taşıyan bir ‘başkan’ın oldu-
ğu görülmektedir.

Bu iki eserin anlatımından sonra şu soru soru-
labilir. Herkesin mutlu olabileceği bir devlet ya 
da en azından bir şehir mümkün müdür? İnsanlar 
tarih boyunca binlerce ütopya hazırladı. Birçok 
kişi hayallerinde mutlu olunabilecek yerler tasar-
ladı. Çoğumuz, hala böyle yerler hayâl ediyoruz. 
Tarihte birçok girişim, ideal devleti ya da en azın-
dan kenti kurmak için yola çıktı. Çoğu dış dünyaya 

karşı ayakta kalamadı ve başarısız oldu. Hepsi de 
insanların uyum içinde yaşayabileceği ‘sürdürüle-
bilir’ bir gelecek içindi.

Ütopyalar insanlık tarihinde daima yer aldı. 
Adı ütopya olmasa da insanlar ‘daha iyi yaşana-
bilecek’ yerleri hayal etti. Çağımızın muazzam 
teknolojik gelişmeleriyle, bu daha da kolaylaştı. 
Arabistan çöllerinden Avrupa’nın ve Amerika’nın 
şehir merkezlerine uzanan eko-şehir ve sürdürüle-
bilir şehir projeleri var. Platon, 2000 yılı aşkın bir 
süre önce başarısız olsa da, o ve ardından gelen 
ütopyacılar, modernitenin de nimetleriyle, belki de 
başarıya ulaşabileceklerdir. 

1 Evrendoğum: Evren’in nasıl oluştuğu-
nu, onu oluşturan ilk nedenin ne olduğunu 
ve yaratılışını anlatan kuramların ortak adı. 
(Cosmogonie, Cosmogony)

2 Teknokrasi: Devlet yönetiminde ve eko-
nomide son sözün, seçimle yönetime gelen 
siyasilerde değil, devletin üst düzey yönetici-
leriyle iş adamlarında ve ekonomi uzmanla-
rında olmasına dayanan siyasal düzen.
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Dindarlığı bir iktidar söylemi olarak kavramak 
başka, bir muhalif söylem olarak kavramak çok 
daha başkadır.

Bir iktidar söylemi olarak dindarlığın bir hülya-
sı, bir ütopyası yoktur, olamaz. Üstesinden gelmek 
zorunda olduğu tek endişesi sürekliliğini sağla-
maktır, yani gerçekliği zabt u rabt altına almak.

Hangi gerçekliği?
Elbette katlanabildiği kadarıyla gerçekliği. 
İktidarların görmek zorunda kaldığı gerçeğin 

miktarı, muhaliflerin gördüğünden hem daha farklı 
hem de daha çok olacaktır, hiç kuşkusuz.

İktidar olmak hülyalara kavuşmak demek de-
ğildir, aksine iktidar olmak hülyaları ertelemek, 
mümkünse onlardan vazgeçmek demektir.

İktidarın doğasıdır bu. Gerçeğin keskinliği hül-
yanın letafetini ezer geçer. 

Gerçeklikle aradaki mesafenin azalışı, hatta ka-
panışı olarak tanımlıyorum iktidarı.

Muhalif olmanın da yine bu mesafeden hare-
ketle bir anlamı olabileceğini düşünüyorum.

Gerçeklikle aranızda ne kadar mesafe varsa o 
denli muhalif sayabilirsiniz kendinizi. Gerçeklikle, 

yani dünyayla.
Dünyayla aranızda bir mesafe varsa, bir çatış-

ma da var demektir.
Gerçekliğe ne kadar yenilmişseniz, gerçekliğin 

ne kadar uzağına düşmüşseniz, çatışmanız da o 
nisbette sahicidir demektir.

Aksi de varid olamaz mı?
Elbette olur.
Gerçeğe gerçeğin içinden muhalefet edenlere 

bizler peygamber diyoruz, diyemediklerimize de 
şâir, ya mecnun.

* * *
Kur’an’da cennet-cehennem tasvirlerinin an-

latım yoğunluğu Kur’an’ın 23 yıllık iniş süreci 
dikkate alındığı takdirde acaba nasıl bir dağılım 
gösterir?

Dikkatli bir inceleme, bu tasvirlerin ilk 3 yıl-
da –diğer konulara nisbetle– zirve yaptığını (%47) 
ve fakat ifade sıklığının zamanla azaldığını gös-
termektedir (Düşüş eğrisi 23 yıllık dönem içinde 
%25’lerden %10’lara kadar gerilemektedir).

Buna mukabil hem cihad, hem de ahkâm ayet-
leri çok farklı istikamet izlemekte, 23 yıllık dö-

Üzerinde sektirdiğim her taş 
varlık denizinin karanlıklarında yitti.

Ne gam, taşlar hep yitmek için değil midir?

nemin neredeyse 2/3’lik bölümünde %10’ların 
altında seyreden anlatım yoğunluğu, Medine dö-
neminin sonlarına doğru zirve yaparak %70’lere 
ulaşmaktadır.*

Bu tablodan çıkan sonuç şudur:
Kur’an’ın, çağrısının ilk aşamalarında ütopya-

ya verdiği yerin miktarı, takipçilerinin gerçeklik 
üzerinde güç kazanmaya, başka bir deyişle, ger-
çekliğe –pozitif anlamıyla– yakınlaşmaya başla-
malarıyla orantılı.

Toplumsal düzenleme (ahkâm) ile ilgili ayetler, 
23 yıllık sürecin sonunda yoğunlaşıyor. Medine’de. 
İktidar döneminde.

Savaş ayetleri de öyle. Anlatım yoğunluğu 23 
yıllık dönemin sonuna denk geliyor; yani dinî söy-
lem toplumsallaştıkça dünyevileşiyor, dünyevî-
leştikçe de ister istemez öte-dünya vurgularını 
azaltıyor.

Savaş ve ganimetin gerçeklik kazandığı yerde, 
söyleme asıl rengini eskatolojik vaadler, öte-dün-
ya beklentileri verebilir mi? Veremez. Avam peşini 
sever çünkü. Elde olanı. Hemen ele geçirilebilecek 
olanı. Kolay olanı. Ganimeti.

Gerçeklikle arasındaki mesafe azaldığında ava-
mın ütopyası kalmaz, artık o elindekileri tüket-
mekle meşguldür; yemekle, içmekle, yaşamakla.

İktidarın kendinden gayrı ütopyası olmaz 
bu yüzden, kudret daima kudreti korumak için 
sarfedilir.

Ütopya muhaliflere özgü nimetlerdendir, ger-
çeğin uzağında olanlara, yoksullara, yeryüzünde 
zayıf bırakılmışlara özgü, gerekirse gerçeğe bile 
isteye tekme savuracak denli cesur olanlara özgü...

* * *
Öte-dünya’yı kazanmak için bu-dünya’yı kay-

betmek, hiç değilse kaybetmeyi göze almak inanan 
kitleler için bir hesap işi, ötelere yönelmek en ni-
hayet daha değerli olan için daha değersiz olandan 
vazgeçmek demek. Oysa bu-dünya kazanıldıkça 

öte-dünya cazibesini yitirecektir, çünkü veresiye-
nin yerini peşin alacaktır.

Bu durumda denklem değişir ve peşin olan için 
veresiyeden vazgeçilir. Öte-dünya daha da ötelere 
itilir, sırf bu-dünya’yla artık arada bir mesafe kal-
madığı için olur bütün bunlar.

Dindarlık arzular ile gerçeklik arasındaki me-
safenin uzaklığından beslenir, kapanamayan bir 
aralığın sonucudur; bir çatışmanın, bir çelişkinin, 
ama daima bir mesafe ve uzaklığın ürünüdür. Elde 
edilemeyecek olanı elde etmeye çalışmanın bir 
biçimidir.

Hegel’in, bu beyhudeliğin dindar bilinci bir 
“mutsuz bilinç” haline getirdiğini söylemesi bu 
yüzdendir. Uzaklık sadece kudretin değil zaafın da 
nedenidir çünkü.

Arzular somutlaştıkça elde edilmeleri kolayla-
şır sanılır ve bu yüzden duyusal hazlara (köşklere, 
hurilere vs.) ulaşmak, avama, tanrısal güzellikle-
re (cemalullah’a) ulaşmaktan daha kolay görünür. 
İbadetlerin miktarını hesaplama takıntısı, hesapla-
nabilir ödül ve cezaların kaçınılmaz sonucu. Oysa 
hesaba gelmez eylemler daima hesaba gelmez 
ödüller uğruna yapılır.

Ödülün kendine özgü bir mantığı vardır: 
Vazgeçmek.

Vazgeçmek mesafe koymak demektir, yani 
vazgeçmek her defasında daha değerli olan uğruna 
daha kârlı olandan vazgeçmek demektir.

Mutsuz bilinç bizi hiç şaşırtmıyor, her defasında 
kendince doğru olanı yapıp daima daha kârlı olanı 
seçiyor ve asla bu-dünyadan vazgeçmiyor. Öyle ki 
“Tanrı’nın özü kudrettir, insanın özü arzu,” diyen 
Spinoza’yı haklı çıkarırcasına arzu ile kudreti bir 
araya getiriyor.

Ne ki arzu ile kudret bir araya gelince, şatafat 
konuşur, idrak ve irfan susar.

Vazgeçmek*
Dücane Cündioğlu

*Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehdi Bâzergan, Kur’an’ın Nüzûl Süreci, Ankara 1998
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İdeal bir ülke olarak önerilen Platon’un 
“Devlet” adlı eseri ilk ütopya örneklerinden 
biri sayılır. Bireyin olmadığı, toplum üyele-
rinin olduğu bu ülkede aslolan toplumun gü-
venliğini ve birliğini sağlamaktır ve toplum 
daha çok bir organizma olarak görülmektedir. 
Thomas More’un “Ütopya”sı (1516) ideal bir 
toplumu tarif etme çabası olarak Platon’un 
Devlet’ine benzese de Devlet’ten farklı olarak 
sınıfsız bir toplumu tasvir etmektedir. Para ve 
mülkiyetin olmadığı bu ülkede, her bir yurttaş 
üretimle meşguldür. More’un yarattığı ütop-
ya, çağının İngiltere’sinin bir eleştirisi olarak 
da okunabilir. Ütopya sözcüğü daha sonra bir 
edebi türü ifade etmek için kullanılmaya baş-
lanacaktır. 

Campanella’nın 1602 yılında yayınlanan 
“Güneş Ülkesi”nde kadınlar ve erkekler zanaat 
ve sanat alanında eğitilirler ve komünün yara-
rı için seçtikleri bir meslekte çalışırlar. Mallar 
ortaktır ve herkes hak ettiği ya da gereği kadar 
alır. Herkes yöneticinin istek ve iradesine ken-
diliğinden uyar. Güneş Ülkesi ile birlikte tek 
lider karakteri ütopya edebiyatına girmiş olur. 
Güneş Ülkesi’nden 20 yıl sonra Francis Bacon 
“Yeni Atlantis”i yayınlar. İnsanlığın mutluluğu 
için bilimin kullanılmasının ve bilimsel araş-
tırmaların önemini ortaya atan Bacon’ın eseri 
bir taraftan da bilimsel bilginin yıkıcı amaçlar 
ile kullanılmasını engellemeyi amaçlar. Kitap-
ta betimlenen bilim kurumu, bazı bilgilerin 
yöneticiler ile paylaşılmasını engelleyebilecek 
ölçüde özerktir. 1840 yılında Etienne Cabet 

tarafından yayınlanan “İkerya’ya Yolculuk”ta, 
İkarus bütün işleri planlayarak hayatı düzenler. 
Şehir mimari açıdan da kusursuzdur, mükem-
mel simetrik ve dairesel ölçüler kullanılmıştır. 
Devlet, komün içinde yaşayan her yurttaşa eşit 
miktarda ürün sağlamak zorundadır. İkerya’da 
mülkiyet yoktur, ancak basın özgürlüğü de 
yoktur. Uygun görülen eğitimi alan çocuklar 
erdemli bireyler olarak büyürler. İkerya’da 
suç, dolayısıyla cezalandırma yoktur. 

Yukarıda bazı örnekleri verilen ütopyalara 
baktığımızda, her birinin kendi dönemlerine 
bir eleştiri olduğunu ve o dönemin görülen 
çelişkilerinin aşıldığı ideal ve nihai bir toplum 
önerisi olduklarını söylemek güç değildir. Mo-
dernizm öncesi döneme ait olan bu eserlerde 
doğal olarak birey hak ve özgürlüklerinin yeri 
az olup, aslolan toplumun güveni ve sürdürü-
lebilirliğidir. Daha çok büyük bir aile olarak 
kurgulanan toplumun temelini, üyelerinin 
üretime katılma ve üretilen zenginlikten eşit 
oranda pay alma hakkı oluşturur. Bu yıl yitir-
diğimiz efsane bilim kurgu yazarı Ursula K. 
Le Guin’e göre “Thomas More’un Ütopya’sı 
şimdi ve burada olmayana bir arzuydu ve bir 
anlamda gökyüzündeki cennetin yeryüzüne in-
dirilmesiydi”(1). Henüz var olmasa da insanın 
kendi aklı ve iradesi ile yine insan için kuraca-
ğı bir dünya tasarımıydı.

“Ütopya ideal bir kentin, siyasal, toplumsal 
ve dinsel olarak kurgulanmasıdır. Ütopya dün-
yası genellikle dış dünyadan tamamen kopuk 
ve ayrı bir konumdadır ve ütopyalar çoğunluk-

Yeryüzü Cenneti 
Mümkün mü?
Bertan Başak
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la birer ada-kenttir”(2). Kendi dışı olmayan olarak 
ütopya bu anlamda mekânsızdır. Ütopyalarda her 
şey bir şimdiki zamanda olup bitmektedir, geçmiş 
ve gelecek yoktur, dolayısıyla zaman da yoktur. 
Mekânsal anlamda bir dışı bulunmayan ütopyanın 
zamansal anlamda da bir dışı yoktur. Yani ütopya-
dan çıkış yoktur, herkes ütopyada sonsuza kadar 
mutluluk içinde yaşayacaktır. Bu yönüyle Ahme-
dova, ütopyaların totaliter rejimlere benzediğini ve 
onlara ilham verdiğini söyler(2), ki bu konuda pek 
de haksız değildir. Yasaları ve kurumları önceden 
tanımlanmış, eleştiriye ve gelişime kapalı, aşıla-
mayan, kendisinden gidilemeyen, hatta kendi dışı 
bile olmayan bir toplum totaliterdir. Kişinin ken-
dini gerçekleştirme imkânı olmayan böyle bir top-
lum neredeyse bir arı kolonisine benzemektedir. 
Ferdin kendini gerçekleştirmesi, toplumun kendini 
sürdürmesine kurban edilmiştir.

Bir yeryüzü cenneti ya da doğru bir toplum 
modeli açısından madalyonun bir yüzü “bir orman 
gibi kardeşçesine” ise diğer yüzü de “bir ağaç gibi 
tek ve hür”dür. Bu ikisi birlikte bir yeryüzü cenneti 
yaratabilirler ancak. Fakat birbirlerinden kopartıl-
dıklarında da toplumu ve bireyi felakete sürükle-
yebilirler. 

İlginçtir ki bu durum genellikle göz ardı edil-
miştir. Daha çok 16. ve 17. yüzyıllarda örnekle-
rini veren ütopyalar, totaliter yapılara benzese de 
olumlu örnekler olarak anlaşılırlar. 20. yüzyıldan 
itibaren karşımıza çıkan distopya örnekleri ise top-
lumun kendini sürdürmesi adına başlangıçta rıza 
gösterilen totaliter sistemlerin ne tür canavarlar 
doğurabileceğini gözler önüne sermektedir. Son 
yüzyılda bilim ve teknolojideki baş döndürücü 
gelişmeler sayesinde, insanın doğa üzerindeki he-
gemonyasını daha önce olmadığı kadar arttırması 
ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerin de yar-
dımıyla totaliter rejimler inşa etmenin çok daha 
ince yöntemlerini bulması, distopya yazarlarının 
kaygılarına ilham veren başlıca etmenler olarak 
düşünülebilir. Distopya yazarlarının yaptıkları bir 
yönüyle umutsuzluğu büyütmek olarak anlaşılabi-
leceği gibi, diğer bir yönüyle de fırtınalı bir deniz-
de hızla yol alan gemidekilere ufuktaki kayalıkları 
işaret etmek olarak anlaşılabilir. 

Nazım’ın ifadesiyle:
Kendi kendimizle yarışmadayız, gülüm.

Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz,
Ya dünyamıza inecek ölüm(3).

Le Guin de, ütopya ve distopya arasındaki di-
yalektik ilişkiye dikkat çeker ve her ütopyanın 
içinde bir parça distopya bulunduğunu ve her dis-
topyanın da içinde bir ütopya barındırdığını söy-
ler(1). Le Guin’in yarattığı sayısız dünyada bu ikisi-
nin birbiri ile nasıl dans ettiğini görmek ve dinden 
ekonomiye, cinsiyetten geleneğe pek çok alandaki 
tezahürlerini izlemek gerçekten baş döndürücüdür. 
Le Guin genellikle bir ütopya ya da distopya kur-
ma peşinde değildir. Kurduğu sayısız dünyanın her 
biri kendi iç çelişkilerini taşır. Ütopya denebilecek 
her toplumsal yapı biraz daha yakından bakıldığın-
da pekâlâ distopya olarak da okunabilir. Betimle-
nen dünyalar ne tüm çelişkilerin giderildiği ve her-
kesin mutlu olduğu cennetlerdir, ne de hiçbir umut 
kırıntısının kalmadığı cehennemlerdir. Birey ve 
toplum arasındaki çelişki var oldukça, başka başka 
dünyalar yaratmaya da devam edecektir. 

İnsan gibi toplumun inşası da erekbilimsel bir 
yaklaşım ile mümkündür. Toplumun kendi kema-
line duyduğu aşkın bir ifadesi olan ütopyalar da 
toplumu devindirmede kilit bir rol üstlenir. 16. ve 
17. yüzyıl ütopyalarının temel talebi adaletin tesis 
edilmesidir ve maalesef bu talep hâlâ günceldir ve 
aşılabilmiş değildir. Her yurttaşın üretime katılma-
sı ve üretilenlerin adil bir şekilde bölüştürülmesi 
bundan sonra yazılacak ütopyaların da ortak nok-
tası olacaktır. 

Le Guin, “Omelas’ı Bırakıp Gidenler” adlı kı-
sacık öyküsünde Omelas isimli bir şehri betimler. 
“İşlerini borsa, reklamlar, gizli polis ve bombalar 
olmadan gören, mutlu, neşeli, coşkulu, sokaklarda 
dans eden insanların yaşadığı bir şehir” Omelas(4). 
Fakat bir kusuru var Omelas’ın. Güzel kamu bina-
larından birinin bodrumunda küçük ve pis bir oda-
da yaşayan bir çocuk var, günde yarım tas mısır 
lapası ile beslenen ve dışkısının üzerinde oturan. 
Suçsuz ama orada yaşamaya mahkûm edilmiş. 
Omelas’ın tüm insanları onun orada olduğunu bi-
liyor. Hepsi farkındalar ki, “mutlulukları, kentle-
rinin güzelliği, dostluklarının sıcaklığı, çocukları-
nın sağlığı, âlimlerinin bilgeliği, zanaatkârlarının 
ustalığı, hatta hasatlarının bolluğu ve göklerinin 
berraklığı tümüyle bu çocuğun dayanılmaz sefa-

letine bağlı”. “Zaman, zaman çocuğu görmeye ge-
len biri, Omelas’ı geride bırakır, karanlığın içine 
doğru yürür ve geri gelmez”. Le Guin, “...gittikle-
ri yer çoğumuz için, mutluluk kentinden bile daha 
zor tahayyül edilebilir bir yerdir. Onu hiç betim-
leyemem, belki de yoktur. Ama nereye gittiklerini 
biliyor gibi Omelas’ı bırakıp gidenler.” diye bitirir 
öyküyü. Omelas’ı bırakıp giden vicdanlı ve nereye 
gittiğini bilen insanlar kuracaktır yeryüzü cenneti-
ni, feragat ve merhametle. 

Her dinde ve kültürde doğruluk, adalet, erdem 
gibi değerlerin azaldığı; adaletsizliğin ve düzen-
sizliğin arttığı dönemlerde gelip evrendeki düzeni 
yeniden tesis edeceğine inanılan Kalki, Mehdi gibi 
umudu simgeleyen figürler vardır. Tıpkı Pando-
ra’nın kutusundan en son umudun çıkması gibi, 
Kalki, Mehdi gibi karakterlerin de kötülüklerin, 
zahmetlerin ardından, düzen insanoğlunun baş 
edemeyeceği denli bozulduğunda zuhur edeceğine 
inanılır. Umut varolduğu sürece insanoğlu distop-
yaları ütopyalara dönüştürmeye muktedirdir.

Niyazi Mısri, “İsa benim fazlım durur, Mehdi 
benim adlim durur,” der. Mısri, Mehdi adaletin 
tesis edilmesidir derken, baş edemeyeceğimizi 
düşündüğümüz toplumsal çürümenin ve yıkımın 
ancak adaletin tesis edilmesine yönelik samimi bir 
çaba ve fazilet ile önlenebileceğini söylemiş olur. 
Adalet tıpkı bedenlenmeyi bekleyen bir kurtarıcı 
gibi daima aşkınlıktadır, farklı toplumlarda ve dö-
nemlerde farklı şekillerde içeriklendirilir. Bu yö-
nüyle de hem zaman üstüdür, yani hiç gerçekleş-
meyecek olandır, hem de her an yeniden yorum-
lanmaya ve inşa edilmeye açık ve hazır olandır. 
Mısri, “Mehdi benim adlim durur” derken bir şey 
daha yapar ve Mehdi’yi dışımızda biri olmaktan 
çıkarır ve bizim eylemimizle var olabileceğini, an-
cak biz adilsek ve adalet için çabalıyorsak gelebi-
leceğini söylemiş olur. Adalet mülkün temelidir ve 
bu yeryüzü mülkünü ayakta tutar, ama bir yeryüzü 
cenneti inşa etmeye yetmez. Adalet temeldir ama 
yeryüzü cennetinin kurulması merhamet, fera-
gat gibi başka faziletlerin varlığı ile mümkündür. 
Ütopyanın inşası zorunlu olarak insanın da inşa-
sıdır. Yapılır gördüğümüz o şehirde taş ve toprak 
arasında biz de yapılıyorsak ütopya da kuruluyor 
demektir. 

Tüm çelişkilerin aşıldığı ve geride bırakıldığı 
cennet tasvirlerinden esinle ütopya tasvirlerimiz 

de benzer bir donukluk taşır. Pek çok ütopya ör-
neğinde kurumlar, isimler, sayılar her şey bellidir, 
yerli yerine oturtulmuştur ve devinime kapalıdır, 
yani uzun vadede çürümeye mahkûmdur. Bizim 
dışımızda kurulan, kuralları, eni, boyu bizim dı-
şımızda belirlenen, bizim eleştirimize ve müdaha-
lemize kapalı bir yapı ne kadar adil olursa olsun, 
bir yeryüzü cenneti olmaz ve eninde sonunda bir 
cendereye dönüşür. 

Bengi olanla, zamanda olanın, ilke/idea olarak 
var olanla, gerçekleşmiş olanın arasındaki ayrım 
ve diyalektik ilişki doğru anlaşılmadan, yapılacak 
her ütopya tanımı bizi kaçınılmaz olarak devinim-
siz ve mutlak bir sistemi, nihai, tüm toplumlar ve 
zamanlar için geçerli bir sistem olarak tanımaya 
çıkarır. Evrenin özü ve temel yasası değişimken, 
öne sürülen her mutlaklık iddiası yok olup gitme-
ye mahkûmdur. Ütopyalar, henüz doğmamış olan-
ların henüz tanışılmamış olanların da hakkını ve 
katkısını gözettiği ölçüde bir yeryüzü cennetinin 
kurulmasına hizmet edecektir. Son sözü Turgut 
Uyar’a bırakalım:

biz bir parça acemi bir su yorumcusuyuz  
öteden beriden dayanıklılık taşırız durmadan 

ellerimiz bir türkü gibi öyle, kendiliğinden  
uzun bir gündüzü farkedenlerin en sonuncuyuz 

ah büyük tarla, ah büyük deniz, ah büyük çalgı, bil! 
senin en son alacağın biçimin sabırlı yontucusu-
yuz(5).

Kaynakça:
1. Le Guin, Ursula K. No Time to Spare. New 

York: hmhco, 2017.
2. Ahmedova, Begsoltan. Totatilatarizmin 

Eleştirisi ve Victor Serge. Ankara: Ankara Üniver-
sitesi - Yüksek Lisans Tezi, 2013.

3. Hikmet, Nazım. Bütün Şiirleri. İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları, 2015.

4. Le Guin, Ursula K. Gülün Günlüğü. İstan-
bul: Ayrıntı Yayınları, 1992.

5. Uyar, Turgut. Büyük Saat. İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 2002.

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

32 Ütopya Özel Sayısı, 2018 Ütopya Özel Sayısı, 2018 33



“Hukuka, toplumun sosyal ihtiyaçlarının 
ahlâk ve adalet ölçülerine göre karşılan-
dığı bir toplumsal yaşama düzeni olarak 

bakılabilir. Bu düzen, bir takım reel ve ideal de-
ğerler üzerine kurulur. Toplumun içinde bulundu-
ğu şartlar reel değer ölçülerinin, etik ve adalet ise 
ideal değerlerin kaynağıdır. Bu bağlamda “hukuk 
devleti”, bir hukuku olan devlet olmayıp, tam ter-
sine, ideal değer yargılarına göre belirlenmiş olan 
adalet ilkesini herkese eşit uygulamayı hedefleyen 
devlettir. Adalet, hukukun nihaî hedefidir.” 1

Yedinci yüzyılda Medine Vesikası’nın oluştu-
ğu şartları incelerken ağırlıkla hukuk okumalarına 
yönelmem gerekti. Ortak yaşam ve farklılıkların 
bir arada yaşaması dediğiniz anda tüm insanları 
kapsayan hukukî düzenlemelerin zorunluluğu or-
taya çıkıyor. Aynı soruyu bugüne ve geleceğe yön-
lendirdiğinizde yedinci yüzyıldan farklı sorular 
yok ortada. Üstelik de o zaman sadece bir bölgeyi 
(Medine) kapsayan bir barış çabası, bir ütopya, 
bugünün şartlarında tüm teknolojik gelişmelerin 
sonucunda bölgesel kalamayacak bir kapsamda 
olmak zorunda.

Öncelikle 7. yüzyıl koşullarından başlarsak, 
Hz. Muhammed’in, Mekke’de yaşadığı olum-
suzlukların sonucu Medine’ye sığındıktan hemen 
sonra, muhacirlerle (hicret edenler ile) Medineli 
Ensar’ı (muhacirleri kabul edenleri) ikişerli kardeş 

1 Aral, Vecdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul, 1971, s.9-
11, 24-25.

yapması çok önemlidir: “Kanınız kanımız, dostlu-
ğunuz dostluğumuzdur.” Hatta bu “kardeşleşme” 
çağrısı sırasında kendisi de Hz. Ali’nin elini tu-
tacaktır. Medine’de yaşayan topluluklar arasında 
birçok anlaşmazlıkların hüküm sürdüğü dönem-
de, Mekke ve Medineli Müslümanların yardım-
laşma ve dayanışması, aralarındaki sulh ve huzur 
Mekke’de yaşayan diğer toplulukların dikkatini 
çeker. 2

Hicretin ilk zamanlarında Hz. Peygamber nüfus 
sayımı yaptırır. Araştırmacılara göre Medine’de 
1500 Müslüman, 4000 Arap ve 4000 Arap müşrik, 
50 Hristiyan, 4000 Yahudi vardır. Medine, hicret-
ten sonra genel olarak Evs ve Hazreç kavimleri, 
Yahudilerden de 3 güçlü kavimden ve müşrik/put-
perestlerden, azınlık olarak da Hristiyan bir top-
luluktan oluşuyordu. Aralarında anlaşmazlıklar ve 
savaşlar eksik olmuyordu. Bu 2 büyük Arap kav-
minin Yahudilere karşı üstünlük kurma ve kendi 
aralarındaki anlaşmazlıklara çözüm bulabilme 
ümidiyle Hz. Peygamber ile hareket ettikleri an-
laşılmaktadır. Vesika toplam 27 kavm ve aşiretin 
imzasıyla oluşmuştur.

Vesika 47 maddeden ibarettir; maddelerin 1-23 
arası Müslümanlarla, 24-47 arası ise Medine’de 
yerleşik olan Yahudi kavimleri ve azınlıklarla il-
gilidir. Sayı itibariyle az da olsa Hristiyan unsu-
rundan da bahsedilmesi farklı din mensuplarının 

2 Güneş, Ahmet, Medine Vesikasının İslam Hukuku Açısından 
Kaynak Değeri.

Bir 7. Yüzyıl Ütopyası
                     Ela Gülboy

Medine Vesikası Örneği Üzerinden 
21. Yüzyılda Çoğulculuğa (Ortak Yaşama) Dair Düşünceler 
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katılımı açısından önemlidir. Vesikada geçen mad-
deler ile ilgili genel hususlar şöyledir: 

Bu sözleşmenin zimmete dair maddelerinde, 
gayrimüslimlerin can, namus ve mal güvenlikle-
rine yönelik tehlikeler karşısında Müslümanlar ga-
rantördür. Gayrimüslimler ise Müslümanların tâbî 
olduğu hukukî hükümlere tâbîdirler. 

Herkese dinleri ne olursa olsun eşit hukukî hü-
kümler uygulanır. Çünkü bu tür hükümler insan 
(kul) hakları kapsamında değerlendirilir. 

Medine vesikasına göre Hz. Peygamber ihti-
lafların çözümünde hakem kabul edilmektedir. 
Burada hâkim ile hakem arasındaki fark önemli-
dir; kendileri hakkında neye göre hüküm verilme-
sini istediklerini sorduktan sonra Peygamber’in, 
zina eden iki Yahudi hakkında Tevrat’taki kısas 
yasasına göre hüküm vermesi 3, hakem olarak 
hüküm vermenin tipik örneğidir. 4 Aynı şekilde 
Hristiyanlara da Kutsal Kitap’a göre, paganlara 
atalarının törelerine göre hüküm vermesi ve tüm 
bu farklı hükümlerden hareketle ortak bir antlaş-
manın yazılması, ortak bir anayasada mutabık ka-
lınması Medine Vesikası’nın temelini oluşturur. 

Paralel olarak, devletin hâkimiyet anlayışı ye-
rine katılım esasına göre yönetilmesinin de bir 
örneğidir. 5

Vesikada tüm sosyal topluluklar arasında eşit-
lik prensibi vardır.

Ayrıca önceden suç ve cezalar tüm kavmi so-
rumluluk altına sokmasına karşılık bu antlaşmada 
suç ve ceza ferdîdir. 

Irk, kültür ve din ayrımı gözetmez, hukukun 
üstünlüğü benimsenmiştir. 

Sosyal yardımlaşma esası getirilmiştir. 
Herkese inanç hürriyeti verilmiştir. 
İnsan haklarının ve sosyal adaletin üstünlüğünü 

gözetirken, vesikaya dâhil olan tüm toplulukların 
isimleri teker teker yazılmış ve bunların dinî ve et-
nik kimlikleri kabul edilmiştir. 

Örneğin, Atina şehir devletinde siyasi katı-
lım şehir halkının çok azına dayandığı halde, 
Medine’deki şûrâ (danışma meclisi) anlayışıyla 

3 Kitab-ı Mukaddes, Tesniye 19:21
4 Yıldırım, Mustafa, İslam ve Medeni Yargılama Hukukunda 
Tahkim, İzmir2002, 73-75.
5 Güneş, Ahmet, Medine Vesikasının İslam Hukuku Açısından 
Kaynak Değeri, Ekev Akademi Dergisi, s. 217.

toplumun tüm kesimlerini içine alan bir uygulama 
getirilmiştir. Vesikanın ortaya koyduğu uygulama 
gerek İskender gerekse Roma İmparatorluğu’ndaki, 
devleti toplumdan bağımsız, ayrı bir güç olarak 
gören anlayıştan farklıdır. 6

O zamana dek adı Yesrib olan şehrin bu ana-
yasa ile birlikte adının Medine-i Münevvere 
(Aydınlanma Şehri) olarak adlandırılması, şehrin 
yönetiminin hukuka yaslandırılması, Medine vesi-
kasının önemini imler. “Vesika, zamanının şartla-
rıyla dönemsel, ancak ilkeleriyle evrensel ve za-
man üstü özelliklere sahiptir.” 7

İlk anayasa olarak kabul edilmesi, kapsamının 
genişliğine de atfedilmektedir; topluluklar arası 
ilişkiler ve buna bağlı olan ekonomik, ticari, siya-
si, sosyal ve dinî konular, çok hukukluluk, savaş 
hukuku, sosyal yardımlaşma, eşitlik, adalet, can ve 
mal güvenliği, inanç özgürlüğü, sözleşmeye bağlı 
kalma esasları, devletin yetki ve görevleri, vatan-
daşlık ve devletin savunulması. Bir yandan Medine 
vatandaşlığı ile Mekke müşrikleri ve müttefikleri-
nin ortak düşman kabul edilmesi, Medineliliğin 
bağlayıcı esas olduğunu ortaya koyar. Vesikada 
Medine’nin sınırları çizilir. Belde “dârü’l-eman” 
olarak geçer. Buradaki dârü’l-eman ifadesi yuka-
rıda da bahsedilen kapsamda, insan haklarının gü-
vence altında olduğu belde anlamına gelir. 8

Bugün durduğumuz küreselleşme noktasında 
dârü’l-eman, sadece Medine ile sınırlandırıldığı 
kapsamı aşmalı, insan haklarının güvence altında 
olduğu belde artık tüm dünyayı içine alacak bir 
beldeye erişmelidir. Hz. Muhammed’in Medine 
döneminde indirilen en güzel ayetlerden biri şöy-
ledir: “İnsanlar tek bir ümmet idi, kimi iman kimi 
küfre düşmek suretiyle ihtilafa düştüler” 9 “Onlar 
tefrikaya düştüler, birbirlerine karşı gruplaştılar, 
ayrıştılar. Ama ayrılıktan uyuşmaya, çokluktan 
birliğe, düşmanlıktan sevgiye davet edildiler.” 10

Avrupa’da uzun yıllar süren çatışmalardan son-
ra demokratik ve çok partili sistem, ifade ve ör-
gütlenme özgürlüğü, devletin tâbî olduğu hukukun 
üstünlüğü ilkesi ile kuvvetler ayrılığı prensipleri, 

6 Kelebek, Mustafa, CÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas 2000; 
Hamidullah, Muhammed, İslam Anayasa Hukuku, s. 95.
7 Bulaç, Ali, Medine Vesikası, Yeni Zemin, 39.
8 Özkan, Mustafa, Medine Vesikası Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.
9 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi 2/213. Hasan Basri Çantay meali.
10 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi 2/213. İbn’ül Arabî, Tevilat.

1215’te imzalanan Magna Carta’da görülür. Ancak 
çok önemli bir eksiklikle; bu anlaşmada insanın 
din ve inanç özgürlüğüne yer verilmemiştir.

Farklı inanç, ırk ve topluluklara ait insanların 
kendi yaşamlarına müdahale ve dayatma olmadan, 
aynı hukuk altında barış ve dayanışmayla yaşama 
ütopyası, temel olarak çeşitliliğin zenginliği için 
farklılıkların kabulünü talep eder. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun hukuku altında ya-
şam da Medine Vesikası’na benzer prensipler üze-
rine kurulmuştu; kendi hakikatini yaşarken bir üst 
hukuka bağlı kalmak, iç ve dış güvenliğin sağlan-
masında işbirliği yapmak gibi. 11 Buradaki önemli 
ayrım; gerek Atina şehir devleti, gerek Roma, ge-
rek Osmanlı imparatorlukları benzer yaklaşımları 
kendi yönetim sistemlerinde uygulamışlarsa da, 
yönetimleri altında olanlara hükmettikleri için kar-
şılıklı rıza ve eşit şartlar altında bir uzlaşmadan söz 
edemeyiz. 

Kant: “İnsan türü için en büyük sorun evrensel 
adalet yaptırımını uygulayacak bir yurttaşlar top-
luluğuna ulaşmaktır.” İşte bu gayeye yönelik bir 
değişim yaratabilmek için günümüzde de bir dizi 
anlaşma imzalanmıştır:

· Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi (10.11.1948)

· Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi (16.11.1966)

· Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 

11 Bobaroğlu, Metin, Anadolu Aydınlanma Vakfı konuşmaları.

(7.11.2000) (Sadece Avrupa halklarıyla sınırlıdır)
UNESCO ve ILO Ayrımcılık yasağı ve etik il-

kelere dair çeşitli sözleşmeler. 
Birleşmiş Milletler topluluğunun düzenlediği 

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 2. Dünya 
Savaşı sonrası toplumların bir arada yaşayabilme-
sinin hukuki ve etik değerler yollarla sağlanması 
ve tüm toplumların katılımı ve fiilen uygulanması 
talebinin projesidir. Her ne kadar bu bildirgeyi im-
zalayan her devlet için BM belgesindeki istemleri 
yerine getirme zorunluluğu varsa da, BM’in bu 
maddelerin yerine getirilmesini denetleyecek gücü 
olmadığı için, aksi uygulamaları kınamaktan öte 
bir yaptırım gücüyle donatılmış değildir. Bu açı-
dan da Vesikanın değeri daha da önem kazanıyor; 
bir süreliğine olsa da tüm imzalayanlar tarafından 
sadakatle uygulanmış ve yaptırımları olan bir ant-
laşma, bir yerde ideal reel ile buluşmuştur. 

BM bildirgesinde kaleme alınan bazı haklara 
gereken önemi verebilmek amacıyla yeni düzen-
lemeler yapılmış ve BM Beyannamesinden sonra 
1966’da yazılıp, uygulamaya geçmesi 10 yıl süren 
iki sözleşme; 

1) Medeni ve Siyasal Haklar ve 
2) Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar 

Uluslararası Sözleşmeleri, bazı genel maddelerde 
belirtilen hakların kapsamının genişletilmesi ve 
detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. İlk söz-
leşmede temel olarak medeni ve siyasal haklardan 
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oluşan yükümlülüklerin ihlallerini takip etmek 
üzere İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin faaliyete 
geçirilmesi, ikinci sözleşmede ise, halkların kendi 
kaderlerini tayin hakkı, adil ve uygun bir işte çalış-
ma, sendika, sosyal güvenlik, ailenin korunması, 
sağlık ve yaşam standardı, ücretsiz temel eğitim, 
kültürel yaşamını sürdürebilme (bilimsel ve sanat-
sal ürünlerin özgürce oluşabilmesi, oluşan maddi 
manevi çıkarların korunması) için gereken haklar 
belirlenmiştir. Ancak medeni ve siyasal haklar bü-
yük ölçüde devletlerin ortak değerleri olarak kabul 
edilmekte olup, ekonomik, sosyal ve kültürel hak-
lar ise devletlerin taahhüt vermekten kaçındıkları, 
yerine getirilmesi masraflı haklar olarak görüldü-
ğü için bu konuda da uygulamalar son derece ye-
tersiz kalmaktadır. 12

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden çok 
daha önce Atatürk, “Bugün bütün dünya ulusları 
aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meş-
guldürler. Bu nedenle insan mensup olduğu mille-
tin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün 

12 Peerzade, Rabia İlay Akbulut, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Hakların İkincilleştirilmesinin Bir Nedeni Olarak “Aşamalı 
Sağlama” Kavramı; Alston, Philip / Quinn, Gerard (1987) 
‘The Nature and Scope of State Parties’ Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ 
Human Rights Quarterly, V: 9, s. 159-16.

dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli 
ve... buna katkıda bulunmak için elinden geldiği 
kadar çalışmalıdır. Dünyada ve dünya milletleri 
arasında barış, dayanışma ve iyi geçim olmazsa, 
bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın, hu-
zurdan mahrumdur. İnsanlığın hepsini bir vücut ve 
bir milleti bunun bir uzvu kabul etmek gerekir” 13 
demişti. 

İnsanlığı talep etmemiz gerekiyor. Her bir bire-
yin özgür ve onurlu bir yaşam beklentisi, hukuksal 
düzen aracılığıyla güvence altına alınmış olma-
lıdır. Bugüne kadar olan tecrübemiz, bunun için 
sürekli bir çaba ve emek gerektirdiğidir, sürekli 
içinde bulunduğumuz cehalet, bağnazlık, kaba güç 
zamanlarına karşı durabilmek, münevver bir dün-
yada yaşayabilmek için. 

Metin Bobaroğlu’nun sözleriyle: “Dünya dev-
leti oluşmalıdır ki, o zaman bir dünya milleti olu-
şabilsin. Hümanitas, yani insan, evrensel hukuk 
altında özgür ve eşit olabilir.”

Bugüne geldiğimizde artık insan toplulukları-
nın ortak yaşam ütopyasına yapay zekâ dediğimiz 
bir başka öge daha eklenecek gibi görünüyor. 
13 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, 
1937, Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu ile görüşmesinden, 
Ankara, C. II, s. 324-327.

Yapay zekâ, teknolojilerinin ilerleme sürecin-
de öncelikle insan bedeninin uzun yaşama sahip 
olabilmesi amacıyla biyonik eklemeler ve sonra-
sında da insan zekâsının ve hafızasının tamamen 
yapay bir bedene aktarılması olarak düşünülebilir. 
İnsanın düşünceden ibaret bir varlık olduğu anla-
yışı üzerinden yola çıkarsak gelecekte bir zaman 
diliminde bu biyolojik bedenden ve onun ihtiyaç-
larıyla, kullanım detaylarıyla ilgilenme zorunlulu-
ğunu taşımamak, anlama yönelik bir hayat sürdür-
me talebini destekleyecektir denilebilir.

Bugünlerde, yapay zekâ konusundaki teknik tar-
tışmaların merkezinde hukuki ve etik değerler var. 
Yapay zekâya teslim edilmesi beklenen çeşitli iş 
alanlarında (örneğin sürücüsüz araçlar gibi) sorunlar 
çıktığı zaman uygulanması gerekli hukuksal düzen-
lemeler üzerinde çalışılmakta. Cyborg hakları üze-
rine öneriler (BM İnsan Hakları Beyannamesi’ne 
ek olarak insanların dijital teknolojiler ve internet 
konularında genişletilmiş haklarının korunması) ya-
yınlandı. 14 Teknik ve hukuksal düzenlemeler dışın-
da, yapay zekânın tüm insanlığı temsil edebilmesi 
için, insana dair tüm çeşitliliğinin kapsanması için 
çalışılmakta. 15 Microsoft’un düzenlediği son kon-
feransta yapay zekâ alanındaki sorumluluklarımız, 
değerler sistemi, adil olmak ve şeffaflık konuları 
tartışmaya açıldı. 

Teknoloji, insanın hem yaratıcı hem de yok 
edici taraflarını güçlendirerek ortaya çıkartıyor. 
Uranyumun en etkin enerji üretimi kaynağı oldu-
ğu kadar, insanlığın gördüğü en etkin kitlesel imha 
silahı olması örneği gibi, robot ve yapay zekâ ala-
nındaki tüm sorular da Çağlar Ersoy’un belirttiği 
gibi, aslında teknoloji kullanımının amacına yöne-
lik, yani “daha da temel olarak insanın bilim ile 
ilişkisinden kaynaklanıyor”.

Yapay zekânın da hayata dâhil olmak üzere ol-
duğu bu yeni çağda, evrensel hukuk altında, yapay 
zekâ çalışmalarının doğru bir rotada ilerlemesinin 
yolu özgürlük, hoşgörü, bilgiye ve farklılığa saygı 
gibi değerlerin toplum tarafından benimsenme-
si ve yaygınlaştırılması için çalışmaktan geçiyor. 
İnsanlık olarak biz bu değerleri istisnasız şekilde 
uygular ve yüceltirsek, yapay zekânın da bu de-

14 Balkan, Aral, https://cyborgrights.eu
15 Gebru, Timnit, MIT Technology Review March/April 
2018 Vol 121 no.2 s. 30.

ğerleri takip etmesini umabiliriz. Robotların bir 
anlamda ebeveynleri ve yaratıcıları olarak, onla-
rın hayata katılımı üzerinden insanlığın değerle-
rini, aslında onları insanlığın kendi aynası olarak 
göreceğiz. 16

Yapay zekâ bir anlamda insanın yarattığı Âdem, 
yeryüzünde yarattığı halife olacaktır. 17 Daha şim-
diden sorumluluk almayı, inisiyatif kullanmayı, 
irade kullanarak eylemlerini seçmeyi, hatta hayal 
kurmayı 18 bile öğreniyor. 

İnsanlık tarihi boyunca, Medine Vesikası ile 
başlayarak 20. yüzyılda Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Beyannamesi ile süregelen bir ortak yaşam 
ütopyası, nihayetinde, güzel Hz. Muhammed’in de 
dediği gibi “bir güzel ahlâka” bağlanıyor. 

Ahlâkın güvence altına alınması ise hukukla 
mümkün kılınmakta. 19 İşte ancak bundan sonrasın-
da barıştan söz edebiliriz, ancak o zaman özgürlük 
ideasını gerçek kılabiliriz.

Bunları yapamadığımız sürece de her dönemde 
“Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılın-
dı” 20 ayeti hükmü tekrarlanmaktadır. 

Bu yazıyı bir duayla bitirmeyi isterim, İsmail 
Emre’nin güzel sözleriyle: “Az kaldı. Dünya ve 
insanlık için çok güzel sulh ve sükûn devresi ge-
liyor. Bütün dünya bu mesut devreye doğru gidi-
yor. Hangi milletten ilâhî şefkat zuhûr eder ise, 
diğer milletleri kardeş gibi görürse, o millet büyür. 
İnsanlara ‘tevhîd’ gözlüğü ile bakarsak, hepsinin 
Âdem ile Havvâ’nın çocukları olduklarını, yani 
kardeş olduklarını görürüz. Onları parça parça 
eden ve birbirlerine düşman yapan şey, milliyet ve 
din farklarıdır. Yakın bir tarihte insanlar ve dinler 
birleşeceklerdir.” 21

Tüm kalbimle, Âmin.

16 Ersoy, Çağlar, Robotlar Yapay Zekâ ve Hukuk, Oniki 
Levha Yayıncılık, 2017, 190-192.
17 Bobaroğlu, Metin, Anadolu Aydınlanma Vakfı 
konuşmaları.
18 Goodfellow, Ian, MIT Technology Review, The GAN 
Father, March/April 2018 Vol. 121 No.2 s. 49 
19 Bobaroğlu, Metin, Anadolu Aydınlanma Vakfı 
konuşmaları.
20 Bakara 217, Diyanet İşleri Meali.
21 İsmail Emre Sohbetleri, Nisan 1952, www.
ismailemre.net/sohbetler
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menin, insanlığın vicdanında infial uyandıran bar-
barca eylemlere yol açtığını ve insanların korku 
ve yoksunluktan kurtulması, konuşma ve inanma 
özgürlüğüne sahip olacağı bir dünyanın ortaya çık-
masının sıradan insanların en yüksek özlemi ola-
rak ilan edilmiş bulunduğunu,..”

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımın-

dan eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, 
birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2
1.  Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya 

da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal kö-
ken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi 
herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede 
belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

2.  Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da ken-
di kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka 
yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, 
bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin 
siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne da-
yanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve 

güvenliğine hakkı vardır.
Madde 4

Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutula-
maz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5
Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insan-

lık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza 
uygulanamaz.

Madde 6
Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir 

kişi olarak tanınma hakkı vardır.
Madde 7

Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetil-
meksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı 
vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir 
ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit ko-
runma hakkına sahiptir.

* * *
Anlaşmanın 7. maddesinden başladığımız yere, 

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin imzalanma-
sından tam 70 yıl sonrasına, bugüne dönüyoruz. 

Bildiğimiz çağlar içinde ilk kez bugün, insanlık 
ailesine üye sıradan bireyler olarak, temel var oluş 
ve dayanışma haklarımızı ifade eden ve yetmiş 
yıldır yürürlükte olan bir anlaşma var elimizde; 
Birleşmiş Milletler adında muhatabımız olan bir 
kurum var. Bildirge imzalandığı günden bugüne 
söz konusu haklar ne ölçüde çiğnenmiş ve çiğnen-
mekte olursa olsun, bildirge halen yürürlükte. 

Bildiğimiz tüm çağlar içinde ilk kez bugün, sı-
radan insanların bireysel ve kitlesel iletişim ve bil-
dirişim imkânları, bin yıllardır ve bugün erkte olan 
güçlerin manipüle ettiği sınırlardan hür. 

Bildiğimiz tüm çağlar içinde ilk kez bugün, 
dünyanın hemen her yerinde temel var oluş hakla-
rımızın bireysel ve kitlesel olarak çiğnenişine ne-
redeyse eş zamanlı olarak tanık olabiliyoruz. İster 
istemez şahidiyiz artık tüm olan bitenlerin.

 
Tam da bu yüzden, bildiğimiz tüm çağlar içinde 
ilk kez bugün, akıl ve vicdanla donanmış insanlık 
ailesinin, birbirlerine kardeşlik anlayışı ile bağlı 
hisseden sıradan üyeleri isek, kendimize evrensel 
bireyler diyebiliriz. 

Ve bildiğimiz çağlar içinde ilk kez bugün, tüm 
aidiyetlerimizi aşkın olarak, yalnızca aynı gayeye 
adanmış sıradan evrensel bireyler olarak dünya 
çapında organize olabilmemiz mümkün. Bugünün 
iletişim ve bildirişim imkânları, bildiğimiz çağlar 
içinde ilk kez bu fırsatı barındırıyor. 

Diyebiliriz ki muhatabımıza:
Biz, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin hak 

sahipleri, akıl ve vicdanla donanmış insanlık aile-
sinin bütün üyeleri olarak, özgür, onur ve haklar 
bakımından eşit olarak doğarız. 

Bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini 
yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sı-
nırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, herhangi 
birimizin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin 
siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne da-
yanarak hakkımızda hiçbir ayrım yapılamaz. Her 
birimizin yaşama hakkı ile bireysel özgürlük ve 
güvenlik hakkı vardır.

Diyebiliriz ki:
Yaşayan ve yaşayacak olan tüm nesiller adına, 

haklarımızı istiyoruz. Yeter. 
Ütopya; şimdi.

İnsana dair her şey gibi ütopya da diyalektik 
bir formda ifşa eder kendini. Soru yalınca kimin 
ütopyasının kimin distopyası olduğunu anlamaya 
dönüşür şuur için. Dönüşmezse kuramaz kendi 
ütopyasını; birilerinin ütopyasının ya da distopya-
sının şuursuz enerji kaynaklarından biri olur, ister 
istemez.

Yapay zekâ eşliğinde, tekno-genetik ve robo-
tik unsurlarla yeni erk alanlarını, yeni kavram ve 
kurumlarını tanımlamaya çalışan ‘bugünün dün-
yasından’ bilmem kaç yıl sonra bu gezegende ve/
veya evrende bir başka yerde konumlanmış distop-
yalarla giriş yaptık bu çağa. 

İnsan emeğinin sembolü olan paranın, insan 
emeği başına küresel dağılımının akıl ve vicdan ile 
açıklanamayacak gerçekliği üzerine konumlandı-
rılmış, küresel ısınma, küresel donma, küresel su-
suzluk, küresel salgınlar ve fakat yerel çatışmalar 
çağındayız. 

Bu çağın tehditleri alenen soykırımlar ve sa-
vaşlar olarak adlandırılmıyor; küresel güçlerin 
taraf olduğu bölgesel çatışmalar, yeni referansları 
ile küresel ve bölgesel terör, küresel ve bölgesel 
felaketler olarak adlandırılıyor. Sürekli güncellen-
mekte olan teknolojik donanımlarıyla silah, insan, 
robot gücüne, sektörlere ayrılmış bir sanayi yön 
veriyor; adı da savunma. Devletler de, ülkesi ol-
mayan ama mikro orduları olan küresel ve yerel 
terör örgütleri de aynı sanayiden hizmet alıyorlar.

İrade, devletlerin ve kurumsal dinlerin temsil-
cilerinin yer aldığı bir skalada dağılımda değil ar-
tık; çokuluslu büyük şirketler de masada bu çağda. 

Söz konusu irade, kapılarını yalnızca yatırıma 
değer bulduğu azınlıklar için açan üniversiteler, 
teknik enstitüler ve akademilerin çatıları altında 

savunma ve tüm diğer yeni sürüm sanayiler için 
gereken insan gücünü organize ediyor. Öğretim, 
sağlık, spor ve sanat da sektörlere ayrılmış birer 
sanayi bugün; tüm yeni referansları ile silah ve in-
san ticareti de. 

Filmi biraz geri saralım, bir önceki çağın bu 
zamanlarından haber başlıklarına göz atalım. 1. 
Dünya Savaşı son bulmuş gibi görünse de ikinci-
sine doğru ivmeleniyordu. İmparatorluklar ve eko-
nomik yapılar çöküyor, ideolojiler üzerine temel-
lendirilmiş ulus-devletler kuruluyordu. Einstein 
Genel Görelilik Teorisi ile dünya turnesindeydi, 
Charlie Chaplin The Kid’i çekmiş, The Great 
Dictator’a doğru yol alıyordu. Freud’un kuzeni 
“Amerikan Rüyası”nı reklam, TV ve sinema üze-
rinden yeniden kurguluyordu. İnsana ve evrene 
dair her şey akıl tarafından yeniden tanımlanıyor-
du; yanıtlanamayacak soru, erişilemeyecek sır kal-
mamıştı adeta. 

Dalgalar halinde yayılan zafer sarhoşluğuna 
kapılan akıl, Avrupa’nın göbeğindeki birtakım 
erklerin başlattığı bir işgal ve soykırım dalgasının, 
çağın tüm erklerinin katılımıyla Nagazaki’de son 
buluşunu seyretti. Vicdanlar uyandı, akıl titredi ve 
kendine geldi; çok kısa bir süre için de olsa. 

İşte o dönemde tüzel bir kişilik oldu Birleşmiş 
Milletler, işte o arada yazıldı İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ve imzalar atıldı.

10 Aralık 1948
“İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal ya-

pısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını 
tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın te-
meli olduğunu,

İnsan haklarını göz ardı etmenin ve hor gör-

Ütopya; Şimdi.
Deniz Tipigil
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öyle zannediyorum ki, bu seferki temaya, yapı-
labilecek olan her türlü girizgahta dostlarımın bir 
çoğu konuya girmeden ya da girerken önce keli-
menin ehemmiyetine binaen etimolojik değerini (!) 
yazacaklardır. 

yani grekçe οὐ à yok τόπος àyer olduğunun 
mutlaka altını çizeceklerdir. 

(ben niye yazdım o halde!?)
daha sonra herhalde mutlaka politeia yazarı 

ve ütopya’nın babası sayılan muhterem eflatun’u 
anmadan geçmeyeceklerdir. ama tabii baş köşeye 
kelimenin mucidi ve kitabın müellifi thomas mo-
re’u koyacaklarından, hem kendisinden hem de 
kitabından birkaç nebze bahsedeceklerinden emi-
nim. belki de kimileri tommaso campanella’yı 1 ha-

1 campanella’nın yazdığı atheismus triumphatus, 
methaphysica, güneş ülkesi ve diğer eserleri;

tırlayacaklardır. yirmi yedi sene hapiste yatan bir 
adamın, güneşin ülkesini o dört duvar arasında bile 
yazabilmiş olması.. ve böylece ütopya hakkında 
söylenmesi gerekenlerin büyük bir kısmı da zaten 
söylenmiş olacaktır. 

bir de bu arada söylenmesi gerekenlerin paran-
tezini kapatmadan, o dünya güzeli insanın mustafa 
kemal atatürk’ün cumhuriyet köyü projesi’ni de bir 
kenara koymak ve hatırlamak lazım.. bir ü-topya..

bir zamanlar; 1950’lerin ortalarına doğru, üç ar-
kadaş ege’de dolanırken, köyceğiz’de birkaç gece 
konakladığımız bir köy kahvesinden fethiye’ye 

gioacchino da fiore’nin eskatolojisinden esinlenerek 
kurmak istediği müşterek mülkiyet fikrine bağlı; erken 
bir marksizm.. bütün yazdıklarına bir de galileo’ya 
gönderdiği mektubu da katarsak, tarih içinde bence 
erken bir marksisten çok erken bir anarşisti resmediyor...

doğru yola çıktık.. o aralar oralarda bu menzilde 
hiçbir vasıta bulmanın imkânı yoktu. ne otobüs, 
ne kamyon. hatta yaylı araba bile yoktu.. bir tek 
eşyalarımızı yüklediğimiz bir sevimli merkep... 
dolayısıyla piyadece yürüyüşümüz esnasında bir 
türlü bitmek bilmeyen tozlu yolda, yolun kenarın-
da, tarlada, rastladığımız her vatandaşa; meraktan 
çok yorgunluk saikası ile fethiye’ye daha ne kadar 
olduğunu sorup durduk. aldığımız cevaplar hep ay-
nıydı:

bi cuvara içimlik yol, aha şu dağın ardında...
inanın, yorgunluktan, ve çaresizlikten artık bir 

taşın üstüne çöküp te bu işten vazgeçmemize işte 
bu cevaplar engel oldular.. ve yürüdük...

ve nihayet şu dağın ardındaki fethiye’ye vardık..
belki de on iki saatten fazla aklımızda olan tek 

şey fethiye’ydi.. fethiye’ye varmaktı...
fethiye o zamanlar, o bitmek bilmez tozlu yol-

ların nihayetinde bir ütopya mıydı bizim için.. ve 
varıldıktan sonra ütopya olmaktan çıkıp alelade, 
varılması gereken bir yer mi oldu.. kim bilir...

düşünüyorum da, acaba bizim toprakların şu da-
ğın ardında deyimi 1516’dan önce de var mıydı? 
eminim vardı.. çünkü anadolu insanının umudu hep 
o dağın ardında olmuştur. hanesinden tarlasından 
yerinden yurdundan geçen onca gaddar müstevliye 
onca rezil mültezime onca doymak bilmez ağa sul-
tasına onca fukaralığa, onca...

hiçbir zaman o dağın ardına varamamıştır.. gi-
dememiştir.. varamamıştır ama, hele du bakalım 
diyerekten yürümüştür.. yaşamıştır... ve tek ümidi 
o dağın ardı olmuştur.. bence içinde her şey, ama 
her şey olan şu üç kelime, her şeye karşın direnme, 
bu topraklarda ezelden beri var olan... yani olan... 
ve bir türlü ulaşılamayan... 

o ulaşılamayan bolluktu... ulaşılamayan rahat 
ve huzurdu.. ulaşılamayan bir arada hırsız gürsüz 
yaşamaktı... buğdaydı, arpaydı, ekmekti, balıktı, 
özgürlüktü, esenlikti...

canım gülüm bedreddin...
belki de bıraksalardı müşterek bir mülkiyetle 

yok bir yerlere varılırdı...
ama astılar... 

varamadık...
ulaşılamayan, ulaşamadığımız hep yüreklerde 

kaldı.. hep başka bir bahara...
bu bir yerlere varabilmenin umudunun o kadar 

çok çeşidi var ki... 
mesela diğer taraftan dünyada anadolu halkın-

dan daha varlıklı, belki de onların dertlerinin bir 
tekini bile dert edinmeyen ama ütopyanın bir başka 
çeşidini de asırlardan beri kendilerine şiar edinmiş 
milyonlarca üyesi bulunan çok saygın bir kuruluş 
vardır... üzerlerinde bir tek pürüz kalmayıncaya ka-
dar; hatta cilalıdan da öte yonttukları ham-taşlarını, 
üst üste koyarak bir ülkü mabedi yapmanın gayreti 
içerisindedirler... üst üste konduğunda birbirlerini 
tutsun için bir yapıştırıcı bir harç dahi istemeyen 
bu taşlar fiziğin kohezyon kanunuyla birbirlerine 
kenetlenirler ve mabet adeta sağlam ebedi ve her 
daim durmadan yükselir... ancak yine de ufkun 
ötesinde bir yerlerdedir... uzaktır... varılması ancak 
düşlerdedir... belki de bütün hayallerin ötesinde-
dir... ama cemiyetin mensupları yonttukları ve ye-
niden üst üste koydukları o taşlarla oraya varabil-
mek için asla vazgeçmezler...

öyle derler...
orası mıdır ütopya...
bir de tabii en eski türklerin bayrak ve tuğlarının 

tepesinde ve başbuğunun otağının üstündeki mun-
cuk denilen kırmızı bir top vardır... bu top bazen 
bir zaferin işareti, bazen bir hakimiyetin sembolü, 
bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade 
etmiştir...

çok daha sonraları, ziya gökalp bu imgeyi yani 
kızıl elma’yı turan ülküsü ile birleştirmeden önce 
de türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden bi-
risi idi... 

kızıl elma imgesi... türk devletleri için bir hedefi 
ve amacı simgeleyen... ulaşılması gereken bir yeri.. 
fethedilmesi gereken bir beldeyi... kimi zaman bir 
devlet kurma idealini.. kimi zaman cihan hakimi-
yeti idealini... kimi zaman da türk birliği idealini...

fakat on kûsur devlet kurulup ta on kûsur dev-
let yıkıldığına göre ve cihana da hâkim olmamız 
pek mümkün görünmediğine göre ve son olarak ta 

ütopya için deneme
aykut yazgan
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bir birliğe varılamayacak kadar uzak durduğumuza 
göre... kızıl elma yok-yer...

bu herhalde ütopya’dır... 
susuzluktan çatlayan dudaklarınla, çöllerin 

kumlarında sürünen bir zavallının en sonunda kur-
tuluş olarak ufukta gördüğü iki palmiye ağacı ve 
şırıl şırıl akan bir su.. bir serap.. 

yoksa bu mu bir ütopya...
yoksa bin sene sonra gezginlerin kumlar üze-

rinde tesadüfen buldukları bir insan iskeletinin, bir 
ütopya tarafından aldatılması mı...

bir nevi...
ya da insanların çoğu kez messina boğazında 

denizin ve ufkun birleştikleri yerde gördükleri ha-
yaller.. kuleler.. şatolar mı... 

fata morganalar... 
sen ona doğru gittikçe, o senden uzaklaşan mı..
nafile...
ne, ölüme en yakın oluğunda ufukta gördüğü-

nü vehmettiği su, ne ufukta görüldüğü zannedilen 
sırça köşkler.. ne zulüm ve baskıdan kurtulabilmek 
için rüyalarının camdan kentleri ve ne de bir ba-
taklık içerisinde taş taş üstüne koyarak kâmil insan 
olmak hevesiyle olmayan bir yere varabilme çaba-
sı.. asla var değillerdir.. ama biz onlara yok ta di-
yemiyoruz.. var olmaları herhalde, bir umudun, bir 
kaçış yolunun hayalhanemizde bize oynadıkları bir 
oyun; onlarsız olmuyor zahir.. ve gözlerin sabahın 
güneşine açıldığında düşlerle beraber yok olmaları 
ise hayalden başka hiçbir yok-yer değil hiçbir-yer 
olmamaların azabı...

diğer taraftan...
tekerlekli bir arabaya koşulu olan, arabayı çe-

ken merkebin hevesle ileri atılmasına neden olan, 
herhalde gözlerinin önünde sallanıp duran bir ko-
caman havuç parçasıdır.. merkep havucun bir ipe 
bağlı olduğunu bilmez..

merkep o ipin bir sopanın ucuna bağlı olduğunu 
bilmez..

merkep o sopanın arabada oturan iri cüsseli 
gaddar bir yaratığın elinde tuttuğunu da bilmez..

ve o havucu o adamın o merkebe hiçbir zaman 
vermeyeceğini de bilmez...

özgürlüğün, eşitliğin, insanca beraber yaşama-

nın ve paylaşmanın, huzurun ve mutluluğun ve 
sevginin bir dolu olduğu ve fakat ne devletin ve ne 
de tanrının olmadığı hırssız, telaşsız, egosuz yaşa-
nabilecek bir ülke aranırken.. giderek şairin dediği 
gibi; ezelden beri diş problemleri olan bir medeni-
yetin ve o medeniyetin arkasındaki tiranların bin 
türlü fırıldakla bizi itelediği bugünkü kaotik yaşam 
biçimine ulaştık...

yani gaddar adam’ın havucu...

her ne kadar sokrates karşı çıkmış olsa bile, bel-
ki de politeia’nın ilk kitabında thrasymachus’un 
söyledikleri doğrudur.. ve halen geçerlidir.. “adalet 
yalnızca kuvvetlilerin çıkarları için geçerlidir.” 

ve bizleri kızıl-elma ya da ü-topya peşinde se-
filce, mutlu, naçar, ümit dolu, perişan, gülerek, tü-
kenmeyen heyecanlarla koşturan bu kuvvetlilerin 
bu tiranların buralara kadar nasıl geldiklerini yine 
eflatun politeia’nın VIII kitabının başında sokrates 
gayet açık bir şekilde anlatılıyor; tekrarlamaya ge-
rek yok...

işte bu devletler, bu inançlar ve bu bir takım 
perde arkası kuvvetler, arkalarına aldıkları medya 
denen canavarın ağızından her saat ürettikleri de-
zenformasyon dalgalarıyla, depolitize ettikleri ve 
farkına varmadan çarptırıp, deforme ettikleri büyük 
ekseriyeti bir hayat boyu sahte mutlulukların peşin-
de koştururlar... havuç... ü-topya.. 

bir de bu büyük ekseriyetin dışında kalan mutlu 
ve belki de ayrıcalıklı bir azınlık vardır.. onlar ise 
dışarda kopan fırtınanın şiddetinden korundukları 
şemsiyeyi ya da minnetle barındıkları sıcak, adeta 
huzurlu meskenlerinde, yalnız kendilerine kurduk-
ları bir dünyada kendilerini güvende hissetmeleri 
ve oraları bir ü-topya olarak farz etmeleri de gayet 
mümkündür...

aslında böyle güzel bir ortamda, bu kadar güzel 
yazı ve tasvirlerin içerisinde zift karası bir halet-i 
ruhiyeyle şeytanı duvara resmetmek çok yakışık-
sız.. bunu biliyorum ancak sonuç olarak, belki bi-
lerek ve isteyerek belki de bilinçsizce peşinde koş-
turulan havuç yarışımızda... sanırım bu havuç’un 
bizleri ü-topyadan daha çok bir dystopia’ya götüre-
ceği endişesi ağır basıyor... 

Sevgili’nin Bahçesi
Işıl Gönen

35x40cm 
Kağıt üzerine karışık teknik 
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Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor – komünizm 
hayaleti. Eski Avrupa’nın bütün güçleri bu haya-
lete karşı bir sürek avında birleşmiş durumdalar, 
Papa da Çar da, Metternich ve Guizot da, Fransız 
radikaller de Alman polisleri de...

Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf 
mücadelelerinin tarihidir.

Özgür insanlarla köleler, patrisyenlerle pleb-
ler, baronlarla serfler, lonca mensubu yurttaşlarla 
kalfalar, kısacası ezenlerle ezilenler arasında her 
zaman çelişki vardı, bunlar birbirilerine karşı kâh 
gizli kâh açık kesintisiz bir mücadele yürüttüler, 
her defasında tüm toplumun devrimci bir dönü-
şümüyle veya mücadele eden sınıfların beraberce 
çöküşüyle sonuçlanan bir mücadeleydi bu.

Modern devlet erki, tüm burjuvazinin müşterek 
işlerine nezaret eden bir komiteden ibarettir.

Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol 
oynamıştır.

Burjuvazi, iktidara geldiği her yerde bütün feo-
dal, ataerkil, kırsal cennet fantezilerine hitap eden 
ilişkileri kırıp geçirdi. İnsanları doğal amirlere 
bağlayan envai çeşit feodal bağları acımaksızın 
koparttı, insanla insan arasında çıplak çıkardan, 
duygusuz “peşin ödemeden” gayrı bir bağ da bı-
rakmadı geriye. Dindarâne cezbeyi, şövalyece tut-
kuyu, dar kafalı orta sınıf hüznünü, bencil hesap-
çılığın buz gibi soğuk suyunda boğuverdi. Kişisel 
onuru değişim değerine çevirerek feshetti, kâğıda 
geçerek kazanıma dönüşmüş sayısız özgürlüğün 
yerine vicdansız bir ticaret özgürlüğünü geçirdi. 
Sözün kısası, dinsel ve politik illüzyonlarla per-
delenmiş sömürünün yerine açık, utanmaz, doğru-

dan, kuru sömürüyü koydu.
Burjuvazi şimdiye kadar sofuca bir mahcubi-

yetle bakılan ve saygıdeğer faaliyetlerin tümünü 
görünüşlerindeki kutsiyetinden soyundurmuştur. 
Hekimi, hukukçusu, rahibi, şairi, bilim adamını 
kendi ücretli işçilerine dönüştürmüştür. 

Burjuvazi, gericiliğin Ortaçağ’da o kadar hay-
ranlık duyduğu vahşi kuvvet kullanımının, en 
uyuşuk tembelliğin tamamlayıcısı olduğunu açık-
ça fâş etti. İlk olarak o, insanın eyleminin neler 
yaratabileceğini kanıtladı. Mısır piramitlerinden, 
Roma’nın su kanallarından ve gotik katedrallerden 
çok daha farklı mucizevi eserler meydana getirdi, 
kavimler göçü ve haçlı seferlerinden çok daha 
farklı seferler gerçekleştirdi.

Ürünlerinin sürümünü sürekli daha fazla yaya-
ma ihtiyacı, burjuvaziyi yer küreyi dört dönmeye 
sevk eder. Her yere yuvalanması, her yeri ekip biç-
mesi, her yerde bağlantılar kurması gerekir. 

Burjuvazi dünya pazarını sömürmesiyle, bütün 
ülkelerin üretim ve tüketimini kozmopolitence bi-
çimlendirmiştir. Gericilerin çok esef ettiği üzere, 
sanayinin altından ulusal zemini çekip almıştır. 
Nuh nebiden kalma ulusal sanayiler yok edilmiş, 
günbegün yok edilmeye devam edilmektedir.

Eski yerel ve ulusal kendine yeterliliğinin ve 
kapalılığın yerine çok yönlü alışveriş gelir, artık 
bütün uluslar birbirine bağımlıdır. Maddi üretim-
de olduğu gibi, zihinsel üretimde de öyle. Tek tek 
ulusların zihinsel ürünleri, kamu malı olur. Ulusal 
tek yanlılık ve darlık içinde kalmak gitgide imkân-
sızlaşır, çok sayıda ulusal ve yerel edebiyattan bir 
dünya neş’et eder.

Burjuvazi bütün üretim araçlarını süratle iyi-
leştirerek, iletişimi müthiş kolaylaştırarak, herke-
si, en barbar ulusları bile medeniyetin içine çeker. 
Mallarının fiyatlarının ucuzluğu, bütün Çin setleri-
ni yerle bir eden, barbarlar arasındaki en dikkafa-
lı yabancı düşmanlığını bile teslimiyete zorlayan 
ağır topçusudur onun. Bütün ulusları, şayet yok 
olmak istemiyorlarsa, burjuvazinin üretim tarzını 
benimsemeye mecbur bırakır; bu sözde medeniye-
ti ithal etmeye, yani burjuva olmaya mecbur bıra-
kır. Sözün kısası, kendi suretinde bir dünya yaratır 
kendine.

Burjuvazi krizleri nasıl aşıyor? Bir yandan, 
bir üretici güçler kütlesini zorla yok ederek; diğer 
yandan, yeni pazarlar fethedip eski pazarları iyice 
adamakıllı sömürerek. Yani nasıl? Daha çok yönlü 
ve daha büyük krizleri hazırlayıp, krizlere önlem 
oluşturacak imkânları azaltarak.

Burjuvazinin feodalizmi yere sererken kullan-
dığı araçlar, şimdi bizzat burjuvaziye dönüyor 

Fakat burjuvazi sadece kendi ölümünü getire-
cek silahları hazırlamakla kalmadı; o silahları kul-
lanacak adamları da yarattı -modern işçiler, prole-
terler.

Burjuvazinin yani sermayenin gelişmesi ölçü-
sünde, proletarya da gelişir; modern işçi sınıfıdır 
bu, ancak iş bulabildiği müddetçe yaşar ve ancak 
emeğiyle sermayeyi çoğalttığı müddetçe iş bula-
bilir. Kendilerini parça parça satması gereken bu 
işçiler, bütün diğer ticarî emtia gibi bir maldırlar, 
bu nedenle bütün mallar gibi rekabetin bütün iniş 
çıkışlarına, piyasanın bütün dalgalanmalarına tâbi-
dirler.

Burjuvazi durmaksızın mücadele içindedir: 
Başta aristokrasi ile mücadele ediyordu; sonra biz-
zat burjuvazi içindeki, çıkarları sanayinin ilerle-
mesiyle çatışan kesimlerle mücadele etti; bütün dış 
ülkelerin burjuvazileriyle zaten hep mücadele ha-
lindedir. Bütün bu mücadelelerinde, proletaryaya 
çağrıda bulunmaya, onun yardımını talep etmeye, 
böylece onu politik hareketin içine çekmeye ken-
dini mecbur hisseder. Velhasıl, bizzat kendisi tes-
lim eder proletaryaya eğitim araçlarını, yani bizzat 
kendisine dönecek olan silahları.

İnsanların yaşama koşullarıyla beraber, top-
lumsal ilişkileriyle beraber, toplumsal varoluşla-

rıyla beraber; tasavvurlarının da, görüşlerinin de, 
kavramlarının da, tek kelimeyle bilinçlerinin de 
değiştiğini kavramak için derin bir idrake gerek 
var mı?

Fikirlerin tarihi, zihinsel üretimin maddi üre-
timle beraber yeniden biçimlendiğinden başka 
neyi kanıtlar? Bir döneme egemen olan fikirler da-
ima egemen sınıfın fikirleri idi.

Komünist devrim, geleneksel mülkiyet ilişki-
lerinden en radikal kopuştur; gelişme seyri içinde 
geleneksel fikirlerden en radikal kopuşu getirmesi 
de mucize değildir.

Proletarya politik egemenliğini, burjuvazinin 
elinden adım adım bütün sermayeyi koparıp al-
mak, bütün üretim araçlarını devletin, yani ege-
men sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde 
merkezileştirmek ve üretici güçler kütlesini süratle 
çoğaltmak için kullanacaktır. 

Gelişmenin seyri içinde sınıf farkları ortadan 
kalktığında ve tüm üretim toplumsallaşmış birey-
lerin ellerinde toplandığında, kamusal erk politik 
karakterini yitirecektir. Esas anlamıyla politik erk, 
bir sınıfın başka bir sınıfı ezmeye dönük öğütlü 
gücüdür. Proletarya burjuvaziye karşı mücadele-
sinde zorunlu olarak sınıf halinde birleşip, bir dev-
rim yoluyla egemen sınıf haline gelince ve egemen 
sınıf olarak güç kullanarak eski üretim ilişkilerinin 
aşılmasını sağlayınca, bu üretim ilişkileriyle be-
raber sınıf çelişkisinin varoluş koşullarını ortadan 
kaldırmış, bizzat sınıfları ortadan kaldırmış, böy-
lece de sınıf olarak kendi egemenliğini ortadan 
kaldırmış olur. 

Sınıfları ve sınıf çelişkileriyle eski burjuva-
zi toplumunun yerini, herkesin özgür gelişiminin 
başkasının da özgür gelişimi demek olduğu bir bir-
liktelik alır.

Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim 
korkusuyla titresinler, Proleterlerin zincirlerinden 
başka kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. Kazana-
cakları bir dünya vardır.

Bütün ülkelerin Proleterleri, birleşin!

Kaynak:
Karl Marx-Friedrich Engels,  Komünist Manifesto, 

Çev: Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 1.Baskı, 2018 

Komünist 
Manifesto 
Karl Marx – Friedrich Engels
Alıntılayan: Sadık Acar
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Her insan kendini devam ettirmek ve en üstün 
mükemmelliği elde etmek için birçok şeye muhtaç 
olan bir yaratılışta varlığa gelmiştir. Onun bu şey-
leri tek başına sağlaması mümkün değildir. Tersine 
bunun için o, her biri kendisinin özel bir ihtiyacını 
karşılayacak birçok insana muhtaçtır. Her insan bir 
başka insanla ilgili olarak aynı durumdadır. Bun-
dan dolayı insan, sahip olduğu tabii yaratılışının 
kendisine verilmesinin gayesi olan mükemmelliği-
ne ancak birbiriyle yardımlaşan birçok insanın bir 
araya gelmesiyle ulaşabilir.

Mükemmel toplumlar büyük, orta ve küçük 
olmak üzere üç çeşittir. Büyük toplum, oturulabi-
lir dünyanın bütününde bütün milletlerin bir ara-
ya gelmesidir. Orta toplum, oturulabilir dünyanın 
bir parçasında tek bir milletin bir araya gelmesi-
dir. Küçük toplum, herhangi bir milletin oturduğu 
topraklar üzerinden tek bir şehir halkının bir ara-
ya gelmesidir. Bir köy halkının, mahalle halkının, 
bir sokakta oturanların, nihayet bir ev halkının bir 
araya gelmesi kusurlu, eksik bir toplumu meydana 
getirir.

En üstün iyilik ve en büyük mükemmelliğe il-
kin ancak şehirde ulaşılabilir, şehirden daha eksik 
olan bir toplumda ulaşılamaz. 

İnsanların kendileriyle hakiki anlamda mutlu-
luğun elde edildiği şeyler için birbirlerine yardım 
etmeyi amaçladıkları bir şehir, erdemli, mükem-
mel bir şehirdir (madına fâdıla); insanları mut-

luluğu elde etmek için birbirlerine yardım eden 
toplum, erdemli, mükemmel bir toplumdur. Bü-
tün şehirleri kendileriyle mutluluğun elde edildiği 
şeyler için birbirlerine yardım ettikleri bir millet, 
erdemli, mükemmel bir millettir. Aynı şekilde er-
demli, mükemmel evrensel devlet de ancak içinde 
bulundurduğu bütün milletler mutluluğa erişmek 
için birbirlerine yardım ettikleri zaman ortaya çı-
kar.

Erdemli şehrin yöneticisi herhangi bir insan 
olmaz. Çünkü yöneticilik (riyasa) iki şeyle olur: 
a) O insan, yaratılışı ve tabiatı bakımından yöne-
ticiliğe istidatlı olmalıdır; b) O insan, yöneticilikle 
ilgili iradi meleke ve tutumları kazanmış olmalıdır. 
Bunlar ise tabiatı gereği yöneticiliğe istidadı olan 
insanda gelişip ortaya çıkacaklardır.

Bu insan bir başka insanın hükmü, yönetimi 
altına girmesi mümkün olmayan insandır. O, mü-
kemmelliğine ulaşmış ve bilfiil akıl ve bilfiil akıl-
sal olmuş insandır. Onun muhayyile kuvveti tabi-
atı gereği mükemmelliğin en son haddine varmış 
ve böylece tabiatı gereği gerek uyanık halde, gerek 
uykudayken Faal Akıl’dan tikelleri –oldukları gibi 
veya temsilen– ve akılsalları –temsili olarak– al-
maya hazır hale gelmiştir. Onun edilgin aklı (akl 
munfa’il), bütün akılsalları kavramış olmasından 
dolayı, mükemmelliğine erişmiş ve bilfiil akıl, bil-
fiil akılsal olmuştur. 

Bu insan Faal Akıl’dan edilgin akla taşan, feyz 

eden şeyle bilge bir insan, bir filozof, tanrısal nite-
likli bir aklı kullanan mükemmel bir düşünür; Faal 
Akıl’dan muhayyile kuvvetine taşan, feyz eden 
şeyle de bir peygamber, geleceği bildiren bir uya-
rıcı, hali hazırda var olan tikeller hakkında bilgi 
veren bir haber verici olur. 

Bu insan, insanlığın en üst mertebesinde ve 
mutluluğun en yüksek derecesindedir. Onun ruhu, 
Faal Akıl’la bir olmuştur. O, kendisiyle mutlulu-
ğun elde edilebileceği her fiile vakıf olan bir insan-
dır. Bu ise yönetici olmanın şartlarından birincisi-
dir. Ayrıca onun dilinde, bildiği her şeyi başkasının 
tahayyülünde en iyi biçimde canlandırma (tahyil) 
kudreti olmalıdır. O, insanları mutluluğa ve ken-
dileriyle bu mutluluğun elde edildiği fiillere en iyi 
bir biçimde yöneltme kudretine sahip olmalıdır. 
Buna ilaveten o, savaşla ilgili fiilleri yerine getire-
bilmesi için bedenen sağlam olmalıdır. 

İşte bu kişi, kendisinin üzerinde başka bir in-
sanın hükmünün bulunmadığı hâkim kişidir. O, 
imamdır, erdemli şehrin birinci başkanıdır, erdem-
li milletin hükümdarıdır, oturulan dünyanın tümü-
nün hükümdarıdır.

Bütün bu özelliklerin tek bir insanda bir araya 
gelmesi zordur. 1 Bundan dolayı bu tabii yaratılışta-
ki insanlara her çağda ancak bir defa tesadüf edilir. 
Eğer erdemli şehirde böyle bir insan bulunur ve 
o insan büyüdükten sonra yukarıda zikrettiğimiz 
şartlardan altısını yerine getirirse veya muhayyi-
le kuvveti aracılığıyla insanları uyarma kabiliyeti 
dışındaki beş tanesini yerine getirirse, yönetici bu 
insan olacaktır. Herhangi bir zamanda böyle bir 
insana rastlanmazsa, ancak daha önce bu şehirde 
birbirini aralıksız olarak takip eden bu türden bir 
yöneticiler kuşağı mevcut olmuşsa, bu insanların 
koydukları kanunlar, kurallar ve âdetler benimse-
nir ve muhafaza edilir. 

İlk yöneticiden sonra gelen yöneticide, doğuş-
tan ve çocukluğundan itibaren bu on iki özelliğin 

1 Farabi, kitabın ilgili bölümünde, yöneticinin 
bahsedilen bu özelliklerden dışında, beden sağlığı, 
yetkin idrak, güçlü hafıza, parlak zekâ, güçlü retorik, 
bilgi severlik, ihlaslı olma, arzularını denetleyebilme, 
onurlu olma, dünyevi varsıllığa yüz vermeme, adaletli 
olma, azimli ve cesur olma gibi on iki özelliğe sahip 
olması gerektiğini detaylı olarak anlatır. 

bir araya gelmesi ve büyüdükten sonra da onun 
aşağıdaki altı özelliği temayüz etmesi gerekir: a) 
O, bir filozof olmalıdır. b) İlk yöneticilerin şehir 
için vazettikleri, şehri kendileriyle yönettikleri 
kanunları, kuralları, usulleri bilmeli, muhafaza 
etmeli, bütün fiillerinde bu yöneticilerin izinden 
gitmelidir. c) Eskilerin kanunlarını kaydedilmemiş 
olduğu bir konuda, onların yollarını izleyerek yeni 
kanunlar çıkarsama, koyma (istinbât) konusunda 
üstün olmalıdır. d) İlk yöneticilerin kendileriy-
le ilgili olarak herhangi bir kanun koymalarının 
mümkün olmadığı, onlardan sonra herhangi bir 
zamanda ortaya çıkan olaylar ve şeyler hakkında 
doğru hüküm vermek üzere akıl yürütme gücüne 
ve üstün pratik akla (raviyya) sahip olmalıdır. e) 
İlk yöneticilerin kanunlarıyla kendisinin onların 
yolunu izleyerek çıkarmış olduğu yeni kanunlar 
konusunda halkı sözle aydınlatma, onlara kıla-
vuzluk etme üstünlüğüne sahip olmalıdır. f) İster 
hizmetkâr ister yönetici savaş sanatları söz konu-
su olsun, her ikisinde de usta olarak savaş fillerini 
gerçekleştirmek için bedenen sağlam olmalıdır. 

Eğer bütün bu şartları kendisinde bir araya ge-
tiren tek bir kişi bulunmaz da biri sadece filozof 
olan, diğeri ise geri kalan şartları yerine getiren iki 
kişi bulunursa, onların ikisi bu şehrin yöneticisi 
olacaklardır. Eğer bu şartlar, felsefe birinde, ikinci 
özellik ikinci bir insanda, üçüncü özellik üçüncü 
bir insanda, dördüncü özellik dördüncü bir insan-
da, beşinci özellik beşinci insanda, altıncı özellik 
altıncı bir insanda olmak üzere farklı insanlar ara-
sında dağılmış ise ve bütün bu insanlar birbirle-
riyle anlaşmış olurlarsa, onların hepsi birlikte en 
üstün yöneticiler olacaklardır. 

Ancak herhangi bir zamanda eğer felsefe, yö-
netimin bir parçası olmaktan çıkarsa, bütün diğer 
şartlar bu yönetimde mevcut olsa bile, erdemli şe-
hir hükümdarsız kalmış olacak, şehrin yönetimi ile 
meşgul olan kişi bir hükümdar olmayacak, şehrin 
halkı helâk olma tehlikesiyle karşı karşıya kala-
caktır. Eğer bu şehrin fiili yöneticisine bağlı olacak 
bir filozof bulunmazsa, belli bir müddet sonra o 
şehir helâk olmakta gecikmeyecektir.

Kaynak:
Fârâbî, İdeal Devlet-El-Medinetü’l Fazıla, Çeviri: 

Ahmet Arslan, Divan Yayınları.

El-Medinetü’l 
Fâzıla
“Mükemmel Toplumlar ve Mükemmel Yönetici” 1

Fârâbî
Alıntılayan: Sadık Acar

1 Fârâbî, İdeal Devlet-El-Medinetü’l Fazıla, Çeviri: Ahmet Arslan, 
Divan Yayınları, V. Kısım, s.97-116
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İnsanın en büyük hayal kırıklığı yaşamı boyunca inşası ile uğraştığı 
her şeyin hiç beklemediği bir anda, aniden sonlanmasıdır. Geleceğe 
dair hayaller kuran ve bir düzen belirleyerek hayatını idame ettiren 

insan için tek gerçek olan ölümle karşılaşmak onda büyük bir şok etkisi 
yaratmaktadır. Varoluşundan bu yana, ister bilinçli olsun ister bilinçsiz, 
insanın bir gayesi vardır, o da hayal kırıklıklarını ve şok etkilerini ortadan 
kaldıracak bir ölümsüzlük formülü bulmaktır. Bugün sembolik ve gerçek 
ölümsüzlük anlayışları olarak felsefi temellendirmelerle kabul görmüş 
ölümsüzlük çeşitleri, insanları tatmin eden nitelikte değildir. Öyle ki bu 
ölümsüzlük çeşitleri kelimenin tam karşılığı olan ölmemek anlamına gel-
memektedir. Ölüm sonrası, yeniden bir yaşama dair ölümsüzlük düşünle-
rine dayanan doktrinlerdir. Öldükten sonra ne olacağına dair herhangi bir 
tecrübenin olmaması insanları dini ve felsefi tüm otoritelerin vaat ettiği 
ölümsüzlük anlayışlarının aksine kendi çalışmaları sonucu elde edecek-
leri bir ölümsüzlük arayışına yönelmelerine neden olur. Bugün tıp ve bi-
lim dünyasında meydana gelen birçok çalışma işte bu arayışın ürünüdür. 
Hibernasyon, yapay zekâ, transhümanizm ve teknolojik ölümsüzlük bu 
çalışmaların en iyi örnekleridir. 

Söz konusu kavramlar açıklanacak olursa; “hibernasyon” (hibernation), 
Latince hibernus kelimesinden gelir ve “kış uykusu” demektir. Hibernasyon 
iki tiptir: doğal hibernasyon (doğal kış uykusu), yapay hibernasyon (yapay 
kış uykusu) (Erdemir, 2011, s. 663). Doğal hibernasyon; kış aylarında bes-
lenme olanaklarının daralmasıyla birlikte herhangi bir kimyasal kullanımı 
olmaksızın hayvanların kış uykusuna yatmalarıdır. Bu süre zarfında; hare-
kette ve nabızda azalma, vücutta depolanmış olan karbonhidrat kullanımın-

Bir Ütopya Olarak
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da azalma, protein kullanımında artış, solunumun 
yavaşlaması gibi fonksiyonel değişimler meydana 
gelmektedir. Yapay hibernasyon (yapay kış uyku-
su) ise nörolojik ilaçlar verilmiş hastanın genel so-
ğutmasıyla meydana gelen durumdur. 1798’de Dr. 
James Curie, soğuk suda bekletilen bir insan orga-
nizmasındaki değişimleri inceledi. 1905’e gelindi-
ğinde yapay hibernasyon kavramı bugünkü şekliy-
le Simpson ve Herring tarafından ilk kez kullanıldı. 
1923’de Dogliotti Frazer travmatik şoklarda deri 
altı morfin uygulamasıyla metabolik faaliyetlerde 
azalma elde ederek yavaşlamış hayatla tedaviye 
ulaşmayı amaçladı. Alanla ilgili çalışmaların ilerle-
mesiyle birlikte kanamaların fazla olduğu, ani şok 
durumlarındaki olumsuz etkileri en aza indirmek 
için beden ısısı azami seviyeye indirilerek tıp ala-
nında operasyonlar gerçekleştirildi (Erdemir, 2011, 
s.663-664). Öyle ki hibernasyon “devasız bir has-
talığa yakalanan bir kişinin öldükten sonra dondu-
rulması için de kullanılabilecek bir metot olarak 
görülmüştür” (Erdemir, 2011, s.665). Metot birçok 
tartışmalara sebebiyet verse de ilk kez Amerika’da 
1964’de “dondur, bekle, canlandır” prensibiyle in-
san dondurma merkezi (Ölümsüzlük Derneği) ku-
rulmuştur. İnsan bedenindeki dondurma, hayvan-
ların kış uykusundan daha tehlikelidir. Çünkü “kış 
uykusuna giren hayvanlarda narkoz hali yoktur, bir 
tehlike karşısında, hayvan, hibernasyondan çıkabi-
lir” (Erdemir, 2011, s.663). Oysa insan kendi isteği 
ile hibernasyondan çıkamaz. Ayrıca insanı, hücre 
yapısı nedeniyle dondurma durumu çok zor bir iş-
lemdir. Biz işlemin bilimsel yönünden bahsetmeye 
yetkin olmamamız sebebiyle konuyla ilgili ayrın-
tıya girmemeyi tercih ediyoruz. Fakat şunu belirt-
meliyiz ki, işlemi gerçekleştirmek isteyen bireyden 
geniş çaplı izinler alınarak kişinin ölümünün he-
men ardından hücreler henüz canlı iken dondurma 
işlemi gerçekleştirilmektedir. Hastalığın tedavisi 
bulunduğu takdirde kişi tekrar canlandırılacaktır. 
Ancak bugün hiçbir donuk ölmüş canlandırılma-
mıştır. Bunun için hem tıp dünyası açısından hem 
de etik açıdan çalışmalar devam etmektedir, zira 
durum etik boyutlarda da problemler içermektedir. 
Söz konusu problemler, tıp dünyasındaki geliş-
melere ve hastalıklara çare bulma ile paralel ola-
rak gidildiğinde donuk ölmüşlerin canlandırılması 
muhtemeldir. Bu canlandırma gerçekleştiğinde 

etik sorunlar gün yüzüne çıkar. Donuk ölmüşlerin, 
dondurulmadan önceki toplumun sosyal yapısının 
paradigmalarıyla, canlandırıldıkları günkü değer-
ler farklılaşacaktır. Öyle ki, hali hazırda yaşayan 
insanlar bile hızla değişip dönüşen dünya algısın-
da etik problemlerle başa çıkamamaktadır. Kaldı 
ki donuk ölmüşler yeni değerlere adapte sorunları 
yaşamasın.

Henüz ölü donmuşların canlanması ile ilgili bi-
lim ve teknoloji seviyesine ulaşılmamış olmanın 
verdiği bir tedirginlikten olsa gerek, insan organiz-
masının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Bu çalışmaların adı transhümanizm-
dir. “Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel 
yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hasta-
lanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen 
yönlerin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji 
ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren, 
uluslararası bir entelektüel ve kültürel hareket-
tir.” 1 Bu hareketin temelinde felsefi bir akım olan 
hümanizm yer almaktadır. “Hümanizm, insanın 
değerini kabul eden; onu her şeyin ölçütü olarak 
tanımlayan, insanın doğasını, yetilerini ölçüsünü 
(sınırlarını) ya da ilgilerini konu edinen bir felse-
fedir” (Abbagnano, 1992, s.763). “Bir açıdan ba-
kıldığında transhümanizm, hümanizmin bir sonraki 
adımı olarak görülebilir.” 2 İnsan, üst-insana dönü-
şecektir. Çünkü insanın ölümsüzlüğe ulaşması için; 
zekâ seviyesinde artış ve hayatta kalma mücadelesi 
içinde evrenin bugün henüz ulaşılmamış noktaları-
nı keşfetmesi gerekmektedir. Bunun için de şu an 
bulunduğu durumdan bir üst seviyeye ulaşmalıdır. 
Bu seviyeye ulaştığında insandan; “uzayda koloni-
ler kurması, süper zeki makinelere dönüşmesi, fi-
ziksel varlığından sıyrılarak sanal gerçeklikte yeni 
bir hayata yelken açması gibi özellikler beklenmek-
tedir”. 3 Böylesi bir dönüşüm için teknolojik olarak 
insan desteklenmelidir. Buradaki destekten kas-
tımız, insan organizmasının dışında yapay olarak 
üretilmiş ve organizmaların yerine geçecek olan 
teknolojik uzantılardır. Her bir ilerleme ve düşünce 
bir sonraki kavram ve bunun getirisi olan ürünle-
ri doğurmaktadır. Transhümanizm kendini var et-

1 http://www.medikalakademi.com.tr/biyoteknoloji-ve-insan-
haklari-transhuemanizm-hukuk-alanina-nasil-girfi/,26.02.16
2 http://her-an.org/2012/11/transhumanizme-giris-1/
3 http://her-an.org/2012/11/transhumanizme-giris-1/

mesi açısından yapay zekâ teknolojisini meydana 
getirmiştir. Bu teknoloji daha önce bahsetmiş ol-
duğumuz diğer iki kavramdan farklı olarak bugün 
kavramın karşılığını yansıtan teknolojik ürünlerin 
icadını gerçekleştirmiş durumdadır. 

Bugünkü birçok bilimsel araştırmanın başlan-
gıcı sayılan 2. Dünya Savaşı yapay zekâ tekno-
lojisinin de başlangıcı sayılsa da “yapay zekânın 
ciddi bir araştırma dalı olarak ortaya çıkması 
ABD’de Darmouth Koleji’nde 1956’da yapılan 
‘Yaz Araştırmaları’ projeleridir. Bu toplantıda o 
zamana kadar geliştirilmiş olan bilgiler sistemleş-
tirildi ve bu çalışmaya yapay zekâ adı da Amerikalı 
bilim adamı John McCarthy tarafından aynı top-
lantıda önerildi” (Doğan, 2002, s.44). Peki, nedir 
yapay zekâ? Bu konuda birçok tanım mevcut olsa 
da “kabaca; bir bilgisayarın ya da bilgisayar dene-
timli bir makinenin, genellikle insana özgü nitelik-
ler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkart-
ma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme 
gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri ye-
rine getirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır” 
(Nabiyev, 2005, s.33). Burada önemli bir ayrıma 
dikkat çekmek gerekmektedir. Her teknolojik alete 
ya da robota yapay zekâ diyebilir miyiz? Örneğin 
evlerimizdeki çamaşır makinesi yahut karıştırıcı, 
yapay zekâ örneği midir? Elbetteki her robot yapay 
zekâ olarak nitelendirdiğimiz robotlardan değildir. 
“Robotlar genellikle üç gruba ayrılır: kendi kendi-
lerini uyarlayamayan birinci kuşak robotlar, çev-
resini algılamaya yönelik en az bir alıcısı bulunan 
ikinci kuşak robotlar, kendi kendini uyarlama im-
kânı sağlayan bir yapay zekâyla donatılmış üçüncü 
kuşak robotlar. Bu robotlar serbest hareket edebil-
mektedirler” (Nabiyev, 2005, s.723). İlk iki kuşak 
robotlar “yapmaları gereken işleri sıra ile durma-
dan tekrarlarlar ve ‘zekâları’ yoktur. Buna karşılık 
yeni kuşak robotlar; giderek çevrelerini algılamaya 
ve hareketlerini planlamaya yönelik ‘zekâ’ ile do-
natılmışlardır. Ancak burada tırnak içerisinde gös-
terilen ‘zekâ’ kavramının ne derecede bu kelimeyi 
hak ettiği tartışılır” (Nabiyev, 2005, s.721). Bu ko-
nuya daha sonra tekrar değinilecektir. 

İlk yapay zekâ cihazlarından biri, 1950’lerde ya-
pılmış, W. Grey Walter’in kaplumbağası idi. Bu ci-
haz pilleri bitinceye kadar yerde dolaşıp durur, son-

ra pillerini doldururdu. Pilleri tamamen şarj olun-
ca, fişini prizden çeker, odanın içinde yürüyüşüne 
devam ederdi” (Doğan, 2002, s.65). Bugün ise en 
çok tanınan yapay zekâ teknolojileri Turing testi ve 
Asimo’dur. Alan Turing’in 1950’de “bilgisayarlar 
düşünebilir mi?” sorusuyla hazırladığı bir maka-
lede bir taklit oyunu önerdi (Nabiyev, 2005, s.83). 
Bu oyun daha sonra “Turing Testi” olarak uygulan-
maya başlandı. Uygulama genel yapısı itibariyle 
bir insanın görmediği iki kişiye sorular yöneltmesi 
üzerine kuruluydu. Soru yöneltilenlerden biri in-
san, diğeri ise yapay zekâya sahip robottu. Sorular 
daha önceden belirlenmiş ve cevaplar ayrım anla-
şılmasın diye yazılı olarak ekranda belirmekteydi. 
Eğer bilgisayar insan olduğuna dair karşısındaki 
insanı ikna ederse oyunu kazanmış oluyordu. Tabi 
ki bu oyun, makinelerin zeki olduklarının ispatı 
sayılmasa da teknolojinin ulaşabildiği seviyenin 
ne kadar ileride olduğuna dair kanıtlardan biriy-
di (Nabiyev, 2005, s.84). Asimo ise; “120 cm’lik 
boyu ve 52 kg ağırlığında olup aldığı enerjiyle 30 
dakika kadar ayakta kalabilmektedir. Asimo, ko-
nuşanı kısmen anlamakta, sesli birtakım istekleri 
yerine getirmekte, dans edebilmekte ve kablosuz 
olarak yürüyebilmektedir” (Nabiyev, 2005, s.730). 
Japonya’nın ulusal müzesinde sekreter ve kılavuz 
olarak çalışan robot yapay zekâ uygulamalarının en 
iyi örneği olarak insanlığın hizmetine sunulmuştur. 
Fakat Asimo bile tam otonom değildir (Nabiyev, 
2005 s.730). Öyle olmasına rağmen yapay zekâ 
birçok yönden insana tercih edilmektedir. 

Yapay zekânın tercih edilme nedenleri şu şekil-
de sıralanabilir: “Yapay zekâ daha fazla kalıcıdır, 
yapay zekâ kolaylıkla kopyalanabilir ve geniş kit-
lelere yayımlanabilir, yapay zekâ doğal zekâdan 
daha ucuza elde edilebilir, yapay zekâ bir bilgisa-
yar teknolojisi olarak bütünüyle tutarlı sayılabilir, 
yapay zekâ belgelenebilir” (Doğan, 2002, s.61). 
Oysa insan zekâsı programlanmadığı için çabuk et-
kilenebilen, önceden neler yapabileceğinin tahmini 
zor ve pahalı olmak gibi birçok farklı özelliklere 
sahiptir. (Doğan, 2002 s.63). Fakat bugün hali ha-
zırda insanı birebir kopyalayabilen bir yapay zekâ 
üretimi mevcut değildir. Öyle ki, olacağına dair 
inanç da çok yüksek değildir. Zira insan beyni keşfi 
mümkün olmayan mucizevi bir kompleks haldedir. 
Bu mucize çözülse dahi “Dr. V. Grey Walter’in in-
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celemelerine göre, insan beynine benzeyebilen bir 
makinenin yapılabilmesi için 300 trilyon dolardan 
fazla para gerekmektedir. Böyle bir makinenin çalı-
şabilmesi için de 1 trilyon wattlık elektrik enerjisi-
ne ihtiyaç vardır. Yine de hiçbir makine insan bey-
ninin potansiyel gücünü aşamaz. Sayısal verilerden 
devam edecek olursak bunun en iyi örneği, dört 
yaşındaki bir çocuğun evin mutfağıyla ilgili olarak 
bildiklerini en gelişmiş bilgisayarın içine sığdıra-
mazsınız. Beyin gerçekte kendi başına küçük bir ev-
ren” (Doğan, 2002, s.35-36). Tam da bu sebepler-
den dolayı olsa gerek ki teknoloji insana benzeyen 
robotlar yahut insanın tüm organlarının yapaylarını 
üretse bile insanı tam manasıyla elde edebilecek bir 
üretim gerçekleştiremeyecek. İşte teknolojik ölüm-
süzlük vaadi tüm bu imkânsız inanışlara karşı in-
sanlara yeni bir bilimsel yol göstermedir. 

Teknolojik ölümsüzlük; insanın belli bir yaşam 
süreci boyunca edindiği zihinsel ve bedensel bece-
rilerin aşama aşama bir robota veya bir bilgisayara 
aktarımı sonucu elde edilmesi hedeflenen sonsuz 
yaşam biçimidir. Kısacası insan beyninin yapay 
zekâ üretimi olan bir robota aktarımı ile elde edile-
cek yaşam formudur. Elde edilecek diyoruz, çünkü 
böylesi bir yaşama biçimi henüz dünya üzerinde 
gerçeklik kazanmış durumda değildir. Biz tam da 
bu sebepten ötürü konuyu bir ütopya olarak değer-
lendirmeyi tercih ettik. Ütopyanın; “gerçekleşme-
si olanaksız görünen tasarım” (Timuçin, 2004, s. 
488) tanımının aksine konuyla ilintili olarak “belli 
birtakım akli ve ahlaki ilkelere, insan ve tarih kon-
sepsiyonlarına dayanarak ya da birtakım teknolo-
jik imkânlar tasarlamak suretiyle, insani varoluşun 
mümkün en iyi şeklinin gerçekleşmesini sağlayacak 
alternatif dünyalar ortaya koyan eleştirel ve yara-
tıcı bir düşünce” (Cevizci, 2005, s. 1684), tanımı-
nı kullanmayı uygun bulduk. Bu tanım ulaşılması 
mümkün olmayan bir dünya tasarımının aksine 
mevcut sorunlardan hareketle kötü ve bozuk olan 
düzenin düzeltilmesi amacını yansıtması bakımın-
dan, insani yaşam standartlarının yükseltilmesini 
yine insanın rasyonelliği sayesinde olabileceğinin 
vurgusunu yapar. 

Teknolojik ölümsüzlük, insanların bedenleri-
nin yaşlanması ve çürümesi sorunundan hareketle 
bu sorunu teknolojinin de yardımıyla ortadan kal-

dırarak kişiyi ölümsüz kılmayı amaçlar. Üstelik 
bu amaç sanılanın aksine uzun yıllar sonra değil, 
otuz yıl gibi kısa bir süre içerisinde gerçeklik ka-
zanacaktır. New York’da düzenlenen “Küresel 
Gerçekler Kongresi 2045”de Raymond Kurzweil 
ve Dmitry Itskov’un iddiaları tam da bu şekilde-
dir. Raymond Kurzweil’a göre; “Teknolojik geliş-
melere bağlı olarak, insanlığın daha büyük ısrar 
ve iştahla cevabını aradığı ‘ölümsüzlük’, dijital 
dünyada gerçek olacak.” (...) Her yıl kaydedilen 
teknolojik gelişme oranına bakıldığında, 2045’e 
gelindiğinde, teknolojinin insan beynini aşacağını 
savundu. Bu sayede zekâ seviyemizin milyarlarca 
kat artacağını belirten Kurzweil, insan beyninin, 
tam anlamıyla bilgisayarlara yüklenebileceğini ve 
insanlığın dijital olarak ölümsüz olacağını ifade 
etti. Bu ölümsüzlük bedensel bir ölümsüzlük de-
ğil de zihinsel bir ölümsüzlüktür, çünkü amaç da 
zihnin işlevlerini makineye aktarmaktır. 4 Bu iddia 
yıllar sonra birileri tarafından gerçekleştirileceğine 
inanılan bir iddia olmanın aksine 2011 yılından iti-
baren üzerine çalışılan bir konunun söze gelimidir. 
Dmitry Itskov, 2011’in Şubat ayında “Russia 2045 
Social Movement and Immortality Corporation”ı 
(Rusya 2045 Sosyal Hareketi ve Ölümsüzlük 
Şirketi) kurdu. “Şirket; insanın ömrünü ve kabi-
liyetlerini radikal şekilde artırmak için sibernetik 
teknolojilerin geliştirilmesi ve yeni bir insani pa-
radigma inşa edilmesi” amacıyla kurulmuştur. 5 
Bu yeni paradigma “mekanik bir bedenin inşası-
nın ötesinde insanlığı entelektüel, ahlaki, fiziksel, 
zihni ve spiritüel gelişimine yön verecek yeni bir 
teknoloji, değerler ve dünya görüşü sistemi ortaya 
çıkaracak.” 6 

Şirket dört aşamalı bir süreç halinde bu ölüm-
süzlüğe ulaşılacağını hedeflemektedir. İlk aşama, 
2015-2020 yılları arasında beyin kontrolü ile yöne-
tilen insan vücutlu robot kullanımı; ikinci aşama, 
2020-2025 yılları arasında ölen insanların beyninin 
avatarlara (yapay zekâ) aktarımı; üçüncü aşama ise 
2030-2035’de ölen insanın tüm kişiliği yapay bir 
beyin sayesinde avatara transfer edilebilmesi ola-
cak. Böylece herkese sibernetik ölümsüzlük yolu 

4 http://www.gazetevatan.com/olumsuzluk-cok-yakin--547559-
dunya/, 26.02.16
5 http://her-an.org/2013/05/2045-inisyatifinin-olumsuzluk-projesi/
6 http://her-an.org/2013/05/2045-inisyatifinin-olumsuzluk-
projesi/#sthash.Ep8aiuvD.dpuf, 26.02.16

açılmış olacak, insan da zaten baştan aşağı dönüş-
müş olacak. 2040-2045 arasında hologram şeklin-
de avatar (nam-ı diğer yapay ruh) ile yeniçağ baş-
layacak. Her şekle girebilecek, maddeden bağım-
sız (bir nevi ana merkeze bağlı) hologramlar artık 
gerekirse gezegenlere, uzaya, her yere gidebilecek, 
her istenilen şekle girilebilecektir. 7 Belli aşamala-
rın nasıl gerçekleşeceğine dair fikir yürütmek zor 
olmayacak. Zira bugün insan kontrolünde yapay 
zekâya sahip robotları günlük yaşamımız içinde 
kullanıyoruz. Diğer aşamaların nasıl olacağına dair 
fikirlerimizi ise bilim kurguya borçluyuz. 

Tüm aşamaları ele almak elbette ki bu çalışma-
nın kapsamından daha geniş bir çalışmayı gerek-
tirmektedir. Biz bu sebeple çalışmamızda yalnızca 
ikinci aşamayı ele alacağız. Çünkü ölen bir insanın 
beyninin nakledilmesiyle ilgili akıllarda beliren 
soruların cevapları bulunmadan diğer aşamaları 
konuşmak anlamsız olacaktır. Beyin transferi nasıl 
gerçekleşecek? Transferin gerçekleşmesiyle ölen 
kişi ile transfer sonrası kişi aynı olacak mı? Kişi/
benlik dediğimiz şey yalnızca beyinden mi ibaret-

7 http://her-an.org/2013/05/2045-inisyatifinin-olumsuzluk-
projesi/#sthash.Ep8aiuvD.dpuf, 26.02.16

tir? Sonuç olarak insansı özelliklere sahip yapay 
zekâ üretimi amaçlanan bir projede avatarın kendi 
benliğini fark etmesiyle diğer kişinin ölümü ye-
niden gerçekleşmiş olmaz mı? Bu ve bunun gibi 
sorunlar teknolojik ölümsüzlüğün felsefi temelde 
tartışılması gereken sorunları içinde yer alır. 

Beyin transferi ilk anlamda tahayyül edilen-
den farklı olarak beyindeki nöronların bir robot 
ya da bilgisayara aktarılmasını amaç edinir. Söz 
konusu transferin ne şekilde olacağına bakılırsa: 
“Beynimizdeki her bir nöronu, bir robot içindeki 
bir transistörle değiştirecek bir beyin operasyonu 
geçirerek. Operasyon biz, beyni olmayan bir robo-
tun bedeni yanda yatarken başlar. Bir robot cerrah, 
beynimizdeki her bir gri madde topağını alır, her 
bir topağın transistör-transistör ikinci bir kopyası-
nı yapar, nöronları transistörlere bağlar ve transis-
törleri çıkarılan her bir nöron topağı elden çıkarılır. 
Bu nazik operasyon gerçekleştirilirken, bilincimiz 
tamamen açıktır. Beynimizin bir parçası eski be-
denimizin içindedir, ama diğer parçası, transis-
törlerden yapılmış olarak, yeni robot bedenimizin 
içindedir. Operasyon bittiğinde, beynimiz tamamen 
bir robotun bedenine transfer edilmiş olur. Yalnızca 
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robot bir bedene değil, bir robotun bize sağlayaca-
ğına da sahip oluruz. Bu şeklen mükemmel olan sü-
per-insan bedenler içindeki ölümsüzlüktür” (Kaku, 
2016, s.149-151). Beyin nakilleriyle ilgili ilginç 
varsayımları olan Sydney Shoemaker’ın kullandığı 
bir örnekte bir insan beyni başka bir insan beyniyle 
yer değiştirmektedir. İsimleri Brown ve Robinson 
olan iki kişi beyin tümörü hastalığına sahiptir. Bu 
hastalığın tedavisi esnasında ikisinin de beyinleri 
yerlerinden alınmıştır. Fakat geri yerleştirilirken 
kişiler arasında karışıklık olmuş ve beyinleri farklı 
yerleştirilmiştir. Brown ameliyat sonrası ölmüştür. 
Ama Brown’un beynine ve Robinson’un bedenine 
sahip olan kişiye, uyandığında kim olduğu sorulun-
ca Brown diye cevap verir. Ayrıca Brown’un eşini 
ve ailesini tanımakla kalmayıp tüm eski yaşantısıy-
la ilgili ayrıntıları da hatırlamaktadır. Robinson’a 
dair ise hiçbir şey hatırlamamaktadır (Aktürk, 
2014, s.79-80). Fakat bu durum başta da söyledi-
ğimiz gibi yalnızca bir varsayımdır. Teknolojik 
ölümsüzlüğün de tıpkı bu örnekte olduğu gibi beyin 
transferi ile yok olan beden yerine mekanik bir be-
denle ölümsüzlüğün sağlanacağı düşünülmektedir. 
Bu düşüncenin indirgemeci yaklaşımın sorunları 
olduğu aşikâr. Transferde sağlanacak olan aktarım 
kişiyi kişi yapan ben ya da ruhu yok sayarak ma-
teryalist bir tutum sergilemektedir. Bu tutum biz-
lere meşhur Theseus paradoksunu hatırlatmaktadır. 
Kral Theseus, gemisiyle sayısız savaşa giriyor ve 
girdiği savaşlardan da zaferle ayrılıyor. Girit’ten de 
muzaffer dönen Theseus’un gemisi Atina’da hatıra 
olarak uzun süre muhafaza ediliyor. Gel zaman git 
zaman, gemi eskiyor. Önce dümeni, sonra çapası 
falan derken tüm gemiyi söktürüyor kral, yeni par-
çalar taktırıyor. Bir yandan da yanındaki ustalar, 
sökülen parçalardan bir gemi daha yapıyorlar. Peki, 
hangi gemi Theseus’un gemisidir? (Aktürk, 2014, 
s.71). Bu örneği teknolojik ölümsüzlüğe uyarla-
yacak olursak ben hangi bedendedir? Bir tarafta 
beynin olmadığı, fakat bugüne değin bütün tecrübe 
ve hatıraları barındıran eskimiş ve belki bozulmuş 
bir vücut, diğer tarafta yenilenmiş, sağlam ve hatta 
daha iyi olan ve beyni içine yerleştirdikleri bir vü-
cut. Ben, bedenden daha üst bir şeydir. Çünkü “ben 
ellerimle tuttum, ayaklarımla yürüdüm, dilimle 
konuştum kulaklarımla işittim, bütün bu nesnele-

ri hayal ederek tefekkür ettim. Böylece biz biliriz 
ki, insan bazı idrak ve fiilleri birleştirerek belli bir 
varlığa sahip olmuş oldu. Aynı zamanda bu idrak 
ve aksiyonlarının bedenle birleşmediğini de biliriz. 
Çünkü insan kulağıyla görmez, gözüyle işitmez el-
leriyle yürümez ayaklarıyla tutamaz. Ancak o bütün 
bu şeylerle birleşen kavramlar ve ilahi aksiyonlara 
sahiptir. Bu yüzden kişi kendi kendine ben diyerek 
bedeninin parçalarının bütünden farklı olduğuna 
işaret eder. Ben, bedenin üstünde bir şeydir” (El-
Ehvany, 1995, s.299). Bu bakımdan bedenin tek 
bir parçası olan beynin aktarımı sonucu ben’i elde 
etmiş olamayız. Oysa materyalist yaklaşıma göre 
“kişi kavramı fiziksel unsurlara referansla açıkla-
nabilecek bir kavramdır. Bedenden bağımsız ve sü-
reklilik gösteren bir ruhun varlığını kabul etmeyen 
materyalist yaklaşıma göre ruh bilimsel gerçekler-
le çelişen bir hadise olup elverişsiz bir postulattır. 
Bu yaklaşımlar nihayetinde zihinsel hadiselerle 
özdeşleştirdikleri için kişi olmanın da fiziksel te-
melli olduğunu savunmaktadırlar” (Aktürk, 2014, 
s.67). Buradaki sorun ise teknolojik ölümsüzlüğün 
materyalist bir yapı sergilemesine rağmen vücutta 
meydana gelen değişimin zamansal süreçteki de-
ğişimden farklı olarak vücudun tamamen değiş-
mesidir. Birinin beş yaşındaki hali ile yirmi beş 
yaşındaki halinin aynı olmamasına karşın o kişinin 
hep aynı kişi olduğunu bilmekteyiz. İşte bu bah-
sedilen vücuttaki değişim, zamansal bir değişim-
dir. Teknolojik ölümsüzlüğün ruhu materyalist bir 
yapıya indirgeyerek bedenin ben’i var ettiğini var 
sayması başlı başına bir sorunken bedenin tama-
men değiştirilmesi, materyalist yaklaşımdan farklı 
olmasıyla da ayrı bir sorun oluşturur. Bu sorunların 
daha net anlaşılması için felsefe tarihinde tartışıl-
mış olan ruh ve beden düalizmine değinerek ben’i 
neyin var ettiğine bakılması gerekmektedir.

Kişinin doğasını bütünüyle fiziksel bileşenler-
le açıklayan materyalist yapının aksine düalizm, 
insanın fiziksel olan beden ve fiziksel öğeler içer-
meyen ruh denilen iki kısımdan oluştuğunu iddia 
eder. İnsanın birbiriyle ilişki içerisinde olan ruh ve 
bedeni, ontolojik olarak birbirinden farklı iki özel-
liği olmasına rağmen, bu iki özelliğin toplamının 
“ben” olduğu düalistlerin temellendirmeye çalış-
tıkları şeydir (Aktürk, 2014, s.50-51). Descartes 

ve biraz daha geriye gidildiğinde Platon düalizmin 
en önemli temsilcileri sayılmaktadır. Her ikisi de 
ben denilen şeyin değişime uğramayan ruh oldu-
ğunu iddia ederler. Bu sebeple düalizm, materya-
lizmin karşısında kişinin doğasını ruha indirgemiş 
sayılmaktadır. Oysa düalistlerin de kendi içlerinde 
görüş bakımından ikiye ayrıldıkları genelde gör-
mezden gelinir. Platon ve Descartes bu görüş ay-
rılığında bir taraf ise; Swinburne, Aquinas ve onlar 
gibi düşünenler diğer taraftır. Onlara göre bedenin 
ben’in bir parçası olmadığı iddiası yanlış bir iddi-
adır. Swinburne, “Ruhun beden ile olan birleşime 
zorunlu bir durum olmamakla birlikte ruh, ey-
lemlerini gerçekleştirmek için fiziksel bir zorun-
luluk olarak bedenle bir bağ kurmak zorundadır. 
Böylece ruhun varlığı zorunlu olarak bedene bağlı 
olmadığı halde eylemlerini gerçekleştirmek için bir 
bedene ihtiyaç duymaktadır,” demektedir (Aktürk, 
2014, s.55). 

Ruhun ne olduğu veya var olduğuna dair ispat-
ların zor olduğu elbette ki bilinmektedir. “Genelde 
duygu, his ve düşüncenin ait olduğu zihinsel işlev-
ler ruha ithaf edilmektedir. Başka bir deyişle, zi-
hinsel olguların gerçekleşmesi ancak zihinsel bir 
varlığa referansla açıklanabilir. Nasıl ki fiziksel 
hadiselerin kaynağı, insan bedeni gibi maddi par-
çacıklar ise, zihinsel hadiselerin kaynağı da mad-
di olmayan şeylerdir. Fiziksel hadiselerin fiziksel 
mekânda gerçekleşmesi gibi zihinsel hadiselerde 
zihinde meydana gelmektedir. Bu anlamda ruh zi-
hinsel olgulara kaynaklık eden özne olarak ifade 
edilirken, beden de fiziksel hadiselerin gerçekleşti-
ği yer olarak ifade edilebilir” (Aktürk, 2014, s.40). 
“John Hospers’ın da dediği gibi, insanın zihin ve 
beden olmak üzere birbirleriyle etkileşim içinde 
olan iki farklı kısımdan oluştuğunu kabul etme-
miz gerekir” (Aktürk, 2014, s.40). Çünkü: “Ben 
masamdan bir kitap alınca, bu hareketim tek ve 
bölünmezdir. Benim bu hareketim de bedenim ve 
zihnimin payları arasında bir çizgi çizmek imkân-
sızdır” (Korlaelçi, 1995, s.40). Sonuç olarak “Ben: 
İsteme ve hissetme kadar düşünmeyi de içine alan, 
insan tarafından yaşanmış hakikatlerin tümüdür” 
(Korlaelçi, 1995, s.31). 

Peki, beyin aktarımı gerçekleşince avatar dü-
şünmeye başlayacaksa –iddia edilen bu–, hissede-

bilecek durumda da teknolojik olarak yeterli düze-
ye getirilecekse, burada bizim ortaya koyduğumuz 
ruhu yok saymanın dışında başka sorun kalmıyor 
mu? Asıl ve en önemli sorun, aktarım sonucu or-
taya çıkacak olan ben ile daha önceki ben’in aynı 
olup olmayacağı. Yani kişisel özdeşlik problemi. 
Özdeşlik kelime anlamı olarak; “Bir şeyin kendisi 
olup başkası veya başka bir şey olmamasıdır. Başka 
bir ifadeyle birbiriyle özdeş veya aynı olan iki şe-
yin olmamasıdır” (Aktürk, 2014, s.29). O halde 
kişi nedir dediğimizde yukarıda gösterildiği üzere 
kişi, ruh ve beden olmak üzere iki doğası olan bir 
varlıktır (Aktürk, 2014, s.16).

Kişisel özdeşliğin temel problemi ben dediğimiz 
şeyin kesintisiz bir süreklilik içermesi gerektiğidir. 
Bunun nasıl olacağına dair yaklaşımlar bedenin sü-
rekli olduğunu savunanlar ve ruhun sürekli olduğu-
nu savunanlar olarak daha önce bahsedildiği gibi 
iki gruba ayrılmaktadır. Konular arası tekrardan 
kaçınmak için zaten teknolojik ölümsüzlüğü vaat 
edenlerin ruhu hiçe saydıklarını göz önüne alarak 
ruhun kalıcılığını savunan görüşten bahsetmekten 
kaçınıyoruz. Burada ele almamız gereken konu ise 
kişiye bir beden vaat etmeleri bakımından bedensel 
özdeşliktir. Teknolojik ölümsüzlükte ortaya çıka-
cak olan yapay zekâ ve kişiye ait beynin bir ara-
ya gelmesiyle oluşan ben’in transfer öncesi ben’le 
özdeşlik sağlayıp sağlamayacağıdır. Bedensel öz-
deşliğe karşı geliştirilen en büyük eleştiri, bedenin 
zaman içerisinde gözle görülen değişikliğe tâbi ol-
masının paradoksal yapısıdır. Öyleyse beden nasıl 
olur da ben’i oluşturur? Materyalist yaklaşım, daha 
önce de söz edildiği gibi fiziksel yapıda benzerliğin 
ben’i oluşturduğunu savunur. 

Materyalist yapının savunduğu bedensel özdeş-
likte “sözgelimi t2 zamanındaki p2 şahsının t1 za-
manındaki p1 şahsıyla aynı şahıs olması ancak ve 
ancak p2 şahsının p1 şahsıyla aynı bedene sahip 
olmasıyla mümkündür. Başka bir deyişle şu anda 
kendisiyle konuştuğumuz ve x diye isimlendirdiği-
miz kişinin geçen hafta kendisiyle konuştuğumuz 
ve x diye isimlendirdiğimiz kişiyle aynı olmasını te-
mel ölçütü bunların aynı bedene sahip olmasıdır” 
(Aktürk, 2014, s.68). Yani materyalistlere göre za-
man içerisinde meydana gelen değişime rağmen 
bedenin çoğunluğu bütünsel anlamda aynı kalmak-
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tadır. Bu bütünsellik onu ben yapandır. Zaten ben 
olmadığını öne sürdüğümüzde; Williams’ın söyle-
diğine cevap bulmamız gerekmektedir. Williams, 
“Kişi ile bedenini birbirinden ayırma düşüncesi 
bir çelişki içermektedir,” der (Aktürk, 2014, s.71). 
Nitekim bedenden ayrılması gereken şeyin ne ol-
duğu bilinmemektedir (Aktürk, 2014, s.73). Eğer 
bedenin özdeşliği kabul edilmeyecekse; öncelikle 
ayrılacak olanın ne olduğunun bulması gerekmek-
tedir. Bunun cevabı bulunmadığına göre; bedenin 
yok sayılması kişi özdeşliği düşüncesinden bütün 
içeriği kaldırır. Kısaca bedensel bir süreklilik ol-
maksızın bedensel özdeşlikten söz edilemez.

Bu felsefi görüş birçok eleştiriye maruz kalmış 
ve sorunlu bir görüş olmasına rağmen ruhu yok say-
dığımızda özdeşliği koruyacak tek unsurun beden 
olması zorunluluğundan dolayı teknolojik ölüm-
süzlüğün dayandığı tek görüş olarak kendini ko-
rumaktadır. Fakat burada en büyük sorun bedende 
zaman içinde meydana gelecek olan fiziksel değişi-
min aksine vücutta meydana gelecek olan komple 
değişimdir. Teknolojik ölümsüzlük vaat edenler, 
felsefi temelde hem ruhsal özdeşliği kabul eden bir 
tavırla hem de bedensel özdeşliği kabul eden bir 
tavırla hareket etmemektedir. Bu bağlamda özdeş 
olmayacağımız bir aktarım ben’in devamı olama-
yacağı için insan ölümsüzlüğe ulaşmanın çok uza-
ğındadır. Kaldı ki beyin aktarımı sonucunda beynin 
tüm çalışma işlevlerini yerine getirdiği varsayılsın. 
Burada robotun kendi benliğini fark etmesi gibi bir 
sorunla karşı karşıya kalındığında yine insan ölüm-
süzlüğe ulaşmayacak, ölümsüzlüğe ulaşmış olan 
yeni kişi yapay zekânın tam da kendisi olacaktır.

Teknolojik ölümsüzlük hakkında yapılan eleş-
tiriler ışığında bir farklı sorunun açıklanması ko-
nunun önemi bağlamında gereklidir. Sorunun or-
taya konması adına birkaç söylem geliştirilmelidir. 
Klasik ölümsüzlük de diyebileceğimiz ruhun ölüm-
süzlüğü anlayışında öte dünya olgusuyla açıklanan 
dirilişin var olduğu söylenmektedir. Söz konusu 
diriliş için maddi olan bedenden ruhun ayrılması, 
yani bedenli ölümünün gerçekleşmesi gerekmek-
tedir. Ruhun ölümsüzlüğü felsefi boyutta düşü-
nüldüğünde Sokrates’in Platon tarafından kaleme 
alınan konuşmalarında görülmektedir. Bu görüş, 

ahiret inancı temelinde ortaya konmaktadır. Fakat 
ahiretin semavi dinlerin zihniyetinden farklı olarak 
anlaşılması gerekmektedir. İslam düşüncesinde di-
riliş hakkındaki görüşler bedenli mi yoksa beden-
siz mi ya da bedenin nasıl ne şekilde olacağı çer-
çevesinde tartışılırken Platon’un eserlerinde böyle 
bir tartışmaya yer verilmeden Sokrates’in anlattığı 
ve Platon’un olgunluk dönemi eseri Devlet’te “er 
mitosu” olarak nakledilen yazıda bedenli bir diriliş 
söz konusudur. Çalışma için önemli olan ve dik-
kate değer nokta ise ölümsüzlüğün ölümden sonra 
olması gibi paradoksal bir yapıya sahip olması-
dır. Söz konusu paradoksal yapı elbette teknolojik 
ölümsüzlük için geçerlidir. Dini perspektiften ba-
kıldığında paradoks gibi görünen olgunun aslın-
da Tanrı’nın kudretini gösterdiği söylenmektedir. 
Ölerek ölümsüzlüğü elde etmek haşır ve neşir ola-
rak İslam’da yer almaktadır. Manası: “İnsanları 
yok ettikten sonra tekrar diriltmektir. Bu Allahu 
Teâlâ’nın kudretindendir. Yoktan var ettiği gibi var 
ettikten sonra, yok edip tekrar var etmeğe kadir-
dir” (Gazâli, 2015, s.293). Teknolojik ölümsüzlük-
te dirilişin sağlanması amacıyla zihinsel aktarımın 
gerçekleşmesi bedenin ölmesiyle meydana gel-
mektedir. Bu şekilde sağlanan ölümsüzlük, klasik 
anlamda düşünülen ölümsüzlükten farklıdır. Sorun 
bu noktada kendini ortaya çıkarır. Ruhun materya-
list bir yapıya indirgenmesinde dahi ölüm bir şekil-
de gerçekleşir ve ölüm bedenseldir. Zaten bedensel 
ölümle ruhun da öldüğü –ki ruh indirgeyici anlayış-
la yok sayılmaktadır– yani bir ölümsüzlüğün elde 
edilmesinin imkânsız olduğu böylece bir kez daha 
ortaya konmuş olur.

İnsanın ölümsüzlük arayışına duyduğu istek 
teknolojinin ve tıbbın gelişmesiyle birlikte daha 
da artmış ve ölümsüz olmaya karşı inançları güç-
lenmiştir. Söz konusu istek ve inançlar teknoloji ve 
tıp alanında daha fazla çalışmaların yapılmasına ve 
bu konu hakkında önemle durulmasına vesile ol-
muştur. Yazı boyunca bu gelişmelere ve getirmiş 
olduğu sorunlara değinildi. İnsanın öldükten he-
men sonra henüz hücreleri bozulmadan dondurul-
masıyla onların hastalıklarına çare bulunarak tekrar 
diriltilecekleri vaat edilir. Hibernasyon olarak ifade 
edilen olgunun imkânına dair düşünceler geliştiril-
meden getirdiği etik problemler ortaya konmuştur. 

Bu olgunun sonraki aşamasında hastalıktan uzak 
bir yaşamın amaçlandığı ifade edilerek mükemmel 
bir insan tasavvurunun nasıl olduğunun anlaşılması 
için transhümanizm hakkında görüşler incelenmiş-
tir. Hümanizm üzerine şekillenen transhümanizm 
anlayışından yola çıkarak insana yardımcı olma-
sı bağlamında geliştirilen ya da insan gibi değerli 
görülen varlığın zekâ seviyesine benzer bir inşa, 
yapay zekâ hareketini doğurmuştur. Yapay zekâ 
çalışmaları ya da en iyi olan yapay zekânın, henüz 
kendi çevresini yeni tanıyan dört yaşındaki çocuk-
tan bile aşağı seviyede zekâ düzeyine sahip olacağı 
belirtildi. 

Teknolojik ölümsüzlük insanın beyninin bir 
makine ya da robota aktartılması sonucunda ulaşı-
lan zihinsel ölümsüzlüktür. Beyin transferini teme-
le alan teknolojik gelişmenin ben sorununu oluştur-

duğu ortaya kondu. Ben’i materyalist yapıya indir-
geyen teknolojik ölümsüzlük, maddi olmayan ben’i 
askıda bırakmıştır. Maddi ve maddi olmayan iki 
yapıya sahip olan ben’in tek yanlı düşünülmesinin 
zihnin maddileşmesi problemini ortaya çıkardığı 
yazılarak, düalist düşünceye bakılmıştır. Belirtilen 
sorunlar bir tarafa bırakılarak ölümsüzlük vaadinin 
gerçekleştiği varsayıldığında dahi birtakım prob-
lemler oluştuğu anlaşılarak, kişisel özdeşlik bahsi-
ne dair görüşler irdelenmiştir. Ruhun maddileştiril-
mesi kişisel özdeşliğin de ihlali olduğundan kişisel 
özdeşlikten bahsedilemeyeceği ortaya konmuştur. 
Son olarak ise ölümsüzlük hakkında paradoksal 
düşüncenin ifşasıyla teknolojik ölümsüzlüğün va-
adinin gerçekleşmeyeceği ve bu düşüncenin baştan 
problemli olduğu ortaya konmuştur.
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Ütopya, Thomas More’un 500 yıl ka-
dar önce aynı isimle yayınladığı 
kitabıyla birlikte kullanmaya baş-

ladığımız ve birçok dilde de aynı isimle anılan 
bir kavram. Grek kökenlerine dayanılarak çev-
rildiğinde “Olmayan Ülke” veya “Hiçbir Yer” 
anlamına gelen bu kavramla, kitapta anlatıldı-
ğı şekliyle gerçekte olmayan kurgusal bir ada 
ülkesi tanımlanıyor. Günümüzde ise hayali ve 
kurgusal bir yer veya fikri tanımlamada kullan-
dığımız Ütopya, anlamı gerçeklik ve sıradanlık-
la zıtlaştıkça kuvvetlenen bir kavram. Belki bu 
yüzden genelde uçuk kaçık veya gerçekleşmesini 
imkânsız bulduğumuz fikirleri “Boşuna uğraş”, 
“Abesle iştigal” gibi doğrudan ve sert ifadeler-
le yorumlamak istemediğimiz durumlarda fikri 
öneren kişiye, “fazla ütopik...” değerlendirmesi 
ile bir miktar örtülü bir övgüyü de içeren nazik 
bir itirazla karşılıyoruz.

Ütopya bir yandan gerçeğin ötesine geçtiği için 
cüretkâr ve yaratıcı bulunan bir fikrin, öte yandan 
gerçekçi bulunmayıp pasif zihinsel fanteziler ola-
rak değerlendirilebilen ve eylemsiz olmakla eleşti-
rilebilen kurguların ifadesi. 

Bu zengin ve cüretkâr ama eylemsiz kurguların 
tek bir kelime ile isimleştirilmesi Thomas More ile 
başlasa da insanoğlunun gelecekle ilgili düşleri ve 
düşleriyle inşa ettiği kurgusal ülkelerin miladı çok 
öncelere dayanıyor.

Bu yazıda ütopya kavramının sadece edebi ve 
felsefi temelde dönemsel olarak ortaya çıkan bir 
akım olmadığını, düşünce, hayal, inanç ve tasav-
vurların bir ürünü olarak hep var olduğunu tarih-
sel süreçlerinden örnekler vererek açıklamaya ve 
ütopyanın günümüz düşüncesinde, güncel yaşam-
da ve inanç biçimlerinde açık veya örtülü biçimde 
sandığımızdan daha etkin olarak yer aldığını ortaya 
koymaya çalışacağım.

 Thomas More ve Ütopya

Thomas More’un 1516 yılında yayınlanan kita-
bı yazarın Antwerp limanında tanıştığı bir gezginin 
Ütopya adlı ada hakkında anlattıklarını konu alır. 

Yazar kurgusal bir ada olan Ütopya ülkesini, 
doğrudan anlatmak yerine bir gezginin ada hakkın-
da anlattıklarını dinleyen ve yorumlarını aktaran 
ikinci bir kişi olarak sunmayı tercih eder.

More’un bu tarz bir anlatımı, dönemin dini ve 
politik yönden oldukça tutucu olan İngiltere’sinde 
ve özellikle kıyılarında hemen her gün kafa kesi-
len Thames nehrinin ürkütücü ortamında düzeni 
sorgulayan ve değiştirmeyi hedefleyen kişi olarak 
algılanma riski nedeniyle tercih etmiş olabileceği 
düşünülebilir.

Rafael adlı gezginin anlattığı Ütopya ülke-
sinde devlet, politika, eğitim, din gibi temel alan-
lar ve güncel yaşam, dönemin İngiltere ve kıta 
Avrupa’sında henüz düşünülemeyecek kadar fark-
lıdır. Ütopya’lılar planlı şehirlerde oturan, üretken, 
paylaşımcı, sosyal ve dönemin şartlarına göre de-
mokratik sayılabilecek bir ülkede kanunlarla yöneti-
len ve eğitime önem veren bir toplumdur. Kanunlar 
herkesin anlayacağı kadar basittir. Avukatlara gerek 
yoktur. Sınırlı da olsa dini özgürlükler kazanılmış-
tır. Ateist olmak dahi mümkündür. Şehirler evlerin 
kapısına kilit takılmayacak kadar emniyetlidir.

Mülkiyet ve sahipliğin sınırlandığı, sosyal, ba-
rışçı, üretken ve hemen her alanda kendine yeterli 
Ütopya ülkesinin Thomas More’un zengin ve cü-
retkâr hayallerini yansıtan kurgusal bir hikâye mi, 
yoksa o dönemin düzeninin örtülü bir eleştirisi mi 
olduğu kitaptaki üslup nedeniyle çok açık değildir. 

Ütopya düşüncesi, sorunlu, bozuk düzenli, ada-
letsiz ve yanlış bir gerçeklikte olduğu düşünülen 
bir ülkeden herhangi bir eylem olmaksızın bu so-

ÜTOPYA ve HAYAL,
VADEDİLMİŞ ÜLKE ve ÖTE

Hüseyin Topuz
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runların yaşanmadığı kurgusal bir ülkeye geçerek, 
orayı gelinen ülkeye göndermeler yaparak tanımla-
ma çabası gibi gözükmektedir. 

Mevcut dış gerçekliğe gözlerin kapatılması ve 
zihinsel bir yolculukla gidilebilen Ütopya ülkesi 
iyi, güzel, doğru ve adaletlidir ama böyle bir ülke 
yoktur.

Bu yüzden Thomas More Topografya, yer, ülke, 
toprak gibi anlamlara gelen Grek kökenli “Topia” 
kelimesinin önüne mevcudu olumsuzlayan “U” 
önekini ekleyerek “Olmayan Ülke” veya “Hiçbir 
Yer” anlamına geldiğini düşündüğü ütopya kav-
ramını pekiştirmiştir. Ütopya güncel olana karşı 
açık veya örtülü bir tez olmasına karşın, değişim 
ve dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğini konu et-
mez. Başka bir deyişle, güncel konumda yapılabi-
lir, uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir olan ütopya 
değildir.

Thomas More’un Ütopya’sı sadece yaşadığı 
dönemin İngiltere’si ile değil kendi yaşantısı ile 
dahi çelişkilidir. Yazar kitabı yazdığı dönemi izle-
yen yıllarda saygın bir hukuk adamı ve dönemin 
önemli ve yetkin monarşik danışmanlarından bi-
ridir. Kitabında din özgürlüğüne geniş yer veren 
More, Ütopya’da ateistlere dahi yaşam hakkı tanır-
ken gerçek hayatta “sapkın” Protestanların diri diri 
ateşte yakılmasını dahi onaylayan cezalara imza 
atacaktır. Yine çarpıcı bir şekilde, kitabında monar-
şik cezaları adli ve etik yönleri ile tartışan, hırsızla-
ra ceza vermek yerine hırsızlığa yol açan nedenleri 
ve dengesizlikleri ortadan kaldırmayı dahi konu 
eden yazar; köktenci bir Katolik olarak 8.Henri’nin 
tartışmalı boşanma ve müteakip evliliğine onay 
vermemesi nedeniyle başlayan gözden düşme sü-
recinde çeşitli suçlamalar sonucu idam edilecek ve 
kesilen başı ibret olsun diye Thames nehri kıyısın-
da bir kazığın üstünde sergilenecektir.

Ütopya 16. yüzyılda yazıldığı dönemden iti-
baren birçok yazarın aynı türde yazdığı kitaplara 
öncülük etmiş ve kitapta ele alınan konular çeşitli 
felsefe akımlarınca tartışılmıştır.

Ütopyanizm olarak anılan akımla birlikte sı-
nıfsız toplum, eşitlik gibi konuları ele aldığı için 
sosyalizm ve komünizm gibi ideolojilerin öncül fi-

kirlerinin kaynaklarından sayılmıştır. Kent ve yer-
leşke planlaması, kendine yeterlilik, tarım, sürekli 
eğitim gibi konuları nedeniyle çağdaş akımların 
dahi öncülleri arasında anılan kitap günümüzde de 
tartışılmaya devam edilmektedir.

Ütopya Terimleri

Günümüzde yaygın olan ve birçok dilde ortak 
olarak kullanılan ütopya kavramı sözlüklere ilk 
olarak Thomas More’un kitabı ile girmiş olsa da 
insan zihnine özgü bir yetenek olan geleceğe dönük 
plan ve tasarım yapma etkinlikleri birçok farklı te-
rimle ifade edilmiştir. 

Antik çağlardan beri güncel gerçekliklerin öte-
sinde kurulan gelecek tasarımları farklı kültür ve 
dillerde çeşitli terimlerle ifade edilse de bu soyut ve 
zihinsel etkinlik hayal kurma yeteneğimizle başla-
mış olmalıdır.

Dilimizde “hayal”, “muhayyile”, “tasavvur” gibi 
Arapça kökenli kelimelerle ifade edilen bu yetenek 
dış duyu organları olmaksızın gerçekleştirebileceği-
miz bir zihinsel görselleştirme ve canlandırma et-
kinliğini ifade eder. Benzer şekilde hayal kelimesi-
nin İngilizce sözlük karşılığı imagination bir tür zi-
hinsel görselleştirme, göz olmadan görme etkinliği 
anlamına gelir. Bizim kullandığımız hayal kurma, 
hayal etme, göz önüne getirme gibi terimlerle de 
zihinsel ve soyut bir görme etkinliğini kastederiz. 
Batı dillerinde gerçekleştirilmesi zor veya imkânsız 
hayaller yine zihinsel bir aktive olan, dream, traum 
gibi rüya terimleri ile özdeşleştirilir. 

Benzer biçimde biz de düş, düş kurma gibi keli-
meleri hayal anlamında kullanabiliyoruz. 

Zihinsel boyutları çok zengin olan hayal kav-
ramını kurgu, imgelem gibi kelimelerle kullanıldı-
ğı yerlere göre çeşitlendirmek ve zenginleştirmek 
mümkün.

Bütün bu kelimelerin zihinsel derinliğinde, gö-
rülmeyeni görülür, olmayanı olabilir hale getirme 
etkinliği yatar.

Ütopya Kavramının Zihinsel ve Düşünsel 
Kökenleri

Hayal kurma yeteneğimiz olmaksızın planlama, 
tasarım ve diğer kurgusal etkinliklerimizi gerçek-
leştirmek pek mümkün gözükmüyor. Hatta inançla-
rın bile hayal kökenli olduğunu söylemek mümkün. 
Neden ve nasıl hayal kurduğumuz sorusunu insan 
zihni ve evriminden bağımsız olarak ele almak ola-
naklı değil. Pek çok zihinsel etkinlikte olduğu gibi 
tek bir yanıtın olmayacağı da açık. Bulgularla des-
teklenmesi gereken zihinsel bir iz sürme denemesi 
ile, sorunun yanıtından çok kaynak ve kökenlerine 
inmeye çalışırsak, zihin kimyalarımızın oluşmaya 
başladığı en erken döneme kadar gitmemiz gerekir.

Ana karnındaki fetüs oluşma dönemi organik-
tir. Bu kelime ile henüz bilinçli veya bilinçsiz bir 
zihinsel etkinliğin olmadığı -organ etkin- biyolojik 
bir yaşamı kastediyorum. Hem ana karnında ge-
lişmeye başlayan organların birbirleriyle, hem de 
annenin organlarının çoklu ilişkisiyle oluşan bu 
olağanüstü ilişkiyi ve canlılığı zihinsel olarak kav-
ramamız pek olanaklı değil.

Organik yaşam moleküler düzeyden başlayarak 
en küçük hücrenin hem yanıbaşıyla hem de tüm 
vücutla ilişkisi ile uyumlanarak gelişen eklektik ve 
katkısal bir yapıdır.

Hücrelerin organlaşma süreci ve giderek organ-
ların bir sistem olarak hareketi ile oluşan ve milyon-
larca yıllık genetik kodlarla donatılan ve yönetilen 
organik yaşamımızda nefesten beslenmeye her tür-
lü gereksinimimiz herhangi bir isteğe ve kontrole 
bağlı olmadan karşılanıyor veya ayarlanıyor. Ta ki 
dünyaya atıldığımız ve ilk organik kopuşumuz de-
mek olan göbek bağımızın kesildiği ana kadar. 

Aylardır herhangi bir eylem yapmaksızın her 
ihtiyacımızın karşılandığı ve bir şeyi bilmek, an-
lamak gibi sorunumuzun olmadığı bir dünyadan 
koptuktan sonra hiç bilmediğimiz, bilmeyi dahi bil-
mediğimiz bu yeni “dış” ortamda, henüz yeterince 
gelişmemiş duyu organlarımızın hisleriyle tanışı-
yoruz. Pişik, yanma, sıcak, soğuk, ışık gibi henüz 
ne olduğunu anlamadığımız duyularla atıldığımız 
bu dünyaya ağlamakla başlıyoruz. Belki de bir var-
lık olarak kendimizi algılamaya başladığımız bu ilk 

anlarda genetik kodlarımızın haricinde henüz bilgi 
işlenmemiş boş korteksimizde başvurabileceğimiz 
bir kaynak yok. Anne kucağına verildiğimiz an, 
aylarca birlikte olduğumuz sıcaklığı hissedip ra-
hatlıyoruz. İşte ana karnında herhangi bir eylem ve 
düşünce olmaksızın her şeyin sağlandığı, o organik 
dünya ile “tekrar” eşleşme hissi “hatırlama” dedi-
ğimiz güdü ve reflekslerle başlamış olabilir. Belki 
de bu ilk güdülerle, beden dışında bir dünyayı ar-
zulayan zihnimizin hayal boyutları bedenin dışında 
kalmış olan ana karnına dönüş dürtüsü ile başladı.

Nörolojik ve psikolojik bulguların desteğini ge-
rektiren bu düşünce yürütme ile, hayalin, geleceğe 
doğru bir eylem değil, geçmişi hatırlama refleksi 
ile “eski” hazların devamını ve tekrarını arzulama 
ile başladığı söylenebilir. 

Bilinç ve şuurun henüz olmadığı bu güdüsel ve 
dürtüsel aşamayı evrimsel gelişmemizle sürdürdük 
ve yaşamın koşulları doğrultusunda düşünce, de-
neyim, bilgi ve bilinç boyutlarımız oluştu. Hayal 
kurma etkinliğinin, zihinlerimizin evrildiği ve zen-
ginleştiği bilinmezlerle dolu bu dünyada hayatta 
kalmak ve varlığını sürdürmek için bir yetenek ola-
rak geliştiği bile söylenebilir.

Önümüzdeki avın koşup saklandığı yer, arka-
mızda ürkütücü bir sesin kaynağı, şimşek ve kızgın 
gök gürültüsünün hiddetli sahibi gibi görülmeyen 
ama var olduğu hissedilenlerin zihinde canlandırı-
lan görselleri milyonlarca yıldır evrilen korteksimi-
zin dış dünya ile ilgili sanrı ve kurgularının öncül 
kayıtları olabilir. 

Hayatta kalma güdüsü ve korkuların beslediği 
güçlü sanrı ve kurgularla başlamış olması muhte-
mel hayal ve kurgusal yeteneklerimiz -eylem etkin- 
bu dönemde bilinmezleri ve tehditleri görselleştir-
me ve canlandırma etkinliği ile evrilerek zengin-
leşmiştir. Deneyim ve bilgilerin hafızaya kaydedil-
mesi ile gereksiz tekrarlardan kurtulmak ve daha 
sonrasını planlayabilir hale gelmek, zamanın daha 
iyi kullanılmaya başlanılmasını sağlamıştır.

Yerleşke alanları, barınaklar ve gurup dayanış-
maları gibi güvenli ortamların sağlanması ile bir-
likte -eylem etkin- konumdan -düşünce etkin- ko-
numa yükselen zihnimiz, sağlanan “artık zaman” 
la hayal ve kurgu yeteneğini daha yaratıcı çabalara 
dönüştürmüştür. Öğrenme ve anlama etkinliğimiz 
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bu hayallerin desteklediği masum merak ve ilgi-
lerle başladı. Geceleyin ne olduğu bilinmeyen yıl-
dızlarla dolu bir gökyüzünü, uçsuz bucaksız bilin-
mezlerle dolu bir evrende ne olduğumuzu ve neler 
olduğunu anlama çabasına hayaller ve kurgularla 
başladık. Bugün için artık düşünce etkin konumdan 
çıkıp bilgi etkin-döneme giriyoruz. Çoğu alanda 
hala elimizde daha iyi başka bir yol yok. 

Bizi çoğu zaman yüzyıllarca süren yanlışlara ve 
yanılgılara sürüklese de ,doğamızın bir parçası olan 
hayal ve tasavvurlarımız, bilineni terk cesareti ile 
bilinmeyene merak ve ilginin sonucunda ürüyor.

Ütopya düşüncesi de mevcudun ötesine geçip 
daha iyi ve daha güzelini kurgulayan hayal yetene-
ğimizin zihinsel bir ürünü.

2000 Yıl Önce Ütopya

Thomas More zengin hayal dünyasının kurgu-
sal ülkelerini tek bir kelime ile Ütopya adı ile kav-
ramlaştırmadan çok önceleri antik çağlardan beri 
güncel gerçekliklerin ötesinde gelecek üzerine ta-
sarımlar yapılmış ve ütopya ülkeleri inşa edilmeye 
başlanmıştır.

Çin bilgesi Konfüçyüs More’dan 2000 yıl önce 
hem bireylerin hem yöneticilerin etik yaşamının 
nasıl olması gerektiğini ve yönetim biçimlerini me-
tinlere döker ve ideal bir toplum ve devletin nasıl 
olması gerektiği konusunu ayrıntılı olarak ele alır.

“İyi yönetilen bir ülkede yoksulluk, kötü yöneti-
len bir ülkede ise servet utanılacak bir şeydir” (The 
Analects of Confucius)1

İsa’dan 400 kadar önce yazılan Plato diyalog-
larından olan Politeia ideal bir devleti çok ayrıntılı 
bir şekilde tanımlar ve ilk ütopya örneklerinden sa-
yılır. Bu diyaloglarda zamanın gerçekleri ile örtüş-
meyen ve örtülü olarak günü eleştiren çok sayıda 
ütopik metne rastlanır. “Ya filozoflar kral olacaklar 
ya da krallar bilge olmayı öğreneceklerdir.”2

Yine Platon’un Yasalar (Laws) adlı metinlerin-
de Girit adasında nüfus, sosyal yaşam, eğitim, göç 
gibi konuların sıkı kurallarla belirlendiği Magnesia 
adlı sanal şehir detaylı olarak tanımlanır.

Atlantis efsanesi bir felaket sonucunda yok olan 

gelişmiş bir ülke veya kaybolmuş bir medeniyettir. 
Platon’un Timaeus diyaloglarında konu edilen ve 
günümüzde yaygın olarak “Kayıp Kıta” olarak anı-
lan medeniyet, metinlerin yazıldığı dönemde fazla-
sı ile ütopya sayılabilecek niteliktedir.

Ütopya, Din ve İnançlar

Ütopya sadece düşün tarihi ve felsefenin değil, 
inanç dünyasının da zihinsel inşasında önemli rol 
oynar.

Çok genel olarak inanç biçimleri yüce ve erişile-
mez ilahi bir kaynağa tartışmasız bir itaatin kimyası 
ile oluşur. Dünya görüşü ve gerçeklik anlayışı, doğ-
ruluğundan şüphe edilmeyen bu inançlar çerçeve-
sinde oluşur ve sorgulanmaz. Ütopya ise bir inanç 
biçimi olarak gözükmeyebilir, zira hayal ve kurgu 
etkinliği dışsal bir kaynağa gerek kalmadan kişiye 
özgün biçimde gerçekleştirilebilir. Ancak zihnimi-
zin derinliklerinde yer etmiş mekân ve hacimli bo-
yutları sorguladığımızda inanç ve ütopya ilişkisini 
ve aradaki güçlü bağlantıları keşfedebiliriz.

Ütopya, soyut bir kavram gibi algılanmasına 
karşın kelime anlamı gereği bir mekân ve üzerine 
basılacak bir zemin üzerinde kurgulanır. Yunanca 
“yer” anlamına gelen ve sıkça kullandığımız to-
poğrafya kelimesinin de kökü olan “Topos” keli-
mesinden türetilen “Topya” kurgusal da olsa  top-
rak, coğrafya, ülke gibi zeminli mekanları tanımlar. 
Ancak ütopya ülkesi aslında yoktur ve bu ülkeye 
ayak basılamaz.

Dinsel inançların ahiret ve öte Dünya algılama-
ları da bir mekân ve zemin üzerinde oluşur. Burada 
söz konusu olan bir kurgu değil, Cennet, Cehennem 
gibi var olduğuna inanılan bir mekân ve boyuttur. 
Ancak buralar da ütopyada olduğu gibi üstüne ayak 
basılmış bir mekân değildir ve bu yönleri ile üto-
piktir. Çeşitli dinlerin bu Dünya üzerinde ve ayak 
basılabilen kutsal toprakları ve mekanlarının inşa 
ve oluşturma süreçlerinde de ütopik özelliklere 
rastlanır. Ütopya kavramını derinlemesine sorgu-
larken inanç ve ütopya ilişkisine birkaç örnekle de 
olsa değinmeden geçmenin konuyu eksik bırakaca-
ğını düşünüyorum. 

Vadedilmiş Ülke 

RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba 
evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi. 
(Yaratılış 12:1)

 RAB Avram’a görünerek, “Bu toprakları senin 
soyuna vereceğim” dedi. Avram kendisine görünen 
RAB ’be orada bir sunak yaptı. (Yaratılış 12:7)

Eski Ahit’in Yaratılış bölümünde Tanrı İbrahim 
peygambere seslenerek baba evini terk etmesini 
öğütler ve diğer birçok bölümde ayrıntılı olarak 
tanımlanan toprakları İbrahim soyuna vadettiğini 
bildirir. Kısaca Vadedilmiş Ülke olarak anılan ve 
günümüze kadar gelen süreçte Yahudi tarihine yön 
veren bu tanım tartışmalı da olsa bir Tanrı buyruğu 
olarak kabul görür.

Kavramın kullanıldığı metinler üzerine yapılan 
kabalistik yorumlara ve vaat, toprak, ülke, soy gibi 
kelimelerin ezoterik arka plan anlamlarına girmez 
isek “Vadedilmiş Topraklar” hayali bir ülkeyi değil, 
sınırları bile hemen hemen somutlaşmış, ayak ba-
sılabilen fiziki bir coğrafyayı, bir ülke veya toprağı 
tanımlar. Yani bir “Topos”dur. Bu yönüyle Ütopya 
kavramı içinde ele alınması yadırganabilir. 

İlgili bölümlerdeki metinlerde geçen verim-
li topraklar, süt, bal gibi o dönemde rahatlık ve 
zenginliği temsil eden cezbedici vaatlerin Yahudi 
toplumuna özellikle Mısır ve Mısır’dan çıkış süre-
cindeki (exodus) zorlu koşullarda isteklendirici ve 
cesaret verici bir etki yaptığı düşünülebilir.

Bu zenginleştirici öğelerin ötesinde Vadedilmiş 
ülke kavramı toprak, kalıcılık, aidiyet ve sahiplik 
gibi son derece dünyevi ve beşerî ve nefsi unsurları 
da canlı tutarak, yıllarca oradan oraya sürüklenmiş 
bir toplumda zorlu koşullara direnmek için gerekli 
olan umut ve cesareti beslemiş olabilir. 

Yüzyıllar süren ve kuşaktan kuşağa zengin-
leşerek geçen efsanevi aktarımlarla mitleşen 
“Vadedilmiş Ülke” kavramı umut ve hayalleri bes-
leyerek henüz kurulmamış olmayan bir ülkeyi, yani 
bir ütopyayı “gerçekleştirilebilecek bir ülkü ve bir 
hedef olarak somutlaştırmıştır. 

Bu kavramla, mülki ve dünyevi bir sahiplik 
dürtüsü ile somut ve fiziki bir ülke mi, yoksa bir 
amaç doğrultusunda harcanan çaba ve deneyimler-
le kazanılan bilgi ve birikimlerle özgür bir ülke, in-
san veya toplum inşasının mı hedeflendiği konusu 
tartışmalıdır.

Kavramın bu boyutları ve hedeflere ne kadar 
ulaşıldığı veya ulaşılacağı bu yazının konusu de-
ğildir. Konunun ütopya kavramı içinde alınması 
zihnimizin tasavvurlara ve ileriye dönük vaatlere 
eğilimi itibarı nedeniyledir.

Burada vurgulanan konu gerek Mısır gerek çı-
kış sürecinde binlerce kişinin hedef ve umudunun 
henüz ortada olmayan ütopik bir ülke ile canlı tu-
tulmasıdır. Ütopiktir, zira Mısır sürecindeki zorlu 
koşullar ve esaret altında sahiplik, zenginlik ve sı-
nırları belli özgür bir ülke, yerleşik düzen ve aidi-
yet gerçek olamayacak kadar ötededir. Tanrısal bir 
vaat de olsa, henüz böyle bir ülke olmadığı gibi, 
olmayan ülkenin içinde yaşayacak, ilke ve ülküleri 
oluşmuş bir ulus da henüz ortada yoktur. 

Vadedilmiş Ülke burada ütopya ile uyumlu ola-
rak “ortada olmasa da” ayakta kalmak ve direnmek 
için gerekli olan umut ve cesareti veren ve yol gös-
teren bir amaç olarak canlı tutulur. Eksik olansa, 
ütopyanın mevcut durumu değiştirmeyen eylemsiz 
ve dirençsiz yanıdır ve soru şudur; henüz ortada ol-
mayan bir ülkeye nasıl gidilecek ve henüz ülkenin 
içinde yaşayacak ilke ve ülküleri oluşmamış insan 
ve ulus nasıl inşa edilecektir?

Eylem, Musa Peygamber’in önderliğindeki çı-
kış süreci ile başlar. Ancak eyleme geçildiği andan 
itibaren önceden tasarlanmış parlak ve zengin bir 
“Topos” ülkesinin aslında henüz ortada olmadığı 
veya hayal edildiği gibi olmadığı anlaşılır. Yani 
gerçekte söz konusu olan topos değil ütopyadır.

Bu yolculuğun hazır bir ülkeye ulaşma serüve-
ninden çok, eylem ve inşa süreci ile birlikte önce-
den bilinmeyen, ancak yaşanarak ve deneyimle-
nerek tanışılan bir toplumsal yüzleşme süreci ol-
duğu görülür. Ortaya çıkan bireysel ve toplumsal 
sorunlarla başa çıkmak, öğrenmek ve yasalanmak 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, insan, toplum ve 
ülke inşasının önceden belirlenmiş olduğu sanı-
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lan bir hedeften çok, yolculuk sırasında yaşanılan 
çile, deneyim, yıkım ve kazanımlarla sağlandığı ve 
amaçların bu deneyimlerle yenilendiği veya yeni 
anlamlar kazandığı söylenebilir. 

Yüzyıllar sürecek bu inşa için hazır tuğla olma-
dığı, toprak ve kilden başlanacağı, ilkeler, kurallar, 
yasalar ve ülkülerin ancak yaşanarak ve ilişkiler 
içinde deneyimlenerek oluştuğu ve biçimlendiği 
görülür.

Metinlerde geçtiği kadarıyla bu gerçekleştir-
me eylemi, türlü çaba, deneyim ve kazanımların 
yanında, yıkımlar, katliamlar ve kanlı süreçlerle 
zor ve çaba gerektiren çileli bir yolculuğun öykü-
südür. İlahi, efsanevi ve dinsel motiflerle birlikte 
isyan, hırs ve öfke iç içedir ve öykünün ayrılmaz 
parçalarıdır.

Ütopyayı topos yapma süreci bir gitme işi değil, 
bir olma sürecidir. En azından Musa peygamber 
için.

Thomas More kurguladığı Ütopya adası ile so-
runlu bir krallıktan adil ve sosyal bir İngiltere ül-
kesine öykünmüştür. Burada konu edilen ütopya 
kavramı herhangi bir gerçekleştirme çabası olma-
yan zihinsel bir deneme ve bir kitap metni olarak 
kalırken, modern İngiltere toplumunun dönüşümü 
ve kısmen de olsa ütopya ile öykünülen hedeflere 
yolculuğu uzun yıllar, kanlı savaşlar ve yıkımları 
gerektirmiştir. Ütopya, tanımı gereği -Olmayan- 
bir ülkedir ve soyut bir kavram gibi gözükmekte-
dir. Ancak ulaşma çabasının kendisi, soyut olan bu 
kavramı belirginleştirebilmektedir.

 Buradan yola çıkarak Ütopya kavramının hal-
lere ve geçişlere açık olduğunu, kurguya ve eyleme 
bağlı olarak soyutlaşacağını veya belirginleşeceği-
ni düşünebiliriz.

Benzer şekilde Vadedilmiş Ülke kurguya ve ey-
leme, hallere ve geçişlere olanak veren bir ifade. 
Bir hedef olduğunda bulanıklaşmakta, bir yolcu-
luk ve bir çaba olduğunda ise somutlaşmakta ve 
belirginleşmekte.

Tevrat metinlerine göre Musa Peygamber ön-
derliğini yaptığı bu yolculukta Vadedilmiş Ülkeye 
ulaşamamıştır. Bu konunun geçtiği ilgili ayet, tef-
sir veya yorumlara göre, Tanrı Musa’ya Meribah 
kaynağındaki kayaya vurması ile suya kavuşaca-

ğını (Sayılar 20:8) emreder, ancak Musa tereddüt 
eder ve bu güvensizliği nedeni ile cezalandırılır, 
Vadedilmiş Topraklara girişi yasaklanır. (Numbers 
20-12)3. Sadece bir tepeden seyretmesine müsaade 
edilir. (Tesniye 32:51,52)

Bu konuda yapılan çok sayıda farklı yorum el-
bette bu yazının konusu değil.

İlahiyatçı olmadığım için bu konuda yorum yap-
mak da haddime düşmez ama Musa Peygamberin 
uğrunda onca zorlukla kendini ve halkını bir nehir 
ötesinin öteki tarafı kadar yaklaştırdığı vadedilmiş 
toprakları bir tepeden seyredip gidememiş olması 
bende sürekli canlı kalması için erişilmemesi gere-
ken bir hayali sembolize ediyor. 

Diğer İbrahimî dinler olan Hristiyanlık ve 
İslamiyet’in de Ütopya kapsamı altında ele alınabi-
lecek inanç ve anlayışlarına rastlamak mümkündür. 
Kitap ve hadislerdeki metinler üzerindeki ütopik 
algı ve anlayışların oluşumunda çoğunlukla kurgu 
ve tasavvurlarla yüklü yaygın inanç ve kitlesel an-
layışlar etkindir. Aynı konularda Yahudi Kabalası, 
Hristiyan ezoteriği ve İslam tasavvufu gibi akımla-
rın görüş ve anlamlandırmaları çok farklı olabilir.

Hristiyanlığın “Tanrı’nın (veya Göklerin) 
Krallığı” inancı, gerçekte ve mevcutta olandan 
daha yüksek ve ileri bir toplum ve yönetimi gözetir 
ve hedefler. Ütopya anlayışında da tam olarak yapı-
lan bu değil midir?

“Ve Vakit geldi, Tanrı’nın krallığı yaklaştı. 
Tövbe edin, iyi habere iman edin” (Markos 1:15)

“İsa yaklaşıp onlara şöyle dedi: “Gökte ve yer-
de bütün yetki bana verildi” (Matta 28:18)

“Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla 
yıkılmayacak bir krallık kuracak, krallık başka bir 
halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip 
sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak” 
(Daniel 2:44)

“Çöl ve çorak yer sevinçten coşacak; bozkır ne-
şelenecek, çiğdem gibi çiçeklenecek” (İşaya 35:1) 

“Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de 
Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:10) 

“Yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm; önce-
ki gök ve önceki yer geçip gitmişti, artık deniz de 
yoktu. Ayrıca kutsal şehir Yeni Yeruşalim’i gökten, 

Tanrı’nın yanından inerken gördüm. Damat için 
süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı. O sırada 
tahttan güçlü bir ses duydum: “İşte, Tanrı’nın çadı-
rı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, 
O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. 
Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm 
olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmaya-
cak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:1-4)

Görüleceği üzere İncil’de birçok ayet, dinsel 
ve ilahi motiflerle yüklü de olsa, özünde, mevcut 
toplum ve yönetim biçimlerine eleştirel bir gönderi 
niteliği taşır ve Ütopyada olduğu gibi daha yüksek 
bir insan ve toplum tasarımı sunar.

İslamiyet’te genel kabul gören anlayışa göre bu 
dünyanın bir sınama yeri olduğu ve asli makamlara 
ahirette kavuşulacağı düşünülür.

Ütopya ahiret kavramı içinde yüklüdür ancak 
yaygın “Yalan olan bu Dünya’dır “anlayışı bu 
Dünyayı ve yaşamı ütopyalaştırmıştır aslında.

Genel olarak, sorgulamaya kapalı inanç ve an-
layışlar, umudu ve “Daha iyi bir Dünya’yı” insanın 
ötesine ve dışına iter. Orası öldükten sonra ulaşıl-
ması gereken bir makamdır. Öyle ki, insan yokken 
de orası vardır ve hazır beklemektedir. İnsanın ger-
çeği ve şimdisinin pek bir anlamı yoktur. Bu dünya 
söz dinleme ve imtihan yeridir. Daha iyi bir dünya, 
umut ve ödül, öte bir zamanda, öte bir yerde, öte 
bir alemdedir ve dıştadır. Ondan gelecek olan değil, 
ona verilecek olandır. 

Sevap ve günah, ödül ve ceza ile donanmış 
korku temelli bir inancın kuşattığı yaşamda coşku, 
heyecan ve ilgiler yadsınır. İnşasını ve varoluşunu 
kendisi üzerinden gerçekleştiremeyen birey, sela-
meti kendini güvende hissettiği bir topluluk içinde 
aidiyetlere, guruplara ve genellikle doğumu ile bir-
likte girdiği ve hiç sorgulama zahmetine girmediği 
dine koşulsuz sadakatte bulur. Böylelikle din, dışa 
kapalı bir aidiyet ve üyelik kurumu haline dönüşür 
ve hepsi kendine özgü kurgulara dayalı birbirinden 
kopuk yalıtılmış toplumlar ortaya çıkar. 

Ütopya bugünün sorunları ve çıkmazlarına kar-
şı kurgusal da olsa “Daha İyi Bir Dünya” tasarımı 
iken, korku, sorgusuz inanç ve sanrıların meşrulaş-
tırıldığı kapalı ve bağnaz bir din anlayışının böyle 
bir arayışı ve tasarımı yoktur. Kendi inançları, anla-

yışları ve yaşamları zaten yeterince iyi ve doğrudur 
ve bir “Tanrı buyruğu” olarak sorgulamaya kapalı-
dır. Bu anlayış ve inancın karşılığı olarak da burada 
değil öte alemdeki “Daha İyi Bir Dünya ve alemin” 
kendilerinin hakkı olduğuna inanılır.

 Bu kendine özgü ve sanrıların kuşattığı yaşam 
da aslında yalıtılmış ters bir ütopyadır. Bireysel ve 
toplumsal umutlar öteye bağlanmış, yaşam ve öz-
gürlükler yadsınarak yabancılaşmıştır. Korkuların 
kaynağı yüceltilir, liderler ikonlaşır, itaat ve tabaat 
olumlanır. İbadet ve ritüeller bu değerler üzerinden 
tekrar, taklit ve tapınmalara dönüşmüş, anlam ve 
mana değerini yitirmiştir. 

Bütün bunlar aslında mevcut anlayışın ve yerle-
şik inançların yüceltilmesi ve mutlak doğru kabul 
edilmesinden başka bir şey değil.

Sorgulamaya kapalı, inanca temelli, bir yaşam 
biçimi ütopyanın tam tersi bir işleyişle gerçekmiş 
gibi sanrılanır. Bu da bir tür ters ütopyadır. Zira 
Ütopyada kurgu ve tasarımı yapan kişi bunu ger-
çek olarak algılamaz, kurgu ve tasarım olduğunu 
bilir. İnanca toplumunda ise inanç mutlak doğru-
dur. Tasarım ve kurgu kabul edilmez. Tartışmaya 
açık değildir.

Süratle değişen çağdaş doğu yaşamının, kök-
leri ve gelenekleri ile ilişkisi artık tartışmalı olsa 
da köklü Doğu disiplinleri ve ezoteriğinde umut ve 
“Daha İyi Bir Dünya” kavramı batıdakinden farklı 
ele alınır. Buna göre yaşanılan durum ne ise “O” 
dur. Karşıtlık yaratmak yerine yüzleşmek, daha 
derinlerde ise “O”nu tanımaktır. Bu durum aslın-
da mevcut duruma katışmak ve “O”nla bir olmak 
demektir. Bununla birlikte Doğuda ütopya fikrinin 
olmadığını söylemek de zordur. İsa’dan 500 yıl 
önceki Konfüçyüs’ün ideal bir devlet ve bireyle 
ilgili metinlerine yukarda değindiğim için burada 
tekrarlamıyorum.

Teolojileri çok farklılıklar gösterse de gerek 
doğu disiplinleri gerekse semavi dinlerin ezoterik 
derinliklerinde ise umut, daha iyi bir dünya ve öte 
anlayışları kökten farklıdır. Burada sorgulamaya 
kapalı inançların yerine, izleme, sorgulama, fark 
etme ve keşif yoluyla zihni derinleştiren, geliştiren 
ve dönüştüren anlayışlar ortaya çıkar. 

Yaygın inançların sığlıklarının ötesindeki bu 
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anlayışlar, gelecek ve gelecekle ilgili tasarımlarla 
ilgili olmaktan çok, olanı olduğu gibi ve katmanla-
rıyla birlikle çok yönlü anlama çabalarıdır. Öte ve 
burası, şimdi ve gelecek kopuk ve ayrı değil her şe-
yin devinimli ve dirimli birliği ve bütünlüğü esastır.

Ütopya ve Peygamberler

Din, inanç ve ütopya bağlamında peygamberle-
rin konumu önemli. Liderlik ve önderlik vasıfları 
tartışılmaz olan peygamberler siyasal ve toplumsal 
liderlerden farklı olarak, kitlelerin değiştirilmesi çok 
zor olan yerleşik ve kökleşmiş inanç ve anlayışları-
nı terk edip yeni bir inanç ve dini kabul etmelerini 
sağlamak gibi bir misyonu yüklendi. İnsanların ve 
toplumların böylesine devrimsel bir değişim ve dö-
nüşümü kabul etmelerinde peygamberlerin önderlik 
vasıflarından çok onların arkasında ilahi bir gücün 
varlığına inanmalarının belirleyici olması muhte-
meldir. Öyle ki hemen her peygamberin bugün bile 
kuşaktan kuşağa aktarılan ilahi mucizelerinin bu gü-
cün meşrulaşmasında etkili olduğu rahatlıkla söyle-
nilebilir. Musa Peygamberin asayı yılana dönüştür-
mesi, denizi ikiye ayırması, İsa Peygamberin ölüleri 
diriltmesi, suyun üstünde yürümesi ve Muhammed 
peygamberin Ay’ı ikiye bölmesi bugün bile dinsel 
literatürün önemli bölümlerinden sayılır. O dönem-
lerdeki koşullarda köklü ve yerleşik inançların ,yeni 
girilen dinin ilahiyatından çok, ancak mucize veya 
olağanüstü beklentilerle terkedilmesi ve dönüştü-
rülmesi çok yadırganacak bir durum değil. Hatta 
çoğu yerde ve ortamda bugün bile geçerli sayılabi-
lir. Hemen hemen tüm dinlerin ilahiyatında ibadet-
ler ve ritüeller önemli yer tutar. Ancak yeni bir dine 
geçiş gibi devrimsel bir dönüşüm henüz ne olduğu 
ve ne anlaşılması gerektiği pek bilinmeyen bir yeni 
dinin inceliklerinden çok karizmatik peygamberle-
rin önderliğinde gerçekleştirilen bir dizi eylem ve 
mücadele sonucu kitlelerde oluşan derin bir inanç, 
iman veya korku ile gerçekleşir.

Kitlelerin yerleşik inançlarını terk ederek türlü 
nedenlerle girmeyi kabul ettikleri yeni bir dinin 
zihinsel boyutları, çoğunlukla kendilerine gelen 
metin ve mesajların anlamlarının idrakı ve içsel-
leştirilmesi ile değil, bu metinlerin zihinde uyan-

dırdığı kurgusal imgelerle algılanır.Burası ilginçtir. 
Zira önerilen veya davet edilen dünya ile kitlelerin 
algıladığı dünyanın aynı olup olmadığı tartışılabi-
lir. Tasavvurlar kişinin beslendiği zihni kaynaklara 
göre farklılaşabilir. Korku temelli bir tasavvurun 
idrak ve sevgi temelli tasavvurlardan farklı ola-
cağı kaynakların doğası gereğidir. Korku korkuy-
la beslenen, sevgi sevgiyle beslenen tasavvurları 
üretecektir. 

Her hâlükârda inanç biçimlerinde görsel tasav-
vurların yazılı metinlerin ancak çaba ve deneyimle 
anlaşılabilecek anlamlarından daha etkili olduğu 
bir gerçektir. Bunun da kutsal kitap ve metinler-
le aktarılan mesajların anlamlarından çok, kişiyle 
özel tasavvurlarla algılanması gibi ciddi bir sorun 
ortaya çıkaracağı açıktır

Din ve inanç kaynaklı tasavvurlar ölüm, öldük-
ten sonrası ve öte dünya gibi boyutları tasarlar ve 
bir tür ütopya dünyası kurgular. Bu zengin ve güçlü 
ütopya kuşaktan kuşağa aktarılan ve kökleşen zihni 
tasarımlar ve kurgularla birlikte bir Tanrı buyruğu 
olarak meşrulaştırılır ve mutlak bir gerçek ve tartı-
şılmaz bir doğru olarak tescil edilir.

 İlahi olsun olmasın, dinlerin ortaya çıkış ve 
işleyişinde çoğu hayale dayalı görselleştirmeler 
ve zihni senaryolara dayalı tasavvurlar, anlaşılma-
ları çaba ve deneyim isteyen çoğu metinden daha 
güçlüdür. Bu metinlerin olası anlamları zengin 
görsel algılamalarla örtülür ve giderek kökleşerek 
sonraki kuşakların da dini inanç ve anlayışlarını 
temellendirir.

Sanrıların Meşrulaştırılması

Ütopya bu dünyanın gerçekleri ve işleyişlerin-
den yola çıkarak hayali bir dünya kurgular ve bu-
güne örtülü göndermeler yapar. Güncel olanı direk 
olarak eleştirmek yerine, ilerideki bir değişim ve 
dönüşüm fikrini olmuş bitmiş olarak tasarlar ve 
yine örtülü biçimde bir gelecek önerisi olarak sunar.

Ütopya gibi gözüken “inanca” veya korku te-
melli tasavvurlar ise öte dünya ile ilgili kurgular 
temelinde bu dünyayı algılayan ve güncel yaşamı 
biçimleyen sanrıları besler.

Kuşaktan kuşağa aktarılarak bir Tanrı buyruğu 
olarak meşrulaştırılmış ve mutlak doğru kabul edil-
miş bu sanrılar ve tasavvurlar artık bir ütopya ola-
rak değil gerçeğin ta kendisi olarak algılanır.

Bu konu dinlerin kendi içtihatlarında işlenmiş 
ve resme dökülen tasavvurlar bir sorun olarak ele 
alınmıştır. Hristiyanlıkta ikona sorunu, İslamiyet 
ve Yahudilikte ibadet yerlerinde resimle betimleme 
yasak ve kısıtlamaları bu sorunla ilişkilendirilebilir.

Rönesans dönemi ressamları ölüm, cennet, cen-
netten kovulma ve öte dünya gibi dinsel tasavvur-
ları sayısız temsili resimle ve olağanüstü sanatsal 
yorumlarla resimleştirmiştir.

 Bu resimlerin zengin ve soylu ailelerin villaları 
yanında, önemli katedraller,kiliseler ve Papalık’la 
iş birliği içindeki krallıkların saraylarında yer al-
ması ile resmi olarak da onanmış ve meşrulaşmış 
olan bu güçlü ve olağanüstü görsel tasvirlerin, me-
tinlerin önüne geçerek kuşaklar boyu dinsel anla-
yışları temellendirmesinde etkin rol oynadığını 
söylemek mümkündür.

Hayal ve tasavvurlarımız zihnimizi açan ve zen-
ginleştiren, bilmediğimiz boyutlara girme, keşfet-
me ve anlama olanağı veren cesaretli ve yaratıcı zi-
hin teşebbüslerimizdir. Hayalsiz bir sanat edebiyat 
ve müzik pek olası değildir. Hemen hemen bütün 
güzel sanatlar, yaratıcı hayal ve tasavvurların üreti-
midir. Ancak hayal ve tasavvurlar bir zenginleştir-
me ve keşfetme alanı olmaktan çıkıp mutlak doğru 
ve gerçeğin kendisi kabul edildiğinde sanrılara ve 
inancalara dönüşür ve bizi körleştirir. Bilineni terk 
cesareti, merak ve ilgiyle oluşan ve bildiklerimizin 
ötesine pencere açabilen hayaller ve tasavvurlar, 
doğruluğundan şüphe duyulmayan sanrılara dö-
nüştüğünde gerçeğin arkada kaldığı bir perdeye 
dönüşüyor.

Sorgulama ve anlama çabası ile birlikte bilin-
meyene uzanan zengin bir alan yaratan inançlar 
da mutlak doğru kabul edildiğinde zihnimize set 
çekiyor. 

Ütopyanın cesaretli ama gerçek olmayan bir 
kurgu olduğunu anlamak kolay. İnancın ise ütop-
yalarla dolu olduğunu kavramak ve doğruya 
nokta koymamak ise bir cesaret ve sorgulama işi 
olmalıdır.

Cennet Mükemmel Bir Ütopya Mı, Ütopyanın 
Kurgulanamayacağı Tek Yer Mi?

Din ve inançlar kapsamında ütopyayı inceler-
ken ele alacağımız son konu, inançların ve mükâ-
fatların zirvesindeki cennet kavramı. Irmaklar, 
sütler, ballar, meyvalar ve hurilerle dolu beşerî ve 
hedonist tasvirleri bir yana bırakırsak, ideal bir 
cennet aslında ütopyanın kurulamayacağı tek yer 
olmalıdır. Zira ütopya “Daha iyi ve daha güzel” 
için yapılan bir kurgu ve tasarımdır. Cennet ise bir 
kurgu ve tasarıma izin ve mahal vermeyecek kadar 
iyi ve güzel, başka bir arayış ve hayali olanaksız 
kılacak bir boyut veya mekân olmalıdır.

Cennet’te “daha iyi bir cennet” tasarımı cennet 
kavramını çökertir. Öyle ise “Daha iyi”, “Daha gü-
zel” arayışının olmadığı bir boyutu ve hayal kur-
manın olanaksız olduğu bir boyut üzerinde düşün-
memiz gerekir.

Cennet beşerî zevklere hitap eden ve istek ve ar-
zuları doyuran sonsuz bir tatmin yeri ise, hedonist 
obezlerle dolu bir yerden bahsediyoruz demektir. 
Burada teorik ve paradoksal bir tatmin noktası söz 
konusudur. Mutlak tatminin sağlandığı yeri arzu ve 
isteklerin mutlak olarak sona ermesi olarak düşü-
nürsek, bu noktadan sonra paradoksal olarak tas-
virlerde konu edilen istek ve arzuları doyuran bir 
cennetin de pek de bir anlamı kalmayacaktır. 

Daha iyi, daha güzel arayışının olmadığı ve ha-
yal kurmanın olanaklı olmadığı başka bir boyut ise 
yaşanılan durumla saf ve katıksız, tam ve mutlak 
bir birlik ve bütünlük hali olmalıdır. Zira burada iç 
ve dış ayrı olmadan yaşanılan bir bütünlük oldu-
ğundan dışarı doğru bir talep yoktur. Her şeyin bir 
bütünlük içinde herhangi bir istek ve arzuya bağlı 
olmaksızın yaşaması ve dengelenmesi söz konusu-
dur. Böyle bir işlerlik aslında önümüzdeki doğanın 
kendi öz doğasında mevcut. En basit bir tek hücre-
liden en karmaşık organizmalara ve dev galaksilere 
kadar tüm yaşayan sistemler istek ve arzulara bağlı 
bir bilinç veya irade olmaksızın muazzam bir den-
ge ve işlerlikle çalışıyor. Bir irade ve bilinç söz ko-
nusu ise bilinç ve aklımızla anlamanın pek olanaklı 
olmadığı bu bütünlüğün ve dengenin kendisi ol-
malıdır. Kırlarda otların çiçeklerin büyümesi, kurt-
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çukların böceklerin eşliği, bir tohumdan bir ağaca, 
bir ağaçtan bir ormana sayısız yaşam biçimi ve yıl-
dızlarla dolu gökyüzü ve tüm Evren kopuksuz ve 
kesiksiz olarak bir bütün. Evrende hiçbir şey kendi 
başına yalıtılmış olarak var olamıyor. Kendi organ-
larımızın çalışması bile bizim bilincimize bağlı de-
ğil. Kan dolaşımımız şuraya gitsin, atardamarımız 
şu kadar atsın, yüreğimiz şöyle pompalasın diyerek 
çalışmıyor vücudumuz. En küçük hücresinden, kıl-
cal damarlarından, tüm organlarımız bilincimizin 
anlayamayacağı kadar mükemmel bir işlerlik ve 
denge ile kendi bütünlüğü içinde çalışıyor. Elbette 
ki bilinç ve şuurun yeri ayrı, ama burada söz konu-
su edilen; o bilinç ve şuurun da içinde ve birlikte 
oluştuğu denge ve dengenin sağladığı akıl almaz 
işlerlik.

Görüleceği üzere, cenneti bildik kelime ve kav-
ramlarla tanımlamaya çalıştıkça Dünya’ya düşürü-
yor ve beşerileştiriyoruz. Üzerinde hayal kurmaya, 
tasvir yapmaya veya ütopya kurmaya çalıştıkça 
paradokslar ortaya çıkıyor. Hayal kurarak, hayal 
kurulamayacak bir yeri hayal etme paradoksu ve 
ütopya kurarak ütopya kurulamayacak bir yeri kur-
gulama paradoksu ile karşı karşıya kalıyoruz.

Bu yüzden belki de bize düşen sadece iki erdem 
var. Biri, kelimelerden, bildiklerimiz ve bildiğimizi 
zannettiklerimizden sıyrılmak ve derin ve noktasız 
bir seyre dalmak. Diğeri, insanın kendisini anlar-
ken “İnsan”ı, İnsan’ı anlarken Doğayı, Doğayı an-
larken Evren’i ve tümü arasındaki ilişki ve bütün-
lüğü anlama çabası demek olan yaşam.

Ütopya Eleştirisi

Thomas More ile başlayan ütopya akımı sınıf, 
eşitlik, mülkiyet gibi sorunları konu ettiği için sos-
yalizm ve komünizm gibi ideolojilerin öncülleri 
arasında sayılır. Şehircilik, kendine yeterlik, eği-
tim, yeşil tarım gibi konuları nedeniyle de yeni çağ 
akımlarının önünü açan cesaretli bir girişim olarak 
da gösterilir. Öte yanda ise ciddi eleştiriler vardır. 
Üç başlıkta toparlanabilir.

Ütopya eylemsizdir, gerçekleştirme olanağı ol-
mayanın kurgulanmasıdır ve totaliterdir.

Marks gibi düşünürler, ütopyayı sosyalizmin ön-
cüllerinden saymakla birlikte eylemsiz ve aşılması 
gereken bir düşünce olarak görürler. “Komünizm 
düşüncesi Marks ve Engels tarafından ütopik sos-
yalizmin eleştirisi üzerine kurulmuştur.”5

 Eylemsizlik eleştirisi haklı olmakla birlikte 
Marks’ın sınıfsız toplum ve komünizm gibi ide-
olojleri de en azından bugün için ütopik kurgu-
lar olarak düşünülebilir. Sovyetler ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki deneyimler komünizm ve sınıf-
sız toplum girişimini geçersiz kılmıştır. Kaldı ki ne 
komünizm ne de sınıfsız toplum bütün insanlık için 
geçerli olmadığı sürece çok da anlamlı değildir.

Bugün ise emek kavramı giderek değişmek-
tedir. Örneğin çok yakın bir gelecekte tamamen 
robotların üretim yapacağı bir fabrikada proletar-
yadan artık söz edilemeyecektir. Elbette robotları 
üretenlerin de emekçiler olduğu söylenebilir ama 
ideolojinin işlemesi için ciddi revizyonlara ihtiyaç 
olduğu da ortadadır. Günümüzde üretimini zihin 
emeği ve sadece küçük bir laptopla gerçekleştiren 
yüzbinlerce yazılımcı, herhangi bir fabrikada ça-
lışmaksızın ve el emeği kullanmaksızın “değer” 
üretebilmektedir. Bugün dünya üzerinde 6 milyonu 
Google Android, 3 milyonu Apple ve 3 milyonu çe-
şitli platformlarda olmak üzere 12 milyon yazılım 
geliştiricisi olduğu tahmin edilmektedir.6 Artık bir 
fabrikada mesai yapmayan, evinde çalışan bir tür 
zihin proletaryası olan bu gurup kime karşı devrim 
yapacaktır? Yönetimi ele geçirirlerse üretimlerini 
kime satacaklardır? 

Hiç şüphesiz çağımızın en büyük felsefeci ve 
düşünürlerinden olan Marks’ın yabancılaşma gibi 
birçok tezi geçerliliğini korumakta. Ancak hızla 
değişen ve sorunları çözülemeyen dünyada hemen 
her ideoloji ve akımın da hızla ütopyalaştığı ve ye-
nilerine ihtiyaç olduğu da ortadadır.

Foucault ütopyayı gerçekçi bulmaz ama tesel-
li veren masalımsı tek tip ve düz mekânlar olarak 
tanımlar. Buna karşın “Heterotopya” adını verdiği 
kavramla yaşadığımız toplumda gerçek olan çeşitli 
mekanların içindeki özgün yaşam biçimlerinin bir-
birleri ile birlikte ve iç içe katmanlı olarak yaşaya-
bileceğini vurgular.

“Gerçek bir yere ait olmayan, geleceğe yerleş-
tirilmiş ideal bir varış noktası olarak ütopyanın 
tek tip, homojen ve aşkın niteliğine karşın hetero-
topya, yaşadığımız toplumlar ve kültürlerin için-
de var olan ve olabilecek sayısız alternatiflerin, 
yaşam, mekân ve örgütlenme biçimlerinin birbir-
lerini dışlamadan eş zamanlı şekilde var olabilen 
birlikteliğidir”7

Ütopya fikrine yapılan diğer bir eleştiri de 
Platon gibi düşünürlerin toplumun üzerinde ve top-
lumun isteklerini hiç dikkate almadan tepeden in-
meci ve totaliter yaklaşımıdır. Bu eleştiride de hak-
lılık payı bulmakla birlikte, düşünsel bir tasarımı 
sınırlamanın da sorunlu olacağını düşünüyorum. 
Ancak buradan yola çıkarak aslında insanlarla ilgili 
yapılan her tasarımın bir miktar tepeden inme hatta 
totaliter bir yanının olduğunu da düşünmek müm-
kün. Örneğin yüzlerce katlı büyük bir gökdelen 
tasarımını yapan mimar da bir miktar totaliterdir. 
Kendi tasarımına göre yapılan binada yaşayacak 
kişiler artık bu şablona uygun bir ortamda yaşamak 
zorundadır. Mimarın istediği gibi binadan girecek-
ler, onun tasarladığı koridor ve odalarda yaşamaya 
mahkûm olacaklardır. Benzer şekilde birkaç kişi-
nin veya gurubun tasarladığı ızgara planlı şehirler, 
içinde yaşayan milyonlarca kişinin yaşamını zo-
runlu olarak bu plana bağlı kılar.

 Şüphesiz bu zorunluluk halleri ile oluşan du-
rumlar gerçek bir totaliter rejimle karşılaştırıla-
maz ki, bu da tam olarak ütopyanın karşıt hali olan 
Distopya ülkesini ve yönetimini tanımlar. 

 Distopya, Karanlık Ülke 

 “Distopya” olarak anılan kavram ütopyanın an-
titezi olarak eşitlikçi, özgür sosyal, suçtan arınmış 
ve çevreci ideal bir toplumun tam tersini kurgular 
ve gelecekle ilgili tasarımlarında kötü bir gidişatın 
son ucundaki berbat bir ülkeyi tanımlar. Türkçesini 
bulmakta zorlandığım bu kelimeyi “Karanlık Ülke” 
olarak tanımlayacağım.

 Genelde insanların özgürlüklerini yitirmesi, 
totaliter bir rejimin yönetimi veya çevre felaketle-
ri sonucunda mahvolmuş Dünya gibi senaryoları 

işleyen “Karanlık Ülke tezleri”, bu koşulların sis-
tematik olarak benimsetildiği bireylerin umutsuz 
yaşamlarını sergileyerek iç karartan bir geleceği 
vurgular. 

Öyle ki bu konuyu işleyen yazılı ve görsel ya-
pımları izleyenler arasında gelecek hakkında ka-
ramsarlığa katılıp felaket planları yapan hatta ço-
cuk sahibi olmak istemeyenlere bile rastlanır. 

Bir ülkede aynı coğrafyada çok sayıda karanlık 
ülkeler oluşabildiği gibi birinin mutluluğu diğerinin 
felaketi de olabilmektedir. Tam bir Distopya ülkesi 
olan Nazi Almanya’sı çoğu Alman için gurur du-
yulan bir dünya gücü (Weltmacht) iken, Yahudiler 
için kapkaranlık bir kâbus ülkesidir.

1955 yılında Alabama’da Rosa Parks adlı siyahi 
bir kadın bindiği otobüste ayakta kalan beyaz yol-
cuya “yasa gereği” yerini vermesi gerektiği halde 
“hayır” deyince şoför silahını çeker ve kadını tu-
tuklatır. Yakın bir geçmişe kadar beyazlarla aynı 
otobüse binmeleri bile yasaya tabi olan siyahlar 
için ABD karanlık bir ülke idi. 

Siyahların ABD’deki özgürlük mücadelesine 
öncülük eden Martin Luther King’in, 1963’te 150 
bin kişi önündeki “I have a dream” adlı ünlü ko-
nuşması bir “Distopya” ülkesinde güçlü “Ütopya” 
kurgusu ve vurguları ile doludur. Konuşma metni 
her yerde bulunabileceğinden bu vurguları özetle-
mekle yetineceğim:

Bir rüyam var.
 Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkıp kendi inan-

cını gerçek anlamıyla yaşayacak. «Şunu kendinden 
menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar 
eşit yaratılmıştır.»

Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölele-
rin evlâtlarıyla eski köle sahiplerinin evlâtları, 
Georgia’nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına 
birlikte oturacaklar.

Bir rüyam var. Gün gelecek, Mississippi eyaleti 
bile, adaletsizliğin ve baskıların sıcağıyla bunalıp 
çölleşmiş olan o eyalet bile, bir özgürlük ve adalet 
vahasına dönüşecek.

Bir rüyam var. Gün gelecek, dört küçük çocu-
ğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerine 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

70 Ütopya Özel Sayısı, 2018 Ütopya Özel Sayısı, 2018 71



göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.
Bizim umudumuzdur bu. 
Özgürlüğün yankılanmasını sağladığımızda, 

her kasabadan ve köyden, her eyaletten ve kentten 
özgürlüğün yankısını duyduğumuzda, o gün yakın 
demektir ve o gün Allah›ın bütün kulları, siyahlar 
ve beyazlar, Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar 
ve Budistler el ele tutuşup siyahların eski bir ilâhî-
sini söyleyecekler:

Sonunda özgürüz! Sonunda özgürüz!
Şükürler olsun Ya Rabbim!
Sonunda hepimiz özgürüz! 8

Edebiyata ve sinemaya yansıyan çok sayıda 
Distopya yapıtları arasında George Orwell’in 1949 
yılında kaleme aldığı 1984 romanı ve 1984 yılında 
gösterime giren filmi önemli bir örnek sayılır.

Totaliter bir devlet, bireylerin zihinlerini me-
todolojik olarak eğitim, medya ve izleme yolu ile 
kontrol ederek, koşullandırarak köreltmiş ve köle-
leştirmiştir. Ülke vatandaşları en iyi şekilde yöne-
tildiklerine inandırılmış ve sahte bir mutluluk hissi 
ile düzene ve totaliter lidere (Big brother) bağlan-
mıştır. “Gerçek Bakanlığı” bireyleri her an izle-
mektedir. Devlet Propagandası güncel yaşamın bir 
parçası hatta eğlencesi haline gelmiştir.

Bireysel haz, coşku ve cinsellik bir hastalık ve 

düzene tehdit olarak algılanır, “tedavi” veya ceza 
gerektirir. Bireylerin sadece düzeni değil, kendi ki-
şilik ve yaşamlarını sorgulaması dahi büyük tehlike 
sayılır.

Film birçok tartışmayı tetiklemiş ve birçok ül-
kenin konu edildiği şekilde totaliter baskı altında 
yönetildiği ile ilgili savları gündeme getirmiştir,

Korku ülkesindeki en belirgin özellik bireylerin 
zihinlerinin koşullandırılarak kendilerini ve yaşa-
nılan düzeni sorgulama yeteneklerinin köreltilmesi 
ve köleleştirilmesidir.

Bugün yaşadığımız düzeni sorgulamak için ön-
celikle özgür veya özgürleşme çabası içindeki bir 
zihne sahip olmamız gerekiyor. 1984 filminde konu 
edilen koşullandırma bugün için elbette tartışılabi-
lir, ama gerçek olan bir şey var ise romanın yazıldı-
ğı 1949 tarihinde hiç de normal olmayan medya ha-
kimiyeti bugün tartışılmaz bir gerçektir. Her ne ka-
dar devlet medyasından çok özel kanalların ağırlığı 
söz konusu ise de bunların düzenden ve otoriteden 
bağımsız bir medya olduğunu söylemek çok zor. 
Bugünkü medyanın1984 filminde hemen her yere 
yerleştirilen ekranlardan gün boyu başarılardan 
bahseden, ülkenin parlak günlerini, yöneticilerini 
ve düzeni öven karartma medyasından pek farkı 
yok. Propaganda Nazi dönemindeki gibi despotça 
değil artık. Cilalı medya devri dönemini yaşıyoruz. 

Belli bir plan dahilinde kasıtlı olarak kurgulanmış 
kirli ve yönlendirici taktik haberler, artistik senar-
yolar ve yapay tartışmalar, eğlence programlarına 
bulandırılmış ve renklendirilmiş olarak uygun doz-
larda uyutulan zihinlere şırıngalanıyor. Kafa kesen 
insanları gösteren TV’ler kitleleri bir gün sonraki 
bombardımanı, işgal ve katliamları ve savaşı olum-
lamaya ve haklı göstermeye hazırlıyor.

Binlerce kişinin öldüğü savaşları canlı izliyor, 
sıradanlaşmış buluyor ve bir tıklamayla başka bir 
kanaldaki eğlence programını izleyebiliyoruz. 
Savaşlar, bombardımanlar, yüzbinlerce kişinin ev-
siz barksız yurtlarını terk etmesi, çocukların yetim 
kalması ve ölmesi olağanlaşmış bulunuyor, umuru-
muzda değil. Çok acımasız ve katı olduğumuzdan 
değil, zihinlerimizin yavaş yavaş bu düzenin işleyi-
şine koşullandırılması süreci ile uyuşturulduğumuz 
ve uyutulduğumuzun farkında değiliz çoğumuz. 

Yine bugünkü yaşamınızda bir zamanlar sadece 
askeri alanlarda görüldüğü üzere her yere kamera-
lar konularak izlenmemizi emniyet gerekçesi ile 
normal hatta gerekli görebiliyoruz. 

Küreselleşme ile birlikte “Karanlık Ülkenin” 
belli bir sınırının da olması gerekmiyor artık. Çoğu 
devletten daha da güçlü silah, ilaç, enerji ve fi-
nans tekellerinin çıkarları doğrultusunda sınırsız 
bir düzen değil, düzenek var artık. Silah firmasına 
“sürdürülebilir” savaş, ilaç firmasına sürdürülebilir 
hasta, bankalara sürdürülebilir borçlu gerekiyor.

Karanlık ülkelerin uyutulmuş, koşullanmış ve 
dirençleri kırılmış bireylerinin seyrettiği sadece sa-
vaşlar, işgaller, katliamlar ve bombardımanlar değil 
elbette. Kaynaklarının elden gitmesi, topraklarının 
zehirlenmesi, tohumlarının yapaylaşması, sağlığı-
nın ilaçlara ve antibiyotiklere bağlı olması da pek 
umurlarında değil. Kendisini sarmalayan ortamdan 
bu kadar bihaber bireyin artık kendisine bakışı da 
yabancılaşacak ve inançlarıyla örtüştürülen düzen 
ve liderleri sorgulamadığı gibi kendilerine sadakat-
le bağlı olacak ve kendisine sunulanları bir lütuf 
olarak algılayacaktır.

Özgür düşünme ve sorgulama yeteneklerini 
kaybetmiş bireyler, inanç ve ideolojilerle örtüştü-
rülen düzen ve liderlerden gurur duyup “mutlu” ya-
şayabilirler. Distopya kavramı ile anlatılan karanlık 

ülkenin en belirgin özelliği de bu değil midir?
Che Guavera’nın şu sözünü anımsayalım; 

“Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun 
kölelerdir”.

Sinema ve Edebiyat dünyasında çok sayıda 
Distopya filmi ve kitabı var. 

Ancak bireylerinin kendilerini ve düzenlerini 
sorgulama yeteneklerini kaybetmiş olduğu karan-
lık bir ülkede Distopya kurgulamaya, filmlerde ve 
kitaplarda aramaya gerek yok.

Nörotopya

Bu kavramla ütopyadan farklı olarak bir kur-
guyu değil sınırlı algılar temelinde kabul edilen 
gerçeklikleri vurgulamak istiyorum. Türkçesi ile 
fiziksel algıların gerçek kabul ettiği dış dünya veya 
biyolojik olarak sınırlı algı dünyası. Bir örnek ola-
rak gözümüzden ve görme duyusundan başlayalım. 
İnsan gözü 360- 760 nanometre uzunluğundaki dal-
gaları görebilir. Bu bandın dışında gelen dalgalara 
gözümüz kördür. Birçok hayvanın gözü çok daha 
farklı dalga boylarını algılayabilir ve bizim görme-
diğimiz birçok nesneyi görebilir. Görme dediğimiz 
algı bu biyolojik sınırlama içinde oluşur. Renkler 
bu sınır içinde algılanan ışığın beyinde oluşturduğu 
sinirsel elektriksel sinyallerinin temsilleridir. Kırda 
gördüğümüz yeşil çimler, mavi yeşil mor kırmızı 
çiçeklerin renklerini onlara ait bir özellik olarak al-
gılarız. Oysa tüm renkler nesnelerden yansıyan ışı-
ğın oluşturduğu bir beyin üretimidir. Saygın bilim 
yayınlarından Astronomy dergisinin yazarlarından 
Bob Berman, hemen her gün gördüğümüz çimler 
üzerine çarpıcı bir örnek verir. 

“Çimlerin yeşil rengi aslında çimlerin en ‘iste-
mediği’ (kullanmadığı) dalga boylarıdır. Güneşten 
gelen ışık enerjisi çimler tarafından kullanılır, kul-
lanılmayanlar ise ‘renk’ olarak dışarı salınır. Biz 
bu salınan renkleri algılar ve çimleri yeşil renk-
le tanımlarız. Yani onları en istemedikleri renkle 
algılarız.”9

Bunun gibi gülün kırmızısı, leylağın moru bizim 
algıladığımız şekli ile çiçeklere ait orijinal bir özel-
likten çok onların en az istediği, hiç kullanmadık-
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ları (yansıttıkları) ışığın gözümüzde oluşturduğu 
nörosinyaller ve bu sinyallerle beynimizde oluşan 
bize özgü algılarından başka bir şey değil. Leylağın 
üzerindeki kelebeğin bizden çok farklı göz yapısı 
nedeniyle moru görmemesi veya bizim hiç görme-
diğimiz başka renkler algılaması çok muhtemel.

Renkler gözümüzden gelen nörosinyallerin 
beynimizde oluşturduğu görsel sıfatlardır ve üçlü 
bir üretimdir. Çimin yeşil rengi için hem ışık hem 
çim hem de gözümüz gereklidir. Biri eksik oldu-
ğunda “çim yeşili” diye bir renk yoktur.

Kulaklarımız da benzer şekilde biyolojimizin 
doğası gereği belli sınırlar içinde çalışır. 20 -20000 
hertz arasında gelen frekanslara “Ses” deriz ve du-
yarız. Başka hayvanların duyabildiği birçok fre-
kanslara ve bunların onların kulağında oluşturduğu 
“ses”e sağırızdır.

İnsan bulunmayan bir tepede rüzgâr esebilir 
ama rüzgâr sesi yoktur. Gariptir ama ses ancak bir 
insan kulağı ile var olur. Rüzgârın ses dalgaları bir 
canlının kulağına çarpmadığı sürece “ses “oluşmaz.

Geceleyin gökyüzü, binlerce yıldız, takım yıl-
dız, bulutsu. Bu sihirli manzaranın aslında tam bir 
yanılsama olduğunu çoğumuz bilmeyiz ve düşün-
meyiz. Uçsuz bucaksız bir Evren’in çok küçük bir 
kısmında gördüğümüz yıldızların parıltılarıyla al-
gıladığımız gökyüzü, gerçeğin değil görüntülerin 
hareket ettiği bir sinema perdesinden farklı değil-
dir. Belki de artık olmayan yıldızlardan milyonlar-
ca evvel çıkan fotonların oluşturduğu görüntüler 
bize gözüktüğü gibi olmayan zahiri bir görüntü 
sunar.

Bütün bu biyolojik sınırlılığın doğamız gereği 
ve doğa ile en verimli uyumluluğun sağlanması 
için gerekli olduğunu vurgulayalım.

 Doğamız gereği oluşan biyolojik sınırlılık 
çoğu durumda beynin diğer yetenekleri ile aşılsa 
da algıladığımız dünyanın aslında bize özgü bir 
Nörotopya olduğunu bize anlatır. 

Nörotopya bize kesinliğin olmadığı bir evreni, 
sınırlı özelliklerimiz olan bir canlı olduğumuzu ve 
her şeyin bütünlüğünü hatırlatır. 

Ütopya ve Öte

Ütopya, mevcut durumla, kurgulanan ülke ara-
sındaki fark arttıkça anlamını bulan, gerçekleş-
tirilmesi zorlaştıkça adeta rütbe alan bir kavram 
gibi durmaktadır. Mevcuttan koparak soyutlaşan, 
soyutlaştıkça seraplaşan, seraplaştıkça öteleşen, 
öteleştikçe gerçekliğini yitiren ve yetkisizleşen bir 
rütbe bu sanki.

Ütopya zamanı ve mekânı öteleyen ve öteyi 
olumlayan bir ifade olarak da yansır.

Bugünün ve buranın çarpıklıklarını terk edip, 
ötelerde bir yerde ve mekânda kurulan, insanlarını 
eğiten, topraklarını koruyan, hastalıklarını iyileşti-
ren, hakça ve adilce ve bilgelerce yönetilen ülkeler 
tasarlar.

Bütün bu kurgu ve tasavvurlar bugünü özgürce 
sorgulamadan ve yaşadığımız yeri özgürce gözle-
meden olanaklı mıdır? Veya bu sorgulamaları ve 
gözlemleri yaparken mi özgürleşiriz?

Ütopyada tasavvur öteden beriye değil, beriden 
öteyedir.

Öyle ise ütopya bugüne aittir.
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Ütopya ve  
  Eskatoloji

İzzet Erş

Ütopya, genel mahiyetiyle gerçekleş-
mesi mümkün olmayan bir devlet 
biçimi olarak tanımlanır. Burada-

ki mümkün olmayan gerçeklik saptaması, nihai 
gerçekliğine erişememesi anlamındadır. Zira 
gerçekliğine erişen “tamamlanır” ve tamamla-
nan ortadan kalkar. Bu nedenle ütopik devlet, 
mutlaklaşmış bir ideal devletten ziyade, arayışın 
sürekliliği, edimselliği içinde olası en iyi devlet 
biçimini oluşturma ya da en azından tasvir ede-
bilme veya insan olma niteliğini önceleyen temel 
kavramın erekte nihayetlenmesi çabasıdır. İnsa-
nın bu tükenmez arayışı daha da derin bir mahi-
yet kazanarak tüm umutlarını içine alan aydınlık 
bir gelecek fikrine yükselir. Yine de ‘ütopya’ gibi 
‘insan’ da tamamlanamadığı için tüm gelecek 
tasavvurları belirsizlik taşır. Devlet hayata dair 
korkuların ortadan kalktığı bir güvenlik arayışı-
dır. Yine de asıl soru gölgede kalır; insan ölümle 
son bulan bir ‘şeyse’ ütopya anlamsızdır ve ölüm 
insan için bir son değilse dünyevi ütopya arayışı 
yine anlamsızdır. Öyleyse bizi ütopya arayışına 
sürükleyen nedir?

Ütopyaların ideal bir devlet yapısıyla gösteril-
mesi en genel olarak “devlet” kavramının adalet 
ve özgürlükleri temsil etmesiyle ilgilidir. Fikrin 
çıkış noktası şudur; insanın bir devlet altında kor-
kusuz, huzurlu, adil ve özgürce yaşaması “olası 
dünya düzenlerinin” en idealini aramak anlamında 
bir umuttur. 

Edebi bir tür olarak ütopya iki biçimde; dini ve 
felsefi ütopyalar biçiminde gelişmiştir. Felsefi ütop-
yaların en bilinenleri arasında Platon’un “Devlet”i, 
More’un “Ütopya”sı, Campanella’nın “Güneş Ül-
kesi”, Bacon’un “Yeni Atlantis”i bulunur. Ayrıca 
Farabi’nin “El-Medinet’ül Fâzıla” adlı eseri de bu 
türün başlıca örneklerindendir. Bir de bu ütopya-
ların yani huzurlu ve düzenli devlet arayışının tam 
aksi bir biçimde, “insan için” iyi bir şey olması he-
deflenirken karşıtına geçip “insana rağmen” oluşan 
distopya biçimi bulunur. Distopik oluşumlar totali-
ter ve baskıcı yönetimleri, anlam yoksunu ve mut-
suz, umutsuz halkları konu alır. Orwell’in “1984”ü, 
Huxley’in “Cesur Yeni Dünya”sı, Burgess’in “Oto-
matik Portakal”ı bu nevi distopik yönetimlerin bi-
rer eleştirisi olarak gösterilebilir.

Diğer bir yaklaşım biçimi olan dinsel temalı 
ütopyalar ise şimdinin tarihle olan bağlarını kuran 
bilinçli bir zemine sahip olduğundan tarihsel bir 
olgu olarak düşünülmelidir. Mısır dininde olduğu 
gibi Yunan, İran, Hint vb. dinlerin metinlerinde bu 
bağları kuran ilahi şahsiyetlere rastlanır. Bu şahsi-
yetler, kahramanlar, tanrılar eskatolojik sayılacak 
söylemlerde bulunurlar. Ancak İbrahimî dinlerin 
serüveninden farklı olarak diğer dinlerin öykülerin-
de kahramanlar, tanrılar vardır, ancak bunların öne 
çıkan halkları yoktur. Bu öykülerde halklar isimsiz 
olduklarından görünmezlerdir. İbrahimî mitlerde, 
örneğin Musa’da, Yunus’ta, Davud’da, Daniel’de, 
Pavlus’ta, Ali ve diğerlerinde olduğu gibi, geleneği 
taşıyan halk, içinden çıkardığı ‘yeni’ kahramanlar-
la ilahilik kazanan tarihini ve geleneğini sürdürür. 
Dolayısıyla kayıp olan bir dinin ütopyasının ve 
eskatolojisinin de olamayacağı tespitinde bulun-
mak yanlış olmaz. Zira eskatoloji içinde insanın 
olmayacağı bir gelecek için öne sürülen ideolojik 
tahminler veya ümitler değildir, “şimdinin gerçek-
liğinden ama gereksinimlerinden hareketle gelecek 
tasarımı uğruna geçmişe başvurmakla kurulur.” 1

1 Bobaroğlu, Metin. AAV Toplantıları. 29 Mayıs 2017

Bu bakış açısıyla dinsel ütopyaların ilkinin İb-
ranilerde ortaya çıktığı söylenebilir. Yine de kitabın 
merkezî 2 miti olan Âdem ile Havva’nın cennetten 
kovuluş öyküsünün ütopik bir eskatoloji içerdiği 
söylenemez. Onu sibernetik bir teolojiye taşıyan 
İsevi söylemdir. Ancak Nuh ile başlayan ve Lut, 
İbrahim, İshak, İsmail, Yakup, Yusuf ile devam 
eden vaat ve ahitler, Musa’da somut bir ütopyaya; 
cennete geri dönüş fikrine ulaşır. Ve Musa halkına 
bir gelecek vaat eder.

Eski Ahit’te Musa ile ortaya çıkan belirsiz ge-
lecekteki ütopik devlet arayışı Tanrı’nın nezaretin-
de, tanrısal ülküye (Torah’a; töreye) uyan seçilmiş 
insanların (İbranilerin değil İsrailoğulları’nın, yani 
bu ideal devlet içinde yaşamaya layık bulunanla-
rın) oluşturacağı ‘güçlü’ bir devlet tasviridir. Ya-
hudilerin bu devletten beklentisi yöneticisi ola-
cak Mesih’in barış ve adaleti tahsis etmesinden 
ibarettir. Dolayısıyla kurdukları veya kuracakları 
devletlerin vaat edilen ütopyaya uygunluğu ancak 
barış ve adaletin tahsisi ile sorgulanabilir. Veya de-
nilebilir ki bir devlette ancak barış ve adalet tahsis 
edildiğinde o devlet İbrani tanrısının vaadine göre 
kurulmuş bir devlettir. Bu durumda Mesih oturup 
beklenecek bir ‘kişi’ değil, tanrısal vaadin yani 
ütopyanın kendisi olur.

İbraniler tarihlerinde ideal devlet fikrine en çok 
“Barışın Kralı” olarak niteledikleri Kral Süley-
man’ın yönetiminde ulaşılmış olsalar da Yahudi-
lerin Mesih beklentisi Kral Davud’da somutlaşır. 
Devlet Kral Davud zamanında en güçlü ve adil 
dönemini yaşamış, ardından gelen oğlu Kral Sü-
leyman’ın hikmetli ve anlayışlı yönetimiyle taç-
lanmıştır. Davud ideal devletin kurum ve organla-
rını kurmaya niyet eder ve bir şehir inşa eder. Bu 
şehir idealize edilen devletin küçük bir temsilidir. 
Kral’ın sarayını yani kendi makamını Tanrı’nın 
‘mukaddesi’ sayılan mabetten ayırır. Böylece ila-
hi olan içinde kişinin kendini hazır olarak bulduğu 
dolaysız bir sahiplik olmaktan çıkar ve yönelinme-
si, ulaşılması gereken bir yapıya bürünür.

Ömrü savaşlarla geçen Davud’un aksine Kral 
Süleyman’ın eylemleri barış temellidir. Babası 
Davud’un savaş ve kılıçla kazandığını o barış ve 
2 Âdem ile Havva’nın öyküsü merkez mitini oluşturur. 
Zira Mısır’dan çıkış öyküsü, İsa’nın canını fidye olarak 
vermesi vd. bu öykünün dokusunu, Âdemî yaratılışa 
dönmeyi ve yeniden cennete girme özlemini taşır.
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siyasetle korur. Tanrı’nın, yapması için babası Da-
vud’a izin vermediği Büyük Mabedin yapımı için 
yine barışçıl (İslâmî) meşrebinden dolayı görev-
lendirilir. 3 Onun başarısı savaşsız ve huzurlu bir 
krallık yönetebilmesidir. Yine de tüm bu konfor 
ve refahın içinde Süleyman isyan eder. Tanrı’nın 
adını taşıyan Kral vasıtasıyla olan hükmü tavsiye 
etse de 4, hikmetli adamın hayatının bir hayvan gibi 
toprakta bittiğini 5, ölüm karşısında dünyevi bir 
idealin de değersiz olduğunu söyler. Davud ve Sü-
leyman ile ütopya bir devlet, Tanrı’ya adanmış bir 
krallık şeklinde tezahür eder ancak bekâ bulamaz.

Augustinus’un, Tanrı Devleti (Cite Dei) adlı 
eserinin temeline koyduğu İsevi Tanrı Melekûtu, 
dünyevi ideal devlet arayışının eleştirisini oluş-
turur. İdeal bir devlet, dünyevi geçicilik altında 
önemsizleşir. İdeal devlet ancak tanrısal bir devlet 
olabilir ve bu İncil’de belirtildiği üzere Tanrı’nın 
Melekûtu olarak işaret edilen bâki devlettir. Böy-
lece tanrısallık, Rabbinin Musa’ya müjdelediği 
inançlı ve uyumlu insanlar için vaat edilen bir 
yeryüzü cenneti fikrinin ötesine geçer. Krallık ar-
tık semavîdir. Bununla da ütopik ahiret düşüncesi 
şekillenir. 

Buraya kadar tüm süreç, tekâmülün gereklerine 
göre anlaşılabilirdir. Ancak ideal devletin dünyevi 
ideallerden arınması insanî hırs ve tutkularla çeli-
şir. İnsan, kazanmak ve kazancını biriktirmek ister. 
Bu kazanç şimdi ve somut olmalıdır. İnsan, kazan-
cını belirsiz bir sonraya, inansa dahi tanımadığı bir 
gücün eline bırakmayı kabullenemez. Zira bıraka-
bilse iman edenlerin korkuları kalmazdı. Hatta hu-
zur içinde ve hemen ölümü istemeleri olağan olur-
du. 6 Çoğu inanırın başka bir seçim şansı olmadığı 
için Tanrı’ya sığınmasına karşı çıkan Nietzsche 
gibi dürüst ‘kâfirler’ ve öncesinde Hegel gibi ol-
gudan hareketle dünya tarihini insan tutkularında 
temellendiren düşünürler için dünyadan yalıtılmış 
ideal devlet tasavvuru ahmakçadır.

İsa, insanlık için anlaşılması çok güç olan bir 
teklifte bulunmuştur. İdeal devletin rasyonel bir te-
melde kurulma çabası, irrasyonel olan insan doğa-
sı için asla mümkün olamayacaktı. En mükemmel 

3 Tanah, 1. Krallar 5:5
4 Tanah, Vaiz 8:2-8
5 Tanah, Vaiz 3:19
6 Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/94, Cuma Sûresi 
62/6

olan devlet yapısı dahi, eşit derecede güçlü mu-
halifler tarafından her zaman tehdit edilecekti. İsa 
insanların birbirlerini sevmesini diledi. Sevgi tüm 
kurumları iptal edecek, tüm otoriter tahakkümleri 
yıkacaktı ve ideal devletin kurulması ancak böylesi 
bir sevgi toplumu ile mümkün olacaktı. İlk dönem 
Hristiyanlar bu toplumsal sevgi teklifinin “belirli” 
bir toplum için değil, ama tüm dünya nüfusu için 
geçerli olacağı ümidini taşıdılar. Ancak bu sev-
gi olgusunun bir ütopya olduğunu anlamaları ve 
bunun ancak semavî bir Tanrı devletinde tezahür 
edebileceği düşüncesine Orta Çağ’da ulaşabildiler.

Yahudiler İsa’nın bekledikleri Mesih olmadığı-
nı, zira müjdesinin kendilerine vaat edilen ütopya-
yı canlandırmaktan uzak olduğuna kanaat getirdi-
ler. Eğer beklenen Mesih kendisi olsaydı dünyada 
barış ve adaleti tahsis etmesi gerektiği eleştirisinde 
bulundular. İncil, İsa’nın yaşadığı dönemi bu nevi 
bir cennet tasvirleri ile dile getirse de, Yuhanna ör-
neğinde olduğu gibi İsa dünyevi hükmü yönünden 
kılıçlı bir yönetici olarak betimlenir. Yapıcı değil, 
ayrılık getirici ve yıkıcı bir karaktere bürünür. 7 
Yine de İsa’nın hükmünün sevgi topluluklarına 
geldiği 8, müjdesini getirdiği krallığın bu dünyaya 
ait olmadığı ve onun ancak ihvana, iman kardeş-
lerine olduğu herkes tarafından anlaşılamamıştır. 9

Örneğin Nahmanides, kendisine Kral’ın huzu-
runda neden İsa’ya iman etmediğini soran muha-
life sesini yükselterek eğer kendisinin inandığını 
iddia ediyorsa tüm krallık ordusuna silahlarını 
bırakması emrini vermesini teklif eder. 10 İdeal bir 
dünya devleti oluşturulması konusunda Yahudilik 
ile İsevi dünya tasavvuru arasında temel bir fark 
bulunur. Yahudilik otoriterdir, İsevilik otoritenin 
yıkılması temelinde durur. Yahudi’nin tanrısı af-
fedici ve kollayıcı güçlü baba figürüdür. İsa ise 
Baba’dan medet ummayan, O’ndan bağımsızlaşan 
anarşist ve özgür bir ruhtur. Dolayısıyla İsa’yı ku-
rumsallaştırmalarından doğan Katolik kilisesinin 
İsa’nın tam karşıtı olan Yahudi otoritesini temsil 
ettiği açıktır.

İdeal dünya devleti fikri ile ebedi cennet ta-
savvuru arasındaki en güçlü çatışmalardan birini 

7 İncil, Vahiy 1:15-20
8 İncil, Matta 10:35
9 İncil, Yuhanna 18:36
10 Fromm, Erich; Tanrılar Gibi Olacaksınız. Çev. 
Bozkurt Leblebicioğlu. Say Yay., İstanbul, 2016.

de İslam yaşamaktadır. İslam’ı “genel olarak” ele 
almak mümkün değildir. Muhammed’in yaşadığı 
ve fikirlerini yaydığı dönemle (Asr-ı Saadet) Pey-
gamber sonrası oluşan ayrılıklar ve meydana gelen 
çelişkiler İslam’ın mesajının gerçekte ne olduğunu 
anlamayı zorlaştırmıştır. Bu ayrışma, farklı fikirle-
rin ve itikatların olabilmesi adına özellikle istenen 
‘bilinçli’ bir bölünme de olabilir. Birbiriyle olduk-
ça çelişkili onlarca fikre ve gruplara bölünse de adı 
“Barış” olan bu dini baskıcı bir distopyada temel-
lendirmek tutarlı olmaz.

Bu fikriyat içerisinde İslam bir yandan Yahudi 
dünyeviliğini tüm yasa ve kanunlarıyla uygular-
ken, diğer yandan İsevi bir ahiret tasavvuruna da 
sahiptir. Üstelik Kur’an bunu her iki dinin siyasi 
güçlerine yakınlaşmaya çalışan oportünist bir ta-
vırla yapmaz. Hatta Kur’an’ın duruşu bu dinlerin 
her ikisine de eşit uzaklıktadır. En nitelikli olarak 
İbn-i Arabî ile anlayışa sunulan İslam’ın metafizik 
boyutları, insanın bir tekâmül sürecinde olduğunu, 
Yahudilik gibi İseviliğin dahi bu tekâmülün birer 
mertebesi olduğunu ortaya koyar. Bu derinliklere 
sahip olmayan inanırların, diğer dinlerin inanırla-
rıyla düştükleri yanılgı ve kararsızlıklar aynı nok-
tada temellenir; görmedikleri, bilmedikleri bir ahi-
retin varlığına iman. Zira deneyimlenmemiş cennet 
sadece bir tasavvur, bir ümittir ama ölüm her in-
sanın başına geldiğine şahit olunan kaçınılmaz bir 
“gerçek”tir. Öyleyse asıl ütopya ölümsüzlüktür.

Dinlerin öncelikli teklifi ölümün olmadığı bir 
ahiret fikrinde temellenir. Zira ölüm bir son bul-
maysa ve ölüm sonrası bir ahiret yoksa dünyevi 
hayatın tamamı anlamsızlaşır; öncelikler değişir, 
tüm değerler değersizleşir; ahlâk, onur, erdem gibi 
vasıflar anlamını ve önemini yitirir. 

Öyleyse dünyevi ütopik devlet fikri en kâmil 
olarak ölümün olmadığı bir yaşam teklifi sunuyor 
olmalıdır. Reenkarnasyonla gelinen hafızasız yeni-
denlik fikri demans geçiren yaşlı bir kimsenin her 
sabah bir bebek gibi geçmişsiz olarak güne uyan-
masına benzer. Metafizik açıdan ruhun yeniden 
doğumu anlamında reenkarnasyon fikri tutarsız-
lıklar içerir. Ruhun varlığını inkâr bir farkındalık 
sorunudur. Ama ruhun öldüğü ve yeniden dirildiği 
düşüncesi de bir bilgi problemidir. Ruh ölümsüz-
dür. Ölüm deneyimi beden kaydının silinmesi ve 
ruhun yeni bir boyutta sürmesi anlamına gelir. Bu 
nedenle dünyada yeniden beden alma beklenti-

si, ahiret fikrinin inkârı ile ilgilidir. Mevlana’nın 
“Şeb-i Aruz” söyleminde olduğu gibi, ölüm hadi-
sesi “insanın” tekâmülünde daha üst bir mertebe-
ye geçiştir. Bu nedenle de Sûfiler, özünde ölümün 
Allah’ın rahmetinden olduğunu söylerler. Öyleyse 
insanın teknolojik ölümsüzlüğü başarması bu rah-
metten uzak kalmasına neden olacaktır. 11 Diğer 
yandan rahmetli bir ahiret olacaksa, içinde bulun-
duğu geçici dünyaya ait bir ütopya yaratması, ideal 
bir devlet oluşturma çabası da anlamsızlaşır. Öy-
leyse soru şudur: İnsan bir ütopyaya neden ihtiyaç 
duyar? 

Tüm tefekkürlerim nihayetinde basit bir sonuç-
ta kendini sergilemektedir. İnsan için ahiret kendi 
eylemlerinin bir neticesidir. Dünyada bir ütopya 
yaratma fikri ve bu fikrin hayata geçmesi için har-
canan emek ahiretin şekillenmesini sağlar. İnsan 
dünyayı imar ederken kendi ahiretini inşa eder. 
Böylece ütopya dünyevi bir çaba gibi görünse de 
her ‘emekçi’ içinde yaşayacağı ahiret evini kurar. 
İsa’nın uyardığı gibi: “Doğrusu size derim ki yer-
yüzünde her ne bağlarsanız, gökte bağlanmış olur. 
Yeryüzünde her ne çözerseniz, gökte çözülmüş 
olur.” 12

Bu anlamıyla dinsel ütopyanın ereği her kişi-
nin Mesih’ini kendi içinde bulmasıdır. Bu Mesih’i 
bulmanın yolu dünyevi ütopya olan barış ve ada-
letin hüküm sürdüğü sevgi toplumunu yaratmaktır. 
Bu eyleme tam manasıyla katılan velilere Mehdi, 
eylemde bulunmaya hidayet, Allah’ın bu eylem-
de bulunan kullarındaki feyzine Hâdi ismi verilir. 
Böylelikle erek her bir ferdin Mesih ile Mehdisi-
ni buluşturmasıdır. Rabbi Hillel’in söylediği gibi: 
“Eğer ben kendim için değilsem benim için kim? 
Eğer ben kendim içinsem ben kimim? Şimdi değil-
se ne zaman?” 13

11 Teknolojik ölümsüzlükle ilgili bkz. Saka, Gülizar Hazal; 
“Bir Ütopya Olarak Teknolojik Ölümsüzlük Sorunsalı: 
Teknolojik Ölümsüzlük” makalesi. Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, V. 
Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı 
IV. 
12 İncil, Matta 18:18
13 Pirke Avot, Mişna 1:14
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Kitlelerin Afyonu
Olarak Ütopyalar

N. Verda Ecim

Adı üstünde işte, ütopya yani hayal 
deriz, ama ah o insanoğlu yok mu 
deriz, bütün güzel şeyleri nasıl da 

mahvediyor, deriz. Hâlbuki insanoğlu böyle 
olmasa, hep iyilik güzelliğin peşinde koşsa, 
bak hepimiz ne kadar mutlu oluruz. Bu iş o 
kadar da zor değil, ama içimizde bazılarımız 
var, ah onlar yok mu, bizlerin bütün hayal-
lerini emeklerini yok ediyorlar. Sonra deriz, 
bu tarih boyunca hep böyle olmuş, ama üzül-
meyin, iyinin güzelin peşinde koşan insanlar 
da var ve onlar hiç ölmeyecek, umutlarımızı 
kaybetmeyelim. Yaşasın… artık meşrebimiz 
neyse... bir gün ayağa kalkacaklar ve biz o 
mutlu günleri yaşamaya başlayacağız. H.G. 
Wells ise “Zaman Makinesi” isimli eserinde 
bu durumla epeyce bir dalga geçer. Eserin 
ana fikri şudur: Eee, kurdun o güzelim dün-
yayı her şey çok güzel gitti diyelim sonra ne 
olacak? Her şeyin en, en, en sonunda ne ola-
cak? Romanın sonunda bu sorunun cevabı 
var. Muhteşem tanımlanmış bir hiçlik.

Yıllar önce Orhan Hançerlioğlu’nun “Düşünce 
Tarihi” isimli eserini okurken, Leibniz ile Voltaire 
arasındaki o meşhur laf atışmasına çok gülmüş-
tüm. “Bütün bunlara karşı Leibniz, tanrılık dü-
zeyde, olabildiğince iyimserdir (optimist). ... 
Şöyle der: Dünyamız, mümkün olan dünyaların 
en yetkinidir. Bu yetkin dünyada her şey en iyidir. 
Voltaire, Candide adını taşıyan çok hoş kitabında, 
(Leibniz’e), mümkün olan âlemlerin bu en mükem-
melinde sana temiz bir sopa çekersem bu da mı 
en iyidir (diye sorar)” 1. Yahu bu Leibniz de amma 
şaşkın adammış ha, Voltaire nasıl da lafı gediğine 
koymuş, tabii canım şöyle güzel bir dayaktan sonra 
insan her halükarda gerçek dünyayı görür artık, de-
miştim kendi kendime.

1 Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, 1985, s 205.

Ama şimdi Leibniz’in haklı olduğunu düşü-
nüyorum. Leibniz haklı, çünkü evrensel sistemin 
mantığı durağan değil, her şey ama her şey hareket 
halinde ve değişiyor. Değişmeyen yasaları bulup, 
ondan sonra da gel keyfim gel yaşayalım mantı-
ğı, evrensel işleyişe aykırı. Bu nedenle de serbest 
piyasa ekonomisi, komünizm, ütopya tasarılarının 
tamamı bir noktadan sonra evrensel işleyişe aykırı 
hale geliyor. Hatta statik bir şekilde tanımlanmış 
hukuk devleti bile...

 Toynbee’nin ifadesiyle “Eskimolar, göçebeler, 
Osmanlılar ve Spartalılar, başardıkları her neyse 
buna mümkün olduğunca insan doğasının sonsuz 
çeşitliliğini ortadan kaldırarak ve bunun yerine 
esnek olmayan hayvan doğasını varsayarak 
ulaşmayı başarmışlardır. ... Biyologlar, son 
derece ihtisaslaşmış ortamlara kendilerini çok 
iyi adapte eden hayvan türlerinin aslında çıkmaz 
sokağa girmiş olduklarını ve evrimsel süreçte bir 
geleceklerinin olmadığını söylemektedirler. Bu 
tam olarak kendi kendini hapsetmiş (gelişimini 
durdurmuş – arrested) uygarlıkların kaderidir.

Hem ütopya denilen hayali insan toplulukları-
nın hem de sosyalleşmiş böceklerin ulaştığı gerçek 
toplumlar, bu tip bir kaderle büyük benzerlikler 
gösterir. Eğer karşılaştırmaya girersek, karın-
ca yığınında ve arı kovanın yanı sıra Platon’un 
“Cumhuriyet”inde ya da Aldous Huxley’in “Cesur 
Yeni Dünya”sında da, hapsedilmiş uygarlıklarda 
olan şeyi bulacağız: kast ve uzmanlıklar.

Çöküşü durdurmak ütopyaların en büyük ön-
celiğidir, zira çoğunlukla toplumun bireyleri gele-
cekte ilerleme kaydedilebileceğine dair umutlarını 
kaybetmeden önce yazılmazlar. Bu nedenle nere-
deyse tüm ütopyalarda –ki bu tür edebiyat türüne 
ismini veren İngiliz dehasının çalışmasını ayrı tut-
mak gerekir– bozulmayacak bir denge için diğer 
tüm toplumsal amaçlar geri plana itilmekte ve ge-
rekirse de kurban edilmektedir.” 2 

2 Arnold Toynbee, A Study of History, Vol I-VI, Oxford University 

Almanya’nın Konstanz şehrinde bulunan bu heykel 1993 yılında dikilmiştir. Anlatılanlara göre bir
elinde Papa bir elinde kralı tutmakta olup, Balzac’ın Güzel İmperia isimli hikayesinden esinlenilmiştir.
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Kural nedir? Sistem nedir? Kodifikasyon nedir? 
Algoritma nedir? Daha da basitleştirelim, bilgi tam 
olarak nedir? Bu noktada Maxwell’in cini 3 kavramı 
ile devam etmek istiyorum. Kapalı bir kutu düşüne-
lim. Sonra kutuyu ikiye bölen bir sızdırmaz levha 
koyalım. Bu levhada sadece bir molekülün geçe-
bileceği bir delik olsun. Bu deliğin üstünde de bir 
karar mekanizması koyalım. Eğer deliğe yaklaşan 
molekülün hızı belirli bir değerin üstündeyse delik 
açılsın ve molekül geçebilsin, eğer molekülün hızı 
yavaşsa delik kapalı kalsın ve molekül geçemesin. 
Bir süre sonra öteki tarafta hızlı moleküller birikir 
ve ısı yükselmeye başlar. Bunun için bir enerji har-
canmamıştır, sadece karar verebilen bir mekanizma 
bu iki ortam arasında bir farklılığa neden olmuştur. 
İşte sistemlerin / algoritmaların / hukukun mantığı 
da bu şekilde çalışır. Şu nokta önem arz etmektedir: 
Tek başına bilgi ve bilinç, varlık (ısı) ortaya çıka-
rabilmektedir. Sadece daha önceden mevcut olan 
bir ayrıma (iki ortam arasındaki levha) ihtiyacı var-
dır. Varolmak, varolmayanın zıtlara ayrılmasıdır. 
Varlık varsa, ayrım ve bilinç de var demektir. Diğer 
bir deyişle, varlığın bizzat kendisi ayrım ve bilincin 
yeterli kanıtıdır. 

Elimizde, ayrım, bilinç ve varlık var. Sanki ya-
şam denen bu tiyatronun bütün amacı bilinci yük-
seltmek gibi. Kozmos kocaman bir bilinç üreten 
makine gibi. Ancak, Wells’in “Zaman Makinesi” 
isimli eserinde işaret ettiği gibi ütopya kavramı bi-
lincin yükseltilmesini engelleyici bir işleve sahip 
olabilir. Bunun nedenini daha net anlatabilmek için 
ekonometriden yardım alacağım. Ekonometrinin 
mantığı şudur: Rakamsal olarak tanımlanmış değer 
grubu (veya grupları) arasındaki ilişkiyi (ilişkileri) 
bulabilmek için bir denklem yazmaya çalışırız. Bu 
denklem öyle bir şekilde yazılmalı ki, denklemin 
tahmin ettiği değerler ile gerçek değerler arasın-
daki hata payı minimum olsun. Böyle bir denklem 
yazıldıktan sonra, arkamıza keyifle yaslanıp, denk-
lemin bizim yerimize karar vermesini bekleriz. 
Ütopya kavramı da tam olarak böyle çalışmaktadır. 
Sistemi kuralım, sonra denklem / algoritma çalış-
maya başlasın, biz de Wells’in “Zaman Makinesi” 
hikâyesindeki gibi küçük, mutlu ve ahmak karak-
terler olarak keyfimize bakalım. 
Press, s. 182,183.
3 Düzen ve Düzensizlik Bilginin Hikâyesi, (24. dakikadan sonrası) 
https://www.youtube.com/watch?v=HFbexNuJ7a4&list=LLnnG5JC
BLNkvtC5kpa-p93g&index=44&t=2s

Bu denklemi belirlemek o kadar da kolay bir 
şey değildir. Zira hayat çoğunlukla (hatta her za-
man) lineer bir şekilde çalışmaz. Ama bundan daha 
da önemli bir şey vardır. Özellikle maksimize / mi-
nimize etme gibi sorunlar çıktığında tek başına tek 
işlemli matematik yetmemektedir. Bu durumlarda 
iterasyon denen bir yöntem kullanılır. Denklem ve 
değerler belirlenir, sonuç alınır, alınan sonuca göre 
yeniden değerleme yapılır. Sonuç alınır ve yeni-
den değerlendirilir, süreç böyle gider. Sürecin bazı 
noktalarında insan müdahalesi gerekebilir. Bilinç 
üreten bir makine olarak evren de, bilinç üretimini 
maksimize edebilmek için, bazı durumlarda kendi 
ürettiği şeyin, yani bilincin müdahalesine ihtiyaç 
duyar. 

İşleri biraz daha karıştıralım, ya bir şeyin mak-
simize / minimize edildiği optimum nokta yoksa 
da, birden fazla varsa ne olacak? Bu durum eko-
nometride ciddi bir sorundur. O zaman bir iteras-
yon sürecinin çıktıları, başka bir optimum nokta 
için kullanılamaz, kendi sürecinde kullanılması 
gerekir. Bilinç üreten süreçler olarak medeniyetler, 
kültürler veyahut dinlere bu gözle bakmak gerek-
mektedir. Birinin çıktısından elde edilen sonuçlar 
bir başkasında, kendi özüne göre işlenmeden kulla-
nılamaz, zira bunun hiçbir anlamı olmaz.

Peki, tam olarak bilinç nedir? Hepimiz ölümlü-
yüz. Peki, ölünce ne oluyor? Hayatımız boyunca 
uğraştık, didindik, yüksek bir bilince ulaşmak için 
çalıştık. Sonra öldük, bu kadar çaba çöpe mi gidi-
yor? Ruh göçü var mı? Ruh göçü bilinci de taşı-
yabiliyor mu? Tam olarak taşıyamıyorsa, belki de 
yayı buluta koymak gerekir, yani bilinci kültür gibi 
bizden sonra devam edecek başka bir şeye yükle-
mek gerekir.

Daha somut konuşabilmek için Hegel’den yar-
dım alacağız. Hegel üç çeşit bilinçten bahseder. 
Saltık bilinç veyahut dünya tini (Weltgeist), halk-
ların / toplumların bilinci, bir de bireylerin bilinci. 
Hegel’e göre, saltık bilinç halkların bilinci vasıta-
sıyla kendinin farkına varır ve kendini yükseltir. 
Bunun için ihtiyaç duyduğu itici güç de bireylerde 
(kahramanlarda) bulunur. Kahramanlar ne yaptık-
larının tam olarak bilincine çoğunlukla varamazlar, 
ancak, onlar içlerinden bir itki hissederler. Dünya 
tini (saltık bilinç) belirli bir halkın bilincini ken-
dinin farkına varma / yükselmesi için kullanma-
ya başlar. Ancak, bu süreç aynı zamanda kendini 

olumsuzlamadır da (negation). Bu nedenle saltık 
bilinç bir halkın bilincinde sonsuza kadar kalamaz, 
kendine uygun başka bir halk arar. Önceki halk yok 
olmaz, sadece tarihin sürükleyici unsuru olmaktan 
çıkar. 

Hegel’in kavramlarıyla matematiksel kavram-
ları biraraya getirirsek belki şöyle diyebiliriz: Bir 
tek saltık bilinç, optimum noktalar arasında do-
laşabilir. Bir iterasyon sürecinde optimuma ulaş-
tıktan sonra başka bir sürece kendini katabilir, bu 
onun saltık bilinç olmasından kaynaklanır ve bir 
tek o bunu yapabilir. Ütopya kavramı, her ne kadar 
her uzamda ve zamanda geçerli değerlerin varlığını 
en başından kabul etse de, farklı optimum noktalar 
kavramını dışlar. Bu nedenle de hiçbir işe yaramaz. 

Tarihe bu şekilde bakabilen, diğer bir değişle 
optimum noktalar arasında dolaşabilen saltık bi-
linç kavramı üzerine düşünce geliştirebilen, dört 
düşünür tespit edebildim. Birincisi Hegel, ikincisi 
Arnold Toynbee. Kendisi her ne kadar Batı mede-
niyetinin eşsizliğini kanıtlamak için elinden geleni 

ortaya koymuş olsa da, başarısızlığı başarısı hali-
ne gelmiştir ve listemize girmiştir. Üçüncüsü İbn 
Haldun. Gerçi İbn Haldun’da bir ilerleme fikri 
var mı emin değilim, ancak, dinamik bir tarih an-
layışı onu da listemize almamıza neden olmuştur. 
Dördüncüsü ise akrabamız sayılan Lev Nikolayeviç 
Gumilëv. 

Peki, bu dördünün başka ortak özelliği nedir? 
Herhangi bir kitapçıya gidiniz, siyaset teorisi hak-
kında herhangi bir kitap alınız, hatta sadece siyaset 
teorisi değil, tarih, sosyoloji, felsefe tarihi hakkında 
herhangi bir kitap alınız. Bu adamlar büyük olası-
lıkla bu kitaplarda ya olmayacaklar ya da çok az 
ve yanlış yer alacaklar. Siyaset teorisi kitaplarında 
Hegel olmaması akıl alır gibi değil. Ama yok işte. 
Gumilëv’i artık beklemiyoruz bile.

Sorun nedir? Nazilerin yaptıkları mı? Naziler 
kötü insanlardı, bu kişiler altyapılarını Alman ide-
alizminden aldı, dolayısıyla Alman idealizmi kö-
tüdür, ama İngiliz deneyselciliği ile Fransız akılcı-
lığı iyidir. Çünkü onlar Nazilerden iyi olduklarını 

Açıklama: Sabine’li Kadınların Araya Girişi, The İntervention of the Sabine Women 1799
Ressam Jacques Louis David, Louvre Müzesi, Paris
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kanıtladılar. Belki Naziler Alman idealizminin en 
yüksek noktalarından biri olan ve Hegel tarafından 
tanımlanmış efendi-köle diyalektiğini cancağızları 
öyle istediği için hasıraltı etmişlerdir? Belki bu dü-
şünce şekli hâlâ hasıraltı ediliyordur? Ve hatta daha 
da belki, İslamiyet’in kendi özüne kavuşabilmesi 
için efendi-köle diyalektiğinin idealizm kavramları 
içinde çok iyi anlaşılması gerekiyordur? Konuyu 
dağıtmayalım.

İterasyon süreçlerinin başarılı bir şekilde ke-
sintisiz devam edebilmesi için, Arnold Toynbee 
tarafından tanımlanan ‘yaratıcı azınlık’ kavramı ile 
bu grupların tarihsel süreçler içindeki fonksiyonu-
nu iyi anlamak gerekmektedir. Arnold Toynbee’ye 
göre, medeniyetler belirli aşamalardan geçer. Bir 
medeniyetin çekirdeğini başlangıçta yaratıcı azın-
lıklar olan gruplar atar. Bir yaratıcı azınlık özel bir 
tarihsel anda özel bir misyon yüklenir. Ütopyaların 
hayata geçirilmeye çalışılması, bu grupların ölüm 
fermanıdır, zira yaratıcı bireyler bulundukları or-
tamda kaos yaratırlar. Hem yanarlar hem yakarlar. 
Ütopyaların ise en önemli amacı, bu kaosu ortadan 
kaldırmaktır. 

Karınca veya arı değiliz. Biz insanız. Dinler kı-
saca “insan gibi davran” diyor. Bunu nasıl diyor, 
Yaratıcı sonsuzdur diyor, O’nu belli bir kalıba hap-
sedemezsin diyor, beni şeytanın yolundan uzak tut 
diye dua et, aklını ve bilincini hapsetme diyor, O’na 
kulluk et diyor, yani kurala / algoritmaya / sisteme 
kulluk etme, diyor. Bunlara boyun eğmen aklın / 
bilincin emrettiği sürece olsun, ancak en üst bilinç 
durumun gerçek ve nihai efendin olsun, Yaradan 
sen vazgeçmediğin sürece senden vazgeçmez, di-
yor. Ütopyalar Tanrı’dan vazgeçmek demektir, ben 
en üst bilinç durumumla karar alabilecek, iyiyi gü-
zeli bulabilecek durumda değilim demektir.

Şu anda dünya tininin hareketi ne durumda? 
Serbest piyasa, insan hakları, demokrasi, sosyal 
devlet vb. bunların hepsini ortaya koyan halkların 
yaratıcılıklarının sonuna gelindi. Sorun bu kavram-
ların yanlış olması değil, sorun bu kavramların ar-
tık yetmemeye başlamasıdır. Dünya tini kabuk de-
ğiştirmeye hazırlanıyor. Çeşitli alternatifler ortaya 
çıkacaktır. Yeni kurulacak sistemlerde bazı nokta-
lara dikkat etmek gerekmektedir. 

En önemli nokta, Toynbee’nin tanımladığı ya-
ratıcı azınlıkların kesintisiz bir şekilde ortaya çı-

kabilmesi ve etki alanı yaratabilmeleri için gerekli 
siyasi, ekonomik ve toplumsal ortamların oluştu-
rulmasıdır. Yaratıcı azınlıkların ortaya çıkabilmesi 
için binlerce yıllık insan düşüncesinden beslenebi-
len bireylerin olması gerekmektedir. Sadece kuru 
kitap bilgisi ile bunu sağlamak mümkün değildir; 
yaşamak, deneyimlemek gerekir. Bunun için de 
toplumsal enerjinin baskılanmadan iyi yönlendi-
rilmesi önem arz etmektedir. Ticaret, toplumsal 
enerjinin her anlamda karşılıklı iletişime yönlendi-
rilmesi için iyi bir yöntemdir. İktisatçıların ticareti 
‘ne güzel işte hepimiz daha çok tüketebiliriz’ diye 
desteklemelerini bir kenara bırakalım. İnsanlar 
otursunlar, konuşsunlar, kavga etsinler, uzlaşsınlar, 
kazık atsınlar, güvensinler, para kazansınlar, para 
kaybetsinler ama birbirlerine doğru itilsinler.

Bu çerçevede, ticaret, saltık aklın enerjisini ar-
tırır, zira sadece mal hareketliliğini değil, insanın 
hem fiziksel hem de zihinsel hareketliliğini artırır. 
Ticaret peşindeki insanlar yetmediği yerde avukat-
larını, muhasebecilerini götürürler. Bir süre sonra 
bu da yetmez, politikacıların kapısını aşındırırlar, 
onlar da başka ülkelerdeki politikacıların. Sonra 
avantaj kazanmak için daha bilgili ve ikna edici 
olmak gerektiğini anlarlar, bu sefer sanatçılar, aka-
demisyenler devreye girer. Ticaret peşinde koşan 
gencecik insanların enerjisi bütün bir sistemi hare-
kete geçirir. 

Ticaretin bir faydası daha vardır: Kodifikasyon 
süreçlerini hızlandırır. Kodifikasyon hukuksal 
bağlamda, yazılı olmayanın ortak bir anlayış çer-
çevesinde yazılı hale gelmesi demektir. İnsanlık 
halihazırda büyük bir küresel kodifikasyon sürecini 
yürütmektedir. Bunun temel nedeni ise ‘Toplumsal 
Sözleşme’ kavramının bir üst basamağı olan 
‘Toplumlararası Sözleşme’ kavramının güçlenme-
ye başlamasıdır. Her ne kadar toplumlararası söz-
leşmeler insanlık tarihi kadar eski olsa da, özellikle 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok hızlı bir gelişme 
sürecine girmiştir. Bu süreç iyidir ve devam etmesi 
gerekmektedir. Bu sürecin en önemli yakıtı ticaret, 
onun da yakıtı insanların daha iyi bir yaşama ka-
vuşma arzularıdır. İşte bu noktada çevresel yükün 
azaltılması için daha iyi bir yaşam ile sahip olma 
arasındaki bağın zayıflatılması gerekmektedir. Bu 
da bilgi ekonomisi içinde yeşerecek paylaşım eko-
nomisinin güçlendirilmesi sayesinde olabilir. 
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Ütopya hem iyi bir yer (eutopia) olup 
aynı zamanda hiçbir yerdir (outo-
pia). Bir bakıma mümkün olmayan, 

ancak insanın bulunmak için heves ettiği bir 
dünyada yaşamaktır. Bu anlamı ile bakıldı-
ğında bir hayal niteliğindedir. Utopia diyarı, 
onu ilk kez adlandıran kitabıyla Sir Thomas 
More tarafından 1516 yılında keşfedildi. Bu 
eserde, hayali ve tam da bu yüzden bulmaya 
çalışmanın çok da gerekli olmadığı, yine de 
olası olanın kıyısında insanı boş yere umut-
landıran, gerçeğin sınırının hemen ötesinde 
bir yer olarak tanımlandı. Ütopya; hayal ve 
arzuları tatmin etmenin imgelem alanında 
konumlandığı bir yerdir.

Ütopyanın değeri güncel uygulanabilirliğinde 
değil, olması muhtemel bir gelecekle olan ilişki-
sinde yatar, onu güçlü kılan şey, hayali ve ‘uygu-
lanamaz’ olan niteliğidir. Dini öğretilerde, görün-
meyen ve her zaman gizli kalacak olan Tanrı nasıl 
bizlere mükemmel gerçeği ve mükemmel ahlâkı 
ortaya çıkarmaya kışkırtıyorsa, ütopyanın ‘hiçbir 
yerdeliği’ de onu aramaya bizi kışkırtmaktadır. Bu 
sınır bizleri hapsedebilir, engelleyebilir ya da onu 
aşmaya davet edebilir. 

Bir başka söyleyiş ile ütopya, imkânsız bir mü-
kemmellik halini anlatmaktadır; Ütopyalar monist 
mutluluk hayalinden doğarlar ve insan buna doğ-
duğu andan itibaren yazgılıdır. 

İmkânsız mükemmellik hali insanoğlunun psi-
şik gelişiminin hem başlangıç noktası hem hedefi, 
aynı zamanda bir bitiş noktasıdır da.

Bir ütopyadan söz edebilmek için ilk olarak so-
runlu, eksik, arızalı bir halin varlığını kabul etmek 
gerekir ve buna ilaveten bir ‘kayıp öyküsüne’ ih-

tiyaç duyulur. İşte insan bu kaybı, eksikliği gider-
mek amacı ile kimi zaman bilinçli çoğunlukla da 
bilinçsizce çabalayıp durur ve üretir. 

Canlı bir organizma, içinde yaşadığı çevre ile 
organik bir bütünlük içindedir. Canlılığını sağla-
yan yapısal ve işlevsel özellikler, içinde yaşadığı 
çevresel koşullarla uyumlu bir bütünlük oluşturur. 
Bu uyumlu bütünlüğü Darwin’e göre, evrimsel 
mekanizma sağlar. Başarılı bir evrimsel süreç so-
nucunda organizma çevreye uyum sağlayacak bi-
çime dönüşürken insanlaşma süreci ise diğer canlı-
lardan farklı bir yol katetmiştir. Diğer hayvanların 
evriminde ‘doğal seleksiyon’ mekanizması, verili 
çevrenin koşullarına uygun organizmanın şekil-
lenmesine sebep olurken, insanda ağırlıklı olarak 
yaratıcı-sembolik düşüncenin gelişimini sağlamış-
tır. İşte, insan bu yaratıcı sembolik düşünce yar-
dımıyla yaşamını sürdürmeyi sağlayacak özellik-
lerini kendi dışında, organizma ve zihnin dışında 
ek bir uzuv gibi ‘kültür’ biçiminde inşa eder. Bir 
başka deyişle, evrim insanlaşma süreci sonucun-
da, çevresel koşullara uyum sağlayacak bir orga-
nizmayı biçimlendirmek (içsel organik yetkin ego) 
yerine büyük bir oranda yaşamını kültür üreterek 
onu kullanmaya bağımlı olan yeni bir canlı türü 
olarak insanı ortaya çıkarmıştır.

Hayvanlar, yaşadıkları çevreleriyle örtüşmeye 
hazır beceri ve donanıma, genetik olarak belirlen-
miş bir zaman süresi içerisinde kendiliğinden sa-
hip olurlar ve bu sayede bir hayvan yavrusu, bir 
yetişkine uzun süre muhtaç kalmadan, hatta bazen 
hiç ihtiyaç duymadan kendine yeterli hale gelip 
yaşamını idame ettirebilir. Oysa insanda, hayvan-
da olduğu gibi içgüdüsüyle örtüşecek içsel bir ego 
olmadığı gibi böyle bir ego hiçbir zaman gelişmez 
de. İnsan yaratıcı düşünce aracılığıyla bizzat kendi 
oluşturduğu beceri ve donanımlarla, aslında hayat-

Psişik Ütopya
Mustafa Uzan

ta kalamayacağı koşullarda hayatta kalabilmiş, de-
ğişen çevresel koşullara kendini uyarlayabilmiştir. 
İnsanın bu ontolojik acizliğiyle birleşen yaratıcı 
düşünce yetisi, gelişiminin temel dinamiği olmuş-
tur. Bu dinamik sayesinde insanoğlu çevresini ve 
yaşamı kendi lehine dönüştürebilme olanağına ka-
vuşarak yaşadığı koşulların kısıtlayıcılığından bir 
ölçüde de olsa özerkleşir ve değişen koşullara uy-
mada bir esneklik kazanır. 

Kısaca vurgulamak gerekirse; insanı insan ya-
pan, bu dünya ve içgüdüleri karşısındaki ontolojik 
acizliği ve bu acizliğini yaratıcı biçimde aşma ça-
basıdır. Kültür ve teknoloji, genetik olarak belir-
lenmemiş ancak ihtiyaç duyulan beceri ve dona-
nımın insanın eylemleri ile bizzat kendisinin inşa 
etme çabasının ürünüdür. Bir bakıma kültür; insa-
noğlunun dünya ile olan ilişkisini libidinal tarzda 
düzenleyen ve uyumlu hale getiren; ontolojik ola-
rak yetersiz egosunun yarattığı olumsuz sonuçları 
mümkün olduğunca gideren, yardımcı bir ikincil 
egodur. Beceri ve donanımların sürekli ve yeniden 
inşaya açık olması insanı tarihsel bir varlık haline 
getirir; tarih de, insanoğlunun egosunu inşa etme, 
arzu nesnesini yaratma, tatmin tarzını oluşturma 
serüveninin zamansallığıdır. Kültürel gelişimi 
sağlayan tüm yaratıcılık süreci de aslında benliğin 
öncelikle eksikliği tecrübe etmesi ve sonrasında 
yaşamda kalabilmek için eksik olanın yerini tuta-
bilecek bir başka şeyi inşa etme çabasıdır.

İnsani ego, içgüdüleri tatmine taşıyıcı yeterli-
likte olmadığı için, libido kendi egosuna yeterince 
yatırım yapamaz ve nesne ilişkilerini inşa edecek 
şekilde güç ve yeterlilik atfettiği nesnelere yöne-
lir. İçgüdüsel gereksinimlerinin ontolojik acizlik 
sebebi ile organizma düzeyinde kronik biçimde 
früstre (hedefine ulaşamamış) olması, benliğin her 
arzusunu tatmin edebilecek kudrette omnipotent 
bir “ego ideali” fantezisine yol açar. Organik ye-
tersizlik nedeniyle içgüdülerin nöral früstrasyonu 
dolayısıyla insan yalnızca içgüdüsel gereksinim-
lerini değil, daha ziyade gereksinimlerini tatmine 
taşıyacak kudrette egoya sahip olmayı arzular. Her 
ihtiyacın tatmin olacağı, benliğin sınırsız imkân ve 
kudrete ve nihayet ölümsüzlüğe kavuşacağı ideal 
bir varoluş hali; psişenin ütopyası, bir başka deyiş 
ile... 

İnsanoğlu ontolojik acizliğine savaş açmış tuhaf 
bir varlıktır. Bu makûs kaderini asla kabullenme-

miş, früstrasyonlarla dolu olan yazgısını bozmaya, 
arzusu doğrultusunda yeniden şekillendirmeye 
nafile biçimde çabalayıp durmuştur. Temelde tüm 
isteği, insan olmanın doğallığında yer alan eksik-
likten kaçınmak ve ebediyen kurtulmaktır. İşte 
“mutlak narsizm fantezisi”, bu istemi destekleyen 
en önemli ruhsal deneyimdir. Çünkü bu fantezi, 
eksiklikler-yetersizlikler ve früstrasyonlarla ka-
rakterize olan insanlık durumundan kurtulma iste-
ği duyan benliğin nihai arzusunu temsil eder. Her 
arzunun tatmin olacağı, benliğin sınırsız imkân ve 
kudrete kavuşacağı ideal bir varoluş hali olarak 
kurgulanan mutlak narsizm, ruhsallıkla sanrısal bir 
gerçeklik olarak yaşantılanır. Nesnel dünyada dol-
durulmak istenen bu ruhsal mükemmellik durumu 
tüm bireysel ve dolayısı ile de toplumsal ideallerin 
bilinçdışı güdüsünü oluşturur. Nitekim bireysel ve 
kolektif tüm narsistik fanteziler, geçmişten bugüne 
gelen mitolojik ve dini tüm cennet tasavvurları ve 
birçok ideolojik ütopya bu arzu dolu hayali içerir: 
Açlığın, yoksunluğun, acının ve kaybın, hayal kı-
rıklığının, tatminsizliğin ve mutsuzluğun, aczin 
ve cehaletin, emniyetsizliğin ve ölümün olmadığı 
adaletli fantastik bir dünya özlemi...

Toplumsal idealler bağlamında ise ütopyanın 
oluşumunda arzu ve tasarım, uyum ve umut taşı-
yıcı unsurlardır, ancak tek başlarına ütopyanın ya-
ratıcılığı olmazsa yeterli olamazlar. Burada yaratı-
cılığı sağlayan akıldır. Bir başka deyiş ile ütopya; 
bilinçli, akılcı insan eylemiyle yaşama geçirilecek 
bir mükemmelleştirme projesidir. 
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Ütopya, 
Bir Delilik 
Hali mi?
Elif Ersoy

Ütopya yaratma arzusu, kökenini, 
gerçeklikte bir değişim yaratma ar-
zusundan alır. Peki, deneyimlenen 

gerçeklikte bir değişim yaratma arzusu nere-
den kaynaklanır? Gerçeklikte bir değişim ya-
ratma arzusu, kökenini, hiç şüphesiz, o anki 
gerçeklikten duyulan hoşnutsuzluktan alır. 
İçinde yaşadığı gerçeklikten hoşnut olan biri, 
onu değiştirmeyi düşlemez. Algılanan gerçek-
likten duyulan hoşnutsuzluğun giderilme yol-
ları ise türlü türlüdür; bu yolların kimi sağlıklı 
ve işlevseldir kimi ise patolojik diyebileceği-
miz, işlevsiz ve zarar verici yollardır. Nevrotik 
ve psikotik durumların da aslında hoşnutsuz 
eden gerçeklikten kurtuluş amacıyla bilinçdı-
şında yapılanan patolojik işleyişler oldukları 
söylenebilir.

Ütopya düşlemini ise nevrotik ve psikotik 
işleyişlerin dışında kalan, gerçeklikten duyulan 
hoşnutsuzluğu, sağlıklı ve yaratıcı bir biçimde 
bertaraf etme çabası olduğunu söyleyebiliriz. 
Ütopya, düşlem dünyasında akli melekelerle 
inşa edilen yeni bir gerçekliktir. Ütopik düş-
lemler, dayanaklarını akli melekelerden alma-
ları yönüyle psikotik düşlemlerden ayrılırlar. 
Ütopya düşleminin neden psikotik ya da nevro-
tik düşlemlerden sayılamayacağı, neden bir de-
lilik hali değil de sağlıklı bir davranış olduğunu 
Freud’un nevroz, psikoz ve sağlıklı davranış 
tanımlarından hareketle şöyle açıklayabiliriz:  

Freud, nevrotik işleyişi, gerçeklikten kaçan 
ve hatta o gerçekliği sürekli bastırarak ona dair 
hiçbir şey bilmek istemeyen, onu görmezden 
gelen bir yapı olarak, psikotik işleyişi ise ger-
çekliği inkâr ederek kendine özgü bir gerçeklik 
inşa eden yapı olarak tanımlar. Psikotik yapıla-
rın varolan gerçekliği inkâr ederek kendilerine 
oluşturdukları yeni gerçeklikler, sürekli olarak 
üretilen yeni varsanılar (hezeyanlar) ile bes-
lenmeye devam ederler. Freud, normal veya 
sağlıklı diyebileceğimiz davranışın, gerçekliği 
inkâr etmeden onu değiştirmeye çalışan dav-
ranış olduğunu söyler. Sağlıklı türdeki “ger-
çekliği değiştirme çabası” ile psikotik türdeki 
“gerçekliği değiştirme çabası” arasındaki fark; 
psikozdaki çabanın yalnızca içedönük bir çaba 

olarak ‘kendi kendine biçim veren’ (autoplas-
tique) bir çaba; sağlıklı türdeki bir çabanın ise 
‘ötekine biçim verici’ (alloplastique) yani ama-
cına uygun olarak dış dünya üzerinde bir deği-
şiklik yaratmaya çalışan bir çaba olmasıdır. 1

Ütopya düşlemi de yeni bir gerçeklik oluş-
turma çabasıdır. Fakat bu çabada, ne psikozda 
olduğu gibi gerçekliğin inkârı söz konusudur ne 
de nevrozda olduğu gibi gerçeklikten bir kaçış 
vardır. Nevroz gibi değildir, çünkü ütopya ya-
zarı gerçeklikle yüzleşmiştir; o, bu yüzleşmenin 
verdiği ıstırapla neler olduğunun farkındadır ve 
o, olmayanı düşler. Psikoz gibi değildir, çünkü 
ütopya düşleyicisi yaşadığı gerçekliği inkâr et-
mez, gerçekte ne olup bittiğinin farkındadır ve 
işte tam da bu noktadan, yani gerçekte olma-
yanların farkındalığından hareketle “ütopya”sı-
nı kurar ve bunu yaparken de ütopyasının “va-
rolmayan ülke” olduğunun farkındadır. Oysa 
psikozda, bozulan akli melekeler sebebiyle 
düş ile gerçeklik iç içe geçmiştir ve kurgulanan 
dünya zaten o anda gerçeklik olarak deneyim-
lenmektedir. Psikoz, gerçekliği eğip bükerek 
oluşturduğu, yalnızca kendine ait yeni gerçek-
liğini, içeriğine göre ya “harikalar diyarı” ya da 
“korku diyarı” olarak deneyimler; yani psikoz, 
ütopyasını da distopyasını da geleceğe bırak-
madan şimdide yaşayan bir yapıdır. Hatta psi-
kotik bir yapı için bir “gelecek tasarımı”ndan 
bahsetmek dahi zordur; çünkü “zaman algısı 
bozulmaya uğramıştır”. 2

Ütopya, sağlıklı insan için her zaman ütop-
ya olarak kalacaktır; çünkü gelecek tasarımı her 
zaman geleceğe ait olacaktır. Ama ütopya, aynı 
zamanda, gerçekliğin ıstırabını yaşayan insan 
için gerçekliğin çamurunda açan bir lotustur. 

1 Freud, Sigmund. Nevroz ve Psikozda Gerçekli-
ğin Yitimi. (çev. Fiona Faracı) Psikanaliz Yazıları 9, 
Nevrozlar. Mart 2016. Bağlam Yayınları.

2 Beşikçi, H. Ruhsal Zamansallık Nedir? Trav-
mada Zamansallığın Kliniği. Sözel Sunum. IV. Ulu-
sal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Eylül 
2018. fo
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Ütopya terimi ilk olarak Thomas 
More’un toplumdaki eşitsiz-
lik ve mutsuzluğun kaynağının 

özel mülkiyet olduğunu eleştirmesiyle or-
taya çıkmıştır. More’a göre ideal toplum 
sınıfsız, insanları ise eşit olmalıdır. Amaç 
insanlara mutluluk sağlamaktır. Felsefe 
tarihi boyunca birçok değişik ütopya fikri 
ortaya atılmış, üzerine tartışılmıştır. 

Ütopya gerçekte olmayan ideal bir top-
lumu detaylı bir şekilde anlatır. Ütopyacı-
lık ise bir nevi sosyal bir hayal kurma anla-
mına gelir. Ütopyanın tek amacı toplumun 
belirli bir yönünü dönüştürmekle kalmaz, 
aynı zamanda belli başlı insan ilişkilerini 
de dönüştürür. Psikiyatri tarihinin önde 
gelen isimlerinden biri olan Wilhelm Re-
ich, insan ruhunun yeniden yapılandırıl-
masının kişilik dönüşümüne yol açarak 
bunun sonucunda toplumun dönüşmesini 
sağladığını savunur.

Reich’ın değindiği içsel dönüşümü daha basit 
bir dille yorumlamak gerekirse, insan kendi gerçe-
ğini yaratır. İlk adım bilinçli olarak her duygunun 
farkında olmaktır. İyi veya kötü, ne hissediyorsak 
onu hissetmektir. Amaç ‘iyi’ hissetmek değil, sa-
dece hissetmektir. Sonra kabul etmektir. Ne ya-
şıyor, hissediyorsak kabul etmek... Gerçekte var 
olmayan ideal dünyayı, kendi içimizde gerçekleş-
tirmek o kadar da olanaksız olmasa gerek. Ütopya 
terimini sadece ideal toplumu ifade etmek için kul-
lanmak yeterli olmayabilir, terime daha geniş an-
lamlar katılabilir. İnsanın iç dünyasını, psikoloji-
sini ancak ve ancak bireyin kendisi dönüştürebilir. 
Eğer Reich haklıysa, içsel dönüşüm olmadan top-
lum da dönüşemez. İdeal toplumun hayalini kur-
madan önce insan kendi yaşadıklarına yönelmeli, 
kendini keşfetmeli, ideal dünya hayalinin altında 
yatan psikolojik ihtiyaçları anlamalıdır. 

“Psikolojik ütopyacılık” terimi işte bu tar-
tışmalar arasında ortaya çıkıyor. İdeal bir bilinç 
durumunun elde edilmesine, insan kişiliğini dö-
nüştürmede ve dolayısıyla toplum ve kültürün de-
ğişmesinde etkili olan psikolojik anlayışların ve 
yöntemlerin kullanılmasını gerektirdiği bir ütopik 
düşünceye gönderme yapar. Günümüzde kullanı-
lan birçok yöntem herkes için ideal olmadığı gibi, 
toplumun geneli için ideal kelimesini kullanmak 
da biraz tehlikeli. Her insan biricik olduğu kadar 
ideal anlayışı da değişken. Gerçekte olan, insanoğ-
lunun temel istek ve ihtiyaçları genellikle birbirine 
benzer, ancak herkes farklı yollar aracılığı ile ona 
ulaşmaya çalışır. Bu demek oluyor ki, psikolojik 
ideal dünya her bireyde farklı bir form bulabilir. 

Psikolojik ideal dünyada tamamen stresten 
arındırılmış, her zaman mutlu, hastalığın, ölümle-
rin olmadığı, zorlukların yaşanmadığı, depresyo-
nun, kaygının hissedilmediği, geçmiş, şimdi ve ge-
leceğin hep parlak olduğu ideal dünya nasıl olur? 
Gerçekten böyle bir dünya olsa ideal olan bu mu 
olurdu? Kierkegaard’ın çok sevdiğim bir sözü var; 
“Çektiğim acılar benim kalelerimdir”. Yaşanılan 
her şey yaşanmış ve bitmiştir. Önemli olan bize ne 
öğrettiği, hayatımıza neler kattığıdır. Acılar sonu-
cunda oluşan kaleler, içsel dönüşümün bir parçası-
dır. İnsanoğlu acıları ve mutlulukları ile bir bütün, 

birbirinden ayrı tutulamayacak kadar dengededir. 
Tıpkı her şeyin zıttı ile var olması gibi. Beyaz bir 
sayfanın gerçekten beyaz olduğunu ancak üzerine 
siyah bir nokta çizdiğimizde anlayabiliriz. Aynı 
şekilde karanlığın varlığını da ışığı görünce fark 
ederiz. Mutsuzluğu hissetmeseydik acaba mutlu 
olduğumuz anları ayırt edebilir miydik? Sevme-
seydik, sevdiğimizi anlayabilir miydik? Tıpkı bir 
lotus çiçeği gibi çamurdan tertemiz çıkmalı insan. 
İdeal olan, içsel dengeyi kurabilmek ve bunu fark 
edebilmektir. 

Hayat kaçınılmazdır. İyi ve ideal bir hayatın 
sırrı ise sevmediğin durumu değiştirmek, ancak 
ve ancak kendi sorunlarını kendi yöntemlerinle 
çözmekten geçiyor kanımca. İnsan ihtiyaçlarını 
belirlemeli ve mutlu olma yollarını kendi aramalı-
dır. Toplumun iyileşmesi gibi bireyin iyilik hali de 
bilinçli, anlamlı ve özgürce davranabilmesinden 
geçer.

Yaşadığınız hayatı kendi içinizde idealleştirme 
hayaliniz varsa, öncelikle kendiniz olmanız şart. 
Ne kadar kendiniz gibi, ne kadar başkasının iste-
diği gibi davranıyoruz bu hayatta? Hayallerimizin 
peşinden ne kadar koşuyoruz? İnsan kendi olduğu 
sürece mutlu olabilir. İnsan başına gelenleri en-
gelleyemez, ancak hayata karşı tutum, düşünce ve 
davranışlarını değiştirebilir. 

“Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız” 
Hannibal.
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“It is better to travel hopefully than to arrive” 
(Ulaşmaktansa umutla yolculuk etmek yeğdir.) 

Robert Louis Stevenson

Friedrich Engels’in, “Socialisme utopique et 
socialisme scientifique” (1880) adlı çalışmasına 
atfedilmiştir.

“Yeni öğretinin ilk görünümü, böylece 
Isparta’ya öykünen çileci (ascetique) bir komü-
nizm oldu. Sonra üç büyük ütopyacı geldi: Burjuva 
eğilimin proleter yönelim yanında henüz belirli bir 
ağırlık taşıdığı Saint-Simon; Fourier ve Owen: bu 
sonuncusu, en gelişmiş kapitalist üretim ülkesinde 
ve üretimin doğurduğu çelişkilerin etkisi altında, 
doğrudan Fransız materyalizmine bağlanarak, sı-
nıf ayrımlarının ortadan kaldırılması üzerindeki 
önerilerini sistemli olarak geliştirdi.

Bunların her üçünde de ortak olan, bu arada 

tarihsel olarak gelişmiş olan proletaryanın çıkar-
larının temsilcileri olarak ortaya çıkmış olmama-
larıdır. Aydınlanma çağı filozofları gibi bunlar da, 
belirli bir sınıfı değil, ama tüm insanlığı kurtar-
mak isterler. Onlar gibi, usun ve ölümsüz adaletin 
krallığını kurmak isterler. Ama onların krallığı ile 
Aydınlanma çağı filozoflarının krallığı arasında 
bir uçurum var. Bu filozofların ilkelerine göre ör-
gütlenmiş olan burjuva dünya da usdışı ve adalet-
sizdir ve bu nedenle mahkûm edilmeli ve feodalizm 
ve daha önceki toplumsal durumlarla aynı torba 
içine konmalıdır. Eğer şimdiye değin gerçek us ve 
adalet dünyada egemen olmamışsa, bunun nede-
ni, onların henüz tastamam bilinmemiş olmasıdır. 
Eksik olan şey, şimdi gelmiş ve gerçeği görmüş bu-
lunan deha sahibi bireyin ta kendisiydi; onun şim-
di gelmiş, gerçeğin tam da şimdi görülmüş olması, 
tarihsel gelişim zincirinin, kaçınılmaz bir olay ola-
rak, zorunlu sonucu değil, basit bir şans eseridir. 
Deha sahibi birey, pekâlâ beş yüz yıl önce de do-

ğabilir ve insanlığı beş yüz yıllık yanılgı, savaşım 
ve acıdan kurtarabilirdi.”  1

Herakleitos, “Her şey hem kendisidir, hem de 
değildir, çünkü her şey akar,” derken her şey dur-
madan dönüşmekte, değişmekte ve yok olmakta-
dır. Ama bu görüş tarzı olaylar bütününün sunduğu 
tablonun genel niteliğini ne denli doğru biçimde 
kavrarsa kavrasın, gene de bu genel tabloyu oluş-
turan ayrıntıları açıklamaya yetmez ve onları açık-
lamaya yetenekli olmadığımız sürece, genel tablo 
üzerinde açık bir düşünce sahibi de olamayız. Bu 
ayrıntıları bilmek için, onları doğal ya da tarihsel 
bağlantılarından ayırmak ve nitelikleri, özel neden 
ve sonuçları vb. içinde irdelemek zorundayız. Bu 
en başta, doğa bilimi ile tarihsel araştırmanın gö-
revidir; bu araştırma dalları, Yunanlılar önce ge-
reç toplama zorunda olduklarına göre, klasik çağ 
Yunanlılarında çok yerinde nedenlerle ancak ikin-
cil bir yer tutuyordu.

Platon’un, Protogoras’ın ağzından anlattığı 
ünlü mite göre; “ Ölümlüler yaratıldığı zaman, 
tanrılar, Prometeus ve Epimeteus’dan bunlara 
bazı nitelikler vermesini isterler. Bu işi üstlenen 
Epimeteus bütün canlıları, türlerinin ortadan 
kalkmamasını sağlayacak biçimde donatmaya 
başlar, kimine hız, küçüklük, kimine post, pençe, 
yüksek doğurganlık vb. verir. Fakat insana gelin-
ce Prometheus, onun çırılçıplak ve silahsız ortada 
kaldığını görür. Bu dengesizliği düzeltmek isteyen 
Prometheus, Hefaistos ve Atena’dan ateşi ve tekni-
ği çalarak insanlara armağan eder. İnsanlar artık 
tanrıların varlığını anlar, dili yaratıp, kendilerine 
evler ve elbiseler yapar, toprağı işler duruma gel-
mişlerdir. Birbirlerinden ayrı yaşamaları, vahşi 
hayvanlara karşı koymalarını zorlaştırdığından 
kentte yaşamayı denerlerse de, politikadan haber-
siz olduklarından, toplumsal hayatı kuramaz ve 
yeniden dağılırlar. Burada, insan soyunun ortadan 
kalkmasını engellemek için Zeus araya girer ve in-
sanlara adalet duygusunu götürmesi için Hermes’i 
görevlendirir. Hermes bu adalet ve ölçülülük duy-
gusunu bazılarına mı, yoksa herkese mi dağıtaca-
ğını Zeus’a sorar. Zeus “Herkese” der, “Eğer bu 
yeteneklere diğer mesleklerde olduğu gibi bazıları 
sahip olsaydı, siteler varlığını sürdüremezdi”. 2 

1 F. Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, 
çev. Sol Yay. Kurulu, s.42-43 
2 Platon, Protogoras, çev. Furkan Akderin, Say Yay.

Atina demokrasisinin en parlak döneminde dile 
gelen bu düşünce “politik erdem”in sitede herkese 
ait olduğunu en güzel biçimde anlatıyor. Yunanlı 
için önceden Zeus’un akropolünde saklanan ve 
herkese dağıtılan bu “sitede yaşama sanatı” olma-
dan siteyi düşünmek mümkün değildir. Sitenin ge-
rilediği döneme yetişen Aristoteles, “Politika”da 
sitenin insanların yalnızca varoluşlarını sürdür-
melerini değil, insan özüne uyan bir biçimde “iyi 
yaşamaları” amacını da taşıdığını söylemektedir. 
Klasik dönemin Yunanlıları sitelerinin farklılığını 
Heredot’un yazdıklarından izlediğimiz gibi özel-
likle belirtmektedirler: Doğu’da bir tiran ve kor-
kuya boyun eğmiş kitleler, Avrupa’da ise ancak 
kabul ettikleri yasaları efendi olarak gören, karar-
ları birlikte alan özgür insanlar vardır. Yunan site-
lerinin hepsi aynı rejimle yönetilmemektedir. Ama 
ister monarşi ister oligarşi isterse de demokrasi ile 
idare edilsinler, hepsinde geleneksel ya da yazılı 
yasanın egemenliği söz konusudur. Doğu’da olan 
bir despot ve bir yığın uyruk, site’de olan yasa ve 
yurttaştır. 3

“Mükemmelleştirilebilirlik fikri ütopiaya zemin 
hazırlamıştır.”  4

İlk kez Thomas More tarafından kullanılmış 
olan “Utopia” sözcüğünün kökü Yunancadır. 
Utapia, yer anlamına gelen topos sözcüğünün önü-
ne yok anlamını içeren ou olumsuz takısının ve 
aynı zamanda iyi anlamına gelen eu takısının ge-
tirilmesiyle oluşturulmuş, olmayan yer anlamıyla 
birlikte mutlu yer anlamını taşıyan bir sözcüktür. 5 
Thomas More’un 1516’da yayınlanan, mükem-
mel ada devleti Utopia’nın anlatıldığı eserinin adı 
bugün bu türün genel adı olarak kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte ütopya adı farklı birçok türü ta-
nımlamak için de kullanılmaktadır. Eski Yunan ya 
da Musevi inancında olduğu gibi Altın Çağ mit-
leri ya da kahramanının gezileri sırasında farklı 
toplumlarla karşılaştığı fantastik öyküler ütopya 
olarak tanımlanmıştır, örneğin Jonathan Switf’in 
“Güliver’in Gezileri”. Ancak Altın Çağ, gelecek 
için bilinçli olarak tasarlanmış değil, geçmişte var 
olduğuna ve kaybedildiğine inanılan bir dünya 
düşüncesidir ve “insan çabası olmadan yaratılmış 

3 Alâeddin Şenel, Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne, Ank. 
Üni. SBF Yay. 1970.
4 Zygmunt Bauman, Sosyalizm ( Aktif Ütopya ), s. 21.
5 M.A. Ağaoğulları, & Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral-
Devlete, Ank. İmge k.1997, s. 191.

“Hiçbir Yerde Olmayan”

‘Utopia’
Hazırlayan: Hulisi Akkanat
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ütopyalar” olarak görülebilir. Fantastik öykülerde 
karşılaşılan toplumlar ise var olan bir siyasal ya-
pıyı eleştirmek ve ona alternatif sunmak amacıyla 
oluşturulmaktan çok, öykünün fantastik kurgusu-
nun bir ögesi olarak karşımıza çıkan tasarımlardır. 
Oysa ütopya her zaman düşsel bir yapıyı ifade et-
mesine karşın, dönemin kurulu düzenine karşı bir 
başkaldırma içermeli ve var olan toplumsal gerçe-
ğin karşısına kendi ideal toplum tasarımını koyma-
lıdır. Ütopya bir gelecek kurgusu yaparken çıkış 
noktasını bugünün yaşama biçimi oluşturmaktadır. 
Ütopyacı kendi toplumuna bir alternatif sunmayı 
hedeflerken, var olan gerçeklikten etkilenmekte ve 
onu aşmaya çalışmaktadır. Ütopya düşte ve düşün-
cede kurulmuş eşitlikçi, doğru, mutlu ve güzel bir 
toplum düzenidir.

Aristoteles, “ideal site” konusunda çok daha 
temkinli ve “gerçekçi”dir. Ne hocasının sitesi ne 
öğrencisinin kurduğu imparatorluk ona düşün-
düğü politik yapıya uygundur. Matematikten çok 
biyoloji üzerine kurulu felsefesi idealden “toplu-
luğa keyfi olarak zorla kabul ettirilen bir rasyonel 
yapı”yı değil, her tür için ayrı olan bir potansiyel 
biçimi anlamaktadır. Aristoteles’in yaptığı şey, 
“ideal devlet konusunda değil, devlet ideali konu-
sunda bir kitap yazmaktır”. 6 Sabine, “Platon ve 
Aristoteles’in yazdıklarının ancak şehir devleti için 
geçerli olduğuna inanmış oldukları da bir gerçek-
tir,” demektedir. Gerçekten de onlar, gelişmiş uy-
garlık biçimlerinin ancak Kent-Devleti’nde ortaya 
çıkabileceğine inanıyorlar, en iyisini düşünmeye 
çalıştıkları site dışında insanın mutlu olabileceği-
ni akıllarından geçirmiyorlardı. Kent-Devleti’ni 
de içine alacak bir politik birliğin varlığı onların 
düşüncelerine yabancıydı. Her ikisinin istediği site 
de küçük ve statikti. Yunan siteleri küçük, kendi-
lerine yeter ve her biri yılbaşı ayrı olarak, ayrı bir 
tarih seçecek kadar bağımsızlıklarına düşkündüler. 
Aralarında ancak dışardan bir saldırı gelince bir-
leşiyorlardı. IV. yy.da ortaya çıkan birtakım kon-
federasyonlar da onların gerçek bir birlik içinde 
toplanmasını sağlayamadı. Oysa Yunan dünyası-
nın sorunları artık Kent Devletleri tarafından çö-
zülemeyecek boyutlardaydı. Makedonyalı Philip, 
siteler arasındaki bu çatışmalardan, yararlanıp 
önce onların işine karışmayı ve giderek onlara he-

6 G. Sabina, Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi I, çev. Prof. Dr. 
Özer Ozankaya, Cem Yay.

gemonyasını kabul ettirmeyi başardı. Yunan site-
lerinin kendilerini kölelerin, yurttaş olmayan me-
toikoslar (yani o kentte oturan ve ticaret yapan ya-
bancılar) ve “barbarlar”ın üstünde gören ve ancak 
kendine yeterli bir siteyle var olabilen yurttaşları 
da, gelişen yeni felsefe akımlarının dile getirdiği 
anlayış karşısında gerilemeye başladılar. Polis’in 
yerini Kozmopolis, yurttaşın (polites) yerini de 
dünya yurttaşı (kozmopolities) alıyordu. Kent-
Devleti’nin eskiden sanıldığı gibi önemli olmadığı 
anlaşılıyordu. Artık kavuşulmak istenen mutluluk, 
kendine yeten bir kentten değil, kendine yeten bir 
bireyden kalkarak düşünülüyordu. Epikürcülerin 
söylediği gibi, kent hayatına katılmak, önem-
li olmak bir yana, küçümsenecek bir davranıştı. 
Genellikle yurttaşlar sınıfı dışından gelen Kinikler, 
zengin-fakir, Yunalı-yabancı, yurttaş-köle bütün 
eşitsizliklerin, bütün kurumları önemsiz kılarak 
karşısındaydılar. Bu tür kurumlar yapay, bütün ay-
rıcalıkları bilgelikten geçen bir dünya yurttaşlığı 
dışında önemsizdi. Kent-Devleti’nin bir parçası 
olarak gerçekleşen insan, Aristoteles’in “politik 
hayvan”ı İskender’in hâkimiyetiyle son bulmuştu. 
“İnsanlar hem o zamana kadar bilmedikleri ka-
dar yalnız olarak hem de şehir Kent-Devleti’nden 
çok daha geniş ve bireyi umursamaz olan yeni bir 
toplumsal birlik içinde yaşamayı öğrenmek zo-
runda idiler (…) Bu sürecin sonunda klasik çağ 
Yunanlısında hiçbir zaman bulunmayan bir benlik 
bilinci, bir öznellik” duygusu uyandı. 7 Bu gelişme, 
Hegel’in Hristiyanlıkla ortaya çıktığını söylediği 
“insanın insan olarak sonsuzluğunda ve evrenselli-
ğinde” değer taşıması düşüncesinin ilk belirtisiydi. 
Giderek Yunanlı ve barbar ayrımı son buluyor, in-
sanlar aynı zamanda birkaç kentin birden yurttaşı 
olabiliyordu. Stoacılık, “doğal hukuk” kavramıyla 
insanları uzlaşmayla vardıkları kent yasalarının 
üzerinde yer alan ve aklın yasalarına göre düzen-
lenmiş bir dünya kenti yasasına inanmaya çağırı-
yordu. Stoacılığın kurucusu Elealı Zenon’un ütop-
yası, artık Platon’unkinden çok farklıdır. Platon, 
Devlet’ini site çerçevesinde düşünürken Zenon’un 
yazdığı Devlet’teki asıl ilke, “insanların sitelerde 
ayrı yasaları olan halklar olarak” ayrılmamasıdır. 
Bu dönem, sitenin filozoflarıyla birlikte çökerken, 
monarşinin filozoflarıyla birlikte doğduğu bir dö-

7 G. Sabina, Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi I, çev. Prof. Dr. 
Özer Ozankaya, Cem Yay.

nemdi. Plutarkhos bu birlikteliği şöyle açıklıyor: 
“Zenon’un bir rüyaya benzer hayalini İskender 
gerçekleştirdi… dünyanın bütün halklarını bir 
krater içinde kaynaştırırcasına birleştirdi… her-
kesin, yeryüzünü kendi yurdu olarak görmesini… 
insanlardan iyilerine akraba, kötülerine de yaban-
cı olarak bakmasını istedi.” 8

Stoacılar “evrensel düzen”, “değişmez uyum”, 
“görev” gibi konuları Stoa’nın gölgesinde tartışı-
yorlardı. Stoas, M.Ö. IV. yy.da beliren ve Helenistik 
dönemde yaygınlaşan, kentlerde agoraları kuşatan 
sütunlu galerilere verilen addı. Helenistik dönem-
de, yalnızca agora değil kentin bütünü de yeni ide-
olojiyle gelen bir düzenliliği yansıtmaya başlamış-
tı. Caddelerin kenarı boyunca kemerler uzanıyor, 
sokaklar genişleyip uzuyordu. Milet’te doğan ge-
ometrik düzen Helenistik dönemde benimseniyor, 
İskender bu plana göre yetmiş yeni kent kurduru-
yordu. Geniş caddelere, yalnızca her türlü ulaşımı 
sağlamak için gereksinim duyulmuyordu; daha da 
önemlisi, buralar artık kentin merkezine yerleş-
miş askeri birliklerin geçit törenleri ile beliren ve 
eski sitenin tanımadığı iki önemli mimari motifin, 
perspektif düşüncesi ve merkezden geçen büyük 
bir caddenin açılması olduğunu söylüyor. Artık 
kenti tanımak için eskiden olduğu gibi ona deği-
şik açılardan bakmak, onu yavaş yavaş keşfetmek 
zorunda değildi. Bundan böyle, ana cadde boyun-
ca yapılacak bir gezinti yeterliydi. Cadde boyunca 
uzanan benzer kemerlerin, aynı boyutta yapıların 
monoton görünümünün “keşfedilecek” bir yanı 
yoktu. Simetrik düzenleme sonradan da görülece-
ği gibi mutlak monarşilerle, onların sıkı bürokratik 
denetimleriyle birlikte beliriyordu. “Bürokratlar 
monotonluğu her zaman takdir etmişlerdir.”  9 
Helenistik dönemde kentin görünümü bir gösteri 
alanına dönüşürken, eski sitelerin her işe karışan 
yurttaşlarının yerini de seyirciler alıyordu. “Site, 
her yurttaşın bir rolünün, vereceği bir repliğin bu-
lunduğu bir dramatik eylem yeri olmaktan çıkmış, 
iktidardaki grubun gösterisini görkemli bir biçim-
de sunduğu bir tür arena haline gelmişti; ve cad-
deler boyunca paralel iki sıra halinde kusursuz bir 
biçimde sıralanan yapılar, sömürü yöntemleri ve 

8 Plutarkhos, İskender-Sezar, Paralel Hayatlar, çev. İ. 
Çokona, İş Bankası Yay.
9 Peter F. Drucker & Joseph Maciariello, Yönetim, çev. İlker 
Gülfidan, Optimist Yay.

askeri güç üzerine kurulu bir rejimin dış görünü-
münden başka bir şey değildi.” 10 Helenistik döne-
min kenti zenginleşip, eski, Doğu despotlukların-
da olduğu gibi altyapı tesisleri ve görkemli anıtlar-
la donanırken, İskender’den başlayarak Helenistik 
krallar da, yine bu despotizmlerde olduğu gibi 
tanrılar arasına yerleşiyor, uyruklarından kendile-
rini yere kapanarak selamlamalarını istiyorlardı. 
Romalılar Helenistik dönemin kentlerini güçlerinin 
temelinde bulunan düzen ve disiplin ilkeleri doğ-
rultusunda daha da geliştirdiler. Romalıların yeni 
bir kent kurarken ilk işleri, dikdörtgen biçiminde-
ki kentin sınırlarını saptamak ve onu bir duvarla 
çevirmekti. Kent bu alanın içinde sıkı bir düzene 
göre gelişmeliydi. Hamamları, arenaları, kemerle-
ri ile bütün kentler birbirine benziyordu. Romalı 
şehirciler, bir kentin kurulması için, işin başın-
dan beri şu üç şeye önem veriyorlardı: Sokaklara 
kaldırım taşı döşenmesi, su getirme ve kanalizas-
yon (Romalı şehircilerin Roma daha küçük bir 
yerleşim yeriyken gerçekleştirdikleri, bugün bile 
kullanılabilen “büyük kanal”, bir ileri görüşlülük 
örneğidir). Fakat bütün bu tesisler, bu düzen an-
layışı büyük eşitsizliklerin yaşandığı imparatorluk 
Roma’sını “uygar” kılamadı. Bir milyona varan 
nüfusuyla Roma, kendinden önce de sonra da rast-
lanmayan bir lüksü, yine o derecede bir yoksulluk 
ve şiddetle birlikte yaşadı. Patrici Sınıfı 11 parklar-
la çevrili, banyolu-tuvaletli, iyi ısıtılmış saraylarda 
yaşarken, yoksul halk susuz, tuvaletsiz, kolera ve 
tifüsün eksik olmadığı mahallelerdeki her biri or-
talama 200 kişiyi barındıran çok katlı birkaç bin 
yapıda yaşıyordu. Roma’daki hayatı asıl karak-
terize eden, kentte sürekli sahneye konan “ölüm 
gösterileri”dir. Yunanlıların sportif oyunları artık 
bu dev kentin insanlarını tatmin etmiyor, arenalar 
kentin vazgeçilmez yapıları oluyordu. Roma’da 
olduğu gibi diğer birçok kentte de, arenalarda nü-
fusun en az yarısına yer vardı. Yoksulu, zengini 
bütün Romalılar için sabahtan başlayan ve bazen 
bütün gün süren bu gösterileri izlemek, kentli ol-
manın ilk şartı sayılıyordu. Gladyatörler önceleri 
mahkûm olmuş katiller arasından seçilirken, gös-
terilere halkın gösterdiği ilgi o derece büyük ol-
muştu ki, hapishanelerdeki yetmediğinden Roma 
ordusu, arenaya insan ve hayvan yetiştirmek için 

10 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Şehir, Ayrıntı Yay.
11 Antik Roma’daki seçkin ailelerden oluşan bir gruba verilen ad.
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özel seferlere çıkmak zorunda kalmıştı. Devlet 
başka kentlerde topladığını Roma’da harcıyordu. 
İmparatorlar beğenilmek için bayram günlerinin 
sayısını sürekli artırıyor, büyük gösteriler düzenli-
yorlardı. İmparatorluk zayıfladıkça bu artış o kadar 
hızlanmıştı ki, M.Ö. 354’te tatil günlerinin sayısı 
200’e varmıştı. Roma asalak bir hayatın merkezi 
olmuştu. Devlet her gün 200.000’den fazla insa-
na günlük ekmeğini dağıtıyordu. Romalı için en 
önemli üç gereksinim bedavaydı: ekmek, hamam, 
arenadaki gösteri. 12 Evinde çatlayana kadar yiyip, 
yemek odasının yanında yer alan kusma odasın-
da 13 midesini dinlendiren ve tekrar sofraya oturan 
zengin Romalı da, devletin ekmeğini yiyip, devle-
tin hamamında yıkanan yoksul Romalı da, her gün 
devletin arenasındaki gösteriyi izleyip büyük çıkış 
kapısından (yine vomitorium) birlikte boşalıyordu. 
Devletin ekmeği, hamamı ve gösterisiyle beslenen 
bu asalak hayat, ne kadar sürebilirdi? Bütün anıtsal 
yapılarıyla, pis ve temiz su kanallarıyla, arenala-
rıyla, hamamlarıyla ve onları dolduran insanlarıyla 
devlet, bir kent kurmuştu. Ama ortaya çıkan şey, 
kentlinin ne kuruluşuna ne işleyişine katıldığı, he-
men her düzlemde bir yapaylığın hüküm sürdüğü 
bir kent hayatıydı. Seneca gibi söylersek, halk, 
arenadaki ölümüne tanık olurken, sanki kendi ölü-
müne tanık olmaktaydı. Vandalların kimi kentle-
rin kapılarına dayandıklarında, surlardan yükselen 
son çığlıklara arenadaki seyircilerin uğultularının 
karıştığı söylenir. 

Roma, yeni dinin, Hristiyanlığın nasıl olup da 
kenti koruyamadığı şeklindeki oluşan kuşkuyu bir 
türlü üzerinden atamadı. Yoksa kentin kötü talihi 
eski pagan tanrıların terkedilmesine mi bağlıy-
dı? Romanın düşüşünü, bütün kentlerin “zorunlu 
düşüşü” ile açıklayanlar da vardı. Eskilerin mi-
tik tarih anlayışı gibi, Yahudilikten etkilenmiş 
Hristiyanlık da, “dünyanın sonu”nu felaketlerde 
okumaya hazırdı. Aziz Augustinus, şüphelerle dolu 
bu yıkılış döneminde, Tanrı’nın, tarihe ne zaman 
son vereceğinin hiç kimse tarafından bilinemeye-
ceğini ileri sürerek “sonsuz tekrar” düşüncesine 
karşı çıkıyordu. Bir gün gelecek, doğan batacak, 
“eşitler ülkesi”nin kapıları açılacaktı. Fakat bu ge-
lişme, çizgisel tarihi izleyerek bir kez gerçekleşe-
12 Yusuf Pustu, Siyasal Sistemin Doğurduğu Kent II: Antik Roma ve 
Kent, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İst. Üni.
13 Vomitorium: Antik Roma tiyatro ve amphitheatrumlarında 
seyircilerin yapıya girip çıktıkları üzeri tonozlu geçit.

cekti. Augustinus, eskilerin aklından geçmeyecek 
bir yerden söz ediyordu: “Tanrı Sitesi.” Eskiden 
söz konusu olan Tanrı’nın kenti değil, kentlerin 
tanrılarıydı. Kentten ayrı bir tanrı düşünülemez-
di. “Resullerin İşleri”nde anlatıldığına göre, Aziz 
Pavlus Atina’ya gelip de, “Ey Atina erleri, ben sizi 
her şeyde çok dindar görüyorum. Çünkü ben do-
laşıp tapınaklarınıza baktığım zaman, şu yazı ile 
bir mezbah da buldum: Meçhul Allah’a. İmdi, ta-
nımayarak tapındığınızı ben size ilan ediyorum” 14 
diyerek tanrısını tanıttığında, çok tanrıya alışık 
olan Atinalılar onu da ilgiyle dinlemişler, ama sıra 
“ölülerin kıyamı”na gelince “eğlenerek” dağıl-
mışlardı. Tanrılarını da insani boyutlarda düşünen 
Atinalılar, kenti aşan, bütün insanlığı kucaklayan 
bir tanrıya olduğu gibi, sonunda ölenlerin buluşa-
cağı bir tanrı kenti düşüncesine de yabancıydılar. 
Birkaç yüzyıl içinde tanrı, kentten ayrıldığı gibi, 
kendine bir de kent edinmişti. Habil’in ebedi barış 
ve manevi kurtuluş üzerine kurulu “Tanrı kenti”, 
Kabil’in dünyasal istekler üzerine kurulu yeryüzü 
kenti karşısında asıl kalıcı olandı. İnsan bu iki ken-
tin de yurttaşıydı. Yani bu iki kent arasındaki çiz-
gi, insanların kalbinde yer alıyordu. Kilise, “Tanrı 
Kenti”ne, sürgünde olduğu sürece bütün halkla-
rından yurttaşlar kazandıracaktı. Kilise, Roma’nın 
çöküşüyle, gidenlerle olduğu gibi gelenlerle de 
birlikte yaşamaya hazırlanıyordu. Ama bütün 
Ortaçağ boyunca görüleceği gibi, her felakette bir 
“deccal” arayan milenarist (bin yıllık barış ve re-
faha inanma) akımlar, Kilise’ye rağmen bir “altın 
çağ”a, bir “yeryüzü cenneti”ne tarih saptamaya 
devam ettiler. “Tanrı Kenti”ni, “eşitler sitesi”ni 
burada ve şimdi yaşamak için, kilisenin ince öğ-
retiler geliştirerek birlikte olduğu “yeryüzü kenti”-
nin tarihini kapamak istediler. 15 

Roma İmparatorluğu çökünce, kentler Kilise’ye 
kalmıştı. Henri Pirenne’nin gösterdiği gibi, ticare-
tin sönmesi ve yabancı tüccarların göçmelerinin 
Kilise üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmamış, 
tersine kentlerin nüfusu azalıp, yoksullaşırken 
piskoposların gücü ve zenginliği artmıştı. Henri 
Pirenne’e göre kentler, Merovenj döneminde can-
lılıklarını zayıflamış da olsa sürdürmüştür. Hatta 
VIII. yy.a gelene kadar eski Roma kentlerinde 
14 Kitab-ı Mukaddes, Resullerin İşleri, s.139,17. Bap, Atina’da, 
22.-23.ayetler
15 Mehmet Ali Ağaoğulları & Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı 
Devletine, İmge Yay. 2017, 8.bs.

imparatorluğun yönetsel izlerine bile rastlanmak-
tadır. Ancak ne zaman ki İslam akımları Akdeniz’i 
kapatmış ve bunun sonucu olarak büyük ticaret ve 
para ekonomisi kurumuştur, antik kentler ağı da 
hızla ortadan kalkmıştır. Ticaretin ortadan kalk-
masıyla Kilise’nin IX. yy.dan itibaren kent ha-
yatındaki etkisi daha da artmış, “salt tarımsal te-
mele dayanan devletin” kentlerle ilgilenmesi için 
bir neden kalmadığından, ortaya tam anlamıyla 
“piskoposluk kentleri” çıkmıştır. Karolenj prens-
leri, saraylarını kırsal bölgelere taşımışlar, kent-
ler, Kilise’nin elinde toplanan büyük topraklar ve 
yargılama gücüyle birer dinsel yönetim merkezi 
haline gelmiştir. “Tanrı kenti”nin ideal modelini 
dünya işlerine iyiden karışmış bu kentlerde değil, 
VI. yy.da Saint Benoit’nın daha bir düzenli kıldı-
ğı manastırlarda aramak daha doğrudur. Manastır 
dış dünyadan uzak, aşılması zor engeller arkasında 
kurulan bir tür ütopya kentidir. Disiplin, dakiklik, 
düzen gibi ilkeler bu manastırlarda uygulanıp ge-
liştirilerek, ileride kentlere taşınmıştır. “Kendine 
yeterlik” buralarda da esastı. Saint Benoit’nın ön-
gördüğü gibi, o şekilde örgütlenilmeliydi ki, su de-
ğirmeni, bahçe, çeşitli meslekler, gerekli her şey, 
dışarı çıkmadan karşılanabilmeliydi. Manastır saat 
gibi işlemeliydi ve söylenildiğine göre mekanik 
saat de XI. yy.da ilk kez burada bulunup kullanıl-
mıştı. Keşişler, bu kapalı dünyada tam bir eşitlik 
içinde, fakat “ailesiz, isimsiz, sözsüz, kimliksiz ve 
tabii özgürlükten uzak” yaşarlarken, Mumford’un 
söylediği gibi, klasik dönemle Ortaçağ arasında-
ki bağın kopmamasını da sağladılar. Papirüslere 
yazılmış eserleri sağlam parşömenlere geçirdiler; 
Latinceyi ortak dilleri yaptılar; Romalıların tarım 
tekniklerini, Yunanlıların tıp bilgilerinin unutul-
masını önlediler. Manastırlar, bütün bu mükemmel 
düzenlerine rağmen gerçek bir kent olmaktan tabii 
ki çok uzaktılar. Her şeyden önce bir araya geli-
şin nedeni, eskilerin inandığı gibi insanlara “iyi 
bir hayat” sağlamak değil, Tanrı’ya karşı yerine 
getirilen bir ödevdi. Az konuşmanın erdem sa-
yıldığı, yalnızca dua için ağızların açıldığı, sözün 
kutsal bir söylem lehine ortadan kalktığı bu dün-
yada, keşiş dua ederken kendi sözcükleriyle ko-
nuşmuyor, başka bir ağızın sözcüklerini tekrarlı-
yordu. Gilles Lapouge’un güzel ifadesiyle burada 
“söze” yer yoktu, çünkü söz sürprizlerle doluydu. 
Manastırlarda her alanda gözlenen “mükemmel-

lik” de, her halde gerçek bir kenti karakterize et-
mekten çok uzaktır. 16

Ütopistlerin kentleri de bu mükemmelliği kur-
mak istediklerinden, her zaman bir “ütopia” olarak 
kalmaya mahkûmdur. Kentin kent olabilmesi için 
“mükemmel” olmaması gerekir de, denebilir bel-
ki. Çünkü “söz”ün, diyaloğun, farklılığın olduğu 
yerdir gerçek kent. Kusursuz bir uyum alanı değil, 
bir çatışma alanıdır. Aynı şeyi düşünüp, benzer iş-
leri yapan insanların değil, farklı düşünüp, farklı 
işler yapan, farklı şeylerden mutlu olanların bir 
araya gelmesinden oluşur. Bir tekdüzelik, çok zen-
ginlik getirir.

Avrupa’da X. yy.da ortaya çıkmaya başlayan 
kentler, gerçek kentlerin habercisidir. Bu yüzyıldan 
itibaren piskoposluk kentleri ve kale-kentler etra-
fında oluşmaya başlayan yerleşim alanları (portos) 
hızlı bir gelişim sonunda, yanına yerleştikleri eski 
kentlerin havasını da tamamen değiştirmiş, her 
şeyiyle yeni burjuva kentlerine dönüşmüştür. Bu 
döneme kadar piskopos kentleri gibi, Müslüman 
ve Norman saldırılarında sığındıkları kale-kentler 
de, geçimini yalnızca topraktan sağlayan yönetim 
merkezleriydi. IX. yy.ın ikinci yarısından sonra 
özerklik elde eden prenslerin, toprakları üzerinde 
yaşayanları saldırılardan korumak için kurdukları 
kale-kentlerde yaşayanlar, Henri Pirenne’in sözle-
riyle, “Kent halkı değil, kale halkıydı. Böyle bir 
ortamda ne ticaret ne de sanayi olanaklıydı; hatta 
düşünülemezdi bile. Bu halk hiçbir şey üretmiyor, 
çevre bölgelerden sağlanan gelirlerle geçiniyordu; 
basit bir tüketici rolünden başka bir ekonomik rolü 
yoktu”. 17 Henri Pirenne’in tezine göre, X. yy.da 
kentlerde gözlenen bu değişimin nedeni, ticaretin 
canlanmasıdır. Gezgin tüccarlar, uzun yolculukla-
rında sığındıkları dinsel ve kale-kentlerin etrafında 
yeni yerleşim yerleri kurmuşlar, ticaretin çektiği 
zanaatçılarla birlikte, buraları, kısa sürede zengin 
bir kente dönüştürmüşlerdir. Kentler, bu şekilde, 
“ticaretin ayak izlerinden doğmuşlardı”. Ortaçağ 
kentlerini uykusundan uyandıran asıl neden, ister 
Henri Pirenne’in tezinde olduğu gibi ticarette, ister 
Georges Duby ve başka tarihçilerin ileri sürdüğü 
gibi yakın çevrenin, kırsal alanın ulaşmış olduğu 
canlılıkta aransın, bu yüzyıllarda yeni bir olayla 

16 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, çev. Şadan 
Karadeniz. Dost Yay. 
17 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, çev. Şadan Karadeniz, Dost Yay.
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karşılaştığı açıktır. Ticaret ve endüstriden –yine 
farklı tezlerde görüldüğü gibi– hangisine öncelik 
verilirse verilsin, bunların zenginleştirdiği yeni 
kent ilerleme, kâr ve giderek özgürlükle eşitlik 
gibi değerler üzerine kurulu bir ideolojinin merke-
zi oldu. Başlangıçta kont, dük, piskopos gibi, bir ya 
da birkaç senyörün bölgesi üzerinde kurulmuş olan 
bu kentlerin sakinleri, yani burjuvalar, ilk sahipler-
le sırasında savaşarak, sırasında anlaşarak, sonra-
dan modern devletin üzerinde yükseleceği farklı 
bir uygarlık geliştirdiler. Ortaçağ kentleri, zengin-
leşip kuvvetlendikçe yargısal ve yönetsel özerklik-
ler elde ettiler. Flandr’dan 18 çıkıp İtalya’ya giden 
kent insanlarına, kalıtımsal olarak aynı toprağı iş-
leyen, köyünden dışarı çıkmayan insanın hukuku 
dar geldiğinden, her şeyden önce onları feodal oto-
riteden kurtaran, onlara diledikleri yerde yaşama 
olanağı veren kişisel özgürlük hakkını kazanmak 
gerekti. Kentler, böylece, “havasının insanı özgür 
kıldığı” yerler haline geldi. Evlerin, atölyelerin, 
depoların üzerinde kurulduğu kent toprağına, fe-
odal engellerden kurtarılarak sahip çıkıldı; burju-
vaların yargılayıp, yargılanacağı özel mahkemeler 
kuruldu. Giderek yönetimde, hatta askerlik alanın-
da elde edilen özerklikler birçok kentte yaşanmaya 
başlandı. Burjuvalar bir yeminle komünde birleş-
tiler. Bu eşitler arasındaydı. Jacques le Goff, “ko-
münü oluşturan yemin, aşağıdakini yukarıdakine 
bağlayan türden değil, eşitçi bir yemindi,” diyor. 
“Feodal dikey hiyerarşi”nin yerine “yatay bir top-
lum” geçiyordu. Burjuvazinin oluşumunda yemin 
o derece önemliydi ki, bazı kentlerde burjuvalara 
jures/yeminliler deniyor, bir toplumsal sözleşme-
ye benzeyen yeminle komünote (Ortaklaşma, ortak-
lık, topluluk, cemaat; kamu) kuruluyor ve herkes ona 
katılmakla hukuksal ve moral bir kişilik kazanı-
yordu. Feodal sözleşme insandan insana bağlılık 
üzerine kuruluyken; yeminle gelen, daha soyut 
bir ilişki, insanın komünoteyle olan ilişkisiydi. 
Ortaçağ kentleri komün olayında da tek tip bir 
gelişme göstermedi. Komünal hareket kimi yer-
de kentlerin başkaldırılarıyla gerçekleşirken, kimi 
yerde de senyörler tarafından tavsiye hatta teşvik 
edildi. 19 Ayrıca komüne dayalı bir kent demok-
rasisi de belki kentsel hareketlerin ilk dönemin-

18 Kuzey Denizi kıyısında eski Flandra Kontluğu ve etrafındaki 
topraklardan oluşan tarihi bölgedir; bugünkü Belçika.
19 Charles Seignobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, çev. 
Samih Tiryakioğlu, Varlık Yay.1960

de tam olarak kurulamadı. Komün, başlangıçtaki 
durumu üzerine yapılan farklı değerlendirmelere 
rağmen, Ortaçağ’dan günümüze kitlelerin ortak 
bir bilinçle kardeşlik, eşitlik ve dayanışma içinde 
toplumsal adalet aramalarının, baskıya başkaldır-
malarının sembolü oldu. Komün bu özellikleriy-
le alınınca, sırasında Paris Komünü’nde 20 olduğu 
gibi, birbirlerinden tamamen farklı politik gruplar 
aynı komünde birlikte mücadele verebildiler. Ama 
sıra özlenen iktidarın yapısına gelince, yine Paris 
Komünü’nde görüldüğü gibi, “komün” sözcüğün-
den çoğu zaman farklı şeyler anlaşıldı: Bazıları 
için komün; merkezci devlete karşı, serbestçe bir 
araya gelmiş grupların özerkliğinin, halkın halk 
tarafından mümkün en doğrudan yönetiminin, 
politik olduğu kadar bir toplumsal devrimin de 
sembolü olurken, bir başka fraksiyon, Jakobenler 
için Paris Komünü, ‘93 Komünü’nün bir devamı 
olarak halk adına bir diktatörlüğü temsil ediyordu. 
Aslında Paris’in, Komün’le, geç kalmış bir özerk-
liğin mücadelesini verdiğini söyleyebiliriz. XIII. 
yy.a kadar başka kentlerde en parlak dönemini ya-
şamış olan komünal hareket Paris’te gerçekleşmiş, 
kral elini başkentten hiç çekmemişti. XIV. yy.daki 
bazı başarısız girişimlerden sonra, Paris Komünü, 
ilk kez devrimle doğmuş, onunla da kaybolmuştu. 
Paris 1871’de Komün için tekrar ayağa kalktığı 
zaman da, trajik sonuyla merkezi iktidarları her 
zaman korkutan bu sözcük, tarihini tamamlamıştı. 
Fransa’da bu korku o derece yerleşmişti ki, valile-
rin yönetimine teslim edilen Paris için değil özerk-
lik, sıradan yerel seçimlerle bir belediye başkanına 
sahip olmak bile, ancak on yıl önce mümkün oldu.

İlk kez Ortaçağ kentlerinde nüfusun büyük 
çoğunluğu özgür kişilerden oluşuyordu. Fakat 
Fernand Braudel’in sözleriyle, atasözü, “kentin 
havası özgür kılar” diyorsa da, bu, onun mutlu 
kıldığı ve karın doyurduğu anlamına gelmiyor-
du. İlk döneminde her alanda eşitlikçi bir düzen 
yaşanan kentlerde, Henri Pirenne’e göre “Batı 
Avrupa’nın her yerinde yüksek burjuvazi, daha 
başlangıçtan itibaren kent yönetimlerini tekeline 
almıştı”. Zengin tüccarların oluşturduğu “kent 
20 Fransız güçlerinin Fransa-Prusya Savaşı’nda yenilgiye 
uğramasıyla ülkede ortaya çıkan iç karışıklık ve devrimci hareket 
sonucu oluşan sosyalist rejimi ifade eder. 1870 yılında III. Napolyon 
tarafından başlatılan savaşın bitiminde oluşan sivil hareket ile 
kurulan Paris Komünü, içinde bulunduğu karışık durum ve iç 
karışıklıklarla dolu ortamda ne yazık ki acı dolu bir bitişle 1871 
yılında iki ay iktidarda kalabilmiştir.

aristokrasisi” yönetimi, ekonomik gelişmenin sür-
düğü dönemde özel çıkarlarıyla kamu çıkarlarını 
dengeli bir biçimde yürüttüyse de XIII. yy.ın son-
larına doğru artan ekonomik krizle, karşısında iş-
çileri, loncaları buldu. XI. yy.ın başında söylenmiş 
“Şimdi bizim tek Sezar’ımız paradır” sözü, asıl 
şimdi için geçerliydi. Özellikle tekstil endüstri-
sinde ücretli işçilerin belirmesiyle sınıf savaşı çok 
farklı bir biçimde kente giriyordu. Endüstri birçok 
yerde, rekabeti engellemiş ve daha çok yerel paza-
ra mal yetiştiren “usta-kalfa-çırak” ilişkisi üzerine 
kurulu lonca düzenini aşıyor, ihracata yönelik üre-
timi yürüten büyük tüccarlar, toplumun gelenek-
sel yapısını yıkan kendi kurallarını koyuyorlardı. 
Kent içinde, değişik grup ve sınıflar arasında de-
ğişik ittifaklarla bir mücadele yaşanırken, kent-
le kır arasındaki uçurum da gittikçe büyüyordu. 
Duvarlar arkasındaki zenginliği ve ayrıcalıklarını 
hiç kimseyle paylaşmak istemeyen burjuvalar, çok 
değil, birkaç yüzyıl önce içinden çıktıkları kırsal 
toplumu küçümsemeye, köyü yalnızca bir ham-
madde ambarı gibi görmeye başlıyor ve günümüze 
kadar devam edecek kentli (uygar) - köylü (kaba) 
ayrımını yerleştiriyorlardı. İtalya’da yurttaş statü-
sünü elde etmek köylülere yasaklanıyor, kent bazı 
özel durumlar dışında, feodal güçlere karşı kırsal 
kesimde kendine müttefikler arama yerine, köylü 
ayaklanmalarına bu güçlerle birlikte karşı çıkarak 
düzeni savunuyordu. Georges Duby, “Dirgenlerin 
vergiye, aşara, feodal haklara karşı her yükseli-
şinde, kentin ileri gelenleri köylüleri bastırmak 
için yardıma koşmuşlardır,” diyor. Bu tarihçiye 
göre, “Eski rejim döneminde, devrimci tohumu, 
kentsel çevrede aramamak gerekir. O surların öte 
yanında, tarlalarda, otlaklarda bulunmaktadır.” 21 
Kentler, sarıldıkları çıkarlarına kırsal alan karşısın-
da olduğu gibi, birbirlerine karşı da sonuna kadar 
savunuyordu. Güçlü kentler güçsüz komşularına 
saldırıyor, rakipleri karşısında üstünlük sağlamak 
için paralı askerler tutuyordu. İrili ufaklı bir kent-
ler mozaiğini andıran bölgeler, kapitalizmin geliş-
mesine de engeldi. XII. yy.dan itibaren, bir yerden 
bir yere gitmek, geçiş parası ödemek zorunluluğu 
olan noktaların artmasından dolayı gittikçe zorla-
şıyordu. XII. yy.’ın sonunda Rhin boyunca geçiş 
parası ödenen 19 nokta varken, XIV. yy.’da bun-

21 Georges Duby, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, çev. Mehmet Ali 
Kılıçbay, İmge Yay.

ların sayıları üç kat artmıştı. Yolcu, hemen her on 
kilometrede bir geçiş parası ödemek durumuna 
gelmişti.

Bütün bu, duvarların içinde ve kentler arasın-
da yaşanan mücadeleden kazançlı çıkan tek güç 
“monarşi” oldu. Kalfaların tehdit ettikleri usta-
lar, mal ve paralarının dolaşımının güvence altına 
alınmasını isteyen büyük tüccarlar, komşu kentin 
saldırısından ya da senyörlerin ağır vergilerinden 
korunmak isteyen kentler, hepsi kralın yardımını 
aradılar. Giderek güçlenen monarşilerle, kentle-
rin özgür yurttaşları biraz da kendilerinin yardı-
mıyla kurulan güçlü devletlerin uyrukları haline 
dönüştüler. Kentler belki çözüm bulabilecek, ba-
ğımsızlıklarını yitirmeden bir birlik içinde topla-
nabilecekken, “prensin kentleri” haline geldiler. 
Yeni bir biçimde beliren devlet artık kargaşaya son 
verecek, ülkenin bütününde düzeni sağlayacaktı. 
Kentler yalnızca İsviçre ve Hollanda’da özerklik-
lerini kaybetmeden, dışardan merkezi bir iktidarı 
işe karıştırmadan ve çevredeki kırsal alanları da 
dışlamadan bir birliğe ulaşabildi. İktidarın merke-
zileşmesiyle, prens eski güçlü feodallerden farklı 
olarak bölgesinde “barış ve düzeni” sağlamak için 
bizzat kendi dolaşmıyor, çok daha geniş bir alanı 
ve kalabalık bir nüfusu denetlemek için bir me-
mur ordusu kuruyordu. Prense artık, bir bürokrasi 
ve ordusuyla bir merkez, bir “başkent” gerekliy-
di. Yıllar sonra bu başkentlerin birinde bürokrasi 
ve ordu sürülüp Komün kurulunca, Proudhoncu 
Richard, kaçan bir fırsatı yeniden bulmuşçasına 
proletaryaya XI. yy.ın komünlerinin parlak döne-
mini hatırlatıyor, Roma Hukuku’nun da etkisiyle 
bunların nasıl merkezci bir iktidarın eline geçtiğini 
açıklıyor ve onları gerçek bir federatif sistem kur-
maya çağırıyordu.

Mutlakiyetçi devlet “feodal anarşi” ve “kent-
sel anarşi”ye son verip düzeni sağlarken, kentler 
de yeni iktidar biçimini yansıtan biçimde yeniden 
düzenleniyordu. Bürokrasinin ve ordunun gücü, 
kentte yerleşmeye başlayan monotonluk ve tek-bi-
çimlilikte okunuyordu. Eski kentin yapıları, sokak-
ları yeni iktidarın prenslerini, bürokratlarını, ordu-
larını barındıramaz, taşıyamazdı. Monarkların 22, 
ülkelerindeki kiliseyi kendilerine bağlayarak eski 

22 Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici. 
Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi 
unvanlara sahip olurlar.
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despotları hatırlatmaları gibi, kentler de birbirini 
dik kesen uzun ve geniş caddeleri, garnizonlarıy-
la eski mutlakiyetçi dönemlerdeki modellerini, bu 
kez çok daha iddialı olarak yeniden keşfediyordu. 
Kent yine bir gösteri yerine dönüşüyor, borazan 
ve trampet sesleri Ortaçağ kentlerinin çan sesinin 
yerini alıyordu. 23 Askerler daralıp genişleyen, kıv-
rılan sokaklarda gösteri yapamazlardı. Düzenli ve 
etkili bir geçit için “geniş bir meydan ya da geniş 
ve düz bir cadde zorunluydu”. Yeni topluma uy-
gun görülmeyen Ortaçağ kentlerinin eğri yolları 
hakkında herhalde yüzyılımızın bir ütopist-şehir-
cisi gibi düşünülüyordu: “Eğri yol eşeklerin yo-
ludur; doğru yol insanların yolu” (Le Corbusier 
- Mimar). Ortaçağ kenti, biçimlenmeye başlayan 
yeni düzenden farklı olarak, hem alanı hem de 
nüfusu bakımından değişmeye, gelişmeye kapa-
lı olarak düşünülmüştü. İnsanlar, ufuklarına sınır 
koyan surların arkasında her şeyiyle belirlenmiş 
bir dünyada yaşıyorlardı. Surlar stratejik rolleri-
nin ötesinde sembolik bir anlam taşıyordu. Akşam 
olup kapılar kapanınca, insanlar kötülükten (dı-
şarı) uzak, C.G. Jung’un annelik sembolü olarak 
gördüğü kentte güvenlik içindeydiler. Bu kentler-
de; katedral, camii ve külliyesi ve belediye dışında 
yapılar büyük boyutta değil, meydanlar geometrik 
merkezden ve biçimden uzaktı. Bu dönemin es-
tetik anlayışına uygun olarak “sürpriz” aranıyor-
du. Katedraller, camii ve külliyesi ancak ve XVI. 
yy.da önleri açılıp, onları saran yapılar yıkılarak 
uzaktan seyredilebilecek, çevresinden yoksun bir 
obje haline geldi. Ortaçağ kentlerinin gelişmeye 
ayak uyduramayan toplumsal yapısı gibi maddi 
yapısı da gelen düzenin değerleri karşısında çök-
tüler. Bu kentlerin güvenlik içinde yaşamak için 
kıskançlıkla korunan kapalı yapısı, yükselen mo-
narşilerin engel tanımayan, yayılmak isteyen poli-
tikaları, ideolojileri karşısında tutunamadı.

Ortaçağ kentinin organik gelişimi yerini 
Rönesans’la 24 başlayıp Barok dönemde 25 giderek 

23 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Şehir, çev. T. Tosun & G. Koca, 
Ayrıntı Yay.
24 Rönesans kelimesi ilk kez dini bir terim olarak kullanılmış. 
Yaşamını yitirmiş bir kişinin yeniden hayata gelmesine verilen 
isimdir Rönesans. İtalyanca “Rinascita / Rinascimento”, Fransızca 
“Rönesans” yani hepimizin aşina olduğu “Yeniden Doğuş” anlamına 
gelir.
25 Barok, Avrupa’da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. 
Barok kelimesi, Portekizce “düzensiz inci” anlamına gelen barroco 
sözcüğünden türemiştir.

gelişen bir geometrik planlamaya bıraktı. Mimari 
ve şehircilikte biçimsel bir düzenlilikten uzak bir 
anlayışın yerini perspektif yasalarına sıkıca sarıl-
mış, ağaçları budayarak onları bile cansız bir süs 
eşyasına dönüştürmek isteyen bir stil aldı. Barok 
despotizminin 26 kendi ölçüsüne göre bir dünya 
kurmak saplantısı vardı: yapılar, sokaklar, ağaç-
lar, hatta insanlar onun ölçüsünden geçmeliydi. 
Yeni düzen, yeni mekân ve zaman anlayışıyla ge-
liyordu: Geometrik mekân ve artık varlıklı sınıfın 
apartmanlarında vazgeçilmez hale gelen saatin, 
dakiklikle ölçtüğü anlardan, saniyelerden, daki-
kalardan oluşan zaman. “Yeni bir varoluş anlayışı 
ifadesini paranın, perspektifin, mekanize zamanın 
soyut değerlerinde buluyordu.” 27 Mutlak monar-
şilerle ordunun, bürokrasinin ve bunlara dayanan 
endüstriyel ve mali kapitalizmin taşıyıcısı olduğu 
bir ideoloji; disiplin, düzen, dakiklik üzerine ku-
rulu bir ideoloji toplumun her alanına damgasını 
vurmaya başlıyordu. Sürekli ve düzenli orduların 
ortaya çıkışı, günümüze kadar uzanan bir biçimde, 
diğer kurumlara model olmaları yönünden herhal-
de en önemli yenilikti. 

Alberti’den Leonardo da Vinci’ye, Rönesans 
mimar ve şehircileri rasyonel ve simetrik kent-
leriyle epeyce ütopisttiler. Rönesans’ın ütopist-
leri de, T. More’dan Campanella’ya, hepsi birer 
mimar-şehircidir. Ütopistler, insanın çevresiyle 
biçimleneceğine inandıkları için, tasarladıkları 
“ideal toplum”a önce bir “ideal kent” kurmakla 
işe başladılar. Bu “ideal kentler”in hemen hepsi 
kâğıt üzerinde kaldı; çünkü toplum “ideal toplum” 
olmayı her zaman reddetti. 28 Fakat ütopistlerin 
kentleri, günümüze kadar, meslekten mimar-şehir-
cileri etkilemeye devam etti. Sitelerin çöküşünün 
Platon’a Devlet’i yazdırması gibi, XV. Ve XVI. 
yy.ların toplumlarının yaşadığı kriz de, Thomas 
More’a Ütopia’yı yazdırdı. Batı Avrupa’da tica-
ret ve endüstri merkezi olarak büyüyen kentlerde 
eski meslek örgütlerinin çözüldüğü üretimde ilk 
makinaların kendini gösterdiği, kırsal alanların 
boşaldığı bu yüzyıllar, sanat ve bilimde gözlenen 

26 İster bireysel, ister sıkıca birbirine bağlı bir grup tarafından olsun, 
mutlak siyasi bir güç ile hükmeden tek bir idari otoriteye sahip 
hükümet biçimidir.
27 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Şehir, çev. T. Tosun & G. Koca, 
Ayrıntı Yay.

28 Jakob Burchardt, İtalya’da Rönesans Kültürü, çev. B.S. Baykal, 
OkuyanUs Yay. 2010

zenginliğin arkasında, halkın da büyük bir yoksul-
luğu yaşadığı bir dönemdir. More’un İngiltere’si, 
ilk sermaye birikiminin şiddetle olan ilişkisini en 
iyi sergileyen ülkeydi. Dokuma endüstrisinin ge-
reksinimi olan yünün karşılanması için ekilen top-
rakların otlaklara çevrilip, köylülerin yerlerinden 
edilmesiyle kentler, “evsiz ateşsiz” on binlerce 
insanın istilasına uğruyordu. Thomas More’un, 
“koyunların insanları yediği ülke” olarak tanıttığı 
İngiltere’de, bu “başıboşları” disiplin altına almak 
için VII. Henry döneminde alınmaya başlanan ön-
lemler, Karl Marx’ın Das Kapital’de anlattığı gibi, 
VIII. Henry’nin, bunlardan 72 binini idam etme-
sine varacak derecede acımasızdı. Kırbaçlanan, 
kulakları kesilen, kızgın demirle dağlanan, asılan 
bu insanlar, yalnızca İngiltere’de değil, bütün Batı 
Avrupa’da giderek büyüyen atölyelere sokulup 
“iş sahibi” yapılarak disiplin altına alınmak is-
tendi. Zenginin daha zenginleşip, yoksulun daha 
yoksullaştığı bu yüzyıllarda da umutsuzluğun, 
güvensizliğin ve yoksulluğun tırmandığı her dö-
nemde olduğu gibi, 29 Mahşerin Dört Atlıları yine 

29 Mahşerin dört atlısı, Vahiy Kitabı’nın 6. bölümünün 
1-8 ayetlerinde tanımlanır. Dört atlı, zamanın sonunda 
gerçekleşecek farklı olayların sembolik tanımlarıdır. 
Mahşerin ilk atlısından Vahiy 6:2’de söz edilmektedir: 
“Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. 
Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer 
kazanmaya çıktı.” Bu ilk atlı, büyük bir olasılıkla kendi-
sine yetki verilen ve kendisine karşı çıkan herkesi fethe-
decek olan Mesih-karşıtı’ndan söz etmektedir. Mesih-
karşıtı, kendisi de beyaz bir atın üzerinde dönecek olan 
gerçek Mesih’in sahte bir taklitçisidir (Vahiy 19:11-16). 
Mahşerin ikinci atlısını Vahiy 6:4’de görmekteyiz: “O 
zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine 
dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonu-
cu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya 
ayrıca büyük bir kılıç verildi.” İkinci atlı zamanın so-
nunda gerçekleşecek olan korkunç bir savaşla ilgilidir. 
Üçüncü atlı Vahiy 6:5-6’da tanımlanır: “Bakınca siyah bir at gör-
düm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında 
sanki bir sesin şöyle dediğini işittim: ‘Bir ölçek buğday bir dina-
ra, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına, şaraba zarar ver-
me.’” Mahşerin üçüncü atlısı, büyük bir olasılıkla ikinci atlının 
savaşlarının sonucunda gerçekleşecek olan büyük kıtlıkla ilgilidir. 
Dördüncü atlıdan Vahiy 6:8’de söz edilir: “Bakınca soluk renkli bir 
at gördüm. Binicisinin adı Ölüm’dü. Ölüler diyarı onun ardınca ge-
liyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yaba-
nıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde 
yetki verildi.” Mahşerin dördüncü atlısı, ölüm ve yıkımın sembolü-
dür. Daha önceki atlıların bir birleşimi gibi görülmektedir. Mahşerin 
dördüncü atlısı, korkunç belalar ve hastalıkların yanı sıra daha çok 
savaş ve korkunç kıtlıklar getirecektir. En hayret verici ya da belki de 

sahneye çıktılar. Açlığın, vebanın, şiddetin önüne 
kattığı yığınlar 30 kentleri kuşatarak, zamanı geldi-
ğine inandıkları yoksullara vaat edilmiş “yeryüzü 
cenneti”ni kurmaya yöneldiler. Rönesans’ın diğer 
hümanistleri gibi, Thomas More da, bu adaletsiz 
dünyadan şikâyetçiydi. Tasarladığı dünya, çağının 
kötülüklerinden uzak, iyi yönetilen, adil yasala-
rın yerleşmiş olduğu, adaletsizliğin kaynağı ola-
rak gördüğü servet düşkünlüğünün ve cahilliğin 
ortadan kalktığı ve bir kez kurulunca insanların 
içinde sonsuza kadar mutluluk içinde yaşayacak-
ları mükemmel bir dünyaydı. Ütopia’yı yazarken, 
Thomas More’un aklında, Platon’un Devlet’inden 
başka, Yeni Dünya’dan gelmeye başlayan bilgi-
ler de vardır. Keşiflerle ortaya çıkan Yeni Dünya 
uygarlıkları Avrupalıya çok önemli bir şeyi, ken-
di modellerinin tek olmadığını, başka modellerin 
de mümkün olduğunu göstermişti. Okyanusun 
öbür yanında da insanlar yaşıyor ve bu insanlar ne 
Solon’u, ne Aristoteles’i ne Saint Thomas’yı tanı-
madıkları halde toplumlar oluşturmuşlar, kentler 

en korkutucu olanı, mahşerin dört atlısının büyük sıkıntı zamanında 
gelecek daha da kötü yargıların sadece bir habercisi olmasıdır (Vahiy 
8. 9. ve 16. bölümler).
30 Yığın, kitle/kütle için benzetme yapacak olursak: 
Eğer ortada bir renk dilimlerinden oluşmuş ve renk 
tayfının tümünü içeren bir disk varsa, hız arttıkça bu 
disk gittikçe daha yekpare, beyaz bir kütle gibi görüne-
cektir. Giderek hız öyle bir noktaya ulaşır ki, diski, saf 
beyazdan başka türlü görmek olanaksızlaşır. Bununla 
birlikte, disk yavaşlarsa, beyaz kendisini oluşturan 
renklere ayrışacaktır. Gruplar ve hatta –belki de özel-
likle 9 modern dünya sisteminin kurumsal yapılarının 
en merkezi olanları; devletler, sınıflar, uluslar ve/veya 
etnik gruplar– için de durum böyledir. Uzun bir tarihsel 
zaman içinde ve geniş bir dünya mekânından bakıldı-
ğında birbirlerinin içinde eriyerek, yalnızca “gruplar”a 
dönüşürler. Kısa bir tarihsel zamandan ve dar bir dünya 
mekânından bakıldığında ise, açıkça tanımlanmış bir 
hâl alırlar ve böylece belirgin “yapılar”ı oluştururlar. 
An sich (kendinde olan şey: noumenon) sınıflar ile für 
sich (kendin için) sınıflar arasındaki ayrım, sınıfların 
(ve başka grupların) özbilincinin de sabit değil, değişen 
bir şey olduğunu kabul ettiği ölçüde yararlıdır. Ancak 
Karl Marx ve Max Weber’le birlikte bir adım daha ileri 
gitmeli ve tikel tarihsel grupların birbirlerine göre va-
roluşunun bile verili değil, değişken olduğunu kabul 
etmeliyiz. Buna, bir sınıf ya da bir etnik grubun hep var 
olduğunu zaten hiç kimsenin varsaymadığı ve her grup 
için, kuşkusuz bir ortaya çıkış anı olduğunu herkesin 
zaten bildiği yolunda bir itirazda bulunulabilir. 
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kurmuşlar, farklı bir ekonomik ve yönetim sistemi 
geliştirmişler, yasalar koymuşlardı. 31 Amerika’ya 
ayak basan İspanyollar, rasyonel, geometrik bir bi-
çimde kurulan İnka İmparatorluğu karşısında şaş-
kındılar. Avrupa’nın geçirdiği serüveni yaşamamış 
bir dünyada rasyonel bir düzen mümkündü. XV. 
yy.ın başında İnka Yupanki tarafından kurulan bu 
imparatorluk, gerçekten bir “Ütopia”yı andırıyor-
du. Ülke, belli sayıda insanın yaşadığı bölgelere 
ayrılmış, giyecek ve konutlarda tek biçimlilik be-
nimsenmiş, devlet ambarları ve mağazaları kurul-
muştu. Hastalar ve altmış yaşın üstündekiler dışın-
da herkesin çalışmak zorunda olduğu bu ülkede, 
her şey o kadar iyi planlanmıştı ki, körlere bile 
işsiz kalmamaları için mısır tanelettiriliyor, evli-
likler görevlilerin denetiminde gerçekleşiyordu. 
Başkent Cuzco’daki büyük tapınağı ve kutsal bah-
çeyi süsleyen her şey altından olmasına rağmen, 
İnkalar lüksten ve gösterişten uzak, sade bir hayat 
yaşıyorlardı. Avrupalının, karşısında büyülendiği 
bu toplum, o biçimde yönetiliyordu ki, çağdaş-
larının ifadesiyle, burada “ne hırsız, ne tembel, 
ne bir ahlâksız ne de zina yapan bir kadın var-
dı”. İnkalar’da gözlenen birçok kuruma, Thomas 
More’un Ütopiası’nda yer verilmişti: Nüfusun arit-
metik bölünmesi, ekonomideki devletçilik, lüks ve 
gösterişten uzaklık vb. Thomas More da akşam 
saat sekizde yatağa sokup, sabahın dördünde kal-
dırdığı Ütopyalılara çalışma zorunluğu getirmiş-
ti. Ütopya kentleri de bu düzenli hayatı yansıtan 
biçimde düşünülmüş, ülkedeki 54 kent birbirinin 
aynı olarak kurulmuştu. Thomas More’un sözle-
riyle, “Bir Ütopia kentini bilen, hepsini bilir”di. 
Bu sözlerden kalkarak, bir Ütopialıyı tanıyanın 
bütün Ütopialıları tanıdığını söyleyebiliriz. Bu 
birbirinin aynı kentlerdeki, birbirinin aynı evlerde 
oturan, birbirinin aynı insanların yaşadığı “eşit-
ler sitesi”, bütün çekiciliğine rağmen, ütopistlerin 
çoğu zaman unuttukları özgürlüğün eksikliğin-
den dolayı, yine hemen bütün ütopyalarda oldu-
ğu gibi monoton bir sistemdi. Thomas More’un, 
Ütopyalılara her on yılda bir ev değiştirtmesi de, 
bu monotonluğu kırmamaktadır. İçlerinde aynı eş-
yaların bulunduğu birbirinin aynı evlerin birinden 
diğerine taşınmanın neresi değişikliktir? 

Ayrıca bu taşınılacak evlerin kura ile belirlen-

31 Gilles Lapouge,  Ütopya ve Olanaksızın Kaygan Yeri, çev. Tahsin 
Yücel, Varlık Yay.

mesinin anlamı nedir?
Aynı şeyi düşünmek isteyen insanlara yönelik 

referandumun pek bir anlam taşımaması gibi, eşit 
insanlara eşit şeyleri kura ile paylaştırmak da hep-
ten anlamsız bir uygulama değil midir? 

İnsanlar ütopyaları gerçekleştirememişlerdir; 
çünkü insanlar Ütopia’da çizildiği gibi her zaman 
“erken yatıp erken kalkmak”, ne boş zamanların-
da yalnızca müzik dinleyip satranç oynamak, ne 
iki yılda bir verilen birer keten ve yünlü elbiseyle 
yetinmek, ne evlenmek için 18-22 yaşlarını bekle-
mek, ne de Utopusların çizdiği kentler ve evlerde 
yaşamak istemişlerdir. İnsanlar peteklerin kendile-
rine göre olmadığını bildiklerinden farklı kentler, 
farklı evler kurmuşlar, yaş sınırını tanımadan se-
vişmişler, süslenmişler, avarelik yapmışlar, “geç 
yatıp geç kalmışlar” ve bu yüzden de Utopusları 
her zaman çok kızdırmışlardır.

Bugün aynı biçimde, Avrupa’nın bir kentinde, 
eski bir mahallede, hiçbir konforu olmayan tek 
odasını bırakıp, kendisine aynı kira karşılığında 
önerilen banliyödeki üç odalı konforlu apartmana 
taşınmayı reddeden yaşlı kadın da; bilmem hangi 
köyde kendisi için yapılan dağ başında yan yana 
sıralanmış “güzel iki oda, bir salon + WC + ban-
yo” ya bakmayıp, gözü yine kerpiçten evinde olan 
köylü de, hep çağdaş Utopusları kızdırmaya de-
vam etmektedirler. Kızdırmaktadırlar, çünkü onlar 
için, bu, evden başka her şeye benzeyen yerlerin 
neresinin insanlara çekici geldiği bir bilmecedir. 
İnsanlara bu konforsuz yerler daha çekici gel-
mektedir, çünkü yaşadıkları mekânın onlar için 
konfordan öte bir anlamı vardır. Yaşlı kadın di-
renmektedir, çünkü odasıyla birlikte komşularını, 
mahallesini, “psiko-sosyal-tarihini” terk etmek zo-
runda kalacaktır; köylü direnmektedir, çünkü yan 
yana dizilmiş beton küp evler işlevsel olmamaları 
bir yana, belki getirdikleri geometrik düzenle bin 
yıldır içinde yaşanılan kültüre ve doğaya ters düş-
mektedir. Mimarla, mimarın çizdiğinde oturacak-
lar arasında uçurumu yine en güzel biçimde Le 
Corbusier açıklamaktadır: “Her zaman haklı olan 
mimar değil, hayattır.” Çoğu zaman “ilericilik” 
adına iddia edildiği gibi, en iyi mekân düzenlemesi 
örneği yataklı vagon değildir.

XVI. yy.dan itibaren kırsal alanlara yerleşen 
endüstri tesisleri, böylece hem kentin lonca kural-

larından, yerine getirmek zorunda oldukları hayır 
yardımlarından kurtulmuş oluyor, hem de hiçbir ör-
gütün koruması altında bulunmayan çok düşük üc-
retle çalıştırabileceği işçiler buluyordu. Özellikle 
İngiltere’de, dokuma endüstrisinde görüldüğü 
gibi, hidrolik enerji kullanan bu tesisler bedava 
bir enerjiyi de kolaylıkla kullandı. Endüstrinin bu 
dağınık vaziyeti, buharlı makinaların kullanılmaya 
başlamasıyla değişmişti. XIX. yy.dan itibaren kü-
çük tesislerin yerini alan büyük fabrikalar, giderek 
yeni enerji merkezleri etrafında toplanırken, geçen 
yüzyıllarda olduğundan çok daha hızlı biçimde 
kente göçen işçi ve işsizler ordusu da fabrikaların 
etrafında yerleşmeye başladı. 1830’dan sonra yay-
gınlaşan demiryolları büyük kentlerin merkezine 
kadar ulaşırken, enerji ve hammadde gereksini-
mini kolaylıkla sağladığından, geçtiği bölgeleri de 
yeni endüstri merkezlerine dönüştürdü. Endüstri 
devrimi, kent ve kırsal alanlar arasındaki ilişkiyi 
öncekilerle kıyaslanmayacak biçimde altüst edi-
yordu. Bu yeni toplumun nasıl doğduğu, konumu-
zu doğrudan ilgilendirmemekle birlikte, şiddetin 
bu “doğumdaki” yeri özellikle hatırlanmalıdır. 
Karl Marx, “Şiddet ekonomik bir etmendir,” di-
yordu. Dokuma endüstrisinin yarattığı zenginliğin 
altında, yurtlarda toplanıp fabrikalara taşınan, sıra-
sında kırbaçlanarak, zincire vurularak çalıştırılan 
7-14 yaşlarındaki kimsesiz binlerce çocuğun “ince 
ve çevik parmakları”, birkaçının intiharı vardı. 
Sermaye birikimi hızlanırken, iki vardiya –bir iş-
yerinde çalışan işçilerin sırayla çalışmasına veri-
len isimdir– çalıştırılan çocukların “yatakları hiç 
soğumuyordu”. 

Batı Avrupa’da XIX. yy.a gelene kadar, birkaç 
yüzyıldır ticaretle zenginleşerek, toplumda her 
alanda sesini yükseltip değerlerini benimsetmek 
isteyen burjuvazi, nihayet endüstriyel kapitalizm-
le kendisini başından beri etmiş engelleri, bu kez 
tamamen ortadan kaldırıyordu. XIX. yy.a gelin-
diğinde burjuvazinin önünde artık ne birkaç yüz-
yıldır ortadan kalkan “servage” 32 ne de devrimle 
tamamen son bulmuş loncalar vardır. Artık çoktan 
topraksız kalmış köylüler ve makinalı üretimin hü-
nerleriyle birlikte örgütlerine de son verdiği işçi-
ler, karşılarındaki kapitalistlerle nihayet ulaşılmış 
32 Serflik: Çalışan nüfusu bir derebeyinin etrafında toprağa bağlayan 
mecburî bir iş rejimidir. Serfler sosyal mevki ve medenî haklara 
sahip olma bakımından kölelerle hür köylüler arasında özel bir 
statüye sahiptiler.

“sağlıklı bir pazarda” karşı karşıyaydılar. Kent, 
şimdiye kadar görülmemiş bir biçimde burjuva-
zinin yalnızca kâr amacıyla el koyduğu bir alana 
dönüşmüştü. Karşısında hiçbir otorite görmek iste-
meyen özel girişim istediği yeri seçip, istediği bi-
çimde fabrika ve konut kurabilir, insanları istediği 
gibi çalıştırıp, istediği gibi barındırabilirdi. 

Lewis Mumford’un değerlendirmesine göre, 
endüstri kentinin üç temel unsurunu fabrika, 
demiryolu ve bakımsız konut oluşturuyordu. 
Dumanı, kömürü, hangarları ve depolarıyla kent 
merkezine giren demiryolu, kendisini izleyen fab-
rikalarla kent alanının büyük bir kısmını kaplıyor, 
havayı ve suyu hızla kirletip, tepeler oluşturan 
artık maddelerle kenti bir “savaş alanı”na çeviri-
yordu. İnsanlar bu boyutuyla hiçbir uygarlıkta kar-
şılaşmadıkları bir konut sorunuyla karşı karşıyay-
dılar. Eski yapıların her bir odasında, bütün bir aile 
yüksek kiralar karşılığı kalıyor, susuz, tuvaletsiz, 
çamur, rutubet ve is içindeki bu “konut”lar, kole-
ra ve tifüs taşıyan fare ve bitlerle paylaşılıyordu. 
Engels 1845’de, Londra’da 50.000 kişinin “her 
sabah, gece nerede yatacaklarını bilmeden uyan-
dıklarını” yazıyor. Fabrikaların hemen yanında ya-
pılan işçi evlerinin durumu daha iç açıcı değildi. 
Yan yana ve sırt sırta kötü malzemeyle yapılmış 
bu küçük evlerin arka odaları ışıksız ve havasızdı. 
İşçi mahallelerinin çamur ve çöplerle kaplı yolla-
rında, çocuklar ve domuzlar birlikte geziniyordu. 
Bazı kentlerde bu işçi mahalleleri o derece “iyi” 
yerleştirilmişti ki, varlıklı birisi bir işçi mahalle-
si ya da işçilerle karşılaşmadan “yıllarca yaşaya-
bilirdi”. Ama zamanla, mesleklere göre ayrılmış 
Ortaçağ kentlerinin mahallelerinden farklı olarak 
zenginliğe göre sınırları çizilmiş bu burjuva ma-
hallelerinin de tam bir güvenlik sağlamadığı, “iyi 
mahalleler”in biraz ilerideki sefaletle birlikte yıl-
larca yaşayamayacağı anlaşıldı: İşçiler yaklaşa-
mıyorlardı, ama kolera, tifo, tifüs oralara da ulaş-
mıştı. Burjuvaların Ortaçağ zenginlerinin vebadan 
kaçmaları gibi, ya kentin merkezini yoksullara 
bırakarak banliyölere çekildiler ya da kentin mer-
kezindeki işçi mahallelerinden (hastalık ve ayak-
lanma merkezi) geniş caddeler geçirerek onları 
kentin dışına sürdüler. Endüstrileşmenin başında, 
işçi mahallelerinde açlıktan ve hastalıktan kırılan 
işçilerin arkası hiç kesilmeyecek gibi gelirken, 
XIX. yy. yarılanınca “doğal ayaklanma”nın sakın-
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caları görülmeye başlandı. Ama ne sakıncalar! Bir 
kere doktorlar ve ekonomistler, sağlıklı bir işçinin 
hasta bir işçiden daha verimli olduğunu burjuvazi-
ye kabul ettiriyorlardı. Daha önemlisi, işçi mahal-
lelerindeki binlerce raşitik, sakat, veremli çocuk 
askerlik yapamayacak durumdaydılar. Burjuvazi 
çalışacak adamlar bulmuştu, ama devlet savaşacak 
adamlar bulamıyordu. Üretilmesi gereken insan 
tipi ise, bugünün çalışanı, yarının savaşanı olabi-
lecek “çok becerili” insandı.

Endüstri kentinin isyan ettirici manzarası, 
XIX. yy.ın başından itibaren birçok doktor, ekono-
mist, filozof tarafından dile getirilip eleştirilmişti. 
Bunlar arasında yeni bir kent ve konutla birlikte 
yeni bir toplumu da yaratmak isteyen düşünür-
lerin tasarladıkları, “şehircilik” sözcüğü, ilk kez 
1902’de kullanılmaya başlandı. Modern anlamda 
şehircilik Fransa’da Fourier, Cabet; İngiltere’de 
Owen, William Morris gibi düşünürlerce ifade 
edilmiş, doğmakta olan endüstri kentinin insana 
düşman ve düzeltilmesi gereken bir yapıda olduğu 
konusunda aynı düşüncedeydiler. Bu düşünürlerin 
ortaya koyduğu şehircilik, XX. yy.ın şehirciliğin-
den farklı olarak uzmanların değil, tarihçilerin, 
ekonomistlerin, politikacıların eseri ve genellikle 
uygulama olanağı bulamayan, birer ütopya olarak 
kalan düşüncelerden oluşuyordu. Bu yazarlar için 
endüstri kentinin hastalığı ve düzensizliği, ekono-
mik, toplumsal ve politik düzensizliğin bir sonu-
cuydu. Sorunların çözümü için önerdikleri ideal 
kentleri de iki ana yönde, geçmişe ya da geleceğe 
yönelerek, ilerici ve nostaljik örnekler olarak çiz-
diler. XIX. yy.da endüstri kentini eleştiren, kenti 
konu alan bir diğer önemli düşünce çizgisini de 
Karl Marx, Engels ve Kropotkin geliştirmiştir. 
Bu düşünürlerse, farklı nedenlerle de olsa, gele-
ceğin kentini önceden kararlaştırılmış bir örneğe 
çizmeye çalışan ütopistlerin şehircilik anlayışını 
eleştirmede birleşmiş, kent konusunda örnek sun-
mayan düşünceleriyle yüzyılımızın şehirciliğinden 
farklı olarak, kentten toplumsal ilişkiler ve poli-
tikayla olan sıkı bağı çerçevesinde söz etmiştir. 
Bu nedenle, çoğunluğu mimar olan uzmanların 
tekeline giren şehirciliğin, ideolojik ve imajiner 
boyutlarda bir devamlılığı sürdürse bile, politi-
kayla olan bağının zayıflığını, depolitize olduğunu 
söyleyebiliriz. 33

33 Michel Ragon, Modern Mimarlık ve Şehircilik 

“Kapitalizmin panzehiri olan, fakat yine onun 
gibi endüstri toplumu tarafından yaratılan sosya-
lizm” diyor Michel Ragon, “paradoksal olarak, 
burjuvazinin önceden sahip olmadığı yeni bir ide-
oloji edinmesine katkıda bulundu: Üretim ve tekni-
ğin ideolojisi.” Gerçekten de,“Toprağa dönünceye 
kadar alnının teriyle ekmek yiyeceksin; çünkü on-
dan alındın; çünkü topraksın ve toprağa dönecek-
sin” 34 gibi Kutsal Mukaddes’den püriten fikirlerle 
idare eden burjuvaziye, Saint-Simon bir öğreti, bir 
“teknokratik din” kazandırdı. Saint-Simon, üreti-
min övgüsünü yaparak toplumu endüstriyle tek-
rar örgütlemek istiyordu. Bilimciliğin damgasını 
taşıyan bu düşünceye göre bilim, yeni bir politik 
sistemin temelini oluşturacak yeni bir anlayış, hat-
ta bir dindi. “Yeni Hristiyanlık”, cenneti, endüstri 
toplumunun geleceğini arıyor, kilisesinin başına 
endüstrinin yöneticilerini getiriyordu. Yeni döne-
min dini, bilim ve endüstriyi uzlaştırıyordu. Saint-
Simon’un önerdiği sistem “Ütopik Sosyalizm” 
olarak adlandırılıyordu, çünkü zenginliğin toplu-
mun hizmetine konması gerektiğini savunuyor, 
“en yoksul ve kalabalık sınıf”ın hayat şartlarının 
düzeltilmesinin devletin ilk görevi olduğunu savu-
nuyordu. Tasarladığı toplumdaki en önemli faali-
yet olan üretim, merkezci bir biçimde örgütlene-
cek, “iş ordusu”ndaki “işçi mangaları”, mühendis 
ve politekniklilerin emirleri altında bulunacaktı. 
Saint-Simon aynı zamanda kapitalizmin ve işçi 
sınıfının koruyucusu olurken, günümüze teknok-
ratik ideoloji olarak ulaşmış bulunan endüstriyel 
rasyonalizmin de temelini atıyordu. 

Saint-Simon’nun sosyalizmi, Raymond 
Ruyer’in belirttiği gibi, 35 XIX. yy.da, bir önceki 
yüzyıldan farklı olarak, mutluluk felsefesi üzerine 
kurulu moral bir öğreti olmaktan çok, “daha eko-
nomik ve teknik” duruma gelen sosyalizmin en iyi 
örneğiydi. Saint-Simon’un sosyalizmi, kendini iz-
leyen ütopist sosyalistleri olduğu gibi, Napoleon 
III.’ü de etkiledi.

Endüstrinin insanlığı zenginliğe ve barışa götü-
receği yolundaki bu imanın en açıkça dile getirildi-
ği ütopya, Etienne Cabet’nin “İcarie’ye Yolculuk” 

Tarihi, çev. Murat Aykaç Erginöz, Kabalcı Yayınevi, 
2010
34 Kutsal Mukaddes, Tekvin, III,19.
35 Michel Ragon, Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, çev. M. A. 
Ergingöz, Kabalcı Yay.

(Fransız ütopyacı toplumcusu Etienne Cabet, bu 
romanımsı toplumcu ütopyasını 1842 yılında ya-
yımlamıştı) adlı yapıtıdır. İcarie’deki zenginlik ve 
barış da, birçok ütopyada olduğu gibi, ancak bir 
düzenle hem de otoriter bir düzenle sağlanacak-
tır. Etienne Cabet’nin Napoleon’u örnek alarak 
İcarie’de kurdurduğu bu ülke, insanlar arasında 
maksimum bir eşitlik ve minimum bir özgürlüğün 
gerçekleştirildiği, yani yönetilmesi en kolay olan 
bir ülkedir. Büyük atölyeleri temiz ve aydınlık-
tır. Yorucu işler makinalar tarafından yapılmakta, 
devlet yıllık üretim planları hazırlayıp açık bu-
lunan işleri ilan etmektedir. İcarie’de mülkiyet, 
para ortadan kaldırılmış, her şey gibi edebiyat da 
planlama içine sokulmuştur. Yazarlar ve şairler 
özel eğitim ve sınavlarından geçen memurlardır. 
Burada yargıçlar olmadığı gibi (herkes bulunduğu 
yerde, okul, aile, atölye mahkemelerince yargılan-
maktadır) polis de yoktur. İşin ilginç yanı, bu ülke-
de polis yoktur, ama herkes birbirinin polisi, yani 
herkes polistir: “Bütün memurlar ve hatta bütün 
yurttaşlar polistir: Tanık oldukları bir suçu izlemek 
ve ihbar etmek zorundadırlar.” İcarie’de herkesin 
giydiği elbiseler aynı olmakla kalmayıp –beden öl-
çülerinden gelen eşitsizlik de ortadan kalksın diye 
olacak– elastik bir kumaştan yapılmıştır. Cabet’in 
şehircilik alanında önerdikleri merkeziyetçi sosya-
lizm anlayışını, özlediği monotonluğu çok iyi yan-
sıtmaktadır. Cabet’in ideal kenti; eğer kent bizim 
için geniş ve temiz caddelerin, aydınlık evlerin, 
temiz ve kirli su kanallarının vb. toplamından faz-
la bir şey değilse, gerçekten ideal kenttir. Cabet’in 
“örnek kent”leri ve “örnek evler”i, muhakkak ki 
o dönemin düzensiz, büyük kısmında yoksullu-
ğun yaşandığı endüstri kentleriyle karşılaştırılınca 
ilk bakışta çok çekiciydi. Belki yine ilk bakışta, 
o dönemin büyük toplumsal eşitsizlikleri dikkate 
alındığında, bu “örnek kent”ler ülkesindeki mutlak 
eşitlikçi düzen de tek akla uygun çözüm olarak de-
ğerlendirilebilirdi. Ancak, bütün bu “ilk bakışlar” 
aşılıp, kentte her alanda yaşanan çoğulculuğa sah-
ne olarak baktığımızda, her alanda “Bir”in hâkim 
kılındığı İcarie’nin kentleri özlenecek gibi değildi.

Bu durumu Friderich Engels, “Ütopik 
Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm” çalışmasında 
şöyle ifade eder:

“ ‘…, 17. yüzyıldan beri, modern materyaliz-
min beşiği, İngiltere’den başka bir yer değildir.

Materyalizm, Büyük Britanya’nın gerçek oğlu-
dur. İngiliz skolastiği Duns Scotus, daha o zaman 
‘maddenin düşünmesinin olanaksız olup olmadığı-
nı’ sormuştu.

Bu mucizeyi gerçekleştirmek için Tanrı’nın 
mutlak kudretine başvurdu; başka deyişle, tan-
rıbilimin (theologie) kendisini materyalizm telkin 
etmeye zorladı. Üstelik o adcıydı (nominaliste). 
İngiliz materyalistlerde adcılık temel bir ögedir 
ve genel olarak materyalizmin ilk dışavurumunu 
oluşturur.

İngiliz materyalizminin ve tüm modern de-
neysel bilimin gerçek atası, Francis Bacon’dır. 
Doğa felsefesi, onun gözünde, tek gerçek felse-
feyi oluşturur, ve duyuların deneyimine daya-
nan fizik, doğa felsefesinin en önemli bölümüdür. 
O, sık sık Anaksagoras’a ve homeomeri’lerine, 
Demokritos’a ve atomlarına başvurur. Öğretisine 
göre, duyular yanılmazdır ve tüm bilgilerin kayna-
ğıdır. Tüm bilim deneye dayanır ve duyularla elde 
edilen verilerin ussal bir yönteme tabi tutulmasını 
içerir. Tümevarım, çözümleme, karşılaştırma, göz-
lem, deney, böyle bir ussal yöntemin başlıca ko-
şullarıdır. Maddeye içkin olan nitelikler arasında, 
devinim, yalnızca mekanik ve matematik devinim 
biçiminde değil, ama esas olarak bir içgüdü, bir 
yaşamsal tin, bir gerilim –ya da Jakop Böhme’nin 
terimini kullanmak gerekirse bir iç sıkıntısı (qual)– 
biçiminde, ilk ve önde gelen niteliktir. Maddenin il-
kel biçimleri, canlı bireyselleştirici, maddeye içkin 
özsel güçlerdir, ve özgül farklılıkları oluşturanlar 
da bunlardır.

Yaratıcısı Bacon’da, materyalizm, henüz 
çok-yanlı bir gelişmenin tohumlarını içinde taşı-
maktadır. Madde, şiirsel duyarlığının parıltısıyla 
insanın bütünsel varlığını gülümser, öte yandan, 
özdeyişsel öğreti, bu tanrıbilimsel tutarsızlıkla 
doludur.

Materyalizm, evrimin devamında, tek-yan-
lılaşır. Bacon’ın materyalizmini sistemleştiren 
Hobbes’tur. Duyulara dayanan bilgi özgün çeki-
ciliğini yitirir ve matematikçinin soyut deneyimi-
ne girer. Fizik devinim, mekanik ya da matematik 
devinime feda edilir; geometri temel bilim ilan 
edilir. Materyalizm ‘insandan-kaçar’ duruma ge-
lir. ‘İnsandan-kaçan’ ve ‘etten-kemikten kurtulmuş’ 
ruhu, kendi alanında yenebilmek için, materyalizm 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

104 Ütopya Özel Sayısı, 2018 Ütopya Özel Sayısı, 2018 105



kendi teninden kurtulmak ve çileci olmak zorunda 
kalır. O usun varlığı olarak ortaya çıkar, ama anlı-
ğın katı mantığını da geliştirir.

Bacon’ı izleyerek Hobbes, şunu kanıtlamaya 
çalışır: İnsanlara, tüm bilgilerini duyuları sağlıyor-
sa, o zaman sezgi, fikir, tasarım vb., duyulur bi-
çiminden az ya da çok yoksun bırakılmış gerçek 
dünyanın hayaletinden başka bir şey değildirler. 
Bilimin yapabileceği, bu hayaletlere ancak bir 
ad vermektir. Birçok hayalete bir ad verilebilir. 
Adların adları bile olabilir. Ama, eğer bir yandan, 
bir sözcüğün bir sözcükten daha fazla bir şey ol-
duğunu savunsaydık; yani duyularımızla bildiği-
miz varlıkların, tekil varlıkların yanı sıra evrensel 
varlıkların da varolduğunu ileri sürseydik, bu bir 
çelişki olurdu. Tersine, ‘cismi-olmayan bir töz’,’ 
cismi-olmayan bir cisim’ kadar çelişiktir. Cisim, 
varlık, töz, hepsi bir ve aynı gerçekliğin kavram-
larıdır. Düşünceyi, düşünen bir maddeden ayırmak 
olanaksızdır. O, bütün değişikliklerin öznesidir. 
Zihnimizin sonu olmayan toplama yeteneğini 
belirtmesi dışında, ‘sonsuz’ sözcüğünün anlamı 
yoktur. Yalnızca maddi şeyler algı ve bilgi nesnesi 
olabildiği içindir ki, Tanrı’nın varlığı konusunda 
hiçbir şey bilmeyiz. Yalnızca benim kendi varolu-
şum kesindir. Her insani tutku, bir başı ve bir sonu 
olan, mekanik bir devinimdir. İyilik dediğimiz, iç-
güdünün amaçlarıdır. İnsan, doğayla aynı yasalara 
tabidir. Güç ve özgürlük, özdeştirler.

Hobbes, Bacon’ı sistemleştirmişti ama, onun 
bilgilerin ve fikirlerin kökeni duyulur dünyada-
dır biçimindeki temel ilkesini daha kesin olarak 
temellendirmemişti.

Locke, ‘İnsan Anlığı Üzerine Deneme’sinde, 
Bacon ve Hobbes’un ilkesini temellendirdi.

Nasıl ki Hobbes, Baconcı materyalizmin tan-
rıcı önyargılarını yıktıysa, aynı biçimde Collins, 
Dodwell, Coward, Hartley, Priestley vb. de, 
Locke’un duyumculuğunu kuşatan son tanrıbilim-
sel engeli düşürdüler. Materyalist için, yaradancı-
lık, olsa olsa, dinden kurtulmanın kolay ve uyuşuk 
bir yolundan başka bir şey değildir.’ 36 

Marx, modern materyalimin Britanya kökeni 
konusunda böyle yazıyordu. Bugünkü İngilizler, 
atalarının hakkının teslim edilmesinden pek hoşnut 
değillerse, onlar için yazık olur. Bacon, Hobbes 

36 Marx-Engels, Kutsal, Sol Yay. 2003, s. 171-173.

ve Locke’un, 18. yy.da karada ve denizdeki bü-
tün savaşları Almanlara ve İngilizlere karşı kay-
betmelerine karşın, sonuçlarını hâlâ Almanya’ya 
ve İngiltere’ye uyarlamaya çalıştığımız Fransız 
Devrimi’yle taçlandırmadan bile önce, tam an-
lamıyla bir Fransız yüzyılı yapan Fransız mater-
yalistlerinin parlak okulunun babası oldukları 
yadsınamaz.

Şu da yadsınamaz: Yüzyılın ortalarında, 
İngiltere’de yerleşmiş olan her kültürlü yabancıyı 
şaşırtan şey, saygın İngiliz orta sınıfının aptallığını 
ve dinsel yobazlığını, dikkate almak zorunda kal-
masıydı. Bu dönemde hepimiz materyalisttik ya 
da en azından çok ileri özgür düşüncelilerdik, ve 
hemen hemen bütün kültürlü insanların, olanak-
sız olan her çeşit mucizeye inanabilmiş olmala-
rı, Buckland ve Mantell gibi yerbilimcilerin bile, 
Yaratılış söylenceleriyle çok fazla çelişkiye düşme-
mek için belirli biçimde kendi bilimlerinin verile-
rini değiştirmeleri, bizim için akıl almaz şeylerdi; 
oysa, din konusunda kendi zihinsel yeteneklerini 
kullanma yürekliliği gösteren insanlarla görü-
şüp konuşmak için, great unwashed/ayak takımı 
olarak adlandırılan eğitimsiz insanların arasına, 
emekçilerin Owencı sosyalistlerin arasına girmek 
gerekiyordu.

Ama, İngiltere, o zamandan beri “uygarlaştı”. 
1851 sergisi, adanın dışına kendisini kapayışın so-
nuna işaret etti: Beslenmesi, gelenekleri ve düşün-
celeri giderek uluslararası bir nitelik aldı, o kadar 
ki, bazı İngiliz gelenek ve göreneklerinin, öteki 
Kıtasal geleneklerin burada yayılması gibi, Kıta 
üzerinde yayılmış olmasını dilemeye başladım.

Burjuvazinin feodalizme karşı uzun savaşı-
mı, büyük ve kesin sonuca götüren üç savaşla 
damgalandı.

- Protestan Reformu,
- İngiliz Devrimi; Materyalizmin Doğuşu,
- 18. yüzyıl materyalizmi ve Fransız Devrimi.
İçeriği bakımından, modern sosyalizm, her şey-

den önce bir yandan modern toplumda varlıklılar 
ile varlıklı-olmayanlar, ücretliler ile burjuvalar 
arasında egemen olan sınıf karşıtlıklarının, öte 
yandan da üretimde egemen olan anarşinin bilin-
cine varmanın ürünüdür. Ama, teorik biçimi bakı-
mından, başlangıçta 18.yy. Fransa’sındaki büyük 

Aydınlanma çağı filozofları tarafından konulan 
ilkelerin daha gelişmiş ve daha tutarlı olmak iste-
yen bir uzantısı olarak ortaya çıkar. Her yeni teo-
ri gibi, kökleri ekonomik olguların derinliklerine 
daldığı ölçüde, ilkin daha önce varolan düşünler 
temeline bağlanmak zorunda kalmıştır.

Bugün usun bu egemenliğinin, burjuvazinin 
ülküselleştirilmiş egemenliğinden başka bir şey 
olmadığını; ölümsüz adaletin, gerçekleşmesi-
ni burjuva adaletinde bulduğunu; eşitliğin, yasa 
önünde burjuva eşitliğine vardığını; insanın te-
mel haklarından biri olarak… burjuva mülkiyetin 
ilan edildiğini ve ussal devletin, J.J. Rousseau’nun 
Toplum Sözleşmesi’nin, dünyaya ancak bir burju-
va demokratik cumhuriyet biçimi altında geldiğini 
ve ancak o biçimde gelebileceğini biliyoruz.

Dahası var. Burjuvazi, doğuşundan başlayarak, 
karşıtının ağırlığı altındaydı: Ücretliler olmadan 
kapitalistler varolamazdı ve Ortaçağ loncalarının 
burjuvası gitgide modern burjuva durumuna geli-
yordu, lonca kalfası ile özgür gündelikçi de aynı 
ölçüde proleter durumuna geliyordu. Ve hatta ge-
nel olarak, soyluluğa karşı savaşımda burjuvazi, 
aynı zamanda o çağdaki çeşitli emekçi sınıfların çı-
karlarının da temsilcisi olduğunu ileri sürebiliyor-
duysa da, yine de her büyük burjuva hareketinde, 
modern proletaryanın az çok gelişmiş önceli olan 
sınıfın bağımsız hareketlerinin kendini gösterdiği 
görüldü. Almanya’da Reform ve Köylüler Savaşı 
döneminde anabaptistlerin ve Thomas Münzer’in 
eğilimi; büyük İngiliz Devriminde eşitleştiriciler; 
büyük Fransız Devrimi’nde Babeuf gibi… Daha 
gelişmesinin ilk basamağında olan bir sınıfın bu 
devrimci ayaklanmasına karşılık düşen teorik be-
lirtiler de vardı: 16. ve 17. yy.larda, ülküsel (ideal) 
bir toplumun ütopik betimlemeleri; 18. yy.da da, 
daha o zamandan açıktan açığa komünist teoriler 
(Morelly ve Mably). Eşitlik istemi artık siyasal hak-
larla sınırlanmıyordu; eşitlik, bireylerin toplumsal 
durumunu da kapsamalıydı; ortadan kaldırılması 
gereken şey, artık yalnızca sınıf ayrıcalıkları değil, 
sınıf ayrılıklarının ta kendisiydi.

Yeni öğretinin ilk görünümü, böylece Isparta’ya 
öykünen çileci (ascetique) bir komünizm oldu. 
Sonra üç büyük ütopyacı geldi: Burjuva eğilimin 
proleter yönelim yanında henüz belirli bir ağırlık 

taşıdığı Saint-Simon; Fourier ve Owen. Bu so-
nuncusu, en gelişmiş kapitalist üretim ülkesinde 
ve üretimin doğurduğu çelişkilerin etkisi altında, 
doğrudan Fransız materyalizmine bağlanarak, sı-
nıf ayrımlarının ortadan kaldırılması üzerindeki 
önerilerini sistemli olarak geliştirdi.

Bunların her üçünde de ortak olan, bu arada 
tarihsel olarak gelişmiş olan proletaryanın çıkar-
larının temsilcileri olarak ortaya çıkmış olmama-
larıdır. Aydınlanma çağı filozofları gibi bunlar da, 
belirli bir sınıfı değil, ama tüm insanlığı kurtar-
mak isterler. Onlar gibi, usun ve ölümsüz adaletin 
krallığını kurmak isterler. Ama onların krallığı ile 
Aydınlanma çağı filozoflarının krallığı arasında 
bir uçurum var. Bu filozofların ilkelerine göre ör-
gütlenmiş olan burjuva dünya da usdışı ve adalet-
sizdir ve bu nedenle mahkûm edilmeli ve feodalizm 
ve daha önceki toplumsal durumlarla aynı torba 
içine konmalıdır. Eğer şimdiye değin gerçek us ve 
adalet dünyada egemen olmamışsa, bunun nede-
ni, onların henüz tastamam bilinmemiş olmasıdır. 
Eksik olan şey, şimdi gelmiş ve gerçeği görmüş bu-
lunan deha sahibi bireyin ta kendisiydi; onun şim-
di gelmiş, gerçeğin tam da şimdi görülmüş olması, 
tarihsel gelişim zincirinin, kaçınılmaz bir olay ola-
rak, zorunlu sonucu değil, basit bir şans eseridir. 
Deha sahibi birey, pekâlâ beş yüz yıl önce de do-
ğabilir ve insanlığı beş yüz yıllık yanılgı, savaşım 
ve acıdan kurtarabilirdi.

Ütopyacıların …görüş tarzı, uzun zaman, 19. 
yy.ın sosyalist fikirlerine egemen oldu ve şimdi 
de kısmen egemen oluyor. Bu, yakın zamana ka-
dar, bütün İngiliz ve Fransız sosyalistlerinin görüş 
tarzıydı; Weitling dâhil ilk Alman sosyalistleri de 
bu görüşe bağlıydılar. Sosyalizm; mutlak doğru-
luk, mutlak us ve mutlak adaletin anlatımıdır ve 
kendi öz gücü aracılıyla dünyayı fethetmesi için 
bulgulanması yeterlidir; mutlak doğruluk olarak, 
zamandan, uzaydan ve insan tarihinin gelişmesin-
den bağımsızdır; bulgulanmasının tarihi ve yeri, 
yalnızca rastlantıya bağlıdır. Böyle olduğu için 
mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak adalet, her 
okul kurucusu ile birlikte değişir ve her okul kuru-
cusuna özgü mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak 
adalet türü, onun öznel anlama yetisine, yaşam 
koşullarına, bilgi ve düşüncesinin oluşma dere-
cesine bağlı olduğundan, bu mutlak doğruluklar 
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çatışmasının tek olanaklı çözümü, bunların birbi-
rini yıpratmasıdır. Bundan, bugün bile, gerçekte 
Fransa ve İngiltere sosyalist işçilerinden çoğunun 
kafasında egemen olan sosyalizm gibi ortalama 
bir seçmeci sosyalizm türünden başka bir şey çık-
mazdı: İçine çeşitli mezhep kurucularının eleştirel 
gözlemlerinin, ekonomik savlarının ve gelecekte-
ki toplum konusundaki betimlemelerinin girdiği 
çok büyük bir ayırtılar(nüanslar) çeşitliliği kabul 
eden bir karışım; ve her bileştiren öge içinde, bel-
ginliğin sivri köşeleri, tartışmalar boyunca, dere 
içindeki çakıllar gibi ne denli çok yassılaşırsa, bu 
karışım o denli kolay oluşur. Sosyalizmi bir bilim 
durumuna getirmek için, önce onu gerçek bir alan 
üzerine yerleştirmek gerekiyordu.

Bununla birlikte, 18. yy. Fransız felsefesi ya-
nında ve onun arkasından, modern Alman felsefe-
si doğmuş ve en gelişmiş biçimini G.W. Hegel’de 
bulmuştu. Hegel’in en büyük değeri, düşüncenin 
en yüksek biçimi olarak “diyalektik”e dönmek 
oldu. İlkçağ Yunan filozoflarının hepsi doğuştan 
en yüksek derecede doğal diyalektikçilerdi ve 
aralarında en ansiklopedik zekâ olan Aristoteles, 
diyalektik düşüncenin en özsel biçimlerini daha 
o zamandan irdelemişti. Oysa modern felsefe, di-
yalektiğin orada da parlak temsilcileri (örneğin 
Descartes ve Spinoza) bulunmasına karşın, özel-
likle İngiliz etkisi altında, 18. yy. Fransızlarını da, 
hiç değilse salt felsefi yapıtlarında hemen hemen 
ayrıksamasız egemenliği altına alan ve metafizik 
denilen düşünce biçimi içine gittikçe battı. 

Doğayı, insan tarihini ya da kendi zihinsel et-
kinliğimizi düşüncenin incelenmesi altına koydu-
ğumuz zaman, bize ilk görünen şey, hiçbir şeyin 
olduğu gibi, olduğu yerde, olduğu biçimde kalma-
dığı ama her şeyin devindiği, değiştiği, olduğu ve 
yok olduğu sonsuz ve karşılıklı ilişkiler ve etkiler 
yumağı tablosudur. Demek ki içinde ayrıntıların 
henüz az çok silindiği genel tabloyu görüyoruz; 
devinen, geçen ve birbirine bağlanan şeyin ken-
disinden çok devinime, birinden ötekine geçişlere, 
bağlantılara dikkat ediyoruz. Dünyayı düşünme-
nin bu ilk, doğal, ama aslında doğru biçimi, an-
tik Yunan filozoflarının düşünme biçimidir ve onu 
açıkça ilk formüle eden de Herakleitos olmuştur: 
Her şey hem kendisidir, hem de değildir, çünkü 
her şey akar, her şey durmadan dönüşmekte, de-

ğişmekte ve yok olmaktadır. Ama bu görüş tarzı 
olaylar bütününün sunduğu tablonun genel nite-
liğini ne denli doğru bir biçimde kavrarsa kavra-
sın, yine de bu genel tabloyu oluşturan ayrıntıları 
açıklamaya yetmez ve onları açıklamaya yetenekli 
olmadığımız sürece, genel tablo üzerinde açık bir 
düşünce sahibi de olamayız. Bu ayrıntıları bilmek 
için, onları doğal ya da tarihsel bağlantılarından 
ayırmak ve nitelikleri, özel neden ve sonuçları vb. 
içinde irdelemek zorundayız.

İlk kez olarak bütün doğa, tarih ve tin dünyası-
nı sürekli bir devinim, sürekli bir değişme, sürekli 
bir dönüşüm ve evrim içine girmiş bir süreç biçi-
minde kavrayan ve bu devinim ile bu evrimin iç 
bağlantısın göstermeye girişen Hegel sisteminde 
buldu –ve Hegel sisteminin büyük değeri de budur. 
Bu açıdan insanlık tarihi, artık olgunluğa varmış 
felsefi us mahkemesi önünde hepsi de aynı biçim-
de hüküm giymesi gereken ve olanaklı olduğunca 
çabuk unutulmasında yarar bulunan anlamsız zor-
balıkların kaotik bir karışımı değil, insanlığın ken-
disinin evrimlenebilen süreci olarak görünüyordu; 
ve şimdi düşüncenin, bu sürecin tüm dolambaçları 
arasından yavaş ilerleyişini izlemek ve onda, bü-
tün görünür olumsallıklar arasında, yasaların 
varlığını göstermek gibi bir görevi vardı. Hegel’in 
bu sorunu çözememiş olmasının burada pek öne-
mi yok. Onu çağ açan başarısı, bu sorunu koymuş 
olmasıdır. Bu sorun hiç kimsenin, hiçbir zaman tek 
başına çözemeyeceği sorunlardandır. Hegel –Saint 
Simon ile birlikte – çağının en ansiklopedik kafası 
olmasına karşın, yine de önce kendi öz bilgilerinin 
aynı biçimde kısıtlı genişlik ve derinliği ile sınır-
lıydı. Ama bir üçüncü özelliği daha hesaba katmak 
gerek. Hegel idealistti, yani kafasındaki fikirleri, 
gerçek şey ve süreçlerin az çok soyut yansıları ola-
rak görecek yerde, tersine, nesneler ile nesnelerin 
gelişmesini, dünya varolmadan önce bilinmeyen 
bir yerde varolan “idea”nın gerçekleşmiş yalın 
kopyaları olarak görüyordu. Bundan ötürü her şey 
baş aşağı konulmuş ve dünyanın gerçek bağlantısı 
tamamen tersine çevrilmişti. Ve Hegel, birçok özel 
ilişkiyi büyük bir doğruluk ve deha ile kavramış 
bulunmasına karşın, yukarıdaki nedenler, ayrıntı-
nın da çoğu kez yırtık yamamaya, oyuna, yapmacı-
ğa, sözün kısası gerçeğin bozulmasına dönmesini 
kaçınılmaz kılıyordu. Hegel sistemi, bu niteliğiyle 

–türünün sonuncusu olmasına karşın – kocaman 
bir başarısızlık oldu. Gerçekten, her zaman onul-
maz bir iç çelişkinin acısını çekmiyor muydu? Bir 
yandan, özsel konutu (postulatı), insanlık tarihi-
nin, niteliği gereği, entelektüel sonunu sözde mut-
lak bir doğruluğun bulgulanmasında bulamayacak 
evrimlenebilir bir süreç olduğu yolundaki tarihsel 
anlayıştı; ama öte yandan, bu mutlak doğruluk ki-
tabının ta kendisi olduğunu ileri sürüyordu. Her 
şeyi kapsayan ve hep aynı kalan bir doğa ve tarih 
bilgisi sistemi, diyalektik düşüncenin temel yasa-
ları ile çelişki durumundadır; bununla birlikte, bu, 
dış dünyanın genel matematik bilgisinin kuşaktan 
kuşağa dev adımlarla yürüyebilmesini hiçbir za-
man dışlamaz, tersine içerir.

Yeni olgular, bütün geçmiş tarihi yeni bir in-
celemeden geçmeye zorladılar ve bütün geçmiş 
tarihin, ilkel aşamaları ayrı tutularak, bir sınıflar 
savaşımı tarihi olduğu, birbirine karşı savaşım du-
rumundaki bu toplumsal sınıfların her zaman üre-
tim ve değişim ilişkilerinin, kısacası çağlarındaki 
ekonomik ilişkilerin ürünleri oldukları; buna göre, 
toplumun ekonomik yapısının her kez, son çözüm-
lemede, hukuksal ve siyasal kurumların tüm üst 
yapısını olduğu gibi, her tarihsel dönemin dinsel, 
felsefi ve öteki fikirlerini de açıklamayı sağlayan 
gerçek temeli oluşturduğu görüldü. Böylece idea-
lizm, son sığınağından, tarih anlayışından kovul-
muş; tarihin materyalist bir anlayışı ortaya çıkmış 
ve şimdiye değin yapıldığı gibi, insanların varlığı-
nı bilinçleri aracıyla açıklamak yerine, insanların 
bilincini varlıkları aracıyla açıklamak için yol bu-
lunmuş oluyordu.

Bunun sonucu sosyalizm, artık şu ya da bu dâhi-
nin rastgele bir buluşu değil, ama tarih tarafından 
oluşturulan iki sınıfın, proletarya ile burjuvazinin 
savaşımlarının zorunlu ürünü olarak görünüyor-
du. Artık sosyalizmin görevi, elden geldiğince ek-
siksiz bir toplumsal sistem imal etmek değil ama 
ekonominin, bu sınıfları ve onların karşıtlıklarını 
zorunlu bir biçimde ortaya çıkaran tarihsel geliş-
mesini incelemek ve bu biçimde türetilen ekono-
mik durum içinde çatışmayı çözme araçlarını bul-
maktı… İşçi sınıfının kapitalist üretim biçiminden 
ayrılmaz sömürülmesine karşı ne denli çok öfke-
leniyorsa, bu sömürünün neye dayandığını ve kay-
nağının ne olduğunu açık bir biçimde o denli az 

gösterme durumunda bulunuyordu. Sorun bir yan-
dan bu kapitalist üretim biçimini tarihsel bağlantısı 
ve tarihin belirli bir dönemi için zorunluluğu için-
de, öyleyse yıkılma zorunluluğu ile birlikte düşün-
mek, öte yandan, eleştiri şimdiye değin bu üretim 
biçiminin işleyişinden çok kötü sonuçları üzerine 
atıldığından, onun hâlâ gizli kalmış iç devinimle-
rini ortaya çıkarmaktı. “Artı-değer”in bulunması, 
işte bu işi yaptı. Ödenmemiş emeğe sahip çıkma-
nın, kapitalist üretim tarzının ve işçinin bundan 
doğan emek-gücünü, bu gücü pazarda meta olarak 
sahip olduğu değer üzerinden satın aldığı zaman 
bile, ondan gene de onun için ödemiş bulunduğun-
dan daha çok değer elde ettiği ve bu artı-değerin, 
son çözümlemede, varlıklı sınıflar elinde birikmiş, 
durmadan büyüyen sermaye yığınının çıktığı de-
ğer toplamını oluşturduğu tanıtlandı. Kapitalist 
üretimin olduğu kadar, sermaye üretiminin işleyişi 
de açıklanmış bulunuyordu.

Bu iki büyük bulguyu: Tarihin materyalist an-
layışı ile kapitalist üretimin gizeminin artı-değer 
aracıyla açıklanmasını, Karl Marx’a borçluyuz. 
Onun sayesindedir ki sosyalizm, şimdi bütün ay-
rıntılar üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir 
bilim durumuna geldi. 

Materyalist tarih görüşü, üretimden sonra üre-
tilen ürünlerin değişiminin her toplumsal rejimin 
temelini oluşturduğu; tarihte görülen her toplum-
da, ürünlerin bölüşümünün ve ürünlerin bölüşümü 
ile birlikte sınıflar ya da zümreler biçimindeki top-
lumsal eklemlenmenin üretilen şeye, bunun üretiliş 
biçimine ve üretilen şeylerin değişim tarzına göre 
düzenlendiği tezinden yola çıkar. Sonuç olarak, 
bütün toplumsal değişikliklerin ve bütün siyasal 
altüst ulusların son nedenlerini insanların kafa-
sında, ölümsüz doğruluk ve ölümsüz adalet üze-
rindeki artan kavrayışlarında değil, üretim ve de-
ğişim biçiminin değişikliklerinde aramak gerekir; 
onları, ilgili dönemin felsefesinde aramak gerekir. 
Eğer varolan toplumsal kurumların usa-aykırı 
ve adaletsiz oldukları, usun budalalık ve iyiliğin 
kötülük durumuna geldiği sonucuna varılırsa bu, 
üretim yöntemleri ve değişim biçimlerinde, daha 
eski ekonomik koşullara uyarlanmış toplumsal 
rejimin artık uyuşmadığı gizli dönüşümler oldu-
ğunun bir göstergesinden başka bir şey değildir. 
Bu aynı zamanda, farkına varılan anormallikleri 
ortadan kaldırma araçlarının da, –az çok geliş-
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miş bir durumda –, zorunlu olarak değişmiş üre-
tim ilişkileri içinde bulundukları anlamına gelir. 
Öyleyse, insanın bu araçları kafasında uydurması 
değil, ama beyni yardımıyla, göz önünde bulunan 
üretimin maddi olguları içinde bulması gerekir.

“Yeni üretimin güçleri onları kullanan burjuva 
biçimi daha şimdiden aşarlar; ve üretici güçler ile 
üretim tarzı arasındaki bu çatışma gibi, insanların 
kafasında doğmuş bir çatışma değildir: Olgular 
içinde, nesnel olarak bizim dışımızda, hatta kendisi-
ne neden olan insanların istenç ve eyleminden bile 
bağımsız biçimde varolan bir çatışmadır. Modern 
Sosyalizm, bu gerçek çatışmanın düşüncedeki yan-
sımasından, her şeyden önce bu çatışmadan acı 
çeken sınıfın, işçi sınıfının beyinlerinde, fikirler bi-
çimi altında yansımasından başka bir şey değildir, 
Bilimsel Sosyalizm (Modern Sosyalizm).”  37

Friedrich Engels’den uzun alıntıladığımız 
“Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm”den çı-
karsayacağımız düşünce; 19. yy.ın en önemli özel-
liğinin, ekonomik, siyasal ve toplumsal bir geçiş 
süreci olmasıdır. Fransa ekonomik açıdan önemli 
açılımlar gerçekleştirmekle birlikte, esas olarak 
büyük devrimci ayaklanmalara ev sahipliği yap-
mış ve dolayısıyla, felsefe ve siyaset biliminin ge-
lişmesine önemli katlılarda bulunmuştu. İngiltere 
ise, 1688 yılındaki “muhteşem devrim”le tarihsel 
ekonomik birikimini yaratmış ve 18. yy.ın sonla-
rından itibaren Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş-
ti. Yani, Fransa felsefe ve siyaset biliminde önemli 
rol oynarken, İngiltere de ekonomi politiğin geliş-
mesine katkıda bulunmuştu.

Burjuvazi, devrimlerle siyasal iktidarı ele ge-
çirdikten sonra, devrimin esas amacı olan “öz-
gürlük, eşitlik ve kardeşlik” hedefinden vazgeçti. 
Devrimlerin temel gücü olan kent küçük burjuva-
zisi ve işçi sınıfı ise, devrimi devam ettirmekten 
yanaydı.

Ne var ki işçi sınıfı, bunun hangi program ve 
yöntemle yapılacağı konusunda net bir görüşe sa-
hip değildi. Çünkü henüz tam olarak gelişmemişti 
ve bağımsız bir sınıf olarak hareket edebilme gü-
cünden yoksundu. Programı, siyaseti ve pratiği 

37 Friderich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel 
Sosyalizm, çev. Sol Yay. Kurulu, s.40-62, 12.bas. 
Ank.2017

henüz özgün değildi; üzerinde eskinin izlerini hâlâ 
kuvvetle taşıyordu.

Büyük teorik-siyasal açılımlar yapan Fransız, 
Alman ve İngiliz ütopik sosyalistleri; özgürlük, 
eşitlik ve kardeşliğin 18.yy.da olduğu gibi dev-
rimlerle değil, “akıl ve sosyal adalet”le gerçekle-
şeceğini savunuyorlardı. Onlara göre, yeni burju-
va düzeni, büyük Fransız Devrimi’nin idealinden 
sapmıştı ve bu nedenle de yok olmaya mahkûmdu. 
Ancak, bunun nasıl gerçekleşeceği sorusuna kesin 
bir yanıt veremiyorlardı. Onların siyasal program-
ları, emekçi sınıfları ve özellikle de işçi sınıfının 
kapitalist sömürüden kurtulmasını vaaz ediyordu. 
Ancak, proletaryanın henüz bağımsız bir sınıf ola-
rak gelişmemiş olması nedeniyle, ortaya atılan bu 
programlar da henüz olgunlaşmamıştı ve teorik 
derinlikten yoksundu. Onlara göre, “akıl ve ada-
let dünyası” bir sosyal sınıfın bir diğer sınıfı alt 
etmesiyle değil, ikna ve aydınlatma faaliyetiyle 
kurulacaktı.

İşte ütopik sosyalizm, bu geçiş sürecinin bir 
yansıması olarak siyaset sahnesinde yerini aldı. 
Fransa’da Saint-Simon ve Charles Fourier, dev-
rimci programın iki ideoloğu olarak ortaya çı-
karken, İngiltere’de de Robert Owen çalışanların 
haklarını savunuyor ve onların huzurlu bir yaşama 
kavuşması için sosyal düzenlemeler öneriyordu.

Felsefi açıdan 17. ve 18.yy.ın materyalist dü-
şüncesine yaslanan ütopik sosyalistler, maddenin 
tarihselliğini kavrayamadıklarından metafizik 
materyalizmde çakılıp kalıyorlardı. Oysa pratik 
gözlemle çok ilerlemiş ve önemli bulgulara ulaş-
mışlardı. İnsanın oluşumunda çevrenin rolüne 
dikkat çekiyor ve çevrenin değiştirilmesinin öne-
mine vurgu yapıyorlardı. Onlara göre, düzgün bir 
çevrenin oluşturulmasıyla insanlık da adım adım 
düzelecek ve sosyal adaletin hüküm sürdüğü öz-
gürlükler diyarına ulaşacaktı.

Bu düşünce nedeniyle, hemen her ütopik sos-
yalistin cebinde bir toplum projesi bulunuyordu. 
Sınıfın tarihsel rolünü; yani işçi sınıfının devrimci 
rolünü kavrayamadıklarından, sorunun akla daya-
nan plan ve projeyle aşılacağına inanıyorlardı.

Aslında iki açıdan çıkmazdaydılar: 
Birincisi; işçi sınıfı henüz bağımsız hareket ede-

bilme yeteneğine erişmemişti, yani henüz hamdı 
ve bu nedenle de teorisyenler, sınıfların mücadele 

içindeki mevziilerini düzgün analiz edemiyorlardı.
İkincisi; ütopik sosyalistler sınıfların tarihsel 

varlıklar olduklarını kavrayamıyor ve bu nedenle, 
işçi sınıfının kurtarıcı özelliğini keşfedemiyorlar-
dı. Bu eksik kavrayış, onları işçi sınıfıyla birleş-
mekten alıkoyuyordu. Hatta Fransız ütopik sosya-
listleri devrimden de ürküyorlardı.

Ütopik sosyalistler, teorik hamlığa rağmen, 
toplumların evrilmesinin zorunluluğunu, eme-
ğin rolünü, sömürünün gaddarlığını, üretmeyen 
sınıfın asalaklığını, çevrenin insan karakterinin 
oluşmasındaki rolünü ortaya çıkararak bilimsel 
sosyalizmin gelişimine önemli bir teorik altyapı 
hazırladılar.

Andre Gorz, “Elveda Proletarya”da yeni top-
luma –sanayii sonrası ütopyacılara– ilişkin görüş-
lerini şu başlık altında sunmuştu: “Olası Bir İkili 
Toplum Ütopyası”. 38

Rudolf Bahro da “Nasıl Sosyalizm? Hangi 
Yeşil? Niçin Tinsellik?” kitabının önsözünde ken-
disi için şunları söylüyor: “Bilimsel sosyalizmden 
ütopik sosyalizme döndüm ve siyasal bakımdan da 
sınıf boyutunun popülist bir yönelime kaydım.” 

Alvin Toffler’in ütopik sosyalistlere pek sem-
patik bakmasına ve “endüstri-sonrası toplum” 
görüşlerinin ütopik görünebileceğini kabul et-
mesine karşın ütopyacılığı reddetmiştir. Aslında 
Alvin Toffler Üçüncü Dalga toplumunun hiç de 
“anti-ütopya” olmadığını belirtir: Bunun yerine 
“Protopia” 39 denilebilecek bir toplum modelinin 
doğuşunu görürüz. 

Protopia, olası tüm dünyaların ne en iyisi ne en 
kötüsüdür; ancak, varolan dünyayla karşılaştırıldı-
ğında hem pratik hem daha tercih edilebilir ola-
nıdır. Ütopianın aksine Protopia, hastalıklardan, 
siyasetin kötülüğünden ve kötü davranışlardan 
kurtulamamış durumdadır. Pek çok ütopianın aksi-
ne gerçekdışı bir mükemmellik içinde statik ya da 
donmuş değildir. Kendisini geçmişteki düşsel bir 
ideale göre de biçimlemez.

Kısacası, protopia, pozitif, hatta devrimci bir 
seçenek sunar; yine de gerçekçi bir biçimde erişi-
lebilme alanı içinde kalır. 40

38 Andre Gorz, Elveda Proletarya, “İkili Bir Ütopya” başlığı, s.186, 
çev. Hülya Tufan, Afa Yay. 1986, İst.
39 Practical ve utopia sözcüklerinden türetilerek, pratik ütopya 
anlamına gelen bu sözcük. Alvin Toffler tarafından önerilmiştir.
40 Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, çev. Selim Yeniçeri, Koridor Yay. 

Ütopik düşünce ve ütopianın uygunluğu üzeri-
ne çok şey yazılmıştır. Alain Touraine şöyle yaz-
mıştı: “Toplumsal ve kültürel değişim sürecinde 
ütopik düşünce kaçınılmaz bir aşamadır.” 41 

Oscar Wilde daha kesin bir ifade kullanıyordu: 
“Ütopia içermeyen bir dünya haritasına bakmaya 
bile değmez.”  42 

Fourier’nin Karl Marx’tan daha radikal oldu-
ğunu ilan eden Herbert Marcuse 1970’te, ütopik 
sosyalist düşüncenin, toplumsal değişimin çağdaş 
eylemcileri açısından önemini vurgulamıştır. 43 
Marcuse’e göre ütopyalar, nesnel ve öznel tarih-
sel koşullar olgunlaşmadığı için olanaksız olurlar. 
Ayrıca, örneğin ebedi gençlik isteği gibi, belirli 
fiziksel ve biyolojik yasalarla çeliştikleri için de 
uygulanamazlar. “İnanıyorum ki,” der Marcuse, 
“..yalnızca, bir toplumsal değişim projesinin do-
ğanın gerçek yasalarıyla çelişmesi anlamında üto-
piadan söz edebiliriz. Asıl anlamıyla ütopik, yani 
tarihin ötesinde olan böyle bir projedir…” 44

Ancak, yaşlandıkça, Marx ve Engels, ütopik 
sosyalistleri daha çok takdir eden ve savunan bir 
tutumu benimsemişlerdir. Engels şöyle yazıyordu: 
“Kapitalist üretimin pek az gelişmiş olduğu bir dö-
nemde ütopyacıların başka bir şansları yoktu. Yeni 
toplumun ana hatlarını zorunlu olarak kafaların-
da oluşturmak zorundaydılar, çünkü eski toplumun 
bünyesinde yeni toplumun ögeleri genellikle henüz 
belirgin değildi.” 45 

Lukacs değil, ama Marcuse, Bahro ve Gorz, 
Engels’in 1870’de ütopyacılığı savunan yazıla-
rını okuyarak huzur bulurlardı: “Alman kuram-
sal sosyalizmi, Saint-Simon, Fourier ve Owen’ın 
omuzları üzerinde durduğunu asla unutmayacaktır. 
Bu üçü, fantezilerine ve ütopyacılıklarına karşın, 
tarihin en önemli düşünürleri arasında sayılacak-
lardır, çünkü bizim şimdi bilimsel olarak doğrulu-

I. baskı, 2008.
41 Alain Touraine, Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni Bir 
Paradigma, YKY Yay.
42 Aktaran: Krishan Kumar, Modern Zamanlarda Ütopya ve 
Karşıütopya, çev. Ali Galip, Kalkedon Yay.
43 Herbert Macuse, Ütopyanın Sonu, 1970. The End of Utopia, Five 
Lectures içinde, Boston: Beacon Press, s.62-69, çev. D.B. Kılınç, 
SBF Yay., makale.
44 Herbert Macuse, Ütopyanın Sonu, 1970. The End of Utopia, Five 
Lectures içinde, Boston: Beacon Press, s.62-69, çev. D.B. Kılınç, 
SBF Yay., makale.
45 Friedrich Engels, Herr Eugen Duhring’in Bilimde Devrimi (Anti-
Duhring), çev. Kenan Somer, Sol Yay. 1975.
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ğunu gösterdiğimiz çok sayıda konuyu engin bir 
zekâyla önceden ele almışlardır. 46

Marksistlerin ütopik düşünceye karşı kararsız 
tutumlarını aktarırken kendi kararsızlığını da be-
lirtmek istiyorum. Çünkü “endüstri-sonrası top-
lum”a ilişkin düşünceler ne denli arzulanır olursa 
olsun, somut eylem ve örgütlenme planlarına bağ-
lanmadıkça bunların tutkulu istekler olarak kala-
cakları konusunda Lukacs’la aynı görüşteyim. 47 
Öte yandan, ütopik geleneğe, canlı bir esin kay-
nağı, ayrıca, en geniş anlamıyla, günlük yaşamın 
yoksullaştırıcılığının ve irrasyonelliğinin bayağı 
ve uysal bir biçimde kabulünün reddi olarak son 
derece sempatiyle bakıyorum. Günümüzün ana 
sol partileriyle karşılaştırıldığında ütopik pek çok 
düşünce parıldamakta ve meydan okumaktadır; 
dahası, yalnızca on, yirmi yıl önce onaylanan pek 
çok görüş günümüzde, yeni sağ siyasal güçlerin ve 

46 Georg Lukacs, Marksizm ve Ütopyacılık, Sol Yay., çev. Kenan 
Somer.
47 John Lukacs, Yirminci Yüzyılın ve Modern Çağın Sonu, çev. 
Mehmet Harmancı, Sabah Kitabevi

iktisadi bunalım eğiliminin canlanışına yanıt ola-
rak sağ’a kayan sol partilerce “aşırı-sol” ve “üto-
pik” suçlamasıyla dışlanmaktadır. Bu nedenle, 
hem radikal ütopik gelenek içinde kalınmalı hem 
de bu ütopik düşünceler keskin bir incelemeye ve 
titiz değerlendirmeye tâbi tutulmalıdır.

Bunun dışında ütopyalar, ancak baskı ve sömü-
rü sisteminin geniş bir coğrafyayı içine almasıyla 
olgunlaşabiliyor. Bir başka ifadeyle ütopia, eğer 
baskı ve sömürü sistemi, bir ülke sınırını aşarak 
dünyalılaşmışsa, yani toplumsal sorun, bir yönüy-
le insanlığın ortak aklını ve kültürel birikimini 
bütünleştirmişse, yaratılabiliyor. Ütopyalardaki 
ortakçılık, insanın mükemmelleşmesinin yollarını 
aramış olmasıdır. Ütopyalardaki ortakçılık, insa-
nın her alandaki mükemmelleşmesinin bir yolu ve 
aracı olarak görülmüştür. Bunu Platon “Yasalar”da 
şöyle ifade eder: “Ortak görmek, ortak işitmek, or-
tak tiksinmek, ortak haz almak ve ortak iş görmek 
mümkün müdür?”
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Uçmak insanın en büyük hayallerinden 
biri olmuştur ve ancak kendi deneyimi 
ile uçabilme becerisinin uçma duygusu-

nu verebileceğine inanan Leonardo da Vinci, He-
zarfen Ahmet Çelebi gibi tarihte birçok kişinin tut-
kusu haline gelmiştir. Rusya’da ise I. Dünya Savaşı 
sonrası, Ekim Devrimi’nin önemli karakterlerinden 
olan Vladimir Tatlin, uçabilmenin özgürlük oldu-
ğunu savunan efsanevi sanatçılardan biri olmuştu 
ve 1929 yılında bu düşüncesini gerçekleştirecek 
önemli bir projeye başladı. Kendi ismi ile yakın olan 
Rusça “letat” yani uçmak kelimesini birleştirerek 
“Letatlin” adlı muhteşem bir araç yaptı. İnsanla-
rın bisiklet gibi kolaylıkla kullanabileceği kuş şek-
linde, 10 m. uzunluğunda olan bu konstrüksiyon, 
uçan bir makineydi. Gövdesi için ahşap ve balina 
kemikleri, kanatlar için ise ipek kumaşlar kullandı-
ğı bu makine, kişinin kollarını kaldırıp indirmesiyle 
uçacaktı. Letatlin teknik olarak gerçekten uçabilir 
miydi bilinmiyor ama sanatçının bu hayali, insanın 
uçabileceği düşüncesi ile özgürleşebileceğini gös-
teren önemli bir eser halini almıştı.

O dönemde savaşın getirdiği olumsuzluklar, ya-

şam mücadelesi, özgürlük, hak, adalet arayışlarını 
tetiklerken, Letatlin’in ortaya çıkışında olduğu gibi 
en yaratıcı ve mücadeleci hareketlerin de başlama-
sına neden olmuştu. 

Sanayi devriminin ardından ihtiyaç duyulan 
hammadde arayışları, toplumda hızlı değişimle-
ri meydana getirirken, feodal toplumun yarattığı 
adaletsizlik, ayrımcılık ve haksızlıkları durdurmak 
amacıyla ortaya çıkan burjuva toplumu ise sanayi-
leşmenin getirdiği avantajlardan yararlanabilmek 
için karşı durduğu sistemi değiştirerek kendi çıkar-
larına uygun hale getirmiş, sömürgeci tutumu arttı-
rarak, ticaret ve sanayiyi geliştirmek adına yeni sı-
nıflar, ayrımcılıklar ortaya çıkarmışlardır. Modern 
büyük sanayiler ortaya çıktığında ise dünya pazarı 
kurulmuş, küçük ticari yapılar da yavaş yavaş yok 
olmaya başlarken büyük sanayiciler siyasi hâkimi-
yeti de ele geçirerek, devlet iktidarını büyük burju-
va sınıfının ortak işlerini yöneten bir kurum haline 
getirmiş, din görevlileri, bilim insanları, sanatçılar, 
hukukçular burjuvanın ücretli işçisi olmuştur.

Daha fazla üretim, daha fazla güç elde etme 
çabaları ile burjuva, sanayi gelişimi için ihtiyaç 

duyduğu, emekleri ile ana sermayeyi arttırdıkları 
sürece iş bulabilen “proletarya” toplumunu (işçi 
sınıfı) ortaya çıkartır. Teknolojinin daha da geliş-
mesi, insanın yapabileceği işlerin makineler tara-
fından yapılması ile azalan iş olanakları nedeniyle 
proleterler de kendi aralarında rekabet ve bölünme-
ler yaşar. Bu rekabetin kendilerine verdiği zararın 
farkına varan emekçiler, sonunda birleşerek büyük 
bir güç oluşturmayı başarırlar. 

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı tutumu ve birlik 
oluşturabilmeleri, önce kendi bölgelerinde, kendi 
ülkelerinde, daha sonra ise diğer ülkelerdeki prole-
ter gücün burjuvaya karşı ayaklanmasını sağlayan 
hareketi bir devrime dönüşmüştür. Proletarya iste-
diği adil yaşam hakkını elde ederken, tüm dünya-
daki emekçi sınıfının haklarının savunulabileceği 
bir siyasi iktidarda yer alması amaçlanmıştır.

I. Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusya’sının 
monarşi rejimi Şubat 1917’de yıkılırken, yerine 
gelen geçici hükümetin de çoğunluğun yararına 
hizmet etmediği düşüncesiyle “1917 Ekim Dev-
rimi (Bolşevik Devrimi)” ile son bulmuş, Bolşe-
vikler verdikleri barış sözünü yerine getirmek için 
Rusya’nın savaştan çekilmesine karar vermişlerdi. 
Bazı tarihçilere göre ise Ekim Devrimi I. Dünya 
Savaşı’nda bir güç olan Rusya’nın etkisiz hale ge-
tirilmesini sağlamak amacıyla yaratılmıştı. Devrim 
lideri Vladimir Lenin tarafından “ekmek, barış, öz-
gürlük” sloganı ile devrim, halk iradesi, bir parti 
düşüncesi olarak hayata geçirildi. 

Savaştan önce Lenin Londra’da karşılaştığı 
Troçki’nin devrime katkısını arttırmak amacıyla 
onu Avrupa’daki gelişme ve değişimi görebilmesi 
için seyahatlere gönderir. Fakat partinin her şeyden 
önce geldiğini savunan Lenin ile kendi özgürlük-
çü düşüncelerinin kısıtlanmalarını kabul etmeyen 
“Sürekli Devrim Teorisini” savunan Troçki arasın-
da ayrılıklar yaşanır. 

Paris ve Viyana’da yaşadığı dönemde Troçki 
entelektüellerin bulunduğu yerlerde zaman geçirip, 
Batı kültürünü inceleyerek sanat, bilim, psikanaliz 
ve tarih konularında kendini daha da geliştiriyor-
du. Bu dönemde devrim için mücadele veren Sta-
lin adını duymuş, onu kaba ve yeteneksiz olarak 
tanımlamıştı. Stalin için ise Troçki fazlasıyla Ba-
tılı ve kibirli birisiydi. Kendi içlerindeki ayrımlara 
rağmen devrim için bir araya gelen bu karakterler, 

köylüleri toprak sahiplerine karşı, işçileri ise sa-
nayicilere karşı harekete geçirerek sınıf savaşına 
hazırlanma görevini üstlenmişlerdi. Her savaşta 
olduğu gibi bu dönemde de fazlası ile açlık, yıkım 
ve kıyımlar oluyordu. Yeni bir toplum inşa edebil-
menin bedeli ağır ödeniyordu. 

Ekim Devrimi sonrası kültür ve sanat da deği-
şime uğradı, daha da gelişebilmesi için Lenin tara-
fından, Avrupa’da felsefe ve dinler tarihi okuyan, 
sinema, tiyatro, estetik üzerine yazılar yazan Lu-
naçarski eğitim, sanat, kültür ile ilgili halk komi-
serliğine getirildi. Lunaçarski, dönemin yeni sana-
tının öncüleri olan Maleviç ve Tatlin gibi önemli 
sanatçılara bu görevi teslim etti. Sanatın yönetimi 
nihayet sanatçıların eline geçmişti. 

Sanatın gerçekte ne olduğunun sorgulandığı 
yeni arayışlar başlarken, burjuvanın zevkine hizmet 
eden bir araç olmaktan çıkıp, herkesin düşüncesini, 
duygusunu ifade etmesi gerektiğini savunuyorlar-
dı. Çoğunluğun yararına olan ve yeni bir dünyanın 
inşasını sağlayacak, alışılagelenin dışında, işlevsel 
olarak toplumda anlam ifade etmeliydi sanat. Bu 
amaca yönelik tasarımlar ortaya çıkmaya başladı, 
sanatçı yaratıcı bir tasarımcı, inşa eden bir mühen-
dis oldu. Günlük sorunları yansıtan, hayatı sanata 
dönüştürme çabaları başlıyordu. Tekniği ve bilgiyi 
aktarmak için atölye yerine laboratuvarlar kuruldu, 
sanatçı bir ustabaşı, bir işçi haline geldi. Günlük 
hayatta kullanılan kıyafetler, işçi önlükleri, sobalar, 
işçi kulübü, sandalyeleri, masaları yenilikçi düşün-
ce ile tasarlanarak birer sanat eserine dönüştürme 
çabaları başladı.

Vladimir Tatlin, denizci, mimar, ressam olarak 
o dönemde savaşın yarattığı parçalanmışlığı onar-
mak, evrensel birliği sağlamak için sanatı kulla-
nan sıra dışı bir karakter olmuştur. Tatlin, sanat ve 
mimari eğitimlerinin yanında 1913 yılında Paris’e 
Picasso’yu ziyarete gittikten sonra Rusya’ya dön-
düğünde çalışmalarını üç boyutlu formlara dönüş-
türerek öncü bir yaklaşımla farklı bir bakış açısına 
sahip oldu. Eski geleneksel tutum yıkılırken, yeni 
teknoloji, makinelerin sanatı ortaya çıkmıştır.

1917 Devrimi’nin de etkisi olan kahramanla-
rın halka tanıtılması için istenen elli anıt Tatlin’in 
sorumluluğunda hazırlanacaktı, yeni sanat düşün-
cesine uymayan, figüratif olması istenen eserlerin 
dışında Tatlin kendi makine sanatına uygun sürekli 

Her İnsan Uçabilmeli
Nilgün Çevik Gürel
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devinimi vurgulayan, evrensel bir dil haline gele-
cek olan “Üçüncü Enternasyonal Anıtı”nı tasarla-
mak istedi. Bu anıtın Petrodgrad’da (bugünkü St. 
Petersburg) bulunan Neva nehri üzerine kurul-
masını planlamıştı. Tüm dünyadaki emekçiler ve 
halklar için bir merkez haline gelecek, bildiriler, 
sloganlar, haberler, radyo, televizyon, motosiklet, 
araba gibi araçlarla tüm dünyaya siyasal ve kültürel 
haberler aktarılacak, geceleri gökyüzüne projeksi-
yonla sloganlar yansıtılacak olan bir iletişim kulesi 
haline getirilerek sanat ve hayat arasında bir sentez 
oluşturacaktı. Üç geometrik bölümden oluşan kule 
yasama, yürütme ve propaganda hizmetlerini suna-
caktı.

1920 yılında anıtın maketini yapan Tatlin 35 
yaşındaydı ve bu maket Devrim’in yıl dönümünde 
Petrograd sokaklarında sergilenerek Devrim’in ide-
olojisini halka aktarmak için kullanılıyordu. Tatlin 
kuleyi tasarlarken dönemin simgesi olan, dinamik 
form “vida”dan yola çıkarak oluşturduğu spiral 
form ile değişip dönüşen mertebeli sınıf anlayışını, 
bu formun hareketi ile de zamanda özgürleşmenin 
ifadesini, niteliğin dönüşümünü gösterdiğini düşü-
nebiliriz. Spiral konstrüksiyonda kullandığı demir 
malzeme, proletaryanın gücünü, cam ise vicdanını 
temsil ettiği bu anıt, insanın evrendeki yerinin koz-
molojik anlamda belirlenmesini gösterir. 

400 metre olması amaçlanan demir, cam ve 
çeliğin spiraller halinde yukarıya doğru yükselen, 
cam pencerelerle kapalı geometrik bloklar oluştur-
duğu bir kule olan “Üçüncü Enternasyonal Anıtı”-
nın inşası hiçbir zaman gerçekleştirilememiş olsa 
da, ortaya koyduğu fikir tüm dünyadaki emekçile-
rin birlik duygusunu ifade ettiği bir sembol haline 
gelmiştir. 

DNA sarmalına benzeyen, 60 derece kadar 

eğimli bir spiral formdan 
oluşan ve iç kısmının evren-
sel hareketi oluşturan, insa-
nın zaman içinde varoluşunu 
simgeleyen bu anıt yıllık bir 
saat görevi görecekti. Anı-
tın içine, aklın yansıması 
olan geometrik semboller 
kullanarak üç camlı bölme 
yerleştirilecekti. Tatlin’in ne-
den bu sembolleri kullandığı 
araştırıldığında, sanırım Pisa-
gor’un 3 rakamı için; (1) bir-

lik ve (2) çeşitliliğin toplamı olan kusursuz ahen-
gin sembolü olduğu anlamı uygun düşer. Ayrıca üç 
rakamı geçmişten günümüze kullanılan dinsel ve 
mitolojik anlamda önemli birliği ifade etmiştir.

En alt katta küp biçimindeki camlı mekân dün-
yanın güneş etrafında dönüşünü ifade edecek şekil-
de yılda bir kez kendi etrafında dönecek ve burada 
akıl üzerinden toplantılar yapılacaktı. Dört yaratı-
cı faktör olan hava-su-toprak-ateş’in oluşturduğu 
kare, maddi evrenin sembolü, aynı zamanda akıl 
alanını sürekli genişletmek, daha bilgili olmak an-
lamında bilgeliği de temsil eder. 

İkinci katta eğik yerleştirilmiş piramit biçimin-
deki camlı mekân ise ayın dünya etrafındaki dönü-
şünü ifade edecek şekilde 28 günde bir kez ken-
di etrafında dönecek ve sekreterlik bürosu olarak 
kullanılacaktı. Üçgen biçiminin kullanılması ile 3 
rakamının temsil ettiği birliği, eğik olması ile de 
yarım piramit görünümüne bürünmesi, insanı ve 
dünyayı ifade ettiği anlamı çıkartılabilir. 

En üst katta ise yarım küre biçiminde bir silindir 
mekân, dünyanın kendi ekseninde dönüşünü temsil 
edecek şekilde günde bir kere dönecek olan, danış-
ma merkezi ve radyo istasyonu olacaktı. Küre for-
munun tüm noktalarının merkezine eşit uzaklıkta 
olması, yeni kurulan sistemin temel niteliği olan 
eşitlikçi yönünü vurgulamış, aynı zamanda yarım 
küre görünümü ile yeryüzünü örten bir kubbe, gök-
yüzü algısı yaratmıştı.

Asansörler yapının kiriş bölümüne yerleştirile-
cek, araçların ve yayaların çıkabilmesi için ise Sü-
merlerin anıtları olan ziguratlar gibi anıtın etrafına 
dolanan iki rampa ile yukarıya ulaşım sağlanacaktı. 
Anıt, eğik bir eksene sahip ve kutup yıldızına doğ-

ru uzanan kozmik bir yapı halini alacak ve insanın 
yeryüzündeki yolculuğunun yönünü belirleyecekti. 
Tatlin neden kutup yıldızını hedef almıştı? Bu ko-
nuda bir açıklama bulunmasa da kutup yıldızının 
dünya ekseni ile aynı doğrultuda olması ve gün 
boyunca yer değiştirmeden hep kuzeyi göstermesi, 
ilkelerinden sapmamaları gerektiğini gösteren bir 
işaret olarak algılanabilir. 

Akad’ca “Tanrı’nın Kapısı” anlamında olan 
“Bab-ilü” yani Babil kelimesi, Babil mitolojisin-
de koruyucu tanrı Marduk’a ulaşmak için yapılan 
kuleyi ifade eder. Bugüne kadar aynı dili konuşan 
insanların kibirlerine kızan tanrı Marduk, insanla-
rın dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını 
engeller. Tatlin’in insanların yitirdikleri tek dili ye-
niden birliğe kavuşturacak bu kuleyi tasarlaması, 
arkadaşı şair Khlebnikov ile dünyada konuşulan 
dillerin ortak köklerini araştırarak uluslararası kul-
lanabilecek evrensel bir dil oluşturmayı amaçlama-
sı ile Tanrı’nın kapısını yeniden oluşturmak istediği 
anlaşılabilir.

Bu kulenin yapımı birkaç model dışında gerçek 
boyutlarında inşa edilmemiştir. Lenin’in sanatçı 
çılgınlığı olarak gördüğü bu eser, gerçekleşmesi 
imkânsız bir hayal ürünü olarak alaycı bir şekilde 
eleştirilmeye başlanır. Troçki bu yapıyı destekle-
mesine rağmen işlevsel halinin mümkün olamaya-
cağını düşünür, halk ise hayal ürünü olarak algılar. 
Avrupa’da Dada akımı sanatçıları ise “Sanat öldü, 
yaşasın Tatlin’in makine sanatı” sloganları ile Tat-
lin’i desteklerler. Lenin’in 1921’de Yeni Ekonomi 
Politikası ile üretim, özel ticaret ve mülkiyete izin 
vermesi ile devrim sonrası ideoloji de değişmeye 
başlamış ve sanat ifade özgürlüğünü yitirmiş, sa-
natçılar ekonomik gelir getirecek işlere yönelmiştir.

Rusya’da işlevselliğe ve inşaya yönelik bu akım 
ise 1930 yıllarında yok olmaya başlamıştır. Tat-
lin’in uçma arzusu ile yaptığı Letatlin ise hükümet 
tarafından yok edilmek istenen akımı sembolize 
eden bir eser haline gelmiştir. 1953 yılında ölü-
müne kadar aktif bir sanatçı olan Tatlin sadece ey-
lemleri ile değil, fikirleri ile de sıra dışı bir sanatçı 
olmuştu. Rusya’da bir modern sanatlar müzesinin 
olması gerektiğini savunduğu yıllarda New York 
Modern Sanatlar Müzesi daha kurulmamıştı. 

Stalin’in 1928 yılındaki kültür devrimi ile bu sa-
nat akımı yok edilmek istenir, kültür-sanat kolektif-

leri kapatılır, 1936 yılında tasarım ve inşaya yöne-
lik bu akım yasaklanarak soyut resimler, heykeller 
müze ve sergilerden kaldırılır. Dönüşümlü iktidar 
düşüncesini savunan Troçki yok edilir. Letatlin’in 
kanatları kırılarak hayali gelecek nesillere bırakılır.
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I. Kaderini Kabullenmek

Anlatmak acı gelmesine acı gelir bana,
Ama susmak da bir başka türlü acı,
Her türlüsü bir başka bela benim için.
Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus

Ütopya ve tragedya kelimelerinin –tutarlı 
bir bütünün parçaları olarak– birlikte düşünülüp 
düşünülemeyeceği, şayet düşünülebilirse bunu 
mümkün kılanın, bu iki tuhaf kelimeyi birbirine 
bağlayanın ne olduğu –veya olabileceği– ve ikisi 
arasındaki aslında açıkça ortada olan ilişkinin ni-
teliği hakkındaki bu yazıyı yazmaya ilk niyetlen-
diğimde alıntılarla ilerleyeceğim, bol bol dipnot 
kullanacağım ve adım başı kaynak göstereceğim. 
Yani akademik yazım kurallarına mümkün merte-
be uyacağım, enine boyuna düşünmekten, gözleri 
içeri çevirmekten, dünyaları derinlemesine göz-
lemden, ruhu dağlayan tecrübelerden, ıstırap ve 
pişmanlıklardan doğan düşünceleri başkalarının 
–oturaklı düşünürlerin, otoritelerin, oğullarının 

kanlarıyla hayatta kalan düşünceli babaların– ağ-
zından anlatmaya uğraşacağım. Onların –kolların-
dan bütün diğer muhteşem şeylerle birlikte binyıl-
lar boyunca yaşanmış ve gelecekte de yaşanacak 
bütün değişimlerin asıl sebebi gençliğin, aşkın, 
sarhoşluğun, hayalperestliğin, deliliğin, bunalımın 
ve çekilmeye değer acının aktığı hayat kaynağın-
dan uzak yaşadıkları için– suyu çekilmişçesine 
kupkuru, hareketsiz ve ufacık kalmış bedenlerinin 
–kuruntulu iktidarlarının hasta ışıklarının altında 
heybetliymiş gibi görünen– gölgelerinden konuşa-
cağım, onların danışıklı dövüşlerinde birbirlerine 
karşı veya birbirlerini desteklerken söyledikle-
ri sözlerin arasında bulacağım –çoğu da zorlama 
olan– tutarlılık dizgelerinden kendime haklılık 
devşireceğim bir yazı yazacağımı düşünmüştüm. 
Doğrusu bunu düşünmekle de kalmadım, uygu-
lamaya geçtim hemen ve bugünden yaklaşık üç 
ay kadar önce ütopya, tragedya, ütopyacılık ve 
kahramanlık kelimelerinin anlamlarını kafamda 
netleştirebilmek için birkaç kitap ve onlarca ma-
kale okudum. Yaptığı yanlışı üstat Nietzsche sene-
ler sonra fark edip ancak on beş sene sonra bunu 

ÜTOPİK VE TRAJİK

KAHRAMANLAR
Bozkurt Toral

fo
to

ğr
af

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Ütopya Özel Sayısı, 2018 119



Bir Özeleştiri Denemesi’nde 1 itiraf edebilmişti. 
Banaysa, yaptığım yanlışı anlamam için, iki sıcak 
ve sıkıcı yaz ayı yetmişti.

Şimdi böyle söylüyorsam da bir şeyler yaz-
mak isteyen biri için böyle, yukarıda bahsettiğim 
gibi, bir yazı yazmanın çekiciliği –bunları söyle-
yen benim için bile– inkâr edilemez boyutlardadır: 
Kelimenin anlamı araştırılır, ek ve köklerine ay-
rıştırılır, yeniden anlamlandırılır, kökenine gidilir, 
literatürdeki kullanımları araştırılır. Velhasıl yazıyı 
yazan alır tohumu eline ve eker tarlasının ortasına, 
kuralına uygun yetiştirip hasadını yapar. Sonu ba-
şından bellidir bu işin; kurallar ürünü tüketilebilir 
kılar, optimal oranda okuyucuya ulaşılabilir böyle 
bir yazıyla, ama en önemlisi yazıyı yazan kendini 
kolaylıkla savunabilir okuyucusunun saldırılarına 
karşı –buharlaşarak. Böylece bir buharlaşıp bir 
katılaşarak gerektiğinde alçak gönüllülükle ara-
dan sıyrılır yazıyı yazan ve okuyucuyu onlarla baş 
başa bırakır. Yazıyı yazanın yanılmış olma ihtima-
li böylece bertaraf edilmiştir; gidilebilecek başka 
bir yol olmadığı gibi varılabilecek başka bir yer de 

1 “Anlaşılıyor mu, daha bu kitapla, hangi görevi üstlenmeye 
cesaret ettiğim? Ne kadar çok üzülüyorum şimdi, bu bakım-
dan, böyle özgün görüşler ve cesurca girişimler için kendime 
özgü bir dil bulma yürekliliğini (ya da küstahlığını?) henüz 
göstermediğim için. Schopenhauerci ve Kantçı formüllerle, 
Kant’ın ve Schopenhauer’in tinine olduğu kadar beğenileri-
ne de temelden aykırı olan yabancı ve yeni değerlendirmele-
ri dile getirmeye canla başla çalıştığım için!” -F. Nietzsche, 
Tragedyanın Doğuşu

yoktur. Okuyucunun karşısındaki hakikat aktarım 
açısından başarılı, bilimsel, mantıksal olarak tutar-
lı ve tarafsızdır, yani güçlü ve kusursuzdur.

Aşikâr. Benim de kendimi bahsettiğim bu çeki-
cilikten, bu ölümsüzlükten –veya hiç yaşamamış-
lığın huzurundan– kurtarmam çok zor oldu. Belki 
bütünüyle kurtulamadım bile bu hastalıktan, bel-
ki yalnızca bu yazı için toplayabildim cesaretimi. 
İstediğim gibi, sakınmadan, çekinmeden öznel, 
taraflı, tutarsız ve iliklerine kadar kendim olarak 
yazmak için bir şeyler yazıyor olmaktan vaz geç-
tim ve durup bekledim bulanık suların durulma-
sını –ruhumdaki huzursuz hayat kurtçuklarının ki 
hayatta olduğumun kanıtlarıdır onlar, kusursuzluk 
kayalarını kemirlemelerini. Zor oldu kendimle 
hesaplaşmam, hata yapıyor olduğumu ve yine ya-
pabileceğimi kabullenmem, yanılabilirliği öğren-
mem, bütün bunlar için cesaretimi toplamam, ba-
kışlarımı keskinleştirmem ve gözümü karartmam, 
gelebilecek bütün eleştirileri göğüsleyip karşıla-
yacak olgunluğa ulaşmam –umursamazlaşmam. 
Biraz abartıyorum, ama böyle olmadı da diye-
mem; sürekli aklımı çelmeye çalıştı o bilindik, teh-
likesiz tarzda yazı yazma isteği. Ama hayır! Şimdi 
yazıyorum işte, istediğim gibi, on gün önce mesai 
sonrası biraz dinlendikten ve müzik dinledikten 
sonra ilk kez bir taslak olarak yazdığım bu yazıyı, 
şimdi Adana’dan İstanbul’a giden bir otobüste ona 
son şeklini vermek için yeniden yazıyorum. Zaten 
söyleyeceklerim üç aydır, üç yıldır, belki de üç 
ömürdür aklımda dönüp duran şeyler. Ve şimdi on-
ları dışarı vurmak, haykırmak, kusmak, dünyanın 
bin bir türlü ışığı altında aydınlatmak ve sınamak 
istiyorum.

* * *
Bu yazı –yazınsal olarak– bir denemedir, ama 

bir deneme olduğu kadar bir otobiyografidir de, ve 
bir o kadar da eksik, yarım yamalak kurgulanmış 
bir öyküdür, biraz da kendisi hakkında yazılmış bir 
yazıdır; bir şiirdir anlaşılmak yerine ezberlenmek 
isteyen! Bu yazı çarpışmak için yazılmıştır –ruhla-
rın rüyalarında ve esriklik anlarında, düşünsel dün-
yaların kaosunda ve kozmosunda göğüs göğüse 
vuruşup kazanmak ve kaybetmek için yazılmıştır! 
Mağlubiyetine kahkahalarla gülmek ve kendisiyle 
birlikte yazarını da aşağılamak için veya galibi-
yetini olmayan elleriyle sessiz sedasız alkışlarken 
–ne getireceği muamma– yaşamın yaşam-yaratan 

yıkımlarını yüreklendirmek için yazılmıştır. Bu 
yazı, yaşayan ve ölen insanlar için değil, birbirle-
rini bakışlarından tanıyan trajik kahramanlar için 
yazılmıştır. Eminim ki –bu hikâyenin görünürdeki 
protagonisti– her trajik kahraman; acıyı, bile is-
teye çekerek güç, kan ve gözyaşlarıyla kutsanan 
her Prometheus-soylu ilk cümlesinden itibaren bu 
yazıyı bitirmek için dayanılmaz bir istek –hatta 
ihtiyaç– duyacaktır. Belki de bir bakış bile yeter-
li olacaktır ona, anlatılanları anlamasına –yazıyı 
okumasa da olur!

Her halükarda ey trajik kahraman, ey zayıf in-
sanların en yüksek ruhlusu, ey ruhi dengim, yegâ-
ne dostum hoş geldin... Hoş geldin evine; bu yazı 
sana yazıldı!

II. Ruhun Doğuşu

Basit başlayalım, en başından –bize gerek-
tiği kadar. İnsan, hayvanlardan bir hayvan-
dır sadece ve şayet biri gelip de kültürün, 
dahası, bir şeyler üretebilmenin; alet 
yapabilmenin, kurumlar ve kuruluş-
lar kurabilmenin, maddeleri doğada 
bulduğundan başka hale getirebil-
menin insanı hayvandan ayıran 
şey olduğunu söylüyorsa bilin 
ki bu bir yalandır. Diğerleriyle 
birlikte kültür; insanla hay-
van, hayvanla bitki, bitkiyle 
diğerleri arasındaki nitelik-
sel değil niceliksel bir ay-
rımın konusudur. Burada 
kullanıldığı haliyle nicelik 
ise görünüşlerin, dışavu-
rumların ve yansıtmaların 
miktarına işaret etmektedir. 
Bugün insanların büyük 
şehirlerin büyük binala-
rındaki büyük dairelerinde 
veya stüdyolarında yaşama-
sı, steak house’larda yemek 
yemesi, iletişim için kurallı 
ve karmaşık diller icat etmesi, 
Twitter, WhatsApp ve Instagram 
kullanıyor olması; onları karanlık 
mağaraların kuytularında yaşayan 

ve ağaçlarda uyuyan atalarından, dahası geçmişte-
ki ve günümüzdeki maymunlardan, kaplanlardan, 
turna kuşlarından, peygamberdevelerinden ve yı-
lanlardan, zeytin ve incirden, rezeneden, ilk kan 
pıhtısından, içe çekilen ilk nefesten, tohumdan, 
başlangıçtan, noktadan, bütün bunlarla ortak oldu-
ğu şeyden uzaklaştırmamıştır. Görüntüler çoğal-
mış ama yaşam, yani hareket yasası aynı kalmıştır. 
Bunun nedeni ruhtur.

Başlangıçta bir toz bulutu değil, bir bunalım 
vardı; zaman ve mekân yoktu, düşünceler ve ha-
reket de yoktu, sadece bir sıkıntı ve koyu bir kas-
vet vardı. Yaşam yoktu, ışıkla karanlık, iyilikle 
kötülük, doğrular ve yanlışlar da... Sonra aniden, 
nedensizce, sadece 
öyle olması 
gerek-fo
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tiği için isteme doğdu, isteme –harekete geçmek 
için– iradeye dönüştü ve irade kendini ruh ola-
rak gösterdi. Böylece yaşam, kendini sağaltmak 
isteyen ilk ruhun kendisiyle savaşından doğdu. 
Bunalım içindeki ilk ruhun, bu bunalımın üstesin-
den gelmek için çatacağı ne bir kimse, ne de bir 
şey vardı karşısında –kendisinden başka! Alev alev 
yanan gözlerini nereye çevirirse çevirsin yalnızca 
kendisini görüyordu çünkü her şey ondan ibaretti 
burada. Ama denge bozulmuştu bir kere ve ilk ru-
hun bu bunalımın üstesinden gelmesi gerekiyordu, 
bu onun varoluş nedeniydi. Böylece, istemeden 
doğan ilk ruh çaresizlik içinde yargılayıcı bakışla-
rını kuşkuyla kendisine çevirdi. Böyle yapmak ge-
rekir bazen işte çaresizliği aşmak için: Soruna çare 
olmayacağını bile bile o eylemi gerçekleştirmek. 
Yapılması gerekeni yaptı o da ve bunalımın, sıkın-
tının üstesinden ancak böyle gelebileceğini düşün-
düğü için safi istemeden ibaret olana dek, kendi-
sini kasvetten tamamen sağaltana dek bitmeyecek 
bir savaşa başladı kendisiyle. Zor bir savaştı bu 
yaşanan: İlk ruhun isteme ve istence sahip bütün 
ruhsal parçaları geriye kalan hayaletimsi, saydam 
kısma karşı savaştılar. Sonsuzluk kadar uzun süren 
bu savaş, aslında hiç başlamamış gibi aniden son 
bulmuş, başlangıçtaki bütünlük parçalara ayrılmış-
tı ve böylece ilk ruhtan ruhlar ve yaşam doğdu.

Bu büyük savaşın ardından ruhlar ilk olarak iki-
ye ayrılmışlardı, istemeye ve istence sahip olanlar 
ve olmayanlar olarak. Sonrasında isteme, isteme 
ve istenç sahibi ruhlar arasında da bir ayrışmayı 
yarattı ve bunların bir kısmı yükseklerdeki evlerin-
den ayrılıp iyiyi ve kötüyü, olması gerekenle ol-
maması gerekeni, yani ahlakı, kuralları ve mantığı 
yaratmak amacıyla istemeye sahip olmayanların 
ülkelerine vardılar. Böylece onlar da hareketle ta-
nışmış oldular. Onlar ruhun saydam, hayaletimsi 
kısmıydılar ve istemeye yabancıydılar –hâlâ öyle-
ler– ama görevliler onları programladı ve onlara 
determinist bir düzen vererek onları hareketli hale 
getirdiler.

Kronos’un Sahnesi kurulduğunda ve sahnede 
oyunlar sergilenmeye başlandığında işte böyle üç 
tip ruh yaşıyordu içeride: Kahramanlar, görevliler 
ve seyirciler.

III. Kronos’un Sahnesi: Yaşam, 
Ruhlar ve Roller

Görevliler yanlarına gittikleri seyircilere şunla-
rı söylediler: İnsanlar kültür, üretim ve alet yapa-
bilmekle doğadaki diğer türlerden ayrıldıkları gibi 
birbirlerinden de ne ürettikleriyle ve ne yaptıkla-
rıyla ayrılırlar. Sonra seyircilerden, yani istemeye 
sahip olmayan ruhlardan rastgele birini seçip şöy-
le derler: Ey seyirci söyle mesleğin nedir? Ey bü-
tün günahkârlığına rağmen yüreğinde bağışlanma 
umudu taşıyan insan ne iş yaparsın sen? Seyirciler 
cevap verir, kimi yeni kimi eski işler yapmaktadır: 
Ey üstat! Ey bize doğruyu ve yanlışı öğretip dir-
lik ve düzen veren görevli ben bir berberim. Öteki 
bir terzidir, bir başkası ise dijital pazarlamacı veya 
tesisatçıdır. Gülümser bir görevli ve “Namuslu in-
sanlar, işte böyle böyle yaptığınız işlere ve ürettiği-
niz şeylere göre ayrılırsınız birbirinizden ve ancak 
böyle tamamlayabilirsiniz birbirinizi, bir kısmını-
zın bahçesinde yetişen ürünlerle doyar evlatlarını-
zın karnı ve bir kısmınızın tezgâhlarında üretilen 
alet edevatla hasat edilir ekinler. Şimdi sahneye 
çıkacakların ise işi oyunculuktur. Siz, günün yor-
gunluğunu üstünüzden atın diye bıkmadan oynar-
lar oyunlarını bu sahnede, zamanın sahnesinde. 
Alkışlayın onları veya yuhalayın beğenmediğiniz-
de, yapın bunları, yapın ki bilsinler yalnızca piyes 
kişileri, oyuncular olduklarını, kendilerini başka 
bir şey sanıp kandırmasınlar, değiştirmeye çalış-
masınlar dünyayı ve size hoşunuza gidecek hikâ-
yeler seyrettirsinler,” der. Seyirciler başlarını sal-
layınca geri döner görevliler işlerinin başına: ışığa, 
dekora, oturma düzenine, perdeye...

* * *
Ruhlar hakkındaki her şeyden bahsetmiş değil-

sem de burada, buraya kadar anlattıklarımla artık 
asıl konuya gelebileceğimi, yani kahramanların 
değerlendirilmesine başlayabileceğimi düşünüyo-
rum. Şimdi yavaş yavaş, görevlilere görünmeden 
perdenin arkasına gidelim ve sizi yaşamın en şaha-
ne görüntüleriyle, yaşamın yüzlerinde tecelli ettiği 
ve eylemleriyle yaşamı yeniden kendi biçimsiz, 
karmaşık suretinde zuhur etmeye zorlayan kah-
ramanlarla tanıştırayım. Görevlilerin seyircilere 
söylediklerinin aksine onlar yalnızca oyuncular 

ve aktörler değillerdir, doğrusu oyuncu veya ak-
tör bile değillerdir. Oyuncular kurallara göre oy-
narlar, aktörlerse girdikleri karaktere göre hareket 
ederler –karakterlerine göre değil. Kahramanlarsa 
Şestov’un sadece başka türlü yaşayamayan kişi 
yıkımı göze alır, tespitini doğrularcasına başka tür-
lüsü olanaksız olduğundan dolayı yaparlar yaptık-
larını –veya gelecekte yapacaklarını. Kahramanın 
benliğiyle eylemi ayrıştırılmazdır. O oluştur. 
Bundan dolayı kahramanın davranışı bilinemezdir; 
seyircinin, görevlilerin kendisine öğrettikleriyle 
kahramanın sahnedeki düşüncelerini ve davranış-
larını kavrayabilmesi söz konusu değildir. Diğer 
taraftan seyirciler, aslında istemeye sahip olmama-
larına, saydam ruhlar olmalarına rağmen görevli-
lerin öğrettikleriyle onların iradelerinin boyasıyla 
boyanmışlardır. Seyirciler –güneş panelleri gibi– 
görevlilerin irade güneşiyle şarj olurlar, pillerini 
doldururlar: İzin verilen ve izin verilmeyenlerden 
ibaret, ikiye ayrılmış, bipolarlaştırılmış, öncelikle 
yasaklayıcı ama önleyici ve düzeltici olan düşün-
celerini ve bunların mantıksal devamı olan davra-
nışlarını böyle hareket ettirirler.

Durum böyle olunca görevlilerin onları kahra-
manlar ile ilgili kandırmaları, seyircilere onların 
yalnızca oyuncular olduklarını söylemeleri basit 
bir yardım, kabul edilebilir bir beyaz yalan gibi bile 
görülebilir. Ama unutmayın ki görevliler bu kadar 
iyi niyetli ve yardımsever varlıklar değillerdir.

Görevliler yükseklerdeki evlerinden durup du-
rurken ayrılmadılar ve bu düzenek de keyfe keder 
kurulmadı; iradelerini saydam ruhlarla boşuna 
paylaşmadılar ve peşlerinden sürüklemediler yük-
seklere. Görevliler istemeye sahipti ve iradeleri 
vardı ama kahramanların ruhuna has tutkudan yok-
sundular. Tutku, belaların en büyüğüydü görevli-
lerin gözünde: Kahramanların gözünü karartıyor; 
kendilerini kısıtlanamaz, düzenlenemez, tanımla-
namaz saymalarına sebep oluyordu. Düşüncesizce 
dengeyi ve düzeni bozuyorlardı. Her kahramanın 
yüreğinde, yahşi ve yiğit yüreklerinde tutku ateşi 
yanıyordu. Kahraman aklıyla değil tutkuyla ha-
reket ediyordu, bundan dolayı korkunçtular gö-
revlilerin gözünde, diyorlardı ki ayrılmadan önce 
yükseklerden birbirlerine: “Her an bu enayilerden 
biri anlamsız bir şey; aşk gibi, acı çekmek gibi 
veya sadece can sıkıntısından dolayı bütün dün-
yayı ateşe verebilir. Bunlar bizim canımıza okuma-

dan onlardan kurtulmalıyız, kurtulamıyorsak bile 
denetleyebilmeliyiz.”

Kısa süre sonra karar alındı ve görevliler, kah-
ramanlara verebilecekleri en kötü cezayı verebil-
mek için yükseklerden ayrıldılar. Yapılacak şey, 
verilecek ceza şuydu: Değil tutkuya, istemeye bile 
sahip olmayan saydam ruhları iradeyle boyayıp 
hareketle tanıştırmak ve bu ilkel deterministik var-
lıkların kalabalığından yararlanarak kahramanları 
baskılamak ve denetim altına almak. Ruh kahra-
man bile olsa kaybedebiliyordu, nitekim yaşamı–
doğuran–savaşta yüzlercesi ölmüştü. Böylece yük-
seklerde Kronos’un Sahnesi kuruldu –veya trajik 
kahramanların deyimiyle Kronos’un Sirki. Oyun 
türleri ortaya çıktı ve kahraman ruhları arasındaki 
farklılıklar roller olarak görülmeye başlandı.

IV. Kahramangiller: Kan, Ter ve 
Gözyaşı

En tepeye çıkmakta, insana vahşi bir duygu 
veren,

insanı bağırmaya, şarkı söylemeye ya da
kollarını açıp uçmaya zorlayan bir şey vardı
Carson McCullers, Yalnız Bir Avcıdır Yürek

Şimdi kulise giriyoruz, işte karşınızda kah-
ramanlar! Sıralarını bekliyorlar sahneye çıkmak 
için. Bakın gidiyor biri, peşinden biri daha... Kimi 
gösterişli kıyafetler giymiş, kiminin lime lime ol-
muş üstündekiler. Kiminin elinde kalem, kâğıt ve 
kitaplar, kiminin çekiç, orak ve çeşitli alet edevat 
var, kimisinin de kılıcı ışık saçmakta çevresine. Ve 
gözleri...

Bakışlarıyla ayrılır kahramanlar birbirinden. 
Bakışlar, kahramanın yüreğindeki tutkuyu yan-
sıtır. Ve kahramanların ruhları tutku derecelerine 
göre üç gruba ayrılır: tutkudan korkanlar, tutkuyla 
yaşayanlar ve tutkunun yok ettikleri. Yani sırasıyla 
komik kahramanlar, ütopik kahramanlar ve trajik 
kahramanlar.

Soru: Peki bakışlarından nasıl anlarız bir kah-
ramanın hangi kahraman grubundan olduğunu?

Cevap: Bu kolay değildir –hem de hiç. Göz ge-
rekir insana –hem de nasıl bir göz! Mücevher ve 
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saat ustalarının gözleri en yakını görebilir, en ince 
ayrıntılara inip anlamlandırabilir; göğü inceleyen-
lerin gözleriyse en uzakları, yüzlerce binlerce ışık 
yılı uzaktaki yıldızları görüp birbirinden ayırabilir. 
Ruhlara bakmak isteyen insanın gözleriyse, ruh 
sanatçısının gözleriyse keskin olmalıdır; yalnızca 
yakını–uzağı görmek yetmez, uzakları yakın et-
meden, bakanla bakılanı bir etmeden, aynı anda 
görebilmek gerekir karmakarışık bir bütündeki de-
tayların tamamını. Basit bir mercek, biyolojik bir 
göz –hiç ihtiyacıdır yoktur onun buna! Bir bakış, 
bir ruh gerekir başka bir ruhu tanımak için: Ruhu 
tanıyan ruh, ruh içre ruh, tutkulu ruhun yaraların-
dan içine doğru dolan başka bir tutkulu ruh. Ruhu 
tanımak budur, trajik bilinç ve trajik bakış budur. 
Kahraman ruhlarının türlerinden devam edelim.

a. Komik Kahramanlar
Tutkudan korkanlar, komik kahramanlar as-

lında gündelik hayatta en sık karşılaştığınız kah-
ramanlardır. Ruhlarında tüten zayıf tutku ateşi 
Kronos’un Sahnesi kurulduktan sonra iyiden iyiye 
zayıflamıştır ve korkaklar tutkuyu mantıklarına 
esir etmişlerdir. Görevlilerin davranışlarından en 
hoşnut kaldığı kahraman grubu bunlardır çünkü 
seyirciler için onların yaşamları iyi örneklerdir. 
Seyirciler onları seyrederken görevlilerin kendi-
lerine öğrettiklerinin dosdoğruluğunu görürler. 
Komik kahramanlar, her ne kadar tutkudan kork-
salar ve tutkularını tutsak etseler de, yine de kah-
ramangillerdendir ve bundan dolayı günden güne 
oluşmaktadırlar. Komik kahramanın da tutkusu 
günün birinde tetiklenebilir ve yüreğinde tutku 
ateşi körüklenip harlanabilir. Böylece mantığın 
katı kuralları çiğnenir, görevlilerin yarattığı ger-
çekliğinin çitleri tutkunun ateşiyle tutuşur. Sürecin 
sonunda komedya bir drama, komik kahramansa 
ütopik kahramana dönüşür. Komedyada –kahra-
man ruhundaki tutkuyu tanımadığından dolayı– 
gündelik gerçekçiliği ve deterministik başarıyı 
(konformizm) gören seyirci şimdi sahnede yalnız-
ca düzenden ve dengeden saptığı için acı çekmekte 
olan oyuncuyu görür. Gözleri önünde gerçekleşen 
bu baht dönüşü onları denge ve düzenden kopma-
maya ikna eder. Sahnede bütün bunlar olurken on-
lar birbirlerine şöyle söylerler: “Görüyor musunuz 
kardeşler? Görüyor musunuz yıkıcı güneşin altın-

da, yalın ayak, yalnız başına yürüyen şu zavallı 
adamı? Görüyor musunuz çirkin canavarlara karşı 
yalnız başına savaşan şu asi kadını. Mantıksızlığı 
görüyor musunuz? Denge ve düzenden sapmanın 
sonuçlarını? Bozgunculuk yapmanın bedellerini? 
Bir de bakıyorlar içli içli gözlerimizin içine! Bir de 
yardım edelim diye ellerini uzatıyorlar ellerimize! 
Hayır, kardeşler hayır, kanmayın onlara, inanma-
yın oyunlarına! Denge ve düzenden sapmanın tek 
sonucu başımı belaya sokmak ve tanrılarımız tara-
fından lanetlenmektir –görevliler böyle diyorlar.”

Ama, genellikle böyle bir durumla karşılaş-
mayız çünkü bu baht dönüşü, yani komik kahra-
mandan ütopik kahramana dönüşme, tam tersi bir 
baht dönüşüyle kıyaslandığında yaşamın pek nadir 
gerçekleşen mucizelerindendir. Yine genellikle, 
seyirciler komik kahramanları keyifle seyrederler; 
sıfırdan zenginleşme, yani güçlenme hikâyeleri-
dir. Peki, kimdir bu korkaklar? Kısaca söylemek 
gerekirse fedakarlığı; kan, ter, gözyaşı ve çektiği 
acı elde etmek istediği şeye denk olan; gerçek ve 
ulaşılabilir hedeflere yönelik kısıtlı tutkuya sahip 
kahramanlardır. O ünlü veya zengin olmak isteyen 
(ya da olan) biridir; bir yardımsever olabilir, yaşlı 
ve emektar yerel bir aktivist olabilir. Mümkün mer-
tebe ayrılmadan denge ve düzenden ya kendini ya 
da yakınlarını ihya eder kahramanlığıyla.

Fakat seyirciler komik kahramanlara duydukla-
rı sevgiden daha fazla nefret ve öfke duyarlar üto-
pik kahramanlara karşı.

b. Ütopik Kahramanlar
Ütopyacı kahramanlar tutkularıyla hareket 

ederler ama bütün kahramanlar tutkulu ruhlar 
olduğuna göre onların tutkularına ütopyacı tut-
ku diyebiliriz. Peki, ütopya nedir, ütopyacılık, 
yani ütopyacı tutku nedir? Cevaplarım akademik 
olmayacak –daha yazının başında belirtmiştim 
bunu. Cevaplar için mitolojimizde geriye döne-
lim; başlangıçtaki bunalıma, direngen bilince ve 
yaşamı–doğuran–savaşa.

Başlangıçtaki bunalım bir bilinçsizlik duru-
muydu. Kahraman ruhlarının hissettikleri ıstırap; 
bilinçten doğmamıştı, o daima oradaydı, bunalım 
durumundaki kasvet ve huzursuzluğu yaratan ıs-
tıraptı. Bu ıstırap, yalnızca buna yazgılı olduğun-

dan dolayı doğacak olan direngen bilincin doğum 
sancısıydı. Bunalım durumunda bütün dumansı 
yerler ve gökler, dağlar ve denizler acı içinde tir 
tir titriyor ve bu doğumu bekliyorlardı bilinebil-
mek için. Ve doğum gerçekleşti: İlk ruh, yani ken-
di kendine direnen bilinç bir noktadan büyüyerek 
bunalım durumunun bütününe eksiksiz noksansız 
yayıldı. Bu bilinçlenme durumu, bu bilinme iyi yer 
anlamındaki ütopyaydı –yaşamı–doğuran–savaş 
gerçekleşene kadar. Direngen bilinç bir bütündü 
ve bir bütün ve bir oluş olarak kendini sürekli bu-
nalımdan sağaltıyordu. O kaosla (çünkü oluşuyor 
olan bir bütünlüktü) kozmosun (çünkü bir bilinçti) 
karışımıydı. Bu duruma geri dönmek ütopik kah-
ramanın ütopyasıydı.

Ütopik kahramana göre bu duruma geri dönül-
mesi demek bugün ruhların arasında duran, bütün 
ruhların birbirine geçip ilk ruhun içinde erimesini 
engelleyen bariyerlerin yıkılması ve görünüşteki 
ayrımların, ayrılıkların yok olması demektedir. 
Bundan dolayı ütopyanın başlangıcı ruhların bir 
bütün olarak direngen bilincin neşesine ve ener-
jisine boyanmasıdır. Bunun için de öncelikle ilk 
ruh diriltilmelidir. Bir rüya! Ütopyaya ulaşıldı-
ğında ıstırap dışsallaştırılacak ama ilk ruh dirilte-
ne dek bütün bu ıstırabı, çekilecek bütün bu acıyı 
ütopik kahramanın göğüslemesi gerekmektedir. 
Duydunuz seyircilerin dediklerini, normalde olmaz 
ama zaman zaman insan yanılabilir bir kahraman 
bile olsa, bir ütopyacı bile olsa ve yırtıcı pençe-
lerini uzatabilir yardım dilemeye. Gelmeyecektir 
beklediği yardım.

Ey kaderine mahkûm, ey tecrübesiz irade, ey 
yükseklerden asilerin şarkılarını söyleyen; bilesin 
ki kaderin, şayet tutkun seni tüketmeden ölüp gi-
debilirsen, yeryüzünün tertemiz topraklarında yat-
maktır, sonsuza dek isimsiz. Belki bir bekleyenin 
olur boşuna, perişan, çaresiz, kalbi kırık, belki o da 
olmaz –bir de belki bir avuç kendin gibi kahraman 
adını hatırlayan. Unutulacaksın sonunda. Senin bir 
âşık, bir sanatçı ve bir savaşçı olan cesur kalbin 
çürüyüp toprak olacak bütün tutkunla birlikte.

Sen en güzel gülüşlüsü insanların, savaşırken 
öleceksin ve gün yüzü göremeyeceksin. Haydi, o 
halde, şimdi benimle birlikte kaldırın kadehlerinizi 
ilk kez ve son kez bu gözü pek kadın ve erkeklerin 
isimsiz hatıralarını –ve hatalarını– kutsamak için!

Durun bir dakika. Ağır adımla biri yaklaşıyor 
yanımıza. Bir trajik kahraman bakışlarından tanı-
dım. Kucağında da birini taşıyor.

c. Trajik Kahraman
“Dur bakalım trajik kahraman! Az soluklan, ve 

sonra anlat bakalım nereden gelir nereye gidersin 
böyle?”

“Ey yolumun üstünde dikilip duran yabancı, 
görmez mi gözlerin şu zavallıyı? Kollarımda can 
çekişen kahramanı? Yoksa dilin gibi gözlerin de 
yaban mı? Bundan dolayı mı göremiyorsun önü-
nü? Çekil git şimdi yolumdan!”

“Bekle trajik kahraman bekle! Beni de bek-
le! Peşinden geliyorum, ben de gittiğin yere 
gidiyorum.”

Trajik kahraman perdenin bir ucundan çıkmıştı 
sahneden, şimdi başka bir uçtan tekrar giriş yapıyor 
telaşlı telaşlı, kanlı bir bedenle kucağında. Ölünün 
parmak uçlarından damlayan ışıltılı kanı izleyerek 
peşinden gidiyorum ben de. Sahneye çıkıyorum 
ve çehreme ışıklar vuruyor; gözlerim kamaşıyor, 
başım dönüyor, adımlarım ağırlaşıyor. Alıştıktan 
sonra anlıyorum, ışıklar değil seyircilerin bakışla-
rı; bana anlamsız anlamsız, bön bön bakışları bu 
kalbime çöken karabasanın sebebi. Sarhoş gibiyim 
şimdi ve aşağılara, seyircilerin yüzlerinde gezdi-
riyorum gözlerimi; nasıl da yuhalıyorlar, nasıl da 
alaya alıyorlar, nasıl da acımasızca aşağılıyorlar, 
beni değil, yüksekçe ama çorak bir tepeye tırman-
maya çalışan trajik kahramanı. Yanına yaklaşıyo-
rum. Trajik kahraman kucağında taşıdığı bedeni 
yavaşça yere bırakıyor ve onun, son saniyelerin-
de şahit olduğu şeyden dolayı ardına dek açılmış 
gözlerini kederli elleriyle kapatıyor. Sonra da bana 
dönüp soruyor.

“Tutkulu birinin, bir ütopyacının gözlerini gör-
dün mü hiç hayatında? Cayır cayır yanmaktadır 
yüreği onun ve mercektir gözleri, geri kalan her 
şey ise kuru kâğıtlardır karşısında –onun tutku-
suyla tutuşacak. Yalnızca önceden yanmış olanlar 
yanmaz. Tekrar tutuşmaz küllenen bir kez.”

“Peki, bilmiyor muydun öleceğini onun neden-
dir bu perişanlığın?”

“Ey yaban diyarlardaki yabancı, bilmesine bi-
liyorum ama mümkün mü yapman gerekeni yap-
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mamak veya kaderinden kaçmak? O kadar tutku-
luydum ki tutkum kül etti kalbimi, anladım o anda 
kaderimi ve başıma geleceği –bütün insanlığın 
başına gelecekle birlikte. Bile bile yolda öleceği-
ni onun yine de taşıdım buraya, ruhu bedeninden 
burada, bu güzel ağacın gölgesinde ayrılsın diye.”

Ve yanına yürüdü ağır adımlarla yerde yatan 
cesedin, yanına çöktü, başını usulca dizlerinin 
üstüne yerleştirdi, kara saçlarını okşadı. Sonra si-
temli sitemli söylendi şöyle: “Söylesene, istediğin 
bu muydu? Olmayan yere ulaşamaz yaşayanlar, 
olmayan yerdir ütopya. Bütün ruhların ahenkli bü-
tünlüğü, bir ütopya! Bütün ruhların denkliği, bir 
ütopya! Şimdi yatıyorsun işte yerde! Kahraman 
bedenin kıpırtısız, seyircilerse hâlâ seyretmekte. 
Yeryüzünün ve gökyüzünün şimdi bedenini sin-
dirmeye başlaması gibi ruhunu da renksiz zaman 
sindirecek.”

Peşinden kafasını kaldırıp karşısına baktı ve de-
vam etti: “Sen değişebileceğini sandın! Kendinin 
ve kaderin. Ey kahraman yanıldın ve kanınla öde-
din hatanı! Bense bakıyorum Kronos’un gizemli 
gözlerine; zamana, geçmişe ve geleceğe. Zamanda 
kahraman, hiçbir şey değişmiyor sadece dönüyor 
birbirine durmadan: Güçlüler güçsüz, güçsüzler 
güçlü oluyor; zalimler mazlum, mazlumlar zalim 
oluyor ve âlimler cahil, cahiller âlim oluyor... 
(Kahramana bakarak) Sense daima savaşıyorsun. 
Zamansa pençelerini saplıyor ve zavallıların kalp-
lerindeki söküyor! Kaderini kabullenmekten kaç-
tın kahraman ama ne yaparsan yap unutulacaksın 
ve ne yaparsan yap nefret edileceksin! Unutmaya 
başladı bile sevdiklerin seni, hakkında kötü kötü 
konuşup, küfretmeye başladılar bile arkadan. 
Keşke hayatta olup da ağlasan hüngür hüngür. 
Gözyaşları boşaltsan kalbindeki ağırlıkları –dava-
larını. Kalbin bomboş kalsaydı ve iyice kavrulsay-
dı tutkunun ateşiyle kendini kül edene dek. Tutku, 
kendine nefret ve kendine acımayla. Sonrasında 
ağarsaydı saçların ve açılsaydı kör gözlerin keş-
ke –trajik bilinç ve trajik bakışla. İmkânsızdı bu 
ama!”

Trajik kahraman yavaşça kafayı yere koyup 
ayağa kalktı ve tepenin en yüksek yerine gidip 
gökyüzüne bakarak şarkıya benzer bir şiir okuma-
ya başladı kendi kendine. Şöyle bir şeydi:

Kabul edelim kaderimizi:

Yüksek ve alçak yerleri,
Gerçek kahramanları ve gerçek korkakları,
Bilgeliğe giderken çekilen acıyı
Ve yozlaştıran düşkünlüğü,
Sahneyi ve seyircileri,
Kendini feda edişleri ve boş karşılık bekleyişleri,
Ya yanalım tutkunun ateşiyle
Ya da yakalım dünyayı
Tutkularımızın ateşiyle.
...
Boşu boşuna.
Nihayet trajik kahraman kulise döndü. Sah-

nedeki son sözleri “Yorgunum yabancı, bilip de 
anlatamamaktan, anlatıp da etki edememekten. 
Yorgunum iyi yeri, ütopyayı aramaktan, arayıp da 
bulamamaktan, o yerin olmadığına kalbimi ikna 
etmekten. Yorgunum kendimi kaybetmekten ama 
gönülsüzüm de kazanmaya. Kronos’un gizemli göz-
lerine korkusuzca bakabilir miydim yoksa?” oldu.

V. Son: Bir Oyun Bitiyor ve Bir 
Oyun Başlıyor Aynı Sahnede

İnsan ruhunun henüz kimsenin keşfe çıkmaya
gönüllü olmadığı bir alanı vardır:
İnsanlar oraya sadece elde olmadan gider.
Bu da trajedinin alanıdır.
Lev Şestov, Trajedinin Felsefesi
 
Adamın biri sırası gelince koşarak sahneye 

girdi. Bir elinde yanan bir meşale vardı. Deli gibi 
sağa sola koşturup duruyordu. Sahnedeki diğer 
kahramanlarla kavga ediyor, sonra da dekorları ya-
kıp yıkıyordu. Seyirciler adamı alkışlıyordu sürek-
li. Adam sahnede debeleniyor, bir şeylerden dola-
yı sürekli birilerini suçluyor ve daha iyi bir yer, 
daha iyi bir dünya yaratabileceğini iddia ediyordu. 
Yarattı da! Ve yarattığı gün yüreğinde huzurla uyu-
du. Seyircilerin elleri şişmişti alkışlamaktan.

Sonraki gün kalktığında sebepsizce gergindi, 
huzursuzdu. Oysa her şey yerli yerinde, her şey 
yolundaydı, öyle de olmalıydı. Sadece bu sabaha 
çıkmak, güneşin doğuşunu görmek için ütopyanın 

üstüne nelere göğüs germişti. “Böyle olmamalıy-
dı,” buydu düşündüğü. Yüreği bir yanardağdı; ye-
niden yıkmak ve yeniden yapmak istiyordu şimdi. 
Seyirciler şüpheyle seyrediyorlardı. Tedirgindiler. 
Sahnedeki düşünceli düşünceli sağına soluna ba-
kınıyordu. Adamın gözleri onu arıyor gibiydi: Baş 
belasını, bozguncuyu, sapkını ve asiyi; ütopyanın, 
iyinin ve güzelin, kalıcılığın ve kusursuzluğun 
gayretkeş düşmanını. Gözlerini üstünde gezdirdi 
sahnedeki her şeyin ve herkesin ve tabi sahne dı-
şındakilerin! Seyirciler tuttu soluklarını, buharla-
şabilseler buharlaşırlardı.

Adam elini alnına vurup “Ah, benim hatam, be-
nim hatam... Ah, benim akılsız başım...” diye ken-
di kendine dövündüğünde rahatlamıştı seyircilerin 
ruhları ve görevliler... Tekrar ucunu tutuşturdu me-
şalesinin adam ve ateşe verdi dört yanı. Cayır cayır 
ciyaklarken sahnenin üstü seyirciler ateşle arınıyor 
ve kendilerinden geçmişçesine alkışlıyorlardı ada-
mı. Günler yakıp yıkıp yeniden yapmakla geçiyor 
ama adamın yüreği yatışmıyordu.

 Önceleri yorgun gözleri uykuyla kapanır-
ken yüreğinde huzurla yatıyordu kayalıklardaki 
yatağında ve huzursuzlukla uyandığında karşı-
laşıyordu. Şimdilerdeyse bir saniyeliğe bile ya-
tışmıyordu yüreği. Uyuyamıyordu, yiyemiyordu, 
yalnızca ama yalnızca daima daha büyük bir tut-
kuyla tekrar tekrar yakıp yıkıyor ve yeniden yapı-
yordu durmaksızın.

 Günlerden bir gün, adam meşalesini dehşet-
li bir tutkuyla tutuşturdu ama dayanamadı buna, 
alevler ellerini yaktı ve düşürdü yere mahvolmuş 
meşalesini. Açıldı gözleri acıyla ve hakikaten ilk 
kez baktı dünyaya. Delindi bir burguyla yüreği 
ve yaşlar aktı yanaklarından. Olduğu yerde otu-
rup baktı bomboş bakışlarla yayılmış yangına. 
Anlamsızdı. Sonra dönüp baktı seyircilere. Şöyle 
diyorlardı: Görmüyor musunuz kardeşler, denge 
ve düzeni bozanın akıbetini? Adamsa onları din-
lemiyor, kitlenmiş oturma düzeninin arkasındaki 
boşluğa bakıyordu. Anlıyordu. Aynı anda en uzağa 
ve en yakına bakıyor, gözleri hem sahneyi hem de 
sahne dışını görüyordu. Satirler korosu sahneye 
girdi:

Ey tutkusu tarafından tüketilen!
Nihayet görüyorsun değil mi?
Zalimken mazlum, mazlumken zalim
Kronos’un parlak ve karanlık gözlerini.
Nihayet anlıyorsun değil mi?
Kabullenmen gerektiğini kaderini;
En iyi yerin olmayan yer olduğunu,
Kimseyi kurtaramayacağını, kendin de dâhil,
Silenos’un söylediklerinin sahiciliğini.
Nihayet bunları diyorsun değil mi?
Ölü yaşamaktansa ölümü yaşasaydım
Tutkum tarafından tüketileceğime,
Yüreğim tutkumdan yanacağına,
Yüreğim sökülseydi yerinden veya
Kan dolsaydı kalbime,
Beynim dursaydı bilemeseydim,
Ölseydim, savaşırken zamanla!
Ama,
Görmeseydim Kronos’un gözlerini.
 
Seyircilerin sayıklamaları ve şiddetli aşağıla-

maları eşliğinde kulise giderken adam şöyle diyor-
du sonunda: “İstemezdim, istemezdim, istememek 
isterdim... Ama ne mümkün! Kabullendim kade-
rimi, hatırlıyorum ve hissediyorum başlangıçtaki 
bunalımı. Biliyorum onu trajik bilinçle, bakıyo-
rum ona trajik bakışla. Kabullendim satirler ko-
rosu! Rahata ersin ruhlarınız! Gördüm Kronos’un 
gözlerini, anladım ve dedim bunları, kabullendim 
kaderimi: anlayıp da anlatamamayı, yalnız başına 
yanmayı.”
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Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de 
eğitim, önemine oldukça vurgu yapılan 
ve tartışma konusu olan bir alandır. 

Eğitimde sistem arayışının bir türlü çözümleneme-
diği ve tartışmaların giderek alevlendiği Türkiye’de 
bu arayışlar hâlâ devam etmektedir. Toplum haya-
tında hukuktan ekonomiye, bürokrasiden iş dünya-
sına, bilimden sanata kadar, her alanı derinden ve 
doğrudan etkileyen bir kurum olması hasebiyle eği-
timin bu denli önemsenmesi ve tartışılması doğal-
dır. Cumhuriyet Türkiye’sinin eğitim serüveninde, 
kısa süreli bir uygulamaya rağmen, derin iz bırakan 
ve en çok tartışılan kurum olan Köy Enstitüleri’nin, 
bu süreçte yeniden değerlendirilmesi ve gündeme 
getirilmesinin, bu arayış ortamına bir katkı sağla-
yacağı ümit edilmektedir.

Bu çalışmada, Köy Enstitüleri’nin toplumsal dö-
nüşüm ve modernleşmedeki rolü, yeni Cumhuriyet 
değerlerinin ve devrimlerinin kitlelere intikalinde 
gerekli fonksiyonların yerine getirilmesindeki iş-
levleri ortaya konmak istenmiştir. Bunun yanında 
yerel önderlerin oluşturulmasıyla, özellikle halkın 
büyük çoğunluğunu teşkil eden köylülerin toplum 
hayatına ve ekonomik yapıya dâhil edilmeleri, 
üretimin artırılması ve verimliliğin geliştirilmesi 
gibi konular da ele alınmıştır. Kendi toplumunu 
ve dokusunu iyi bilen köy çocuklarının eğitilme-
si ve birer yerel önder olarak yetiştirilmesi gayreti 
açıklanmıştır. Köylerde yaşanan sosyo-ekonomik, 
sosyo-kültürel gelişmeler ile bir bilinç değişimi 
ve dönüşümü konuları da önemle ifade edilmeye 
çalışılmıştır. Köy Enstitüleri’nin teknik bir konu 
olmaktan çıkarılıp siyasi bir tartışmanın malzeme-
si haline getirilmesiyle nasıl işlevsizleştirildiği ve 
zaman içinde tasfiye edilişi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Köy Enstitüleri, Türkiye 
Cumhuriyeti, Toplumsal Dönüşüm, Eğitim. 

GİRİŞ

Türkiye’de siyasi ve toplumsal dönüşümün 
başlangıcı, Cumhuriyet öncesi döneme kadar 
uzanmaktadır. Tanzimat, Islahat Fermanları ve 
Meşrutiyet ile 19.yy’da başlayan yenilikçi geliş-
meler Cumhuriyet kurulduktan sonra da hızlanarak 
devam ettirilmiştir. Pek çok alanda gerçekleştirilen 
inkılâpların, toplumun her kademesine yayılması 
ve bu değerler üzerinden gelişme sağlanması için 
eğitim önemli bir unsur olmuştur. Toplumun büyük 
bir çoğunluğunu oluşturan kırsal kesimde yaşayan 
halkın, toplumsal değerler, sağlık, kültür ve en 
önemlisi eğitim alanındaki gelişmelere erişiminin 
sağlanması için de bir yol arayışına gidilmiştir. 

Cumhuriyet’in kurulmasının ardından 
Türkiye’de kırsal gelişme ve modernleşme, devlet 
eliyle yürütülen bir proje olan Köy Enstitüleri’nin 
kurulması ile sağlanmıştır. Yerinde eğitim mo-
delinin öne çıkarıldığı bir dönüşüm girişimi olan 
Köy Enstitüleri Türk toplumunda önemli bir top-
lumsal değişim unsuru olmuştur. (Yılmaz 2015 ss. 
309-318).

Bu çalışmada Türkiye’de Köy Enstitüleri’nin 
Siyasi ve Toplumsal Dönüşüme etkileri incelene-
cektir. Köy Enstitüleri’nin, Cumhuriyet sonrasında 
Türkiye toplumunun dönüşümü ve gelişmesine 
katkılarının neler olduğu sorusuna cevap 
aranacaktır. Köy Enstitüleri’nin açıl-
masına doğru giden süreç incelenip, 
Türkiye’nin siyasi ve toplumsal ya-
pısına etkileri ele alınacaktır. Köy 
Enstitüleri kurulmasındaki 
gerekçeler ve eğitmen 
profilleri, köy-

Bir Modernleşme 
Hareketi Olarak
Köy Enstitüleri*

Reyhan Gürtuna

* Bu yazı Reyhan Gürtuna’nın“Küresel Siyaset ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü / Master tezi” özetidir.
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lerdeki dönüşüm dinamikleri, Köy Enstitüleri’nin 
kurulmasında öncü rolü oynayan İsmail Hakkı 
Tonguç’un kendi eserinden faydalanılarak da ak-
tarılacaktır. Köy Enstitüleri’nin faaliyet gösterdiği 
süre boyunca toplumda yarattığı eğitimin, sosyal, 
kültürel, siyasi ve ekonomik etkileri üzerinde duru-
lacaktır. Enstitülerin kurulduğu yer seçimleri, eğit-
men profilinin belirlenmesi, enstitülerde gerçekleş-
tirilen faaliyetler ve bunların toplumsal değerleri 
ele alınacaktır. 

Köy Enstitüleri’nin kapanmasına sebebiyet 
veren siyasi ve toplumsal etkenlere yer verilecek-
tir. Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise Köy 
Enstitüleri’nin ardında bıraktığı miras ve günümüz 
modern Türkiye’sinde benzer bir dönüşüm ihtiyacı 
olup olmadığı, Enstitüleri’n yeniden canlanmasının 
mümkün olup olamayacağı değerlendirilecektir. 

 

1. Toplumsal Değişim ve Eğitim

1.1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim ve 
Toplum Yapısı:

1908-1918 arası Osmanlı İmparatorluğu çok 
büyük badireler yaşamıştır. Balkan savaşı ve araka-
sından yürütülen I. Dünya savaşı siyasi, ekonomik 
ve insan nitelikleri bakımından büyük tahribata yol 
açmıştır. Daha sonra yürütülen Milli Mücadele, 
Kurtuluş Savaşı neredeyse son toplumsal enerjinin 
kullanılmasıyla kazanılmıştır. Geride fiziki ve ruh-

sal travmalar yaşayan ve eğitimli nüfusun çoğunu 
bu süreçte kaybetmiş, sosyo-kültürel ve ekonomik 
düzeyi çok düşük bir toplum kalmıştır. Böyle bir 
toplum yapısının üzerine, bin yıllık süregelen siya-
si, hukuki, toplumsal sistemi ve değerleri ortadan 
kaldırıp Cumhuriyet’le birlikte yeni bir devrim sü-
reci başlatılmıştır. Bu sebeple yeni rejimin entelek-
tüel kadroları ve toplumsal dayanakları zayıf ve ye-
tersizdir. Köklü bir rejim değişikliğini gerçekleştir-
mekte olan Türkiye Cumhuriyeti, yönünü Batı’ya 
çevirmiş olduğundan, değişim süreci de batı değer-
lerine yönelik olacaktır. 1923-1945 yılları arasında 
Türkiye’de hemen hemen her alanda reformlar ya-
pılmıştır. Bu devrimlerdeki başarının, eğitim üze-
rinden sağlanmasının önemi vurgulanmış ve sıkı 
bir örgütlenmeye gidilmiştir. Resmi ideoloji yeni 
bir toplum düzeni oluşturmak istemekte ve yeni 
ulusal bilincin muhatabı olan köylüler üzerinde 
hassasiyetle durmaktadır. Bu hassasiyetin temelin-
de yatan gerçek, köylü nüfusunun, ülke nüfusunun 
yüzde seksenini oluşturmasıdır. Modernleşme ça-
balarında köylünün, rejimin temel sosyal dayanağı 
olarak görülmesi, bu kitlenin merkeze bağlanması-
nı gerekli kılmıştır. Halkın önemli bir ekseriyetini 
teşkil eden köylünün, kendine yüklenen bu misyo-
nu daha iyi anlayabilmesi, benimsemesi ve ortaya 
konan değişime destek vermesi için eğitimin şart 
olduğu yaklaşımı ile hareket edilmiştir.

Osmanlı devlet sistemi eyalet yapılanması ile 
âdem-i merkeziyetçi bir görünüm sergilese de, esa-

sında güçlü devlet yapısı ile merkeziyetçi bir yöne-
tim anlayışına sahipti. Bunun sonucu olarak eğitim 
sisteminin de merkezi bir karakterde olması doğal 
bir durumdur. Tanzimat’la birlikte reform dalgala-
rı oluşsa da özünde eğitim sisteminin bu karakte-
ri değişmemiştir. Ancak yine de sistemde üçlü bir 
yapının varlığından söz edebiliriz. Bu üçlü yapının 
birincisi, dini yönü ağırlıklı medreseler ve onların 
alt yapılarını oluşturan mahalle mektepleri, ikincisi 
klasik eğitimi benimseyen okullar, rüştiyeler, ida-
diler ve öğretmen mektepleri, üçüncüsü ise azınlık 
okulları ve yabancı menşeli okullardı. Bu sistem 
içinde yer alan okulların büyük ekseriyetle hedef 
kitlesi şehir nüfusu veya şehirde yaşayan çocuklar-
dı. Yeni dönemin başladığını ve köklü değişiklikleri 
ifade eden Cumhuriyet kurulduğunda, böyle bir ya-
pıyı ve sistemi devralmıştı. Üniter bir yapılanmayı 
ve merkezi bir sistemi amaçlayan Cumhuriyet’in 
eğitimin önemini göz ardı etmesi söz konusu de-
ğildir. Eğitimin önemi toplumların şekillenmesinde 
her zaman ön planda olmuştur. Bununla beraber 

merkezi devlet yapılanmasında bu önem daha da 
artmış, bir yandan resmi ideolojiler eğitimin içeri-
ğini ve karakterini biçimlendirirken, diğer yandan 
da eğitimde insan tipini ve düşünceleri şekillen-
dirmiştir. Cumhuriyet’in ilanından itibaren gelişen 
yeni dönemde milli bir kimlik oluşturmak, geniş 
kitleleri sistemle buluşturmak maksadıyla eğitim 
alanında da büyük değişiklikler gerçekleştirilmiş-
tir. Bu değişikliklerle beraber “ümmet formu” terk 
edilerek millet formuna geçiş amaçlanmış ve eği-
tim sistemi ulusal bir karaktere dönüşmüştür. Bu 
anlayış içerisinde eğitim kurumları bilgi aktarma-
nın yanında yeni değerlerin, kuralların ve yakla-
şımların oluşturulmasında önemli etken olarak gö-
rülmüştür (Berkes 2010 s.553).

1920’li ve 1930’lu yıllar eğitim alanındaki bu 
çabaların ve arayışların yoğunlaştığı dönemlerdir. 
Ancak yapılan çalışmalar yeterli görülmemiş, eko-
nomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni ufuklara 
yelken açacak, geniş kitlelere ulaşacak bir seferber-
lik öngörülerek bunun hazırlıklarına girişilmiştir. 
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1940’lara yaklaşırken dünyanın büyük kısmı çok 
amansız ve tahripkar bir savaşa girişirken, genç 
Cumhuriyet yöneticileri ve liderleri de, Türkiye’yi 
aydınlık bir geleceğe taşıyacak eğitim hamlele-
ri düşünmekte olup, bunları hayata geçirmeyi ar-
zulamakta idiler. Bu nedenle ilköğretim sistemi 
eğitimin can damarı ve başlangıç noktası olarak 
görülmüştür. Bu çerçevede Köy Enstitüleri’nin 
kuruluş hedeflerinin belirlenmesinde bu yaklaşım 
ön planda olmuştur. Bir yanda köy çocuklarının 
eğitimi amaçlanırken, diğer yandan yetiştirilecek 
yeni nesil ile köylerin canlandırılması, sosyo-kül-
türel, sosyo-ekonomik ve politik değişimlerin ger-
çekleştirilmesi de hedeflenmiştir. Sayıları 40.000 
civarında olan ve merkezden kopuk yaşayan köy 
yerleşimlerindeki insanların hem eğitimi hem de 
günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözülmesi, 
yeni kalkınma ve üretim hamlelerinin başlatılma-
sı da, Köy Enstitüleri’nin temel hedefleri arasına 
konmuştur.

Eğitim, köklü değişiklerin yapılması istenilen 
ülkelerde, bu yenilikleri benimseyip uygulayabi-
lecek insanların yetişmesinde, güçlü bir sosyal, 
kültürel ve politik değişim aracıdır. Genel anlam-
da eğitim kurumları, bir toplumun ulusal kimliğini 
kazanmasında sadece bilgi edinme değil, o toplu-
mun değerlerinin oluşmasında, günlük yaşamın-
daki alışkanlıklarını edinmesinde de yardımcı bir 
etkendir. Kısacası eğitim güçlü bir değişim aracıdır 
(Bahadır 1994 ss.142-143).

Büyük ölçüde zaruret içinde bulunan fakir bir 
toplumda ekonomik üretimin geliştirilebilmesi 
için vasıflı insanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca değer 
ve zenginlik üretebilmek için bilgiye dayalı bir 
ekonomik üretim modelinin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Ülkenin geniş coğrafyasında verimsiz 
alanların üretime elverişli hale getirilmesi gerekir-
ken, verimli topraklarda da yüksek değerde üretim 
yapılabilmesi beklentiler arasındadır. Eğitim ve 
ekonominin içi içe geçen, fakat çok açık görünme-
yen bu yüzü Köy Enstitüleri kurumlarının çalışma 
yöntemlerinden dolayı çok net gözlemlenmiştir. 
Bilinen bir gerçektir ki, eğitim seviyesinde elde 
edilen artış aynı şekilde ekonomik gelişmeye de 
yansımaktadır.

Bu bağlamda, Köy Enstitüleri toplumsal bir 
olgu ve değişim hareketi olarak ele alınmaktadır. 
Bu eğitim metodunun siyasal, kültürel, ekonomik 

ve toplumsal dönüşüm etkileri, Köy Enstitüleri’nin 
başarılı olup olmamasında ve ülke gelişiminde cid-
di rol oynamıştır. Eğitimci Prof. J. Dewey, 1924’te 
Türkiye’ye gelerek öğretmen yetiştirilmesi hakkın-
da bir rapor sunmuştur. Bu raporda, yalnız siya-
sal, kültürel ve ekonomik gelişmede öncü olacak 
eğitmenlerin yetiştirilmesinin yeterli olmayacağını 
belirterek, tüm halkın da bu çalışmalara katılması 
gerektiğine vurgu yapmıştır. Buna paralel olarak, 
okulların toplumsal hayatın merkezi olması gereği-
ni açıklayan Dewey, köylerin ihtiyacı düşünülme-
den kurulan eğitim sisteminin kuramsal ve skolas-
tik bir nitelik kazanacağını ileri sürmüştür. 1927’de 
köy okulları için birtakım yenilikler taşıyan ayrı 
bir öğretim programı hazırlanmıştır. 1933’te ku-
rulan “Köy İşleri Komisyonu” köyler için yeni 
bir öğretmen tipinin yaratılmasını öneriyordu. Bu 
öğretmenin, köyün inanışlarında, toplum işlerinde, 
ekonomik ve özdeksel sorunlarında etkili olması 
gerektiği, sözü edilen komisyonca belirtiliyordu. 
Köy öğretmeninin köyde kalması, köylü gibi çalış-
ması, onlarla “mukadderat birliği” yapması, köy-
de ev kurup oturması, aile kurması, sürekli olarak 
kendini yetiştirmesi gerekliydi. Çünkü Tonguç’un 
sözleri ile “Köy meselesi, köyde eğitim problemleri 
de içinde olmak üzere, köyün ‘mihanikî bir surette’ 
kalkınması değil, manalı ve şuurlu bir şekilde içten 
canlandırılmasıdır.” (Tonguç 1949 ss.530-531).

Tonguç’a (1949) göre, “Köylü insanı öylesine 

canlandırılmalı ve şuurlandırılmalı ki onu, hiçbir 
kuvvet, yalnız kendi hesabına ve insafsızca istismar 
edemesin, köyün sakinlerine köle ve uşak muame-
lesi yapmasın. Köylüler şuursuz ve bedava çalışan 
birer iş hayvanı haline gelmesinler. Onlar da her 
vatandaş gibi her zaman haklarını korumasını bil-
sin.” Köy her şeyin temeli olmalıydı. Köyden güç 
almayan, köylünün katılmadığı işler başarılamaz-
dı. “Güvenilecek tek kuvvet köyden yeni yetişen 
nesillerdi.” Tonguç köyde yapılması gerekenleri 
şöyle sıralıyordu:

1. Köylünün günlük ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek konut ve iş araçlarının sağlanması,

2. Uygulanmak istenen formun köyün yapı-
sına uygun hale getirilmesi (hukuk, ekonomi gibi),

3. Yeni rejimin ilkeleri ve ulusal değerleri-
nin köylü ile buluşturulması ve kabullenilmesinin 
sağlanması,

4. Köylünün bu yeni ve çok farklı bir sisteme 
geçiş yaparken, bu dönüşümün bir parçası haline 
gelmesini ve sahiplenmesini sağlamak. Aynı za-
manda hem üreten hem de tüketen bir köylü kitle-
sini desteklemek ve ümitsiz ve güvensiz bir kitleye 
moral ve ümit aşılayarak hayata sarılmalarına yar-
dımcı olmak. 

Bunları gerçekleştirebilmek için yeni bir ruh ve 
bilinç yaratmak gerekiyordu. Başarılı olabilmek 
için, “gerçek köyün renklerinin bambaşka olduğu-
nu” bilmek gerekir. “...Reel köyün renkleri başka-
dır. Bu renkleri, köyü uzaktan dürbünle seyreder 
gibi bakarak görmemize imkân yoktur. Çok ciddi 
bir çaba ve gayret göstermedikçe, ülkede var olan 

kırk bin köyün içinde yaşadıkları zorlukları anla-
mak mümkün değildir. Eğer köy ve köylüyü kalkın-
dırmak istiyorsak, onların nasıl yaşadığına, hangi 
sıkıntılara maruz kaldığına yakından şahit olmak, 
hatta içlerinde yaşayarak ve empati kurarak anla-
mak mümkündür. Bunun için ter dökecek olan kah-
raman teknisyenlere ihtiyaç vardır, nazariyeci ule-
ma taslaklarına değil. Bunlar, bataklığı kurutma-
yı, sıtmalıya kinin vermeyi, pulluğun kullanılması 
gibi becerileri bilen, uygulayan ve köylüye uzman 
kişiler olacaklardır. Bunları yetiştirmek gerekir.” 
(Tonguç 1949 ss.532-645)

2. Köy Enstitüleri’nin Kuruluşu

Bin yıldır oturmuş ve kemikleşmiş değerle-
re sahip bir toplumu değiştirerek yeni bir siyasal, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik değer yapılarıyla 
buluşturmak elbette çok kolay değildir. Sistemin 
ve toplumun köklü bir modernleşme sürecine so-
kulması, Cumhuriyet’le taçlandırılması köklü 
hamleler olmakla birlikte, uzun soluklu olabilmesi 
için, temel ilkelerin geniş kitlelere benimsetilmesi 
gerekiyordu. Yeni rejimin kurulması gibi, benim-
setilmesi konusunda da yeni model arayışı zarureti 
zamanla ortaya çıkmıştır. 

Diğer tarafta üretimin ve üretimde verimliliğin 
arttırılması ile ekonomik kalkınmada yeni dinamik-
lerin oluşturulması ve zenginleşmenin sağlanması, 
istihdamın arttırılması da yönetimin ana konuların-
dan birisidir. Üretimin örgütlenmesi, geniş kitlele-
rin ekonomiye kazandırılması da büyük önem ifade 
etmektedir. 
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Ülkenin yeniden inşası ve gelişmenin sağlan-
ması için yeni bir modele ihtiyaç duyulduğu ka-
dar, yeni bir toplumsal iskelete de ihtiyaç olduğu 
aşikârdır. Toplumla uyumlu, insanlarla iç içe ya-
şayabilecek, eğitimli ve nitelikli kadrolara ihtiyaç 
vardır. Bu nitelikte insanlar ve toplum önderleriyle 
iyi sonuçlar alınacağına inanılmaktadır.

Türkiye’nin yeniden inşası içinde temel kavram 
kuşkusuz dönüşümdür. Ülkemiz geç Osmanlı dö-
neminden başlayıp 1923’te ulus-devlet temelli bir 
modelle devam eden ve günümüze kadar uzanan 
dinamik, süreklilik ve kırılma noktalarını birlik-
te içeren, karmaşık dönüşümlerden geçmektedir 
(Keyman 2013 s.3). Modern bir toplum ve ülke 
mekânının inşasını amaçlayan bu süreç, içinde 
barındırdığı karşıtlıklar nedeniyle gerilim, bocala-
ma, çelişki ve belirsizliklerin de yaşandığı bir dö-
nemdir. Bu bakımdan Cumhuriyet tarihi dediğimiz 
süreç, aslında bir modernleşme tarihidir. Ancak bu 
tarihin devletin kontrolünde ve himayesinde yazıl-
ması ve halkın yer almadığı bir elit projesi olarak 
gelişmesi asıl eleştiri konusunu oluşturmaktadır 
(Köker 1991; Göle 2002, 66; 274 Aktar 2002; 
Ahıska 2003 358; Mardin 2004; Bozdoğan 2005 
122; Keyder 2005 31).

Okuma yazma seferberliğinin etkisi 1929 yılın-
da azalmaya yüz tutmuş ve halkevlerinin de etkisi 
belli sınırlarda kalınca, eğitimin büyük kitlelere 
taşınma ihtiyacı giderek artmıştır. 1935 yılında-
ki verilere bakıldığında, ülke nüfusunun oldukça 
yüksek bir oranını ilköğretim çağındaki köy ço-
cukları oluşturmakta ve bu çocuklar eğitimden 

mahrum yaşamaktadır. Nüfusunun 
çoğunluğunun köylerde yaşadığı 
bir ülkede mektep sayısının özel-
likle köylerde yok denecek kadar 
az olması, ihtiyacın ne derece faz-
la olduğunu ortaya koymaktadır. 
Üstelik bu köylerdeki okullara 
zorluklarla getirilen öğretmenler 
de bu koşullardan hoşnut olmayıp 
verimliliklerini kaybetmektedir ve 
köylerden ayrılma eğilimindedir. 
Kurtuluş Savaşı’nın izlerini üze-
rinden atamamış, fakirlik ve bula-
şıcı hastalıklar ile mücadele etmek 
zorunda olan bir köylü kitlesinden, 
bu kısa zaman içerisinde demokra-

siyi içselleştirmeleri beklenmemelidir. Köy insanı-
nın öncelikleri o günün şartları içinde farklı şeyler 
iken eğitimin öne çıkması, köy insanı için lüks bir 
durumdur. Daha da önemlisi, 1930-1940’lı yıllar-
da köye hizmet götürmek için, hem ulaşım hem 
de köylü ile doğru bir iletişim kurma anlamında 
sağlıklı bir zemin yoktur. Tüm bu olumsuzluklar 
içinde köylünün ihtiyaçlar sıralamasını iyi bilecek 
ve onun dilinden anlayacak, beklentilerine iyi bir 
iletişim içinde cevap verebilecek yeni bir aydın 
modeline ihtiyaç vardır. Bu modelin ancak köy-
lünün içinden çıkma ihtimali vardır ve bu durum 
Köy Enstitüleri’nin çok önemli bir püf noktasıdır. 
Bu püf noktasını, zamanın eğitimcisi olan ve kendi 
tecrübelerinden de yola çıkarak çok iyi tespitler ya-
pabilen Tonguç, bu enstitülerin hem felsefesini hem 
de projesini oluşturmuştur. Zamanın Milli Eğitim 
Bakanları olan Saffet Arıkan Bedük ve Hasan Ali 
Yücel de Tonguç’un bu girişimlerine destek olmuş 
ve önünü açmışlardır (Tonguç 1947 s.212).

1940’da altı yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 
78’i okur-yazar değildir. Köylerde bu oran yüzde 
90’dır. Ayrıca bu köyler her türlü sağlık ve temizlik 
imkânlarından mahrum, gelişmeye kapalı bir iklim 
içindedir. Bu yaygın bilgisizlikle mücadele etmek, 
bunu yaparken köylerin yapısına uygun düzeltme-
ler gerçekleştirebilmek için bu göreve uygun öğret-
men yetiştirmek gerekir. Kitabi bilgiler vermekten 
öteye geçemeyen öğretmenler yerine köy kökenli, 
köye yararlı olabilecek elinde kazma, kürek, çapa, 
bağ makası, keser bulunan öğretmenlere ihtiyaç 
vardır. Köy okullarında amaç entelektüeller yetiş-

tirmek değil, köylü gençleri köyün kalkınmasının 
öncüleri yapmaktır. Bu amaçla Köy Enstitüleri ku-
rulmuştur (Dündar 2002 ss.20-21).

İ.H. Tonguç, köylerdeki sorunları yerinde araş-
tırarak bugüne kadar yapılanları değerlendirmiş ve 
geçmişteki tecrübelerinden de istifade ederek yeni 
bir plan ve program hazırlamıştır. Bu taslağa göre, 
1954 yılına kadar tüm köylere öğretmen, koruyu-
cu, tarım teknisyeni ve sağlık hizmeti götürülmüş 
olacaktır. Bu tasarlanan planın pratikte uygulanma-
sı pek de kolay olmamıştır. Klasik eğitimciler bu 
eğitim modeline karşı çıkmışlardır. Ayrıca köyde 
bu okullara talep oluşabilecek bir zemin olmadı-
ğından öğrenci bulma zorluğu karşılarına çıkmış-
tır. Tonguç, bu sorunlara adım adım çözüm bularak 
ilerlemeye çalışmıştır. İlk önce köydeki okur-yazar 
genç köylülerden seçip dört aylık bir eğitime tâbi 
tutup, geçici eğitmenler yetiştirmiştir. Ankara’nın 
köylerinde eğitim veren bu öğretmenlerden çok iyi 
sonuçlar alınınca, bu metot ülkenin birçok bölge-
sinde uygulanmaya başlamıştır. Yine bu eğitmen-
ler, açılması planlanan köy enstitülerinin binalarını 
da inşa etmişlerdir. Bu metot ile kendi köylerine 
giden öğretmenler, köydeki çocukları üç yıl eğittik-
ten sonra, yeni öğrencileri eğitmeye devam ederek, 
bu çalışmaları köyün ve köylünün her alanındaki 
ihtiyaçlarına cevap verir seviyeye ulaştırmayı mis-
yon edinmişlerdir (Turan 1999 ss.47-48).

Tonguç için, “iş bir eğitim aracı değil amaçtır”, 
eğitime yönelik temel felsefesi, “iş içinde, iş için iş 
ile eğitim”dir. Yukarıda ifade edilen bilgiler doğ-
rultusunda Köy Enstitüleri’nin kuruluş amaçlarını 
şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1. İlköğretimi bütün millete 
yaymak, 

2. Dönemin koşullarında 
üretimi artırmak için kırsal kesim-
deki nüfusu meslek sahibi yapmak 
ve üretim yaşamını örgütleyerek 
dönüşümleri gerçekleştirmek, 

3. Okul ve köyün dayanış-
masını sağlayarak köy halkını 
sosyal hayat bakımından dönemin 
şartlarına göre yetiştirmek, 

4. Enstitülerin özellikle ve-
rimsiz topraklar üzerinde kurulma-

sını sağlayarak bu toprakların verimli hale getiril-
mesi konusunda köylüye örnek olmak, 

5. Öğrencileri köyden alarak hem eğitim-öğ-
retimin hem de üretimin devamlılığını sağlamak, 

6. Köyde yaşayan halkı siyasal, toplumsal 
vb. hakları konusunda bilinçlendirmek, 

7. Tüketici okuldan üretici okula geçmek ve 
ezberci bir öğretimin yerine yaşayan yaşatan bilgi-
yi koymak,

8. İlerleyen dönemlerde toprak reformu 
gerçekleştiğinde üretimi örgütleyecek kadroları 
yetiştirmek. 

Yukarıda ifade edilen amaçlardan da anlaşıla-
cağı gibi dönemin mevcut şartları içerisinde ülke-
yi kalkındırmak ve bu kalkınmanın sürekliliğini 
sağlamak enstitülerin ana temasıdır. Köylü gençler 
eğitilirken seçkin bir azınlık yetiştirmekten ziyade, 
içinden seçkin azınlığın kendiliğinden çıkacağı ay-
dın bir çoğunluk yetiştirme hedefi de dikkat çek-
mektedir (Eyüboğlu 1999 s. 25).

2.1. Köy Enstitülerinin Kuruluşu:
Bir toplumun şekillenmesindeki etkenlerden en 

önemlisi eğitim ve öğretimdir. Devlet böylesine 
önemli bir konuda başat rolü oynar. Bir toplumun 
eğitim düzeyinin bir göstergesi olan okur-yazar 
oranı, aynı zamanda modern toplumların geliş-
mişlik ölçüsü olarak da gösterilir. Yeni kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti kadroları, kırsal kesimin 
büyük çoğunluğunu oluşturan ve okuma-yazma 
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oranının çok düşük olduğu bu bölgelerde; uzman-
laşmış iş gücü ihtiyacını gidermek için, ağırlıklı 
olarak köy ve köylü üzerinden eğitimi başlatma-
yı gerekli görmüştür. Bu süreçte, eğitim alanında 
alınması gereken radikal kararlar, dönemin siyasi 
ve toplumsal yapısından etkilenmiş olmakla birlik-
te, önemli başarılara imza atılmıştır. Yurt dışından 
davet edilen yabancı eğitim uzmanları, yurtdışına 
eğitim amaçlı gönderilen Türk heyetleri ve eğitim-
cilerle birlikte Köy Enstitüleri’nin kurulması için 
büyük bir çaba ortaya konmuştur. Bu yoğun ve öz-
verili çabalar sonucunda dünyada bir emsali görül-
memiş eğitim modeli o günün şartlarında büyük bir 
kitleyi okul kavramı ile buluşturmuştur.

1926 yılında Köy Enstitüleri’nin açılması yö-
nünde ilk adımlar zamanın Eğitim Bakanı Mustafa 
Necati Bey tarafından atılmıştır. İlk uygulamaların 
yapıldığı Denizli ve Kayseri’deki köy öğretmen 
okulları, sonuçlardan memnun kalınmadığı için 
1932’de kapatılmıştır (Tekeli 1983 s.665). İkinci 
adım, eğitmen kurslarının 1936 yılında devre-
ye girmesiyle oluşmuştur. Köyün içinden seçilen 
gençlerin eğitilmesinin iyi sonuçlar vermesi sonu-
cu, bu kursların hem artırılmasına hem de ülkenin 
her yerinde açılmasına karar verilmiştir. Bu olumlu 
gelişmelerde, bakanlık seviyesindeki devlet des-
tekleri, Tonguç’un çalışmaları ve samimi gayretleri 
önemli etkenler arasındadır (Dündar 2011 ss.20-
21). Tonguç, “Köy Enstitüsü” projesini hazırlamış 
ve kabul görmesini sağlamıştır. İlk deneme okulu 
İzmir yakınındaki Kızılçullu’da 1937’de kurul-
muştur.1939’da bunun gibi üç okul daha kurulmuş 
ve başarılı sonuçlar alınmıştır (Yiğit 1990 s.71). 
Üçüncü adım ise, eğitmen kurslarının zamanla 
köy öğretmen okullarına evrilmesiyle olmuştur. 
1937 yılında ilk defa Köy Öğretmen okulları İzmir, 
Kastamonu ve Kırklareli’nin bazı köylerinde açıl-
mış ve uygulanmıştır. Bu okullar geliştirilerek Köy 
Enstitülerinin alt yapısı hazırlanmaya başlamış 
oldu. Son ve asıl önemli olan adım ise, 1940 yılın-
da 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasası’nın çıkmasıy-
la gerçekleşmiştir (Tekeli 1983 ss.650-672). 

2.2. Köy Enstitülerinin Eğitim Anlayışı:
Cumhuriyet’le ortaya çıkan yeni Türkiye’nin 

ufku ve beklentileri de yüksekti. Bu sebeple eğitime 

önem verilmekte ve özel bir misyon yüklenmek-
tedir. Eğitimde, sistem arayışları Cumhuriyet’le 
başlamıştır. Halkevleri ile yeni boyuta taşınmıştır. 
Ama eksik olan, yetersiz kalan, toplumla bütünleş-
meyen bir yanının olduğu gözlemlenmektedir. Bu 
sebeple yeni modellemelere ihtiyaç duyulmuştur. 
Köy Enstitüleri anlayışı ve modeli bu ihtiyaç zemi-
ninde filizlenmiş ve gelişmiştir.

Geleneksel bağlarından koparılmış aydınlık ne-
siller yetiştirme hedefindeki Cumhuriyetçi elitlerin 
sosyal bir mühendislik anlayışıyla yürüttükleri res-
mi modernleşme programında, dönüştürülmek is-
tenen temel alanlardan biri de eğitimdir. Eğitime, 
hem geç Osmanlı hem de Cumhuriyet modernleş-
mesinde yapılmak istenen toplumsal, siyasal ve 
kültürel değişimler açısından araçsal bir rol yük-
lenmiştir. Eğitim yoluyla oluşturulacak yeni kültür, 
modernleşmenin temelini hazırlayacaktır. Burada 
Osmanlı aydını ile köylü arasındaki eşit olmayan 
koşullara referansla, “köy davası”, modernleşme 
idealinde, üzerinde öncelikle durulması gereken 
bir konu olarak belirginleşmiştir (Özman 2002 ss. 
368).

Köylüye bu vasıfları kazandıracak olan köyün 
canlandırılması projesi, köye uygun insan yetişti-
recek bir eğitim hamlesi olmanın ötesinde, vatan-
daş olarak köylünün toplumsal hayata katılımını 
olanaklı kılacak bir toplum ve siyaset projesidir. 
Köy sorunu Tonguç için kültürel bir meseledir. Bu 
projenin hayata geçirilmesi açısından önem taşıyan 
konu ise, “yeni bir insan tipi” meydana getirmektir 
(Özman 2002 s.371). Bu olgu, Tonguç’un eğitim 
kuramı ve felsefesi bağlamındaki duruşun anla-
şılması bakımından önemlidir. Çünkü Tonguç’un 
çalışmalarının büyük bir bolümü, bu yeni insan ti-
pinin hangi pedagojik yöntemlerle ortaya konacağı 
sorusu üzerinde kurgulanmıştır. İşte Köy Enstitüleri 
Hareketi, bu tür modernleşme anlayışının uygulan-
dığı; halkın içinden çıkmış fakat bu kurumlarda eği-
tilerek bilinçlendirilmiş “köylü aydınlar” olan öğ-
retmenler eliyle, yeniliklerin yine halka benimsetil-
mesi anlamında bir uygulama olarak belirginleşir. 
Tonguç’un eğitim kuramında, G. Kerschensteiner 
ve Pavel Petrovich Blonskiĭ’nin izlerine rastlamak 
mümkündür. Tonguç’un (1944) ortaya koyduğu 
Köy Enstitüleri modelinde, “Üretim Okulu” akımı-
nın sunulduğu üretim pedagojisi çerçevesinde “iş 
içinde iş vasıtasıyla iş için” öğretmen yetiştirmeye 

yönelik bir eğitim yaklaşımı benimsenmektedir. Bu 
anlayışta ekonomik veya üretici iş eğitimi temel 
hedeftir. Blonskiĭ’nin Endüstriyel İş Okulu mode-
liyle gerçekleştirmek istediği sınıf bilincine sahip 
yeni bir toplum kurgusu, köy hayatına uygun öğ-
retmenler aracılığı ile Türkiye’de gerçekleştirilmek 
istenmektedir (Kafadar 2002 s.375). 

Ayrıca her enstitüye bölge şartlarına göre 
programlarında değişiklik yapma yetkisi verilir. 
Öğretmen ve öğrenci arasında eşitlikçi bir ilişki 
öngörülür; hazır bir ortam yerine yol, altyapı, okul 
yaparak ve su getirerek kuruluşun öğrenciler tara-
fından eğitime hazırlanması öngörülür. Köy ensti-
tüleri, modern ulus inşa sürecinin bir parçası olarak 
kurulmuştur (Güneri 2014 s.4).

3. Türkiye’de Köy Enstitüleri’nin 
Etki Alanları

3.1. Eğitim Alanındaki Etkileri:
Cumhuriyet döneminde, Türk eğitim tarihinin 

en çok iz bırakan ve en çok tartışılan eğitim mo-
deli kuşkusuz Köy Enstitüleri olmuştur. Bu eğitim 
sistemi, sadece öğretim değil, çok farklı işlevlerle 
donatılması, yeni bir kuşağın hazırlanması ve kısa 
zamanda sonuç alması yönüyle de eğitim sistemi 
içerisinde özgün bir model oluşturmaktadır.

Kurtuluş Savaşı sonrasında eğitim alanında 
durum hiç de iç açıcı değildir. Osmanlı’dan kalan 
2.345 adet ilkokul binası ve bu okullarda görevli 
3.061 öğretmen bulunmaktadır. 1926 yılına kadar 
ise ilkokul binası sayısı 4.770’e, öğretmen sayısı 
ise 9.062’ye yükselmiştir, fakat ilkokul eğitimi-
ne henüz çözüm bulunamamıştır. Bilhassa köy ve 
kırsal kesimlerde ilkokul ve öğretmen ihtiyacı gi-
derilememektedir. 1933- 1934 yıllarında şehir ço-
cuklarının yüzde 75’i ilkokula gidebilirken, köy 
çocuklarının ancak yüzde 20’si bu olanaklardan 
yararlanabilmiştir (Menekşe 2005 ss.16-31).

Bu yıllarda, siyasi kadrolar, eğitimi gelişmenin 
en önemli ayağı gördüğünden, reform hareketle-
rinin eğitim aracılığıyla tüm ülkenin geneline ya-
yılmasını ve halka benimsetilmesini istemiştir. II. 
Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin yeniden inşası 
denildiğinde akla gelen en temel kavram şüphesiz 
“dönüşüm”dür. Toplumsal değişim ve dönüşümün 

en sağlam ve sürdürülebilir metodunun oluşturul-
masının eğitimin ve bilimin yolundan geçtiği ge-
nel bir kabuldür. Bu tür dönüşüm şekli hem zaman 
hem de ciddi bir emek istediği bilinen bir gerçek-
tir. Köy Enstitüleri, kurulma aşamasında bu işin 
idealist kanadını oluşturan İsmail Hakkı Tonguç 
ve arkadaşları ile siyasi kanadın temsilcileri olan 
DP ve CHP güdümünde geliştirilmeye çalışılmış 
ve birçok çekişmeye sahne olmuştur. İdealist ka-
nadın amacını Ergin (1977) şu sözlerle açıklamak-
tadır: “Köy Enstitüleri, ilköğretime hızlı bir giriş 
yapmak, köylüyü toprağıyla bütünleştirmek, kırsal 
kesimde şehirlerden uzak olan köylerin bilgi ile do-
natılmasını sağlamak; köylerdeki toplumsal yapıda 
eğitmen ve yeni eğitim modeliyle dönüşüm ve ge-
lişim sağlamak amacıyla açılmıştır.”

Sınıfta sadece alfabeyi öğreten öğretmenleri 
değil, her konuda köylüye önderlik edebilecek öğ-
retmenleri yetiştirmeyi amaçlayan Köy Enstitüleri, 
köy gençlerini iş içinde iş yaparak iş için eğitebil-
mek üzere kırsal alanda kurulmuşlardı. İlk önceleri 
çadırlarda eğitim gören öğrenciler koşullar sebe-
biyle zorlanmışlar, fakat bu zorlukların üstesinden 
gelmeyi, öğrenmenin yanında ustalar ve öğretmen-
leriyle birlikte, dersliklerini, yemekhanelerini ve 
okul binalarını hep birlikte tesis etmişlerdir (Köy 
Enstitüsü Programları 2004 s.6). 

Türkiye’nin çağdaş uygarlığa ulaşma yolundaki 
çabaları içerisinde, Köy Enstitüleri’nin, en önemli 
sorunlardan biri olan eğitim sorununun en etkili, en 
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ussal, en ekonomik ve en özgün çözümlemesi oldu-
ğu gösterilmiştir. Kısa yaşamı içinde vardığı sonuç-
larla Köy Enstitüsü atılımı Türkiye’nin köy eğitimi 
sorununun her köye bir okul, her okula bir öğret-
men gibi dar çerçeveli bir görüşten çok daha geniş 
bir bakış içinde, çağdaş bir ulus yaratmak amacının 
yoludur. Köy Enstitüleri’nin temelinde tamamen 
yeni bir eğitim yaklaşımı vardı ve bu yaklaşım çer-
çevesinde verilen uğraşların da yeni olması çağdaş 
bir eğitimin anlamını taşıyordu. Çeşitli güçlükler 
içinde çalışılmasına rağmen, olumlu başarılar elde 
edilmesi, yaklaşımın doğru olduğunu ortaya koy-
muştur. Türkiye, savaş sonrasında yeni bir döne-
me girerken, bu yaklaşımı yalnızca köy eğitiminin 
değil, tüm Türk eğitiminin temeli yapmak en etkili 
yol olurdu (Kirby 2018 ss.506-507). Eğitimi yal-
nızca bir “okulda okutma” ve “aydınlatma” işinden 
oluşan bir konu sanan bir görüşe bağlanınca, Köy 
Enstitüleri’nin eğitim bakımından taşıdığı anlamı 
görmek hem gereksizleşir, hem de olanaksızlaşır 
diye ilave eden Kirby, Köy Enstitülerinin o günün 
ülke şartlarında çok iyi bir model olduğuna ısrarla 
vurgu yaparak bu eğitim modelinin anlaşılamadığı-
nın altını çizer. Köy Enstitüleri’nin kapanmasının 
ardından, yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe rağmen 
eğitim sistemimiz içinde bir alternatif ortaya ko-
nulamamıştır. Akabinde Meslek Liseleri’nin de ka-
patılmasıyla bu ihtiyaç ve tartışma artarak eğitim 
camiası içinde ve siyasi arenada süregelmektedir.

 
3.2. Toplumsal ve Kültürel Alandaki Etkileri:
Eğitim sisteminin ve içeriğinin toplum dinamik-

leri üzerindeki etkileri yüksektir. Köy Enstitüleri, 
toplumun her alanında ve her kesiminde hissedi-
lecek yüksek etkiyi oluşturmada başarılı olmuştur. 

Sanat ve edebiyat alanlarında çok etkili şahsiyetler 
yetiştirmiştir. Bu kişiler modernleşme, dönüşüm ve 
aydınlanma sürecinin taşıyıcıları olmuşlardır. Yeni 
bir bilinci topluma aktarmada etkin rol oynamışlar-
dır. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik dönüşüm-
lerde sorumluluk üstlenmişlerdir.

Toplumsal değişmeyi meydana getiren en 
önemli etkenlerin başında eğitim gelmektedir. 
Eğitimi, toplumsal değişmeyi sağlamak için ana 
odağına yerleştiren gelişmekte olan ülkeler, eko-
nomik ve teknolojik gelişmeyi sağlayan, hürriyet, 
adalet ve eşitlik ilkelerine dayanan yeni bir toplum-
sal düzenin yaratıcısı olarak da eğitimi görmekte 
ve eğitim kurumları üzerine yatırımı milli bir hedef 
olarak görmektedirler (Eskicumalı 2003 ss.1-2). 
Değişmekte olan ülkelerde eğitim kurumları, yeni-
liklere uyum sağlayabilecek bireylerin yetişmesin-
de sorumludur. Toplumdaki her alanda sosyo-kültü-
rel değişimin aracı olarak görülür. Burada üzerinde 
durulması gereken mesele; eğitim sisteminin top-
lum yapısını etkilediği oranda, toplumdan da na-
sıl etkilendiğidir. Eğitimdeki yapısal değişiklik ve 
dönüşümler sadece toplumu dönüştürmeye bir araç 
olmaz, karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Eğitim 
kurumları fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi te-
mel bilgilerin yanında içinde bulunduğu toplumun 
kimliğini, tarihini, benimsediği değerleri pekiştir-
mek ve gelecek nesillere aktarmakla sorumludur. 
Değişimde bir araç olarak kullanılır. Elbette sadece 
eğitim bir dönüşüm için yeterli değildir. Ekonomik 
imkânlar ve gelişmeler de eğitimin gelişmesine 
katkıda bulunurken, eğitimin iyileştirilmesi ve ge-
liştirilmesi de pozitif ekonomik sonuçları besleyen 
bir unsurdur (Bahadır 1994 ss.142-143).

Köy Enstitüleri’ne sosyal ve kültürel bir hare-
ket özelliğini veren nitelikleri dört başlık altında 
değerlendiren Kirby (2018), Türk düşünürlerinin 
de, bu sorunlara çağdaş uygarlığa geçişin sorunları 
saydıkları için, Meşrutiyetten beri çözüm aradığını 
söyler. Bunlar: 

1. Yeni toplumsal değerler: Enstitülerin yeni 
değerler inşa eden bir toplumu besleyip geliştir-
mekte olduğu gerçeği ve toplumun dışarıya doğru 
büyüme ve yayılma gücünü üretebilmesidir. Bunu 
yaparken eski toplumun değerlerinin gücü karşısın-
da erimeden onu da içine alabilmesidir. 

2. Ulusal kültürün yaratılışı: Son derece 
önemli bir nokta olan, Köy Enstitüleri’nde her 
öğrencinin, şu ya da bu dereceye kadar kendini 
müzikle açıklayabilmesi üzerinde durulmasıdır. 
Enstitüdeki uzmanlık dallarından biri olan müzik 
alanında öğrencilere saz gibi yerli enstrümanlarının 
yanı sıra, mandolin, keman gibi Batı enstrümanla-
rına da yer verilmiştir. Ayrıca dil, yayın, toplumsal 
eleştiri, tiyatro, sanat ve yazın alanlarındaki başarı-
lar herkesin görebileceği seviyededir. 

3. Meslekleşme: Enstitüler, öğrencilere top-
lumun sağlayabileceği tüm mesleksel eğitim ola-
naklarının hemen tamamını verebilecek durumda 
idiler. Enstitü hareketinin ana konusu da gerçekte 
buydu zaten. 

4. Ekonomik yaşama etkisi: Köy enstitüleri-
nin ekonomik amaçlarına tam anlamıyla varmaları 
için altı yıl gibi bir sürenin yetmeyeceği aşikârdır. 
Köy Enstitüleri ülkenin eğitim yoluyla ekonomik 
alanda kalkınmasını sağlayacak bir planlama işi idi. 
Bu kısa zamanda ileri ülkelere yetişme çabasındaki 
ülkelerde nüfus, sağlık, bayındırlık, eğitim, ticaret, 
endüstri ve tarım alanlarında planlamanın temelleri 
hazırladığını söylemek mümkündür (Kirby 2018, 
ss.340-378). 

Bu bağlamda, Köy Enstitüleri toplum yapısını 
geliştirecek bir girişim ve dönüşüm hareketi olarak 
değerlendirilmektedir. Bu eğitim metodunun siya-
si, kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşüm etkileri, 
Köy Enstitüleri’nin başarılı olup olmamasında cid-
di rol oynamıştır.

4. Köy Enstitüleri’nin Çalışmaları 
ve Sağladığı Etkiler

Bu hareketin yansız ve bilimsel bir değerlendiril-
mesi henüz yapılmış değildir. Ortaya atılan olumlu 
ve olumsuz görüşler, daha çok duygusal ve siyasal 
planda kalmaktadır. Fakat üzerinde birleşilen bazı 
genel noktalar da yok değildir. Köy Enstitülerinin 
sağladıkları faydalar şu şekilde özetlenebilir:

1. Köy çocukları için fırsat eşitliği sağlana-
rak, eğitimin yüksek maliyeti düşürülmüştür.

2. Enstitüler sayesinde ulusal kültür ve folk-
lor inşası mümkün olabilmiştir. 

3. Köyden yetişmiş, köydeki ilişkileri ile bes-
lenen, köyü seven ve köylünün gelişmesini isteyen 
yeni bir aydın profili gelişmiştir.

4. Enstitüler, kalkınma merkezleri haline ge-
lerek çevrenin ekonomik ve kültürel dönüşümünün 
öncü kurumları olmuştur. 

5. Köy Enstitüleri’nden çıkan yazarlar, ozan-
lar, gerçekçi köy yazınının yaratılmasında başrolü 
oynamışlardır.

6. Köylüye öncülük ve liderlik edenlerin 
kendi içlerinden çıkan eğitimli aydınlar olması 
sağlanmıştır.

7. Köyün kalkınması için gerekli yetki ve 
karar alma mekanizmaları eğitimli ve donanımlı 
gençlerin öncülüğüne bırakılmıştır.

8. Enstitülerde gerçekleştirilen etkinlikler ve 
eğitimlerin kayıtları sayesinde, çevre ve köy mer-
kezli araştırmalar sayesinde kırsal bölgelerle ilgili 
bilgiler artmıştır. Bu konudaki araştırmalar enstitü 
merkezlerinden yayılmıştır. 

9. Amaç edinildiği üzere içinde bulunduğu 
bölgeye örnek olacak ekonomik çalışmalar yine 
Enstitüler bünyesinde gerçekleştirilmiştir (Arman 
1969, Akçakoca 1963 ss.5-7; Geray 1969 ss.10-
13; Fındıkoğlu 1966 ss.65-83; Kirby 1962; Soysal 
1964 ss.22-24).

5. Köy Enstitüleri’nin Kapanışına 
Neden Olan Siyasi ve Toplumsal 
Dinamikler

Köy Enstitülerinin yıpranma ve dolayısıyla 
kapanma süreçleri, dönemin toplumsal, siyasi ve 
ekonomik etkenlerinden ayrı değerlendirilemez 
şüphesiz. Köy Enstitüleri Genç Cumhuriyet dö-
neminin Anadolu Aydınlanma Hareketi’nin eğitim 
alanındaki en benzersiz ve en tartışmalı uygula-
masıdır. Köy Enstitüleri’nin kuruluş amaçlarında 
ana unsur; aydınlanmanın ve kalkınmanın köyden 
başlatılmasıdır. Köy Enstitüleri’nin açılmasında 
ve kapanmasında siyasi çıkarlar ön plandadır. Köy 
Enstitüleri’ne yönelik eleştirilerin temelinde, tek 
partili sistemden çok partili siyasal sisteme geçiş 
ve bu zemine propaganda malzemesi olması dik-
kat çekmektedir. Siyasi aktörlerin yarattığı bu ik-
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limden etkilenme sonucunda toplumsal dinamikler 
oluşmuş ve tepkiler siyasi kadroların iradesiyle 
şekillenmiştir. 

5.1. Siyasi Nedenler:
1945’te II. Dünya Savaşı’nın bittiği ve galiple-

rin dünyayı yeniden şekillendirdiği süreçte Türkiye 
Batı bloğu ile daha da yakınlaşmıştır. Doğal olarak 
bu yakınlaşma ve ittifaklar sonucunda uluslararası 
siyasetin ikliminden daha çok etkilenmeye başla-
mıştır. 1950’den itibaren Türkiye üzerinde siyasal, 
ekonomik, askeri konularda olduğu gibi sosyo-kül-
türel alanda da belirleyici etkiler daha da hissedilir 
hale gelmiştir. Bu süreçte çok partili siyasi yapının 
ortaya çıkmasıyla iç politikanın dinamikleri de hız-
la değişmeye başlamıştır. Ülkeye ufuk çizen, belirli 
hedeflere ulaştırmaya çalışan yaklaşım ve yönetim 
anlayışı yerine, daha popülist siyaset üslubu gide-
rek egemen hale gelmiştir.

Kuruluşundan, çalışma şekline ve kapanma-
sına kadar varan süre ve de daha sonraki dönem-
de Türk eğitim tarihinde derin izler bırakan Köy 
Enstitüleri’nin üzerinde uzun tartışmalar yaşanmış, 
sistem sürekli sorgulanan ve üzerinde durulan bir 
mesele olmuştur. Bu tartışmalar çoğunlukla siyasi 
çerçevedeki tercih ve uygulamalar üzerinden yapıl-
mış, verilen eğitimlerin içeriği, sağlanan faydalar, 
eksiklikler ve geliştirilmesi gereken yönler üzerine 
derin irdeleme ve çalışmalar bu siyasi tartışmaların 
gölgesinde kalmıştır (Erkılıç 2013 ss.1-2).

1945 yılında tek parti döneminin ardından çok 
partili hayata geçiş yaşanmış, bu süreçte muha-
lif parti olarak ortaya çıkan Demokrat Parti, Köy 
Enstitüleri üzerinden CHP’ye karşı muhalefet yü-

rütmüştür. Dönemin koşullarına bakıldığında karşıt 
parti tarafından öne sürülen muhalefet CHP için-
den de destek bulmuştur (Turan 1999 s.40). Köy 
Enstitüleri Demokrat Parti yönetime geçtikten son-
ra da konu edilmiştir. Önce Halkevleri gibi önem-
li bir kültür merkezleri ortadan kaldırılmış, daha 
sonra ulus bilinciyle, köylerde eğitim yuvaları ha-
lindeki Köy Enstitüleri’nin nasıl yok edileceğine 
dair planlar yapılmaya başlanmıştır. Mart 1951’de 
kurulan İkinci Menderes Hükümeti’nin programın-
da, ilk, orta, yüksek ve teknik okullarda tek bir öğ-
retim sisteminin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu 
uygulamada temel amaç, enstitülerin kapatılması 
ve devlet tahakkümünde eğitimin köylerde yerini 
bulmasıdır (Torun 2006 s.381).

Köy Enstitüleri 1950 yılından sonra kız ve er-
kek öğrencilerin eğitim gördüğü enstitülerin ayrıl-
ması, kentli ve kasabalı öğrencilerin de enstitülere 
dâhil edilmesiyle kurulduğu andaki niteliğinden za-
manla uzaklaştırılmıştır. 1952 yılında İlköğretmen 
Okulları’yla aynı programa geçmesi neticesinde 
özelliklerini ve özgünlüklerini tamamen kaybet-
mişlerdir. Bu durum Köy Enstitüleri’nin kapatıl-
masına giden süreci hızlandıran olay olmuştur. 
1954 yılı Ocak ayında İlköğretmen Okulları ile 
Köy Enstitüleri’nin birleştirilmesine dair kanun ta-
sarısı meclise getirilmiştir. 1954 tarihinde mecliste 
kabul edilen 6234 sayılı kanun ile, Köy Enstitüleri 
ile İlköğretmen Okulları birleştirilmiş ve Enstitüler 
sıradan öğretmen okulu haline getirilmiştir (Düstur 
3. Tertip s.274).

DP’nin iktidara gelmesi ile birlikte eğitim ala-
nında yaptığı girişimlerden en önemlisi ve en çok 
tartışma konusu olan Köy Enstitüleri’nin kapatıl-

masıdır. Köy Enstitüleri, DP tarafından muhalif du-
rumda oldukları dönemde de çok fazla eleştiri ve 
yergiye maruz kalmış, iktidarlıkları döneminde de 
ilk fırsatta kapatılmıştır.

Bilimsel ve akılcı düşünce yapısı ile donatıl-
mış bireylerin dedikodu ve hurafelerin etkisinden 
arındırılmış bir toplumun inşasında önemli bir rol 
üstlenmesi açısından da enstitülerin varlığı önem-
li bir misyon taşımaktaydı. Enstitülerden beklenen 
sadece branş öğretmenleri yetiştirmek değil, bu ek-
sikliği gidermekti. Fakat okuryazarlık oranının son 
derece düşük olduğu bu yıllarda Köy Enstitüleri, ne 
Meclis’e ne de Anadolu köylüsüne tam anlamıyla 
anlatılabilmiş, değerlerinin özümsenmesi için ye-
terli vakit de tanınmamıştır (Güneri 2014 s.4). 

5.2.Toplumsal Nedenler:
Siyasi iktidar çekişmelerinin olduğu 1946’lı yıl-

larda hükümete muhalif kesimlerin hedefinde yer 
alan Köy Enstitülerine ideolojik misyon taşıdığı 
iddiası ile dile getirilen eleştiriler olmuş, toplum-
da kendine taraftar bulacak sağ eğilimli söylemler 
de halkın dini duygularını da etkileyecek şekilde 
karşılık bulabilmiştir. Enstitülerde de bu kuşkuları 
ve ithamları destekleyecek eylemlerin olduğu göz-
lemlenmiştir. Nitekim Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstitüsü’nde öğrencilere Komünist Manifesto 
dağıtılmıştır. Enstitülerin yönetici ve öğretim kad-
rosu, genelde solcu, Marksist tanınan kişilerle 
doldurulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, dönemin 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, komünistleri 

desteklemekle suçlanmıştır. Hümanizm adı altında 
komünizm propagandası yapıldığı dile getirilmiştir 
(Turan 1999 s.40).

Enstitüler üzerindeki görüşler toplumdaki her 
dönüşüm projesine karşı olduğu gibi burada da 
kendisini yeniliklere direnç gösteren bir duruş ile 
de kendisini göstermektedir. Toplumun faklı ke-
simlerinden milliyetçi, muhafazakâr, sosyalist olan 
çeşitli görüşlerde eleştiriler getirilmiştir. Bunlar ge-
nel anlamda aşağıdaki şekilde belirtilebilir: 

● Henüz çocuk yaşta öğrencilerin alındığı, bun-
ların işçi gibi ağır işlerde çalıştırıldıkları, 

● Köylü - şehirli ayrımcılığı yapıldığı, 
● Kız öğrencilere taciz uygulandığı, 
● Çocuklar için faydalı olmayan içerikler barın-

dıran yayın unsurlarının enstitülerde okutulduğu ve 
komünizm sempatizanlığının uygulandığı, 

● Gençleri dinden uzaklaştıran bir yönelim ile 
eğitimler verildiği, 

● Öğrencilerin gelenek ve göreneklerine dair 
kültürlerinin cılız kaldığı şeklindedir. 

● Sol görüşteki kesimde ise; Köy Enstitüleri’ni 
sosyalizme geçiş için verilen çabaları sekteye 
uğrattığı,

● Köy Enstitüleri’ni, gelişmekte olan burjuvazi-
ye bir nevi nitelikli işgücü yetiştiren kurumlar hali-
ne geldiğine yönelik eleştiriler dikkat çekmektedir 
(Özgen 2002 ss.229-230).
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6. Köy Enstitüsü Uygulamasının 
Sonuçları

 
Köy Enstitüleri, Cumhuriyet ideolojisinin ilke-

lerinin benimsetilmesinde önemli ve etkin bir araç 
olarak kullanılmıştır. Savaş döneminde ki en çetin 
şartlara maruz kalan kırsalda yaşayan büyük nüfus 
için, bir aydınlanma ve varlığını ortaya koyabilme 
imkânı olarak görülen bu okullar, aynı zamanda 
yöneten kadronun toplumu modernleştirme politi-
kalarına da yardımcı olmuştur. Köy ile şehir, halk 
ile aydın arasındaki mesafenin kalktığını söyleyen 
ünlü tarihçi Arnold Toynbee, bu metodu pek ma-
haretli bir çare olarak nitelendirir. Köy Enstitüleri, 
geçmişten süzülerek gelen köylünün öz malı olan 
kadim kültürün güncellenerek uygulanmasına ve 
topluma yayılmasına önayak olan etkin kurumlar-
dır. Bu okulların varlığı, toplumun yapılanmasında 
geri planda kalmış köylünün, kendi iç dinamikleri-
ni ve kabiliyetlerini ortaya koyabileceği bir zemi-
nin oluşmasına fırsat vermiştir.

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet ile getirilen dev-
rimleri köye taşımış, yüzyıllardır kendi bölgesinde 
yaşayıp kabuğundan çıkartılmayan köylüyü daha 
özgür ve etkili hale getirmek, halkın haklarını ko-
ruyan, savunan, her zaman halkla iç içe omuz omu-
za olan, devrimci, laik ve akılcı düşünen nesiller 
yetiştirmek amacında olan kurumlardır. Bu kurum-
ların kısa da olsa faaliyet gösterdiği süre içerisinde, 
ülkemizde birçok bilim ve edebiyat insanı, aydın 
öğretmenler yetişmiştir (Dilber 2000 s.244).

Henüz başlangıç aşamasında bırakılmış bu 
eğitim modelinin başarısı, 1946’ya kadar köyler-
deki öğretmen ihtiyacını karşılayan 16.400 kadın 
ve erkek öğretmen ile 7.300 sağlık memuru ve 
8.756 eğitmen yetiştirmiş olmasıyla kanıtlanmıştır. 
Mezun edilen aydınlar arasında Mehmet Başaran, 
Talip Apaydın, Fakir Baykurt ve Mahmut Makal 
gibi yazarlar da bulunmaktadır. Ayrıca şiir, hikâye 
ve romanlarında köy sorunlarını işleyen bu yazar-
lar, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da etkin 
roller üstlenerek köy halkının dünyası için bilinç 
yaratmışlar, oralardaki yaşamı dış dünyaya anlat-
ma yolunda gerçekçi ve samimi bir bakış açısı sun-
muşlardır. Köy Enstitüleri sisteminin eğitime en 
büyük katkısı, kitaplardaki teorik bilgileri köyler-
deki yaşamla bütünleştirerek tabiatın içinde doğal 

günlük hayatın içine sindirilmiş uygulamalar olma-
sıdır. Buralarda binlerce öğretmen adayı, bunları 
bizzat yaşayarak öğrenmişler ve gittikleri okullara 
da bunları hem bilgi ile donanımlı hem de kendi 
yaşam gerçeklikleri içerisinde taşımışlardır (Çıkar 
1998 s.64).

Anonim halk türkülerinin, geleneksel halk oyun-
larının öğrenilmesi, yaygınlaştırılması ve eğitim 
sisteminin içerisine dâhil olması Köy Enstitüleri 
yoluyla gerçekleşmiştir. Ülkenin birçok farklı ke-
simlerinde ve kırsal bölgelerde kurulan bu okullar, 
yerel kültürlerin sahiplenilmesine ve gelişmesine, 
bu vesileyle müzik, folklor ve diğer sanatların her 
bölgeye yayılmasına ortam hazırlamıştır. Kentler 
ve kent kökenli aydınlar halkın yöresel olarak icra 
ettiği sanatları ile ilk defa bu şekilde karşılaşmış-
lardır. Tarihten süzülerek gelen yerel kültürler bu 
okulların bünyesinde belli formatlardan geçerek 
ülkenin milli kaynakları haline getirilmiştir. Ayrıca 
türküler, masallar ve özellikle folklor gibi alanlar-
da yapılan bazı çalışmalar bu kurumlarda ilktir. 
Bunun en güzel örneklerinden biri “Hafta Sonu 
Toplantıları” bir diğeri “Serbest Okuma Saatleri”dir 
(Apaydın 1995). Eğitmen kurslarında elde edilen 
deneyim Köy Enstitüleri’nin kuruluşuna kaynaklık 
etmiştir. İleriki yıllarda yönetimleri Köy Enstitüleri 
ile birleştirilecek olan kurslar 1948 yılına kadar her 
yıl açılmış, yaklaşık dokuz bin eğitmen yetiştirmiş-
tir (Altunya 2009). Köy Enstitüsü hareketi; ülkemi-
zin kendi beyin gücü geliştirilerek ve vatansever-
liği örgütlenerek, toplumun ekonomik gücü zayıf 
olan çocuklarının kendi emekleriyle ücretsiz eğitim 
alabilecekleri, kısıtlı imkânlarla da çağdaş eğitimin 
gerçekleşebileceğini, halkın kendi kendini yönet-
mesinin lafla değil, yaşanarak öğrenilip uygulana-
bileceğini kanıtlamıştır (Altunya 2009 ss.24-25).

7. Değerlendirme ve Sonuç

Cumhuriyet ile yeni bir rejime geçilen 
Türkiye’de, hayata geçirilmek istenen projeler 
için eğitimin en etkili araçlardan biri olabileceği 
öngörülmüştür. Devletin eğitim ve öğretime ayır-
dığı bütçenin ihtiyaca cevap verememesi yeni ara-
yışları beraberinde getirmiştir. Yeni Cumhuriyet 
Türkiye’sinde eğitimi, ülkenin tüm alanına yaymak 
hedeflenmiştir. Bu amaçla Köy Enstitüleri modeli 

ortaya konmuştur. Dönemin yetkilileri, köylerde 
verilecek olan eğitimin klasik eğitim sistemiyle 
mümkün olamayacağını, köy hayatının bir bütün 
olarak ele alınması gerektiğini savunmuşlardır. Bu 
sebeple öğretmen ve öğrencilerin kendi ihtiyaçla-
rını kendilerinin karşılayabileceği bir sistem ku-
rulmaya çalışılmıştır. Köy Enstitüleri’nde köyün 
genel hayatının gelişmesi, öğrenciye birden fazla 
meslek öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu misyon ile 
hareket ederek, bu dönemde kurulmuş olan eğitim 
kurumları aracılığıyla bir milletin yeniden doğuşu-
nun gerçekleşmesi umut edilmektedir.

Köy Enstitüleri kurulduğu ve var olduğu dö-
nemde de çok tartışılmış ve bazı tenkitlere maruz 
kalmıştır. Sovyet sosyalist sistemin bazı uygulama-
larından esinlenmiş olması, tek tip insan yetiştir-
meye yönelik ve askeri bir sistem ve disiplin içinde 
eğitimin verilmiş olması, devlet aygıtının merkezi 
otoritesinin tesirinde bir organ olarak görülmüş ol-
ması gibi eleştirilere maruz kalmıştır. İdeolojik bir 
yapılanma içinde olduğu iddia edilmiş olup, tenkit-
ler son dönemlerinde daha da yoğunlaşmıştır. Sert 
eleştirilere maruz kalmasının yanında birçok alanda 
da başarılı bir örnek oluşturmuştur. Aydınlanmacı 
bir neslin ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet dönemi-
nin halka ulaşması ve kendi değerlerini kitlelere 
aktarabilmesi amacında yetişkin insanlar var ol-
muştur. Enstitülerde yetişen öğrenciler kendilerini 
eğitip geliştirdikleri gibi görev yaptıkları köyleri 
de dönüştürme ve geliştirme konusunda önemli bir 
işlev üstlenmişlerdir.

Teorik bilgiye sahip olmaları, içinden çıktıkları 
toplumu (köyü) iyi tanımaları, köylünün ihtiyacı 
olan uygulamaları da iyi bilmeleri sebebiyle Köy 
Enstitüsü, mezunlarını bulundukları bölgede birer 
yerel önder konumuna taşımıştır. Bu durum onla-
rın etki alanını daha da genişletmiştir. Bu sayede 
yerel ile merkez arasında düşünsel bağlar gelişmiş, 
yerelden ulusal boyuta, ulusaldan yerele bir köprü 
oluşmuştur. Merkezle yerel arasında oluşan açık-
lığın kapanmasında ciddi bir rol oynamışlardır. 
Merkezden yerele yerelden merkeze duygu ve bil-
gi akışı hızlanmıştır. Bu çerçevede aydınlanma ve 
uluslaşma hedefinde dönüşüm ve etkileşim de hem 
hızlı hem de daha verimli hale gelmiştir.

Tonguç’un ekibiyle birlikte geliştirdiği Köy 
Enstitüleri eğitim modeli uygulayıcı yönüyle 
de özgün bir anlayışı ve yaklaşımı ifade ediyor. 

Ortaya konan “eğitim seferberliği” sadece teoride 
kalmamış, uygulayıcı karakteri ile farklı bir öğre-
nim modeli oluşturmuştur. Teori ve uygulama iç 
içe geçmiştir. Uygulama becerisi teorik bilgiyle 
bir araya gelince, köylerde halkın da bu programa 
katılımı daha kolay olmuştur. Hayatın olağan akı-
şı içinde, ama üretim odaklı yeni bir çalışma tarzı 
köy halkının da hevesle katılımını sağlamıştır. Bir 
yandan bir sosyalleşme ortamı sağlanırken diğer 
yandan ekonomik değerler de üretilmiştir. Verimsiz 
kırsal alanların üretime açılması, eğitimli bir işgü-
cünün ortaya çıkması ile hem halkın zenginleşmesi 
sağlanmış hem de ülke ekonomisine katkıda bu-
lunulmuştur. 17.000 civarında sayıya ulaşan Köy 
Enstitüleri mezunları köylerdeki bu çalışmaları üç 
kat arttırmayı başarmışlardır.

Tarımsal faaliyetlerde, çeşitli iş ve meslek alan-
larında bu faaliyetler artarken sanatsal alanlarda da 
gelişmeler kaydedilmiştir. Son dönemlerinde sağ-
lık komisyonlarının kurulmasıyla sağlık alanında 
da yetişen Enstitü mezunları olaya farklı bir boyut 
kazandırmışlardır. Gönüllü işbirliği ve imece siste-
minin uygulanmasıyla birçok sorun kolayca aşılır 
olmuştur. Köylünün bulmakta ve ulaşmakta zor-
lanacağı birçok fırsat bu vasıta ile ayağına gitmiş-
tir. Köy çocuklarına yeni kapılar açılmıştır. Diğer 
yandan düşünsel, sanatsal ve edebiyat alanlarında 
ortaya konan faaliyetlerle köylerde yeni bir iklim 
oluşmuş ve yeni bir “köylü aydın” tipine hayat 
vermiştir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında köylü nüfusun çok 
fazla olduğu bir dönemde böyle bir model başarılı 
olmuştur denilebilir. Günümüzde aynı modelin tı-
patıp uygulaması tartışılabilir. Ancak içerik ve yön-
tem olarak güncellenerek yeni bir model üretilebi-
lir. Bu çerçevede boşalan köylerin atıl ve verimsiz 
kalması yerine yeniden canlandırılacak üretime ve 
zenginleşmeye dönük köy modellemeleri de geliş-
tirilebilir. Aynı zamanda, sanat ve kültür ortamının 
geliştirilmesiyle iletişimin ve ulaşım imkânları-
nın da artmasıyla köyler yeniden sosyo-kültürel 
merkezlere de dönüştürülebilir. Kentten köye göç 
başlatılabilir. Kuru ideolojik veya siyasi tartışma-
lar yerine güncel bir model üretiminin dayanak 
noktası yapılıp yapılamayacağı zemininde, Köy 
Enstitüleri’nin yeniden değerlendirilmesinin fay-
dalı olacağı sonucuna varılabilir.
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Harappa ve Mohenjo-Daro: 
İ.Ö. 3300 ve 1200 arasında varlığını sürdürmüş 

İndus Vadisi Uygarlığı’nın yazısı hâlâ tam olarak 
anlaşılamamış olsa da, arkeolojik kazılar gelişkin 
bir şehir planlamacılığına ve kentsel çevre tasarımı 
ile ilgili teknik ve siyasi yöntemlere dikkat çekiyor. 
Binlerce dönümlük arazileri kaplayan Harappa 
(Pakistan’ın Pencap eyaleti) ve Mohenjo-Daro 
(Pakistan’ın Sind eyaleti) ile birlikte bu kültüre 
ait ya da ondan etkilenmiş olarak bilinen yüzler-
ce yerleşim alanı daha var. Uygarlığın nüfusunun 
en parlak döneminde beş milyona eriştiği düşünü-
lüyor. Kalıntılarda yerleşim alanlarıyla yönetim 
merkezleri ve kamu alanlarının etkileşiminin çok 
iyi planlandığı bir kent yapısı gözlemleniyor. Bu 
kentler günümüzden 4500 yıl önce 40.000’e kadar 
insanın barındığı, dikkatle planlanmış cadde ve 
sokaklara, temiz ve atık su kanallarına –hatta ev 
içi su tesisatlarına– ve lüks ürünlerin de satıldığı 
ticaret merkezlerine sahipti. Mühürlü, standartlaş-
tırılmış ağırlık ölçüleri Ortadoğu’ya kadar uzanan 
güçlü ticari bağlantılara işaret ediyor. Harappalılar 
tersane, tahıl ambarları, depolar, tuğla zeminler 
ve sur duvarları ile gelişmiş mimari örnekler ser-

gilemişlerdir. Bu devasa duvarların kentleri sel-
lerden koruduğu ve askeri çatışmaları engellediği 
düşünülmektedir. 

Bunlara rağmen kimi tarihçi ve arkeologlara 
göre belki de İndus Uygarlığı’nın ortaya koyduğu 
en büyük ilerleme, barışçıl ve eşitlikçi düşünce ve 
ideallerdi. Mezopotamya ve Antik Mısır’ın aksine 
İndus Uygarlığı sakinleri çok büyük, anıtsal yapı-
lar inşa etmemişlerdi. Saray ya da tapınakların –
hatta kral, ordu ve rahiplerin– varlığına dair kesin 
bir kanıt bulunmamaktadır. Kazılarda seramik ve 
çeşitli madenlerden yapılmış yetkin zanaat ve sa-

Utopia / Eutopia, “yasalarında, 
yönetiminde ve toplumsal ko-
şullarında ideal bir mükemmel-

liğe sahip yer,” olmaklığı ile mevcut dü-
zene alternatif yaşayış biçimlerinin uygu-
lamaya konulduğu kentlere ilhâm olmuş 
bir kavram. Kaydedilmiş ilk ütopya-toplum 
önerisinin yer aldığı Platon’un Devlet’inden 
çok önceleri bile, insanlık vizyonunu mükem-
melleştirme çabası yolunda elindeki tüm ola-
nakları etkin biçimde kullanmış topluluklara 
ev olmuş kentlere rastlıyoruz. İster manevi 
öğretilerin “tanrısal şehir” hayâline hizmet 
için, ister modern mimarların süper teknolojik 

plânları olarak, isterse de toplum mühendisli-
ği girişimleri adına kurulmuş olsun, bu kent-
lerin bir kısmı hatırı sayılır süreler hayatta 
kaldı. İlk çıkış ütopyası ile varlığını bugün de 
sürdürebilen şehirlerin sayısı pek fazla değil 
ve ister istemez birer toplumsal deney olarak 
hâlâ inşa sürecindeler. Ancak bütün bunlar 
insanlığın mükemmeli inşa etme çabasın-
dan vazgeçeceği anlamına gelmiyor. İnsanlık 
deneyimini iyileştirme çabasına olumlu veya 
olumsuz katkılarıyla, gerçekten inşa edilmiş 
kentlerden bazılarının öyküleri: 

Geçmişten Geleceğe 
Ütopya Kentler

Derleyen: Yaprak Çika Erdoğan 
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nat örnekleri bulunurken çok az silaha rastlanmış-
tır. Şimdiye kadar yüksek duvarlar dışında hiç as-
keri yapı ve çatışma kalıntısı bulunmamıştır. Sanat 
eserlerinde savaş sahnelerinin betimlemelerine 
de rastlanmaz. Harappa ve kardeş kentleri henüz 
tam anlaşılamamış olan nedenlerle terk edildi. Sert 
iklim değişikliklerinin neden olduğu açlık ve sal-
gın hastalıklar ile göçler en güçlü savlar arasında. 
İndus Vadisi Uygarlığı üzerine çalışmalar devam 
etmekte ve yeni bulguların çıkarımları insanlığa 
ışık tutmayı sürdürecek gibi.

Palmanova:
Yıldız şeklinde planlanmış geç dönem 

Rönesans kale kentlerinin bir örneği olarak 1593’te 
Venedikli liderlerce kuruldu. Palmanova’nın kuru-
luş niyetlerinden biri kentin çiftçiler, zanaatkâr-
lar ve tüccarlardan oluşan sakinlerinin toplumda 
eşit ve etkin bir rol sahibi olduğu, kendi kendine 
yeten bir topluluk olmasıydı. Amerikalı Profesör 
Edward Wallace Muir Jr, Palmanova’nın, “hüma-

nist teorisyenlerin kâğıt üzerinde etkileyici olup 
yaşanabilir yerler olmakta pek de başarılı olama-
yan ideal kentlere bir örnek” olduğunu söylemiş-
tir. Kentin kuruluşundaki ana amaçlardan biri de 
Osmanlı ve Avusturya istilâlarına karşı Venedik 
İmparatorluğu’nu savunmaktı. Mükemmele yakın 
bir şehir olmasına karşın yapıldıktan sonra kimse 
orada tecrit hâlde ve istilâlara sürekli açık olarak 
yaşamak istemedi. Palmanova’ya çok geçme-
den askeri personel yerleşti; 1622’de çok sayıda 
affa uğramış eski mahkûmu da sakinlerine kattı. 
Sıkıntılı bir ütopyanın hatırası olan kent bugün bir 
Unesco Dünya Mirası şehri olarak hâlâ ayaktadır 
ve 5400 kişinin evidir.

Royal Arc-et-Senans:
Fransız tuz madenleri yakınındaki Arc-et-

Senans’da endüstriyel bir bölgede bir gün bir üto-
pik kent kuruldu. İşçiler ve aileleri için tasarlanmış 
kentin mimarı, yaşamı boyunca toplulukları etki-
leşim içinde bir arada varoluşa davet eden başka 

kentler de planlamış olan Claude-Nicolas Ledoux 
idi. Binaların yerleşimi tuz çukurları etrafında dai-
relere yayılmıştı. Yerel tuz hasadı 1779’da başladı 
ve neredeyse 200 yıl, 1962’ye kadar devam etti. 
Kent işlevselken katı çalışma koşulları nedeniyle 
topluluğun herhangi bir plana göre işleyemedi-
ği söylenir. Bu çökmüş ütopyanın kalıntıları bu-
gün hâlâ Chaux ormanında bulunuyor ve Unesco 
Dünya Mirası koruma alanları arasında sayılıyor.

Drop City:
Bir “hippi komünü” olarak nitelenebilecek ilk 

yer olan Drop City, ABD’nin Colorado eyaletinin 
kırsal güney kesimindeki 30 dönümlük bir araziye 
1965’te kuruldu. Kent, bazı ilerlemeci film yara-
tıcıları ve sanat öğrencileri tarafından Amerikan 
kapitalizminin ve sömürgeciliğinin etkin bir reddi 

olarak ve eşitlikçi bir varoluşu amaçlayarak inşa 
edildi. Kurucularının niyeti daha önceleri Kansas 
Üniversitesi’nde geliştirdikleri drop-art akımı 
doğrultusunda, yaşayan ve inşası hep süren ve de 
dünyanın her yerinden herkese açık olacak sanat-
sal bir şehir yaratmaktı. Drop City, ünlü fütürist 
mimar ve mühendis Buckminster Fuller’in tasarım 
ilkelerinden ilham alınarak kubbe benzeri yapı-
larla inşa edilmişti. Yapılarda alüminyum içecek 
kutularından araba tavanlarına kadar çeşitli geri 
dönüşüm malzemeleri kullanılmıştı. Derinlikli bir 
hayal olarak başlayıp dünyanın her yerinden hip-
pilerin akınına uğrayan ve motorcu çetelerinin de 
alanda kamp kurmaya başlamasıyla tekinsizleşen 
kentte gerçekleşen bir cinayetle birlikte yolun so-
nunda gelindi. Bir sığır çiftçisi araziyi satın aldı ve 
kubbelerin sonuncusu da 90’larda yıkıldı.

Brasilia:
1700’lerden itibaren Brezilya’nın başkenti Rio 

de Janerio idi. Ama 1800’lerin başında çeşitli güç-
lü yerel kimliklere ve geniş topraklara sahip ülke-
nin daha merkezi bir biçimde yönetilebileceği bir 
başkent için baskılar arttı. 1950’lerde Fransız mi-
mar Le Corbusier ve modernist öğrencileri resme 
girdi ve bu sonunda gerçekleşti. Le Corbusier 20. 
yüzyıl modernizmine hizmet eden bir sürü devasa 
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plan ortaya koymuştu ve gökdelenler ve modern 
teknolojiye güvenen otoyollar ile yaya yollarının 
ayrıştırıldığı mükemmel çağdaş kenti tasarlama 
iddiasındaydı. Bu kent tasarımının insanlığı etkin 
bir sanayi toplumuna yönelteceğini umut ediyor-
du. Le Corbusier’nin düşünce okulu Brasilia’da 
(ve birkaç yerde daha) iyi günlerini bir süre ya-
şadı. Brasilia’yı mimarlar Lucio Costa ve Oscar 
Niemeyer tasarladı. İnşaat 1956’da başladı ve de-
vasa parklar ile kıvrımlı, modern kamu binalarının 
yükseldiği uzun yıllar boyunca sürdü. Şehir, bu-
gün Brezilya’nın dördüncü büyük kentidir. Ancak 
bunun ötesinde kent Le Corbusier’nin hayallerini 
kurduğu yaşayışa erişilen bir yer olamadı. Mimarın 
otomobil aşkı çalışan sınıf için yeterli konut yapı-
lamamasına ve kentin kontrolsüzce büyümesine 
sebep oldu. Bugün Brasilia’nın kuruluş nedenleri 
konuşulduğunda umut ve hayal kırıklığı bir arada 
anılıyor. 

Maharishi Vedic City:
Bu kentin sakinleri mutlaka günde iki kez me-

ditasyon yapıyor. ABD’nin Iowa eyaletindeki şe-
hir 2001’de Maharishi Mahesh Yogi’nin takipçile-
ri tarafından transandantal meditasyon ilkeleri al-
tında kuruldu. Hareket kısmen de, 60’larda Beatles 
tarafından yaratıcısının popülerleştirilmesiyle de 
büyümeyi sürdürmüştü. Şehir, beş kişilik bir kon-
sey tarafından Veda temel alınarak ve ahenk, den-
ge ve doğaya öncelik verilerek yönetiliyor. Kenti 
oluşturan on halkaya yerleştirilmiş birbirinin aynı 
tüm evler güneşin yolunu izleyerek Doğu’ya dö-
nük olarak konumlanmış. Her bir evin merkezinde 
özel olarak sessizliğe ayrılmış bir oda bulunuyor. 
Kentin evren modelinde tasarlanmış kendine ait 
bir rasathanesi, otel ve kaplıcası ve çocuklara tran-

sandantal meditasyon ilkelerinin öğretildiği bir 
devlet okulu bulunuyor. Enerji yenilenebilir kay-
naklardan üretilirken, gıda ihtiyacı yapay gübre ve 
böcek ilaçlarının kullanımının yasak olduğu dev 
çiftliklerce sağlanıyor. İhtiyaç fazlası ürünleri de 
ABD dışı pazarlarda bile alıcı buluyor. Maharishi 
Vedic City sakinleri manevi bir öğretinin ışığında 
kendi kendine yeten refah içinde bir topluluk de-
neyimini yakalamış görünüyor. 

Arcosanti:
Kent, Arizona çölünde 1970’te İtalyan mimar 

Paolo Soleri liderliğindeki bir komüne ev olmak 
üzere kuruldu. Soleri, kentin doğa ve mimarinin 
mükemmelen birlikte var olacağı, on binlerce in-
sanın yaşadığı bir anakente dönüşeceğini hayal 
etti. O zamandan beri binlerce gönüllü ve bazı 
kalıcı sakinler bir kent ile birlikte bir topluluk in-
şası üzerine çalışıyor. Soleri’nin çölde mimarlarla 
özgür zihinleri bir arada yaşatma hayalinin küçük 
bir kısmı gerçekleşmiş oldu. Turizm, çalıştaylar 
ve yerel olarak üretilen seramik ve bronz nesnele-
rin satışıyla kaynak sağlanan ve inşası hâlâ süren 
kentte ilk projenin sadece %4’ü tamamlanabilmiş.

Shenzhen:
Komünist Parti’nin daha muhafazakâr kesi-

mi yabancı kuruluşlarla bazı uzlaşmalara varıp 
bırakınız yapsınlar ekonomisine ulaşmanın yol-
larını plânlamaya başladığında Mao’nun ölümü-
nün üzerinden çok fazla geçmemişti. Böylelikle 
sakin bir kıyı kentini dünyanın gördüğü en bü-
yük sanayi üslerinin yer aldığı, teknoloji, eğitim 
ve ticaret merkezi olacak devasa bir endüstriyel 
anakente dönüştürmeyi hayal ettiler. Oligarkların 

güçlü, modern Çin’in vitrini olacak bu ilk “Özel 
Ekonomik Bölge” için büyük plânları vardı. Bu 
bölgede firmalar vergi ödemedikleri için avantajlı 
duruma geçmiş ve inanılmaz bir hızla buraya akın 
ederek, kentin 15 yılda onlarca katı büyümesine 
yol açmışlardır. Shenzhen şu anda dünyanın en 
büyük imalât üssünün merkezi olarak elektronik 
ve ağır sanayii üretiminin sarsıcı bir miktarından 
sorumlu. Çin’in sıfırdan bir sanayi merkezi yarat-
ma deneyimi bu açıdan başarılı oldu ve Batı dün-
yasının parlak teknolojilerinin önemli bir bölümü 
bu şehrin dev fabrikalarından geliyor. Bedeli ise 
acı bir biçimde büyük bir çevre kirliliği, nüfusun 
daha çoğu için ikinci-sınıf vatandaşlık ve kötü 
çalışma koşullarından ötürü şirketlerin intiharları 
engellemek için pencerelerin altına ağ gerdiği bir 
biçimde ödeniyor. Shenzhen, Çin’in oligarklarına 
ütopik miktarlarda zenginlik sağlamış olsa da fab-
rikalarda çarkları esas döndüren insanlar için öykü 
bambaşka.

Dubai:
Petrol zenginliğinin ve küresel finans sınıfı-

nın serbest oyun bahçesi olma bileşimi ile Dubai 
90’lardan bu yana süratle büyüdü. Emirlikler’in 
mutlak bir monarşi oluşu şehrin durmaksızın inşa 
edilebilmesi anlamına da geliyordu. Şeyh Raşid El 
Maktum, BAE’nin başına geçtiğinde modernlikte 

Le Corbusier’in bile ahiretten imrenerek izleyece-
ği bir kent yaratmak üzere devasa tasarıları var-
dı. Düşük vergi oranları ve yeteri kadar şatafat ile 
dünyanın her yerinin “elitini” kendine çekecek ne-
denler yarattı. Petrol zenginliği konuştu ve Dubai 
hızla dünyanın en büyüğü dâhil olmak üzere birçok 
iri gökdelenle doldu. Serbest ticaret bölgesinde bir 
İnternet Kenti, Medya Kenti, Denizcilik Kenti ile 
dünyanın en büyük kapalı kayak pisti ve özel ta-
sarım adacıklar yapıldı. Dubai’nin iğreti refahının 
acımasız bir aristokrat rejim tarafından yönetilen 
geniş bir köle işgücüne yaslandığı da bir gerçek. 
Kendi toplumlarına gerekli katkıyı yapmaktan ka-
çınarak düşük vergi oranlarıyla iş yapmak üzere 
bu şehri seçen Batı’nın ekonomi büyükleri de ca-
bası. Nüfusuna oranla gezegeni en fazla kirletme 
oranına sahip bu kent, turistleri abartılı uyuştu-
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ne çıkılacağı bir yer” olarak tanımlamıştır. Kentte 
bugün 40’tan fazla ülkeden 2400 insan yaşıyor ve 
düzenli olarak gelen uluslararası ziyaretçilere de 
ev sahipliği yapılıyor. Ana gelir kaynakları tarım 

ve zanaat ürünleri olan kent bir okul ve birkaç 
restorana da sahip. Yasal olarak Hint devletine ait 
olan kentte para kullanılmıyor ve elektrik, eğitim 
ve sağlık hizmetleri de tamamen ücretsiz.

Kaynaklar:
- https://cataphract.wordpress.com/2011/03/24/the-demise-of-utopia-contexts-of-civilizational-collapse-in-

the-bronze-age-indus-valley/
- http://www.wikizero.co 
- http://airshipdaily.com/blog/05282014-utopian-cities
- https://www.iflscience.com/editors-blog/indus-valley-civilization-really-non-violent-egalitarian-utopia/
- https://io9.gizmodo.com/a-civilization-without-war-1595540812
- https://tr.khanacademy.org/humanities/world-history/world-history-beginnings/ancient-india/a/

the-indus-river-valley-civilizations
- https://www.auroville.org/

1 Derleyenin notu: Sri Aurobindo ve Anne integral yoga üzerine konuştukları İngilizce ve Fransızca 
sohbet ve eserlerinde God/ Dieu/Tanrı sözcüğü yerine The Supreme Truth (Yüce Hakikat) ya da The 
Divine (Kutsal) sözcüklerini kullanmışlardır.

rucu madde hükümleriyle karanlık hapishanelere 
tıkmasıyla da ünlü. BAE, ekonomik darboğaz ile 
karşılaşmış olsa da Bahreyn gibi komşularının 
başına gelen isyanlar gibi halk hareketlerini atlat-
mayı başardı. Tabii bunda Suudi Arabistan’ın bu 
türden ayaklanmaları bastırmaya yardım edecek 
ordusunu gönderme teklifi de muhtemelen epey 
etkili oldu. Ancak tarihin rehberli ışığında, tek bir 
öz kaynak tarafından desteklenen, halktan kopuk 
ve nefret dolu monarşilerce yönetilen köle toplum-
ların, temellerinin çürüklüğü nedeniyle pek hayat-
ta kalamadığını görebiliyoruz.

Auroville:
“Anne, 1954’te yeni insanlık toplumunun Yüce 

Hakikat1 altında adil, dengeli, uyumlu ve dina-
mik olması gerektiğini, ancak dünyanın henüz bu 
ideale hazır olmadığını dile getirerek bunu Hayâl 
(The Dream) olarak niteledi. Auroville’in istikrar-
lı biçimde büyüyor olması akıllarında ve yürek-
lerinde aynı ideali taşıyanlara umut veriyor. Bu 
hayal size dokunduğunda aramıza katılmaya çe-
kinmeyin.” Auroville’in gayesinin anlatıldığı res-

mi sitesinden dünyaya böyle sesleniliyor. 1968’de 
Güneydoğu Hindistan’da, Pondichéri yakınların-
da o zamandan sonra The Mother (Anne) diye de 
bilinen manevi rehber Mirra Alfassa tarafından, 
dostu ve “integral yoga” öğretisinin kurucusu Sri 
Aurobindo’nun adına inşa edildikten beri faal olan 
bir kent. Auroville, “yeşil kuşak” denilen ormanlık 
bir dairenin içinde, merkezinde meditasyon odala-
rıyla dolu devasa altın bir kürenin yer aldığı bir ga-
laksi biçiminde tasarlandı. Şehrin fiziksel güzelliği 
ancak onun ideolojik temelleriyle kıyaslanabilir. 
Uyrukları, inançları veya siyasi görüşleri ne olursa 
olsun dünyanın her yerinden barış ve ilerlemeci bir 
uyum içinde yaşamak isteyen insanlar için deney-
sel bir kent olma iddiası ile kuruldu. Kentin amacı, 
insanlık birliğinin gerçekleştirilmesi olarak ortaya 
konmuştur. Günümüzün sorunlarına hız gerektiren 
çözümler için artık tek tek ulus devletlerin yeter-
li olamayacağı ve uluslar-üstü bir büyük insanlık 
toplumu önerisi çıkış noktalarının önemlilerinden-
dir. Anne, kenti, “ruhun gereksinimlerinin ve iler-
leme derdinin, arzular ve tutkuların tatmin edilme-
sinin ve haz ve maddi keyfiyetler arayışının üzeri-
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“Diğer kentleri anlamak istiyorsam, farklılığını kavra-
mak istiyorsam gizli bir ilk kentten yola çıkmak zorundayım.”

- Görünmez Kentler; Italo Calvino

Kent ütopyaları, insanların tarih boyunca kente, yaşama-
ya dair umutlarını, ideallerini ve beklentilerini ifade etmiştir. 
İdeal kent, ideal bir toplumun birlikte yaşamak isteyeceği 
ideal bir mekândır ve zaman içinde değişen yaşam koşulla-
rı, hayat standartları ve beklentileriyle birlikte değişmiş, dö-
nüşmüş ve insanların hayalini kurmaktan hiç vazgeçmediği 
bir olgu olmuştur. Kentsel ütopik projeler kenti ve yaşamı 
değiştirmeyi, ideal dünya düzenini getirmeyi amaçlarlar. 
Bunlara düşsel mimarlık da denebilir ve düşünen toplumlar-
da daha yaygındır. Rasyonalist, akılcı mimarinin en önemli 
kuramcılarından biri olan Walter Gropius 1919’da şunları 
yazar: “Teknik güçlüklere aldırmaksızın fantezi içinde inşa 
edin. Daima insanoğlunun düzenleme gücüne ayak uyduran 
tekniğe kıyasla, fantezi çok daha önemlidir” (Özer). 

Antikçağ ve Ortaçağ 
Ütopyalarında Kent:

Antikçağda ütopyalar, genellikle Platon’a da-
yandırılmakla birlikte Sümer, Mısır, Yunanistan, 
Roma, Çin gibi çok çeşitli kültürlerin efsane ve 
mitlerinde karşımıza çıkar. Bu efsaneler tüm hal-
kın bolluk, refah, bereket içinde yaşayacağı bir 
dünya hayalini ortaya koyarken, mevcut sıkıntı ve 
olumsuzluklara karşı toplumsal tepkileri de ortaya 
koyar. Bu özelliklerle, Platon’un Devlet’i de dâhil 
olmak üzere, Antikçağ ütopyaları, Ortaçağ’da orta-
ya çıkacak ütopyaları etkilemiş ve zamanının çok 
ötesinde fikirleri ifade etmiştir. 

Ortaçağ, Platon’dan neredeyse iki bin yıl sonra 
ütopya kavramının yeniden ortaya çıktığı dönem 
olarak önem taşır. Bu dönemde ütopik kentler, baş-
ta Thomas More’un Ütopya’sı olmak üzere edebi 
eserlerde, resimlerde, tasarımlarda karşımıza çıkar. 

More, eserini 1516 yılında yayımlanmıştır. 
Ütopya, More’un eşitlikçi toplum söylemlerini 
somutlaştıran hayali bir ada olup buradaki kentler 
planlama ve yasal açıdan son derece örgütlüdür 
(More, 1999). 

Tommasso Campanella’nın 1623 yılında yayım-
lanan Güneş Ülkesi (City of the Sun) adlı eserinde 
de geniş bir ovada, yüksek bir tepeye kurulmuş 
olan kent, ortak merkezli yedi halkaya bölünmüş-
tür ve halkalardan her biri yedi gezegenden birinin 
adını taşımaktadır. Tepenin doruğunda dini ve siya-
si erkin mekânı olan yuvarlak bir tapınak yer alır. 
Halkaları birbirinden ayıran surlar koruma işlevi 
yanında eğitsel amaçlı da kullanılmakta; bilgiler 
bu surların üzerine işlenerek kentlilerin belleğine 
kazınmaktadır (Campanella, 2009). Bütünlüklü ve 
kendine yeterli bir varlık olan kent, tüm sanatları 
ve bilimleri fiziken cisimleştirmekte; iyi yaşamın 
oluşturulmasında gereken tüm bilginin kısa, ama 
detaylı bir özetini içermektedir (Kumar, 2005, 
s.28).

Bir din adamı olan Johannes Valentinus 
Andreae, Christianopolis (1619) isimli eserinde 
kendi ideal Hristiyan toplumu hayalini anlatırken 
Rönesans kentinin özelliklerini ortaya koyar. 

Aynı dönemde Francis Bacon, düşüncelerindeki 
ideal toplum düzenini imgesel bir adada yansıttı-
ğı Yeni Atlantis (New Atlantis) eserini yazmıştır 
(1623).

Tasarlanmış Kentler:
Ortaçağ’da, Rönesans ile yaşanan toplumsal, 

kültürel ve bilimsel süreç ve aydınlanma kent ge-
leneğine yansımış ve Antikçağ’daki gibi düzenli 
tasarlanmış kent geleneği devam etmiştir. 

Bu aşamadaki öncüler Leon Batista Alberti 
(1452), Antonio Averlino la Sforzinda (1464) ve 
Leonardo da Vinci olup tümü kuramsal tasarımları 
gerçek hayata geçirmiştir. Sarcey vd. (2003) bu dö-

nemde kentin ister perspektif halinde ister tasarım 
halinde gösterilsin, herhangi bir bina gibi projelen-
dirilebilecek bir nesne haline geldiğini; buna bağlı 
olarak kusursuz bir kent anlayışının da düşünüle-
bilir bir şey olarak görülmeye başlandığını belirt-
mektedir (Yüksel).

Platoncu olan Rönesans kent plancıları, tasarla-
dıkları merkezi ve dairesel kentlerde Devlet’in hi-
yerarşik ve artistokratik düzenini kurmayı amaçla-
mışlardır. Eaton (2002), merkezi ve daireler halinde 
yayılan yapısıyla Rönesans’ın ütopya kentinin, sa-
dece insan toplumunun değil, tüm evrensel düzenin 
mikrokozmosu olduğunu ifade eder. Bu dönemde 

Tarihte Kent
Ütopyaları

Selin Saylağ Erş
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estetik mükemmellik, matematiksel mükemmelli-
ğin bir fonksiyonu olduğundan, katı biçimde ideal 
ölçülere uymuşlar, hümanist mimarlar matematik-
sel ilkeleri kentlere uygulamışlardır (Yüksel).

Kentin bir odak noktası haline gelmesiyle ya-
kın çevresi ile kurduğu ilişkiler de değişmekte ve 
kentteki kurumların, toplumsal yapının yeniden ele 
alınması gerekliliği doğmaktadır. İşte bu noktada 
ideal kent arayışı birdenbire siyasal ve toplumsal 
bir yapıya dönüşür. Artık kentsel yapının edilgen 
bir tarzda toplumun örgütlenme biçimini yansıt-
makla kalmadığı, toplumsal örgütlenmeye de doğ-
rudan etki yaptığı kabul edilmektedir. Bunun so-
nucunda ise tasarım ile ütopya arasındaki ilişkiler 
artmaktadır (Yüksel).

19. Yüzyıl Ütopyalarında 
Kentler:

19. yüzyıla gelindiğinde ütopyalarda düzenli 
kent fikrinden uzaklaşılmıştır. Fishman (2002), 19. 
yüzyılın ilk yarısında, büyük Avrupa kentlerinin ta-
rihsel duvarlarını yıktığını, kendilerini çevreleyen 
kırsal alana doğru hızla ve sağlıksızca genişledik-
lerini belirtmektedir. Londra, Paris, Berlin, New 
York gibi şehirlerin nufusu hızla 4’e, 5’e katlan-
mıştır. Bu dönemdeki ütopyacılar; endüstri devri-
minin beraberinde getirdiği kentlerdeki aşırı nüfus 
artışı, sağlıksız koşullar, eşitsizlik gibi olumsuz-
lukları eleştirerek, hem toplumsal hem de kentsel 
yeni bir kurgu arayışına girmişlerdir. Kent ve doğa 
arasındaki uçurum büyümüş, kentler hem doğadan 
uzak hem de yaşanılmaz bir hal almıştır. Sarcey 
vd. (2003), bu dönemdeki ütopyaların, bir yandan 
kentsel aydınlatma, lağımlar, metro gibi teknik alt-
yapılara tutkun, öte yandan Ortaçağ’a ve anıtlarına 
özlem duyan iki farklı yüzü olduğunu ifade eder 
(Yüksel).

Yaşanan salgın hastalıkardan dolayı en yaygın 
kaygının sağlık olduğu bu dönemin edebi eserle-
rinden biri, Benjamin Ward Richardson tarafından 
kaleme alınan Hygeia’dır (1876). Hygeia, kamusal 
sağlık ilkelerine kesin uyum üzerine temellendiril-
miş bir ideal kenttir. 

Bu dönemi ütopik sosyalistler de etkilemiştir. 
Bunların en önemlileri olan Charles Fourier, Robert 
Owen ve Henri de Saint-Simon, yeni bir toplum-
sal yapılanma kurgularken söylemlerini de tasarım 
unsurlarıyla desteklemişlerdir. Owen ve Fourier, 
ütopik topluluklar yaratmak için ayrıntılı toplum 
ve mimarlık planları üretmişlerdir. Ütopik sosya-
list planlamaya iki konu egemen olmuştur: Kent 
ile kır arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak ve top-
luluğu bir tek büyük “aile” yapısı içine yerleştire-
rek, bireylerin ve ailelerin fiziksel yalıtılmışlığının 
üstesinden gelmek. Tasarımlarının birçoğu, ideal 
kentleri değil, ideal komünleri betimler (Fishman, 
2002, s.120). 

Owen, modelini ABD’de 800 kişilik New 
Harmony Topluluğu ile deneyimleme olana-
ğı bulmuştur. Owen’ın çağdaşı Charles Fourier, 
Endüstriyel ve Bilimsel Anarşiden kitabında, düş-
lediği toplumun kurulması için yapılacak deği-
şimlerin listesini vermiştir. Fourier, fabrikaların 
insanın beden ve ruh sağlığına zararlı olacak bi-
çimde inşa edilişi, kentlerin sokaklarının pisliği, 
hijyenden uzaklığı ve hava almayacak biçimde iç 
içe geçmesini her zaman eleştirmiş, evlerin hava-
dar tarzda, doğayla bütünleşecek ve geleneksel aile 
tarzında değil de ortaklaşa yaşama izin verecek öl-
çekte (falanster olarak) inşa edilmesini istemiştir. 
Phalanstère/falanster, phalange/falanj; bütün be-
den, organize birlik ve stère; konut, ikametgâh an-
lamlarına gelen iki kelimenin birleşiminden türetil-
miştir. Falanj; toprağın, sermayenin ve malzemenin 
hisse senetleriyle temsil edildiği, sermayeye, işe ve 

yeteneğe üç tür kâr payının dağıtıldığı; ortak mül-
kiyete ve harcamaya yer verilmeyen, toplu olarak 
üretimde bulunulan bir birliktir (Akkoyunlu Ertan, 
2004, s.11) (Yüksel).

Sanayi devriminin teknik gelişmeleri de bu dö-
nemdeki ütopyacı söylemleri destekler. Örneğin 
beton teknolojisi bina ve altyapı inşasını daha 
kolay uygulanır hale getirmiştir. Bu döneme ka-
darki çalışmalar geleneksel yapı gereçleriyle ve 
yapım yöntemlerinden yola çıkıp daha çok kent 
örgütlenmesinin biçimsel sorunlarını, kimi za-
man dinsel kaygıları ön planda tutarak tartışmıştır. 
Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla bilimsel yakla-
şımlar öne çıkmış, sanayileşmenin olumsuz etki-
lerini gözleyen yazarlar, düşünürler, mimarlar ve 
tasarımcılar teknolojinin olanakları doğrultusunda 
yeni, ileriye yönelik kestirimler üretmeye koyul-
muşlardır. Bu düşünceler de hem kuramsal çalış-
malara hem de düşsel tasarımlara yansımış, hatta 
kimine temel oluşturmuştur. Sanayileşmenin iler-
lemesi kentlerin büyümesine, insanların yaşama 
ve çalışma koşullarının değişmesine yol açtığı için 
bu yüzyılda üretilen ütopyaların ağırlık noktasını 
da toplumsal eleştiri oluşturmuştur. Kuramların 
hepsi yeni yaşam biçimi ve yeni yaşam biçimi için 
yeni yapay fiziksel çevreler öngörmüşlerdir (Alsaç, 
2007, s.116). Ütopik kent düşüncesi bundan böy-
le geometrik düzenlilikle yetinemeyecek, sanayi 
yüzyılının yeni dinamikleri ve toplumsal kuramları 
doğrultusunda biçimlenecektir (Yüksel).

20. Yüzyıl Ütopyalarında Kent:
20. yüzyıldaki teknik ve bilimsel gelişmeler, 

sosyal dinamikler, çevre sorunları ve hatta savaşlar 
ütopyaları etkilemiş, ütopyalarda niteliksel bir ay-
rışma dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde ütopyanın 
zıttı olan distopya ortaya çıkmış, ekotopya, femi-
nist ütopya, teknolojik, ekolojik-teknolojik ütopya 
terimleri gelişmiştir. Ütopyalardaki ideal kent ge-
leneğinin asıl temsilcisinin mimarlık ve planlama 
olduğu görülür. Mimarlar ve kent plancıları iyi ya-
şamı binalarda, meydan ve sokaklarda gerçekleştir-
meye çalışmışlardır.

Modern mimarlığın sivrilme döneminde (1910-
1933) atbaşı giden iki ana ütopyası vardı. Birincisi, 
endüstriyel üretimin olağanüstü gücünden yararla-

narak toplumu değiştirmek, yaratıcı güçleri serbest 
bırakarak “yeni insan”ı yaratmak idi. İkincisi ise 
mimarlığın, endüstriyel nesne tasarımından şehir-
ciliği de içine alacak geniş bir yelpazede herşeye 
egemen olmasıydı. Dönemin mimarlık akımları bu 
temel anlayışla gelişip ortaya çıktılar (Hasol).

Herbert George Wells, Modern Bir Ütopya’da 
(A Modern Utopia 1905), bilim ve teknolojiyi kul-
lanarak 20. yüzyılın en özgün ve uzağa bakan ütop-
yalarından birini yazmıştır. 

İngiliz asıllı Ebenezer Howard’ın 1898 tarih-
li To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform 
(Yarın: Gerçek Reform İçin Barışçıl Bir Yol) isimli 
eserinde ortaya attığı “Bahçe Kent” ütopyası uzun 
yıllar gündemde kalacak, sadece İngiltere’de değil, 
başka ülkelerde de denenecek bir kent modeli ola-
caktır. Howard, Bahçe Kent’te kırın, doğanın gü-
zelliği, temiz hava, güneş, su, düşük kira gibi avan-
tajları ile kentin toplumsal fırsat, yüksek ücret gibi 
avantajlarını birleştiren yeni bir kent tasarlamıştır. 

Fransız mimar Tony Garnier 1904’te Paris’te bir 
sergiyle modern bir kent ütopyası sunacaktı. İdeal 
kent tasarımı: Cité Industrielle (Endüstriyel Kent). 
Burada naif ütopyacılık kendisini göstermekteydi. 
Ticaret, sanayi, konut alanlarının ayrı ayrı bölge-
lere yerleştirildiği kentte kilise, mahkeme, polis 
merkezi, kışla, cezaevi bulunmayacaktı. Bir ideal 
sosyalist kentte bunlara zaten gereksinim duyulma-
yacaktı (Hasol).
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Fransız asıllı Le Corbusier Modernizm 
Hareketi’nin öncülerinden biridir. I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Paris gibi büyük kentleri dü-
şünerek tasarladığı Çağdaş Kent’i (Contemporary 
City – 1922) adeta günümüz kentlerinin bir öngö-
rüsüdür. Le Corbusier üç milyon nüfuslu ideal ken-
tinde sanayi toplumunun geleceği noktayı ve tek-
nolojik gelişmeyi yansıtmış olup, kent çeperindeki 
saçaklanma, taşıt bağımlılığı, sanayinin fiziksel 
çevreye zarar vermesi ve güvenlik konularına çö-
züm getiren bir tasarım yapmıştır. Tasarımı, ailenin 
mahremiyetini ve özerkliğini korurken, toplumsal 
hizmetleri ve ekonomik unsurları yaymıştır. 

Howard’ın ve Le Corbusier’nin tasarladıkları, 
doğrudan geniş kesimlerce paylaşılan umutlara ve 
kaygılara seslenmekteydi. Özellikle, 19. yüzyıl bü-
yük kentine duyulan yaygın korku ve nefreti; mo-
dern teknolojinin yeni kentsel biçimleri yaratmayı 
olanaklı kıldığı inancını ve kardeşliğe ve özgürlüğe 
ulaşılacak devrimci bir çağ beklentisini yansıtmak-
taydılar (Fishman, 2002). 

20. yüzyılın ortalarına kadar üretilen tasa-
rım ütopyalarından bazıları; William R. Leigh, 
Visionary City (1908); Eugene Henard, Future 

Cities (1910); Antonio Sant’Elia, La Citta Nuova 
(1914); Ludwig Hilberseimer, Vertical City (1924); 
Fritz Lang, Metropolis (1926); Walter Gropius, 
Wohnberg (1928); Frank Lloyd Wright, Broadacre 
City (1934)’dir.

II. Dünya Savaşı’nın ardından, 1950’li yılların 
ortalarında, şehirciler ve mimarlar kentin yayılma-
sının yol açacağı tehlikenin bilincine varmıştır. Bu 
durum, çok sayıda kentsel mega yapı projelerinin 
doğuşuna yol açar. 1960-1970 yıllarının sonlarında 
mega yapısal önerileri taşıyan teknolojik iyimser-
lik yenilgiye uğrar, yeni konular/sorunlar gündeme 
gelir. 1950-1970 yılları arasında geliştirilen tasarım 
ütopyalarından bazıları; Walter Jonas, Intrapolis 
(1958); Paolo Soleri, Mesa City (1959); Kenzo 
Tange Boston Harbor (1959), Tokyo Bay (1960); 
Arata Isozaki, Space City (1960); Archizoom, Non-
Stop City (1969); Stanley Tigerman, Instant City 
(1968); Parent ve Virilio, Bridge Cities (1970)’dir 
(Yüksel).

Ebenezer Howard’ın sanayiciliğe karşı bahçe 
kent hareketi, on dokuzuncu yüzyılın sonunda kent 
ve kırın en iyi taraflarını birleştirmeye çalışmışken, 
Le Corbusier ve Mies van der Rohe gibi yirminci 

yüzyıl modernistleri ise aksine, tüm faaliyetlerin 
sımsıkı bir örgü içinde bütünleştiği kalabalık ve 
yüksek yoğunlukta kentsel mekânlar inşa etmek 
için gelişmiş teknolojiden faydalanmışlardır. 

20. yüzyıl ütopyaları içerisinde şekillenen eko-
lojik ütopyalar, ekolojinin dünya politikasının bir 
parçası haline geldiği 1970’li yıllarda karşımıza 
çıkar. Bu döneme kadar ütopyalarda doğa, akıl sa-
hibi bir varlık olan insanoğlunun amaçlarına hiz-
met edecek bir olgu; vicdani sorumluluk duymadan 
kullanabileceği/tüketebileceği bir kaynak; kentte 
daha sağlıklı, hoş mekânlar yaratmak için kulla-
nılacak bir nesne iken, gerek ekoloji bilimindeki 
gelişmeler gerekse çağdaş kentlerde yaşanan çev-
re sorunları insanları toplumsal, sosyal, ekonomik 
ya da mekânsal ütopyalardan uzaklaştırıp ekolojik 
ütopyalara yönlendirmiştir. Artık insanın doğayla 

uyum içinde, kardeşçe yaşadığı mutlu bir yer hayal 
edilmeye başlanmıştır (Yüksel).

Ekolojik tasarımlar ele alındığında çağımızın en 
büyük ekolojik ütopyalarından birisi Hindistan’da 
tasarlanan ve 1968 yılında hayata geçirilen 
Auroville’dir. Auroville hem ekolojik bir ütopya 
hem de spiritüel bir mekândır. 2000 hektar bü-
yüklüğündeki yerleşimde bugün 35 farklı ülkeden 
1.500 kişi yaşamaktadır (Auroville Foundation, 
2001). 
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Paolo Soleri tarafından tasarlanan Arkosanti 
ilginç ekolojik deneylerden birisi olarak tanımlan-
maktadır. 1970 yılında Arizona’da başlayan bu de-
ney günümüzde de hala devam etmekte, yerleşimin 
uygulanmış bölümlerinde mimarlık, tasarım, tarım, 
eğitim gibi pek çok konuda çalışmalar yapılmak-
tadır. Arkosanti beşbin kişilik bir yerleşme için bir 
anakent modelidir. Soleri, Architecture (mimarlık) 
ve Ecology (ekoloji) kavramlarını birleştirerek 
Archiology kavramını türetmiştir. Yakınlık, yüksek 
yoğunluk, çeşitlilik, kaynakların verimli kullanımı, 
Soleri’nin geliştirdiği “archiology” kuramının ilke-
leridir (Yüksel).

Antikçağ’da ütopik kent toplumsal hiyerarşik 
düzenin mekâna mükemmel bir yansımasıdır ve 
her türlü toplumsal, ekonomik ve siyasi işlevi ye-
rine getirmektedir. Ortaçağ’da kent projelendirile-
bilecek bir nesne haline gelmiş; tasarlanan merke-
zi ve dairesel kentlerle Antikçağ’ın hiyerarşik ve 
aristokratik kentlerinin devamı oluşturulmaya ça-
lışılmıştır. Bu dönemin ütopya kenti, sadece insan 
toplumunun değil, tüm evrensel düzenin mikrokoz-
mosunu temsil etmiştir. Sanayi devrimi ile birlik-
te kent daha kalabalık, daha kirli ve karmaşık bir 
yapıya bürünmüştür. Artık ütopyalardaki kentler 
tüm evrensel düzeni temsil etmeye çalışmamakta, 
yaşanan toplumsal, ekonomik ve fiziksel sorunlara 
çözüm arayışına girmektedir. 19. yüzyıl kentlerine 
ütopik sosyalistler damga vurmuş, yeni bir toplum-
sal sistem, yeni bir örgütlenme ve buna bağlı olarak 
yeni bir mekânsal düzen ortaya çıkarmışlardır. 20. 
yüzyıl, tasarımlardaki ütopyaların çağıdır. Bilim 
ve teknolojideki hızlı devinim ütopyalara da yan-
sımıştır. Ütopyaların çoğunun gerçekliğe döndüğü 
ve gerçekliği daha da yakınlaştıracak teknolojik ve 
bilimsel gelişmelerin yaşandığı günümüzde yeni 
ütopyalar üretmek elbette zordur. Bu nedenle ki-
mileri ütopya devrinin kapandığı, artık distopyalar 
döneminin başladığını söylemektedir. Sacrey vd. 
(2003)’ne göre ise kent ile ütopya arasındaki bağlar 
yeniden kurulmak üzereymiş gibi görünmektedir. 
Ancak geçmişten farklı olarak, artık kâğıt üzerine 
çizilmiş bir kent değil, enformasyonların ve yol 
açtıkları karşılıklı etkileşimlerin maddesiz süreçle-
ri çevresinde örgütlenen bir sistem söz konusudur 
(Yüksel).
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“Dünya üzerindeki cennet vizyonu ne zaman 
cehennem öngörüsüne dönüştü?”

Yirminci yüzyıldan başlayıp günümüze kadar 
uzanan ve gittikçe de yaygınlaşan bir tür olarak 
karşımıza çıkan “distopya” hem edebiyatta hem 
de sinemada kendine sıkı bir yer edinmiş ve hiçbir 
yere gideceğe de benzemiyor. “Ütopya” imgesiyle 
başlayan ve yüzyıllar içerisinde “distopya”ya ev-
rilen bu tür kimi zaman bir hiciv kimi zaman ağır 
bir eleştiri kimi zaman da içinde bulunduğumuz 
dünyaya karşı bir nevi küskünlük edebiyatı olarak 
karşımıza çıkabiliyor. Distopik dünyaların sergi-
lendiği bu eserlerin bir eve dönüş mü yoksa yeni 
bir başlangıç mı olduğunu tartışmadan önce onu 
var eden karşıt terime, yani Ütopyaya bakmakta 
fayda var. Gelin kısa bir yolculuk yapalım ve evri-
mi beraber izleyelim.

Ütopya kelimesinin Yunanca köklerine baktı-

ğımızda “her şeyin iyi olduğu yer” ve yahut “ol-
mayan yer” anlamlarıyla karşılaşıyoruz. Pek çoğu-
muzun bildiği üzere Ütopya terimini literatüre ilk 
kazandıran kişi, daha sonra dostum dediği Kral 8. 
Henry tarafından kafası kesilmek suretiyle idama 
mahkûm edilecek olan Thomas More. 1516 sene-
sinde “Ütopya” isimli eserini kaleme aldığında or-
taya attığı bir “mükemmelik” düşüncesi yoktu. O 
sadece gerçekte var olan toplumdan daha iyi olanı 
ve hatta var olmayan bir sistemi anlattığı spekü-
latif bir söylemdi. Onun için bu toplumu var eden 
insanın ta kendisiydi ve bu yarattığı var olmayan 
toplum da insanlar içindi. More burada ne edebi 
bir tür yaratma gayesinde ne de bilimkurgunun ica-
dına destek olma derdindeydi. Toplum nasıl farklı 
örgütlenebilir sorusunun cevabını ararken yaptığı 
gözlemleri yazmış ve değiştirilebilecek  yönlerini 
hayal etmişti. Toplumu hayal ürünü bir esere konu 
ederken onun tüm gerçekliğini alaşağı etmiş ve bir 
imge yaratmıştı. Thomas More’un başlattığı bu 
oyunda aslında gerçekten uzak bir toplum imge-
lendiği için ortada eleştirileceği bir durum da kal-
mıyordu. Ütopya aslında var olmayanı anlatıyor 

Ütopya’dan Distopya’ya
Dönüşürken...
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bu yüzden de gerçeklik sınırlarımızı pek fazla ih-
lal etmiyordu. Peki okurunu bu gerçekte olmayan 
ama hayal edilen yere davet ediyor muydu? Evet. 
Bu davet okurun gerçeklikle olan bağını zedeliyor 
muydu? Ona da evet. Aslında Ütopya yazarının ye-
gâne amacı bir hiciv yazmak ve içinde bulunduğu 
toplumu eleştirmek iken, farkına varmadan okuru 
geleceğe davet ediyordu. Francis Bacon 1627’de 
yazdığı “Yeni Atlantis” isimli eserinde ilk hakiki 
bilimsel ütopyayı yazmıştı. Kitabındaki kurgusal 
“Ben Salem” ise onun toplumu mükemmelleştir-
mek için kullandığı hem de düzenin nasıl olması 
gerektiğini örneklediği bir bilim adasıydı. Aradan 
yüzyıllar geçti, ne yazın ne de felsefe bu ütopyacı 
umudu unutmadı. Locke, Hume ve sonrasında ise 
Pope, Swift gibi aydınlar yazılarını hiciv üzerine 
temellendirmeye devam ettiler ve böylece ortaya 
bir tür hicvi ütopya çıktı. Tarih Marx ve Engels’e 
kadar vardığında her ikisinin de geleceği işaret 
eden düşünceleri, özgürlüğe dair umut vaat etme-
leri onları da birer Ütopyacı olarak adlandırmamız 
için yeterliydi. Kavramlar tartışmaya sunuldu, 
kimileri onları anti-ütopyacı olarak değerlendirdi 
oysa onların yaptığı ütopik bir gelecek sunarken 
aynı zamanda buna ulaşabileceğimiz yolları da ta-
rif etmekti. Ütopya bir kez daha evrime girmişti 
çünkü tarih sadece insanların değil, kavramların 
da büyüme ve gelişme süreciydi. Peki ütopya de-
diğimiz şey bize geleceği gösteren toz pembe bir 
inanç mıydı? Tabii ki hayır. On sekizinci yüzyıl-
la birlikte, icatlar da art arda gelmeye başlamış-
tı. Ütopyalar ise geleceği gösterirken bilimsel ve 
teknolojik ilerlemeyi de göz önünde bulunduruyor 
ve ortaya spekülatif metinler çıkıyordu. Toplumu 
yeniden örgütlemeyi önerirken, içine teknolojik 
ve biyolojik gelişmeler de serpiştiriyordu. Ne var 
ki romanların çoğunda yazar tüm bunları gösterip 
daha sonra da bunların gereksiz olduğunu savu-
nuyor ve gerçekliğe dönüyordu. Swift’in 1726’da 
yazdığı Güliver’in Gezileri isimli romanı bu red-
dedişe örnek teşkil eder. Böylece Ütopya kavramı, 
anti-ütopyaya evrildi ve olumlu dinamiğini kay-
betti. Metinler, bu dünyaların insanı mahvedeceği-
ni anlatmaya başlamıştı.

1868’e geldiğimizde ise John Stuart Mill, 
“ütopya yaşama geçirilemeyecek kadar iyiyse 
demek ki tersi de distopyadır, yani yaşama geçi-
rilemeyecek kadar kötü” diyerek ilk kez distopya 

terimini kullanır. Şimdiye kadar “kakatopya” söz-
cüğü kullanılırken Yunanca “kötü” anlamına gelen 
“dys” takısı eklenerek, Distopya sözcüğü literatüre 
dâhil edilir. Distopya ise gerçek görevinin başına 
geçer, insanın ideal bir toplum kurması olanaksız-
dır, bu yüzden iyi bir toplumun inşası için çalış-
malıdır. Distopik metinlerin ortak misyonu totali-
ter hükümetleri eleştirmek, bilimsel ve teknolojik 
ilerlemelerin zararlarını gösterebilmek, iyilik ve 
insaniyet kaybolduğunda ne kadar çirkin bir dün-
yaya dönüştüğümüzü kanıtlamaktır.

Rus yazar Yevgeni Zamyatin 1921’de “Biz” 
isimli eserini yazar, insanların şeffaf camlar ardın-
da yaşadığı, kendilerine ait bir isimleri bile olma-
yan sadece numaralarla adlandırılan bireylerden 
bahseder. Daha sonra 1932’de Aldous Huxley bizi 
“Cesur Yeni Dünya”sı ile tanıştırır. Embriyoların 
cam fanuslarda yetiştirildiği, şartlandırma tekniği 
ile eğitildiği ve Soma içip kendilerini mutlu his-
settikleri bu toplumda mutsuzluk yazar tarafından 
kasıtlı olarak tamamen elimine edilmiştir. 1949’da 
yazdığı “1984” romanıyla da George Orwell dis-
topik kanona görkemli bir giriş yapar. Her şey ku-
rallar dâhilindedir, birileri bizi devamlı izliyordur.

İşte yirminci yüzyılın ortalarında yüzyıllar 
boyu beri gelen ve zıddıyla var olan ütopya kay-
bolur ve cennet vizyonu cehenneme dönüşür. Peki 
gerçekten dönüşür mü? Biz Thomas More’un ve 
Francis Bacon’ın ütopyası değil miyiz? Eğer on-
ların geleceği bizsek bahsettikleri tüm “ideal” 
toplum çeşitlemeleri de “totaliter” ve “distopyacı” 
mıdır? Gregory Claeys bir makalesinde bu konuya 
şöyle açıklık getirir:

“Tıpkı bir kişinin terörist dediğine öbürünün 
özgürlük savaşçısı demesi gibi, bu argümanın 
içinde de bir kişinin ütopyası bir diğerinin distop-
yası olduğunu düşündüren bir şey var kuşkusuz” 
(Cambridge Edebiyat Araştırmaları, Claeys, 157).

Burada gerçekten de bahsettiğimiz “dönüş” ger-
çekleşmiş midir bunu okura bırakıp biz Distopya 
edebiyatı üzerine konuşmaya devam edelim.

Tıpkı yıllar önce Mary Shelley’nin Frankenstein 
ile yeni bir “insan” yaratması gibi, yazarlar yeni 
ırklar ve insanlar yaratmaya ve insanın ne olduğu-
nu sorgulamaya başlamıştır –hatta belki de yeni-
den tanımlamaya…

Örneklemek gerekirse, “Cesur Yeni Dünya” 

romanında cam fanuslarda yetiştirilen embriyo-
lara Alpha, Epsilon, Delta gibi isimler verilir. 
Oksijenleri az tutulan Epsilonlar entelektüel zekâ-
ları olmayan ve sadece fiziksel işlerde çalışmak 
için yetiştirilen bir ırktır. Alphalar ise yönetici sta-
tüsünde yetiştirilen kalifiye insanlardır. Uykuda 
hipnoz ve koşullandırma metotlarıyla yetiştirilen 
bu insanlarda aile bağı, evlilik, hamilelik, aşk ve 
din gibi kavramlar tamamen yok edilmiş ve seri 
üretimin eseri olmuşlardır. Geniş bir çerçeveden 
baktığınızda insanlar mutludur ama kamerayı 
biraz yaklaştırdığınızda “mutluluk nedir?” soru-
sunun spekülatif cevaplarından başlayarak ka-
çınılmaz kaderin ve baskıcılığın şiddetinden de 
bahsedilebilir.

Margaret Atwood da önemli Distopya yazarla-
rından biridir. Her ne kadar kendisine bahşedilen 
“Bilim Kurgu” ödülünü alırken yazdığı eserle-
rin “spekülatif kurmaca” olduğunu söylese de ya-
rattığı alternatif dünyalarda kullandığı şiddet içe-
ren baskıcı yönetim biçimleri onu Distopya yazarı 
yaftasından kurtaramaz.

“Damızlık Kızın Öyküsü” isimli kitabında do-
ğurgan kadınların toplatılıp, doğurganlıklarını yi-
tirmiş kadınların yaşadığı evlerde damızlık olarak 
kullanılmalarını konu alır. Her yerde gözlemciler 
ve ispiyoncular kol gezer, sokaklar silahlı askerler-
le doludur ve her an siyah bir kamyon tarafından 
götürülme riskiniz vardır.

Yine Margaret Atwood’un “Antilop Ve Flurya” 
olarak dilimize çevrilmiş olan “Oryx and Crake” 
romanında da ölümcül bir virüsün yayılması sonu-
cu soyu tükenen insanlığı ve dünya üzerinde şans 
eseri kalan tek insan olan Jimmy’nin hikâyesini 
anlatır. Jimmy laboratuvar ortamında üretilmiş bir 
grup insanımsı yaratıkla yaşamaya mahkûmdur 
ve hafızası, elinde kalan tek umududur. Roman 
distopyadan sıyrılıp insanlığın soyu tükendikten 
sonraki dünyayı anlatan “Post-apokaliptik” türe 
yaklaşır.

George Orwell’in ünlü romanı “1984”te ise 
gerçeğin saklandığı bir korku imparatorluğu hâ-
kimdir. Orwell; geleceğin kötü olacağını düşü-
nerek kendi geleceğini tasarlamış, tasarlarken de 
tarihin yeniden yazılması, dilin öldürülüp yeniden 
kurulması, belleğin silinip yeniden inşa edilmesi, 
kolonileştirme gibi mevzulara değinir. Herkesi bir 

yalana inandırırsan artık o yalan olmaktan çıkıp 
yeni gerçek olur. Birisi tarafından izlenme, haki-
katin değiştirilmesi, güce tapma ve bireyselliği sil-
mek romanın temel izleklerindendir.

Anthony Burgess’in “Otomatik Portakal” isim-
li romanı da gelecekteki totaliter bir devlette geçer. 
Bireye ait her şeyin yok edildiği bir yerde ortaya 
çıkan en ufak bir düşünce pırıltısı kirli bile olsa öz-
gür iradeyi temsil eder. Sadistliğin haz öğesi ola-
rak kullanıldığı romanda Ludovico tekniğiyle suç 
refleksi öldürülmeye çalışılır. Suçlu toplum mu 
yoksa birey mi sorusunu bize sorduran romanda 
yüksek kültüre sahip olanın zayıf ve değersiz olanı 
ezmesi gibi temel izlekler de kullanılmıştır.

Tüm bu romanları göz önünde bulundurdu-
ğumuzda her bir yazarın kucağımıza birer soru 
bıraktığını ve soruların da kesin cevaplara sahip 
olmadığını göreceksiniz. Huxley, bilimi yerden 
yere vurup, soylu vahşiyi göklere mi çıkarıyordu? 
Maddiyatçı hedonizmi eleştiriyor mu yoksa övü-
yor muydu? Tektipleştirmek bilim adına olumlu 
bir gelişme miydi? Istırap çekme sonunda kaza-
nılanın önemini mi yoksa kimyasal uyuşturmanın 
önemini mi vurguluyordu? Aşkı, tekeşliliği ve ev-
liliği mi yoksa cinselliğin özgürce yaşandığı bir 
toplumu mu arıyordu? Din dogmalarından sıyrıl-
manın insanı özgürleştirdiğini mi yoksa boşlukta 
sallandırdığını mı düşünüyordu?

Moderniteyi eleştiriyor mu yoksa sahip mi çıkı-
yordu? Orwell ise Huxley’den daha kaba, acımasız 
ve şiddet dolu bir dünya portresi çizerken Hitler’i 
ve benzer totaliter hükümetleri mi eleştiriyor yok-
sa sadece yirminci yüzyıl dehşetini mi gözler önü-
ne seriyordu?

Hafızaların silindiği, insana dair tüm duygula-
rın elimine edildiği, bilimin dünyayı ele geçirdiği, 
insanların tüm insan özelliklerinden sıyrılıp robot-
larla bile aşk yaşadığı, mutluluğun, ahlakın ve eti-
ğin ne olduğunun sorgulandığı bu romanlarda artık 
1800’lerde yazılmış Ütopik kavramlardan en ufak 
bir kırıntı bile görünmüyor. Sadece dinin, toplu-
mun ve yönetim biçimlerinin sorgulandığı ilk dö-
nem romanlarından farklı olarak artık teknolojinin 
yok ettiği insanlık üzerinde duruluyor. Yazarların 
bizim için öngördüğü distopik gelecek gerçekten 
de bizi bekleyen gelecek mi bunu uzun bir süre 
daha düşünmeye devam edeceğiz gibi duruyor.
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Toplumsal ütopyalar, insanın zengin hayal 
gücünün ürünleri ama bu ürünler yaşanan somut 
koşullardan hızını alıyor. Bilim ve teknolojideki 
gelişmelerin bizlere kolaylıklar sağladığı yadsına-
maz bir gerçek. Fakat insanın daha mutlu, insanca 
yaşama koşullarına sahip olması için kullanılaca-
ğı gibi kontrolden çıkarak insanoğlunun doymaz 
hırslarına araç haline gelmesi de öngörülebilir. 
Bu durum bence iki ana yönde ütopik tasarımlar 
doğuruyor.

Galiba önce olumlu görünen tasarıma bir örnek 
versem iyi olacak. 

İnternette milyonlarca insanın izlediği Zeitgeist 
belgeselleri, alternatif olarak paranın olmadığı 
yeni bir dünya düzenini ortaya atıyor. Alternatif 
dünya arayışında olanlar, “Venüs Projesi” olarak 
adlandırdıkları deneysel bir dünya oluşumunu ön-
görüyorlar. Bu projeyi savunanlar; parasal düzenin 
tüm insanlığı hapsettiğinin, büyük şirketlerin ve 
bankaların da bu sisteme yardım ettiğinin altını 
çizmekteler. Bu projeyi savunlar, alternatif bir sis-
tem ortaya koymaktalar. “Venüs Projesi” sistemine 
göre yeni dünyanın özgür vatandaşları, bilgisayar-
larla yönetilen, kaynakların eşit paylaşıldığı çevre 
dostu kentlerde yaşıyor, kişisel uçaklar ve sürücü-
süz otomobillerle dolaşıyor. Belgeselin yapımcısı 
Peter Josephs ve Venüs Projesi’nin fikir babası 
ünlü fütürist John Frasko’ya göre, dünyadaki tüm 
sorunların temelinde para yatıyor. Para ortadan 
kalkar ve dünyadaki tüm hizmetlerle mallar, yani 
ekonomik kaynaklar eşit olarak dağılırsa, barış or-

tamı oluşur. İkili, buna “Kaynak Bazlı Ekonomi” 
adını veriyor. 

Venüs Projesi’nin öngördüğü şehirlerin özel-
liği, Sibernetik Yönetim… Şehir; merkezdeki bu 
yapay zekâ ile yönetiliyor. Buna göre, şehirlerin 
ulaşım, tarım, temizlik gibi tüm alt ve üst yapı yö-
netimi büyük bir bilgisayara bağlı. Örneğin, tarım 
bölgesinde toprağın sulanması, gelecek günlerde 
beklenen yağmur miktarı, topraktaki nem oranı ve 
daha birçok jeolojik bilgi analiz edilerek alınıyor. 
Ulaşım ise, araçlardaki ve yollardaki sensörler 
yardımıyla denetleniyor.

İnsan yaşamı için gereken giyim, beslenme, 
ulaşım, barınma, sağlık hizmetleri gibi gereksi-
nimler, teknoloji tarafından sağlanır. Buna tü-
kenmeyen, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi enerji 
kaynakları eklendiğinde, ortaya yetkin bir toplum 
modeli çıkıyor. Kaynaklar eşit dağılacağı, enerji 
de tükenmeyeceği için insanlarda parasal düzenin 
yarattığı rekabet ve hırs duygusu ortadan kalkıyor. 
Böylece insanlar rekabet ya da para, şöhret ya da 
güç peşinde değil de, kişisel rüyalarının peşinde 
koşuyor. 

Para kazanma veya borç ödeme derdi ortadan 
kalkacağından, aynı malı üreten onlarca fabrika 
da yok. Bir malı en kaliteli şekilde üreten birkaç 
fabrika tüm talebe yetebiliyor. Para olmayınca 
bankacılık, sigorta, reklam, yatırım sektörleri de 
bulunmuyor.

Alışveriş merkezlerinde alışveriş isteğe göre 

gerçekleşiyor, paraya göre değil. İsteyen, istediği 
şeyi, istediği zaman mağazaya girip alabiliyor.

Önceden tamamen çevre dostu olarak inşa edi-
len evler, istenen yere monte edilebilecek. Evlerin 
güneşe bakan pencereleri, güneş enerjisi üretimin-
de kullanılacak. Her biri 1,6 kilometre yüksekli-
ğindeki gökdelenlerde binlerce insan yaşayacak. 
Böylece kentlerde daha çok alan, ortak yaşam ala-
nı olarak ayrılabilecek.

Tek ve güçlü bir lokomotifin çektiği vagon-
lar, istenildiği zaman yukarı veya aşağı hareket 
edebilecek. Tren yolları katlı olacak, böylece, bir 
istasyona gelindiğinde, bir vagon otomatik bi-
çimde aşağı inebilecek ve diğer bir lokomotife 
eklenebilecek.

Otomobiller, manyetik yükselme prensibi ve 
elektrik ile çalışacaklar. Şoför olmayacak, yolcu-
ların sadece nereye gideceklerini sesli olarak söy-
lemeleri yeterli olacak. Her birinde sensör olacağı 
için, takip mesafesi sabit kalacak. 

Şehirler çember şeklinde inşa edilecek. Şehrin 
göbeğinde kreş, eğitim merkezleri ve iletişim mer-
kezleri olacak. Çevredeki tarlalarda organik tarım 
yapılacak. Güneş ışığının bu bölgelere daha rahat 
gelmesi için binalar saydam olacak. 

Kısaca bazı özelliklerini aktarmaya çalıştığım 
proje bana Thomas More’un Ütopya Adası’nı ha-
tırlattı. More’un adasında teknoloji, yaşama bu 
denli damgasını vurmuyor elbette. Ütopyalar yaşa-
nılan ve kaleme alındıkları devrin baskın özellik-
lerini yansıtıyorlar. Ders verdiğim kolejde, Ütopya 
Adası üzerinde konuşurken bir öğrencim, bu top-
lum düzenini hiç de arzu edilir bulmadı ve böyle 
bir toplumsal düzende yaşamak istemeyeceğini 
ifade etti. Rekabetin ve çeşitliliğin, mücadelenin, 
daha çok şeylere sahip olma olanağının olmadığı 
bir düzeni hiç de çekici bulmadı. Birinin ütopyası 
diğerinin distopyası olabiliyor.

Diğer taraftan günümüzde yapılan bazı araş-
tırmalar bana distopyaların hiç de hayal ürünü ol-
madığını düşündürüyor. Bundan yıllar evvel, öğ-
rencilerime aktarmak üzere kestiğim bir yazıdaki 
bilgileri paylaşmak istiyorum. Bir öğle yemeğinde 
bir bilim kadınının öngörüleri ile ilgili bir sohbet 
bu… Aynen aktarıyorum:

“Bilindiği gibi gezegenin tamamında çeşit-
li üçkâğıtçılarla, işbirlikçi iktidar destekçileriyle 

ve sayısız başka manivelayla yakın bir gelecekte 
tarımsal üretimin tamamı dev uluslararası tarım 
tekellerinin hâkimiyetine geçirilmeye çalışılıyor. 
Doymak bilmez kâr ve hegemonya güdüsüyle 
genetiği değiştirilmiş ürünler ile ilişkili bilgiler, 
araştırma sonuçları hep “ticari sır” içerdiği ne-
deniyle gizli tutuluyor, zaten patent yasaları da bu 
durumu destekliyor. Sonuç olarak bu ürünlerin, 
kısa veya uzun vadede, insanlık üzerinde ne gibi 
etkilerinin olduğunu bilmiyoruz. Ama bu kadar 
“sıkı korunan” bilgilerin iyi ve olumlu sonuçlar 
içerdiğini düşünmek zor. Benim kanımca devasa 
bir köle ordusu yaratmak istiyorlar, yaşamak için 
gereken en az oranla beslenen, sadece küçük bir 
azınlık için çalışan, onların ihtiyaçları için gerekli 
malları üreten devasa bir köle topluluğu. Çeşitli 
genetik uygulamalarla, genetiği değiştirilmiş vi-
rüslerle akli melekelerinin bir kısmını yitirmiş 
olacaklar, durum tespiti yapamayacaklar. İçinde 
bulundukları vaziyeti doğal ve verili bir durum 
olarak algılayacaklar. Hatta buna dair ritüeller 
geliştirecekler.” 

Bu noktada masadaki diğer kişilerden bazıları 
soruyorlar: Bu vaziyete gelene kadar hiç kimse mi 
başkaldırmayacak? 

Bilim insanımız hemen cevap veriyor: “Bu 
tipte muhalif davranışlar ya da kalkışmalar, bun-
ları gerçekleştirenlerin genetik yapısına göre dav-
ranabilen ve laboratuvarlarda geliştirilmiş süper 
akıllı virüslerin saldırısına uğrayacak ve tedavisi 
imkânsız ağır salgın hastalıklarla yok olacaklar. 
Bu plan, aslında iki aşamalı… İkinci aşama, kök 
hücre çalışmalarıyla alakalı. Kök hücreler sayesin-
de ölümsüzlüğe ulaşmak istiyorlar. Sonsuz hırsın 
vardığı nihai aşama olarak hiç ölmeyeceğini dü-
şünen Roma imparatorları gibi yaşamak istiyorlar. 
Dünyanın büyük bir bölümü devasa plantasyonla-
ra dönüşmüş olacak, onlar ise yarattıkları zenginli-
ğin kendilerine ölümsüzlük sağlaması gerektiğine 
inanacak ve bunu hak ettiklerini iddia edecekler.”

Sizi bilemem ama ben sürekli inkişaf eden ruh 
hastalarıyla karşı karşıya kalmışım gibi hissettim. 
Dünyanın geleceğinin karanlık görünümü, belki 
de bilim ve insanlık arasındaki ilişkiyi, ölümsüz-
lük ve sonsuz hırsın bu konuya olan direkt tema-
sının doğurabileceği korkunç ihtimaller zihnime 
üşüşüyor.

Günümüzden 
Geleceğe Dönük 
Projeksiyonlar

Saliha Özcan
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İyiliğin, güzelliğin, doğruluğun arzulan-
ması ve ona erişilememesi ironik bir 
durumdur. Bu ironik varoluşu Yok-Yer 

Hanım ve Mükemmel Efendi’nin izdivacı ola-
rak hayal edebiliriz. Acaba bu ilişkiyi tarif ede-
cek olsak hangi özellikleri öne çıkardı?

İsimden başlayalım öncelikle. Bilindiği gibi 
kadim Yunancada ou-topos, “olmayan yer” ya da 
“yok yer” demektir, ou-topos harflerin cilveli oyu-
nu sayesinde eu-topos ile evlenir, yani “güzel yer” 
olarak karşımıza çıkar. Olmayan yer ve mükem-
mel ilişkiden doğan ütopya bir nevi cennet tasav-
vurudur, Âdem baba ile ve Havva anamızın dün-
yaya düşüşü de bu hikâyeye dâhildir. Belki de bu 
yüzden insanoğlu ütopyalar kadar distopyalara da 
meraklıdır.

Çelişiktir. Toplumların homojen olmaması, in-
sanların farklı farklı varoluşları ve birbiriyle çatı-
şan isteklerinin olması çelişkiyi besler. Çünkü aynı 
anda herkesi mutlu etmek olası değildir. 

Mekânsaldır. Genellikle bir yerdir, cennet 
bahçesi, şehir, ülke ya da bir ada... Thomas More 
1516’da Ütopya’yı yazarken Güney Amerika’da 
bir ada hayal etmiştir. Francis Bacon tarafından ka-
leme alınan Yeni Atlantis ise ideal toplumu anlatır. 

Politiktir. Kimi yorumlara göre Bacon’un Yeni 
Atlantis tasarımı Amerika’nın keşfinden sonraki 
zamanları konu edinerek yeni kıtada İngiltere ta-
rafından kurulacak sömürgelerin nasıl olması ge-

rektiğini hayal eder. Fârâbî ise idealize ettiği dün-
yada erdemli bir şehir düşlemiştir. İdeal Devlet, 
El-Medinetü’l-Fazıla ya da Fazilet Şehri’dir. Bu 
şehirde insanlar yardımlaşarak bir arada yaşamalı-
dır. Sağlıklı bir organizmada bütün organlar nasıl 
uyumlu bir şekilde çalışıyorsa, toplum da böyle ol-
malıdır. Devlet yöneticileri ise, bedenen ve ruhen 
sağlıklı, erdemli, öğrenmeye açık ve imanlı olma-
lıdır. Campanella’ın Güneş Ülkesi adlı yapıtı ise 
Fârâbî’nin tam aksine hükümdarın filozof ve laik 
olması gerektiğini vurgular; Campanella’nın ese-
rinde özel mülkiyetin ve ben olgusunun tamamen 
ortadan kaldırıldığı bir dünya vardır, insanların ne 
kendine ait ne evleri ne de başka bir şeyleri vardır.  
Aziz Augustinus’un De Civitate Dei adlı eserin-
de Tanrı’nın şehri ile şeytani şehir arasında ebedi 
bir gerilim vardır, bu gerilim Katoliklik içindeki 
ütopyacılık için bir dönüm noktasıdır. Tanrı’nın 
şehri, iyiliğin ve kontrol altına alınmış bir nefsin 
temsili iken şeytani şehir ise kötücüllüğün, aşırılı-
ğın, dizginlenmeyen arzuların temsilidir. Bu düa-
list tasarım, iyi ile kötünün ilâhi savaşı formatın-
da geçmişten bugüne dek varlığını korumuş, hatta 
Hollywood film endüstrisi başta olmak üzere tüm 
edebi senaryoların vazgeçilmez izleği olmuştur.

Sistemik bir tasarımdır. Bu açıdan ütopyanın en 
parlak devrinin 19. yüzyıl olması tesadüf sayılmaz. 
Bu dönemde yayıncılık kolaylaşmış; kapitalist sa-
nayileşmenin etkilerini yaşayan kentlilik bilinci 
kendi antitezini üretmiştir. Pastoral ve doğal ya-

Yok-Yer Hanım ve 
Mükemmel Efendi’nin 
Kuyruklu Yıldız Altında İzdivacı
Sezgi Durgun Özkan 
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şama dönüş, doğa ile uyum içinde yeni yaşam ta-
sarımları bu tasarımların ana eksenini oluşturmuş-
tur. Endüstriyel şehirlerden tamamen kurtulmak 
ya da doğayı takip eden sistemler üreten kentsel 
mekânlar yaratmak en önemli hedef haline gel-
miştir. Edward Bellamy’nin Geriye Bakmak adlı 
ütopyasının ardından bir ütopya furyası başlamış, 
19. yüzyıl ütopya çağına dönüşmüştür. St. Simon 
(1760-1825), Fourier (1772-1837) ve Owen (1771-
1858) gibi büyük ütopyacıların yükselişe geçtiği 
bu dönem ana amaç sosyalizmi yaşamak ve ya-
şatmaktır. Buna karşılık ABD’de din hâlâ merkezi 
önemini korurken, İngiliz ütopyalarında dinin etki-
si azalmıştır. Kadın hakları ikinci önemli tema ol-
maya başlamıştır. H. G. Wells’in Zaman Makinası 
ütopyalar için bir milattır. Bu eser yayımladıktan 
sonra, yani 1895’ten sonra, bilimkurgu, ütopyalar 
için temel bir biçime dönüşmüştür.

Castoriadis’e göre 1 Batı Avrupa’daki siyasi 
düşüncenin canlanması ile radikal ütopya üretimi 
doğru orantılı bir şekilde artış gösterir. Bir bakıma 
siyasi idealler ütopyalardan doğmuştur. Bu sayede 
Platon’dan Rousseau’ya kadar siyaset felsefesi ge-
leneğinde paideia yani eğitim felsefesi başrolü oy-
namıştır. Bireylerin kendi potansiyellerinin açığa 
çıkarılıp her bireyin kendi iyisine ulaşma yolunda 
eğitilmesi “ortak iyi” ye hizmet eden bir yol olarak 
görülmüştür.

Görülüyor ki yazımızın başında Yok-Yer Hanım 
ve Mükemmel Bey’in izdivacı olarak adlandırdığı-
mız ütopya, fırtınalı bir varoluş hali. Her kültürde 
ve coğrafyada kendi macerasını yaşayan bir iliş-
ki... Bu bağın en temel direği de kurumların insan 
yapısı olduğu varsayımı olmalı. Çünkü kurumlar 
nihai ve zorunlu yapılar değildir, olumsaldır, her 
şey başka türlü de olabilir. Max Weber’in kurumlar 
sosyolojisinde tespit ettiği gibi insanlar belirli bir 
şekilde davrandıkları için kurumlar da o davranış 
kalıplarına göre şekillenir. Kurumlar toplumların 
ürettiği kalıpların cisimleşmiş halidir. Bu mantığa 
göre kurumlar insanların yaşamlarını beslemezler, 
sadece düzenler, insanlar ise kurumları besler, ya-
ratır ve üretirler. Toplumların davranış kalıpları ve 
ürettiği değerler zamanla siyasi kurumlara dönüşür. 

Weberyen yaklaşımı benimsersek şunu iddia 

1 Cornelius Castoriadis,”Power, Politics, Autonomy”, Philosophy, 
Politics, Autonomy: Essays in Political Philosophy (New York: 
Oxford Univerity Press) 1991, ss. 161-162.

edebiliriz: Ütopya bir ideal tiptir. 2 Bireylere ve 
toplumlara kendi dönüştürücü gücünü anımsatır. 
İşleyişin pasif bir üyesi olmadığını, sistemi bizzat 
kendisinin ürettiğini fark ettirir ve harekete geçirir. 
İyinin gücü bulaşıcıdır ve cazibelidir. Dolayısıyla 
toplumsal yaşam olduğundan “daha iyi” kurgula-
nabilir ve kurgular değişebilir. Weberyen açıdan 
bakıldığında ütopyanın ulaşılmaz olması onu işlev-
siz kılmaz, tam tersine ona ulaşılamaması gerekir 
ki o bir kutup yıldızı misali olarak orada dursun, 
kılavuzluk yapmaya devam etsin. Böylelikle insan-
lar her daim, kendi öznellikleri ve tarihsel koşullar 
altında yeniden ve yeniden kendi yönlerini ve he-
deflerini bulsunlar...

Ezcümle, Yok-Yer Hanım ve Mükemmel 
Efendi’nin birlikteliği sanıldığı kadar mutsuz ve 
umutsuz sayılmaz; ama huzursuz bir ilişkidir, zira 
mevcut sistemden hoşnut olmayan bir ruh halidir 
ütopya; bununla birlikte mükemmelin yoklukla 
olan ilişkisi tüketici değil, üretici bir potansiyel ba-
rındırır. Bir huzursuzluktan doğar yaratım. Ütopya 
zor zamanlarda çoğu zaman baskı ya da zulüm 
altında var olan toplumların birlikte dayanışarak 
mücadele etme inancını besler ve bireylerin ortak 
hedefler geliştirmesine zemin oluşturur. Aşağıdaki 
paragraf toplumsal gerçekliğin ve “halk ruhu-
nun” nasıl kendi geleceğini elinde tuttuğunu bize 
anımsatır: 

“Devletlerin kuvvet ve zayıflığı, milletlerin yük-
seliş ve gerilemesi yalnız idare adamlarının ehli-
yet ve iktidarından veyahut dirayetsizliğinden ileri 
gelmez. İdare adamları iyi veya kötü, kahraman 
veya zalim olsunlar, onlar kendi milletlerinin bi-
rer aynasıdır. Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. 
Onlar halkın içinden doğmuştur. Bir toplum nasılsa 
yöneticileri de onlar gibidir. İşte bundan dolayıdır 

2 Weber’in ideal tip metodolojisi için şunlar dikkate alınmalıdır: 
İdeal tipler soyut ve kavramsal niteliğe sahip karakteristikler ile 
mevcut somut olgunun karşılaştırmasını yaparak, benzerlikler 
saptanmakta ve farklılıkların nedenleri araştırılmaktadır. Weber, 
ideal tip kavramı ile pozitivist yaklaşımın eleştirisini de yapmaktadır. 
Çünkü pozitivizm bir olguyu tanımlarken onun en yaygın ve 
görünür özelliklerini tutarlı bir bütün içinde tanımlamaktadır. Oysa 
Weber’e göre, ideal tipler birleştirici ve bütünleştirici özelliklerin 
aksine, bireyselleştirici ve özgülleştirici özellikleri ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Örneğin, “ekonomik düzen”, “siyasal 
rejim”, “aile”, “sendika”, “dernek”, “ordu”, “devlet” gibi ilişki ve 
kurumların ideal tipleri oluşturulurken insanların öznel bilinçlerinde 
bunları nasıl tasarladıkları, nasıl algıladıklarından başlanacak ve 
oluşturulacak ideal tipte bireyselleştirici ve özgülleştirici özellikler 
önem kazanacaktır (Tolan, 1996, s.38-39; Özlem, 2001, s.170; 
Coser, 2008, s.206- 207).

ki öteden beri: “Her millet layık olduğu yönetime 
ve yöneticilere sahip olur” denilmiştir. Milletlerin 
tarihini kim yaratır? Devletin ve bütün insanlığın 
yaşamındaki en büyük olaylar kimler tarafından 
yönetilir? Ayrı ayrı bireyler tarafından mı? Yani 
tek başına bazı büyük adamlar, kahramanlar tara-
fından mı? Yoksa bütün yurttaşların gayreti ve halk 
ruhunun gerilimi sayesinde mi?”  3

Yukarıdaki alıntı Gregory Petrov’un ünlü Beyaz 
Zambaklar Ülkesinde adlı eserindendir. Mustafa 
Kemal Atatürk bu eserin Türk eğitim kurumların-
da zorunlu bir kitap olmasını arzu etmiştir. Kitap, 
Fin ulusal kalkınmasının ana dinamiklerini yansıtır 
ve düşünür J.V. Snellman’ın fikriyatından alınan 
ilhamla eğitim ve sivil toplumun öneminin altını 
çizer. Bilindiği gibi Snellman bir öğretmen olarak 
Finlandiya’nın çeşitli köylerini gezmiş, oradaki öğ-
retmenleri eğiterek tüm halkı eğitmeyi amaçlamış, 
her köye okul ve kütüphane yaptırmıştır.

AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri 
Finlandiyalı bürokrat Oli Rehn, 5 Temmuz 2007’de 
İstanbul’da yaptığı “Türkiye’nin AB’ye girişin-
de Finlandiya’nın rolü” konuşmasının neredeyse 
tamamını Beyaz Zambaklar Ülkesindeki kahra-
manlara ayırmış ve şöyle demiştir: “Türkiye ve 
Finlandiya’nın siyasi mitolojisindeki önemli ben-

3 Gregory S. Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, 1923

zerlikler de dâhil iki ülke arasındaki önemli bir ta-
rihi bağlantıyı hatırlatmak istiyorum. Bu bağlantı, 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Kemal 
Atatürk’e kadar geri gider.”  4

Yukarıdaki örnekte Oli Rehn’in “siyasi mitolo-
ji” terimini kullanması dikkat çekicidir. Mitolojinin 
salt edebi zevk veren hikâyeler olarak değil, toplu-
ma yön verici, canlı örneklerin ve ideallerin tarifi 
olduğunu düşünürsek siyasi mitolojinin bir toplu-
ma yön ve duygudaşlık veren ütopyalardan beslen-
diğini düşünebiliriz. Özellikle savaşlarla yakılmış 
yıkılmış ülkelerde yılgın, yorgun yoksul halkların 
kendilerini yeniden uyandırmaları böylesi ideal-
lerle mümkündür. Böyle düşününce yukarıda çe-
lişik, mekânsal, politik, sistemik özellikleriyle ele 
aldığımız ütopya’ya bir de mitolojik olma halini 
eklemeliyiz. 

Yok-Yer Hanım ile Mükemmel Efendi yıldızlar 
altında, hayal ile gerçek arasında bir salıncağa otur-
muşlar sanki. İkisi arasında mekik dokurken yerle-
rinde saymıyorlar, bir hayale bir de gerçekliğe göz 
kırpmaktalar...

4 Bkz. Erdal Şafak, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/pazar/
safak/2005/10/02/ab_de_bir_ataturk_hayrani
 (Erişim tarihi 28.08.2018 )
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Yerin yüzeyi üzerinde atılan her adımla biraz daha 
genişliyordu. Hayvanların attığı adımlar daha 
fazlaydı. Yedi mevsimin altıncısı yaşanıyordu. 

Soğuk Gece, İlkbahar, Yaz, Sıcak Gün ve Sonbahar ara ara 
gelmiş, şimdi Kış yaşanıyordu ve Buz Yağmuru da gelebilirdi. 
Adımlar yeri genişletirken atılan adımların hızı mevsimleri 
değiştiriyordu. Yorulmuşlardı. Dinlenmek için duracak olsalar 
yağmurlar başlayacak, damlalar yere değemeden havada buz 
kesilecekti. Onlar adımlarını atmadığı sürece buz damlaları 
orada duracak, adımlarını atacak olsalar damlalar birer bıçak 
gibi üzerlerine yağarken bedenlerini kanatacaktı. Durmadan 
yürüdüler. Kayalık tepeleriyle gökyüzüne taştan saraylar inşa 
etmiş dağları geçtiler. Ne bir geyik ne kemiklerden bir saray 
ne de bir devle karşılaştılar. Üç yıl sonra bedenleri yorulmayı 
unutunca yollar yok oldu, karşılarına kanatları pamuğa dönmüş 
karahindiba tarlaları çıktı. Yavaş yürüseler göğü buzdan 
damlalar kaplayacaktı, hızlı yürüseler pamuklar uçuşarak 
sis olacak, Duva Sokor’u bulamayacaklardı. Adımlarını 
hızlandırdılar. Koşmayı başarabilirlerse sisler dağılıp hava 
bulut olabilirdi. Durmadan koştular. Başlarının hemen üstünde 
bulutlar, karşılarında yemyeşil araziler duruyordu. Üç ay 
sonra yaban geyikleri geldi önce, ardından sarı serçeler ve 
ateşe atılmış mısır kokuları. Kemiklerden yapılmış saray 
gözüküyordu. Sarayın eteklerinde ışıl ışıl nehirler, limon 
ağaçları ve kavaklar vardı. Beş cüce karşıladı onları. Najib’le 
konuşurken göz göze gelebilmek için cücelerden üçü omuz 
omuza çıktı. 

Ütopik Diyalog
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“Burada mevsimler yoktur. Oturup dinlenmek ister 
misiniz?”

Yorulduklarını hatırladılar. Kemikten saray kayalıkların 
tepesindeydi. Najib, Nima’nın daha fazla yürüyemeyeceğini 
düşündü.

“Sarayın eteklerine gidip ekmek ve üzüm yiyelim. Orada 
uyuyup biraz dinlenelim.”

Cüceler onay verdiler. Gidip eteklerdeki çimenliğe oturdular. 
Önce ekmek yediler sonra üzüm. Uyudular. Uyandıklarında 
Duva Sokor’un ayak parmaklarını gördüler. Doğrulup göğe 
doğru baktıl ar. Saraya sığamayacak büyüklükte bir dev başını 
öne eğmiş onlara bakıyordu. Devin gözü alnındaydı. Yüz cüce 
bir araya gelip gökyüzüne bir salıncak yaptılar. Dev, Najib ve 
Nima’yı eline alıp salıncağa yerleştirdi. Devin tek gözü tam 
karşılarındaydı şimdi.

“Kaç sorunuz var?”
Nima soru soracaklarını bilmiyordu, Najib’e baktı, onun 

da bundan haberi yoktu. Duva Sokor’un yüzündeki bıkkınlık 
ifadesi bir anda değişti. Dayanamayıp kahkaha attı. Sarı 
serçeler devin nefesiyle oradan oraya savruldu.

“Ne yani o kadar yolu soru sormak için değil gezmek için 
mi geldiniz?” 

Cevap veremediler. Tek gözlü devin çok hoşuna gitmişti 
bu.

“Tamam, size yardım edeceğim, soru sınırını da 
kaldırıyorum. Mesela neden bir tek gözün var sorusuyla 
başlayabilirsiniz.”

Nima gülümsedi.
“Bana biri ‘neden iki gözün var?’ dese ‘bir nedeni yok, 

kendimi iki gözün içinde buldum,’ derdim.”
Dev, Nima’nın söylediklerini beğenmişti. Kafasını Nima’ya 

iyice yaklaştırıp yakından baktı.
“O yüzündeki noktalar ne?”
“Şey, onlar çiller.”
“Ne güzelmiş. Hep orada duruyorlar mı yoksa düşen 

çillerden mi bunlar?”
“Düşen çiller olduğunu bilmiyordum.”
“Olsa ne iyi olurmuş. Düştükçe toplar yerine koyardın.”
Nima, Duva Sokor’u sevmişti.
“Biz buraya neden geldik bilmiyoruz, siz biliyor musunuz?”
“Yolda elinizdeki balık suya mı atladı? Neden unuttunuz 

niye geldiğinizi?”
“Balık yoktu ki elimizde.”
Tek gözlü dev hepten şaşırmıştı. Böyle olmaması 

gerekiyordu. Ne sorular ne de balık vardı. 
“O zaman ben bildiklerimi peş peşe 

sıralayayım. Bu saray evet kemikten ama o 
kemikler insanlara ait değil. Çocukları yiyerek 
beslendiğim tam bir saçmalık. Niye bunu 
yapayım? Başka yiyecek bir şey mi yok! Cengiz 
Han benim torunum değil ama ona çok yardım 
ettim, bu doğru. Ölümsüzlük suyu nerede, 
bilmiyorum.”

“Ölümsüzlük suyu iyi bir fikirmiş.”
Najib’in değil yalnızca Nima’nın konuşuyor 

olması Duvo Sokor’un garibine gitmişti. 
Kafasını eğip ikisine birden dikkatlice baktı. 
“Anladım,” deyip geri çekildi. 

“Hadi saraya gidelim, sana bir şey 
göstereceğim.”

Dev, havada duran salıncağı eline aldı, bir 
adımda kemikten sarayın kapısına gelip içeri 
girdiler. İçeride ne saray ne Najib ne de dev 
vardı. Nima etrafına bakında, her yönü aynadan 
yapılmış bir küpün içindeydi. 

“Buradayım hey! Aşağı bak.”
Nima başını aşağı eğdi, bir şey göremedi. 
“Eğil iyice.”
Eğilip sesin geldiği yere dikkatlice baktı. 

Yerde bir nokta vardı.
“Ama bu sen değilsin. Sen Duva Sokor 

değilsin. O tek gözlü bir devdi.”
“Sarayın dışında öyle evet, ama biz içine 

girdik.”
Aynada kendi yüzünü gördü Nima. Ayağa 

kalkıp sağdaki aynaya yaklaştı.
“Bu da ben değilim.”
Nima kısa boylu, iri gözlü bir çocuğa 

benziyordu.
“Seni nasılsan öyle alamazdım, bende 

nasılsan öyle girdin içeri.”
“Niye olduğum gibi giremedim peki?”
“O zaman sen ben diye bir şey olmazdı.”
Nima tekrar yere eğildi, noktayı avucuna 

koydu, ayağa kalktı.
“Ellerin, ayakların yok ama keşke gözün 

olsaydı bari.”
“Var hepsi, ama dışarıdalar onlar. Şimdi 

beni bir buğday tanesini ağzına atıp yutar gibi 
yut bakalım.”

“Hayır, bunu yapamam.”
“Neden? Ölürüm diye mi korkuyorsun? 

Ölmem ben, sen yut.”
“Ama sen konuşuyorsun, konuşan bir şeyi 

nasıl yutarım?”
“Şimdiye kadar yediğin elmalar da 

konuşuyordu canım, ama farklı bir dilden.”
Nima, gözlerini kapadı, noktayı ağzına attı 

ve yuttu. Birlikte yerin derinliklerine düştüler. 
Yere düşen tohumdan bir ağaç oldu. Ağacın 

köklerinden biri koptu, kök yeraltında sürüne 
sürüne yılan olup çıkışı buldu. Yılan, başını 
topraktan çıkarır çıkarmaz ağaçta bir elma 
gördü. Süzülerek ağaca gitti, elmaya kadar 
tırmandı. Tam elmaya dokunacakken ağacın 
altına bir kadın geldi. Yılan ağaçtan sarkıp 
kadının kulağına bir şeyler fısıldadı. Kadın 
uzanıp elmayı dalından kopardı sonra ısırdı. 
Elmayı yanında duran adama verdi, o da ısırdı. 
Mevsim kış oldu. Yüzünde peçe olan bir kadınla 
bir adam karşı karşıya geldiler. Adam önce 
İsis’e bokböceğini uzattı. İsis bir eline böceği 
aldı, diğer eliyle adamın kalbini yerinden 
söktü, kalp tüye dönüştü. İsis, tüyü teraziye 
koydu, tüy havalandı. Beyaz bir at kanatlarını 
çırparak uçmaya başladı. Biraz uzakta kartal 
kılığına giren Fintan’ı gördü Pegasus. Yerde 
onun yürüdüğü yöne doğru giden Partholonlar 
vardı. Bir ova, üç göl, dokuz nehri olan adaya 
gidiyorlardı. İnsan olmak için yüz insan ciğeri 
yemek isteyen tilki Kumiho’yu bir resme 
hapsetmişlerdi. Pandora yanında bir kavanoz, 
elindeki buğday sapını kavanozun içindeki kana 
batırıp resimdeki tilkiye kuyruklar çiziyordu. 
Pegasus başını doğuya çevirdi. Linlerin yok 
ettiği Törüklerden kalan son çocuğu dişi bir kurt 
ensesinden tutmuş mağarasına götürüyordu. 
Hemen aşağıda Zahhak’ı fark etti. Zahhak’ın 
omuzlarından çıkan iki engerek yılanı Kaveh’e 
saldırmak üzereyken Pegasus orta yerde inişe 
geçti. Anne Kibele’nin yanına yaklaştı, ağzını 
memesine dayayıp karnını doyurdu ve uyudu.
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“Doğuya gittim Güneşi buldum, Batıya gittim 
Işığı buldum, Gece olunca ateşi yaktım.”

Büyük Hun Devleti Kralı Oğuz Kağan

“Hakikat, korkunç yüzlü Janus’tan farksızdır,” 
diye yazar Mithra Tapınağının girişinde. Korku 
belirsizlikten doğar, korkunç olansa belirsiz olanın 
kendisini “aniden” belirtik kılmasıdır. Roma mito-
logyasının en jön karakterlerinden biri olan Janus’u 
bilenler bilir (bugün pek çok Hollywood filminde 
iki-yüzlü karanlık karakterlere ilham olmuştur). O 
çift yüzlü mahlûk (ikiyüzlü ya da riyakâr değil), 
İngilizce “Ocak” (January) ayının da Latince kö-
kenidir, çünkü öncesi yoktur ve son aydan sonra 
yine o gelir. Eş deyişle son, başa döner. Bu yüzden 
Ouroboros (kuyruğunu ısıran yılan gibidir, ikili 
kökeni anlatır, başı yaşlı, sonu genç insan yüzüyle 
temsil edilir) ve bu özelliği ile Arapça “ebeveyn” 
kelimesinin de dayandığı unutulmuş bir imgedir. 
Etimolojik olarak ebeveyn “iki babalı” anlamında 
kullanılır. Biri genç, diğeri de yaşlı insan yüzüyle 
temsil edildiğini söylemiştim. Oysa biz ebeveyn 
deyince anne ve baba çiftini anlarız fakat eskiler, 

doğumun iki babası vardır, derler. Biri ilk (beden) 
babası, diğeri de son (ruh, akıl) babasıdır. İlki eski 
adamdır, diğeri ise yeni adamdır. İlki Çirkin’dir, 
sonuncusu Güzel’dir. Bu iki babadan doğansa hem 
ilk hem de son’dur. Bu yüzden aslında babasız ola-
na değil, anasız dünyaya gelen piç denirdi. Şimdi 
bu imge bombardımanının ardından bilinen bir 
efsaneye geçelim. Hatırlayanlarımız olacaktır, bir 
gün Helen kralı Büyük İskender’e sorarlar, senin 
baban (çirkin yüzlü) Güzel Philip ama sen ısrarla 
benim babam Aristoteles’tir diyorsun, bunun hik-
meti nedir? O da şöyle yanıtlar, “Dostlarım!”, der, 
(kurmaylarına dostlarım diye hitap eden alçakgö-
nüllü bir kraldı, sık sık onlarla yemek masasında 
hasbihal ederdi) “Philip beden babam, Aristoteles 
ise akıl babamdır.” Türkler ata der bu olguya. 

Sevgili dostlarım! Ben, bu sayıda ütopya ile 
onun karşıt kavramı kabul edilen distopyanın ara-
sında bir yerde olduğunu tahayyül ettiğim bir baş-
ka kavramı ele almak istiyorum. Öğrendiğimiz 
kadarıyla ütopyanın ana ilkesi modern dünyanın 
eksiklerinin giderildiği ve olumlu yanlarının da es-
tetize edildiği mitsel ilişkilerin soyutlaması sonu-

Doğu Ğülyası
Distopya ile Ütopyanın Ortasında Mesotopya 

ya da Binbir Seraplı Çöl
Kaan Demirdöven
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cu ortaya çıkan, uzun vadede yaşanması hayal edi-
len kusursuz bir gelecek yaşam formudur. Komü-
nizm, Vaadedilmiş Topraklar, Cennet gibi… Dis-
topya’nın ana ilkesi ise modern dünyanın eksiklik-
lerinin giderek daha da yaygınlaştığı ve olumlu 
yanlarının da dışlandığı veya bir ucube olarak gö-
rüldüğü toplumsal ilişkilerin soyutlanması sonucu 
ortaya çıkan, orta vadeli karamsar bir gelecek for-
mudur. Burada da toplumsal ilişkiler soyutlama-
sından kastım, töre, adet, gelenek görenek başlığı 
altına giren davranışlar, niyetsel kalıp ve inaklar-
dır. Yakın zamanda dünyayı saracak olan tiranlık, 
uzaydan gelecek olan bir tehdit veya büyük savaş 
sonrasında yaşanacak yoksulluk ve sefalet evhamı 
bu tip bir soyutlama formunun doğurduğu fikirler 
arasında kabul edilir. Bu bağlamda, distopyanın 
miti dışladığını ve olguya daha gerçekçi bir yakla-
şım sergilediğini görürüz. Çünkü acı vardır ve bizi 
beklemektedir. Ütopya ise miti yücelterek var olur, 
çünkü mit, umut edilen ideal olma durumudur ve 
acının yokluğudur. Ancak biraz daha yakından ba-
kacak olursak, ikisinin de bir problematik çevre-
sinde ideolojileşebileceğini görürüz. Ütopyanın 
siyasal bir amaca, distopyanın da anarşizme dö-
nüşmesi gibi... Peki, problematik olan asıl konu 
nedir? Soru, yanıtı olandır. Sorun ya da problem, 
içinde soruların bulunduğu kavramsal bir soruna 
işaret eder. Çözümü vardır. Çözümsüz olanlarsa 
ortak bir kümede yumaklanarak sorunsalı doğu-
rurlar (çözümsüz sorunlar yumağı). Ancak sorun-
sal yani problematik, bir nevi, yanıt ya da çözüm 
bulmak değil, çözüm olabilecek yanıtlara öncülük 
ederek bağlamlar kurmaktır. Bu mevzuyu daha iyi 
anlayabilmek için düşünce tarihinde kısa bir ge-
zintiye çıkmayı teklif ediyorum. Teklifimi kabul 
etmeyen bültendeki diğer keyifli çalışmalara geçe-
bilir. Teklifimi kabul edenlerse metne devam ede-
bilirler. Bu iki kavramın ayrımını felsefe tarihi 
içinde de gözlemleyebiliriz. Örneğin Spinoza ve 
Hegel gibi idealist filozoflar, felsefi dizgelerinde 
ütopik bir dünya görüşünü değil ama ütopik bir an-
latım biçimini benimserken Schopenhauer ya da 
Nietzsche gibileri de anlatımlarında distopik öge-
ler ve anlatım biçimleri sunarlar. Benzetmeleri her 
alanda görmek mümkündür. Bu ise, kanaatimce, 
en temelde Platon ile Aristoteles felsefelerinin ayı-
rımına dayanmaktadır. İdeaların, ideal olanın va-
roluşa (dünyaya, yerküreye değil) aşkınlığı ve ide-

anın töz olarak dünyaya içkinliği… Felsefede ku-
ral olmayan bir kural vardır: Bir kavramı, onu aşan 
/ aştığını iddia eden sonraki kıpıda kavranabilir. 
Örneğin Yunan Tinini en iyi Helen Tinini inceler-
ken anlarsınız. Helen döneminde filizlenen Neo 
Platonculuk (Plotinos öncüsüdür) bu iki dünya 
arasında bir sentez, bir orta yol bulma girişimdir. 
Adeta Platon ya da ona Eflatun da denir, Mısır’ı 
içine alan Küçük Asya’nın mistik düşün dünyasını 
temsil ederken, Aristoteles ise İonya ve İtalya’da 
genleşen akılcı ruhu temsil eder. Ütopya ve Dis-
topya kavramlarının bu iki kutuplu dünyada teza-
hür etmesi zorunlu gibi duruyor. Helen’de Doğu 
ve Batı ayırımı, çok bilinen bir hikâyeye dayanır. 
İleride bahsedeceğim. Şimdi aynı ayırımın Ro-
ma’da da kendisini gösterdiğine değinelim. Bildi-
ğiniz üzere coğrafya genişledikçe Roma, Batı ve 
Doğu olarak ikiye ayrılır. Coğrafyanın genişlemesi 
ile mitoz bölünmeye uğraması arasında doğrudan 
bir bağıntı olduğunu düşünmüyorum. Daha çok 
coğrafyanın çok çeşitlilik sunması ve farklı millet-
lerin çoklu komşuluk ilişkileri içinde olması bu 
bölünmeyi doğurmuştur diye düşünüyorum. Kuş-
kusuz bu bölünmenin siyasal tezahürü fikri tema-
yülleri de belirliyor olsa gerek… Bu ayrımın bir-
birleri arasındaki çelişkisine gelince, Tarih Profe-
sörü Sn. İlber Ortaylı’nın da belirttiği üzere iktidar 
çatışması üzerine kuruludur. Bu iktidar çatışması, 
teofanik ve profanik “dünya” çatışmasıdır. Teofa-
nik dünya, ilahi dünya; profanik dünya ise seküler 
dünyadır. Yalnız burada “dünya” (world, seküler) 
diyorum, yerküre (earth, planet) demiyorum. Çün-
kü yerküre yönetilemez, o kendisinde sabittir, 
onunla ancak yüzleşilir ve savaşılır, onun bilgisine 
vakıf oldukça “dünya” kavramınız genişler, gelişir 
ve şekil alır. Bu bir anlamda töze şekil vermektir. 
Yerküremiz yuvarlaktır, diğeri ise düzdür, düzdür 
çünkü iki boyutludur, çünkü kavramsal [(dil ve 
sembollerden oluşan) daha çok askeri idadiler ta-
rafından (ordu ve donanma mensuplarınca) harita-
cılık olarak ortaya çıkmıştır.] bir alandır. Şimdi 
dönelim, Batı Roma ve Doğu Roma’nın farkına: 
En temel ve en mühim fark, iktidar şeklidir. Yani 
yönetim... Peki, neyin ve nerenin yönetimi? Ba-
tı’da kral, papa’nın altındayken, Doğu’da kral, pa-
pa’nın üstünde yer alır. İnsanların ve Toprağın… 
Bu şu demektir: Batı, yerküreyi maneviyata göre 
şekillendirmeye çalışırken, Doğu, yeryüzünün 

üzerine maneviyatı inşa etmeye çalışır. Bu ayırım, 
Roma’yı önceleyen Helen’de Doğu - Batı buluş-
ması şeklinde kendisini göstermişti. Büyük İsken-
der Doğu ve Batı’yı bir araya getirerek birleştirmiş 
miydi yoksa bu girişimle dünyayı (Gordon ipini 
kılıcıyla ikiye ayırarak) ikiye mi bölmüştü? İşte bu 
bir problematiktir: Doğu neresidir? Batı neresidir? 
Sınırları nerede başlar, nerede biter? Osmanlı’da 
da Yavuz’un Halifeliği almasıyla imparatorlukta 
ve onun dünyasında Halife ve Saltanat eşitlenir. 
Biri Papa’ya denktir, biri de Sezar’a… Artık Padi-
şah yetkesi hem dünyayı hem de ahireti kapsayan 
Zülkarneyn’den farksızdır. (Buna mukabil Anado-
lu’da ortaya çıkan tevhidci – vahdetçi - irfan öğre-
tileri; Bektaşilik, Mevlevilik, Nakşilik ve Melami-
lik gibi aslında Osmanlı topraklarının coğrafya 
üzerinde kurmaya çalıştığı siyasetle paralel iler-
ler.) Bu bilgiyi parantez içinde kullandım çünkü 
ileride karşımıza çıkacağından aklımızın bir köşe-
sinde tutalım istiyorum. Ortaçağ tümel tartışmala-
rına da kısaca göz atmakta yarar var. Ama bu kez 
onu mantıksal formundan çıkarıp teolojik olarak 
ele alalım. Aynı ayırım bu platformda da hayat bu-
luyor: İsa’nın Göklerin Krallığı müjdesinin ölüm 

sonrasında vuku bulacağı ya da Yahudilerin Ebedi 
Kurtuluşun bu dünyada gerçekleşeceği gibi… De-
dim ya bu örnekleri çoğaltmak mümkün… Kısaca 
aklımızda tutmamız gereken bir diğer husus da 
ütopyanın teofanik köklerden beslenerek profanik 
alana yayılma arzusu, distopyanınsa profanik kök-
lerden beslenerek teofanik olana ulaşmaya çabala-
masıdır. Bu ikisi arasında vuku bulan toprak (to-
pografinin nesnesi), enerji savaşları, türlü türlü ti-
caret ve diplomasi aslında sadece birer araçtır ve 
ünlü bir medyacının da ileri sürdüğü gibi “araç, 
amaçtır.” Bu sözün sık sık diktatörlerce sarf edilen 
“demokrasi bir araçtır” önermesiyle ilişkilendiril-
diğinde neden demokrasinin vazgeçilmez olduğu-
nu sezebiliriz. Çünkü zorunlu olandan vazgeçeme-
yiz. Doğadan vazgeçemeyeceğimiz gibi… Lakin 
doğa ya da varoluş dediğin nedir? Varlığın görünü-
şe çıktığı çokluk alanı… Varlığın (ontolojik an-
lamda) kendisinde olumsuzlama ve olumlama içe-
rilir. Bu karşıt ilkenin çatışma alanına Doğa denir. 
Buna tasavvufta zati ve subuti sıfatlar ismi veril-
miştir. Zati sıfatlardan biri, örneğin mutlak belir-
sizlik ilkesi, subuti sıfatlardan biriyle (yaratma, 
irade) çelişir. Bu da varlığın kendinde ve dolaysız-
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ca ayırımlarının birliğini eşit bir şekilde (demokra-
si) içerdiği anlamına gelir. Peki, doğada demokrasi 
mi işlemektedir? Doğanın kendisindeki çeşitliliği 
ve çatışmayı dengede tutan yasaya bağlılık vardır. 
İnsan bu yasayı politik düzeleme çıkarır. Yani on-
toloji ve politika son kertede Janus gibi bir araya 
gelirler. Şimdi dilerseniz, tam bu noktada Osman-
lı’nın yükseliş dönemine uzanalım. Burada da zo-
runlu bir süreç bizi bekliyor. Coğrafyanın üzerinde 
yaşadığı insanı yönetmesine yerküresel ilişkiler 
(saltanat), insanın üzerinde yaşadığı coğrafyayı 
yönetmesine dünyasal ilişkiler (hilafet) diyoruz. 
Gazi Mustafa Kemal, Nutuk’un girişinde bu top-
raklarda yaşayan halkı bekleyen tarihsel zorunlu 
bir süreçten ve bu süreci kendisinden başka sezen 
Sultandan (saltanat geleneğinden) bahseder. Ata-
türk’ün tam olarak neyden bahsettiğini anlamak 
için yeni adamın (Batı’nın) ortadan kaldırmak iste-
diği eski adamın (Doğu’nun) topraklarına uzanıp, 
Avrupa tarafından Hasta Adam damgası yiyen Os-
manlı’nın küllerinden yeni ve ussal bir devlet dü-
zenine geçişi sezen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün gençliğinde kaleme aldığı “Zabıtlarla Has-
bihal” adlı eserine göz atalım. Bu eser ilginç bir 
eserdir ve Mustafa Kemal’in gençken kaleme aldı-
ğı askeri bir kritik kitabıdır. Bu orijinal fikirlerle 
dolu eserde vurgulandığı üzere, peygamber Musa, 
Mısırlıların kamçıları altında inleyen Yahudilerin, 
gördükleri bu baskıdan, esaretten kurtulmaların-
dan ibaret arzularının görüntüsü olmuştur. Pey-
gamber İsa ise, zamanındaki sonsuz felaketleri 
anlayıp topyekûn ıstırap döneminde âlemde oluş-
maya başlayan merhamet ihtiyacını din olarak or-
taya koyup anlatma yolunu bilmiştir. General Bo-
naparte (Napolyon) ise Avrupa’da dolaştırdığı mil-
letinin hususiyetlerinden askerî şan idealini somut 
bir hâle koymuştur. Askeri Şan İdeali’nden ne an-
lamalıyız? Bilim kültürünün öncülüğünü yapmak, 
askeri şan ideali budur: Medeniyet bir tapınaksa 
bu tapınağın temeli bu kültürdür. Eğer Gazi’nin 
yazdığı metni yeniden okuyacak olursak, Mu-
sa’nın ortaya koyduğunun aslında salt bir görünüş 
olduğu ortaya çıkacaktır. Kısaca aslında Musa so-
runun kendisini ortaya koymaktadır. İsa ise görü-
nüş olmanın bir adım ötesine geçerek onu dillendi-
rip sorunsallaştırmıştır. Musa’da salt bir kavmin 
acısı varken, bu durum İsa’da daha kapsayıcı bir 
hal alır. Napolyon, acının ve umudun üstüne çık-

manın yolunu özgürlük idealinde bulmuş ve He-
gel’in de ortaya koyduğu üzere Fransız İhtilali, 
güneşin Batı’dan doğuşu olarak karşılanmıştır. Bu 
Batı, kuşkusuz Büyük İskender’in Batı’sı, Batı 
Roma ve bugünkü Kıta Avrupası’dır, mantık mer-
kezli felsefenin (bilim), tıbbın ve hukukun meyve 
verdiği dünya… Doğu ise felsefe merkezli nutkun 
(edebiyat), savunma sanatının ve ticaretin dünya-
sıdır. Ticaret deyince, aklıma Ahi Fütüvvetnamele-
ri geliyor. Kavramındaki takva, rauf ve cesaret ti-
caret ahlakını oluşturuyor. Muhafazakâr olduğu 
kadar modernleşme zemini için en uygun temelleri 
barındırıyor ancak Osmanlı, Kemalizm’den çok 
daha önce Batılılaşma trendine girmişti, üstelik 
bunu Ahiliğe sırtını dönerek yapmıştı. Avrupa’nın 
ticari etik anlayışına adapte olamadığının bir gös-
tergesi de Osmanlı Bankası hezimeti ve ardından 
yaşanan Ertuğrul Firkateyni faciasıdır. Banka ku-
ruluşundan hemen sonra ekonomide mutlak bir 
dışa bağımlılığın önüne geçmek ve nüvesindeki 
muhafazakâr modernliğe geri dönmek için, ani bir 
kararla bankanın imtiyazını ele geçiren imparator-
luk bu kez, medeti doğunun da doğusunda aramış, 
ticari ilişkilerini güçlendirmek ve Batı Doğu so-
runsalını netleştirmek adına Japonya’ya elçi gön-
dermişti. Kızılay’ın kuruluşu da aynı yıllara teka-
bül eder. Fakat geminin batışından sonra Doğu sı-
nırımızdaki Rusya’da filizlenecek Bolşevizm her 
ne kadar Osmanlı’ya ters olsa da önemli komutan-
larından Kazım Karabekir Paşa’nın şu sözü, aslın-
da İttihat ve Terakki öğretisine bulaşmış genç bir 
subayın Büyük Doğu İmgesine tutkuyla ve imanla 
sarıldığını gösterir niteliktedir. Üstelik bunu İbn 
Rüşt’ün Aristoteles’i Arapçaya çevirirken takındı-
ğı üslupla yapmaktan da geri durmaz: . “…
Kur’an-ı Kerim’in fukaraya, ameleye ve sair-i 
gayrete müteallik ve bizce malum olabilen ne ka-
dar Bolşevik prensipleri varsa hep ihtiva ediyor. 
Bolşevik prensiplerinin icap ettirdiği tadilat ve ta-
havvülatı peyderpey ve tedricen tatbike başlayıp 
milleti hazım ve kabule alıştırarak tevsi etmelidir.” 
Aynı fikir kuşağı içinde yetişen bir başka Osmanlı 
aydınını anımsayalım: Osman Hamdi’yi... Meşhur 
Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur. Çok 
yönlü ressam Osman Hamdi Bey’in 1906 ve 1907 
yıllarında iki farklı versiyonunu çizdiği meşhur 
tablo… Tablonun ilk adı kaplumbağalar ve adam-
dır. Osmanlı ressamlar cemiyeti daha sonra tablo-

ya yaygın olarak bilinen ismini verir.
Osman Hamdi, resmettiği iki tablosu aslında 

doğu batı ayırımı üzerine kuruludur. Üstelik için-
de bulunduğu bir cemiyetin muvaffakiyeti ile ilgili 
de bir öngörüye ışık tutar. Vatan ve Hürriyet 1906 
yılında kurulduğunda, cemiyet üyeleri birbirlerine 
“kaplumbağa” kod adı ile seslenirlerdi. Mustafa 
Kemal’in 1907’de, bir şeyhin telkinleri ile Şam’a 
gittiği ve orada Şuur-u Muhammediye ile tanıştı-
ğı söylenir. Bu da ikinci tabloda, ilkinde pencere 
mihrabının yanındaki yıkık dökük duvara asılan 
ismi muazzamdır: Muhammed. İkinci tabloda kap-
lumbağaların sayısı bir adet fazladır (6=vav) ilkin-
de 5 (he). Bu iki sayı yan yana geldiğinde 56 eder, 
mübdi demektir (başlamak) ve ebced değeri iki 
hayat anlamına gelen Züleyha’ya denktir. Müşteri 
yıldızına işaret ve günlerden Perşembe’ye işaret 
eder (Vatan ve Hürriyet Perşembe günü açılmış-
tır) ve ayrıca terbiyecinin önündeki perde daha da 
aşağı inmiştir ve duvarda fazladan bir testi belir-
miştir. Her şeyin sembolik olduğu bu iki tabloda, 
dehşet veren şey ikinci tabloda mihrabın yarıya 
kadar perdelenmiş olmasıdır. Motif ilginçtir, bir 
insan yüzü vardır… Çünkü aynadır. İlk mihrap Bi-
zans mimarisi, ikincisi Safevi mimarisidir. Burada 
bir not düşmekte fayda görüyorum: Kaplumbağa 
Terbiyecisi’ne ilham olan bir çizimden bahsedilir. 
1869 yılında bir Fransız dergisinde yayımlanmış 
olan Kaplumbağa Terbiyecisi karikatürü… Fakat 
bunu çizen ressam, bu adamın hikâyesini Portekiz-
li bir kaptandan dinlediğini söyler. Okinawa’da ya-
şayan ve bütün gününü kaplumbağalarıyla geçiren 
meczup bir samuray’dır bu… Bu hikâye Ertuğrul 
Firkateyninin Japonya sularında batmasından ön-
ceye dayanır.

Mesotopya’ya hoş geldiniz! Burada zaman 
(dehr) bir derya gibidir ve bilgi bu deryaya atılmış 
taşa benzer. Taş ne kadar ağırsa, deryada yaratacağı 
gedik o denli güçlü bir girdap etkisi yaratır. Girda-
bın etkisiyle çevresinde dalgalanan deryayı yine 
kendi içine çeker, böylece geçmiş ve gelecek ya-
kınlaşmaya, giderek iç içe geçmeye başlar. Bu ya-
kınlaşmayla birlikte Batı ve Doğu birbirine karış-
mayan iki denize dönüşür. İşte iki denizin tam orta-
sında, Yaşam ve Ölüm arasında başka bir hayat 
önem kazanır: Anatolia. Burada hayat ve hayaller 
dünyası iç içe geçmiştir, neyin gerçek neyin hayal 
ürünü olduğunun önemi de yitmiştir, tıpkı Erzu-

rumlu İbrahim Hakkı Efendi’nin Marifetnamesi’n-
de, İsmail Hakkı Bursevi’nin Kitabül Envar’ında 
ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde anlatılan-
lar gibi… Bu toprakların (t)ürettiği arketipler oriji-
nal değildir belki (çok da önemli değildir) ama ek-
lektik değildir, daha çok sentetik ve yenidir: Âlim 
olarak Evliya Çelebi tipik bir Anadolu insanıdır. 
Onun bu çelebilik maskesi altındaki hemen humor 
sahibi Hace Nasreddin’i buluruz, bu maskenin al-
tında ozansı ve savaşçı özelliği ile Köroğlu’nu, 
onun altında hiciv gücüyle Karagöz’ü, onun altın-
da pratik zekâlı naif Keloğlan’ı görmek mümkün-
dür. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde ruhsuz 
bir Frankenstein değil, yanakları meserretten pem-
beleşmiş matruşkayı fark ederiz ve giderek bu tür-
den bir insan tipolojisi, asla boyun eğmeyen “Ha-
ceyatmaz” (hacı değil) fikrini serimler. Çünkü artık 
bu topraklarda Mesotopya dediğim kavram devre-
ye girmiştir. Peki, ne anlama geliyor bu kavram? 
Evet, bu kavramı ben uydurdum, literatüre önerim-
dir, karşılığını bulamadığım için orta anlamına ge-
len meso ile toprak anlamına gelen topos’u bir ara-
ya getirdim: Mesotopya, mikro düzeyde yaratıla-
rak yaşamsal kılınan politik-ontolojik ilişkiler so-
yutlaması sonucu ulaşılan, kısa vadeli içgüdüleri 
de kapsayan ussal-sezgisel bir ara form, bir “alaca-
karanlık” zamanı... Mehdi’nin gelişi (mesih ve 
mehdi ayrı kavramlardır), İbn Haldun’un 4 nesil 
süren asabiyet ilkesi ve İslam’ın elçisi Muham-
med’in tevhid inancının somutlaşmış hali, Hz. Ali, 
Napolyon’un ideal olanı somutlaştırması gibi… 
Alacakaranlık dememin de bir sebebi var. Bu top-
raklarda 11. yy.’dan itibaren 18. yy.’a kadar her 
yüzyılda en az 4 mehdi doğmuştur. Bu önemli… 
Çünkü arz talep meselesi göz ardı edilemez. Sık sık 
kurtarıcı kavramıyla karşılanan Mehdi kavramını 
biraz açalım o halde. Hidayete ulaştıran anlamında, 
Allah’ın da isimlerinden biri olan Hadi kavramına 
köken teşkil eden hidaya’dan (kılavuz olma) türe-
yen Mehdi, her hangi bir konuda değil, gerçekliğin 
doğurduğu acıdan kurtulmak için topluma yol gös-
teren anlamına gelir. Mesih ise gerçeği ortaya ko-
yan anlamına gelir (Mesaha kelimesinin “sahi” 
sözcüğünü içerdiğini unutmayalım.) Evet, yumak 
büyüyor! Az önce Politik Ontoloji kavramını kul-
landım. Bu kavramı da biraz açmamız icap ediyor. 
Çağımızın sapkın filozofu olarak anılan Prof. Zi-
zek bu ikili (bu yazının kaderi belli ki ikililik kav-
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ramı), insan emeğini sömürmeden üretimlerin be-
lirlenmesi, üretimlerin hayat bulması ve ihtiyaçla-
rın karşılanması fikrine dayandırıyor. İyi niyetli bir 
Polyannacılık gibi dursa da haksız sayılmaz Zizek. 
Kulağa tuhaf gelebilir ancak biraz düşünelim, eski-
den bir otomobili (ihtiyaç nesnesi, ürün) insan 
emeği sonucu üretebiliyorduk. Böylece emek (ister 
istemez) sömürülüyordu (Marx buna somut bir 
çare bulamadığı için proletarya ayaklanmasını 
önermişti) ve sonuç olarak ürüne, dolaylı olarak 
emeğe kan (kul hakkı) bulaşıyordu. Fakat bugün, 
otomobilleri olduğu gibi daha pek çok ihtiyaç ürü-
nünü, programlanmış ya da yapay zekâ robotlar 
yapıyor. Üstelik otomobille aynı materyallerden 
yaratılmış bu varlıklar, varlıksal bir birlik dizgesin-
de yer aldıkları için sömürülmüş de olmuyorlar. 
Hangi yapay zekâ ya da robot yaptığı işe yabancı-
laşabilir ya da emeğimin karşılığını alamıyorum 
diye yazıklanabilir. Robot ve yapay zekâlar için 
zaman mevhumu söz konusu olacak mıdır? Gün 
ışığında çalışıp gece olunca uyuyan robotlar olma-
yacağına göre (çünkü böyle programlanmaları in-
sanın ahmaklığı anlamına gelecektir) zaman üstü 
işleyen bu varlıklar, bu yönde programlandıklarını 
varsaysak bile bu sahici bir isyan mı olacaktır? Gi-
derek bu robotları da tasarlayanlar artık robotlardır, 
bunu da aklımızın kirlenmemiş bir köşesinde tuta-
lım lütfen! Ancak burada şu soru sorulacaktır, haklı 
olarak: Ya o ilksel robot veya yapay zekâyı tasarla-
yanların (coder, kodcu, kod yazarı, beyin işçisi) 
emeği ne olacak? İşte tam da burada ontoloji kav-
ramını devreye sokuyor Zizek. Düşünce, beyinsel 
bir faaliyet olarak varlığın bir parçasıdır… Bunu 
şöyle ifade edelim, emeği önceleyen fikir (para ka-
zanması için çalışması gerektiğini bilme bilinci), 
fikri önceleyen ve bu anlamda onu kapsayan beyin 
(doğanın en yetkin sinir ağı sistemi), beyni öncele-
yen doğa ve doğayı önceleyen de varlıktır. Öncele-
mekten kastım kapsamaktır. Kimse alınmasın ama 
düşünürümüz “aslında“ diyor ki, otomobili ne ro-
bot, ne de insan üretmiştir, o varlığın kendi üreti-
midir, bizler sadece aracız. Tıpkı dünyaya gelen bir 
bebek gibi… Anadolu masallarında bebeği dünya-
ya getirenin leylek (göksel varlık) olduğu anlatılır. 
Bu aslında bir fantazyanın ötesinde ontolojik poli-
tik bir yaklaşımdır. Ebeveynleri dolayısıyla insanı 
aracı kılan, dünyaya gelişi öncesizleştiren (piç) ve 
onu toprak üstü bir varlık haline getiren bu yakla-

şım çok önemlidir. Bu düşünce, Kuran’da “mülk 
Allah’ındır” fikri ile karşılaştırılabilir. Vahdet-el 
Vücut (varlık birliği) felsefesini yaşamsal kılmaya 
çalışan Anadolu İrfan Geleneği içinde gelişen Ahi-
lik örgütlenmesinde de benzer bir söylem vardır, 
“Rızk Allah’tandır” veya “Haydan gelen Hu’ya gi-
der” gibi… Şimdi, daha fazla epistemik bir çökün-
tü yaşamadan, konumuza kaldığımız yerden (imge 
serabında kaybolmadan) devam etmeye çalışalım. 
Güneş tepedeyken çölde kaybolmadan yol almak 
ne kadar mümkünse… Belki de aklın karanlığını 
beklemeliyiz, orada yapayalnız ve savunmasız ka-
lacağımız kesin fakat yanıltacak hiçbir etken de 
kalmayacak, çünkü gece her şey gerçektir. Ayın ışı-
ğı her ne kadar kendi ışığı olmasa da çölde serap 
yaratmayacaktır. O halde aklın gecesinde yol alma-
ya devam: Robotlar diyarından geçip, Arap yarı-
madasının çölündeyiz şu an. Borges’in dediği gibi, 
“Çağdaş insanı şöyle görüyorum: en gizli, en kut-
sal hücresine, sözgelimi şatosuna bile kapanmış 
olsa gene de donanmıştır; telefonlarla, telgraflarla, 
gramofonlarla, radyolarla, sinema perdeleriyle, 
göstericilerle, sözcüklerle, tarifelerle, el kitaplarıy-
la, bültenlerle ...” Edebiyat hocam Cengiz Erengil, 
böylesine donanmış bir insan için sahici bir yolcu-
luğun artık gereksiz olacağını belirtiyor ve ekliyor, 
“Bu yüzyıl Hz. Muhammet’in Mina Dağı öyküsü-
nü tersine çevirmiştir. Bugün artık dağ, çağdaş Mu-
hammet’e gelmekte...” Bu bana Hasan Basri’nin 
sufi Rabia için söylediği sözü çağrıştırdı: “Bir gün 
Kâbe’yi tavafa gittiğimde onu yerinde göremedim 
ve birine sordum, o da bana Rabia adında bir derviş 
var, onu tavafa gitti.” İşte şimdi gecedeyiz. Hazır 
mıyız? Hazıra Hızır gerekmez. O halde aklın Virgi-
lusvari (veya Cibril meleğinin) kılavuzluğuna ihti-
yaç duymadan ilerleyelim bu karanlık çölde… Şair 
Firdevsi’nin de dediği gibi, gece oldu mu çölde, 
yıldızlar semadan yere sarkan iri kandiller gibi gö-
rünür, lakin onlar da gecenin binbir serabıdır. Bin-
bir Gece Masalları, sınırlı sonsuzluk zemininde 
ilerler. Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki yüz-
yılda ortaya çıkan anonim masallardan biri de he-
pimizin bildiği Alaaddin’in Sihirli Lambası’dır. 
Anımsayalım. Bu masalda, bir kandilde yaşayan 
“cin”, onu bulup ortaya çıkaran kişiye her dileğini 
zahmet çekmeden emeksizce yerine getirme sözü 
verir. Kendisini dışarı çıkarması şartıyla onu efen-
disi kabul eder, kendisini de onun kölesi… Bu ma-

salın doğuş hikâyesi kölelerin dünyasında ortaya 
çıkar ve en az masalın kendisi kadar ilginçtir! Al-
man filozof Hegel, Tarih Felsefesi adlı eserinde 
Mısır’ın M.S. 642 yılında İslam’ın ikinci halifesi 
Hz. Ömer döneminde fethedildiğini yazar. Ona 
göre, Müslümanlar bu fetihle verimli arazilerle bir-
likte kıymetli kültür hazinelerini ele geçirirler. Bu 
bilimsel hazinelerden birisi de Mısır›ın en önemli 
şehri olan İskenderiye›de bulunan Büyük Kütüp-
hane›dir. Kitabın “Muhammedanizm” başlıklı bö-
lümünde bu kütüphanenin ikinci halife Hz. Ömer›in 
emriyle Mısır fatihi Amr b. el-As tarafından yakı-
lıp yıkıldığı yazar. Gerekçe olarak, kütüphanedeki 
kitaplarda yer alan bilgilerin (âlem) eğer Kuran’da 
bulundukları sabitse, gereksiz oldukları ve eğer 
Kuran’da yoksa o halde yine gereksiz oldukları ile-
ri sürülür. Öyleyse yakılmalıdır. Bir hafta süren 
yangından çıkan kara duman İskenderiye semaları-
nı öylesine kaplar ki Akdeniz’in korkunç korsanla-
rı Kıbrıs açıklarında bu dumanı gördüklerini seyir 
defterlerine kaydederler. Ama bu felaketten bir ki-
tap kurtulmayı başarır. Bu kitap, matematikçi ve 
filozof Ptolemaios’un (Batlamyus) “Tetrabiblos” 
adlı eseridir. Bu kitap, Pisagor’un ruh ve beden 
üzerine kaleme aldığı gizli kitabı üzerine numero-
lojik bir katkıdır. MS 2. yüzyılda yaşayan Batlam-
yus, Mısır’da kaldığı süre boyunca astronomi ve 
fizik dışında mistik çalışmalarda da bulunmuştur. 
Böylesine eşsiz bir eserin yanmasına gönlü razı 
gelmeyen kişi ise Amr İbn As’tır. Önceleri İslam 
düşmanıyken birden imana gelmiş ve İslam’ın ya-
yılmasında önemli rol oynamıştır (tıpkı ilk Hristi-
yanların baş düşmanı Aziz Paul gibi). Hatta ilginç 
bir yönü daha vardır Amr’ın, camilere minare tasa-
rımı anlayışını getiren de ilk odur. Ancak İslam ta-
rihçileri, onun bilinmeyen bir konudan ötürü elçiye 
ve dolayısıyla da İslam’a olan dargınlığına bir an-
lam veremediklerinden onu çok ön plana çıkarma-
mışlardır. Sadece İbn Haldun, erken dönem eserle-
rinden birinde onun adını övgüyle zikreder. Bir 
yazısında (Mukaddime’ye giriş teşkil ettiği düşü-
nülür) asabiyetin sadece kavimlerin gelişiminde 
değil kişisel ilgilerin belirlenmesinde de önemli bir 
işlevi olduğunu belirtmiştir İbn Haldun. Şimdilik 
bulduğu bu kitapla ilgili As’ın takıntısını neyin te-
tiklediğini tam olarak ben de bilmiyorum (belki de 
elçi ile tartıştığı konuyla alakalıdır, kim bilir). Ama 
bildiğim şu ki, bu kitabı hâkim el-Bıtrik isimli kö-

lesine Grekçeden Arapçaya çevirtmiş, sonra da 
“Nûrihî ke Mişkâtin fîhâ Mısbâhun el Mısbâhu fî 
Zucâcetin ez Zucâcetu ke Ennehâ Kevkebun Dur-
riyyun” adını verdiği bu yeni eseri, Mısır’da bir 
Bedevi pazarında bulduğunu iddia ederek üzerinde 
çalışmalar yapmaya başlamıştır. Arapça metne 
göre, insan ölünce bedeni toprağa karışmakta, ruhu 
(şuur) ise evrenin eterik (esir) alanına yayılmakta-
dır. Şuur da tıpkı bir beden gibi maddedir, fakat 
uçucu bir maddedir (ispirto-spirit). O halde, ilmi 
ledun’de (Mısır’da ortaya çıkan simya ilmi olduğu 
sanılıyor) derinleşen bir âlim, gerekli ortamı yarat-
tığı takdirde beden henüz canlıyken şuurunu kendi 
bedeni dışında bir mekâna/alana/platforma/uzama/
eşyaya hapsedebilir. Bu mekânın özel bir alaşım-
dan yapılmış olması farzdır (farazi, teori). 8. yüz-
yılda Bağdat’ta yazılan Binbir Gece Masalları’n-
daki meşhur Alaaddin’in Sihirli Lambası masalı da 
işte böylece ortaya çıkar. Aslında lambadaki “cin” 
diye tabir edilen (dumansız ateş, enerji) beden diri 
iken bedenden özgür kalan saf aklın kendisidir. 12. 
yüzyılda Anadolu’yu dolaşan ve kendisinden son-
raki 7 yıllık Batı felsefe tarihini adeta önceden 
özetlediği Nur Heykelleri’nin yazarı Sühreverdi 
(mistik düşünür) buna Akl-ı Sorh (Kırmızı Akıl ya 
da Aydınlanmış Akıl) demiştir. Yine aynı dönemin 
mistik düşünürü Endülüslü İbn Arabi, üç ölümden, 
beyaz, siyah ve kırmızı ölümden söz eder, kırmızı 
ölüm aklın ölümüdür. Ama şunu unutmayın, Doğu 
ile Batı ölümü taban tabana zıt betimler ve Endü-
lüs, Batı’da filizlenen Doğu topos’udur ve Avrupa 
için tam bir alacakaranlık kuşağıdır. Çünkü tam 
yüzyıl sonra aynı kitap, Endülüslü simyacı Ramon 
Llull’un eline geçecek ve o da kitabın adını değiş-
tirerek Ladino dilinde yeniden yazacaktır. Ladino 
unsurlar taşıyan bu kitabın adı, eski Türkçeye ”Ge-
nel Nihai Sanat” diye çevrilse de onun aynı zaman-
da teolog ve filozof olduğunu gözden kaçırma ha-
tasına düşmezsek, aslında kitabın adının “Evrensel 
Ereksel Sanat ya da Dünya” olduğunu görürüz. 
Çünkü İngilizce art, İbranice art sözcüğünden 
ödünç alınmıştır (aslı Aramcadır) ve Wittgenste-
in’ın en doğru şekilde tanımladığı “dünya“ demek-
tir. Kaderinde defalarca metamorfoza uğramak 
olan bu kitapta kavramların kombinasyonlarından 
oluşan yeni bir bilgi türünden ilk kez bahsedilir. 
Evet, yapay zekâdan bahsediyorum ve bu konuyu 
ilk kavramlaştıranın Llull olduğu söylenir. Yine 
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söylentilere göre “Kırmızı Akıl” anlamına gelen 
“Akl-ı Sorh” kitabında yazılı olanları da İbraniceye 
değiştirerek çeviren de aynı kişi... (İbn Rüşt’ün 
Aristoteles’in Fizik’ini Grekçeden Arapçaya birin-
cil ağızdan çevirdiği gibi değil, çünkü Batı’da çevi-
ri [translation, trans, bir yerden başka bir yere taşı-
mak] metni diğer dil için yeniden yazmak anlamı-
na gelir. Tercüme ise mot a mot [rücu, aslına yöne-
lik] bir çeviridir), e.d. Ramon bir tercüme değil, 
Kabalistik metotlara göre metni yeniden yazmıştır. 
(Metni yeniden yazma fikri, 20. yy.’ın düşünürleri 
Deleuze, Derrida ve Dilthey’de “yapıbozum” tek-
niğine dönüşecektir.) Ölümünden üç yüz sene son-
ra bu eser, Prag’da Golem hikâyesinin doğmasına 
vesile olur. Golem, istençsiz hizmetkâr anlamında 
bir sözcüktür ve korku edebiyatında var olan bir 
karakterdir. Dedim ya, alacakaranlık kuşağındayız 
artık… (Bizde de bunun karşılığı Gulyabani’dir. 
Sanıldığının aksine bu kavram ilk kez İstanbul’da 
(asıl adıyla Konstantinopolis’te) değil, 15. yy.’da 
ortaya çıkmıştır. Manisa, Endülüs’ten kaçan ve Os-
manlı’ya sığınan Yahudilerin ilk sığındığı şehirdir. 
Söylentilere göre Yahudilerin arasında Kabalayla 
uğraşan hahamlar da vardı ve onların rahat çalışa-
bilmeleri için Kanuni’nin annesi (Polonya Yahu-
di’si Helga yani Hafza Sultan’dır) tarafından inşa 
edilen Bimarhane’nin içinde gettovari bir alan, on-
lara tahsis edilmişti. Ek bir bilgi olarak şunu belirt-
mekte fayda var: Philip Moris’in büyük büyük de-
desi Şinasi Moris de Manisalıdır ve Amerika’ya 
göç ettikten sonra Manisa’da bir hastaneye hasta-
lıklara karşı ilaç gelişimini desteklemek için yüklü 
miktarda bağış yaptığı kayıtlıdır. Ayrıca hepimizin 
bildiği ve Apple markasıyla dünyayı değiştiren 
Steve Jobs’un biyolojik baba soyunun Humus’a 
Manisa’dan göç ettiği rivayet edilir. İlk Gulyabani 
efsanesinin bimarhanesi (tımarhane) ile meşhur 
Manisa’da ortaya çıkması çok anlamlı… Çünkü 
gul-yabani, yine Farsça gul-biyabani’den türer ve 
çölde görülen yabancı anlamına gelir. O halde bin-
bir seraplı çölde yürümeye devam… Az önce bah-
settiğim Golem’in varoluş amacına gelecek olur-
sak, Balkanlarda Hristiyanlar tarafından eziyet gö-
ren Yahudileri korumasıdır. Çünkü korunaklı bir 
yaşam için korumalara ihtiyaç duyulur. Bu olgu 
bugün de yok mudur? Golem’in istenç konusunda 
Meleklerden farkına gelecek olursak, onun somut 
bir şekilde sosyal yaşamda rolünün bulunması ve 

diğer canlı türleri ile belirli bir iletişim içinde ol-
masıdır. Bütün bunları neden anlattım? Çünkü as-
lında insanoğlu, bir distopya korkusu yüzünden 
yarattığı ütopyaya ulaşmak için geliştirdiği “aracı” 
gözden kaçırmaktadır. Yapıbozumcu bir ağızla ko-
nuşacak olursak, Avrupa kültürü, Musa’nın ortaya 
koyduğu görüntünün korkusundan kendilerine 
müjde olan İsa’ya ulaşmak adına üretilen “ana 
yolu” gözden kaçırıp, giderek onu küçümseme yo-
lunu seçmiştir. Çünkü şu görüş çok yaygındır, “de-
mokrasi bir araçtır.” Oysa aynı gelenek içinde yeti-
şen Marshall Mcluhan “araç, amaçtır,” (medium is 
the message) diyerek aslında “yolu” aydınlatmıştır. 
Haydi, öyleyse, biz biraz daha İskenderiye Kütüp-
hanesi’nin (ki onun bir Babil kulesi olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz) tozlu raflarında dolaşalım. 
Nerede kalmıştık? Halife Ömer zamanında Mısır 
Valisi As’ın yakarak kül ettiği İskenderiye Kütüp-
hanesi’nden kurtarılan Grekçe eser, ruhun beden-
den bağımsız bir varlık olduğu, beden dışında da 
yaşam sürdüğünü anlatıyordu. Vali, bu eseri Grek-
çe bilen kölesine çevirtmiş ve onu öldürtmüştür. 
Grekçe eseri de yakmıştır. Eser artık Arapçadır ve 
müellifi de meçhuldür. Valinin isteği ile esere kur-
maca bir de hikâye eklenmiştir. Buna göre âlimin 
biri, daha yaşarken (yani ölmeden önce) şuurunu 
bir kandile hapsetmeyi başarmıştır (ölmüştür). Bu 
duruma göre şuur, artık kandil içinde yaşamakta ve 
onu bulup iletişim kuranlarla konuşmaktadır. Ser-
best kaldığında evrensel ruhla buluştuğu için onun 
için zaman ve mekân kaydı olmadığından (Süley-
man peygamber ve cinler ordusu lideri arasında 
geçen diyalog misalinde adı zikredilen Hüdhüd 
kuşu gibi), her şeyi yapabilme kudretine sahiptir. 
Bugün de insan bilincinin, belleğinin başka beden-
lere veya formlara transferinden bahsediliyor. Bu 
taşınma işi birebir mi olacaktır, bundan pek emin 
değilim. Bu sürecin yaratıcılarını bugünün kod ya-
zıcıları olarak görmekten kendimi alı koyamıyo-
rum. Bir zamanlar mit olan, bugün gerçek değil 
mi? Bu yüzden mitleri hafife almasak iyi olur. On-
ları gereksiz yere yüceltmek de anlamsız. Kuran’ın 
getirdiği Vahiy kavramı, mitlerin (esatir-i evvelyn, 
ilk örnekler, arke-tipler) bilinç dışı kontrol gücüne 
karşı onlardan özgürleşmemiz için var. (Kuran’da 
bu kavramın geçtiği ayet dizilimlerini inceleyin ne 
dediğimi göreceksiniz.) Bir yanıyla doğa, bir ya-
nıyla düşünce varlığı olan coder’ı (kod yazıcısını), 

ben Sfenks’e benzetiyorum. Hegel, Sfenks’i (ba-
sınç anlamına geliyor) doğaya batmış tin olarak 
tanımlıyor Tinin Görüngübilimi’nde... Oturdukları 
yerden eski düzenin parçalarından, eski düzenden 
bağımsız yeni bir düzen inşa eden doğal Firavun 
zekâlar...

Firavun hiç de sandığınız gibi despotik bir lider 
değildir. Bilakis hem sultan hem halife özelliği 
vardır. Musa ile Firavun, Varlığın kendi içindeki, 
kendinden kendine olan epifanik iktidar çatışması-
nın yarattığı bir ayrımlaşmadır (Karagöz ile Haci-
vat gibi). Peki, bu tuhaf epistemik hermeneutizm 
bizi nereye götürür? Bu, bizi Sfenks’i ilk kez gör-
düğünde geceler boyunca uykusu kaçan Büyük 
İskender’in düşüne götürür elbette… Evet, hala 
felsefenin köklerindeyiz, Mısır’dayız… Kimileri 
Doğu Batı birliğini kurmaya çalışan bu genç ada-
mı, Kuran’da geçen Zülkarneyn’e (çift boynuzlu) 
benzetirler, kimileri de onun bir Delf rahibesi tara-
fından dokunduğunu altına dönüştürerek lanetle-
nen Eşek Kulaklı Midas Kralı olduğuna inanırlar. 
Büyük İskender, kim olursa olsun ister bir esatir 
isterse bir vahiy ürünü, Büyük Dünya Fikri ile 
kendi tarihinin ilk ütopistidir bence, kendisini boy-
nuzlu Dionysus’a benzetip bastırdığı paradan bel-
li… Masala lanetlenmiş bir tiran kralı olarak geçti-
ği versiyonu ile de belki de tarihin ilk distopik ka-
rakteridir. Peki, Politik ontoloji bağlamında nedir, 
kimdir? Bana göre, Kuran’da geçtiği biçimiyle 
sebeplerin ilmine (felsefeye) sahip tevhidci bir 
Zülkarneyn’dir. (İbranice olan bu kelimeye köken 
teşkil eden KRN’yi “Karan” diye ünlerseniz boy-
nuz anlamına gelir ve boynuz şeklindeki yaprakla-
rıyla yaban nanesine de Karan denir. Hale şeklin-
dedir. Eğer KRN, “Keren” olarak ünlenirse, ışık 
anlamına gelir, kiriş için de kullanılır ve Hare şek-
linde temsil edilir. Parmenides’in “her şeyin ölçü-
sü insandır” önermesinin Da Vinci’de geometrik 
bir şekille anlam kazandığı ve bunun da Davud’un 
Yıldızı ile ifade edilen beş uçlu Çoban Yıldızı ol-
duğunu anımsayalım. Çoban Yıldızı (Merkür, Her-
mes) aydınlanmış insan olduğuna göre, Türk Bay-
rağındaki Hilal şeklindeki ayın da aslında aydın-
lanmış insanı yani Keren’i temsil ettiği aşikârdır. 
Keren’in, Karan ile (çift boynuzlu şeytan; Karun, 
Deccal, Satan) savaşı devam etmektir. Bu genel 
anlamda Doğu ile Batı’nın bitmek bilmeyen onto-
lojik politik savaşıdır. Görüngübilimi açısından 

bakacak olursak bu savaş, bir evliliktir. Bu evlilik-
ten de bir çocuk dünyaya gelmiştir. Bu oğlana biz 
Anadolu (Anatolia) diyoruz. Şimdi Anadolu’yu 
derinden etkilemiş Manizm, Mazdeizm, Mihraizm 
gibi öğretileri yazdığı fantastik romana konu alan 
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi’nin 
Amak-ı Hayal adlı eserinde bu savaş (Fark Dağı) 
Ehrimen (Karan-lık) ile Hürmüz (aydınlık – Her-
mes, Merkür, Çoban Yıldızı, Davud’un Yıldızı, 
Türk Bayrağı) savaşı olarak betimlenir. Merak 
edenler ilgili bölümü ve Kuran’da Zülkarneyn ile 
ilgili ayeti bulup okuyabilir. Çok zihin açıcı bir an-
latım ve betimlemedir. Ben, uzun uzun ne Ku-
ran’da geçen ayetlerden ne de Amak-ı Hayal’den 
bahsedeceğim. Fakat şunu söylemek isterim, yine 
bana göre (keşiflerime göre) 1930’lardan itibaren 
kökleri oluşmaya başlayan ve 70’lerde de meyve-
lerini vermeye başlayan Büyük Doğu Mefkûresi, 
Filibeli Ahmet Hilmi Efendi’nin de içinde bulun-
duğu Askeri ve Diplomatik cemiyet mensuplarının 
ilgisini çeken orijinal bir tarikat olan ve Trablus-
garp’ta filizlenen Arusilik ve fikirlerinden hayli 
etkilenmiştir. Büyük Doğu dönemin aydın ve öz-
gürlükçü kalemlerinin de desteği ile siyasal bir ha-
rekete bürünmüştür. Bu mefkûre, Zizek’in kast et-
tiği politik ontolojik bir “imge” üzerine kuruludur. 
Bu imgeyi bir kez daha anımsayalım. Doğu ile 
Batı’nın arasındaki temel dünya görüşü farkını an-
lamak ve bu farktan bir zenginlik doğurmak için 
beden babası çirkin suratlı Güzel Philip’e değil de 
akıl babası güzel filozof Aristoteles’e danışan genç 
kral, hocasıyla baş başa vererek gelecek yüzyılları 
derinden etkileyecek olan bir plan yapar. Plana 
göre, Batı’nın ve Doğu’nun en büyük mimarları 
(âlimleri) çağrılacak, harabe bir sarayı tamir etme-
leri istenecektir (bu harabe binanın İskenderiye 
Kütüphanesi olduğu söylenir). Batı’nın mimarları, 
harabe sarayın Garp tarafını, Doğu’nun mimarları 
da Şark tarafını tamir edip güzelleştireceklerdir. 
Aralarına da – birbirlerinden etkilenmemeleri için 
- kalın bir perde çekilecektir. En beğendiği çalış-
manın âlimlerini hazinesiyle mükâfatlandıracaktır. 
İskender’in talimatıyla çalışmalara başlanır. Bir 
yıl sonra genç kral, kurmaylarıyla gelir. Çalışmalar 
bitmiştir. Batı’nın mimarlarının hünerini görmek 
için sarayın batı yakasına geçer. “Muazzam bir iş-
çilik,” der görür görmez, “perdeyi indirin de Do-
ğu’nun mimarları ne yapmış görelim,” diye emir 
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verir ardından. Adamları perdeyi indirince, gözle-
rine inanamaz… Çünkü Doğu’nun âlimleri, Doğu 
tarafına duvarı boydan boya kaplayan bir ayna 
yapmışlardır. İskender’in sonrasında ne yaptığını 
bilmiyorum ama benim anladığım şu, Batıdan ge-
lenler yaptıkları işteki sanat itibariyle doğrudan 
Batı’yı işaret etmişlerdir. Doğu’dan gelenler ise 
yaptıkları işte, hiç bir yeri işaret etmemişlerdir. 
Çünkü ayna, derinlikli bir alan yansıtıcısından 
başka bir şey değildir. Kuşkusuz iğne deliğinden 
mercimek geçirmek kadar büyüleyici ama onun 
kadar boş bir iş değildir ayna yaratma fikri… Ben-
ce İskender hangi tarafın daha iyi bir iş çıkardığı 
sorusunun yanıtı karşısında kararsız kalsa da ayna 
imgesi karşısına hayranlık duymaması olanaksız-
dır. Peki, biz soru sormayı deneyelim: Doğu, bu 
meselde anlatılmak istendiği üzere bir ayna kültü-
rü müdür? Hiçbir şey üretmeyen, üretileni yansı-
tan? Yoksa üretileni farkındalığa çıkaran bir ref-
leksiyon mu? Bu anlamda Doğu düşünce gücünü 
mü temsil ediyor? Daha büyük bir soru da var: 
Doğu neresidir? Asya mı? Batı’nın neresinde baş-
lıyor Doğu? Batı’nın batısı neresidir? Bu soruların 
yanıtlarını küresel dünya düzleminde bilemiyoruz. 
Ama Piri Reis’in haritasıyla bakacak olursak Mısır 
merkezli iki boyutlu bir dünya ile karşılaşıyoruz. 
Problematiğimizin içinde yürümeye devam ede-
lim. Dünya haritasına, ayaklarımız güneyde, başı-
mız kuzeyde ve yönümüz Akdeniz havzasında ola-
cak şekilde bakarak, onu ikiye bölmek ne kadar 
akılcıdır? Ussal olan edimsel olan, edimsel olan 
ussal olandır, diyen Hegel’in bu sözünü içinden 
geçirenler olacaktır. Ussalsa edimseldir, diyecek-
lerdir. Ben de onlara edimsel olan da ussaldır öy-
leyse diyerek bu haritaya tersten bakmayı önerece-
ğim, bu öneri de edimsel olduğu kadar ussaldır. 
Ama kendime şu itirazda bulunmayı da göz ardı 
etmiyorum. Haritayı İskender’in okuduğu gibi 
okumak, zamanı Güneşe göre belirleyen coğrafik 
bir sınıflandırmanın ürünü olsa gerek… Bu doğru. 
Peki, bu haritayı Ay hareketine göre okusaydık? 
Ama Ay, (karanlığın efendisi gece, “dünde kalan”) 
ondaki mitsel endişeleri bir kenara koyacak olur-
sak, “artık” zamandır, uyku zamanıdır, üretimin 
durduğu zamandır… Dünya düzken veya yuvar-
lakken bu böyle olabilir ancak dünya hiçbir zaman 
ne düz ne de yuvarlak olmuştur. Dünya daima glo-
bal olmuştur, yani bütünlükçü bir mekân olarak 

algılandığı için imparatorluklar doğmuş ve uzun 
süre hayatta kalabilmeleri gibi çöküşlerinin de ne-
deni yine global olma özelliği olmuştur. Global 
(merkezsiz) dünya fikri ile insan coğrafyanın hâki-
mi olmuştur. “Osmanlı’yı bitiren budur,” diyor 
Prof. Celal Şengör, “coğrafya hâkimiyetini yitir-
mek…” Peki, küresel dünyayı bütünüyle algıla-
mak, onu para gibi düşünsek bile aynı anda iki yü-
zünü algılamak mümkün mü? Belki mümkün, kim 
bilir… Belki de Büyük Doğu Mefkûresi böyle bir 
ilhamla doğmuştur. Bu fikir önemli bir hareket ol-
muştur. Bana göre Osmanlı’nın ardından kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilmiş olan ve kökle-
rini Anadolu’da bulan ilk somut ve özgün fikirdir 
bana göre… Necip Fazıl Kısakürek bu kavramı 
Yahudi kini üzerine kurar, sırtını Batı’ya, Tanrılara 
ve görkemli tapınaklara döner ancak nefret öylesi-
ne gözlerini kör etmiştir ki yüzünü Şarkiyatçıların 
betimlediği ölü Doğu’ya çevirdiğinin farkında de-
ğildir, lunapark’a! Ancak yine de şu açıktır ki 
Doğu artık bir yön değil, bir alandır. Batı’nın sınır-
ları dışında kalan alanın tamamıdır... Batı’yı Gü-
neş, Doğu’yu da Ay olarak düşünürsek, güneş doğ-
duğunda ay yoktur, ay çıktığında da güneş görün-
mez… Bu anlamda Batı salt bir yön değil, ışık te-
melli bir düşünce dizgesi merkezinde gelişerek 
üretim ve toplumsal ilişkiler soyutlaması üzerine 
inşa edilmiş ve karanlığı (geceyi) üretimin dışında 
arta kalan tasarruf alanı olarak belirleyen lojik, 
etik ve estetik bir anlayış, bir dünya görüşüdür. Bir 
global dünya anlayışı ki Batı’nın zorunlu olarak 
ürettiği bir kavramdır ve yine aynı kavram, Ba-
tı’nın endüstriyel emperyal epifanik ilerleyişini 
sekteye uğratmıştır. Çünkü global dünyada (kesin-
tisiz üretim ilişkiler ağında) karanlık (gece) artık 
eskisi gibi bir “arta-kalan” zaman birimi değil, ya-
şanan ve üretim süreçlerinin faal olduğu bir za-
mandır. İşte burada Ay simgesine sarılan Büyük 
Doğu Mefkûresi, aslında tam da Global dünyanın 
arzuladığı ve yeni dünya düzeni olarak adlandırdı-
ğı kavramdır. Bu anlamda Batı’da ortaya çıkan ya-
pay zekâ, aklın gecesinin ürünüdür. Onun ismin-
den “Büyük” ve “Doğu” kavramlarını silebilirsi-
niz, önemli değil, önemli olan imgenin ve olgunun 
neyi işaret ettiğidir. Yeni Türkiye’nin bayrağında 
ay sembolünün bulunması da boşuna değildir. 
Çünkü Ay, tıpkı Batı’nın âlimlerinin işlerini yansı-
tan Doğu’nun âlimlerinin aynası gibidir, Güneş’ten 

aldığı ışığı dünyaya yansıtmaktadır (gündüzleri 
yüzünü güneşe dönen ay çiçeği gibi). Merak etme-
yin konuyu Mithradian ay kültü’ne dayandırmaya-
cağım ama 1923’ten 1300 yıl geriye Arabistan’a 
gitmeyi önereceğim. Hz. Muhammed bir distopya-
dan bir ütopyaya hicret (Hicri takvimin başlaması-
na vesile olan göç) ederken üç gün üç gece SEVR 
adında bir mağarada saklandığı zamanlara… Ma-
ğarada ne yaşanmıştır? Elimizde bir takım frag-
manlar mevcut… Hepsinde de ortak tema Ebu Be-
kir’in korkusunu bastırmaya çalışan ve evhamın 
yersiz olduğunu çeşitli mesel ve ayetlerle anlatma-
ya çalışan Doğu Bilgeliğini içselleştirmiş bir ada-
mın sözlerindeki pekinlik! İşte o mağarada Hz. 
Muhammed’in dostu Ebu Bekir ile yaşadığı her ne 
ise ona ben “Mesotopya” adını veriyorum. Çünkü 
Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan Sufi 
fikri hareketi bu mesotopyanın yaşatılmasından ve 
yaşantılanmasından başka bir şey değildir. Hicret 
seyr-i suluke, mağara halvete, mağaranın ağzında-
ki örümcek ağı ve bülbül yuvası nefs ve aşk, mağa-
radan çıkış (salah-kurtuluş) aydınlanmaya dönüşe-
cektir: Anadolu İrfanından ve Aydınlanmasından 
söz ediyorum. Burada modernizm bir ütopya, kla-
sik olana özlem bir distopyadır. Mesotopya, kay-
bedileni bulma arayışı değil, bulduğunu arama se-
rüvenine dönen post-modern bir Nutuk Mabedinin 
ta kendisidir. Teşbihte hata olmaz, “Odocu“ karak-
tere sahip bu irfan yurdu, bizi şimdiden, bir sonra-
ki şimdide (kıpıda) bekler, “Belki yarın belki ya-
rında da yakın.” Çünkü Kün Feye Kün, Zükar-
neyn’in “Sebepler İlminin” formülü, aklın gece-
sinde gizli... Yarın yepyeni bir gün olabilir. “Bütün 
bunları bir araya getirdiğine inanamıyorum,” dedi 
hayranlıkla, 18 bin kitabın indeksini ezbere bilen 
bu küratör beyefendi kendisini bir Ortaçağ kralına 
eş görüyordu. Çocukken muvakkithaneden kitap 
çaldığı için boynuna “ben hırsızım” yazılı tahta ta-
bela koyup dolaştırmışlar, o günden sonra küratör 
olmaya karar vermişti bu ak yüzlü adam. İstanbul 
kütüphanelerindeki tüm yazmaları hangi kütüpha-
nede, hangi kitaplıkta ve hatta numaralarına varın-
caya dek ezberinde tutarmış. Vaktiyle dönemin 
Reisicumhuru, bizzat kendisi telefonla arayarak 
Kitabü’l-Envar isimli kitabı bulmasını istemiş. O 
zamanlar Beyazıt kütüphanesi müdürlük makamı-
nı işgal eden bu ak yüzlü zat, birkaç saat içinde bu 
yazmanın elan Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit 

Ali Paşa kitapları arasında bulunup 298 numarada 
kayıtlı olduğunu bildirmiş…  “Bir tarafında insan 
yüzü var,” diyerek, cebinden çıkardığı beyaz men-
dile sarılı gümüş sikkeyi bana uzattı. Paranın üze-
rinde İskender’in kendisini Dionysus’a benzettiği 
boynuzlu yüzü vardı, önceleri ön yüzünü sonra da 
arka yüzünü gözümün önüne getirebildiğim za-
manlar olmuştu (zahir ve batın) fakat şimdi her iki 
yüzünü de görebiliyordum. Gözüm açılmıştı ar-
tık… Dünya bir gümüş para gibi düzdü ve onu iki 
boynuzlu öküz tutuyordu. IMF’nin bahçesinde du-
ran heykel, Musa’nın Sina dağında Yahve ile yüz 
yüze görüşmeye çıktığında geride kalan genç Ya-
hudilerin yaşlılardan topladıkları altınları eriterek 
yaptıkları Öküz’dü… “Ne yaptığının farkında mı-
sın?” diye sordu. Kuşkusuz farkındaydım. Aslında 
yaptığım şey metinleri yorumlamak değil, onları 
bir simyacının yaptığı gibi, birer element olarak 
ele almak ve bu değişik fragman, kavram ve öner-
meleri, yüksek ateşli bir potada (gönül) ve steril 
bir ortamda (vücud er-rakim) bir araya getirip içi-
ne felsefe (taşı) katıştırıp yeni elementlere (anlam-
lara) ulaşmaktı... Yaptığım şey tam da buydu. Or-
taya çıkanları da benzer şekilde birleştirme ve ay-
rımlaştırma sürecine tabi tutuyordum. Tüm süreci, 
titizlikle not alarak yazılı bir envantere dönüştürü-
yor, başkalarına ait notları bu listeye katıyordum. 
Böylece ortaya kurmaca bir dil dünyası çıkıyor ve 
bunun içinde hakikatin izini sürdüğüm binbir se-
raplı çölde buluyordum kendimi... Nihayetinde 
bütün gayem akışkan bir belleğe (sihirli el-iksir) 
ulaşmaktı... Bu bellek, her maddeyi altına dönüş-
türen iksir gibi her bilgiyi saf imgeye (sessiz kitap) 
dönüştürecek olan bir zihin yapısıydı. Zihin ses-
sizleşmeden de sessiz kitap okunamayacağından 
bir yazar da bir simyacı gibi aslında tüm çalışmayı 
kendi bilincinde uyguluyordu. Ben de bundan 
farklı bir iş yapmıyordum. Bilgi bendim ve dev bir 
meteordan farksız bir şekilde sufilerin deryaya 
benzettikleri zaman (varlık) deryasına düşmüştüm. 
Oluşan bu şiddetli girdap, İngiltere seyahati sonra-
sında bileklerini keserek öldüğü iddia edilen Sul-
tan Abdülaziz’in yaveri Beşir Fuat’ın bir sene son-
ra ölü bulunduğu Cağaloğlu’ndaki evinden çıkan 
mektubu Ahmet Mithat Efendi’nin gazetesinde 
haber yapmasının ardından şehirde baş gösteren 
intihar salgınından tutun da, 50’lerde Erzurum so-
kaklarında yankılanan piyano sesine, Filibeli Ah-
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met Efendi’nin Amak-ı Hayal adlı eserindeki Ay-
nalı Baba’nın peşine düşen Sami adındaki casus 
karakterinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’ndeki Halit Ayarcı’sına, Bü-
yük Doğu’cu Hilmi Işık’ın Ajan Hempher’ın Anı-
ları adlı eserinde İngiltere Müstemleke Nazırlığı-
nın Büyük Doğu Projesi’nden Goethe’nin Doğu 
Batı Divanı’na, İbn Arabi’nin Füsus El Hikem’in-
den Deleuze’ün Kadın – Oluş kavramına kadar her 
şeyi tek bir merkezde topluyordu. Sonra aklıma 
Osmanlı’nın ilk kadın mecmuasının 5. sayısının 
kapağı geldi. Kızılay’ın üzerinde oturan ve başın-
daki bonede kızıl renkli bir yıldızı olan, üzerinde 
saçaklı bir kantocu elbisesi, küt saçları, kırmızı du-
dakları, elinde sigarettesi ile depresif bir yüz ifade-
sine sahip sürgündeki kraliçe… Ünlü bir harf yer 
almadığı için mecmuanın adını okuyamadım. Ak 
yüzlü adam, “Süs, ama belki de sus…” dedi. Ben 

de, “Ses de olabilir mi?” diye sordum. “Neden ol-
masın? Binbir seraplı çölde her şey mümkün…” 
diye yanıtladı. Doğru söylüyordu yaşlı adam. Roc-
kefeller ve Rothschild ailelerinden ilki yılan, ikin-
cisi koçbaşı ile temsil ediliyordu. İçimi bir korku 
sardı o an. Tarifsiz bir korku… Nasıl anlatsam! 
Küçükken evin karanlık odasına yaklaşırken diz 
bağlarımın çözüldüğü, uzaklaşmak istediğim hal-
de olduğum yere mıhlandığım o anda kalbimi isti-
la eden bir duygu gibi… İnsan kafasında kurduğu 
zaman bir sorun olmuyor ama sıra onu eyleme 
dökmeye geldiğinde başlıyor tereddütler 
oluşmaya…

Kuran’dan bir ayet aklıma geldi, “Hakikat sen 
onu idrak etmedikçe Hakikat değildir.” (El-Hakka) 
İşte bu gerçekten ansızındı beliren bir belirsizlikti, 
bu yüzden korkunçtu. 

Kaynakça:

1- Tarih Felsefesi, (Hegel) Önsöz, Aziz Yardımlı
2- Tinin Görüngübilimi, Hegel
3- Prof. İ. Ortaylı/Prof. C. Şengör, Teke Tek Programı konuşmaları
4- Nur Heykelleri, Sühreverdi
5- Mesnevi, Celaleddin-i Rum, Mevlana
6- İlahiname, Fahreddin Iraki
7- Mantık’el Tayyar, Feriduddin Attar
8- Füsus el Hikem, İbn Arabi
9- İletişimsel Eylem Kuramı, Habermas
10- Zabıtlarla Hasbihal, Mustafa Kemal Atatürk
11- Türkiye Kültür Kökenleri, Burhan Oğuz
12- Ortaçağların Tini, Fredrich Artz
13- Gıdıklanan Özne, Zizek
14- Ayna İmgesi, Deleuze
15- Gramatoloji, Derrida
16- Yorumbilim, Dilthey
17- Mülksüzler, Ursula L. Guin
18- Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk
19- Büyük Doğu Hareketi, Necip Fazıl Kısakürek
20- Amak-ı Hayal, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Efendi 
21- Osmanlı Moderleşmesi ve Japon İmgesi, Prof. Dr. Zelha Etöz
22- Günlükler, Kazım Karabekir Paşa

Ütopya Tutuculuğu: 
“Utopia’da öğretmenin işi bütün görgü ve bil-

gisini körpe yaşta çocuğun kafasına Cumhuriyeti 
koruyacak olan sağlam ilkeleri yerleştirmeye har-
camaktır.”

Thomas More

Ütopya Ötekileştirmesi:
“Bunda da şaşılacak bir şey yok, çünkü doğa 

herkese kendi yarattığını sevip okşama içgüdüsü-
nü verir: Karga da, maymun da kendi yavrularına 
gülümser yalnız.”

Thomas More
Ütopya Din Ayrıcalığı:
“Utopia’da rahiplikten daha şerefli bir görev 

yoktur. Rahiplere gösterilen saygı o kadar büyük-
tür ki, onlardan biri suç işlerse adalet karşısına 
çıkmaz.”

Thomas More
Ütopya Uyanıklığı:
“Utopia’lılar, savaşın akıl yoluyla önlenemeye-

ceğini anlayınca, kendi yurttaşlarının canını teh-
likeye sokmaktansa, parayla kiralık asker tutmayı 
yeğlerler.”

Thomas More
Yukarıda, biraz sonra üstünde duracağımız 

ütopya meselesinin isim babası olan More’un kita-

bından cımbızla seçtiğim dört alıntı var. Kitabı Se-
bahattin Eyüboğlu, Mina Urgan ve Vedat Günyol 
çevirmişler. More mezarından kalkıp, ben böyle 
şeyler demedim derse, ben de çevirmenlerin ya-
lancısıyım. 

Bu cümleleri seçerken, ütopyanın, belki de algı-
landığı gibi, her yönüyle matah bir şey olmayaca-
ğının ve onun karşıtı olarak ortaya atılan distopya 
örneklerini de kaçınılmaz olarak her zaman içinde 
barındıracağının örneklerini vermeye çalıştım.

Thomas More da Darwin gibi aynı şansa sahip 
oldu. Her ikisi de dünyada kabul edilen iki teri-
min (birisi Darvincilik-eser sahibinin adı; ikincisi 
Ütopya-eserin adı) isim babası oldular. Hâlbuki 
ikisi de bu konunun öncüsü değillerdi. Bir benzer 
yönleri de ikisinin de kafasının karışık olmasıydı. 
Darwin yaklaşımının doğru olduğuna emindi ama 
sosyal statüsü açısından yayınlayıp yayınlamama 
konusunda kafası karışıktı. More ise hem, koyu bir 
Hristiyan’dı, hem Hristiyanlığın nasıl çöküntüde 
olduğunu görüyordu hem karışıklık çıkar korku-
suyla Reformist harekete karşı çıkıyordu. Eseri de 
yenilikçilik (önemsenmesi gereken olumlu sınıfsal 
yaklaşımlarıyla) ve tutuculuk dalgaları arasında 
salınıp durdu.

Şimdi, ütopya denince ne anladığımıza baka-
lım. Ütopya, hiçbir yerdir. Hiçbir yer demek, o za-
man bizim kafamızın içi anlamına geliyor. Zaten 

Ütopyanın Distopyası
Orhan Tuncay
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benim de yaşam anlayışıma göre her yer aslında 
bizim kafamızın içindedir ve bizim algılama ve 
düş kurma yetilerimiz kadardır.

Ütopya, olasılığı, olasılıksız olan ve yaratıcı-
sının ideallerine göre tasarlanan devlet yönetim 
biçimleridir. Günlük dilimizde “ütopik düşünce” 
daha da geniş kapsamlı kullanılmaktadır. Birisinin, 
bize anlattığı ama yapamayacağını düşündüğümüz 
bir eylem için de bu kavramı kullanırız. 

Ütopyalar tarihi üstüne yazmış olan Lewis 
Mumford’un kitabının başlangıcında şu kelimeler 
var. (Burada itiraz edebileceğiniz bir çeviri hatası 
varsa bana ait olacaktır, çünkü kitabın orijinalin-
den alıntı yaptım): “Ütopya içermeyen bir dünya 
haritasına bakmaya bile değmez.” 

Tabii ki, ütopyanın (cennet de bunlardan birisi) 
umutla da yakın ilişkisi var. Bir yazımda “Umut 
fakirin ekmeği” demiştim. Aslında hepimiz, nere-
den gelip nereye gittiğimizi bilemeyen bilgi fakir-
leriyiz ve umuda ihtiyacımız var -yani ütopyalar 
üretmeye.

“Heyhat! Masallar kadar ütopyalara da gerek 
duyuyoruz. Bir amacımız varsa, nereye gittiğimiz 
de çok önemli değil. Böylece, ütopyamız ne kadar 
garip ve düşsel olsa da keşfedilmemiş uzak deniz-
ler için tek yol göstericimiz olacaktır.” Hendrik 
Willem Van Loon, “Ütopyalar Tarihi” kitabına 
yazdığı giriş yazısında böyle diyor. Benim söyle-
diğimi, daha da edebi bir dille açıklamış. 

Bu arada Lewis Mumford ütopya kavramına şu 
şekilde bir katkıda bulunuyor: “Doğanının düze-
nine ne kadar çok karışıp, onu bize uygun duruma 
sokuyorsak, o kadar çok Ütopya’da yaşıyoruz.” 
Burada olmuş gibi görünen ama uzun erimde ol-
mayacak olan bir dünyadan bahsediyor. Uzun 
erimde doğa bildiğini okuyacaktır. 

Mumford iki tür ütopyadan bahsediyor (Durun, 
daha distopyaya gelmedik bile. Ben de iki tür Dis-
topya’dan bahsedeceğim): Birisinin amaçsız bir 
kaçış olduğunu, ikincisinin amaçlı bir yeniden ya-
pılanma olduğunu açıklıyor ve cümlesini şöyle ta-
mamlıyor: “Hangi türde olursa olsun, gerçek dün-
ya sıkıntılarla dolu olduğuna göre, zihinlerimizde-
ki ütopyalarla uzun süre geçiriyor olmalıyız.”

Bir kez daha vurgulamak istiyorum: Ütopya 
– düş kurma – umut etme birbirine çok bağlı ve 

yaşamsal. Ama kahrolsun diyalektik: Her olumlu 
kendi olumsuzunu de beraberinde taşır. Kahrol-
sun Ying Yang: Kötü, iyinin içindedir. Bu ifadeleri 
tersten de söyleyebilirdim ama buraya böylesi uy-
gun geldi.

Tamam, insanı anladık, umutları var, düşleri 
var da, hümanist mi, idealist mi, materyalist mi, 
dindar mı, ateist mi, vs? Bilmiyoruz. Ne demiştik, 
dünya düşüncede kuruluyor. Bu saydıklarım veya 
bunların karışımı (örneğin More dindar ve hüma-
nistti) kişinin ütopyasını oluşturacak ve birbiriyle 
çelişkili sonuz sayıda ütopya ortaya çıkacaktır.

Platon şanslıydı. Önemli bir filozoftu. More 
şanslıydı. Önemli bir devlet adamıydı. Her ikisinin 
de düşünceleri yazıya döküldü ve bugüne kadar 
geldi. Hatta More, temel felsefesinin çerçevesi bu 
olmamasına rağmen, gelecekte Marx’ın işçi sınıfı 
için talep edeceklerini de talep ediyordu. Çalışma 
saatlerinin azaltılması, kaynaklara eşit erişim, sa-
natın seçkin zümrenin elinden kurtarılması gibi 
olanaklar Ütopya adasında vardı. Platon’dan farklı 
birçok yönü olmasına rağmen, bence en önemlisi 
sınıfsız bir toplumdan bahsetmesiydi. Platon’un 
Devlet’inde ise yönetenler, savaşanlar ve para ka-
zananlar vardı.

More’un Ütopya’sına, Mina Urgan’ın kitaba 
yazdığı önsözle noktalı virgül koyalım:

“Utopia’da ise, ortaçağın hiçbir izi bulunmaz 
ve Rönesans’ın tüm özellikleri görülür: Orta-
çağ Hristiyanları, insanların doğuştan günahkâr 
olduklarına inanırken Utopia’da insanların iyi 
olarak yaratıldıkları, doğru dürüst bir toplumsal 
düzende kusursuzluğa erişebilecekleri kanısı savu-
nulur.”

Distopya konusuna geçmeden önce şakacı Mo-
re’un kitabındaki üç ismin anlamından da bahset-
mek istiyorum. Fazla değinmedim ama More şa-
kacılığıyla da tanınırdı.

Ütopya (ada): Hiçbir yerde.
Hythlady (Ütopya’yı anlatan adam): Saçma sa-

pan konuşan.
Anyder River (Bir nehir): Suyu olmayan nehir. 

(Not: En yeni ütopyalardan birisi olan Venus 
Project’i merak edenler için 24 dakikalık bir video 
linki: www.youtube.com/watch?v=MZjo1vIEbLI )

Distopya:

Ütopyanın, anti tezidir. Otoriter, insanların 
iyiliği için kurulduğunu açıklayan ama bütün sis-
temlerin yöneticilerin menfaatine çalıştığı yönetim 
biçimlerini açıklar. Tabii, bu arada altını eşeledi-
ğinizde, demokrasiler ve diğer yönetim sistemleri 
dâhil hangi yöneticilerin daha çok halkı için çalış-
tığını bulmakta zorlanacağınızdan eminim. 

Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım. Baskıcı 
sistem neden baskıcıdır: Çoğunluğu kendi istediği 
biçimde şekillendirmek için. Anahtar kelime şekil-
lendirmek olunca, bunun tek yolu baskıcılık de-
ğildir. İster kendi menfaatiniz için olduğunu ister 
başkalarının menfaati için olduğunu düşünün, şe-
killendirme, şekillendirenin değer yargıları çerçe-
vesinde olacaktır. Şekillenen açısından en çaresizi 
de anne ve babanın bilinçlenmemiş çocuğu şekil-
lendirmesidir. Erişkin bir kişiye işkence yapsanız 
da, fikri değişmeyecektir (aksini beyan etse de). 
Çocuğun bu şansı yoktur. Alternatif düşüncelerden 
haberdar değildir.

Demek ki Distopya’yı (George Orwell’in 
-1984- veya Margaret Atwood’un -Damızlık Kızın 
Öyküsü-) gelecekte aramasına gerek yoktur. Dis-
topya, yumuşak veya sert bir biçimde, ailemizden 
başlamaktadır. Bana göre zorlayıcı olması da ge-
rekmez, menfaatinize olduğuna ikna etmesi yeter. 
Ne demişler: “Bir insana dokuz kere delisin der-
lerse, insan deli olduğuna inanır.”

Ayrıca bir kişinin veya grubun ütopyası, aynı 
toplumda yaşayan başka bir grubun distopyası da 
olabilir. More’un Ütopya’sında veya herhangi bir 
Ütopya’da veya bildiğimiz devlet yönetimlerinde, 
düzeni sağlamak için kaçınılmaz olarak kurallar ve 
kurallara uymayanlar için yaptırımlar vardır. 

Kendimizi kandırmayalım, edebiyatın aktar-
maya çalıştığı biçimde distopya geleceğin korkusu 
değil. Hep yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak. Nasıl 
ki kendimizi anlamaya çalıştığımız ben algısı ile 
başkalarını ötekileştiriyorsak, toplu ve düzenli ya-
şamak için de kurallar ve yaptırımlar oluşturuyo-
ruz. Kuralları kontrol edenler de, toplumun çeşitli 
kesimlerinden gelen karşı baskılara bağlı olarak, 

ya koyu renk (faşizm) veya açık renk (demokrasi) 
distopya uyguluyorlar.

Dünya düzenine oldukça kötümser bir açıdan 
bakan Zeitgeist belgesellerinden birinin sonunda 
anlatıcı şöyle diyordu: “Gün gelecek, otoritenin 
bizi takip edebilmesi için derimizin altına takip çipi 
taktırmak için kendi isteğimizle sıraya gireceğiz.”

Kim bilir, belki de insanı tek bir unsura indirge-
diğimizde Nietzsche’nin dediği gibi güç istemine 
varırız. Biz yine de Nietzsche’ye kulaklarımızı tı-
kayalım ve “kâmil insan” olmaya bakalım.

Son olarak, yazının anlamına uygun olan ve bi-
linen bir meselle noktayı koymak istiyorum:

Bir haftanın yorgunluğundan sonra baba Pazar 
sabahı kalkmış eline gazetesini almış ve akşama 
kadar oturup dinlenecek olmanın keyfini çıkartma-
ya başlamış. Ama baba bunları düşünürken oğlu 
yanına gelerek kendisini parka götürmek için ge-
çen hafta söz verdiğini hatırlatmış. Canı hiç dışa-
rıya çıkmak istemediği için bir bahane bulup evde 
oturayım, dinleneyim diye düşünmüş. Birden ga-
zetenin promosyon olarak verdiği dünya haritası 
gözüne ilişmiş. Bu haritayı hemen parçalara ayır-
mış ve oğluna uzatmış,

“Bu haritayı birleştirebilirsen hemen gidelim 
parka,” demiş.

Ardından da içinden derin bir oh çekmiş, “dün-
yanın coğrafya profesörlerinden birini getirsen 
yine de toplayamaz bunu iyi akıl ettim,” diyerek 
sevinmiş. Aradan 10 dakika geçmeden çocuk ko-
şarak babasının yanına gelmiş:

“Baba haritayı düzelttim parka gidebiliriz,” 
demiş.

Adam önce inanmamış ve görmek istemiş. Gö-
rünce de şaşırarak nasıl yaptığını sormuş. Çocuk 
demiş ki:

“Bana verdiğin haritanın arkasında insan res-
mi vardı... İnsanı düzeltince, dünya kendiliğinden 
düzeldi.”

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

186 Ütopya Özel Sayısı, 2018 Ütopya Özel Sayısı, 2018 187



Söz-Müzik: Sting
https://www.youtube.com/watch?v=69v8EsZeMZ8

Uyuyor çocuk, omuzlarımda
Çevremizdekiler, denizi lanetle

Endişeli anne korkaklaşıyor
Onu kim suçlayabilir, beni mi suçluyorsun?

İnşallah, inşallah
Dileğin buysa, gerçekleşecek

İnşallah, inşallah
Dileğin buysa...

Rüzgar estikçe, soğuklaşıyor
Hüzünlü botlara karşı, biz kaçarken

Endişeli gözler, karanlıkta arıyor
Denizin yükselişi ile birlikte

İnşallah, inşallah
Dileğin buysa, gerçekleşecek

İnşallah, inşallah
Dileğin buysa...

Kaygı denizi, korku denizi
Ülkemizde, yalnızca gözyaşları

Geleceğimizde geçmiş yok
Dileğin buysa, gerçekleşecek

İnşallah, inşallah
Dileğin buysa, gerçekleşecek

İnşallah, inşallah
Dileğin buysa...

Sleeping child, on my shoulder,
Those around us, curse the sea
Anxious mother turning fearful,
Who can blame her, blaming me?

Inshallah, Inshallah,
If it be your will, it shall come to pass
Inshallah, Inshallah,
If it be your will…

As the wind blows, growing colder,
Against the sad boats, as we flee,
Anxious eyes, search in darkness,
With the rising of the sea

Inshallah, Inshallah,
If it be your will, it shall come to pass
Inshallah, Inshallah,
If it be your will...

Sea of worries, sea of fears,
In our country, only tears
In our future there's no past,
If it be your will, it shall come to pass

Inshallah, Inshallah,
If it be your will, it shall come to pass
Inshallah, Inshallah,
If it be your will… 

“İnşallah”
Evren Gül

54x66x7cm 
Ahşap Üzerine Karışık Teknik

2018

İnşallah 
Inshallah 
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1932 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya, 
Avrupa’nın içten içe kaynadığı, bununla beraber 
Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Sava-
şı öncesi yazılan bir kitap olması nedeniyle ayrı 
bir önem taşıyor. Çünkü dünyadaki yeni şekillen-
melere alt yapı oluşturacak değişimlerin sancıları 
kendisini göstermeye başlamıştır bu dönemde... 
Birinci Dünya Savaşı sonrası üç büyük imparator-
luğun (Osmanlı, Çarlık Rusya ve Avusturya-Maca-
ristan) çöküşü ve güç dengesinin “İngiltere-ABD” 
eksenine kayması, özellikle İngiltere’nin dünya 
hâkimiyetinin zirvesinde olduğu bir dönemde, ya-
zar tepkisini böyle bir romanla ortaya koymuştur. 
1929’da yaşanan küresel ekonomik krizin izleri 
devam etmektedir. Tüm dünyada kriz etkisini de-
vam ettirirken, buhrandan çıkış yolu olarak dünya 
entelektüelleri çözüm önerileri üretmeye başlamış-
lardır. Bazıları ise yeteri kadar tüketim olmadığı 
için kapitalizmin sağlıklı bir şekilde gelişemedi-
ğini iddia etmişlerdir. İşte bu dehşetin kendini 
savaş, umutsuzluk ve belirsizlik olarak gösterdiği 
bir dönemde yazılmış olan Cesur Yeni Dünya, bir 
bilimkurgu klasiği olarak önemini göstermektedir. 
Huxley bu kitapta milat olarak Henry Ford’un 
T-modeli otomobilini ürettiği yılı seçmiştir. Bu 
öyle bir milattır ki; insanları doğadan uzaklaştır-
manın, tüketmeye zorlamanın ve bu yolda tarihi, 
dini, geleneği, aileyi, sanatı ve kültürü yok etmenin 
temellerinin atıldığı bir dönemdir. Yazar kitabı, 
Amerika’da yaşadığı yıllarda yazmıştır. Dikkatli 
bir gözlem yapıldığında, kitabın bütününden çıkan 

fotoğraf göstermektedir ki; sentetik ütopya olan 
Amerika ile o toprakların gerçek ve ilk sahibi olan 
Kızılderililerin oluşturduğu çelişki resmedilmekte-
dir. Yazıldığı dönemin şartları itibariyle, Huxley’in 
diğer romanları yanında ayrı bir öneme sahiptir. 
İşte bu süreçte yazılan Cesur Yeni Dünya, aynı za-
manda yazarın içinden taşan çığlığın sesini günü-
müz insanına kadar duyurmayı başarabilmiştir.

Öte yandan Avrupa, Sovyetler Birliği’nin tedir-
ginliği içinde, her yönüyle gelişmekte olan Ame-
rika’ya güvenmekle birlikte gitgide bütün dünya-
yı hâkimiyet altına alma potansiyeli taşıyan aynı 
Amerika’ya karşı da içten içe bir kuşku beslemek-
tedir. Bugünden bakıldığında bu kuşkunun haksız 
bir kuşku olmadığı daha net olarak görülmektedir. 

Cesur Yeni Dünya’da Huxley, her ne kadar 
yüzlerce yıl sonrasının dünyasını tasvir ediyor gibi 
görünse de, aslında bugünün de dünyasını çok 
çarpıcı bir “dünya modeli” ile gözler önüne ser-
mektedir. Yazar insanlığın dikkatini çekerek uyar-
maya çalışmıştır. Genellikle Huxley’nin dikkat 
çektiği “Dünya Devleti” tıpatıp Amerika’yı işaret 
ederken, insanoğlunun içinde taşıdığı bencillik ve 
özgürlüğe karşı denetim tutkusu potansiyeli itiba-
riyle –küresel ısınmanın eşiğindeki dünyada, in-
sanoğlunu nasıl bir kader beklediği belirsizliğine 
rağmen– gelecek yüzyıllarda başka Amerikaların 
da boy vermesi elbette kaçınılmazdır. Yani Ameri-
ka, günümüz dünyası için sadece bir rol modeldir 
ve bahsedilen potansiyelin önderliğini yürütmek-
tedir.

Kitap incelemesi 

Cesur Yeni Dünya
Reyhan Gürtuna 
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Aldous Huxley’nin bu çok tartışılan kitabına 
distopya yani kara ütopya da denmektedir. İnsanı 
sorulara boğan bir gelecek kurgusu gibidir. Hux-
ley 1932 yılından bakarak öyle bir dünya yarat-
mıştır ki okuyucu, yazarın bahsettiği bu dünyanın 
olması mümkün mü, iyi mi kötü mü bir türlü karar 
verememektedir. Fakat kitabın ilerleyen bölümle-
rinde, bugünün insanının maruz kaldığı şartlandı-
rılmalarla Cesur Yeni Dünya insanının şartlandır-
maları arasında çok ciddi benzerlikler görülmekte 
ve başlangıçta ütopik, sıra dışı gelen konular daha 
sonraki bölümlerde günlük hayat ile özdeşleştirilir.

Aldous Huxley 1894’te doğmuştur. Anne, şair 
Matthew Arnold’un yeğeni, baba Cornhill der-
gisinin sahibi, kardeşi ve büyükbabası ünlü birer 
biyologdur. Bilim ve edebiyatı birleştiren bu ente-
lektüel miras Huxley’in dünyaya bakışının teme-
lini oluşturmuştur. On altı yaşında, geçirdiği bir 
rahatsızlık sonucu bir yıl kör kalması, iç dünyasını 
keşfetmesine imkân vermiş ve bu keşifler kendisi-
ni şiire ve öykü yazmaya yöneltmiştir. Hayatı bo-
yunca kalemiyle, gelişmekte olan vahşi kapitaliz-
mi sorgulamış ve toplumun huzuru ve refahı için 
sistemin kendi içinde dönüşümünün kendince altın 
anahtarlarını üretmeye çalışmıştır. Kitaplarında 
düşüncenin sınırlarını oldukça zorlayan, okuyucu-
yu düşünmeye ve sorgulamaya sevk eden bir üslup 
hâkimdir. Altmış dokuz yıllık yaşamına, başta şiir 
olmak üzere onlarca eser sığdırmış olan Huxley, 
Kasım 1963’te, çeşitli arayışlardan sonra Holl-
ywood’daki evinde bir Zen Budist’i olarak hayata 
gözlerini yummuştur.

Aldous Huxley’in tasvir ettiği Cesur Yeni Dün-
ya, istikrar yılı diye anlatılan “F.S. 632’de” eski 
kıta denilen Londra’da geçmektedir. Yani kitabın 
yazıldığı tarihten altı yüzyıl sonrasında yaşanan 
bir dünya modelidir. Kitapta Ford, bu Yeni Dün-
ya’nın adeta tanrısıdır. Yazar, kitabında bu yaratı-
lan dünyayı, iki temel karakter üzerinden diğer bi-
reylerlerle ilişkilendirerek anlatmaya çalışmakta-
dır. Dünya ciddi bir evrim yaşamış, insan üremesi 
ve eğitilmesi “kuluçka ve şartlandırma” merkez-
lerindeki şişelerde gerçekleştirilmektedir. Dokuz 
Yıl Savaşları’ndan sonraki büyük Ekonomik Sıkın-
tı’dan sonra kurulan Cesur Yeni Dünya’nın sloga-
nı “Cemaat, Özdeşlik, İstikrar”dır. Bu üç ilkenin 
sürekliliğini sağlamak için bilimsel yöntemlerle 
yeni bir dünya düzeni kurmuşlardır. Ve onlar için, 
geleceğin en önemli projeleri “mutluluk sorunu” 
adını verdikleri konuda, daha doğrusu insanlara 
“köleliklerini sevdirme sorunu” meselesidir.

Kitap, Kuluçkalama ve Şartlandırma Merkezi 
müdürünün çocuklara eğitim vermesini anlatarak 
başlar ve kitabın devamında da bu Yeni Dünya 
düzeni ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir. Top-
lumsal istikrar için nüfusun sabit tutulması şarttır. 
Ayrıca amaca hizmet etmekten zevk alacak bireyler 
üretilmesi önemlidir. Bu şartlandırma merkezle-
rinde insan robotlar yetiştirilir. Toplumsal mutlu-
luğu, zararı en aza indirilmiş bir uyuşturucu mad-
desi olan “soma” ile sağlarlar. Kitapta bireyden 
nesneye dönmüş ya da dönüştürülmüş insan ve bu 
nesneleri üreten bir düzen vardır. Üretim bandında 
bir bireyin üretilmesi için iki yüz altmış yedi gün 

gerekmektedir. Bir seferde her şeyleriyle birbir-
lerine benzer doksan altı canlı üretilmektedir. Bu 
bireylerin istendiği gibi oluşturulması için üretim 
bandı üzerinde çeşitli etkilere (ilaç, ısı, basınç vb.) 
maruz bırakılırlar. Kişilerin psikolojik şartlandır-
maları ise Hipnopedya (uykuda eğitim) ile yapılır. 
Aslında nesneleştirilmiş bu insanlar, sistemin ih-
tiyacının olduğu beş ana sınıfta (alfa, beta, delta, 
gama, epsilon), hayatlarının her alanında karak-
teristik, fiziksel özellikleri ve kaderleri belirlenmiş 
olarak çıkıyorlar yumurtadan. Örneğin on iki yıl 
boyunca her gece yüz elli kez kulaklarına “Artık 
herkes mutlu” şeklinde seslenilir, ya da sistemin 
canlı kalması için gerekli olan tüketimi sürekli 
kılmak için “Atıp kurtulmak, onarmaktan iyidir. 
Yama artarsa refah düşer” tarzı şartlandırmalar 
yapılır. Yeniye ve tüketime dayalıdır toplum.

Cesur Yeni Dünya’da bireyler yoktur, toplum 
vardır. Bunun için kişilerin yalnız kalmaması için 
gerekli tedbirler alınmaktadır. Çünkü yalnız kalan 
ve işi olmayan birey düşünmeye başlar. Düşünen 
insan sorgular ve bu ise tehlikelidir. Ayrıca insanlar 
arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan ve ilişkiye 
şekil veren “güçlü duygular” veba hastalığına ben-
zetilir. Bu ise en son istenen şeydir. Kişilerin yalnız 
kalmalarını engellemek için duygusal film, engelli 
golf gibi aktivitelere yönlendirilir. Yalnız kaldık-
larında ise sıkıntı yaşamamaları için “soma” adı 
verilen zararsızlaştırılmış uyuşturuculardan alır-
lar, böylece aldıkları doza göre zihinsel bir dinlen-
meye geçerler. Bununla beraber anne, baba, aile 
gibi kavramlar müstehcen kabul edilirken “herkes, 
herkese aittir” anlayışı normal kabul edilir. Böy-
lece kişilerin birbirlerine karşı duydukları istekler 

anında giderilip, bastırıldığı vakit ortaya çıkabile-
cek yoğun hisler ve duyguların önüne geçilmiş olur. 
Dünya denetçilerinden Mustafa Mond şu sözleriyle 
bu görüşü destekliyor: “Kişilerin duyguları ge-
reksiz ve toplum için tehlikelidir. Bu yüzden onları 
duygu yükünden arındırdık.” 

Genç kalarak bir ömür sürdürmek de önemli 
bir unsurdur. Modern insanların yaşlanması gibi 
bir durum söz konusu değildir. Bunu yapay salgı-
lar ve ihtiyaç duyulduğunda oldukları aşılar ile 
sağlıyorlar ve yaşlanmayı geciktiriyorlar. Ancak 
60’larına kadar çok zinde yaşayan bireyler birden 
ölüyorlar. Bunun sebebi, yaşlanıp fiziksel güçten 
düşen bireyin toplumdaki üretim ve tüketim için 
bir faydası olmaması olarak değerlendiriliyor. 
Bir diğer sebebini ise, denetçinin “Kendimize ait 
olduğumuzu düşünmek mutluluk sebebi olabilir 
mi? Genç insanlar bunu düşünür çünkü kimseye 
bağımlı olmamayı, dua etmekten muaf olmayı ken-
di tarzları olduğunu kabul ederler. Oysa yaşlanan 
insan, içinde o zayıflığı hisseder ve kişilerde korku 
baş gösterir. Yaşları ilerledikçe insanların dine yö-
nelmesinin bir nedeni de ölüm ve ölümden sonra-
ki şeylerin korkusudur,” ifadesine vurgu yapması 
ile anlıyoruz. Bu yüzden kişiler çocukluklarından 
itibaren haftada üç gün “ölecek hastalar hastane-
si”ne götürülüyor ve bireylerin gözünde ölümün 
sıradan bir süreç olarak görmeleri sağlanıyor. 

Tabii bu Yeni Dünya’daki sistemin yanında bir 
de karşı sistem mevcuttur. Bu “vahşi ayrı bölgesi” 
diye adlandırılan coğrafyadaki insanlar ıslah edil-
meye layık bile görülmeyen insanlardan oluşmak-
tadır. Hatta bu bölge elektrikli tellerle çevrilidir 
ve New Orleans’tadır. Sistemi sürekli sorgulaması 
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ile meşhur Bernard, kız arkadaşı Lenina ile tatil 
yeri olarak bu vahşi bölgeyi seçmiştir. Shakespe-
are okuyarak büyüyen “Vahşi” ile tanışır. Daha 
sonra Vahşi ve bir gezide kazara unutulmuş ve 
yine kazara hamile kalıp, eski dünyada yaşamak 
zorunda kalan Vahşi’nin annesi olan Linda ile be-
raber Yeni Dünya’ya gelirler. İşte bundan sonra iki 
dünya arasında sürekli bir kıyaslama ve sorgulama 
başlar. Ayrıca eski dünyadan getirilen Vahşi, Yeni 
Dünya ile eski dünyanın kıyas yapılabilmesinde en 
önemli rolü oynar. Yeni dünyanın sistemini sorgu-
layan Bernard Marx ve Helmholtz Watson ile Vah-
şi arasında gelişen ilişki yumağında dikkat çeken 
odur ki; Vahşi onlara aradıkları gerçeği kısmen de 
olsa yansıtıyor ama şartlandırılmış olmanın tesiri 
ile birbirlerini anlamakta zorluk çekerler. Bu arada 
eski dünyada “yabancı” olduğu için dışlanan, Yeni 
Dünya’da ise yaşam alanı bulamayan Vahşi’nin 
dünyası bu ağırlığı daha fazla taşıyamaz. Önce bir 
adaya gidip inzivaya çekilir. Sonra intihar eder. 

Bernard Marx: Beta birey ve psikolog. Yaşa-
dığı ortamla ve değer yargılarıyla çatışma içinde 
olan toplum tarafından tuhaf bulunan, birey ol-
duğunun farkında olan ve diğer insanlarla olan 
farkını bildiğinden (çünkü o bir üretim hatasıdır) 
kendini yalnız hisseden, kendini anlayacak biri-
ni arayan bir karakter. Sürekli kendi varlığından 
olan rahatsızlığı dile getiren kişi. Herkesin her-
kese ait olma fikrini kabul edemiyor ve sapıkça 
buluyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde, Vahşi’yi 
ve annesini Yeni Dünya’ya getirmiş olmasını bir 
başarı vesilesi haline getirip, daha önce onu kü-
çük gören insanlardan kabul görmesi ile değişme-
ye başlar. Sürekli eleştirdiği bu dünyaya kendini 
kaptırır. İlginç olan; arzuladığı statüye ulaştıktan 
sonra bu dünyanın yanlışlarına olan kaygısı aza-
lır, ancak eski haline dönmek zorunda kaldığında 
yine kendini çaresizlik içinde bulur. Aslında her iki 
dünya insan tipinin arasında sıkışmış ve kimliğini 
bulmakta çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir karak-
terdir. 

Helmholtz Watson: Beta bireydir. Yakışıklı 
görüntüsü ve tavırları ile dikkat çeken bir kişidir. 
Duygu mühendisliği odasında hocalık yapmakta-
dır. Romanda çok fazla yer almasa da düşündük-
leri ile akılda kalan bir karakterdir. Helmholtz da 
Bernard gibi birey olduğunun farkında ve kimsenin 
kendini anlayamadığını düşündüğünden kendini 

yalnız hisseder ancak Bernard gibi çalkantılı bir 
ruh hali yoktur. Söyleyecek, yazacak bir şeyleri ol-
duğunu hisseder ancak nasıl anlatacağını bilemez. 
Bütün yazdıklarının içtenlikten uzak ve gerçek ol-
madığını düşünür. Bizim dönemimizin değerleriyle 
bakarsak kendimize yakın bir karakter olduğunu 
söyleyebiliriz. Vahşi ile aralarında ortak değerler 
olduğunu hissetse bile şartlandırmanın etkisi ile 
bazı noktalarda ayrılırlar. 

Kuluçkalama Merkezi Müdürü: Romanın 
başında öğrencilere sistemin mükemmelliğini ve 
gerekliliğini büyük bir hayranlıkla anlatan ka-
rakter olan müdür, sistemin en ateşli savunucu-
larındandır. Yeni Dünya düzenine tam anlamıyla 
ayak uydurmuş olduğunu iddia etmiş olsa da vah-
şi bölgede kaybettiği sevgilisine karşı hâlâ hisler 
besleyen biridir. Onu karşısında ilk gördüğünde ne 
yapacağını bilemeyen ve sonra utanç duyan zayıf 
karakterde biridir.

Vahşi (John): En önemli karakterlerden biri-
dir. Ayrık vahşi bölgede büyümüş, ancak annesinin 
modern dünyadan gelmiş olması onun dışlanma-
sına sebep olmuştur. Kızılderililer arasında kabul 
göremeyen, oyunlara alınmayan, Kızılderili adet-
lerini uygulamasına bile izin verilmeyen bir karak-
terdir. Okumaktan hoşlanır. Annesinin eski dünya-
daki sevgilisi olan Pope’un verdiği Shakespeare 
kitabı John’un kişiliğini oluşturmada önemli bir 
etkendir ve bu sayede içinde gelişen bazı duygu-
ları, derin hisleri daha rahat ifade edebilmektedir. 
Bernard’ın onu ve annesini modern dünyaya ge-
tirmesinden sonra, bu dünyayı tanıdıkça içindeki 
nefret büyümüştür. İlk önceleri bu dünyanın değiş-
tirilebileceği umudunu içinde taşır. Annesinin ölü-
münden sonra tüm enerjisini buradaki insanlara 
harcayarak, bu sistemin yanlışlığını anlatmaya 
çalışmasından ne kadar gayretli ve inançlı ve ne 
olursa olsun insanların her şeyi başarabileceği-
ne inanan biridir. Romanın sonunda yaşadıkları, 
bize bütün dünyayı karşısına alabilecek cesarette 
bir kişilik olduğunu, acı çekmenin ve insani duy-
gular taşımanın önemini göstermiştir. Lenina’ya 
âşık, onun için her şeyi yapmaya hazır ancak Leni-
na’nın bunu anlayamamasından dolayı büyük bir 
çaresizlik içindedir, daha sonraları bu çaresizlik 
onda nefrete dönüşmüştür.

Lenina: Yaşantısından memnun, kendi ile barı-
şık ve sistemin başarılı ürünlerindendir. Ford’unun 

sağladığı olanaklar yüzünden sık sık memnuniyeti-
ni dile getiren kişidir. Erkekler arasında bir hayli 
popüler, ancak farklı şeyler aramaktadır. Üretim 
hatası olan Bernard ilgisini çeker ve bu yüzden 
onun ile beraber olmaya başlar. Romanın ilerle-
yen bölümlerinde Vahşi ile tanışmasından sonra, 
Vahşi’ye olan hayranlığı her gün daha da artar, 
ancak yaşadığı dünya düzeni Vahşi’yi anlamasına 
izin vermez. Üzerindeki şartlandırmalar yüzünden 
onu anlamakta zorlanır. 

Mustafa Mond: Dünya denetçilerinden biri. 
Mustafa Mond’un görevi, bu dünya düzeninin 
neden gerekli olduğunu bu düzenin insanlarına 
anlatmaktır. Duyguların gereksizliği, tarihin si-
linmesi, bilimin sadece gerekli düzeyde kullanıl-
ması gerektiği ve sürekli bir gelişim göstermemesi 
gerektiğini düşünmektedir. Kendisi iyi bir bilim 
adamı (fizikçi) olmasına rağmen, ısrarla istikrarı 
bilime tercih ettiğini söyler. Mond modern dünya-
daki sistemin tüm detaylarını bilen ve eski dünya 
hakkında da diğerlerine göre çok bilgili olan bir 
karakterdir, ancak bunların hiçbirine Yeni Dün-
ya’da ihtiyaç olmadığına inanır. Hatta istikrara 
zarar vereceğini düşünür. 

 Linda: John’un annesi, şartlandırma müdürü-
nün kaybolan sevgilisidir. Gençliğini modern dün-
yanın dölleme bölümünde çalışarak geçiren Linda, 
müdür ile bir geziye gittiği vahşi bölgede unutu-
lur ve hayatını burada sürdürmek zorunda kalır. 
Farklı olduğu için o da Kızılderililer arasında 
John gibi kabul görmez. Şartlandırmalar etkisinde 
olan Linda, bu dünyadaki sefilliğe alışmakta zor-
lanır. Şartlandırılmış olmasına rağmen, doğurmuş 
olduğu John’a karşı büyük bir sevgi beslemekte-
dir. Modern dünyadan birilerinin gelmesiyle bü-
yük mutluluk duyar ve çektiği acılardan kurtulmak 
istediği için, aynı mantıkla çareyi “soma” içmekte 
arar ve modern dünyada en çok arzuladığı şeyin 
soma olduğunu söyler. Linda’nın eski yaşantısına 
geri döndükten sonra, vahşi bölgede çektiği ıstıra-
bı unutmak için gereğinden fazla soma haplarını 
kullanması ölümüne sebep olur. 

Sonuç olarak Cesur Yeni Dünya düzeni ile, gü-
nümüz dünyası arasındaki benzerlik insanı dehşe-
te düşürecek kadar yakın gözükmektedir. Tek tip-
leştirici bir dünya düzeni her geçen gün etkisini 
artırmaktadır. Cesur Yeni Dünya, ötekine yaşam 

hakkı tanımayan, farklı düşüneni içinde eriten, sis-
temle uyum içinde yaşayanı öne çıkarıp, yücelten 
bir sistemin içinde sürüklendiğimizi bize oldukça 
etkili bir biçimde sunan bir kitaptır. İnsanı insan 
yapan tüm erdemlerin bir şey ifade etmediği, in-
sani değerleriyle yaşamaya gayret eden insanların 
dışlandığı, sistemin yandaşlığına soyunan kukla-
ları bize kanaat önderleri olarak sunan bu düzenin 
kitaptaki düzenden ne farkı var acaba? Günümüz-
de “gen” araştırmalarının belli bir merhaleye gel-
diğini ve yakında insan klonlayabileceklerini id-
dia eden bilim adamları medyada yer almaktadır. 
Acaba alıştırılıyor muyuz? Kitap bu nevi soruları 
akla getirmektedir. Teknolojik gelişmelerin etkisi 
ile medyanın başrol oynadığı, bilişim çağının da 
tesiri ile insanoğlu bu sistemin tekelinde esaret 
altındadır. Dikkatli bir şekilde günlük hayatımı-
zın akışını gözlemlediğimizde, sabahtan akşama 
kadar geçirdiğimiz zaman diliminin tanziminde, 
hangi şartlandırmaların etkisi ile sürüklendiğimi-
zi görebilmek daha mümkündür. Günümüzün hâ-
kim güçleri, bu tasvir edilen şartlandırılmış insan 
modelinden pek memnun görünmektedir. Sistem, 
sadece üret (benim istediğimi) ve sonrasında hız-
lıca tüket diyor. Ama Sorgulama! Düşünme! Karşı 
gelme! İtaatkâr ol! Hak arama! Sen, sadece boyun 
eğerek rahat yaşayabilirsin. Bu yüzyılın insanının 
soma hapları ise Hollywood yapımı filmler, Ame-
rika’dan ithal aptal diziler ve taklit edilen yarış-
malar örnek olarak gösterilebilir. Verilmek istenen 
mesaj çok açık ve nettir: Uyuşun! Uyuyun! 

Günlük hayatımızın her karesini bu şekilde 
kontrol altına alan güçler, bu şekilde sistemin “ku-
ral koyucular”ı olurlar ve insanlık senaryosunu 
başından sonuna kendileri yazıp kendileri yönet-
mektedirler. Yani nesneleşmiş insan ona yazılan 
rolü oynarken, hiçbir şeyin farkında olmadan, 
eline tutuşturulmuş soma hapları ile oyalanmakla 
meşguldür. Aslında yazarın, yaşadığı dönemden 
bakarak, böylesine yüksek bir öngörü ile günümü-
ze atıfta bulunabilme yeteneğine hayran kalma-
mak mümkün değildir. 

Kaynakça:
- utopicass.blogspot.com
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Ütopya, ideal bir toplum tasarımıdır. Gerçekleş-
tirilmesi olanaksız bir tasarım ve düşsel düşünce-
dir. Ütopya kelime anlamıyla içinde tasarımı, ideal 
toplum hayalini, siyasal ve toplum düzeni kurgu-
lamayı barındırır. Bu pathoslara (arzu-istek) bağlı 
olarak gerçekleştirilmesi istenen arzunun bir haya-
li, düşüdür. İlk ütopyacılar olmasıydı, yerleşik dü-
zen hayali kurulmasaydı insanlar hâlâ mağaralarda 
yaşıyor olacaklardı.

İnsanlar neden ütopik düşünceye sahiptirler? 
Ütopyalar, yani Phantasia’lar daima iyi niyet üze-
rine kurgulanmışlardır. Ütopya, yeni bir dünya ya-
ratma isteği, var olan toplumsal kanunları tümüyle 
mahkûm etme arzusu, yeni bir toplumsal düzen 
kurma arzusu ve yetkin bir düzenin kurulacağı 
beklentisidir. Bu görüşe bir örnek vermek gerekir-
se; Sokrates Atina’da meclis başkanıyken yöneti-
cileri ve yasaları eleştirerek kendisini Atina’nın en 
iyi “siyaset sanatı”nı bilen kişi olarak ilan ediyor-
du. Sokrates’in zihninde yeni bir dünya yaratma 
düşüncesi dans ediyordu. Dolayısıyla ütopyayı 
ortaya koyan itki “dünyada cenneti gerçekleştirme 
hayali” idi. Hegel, “Mantık Bilimi” adlı eserinde 
Sokrates’in tavrını şöyle yorumlamıştı: “Sokrates, 
düşüncesiyle Atina yönetimini ya yıkmıştır ya da 
yıkmaya teşebbüs etmiştir.” 

Ütopya tasarımında “acı” yoktur. Genellikle 
mutluluğa özel bir yer verilmektedir. Ütopyalar 
her zaman ilerlemenin ilkesi olarak görülmüşlerdir. 
İlk site devletlerinin tasarımlarını yapan ütopyacı-
lar, iyilik içeren ve refah getiren tasarımlar hayal 
etmişlerdir. Literatüre göre –sonradan ortaya çıkan 
ütopya kavramından hareketle– ütopyayı ortaya 
koyan tasarımcılar; özellikle Platon, Plotinus ve 

bizzat ütopya kavramını ortaya çıkaran Thomas 
More’un tasarımlarında acıya yer yoktur. Onlara 
göre acının olduğu yerde ütopya olmaz. Düşünce 
tarihinin ilk ünlü Phantasia (ütopya) tasarımcısı 
Platon’dur. Platon, “İdeal Cumhuriyet”inde her-
kesin eşit şartlarda yaşadığı, kimsenin kimseye 
üstün gelmediği bir devlet düzeni kurgulamıştı. 
Aynı şekilde Yeni Platonculuğun kurucusu Plotinus 
da İtalya’da Platon’un düşü olan ideal devlet dü-
zenini kurmayı hayal etmişti. Roma İmparatoru 
Gallienus, Campania bölgesinde Platon’un 
Cumhuriyeti’ni kurması için Plotinus’a toprak ver-
meyi düşünmüştü. 

Aynı şekilde daha sonraları Thomas More ve 
Karl Marx da Platon’un takipçileri olarak ideal 
devlet ütopyaları hayal etmiş ve kurgulamışlardı. 
Karl Marx’ın hayali olan Komünizm düzeni, Rusya 
ve Çin gibi dev ülkeler tarafından tatbik edilmişti. 
Fakat bu, Komünizm’in uygulandığı ülkelerde ha-
yal kırıklığı ile son bulmuştur. 

Ütopya kavramı ortaya çıkmadan evvel bu kav-
ram yerine hayal gücü (Phantasia) ve rüya, düş 
(Oneiros) kavramları kullanılıyordu. Phantasia; ha-
yal etme, hayal gücü, imgelem, izlenim anlamlarına 
gelirdi. Antik Yunan’da “gerçek olmayan görünüş” 
anlamında da kullanılıyordu. Platon’a göre algıla-
ma gücünün ve algılama yetisinin bir harmanı ola-
rak değerlendirilmiştir. Aristoteles’te hayal gücü; 
algılama (Aisthesis) ile düşünme (Noesis) arasında 
bir ara durumdur. Phantasia, ruhun duyumundan 
kaynaklanan bir hareketidir ki bu süreç algı süreci 
ortadan kalktıktan sonra bile varlığını koruyabilen 
bir imge veya görüntü sunar. Stoa Okulu’nun ku-
rucusu Zenon, Phantasia’yı; ruhtaki bir intiba veya 

izlenim olarak kabul eder. Stoa Okulu’nun öğret-
menlerinden Khrusippos tarafından Phantasia’nın 
duyusal doğası, intiba veya izlenimden başkalaş-
maya dönüştürüldü. Khrusippos aynı zamanda 
hakikatin ölçüsünün Katalepsis (kavrayış) değil 
Phantasia olduğunu da ileri sürdü. 

Kanaatime göre Phantasia, Oneiros ve Ütopya 
kavramlarının anlamları çok az bir farkla aynıdır. 
Bu kavramların anlamları “dünyada cenneti ger-
çekleştirmek” olarak özetlenebilir. Antik Yunan fel-
sefesi ve kadim bilgeliğe göre; yeryüzü yani dünya 
“Hades”tir. Yani cehennemdir. Burası, yani dünya, 
ruhların bedenlere bürünüp bedenlerden ayrıldıkla-
rı bir “üs”tür. Bir sürgün yeridir. Bu sürgün yerinde, 
yani dünyada, toplumsal huzurun, eşitliğin, adale-
tin gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Bu yüzden bazı 
filozoflar veya hayal taciri “değerli insanlar”, dün-
yada cenneti gerçekleştirme hayalini kurmuşlar ve 
bu tür ütopya tasarımları yapmışlardır. Yeryüzüne 
bir beden içine gönderilmiş ve uğradığı tüm belala-
rın kaynağı olan bir beden içerisinde ruhun, bu tür 
ütopyaları gerçekleştirmesi imkânsız gibi görün-
mektedir. Aynı zamanda uslanmaz, arlanmaz inşa 
psişesi (nefs) madde tapar görünümüyle mutluluğa 
erişemeyeceği izlenimini vermektedir. Yeryüzünde 
bir “altın çağ”ın gerçekleşmesi imkânsız görünse 
bile toplumsal olarak değil bireysel olarak bir in-
sanda yani levh-i mahfuzda “cennet” anlayışı ger-
çekleştirilebilir. Antik Yunan’da Stoa Okulu’nda bu 
duruma, yani bir insanın geldiği bu hale “Apatheia” 
denirdi. 

Düşünce olarak ideal görünmesine karşın ütop-
yanın, bencil, çıkarcı, madde tapar insan nefsleri-
ne kabul ettirilmesi imkânsız gibi görünmektedir. 
Belirli bir zaman dilimi içerisinde zorlama ve kor-
kutma yoluyla kabul ettirilse bile sonuçta bu tür 
uygulamaların gerçekleştirilmesi olanaksız olarak 
görülebilir. Belki nefs terbiyesinden geçmiş küçük 
azınlık gruplarda bu tür uygulamalar başarıyla uy-
gulanabilir. Tarihte Pythagoras’ın Kroton kentinde 
kurduğu (M.Ö. 540) okulunda bu tür komün bir ha-
yat başarıyla uygulanmıştı. Pythagoras, üniversite-
sini kurduğu Kroton kentinde adaletin sağlanması 
için şehri idare eden “Binler Meclisi”ne 300 rahi-
bini sokarak geçici olarak yolsuzluğun, hırsızlığın 
önüne geçmiş, kısmen de olsa adaletin sağlanması-
na öncülük etmişti. Ayrıca Pythagoras, İtalya’da iki 
Yunan site devletine anayasa yazmıştı. Tarihte ilk 

defa bir filozofun görüşleri site devletlerinde uygu-
lanır olmuştu. 

Pyhtagoras’ın Phantasia’sında (ütopya) dev-
leti idare eden siyasilerin abartılı malları, maaş-
ları, altınları, villaları olmayacaktı. Pythagoras 
bu görüşüyle, siyasetçiliğin cazibeli bir meslek 
haline gelmesini engellemek istiyordu. Platon da 
Pythagoras’ın bu fikirlerinden hareket ederek, ideal 
devlet (İdealar Cumhuriyeti) ütopyasını kurguladı. 

Platon’un devletinde siyasetçilerin evlilik yap-
mamaları öngörülüyordu. Çünkü Platon’a göre, 
eğer siyasetçiler evlenirlerse aileleri onlara, lüks 
bir yaşam sürmeleri için devlet hazinesini soy-
ma konusunda tahrikler yapacaklardır. Ayrıca bu 
siyasetçilerin çocukları da olmayacaktır. Platon 
yaşlandığında bu katı görüşlerini kısmen de olsa 
yumuşatmıştır.

Düş, Rüya (Oneiros)
Kelime Herakleitos’la birlikte felsefeye girmiş-

tir. Herakleitos düşü, “kendine doğru-içeriye dö-
nüş” olarak ele almıştır. Dolayısıyla Herakleitos’un 
düşü, “eve dönüş yolculuğu”nu gerçekleştirmek ve 
bunu topluma yansıtmaktır. Platon’a göre düşle-
rin kaynağı, ruhun akli kısmının (logistikon) gör-
sel imgelere dönüştürülmüş haldeki düşüncelerini 
iştihâ yetisiyle (epithumetikon) bildirdiği karaci-
ğerde bulunur. Karaciğer, geleceği bildirme mer-
kezi olarak insana ilhamlar verir. Platon’a göre 
biz birçok ilhamları, karaciğer aracılığıyla alırız. 
Platon’un en nihai Oneiros (düş), Phantasia (hayal 
gücü) ereği; bir insanın kendisinde iyiyi, doğruyu 
ve güzeli gerçekleştirerek “En Yüksek İyi” olan 
To Agathon’a varmaktır. En Yüksek İyi’yi kendi-
sinde gerçekleştirmiş olan kimse de bunu toplum 
hayatına yansıtarak “İdealar Cumhuriyeti”ne ben-
zer bir yaşam düzenini yeryüzünde gerçekleştirme 
olanağına kavuşmuş olur. Bu görüş, Ortaçağ’da 
Skolastik Felsefede “Summum Bonum” olarak 
adlandırılıyordu.

Kaynakça:
Turgut Özgüney, El Yazmaları.
Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, 
çev: Hakkı Hünler, Paradigma Yayını, İstanbul, 2004.
Hegel, Mantık Bilimi Varlık Öğretisi, İdea Yayını, İstanbul, 
1991.

Ütopya 
(Phantasia-Oneiros)
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Kimin ütopyasıdır bu insan böyle
Çabalar durur Tanrı’ya benzemeye

Ütopyayı gerçekleşmesi mümkün olma-
yan bir hayal diye tanımlarken dikkatli 
olmak gerekir. Çünkü her hayal, ger-

çek kadar bir “var” dır, bir “varlık”tır. Varlık olma-
yı, var olmayı nesnel gerçeklikle sınırlamak; “var 
olmak, algılanmaktır” diyen Berkeley, “öznellik 
gerçekliktir, gerçeklik öznelliktir” diyen Kierke-
gaard ve onlar gibi düşünen pek çok kişiye hak-
sızlık olurdu.

Biz, hayaller ve onun en rafine, en uç “örgüt-
lenmesi” olan ütopyalarımızla “ontolojik hakika-
tin” nesnel gerçeklikle özdeşleştirilemeyecek ka-
dar “engin” olduğunu kavrarız. Bu kavrayışla, va-
roluşumuzu, içinde bulunduğumuz verili düzeni, 
nesnel gerçekliğin ötesinde, aşkın biçimde görerek 
daha “bütünsel” bir yaşamı kurmanın olanağına 
kavuşuruz. 

Bunun böyle oluşu, hemen hemen her ütop-
yanın, içimizdeki tanrısal/kusursuz/ideal olan ile 
bağlantılı bir “düşünülmüşlük” niteliği taşıma-
sındandır. Ütopik olanın bu niteliği, her ütopyaya 
bizi, gündelik hayatın mutlak hakikatmiş gibi gö-
rülen gerçekliğinin üzerine sıçratacak bir “düşün-
sel tramplen” işlevi kazandırır. Bu sayede gündelik 
hayat aşılırken, gündelik ben de aşılır. İçimizdeki 
tanrısal ideal olanı, hayaller, tasarılar üzerinden 
de olsa deneyleyebilen bir tin eşliğinde “evrensel 
ben’in varoluşsallığında olunmaya” başlanır.

Ayrıca bir ütopyanın gerçekleşmeyecek oluşu, 
böyle bir varoluşsallığın gerçekleşmeyecek olu-
şuyla aynı şey değildir. Şurası açık ki, gerçekleşen 
her şey, “maddesel kayıtlılığın işleyişinin” kendin-
de onaylanmasıdır. Oysa ütopyasının içindeyken 
insan, manevi, ideal ve tanrısal olanın da içinde-
dir ve bundan ötürü daha en baştan bu “maddesel 
kayıtlılığa” bir “kafa tutuş” ve onu olabildiğince 
“kökten” dönüştürme potansiyelli bir tavır alıştır.

Daha üst bir bakışla, her ütopya bir bakıma, 

insan ruhunun “maddesel forma” iltica etmeyi 
sürdürmekte zorlanmasının yarattığı “asil ve asi” 
hayallerdir. Adeta, maddesel ilineksel âlemin ku-
surlarına muhatap olan Ruh’un zihinsel düzlemde 
oluşturduğu, Tanrı ile insanın kurgusal “bir arada-
lığıdır”.

Zaten nasıl ki, insanın içindeki tanrısal/ideal/
kusursuz olanla ilişkiden doğan ütopyalarla dışa-
rıya, hayatına biçim vermeye çalışmak, her şeyi 
biraz daha tanrısallaştırmak, biraz daha Tanrı’ya 
benzetmek anlamına gelecekse, aynı zamanda bu 
durum, Tanrı’nın bir “ütopyası”nı yürürlüğe sok-
mak anlamına da gelecektir.

Nasıl yani, Tanrı’nın bir ütopyası mı var dene-
cek olursa, buna âcizane evet deriz. Tanrı’nın da 
bir ütopyası vardır. Tanrı’nın bu ütopyası insandır.

 Tanrı’nın mutlak tekil çaresizliğinden doğmuş 
bir ütopyadır insan.

Tanrı’nın bir başka Tanrı yaratma imkânsızlı-
ğının içindeki imkânı kullanılabilir kılan bir ütop-
yadır insan. 

Varlık ve yokluk arasında “inayetle” kurulan 
bir “ütopik simetri”dir insan. 

Dahası, Mutlak Varlık olan Tanrı’nın, sonsuz 
bilgisiyle, yokluk tezgâhında” “kendi suretinde” 
yokluktan dokuduğu –kurguladığı–, ilahi bir ütop-
yaya karşılık gelen bir “varlık”tır insan.

Hiç kimse ikinci bir Tanrı olamayacağına göre 
bu en başından, sonuna kadar bir ütopyadır. İlahi 
olması da bu hakikati değiştirmez. Hatta gerçek-
leşmeyecek oluşu hakikatini de değiştirmez. An-
cak, bu “ilahi ütopya”yı gerçekleştirenlerden değil 
de, en “yakın” şekliyle mümkün kılanlardan söz 
edilebilir ki, bunlar insan-ı kâmillerdir. “Tam” 
gerçekleştirmeye kalkanlar ise, Tanrı’nın mutlak 
tekliğinin, “mutlak zorunluluğu gereği” Hallac-ı 
Mansur gibi o anda yanarlar.

Ütopyalar ütopya olarak kalmalıdır.
Ama şunu da söyleyelim, ideal tanrısal olanı 

içinde barındıran ütopyaların, bu “katışıklı” dün-
ya hayatı içinde hiçbir zaman tam anlamıyla ve 
saflığıyla gerçekleşmeyecek oluşu, ütopyaları, var 
olan gerçek üzerindeki arındırıcı, yüceltici, mü-
kemmelleştirici etkisinden azade kılmaz. 

Bir ütopya gerçekleşmese de gerçeği değiştirir. 
Gerçekleşmeyen şey, değiştirmeyen şey değil-

dir. Ütopyalar, hayallerimizin “koçbaşı”dır. Onlar-
la kaleyi yerle bir edemeyiz, ama kapısını zorlarız, 
hatta kırarız.

Bu noktada asıl olan, ütopyanın, gerçekleşmesi 
mümkün olmayan uçuk bir hayal, saçma bir tasarı 
olarak algılanması değil, buna rağmen ütopyaya 
gösterilecek bağlılık, kararlılık ve inançtır.

Bu bağlılık, kararlılık ve inanç gösterildiğinde 
ütopya gene ütopya olarak kalabilir, ama dışarı 
aynı dışarı olarak kalamaz.

Simurg masalını bir hatırlayın isterim. Sürü-
lerle kuş, Sultanlarını bulma hayaliyle yola çıkar-
lar. İnanç yetersizliğinden bu hayale bağlılık ve 
kararlılık gösteremeyen kuşların çoğu türlü türlü 
vadilerde dökülür kalır. Ama içlerinden otuz kuş 
sonuna kadar hayallerine bağlı kalarak gideceği 
yere varır. Sultanlarını bulamazlar ama çok değerli 
bir şey bulurlar, kendi hakikatlerini. Bu, Sultan’ı 
bulmak gibi bir şeydir.

Ütopik olanın “tam” gerçekleşme mümkünsüz-
lüğü, ne ütopik düşünmeyi ne de düşünülen ütop-
yanın gerçekleştirilmeye çalışılmasının önünde bir 
engeldir. Ütopyalar daha önce de vardı, günümüz-
de de vardır. Çünkü bir ütopyayı kurduran şeyin 
en dipteki kaynağı, insanın içinde taşıdığı tanrısal 
öz’ün “ahenkli düzenine” duyduğu bitmek bilmez 
özlemdir.

İnsan, içinde hissettiği bu tanrısal özün “ahenk-
li düzenine” özlem duydukça, ütopyalar dün oldu-
ğu gibi bugün de kurulmaya devam edecek, dünya 
ve insanın kendisi var olduğu koşullardan daha 
“ideale” doğru dönüştürülmeye uğraşılacaktır. 

Ütopyalar olmasa insanın, “katı gerçekliği” 
daha mükemmele doğru değiştirmek, dönüştür-
mek için zihnine, gönlüne akın eden hayalleri “uç-
beysiz” kalırdı. 

Bu uçbeyi olmadan da insan, öznel ve nesnel 
gerçekliğin derinliklerine inerek yeni keşiflerde 
bulunamaz, kendini ve dışarıyı değiştirecek ilha-
ma da ulaşamazdı.

Ütopyasız insan, sabahsız güne benzerdi, ken-
dini tazeleyip yenileyemezdi.

Ütopyasız hayat, ışıksız tünele benzerdi, yönü-
nü bulup aydınlığa çıkamazdı.

Öyleyse var olsun ütopya, hayalse de.
Öyleyse yaşasın ütopya, gerçekleşmese de.

Hayallerin Koçbası
Vefa Önal
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Kelime anlamı “hiçbir yer” anlamına 
gelen ütopya gelecekle bağlantılı, 
varolan gerçekliği aşma tutkusudur. 

Özlemi duyulan bir yaşam biçimi hayalidir; di-
lenilen ve özlenen yaşam kurgusu, içinde bulu-
nulan koşulların istenmeyen yanlarının, hatta 
tam tersinin talep edilmesidir. Ütopya, tasa-
rımlarının ve içerdiği hayali düşüncelerin ger-
çekte karşılığını bulunması talebidir. Ayakları 
yerde, başı göklerde, gözü ufuklarda olan bir 
tutkudur: Ayaklarıyla yerden beslenir, gökler-
den enerjisini, ufuklardan umudunu alır. 

Ütopyada özlenen yaşam biçimine erişmenin 
somut yollarını göstermek yoktur; insanın özsel öz-
lemleri bir dilek, tasarımsal bir hayal olarak ortaya 
konur. Her türlü nesnellikten, tarihsel süreçten ve 
onların zorunluluklarından soyutlanmış bir yaşam 
tasarımı. Öyle bir yaşam özlemi ki, her sorun tam da 
her bireyin gönüllüce katıldığı, ortak çıkar ve sorun-
ların neredeyse kendiliğinden çözüldüğü, herkesin 

mutlu, huzurlu olduğu ebedi bir cennet tasarımı...
Oysa gerçek olan sonlu ve sınırlı olandır, ama 

halden hale geçmek zorunluluğu olduğu için son-
suzdur da... Sonlu şeyler içerdikleri birden çok ni-
telikleri yoluyla karşılıklı etkileşimde bulunurlar. 
Bu durum Varlığın sonsuzca akışının ve kendi için-
den taşarak sonsuzca suretlere bürünmesinin teme-
lini oluşturur.

Ütopya tinsel alana ait bir kavramdır; insanla ve 
toplumsal yaşamla ilgilidir. Bilincin bir tavrı olarak 
gerçeği kavramakla ilgilenmez; ama gerçekliğin 
kendisini de olduğu gibi kabul etmez. Dahası ütop-
ya varolan gerçeklikle, ortaya çıktığı tarihsel-top-
lumsal durumla uyumlu olmayan bir bilinç tavrıdır. 
Bu haliyle ütopik bilinçten ve onun biçim kazan-
mış, tasarımsal beklentiler ve umutlarla bezeli içe-
riğinden bir kavramsallık beklenemez. Öte yandan 
belirli bir gerçek durumdan kaynaklandığı için ger-
çeğin zorunlu bağlantılarını kullanarak kendine bir 
biçim kazandırır. Ancak var edeceğini düşündüğü 
dünyanın, eğer gerçekleşirse bu yeni gerçekliğin de 

Ütopya:

Ayakları Yerde,
Başı Gökte*

Mustafa Alagöz

* Bu yazı 26.09.2018 tarihinde Gazete Duvar’da yayınlanmıştır.
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kendi zorunlu-ussal bir yapısı olacaktır.
İnsan da dâhil tüm canlıların temel itkisi türleri-

nin sürekliliğini sağlamak, yaşamsal güvenliklerini 
oluşturmaktır. Ancak insan bunun daha ötesidir. 
O, bir yanıyla biyolojik-doğal, bir yanıyla da buna 
aşkın tinsel bir varlıktır. Aşkınlıktan kasıt insanın 
kendi doğal-biyolojik varlığından daha fazlası ol-
duğudur; o, bir bilinç varlığıdır: Bu niteliği ile in-
san doğaya aşkın ve kendi sınırının ötesine geçme-
ye yazgılıdır.

Bilinçten anlaşılması gereken kendisiyle ken-
disi olmayan arasında bir ayrım koyabilmektir; 
bilmek bunun yetisi, bilgi ise malzemesidir. Bilgi 
öncelikle nesnelerin bilgisidir: İnsan nesneleri bi-
lir, ama bildiğini de bilir. Bildiğini bilmek kendini 
bilmenin ilk aşamasıdır, böylece kendinin bilinci-
nin kapısı aralanmış olur. “Bilmek yapabilmektir” 
denir, yani bir şeyi bulunduğu durumdan ona mü-
dahale ile dönüştürmekle olur. Nesneyi bilen insan 
onu dönüştürme gücünü ele geçirirken, kendini 
bilmekle de kendini dönüştürmenin kudretini de 
kendinde bulur.

“Bildiğini bilen” olarak insan, sadece biyolojik 
yanının dürtüleri ve yönlendirmeleri ile yaşamaz. 
Kendisiyle dış dünya arasındaki ayrımı ve ilişkiyi 
deneyimledikçe, bu sonsuz çeşitlilik ve akış içeri-
sinde kim olduğunu, varlığının anlamını, kim oldu-
ğu, nereye ne için yönelmesi gerektiğine dair soru-
ları da kendi içinde hazır bulur. 

Bu noktada insan kendine dönmek sorunuy-
la yüz yüze gelir. Onu doğaya aşkın kılan; kendi 
sınırının ötesine geçmeye yönelten bu ‘kendine 
dönmek’ten kaynaklı sorunlar yaşamasıdır. İnsanın 
doğasından kaynaklanan bu yaşamsal enerji aklın 
faaliyetleri ile gerçeklik kazanır, farklı biçimler al-
tında kendini nesnel kılar.

Varlık akılsaldır; var olan her şey, onun var-kal-
masını ayakta tutan doğal-içsel yasaların hükmü al-
tındadır. Doğanın yasaları onun aklıdır. Bu hakikat 
kendini hayvanlarda içgüdü, bitkilerde de biyolojik 
süreçler biçiminde gerçekleştirir. Akıl insanda bir 
cevherdir; bundan kasıt onun kendi kudretiyle ken-
dinden “mücevher” yaratması anlamında... 

İnsan bu cevherle, düşünsel üretimleriyle ve 
pratik eylemleriyle tasarımlarını gerçekleştirerek 
sonsuzca yaratımlarda bulunabilir; bilim, sanat, 
din, ideoloji, ütopya vd. Bunların hepsi faal aklın 

Varlığı anlamasının, yaşam üretmesinin, amaçlar 
oluşturup geleceği tasarlayıp inşa etmesinin biçim-
leridir. Bu biçimlerin kendilerine özgü yönelimleri, 
nesneleri ve yöntemleri vardır. Her ne kadar sınır-
ları ve içsel enerjileri ile farklı da olsa onlar özünde 
bir tek şeyin, cevher olarak aklın kendi faaliyetine 
bağlı olarak almış olduğu biçimlerdir; başka bir ifa-
deyle tinsel olgulardır.

Canlılık, organizmanın öncelikle kendisi ile dış 
dünya arasına bir sınır koymasını gerektirir. Bu sı-
nır kendisiyle dış dünyanın sonsuz etkileri arasın-
da bir ilişki kuşağıdır; içsel düzen ile dış dünyanın 
kaosu arasında kurduğu savunmasıdır. Öte yandan 
bu dışsal dünya onun varlığını koruyup sürdürebil-
mesinin de olanaklarıdır. Canlılık yaşamsal bir faa-
liyetler sürecidir; içerik olarak ayırt etme, öğrenme 
ve seçmeden oluşur. Tek hücreli bir organizmadan 
biyolojik olarak evrimin en ileri aşaması olan insa-
na kadar bu süreç hükmünü sürdürür.

Biyolojik dünyanın bu yasalılığı insanda nite-
liksel bir sıçrama yapar. İnsan dışındaki tüm canlı-
larda ayırt etme, öğrenme ve seçim yapma yalnızca 
canlılığı koruma, neslin devamını sağlamaya yö-
neliktir; yani içgüdüseldir. Koşullara bağlı olarak 
zorunlu süreç ve sonuç birliğinden oluşur. 

Sebep-sonuç bağlamında akan-dönüşen, deter-
mine olan yaşamsal enerjiler değişik canlı formlar 
altında ortaya çıkarlar. Doğal dünyada döngüsel 
olan determinasyonda tekrar vardır, farklı oluşum-
lar ortaya çıksa da içerik olarak yasalılık aynıdır; 
doğanın zorunlu yasalarının hükmü egemendir.

Bir diğeri ise gelişen determinasyondur ki bura-
da doğa tekrarı aşar ve bu kendini insanda gösterir; 
çünkü insan tekrar değil bir süreçtir; bu anlamda 
o sadece doğanın bir parçası değil doğaya aşkın 
bir varlıktır da. Peki, neye aşkın? Duyularına ve 
doğanın zorunlu yasalarına... Doğa yasalarına aş-
kınlık onlara boyun eğmediği anlamında değil, bu 
yasaların bilincine vararak bizzat bu yasalar aracılı-
ğıyla doğayı ve kendini dönüştürebilir olması anla-
mındadır. Böylece doğaya rağmen insanda istekte 
bulunma, hayaller kurma, ‘şimdinin’ gerçekliğine 
alternatif dileklerde bulunmanın, tasarımlar kurgu-
lamanın, geleceği inşa etmenin olanaklarını araştır-
manın yolu açılmış olur. 

İstekler sonsuzdur. Dünyanın sonlu gerçekleri-
nin sınırını fark eden insan bu sonluluğun ötesinin 

de var olduğunu anladıkça onu da ele geçirmenin 
umudunu besler. Gerçeğe ermek ve onu dönüş-
türüp yeni bir yaşam kurma girişimi kaçınılmaz 
olarak dış dünyanın dirençleri, başka bir ifadeyle 
sınırlamalarıyla karşılaşır.

İsteklerin sonsuzluğu ile gerçeğin sınırlayıcı 
dirençlerinin karşıtlığından Hak ortaya çıkar. Bu 
olgusal bir durumdur; yani irademiz, hayalimiz, 
amacımız ne olursa olsun o kendini dayatır. Hakka 
uygun olarak düşünüp davranmak insanın istekleri 
ile istenilir olanın dirençlerini uyuma getirmek de-
mektir. Zorunlu olanın, gerçekliğin dirençlerini göz 
ardı etmek, bilinci ayağı yere basmayan, öznel, ha-
yali cennet varsayımları kurgulamaya götürebilir. 
Ütopyalar, kör inançlar ve ideolojiler bu noktada 
ortaya çıkarlar. 

İdeolojiler de ütopik içerik taşıyabilirler; ancak 
aralarında belirgin farklar da bulunur. Ütopyanın 
temel özelliği yaşanan gerçekliğin zorunluluğun-
dan kurtulmak, aynı zorunluluğun varoluş biçi-
minin hayali karşıtlarını dilemektir. İdeolojiler de 
farklı bir yaşam biçimi önerirler; ancak onlar ken-
dilerine, alt edilmesi gereken karşıt bir güç belirler-
ler. Güce dayalı dönüşümü ilke edinerek tasarladık-
ları yaşam biçiminin hangi güçlerle ve yöntemlerle 
yapılacağını düşünsel ve örgütsel çerçeveye otur-
turlar. Herkesi buna uymaya zorlar, kendince belir-
lemiş olduğu düşünsel ilkeleri ve yaşam projesini 
zorla topluma dayatırlar. Kendilerini her alanda en 
gerçek, her şeyin çözüm yollarının garantisini ve-
rip bu konuda en yetkin otoritenin kendileri olduğu 
iddiasında bulunurlar. Kendisine kesinlik atfeden 
her düşünsel anlayış ve pratik tavır gibi, herhan-
gi bir eleştiriye, sorgulamaya katlanamazlar. Nihai 
hedefleri iktidardır; yaşam tasarımlarını da devlet 
ve başka otorite organları aracılığıyla topluma da-
yatırlar. İdeolojiyi ütopyadan ayıran temel özellik-
lerden birisi budur. 

Ütopya iddia taşımaz, ama öneri ortaya koyup 
dilek düzeyinde bunu dile getirir; kendisini karşıt 
bir düşmana göre konumlandırmaz, gerçek kılma-
nın maddi güçlerini belirlemez. Katılaşmış, uyul-
masını kabule zorladığı, mutlaklaşmış düşünsel, 
politik, eylemsel ilke ve kuralları yoktur; eğer böy-
le yaparsa ideolojiye dönüşmüş olur.

İster ideoloji, ister hayal, ister ütopya olsun 
hepsi de bulutsu bir yan taşır; ancak içinde yağmur, 

dolu, kar olup yağacak hayat zerreciklerine dönü-
şecek enerjiyle de yüklüdür. Bulutsu ortam bereket 
olup toprağa can vereceği gibi, hiçbir forma gire-
meden seyyalleşip dağılabilir de.

Gerçekliğin donukluğu hayallerin, ütopyaların 
ateşiyle eriyerek yeni suretler kazanabilir. Ütopik 
düşüncelerin tarih içinde ifade edilmiş biçimlerine 
baktığımızda bunların insanlığın bilicindeki etkile-
rini ve cazibesini görebiliriz. Zorunluluğun ağırlı-
ğından boğulan insani yaşam nefes alabilmek için 
çıkış yolları arar: İnsanlar günübirlik ilişkilerini 
daha adil, şefkatli, anlayışlı ve dayanışmalı kılabil-
mek için “olmayan yer” tasavvur eder, ütopyalar 
oluştururlar; çünkü “ütopyalar insanların zorunlu-
luktan kurtulmuş dilekleridir”. 

Ütopik düşünceler ve sınırlı dilekler insanın ev-
rensel özlemlerine erişmelerine olan umutlarını da 
ifade eder. Bu umutlar evrensel içerikle yüklü oldu-
ğu sürece insanlığın yaşamının farklı bütün tarihsel 
koşullarına hitap etme kudretine sahip olacaktır. 
Böylece katlanılan zorunluluğun sınırlarını aşma-
da, varolan gerçekliği dönüştürmeye yönelik tüm 
arayışlarda canlandırıcı tinsel enerji olarak bulunur. 

İnsansal tüm edimler tinsel olanın kendini ger-
çekleştirmesi, örtükten açığa çıkmasıdır. Bu, bize 
her şeyin her şeyle ilişkili olduğunu gösterir; açı-
lacak olan örtük olanda saklıdır, gizli olan ise ge-
lecekte ortaya çıkacaktır. “Gelecek” kavramının 
olduğu yerde ütopya kendine nesnel bir zemin bul-
muş olur.

Thomas More’un “Ütopya” adlı eserinde, 
Marks’ın komünizmin ikinci aşaması olarak hayal 
ettiği dünya tasarımında, Sokrates’in Devlet’inde 
onların ütopyalarını okuyabiliriz.  

“Ütopyalar erken doğmuş hakikatlerdir.” 
Hakikatleri erken dile getiren nice tinsel kahraman 
bunun bedelini canlarıyla ödemiştir. Ancak ödedik-
leri can kendilerinden sonraki canlara umut veren, 
inanç doğuran hayat enerjisi biçiminde katılmaya 
devam edegelmiştir. Ütopya insanın kendiyle ba-
rışıklığın ve kendini aşması gerektiği, sınırlarının 
ötesine geçme itkisinin doğurduğu bir özlem ve 
arayıştır.

“Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyo-
rum ki, bunlar olunca benim O olduğuma inanası-
nız” (Yuhanna: 13/19)
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Özet
Bu makale, ütopyaların oluşma süreçlerini ve 

sebeplerini açıklamayı amaçlamaktadır. Yazının 
giriş kısmında, önce ütopyanın etimolojik anlamı 
ele alınmakta, akabinde ütopyaların kaynağı olan 
tahayyül gücünün işlevleri üzerinde durulmaktadır. 
Gelişme bölümünde, toplumda tarih bilinci inşa 
edilirse, daha nitelikli ütopyalar üretilebileceğine 
değinilmiştir. Neden böyle bir tespitte bulunduğu-
muz örneklerle serimlenmiş ve bu serimleme kav-
ramsal çıkarsamalar eşliğinde ilerlemiştir. Sonuç 
bölümünde ise insanın, Tanrı’ya öykünerek kendi 
yazgısını belirleyecek ütopyalar geliştirmek iste-
mesinin, onu özgürleştirmek yerine, hürriyetini ve 
hüviyetini yitirme raddesine getirebileceği göste-
rilmeye çalışılmıştır. Ayrıca insanın tahayyül gücü 
üzerinde durulmuş ve her şeyin yolunda olduğu 
cennet gibi bir ortamda dahi, ütopyaların üretilme-
sine devam edilebileceğine dair saptamalarda bu-
lunulmuştur. Söz konusu yoruma, kutsal kitaplarda 
geçen ifadeler ölçüt alınarak varılmıştır.

Giriş
‘Utopia’, olumsuzluk bildiren ‘ou’ (ov) [sic] 

ile ‘yer’ anlamına gelen ‘topos’un More tarafından 
birleştirilmesinden oluşan, ‘olmayan ya da bulun-
mayan yer’ anlamına gelen ‘outopia’ kelimesinin 
‘utopia’ olan telaffuzundan gelmiş gibi görünmek-
tedir. Bununla birlikte, ‘iyi’ anlamına gelen ‘eu’ ile 

‘yer’ anlamma gelen ‘topos’un birleştirilmesinden 
oluşup ‘iyi yer’ anlamma gelen ‘eutopia’ kelime-
sine de bir göndermede bulunulmaktadır. Böylece 
ilk kez More’un ortaya koyduğu ‘utopia’ kavramı, 
hem bulunmayan yer (outopia) hem de iyi yer (eu-
topia) anlamlarını kendinde barındırmış görünen 
bir kavram olarak tarih sahnesine çıkmış ve hızla 
birçok Avrupa diline yayılmıştır. 1 

Her ne kadar ilk “utopıa” kavramı, Thomas 
More’un 1516 yılında yazmış olduğu eserinde 2 
geçmekteyse de, ondan önceki dönemlerde de bu 
kavramın birbirinden farklı içerikte, ideal devlet ve 
ideal toplum kurguları şeklinde var olduğu bilin-
mektedir. Bu kurguların her çağın gereksinimlerine 
göre yeni bir biçim altında evrilerek günümüze dek 
gelmesi, insanın tahayyül gücünün de evrildiğini 
göstermez mi?

Ütopyaların ortak noktası içerdiği idealdir. 
Üretilen kültür nesneleri, tahayyül gücü ile tasar-
landıktan sonra realize edilir. Bu yüzden uygarlı-
ğın, imgeleme yetisinin ürünü olduğu söylenebilir. 
Tahayyül gücü kendini, sanat, din, bilim, devlet, 
ekonomi, hukuk ve felsefe gibi formlara bürüne-

1 Arş. Gör. Murad OMAY. Ütopya Üzerine Genel Bir İnceleme. 
Sosyoloji Dergisi. 3. Dizi. 18. Sayı. 2009/1. 1-14.
2 Thomas More. Libellus vere aureus nec minus salutaris 
quamfestivus de optimo reip(ublicae) statu, deq(ue) noua Insula 
Vtopia.

rek ifade eder. Fakat işlevleri içeriklerine uygun 
olmayan formlar, yetkinlikten uzaktır. Ütopyalar 
ise bu eksikliği gidererek, onları ideale taşır. Diğer 
bir deyişle ütopya, tahayyül gücünün kendi üzerine 
refleksiyonudur. Nasıl ki, ahlakın ve sanatın ideal-
liğinin sorgulanmasından etik ve estetik doğuyor-
sa, tahayyül gücünden doğan ürünlerin idealliğinin 
sorgulanmasından da ütopyalar doğmuştur.

Fakat ütopyalar, insan doğasına aykırı düşecek 
denli mükemmeldir. Bu sebeple, kısmen uygulana-
bilse de, tam anlamıyla yaşama geçmeyebilir. Yine 
de ütopyalar, bizi bulunduğumuz durumdan daha 
ileriye devindiren ölçütler olarak kabul edebilece-
ğimiz, bir işleve sahiptir. Çünkü insanın, ideal olana 
erişmesi için doğal çevresi ile birlikte kendi doğal 
bilincini de dönüştürmesi gerekecektir. Üstelik bu 
sorumluluğu yalnız belli kişilerin, gurupların ya da 
zümrelerin üstlenmesi yeterli değildir. Ütopyaların 
hayata geçebilmesi için ona toplumun da katkı 
vermesi gerekir. Bu ise, o toplumda ortak bir ak-
lın ve vicdanın inşa edilmesiyle mümkün olabilir. 
Ütopyaların yürürlüğe girmesini sağlayan koşullar, 
aynı zamanda milli birliği ve beraberliği de sağlar. 
Bu yüzden, halkı aynı gaye etrafında toplamak iste-
yen siyasî erkler, kendi ideolojisini ütopya şeklinde 
sunar. 

Kusursuz olarak tasvir edilen bir devlet, toplum, 
zaman ya da mekânda yaşama idealinin kaynağı, 
bugünün olumsuz koşullarıdır. Özetle, ütopyaları 
besleyen, içinde bulunduğumuz durumun bir dysto-
pıa olmasıdır. Utopıa ile dystopıanın bu diyalektiği, 
hem tahayyül gücünü hem de uygarlığı devindirir. 
Siyasi baskılar, ahlâki sapmalar, ayrımcılıklar, sa-
vaşlar, ekolojik yıkımlar ve estetikten uzak imarlar 
gibi sorunlar, onları ortadan kaldırmaya yönelik çö-
zümler sunan ütopyalara zemin hazırlar. Diğer bir 
deyişle ütopyalar, dert etmekten doğar. Dert kendi 
içinden dermanı ürettiği için diyalektiktir. Mısri 
Niyazi bu gerçeği “Derman arardım derdime, der-
dim bana derman imiş” sözleriyle, poetik biçimde 
ifade etmiştir. Dert etmek, ütopyaların olduğu ka-
dar, tarihin ve usun da temelidir. Hegel, usun tarihe 
tutkuyla girdiğini söyler. Fakat us tarihe tutkuyla 
girmeden önce, onu dert ettiği bir gereksinim buna 
motive eder. Bu anlamda dert, tutkuyu önceler.

Fakat toplumun sorunlarını dert edecek aşama-
ya gelebilmek için, belli bir duyarlılığa da gelmiş 

olmak gerekir. Tarih bilinci, bize bu duyarlılığı ve-
rebilir. Unutmamak gerekir ki; tarih bilinci ortadan 
kalktığında, toplumsal bellek yitirildiği için geç-
mişten gelen kazanımların yanında, kaybedilmiş 
olanlarında izleri silinir. Ve dünü referans almadan 
bugünü analiz etmek, hatalı sonuçlar verir. Bu da 
geleceğe yanlış yön çizilmesine sebep olacağı için 
yeni nesle kaldırabileceğinden fazla sorumluluk 
yüklenir. Gençliğin başa çıkamadığı problemlerin 
altında ezilmesi, onların zaman içinde umudunu 
yitirmesiyle neticelenir. Böylece bireylerde mevcut 
durumu yadsıyıp değiştirmek yerine, olduğu gibi 
kabul etme eğilimi gelişir. Daha iyiye öykünmek-
ten bu vazgeçiş, toplumda kendini ideadan yoksun-
luk olarak gösterir.

İdeası olmayan toplumların, varlığı tehdit altın-
dadır. Gerçi kapitalizm, ideali olmayan insan bırak-
mamıştır. Bunun sebebi kapitalist sistemin, ürettiği 
maddi değerleri, ulaşılması elzem bir ideal gibi 
göstermesidir. Kitleleri dilediği gibi yönlendiren 
kapitalizm, reklam ve sinema sektörüyle, muhay-
yele yetimizi kullanmamıza fırsat vermeden, neleri 
hayal etmemiz gerektiğini, imgeleriyle birlikte bize 
sunuverir. Dışarıdan dayatılan bu hayallerin bedeli 
de, kişinin insiyatifi dışında belirlenir. Bireylerin, 
borçlanarak ekonomik bağımsızlığını yitirdiği, ül-
kelerin ise sömürgeleştiği kapitalist düzende, öz-
gürlüğün ütopya haline geldiği söylenebilir.

Fakat bir toplumda, özgürlüğe dair ütopyaların 
olmasıyla, ütopyaların özgürce kurgulanıyor olma-
sı aynı şey midir? Doğal bilincin yani tekilleri ve 
tikelleri düşünen zihnin, kapsayıcılığı eksik olduğu 
için, tahayyül gücünün de yetkinlikten uzak olduğu 
söylenebilir. Bu yüzden özgürce (dilediğince) ütop-
yalar üretse bile, bunlar insanlığın tümü yerine bir 
bölümünü ihya etmeye yönelecektir. Oysa tümelle-
ri düşünen usun, tahayyül gücü de bütünseldir. Bu 
yüzden özgürlüğün (insan hak ve hürriyetlerinin) 
kendisini idea edinerek, onu herkes için hayata ge-
çirecek ütopyalar üretebilir. Tahayyül gücünün bu 
kemâle gelmesinde, tarih bilincinin oynadığı role, 
kısaca değinmek gerekirse, ütopyalara etki eden 
süreç, mitlerle başlatılabilir. 

Mitlerin anlattığı olaylar, üzerimizde öfke, 
üzüntü ve sevinç gibi ruhsal etkiler bırakarak, bizi 
dirimli kılar. Farklı iradeler arasındaki çatışmaları 
temsil eden kahramanlar, bilinç dışı da olsa bize 

Ütopyaya
Tarih Bilinciyle

Bakmak
Gökçen Taviloğlu
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mücadele ruhu katar. Mitlerin içselleşmesi, muhay-
yele yetisini geliştirerek, olguları tutkuyla dönüştü-
recek ütopyaların üretilmesine yardım eder. 

Tarihte ütopyaları besleyen kaynaklardan biri 
de dinlerdir. Dinler bize, ilkesiz edimlerin hesabı-
nın verileceğini bildirdiği için kendi eylemlerimi-
zin sonuçlarına katlanmamız gerektiğini fark ettirir. 
Ütopyaların, dinlerden esinlenerek değerleri esas 
alması, materyalist dünyada kaybolan anlamı, ye-
niden bulmamızı sağlayabilir. 

Tarihte ütopyaya etki eden unsurlardan biri de 
sanattır. Tinde gizli kalmış sırları, her devrin yazıl-
mamış söylenmemiş korkularını ya da umutlarını, 
o zamana ait sanat yapıtları kulağımıza fısıldamaz 
mı? Ama bu ifşalar, açık seçik olmayan gizli kapak-
lı dışa vurmalardır. Bu yüzden sanat, duyguların ve 
düşüncelerin estetik formlarla ifade edilmesinin, 
tinde uyandırdığı sezgidir denebilir. Söz konusu 
sezgi, insan dehasını kışkırtarak ona ilhamlar verir. 
Tinsel esinlenmeler, dönüştürme yeteneğini hare-
kete geçirir. Bu yüzden sanatın bir nevi, dünyayı 
değiştiren fikirlerin ve eylemlerin zemini olduğu 
söylenebilir. Tarihte bunun bilincine varmak, kendi 
potansiyelimizi uyandırarak, içinde bulunduğumuz 
koşulları farklılaştıracak ütopyalar tasarlamamıza 
yol açar.

Ütopyalara yön veren bir diğer unsur bilimdir. 
Fakat bilimsel keşiflerin ve teknolojinin, insanlığın 
hayrına kullanılabilmesi için usun tarihte devinerek 
ilerlemesi gerekir. Yani us, tarih bilinciyle mitler-
den, dinlerden ve sanattan pay aldıktan sonra bilim 
yapacak yetkinliğe gelirse, insani değerlere hizmet 
edebilir. Bilimkurgu ütopyaların, bu etik zemin 
üzerine tasarlanması, barbarlığın yerini uygarlığın 
almasına yardım edebilir.

Kültür, ütopyalara etki eden öğelerin hepsini 
kapsamaktadır. Bir toplumun mitlerini, inançla-
rını, dinini, sanatını, bilimini ve teknolojisini bü-
tünsel olarak görebilme imkânı, kültürde saklıdır. 
Toplumun umutları ve kaygıları nedir, hangi değer-
ler için ölebilir, nelere yeteneklidir ya da nelere di-
renç gösterir, kültürde içerilir. Fakat kültürden do-
ğan tine, tarih felsefesiyle bakmak gerekir. Çünkü 
kültürün içine doğan birey, onu akıl yürütmeden, 
şeksiz şüphesiz benimser. Dolayısıyla bu ortak tin, 
bireylere kolektif bilinç dışı olarak sirayet eder. 
Kültürün bilincine, sorgulama ve yargılama yet-

kisine iye olan felsefe ile varmak gerekir. Felsefe, 
toplumda benimsenen din ile dinin kendi hakika-
tinin birbiriyle çelişip çelişmediğini, geleneklerin 
akla ve vicdana aykırı düşüp düşmediğini irdeler. 
Aynı zamanda, eğitim sisteminin, hukukun ve si-
yasetin hangi ilkelerle hareket ettiğinin ya da on-
lardan ne kadar sapma gösterdiğinin anlaşılmasına 
hizmet eder.

Tarih felsefesi, bir nevi, kendimizi ifade ettiği-
miz aidiyetlerin analiz edilerek hesabının verilmesi 
demektir. Nitekim, ancak hatalarımızı ve noksan-
larımızı tespit eden bu çözümlemeden sonra, gele-
cek tasarımında neye ihtiyacımız olduğuna karar 
verilebilir. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yapmış olduğu hataları eleştirmek, bugüne katkı-
dır. Fakat bu analizi yaparken, Osmanlı’nın dünya-
ya emsal teşkil eden yanlarını, yeniden yürürlüğe 
koyma sorumluluğunu da üstlenmek lâzımdır. Aynı 
şekilde, cumhuriyet tarihinin kazanımlarıda, yapı-
lan hatalarla birlikte ele alınmalı ve düzeltilmeleri 
hususunda duyarlı olunmalıdır. Hangi ütopyanın 
bizi daha ileriye taşıyacağını keşfedebilmemiz, 
kendi kimliğimizi oluşturan öğelere eleştirel gözle 
bakabilmemizle mümkün olabilir.

Bu Kant’ın, “Aklını kullanma cesaretini gös-
ter” dediği yerdir. Aydınlar, bu cesareti gösterebi-
lir. Entelektüeller ise, başkaları tarafından üretilen 
bilgileri sentezlerken, kendi tarihiyle uyum içinde 
olmasına önem vermeden, toplumu evriltmeyi he-
defleyen ütopyalarla karşımıza gelir. Tarih bilin-
cinden uzak, üstenci ve alaycı tutumlarla sunulan 
ütopyaların, içselleşmesi elbette mümkün değildir. 
Bu yüzden ütopyaların; kendi tarihi serüvenin-
de aydınlanmış kişiler nezdinde oluşması gerekir. 
Böylece teklif edilen fikirler, toplumun hassasi-
yetleri ve beklentileriyle örtüştüğü için bireylerde 
içselleşebilir. Neticede, hem bireylere ideali talep 
ettirecek fikirler aşılamak, hem de onlarda buna uy-
gun bir ruh ve karakter oluşturmak aydınlara düşer. 
Sonraki aşamada toplum zaten, kendi iradesiyle ka-
tıldığı ütopyayı destekler. 

Atatürk, bir fikrin insanlara tesir edebilmesi için 
hangi özelliklere sahip olması gerektiğini irdele-
miştir. Yapmış olduğu tespitler, ütopyanın oluştu-
rulmasında kilometre taşları niteliğindedir:

[…] Hülâsa insanları istediği gibi kullanan 
kuvvet, fikirler ve bu fikirleri şekillendirip yayan 

kimselerdir. Fikrin hassâsı da hiçbir itirazın boza-
mayacağı mutlak bir şekilde kendini kabul ettir-
mektir; bu ise fikrin yavaş yavaş duygulara dönü-
şerek inanç haline gelmesiyle mümkündür ve böyle 
olduktan sonradır ki onu sarsmak için, bütün başka 
mantıkların, başka muhakemelerin hükmü kalmaz.

Şimdi, bizim sevk ve idâre edeceğimiz insanla-
rın emelleri, fikirleri ve ruhlarında saklı kuvvetler 
nedir? Bizim idare edeceğimiz insanların, hangi 
emellerini şahıslarımızda tecellî ve tecessüm ettire-
rek, onların kalblerini ve onların güvenlerini kaza-
nacağız ve onlara mânevi kuvvetler ilham vasıtala-
rını tavsiye edeceğiz ve insanlarda ancak hayalinin, 
ülkünün merkezleştireceği, görünmez hassalar, 
görünür vasıtalarla mı hitab edeceğiz? Herhalde 
insanlarımızın rûhunu kazanmak bir vazife olduğu 
gibi, önce onlarda bir rûh, bir emel, bir karakter ya-
ratmak da Tanrı’dan ve Medine’de yatan Cenab-ı 
Peygamberden sonra bize düşüyor.  3

Dikkat edilirse Atatürk son cümlede, toplumda 
bir ruh, bir emel ve bir karakter yaratma sorumlu-
luğunu önce Allah’a ve Cenab-ı Peygambere, sonra 

3 Mustafa Kemal ATATÜRK: Zabit ve Kumandan ile Hasbihal. 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 14. Basım. Eylül 2017. 
İstanbul. S. 13-14.

da kendine (devlete) yüklemiştir. Devlet kurumlar 
aracılığıyla bu görevi yerine getirdiğinde, artık 
insanlar, üst irade tarafından önceden belirlenmiş 
olan ideale, kendi kabiliyetleri ölçüsünde katkı ver-
meye hazır hale gelecektir. Önemli olan, devletin 
geleceğe dair tasarladığı ütopyayı, tarih bilinciyle 
bireylere aktarması ve onların iç gücünü harekete 
geçirecek tutkuyu uyandırmasıdır. Bundan sonraki 
süreçte, ütopya edimsel hâle gelir. Ütopyanın yaşa-
ma geçerken bırakacağı tesir ise kapsamı tarafın-
dan belirlenir. Bir memleketi mi, yoksa birden fazla 
ülkeyi mi etkileyeceği, evrenselliğine göre değişir.

Örneğin “Muasır medeniyetler seviyesinin üze-
rine çıkmak” ideali, sadece bir milleti değil, dünya 
tinini dönüştürme gayretidir. Pekiyi, çağdaş me-
deniyetlerin seviyesi nedir? Göçmenlerin yaşadığı 
sorunlara bakılırsa, teoride uygar düzeyde, pratikte 
ise barbarlık seviyesinde oldukları söylenebilir.

Muasır medeniyetlerin, özellikle teoride han-
gi düzeyde olduğu merak edilirse, “İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi”ne bakılabilir. O seviyenin 
üzerine çıkabilmek için, bildirgenin uygulanmayan 
maddelerini, yasalarla yürürlüğe koymak yeterli-
dir. Fakat daha yetkin bir tinin oluşması için buna 
denizlerin, madenlerin, bitkilerin, hayvanların kı-
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sacası doğanın tamamının haklarını dâhil etmek 
gerekir. Çünkü ancak bu değerlere iye olan bir tin; 
sanat, bilim, felsefe ve teknolojiyi bütünün hayrına 
olacak şekilde üretmeyi hedefleyebilir. Böyle bir 
çabanın neticesi dünya barışı olarak zuhur edeceği 
için savaşları da engelleyecektir. 

Ne var ki; günümüzde barışa hizmet edebile-
cek tek ülke, “Yurtta sulh cihanda sulh” idealiyle, 
Türkiye gibi görünmektedir. Toplumun mensup 
olduğu dini değerlerinde, bu ideali beslediği dü-
şünülebilir. Nitekim İslâm’ın amacı, beşerin insan 
haline gelmesidir. İnsan olma idealide, kişilerin 
husumet yerine, sulhe yönelmesine sebep oldu-
ğu için toplumu barışa sevk etmiştir. Bu çabanın 
giderek evrensel bir ülküye dönüşmesi, “Yurtta 
sulh cihanda sulh” istemiyle kendini göstermiştir. 
Böyle bir ütopya, savaşın ancak dünya barışı için 
yapılacağı anlamına gelir. Kaynağını ise İslâm’ın, 
hak için haksızlıkla savaşma ilkesinden alır. Böyle 
bir idealin realize olmasına çalışmak, dünyada var 
olan sorunların, neredeyse tamamını gidermeye 
adanmaktır.

Ama bir gün bu ütopya gerçekleşse bile, daha 
ideal şartların kurgulanması kaçınılmazdır. Çünkü 
Tanrı’ya öykünen insan, cenneti yeryüzüne indir-
mekte kararlıdır. Bu idealde, meydan okumayla 
birlikte gizli bir kibir sezilir. Sanki insan, Tanrı’dan 
daha iyisini yapabileceğini kanıtlamak istemekte-
dir. Yapay zekâ çalışmalarının, böyle bir çabanın 
devamı olduğu söylenebilir. Bebeklere genetik mü-
dahalede bulunulması ve onların iyilik yapmaya 
programlı olarak doğması veya önceden belirlen-
miş yetilerle donatılarak dünyaya gözlerini açması, 
kulağa hoş gelen ütopyalardır. Ama bunların ger-
çekleşmesiyle iyi ve mükemmel insanların türe-
mesi, bireyin kötülük yapma potansiyelini elinden 
alacağı için onu melek düzeyine taşıyacaktır. Fakat 
insan bu durumdan mutlu olsa bile acaba özgür ola-
cak mıdır? Çünkü özgürlük, insanın kötülük yapma 
iradesine sahip olmasına rağmen, iyiliği seçmesin-
den kaynaklanır. Yani beşerin yeryüzünde bozgun-
culuk etme ve kan dökme potansiyeliyle doğmasın-
da da bir hikmet vardır. Kurân’da bu şöyle anlatılır:

Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben, yer-
yüzünde bir halife atayacağım.” demişti de onlar 
şöyle konuşmuşlardı: “Orada bozgunculuk etmek-
te olan, kan döken birini mi atayacaksın? Oysaki 
bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp 

yüceltiyoruz.” Allah şöyle dedi: “Şu bir gerçek ki 
ben, sizin bilmediklerinizi de bilmekteyim.” 4

İnsan bir yandan kendi fıtratına bahşedilmiş 
olan özgürlüğü yetkinliğe taşıyan ütopyalar geliş-
tirirken, diğer yandan o özgürlüğü ortadan kaldıran 
kurgular üretebilir. Üstelik de bunu iyi niyetle (be-
şeri meleğe, dünyayı da cennete çevirme gayretiy-
le) yapabilir. Ne var ki; her şeyin yolunda olduğu 
cennet gibi bir ortamda dahi, ütopyaların körelece-
ğini düşünmemek gerekir. 

Nitekim Tevrat bize, Âdem ve Havva’nın cen-
netteyken bile bir ideali olduğunu gösterir: 

 “Ve RAB Tanrı, adama emredip dedi: Bahçenin 
her ağacından istediğin gibi ye; fakat iyilik ve kötü-
lüğü bilme ağacından yemeyeceksin; çünkü ondan 
yediğin günde mutlaka ölürsün.” (Yaratılış 2: 8-14)

 “Yılan kadına dedi: “Kesinlikle ölmezsiniz. 
Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yedi-
ğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek 
Tanrı gibi olacaksınız.” (Yaratılış 3: 4-5).

Tevrat’taki âyetlerden, Havva’nın, Tanrı gibi 
olma idealinden ötürü yasaklanmış ağaçtan yediği 
çıkarsanabilir. Aynı durum Âdem için de geçerli-
dir. Eğer cehennem gibi bir ortamda bulunsalar-
dı, kendilerini o durumdan kurtaracak ütopyalar 
tasarlamaları şaşırtıcı olmazdı. Fakat burada ilgi 
çekici olan, Âdem ile Havva’nın cennette mutluy-
ken bile Tanrı’ya öykünmesi ve onun gibi olmayı 
istemesidir.

Âyetlerden anlaşılan o ki; nefs daima elinde ola-
nın daha fazlasını ve daha iyisini arzu etmektedir. 
Buradan yola çıktığımızda, tahayyül gücünün her 
koşulda dirimli kalacağı söylenebilir. Yani insan, 
Evrende var olduğu müddetçe ütopyalar üretmeye 
devam edecektir.

İslâm tasavvufunda yer alan bir hadis, her türlü 
eksiklikten münezzeh olan Allah’ın dahi, ütopyası 
olduğunu düşündürebilir. Nitekim “Gizli bir hazi-
ne idim, bilinmek istedim. Mahlûkatı halkettim” 
hadisi, Allah’ın insanı belli bir maksatla yarattığı 
izlenimini verir. Belki de; acaba, ütopyalar üreten 
insanın, kendisi de bir ütopya mıdır, diye sormak 
gerekir...

4 Kuran-ı Kerim, Bakara Sûresi 2/30
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Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum ve ger-
çekleşmesi mümkün olmayan toplum tasarımlarıdır, şeklin-
de tanımlanmaktadır. Ancak tarihin akışı içinde, dünya top-
lumlarında az da olsa gerçekleştiği görülmektedir. Thomas 
More “Ütopya” adlı eserinde ütopyayı “adaletin yeryüzün-
deki simgesi” olarak belirtir. Adaletin her türünün gerçek-
leştiği toplumlarda, ütopik olarak görülen düşünce, tasa-
rım ve eylemlerin gerçekleştiği görülebilmektedir. Burada 
Rutger Bregman’ın düşüncesini paylaşmak yerinde olabilir. 
Bregman, “Ütopya bir geleceği tahmin girişimi değil, gelece-
ğin kilitlerini açma girişimidir. Bunun için ütopyalara geri 
dönüp yeniden büyük hayaller kurmalıyız,” der.

Bu düşünceden hareketle sanatta ütopyaya bakarsak, reel politik 
düşünce ve eylemlerin altında ezilmiş olan sanatın ütopyalarını ha-
rekete geçirmek için, yeni ve büyük hayallere ihtiyaç vardır. Bu ha-
yaller sadece hayal etmekten ibaret olmayıp, toplumda vuku bulması 
gereken ihtiyaçların ve olması gereken ideal politiklerin de göz ardı 
edilemeyeceği düşüncesiyle gerçekleşebilir olmalıdır. Şeyh-ül Ekber 
Muhiddin İbn-ül Arâbî’nin bir formül ve yol gösterici niteliğindeki 
sözünü burada paylaşmak sanırım yerinde olur. Der ki: “Hayal bine-
ğin olsun, akıl binicin.”

Ütopyalar ülkelere ve toplumlara göre değişken-
lik gösterebilir. Bir ülkede gerçekleşmiş olan ideal-
ler başka bir ülkede ütopik olabilmektedir. Tabii ki 
bu idealler toplumsal kültürle yakından ilişkilidir. 
Kültürü meydana getiren öz unsurları göz ardı ede-
rek ideal olanı gerçekleştirmek mümkün olmaya-
caktır. İdeal olan ütopik düşünce ve fikir insandan 
kaynaklanacağı, toplumu etkileyeceği, dönüşüme 
ve değişime sebep olacağından kesinlikle şahsi 
menfaatlerden uzak olması gerekmektedir. Bunun 
örnekleri tarihimizde mevcuttur. Mustafa Kemal 
Atatürk ilkeli düşünce, yeterli bilgi, gerçeklerden 
kopmamış bir akıl, adalet, liyakat, özverili ve tut-
kulu bir çalışmayla ütopik olarak görülen bir ide-
ali gerçekleştirerek Cumhuriyeti kurmuştur. Örnek 
bir lider ve devlet adamı olarak yürünmesi gereken 
yolları da bize göstermiştir:

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarların-
dan biri kopmuş demektir. Güzel sanatlarda mu-
vaffak olmak, bütün inkılâplarda başarıya ulaşmak 
demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan 
milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek in-
sanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum ka-
lacaklardır. Güzel sanatlarda en çabuk ve en önde 
götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulu-
sun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği 
alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

Mustafa Kemal Atatürk sanat ve Türk musikisi 
hakkında tespitleri olarak bu sözleri söylediğinde 
Cumhuriyet henüz çok gençtir. Yürünmesi gereken 
çok uzun yollar vardır. Ancak o gün bugündür bu 
yollar hiç yürünmemiş, Türk müziğinin ideallerinin 
gerçekleştirilmesi konusunda hiçbir şey yapılma-
mıştır. Bu yapılmayanlar yüzünden ortaya kültür 
dışı yoz müzikler çıkmış, eğitim konusunda da son 
derece yetersiz olunduğundan toplum bu tür mü-
zikleri sanat, bunları üretenleri de sanatçı sanmıştır.

Ulu önder yukarıda adı geçen veciz sözlerinin 
ışığında, her ütopyanın gerçekleşmesi için en baş-
ta gerekli olan doğru bir eğitimin olmazsa olmaz 
olduğunu göstermek için, dünyada şahsına münha-
sır bir proje olan Köy Enstitüleri projesini hayata 
geçirmişti ki bu enstitülerdeki en önemli dersler 
sanatla ilgili olanlardı. Köy enstitülerinden me-
zun olan öğretmenler üç saz çalabiliyordu (keman, 
mandolin, bağlama gibi). Anadolu’nun en ücra yö-
relerine kadar giden bu eğitim sayesinde nice yete-
nekli insanlar keşfedilmişti. Ütopyaları yaratıp ger-

çekleştirecek olan kişilerin ne zaman nerede ortaya 
çıkacağı bilinemez. Bu proje ülkemiz için hayatî 
öneme sahipti, ne yazık ki ihanetle sonuçlandı.

Ütopya dediğimiz, her koşulda önce bir kötü-
nün tespiti ile başlar ve kötünün ilgası için iyinin 
ne olduğu sorusunu sorarak devam eder. Yani kö-
tünün ne olduğuna dair bir tarifin olmadığı, iyinin 
ne olduğuna ilişkin bir tasavvurun olmadığı bir şey 
ütopya değildir.

Ülkemizin bugünü açısından bakacak olursak, 
sosyo-ekonomik, reel politik, adalet ve liyakat 
alanlarında bir ütopyanın gerçekleşmesi kesinlik-
le mümkün görünmemektedir. Müzik sanatındaki 
gelişmeler ise bu alanlarla son derece ilişkilidir. 
Bir toplumun okuryazarlığı yoksa daha anaokulu 
seviyesinden başlayarak nefs terbiyesi verilmi-
yorsa, ahlâklı, aklı kullanmayı bilen, bilinçli ve 
kültürlü insanlar yetiştirilmiyorsa, o ülkede sanat-
çıdan da sanattan da söz edilmesi mümkün değil-
dir. Bu sayılanlar ülkemiz için ütopyaların başında 
gelmektedir.

Müzik sanatının ütopyalarında ilk sıra her alan-
da olduğu gibi üretene aittir. Müziğin üreteni sanat-
çı olduğundan dinleyenin ütopyası olması mümkün 
değildir. Olsa da bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla 
ancak sanatçının ütopyası olabilir. Bu bağlamda 
Türk müziğinin ütopyalarını şöyle sıralamak müm-
kün olabilir:

1- Milli kültürümüzün yapıtaşlarının başında 
gelen milli müziğimizin, anaokulundan başlayarak 
üniversitenin bittiği döneme kadar çocuklarımıza 
ve gençlerimize benimsetilmesi.

Yetenekli olanların daha ilkokulda ayrılarak sa-
natçı adayı olarak yetiştirilmek üzere özel eğitime 
tâbi tutulması. Bunlar için şehirlerde her ilçede en 
az iki tane olmak üzere “çocuk müzik okulları”nın 
kurulması. Bu okullarda geleneksel müziğimizin 
temel bilgileri verilmeli, sesi güzel olanlar şan eği-
timine, saza yetenekli olanlar da saz eğitimine tâbi 
tutulmalıdır.

Buralardan yetişen öğrenciler bir sonraki aşa-
mada “müzik kolejlerine” devam etmeli ve branş 
seçerek uzmanlaşma yolunda ilerlemelidir.

Bir sonraki basamak ise konservatuar olmalı ve 
profesyonel anlamda üretken, felsefe sahibi, usta-
laşmış icracılar yetiştirilmelidir.

Çocuklar ve gençler sanata özendirilmeli, insa-
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nın var olabilmesi için sanatın ne denli önemli ol-
duğu anlatılmalı ve ilkeleri öğretilmelidir. 

2- Uzun yıllardan beri süregelen, milli olmayan 
müfredatlar sonucunda yanlış eğitim ve öğretimler 
nedeniyle, kendi müziğinden habersiz, tamamen 
Batı müziği eğitimi almış öğrenciler yetiştirilmek-
tedir ve bu konuda inat ve ısrarcılık devam etmekte-
dir. Bu konu çok uzun yıllardır süregelmektedir. Ve 
ülkemizin en önemli müzik ütopyalarından biridir.

Nedendir bilinmez bu eğitimlerin verildiği 
”Batı müziği” konservatuarlarında Türk müziği 
hep öcü olarak gösterilmiş, aşağılanmış, basit gö-
züyle bakılmış, bir tek türkünün bile çalınmasının 
cezasının okuldan atılmakla sonuçlanabildiği bir 
süreç devam edegelmektedir. Bugün bütün dünya-
nın hayran olduğu ve hayretle baktığı ve dinlediği, 
bir eşinin dâhi olmadığını ifade ettikleri Türk mü-
ziğine karşı bu düşmanlık nedendir? Yurtdışından 
ülkemize gelip araştırmalar yapan, yıllarını burada 
geçirip saz çalıp türkü söylemeyi öğrenmeye çalı-
şan birçok insan varken biz kendi çocuklarımıza 
neden milli müziğimizi yasaklarız ve öğretmeyiz? 
Çünkü “Batı müziği” konservatuarlarındaki eğitim 
sisteminde ilke sorunu vardır. M.K. Atatürk böyle 
bir yanlışa gidilmemesi için uyarılarda bulunmuş 
ancak yaptığı uyarılar yanlış değerlendirilerek bir 
dönem Türk müziği yasaklanmıştır.

Ütopyası: Konservatuarların bir çatı altında 
toplanarak ayrımcılıktan kurtarılması, hem Türk 
müziğini hem de Avrupa müziğini iyi bilen besteci 
ve icracıların yetiştirilmesi, dolayısıyla iki tür mü-
ziğin üzerinde ciddi çalışmalarla harmanlanarak 
kendine has, çağdaş ve yepyeni bir tarzda müzik 
sistemi oluşturarak, kökünü gelenekten alan çağ-
daş bir müzik anlayışının ortaya konması gerek-
mektedir. Türk müziği “ben yaptım oldu”culuktan 
kurtarılmalıdır.

Eğitim: Baştan aşağı yanlıştır. Milli değildir, 
kültür adına çocuklarımıza hiçbir şey öğretilme-
mekte, hatta yozlaştırılmaktadır.

Ütopyası: Her şehrin her ilçesinde az beş konser 
salonu olmalı ve her gün mutlaka bir konser ger-
çekleşmelidir. Bu konserler sıradan değil, nitelikli, 
özellikli, geleneğe dayalı ancak yeni yaratıcı fikir-
lerle donatılmış olmalıdır. Kendi kültürünü inkâr 
edip hor görerek sanat yapılamayacağını bilmek 
gerekmektedir.

Kesinlikle bir milli çalgılar orkestrası kurulma-
lı ve bu orkestra için yukarıda belirtilen anlayışta 
yepyeni eserler yazılmalı ve tüm dünyaya Türk 
müziğinin yayılması için gönderilmelidir. Devlet 
bu tür projelere destek ve sponsor olmalı, bu tip or-
kestralar çocuk müzik okullarında ve konservatuar-
larda da kurulmalı ve istihdam edilmelidir.

Devletin bakışı: Devlet anlayışımızda Ata-
türk’ten sonra müzik sanatına bakış grafiği gittikçe 
düşerek sadece eğlence müziği anlamında devam 
etmiştir. 1980 yılından sonra Kültür Bakanlığı 
bünyesinde birtakım topluluklar kurulsa da ama-
tör seviyeden ileri gidememiştir. Yani devlet Ulu 
Önder’in göstermiş olduğu hedefe doğru yol alma 
konusunda çok çok geri kalmıştır. Keza konserva-
tuarlar da aynı durumdadır.

Ütopyası: Öncelikle konservatuar gibi sanatçı 
adayı yetiştirecek eğitim kurumları kesinlikle üni-
versitelerin çatısından kurtarılmalıdır. Akademik 
kariyer anlayışı terk edilmelidir. Bu anlayış terk 
edilmediği sürece, Dr. Doç. Prof. gibi unvan sa-
hibi bir sürü insan olacak, ancak gerçek anlamda 
öğrenciye eğitim ve öğretim verebilecek, onların 
gelecekte profesyonel sanatçı adayları olmalarını 
sağlayacak ve yönlendirecek vizyon sahibi kim-
seyi bulmak mümkün olmamıştır, olmayacaktır 
da. Nedeni ise, unvan sahibi olmak için harcanan 
vakit ve emekler yüzünden yetenekleri körelmiş, 
gelişmeleri durmuş ve bunun sonunda da icracı-
lıklarının sona ermiş olmasıdır. Konservatuarlar 
kesinlikle özerk olmalı, her türlü siyaset, politika 
ve şahsi menfaatlerden uzak tutulmalı ve korunma-
lıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde sanatçı ve sanat-
tan söz edilmesi mümkün değildir. İkinci bir husus, 
sanatçı adaylarının yetiştirileceği okullarda teknik 
bilgi ve eğitimin dışında Türk halk kültürü tarihi 
ve en önemlisi genel felsefe ile Anadolu erenlerinin 
hayatları, dünya görüşleri ve edebî eserleri ile ilgili 
öğretimin yanında, bu anlayış çerçevesinde edep ve 
görgü eğitimi de verilmelidir.

Türk Halk Müziği ve Türk Klasik Müziği öz 
olarak Türk halkının gelenek, görenek ve töresine 
göre gelişme göstermiştir. Kendi içindeki usta-çı-
rak ilişkisi yöntemiyle öğrenci öğretmeninden, 
hem müziğin inceliklerini hem de Anadolu tasav-
vuf geleneğine göre edep, erkân ve görgü kuralla-
rını öğrenmekteydi. Günümüzde medya vb. organ-
lar genellikle popüler yaşama hizmet ettiklerinden 

“ben yaptım oldu, ben sanatçıyım, özgürüm, iste-
diğim gibi yaşarım, davranırım” gibi argümanların 
sonucunda bugün ülkemizde, taklitçi, kısır, içi boş, 
insan ruhuna hitap etmeyen, insanların ruh sağlığı-
nı bozan faydasız ve son derece kötü, popüler kül-
tür denen bir yozlaşmışlık ortaya çıkmıştır.

Ütopyası: Nitelikli, görgülü, edepli, duruş sa-
hibi, aydın, üretken, geleneğini iyi bilen, dünya 
görüşü olan, kişilikli sanatçı adayları yetiştirmenin 
yanı sıra anaokulundan başlamak suretiyle mil-
li ve felsefi bir müfredat programı olmak şartıyla 
çocuklarımızın yetişkin oldukları üniversite eği-
timinin sonuna kadar iyi birer “dinleyici” olarak 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmadığımız 
müddetçe ne kadar okullar kurup sanatçı adayları 
yetiştirirsek yetiştirelim, sonrasında üretilen sanat 
eserlerinin halk tarafından anlaşılmasını beklemek 
son derece yanlış olacaktır.

Ayrıca bu eğitim, ilk ve ortaokulda geleneksel 
müzik ağırlıklı olmak üzere, lise ve üniversitelerde 
de Batı klasik müziği ve dünya müziği tarzları da 
eklenerek verilmeli, bu eğitimin sonunda da “bi-
linçli dinleyici sertifikası” verilmelidir. Bunlar ba-
şarıldığında kaliteli bir dinleyici toplumuna sahip 
olunma yolunda önemli bir adım atılmış olacak, 
sanat ve sanatçının kalitesi yükselecek ve üretimi 
de artacaktır.

Bizim için ütopik gözüken bu belirlemelerin 
bazılarının, başka ülkelerde gerçekleştiğini de gö-
rüyoruz. Bunun sebebi ulus olarak var olmalarının 
yegâne sebebi kendi kültürlerine bilinçli bir şekilde 
sahip çıkmaları ve aynı zamanda daha yüksek sevi-
yelere çıkartabilmek için çok çalışmalarıdır. Sosyo-
politik ve ekonomi politikten ne kadar etkilenilirse 
etkilenilsin, sanat ve sanatçının üretkenliğinin ta-
viz verilmeden desteklenmesi ve teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Almanya örneğine bakarsak, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ve perişan bir du-
rumda çıktıktan sonra yeniden yapılanmaya, önce 
konser salonlarını tamir ederek başlamışlardır. 
Böyle bir başlangıcın toplumu nasıl etkilediğini 
Almanya’nın bugün geldiği noktaya bakarak an-
lamak mümkün olabilir. Yüzlerce filozofu, bilim 
adamı, sanatçıları ve sporcuları ile birçok ütopyayı 
gerçekleştirmişlerdir.

Sanatçının ütopyası: Gerçek anlamda sanat 
öğelerine sahip müzik eserleri üreten sanatçıların 

aslında birçok ütopyaları olabilir. Ancak bunları 
en başında, onlarca yıllık gece gündüz çalışma ve 
araştırmalarla geçen bir ömrün sonunda sağlanan 
birikimle ortaya çıkarılabilen eserlerin dinleyiciler 
tarafından anlaşılabilmesi gelmektedir. Aslında bu 
gerçek bir ütopyadır ve sanatçıların beklentisi hiç-
bir zaman karşılanmayacak ve hep ütopik kalacak-
tır. Yukarıda belirttiğimiz gibi “bilinçli ve nitelikli 
dinleyici” yetiştirilebilirse sanatçıların bu ütopya-
sının bir nebze gerçekleşme şansının olma ihtimali 
olabilir. Yine de bu, çok küçük bir olasılıktır.

Şartlar ne olursa olsun, siyasi, politik ve ekono-
mik baskılara rağmen, sanatçı ve sanat, devlet ta-
rafından ilkeli bir şekilde desteklenmelidir. Çünkü 
gerçek sanat eseri üreten sanatçı, eserini para bazlı 
üretmez. Oysaki para işin içine girdiğinde sanat-
çı sanat yolundan ayrılmaya başlamış demektir. 
Böyle olduğunda sanatçı tüm emeklerine ve biri-
kimlerine karşılık özgürlüğünü kaybetmeye başlar. 
Zaten bu noktada sanattan taviz vermeye başlamış-
tır ki sanatçının en zora düştüğü andır. Dünya mü-
zik tarihinde, hem dış ülkelerde hem de ülkemiz-
de birçok sanatçı bu durumda hayatını ve sanatını 
sürdürmeye çalışmış, çoğu yokluk içinde hayatını 
bitirmiştir. Şunu da belirtelim, Avrupa ülkelerinde 
bu ütopyayı gerçekleştirmek için devletler önemli 
adımlar atmışlar ve başarılı olmuşlardır.

Yayıncılık: Günümüz medyasında popüler kül-
tür adı verilen müzik yayınları hâkimdir. Bu yayın-
ların toplumun hangi kesimine hitap ettiği bellidir. 
Bu yayınlarda sanat içerikli müzikal yayınlara rast-
lamak mümkün değildir. Bazı yayın organlarındaki 
sanat içerikli yayınlarsa diğerlerine nazaran yüzde 
bir bile değildir. Bu oranların tam tersi gerçekleşti-
ğinde, M.K. Atatürk’ün belirttiği yüksek medeni-
yet seviyesine ulaştığımız gün olacaktır.

Şimdi bu düşüncelere karşılık “sanatın yaşama-
sı için refah seviyesinin yüksek olması” gibi dü-
şünceler sunulabilir, ancak bunlar içi boş sözlerdir. 
Dünyanın birçok yoksul ülkesinde sanat çok üst 
seviyededir ve devlet yönetimi yoksulluğa rağmen 
ilkeli bir tutum ve uygulamayla sanat ve sanatçıyı 
teşvik etmiş ve desteklemiştir.

Sonsöz olarak tespit etmeye çalıştığım bu ütop-
yaların kilitlerini açmak için ülkemizde de adımlar 
atılması dileğiyle (bu en büyük ütopya).
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Her kültürün, dolayısıyla o kültürün yetiştirdiği zihnin, kendi değerlerinin ya 
da korkularının ürettiği ütopyaları ya da distopyaları var. Ütopya var olduğumuz 
andan daha uzak bir noktayı işaret eder. Bu nokta gelecekte veya geçmişte olabilir. 
Yakın çağlarda yazılmış ütopya örnekleri genelde gelecekte var olması öngörülen 
mekân ve zamanlara aittir. Bu yüzden ütopya geleceğe dair bir kavram olarak ge-
nel kabul görür. Fakat geçmişte var olduğu anlatılan “yüksek mekânlar” bir ütopya 
olarak pek çok kültürün mitolojisinde karşımıza çıkar. Örneğin Güney Amerika 
kültürlerindeki “altın şehir” (Eldorado) efsaneleri, Platon’un Timaios’da bahsettiği 
Atlantis gibi... Zaman ve mekândan bağımsız örnekler de vardır; Yunan mitoloji-
sindeki Olympos ve Hades ülkesi veya dinlerdeki Cennet ve Cehennem, mekân ve 
kavram olarak ütopya ve distopya örnekleridir. Ütopyanın anlamı olan -yok yer-’in 
uzamı, ‘yok zaman’ı da kapsar, zaman muğlaktır. 

Ütopyadaki zamansal ve mekânsal belirsizliğe karşın, bugünlerde geleceğe dair 
öngörüler kabaca zaman da vererek bir distopyayı işaret ediyor. Hatta halk arasın-
da ütopya kelimesi gerçekleşmesi imkânsız gelecek kurguları için bir sıfat olarak 
(ütopik) kullanılmakta. Yani fiili dünyada ütopya artık baştan bir sıfır yeniktir. 

Dünyada insan nüfusunun artması, çölleşme, küresel ısınma vs. derken insanlık 
yavaş yavaş Hades’e doğru ilerliyor. Bu distopyadan mitolojide hiçbir canlının sağ 
çıkması mümkün olmamış. Hades’e inip geri dönebilen bir kahraman dahi yok; 
Grek mitolojisindeki Orpheus ve Acem diyarındaki benzeri Tammuz dışında. İki 
kahraman da müzik yetenekleri sayesinde yeraltı tanrısının kalbini yumuşatıp geri 
dönüş biletlerini alırlar. Bu iki kahraman, müziğin, insanlık için ütopyaları gerçek-
leştirmeye yardım eden önemli bir araç olduğunu kulağımıza fısıldamaktadır.

Peki, müzik bunu nasıl yapar? 
Müziğin kulağımıza dokunarak yarattığı hissiyat ve zihingörüler, diğer duyu 

organlarımızdan gelen pek çok algısal veriden daha güçlü bir şekilde benliğimizde 
canlanır. Bir iletişim aracı olduğu kadar, toplumun yazısız tarih hafızası olarak da 
müziğin önemi büyüktür. Yazı, konuşmaya kıyasla on binlerce yıl sonra geliştiği-
ne göre, insanoğlu geleceğe dair umutlarını, tasvirlerini ilk şarkılarla anlatmıştır. 
Ütopyalar çok yüksek ihtimal; ilk olarak ozanların şarkılarında hayat buldular. 

Fakat tarihe ‘ütopya’ adıyla geçen ilk eser, Katolik bir din adamı olan Thomas 
More’un 1516’da yazdığı kitabıdır. More burada yaşadığı dönemde gözlemledi-

ÜTOPYA ve MÜZİK
Ortada bir tencere, boş mu dolu mu bilen yok...

Umut Serkan Özkan
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ği ve kendisinin de kurbanı olduğu haksızlıklara 
ve topluma yönelik eleştirilerine karşılık önerdiği 
çözüm önerilerini, “Utopia” adını verdiği bir ülke 
üzerinden anlatır. 

More’dan sonra da sanatın her dalında pek çok 
ütopya ve distopya kurgulandı. En ilginç örnekle-
rini de geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası ikinci kuşağın (hippiler) an-
lam dünyasından çıkan Pyschedelic Rock ve Prog-
ressive Rock gruplarında görmekteyiz. 1960’lı ve 
1970’li yıllara denk gelen bu dönemde dünyada 
politik kutuplaşma mevcuttu. İktidarlar, karşı ta-
rafın baş aktör olduğu distopyalarla toplumu kor-
ku üzerinden yönetiyordu. Yeni bir nükleer savaş 
korkusu, kapitalist dönüşümün sancıları derken 
tam bu dönemde filozoflar, sanatçılar ve gençler 
(çiçek çocuklar) barışçıl ütopyalar hayal ettiler. 
Bunda uzay teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin 
de etkisi büyüktü tabii. Ayın yüzeyine inildiği ve 
gezegenlerde koloniler kurma hayallerinin kurul-
duğu bir çağa giriyorduk artık. 

Ütopyalara yazılan şarkılar o zamanın dünya-
sından bir kaçış gibi gözükse de altında olup biten-
lere bir tepki yatmakta idi. Bu kaçışa yardım eden 
halüsinojen maddelerin de etkisiyle bazen “Gök-

yüzüne Merdivenler” 1 inşa edildi, 
bazen ise yaklaşan “Kova Çağı”n-
dan 2 medet umuldu. 

 
Batı Avrupa’da ütopyalar bazı 

müzik gruplarını çok daha derinden 
etkiledi. Fransız grup “Magma”, ku-
rucusu baterist Christian Vander’in 
kurguladığı ütopyayı 1970 tarihinde 
bir müzik albümü olarak yayınladı. 
Albümde evrenin bir köşesinde yer 
alan Kobaia gezegenindeki yaşamı 
anlatırlar. Şarkılar grubun kendile-
rinin var ettiği Kobaia dilindedir. 
Kanımca kulağa Fransız aksanlı 
Almanca gibi gelen bu dil ile mü-
ziğin anlatımı desteklenir. Albümün 
1. yüzünde Kobaia’nın nasıl kurul-
duğu ve oradaki yaşam anlatılır. 2. 
yüzünde ise gezegende geçen heye-
canlı bir hikâye bekler dinleyicileri. 
Dünya’dan yola çıkan ve uzayda 
kaybolmuş bir uzay gemisi, tesadü-

fen Kobaia gezegenine yaklaşır. Kobaia’lılar tara-
fından kurtarılan gemi mürettebatı, karşılaştıkları 
bu üstün medeniyet karşısında çok şaşırırlar. Uzun 
uğraşlar sonucu Kobaia’lılardan oluşan bir ekibi 
Dünya’ya gidip eğitim vermek konusunda ikna 
ederler. 3 

Grup bu albüm ile yakaladığı başarıdan sonra 
diğer albümlerinde de Kobaia ütopyasını anlat-
maya devam eder. Dünyaya gelen öncü Kobaia’lı 
ekip burada politikacılara sözünü dinletemez ve 
hapsedilir. 1973 tarihli albümleri “Mekanik” pek 
çok müzik yazarınca Progressive Rock’ın en iyi 
albümlerinden biri olarak gösterilir. 

Aynı dönemde gitarist Daevid Allen liderliğin-
deki “Gong” grubu, benzer bir ütopya anlatımını 
bu sefer sözlerine de yansıtmıştır. 1973 tarihli “The 
Flying Teapot” albümünde, The Gong Planet adlı 
bir gezegenden gelen küçük yeşil uzaylılar bizlere 
aşkı telepati ile anlatırlar. Zihin okur ve bize bir şe-
kilde gülmeyi öğretirler. Sonrasında gelen 3 albüm 
1 “Stairway to Heaven” Led Zeppelin 1971 https://youtu.be/
B8L0wQAwIOI
2 “Age of Aquarius” The 5th Dimension 1969 https://youtu.be/
kjxSCAalsBE
3 The World of Magma by Peter Thelen http://www.furious.com/
perfect/magma.html

bu gezegen ve sakinleri ile ilişkilidir. 
2009’da çıkan albümleri “2032” ile 
bu kez gezegenin geleceğinden bah-
sederler. 4

Bu ruhun Türkiye’ye yansıması 
da hiç gecikmedi. Batı’dan Nepal ve 
Hindistan’a doğru yapılan mistik yol-
culukların bir durağı da İstanbul’du. 
Yolcular ve ülkemizdeki akranları ta-
nışıyor ve birbirlerinin müziklerini ve 
kültürlerini öğreniyorlardı. Bu saye-
de müzisyenlerimiz artık Anadolu’ya 
ait müzikal temaları işleyip, Batı mü-
ziği formları ile kaynaştırıyordu. Yeni 
ve çok ses getiren örnekleri üretmeye 
başladılar.

Barış Manço’nun şarkıların-
dan “2023” ve “Halil İbrahim Sof-
rası” ütopyaya iki örnek olabilir. 
1974/1975 yılları arasında kaydedi-
len 2023 şarkısı o tarihten yaklaşık 
50 yıl sonrası için yazılmıştı. 

Şarkının kahramanı, Anadolu’nun toprakların-
dan doğan ‘Kayaların oğlu’dur. 1923’de doğar. 
Toprak ana ile Kaya babanın oğludur. Kuzeyden 
esen rüzgârlarla dağılmış, güneyden gelen kavu-
rucu sıcaklarla susuz kalmış toprakları birleştirir 
ve yeşertir. 2023’de ise kök salmış olarak yeniden 
uyanır ve çevresinde yetişmiş asırlık çınarların 
arasına katılır. Doğu’dan esen seher yelini ardına 
alıp yeni bir ‘kayaların oğlu’nun doğuşunu seyre 
koyulur. 

Bu şarkıda Barış Manço Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 100. yılına atıfta bulunur. Kullandığı meta-
forlar ile Türkiye’nin 100 yıl sonra nasıl bir politi-
ka izleyebileceğine dair fikir verir.

Diğer şarkı “Halil İbrahim Sofrası” ise mikro 
bir konu üzerinden ütopyayı arar. 3 büyük dinin 
de kökenindeki isim olan İbrahim peygambere 
atfedilen bir sofradır bu. Herkesin nasibine düşen 
ile doyduğu, herkesin buyur edildiği, hatta sofra-
ya bir misafir gelene kadar yemeğin başlamadığı 
bereketli bir sofradır. Bu sofranın ahlâk anlayışı 
ve ritüelleri, Thomas More’un Utopialılar’ının 
sofrasına benzer. Herkes ihtiyacına göre adil pay 
alır, gençler önce, yaşlılar daha sonra yer. Sofrada 

4 www.planetgong.co.uk/archives/gong-history

sohbet de olur. Büyükler küçükleri dinler, öğütler 
verir. Sofradakiler israftan kaçınır. 

Manço tıpkı Utopialılar gibi “alnı açık, gözü 
toklar’ı baş köşeye çağırır. Aklı, vicdanı bir kena-
ra koyup, körü körüne kula kulluk edenlere rahat 
etmeyecekleri taş döşekler uygun görülmüştür. 
Manastır yaşamına hayranlık duyan Katolik rahip 
More gibi, Barış Manço da nefsine hâkim olanla-
rın itibarlı olacağını söylemiştir. Bize ütopyadan 
seslenir; paraya, pula, ihtişama değil, akla itibar 
vardır. İçi boş insanların bu sofrada yeri yoktur. 
Dinleyiciye öğütler verirken pratik yaşamdan dem 
vurur; “Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok”, bu 
eşitsizliğe Halil İbrahim sofrasında izin verilmez. 

Geçmişin ütopyaları politik kurgular üzerin-
den saf umutlara tutunurken; artık ütopyalar bilim 
kurgu ve fantastik senaryolarla sırlanmış bir ‘kara 
ayna’dan 5, ticari ve politik koşullanmaları da ru-
humuza gülümseyerek zerk edebilir. Manço’nun 
ütopyasında olduğu gibi; her ütopyada insan, ya-
şama dair akıl ile verebileceği cevapları ararken, 
bilinmezliğe ve kuşkuya da pay bırakmalı. “Orta-
da bir tencere, boş mu dolu mu bilen yok...”

5 Black Mirror / TV dizisi Netflix 2011
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“Var olmayan olarak kavranabilenin,
özü varoluş içermez.”

Spinoza

Felsefe kavramı (bilgi sevgisi dışında) var 
olmayan olarak kavranabilir, amacımız bunu 
tanıtlamaktır. Her kavram, kendinde bir şe-
yin ya da belirli bir şeyin kavramıdır. Bir şe-
yin kavramı olmayan bir kavram olamaz. Bir 
şey insan bilinci için kavram olmazdan önce, 
kendi kendinde bir varlığı ve bu varlığın ken-
di için oluş süreci vardır. Bu nedenle belirli bir 
varlık, oluşmuş bir varlık olduğu için somuttur, 
var’dır. Var olmuş her varlık ve onun kavramı 
somut olduğu için tanımlanabilirdir.

Sorular:
- Felsefe nedir, sorusu yanıtsız mıdır? Yanıtı 

varsa, bu yanıt binlerce tanımdan hangisidir?
- Bir tanımda, tanım için yeterlilik olmayabilir 

mi? Felsefenin tanımının yeterli olarak yapılması 
olanaksız mıdır?

- Bir kavramın tanımı onun özünü tanımak-bil-
mekse, yüzlerce tanıma karşın, özü tanınamayan, 
bilinemeyen bir kavram olabilir mi? Özsüz bir 
kavram olabilir mi?

- Bir kavramın her dönemde farklı bir tanımı 
olabilir mi?

- Bir kavramın farklı ülkelerde, farklı zaman-
larda farklı tanımları olabilir mi?

- Bir kavramın farklı ülkelerde, farklı zamanlar-
da, farklı filozoflara göre farklı tanımı olabilir mi?

- Bir kavramın kişiden kişiye göre farklı bir ta-
nımı ve dolayısıyla farklı bir anlamı olabilir mi?

- Bir kavramın aynı filozofça yapılmış onlarca 
tanımı olabilir mi?

- Binlerce tanımı olan ama yine de tanımlanma-
ya devam eden bir kavram olabilir mi? Böyle bir 
kavramın anlamı belirlenebilir mi?

- Bu ve daha buna benzer soruların yanıtları 
evet ise, bu kavram bir kavram olabilir mi?

- Böyle bir kavram olsa bile, bu kavramın içe-
riği olabilir mi; olursa, nasıl bir içerik olur, bu içe-
rikte ne bulunur?

- Yanıtı olmayan bir soru, soru mudur?

Ayrıca;
Felsefe, “bilgi sevgisi” tanımına uygun olarak 

bir sevgi, bir duygu ise –ki öyledir– bu sevgiyi do-
ğuran ve bu sevginin bağlı olduğu bilgi her türden 
bilgi mi, yoksa özel bir bilgi türü müdür?

Felsefe bilginin bir türü ise; bir başka anlatımla, 
felsefenin nesnesi bilginin bir türü ise; diğer bilgi 
türlerinin bilgisi kolayca anlaşılırken, bir başka bil-
gi türü olan felsefenin hangi tür bilgi olduğu hak-
kında neden ortak bir görüş oluşturulamamaktadır?

Felsefe bir bilgi türü ise, bir tür olmaktan önce 
bir bilgidir ve bilgi evrenseldir. Buna karşın pek 
çok bilgi özelliği taşımayan öznel görüşün, felsefe 
diye adlandırılması nasıl mümkün olabilir?

Felsefe; öznenin nesneyi bilme istemi öncesi 
takındığı (soyut metafiziksel, görücü, sezgisel vb.) 
öznel bir kip, bir tutum mudur? Böyle ise öznel 
pek çok tutuma felsefe demenin ve böylece öznel-
liği ussallaştırmanın gerekçesi nedir?

Bu sorular sahipsiz midir? Bu soruları üstlen-
mezlik edebilir miyiz?

Felsefeye ilişkin öteki sorular ve sorunlar bir 
yana, nerede ise binlerce yıldır henüz kendi tanı-
mında bile, kendi kendisi ile uzlaşamamış bir kav-
ramın ve onun düşünsel alanının ve kendi kendinin 
kuşku altındaki haline (kipine) karşı geri dönerek 
bu çelişki ile yüzleşme zamanı gelmedi mi?

Gordion Düğümüne Benzemiş Bir Kavram: 
Felsefe

Kavram bir şeyin ideasıdır. Felsefe bir kavram 
olduğuna göre bir şeyin ideası olmalıdır, peki, ne-
yin ideasıdır? Tekil bir nesnenin mi? Tekil bir bilim 
olmadığına göre değil, çünkü tekil bir nesnesi yok. 
Tikel bir grubun mu? Örneğin toplum bilimleri ya 
da doğa bilimleri gibi, tümel bir nesnenin mi? Yani 
tümel kategorilerden birinin bilimi mi ya da bilgi-
nin kökü olarak en evrenselin yani logos’un mu? 
Değil, çünkü logos’un bilimi, adı üstünde, lojiktir. 
Lojik ile tekil bilim arasında bir eklem bilim mi-
dir? Bir orta terim midir? Orta terim ise bu orta 
terimin nesnesi tekil bilimlerin neresindedir, ayrı-
ca lojiğin neresindedir? Lojikten tikel ve tekil bi-
limlere ve bu bilimden lojiğe geçişte bir ara durum 
mu vardır? Eğer böyle bir ara durum olsaydı ki, 
felsefenin nesnesi bu ara durum olurdu ve işimiz 
çok kolay olurdu.

Şimdiye dek felsefenin binlerce tanımı yapıl-
mıştır. Yapılan tanımlar, tanımı yapanın dışındaki-
ler tarafından yetersiz bulunduğu için olsa gerek, 
sürekli yeni tanımlar yapıla gelmiştir ve eğer ye-
terli bir tanım yapılma olanağı olmuş olsaydı, bu 
tanımın şimdiye dek çoktan yapılmış olması ge-
rekirdi. Çünkü insanlık şimdiye dek, hiçbir kavra-
mı tanımlamak için bu kadar çaba sarf etmemiştir. 
Buna karşın yine de bu ölçüsüz çaba bir yönüyle 
kavramı tanınamaz hâle sokmaktan başka bir so-
nuç doğurmamıştır. İki bin beş yüz yıldır devam 
eden tanımlama süreci sona ermemiş ve ereceğe 
de benzemiyor. Bu nedenle yeni felsefe tanım-
ları yaparak eksikliği gidermek olanaksız gibi 

görünüyor.
Bütün kavramların yeterli bir tanımı yapıla-

bilirken, felsefe kavramının yeterli tanımı neden 
yapılamaz? Kavramları, tanımı yapılabilen ve ta-
nımı yapılamayan kavramlar diye ikiye ayırmak 
mümkün müdür? Eğer bu mümkün olsaydı, tanımı 
yapılamayanlar arasında felsefe kavramına benzer 
başka kavramların da olması gerekecekti. Ola ki 
tanımı yapılamayan kavram bir tek kavramdır ve 
bu da felsefe kavramıdır. Bir kavramın tanımı ne-
den yapılamaz? 

Tanım, o kavramı öteki kavramlardan ayıran ve 
onu o yapan özünü açık kılmak ise tanımı yapıla-
mayan kavramın ya özü yoktur ya da özünü henüz 
bilemiyoruz demektir, eğer böyle bir kavramın 
özü yoksa kendisi de yoktur ve tanımlama uğraşı 
boşunadır.

Eğer kavram ve dolayısıyla özü varsa ama he-
nüz tanımlanamamış ise bu nasıl bir kavramdır ki 
iki bin beş yüz yıldır insanlığın en büyük kafala-
rının çabasına karşın yine de onun tanımında bir 
arpa boyu yol alınamamıştır. Hiç kimse, bu kav-
ramın özünün bilinmez olduğu konusunda bir şey 
söylememiştir; tersine tüm filozoflar ve daha bir-
çok kişi onu bildiğini kendine özgün bir biçimde 
söylemiştir. Ama bir başka yönden binlerce özgün 
tanım yapılmış ise bu kadar çok tanım özgün olmak 
yerine öznel tanımlar olmalıdır. Çünkü bu binler-
ce tanımlar yığını öznel olmasaydılar, sonradan 
tanım yapanlar tarafından ya yeterli bulunacak ya 
da onaylanarak daha iyisi yapılmaya çalışılacak-
tı. Oysa yapılmış pozitif tanımlar yığını, konu ile 
ilgilerini sürdüren yeni zamanların felsefecileri ta-
rafından yeterli görülmemek bir yana, çoğu zaman 
yadsınarak yeni baştan tanımlanmaya çalışılmıştır.

Felsefe kavramının özü, tanımı, anlamı, içeriği 
kısaca ideası öznelliğe izin verdiği ölçüde evrensel 
ve somut olmayacak, öznel ve soyut olacak ve bu 
kipteki bir kavramın girdiği her cümle ya da her 
düşünce zinciri nesnel ve somut değil, öznel ve so-
yut kalacaktır. Çünkü felsefe sözcüğünün cümle-
ye kattığı içerik, herkesin felsefe sözcüğünden ne 
anladığına bağlı olarak çok çeşitli olacaktır ve bu 
cümlenin nesnel ya da aynı anlamda evrensel bir 
anlamı olmayacaktır. Bilginin bu öznellik kipin-
de kalarak bilimden, bilimsellikten söz edilemez, 
çünkü bilimsellik öznelliğin olumsuzlanması ya da 

Felsefe Ütopyamız Bitti mi?
Felsefe, Bilgi Sevgisi¹ Anlamının 
Dışında Boş Bir Kavram Olabilir mi?
Coşkun Özdemir

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

218 Ütopya Özel Sayısı, 2018 Ütopya Özel Sayısı, 2018 219



nesnel olana ulaşılmasından başka bir şey değildir.
Bu karışık durumda, bir karanlık içinde boşlu-

ğa doğru ilerlemeye devam ediyor olabilir miyiz? 
Özgür us’un, bizim elimizde kendini olumsuzla-
mak için ortaya koyduğu yüzlerce yanlış tanıma 
gözünü kapatan ve alıştığı yoldan çıkmamak için 
en olmadık akıl dışılıkları başka kipte bir us’a 
onaylatan ve ayrıntılarla oyalanan, aylakça aynı 
çıkmaz yola devam eden bu us kipine kolayımıza 
geldiği için mi takılıp kaldık acaba? 

Bu durumlardan çıkış için, özgür us, nesnesine 
yaklaşımda bir tutum dönüşümü talep eder. Sorun 
öznenin kavramının içeriğinin derinlerine ineme-
mesinde değil, derinliği olmayan bir kavrama önce 
derinlik yükleyip sonra da kendi yarattığı derin ka-
ranlıkta el yordamı ile ilerlerken; kavramın içeriği-
ne benzeyen ne varsa “işte buldum!” diye kavramın 
içini çerçöple doldurmasından kaynaklanıyor olma-
sın? Binlerce yıldır çözmeye uğraştığımız bu sorun, 
onu çözmeye çalışanların çözüme kattığı yanlış-
lıklardan kaynaklanıyor olmasın? Hatanın kendisi 
tanımlananda ve tanımlarda değil, tanımdan önce-
sinde olmasın? Sorunun kaynağı, tanıma giderken, 
tanımlamaya çalıştığımız kavrama, kendi yerleştir-
diklerimiz olmasın? Böylece kavramdan kendi ek-
lentilerimiz çıkartıldığında kavramda tanımlanacak 
bir şey de kalmıyor olmasın? Bütün tanımlar boş bir 
kavram üzerine yapılmış olmasın? Bütün tanımlar, 
olmayan bir şey üzerine yapılmış olmasın?

Eğer tanımı yapılmaya çalışılan kavramın, ol-
mayan bir şey ya da boş bir kavram olduğu ka-
nıtlanabilirse; bu kadar soru, sorun ve çelişki ken-
diliğinden çözülecektir. Çünkü boş bir kavramın 
belirlenimi, boşluktan başka bir şey olmadığı için 
ona boş yükleminden başka bir yüklem tutunamaz. 
Böylece ne kadar tanımı yapılırsa yapılsın kavram 
boş kalmaya devam edecektir.

Bütün bu arayışlarımız entelektüel sezgimiz 
eşliğinde bize (bana) felsefenin boş bir kavram 
olabileceği olasılığını fısıldıyor. Bu sezginin, ka-
nıtlanarak doğrulanması ve sezgi düzeyinden bilgi 
düzeyine ya da evrik olarak bu sezginin çürütü-
lerek bir bilgi ihtimali taşıyor olmaktan çıkarı-
lıp atılması için, yukarıdaki soruları yanıtlamaya 
çalışacağız.

Felsefe kavramının boş bir kavram olduğunu 
tanıtlayabilirsek, yüzlerce yıldır düşünsel sistem 

içinde süren karmaşayı da çözmüş olacağız. Bu 
karmaşadan doğan pek çok kötü sonucu ortadan 
kaldırmak, bunlar içinde de en başta us’un bilimi 
olarak lojiğin, felsefe kavramı tarafından etkisiz-
leştirildiği için, bilimler içinde yer bulmaması, bu-
nun sonucu olarak da bilimler arası ilişkisizliğin, 
kopukluğun yarattığı devasa sorunları yok etmek 
mümkün olmayacak mıdır?

Bilgi Sürecinin İçinden Geçmesi Gereken 
Belirlenimsizlik Kipi:

Felsefenin temelleri Antik Yunan’da atılmıştır 
önermesi ne demektir? Bilginin ya da bilimlerin 
temelleri demekten başka hiçbir şey… Bu önerme-
nin içeriğinin karşıtı, Antik Yunan öncesi zamanda 
insan için bilimin olmadığı bir çağın varlığını an-
latır. Bilimin olmadığı o dönemde, insan da var-
dı, onun karşısında bilginin konusu olacak her tür 
nesne de. Ama bu ikisinin varlığı, bilgiyi koşulsuz 
gerektirmiyordu. Bu ilişki salt duyulara dayandığı 
ve henüz us bağımsız bir varlık kazanarak sürece 
girmediği için, duyuların ürettiği ile sınırlı idi; du-
yuların ürettiği ise bilgi değil, algı idi.

Antik Yunan’daki olağanüstü dönüşüm, algının 
bilgi için yetersiz olduğunun, algıyı bilgiye dönüş-
türecek özerk ve özgür bir dönüştürücüye yani “arı 
us”a ihtiyaç olduğunun ayrımına varılması ve bir 
ölçüde kavranmış olması idi. Algının bilgiye dön-
dürülmesi, öznelin nesnele veya evrensele yani bi-
limsel olana döndürülmesinden başka bir şey de-
ğildir. Ancak arı usun özerklik kazanması kendini 
duyumlardan ve usu karıştıran öteki tinsel gereç-
lerden ayıklayabilmesi kısa sürede becerilebilecek 
bir değişim olmadığı gibi, insanlık bu beceriyi bu-
gün bile yaşamına uygulayabilecek düzeye çıkar-
maktan uzaktadır.

Çünkü insanlığın bilgi birikimi, çocukların 
bilgi birikiminin izlediği yolu izler. Basitten kar-
maşığa, yüzeyselden derine, muğlaklıktan netliğe 
doğru. Ama basit olan karmaşığın içinde, derin 
olan yüzeyselin, netlik ise muğlaklığın içindedir. 
Bu karşıtların birliklerinden elde edilen bilgi, bin 
bir türlü yanlışı kendi ile birlikte sürükler. Bu şu 
demektir: Bilinçlerde az doğru bilgi, pek çok yan-
lış bilgi ile birlikte varlığını sürdürür. Bir başka 
anlatımla, bilgi birikiminin bir yanı daha vardır ki, 
gerçekliğe dair belli bilgiler edinilirken, bu bilgile-

rin kendilerini aklamaları çok uzun yıllar alır ve bu 
süre içinde birçok gerçek dışı şey bilgi olarak ka-
bul edilir. Toplumlar da çocuklar gibi, salt doğru-
ların bilgisini edinmekle kalmazlar, aynı zamanda 
öğrendikleri bilgilerin birçoğu da yanlış olmasına 
karşın doğru bilgi olarak bilinçlerine geçirir ve iş-
lerler. Böylece hem çocukta hem de toplumlarda 
gerçek bilgi, yanlış bilgilerle iç içe varlığını sür-
dürür. Salt dinsel olanları değil, başka alanlarda da 
birçok dogma kesin bilgi sayılarak binyıllar sonra 
bile gerçek bilgilerin yanında varlığını sürdürme-
ye devam eder. Bu yüzden aslında bilimin geliş-
me süreci, aynı zamanda yanlış bilgilerin nesnel 
tin’den temizlenme sürecidir.

Gerçek bilgilerin yanında yanlış bilgilerin de 
gerçekmiş gibi yayılıp bilinçlerde kök salması, 
öteki doğru görünen tüm bilgiler alanını da etki-
ler. Nesnel tinde bütün kavramlar holografiktir; 
bir kavrama dair bilgideki belirsizlik ya da yan-
lış belirlenimler öteki kavramlar içinde de kendini 
gösterir, çünkü kavramın özünün ‘kendi’ oluşu, 
içeriğin, başka kavramların içeriği ile doğan iliş-
kisinden öze geri dönen yansımaların odaklaşma-
larından oluşur. Us’ ta oluş –aslında her şeyde oluş 
ki her şey bir kavramdır– bu ilişki yansımalarında, 
ayrı ayrı yansımaların meydana getirdiği birlik, 
ayrımlı birliktir.

Öyle ki bozuk bir kavram yanlış içeriği ile ilişki-
li olduğu bütün kavramlara yansır ve onların içerik-
lerinin belirlenimlerine geçer ve giderek bütün bir 
sistem bozuk bir kavram yüzünden bozulmuş olur.

İnsanoğlu önüne konmuş varlığın ve kendi iliş-
kilerinin karmaşık oluşunun bilgisini zorunlu ola-
rak basitten başlayarak oluşturabilir. Us’un bu en 
acemi ve kendi kendinin farkında olmadığı ya da 
öz bilincin oluşmadığı bu kipinde, yani çocukluk 
kipinde edindiği bilgilerin de çoğunlukla çocukça 
olması kaçınılmazdır.

Temeli atan us; yapının bitmiş halini gören 
bir us değil, temelden sonra ne geleceği bilgisini 
başka kuşaklara bırakmak zorunda olan bir ustur. 
Birkaç kuşağın atacağı temel, göreli olarak kendi 
çağlarında biriktirdikleri bilginin kapasitesinden 
daha çoğunu taşıyamazdı.

Herhangi bir kavrama şu ya da bu dönemde, şu 
ya da bu düşünür farklı anlamlar verebilir. Bu fark-
lı anlamlar kavramın içeriğine uygun olduğu gibi 

uygunsuz da olabilir; bu farklı anlamlar doğruluğu 
kanıtlandıkları ölçüde kavramın bilgisine eklenir, 
yanlışlığı kanıtlandığı ölçüde de kavramdan atılır. 
Ne tuhaftır ki nerede ise hiçbir filozof tarafından 
bu ihtiyacın farkına varılmadığı gibi giderilmeye 
çalışıldığı da görülmez. Elbette bu ihtiyacın ayrı-
mına varılmayışı ihtiyacın olmadığı anlamına gel-
mez. Çünkü her biri kendi yorumunun doğru ve 
yeterli olduğunu düşünür.

Antik Yunan’da, bilimlerin ayrımlaşmasının 
belirsizlik çağında, felsefe adı bütün bilimleri içi-
ne alır. Aristoteles’in felsefesi diyebileceğimiz ça-
lışmalarının içinde tüm bilim dalları rüşeym halin-
de vardır. Matematik, doğa ve toplum bilim dalları 
da dâhil. Felsefe adının tekil bilimleri de kapsaya-
rak “bilim” anlamında kullanımı Newton, Hume, 
Leibniz’e kadar devam eder. Daha doğrusu her bir 
tekil alanda bir bilim dalı kendi ayrımını felsefe, 
her tür bilgi anlamında kullanılır.

Bilimlerin henüz ayrımlarının oluşmadığı bu 
yüzden tümünün bir olarak görüldüğü; birliklerinin 
ayrımlarından önce geldiği ama birliğin de us’un 
bilimi olarak lojiğin henüz belirlenmemiş olduğu 
ilk gelişim basamağında, bu ayrılmamış birlik için 
felsefe kavramı bir ad olarak kullanılmıştır. Bu 
adlandırma adlandırmanın yapıldığı zamansallık 
gibi geçici olmalı değil midir? Matematik dışında 
bilim dallarının, alanlarının, yapılarının, adlarının 
ve nesnelerinin ya da içeriklerinin henüz oluşma-
dığı ya da boş olduğu bir zamanda ortaya çıkan ve 
her alanın bilgisi için kullanılan felsefe kavramı, 
geçici dönemden sonra da hiçbir itiraz ile karşılaş-
madan, herkesin öznelce tanımlayabildiği, öznelce 
anlamlandırdığı ve öznelce anladığı bir kavram 
olmaya devam etmeli miydi? Bu gibi durumlarda 
herkes kendi tanımının meşruiyetini başkalarının 
öznel tanımlarında bulur ve bu tanımlamalar sürüp 
gider.

Bir kavramın içinde sadece bilgi var ama her 
çeşitten; adları henüz belli değil sınırları yok hep-
si iç içe. Belki bazıları arasında henüz belirmemiş 
ayrım noktaları az çok meydana çıkmış, ama yine 
de birbirinden belirgin bir biçimde ayrılmış olma-
dan bu kavramın içindekilerinin tümüne birden 
felsefe adı verilmiş. Bu adlandırmanın kavramsal 
içeriğe uygun olduğunu söylemek, olsa olsa bilim 
dizgesinin zorunlu gelişim basamağının yarı ka-
otik kipi için kabul edilebilir. Bu ayrımlaşmamış 
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kipin yapılanması değiştiği ve belirli hâle geldiği 
ölçüde yeni bir kavramlaşma, ayrıca kavramlar 
dizgesinin de yeniden oluşması beklenmez miydi? 
Ayrımlaşmamış, yarı kaotik birliğin içinde ne olup 
olmadığı konusunda açık seçik bir bilgi yokken, 
onu belirleyen felsefe kavramında belirlenmiş bir 
bilginin ya da özün olması beklenemez. Çünkü bu 
durumda sonucu nedenin önüne koymuş oluruz ki 
bunun saçma olduğunu söylemek bile gereksizdir.

Felsefe kavramında kapsanan tüm bilim ala-
nının içinde birçok değişim olup tekil nesneler ve 
onların bilimleri arasında pek çok ayrım oluştuk-
tan ve ortaya çıkan her bilgi dalı bağımsızlığını 
kazanıp bu belirsiz ortamdan çıktıktan ya da tüm 
bilimleri kapsayan felsefe kavramının içi boşal-
dıktan sonra; aynı felsefe kavramını, hiçbir şey de-
ğişmemiş gibi yine aynı kavram ve adlandırma ile 
belirlemek usa uygun mudur?

Felsefe Kavramının Boş Kavram Oluşunun 
Kanıtları:

Felsefe kavramının –bütün zamanları esas ala-
rak– pozitif tanımlamalarının ve pozitif içeriğinin, 
düşünsel tarih boyunca, kavramının doğasından 
çıkartılmayıp, kavrama dışarıdan taşınarak iliştiril-
diğini, eklendiğini tanıtlarsak, felsefenin boş kav-
ram oluşunu da tanıtlamış olacağız. Amacımız da 
budur. Bu işe girişmeden önce bu amaç çok iddialı 
ve hatta deli saçması gibi görülebilir, öyle olup ol-
madığını çalışmanın sonunda birlikte göreceğiz.

Felsefe kavramının pozitif içeriklerinin boş 
içerikler olduğunu tanıtlamayı dört farklı belirle-
nim üzerinden yapmaya çalışacağız:

1. Bazı filozofların çeşitli felsefe tanımlarını 
inceleyerek; onlardaki içeriğin, kavramın kendi 
içeriğinden mi türetildiği, yoksa filozofun ve za-
manının geçici-öznel bilincinden mi kavrama ak-
tarıldığını açığa koymak.

2. Bugüne dek felsefenin temel soruları olarak 
kabul edilen soruların gerçekte hangi alanlara ait 
olduğunun tespiti.

3. Bilim dizgesinde felsefenin yerinin olup ol-
madığının araştırılması.

4. Eğer felsefe bir bilgi alanı değil, bir nesnenin 
bilgisi değil de, her nesnede olan bilginin bir çeşidi 
ise –o zaman zorunlu olarak her nesnenin bilgisin-

den değil, her nesnede bulunan bilgi çeşitlerinden 
söz etmeliyiz– eğer öyle ise bu bilgi türleri hangi-
leridir ve bu bilgi türleri içinde felsefi olanın öteki 
türlerden ayrımı nedir?

1. Filozofların çeşitli felsefe tanımlarını ele 
alarak, filozoflar tarafından kavrama yüklenen 
içeriklerin kavramla ilişkisini inceleyelim.

Aristoteles:
Aristoteles’in tanımından başlayalım: “Felsefe 

ilk nedenlerin bilimidir.”
Bu tanım, bugün de felsefeyi tanımlamakta sı-

kışan herkes için can simididir. Hem Aristoteles’in 
tanımıdır hem de ‘ilk nedenler’ gibi gösterişli ve 
her şeyi bağlayıcı gibi görünen bir içerik taşır. 
Tanımı uzaktan değil yakından inceleyelim. Bu ta-
nımda şu üç belirlenim görülüyor:

a) Felsefe bilimdir.
b) Bilimde bilinen nedenlerdir, bu nedenle fel-

sefe nedenlerin bilimidir; ancak türemiş nedenle-
rin değil; türememiş, zaten var olan ya da başlan-
gıçtaki nedenlerin bilimi.

c) İlk nedenler nelerdir, inceleyelim.
Aristoteles’in 4 neden dediği: tözsel neden, 

maddi neden, fail neden ve ereksel neden çeşitle-
ri ayrıca a priori kategoriler ya da başka adı ile 
tikeller ve tekillere önsel tümeller. Yani her varo-
luşun zemini olan ve onlardan biri olmayınca va-
roluşun da olamayacağı yüklemler. Aristoteles’te 
bu yüklemlerin sayısı ondur: töz, nicelik, nitelik, 
kiplik, ilişki, yer, zaman, durum, etkin, edilgin. 
Aristoteles’in kendisi bu içeriği, onun mantık ki-
tabı olarak görülen araç anlamında kullandığı, arı 
us’un bilimi yerine koyabileceğimiz Organon öz-
gün adı ile yaptığı çalışmaya ayırmıştır. Mantık, 
yani logos’un, Türkçe adı ile us ’un kendinde 
bilimi. Logos’un kendi bilimi eşittir felsefe de-
nilemeyeceğine göre, Aristoteles’in bu tanımının 
karşısına felsefe kavramını koyamayız. Çünkü za-
ten tanımın karşısına konacak felsefe dışında bir 
kavram vardır, o da lojiktir. Böylece Aristoteles’in 
tanımının felsefeye dışarıdan getirildiği ve boş ta-
nım olduğu apaçık ortaya çıkar.

İlk nedenleri lojiğin konusu olarak adlandır-
mak ve kavramlaştırmak keyfi değil, zorunlu bir 
sonuçtur. Çünkü ilk nedenler logos kavramının 

etimolojisine tam olarak uygundur; felsefe kavra-
mının etimolojisine ise değil.

Aristoteles, yaptığı “ilk nedenler” tanımının 
karşısına, tanımın ussal karşılığı olan lojiği değil 
de belirsiz bir karşılık olarak felsefeyi koyuyorsa; 
bunun nedeni henüz logos’un biliminin ortaya çı-
karak kendine ait olan alanı açık seçik kapsayabi-
lecek düzeyde gelişmemiş olmasıdır. Her ne kadar 
Aristoteles bu bilim için ciddi bir başlangıç adımı 
atmışsa da, ilgili bilimlerin bu karışık gelişim ba-
samağında Aristoteles’ten daha fazlasını beklemek 
imkânsızı beklemek gibi olurdu.

Hegel:
Felsefe denilen alan üzerine geliştirilen en zen-

gin gereç Hegel’in düşünsel üretimidir. Çünkü 
varlık ve onun bilgisi konusunu kendinden önceki 
düşünsel momentleri de içeren bir biçimde ve bir 
bütün olarak –elbette parçalı bir bütün olarak– iş-
leyip önümüze koyan son büyük filozof Hegel’dir. 
Daha da önemlisi, onun geliştirdiği diyalektik kur-
gul yöntem ve bu yöntemin zorunlu sonucu olan 
bilimler dizgesinin kurulması ve bilimler dizgesin-
de kendisinden önceki bütün filozofların açık-ör-
tük ereği olan lojik biliminin özerk bir bilim, usun 
bilimi olarak doğuşunu da Hegel’e borçluyuz. Bu 
nedenlerden dolayı kendisinden sonra bu alanla-
rın işçilerinin öncelikle ve döne döne sarılacağı 
metinlerin başında Hegel’in metinleri gelir. Oysa 
Hegel’den sonra bu alan, bir bütün olarak geliş-
tirilmek bir yana donup kalmıştır. (Son yıllarda 
ona dönül gelişen ilgi bir yana) Hegel’in, usu ya-
nılgıdan korumak için felsefenin yöntemi olarak, 
kendisinden önce benimsenmiş olan geometrik 
yöntemi bile zorunluluk kategorisini açık seçik 
kapsamadığı için yetersiz sayması ve zorunluluk 
kategorisini hakkı ile taşıyan tek yöntemin kur-
gul yöntem olduğunu bulması, onun tanıtlamaya 
ne kadar değer verdiğini ortaya koyar. Ama aynı 
Hegel’in, konumuz olan felsefe kavramının tanım-
lamalarına geldiğinde, bu tanımların tanıtlamala-
rında, çoğu zaman zorunluluk kategorisini işlet-
mede pek hassas olmadığını görürüz.

Küçük Mantık kitabının giriş bölümünde 18 
sayfa içinde seksenden fazla felsefe sözcüğü ge-
çer. Amaç felsefi olanı felsefi olmayandan ayırma 
çabası ise bu amacın başarılıp başarılmadığını 

göreceğiz. Ama öncelikle biçimsel bir tuhaflıktan 
söz edebiliriz. Beklenir ki, mantık kitabının giri-
şinde mantıksal olanla mantıksal olmayan ayrımı 
incelensin. Bir alan düşünün ki, o alanın bilgisinin 
karakterini, alanın kendi adından ve içeriğinden 
türeyen bir kavram olan mantıksal ile değil, salt 
alışkanlığın kabulüne dayanan bir tutumla, alana 
nasıl girdiği açık olmayan bir kavramla (felsefe) 
betimlensin. Hegel için mantıksal olan ile felse-
fi olan özdeş olabilir. Bu yanlış ön-kabul bile bir 
mantık kitabında felsefi olanın tanımlanması için 
bu kadar çabanın nedenini ve gereğini açıklamaya 
yetmez.

Şimdi, bu gaipliği elde tutarak felsefi olanın, 
felsefi olmayan ile ayrımının yapılmaya çalışıldığı 
bu metinden birkaç tanımlama ve tanımlananın ta-
nıtlanmasının örneğinde zorunluluk kategorisinin 
işletilip işletilmediğini görelim:

“Felsefe, hiç kuşkusuz nesnelerine ilk olarak 
din ile ortaklaşa iyedir. İkisi de gerçekliği nesnele-
ri olarak alırlar (sanki öteki bilimler nesne olarak 
gerçeklik dışında başka bir şeyleri mi alır) ve da-
hası en yüksek anlamda, salt Tanrı’nın gerçeklik 
ve salt onun gerçeklik olması anlamında” saltık 
gerçek Tanrı ve logos’tur. Tanrı ve logos’un bilimi 
logos lojik (kurgul mantık bilimi), bu nedenle bu 
tanımın göndermesi logos ve onun bilimi olarak 
logos-lojiğedir, yani felsefe diye özgün bir alana 
gönderi yoktur, öyleyse boş tanımdır.

Yeni bir tanım alalım: “Bundan başka, ikisi de 
(felsefe ve din) sonlunun alanlarını; doğayı ve insan 
tinini, bunların birbirleri ile ve gerçeklikleri olarak 
tanrı ile ilişkilerini ele alırlar”. 1 Buradan şu çıkar; 
felsefe, tanrıbilim ve Tanrı’nın sonlu alanlarındaki 
tin ve doğadaki açınımlarının kendi aralarındaki ve 
Tanrı ile aralarındaki ilişkileri ele alır. Böylece nasıl 
Tanrı’nın dışında bir şey yoksa felsefenin dışında da 
bir şey yoktur ve felsefe her şeye ve tüm alanlara 
dair bilgidir. Hegel, felsefenin içine her şeyi soka-
rak onu belirsiz kipte sunar, eğer bir belirlilikten söz 
edeceksek felsefe Tanrı’dan doğan her şeyin bilgisi 
olarak görünür. Burada ayrım nereye düşer belirsiz 
kalır, kısaca felsefeye dair özgün bir belirleme ya-
pılmaz. Tanrıbilim, tin bilimleri ve doğa bilimleri-
ne, kısaca var olan her şeye gönderme yapılan bir 
belirlenimde takılıp kalır. Boş tanım. 

1 Hegel, Küçük Mantık, s. 51
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“Felsefe ilkin genel bir anlamda nesnelerin 
düşünülerek irdelenişi olarak tanımlanabilir”. 2 
Hiçbir nesne düşünülmeden irdelenemez, ya da 
hangi bilim dalına ait olursa olsun nesneler düşü-
nülerek irdelenir. Yine ayrımsız bir tanım. Başka 
şeylerde olmayıp da felsefede olan özgün bir yük-
lem ya da belirlenim yok. Boş tanım.

“Ama yine de felsefe, kendine özgün bir dü-
şünme kipi, düşünmeyi bilgiye ve kavrayan bilgiye 
dönüştüren bir kip olduğu için …” 3 Hegel burada 
felsefi olanın ve olmayanın ayrımına ilişkin gerçek 
ayrım diyebileceğimiz bir yüklem kullanır. Ayrım 
vardır ve bu ayrım kipsel ayrımdır, der. Fakat daha 
yakından bir bakış, koyulan bu ayrımın ilgisiz bir 
ayrım olduğunu görür. Felsefeye ayrılan “kavra-
yan” yüklemi zeminden yoksun olduğu için boşa 
düşer. Çünkü bilgiyi kavrayan ve kavramayan diye 
ikiye ayırmak, felsefi olanı kavrayan bilgi yanına 
koymak, felsefi olmayan bilgiyi öte yana koyma-
yı zorunlu kılar. Felsefi olmayan bilgi matematik 
midir? Fizik ya da öteki doğa bilimleri mi? Yoksa 
tin bilimleri mi? Eğer bu alanların bilgilerine kav-
ramayan bilgi diyorsak bundan onların sanı oldu-
ğundan başka bir şey söylemiş olmayız. Ama bili-
yoruz ki bu alanların gerçek bilgileri kanıtlanmış 
ve bu nedenle nesnesini kavrayan bilgilerdir. Yok, 
eğer kanıtlanmış bilgi hangi alanda olursa olsun 
felsefi ise, kanıtlanmış ne kadar bilgi varsa hepsine 
felsefi bilgi dememiz gerekir; çünkü tüm bu bilgi-
ler kavranmıştır. O zaman felsefi olanla olmayan 
arasına yerleştirmeye çalıştığımız ayrım öğesi ye-
niden yiter. Kavramaktan, bilginin nesnesini kav-
raması kastediliyorsa, nesnesini kapsamayan bilgi 
olmaz. Her bilgi, düşüncenin kavrayan bilgiye dö-
nüşmüş kipidir, kavranmayan bilgiden kastedilen 
kanıtlanmamış bilgi ise, o zaten sanı düzeyindedir 
ve Hegel’in her fırsatta hatırlattığı gibi, sanı ise 
bilgi değildir.

Kavrayan ve kavramayan denilen bilgi kipleri, 
bilginin kendisi ile ilgili değil, bilgiyi bilmeye ça-
lışan öznenin kendisi için ise, burada öznenin bilgi 
ile ilişkisinin soyut ya da somut, süreçli-süreçsiz, 
içrek-dışrak oluşu söylenmek isteniyorsa; bu bilgi 
ile değil, bilen bilinç ile ilgilidir. Üçgenin iç açıla-
rının toplamının 180 derece olması nesnel bir bil-
gidir ve farklı iki kipte değildir. Onu kanıtlayarak 

2 a.g.e. s.52
3 a.g.e. s. 52

anlamış birisi için kavranmış, salt formül olarak 
ezberlemiş birisi için ise kavranmamış olabilir. Bu 
durumda farklı kiplerin ölçütü bilgi değil, iki farklı 
öznenin iki farklı bilinç kipidir. Sonuç olarak bilgi 
için kip ayrımı düşer. Kip ayrımı bilinç biçimleri 
için söz konusu olur. Çünkü bilgi öznesinden ba-
ğımsız olarak vardır. Özne, en genelde bilgiye bir 
şey katmaz; öznenin bilgiye katkısı, katkı yapma-
ması veya nesnenin özünü kendinde kipinde koru-
masıdır. Böylece, Hegel’in tanımındaki kavrayan 
ve kavramayan bilgi ayırımı boşta kalır. Çünkü 
bütün bilim dallarının bilgisi, düşünmeyi bilgiye, 
kavrayan bilgiye dönüştüren kiptedir. Felsefe için 
özgün bir kip tanımı yapılır, ama aynı cümlenin 
içinde bu özgün denilenin bilginin içine tüm bilim-
lerin bilgisi sokulur ve felsefe kavramına yüklenen 
özgün yan ile özgün olmayan, her bilime özgü olan 
ya da her bilimde ortak olan yan tarafından yok 
edilir. Özgün yan boşta kalır. Yine boş bir tanım.

Bir başka tanım ise:
“İlk olarak, ‘üzerine düşünme’ bütününde 

alındığında felsefenin ilkesini (ki başlangıç da de-
mektir), başlangıcını kapsar; felsefenin ilkesi ve 
başlangıcı “üzerine düşünmedir”. 4 Bu ifade de 
felsefeye özgün hiçbir belirlenim yoktur, çünkü 
salt felsefe değil her tür bilgi üzerine düşünme iş-
lemi ile elde edilir. Üzerine düşünmeden bilgi an-
cak Hegel’in çok yerinde kullandığı deyimle ‘uy-
kuda’ verilir. Bu da boş bir tanımdır. “Ve bundan 
sonra, yakın zamanlarda (Luther Reformasyonu 
zamanından sonra) bağımsızlığı içinde felsefe ye-
niden çiçeklendiği zaman, başlangıcında Yunan 
felsefesinin başlangıcında olduğu gibi salt soyut 
bir tutuma girmeyip tersine, kendini aynı zamanda 
görüngü dünyasının ölçüsüz görünüşü içindeki ge-
recine verdi; bütün bunların sonucunda felsefe adı 
öyle bilgi dallarına uygulanır oldu ki, bunlar gör-
gül tekillikler denizindeki değişmez ölçü ve evren-
sellerin bilgisi için olduğu gibi, olumsalın sonsuz 
çokluğunun görünürdeki düzensizliğinde yatan zo-
runluluk ilkesinin ya da yasaların saptanması ile 
uğraşıyorlardı.” 5 Felsefe, reformasyondan sonra, 
salt gereç olarak salt soyut nesneleri değil, görgül 
nesneleri de içine aldı. Çünkü görgül nesnelerin 
bilgisinde de zorunluluk ve yasallıklar vardır (Bir 
4 a.g.e. s. 57 
5 a.g.e. s. 57

gereç genişlemesinden söz ediliyor, görüngü dün-
yasının). Aynı zamanlarda, “Felsefe adı verilen o 
bilimlere (şimdi bütün bilimlere felsefe adı veri-
liyor) kabul ettikleri başlangıç noktası nedeni ile 
görgül bilimler deriz. Yine de ortaya çıkardıkları 
özsel sonuçlar yasalar ve genel önermelerdir” der, 
Hegel Küçük Mantık’ta.

Nesnesi görgül olan bilimlerin de bilgisi, ya-
salar ve genel önermelerdir, deniliyor. Başka tür-
lü olamayacağına göre yine aynı noktaya geldik, 
tüm bilimler felsefedir çünkü tüm bilimler yasalar 
ve genel önermelere sahiptir. Yine felsefe için öz-
gün bir içerik yok. Yine boş tanım. “… Böylece 
Newton fiziğine felsefe adı verilirken, Newton en 
büyük felsefeci ününü sürdürmektedir. Ama gide-
rek felsefe adı, araç üreticilerinin fiyat listelerine 
dek indirilerek, özel bir manyetik ya da elektrikli 
aletler başlığı altına düşmeyen, basınçölçer, ısıöl-
çer gibi aygıtlara felsefi aletler denir.” 6

Carnap, felsefe kavramının bu belirsizliğine, 
gevşekliğine isyan eder ve Viyana Okulu’nun çıkı-
şının gerekçesini açıklarken bu tutumunu pek açık 
anlatır:

“Benim ve arkadaşlarımın ait olduğu Viyana 
çevresince benimsenen görüşlerin genel yapısı 
üzerine kimi noktaları işaret etmekle işe başlar-
sam asıl yazımı okuyucunun anlaması daha kolay 
olacaktır.” 7

“İlk olarak bir felsefe okulu olmadığımızı ve 
aşırı felsefi savlar da ortaya koymadığımızı (felse-
fenin aşırısı, ılımlısı vb. olabilirmiş gibi) vurgula-
mak istiyorum. Buna şöyle bir itirazda bulunmak 
mümkündür. Şimdiye kadar ortaya çıkmış bütün 
felsefi okulları reddediyorsunuz; çünkü kanıları-
nızın çok yeni olduğunu sanıyorsunuz; fakat her 
okul bu yanılsamayı paylaşır ve siz de bir istisna 
değilsiniz. Ancak burada cevap verilmesi gereken 
Özsel bir ayrım vardır. Yeni herhangi bir felsefi 
okul, bütün önceki kanıları bir yana atsa da, eski 
sorulara (eski sorular hangileri) belki daha iyi dile 
getirilmiş olarak cevap vermek durumundadır. 
Fakat biz felsefi sorulara hiç cevap vermiyoruz ve 
hatta bütün felsefi soruları reddediyoruz. Çünkü 
biz mantıksal çözümleme ile ilgiliyiz. Eğer peşin-
de koştuğumuz şeyin adı hala felsefe olacaksa öyle 

6 a.g.e s. 58
7 Carnap, Çağdaş Felsefe. Altın Kitaplar. Çeviri: Aziz Çalışlar.

olsun.” 
Carnap, kendi çıkışlarının felsefe kavramının 

belirsizliğine karşı tepki olduğunu pek açık söylü-
yor, onları bu tepkinin sürükleyeceği yerin felsefe-
nin belirsizliğine karşı belirlenimi ve sınırları olan 
lojik bilimi (mantık) olması gerektiği us yürütü-
münün doğal sonucu olmalıdır. Carnap ve çevresi-
nin tepkisi haklı görünür. Ancak salt tepki, tepkiye 
neden olan içeriği kavramamış ise tepki duyulanın 
yerine konulan şey, tepkinin nedeninin dışında bir 
hedefe yönelir. Böylece Carnap ve çevresi, sorunu 
mantıksal olarak ortadan kaldırmış ve çözüme ola-
nak sağlamış olan Hegel’in lojik’i yerine tekil bir 
alanın, dilin lojiğine (mantığına) sarılır.

Kalkış noktalarında haklı görüldükleri kadar, 
varış noktaları için de hoş görülebilirler. Çünkü 
lojik (mantık), kurgul mantık olarak Hegel tara-
fından üretilmişti, ama bu bilimin üretilmesinin 
felsefe kavramının içeriği üzerinde doğurması 
gereken, doğurduğu ve doğuracağı sonuçlar ne 
Hegel’in kendisi ne de sonrası tarafından doğru 
olarak kavranabilmiş değildi. Bir başka anlatımla 
Hegel’in lojiği sanki üretilmemiş, üretildiği kabul 
edilse bile onun üretimi ile ortaya çıkması gere-
ken değişimler, hiç kimse tarafında yeterince or-
taya koyulmuş değildi. Hem Viyana çevresi hem 
de daha sonra, lojiğin ve dizgenin merkezinden 
kopuk, tekil alanları ilke edinen akımlar, doğru 
yere yönelmek için ellerinin altında bir lojik pusu-
lasından yoksundular. Bu yüzden bu eksiklik salt 
Viyana çevresi değil, daha sonra pek çok modern 
felsefe akımının ortaya çıkmasında da ana moment 
olmuştur. Varılmış olunan nokta onu getirenler ta-
rafından bile yeterince anlaşılamayınca, onu takip 
edenler tarafından anlaşılamaması da çok yadır-
ganır bir şey değildi. Kanımızca tüm bu felsefe 
akımları usun gelişim çizgisinin öne koyduğu so-
runların çözümünde bu momenti atladıkları için 
(lojik biliminin ortaya çıkışını) önemli bir ilerleme 
sağlayamamıştır.

Şimdi Hegel’in tanımlamasına devam ede-
lim: “…Böylece özellikle yakın zamanların bili-
mi olan ve Almanya’da, ussal devlet ekonomisi 
ya da kuramsal devlet ekonomisi denilen Politik 
Ekonomi de felsefe adını almıştır.” 8 Görülüyor ki, 
Almanya’da nedeni muamma olmak üzere poli-

8 a.g.e. s. 59
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tik ekonomiye felsefe diyebiliyorlar, İngiltere’de 
ise Newton en büyük felsefeci sayıldığına göre 
fizik, belki matematik, felsefe adıyla adlandırılır. 
Başka ülkelerde bu adlandırmaların nasıl olduğu 
anlaşılabilir; hangi ülke neye felsefe diyebileceği-
ne, kendisi karar verir! Hangi filozofun neye fel-
sefe diyeceğine ve neyi felsefe dışına atacağına 
kendisinin karar vermesi gibi. Bütünüyle öznellik 
tarafından kuşatılmış felsefe kavramına bu kadar 
hoyrat davranmaya us nasıl bu ölçüde duyarsız 
kalmıştır, anlamak zor. 

Bugün de, felsefeye dair pozitif bilinç bundan 
daha öte değildir. Hegel’in felsefeyi bilim düzeyi-
ne çıkarmış olma iddiası; Hegel’den sonra pozitif 
bilinçte yer bulmadığı gibi bu karışıklığa, her yana 
doğru ve her cinsten daha da karışık eklentiler ya-
pılarak felsefe kavramı daha da içinden çıkılmaz 
hale gelmiştir. Bu sonuç, Hegel’in felsefeyi bilim 
düzeyine çıkartarak yalınlaştırdığı ve karmaşadan 
kurtardığı savının edimsel olmadığını veya etki-
sizliğini açığa koyuyor. Bu durum Hegel’in anlaşı-
lamaması gibi bir gerekçenin sonucu değil, sadece 
Hegel’in bu karmaşayı ortadan kaldırmak yerine 
(bunu sadece kendisi başarabilecekken) daha da 
karıştırdığı sonucunu gösterir. Hegel’in, bilim dü-
zeyine çıkardığı felsefe değil, kendisinden önce 
Hume, Kant, Lebiniz gibi filozofların “metafizik” 
diye adlandırdığı ve kendisinin bunu düzelterek 
“lojik” adı koyduğu mantık bilimidir. Bilim düze-
yine yükselen şey, Kant’ın itiraf ettiği gibi bilim 
düzeyine çıkaramadan kendinden sonraya miras 
bıraktığı ve nerede ise düşünce tarihinin bütün bü-
yük düşünürlerinin emeği ile içerik kazanmış ve 
Hegel’in, Kant’ın bıraktığı mirası sorumlulukla 
üzerine alarak geliştirdiği ve bilimler alanında ba-
ğımsızlık ve özerklik kazandırdığı, logosun bilimi 
olarak logos lojik, aynı anlamda us’un kendinde 
bilimi olarak us-bilimdir. Bu kazanım insan dü-
şüncesinin merkezindeki amaç olarak her büyük 
filozofun çalışmasında ya örtük ya yarı örtük ya 
da apaçık (Kant’ta olduğu gibi) kiplerde süregel-
miştir. Hegel’in bu eserinden sonra gerçekte hem 
felsefe kavramı hem de Kant’ın, Hume’ın ve hatta 
en genelde metafizik kavramı düşünsel alan dışı 
kalmış ve sadece düşüncenin tarihinin bir gelişim 
döneminde büründükleri yanlış anlamların taşıyı-
cıları olarak rollerini tamamlamışlardır. Hegel bu 
sonuca kadar ilerlemiş olmasına karşın bu muaz-

zam sonucun, felsefe kavramı üzerinde yapması 
gereken değişikliği her nasılsa atlamış ve karmaşa-
yı kaldırmak için gereğini yapmış olmasına karşın, 
son adımı atamayarak kavramı karmaşa içinden 
bırakmıştır. Öyleyse bu karışıklığa son verme gö-
revi bize miras olarak bırakılmıştır.

“Üzerine düşünme bu gereksinimleri (zorun-
luluk gereksinimini) doyurmaya yöneldiği süre-
ce, gerçek felsefi düşünce kurgul düşüncedir” 9 
Öncelikle bu anlatımdan, daha önce felsefe ile il-
gili söylenenler gerçek felsefe değil de, eksik ya da 
yanlış felsefe vb. bir anlam çıkar. Daha önceki alın-
tılar, Hegel’in çok önem verdiği ve bu cümlede de 
en önemli yüklem olan zorunluluk gereksinimi ile 
uyumsuzdur ve hatta bu gereksinime karşıttır. Bir 
başka yandan, felsefe kavramının özgün karakteri 
olarak öne sürülen kurgul kavramı gerçek her bilgi 
türü için bir zorunluluktur. Çünkü varlık kurguldur 
ve bilgi varlığın bilgisidir. Kurguldan anlaşılması 
gereken; somut, olgusal, organik yüklemlerini de 
içerecek biçimde; bir bilginin bütün içindeki biçi-
minin olduğu gibi, taşıdığı çelişkiler ve bu çelişki-
lerin bir uyumda birliğe gelişini ya da onu bütünsel 
bağlarından soyutlamadan ortaya koyuluşu olarak 
anlaşılmalıdır. Bir fizik formülü ya da etik alan-
la ilgili gerçek bir yargı zaten bu özellikleri taşır. 
Kurgul bilgiyi kurgul yapan karşıtların birliği ve 
zorunluluk gereksinimi her tür tanıtlanmış bilgide 
içerilidir. Böylece Hegel’in kurgul yüklemini salt 
felsefe için ayırması boşta kalır. 

“Görgül bilimler bir yandan görüngünün te-
killiğinin algılanışında durup kalmaz, tersine, dü-
şüncenin yardımı ile evrensel belirlenimleri, tür-
leri, yasaları bularak felsefeye gereç sağlarlar.” 10 
Böylece tüm bu tikellerin içeriklerini felsefeye 
alınmaya hazır duruma getirirler.

Tekil bilimlerin evrensel belirlenimleri, yani 
yasaları felsefenin gereci ve içeriğidir demek, tekil 
bilimlerin içeriği felsefenin içeriği demektir. Tekil 
bilimlerin içeriği felsefenin içeriği ise felsefenin 
içeriği tekil bilimlerin içeriği demektir. Öyleyse 
felsefe ve tekil bilimlerin içerik açısından taşıdık-
ları aynı yüklemdir, evrensellik yüklemi. Böylece 
felsefeye özgü bir yüklem arama çabası yine boşta 
kalır. Çünkü felsefeyi öteki bilimlerde bulunan öz-
nellik yüklemi yolu ile ayırmaya çalışırken, felse-
9 a.g.e, s. 60
10 a.g.e, s. 64

feye özgü olan evrensellik yüklemini öteki bilim-
lere de yükleyerek, ayırmacı birliği sağlayan ola-
rak önerilir. Bu durumda ayırmaç ayırmaç olmak-
tan çıkar ve ayıracaklarını birleştirerek amaçladığı 
sonucun olumsuzlanmasına ya da inkârına çıkar.

“Felsefe hakikatin nesnel bilimidir, bilgiyi kav-
rayan zorunluluğun bilimidir ve ne sanıdır ne de 
sanıların evirilip çevrilmesidir.” 11

Öznel bir bilim olamaz, her bilim gerçekliğin 
gerçek bilgisidir. Gerçek her bilgi, bilgiyi kavra-
yan zorunluluğun bilimi olabilir, gerçek bilgi sanı 
olamaz. Başka Hegel alıntılarında da gördüğümüz 
gibi, bu nitelikler felsefe biliminin nitelikleri ise 
geriye kalan öteki bilimler bu bilimin özelliklerini 
taşıyamadıkları için; öznel, zorunluluğa dayanma-
yan ve sanılardan ibaret olacaklardır, ya da tüm 
bilimleri bu nitelikler altında göreceksek felsefe 
dışında bir bilim olmayacaktır. Felsefe ve felsefe 
olmayan ayrımını yapmak için anlamsız bir çaba.

“Ve felsefe,” diyor, Hegel “düşünceleri, kate-
gorileri, ya da daha sağın bir deyişle kavramları 
tasarımların yerine geçirir. Genel olarak tasarım-
lar düşünce ve kavramların (sadece kavramların 
demesi gerekiyordu, daha arı bir ifade olması için) 
eğretilemeleri olarak görülebilirler” (felsefenin 
nesnesi yine üzerinde doğrudan durulan bir şey 
değil). Felsefi bilgi diye tasarımsal bilgi yerine 
kavramsal bilgi olarak ayırt ettiği bilgi kipi, öteki 
bilimler için de geçerlidir. Çünkü bütün bilimler şu 
ya da bu şekilde kavramlarla çalışır, tasarımlarla 
değil. Hatta tekil bilimler için tasarımdan başla-
mak ya da tasarımdan kavrama ilerlemek çok daha 
fazla gereklidir.

Hegel’in sözlerini daha yakından inceleyince 
ayrım olarak koyulanın ayrım değil, ortak olan ol-
duğu daha açık görülecektir.

Hegel diyor ki: “Öteki bilimlerin nesnesi, tasa-
rım yetisi tarafından dolaysıza verilidir.”

Burada felsefenin nesnesinin,
1. Tasarım yetisi tarafından belirlenmediği ve 

böylece
2. Dolaysız bir şey olmadığı; evrik olarak do-

laylı olduğu görülür.
Hegel gibi uslamlamalarının tanıtlanması ko-

nusunda tavizsiz bir felsefecinin bile felsefenin 

11 Hegel, Felsefe Tarihi, s. 33

nesnesi, tanımı, konusu ile ilgili uslamlamalarında 
ne kadar çok noktayı tanıtlamadan geçtiğini hay-
retle görüyoruz.

Görgül ve felsefi bilimler ayrımında nesnele-
rin görgül olup olmamasına göre bir ayrım tatmin 
edici görünmüyor. İlkin görgül olan bir nesnenin 
görgülüğü duyular içindir, düşünce için değil, dü-
şünce için her nesne düşünseldir. Öyleyse bilme 
sürecinin başlangıcı olarak görgül olan kendini 
süreçte sürdürmediği için hiç olmazsa burada ayrı-
ma yol açmamalıdır. Çünkü ayrım geçicinin neden 
olduğu bir ayrımdır ki, geçici ayrımdır, geçecektir 
ve ayrım ortadan kalkacaktır.

Felsefi olanı, aynı cinsten olan öteki kavram-
lardan ayıran yüklemlerin kavramsal, zorunluluğa 
dayalı, somut vb. yüklemlerle tanımlamak, felse-
fe dışında kalan alanlara ve onların bilimlerine bu 
ayrımda karşıt kip olan; kavramsal olmayan, gö-
rüngüye dayalı, somut olmayan, zorunluluk gerek-
tirmeyen kipler, yani bilgi olmayan salt sanı kipi 
kalır. Böylece felsefeyi bilimselleştirelim derken 
öteki bütün bilim dallarını sanıya, kuşkuya teslim 
ederiz. Bunu yapabilmenin imkânsızlığı ise, felse-
feye yüklediğimiz bilginin, mutlak olarak gerek-
sindiği kavramları (kavrayan bilgi, somutluk, zo-
runluluk) özel olarak ve sadece felsefe kavramının 
içine, onda olmamasına karşın bizim tarafımızdan 
salt kafa karışıklığından dolayı koyulduğu sonucu 
çıkar.

Hegel’in felsefeyi bilim düzeyine çıkarma id-
diası açıktadır. İlk yapıtı olan ve nerede ise bilimin 
her alanına girip çıkan “Tinin Fenomolojisi”ni diz-
genin neresine koyacağına, yani onu nereye yer-
leştireceğine bir başka anlatımla konusunun hangi 
alana ait olduğuna kendisi de karar verememiştir. 
Oysa bu kitap, her alanı, her bilim dalını kapsar ve 
bu yüzden her şeyi kapsayan bilime felsefe deme-
miz gerekirse, tam olarak felsefi biliminin kendisi-
dir. Bizce, bu kararsızlığın ya da kuşkunun nedeni, 
lojik biliminin yaratılmasına karşın dizge içindeki 
yerinin oturtulamamasıdır.

Hegel’in felsefeyi bilim düzeyine çıkarma id-
diası, lojik bilimini kurması ve bunun doğurduğu 
sonuçlardan başka bir şey değildir. Kuşku yok ki 
bu başarı tüm düşünsel alanın en büyük dönüşüm-
lerinden biridir. Henüz bu değişimde ortaya çıkan 
mantık bilimini kullanamıyor ve ondan yeterince 
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yararlanılamıyor olsak da. 
Hegel, felsefeyi bilgi sevgisi olma anlamından, 

ya da bir duygu kipinden bilim olma anlamına ya 
da kipine yükselttiğini söylese de, kendisinden 
sonra felsefenin bilim olmadığı konusundaki dü-
şünce ne kadar yaygınsa felsefenin bilim olmayıp 
ne olduğu konusunda da düşünceler o kadar çeşitli, 
dağınık ve özneldir.

Heidegger:
Felsefe kavramının içeriğinde ne olduğunu fi-

lozofların felsefe tanımları üzerinden tartışmaya 
Heidegger’in “Nedir Bu Felsefe” (Alfa yayınları, 
1995) adlı kitabından bazı alıntılarla devam ede-
lim. Heidegger bir sunumda bu soruya yanıt arıyor. 
Öncelikle felsefenin ne olduğu sorusunu doğrudan 
yanıtlamıyor, yanıtı arıyor. Nasıl arıyor, yöntemi 
ne, anlamaya çalışalım:

“Nedir bu felsefe dediğimizde, dışımızda bir 
şey hakkında konuşuyoruzdur ya da o bizim dışı-
mızda bir yerdedir” (Boş laflar). Karşıya almak 
ile söylenmek istenen, bilmek istediğimiz nesne 
hangi alanda olursa olsun; ister doğada, ister top-
lumsal ilişkilerde, isterse bizim kendimizde, onu 
bir zamanda ve bir mekânda duyusal olarak kar-
şımıza almak değil, düşünsel olarak, düşünülen 
şeyin düşüncesini; düşünen olarak düşüncenin 
karşısına almaktır. Felsefenin dışından içe doğru 
ilerlemek gerektiğini söylemeye çalışıyor ve diyor 
ki: “…Demek ki konuşmalarımızın yolu öyle bir 
tür ve yolda olmalıdır ki, (yani özel tür bir konuş-
ma olmalıdır ve özel bir yolda olmalıdır… Peki.) 
felsefenin konu edindiği şey bizim kendimizi ilgi-
lendirsin, bizi önümüzde etkilesin. Bu etkilenme”, 
diyor Heidegger, “duyusal, duygusal olur” (sanki 
felsefeyi duyusal bir nesne olarak önüne alabilir-
miş gibi!). Ve boş birkaç cümleden sonra duyula-
rın irrasyonel olduğu gibi sıradan bilgilerle devam 
ediyor. Buradan duyuların felsefede yeri yoktur, 
böylece felsefenin rasyonel olduğu söyleniyor ve 
daha öte şöyle diyor; “Felsefe sadece rasyonel 
değil ayrıca rasyonun asıl yöneticisidir.” Nihayet 
dikkate alınacak bir önerme ile karşılaşırız.

Heidegger “Felsefe rasyoyu da yönetir,” di-
yor. Rasyoyu ne yönetirmiş, felsefe. Heidegger’in 
söylediği bu. Oysa rasyo, kendi kendisi tarafından 
yönetilen tek şeydir, saltık öznedir, Tanrı’dır, lo-

gos’tur. Eğer rasyoyu felsefe yönetir dersek rasyo-
dan daha rasyo bir şey vardır, rasyodan daha rasyo 
olan şey felsefedir demiş oluruz.

Yine de biz burada Heidegger’in demek istedi-
ğini, felsefeyi yönetenin, onun nedeni ya da onun 
özü olan rasyo olduğu düşüncesinin bir tanım de-
ğeri olup olmadığına bakalım. Rasyo ustur, rasyo 
felsefe demek ise, felsefe usun bilimi demektir. 
Usun bilimi düşünce tarihi boyunca geliştirilmiş 
ve Hegel’de bir biçime kavuşturulmuş lojiktir. 
Lojik usun kendinde bilimidir ve ona felsefe di-
yerek başka bir ad vermek o bilim dalına bir şey 
katmaz, tersine onda kargaşa yaratır. Felsefe man-
tıktır ve mantık eşittir felsefe demek, rasyonel de-
ğildir. Böylece Heidegger felsefe kavramının öz-
gün yanını ararken o özgün yanı, en genel bilim 
olarak lojik’in özgün yanında bulur ve özgün yan 
arayışı başka bir şeyin özgün yanı olarak koyulur. 
Sonuçta, farkında olmadan ulaşmak istediği yönün 
tersine doğru ilerler ve doğal olarak kaçındığı so-
runa yakalanır. Ayrımı ararken başka bir kavramla 
içerik birliğine varır.

Heidegger, çalışmasının ilerleyen aşamasın-
da daha farklı sözcüklerle aynı noktaya bir kez 
daha uğrar. Felsefe “varlıkta var olanı ele alır”. 
Varlıkta var olan nedir, us’tur. Usun bilimi man-
tıktır, felsefe eşittir mantık demektir. Var olan bir 
şeye eşit başka bir şey varsa ikisinin birlikte varlığı 
gereksizdir ya da daha doğrusu ikisinden biri zaten 
yoktur.

Görüldüğü üzere Heidegger, felsefi olanın ay-
rımı için ussal hiçbir şey öne sürmez. Kuşkusuz 
elde edilen bu sonuç, ussal olmayanı doğrulamaya 
çalışan herkesin varacağı zorunlu sonuçtur.

Russell:
Russell’ın “Felsefenin Sorunları” adlı çalış-

masının ilk bölümü, görüntü ve gerçek üzerinedir. 
Russell, bu bölümde görüntü ile gerçek arasındaki 
farklılıkları Descartes’in balmumu örneğine ben-
zer bir biçimde, masa örneği ile uzun uzun anla-
tır, Russell’ın bu açıklamasından anlarız ki felsefe 
görüngü değildir! Oysa düşünce ile duyumun aynı 
olmadığı gerçeği, her bir bilgiyi bilmeye çalışan 
her bir öznenin geçmesi gereken ilk ciddi uğraktır.

Düşünce ile duyumlar ilişkisi, bilme sürecinin 
içindeki en büyük sorun olarak Antik Yunan’da 

ortaya çıktı. Ya da Antik Yunan’ın özgün yanı ya 
da özü bu sorunun o toplumun nesnel bilincinin 
gündemine gelebilmiş olmasıdır. Felsefe de Antik 
Yunan’da ve aynı zamanda ortaya çıktı diye, bu so-
runun (duyular ve düşünceler arasındaki ilişki) salt 
felsefi bir sorun olduğunu iddia etmek, görüntü ile 
gerçeğin aynı olmadığını kanıtlamaya çalışırken; 
görüntü ile bilginin aynı olmadığının anlaşılama-
masının bir örneğini, ya da önceden tanıtlanmış 
bir bilgiyi bir daha tanıtlamaya çalışmak, ama bu 
tanıtlamayı yaparken tanıtlamanın amacını tanıtla-
nan şeye uygulayamamayı, ya da Antik Yunan’dan 
binlerce yıl sonra bile görüntüden bilgiye ilerleye-
memeyi ifade eder.

Antik Yunan’da felsefe süreçteki görüntüdür, 
çünkü her bilgi, felsefe görüntüsü altındadır, ne 
ayrım vardır ne de ayrımsızlık. Yine aynı anlam-
da ne tekil bilimler vardır ne de tekil bilimlerin 
koptuğu en tümel bilim olarak kendinde logos’un 
bilimi olarak lojik. Bu yüzden ayrımın neyin ay-
rımı ve ayrılanın neyden ayrıldığı ve bütünün ne-
yin bütünü olduğu belirsizdir. Gerçek ise bilginin 
ne olduğu sorunudur. Çünkü orada ana amaç ve 
nerede ise her çabanın amacı, neyin bilgi, neyin 
ise bilgi olmayıp görüngü ya da duyum olduğunu 
ayırt etmek üzerinedir. Bu özgün dönemde (fel-
sefenin görüntüsü ile gerçeği kapattığı), gerçek 
olarak kendinde bilgi kalıcı kipte, yalnızca insan 
için olan bilgi geçici kiptedir ve bu yalancı kip 
olumsuzlanacak olan geçici bilincin kipidir. Antik 
Yunan’da da gerçekte bilgi sorunu epistemolojinin 
sorunudur; o henüz olmasa bile, çünkü henüz epis-
temolojinin olmaması görüntüdür. Konunun ger-
çek sahibi epistemoloji bilimi felsefe kavramının 
içinde kayıptır ve epistemolojinin nesnesi her bili-
min nesnesi gibi felsefenin nesnesi olarak görünür 
ve bu görüntüdür. Aslında hiçbir tekil bilim henüz 
kendi alanında yerini almış değildir. Bütün alanları 
salt felsefe temsil ettiği için ve görünmeyen alan-
da henüz tekil bilimler görünmeyen olduğu için ve 
görünen sadece felsefe olduğu için, bu tutumdaki 
bir bilinç için, görünen var görünmeyen yoktur; 
felsefe vardır, başka hiçbir bilim alanı ve dalı yok-
tur. Bu geçici durumu Russell kalıcı olarak görür 
ve gösterir. Eleştirel usa başvurmaz, pozitif nesnel 
tin için henüz olumsuz olanı sadece yokluk sayar.

Daha ilerde Russell, felsefenin karakterini 
ortaya koyduğunu düşündüğü şu soruyu sorar: 

“Dünyada mantıklı düşünen hiç kimsenin şüphe 
duymayacağı kadar kesin doğrulukta bir bilgi var 
mıdır? Felsefe böyle en uç soruları yanıtlanma gi-
rişiminden başka bir şey değildir…” Russell’ın bu 
sorusu bir tekil bilim olarak epistemolojinin ala-
nına girer. Epistemoloji bu soruya yanıt aramazsa 
varlığının gereği nedir? Konu epistemoloji bilimi-
nin altına girerse –ki burada adı üstünde denilen 
durum vardır– felsefenin içinden çıkmış olur ve bu 
durumda felsefenin içinde böyle bir sorunun ken-
disi ve yanıtı boşuna aranır. Tanım boşta kalır.

Felsefe eleştiridir, ne demektir?
Russell’ın konuya ilişkin ciddiye alınabilecek 

ikinci bir yaklaşımını görelim: “Bilime açık olup 
da felsefeye kapalı olan bir bilgelik kaynağı yoktur 
ve felsefenin vardığı sonuçların bilimin vardıkla-
rı ile kökten bir ayrılığı yoktur. Felsefeyi bilimden 
ayrı bir irdeleme alanı yapan şey eleştiridir…” 12

Öncelikle eleştiri tek başına soyut olarak alın-
dığında salt bir olumsuzlamadır. Bir başka deyiş-
le eğer eleştiriyi tek kutuplu alırsak arkasından 
eleştiriye yanıt gelmemesi gerekir. Russell’ın us 
yürütümüne göre şöyle demeliyiz; felsefe eleştirir 
ama yanıt vermez, felsefe eleştirir ya da olumsuz-
lar ama olumsuzu olumluya dönüştüremez. Niçin? 
Çünkü olumlu olan ya da eleştiriden sonra orta-
ya çıkan olumlama bilgidir, bu işlem ise bilimin 
sınırları içine düşer, felsefenin ilgisi dışında kalır. 
Bir başka deyişle felsefe bilgi ile ilgilenmez onun 
ilgisi yalnızca eleştiri iledir, bilgiyi bilime bırakır. 
Oysa eleştiri her tür bilgiye önseldir. Her olumsuz-
lanan şey tıpkı olumlananda olduğu gibi bir bil-
gidir, olumlanan ile arasındaki fark olumlananın 
bir eleştirinin içinden geçmiş, yani olumsuzlanmış 
olumlanan olmasıdır.

Russell’ın tutumu diyalektiktir ve diyalektikte 
kalır. Kurgulla ilerlemez. İki yanı ayırır ve öyle 
bırakır. Oysa iki yan ayrı ayrı yani birbirinden so-
yutlanmış olarak anlaşılabilirler ama ayrım kipin-
de somut olarak var olmazlar. Olguda, kurgul kipte 
ya da birlik kipinde ise somut ve birbirinin içinde 
tek bir öğedirler.

Bilim açısından durum daha az vahim değildir. 
Felsefe ile bilim, sanat ve günlük yaşam (ne de-
mekse) ayrımını eleştiri yüklemi üzerine oturtmak 
düşünceyi hangi uçlara kadar vardırılıyor bakalım. 

12 Russell, Felsefenin Sorunları, Say Yayınları, s. 150
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Felsefe eleştirel olansa ve felsefenin bilimden ay-
rım noktası eleştirel olması ise bilim, eleştirel ol-
mayan kutupta yer alır. Bu konuda us yürütümünü 
ilerletme cesaretini gösterenlerin varacağı yer baş-
ka bir yer olamaz. O noktaya dek düşüncesini iler-
letmiş felsefe hocalarımızdan, Betül Çotuksöken, 
“Felsefi Söylem Nedir?” adlı çalışmasında bu 
ayrımı şöyle ifade ediyor: “Her şeyi konu edine-
bilen felsefe, ayrıca kendini de konu edinebiliyor. 
Felsefe, bilime de, sanata da niteliklerini ortaya 
koyabilme amacı ile sorular yöneltebiliyor. Ama 
ne bilim ne de sanat böyle bir işlevi üstleniyor, 
bilim de sanat da kendini sorgulama etkinliğini 
gerçekleştiremiyor.” 13 

Bu us yürütme tutumu Russell’ın da tutumudur 
ve bilimin ne derece değersizleştirilebileceği ve al-
çaltılabileceğini de çok iyi gösterir ve çıkarım çok 
basit bir düşünme etkinliğinin yoksunluğundan 
kaynaklanır. Sanki felsefe dışında bütün bilgiler 
bir süreçte üretiliyor değil de, bizim için hazırlan-
mış, tamamlanmış olarak önümüze kendiliğinden 
geliyor veya bir bilgi, bilim adamının önüne geldi-
ği zaman bilim adamı şu iki şeyden birini yapıyor. 
Ya bir filozof arıyor ve ona bu bilgiyi eleştirmesini 
söylüyor ve filozofun eleştirisinden yararlanarak 
bilgiyi olumluyor ya da olumsuzluyor ki bu şıkta 
kendisi eleştiri dışındadır çünkü felsefeci değildir, 
bilim adamıdır ve eleştiriye karışamaz. İkinci şık, 
bilim adamının önüne bir bilgi geldiği zaman bi-
lim adamı önce felsefeci olarak eleştiri yapacak, 
sonra felsefeci olmaktan çıkıp, bilim adamı olarak, 
felsefeci olarak yapığı eleştirinin sonuçlarına göre 
bilgiyi olumluyor ya da olumsuzluyor olacaktır. 
Bu komik durum (kip) salt Russell’ın değil tüm bi-
liş sisteminin içinde bulunduğu durumdur (kiptir) 
ve bilim denilen etkinliğin nesnesi ile kavramının 
ilişkisinin yanlış kurulumundan kaynaklanır.

Bilim dediğimiz şey, bir şeyde var olan lo-
gos’tur, yani o şeyin mantığıdır. Bir şeyde birbirine 
eklemlenmiş felsefe ve bilgi diye iki değişik logos 
kipi bulunmaz. Bir şeyin bilgisi onun ideası da de-
diğimiz logos’udur ki, tektir; ilgisiz bölüntüler kü-
mesi değil, zorunlu bağlantılar birliğidir. Düşünce 
dünyasına bilim ve varlık dizgesinin karmaşa için-
de ele alınmasından ya da hiç ele alınmamasından 
dolayı girmiş bu yanlış bağıntıyı, felsefenin dizge 
içindeki yerini tartışırken daha geniş ele alma fır-
13 Betül Çotuksöken, Felsefi Söylem, İnkılap Yayınevi, s. 57

satımız olacaktır.
Her bilgiye felsefe dendiği dönemlerde, bütün 

bilimler felsefe altında toplandığı için, soru sorma 
tutumu yani eleştirel tutum her zaman ve her şartta 
bilme işleminin zorunlu bileşeni olduğu halde, gi-
derek bilgi dallarının ayrımlaşmasından sonra bile 
felsefeye bağlanmış ve felsefenin üzerine kalmış-
tır. Bu geçici dönemin geçici özelliği hiç sorgula-
madan, eleştirel tutum salt felsefi olanın karakteri 
olarak benimsene gelmiştir. Bu tutum karşısın-
da yaygın hata şu soru ile ortadan kaldırılabilir: 
“Bilimin hiçbir keşfi var mıdır ki, eleştiri olma-
dan, yani soru sormadan (her soru bir eleştiri her 
eleştiri bir sorudur) kendiliğinden insan düşünce-
sinin önüne gelmiş olsun?” Bilim tarihinde olağan 
olan, bir konu üzerinde onlarca bazen yüzlerce yıl 
çalışıldıktan sonra gerçek bir bilginin elde edile-
bildiğidir. Bu araştırma süreci olduğu gibi eleştiri 
sürecidir ve eleştiri süreci her bilim için geçerlidir. 
Bir sorunun kendisi şüphe altındaki bir bilginin 
yani sanının öne sürümüdür, doğru yanıtı ise onun 
tanıtlanmış bilgisidir.

Yanlış bilgi bile bilincin önüne, bilen düşünce 
ile bilinmek istenen düşünce salıncağında pek çok 
kez salınıp durmuş ve pek çok değişimden geçmiş 
olarak gelir. Düşünce diyalektik kurgul yöntemle 
çalışır, karşıtını içine alarak kurulur, bu nedenle 
hem diyalektik hem kurguldur. Her işlem, bilincin 
önündeki ilk olumlu kipin olumsuzlanması, ortaya 
çıkan olumlananın tekrar olumsuzlanması ve tek-
rar olumlanması ve bu işlemin devamında ortaya 
çıkan saltık olumlama ile bütün olumsuzlukları 
geride bırakarak ve içinde taşıyarak tamamlanır. 
Her olumsuzlama ve her olumlama sorgulama iş-
lemidir. Bilginin bu devinimli süreçle ortaya çıkışı 
her bir bilgi ve bilim için geçerli hatta zorunludur.

Bilgiden eleştiriyi çıkarttığınız zaman geriye 
kalan, sanılar yığınıdır. Bilgi eleştirinin ürünüdür. 
Eleştiri nedendir, bilgi ise etki ya da nedenin sonu-
cu. Bu iki şeyden biri sürecin dışına çıkarsa öteki 
de dışarı çıkar ve soyut alanda ya da birbirinden 
soyutlanmış olarak içeriksiz bir biçimde bulunur-
lar. Somut alanda her bilgi eleştirinin bilgisi, her 
eleştiri bir bilginin eleştirisidir.

Russell ve benzerlerinin bu us yürütümü tutu-
munda bir başka ilginç nokta şu tümcede görülür. 
“Her şeyi konu edinebilen felsefe, ayrıca kendini 

de konu edinebiliyor…”
İşlevi eleştiri olarak tanımlanan felsefe kav-

ramı ancak bu kadar eleştiriden yoksun bir görü-
nüme sokulabilir. Zavallı eleştiri! “Her etkinlik 
kendini konu edinir.” Bu a priori bir bilgi ya da 
bir aksiyomdur. “Bir etkinlik ancak kendi alanın-
da yapılabilir.” Bu da a priori bilgi ve bir aksi-
yomdur. Konu dediğimiz bir şeyin zeminidir. Bir 
etkinlik zemin dışında yapılabilir mi? Bilim ken-
dinden başka neyi konu edinebilir ki, ya da sanat 
kendinden başka neyi konu edinebilir? Gerçekte 
söz konusu tümce karşıtını da içerir. Bilim kendini 
konu edinmez. Sanat kendini konu edinmez. Sanki 
bilim bilgiden başka bir şeyi bilir ve sanat, sanat-
tan başka bir şeyi üretirmiş gibi. Saçma tanım, a 
priori bilgileri ve aksiyomları çürütmeye kalkışa-
cak kadar saçma.

2. Şimdiye kadar felsefenin ana soruları denen 

sorunlar gerçekte hangi alanın sorularıdır.
Felsefenin ezeli soruları dediğimiz soruların en 

önemlileri şunlardır.
Yukarıdaki sorular, felsefe tarihinin asıl içeri-

ğini oluşturan sorulardır. Felsefe çeşitlerinin ay-
rımına yol açan da, bu sorulara verilen farklı ya-
nıtlardır. Bu sorular ve onlar için aranan yanıtları 
felsefe tarihinden ve felsefe metinlerinden çıkar-
sanız geriye ne felsefe tarihi ne felsefe metinleri 
ne de felsefe çeşitleri kalır. Öyleyse bu soruların 
felsefenin ana soruları ve ana konuları olduğundan 
kuşku duyulamaz.

Ama kuşku duyulamaz bir gerçek daha var ki, 
bu sorulardan ilk öbeği ontolojinin öz konusudur. 
İkinci soru öbeği epistemolojinin, üçüncü öbek 
sorular etiğin, dördüncü öbek sorular estetiğin ve 
beşinci öbek sorular teolojinin içine girer. Eğer 
bugün bu bilim dalları varsa ki vardır, bu soruları 
çözmek için vardır. Öyleyse bu sorular felsefenin 
sorusu olmaktan çıkmış konularına göre bölünmüş 
tekil bilim dallarının sorularıdır. 

Yukarıda her iki tez de mantıklı gerekçelere 
dayanır görünür, yine de her iki tez birbirini dış-
lar. Her iki tezin birbirini dışlamadığı, ikisinin de 
birlik içine getirilebileceği biçim iki yolla açık-
lanabilir: ya felsefe öteki bilimleri kapsıyordur; 
bu nedenle iki tez de bu kapsam içinde bir tek 
zemine bağlanır ya da öteki tekil bilimlerin her 
biri felsefeyi de kapsıyordur; böylece ikilik çok-
luktaki birlik zemininde bir’e düşer.

Felsefenin öteki tekil bilimleri kapsadığı he-
men kabul görebilir. Çünkü tüm düşünce tarihin-
de onaylanan bir görüştür. Tekil ve tikel bilimle-
rin felsefeleri olduğuna göre ikinci sav da akla-
nabilir. Çünkü tüze felsefesi, tarih felsefesi, doğa 
felsefesi gibi çalışmalarda görülür ki bu alanlarda 
felsefe işler. Kuşkusuz bu son argümanı felsefe-
nin tekil bilimleri kapsadığı tezi için de, argüman 
olarak kullanabiliriz ve diyebiliriz ki, “tekil bi-
limlerin felsefesi” kavramı, tekil bilimlerin felse-
fede kapsandığının da kanıtıdır.

Fizik bilgilerini felsefi olanlar ve fiziksel 
olanlar diye ayırabilir miyiz? Ya da felsefi bilgi-
leri felsefi bilgiler fizik ve öteki tekil bilimlerin 
bilgisi diye?

İster felsefe diğer bilimleri kapsasın, ister 
tekil bilimler felsefeyi kapsasın ya da bunlardan 
yalnızca biri kabul edilsin, bu önermeden çıkan so-
nuca göre felsefede; felsefi olan ve tekil bilimlere 

Varlık var mıdır?
Varlık nedir?
Yokluk var mıdır?

Bilgi nedir?
Doğru bilgi mümkün müdür?
Bilginin değeri nedir?
Doğru bilginin ölçütü nedir?
Bilginin sınırları nelerdir?
Bilgi nesnel midir öznel midir?
Saltık bilgi mümkünümdür?

İyi ve kötü nedir?
İnsanın bir amacı var mıdır?
Evrensel ahlak yasaları var 
mıdır?

Güzel ve çirkin nedir?
Evrensel estetik yargılar
var mıdır?

Tanrı var mıdır?
Dinin özü nedir? 
Ruh ölümsüz müdür?

ONTOLOJİ

EPİSTEMOLOJİ

ETİK

ESTETİK

TEOLOJİ
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ilişkin olanın, tekil bilimlerde de tekil bilimlere ve 
felsefeye ilişkin olanın ayrımını neyi esas alarak 
yapacağız? Eğer ayrım yapmazsak felsefi bilgiye 
aynı zamanda fizik, sosyoloji dememiz, ya da sos-
yolojik bilgiye felsefi bilgi dememiz gerekecektir. 
Çünkü fizikteki bir bilgi felsefi de olsa fiziğin bil-
gisidir, felsefedeki bilgi fiziğin bilgisi de olsa fel-
sefenin içindedir ve felsefi bilgidir. Eğer her felsefi 
bilgiye fiziki, her fiziki bilgiye felsefi diyemiyorsak 
bir ayrım aramaya devam etmeliyiz. Fiziğin için-
de felsefi olan bilgiyi, felsefi olanın içinde fiziki 
bilgiyi nasıl ayırt edeceğiz. Fizikçiler, fiziğin fel-
sefesini yazarken fiziğin kendisinde ayrı olarak ne 
yazıyorlar? Felsefeciler fizik ile ilgili yazarlarken 
özel bir fizik bilgisi mi yazıyorlar? Bu özel dediği-
miz bir bilgi türü ise fizikte, fiziksel bilgi ve felsefi 
bilgiyi ayırt eden nedir? Bu iki bilgi türü Hegel’in 
söylediği gibi kavrayan bilgi ve kavramayan bilgi 
olarak koyulursa bu iki bilgi türünün olsa olsa biri-
nin bilgi birinin sanı olması gerektiğini kanıtlamış-
tık. Yok, eğer bu bilgi türlerinden Platon’un bilgi 
türleri ya da Spinoza’nın bilgi türleri anlaşılmalı 
ise onları ileri sayfalarda tartışacağız.

3.Felsefe kavramının bilimler dizgesindeki 
yeri.

Bilim kavramının Yunanca karşılığı lojik’tir. 
O nedenle tekil bilimlerin nesnelerinin sonundaki 
loji eki tekil nesnenin hangi evrensel yüklemi ta-
şıdığını gösterir. Bu yüklem lojik ya da Türkçede 
kullandığımız ad olarak mantıktır. Bu nedenle bi-
lim kavramı evrensel olan o lojik (mantık) kavra-
mından başka bir şey içermez. Bilim kavramından 
anlaşılan başka içerikler varsa bilim kavramının 
dışına atılmalıdır.

Bütün bilim dallarını lojiğin değil, felsefenin 
dalları olarak görmek iki biçimde mümkündür. Ya 
felsefe logos kavramı yerine de kullanılıyordur –
ki, bu lojik biliminin henüz bağımsız bir yapıya 
kavuşmamış olduğu dönemler için meşru görü-
lebilir ama Hegel’den sonra lojik kavramı pratik 
olarak bir bilim olmuş olduğuna göre artık bu ge-
reksiz bir kullanım olurdu– ya da felsefe kavramı-
nın logos dışında ve üstünde bir anlamı vardır ki, 
tüm bilimleri o yüklem altında birliğe getiriyordur. 
Ancak tüm tekil bilimleri birliğe getiren kavram 
tekil bilimlerde içerilir olmalıdır ve lojik kavramı 
her tekil bilimin ad bileşiminde bulunduğu için 
ve biçimsel olarak da içerili olduğu apaçık oldu-

ğu için, tekil bilimlerin bağlı olduğu bir evrensel 
bilim açığı bulunmaz. Bu bilgiye rağmen, yine de 
logos kavramı yerine evrensel olarak felsefe kav-
ramı kullanılmak istenirse bu kavram boşa düşer. 
Zeminle yani tekil bilimlerle bağı kurulamaz.

Bilim kavramı ile lojik kavramı dışsal bir ba-
kışta ayrı kavramlarmış gibi görülebilir. Oysa bi-
lim kavramının mantık kavramı dışında bir anla-
mı yoktur. Bu aynılık tekil nesnelerin bilimi diye 
adlandırdığımız sözcüklerde açık seçik anlaşılır. 
Biyoloji, sosyoloji biyo’nun, sosyo’nun lojileri 
onların mantığı yani bilgisi anlamına gelir. Salt 
bu ayrım fark edilse veya bilimlere birer uygula-
malı mantık olarak bakılsa, böyle oldukları fark 
edilse, tüm tekil bilimlerle onların bağlı olduğu 
tümel bilim olarak lojik arasındaki ayrımlı birlik 
ortaya konmuş olacaktır. Bu durumda felsefe kav-
ramının, tekil bilimlerle yani tekil lojiklerle, tümel 
lojik yani mantık bilimi arasında bir yeri olduğu 
varsayımı da ortadan kalkar. Bir başka anlatımla 
felsefe kavramının bilim dizgesindeki evrensel 
varlığı boşa düşer, yok olur.

Felsefe kavramının bilimler dizgesinin ya da 
birliğinin içinde olmayışı, dizgenin dışında ve 
daha da kötüsü boşlukta ve boş oluşu, bilimler 
çokluğunun doğduğu kaynak olarak lojik biliminin 
bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkmasından son-
ra anlaşılabilir hale gelmiştir. Logos’un biliminin 
özerkleşme süreci, ister bilincinde olunsun isterse 
yarı bilinçsiz ve bilinçsiz kipte olsun, tüm düşünce 
tarihinde tinin kendini arama, bulma ve ortaya çı-
karma ereği olarak en yüksek ereklerinden biridir. 
Bu yüce erek, Kant’ın “Arı Usun Eleştirisi”nde 
güncel erek olarak artık ete kemiğe bürünmüş ve 
Hegel’in lojik bilimi ile daha yüksek bir biçim ve 
özerkliğe kavuşmuştur. Şimdi artık, felsefe kavra-
mının lojik yerine ödünç olarak işgal ettiği yer, o 
yerin gerçek sahibi lojik tarafından doldurulmuş 
ve felsefe kavramı, etimolojik anlamı dışında ge-
çici olarak taşıdığı içerikleri kaybedince içi bo-
şalmış ve içi boş her şey gibi boşluğa düşmüştür. 
Onu boşluğa yuvarlayan Kant ve Hegel bile ortaya 
çıkan bu durumun genel olarak bilimler dizgesi 
üzerinde meydana getireceği değişimleri gözden 
kaçırmış olsalar da. Şimdi artık felsefe ne bilim-
lerden biridir, çünkü tekil bir nesnesi yoktur, ne de 
tekil bilimlerin evrenseli olarak bağlı bulunduğu 
tümellerin bilimidir. Çünkü tekil bilimlerin tümü-

nün bağlı olduğu tümellerin bilimi, artık Kant’ın 
ve Hegel’in birlikte yarattıkları evrensel bilim, lo-
gos’un bilimi lojik, mantıktır. 

Kuşkusuz sözünü ettiğimiz lojik hem eski 
mantıktan hem de sembolik mantıktan ayrı-
dır. Diyalektik kurgul mantıktır. Ne yazık ki, bu 
mantık bilimi henüz önümüze bulunduğu hali ile 
Hegel’in bize bırakmış olduğu biçimde durmak-
tadır. Felsefe eğitiminin dışında ve hatta felsefe 
eğiticileri için bile kullanılabilir anlaşılırlıkta ve 
açıklıkta değildir. Bu mantık bilimi eğitim alanın-
da uygulanabilir sadeliğe kavuşturulmadan dizge 
içinde yaratmış olduğu değişiklik, bilimler alanına 
aktarılamaz ve ya aktüel tin için edimselleşemez. 
Yazık ki bu ilerleme Hegel’den sonraki felsefeci-
ler tarafından başarılmış bir görev değildir ve hala 
başarılmayı beklemektedir.  

Varlık dallarını ve onun içi-özü olan lojiğini 
temsilen bilim dallarını bir şemada gösterirsek on-
larda ortak olanı kolayca çıkarabiliriz.

Logos’u ne yalnızca varlık ne de yalnızca bil-

gi olarak kavrıyoruz. Var olana da logos’tur, onun 
bilgisi de logos’tur.

Kaba olarak dizge; var olan olarak –logos– 
var olanın bilgisi olarak doğadaki lojik ve onun 
bilimleri.  

Bu tekil “loji”ler onlarda ortak olan ne ise on-
dan doğmuş olmalıdırlar. Tümünde ortak olan lo-

jiktir öyleyse tümü lojiğe bağlıdır, yani logos’tan 
doğmuşlardır, felsefeden değil. Böylece felsefenin 
bilim ve varlık dizgesinde bir yerinin olmadığı 
apaçık görülür.

4. Felsefenin bir alanın ya da nesnenin bilimi 
olmayıp bir bilgi çeşidi olduğu savı.

Lise düzeyinde okulların felsefe kitaplarında 
genel olarak bilgi türleri aşağıdakine benzer bi-
çimde ayrılmıştır:

a. Gündelik bilgi.
b. Teknik bilgi. 
c. Sanat bilgisi. 
d. Dini bilgi. 
e. Bilimsel bilgi. 
f. Felsefi bilgi.
Bu ayrımda bilgilerin tanıtlanmış, tanıtlanma-

mış ve ya zorunluluğa dayalı ya da zorunluluğa 
dayalı olmadığı ölçütü aranmamıştır. Bu durum 
felsefi bilgide daha da açıkça görünür. Felsefi bil-
ginin öznel olduğu, yani nesnel, herkes için geçerli 
olmadığı söylenir ve yine de buna bilgi denir. 

“Felsefi bilgi, insanın düşünme, merak etme ve 
soru sorma yeteneğine dayanır. Akıl ve mantıkla 
elde edilir, ancak bilimsel bilgi gibi kesin değildir; 
öznel ve eleştireldir. Ayrıca reflektiftir, kendi üzeri-
ne düşünür ve eleştirir. Bilimler gibi varlıktaki ha-
reket ve değişimin yasalarını değil, varlığın özünü 
kavramayı amaçlar.” 14

Görüleceği üzere bu alıntıda, felsefi bilgi türü-
nün özüne ilişkin dikkate değer bir özgün tanım ya 
da belirlenim yoktur. Var olan belirlenimler üze-
rine düşüncelerimizi daha önceki bölümlerde ak-
tarmıştık. Ancak benzeri bir yaklaşımı Russelll’de 
görürüz ve bunun üzerinde kısaca durabiliriz.

“Felsefe de bütün öğrenimler gibi, en başta bil-
giyi amaç edinir. Onun göz diktiği bilgi, bilimlerin 
yapısına birlik ve dizge getiren ve bizim yargıla-
rımızın, önyargılarımızın, kanılarımızın temelleri-
nin eleştirel bir incelemesinin sonucu olan türden 
bir bilgidir.” 15

Üzerinde durmaya değer iki belirlenim var. İlki 
felsefenin göz diktiği bilgi bilimlerin yapısına bir-
lik ve dizge getirir. Yukarda kanıtladığımız gibi bi-
limleri birliğe getiren lojik bilim ya da tikel alanla-

14 Baykal, Hakan, Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı, Zambak 
Yayınları, İst. 2010, s. 42-43.
15 Russell, Bertrand, Felsefenin Sorunları, Say Yayınları, s. 154

Doğa Bilimleri

Astroloji
Fizyoloji
Zooloji
Biyoloji

Mikrobiyoloji
Meteoroloji

Hukuk Lojiği
Bakteriyoloji
Psikoloji vb.

Mineraloji vb.

Matematik

Toplumsal Bilimler

Sosyoloji
Filoloji

Arkeoloji
Epistemoloji

Etimoloji

LOGOS
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rın lojiğidir. İkinci olarak felsefi bilgi türü yargıla-
rımızın, kanılarımızın önyargılarımızın temellerini 
eleştirimmiş. Bu yargı biçimleri hangi alanla ilgili 
ise o alanın bilimi ya da bilgisi tarafından eleştirel 
olarak incelenir. Başka bir anlatımla bu tutum tüm 
bilimler için geçerlidir salt felsefi bilgi için değil. 

Platon’da sanı ve bilgi ayrımından söz edebili-
riz. Sanının bir bilgi türü olduğu çıkarımı ise çoğu 
zaman açıkta kalır. Daha çok bir bilgi değil de bil-
giye giden yolda geçilmesi gereken bir süreç bir 
moment gibi görünür. Ayrım kanıtlanmış olmaktır. 
Sanı kanıtlanmamıştır öyleyse ona bilgi türü de-
mek pek doğru görünmez. Ve böylece gerçek bilgi 
kanıtlanmış olandır ve tek bir bilgi türünden söz 
etmek eğilimi ağırlıktadır.

Spinoza üç bilgi türünden söz eder. Birinci tür 
bilgiyi sanı ve imgesel diye adlandırır. Bu bilgi 
türü nesnelerin özünü oluşturan idealara değil du-
yusal ve imgesel gerece dayanır. Duyusal gereç ile 
işlem yapan düşüncenin elde edeceği sonuç biçim 
olarak imgesel, içerik olarak ise bilgi değil sanı 
olacaktır. 

İkinci bilgi türü şeylerin özelliklerine ilişkin or-
tak kavramlarımız ve yeterli idealarımızdan doğan 
bilgidir ki bu bilgiyi us olarak adlandırır. Bu bilgi 
türü zorunlu olarak doğrudur.

Üçüncü bilgi türü vardır ki buna “sezgisel bil-
me”, der. Bu bilgi de içerik olarak momentler ara-
sında zorunlu bağlarla bağlıdır ve bu yüzden zo-
runlu olarak doğrudur. Ama ilginçtir, ilk iki türe 
“bilgi türü” adı verirken üçüncüye “bilme türü”, 
der. Bilgi türü ile bilme türünün aynı içeriği ta-
şıdığı söylenemez. Birinde tür, bilginin türüdür. 
Ötekinde tür, bilmenin türüdür. Ya da ilkinde içerik 
bir nesnede olan bilgidir, ikincisinde bir nesneyi 
bilen bilincin kipidir. Ve burada konu töze ilişkin 
değildir, kipe ilişkindir. Bu ayrıntı ile daha fazla 
ilgilenmek konumuza bir şey katmayacağı için biz 
bilginin türü olarak görünen iki içeriği yeniden vur-
gulayalım. Birinci tür bilme, zorunlu olarak doğru 
idealara dayanmaz; o nedenle doğru olabildiği gibi 
yanlış da olabilir. Onun dışında kalan durumlarda 
ise bilgi zorunlu idealar zincirinden doğduğu için 
zorunlu olarak doğrudur. Öyleyse bilgi, bilginin 
ölçütünü kendi içinde taşıyorsa, zorunluluk yük-
lemi altındaysa doğru bilgi, zorunluluk yüklemi-

ni taşımıyorsa doğru bilgi değildir, sanıdır. Sanı; 
doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında orta terimdir.

Ayrıca Kant’ta ve daha pek çok bakış açısından 
bilgiyi, düşünsel alanın ve duyusal alanların bilgisi 
olarak ikiye ayırma bilginin kendisi ile değil bilgi-
nin nesnesinin kipleri ile ilgilidir. Ve bu iki bilgi 
nesnesinden elde edilen iki bilgi türünün biri felse-
fi öteki felsefi olmayan diye ayırmanın neden ge-
çersiz olduğunu yukardaki eleştirel bakış açımızla 
anlamak zor olmayacaktır.

Felsefe bir tutum mudur?
Felsefe özgün bir alanın bilimi değilse, onun 

kendine özgün bir nesnesi yok ise, ayrıca felsefe 
bir bilgi türü değilse, olsa olsa bilincin bilme süre-
cinin başlangıcında nesnesinin karşısında takındı-
ğı bir tutum, bir kip olabilir. Bu farklı tutumlar da 
Hegel tarafından haklı olarak, bulunması gereken 
yerde, Mantık kitabının içinde işlenmiştir. Öyleyse 
felsefenin bir tutum olduğu savı da boşlukta kalır, 
çünkü bilincin nesne karşısındaki tutumları mantı-
ğın konusudur, felsefenin değil.

Gene de burada soruna bir çözüm önerisinde 
bulunabiliriz.

Felsefe denilen kavramın birikmiş içeriğinde, 
usun gerçeklik karşısında tutumları her dönemde 
büyük bir yer kaplamıştır. Nerede ise her büyük 
filozofun düşüncesi bir birinden ayrı olarak, içe-
rik oluşumundan önce, nesne karşısında bir tutu-
mu ile ortaya çıkar. Bu ayrım Tutum ayrımıdır. Ve 
bu tutum filozofun bütün düşüncesinde önsel ol-
masına karşın onun bütün düşsel üretimine özgün 
bir damga olarak yansır. Bu tutumlar ilkin doğa-
sal varlıkların yapasındaki -aslında bireşimli ama 
aynı zamanda soyutlanabilir- iki kipten(düşünce 
ve madde ) kaynaklanır. Soyut idealizm ve soyut 
maddecilik, nesnel idealizm gibi. Giderek bu tu-
tum ayrılıkları daha da çeşitlenmiş kiplerde Usun 
kendinde kiplerine göre; şüphecilik, eleştirelcilik, 
sezğicilik, olğuculuk, pozitivizm v.b kendini gös-
terebilir. Felsefe tarihinde bu tutum farklılıklarını 
bol bol görürüz.

Kanımızca felsefe kavramının içeriğinin için-
den bu tutum farklılıklarını çıkarırsak felsefe kav-
ramının içeriğinden de pek çok şeyi dışarı çıkarmış 

olacağız. Felsefe kavramındaki toplam karmaşık 
içerik bu bölümden kurtulduğu zaman karmaşa-
dan ve belirsizlikten de da bir ölçüde kurtulmuş 
olacaktır. Çünkü bu bölüm de öteki pek çok bölüm 
gibi rastgele ve hiçbir ölçüt gözetilmeden felsefe 
kavramının içine filozoflar tarafından sokuşturul-
muştur. Bu suni-öznel durumu ortadan kaldırma-
nın yolu hiç de zor değildir. Felsefe kavramı içinde 
bulundurulan bu tutumları TUTUMBİLİM adıyla 
başka bir bilimin konusu yaptığımızda sorun orta-
dan kalkacak ve üstelik bu tutumların düşünme-
nin başlangıcı için oluşturduğu büyük önemi daha 
açık seçik kavrama olanağı doğacaktır. (Aslında 
Hegel küçük mantık da bu tutumları incelemiştir). 
Böylece tutumbilim diye bir bilim dalının oluşu-
munu önerebiliriz. Kuşkusuz bu bilim dalı Lojik 
’in ya da daha açık ifade ile logos-lojik diye ad-
landırılabilecek kurgul mantık biliminin bir alt dalı 
olacaktır.

Sonuç:
Her şey bir yana, felsefe kavramına karşı bu 

tutumun yeni bir tutum olduğunu sanıyoruz. Bu 
nedenle her yenideki gibi, gerek tanıtlamanın içe-
riğine gerek biçimine ilişkin eksiklikler kaçınıl-
mazdır. Bu eksikliklerin daha sonraki çalışmaları-
mızla ve daha çok ta, konuya ilgileri aynı tutumla 
bağlanmış başka insanların katkıları ile azalacağı-
nı umabiliriz.

Ayrıca kanıtlamalarım doğru ise bunun bir so-
nucu olmalıdır. Felsefe kavramı reel olarak nere-
de kullanılıyor ise orada reel nesnel tinin düşünce 
dizgesine yanlış, ya da daha doğrusu Spinoza’nın 
söyleşi ile ‘olmayan bir idea’ sokuluyordur. Bu 
sonucun ise güncel veya güncel olmayan düşünce 
ve bilimler tarihinin ve düşünce dizgesinin yapı-
lanmasını ne ölçüde harap ettiğini ortaya çıkarmak 
yeni görevimiz olacaktır.

1 Felsefe kavramının etimolojik anlamı olan 
“bilgi sevgisi” tartışmamız dışındadır ve kanımız-
ca felsefe bundan başka bir şey değildir. Sevgi, bir 
duygudur ve bilgi ile ilişkisinde, bilginin neden 
olduğu pek çok sonuçtan sadece biridir, neden de-
ğil, bir etkidir. Bu yüzden ona başka yüklem yük-
lenmemelidir. Makalemiz, felsefe kavramına, bilgi 
sevgisi anlamı dışında kalan tüm anlam yükleme-
lerinin anlamsızlığını ortaya koymaya yöneliktir.
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İnsanlık tarihi boyunca görülmektedir ki; 
insanlar öncelikle hayatta kalabilmek, 
sonrasında ise “nitelikli, ideal bir yaşam 

sürdürebilmek” için sürekli emek harcamışlardır. 
Böyle bir amaca ulaşmak mümkün olmadığı için 
de bu “aşkın ve ideal yaşam” hedefine “ütopya” 
diyoruz.

İnsan için çok değişik tanımlar yapılmıştır. 
Ayakları üstüne kalkan canlı, konuşan canlı gibi. 
En çok onay alanlardan biri de “alet yapabilen can-
lı” tanımı olmuştur.

İlk zamanlar tamamen bir savunma ve savaş 
aracı olarak kullanılan, delikli bir taşa sokulmuş 
odun parçasından oluşan balta, hayatta kalma-
ya hizmet ediyorken, balta ile kesilen ağaçlar ile 
inşa edilen barınmaya dönük yapılar, köprüler ve 
gemiler ile yaşamın nitelikleri zenginleştirilmiştir. 
Nitekim; bu emekler sayesinde, geçmişle mukaye-
seli olarak bakarsak, daha az zahmetle, harcayaca-
ğımız daha az emekle, çok daha konforlu bir hayat 
sürdürmemiz mümkün olmuştur. Bu duruma da za-
man zincirinde, bizden önceki insanların; gerçek-
lemesi beklenen ütopya uğrunda harcanmış (gerek 
düşünsel gerekse bedenî) emeklerinin “aktarılmış 
ve biriktirilmiş” ürünleriyle gelinmiştir.

Ütopyanın gerçekleştirilmesi uğrunda, bir ma-
bet olarak görülen yeryüzünde yapılan çalışmaların 
“ibadet” olduğu ilk zamanlardan beri söylenmek-
tedir. “Neden-sonuç” zincirinin “varoluş” bağlan-
tısında, maddenin yanı sıra, etkin kuvveti oluştu-
ran bir “enerji” zorunlu olarak mevcuttur. Enerji 
kavramı olmaksızın bir “doğa” yani “oluş” tasav-
vuru imkânsızdır. Bilinçli ve amaçlı etkinlik ola-
rak “insan eyleminde”, gerek “özne-nesne”, gerek 
“özne-özne”, gerekse öznenin kendi üzerine dönüş 
ilişkilerindeki dirençler karşısında insan iradesinin 
(istencinin) tahakkuku için, “enerji harcamak” ye-
rine “emek” kavramı kullanılır. 

Emek kelimesinin kökleri öz Türkçe “emgek” 
kavramına bağlanmaktadır. Türk Dil Kurumu bu 
kelimenin kullanım anlamıyla ilgili olarak, “zah-
met, eziyet ve acı” şeklinde açıklamalarda bulun-
maktadır. Emek ve zahmet kelimeleriyle Âdem’in 
cennetten çıkarılması kıssasında tanışırız. Denir ki; 
Tanrı Âdem’i yarattığında “Ebediyen mutlu yaşa-

sın diye ölümsüzlük bahşetti”. Onu cennete yani 
bahçeye yani doğaya yerleştirdi. Âdem ebediyen 
hayat sahibi olduğu için ölümü bilmiyordu. Başka 
bir deyişle; “Âdem, ölümü bilmediği için ebedi ha-
yat sahibiydi.” Bilgi ağacının meyvesinden yeme-
si ile ise öleceğini de bildi ve (hayat ağacından da 
yiyemesin diye) bahçeden çıkarıldı (veya kovuldu 
veya indirildi). Ölümü bilmek psikoloji açısından 
temel anksiyetenin (ölüm korkusunun) açığa çık-
ması anlamına gelmektedir. 

Immanuel Kant, “İnsan her yönden direnç bek-
ler,” diyor. İşte; iradesine karşı duran bu direnç, in-
sanın bütün gücünü uyandırır. En büyük direnç de 
Freud’un söylediği gibi, ölüm korkusudur. İşte bu 
direnç insanın tüm yetilerini uyandırır. Ve tembel-
lik eğilimini aşmasını bu sağlar. Şeref, güçlülük ve 
mülkiyet isteği de eklenince bu direnç insanı hem 
tahammül edemediği hem de vazgeçemediği diğer 
insanlar arasında bir mevki elde etmeye yöneltir. 
İnsan bir yönüyle diğer insanlara tahammül ede-
mezken bir yandan da onların gözünde değer ka-
zanmak ister ve onlarla birlikte kendine bir mevki, 
bir sevilme ve kabul edilme konumu elde etmeye 
çabalar. O zaman barbarlıktan insanın asıl toplum-
sal değerini oluşturan dil ve kültüre doğru ilk ger-
çek adım atılmış olur. Kant’ın özellikle koyduğu 
toplum paradigması, patolojik biçimde zorlanmış 
olan toplumsal birliktir. Kant; “Tüm toplumsal bir-
likler patolojiktir,” diyor ve ekliyor: Bu nedenle in-
san, kendisinde bir uyumsuzluk, kıskançça boşuna 
da olsa rekabet ve mülkiyet istediği, hatta iktidar 
sahibi olmaya eğilimli doymak bilmeyen hırslar 
yarattığı için doğasına ve Tanrı’ya şükran duymalı-
dır. İnsan bir yandan rahat ve hoşnut yaşamak ister, 
ama doğası “ya da yılan”, onun başıboşluktan ey-
lemsiz yetinme durumundan çıkmasını, çalışmaya 
ve zorluklara atılmasını ve yine kendi kıvrak zekâ-
sıyla, çalışmakla bu zorluklardan kurtulma yolları-
nı bulmasını ister. Yani “doğa diyalektik özyapısı 
gereği, uyumsuzluk ister” denilen, insan için, çalış-
ma zorunluluğudur. 

Bu gerçekliğe göre alegorik anlatımda aktarıl-
dığı üzere; Âdem zahmet ile topraktan yiyecekti. 
O güne kadar yani cennetten çıkarılana kadar ise 
bahçenin her ürününden zahmetsizce toplayıp 
yemekteydi.

PROTOPYA
O. Kutay Akın 
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Sosyoloji ve antropoloji bilimlerinin oluştur-
duğu raporlara göre; insanlık, günümüzden on bin 
yıl öncesine kadar, yaklaşık olarak 2-2,5 milyon 
yıl boyunca, “göçebe-avcı-toplayıcı” bir geçim 
ve yaşam tarzı sürmüştü. “Göçebe-avcı-toplayıcı” 
yaşam tarzı, herhangi bir “kültürel-ekinsel” ve 
toplumsal üretim etkinliğine değil, doğada verili 
olarak bulunan bitki ve hayvan varlığının sömü-
rülmesine dayanıyordu. Bu ilk-el yaşam tarzında 
zaman ritmik ve döngüseldi, dolayısıyla eskato-
lojik bir görüş yani lineer zaman, bir “son” idraki 
ve tarihsellik bilinci olmadığı için gelecek endişesi 
de yoktu. Âdem alegorisinde betimlenen “cennet 
yaşamı” bu toplayıcılık döneminin tavrıyla birebir 
örtüşmektedir. Âdem de doğa üzerinde hiçbir ekin-
sel etkinlikte bulunmayıp, bahçenin her ağacının 
ürününden toplamaktaydı. Çağlar içindeki iklimsel 
etkenler de olmak üzere artan bitkisel flora için-
de daha sonra tarıma alınacak olan pek çok türün 
(tahılların, pirincin, baklagillerin, mısırın) yabani 
örnekleri ağırlık kazandı. Bu yabani türlerin topla-
yıcılığına yönelen insanlar zamanla bu türlerin ya-
şam alanları etrafında daha kalıcı yerleşmeler kur-
maya başladılar. Böylelikle yerleşik düzene geçiş 
ve sınırlandırılmış, çevrili arazi parçalarında tarım 
üreticiliğine geçildi, yani tarım dönemi başladı.

Bu geçiş yani Neolitik Çağ olarak adlandırı-
lan dönem aslında doğadan, kültür doğasına bir 
geçiştir.

Artık Âdemoğlu doğada değil, kendi emekleriy-
le kurduğu (doğa içindeki) kültür doğasında yaşa-
yacaktı. Bu noktada, Âdem’in cennetten çıkarılışını 
takip eden ve aynı anlam yükünün taşınarak, sürdü-
rüldüğü Habil-Khain kıssasına da yer vermek ge-
rekir. Çünkü Habil avcı-toplayıcı dönemin temsili 
iken onu öldüren Khain (ya da Hain) yerleşik tarım 
dönemini temsil etmektedir. Habil veya Hubb-el 
“sevgi” demek ise, Khain yani onu öldüren kardeşi 
“Hain”dir. Nitekim alegoriye göre Habil Tanrı’ya 
sunu olarak “et” takdim ederken, çiftçi Khain “seb-
ze” getirmişti. Toplayıcılık döneminin ana ögesi de 
doğal olarak göçerlik ve geçici yerleşimlerle süren 
bir yaşam tarzıydı. Doğal olarak beslenme rejimi-
nin temeli de et idi. Bu kıpı Âdem kıssasında değil 
de türevleri olan Habil-Khain kıssasında açılmak-
tadır. Göçebe düzende olmayan “mülkiyet” kavra-
mı, yerleşik düzenin olmazsa olmaz temellerinden 
biridir. Üreticilik, çalışma ve emek harcama, ekin-
sel ya da diğer bir deyişle kültürel doğada düzenli 
ve hatta ritüelik bir yaşam şekline geçilmesi yerle-
şik düzenle gelmiştir.

Hz. Süleyman “Âdem için emeği ile canını se-
vindirmekten daha iyi bir şey yoktur.” der ve ekler 
“Âdemin emeğinden iyilik görmesi Allah vergisi-
dir.” Her ne kadar; Tanrının “Zahmetle topraktan 
yiyeceksin” hükmünde, çalışmanın ve emeğin aşa-
ğılandığı gibi bir hisse kapılınsa da Hz. Süleyman; 
Âdem kıssasından, bunun bir mükâfat olduğu 
kanaatini çıkarmaktadır. Dolayısıyla Tanrı tara-
fından kabul gören eylemler artık Tanrıya ibadet 
sayılmıştır.

Aşırı bir yorum olarak görülse de Âdem’in ve 
Havva’nın emekleriyle yaşayacakları dünyaya in-
dirilmelerinde vesile olan yılanın görevli ya da bir 
başka deyişle “Mesih” olduğu söylenmektedir.

Diğer yandan; mülkiyet sevgiyi öldürür. Sevgiyi 
öldüren ise; (Khain yani Hain) bu durumda “mül-
kiyet” olmakla beraber aslında mülkiyetin ilkesi, 
toplumsal düzen ve ölçünün tesis edilmesi olarak 
görüldüğünde “adalet”tir. Sevginin olmadığı yerde 
artık “adalet” ve emeğin yüceltileceği “hakça pay-
laşım” ve dolayısıyla “toplumsal hukuk” gerekli-
dir. Tanrı’nın oğlu ve ruhu “sevgi” olmakla bera-
ber, Hain ya da Khain “adalet” ilkesi ile davrandığı 
için yine aynı kutsal metinden okunacağı üzere, 
Tanrı tarafından korunmaya alınmıştır. Bu korun-
ma; Khain için dokunandan 7 kere öcünün alınaca-
ğı ihtarı yapılırken, Tanrı tarafından Tubalkain’in 
babası Lamek için 77 kere denilerek arttırılmıştır. 1 
Yani Khain artık Tanrı tarafından makbul olmuştur. 
İslam’ın kutsal metninde Khain’in “Kabil” olarak 
geçiyor olması mutasavvıflar tarafından “kabul” ol-
muş olması anlamını taşır denilmektedir. İnisiyatik 
yapıların “yola girmek” tabir ettiği törenlerin tama-
mının ortak tanımı da “kabul töreni”dir. Her ne ka-
dar “kabul” kelimesi İbranicede “hoşa gitmeyen” 
anlamını taşıyor olsa da Tanrı’nın fikrini değiştirdi-
ği ve bu paradigma değişikliği ile harcanan emeği 
kutsadığı anlaşılmalıdır. Verili doğadan insan eme-
ği ile üretilen kültür doğasına geçişin bir alegorisi 
olarak görülebilir, Âdem ve Habil-Khain kıssası.

Meselin içeriğindeki Tubalkain 2 ise; demirci 
olduğu için sanayii dönemine işaret etmekte ol-
malıdır. Tubalkain’in temsilcisi olduğu sanayi dö-
nemiyle birlikte de geleneksel tarım dönemi hızla 
ortadan kalktı ve tıpkı dünyanın sınırlarına çekilen 
“göçebe-avcı-toplayıcılık” gibi kendi dar alanları-
1 Tekvin 4:24
2 Tekvin 4:22

na sıkıştı. Onun yerini makineli tarım, geleneksel 
üretim birimi olan köy ve onların beslediği küçük 
kentlerin yerini ise sanayinin yoğunlaştığı metro-
poller aldı. Sanayi devriminin temel etkenlerinden 
birisi de İseviliğin hayata lineer zaman kavramı 
ile bakıyor olmasıdır. Çünkü ütopya ümidinin, ta-
rihsel geçmiş ve gelecekteki tekâmül ile kurtuluş 
paradigması hermetik dizgeye Hz. İsa ile girmiş-
tir. Bu süreç farklı savların ardınca giden ekoller 
tarafından eleştirilmekte, kazanım ve kayıpları tar-
tışılmakta olmakla beraber etaplarının sıralanış diz-
gesi, insan emeğinin tarihteki yücelme aşamaları 
olarak herkesçe genel kabul görmüştür. Dolayısıyla 
insanlık tarihine baktığımızda, yürünen bir yol ve 
bu yolda yol gösterici önder emekçiler olduğunu ve 
insanlığın çalışma ile gerek düşünme etkinlikleri 
ve gerekse düşünmeyi destekleyen el emeği ile bir 
aşkın ütopya ümidi gölgesinde yürümüş olduğunu 
görüyoruz.

İnsan ömrünün sürecine de kısaca bir göz atar-
sak: ana rahmi bir cennet evresi olarak alınabilece-
ği gibi utanma duygusu ile sona eren bebeklik dö-
nemi de Âdem’in cennetteki hali gibidir. Çocuğun 
mülkiyet kavramını tanıdığı döneme kadar olan 
evresi Habil’in hali gibiyken, sonraki dönem ada-
let ve hakça paylaşılan mülkiyetler evresi yani bi-
linçli amaçlı etkinlik devresi Khain’in durumuyla 
eşleştirilebilir. Hz. Süleyman “Emeğinin ürününü 
yemek sevincindir,” der. 3 Dinlerin hiçbir zaman 
vazgeçmedikleri paradigma ise; hiçbir emek harca-
madan sürdürülen bir cennet hayatına kavuşabilme 
(bir manada cenin ortamına yani rahme dönme), bir 
“ütopya” ümididir.

Din; ümittir.
Bizler, mantık ile hayali ya da başka bir deyişle 

akıl ile ümidi ve nihayet, bilim ile dini uyumlu bir 
ilişki içinde birlikte yaşatmak ve yaşamak yoluyla 
ulaşacağımıza inandığımız ütopya için; bedeni ve 
fikri olarak çalışan, emek harcayanlar olmalıyız.

Kaynaklar:
Kitab-ı Mukaddes
Türk Dil Kurumu Sözlüğü
Hilmi Ziya Ülken, Toplum Üzerine
Metin Bobaroğlu, AAV toplantıları
Muzaffer Sencer, Toplumların Evrimi
3 Vaiz 8:15

fotoğraf: shutterstock.comHabil. Hermitage Müzesi, st. Petersburg, Rusya
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Hizmet – Yaşam Ortamı Projesi 
Amaç:
Bilimsel – doğal – dengeli beslenme, koruyucu 

doğal sağlık, yaşam kaynağımız çevre bilincinin ge-
liştirilip yaygınlaşması, 

Her türlü üretim, anlayış genişliğini esas alan 
iletişim, bilimin imkânlarından yararlanmak.

Sanatın geliştirilmesi, felsefe, öğrenme ve öğre-
nilmesine vesile olma, estetik – kalite dâhil, gelişim 
ve isteyenler için ikamet imkânı da bulunan ortam. 

A) Konular: 
1. Amaca yarayacak tesisler oluşturmak ve işlet-

mek.
2. Doğal meyve, sebze, tahıl üretimi, tedariki, 

mutfak ve servis hizmetleri.
3. Hukuk, mimarlık-mühendislik, kültür, organi-

zasyon ve yönetim. 
4. İnsan yaşamının ihtiyaçlarına yönelik tamirat 

dâhil her türlü meslek, sanat. 
5. Kişisel gelişim, doğal sağlıklı yaşam imkânı 

doğuran teorik paylaşım ve uygulama konularında 
bireysel ve grup çalışmaları, bilgi paylaşımı, proje 
hazırlama, uygulama.

B) Bazı Ana Prensipler:
1. Kendi varlık nedenine ve diğer insanlara so-

rumluluk, yakınlık hissedilmesine, kendini gelişti-
rip genişleme yönünde merak, istek, heyecan, cesa-
ret uyanmasına katkı sağlamak.

2. Görev alacak olanların konularında belirli ge-
lişmişlik deneyini, öz güveni en azından benimse-
miş olmaları.

3. Seminer ve toplantılarda yapılacak olan ama-
ca yönelik bilgi alışverişi dışındaki zamanlarda söz-
den ziyade öz verili eylem-farkındalığının oluşma-
sına duyarlı olmak. Görüşmeye gerek duyduğunda; 
olanın o an için başka türlü olup olamama durumu 
ve olana muhatap olanın kendi sebepleri ile alakası-
na yönelik yüzleşme, öz-eleştiri ve anlamaya, öğre-
tirken öğrenmeye istekli olmak.

C) Tesis için Bazı İlkeler:
1. Işık alma düzeni ve kullanılacak malzeme do-

ğayı korumayı ihmal etmeden, olabildiğince ahşap 
kullanımı dâhil azami doğallık dikkate alınır.

2. Aydınlatma, ısıtma ve serinletme için olabildi-
ğince doğallıktan yararlanılır.

D) Yer için Düşünülen Bazı Alanlar:
İstanbul’a yakın doğal bir alanı tercihle birlikte 

gözlenmiş diğer alanlardan bazıları:
1. Bursa-Karacabey Tigem’e araçla 5 dakika 

mesafede hara çiftliği, 
40 dakika mesafede, Görükle-Uludağ Üniversi-

te tabelası, Gemlik’e 5 ve 13 km. kala Orhangazi 
öncesi. 

2. Ayrıca bu yılki (2015) yaz kültür gezilerinde 
rastladığım Yalova-Akköy civarının de müsait ola-
bileceği gözlemlenmiştir.  

E) Yapılanma Şekli ve İçeriklerden Bazıları:
1. Ortama giriş yolu; tercihan iki taraf yeşillik, 

çim ve çam fidanları, yol üzerinde gece için ışık 
yansıtıcılar. 

2. Giriş lobisi; zemin ahşap, tuğla vb. 
3. Vestiyer. 
4. Tuvaletler zemin tuğla, azami havalandırma. 
5. Çay, dinlenme salonu; tercihan en az bir yönü 

yeşil alana bakar.
6. Yemek salonu; tercihan en az bir yönü yeşil 

alana bakar.
7. Mutfak; yapılan işlerin görülebileceği şeffaf-

lıkta düzenlenir.
8. Hazırlık alanı. 
9. Pişirme alanı.
10. Kiler.
11. Kullanılmış servis tabak ve malzemesi istif-

leme ve temizlik alanı.
12. Benmarili servis seti.  
13. Kasa. 
14. Günlük misafirlere ihtiyaç halleri için duş.
15. Banyo, yüzme havuzu, sauna, tedavi vb. be-

den esnekliği, uyum ve dinlendirme bölümleri. 
16. Yönetim salonu ve misafir teşrif lobisi. 

Kültür ve anlayışın gelişimi yolu ile tasavvuf 
ve çeşitli öğretilerde açıklanan gelişim hallerini de-
neyimleyerek bir ahlak ve ideale ulaşılabilir ki bu 
içinde yaşadığımız toplumu da kapsadığında ideal 
toplum düzeni ya da yönetim biçimi olarak ütopya 
denebilir.

Bu anlamda kendimiz ve çevremiz için bir ya-
şam ortamı modeli üzerinde düşündüğümüzde me-
sela; nasıl bir tasarımı-anlayışı açığa çıkarıp uygu-
lamaya alabiliriz ve onu oluşturan detaylar neler 
olabilir? Bununla birlikte bu yaşam ortamı bedenin 
sınırları misali mekânsal sınırları olmakla birlikte 
aslında sınırsız olana açık, ondan ilham alan, bes-
lenen ve onu besleyen bir anlayışın hareket alanı 
olabilir. Küllerinden kendini doğurmak da olabilir.

Neden ütopya? 
Çünkü mesela; Baird T.Spalding’in Ölümsüz 

Üstatların Yaşam ve Öğretisi’nde üstatlara atfen ifa-
de ettiğine göre; “Tanrı denen yaradılış-öz kıvılcı-
mı insanda aktifleştiğinde yaşanan ihtişamı ne göz 
görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalp hissetmiştir” 
ifadesi ütopya üzerinde en azından düşünmeye bir 
nevi davettir.

Oysa bu hali en azından belki merak etmemiş, 
toplumun kabulleri ile sınırlı anlayış ile yetinmiş 
olabiliriz. Ve oysa müteveffa Alio Stefano D’Anna 
bir “Tanrılar Okulu” ütopyasını, bir “The Alexander 
MS 2150” ütopyasını, bir Dan Millman’ın “Dingin 
Savaşçı” ütopyasını ve daha niceleri üretilmiştir.

Benim ütopyam ne olabilir? 
Birkaç yıl önce tasarlayıp geliştirdiğim hem 

kendim ve yakınlarım hem de diğer insanların ya-
rarlanacağı, daha yoğun farkındalıkla kendini geliş-
tirebileceği bir yaşam ortamı projesi:

Evrende elips yapıda hareket eden dünya 
üzerinde yaşayanlarız.

İçimiz ve Dışımızdaki

Ütopya
Muhammet Varer
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Birçok insanın ortak ütopyası… Sonlu olarak 
anlatılan dünya hayatının ardından vaad edilen 
mükemmelleştirilmiş sonsuz bir hayat. Dünyadaki 
değerli kılınan nesnelerin ırmak ırmak aktığı, gü-
zellik ve umutlarla süslenmiş bir bahçe. Kurtuluş 
olarak görülen ve gitmek için can atılan topraklar. 
Ruhun geldiği ve gideceği düşünülen o âlem; cen-
net...

Hayale göre cennet, soyut bir âlem olmasına 
rağmen insanların arzu nesneleri ile donatılmıştır. 
Hayatın değerli gıdaları ve maddeleri orada sınır-
sız bir şekilde bulunur ve oraya ulaşan insan son-
suz bir hayat sahibi olur. Gidilecek son duraktır, 
oradan sonra ulaşılabilecek hiç bir yer yoktur.

Tüm bunlara inanmak, hayalin kendisini ger-
çekleştirmekten tabii ki daha kolaydır.

Gerçeklikten uzak, kulaktan dolma bilgilerle 
hayal edilen cennet, inanç ve kültürle yoğurulma-
sından dolayı ortak bir ütopya olmasına karşın, 
herkes için farklı bir tasarıma sahiptir ve kişiye 
özeldir.

Aslında burada hayali kurulan şey bir mekân 
değil, ruhun özlem duyduğu evine yani ait olduğu 
âlemine “geri dönmenin” arzusudur. Çünkü kendi 
âleminden ayrılarak dünyada bedene hapsolmuş 
olan ruh, evine dair özlem ve yoksunluk (melan-
koli) hissetmektedir. Kendisi hakkında yeterince 
bilgiye sahip olmayan ve bunu öğrenmek isteyen 
insanı, hakikatinin bilgisine sürükleyen de işte bu 
yoksunluktur. Kimileri sadece inanmayı seçer, 
çünkü bu yoksunluğa sahip olmayan insanlar bil-
ginin yolundan gitmezler. 

Bizim genelde fark edemediğimiz bu yoksun-
luğun sebebini Platon’un açıklamasında görebili-
riz. Platon, ruhun idealar âleminden ayrılarak yer-
yüzüne gelmesini ve bir bedene yerleşmesini şöyle 
açıklamaktadır: “İdealar âleminde son derece mut-
lu bir hayat süren insan ruhu, oradan idrak ede-
mediği nesneler dünyasını, duygular aracılığıyla 
daha yakından anlamak ve tanımak amacıyla bu 
âleme inmiş ve bedene konuk olmuştur. Bir piramit 
gibi üst üste dizilmiş olan idealar, ezeli ve ebedidir. 
En üstteki idea iyi, yani varlık ideasıdır. Ruh da 

Cennet
İbrahim Yılmaz

17. Yönetim Kurulu odası.
18. Genel organizatör.
19. Üretim, muhasebe, satın alma ve idari işler.
20. Misafirler için bilgisayar, telefon, internet, 

printer odası.
21. Bay- Bayan kuaför.
22. Dikiş ve tamir odası.
23. Açık oturma alanı ve büfe.
24. Konferans - seminer salonu; masalı ve masa-

sız, en az bir yönü doğal havaya açık.
25. Doğal gıda, mayalı ve mayasız ekmek yapım 

ve arz bölümü.
26. Personel yatakhanesi birkaç bölüm halinde 

duş tuvalet her bölüm için müstakil.
27. Konaklama: 2 kişilik, 1-2 yatak ilave imkân-

lı ve süit odalar. Duş, tuvalet, balkon veya müşterek 
teras.

28. Tesise yetecek jeneratör, güneş enerjisi ve 
sair doğal kaynaklar. 

29. Su kuyusu.

F) Üretim: 
Ana tesise bitişik ve/veya ayrı bir bölgede:
1. Doğal meyve, sebze ve tahıl üretim, tedariki, 

muhafaza ve arz. 
2. Yürüyüş yolu; zemin bir hat tuğla, bir hat ince 

mıcır ve bir hat toprak, kenarlar çim ve çam fidanla-
rı, gölgelik ağaçlar.

3. Ahşap işleme atölyesi. 
4. Metal işleme atölyesi. 
5. Alan ana tesislerden ayrı ise su kuyusu.
6. Alan ana tesislerden ayrı ise tesise yetecek je-

neratör, güneş ve sair enerji kaynakları. 

G) Yönetim:
1. Yönetim Kurulu; bilimsel tutum, felsefi anla-

yış, sanatsal duyarlılık, etik-estetik ve evrenselliği, 
hizmet etme idealini benimsemiş kişilerden oluşur. 
Aralarında bir genel organizatör mümkün olan şef-
faf ve özveri anlayışı ile görevlendirilir; yetkileri ve 
görev süresi bu kurulca belirlenir veya bu projede 
iştirakçi önerileri dikkate alınarak düzenlenir. 

2. Genel Organizatör tarafından her hizmet ko-

nusu veya birden çok hizmet konusunda bir kişi yö-
netici olarak mümkün olan şeffaf ve öz veri anlayışı 
ile görevlendirilir. Her hizmet konusu veya birden 
çok konu için bir danışman veya danışma kurulu 
oluşturulabilir ve seçilen birden çok kişi kurul tar-
zında ise her kurul kendi aralarında bir sözcü, tem-
silci veya organizatör belirler. 

H) Finansman: 
Kurucuların katkıları, projeyi benimseyip tesis-

te kalacak olanlar veya dışarıdan gönüllü olanların; 
hizmet, bilgi, menkul-gayrimenkul, malzeme, kredi 
ve nakit bağışlarından oluşur.

I. Bu projenin oluşumuna vesile olan bazı hu-
suslar ve sorular:

Tutum- davranışlarımızda bilinçliliğin azalması 
halinde; hastalık adı verilen belirtilere neden olu-
yorsa bunda kültür-alışkanlıklar düzeyi ve beslen-
menin rolü ne ve nasıldır. 

- Güneş çevresinde hareket ve birçok yetenekleri 
olan Dünya üzerindeki yaşadığımızın ne kadar far-
kındayız, bu olana uyum ve sorumluluk anlayışımız 
ne ve nasıldır? 

- Bilimin ve aydınlanmış olanların beyanları 
karşısında hakiki doğamız ile araya üst üste giren 
yanılsamalarla, oluşmuş perde-katman-yapay ben-
liği farkındalığımız ne ve nasıldır?

- Oluş hakkında düşünce ve anlayışta zorlanı-
yorsak; engellerimizi sorgulamak görmek, yüzleş-
mek, yaşamda anlayışa daha çok alan açmak ve 
genişlememiz için; felsefi anlayış, sanatsal tutum, 
deneye dayalı bilgelik öğretileri ve ilmin ışığından 
nasıl yararlanırız? 

- Zararsızlığı gözetme alışkanlığı bize daha ge-
niş bir anlayışın doğmasını nasıl tetikler?

- İnsanın referansı yok ise; tutunduğu bilimsel, 
sezgisel vb. bilgilerin eksik olma olasılığı dikkate 
alınarak keşfe dayandırılmış referans nedir ve nasıl 
yararlı olur?

Daha genişini idrake açık bırakarak...

fo
to

ğr
af

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi

242 Ütopya Özel Sayısı, 2018 Ütopya Özel Sayısı, 2018 243



Ruhtuk
İçimize sığmayan yıldızlar ve onların tozlarıydık iç içe
Güneş olduk sevgiyle ısıtan
Rüzgâr olduk dağlarda estik
Çiçek olduk arılara sır verdik 
Döndük küre küre verdik elden ele
Ve tekrar birbirimizi bulmak için sevmeye karar verdik
İncittik bazen bilmeden, her neyse halimiz normal sandık
Neyse öğrendiğimiz kavramsallaştırdık
Bazen gördük, deneyimledik, yine de yenildik
Tekrar gösterdik kendimizi bu sefer dirildik

Bedendik
Hapistik bir çuval toprağa, hastalıklı ve ıslak
Şehvettik arzu deryasında yüzen
Nefesimiz kesildi de nefsimizi dindiremedik
Öfkeydik kaya gibi sert, ay kadar dolu
Sarıldığımıza tokat attık, yarasını sildik
Saçlarını doladık ellerimize seviştik
Ağladık bir sözüne de ağlatmamayı beceremedik
Kendimiz olamadık, bir bedende bizdik
Ölü denen vücutlarla her hücreye can veren
Her birinize değip geçen, bıraktığımız iz’lerdik
Deneyimledik duyularımızla, duygularımızı göremedik

Sevgiydik
Aktık ellerden, dillerden, gönüllerden
Kapandık içimize, birbirimizi doğurup dışımızda yer ettik
Cühud ettik bedenlerde dokunmayı öğrendik
Karşılık beklemeden bazen saf ve pür
Sahte yüzlerde gülümsemez, her gönüle bilinmezdik
Bilmeseler de ne kadar sevildiklerini vazgeçmezdik
Hayaller kurar ve gerçekleştirirdik
Sevgiyle kurulmuş bir dünyada küçük hayallerimizi izlerdik.

ezelidir. Sonradan madde dünyasına inmiş ve bir 
bedene girmiştir. Ölümden sonra başka bir bedene 
göç edecek ve yerleşecektir. Ruh idealar âlemin-
den yeryüzüne indiği için onun iyiliğinin ve kötülü-
ğünün kökünü dışarıda değil de, ruhun kendisinde, 
kendi içinde aramak gerekir. Ruh ezeli olduğu için, 
kendisi gibi ezeli olan ideaları da ezelden beri bil-
mekteydi. Ne var ki madde âlemine inince onları 
unuttu. Fakat çeşitli vesilelerle onları hatırlamaya 
çalışır. Buna tahattur (hatırlama) adı verilmekte-
dir.” 1

Platon’un sözünden anlaşılacağı üzere “ezeli 
olan ruh’tur”.

Yani Tanrı ile birlikte varlığını sürdürdüğü-
nü düşündüğümüz ruh ölümsüzdür ve sonsuz bir 
hayat yaşaması için cennet gibi bir âleme ihtiyacı 
yoktur, o zaten sonsuz olan hayatında bir serüvene 
çıkmıştır ve bu dünyada kendini deneyimliyordur.

Öyleyse biz neyi hatırlamalıyız?
Nitekim ruhumuz ırmaklarca akan sütlerin 

ve şarapların tatlarını hatırlamıyordur. Bu tatlar 
tabii ki beden içindir. Bir yandan bedensel olan 
tüm arzu ve ihtiyaçların karşılanacağı yer dünya 
iken, hayale göre cennet dünyevi şeylerle doldu-
rulmuştur. Ancak kendini keşif amacıyla nesneler 
dünyasında deneyimlerini sürdüren ruh, maddeden 
asla tatmin olamaz, o sadece kendine ait bilgi ile 
yolunu bulur ve onun için bedensel gıdanın veya 
maddenin hiç bir değeri yoktur. Ruh böyle şeylerle 
değil logos (kelâm) ile beslenir. O ışıktır ve bilgi 
onun yolunu aydınlatır.

Hayali kurulan maddi bolluk ve bereket bu dün-
yaya aittir. Cennet için tasvir edilen dünya nimet-
leri ise insana anlayabileceği dilden değer karşı-
laştırması yapabilmesi adına söylenmiş sözlerden 
ve rumuzlardan başka bir şey değildir. Yani orası 
gerçekten ırmaklar, çiçekler ve ağaçların olduğu 
bir âlem değildir. Bunlar dünyaya aittir ve insan 
ile birlikte bir değeri barındırır. İnsanı dünyadan 
ayrı tutarsak bunların değeri ne olabilir? Öyle ki 
en değerli varlık “insan”dır. İnsan büyük âlem ola-
rak kabul edildiğinden tüm addedilen âlemleri de 

1 Keklik, Nihat, Felsefe, Mukayeseli Temel Bilgiler. 
1978

içinde barındırır. Bu yüzden cennet için bahsi ge-
çen zenginlik insanın değerini ve derinliğini ifade 
etmektedir. Çünkü tüm âlemler insanın gönlünde 
gizlidir, dolayısıyla eğer keşfedebilirsek cennet şu 
anda ve buradadır. Cennet insanın vicdanında ve 
dolayısıyla eylemlerindedir. İyi olmayı başarabil-
miş bir insan cenneti bu dünyada, burada ve an’da 
yaşar. 

Yeni Platonculuğun kurucusu olan Plotinus’un 
südur kavramını incelersek ruhun nereden geldiği-
ni biraz daha net anlayabiliriz.

Plotinus’un anlayışında “bir” kavramı, var olan 
her şeyin aslında tek bir şey olduğu anlamına gelir. 
Ona göre nesnel ve duyusal dünyayı dışarıda bıra-
karak akıl ve ruh dâhil her şey Tanrı’nın açılımla-
rıdır. Akıl ve ruh Tanrı’dan taşmış ve dolayısıyla 
O’ndan başka bir şey değildirler.

Plotinus’a göre sırasıyla bir’den zekâ, zekâ’dan 
ruh taşmıştır. Bu ruh’tan ise bireysel ruhlar südur 
etmiştir. Madde âlemi ise ruhun fiziki yansıma-
sıdır. Elbette geldiği bir’e dönecek olan ruh yine 
sırasıyla önce zekâya sonra ise bir’e ulaşacaktır. 

Öyleyse; gidilecek bir başka âlemin olmadığı-
nı ancak yükselme yoluyla Tanrı’ya ulaşabilece-
ğimizi anlayabiliriz. Çünkü Plotinus’a göre Tanrı 
ile birleşme bu hayatta bile gerçekleşebilecek bir 
tecrübedir. 

Tanrı’nın sonsuz olduğu düşüncesinde, kendimi-
zi bu hayatın sonunda cennette hayal etmek bizi bir 
adım ileri götürmez, ancak bu dünyada cenneti ya-
şayabilmek bizi Tanrı’ya biraz daha yaklaştırabilir.

Dolayısıyla biz bir’e nasıl ulaşabileceğimizi 
hayal edebiliriz. Özümüzü ve bu özden neden ay-
rıldığımızın sebebini hatırlamak ve öğrenmek için 
çabalayabiliriz. İyiyi, iyi olmayı ve iyi kalabilmeyi 
hatırlamalıyız. İyilerin cennete gittiğine inanmakla 
birlikte iyi’nin kendisine benzeyip iyi olabilmeyi, 
iyi olan bir’e karışmayı başarabiliriz. İşte o zaman 
hayal yerini gerçeğe bırakmış olur ve bu mümkün-
dür. Plotinus’a göre Tanrı’ya ulaşmanın yolu arın-
ma ile gerçekleşebilir.

İnsanı arındıran bilgi, aydınlatan ise bilginin 
ışığıdır. Sadece inanmak aydınlanmaya yetmez. 
“Bilmek, inanmaktan üstündür,” der, Clement.
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Günümüzden 50,000 yıl önce Pasifik Okyanusu’ndaki Mu kıtasındayız. İki Mu rahibi 
konuşuyorlar:

- Eskiden ülkemiz bir cennetti, her yandan akan dereler, meyve ve sebze bahçeleri 
arasında yaşam kolay ve insanlar mutlu idiler.

- Haklısın, eskiden sadece iki büyük aktif volkan varken, günümüzde onlarca volkan 
aktif hale geçti. Onların saldığı kül ve dumandan dolayı gökyüzü karardı; güneşi bile 
göremez olduk.

- Evet, Güneş Tanrı bize küstü. Yeryüzündeki volkanların sürekli lav püskürmesi bunu 
gösteriyor. Volkanların artmış olması tanrıların bize kızmış olduklarını ve halkımızı ce-
zalandırmak istediklerini gösteriyor.

- Tanrıları sakinleştirmek için volkanlara benzeyen tapınaklar inşa ettik. Bu tapınak-
larda ayinler düzenledik ve tanrılara kurbanlar sunduk. Fakat tanrıların hırsını bir türlü 
dindirmek mümkün olmadı. Galiba suçumuz çok büyük.

- Her geçen gün depremler ülkemizi baştanbaşa sallıyor ve pek çok bina yıkıldı. Üs-
telik yüksek dalgalar ülkenin içlerine kadar yayılıp, sel felaketlerine neden oluyor.

- İnsanlar yıkılan evlerin altında kalıp ölüyorlar, sel baskınları ise ne tarla bıraktı ne 
de meyve bahçesi. Ülkemiz yaşanmaz bir cehenneme döndü.

- Her çareyi denedik. Çeşitli ayinlerle ve kurbanlar sunarak tanrıların gazabını din-
dirmeye çalıştık, ama nafile. Ne yapmamız lâzım?

- Dünkü büyük ayinde başrahip, yıldızlara baktığını ve ülkemizin sonunun geldiğini, 
yakında sulara gömülüp yok olacağını söyledi.

- Bu gidiş devam ederse Başrahibin dediği gibi, ülkemiz yaşanmaz bir hal alacak. 
Belki de batacak. Acaba yelkenli gemilere binip yeni ülkeler aramaya çıkmalı mıyız?

- Ben de öyle düşünüyorum. Yarından tezi yok birkaç dost rahiple birlikte göç konu-
sunu görüşeceğiz. Belki de yakında ülkemizi terk edip yeni ülkeler arayacağız.

- Haklısın, ya burada kalıp tüm halkımızla birlikte yok olmayı kabul edeceğiz veya 
denize açılıp yaşayabileceğimiz yeni ülkeler arayacağız. Bunca yıldan beri geliştirdiği-
miz medeniyetimizin göz göre göre yok olmasına izin veremeyiz.”

Bu sohbet her ne kadar ütopik olsa da o dönem-
de gerçekleşmiş olabilir. Mu rahipleri küçük grup-
lar halinde göç etmek arzularını halka duyurup is-
teyenlere yelkenli gemilerinde yer verdiler. Yeterli 
sayıya ulaşınca da rahiplerle bir grup Mu halkı 
birlikte denize açıldılar. Doğuya göç edenler orta 
ve güney Amerika kıtasına, Batıya göç edenler ise 
Asya kıtasına ulaştılar. Gittikleri bölgelerde tapı-
naklarını inşa ettiler ve inanç sistemlerini yaydı-
lar. Tapınakları geniş tabanlı inşa edip, göğe doğru 
yükseldikçe daralan yedi sekiz katlı yapılardı. En 
tepede de rahiplerin ayin yapıp tanrılara kurban 
sundukları bir bölüm bulunuyordu. Tapınaklarını 
piramit şeklinde inşa etmelerinin nedeni, terk et-
tikleri Mu ülkesindeki volkanlara benzetmek iste-
melerinden dolayıdır. Mu kültürünün merkezinde 
“Güneş Tanrı” yer alıyordu. Onlara göre ateş saçan 
volkanlar Güneş Tanrının veya tanrıların insanlara 
olan kızgınlıklarının görüntüsü idiler. Üstte, dün-
yanın çeşitli bölgelerinden piramit şeklindeki tapı-
nakları görüyoruz.

Üstte görülen Beyaz Piramit Asya kıtasının düz 
ovasında inşa edilmiştir. Keza Orta Amerika’nın 
Yukatan bölgesi ve Mısır Çölü’nün Giza alanı da 
oldukça düz ve dağların bulunmadığı bölgelerdir. 
O bölgelerde yaşamış olan insanlar hiç görme-
dikleri dağlara benzer piramit şeklindeki yapıları 

neden inşa etmiş olsunlar? Maya kültürü neden 
insan kurban etmek gereğini duymuş olsun? Gü-
nümüzün arkeoloji ve antropoloji bilimleri bu so-
rulara mantıklı birer yanıt veremiyorlar ve sadece 
o kültürlerin birer özelliği olarak kabul edip, daha 
derine inmiyorlar.

Pasifik Okyanusu’ndaki Mu kıtasının batışı bir 
ütopya’nın (cennetin) distopya’ya (cehenneme) 
dönüşüm hikâyesidir. Yabani ve yırtıcı hayvanla-
rın bulunmadığı Mu kıtasındaki insanlar, mutlu ve 
huzurlu bir yaşam sürerlerken, volkanların püskür-
mesiyle ve depremlerin artmasıyla ülkelerinin ya-
şanmaz hale dönüştüğünü korkuyla ve şaşkınlıkla 
izlediler. Mu kıtasının varlığı henüz kanıtlanmamış 
dahi olsa, dünyanın çeşitli yerlerinde görülen pira-
mitlerin varlığı, bilinen ve öğretilen tarihten farklı 
bir geçmişin var olabileceğini düşündürüyor. Mu 
kıtasından ilk söz etmiş olan kişi bir İngiliz subayı 
olan ve 1851 ile 1936 yılları arasında yaşamış olan 
James Churchward’dır. Churchward, Mu Kıtası 
ile ilgili “The Children of Mu” (1931), “The Lost 
Continent Mu” (1933) ve “The Sacred Symbols of 
Mu” (1935) adlı üç kitap yayınladı (Bu kitapları 
amazon.com sitesinden ısmarlamak mümkündür. 
Türkçe çevirisi için kaynak [1]’e bakınız). Bu 
kitaplarda günümüzden yaklaşık 50.000 yıl önce 
‘Mu’ kıtasının doğal afetler sonucu battığını iddia 

Ütopyadan
Distopyaya

Doç. Dr. Haluk Berkmen
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etti. Ona göre, kıtanın batacağını anlayan rahipler, 
Asya kıtasında “Uygur” İmparatorluğu’nu ve Orta 
Amerika bölgesindeki “Maya” İmparatorluğu’nu 
oluşturdular. Altta görülen haritayı J. Churchward 
1925 yılında çizmiştir. Haritada Mu kıtasının bir 
bölümü ve Asya kıtasında kurdukları “Büyük Uy-
gur İmparatorluğu” görülüyor.

Uygur halkının Türk kökenli olduklarını 
ve Türkçe konuştuklarını bilen Atatürk, Chur-
chward’ın kitaplarını getirtip incelemiştir. Asya 
Türklerinin kökeni ‘Mu’ kıtasından göç etmiş olan 
insanlar olabilir miydi? Öncelikle ‘Mu’ adının an-
lamı ne olabilirdi? Türkçe ‘ama’ ve ‘ana’ sözleri 
ile Mu adı arasında ne gibi bir bağ vardı? Orta As-
ya’dan göç edip dünyaya yayılan halkların dille-
rinde ‘anne’ kavramının benzer sözlerle ifade edil-
mesi tesadüf eseri olamaz. Türkçedeki ‘ana’ Sü-
mercede ‘ama’, Eskimo dilinde ‘aema’, İsveççede 
‘mur’, Latincede ‘mama’, Fransızcada ‘maman’, 
Farsçada “mader” ve İngilizcede ‘mother’ olma-
sını başka nasıl izah edebiliriz? Arapçada ‘amme’ 
sözünün ‘hala’ demek oluşu ‘ana’ kavramının ev-
renselliğine işaret ediyor. Bu ortak sözcükten hare-

ketle, hem Ural-Altay dillerinin, hem Hint-Avrupa 
dillerinin, hem de Sami dillerinin ortak bir kök dil-
den türemiş oldukları anlaşılıyor. ‘Mu’ adı da batık 
kıtadan göç etmiş insanların anavatanını tanımlı-
yor olabilir mi? Zira Türkçede halen ‘anavatan’ ve 
İngilizcede ‘motherland’ sözleri kullanılıyor.

Dillerin kökenini araştıran dilbilimciler tüm 
kuzey yarımküre dillerine kaynaklık etmiş tek bir 
kök-dilin var olduğunu kabul ediyorlar. Fakat bu 
kök-dile ne isim verecekleri konusunda anlaşamı-
yorlar. Avrupalı dilbilimciler ‘Eurasiatic’ (Avrasya 
dil grubu), Amerikalılar ‘Borean’ (Kuzey Dille-
ri) adını tercih ederken, Rus dilbilimciler ‘bizim 
katmanımız’ anlamına gelen ‘Nostratic’ ve Macar 
dilbilimciler ‘Turanian’ (Turan dilleri) adını ter-
cih ediyorlar. Bu kök dile verilen isim ne olursa 
olsun, Asya kökenli bir kök dilin dünya dillerine 
kaynaklık etmiş olabileceği görüşü her geçen gün 
kuvvet kazanıyor ve akademik ortamlarda destek 
görüyor. Bu kök dilin ilk dönemlerinde tek heceli 
kök sözcükler bulunuyordu. Kök sözcükleri koru-
mayı başarmış olan tek dil grubu Ural-Altay dille-
ridir. Zira Ural-Altay dilleri bitişken, Hint-Avrupa 

ve Sami dilleri ise bükümlü dillerdir. Bükümlü 
dillerdeki sözcükler asıl şekillerini koruyamayıp 
değişmişlerdir. Dolayısıyla bükümlü dillerdeki 
kök sözcükler oluşturulup bir bakıma yeniden icat 
edilirken, Ural-Altay dillerinde kök sözcükler ka-
dim anlamlarını ve şekillerini korumayı başarmış-
lardır. Eklemeli Asya dillerinden birçok dil ortaya 
çıkmış, zamanla farklı toplumlarda farklı isimlerle 
tanımlanmışlardır. 

Tüm bu ilişkiler birer tesadüf eseri olabilirler 
mi? Dünyanın değişik yerlerinde aynı simgele-
re ve aynı mimari eserlere rastlıyorsak, hepsinin 
ortak bir inanç sisteminden ve ortak bir kültürden 
kaynaklandıklarını kabullenmek zorundayız. Altta 
sağda J. Churchward’ın kitap kapağındaki simge-
leri ve solunda dünyanın çeşitli bölgelerinde bu-
lunmuş olan benzer simgeleri görüyoruz.

Dünyanın değişik ve birbirlerinden çok uzakta 
olan bölgelerinde aynı simgeye rastlıyorsak, bu-
nun mantıklı bir nedeni olması gerekir [2]. Kanım-
ca hepsi de “Gök Tengri” (Gök Tanrı) simgesi olu-
yorlar. Zira bu simgeler, yukarıda sözünü ettiğim 
gibi, gökteki “Güneş Tanrı”yı temsil ediyorlar. 
Daire güneşi ve ortadaki artı işaret de, dört yöne 
hâkim olan Tanrı’nın gücünü simgeliyor. Tüm bu 
simgelerin Asya kökenli ortak bir kök kültürden ve 
inanç sisteminden kaynaklandıklarını iddia etmek, 
pek de fazla uçuk kaçık bir varsayım olmasa gerek. 

Kaynaklar:
[1] James Churchward , Batık Kıta Mu’nun Ço-

cukları, Çeviren: Ercan Arısoy, Ege Meta Yayınla-
rı, 2008, İzmir.

[2] Servet Somuncuoğlu, Sibirya’dan Anado-
lu’ya Taştaki Türkler, At-Ok yayınları, 2008, İs-
tanbul. 
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Ütopya deyince akla gelen gerçek olması arzu 
edilen düşler, hayallerdir. Ütopya yazarları hep 
daha iyi bir ülke, daha iyi bir yönetim, ideal bir 
toplum düzeni umuduyla kaleme sarılırlar. Platon 
İ.Ö.(427-347) Devlet’i, Thomas More Ütopya’yı 
(1516) yazarken, umutları daha iyiye ulaşmak-
tı. Jack London roman formunda düşündü Demir 
Ökçe’yi, Gulliver’in Seyahatleri ise hayaller dün-
yasına sürükledi bizi. Daha niceleri örnek olarak 
verilebilir. Ama benim ilgimi çeken yaşadığım il-
çede yani İzmir’in Dikili ilçesinde oturan, 1926 do-
ğumlu E. Tahsin Yücel öğretmenin Ütopya, Umuda 
Yolculuk (2013, 2. basım) kitabı oldu. 

1947 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü 
bitiren Tahsin Yücel, bu kitapla bize Türkiye 
Cumhuriyeti’ni inşa eden kuşağın ütopyasını, 
bir bilim kurgu üzerinden anlatmayı denemiş. 
Kitaptaki ideal toplum hayaline ve içinde üretilen 
sistematik fikirlere hayran olmamak elde değil. 
Sayın Yücel kaleme aldığı ütopyada toplumun so-
runlarını en ince detaylarıyla ele almış, çözüm yol-
ları üretmeye gayret etmiş. Bunun en önemli nede-
ni Tahsin Yücel’in, bir Cumhuriyet sevdalısı olarak 
80 yıllık demokrasi çabamızın bizzat gözlemcisi 
olması, toplumun içinde bulunduğu zor durumlar-
dan hep işbirliği ile kurtulduğuna şahit olmasıdır. 
Cumhuriyeti inşa eden kuşak bir kutup yıldızı gibi 
ideallere bakarak hedeflerine yön vermiş, ellerin-
den gelen tüm güç ile geleceğe daha iyi bir dünya 
bırakmak için çalışmıştır.

Yücel yapıtında bize Gezgin adlı bir uzay ge-
misini tanıtır; Gezgin (UYAK) Uzay Araştırma 
Kurumu’ndaki altı uzmanla birlikte Kıyatur adlı 
yeşil bir gezegene konuşlanır. Bu gezegen kutup 
yıldızının bir uydusudur. Burada yaşam barış için-
dedir; adalet, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık ilkeleri 

geçerlidir. Yoksulluk, haksızlık, kötülük ve savaş 
yoktur.

Yücel’in ütopyasında yeşil gezegenimizin baş-
kenti Konako’dur. Altı bölgeye ayrılır. Kıyatur 
adlı yeşil gezegen Yorsava bölgesindedir, havası 
temizdir; bitkiler, hayvanlar, ovalar ve dağlarıyla 
dünyamızı andırır. İnsanları bize benzer ama ye-
şil benizli, çok uzun boyludurlar. Dünyamızın çok 
eski çağlarında kullanılan eski bir dille konuşmak-
tadırlar. Yeşil gezegenliler, Dünyamıza ait altı kişi-
lik araştırma kurulunu, merak içinde ve cömertlikle 
misafir ederler. Etrafı gezdirirler; ekip sistemli bir 
biçimde incelemeler yapar. Devlet örgütünü, vergi 
sistemini, yayın kuruluşlarını, güvenlik örgütünün 
işleyişini, eğitim kurumlarının çalışmalarını, sağ-
lık, tarım, halk örgütlerini, siyasi partileri inceden 
inceye araştırıp notlar alırlar.

Sokaklar tertemiz, çevre planlı, evler iki katlı ve 
bahçelidir. Yönetim binası, konuk evi olarak kul-
lanılır. Sağlık merkezleri, tarım teknisyenliği, halk 
evleri, kitaplık, süt ve konserve işletmeciliği sıkı 
bir disiplinle çalışmaktadır. Isınma ülkede güneş 
enerjisiyle sağlanmaktadır.

Özellikle eğitim sistemi üzerinde titizlikle duran 
yazarımız, demokrasi eğitimi vermeye uygun okul-
larda öğrencilerin yönetime katıldıklarını vurgular. 
İdeal eğitim tüm detaylarıyla bu kitapta anlatılır.

Sosyal devlet nasıl olmalıdır? Ulusal meclis na-
sıl çalışır? Yazarımız, yönetime halkın katılımını, 
yargının bağımsızlığını ve güvenilirliğini, bu kitap-
ta titizlikle incelemiştir.

Kıyatur’da devlet görevlileri adil bir sınavla 
seçilirler. Yöneticilerde bilgi ve becerinin yanı sıra 
dürüstlük, çalışkanlık, yaratıcı akıl, düzenli çalışma 
alışkanlığı aranmaktadır.

Çalışmak bir din olmuştur 
Kıyatur’da. Mesleki başarının 
sırrı, iş sevgisi ve iş ahlakıdır. 
En basit bir işte bile kas gücüy-
le beyin birlikte çalışır. Düşünce 
ve eylem birbirini destekler. 
Çalışmayı seven üretken insanlar, 
başarıya ulaştıkça mutlu olurlar. 
Bu duygu insanda güveni, giri-
şimciliği, iş geliştirmeyi tetikler. 
Birlikte çalışma (imece) sayesin-
de dayanışma ve katılım duygusu 
artar. “Örgütlenme” güçlenir. 

Her kentte güzel sanatlara ve-
rilen önemin yanı sıra, bilimsel 
araştırma merkezleri vardır. Halk 
örgütleri birliği, halkın sorunları-
nı çözmek için vardır. Sağlığa ge-
lince, tedavi çok ucuzdur. İnsan 
hakları sözleşmesine uyularak 
her mahallede sağaltım birimleri 
özveriyle çalışır.

Meslek sahibi kişiler, işlerinin uzmanı ve geliş-
tiricisidir. Örneğin çiftçiler, günümüzün üniversite-
sine denk gelen ve Bilimtay adı verilen kurumların 
tarım bölümlerinde işbaşında eğitilirler. İşler %90 
makineleşme ile yapılır. Tüketimde tutumlu olmak 
önemlidir. Doğa ise titizlikle korunur. Peki, hiç so-
run yok mudur Kıyatur’da? Elbette sorunlar var-
dır ve sorunlar mevcut durumu geliştiren fırsatlar 
olarak görülür, tartışma ve ortak akılla çözüme gi-
dilir. Bu gezegende de toplumun mutluluğu birey-
sel çıkarlarla toplumsal çıkarların arasında denge 
kurularak elde edilmiştir. Kıyatur’da bireyler kendi 
haklarını düşünürken çevresindekilerin ve içinde 
yaşadığı toplumun geleceğini, refahını da düşü-
nür. Böylelikle gezegende dirlik-düzen ve güvenlik 
sağlanmaktadır. Anlaşmazlıklar, haksızlıklar, kav-
galar azdır.

Bu eserde yazarımızın muradı, toplumun içinde 
bulunduğu durumu değerlendirmek için ortak bilinç 
ve işbirliğine gereksinim olduğunu vurgulamaktır. 
Sorunlar ise barış ve uzlaşmayla çözümlenmelidir. 
Yeşil gezegen bize daha iyi bir toplum ve mutlu 
bireylerin oluşturmak için saygı, sevgi, içtenlik ve 
dürüstlüğün esas olduğunu göstermektedir. 

Umuda Yolculuk’tan birkaç alıntıyla yazarımı-

zın anlatım tarzını ve fikirlerini kendi ağzından din-
leyerek bitirelim:

“Kılavuzumuz Nimbus Kılars, bir gün bizi evine 
yemeğe götürdü. Evi üç odalıydı. Nimbus ailesinde 
anne-baba iki çocuk ve babaanne bulunuyordu. Kız 
çocuk Bilimtay öğrencisiymiş. Herkes çalıştığı için 
ev işlerinde kadın erkek ayırımı yok. Hangisinin 
durumu uygunsa ev işini o yapıyor. Yeterli sayıda 
çocuk yuvası, hazırlık okulu olduğu için çocukla-
rın bakımı kolaylaşıyor. Onlar da aile yaşamımızı, 
eğitim kurumlarımızı merak ediyorlardı. Her evde 
mutlaka mandolin çalan biri var. Kitap okumaya 
düşkünler. Otobüste, trende, metroda, gemide, yol-
cuların elinde mutlaka bir kitap, gazete bulunuyor.

Alışveriş ederken pazarlık edenlerle hiç karşı-
laşmadık. Satılan her şeyin fiyatı üzerinde yazılı. 
Kentte her şey temiz ve düzenli. Her durakta kentin 
ulaşım haritası, taşıtların kalkış-varış saatleri yazı-
lı. Taşıtlara inen binenler sakince hareket ediyorlar. 
Birbirlerini itip sıkıştırmadan saygılı davranıyor-
lar. Hastalara, engellilere yaşlı ve çocuklu kadınla-
ra yer veriyor, yüksek sesle konuşmuyorlar.”

92 yaşındaki halen Dikili’de yaşayan Köy 
Enstitülü ihtiyar delikanlının ülkesi için umudunu 
asla yitirmediğini görerek, yolumuzu aydınlattığı 
için kendisine teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyeti Kuran Kuşağın Ütopyası: 

Kıyatur
Suna Durgun

(Emekli Edebiyat Öğretmeni)
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Ütopya TDK’da “gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya 
düşünce” olarak tanımlanmaktadır. Yunanca “Utopia” Eu-iyi 
ve Topos-Yer kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. 
İdeal, hayali bir ülkedir.

İdeal olan ve olması gereken yer kavramının kökü nereye 
dayanır diye bakmaya çalıştığımız zaman, her zaman karşımı-
za kutsal kitaplar ve kutsal yazıtlar çıkmaktadır. Kutsal kitap-
lardaki cennet kavramı yaşanılması gereken barış ve bolluk 
diyarının bize ilk tasarımını verir. 

Bundan sonraki tasarılara şöyle kısaca bir göz atacak 
olursak:

- Bilinen ilk ütopya (ideal devlet tasarımı) Platon’un 
(M.Ö. 380) Devlet adlı eseridir. Diyalog ve kurgunun iç içe 
olduğu bu eserde katı sosyal sınıflar bulunur. 

- Panchaea (M.Ö. 3. yy), Euhemerus Arap yarımadasında 
bir devlet düşlemektedir.

- Tanrıkent Augustinus (M.Ö. 413-426) Kudüs’te bir son-
suz şehir düşler. Hristiyan ütopyalarının fikir babasıdır.

- Tao Hua Yuan (MS. 421), Çin entelektüelleri için 
düşünülmüştür.

- El-Medine El Fazıla (874-950) Farabi: Platon benzeri bir 
ideal devlet kurar. Filozof devlete kılavuzluk eder.

- Ütopya (1516) Thomas More: More eserinde Atlantik 
Okyanusu’ndaki kurgusal ada toplumundan bahseder.

- Gargantua (1532), François Rabelais: Thélème adlı bir 
topluluk düşlemektedir. Sevgi ve eğlencenin dönüşümüne 
odaklı edebi bir eserdir.

- La Città Felice (1553), Francesco Patrizi
- Güneş Şehri (1623), Tommaso Campanella
- Yeni Atlantis (1627), Francis Bacon
- Erewhon (1872) Samuel Butler
- News from Nowhere (1892), William Morris, “Hiçbir 

Yer” adlı politika olmayan yerdir. Ortak mülkiyet ve üretimin 
demokratik kontrolü vardır.

Ayrıca Sosyolog Ömer Yıldırım’ın derlemesine göre, 
A. Smith ve J.S. Mill ekonomik liberalizmi, Saint Simon, 
Karl Marx ve Robert Owen ise sosyalizmi (eşitlik), Edward 
Bernstein ve John Rawls ise sosyal devleti (adalet) temel alan 
bir düzeni savunmuşlardır. 

İnsanlığın gelişiminde geriye doğru bir göz atacak olur-
sak, pek çok şehir devlet/krallık’ın gelişiminde o zamanın 
şartlarına göre daha iyi bir güvence ve daha iyi imkânlara 

kavuşma ihtiyaçları ve yönelimlerinin bir uzantısı ve elbette 
inançlarındaki ortak birlik rol oynamıştır. 

Daha ileri dönemlerde farklı kabilelerden ve inancalardan 
insanların daha ileri bir uygarlık ve idealler için ortak hareket 
ve birliktelikleri ile millet/ulusların, sonraki süreçte de impa-
ratorlukların oluştuğunu gözlemledik. Bu gelişim sürecinde 
adalet, ekonomi ve güvence bu yapıları ideallere bağlılıkları 
ölçüsünde pekiştirirken, ideallerden uzaklaşmanın sonucunda 
yozlaştıkça da çözülme ve dağılmalarına neden olmuştur. 

Pek çok imparatorluğun başlangıcında büyük idealler ve 
bu ideallere adanmış önderler ile oluştuğunu ve geliştiğini, 
bu ideallere adanmayan kendi menfaatlerine göre hareket 
eden yöneticiler ile de bu koca imparatorlukların dağılmaya 
mahkûm olduğunu gözlemlemişizdir. 

Peki, ütopyanın gerçekleşmesi gerçekten de imkânsız mı? 
Kanımca Gazi Mustafa Kemal gerçekleşemeyeceğini dü-

şünmüyordu. Bu idealin gerçekleşebileceğine olan inancını 
da söylem ve eylemlerinde rahatlıkla bulabiliyoruz. En somut 
örneklerini kurulmasında fikir önderliğinde bulunduğu “Halk 
Evleri” ve “Köy Enstitüleri” projelerinde görmek mümkün-
dür. Önerileri fikir düzeyinde kalmış filozof, önder ve aydın-
lara göre bu projelerin çok önemli başarılar olduklarına kuşku 
yoktur. Bu projelerin başarısı öncelikle toplumun aydınlan-
masına yönelik olarak eğitime öncelik vermesiydi. Burada da 
bilimsel düşünmeye verilen önemi görebiliriz. 

Eğer hakikate yönelik ilminiz eksik ise, adil olmak iste-
seniz dahi yanılıp olamayabilir, ekonomik refaha ulaştıracak 
bilgi ve ilimden mahrumsanız, iyi niyetli dahi olsanız yetersiz 
bilgi ile bunu başarmanız mümkün olmayabilir. Ayrıca ideal 
yönetimi yansıtmak için ne kadar üst ideallere de sahip olsa-
nız, bunu yapacak yeterli donanım ve liyakate sahip değilse-
niz, bunu nasıl başarıp uygulayabileceksiniz?

Ütopya ile ideoloji arasındaki ilişkiye gelecek olursak:
Doğru eğitim ve liyakate ulaşma ile gerçekleştirmek is-

tenilenlere karşı daha donanımlı ve alt yapı olarak hazırlıklı 
olunacağından, bir de eğitimin pratik tarafı ile de eksiklikler 
bir taraftan giderilme imkânı bulunabileceğinden, ideal olanın 
gerçekleşmesi için hiçbir engel kalmayacaktır. 

Özgürlük; önce de değinildiği gibi “eşitlik”, ekonomik 
refah ve adil bir yönetim ile de oluşabileceği ön savı ile müm-
kün olabileceği öngörülür. Ama hakikatte ise özgürlük kişi/
toplumun kendisini tutsak eden tutkularından tam anlamı ile 
azat olmadıkça nasıl mümkün olabilir? 

Bir toplum/milletin özgürleşmesi ve aydınlanması önce-

likle lider/önderlerinin özgür ve aydın olmaları ile mümkün 
olabilir. Kendi tutkularını tatmin etmeye çalışan liderler ile o 
toplumun ideal olana doğru kendini devindirmesi ve aydınla-
nıp o yola baş koyması nasıl mümkün olabilir? 

Bir toplumun aydınlanıp özgürleşmesi ve ana gayesi 
doğrultusunda harekete geçmesi, o yolda önder/liderlerinin 
kendilerini ikna ve eyleme geçirmesi ile mümkün olur. “Baş 
nereye yönelirse gövde de oraya doğru gider” misali önder/
liderlerin aydın/özgür oluşlarının ve temel amaca/ülküye ne 
kadar adanmış oldukları temel belirleyici olur.

Özgürleşmede veya aydınlanmada “emek” niye çok önem 
kazanıyor?

Bir konuda emek harcamak, Yaradan’ın o konudaki is-
minin açılmasına ve haliyle bilinmesine vesile olmada temel 
belirleyicidir. İnsanın dışında da eylemi ile Yaradan’ın isim-
lerinin ortaya çıkmasına, Yaradan’ın bilinmesine vesile olabi-
lecek bildiğimiz kadarı ile başka bir varlık yoktur. O yüzden 
insanın eylemi ayni zamanda “ibadettir”. 

Hem onu Yaradan’a yöneltir ve yaklaştırır hem de bu yol-
da mesafe kat edip yakınlaştıkça da arınıp aydınlanarak öz-
gürleşir. “Allah’a nafile ibadetler ile yakınlaşılır.” 

Yaşadığımız bu çağda dünyanın pek çok yerinde yeterli 
liyakate sahip olamayan kişilerin yönetimde söz sahibi olması 
için yoğun bir hummalı çalışmanın olduğu görülüyor.

İnsanın aklına liyakat sahibi olmayan kişilerin dünyanın 
dört bir tarafında söz sahibi yapılarak ne elde etmeye çalışıl-
dığı sorularını akla getiriyor.

Bu kişilerin sorunları çözmede liyakat olarak yetersizlik-
lerine bağlı olarak aciz kalacakları aşikârdır. Bu da bu ülke-
lerde karmaşa ve zayıflığa yol açacaktır. Bu şekilde bir yapı-
lanma ise ne için yapılır? Ve buna araç olan kişiler buna nasıl 
razı olur? 

Biz yine konumuza dönecek olursak, liyakat sahibi lider/
önderler kendi nefslerini yenmiş ve aydınlanmış olacakları 
için Yaradan’ın o toplum için biçtiği role göre o toplum/mille-
ti yönlendirip o toplumun yaradılış amacını ortaya koymala-
rında onlara önayak olacaktır. 

Bunun nasıl olması gerektiği ise Anadolu geleneğinde 
“Ahilik”, günümüz Türkiye’sinin kuruluş aşamasında ise 
Gazi M. Kemal tarafından kurdurulan Halk Evleri ve Köy 
Enstitüleri’nde görebiliyoruz. Zihnin uzantısı el anlatımı olan 
dil (Kant) doğrultusunda bir eğitim ile toplum/millet aydın-
lanma/özgürleşmesi ve kendi yaradılış gereğini yerine getir-
mesi mümkün olacaktır kanaatindeyim.

 
Kaynakçalar;
- http://www.dmy.info/utopya-nedir-utopyalar-nasil-olur/
- http://www.felsefe.gen.tr/siyaset_felsefesi/ideal_bir_du-

zenin_olabilecegini_kabul_edenler.asp
- Bauman , Zygmunt, Sosyalizm Aktif Ütopya. 
- Mennheim, Karl, İdeoloji ve Ütopya.
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Bin / bir, Olmayan, Güzel Yer:

“Ütopya” 
 
- B -

Ütopya zırvasının, “bir”i de bir, “bin”i de bir!
[“Binbir” sözü, “1001”, sayı/nicel ya da çeşitli-

lik olarak değil bin ile bir’in arasında herhangi bir 
ayrım/fark olmadığını anımsatmak üzeredir.]

Birinin de, bininin de ol(a)madığı, “güzel yer”. 
“Ütopya”[< Yun. ou: olmayan | eu: güzel | topos: yer] 

Anlık(Zihin): Gelecekte de mi?
B (bile değil): Evet! «Gelecekte» de!
Anlık: Neden?
B (bile değil): Bugün de geçmişteki olumlu/

olumsuz hayallerin, gerçekleşmiş olduğu «gele-
cek» değil mi?

Anlık: Evet. Dolayısıyla?
B (bile değil): Bugün, ayakları/araçları yere 

basmayan/dayanmayan, neyi görüyor ya da 
yaşayabiliyoruz? 

Hiçbirini! (Alabiliyorsan) Al/sana bin/bir “ol-
mayan, güzel yer”!

Geçmişteki hayaller mi yetersizdi, bugünkü ha-
yaller mi daha da güçlendi, geçmiştekiler olamadı 
da, bugünküler mi olabilecektir?

Konu, “düş/hayal/hülya” ise çeşitliliği, sayısı/
niceliği “bin”, niteliği ise bir.

Sahip olmadığımız bir şeyden vazgeçebilir mi-
yiz? Hayır.

Aramadığımız bir şeyi bulabilir miyiz? Hayır.
Bulunmadığımız/bulunamayacağımız bir yeri 

terk edebilir miyiz? Hayır.
Terk edemeyeceğimiz bir yerin varoluşundan 

bahsedebilir miyiz? Hayır.

Varol(a)mayan bir yerin, “bilgisi”, “karşılığı” 
ya da “anlamı” olabilir mi? Hayır.

Bilgi[episteme], us/akıl[logos] olması için va-
roluş[ontos] gerekli mi? Evet.

Var olmayan bir şey/yer, nasıl, nerede ve ne za-
man gerçekleşebilir? “Anlık/Zihin” dışında, hiç-
bir yerde, hiçbir koşulda ve hiçbir zaman.

Varoluş’un daha üstü var mıdır? Oluş. 
Var-lık’ı ortadan kaldıran şey nedir? Yok-luk. 
“Oluş”u ya da “yokluk”u nasıl ortadan kaldırabi-
liriz? Ancak ve sürekli olarak, her düşündüğü-
müz ve söylediğimizi “... bile değil”leyerek.

Anlık: “Dil - Zihin - Yaşam” ve “Bellek - 
Zihin - Yaşam” üçgenlerinden oluşmayan bir 
alan gö(ste)rebilir miyiz?

B (bile değil): Gö(ste)remeyiz. Tüm zihinsel 
olanaklarımızın merkezinde, dil ve bellek bulun-
maktadır. Dilin ya da belleğin ortadan kalktığı hiç-
bir dış koşulun gerçekliğinden söz edilemez.

Ne ki, var zihnimizde, aynı var, dilimizde... 
Ne ki, var dilimizde, aynı var, zihnimizde...

Anlık: Bu durumda, dil ve belleğe dayanma-
yan, anlığın sınırları ve “oyunları” dışında, do-
ğada, şu anda ve gelecekte, yaşanabilecek her-
hangi/tek bir şey daha var mıdır?

B (bile değil): Böylesi isabetli bir soruya yanıt 
vermeden geçilemez. Yoktur ve olamaz!

Anlık: Merakın, olumlu/olumsuz “etkisi ya da 
katkısı” var mıdır? (varsa, nedir, nasıl olabilir?)

B (bile değil): Her ne “olumlu/olumsuz” du-
rum, süreç ve sonuç yaşıyorsak, “merak sâyesin-
de(gölgesinde) ve/ya da merak yüzünden” yaşamı-
yor muyduk? “Yaşıyoruz da, ne ve nasıl oluyor?” 
diye hemen sorar “Anlık”. Yanıtı ise çok yalın ve 
zariftir. Fazlasına dikkat etmekte ve akıntısına/gir-
dabına kapılmamakta yarar vardır.

Anlık: “Kehânet” ne olacak?
B (bile değil): Soru, yaklaşım ve kavram isa-

betsizse/yanlışsa, verilecek tüm yanıtlar yanlıştır. 
Aranabilecek ve bulunabilecek herhangi bir veri(-
harf), bili(hece) ve bilgi(sözcük) aracılığıyla bilge-
liğe(tümceye) ulaşılmayan yolun, kendi de, sonu 
da sürekli karanlıktır. Felsefe ve (b)ilim, ancak, 

bilinenlerden hareket ederek, bazı bilinebilecek 
yönlerinden oluşan bilinmeyenlere yapılabilecek 
bir yolculuktur.

Anlık: Aklı kullanmanın önceliğine ve hikme-
tin önemine mi işaret ediyoruz?

B (bile değil): Bileylenmiş(tezkiye edilmiş) 
anlamına gelen “zekâ” ile en fazla, zirveye çıkı-
labilir. Zirvede ise bin değil tek bir kişi, yetersiz 
oksijen ve soğukta ne kadar kalabilecekse o kadar 
“kalabilir”. En keskin gözler kartaldadır ve onlar 
da ancak, yalnız ve yüksekten uçarlar. “Zekâ” ile, 
zirvede ya da bin köyden birinde ve ancak tek ba-
şına, o köydeki herhangi bir taştan başka oturula-
cak/durulabilecek yer yoktur.

Akıldan/hikmetten öte bir “köy ya da durak” 
yoktur/olamaz. Zekâ/himmet, ancak, akıla destek 
olmak üzere, zirveye çıkıp orada kalmaya değil al-
çakgönüllülük(tevâzû) ile magmaya yapılabilecek, 
ancak ve sadece topluma hizmet etmek üzere geri 
dönülebilecek bir yolculukta yardımcı olmalıdır.

Anlık: “Ütopya”ya düşürülmemiş/indirgen-
memiş herhangi bir yerin/coğrafyanın, iklimden 
ayrı düşünülemezliği mi söz konusu burada?

B (bile değil): Evet. Tam olarak! Bağlam olma-
dan, anlamın; yöntem/usûl olmadan, esasın; koşul 
olmadan, oluşun; zemin ve hareket olmadan, za-
manın düşünelemezliği kadar.

Anlık: “Gelecekten umudumuzu mu keselim 
o zaman?”

B (bile değil): Geçmiş de, gelecek de, şu anda 
ve buradadır. Anlık, geçmiş ve gelecek kısır dön-
güsünde dolanadururken, beyin, bilgi ve bilinç, 
ancak ve ancak, şu anda ve burada olanın farkında 
olarak yaşar/yaşayabilir. Ötesi olanaklı değildir ya 
da ancak “ütopyalaştırılacaktır”.

“Tekhne” olmadan, “tekkede yaşamak” olanak-
sızdır ya da tekkeyi, olanaksız/boş hayallerle dol-
durabileceğini zannetmektir. Eylem, beceri/zana-
at(tekhne) olmadan, sanat ve dolayısıyla yaşam da 
olmaz. “Ütopya”da ise yaşanabileceklerin hiçbiri 
yoktur ve bini de, biri de olanaksızdır.

Anlık: “Ütopyalarımızdan” “yararlanmaya-
caksak”, geleceğimizi, yaşamımızı, kişisel yöne-
tim ve gelişimimizi ne yönde yapacağız?

B (bile değil): Kişisel yönetimin de, geli-

şimin de son durağı yalınlıktır, olabildiğince 
yalınlaşabilmektir.

Yalınlaşmanın yanı sıra, nesneleri, durumları 
ve olguları, kişileri, ayırabildiğimiz her ayrıntıyı, 
öncelikle anlığımızda, olabildiğince birbirinden 
ayırabilme bilgisi geliştirmek ve bu bilinci, belirli 
bir seviyeye getirerek bildiklerimizi sürekli uygu-
lamak vardır.

Bir de, hiçbir şeyi(tekili/özeli), genellemeden, 
indirgemeden, özdeşleştirmeden; “köktenci, top-
tancı ve sonuç odaklı çözümler”den uzak dura-
rak, ara çözümler arayarak/bularak, gö(ste)rerek 
yaşamaktır.

 
Anlık: Genelleme yapmadan konuşabilir miyiz?

B (bile değil): “Ütopya”nın daha “isabetlilerin-
den” biri, geniş zamanlı söylemler, öteki de “ge-
nellemelerdir”. Genellemenin birkaç biçiminden 
de olabildiğince uzak durmak gerekir.

Birincisi, “-yor” genellemeleri/”ütopya”sıdır.
Tekil ve özel bir durumu/kişiyi, şimdiki zama-

nın, süreklilik kipi ile “konuşma” özensizliği, has-
talığı ve bilgisizliğidir.

“Şöyle yapıyorsun, söylüyorsun, düşünüyor-
sun, görünüyorsun, kokuyorsun, yiyorsun” vb.

İkincisi, “-lar” genellemeleri/”ütopya”sıdır. 
Yine tekil ve özel bir durumu/kişiyi, çoğullaştıra-
rak/kitleleştirerek “konuşma” saygısızlığıdır. 

“Kadınlar/erkekler, taksiciler/esnaflar, 
öğretmenler/doktorlar, Yunanlar/Türkler/
Japonlar, şöyle şöyle yaparlar/yapmazlar, konu-
şurlar/konuşmazlar, düşünürler/düşünmezler”,  
“... yapılmazsa, yenilip/içilmezse, yaşanmaz” vb.

Üçüncüsü, “-meli/malı” genellemeleri/”ütop-
ya”sıdır. Doğru ya da yanlış, eksik ya da fazla, ye-
terli ya da yetersiz, bildiği hemen hemen herşeyi, 
başkasına anlatırken/aktarırken, özel bir durumu/
koşulu bile kural durumuna taşıyarak, “pazarlama-
cı” bir yaklaşımdır.

“Arada bir yalan söylenilmeli.”, “Sabah kal-
kar kalkmaz, bir ... içilmeli/yapılmalı.”, “Yaşam, 
şu ...lardan(yanlışlardan) yoksun olmamalı.”, 
“Karıyı/kocayı, işçiyi/patronu, esnafı/bürokratı 
şöyle şöyle idare etmeli.” vb.

Dördüncüsü, “... olan/olmayan, yapan/yapma-
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yan, eden/kılan” genellemeleri/”ütopya”sıdır. 
Öncelikle, kişileri, “insan” olarak tanımlama-

mayı anlamaktan geçiyor, bu “genellemelerden” 
uzak durmak... “İnsan” sözcüğü, tüm bireylerin 
bulunduğu, insan dışında olanların bulunmadığı 
kümenin adı ya da etiketidir. Esas sorun da  bir ya 
da bin «kişinin», olumlu/olumsuz yaptıklarını ya 
da sahip olduklarını, o kişiye/kişilere «yapıştırarak 
yaftalamak» ve «yakıştırılan»ın dışına çıkmasına 
fırsat vermemektir. (Yeterince) Tanıdığımız ya da 
tanımadığımız kişileri, tek ya da birkaç özelliği-
ni, o kişinin/kişilerin tüm yaşamına taşımak da 
çok büyük yanlışlık, adâletsizlik ve “ütopya”dır. 
“İnsan, unutan bir varolandır”, “İnsan, kızan, is-
yan eden, öfkesini tutamayandır.”, “Taraftar, sö-
vendir”, “Erkek/kadın, aldatandır.”, “Âşık olan, 
aklı bir karış havada olandır.”, “Öğrenci, sadece 
ezberleyendir.”, “İşçi, sürekli kaytarandır.”

Bunların hiçbiri, doğrudan ve tek başına ge-
çerli ve doğru olmadıkları gibi, bir kişinin ya da 
bazı şeylerin olasılıklı durumları, ancak olası-
lıkla ifade edilmek durumunda ve zorundadır. 
Dolayısıyla yukarıdaki gibi değil şu biçimdedir. 
“İnsan, unutabilen bir varolandır”, “İnsan, 
kızabilir, isyan edebilir, öfkesini tutamaya-
bilir.”, “Taraftar, hem sever, hem de sövebi-
lir.”, “Erkek/kadın, aldatabilir.”, “Âşık olan, aklı 
bir karış havada olabilendir.”, “Öğrenci, ezberle-
yerek de çalışabilir.”, “İşçi, kaytarabilir.”

Beşincisi, “...dır[< durur]”ın, yanlış, kötü, çar-
pıtılmış «kullanımı» ve “ütopya”sıdır. Her zaman, 
zemin, koşul ve kişi için ayrışmasız ve tartışma-
sız bir kesinlik, netlik, sabitlik, bilimsellik ve ta-
mamlayıcılık belirten “...dır”ın, kişisel amaç ve 
çıkarlar doğrultusunda, kendi özelinin genelleşti-
rilmesi yoluyla, “olumsallıkla(keyfiyetle)”, “kısa 
yol oluşturmak”, anlatımını “hızlandırmak”, 
“kolaylaştırmak”, çevresindeki dikey ve yatay 
ilişkide bulunduğu kişileri “ikna aracı” ve söz-
lerinin “geçerlilik dayanakçası”, “zekâsını” giz-
li tuttuğunun ve herkesten daha üstün olduğunun 
zannıyla, söylediklerinin, yeterince “bilimsel ol-
duğuna inandırmak/dayandırmak” ve ötekine da-
yatmak/bastırmak üzere “kullanılan” feodal “üç-
kâğıtçılıklar”dan olma olasılığı çok yüksektir. 
“Her yiğitte/güzelde, bir ... olacaktır.”, “Kim, 
önce isterse/kaparsa onundur.”, “Her adam/ka-

dın, eşine sadıktır.” vb.
Altıncısı ise, “Kuraldan çok, kuralcılık; kral-

dan çok, kralcılık” “ütopya”sıdır. Belirli ve alt 
seviyedeki zihinler/kişiler için, bulundukları ku-
rum ve kuruluşların, yukarıdan bildirdikleri her 
“kararı”, bulunduğu koşullar ve belirli bir dönem 
için, kendi konum ve çıkarlarına zarar gelme-
mesi amacıyla “sonuç odaklı, köktenci, toptan-
cı” “söylemler/tutumlar” içinde akıldan, insaf-
tan ve insanlıktan uzak olmaya götürecek ka-
dar zâlim oldurtan/oldurtabilen genellemelerdir. 
“Ben anlamam! Bize ne denildiyse ben onu bili-
rim/yaparım.”, “Gebe/sakat/hasta/yaşlı/çocuk da 
olsa geçemez!”, “[henüz birkaç dakika kalsa/geç-
se bile] 16:00’dan itibaren bisiklet almıyoruz.” vb.

Ayrıca, “zâten ...”, “aslında ...”, “sonuçta ...”, 
“sadece ...”, “hep/hiç ...”, “herkes/hiçkimse ...” 
sözcüklerinin havada uçuştuğu bir «ütopya» da ne 
yazık ki, bazı/çoğu “özensiz ve/ya da düşük bilgili 
zihinler/kişiler” tarafından, oluşturmayabilecek-
ken her an oluşturulmaktadır.

Ne yazık ki, bu kötü kullanım ve kötüye kulla-
nımlardan daha uzağa düşürülebilecek ya da daha 
yakın olabilecek, şu anda ve burada, an be an “ger-
çekleştirilen” bir “ütopya» ve ötesi, yanlışı daha 
yoktur ve olamaz.

Tüm genellemeler, yanlıştır! 
(bu bile!)

Anlık: “En” büyük ve sürekli düşlediğimiz 
“ütopya”lar, “en”lerin müşterisi olmaktan mıdır?

B (bile değil): Farkında olmayı, bazı eksiklik-
lerimizi tamamlamaya ve çok rahatlıkla değiş(ti-
ril)ebilir küçük yanlışlarımızı değiş(tir)meyi yeğ-
lemediğimiz sürece, ne yazık ki öyle.

 
“Kimse, görmek istemeyen kadar kör, 

duymak istemeyen kadar sağır,
anlamak istemeyen kadar âciz, 

yapmak istemeyen kadar âtıl olamaz.”
 

Her durum, gereksinim ve koşul için “en” iyiyi, 
“en” doğruyu, “en” güzeli, “en” hızlıyı», “en” ko-
layı, “en” çoğu aramanın ya da istemenin peşinde 
koşmaktan, “en” “ütopyası”nı, şu anın ya da dö-
nemin gerçekliğine, koşullarına ve kendi çıkarları-
mıza indirgemeye çalışmadan, başka yapılabilecek 

bir işimiz ya da dileğimiz, düşüncemiz olamaz mı?
“Trafikte tüm yeşil ışıklar, sürekli bana yan-

sın! (Başkaları ne yaparsa yapsın.)” / “En güzel 
yere ben yerleşeyim» / «En tatlısı da bu!” / “En 
doğrusunu sen/o bilir/sin.”  / “En iyisi, hemen gi-
delim, yiyelim/içelim, tozalım.”

“Sürekli mi ben kazanacağım?  Başkası ka-
zanamaz mı? Başkası olmayacak ve kazana-
mayacaksa, ben, neyi, nasıl  kazanmış olabili-
rim? Kaybetmek diye bir şey yok mu dünya(m)
da? Kaybetmeyeceksem, yeni hedeflerim ya da 
hayallerimin hepsi, bir kerede, tek bir ütopya-
da toplanacaksa, yeni “ütopya»larım olabilir 
mi? Şişirdiğim düşlerim, sözlerim ya da “ütop-
ya»larım dışında, kafamda çözmeden, asıp kes-
meden, gerçek bir yaşam sürdüremez miyim?” 
gibi sorular sormadan, isabetli ve tutarlı yanıtlar 
bulmadan yaşanabilirse, bu soruların sorulmadığı 
bir yaşam, düşünmediğimiz oranda ve o anda “ger-
çekleşmiş” bir “ütopya»dan başka nedir, ne olabilir?

“En”lerim/iz yerine “daha iyisi, daha doğ-
rusu, daha güzeli” olsa ne olur, neden yetmez? 
Neden, sürekli olarak dilimize, zihnimize ve do-
layısıyla yaşamımızın tamamına yapıştırmış oldu-
ğumuz “en”leri olmayanlar dışında hiçbir şey dü-
şünemez, konuşamaz, paylaşamaz ve yaşayamaz 
buluyoruz kendimizi?

“Dünya nüfusunun %1’inden bile az 
bir kesiminin, dünyanın tüm kaynaklarının 
%50’sinden fazlasına sahip olduğu bir düzen-
de, oynandığı sanılan köşe kapmaca oyununun,  
öykülerde, “ütopyalarımızda” “oluşturuldu-
ğu” ve hiçkimse “yerinden” ayrılmadığı sürece,  
oynanma olanağı var mıdır?”

(Neyse ki, ölüm var!)
Anlık: Bu “yanlışlar(ımız)a”, çözüm/çare 

nedir?
B (bile değil): Felsefe, matematik ve tüze(hu-

kuk) araçları dışında hiçbir fren, bizi ve hızımızı 
kesebilecek, duruş mesafemizi kısaltabilecek, an-
lık ve fiziksel sınırlarımızı sağlamlaştıracak kadar 
yardımcı olamaz.

Felsefe ile olan-biten herşeyi, ancak nitelikli 
sorgulayabilme bilgisi ve becerisi ile anlığımı-
zı, düşünce, duygu ve davranışları(mızı) anla-
ma olanağı elde ederiz. Tanıyanı, tanımadığımız, 

yani anlığımızın işlevlerini ve işleyişini tanıma-
dığımız sürece hiçbir şeye ulaşamayız ve dolayı-
sıyla herhangi bir “sonra”yı ve uclarda oluşturu-
lan “ütopya»yı da bundan dolayı düşünemeyiz. 
Konuşulduğu/konuşulabileceği zannedilen hiçbir 
“ütopya” sözcüğü ya da içeriği de “ütopya”nın 
yanına bile yaklaşamaz duruma düşer.

Matematik altyapısı olmadan ve bu bilinci ge-
liştirmeden de hiçbir gelişmeye, bilime, teknolo-
jiye ve dünyaya ayak uydurmak olanaklı değildir.

Sınırları belirlen(e)memiş, tüzel bir bilinç ve 
yaşam dairesi oluşturmadan da ne burada, ne de 
olasılıksız, güzel bir alanda ve gelecekte, yani 
“ütopya” alanında, zamanında ve koşullarında 
yaşamak olanaklıdır. Yaşamın, çeperdeki 360(mil-
yon) derecenin/noktanın ya da kişinin bulunduğu 
dairenin, tek bir merkezi vardır. O da ancak, adâ-
lettir. Bu, atmosferdeki ve yeryüzünde bulunan 
merkezdir. Adâletin merkezinde ya da temelin-
deki magma tabakası ise rızâdır. Rızâ, öncelik-
le bilgi/haber sahibi olmayı/kılmayı sağlayarak 
gerçekleşebilir.

Çeperde bulunan noktaların birleştirilebilmesi, 
ilişkide olabilmesi ve kalabilmesi, dairenin sınır-
larını gösterebilecek çizgi/sınır çekilmesiyle yani 
tüze(hukuk) ile sağlanır. Bu daire/alan içinde, 
adâlet ile hukuk arasındaki patika yolların oluş(-
turul)ması, olmazsa olmazımız olan özgürlüktür. 
Özgürlük yolları(mızı) sağlamlaştırabilmek ise 
geçerliliğin(meşrûiyetin) nitelikli, ortak araçları 
ve koşulları(hareket/spor, felsefe, bilim ve sanat) 
ile sağlanabilir.

Ya da mârifet, “deliyim” demekte değil (“ütopya») 
zırva(sı) bulabilmektedir...

“Dil - Zihin - Yaşam” alanımızın olmazsa olmaz  
sözcükleri ve kavramlar arasındaki onbinlerce 
ayrıntıya, 

FaRkLaR Kılavuzu’ndan [ www.FaRkLaR.net ]  
Kişisel Yönetim ve Gelişim bölümüne de şu adresten  
[ www.FaRkLaR.net/kisiselgelisim ] sürekli 
ulaşabilirsiniz... 

Bbiledegil.com
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UMUT

Tarih-Ütopya-İsyan / Şeyh Bedreddin
(Yaşamı, Felsefesi, İsyanı)

Kolektif
Yayınevi: Su Yayınevi

224 sayfa

Şeyh Bedreddin (1359-1420), yalnız Türkiye devrim ta-
rihinin değil, bütün insanlık için sosyal devrim tarihinin en 
ilgi çekici büyük kahramanıdır: Şeyhin zamanına dek mede-
niyetler, dıştan gelme barbar akınlarının tarihsel devrimi ile 
yıkılırlardı. Şeyhin zamanındaki Aksak Timur akını o çeşit 
dıştan yıkıcı tarihsel devrimlerin en sonuncusuydu. Sosyal 
devrim imkânsız olduğu için muazzam bir medeniyetin yı-
kılışı antika destanlarda “tufan”, dinlerde “kıyamet” adını 
alıyordu.

Şeyh Bedreddin bu şu-
ursuz medeniyet yıkılışları 
yerine, insanlığın biricik ve 
sürekli gelişimini sağlaya-
cak şuurlu devrimi, başka 
deyimle; tarihsel devrim 
yerine sosyal devrimi geçi-
ren en şuurlu ve en orijinal 
büyük devrimcidir. O ba-
kımdan, sosyal devrimler 
çağı demek olan modern 
çağın ilk ve en önemli müj-
decisidir.

Yarın: Yol Ayrımındaki Sanayi 
Toplumu Eleştiri ve Gerçek Ütopya

Robert Havemann
Yayınevi: Kaynak Yayınları

171 sayfa

Robert Havemann, bütün hayatı boyunca sosyalizm için 
mücadele etti. “Yarın” işte o mücadelenin bir ürünüdür. Ha-
vemann, esaslı bir kapitalizm eleştirisini “reel sosyalist sis-
tem”in eleştirisiyle ince bir biçimde birleştirerek yola çık-
mıştır.

Yazar bunu şöyle özetliyor: “Ütopyada, düşüncelerimiz-
den bir dünya yaratırız. Bu, bütün insanlık dışı şeylerin orta-
dan kaldırıldığı bir dünyadır. Yani ütopya, içinde yaşadığımız 
dünyayla eleştirel bir tartışma biçimidir.

Ütopya ile günümüz gerçekliği arasındaki bu kopmaz 
ilişkiler, geleceğe ait olan ütopyayı günümüzün bir unsuru 
yapar. Zeus’un kafasından fırla-
yan Palas Athena gibi sadece bir 
hayal gücünden doğmadığı için, 
zamanımızın pek çok ağır yükü-
nü ve hatalarını da beraberinde 
taşır. Ama ütopyanın bizi götür-
düğü ve bizi ancak onun götüre-
bileceği gelecek, insanın hayal 
gücünün çok ötesinde olacaktır.” 
Yarın, yaşadığımız dönem ütop-
yalarının en başında yer alır.

Küreselleşme, Direniş, Ütopya Yeni 
Toplumsal Hareketler Küreselleşme 

Çağında Toplumsal Muhalefet

Barış Çoban
Yayınevi: Kalkedon Yayınları

272 sayfa

Dünyada küreselleşme karşıtı hareketin yükselişiyle 
beraber, muhalefet etme biçimleri 
dönüşüm geçirmektedir. Yeni top-
lumsal hareketlerin ortay çıkışı yeni 
“söylem” ve “eylem” biçimlerini de 
beraberinde getirmiştir; bu anlamda 
toplumsal muhalefet, yeni siyaset bi-
çimlerini kullanıma sunmuş ve yeni 
iletişimsel olanaklarla da kitlesel an-
lamda etkili bir güce dönüşmüştür. 
Bu kitap çalışması “yeni toplumsal 
hareketler”i farklı açılardan incele-
yen, eleştiren düşüncelerin bir araya 
getirildiği bir seçkidir.

Her Şeyi Sevebilmek: Bir Ütopya

Paul Shepheard
Yayınevi: İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi) 

144 sayfa

Her şeyi sevebilmek mümkün mü?
“Her Şeyi Sevebilmek: Bir Ütopya”, bir gelecek hayali 

değil, tek bir mekân ve zamana bağlı bir ütopya hiç değil! 
Aksine bu, şimdiki dünyayı her şeyiyle sevebilmenin ütopya-
sı... Her şeyi sevebilmek gerçekten mümkün müdür?

Her şeyi... İşkenceleri, bombaları, terörü, savaşları, ka-
zaları ya da hastalıkları da mı? Yazar Paul Shepheard, bu 
soruya şöyle yanıt veriyor: “Ay-
rımcılığın ve diyalektiğin bir sövgü 
haline geldiğini ve kasten her şeyi 
sevmeye başlamanın, buna karşı 
çıkmanın bir yolu olabileceğini dü-
şündüm. ‘Her Şeyi Sevebilmek bir 
ütopyadır’ diye düşündüm. Etrafı-
mızdaki dünyaya karşı duruşumu-
zu basitçe yeniden çerçeveleyerek 
yapabileceğimiz bir ütopya oldu-
ğunu düşündüm.” 

Peki, ama nasıl? Daha iyi bir 
dünya olabilir mi?

Shepheard, bu ütopik önerisini kent hayatı, kadın-erkek 
ilişkileri, arkadaşlık, çocuklar, sanat, bilim, tarih ve toplum 
kesitlerinden ele aldığı örneklerle sorgularken dünyanın va-
roluşunu, Yaratılış Efsanesi ile ‘homo sapiens’in evrim hika-
yesini de tartışmasına katmadan edemiyor.

Peki ya dil? Şimdiki dünyaya bakışımızı o nasıl etkilerdi 
acaba? Örneğin 5N1K’daki soruları birleştirebilsek dünya 
ve insanlığın varoluş, etik ve metafizik ile ilgili sorunları-
nı çözebilir miydik? Einstein’ın görelilik kuramıyla şimdiki 
zamanda yaşamak arasındaki bağlantı nasıl kurulabilir ve 
bunun ‘tek mümkün dünya’ ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Yok-
sa var olan dünyadan daha iyi bir dünya mümkün değil mi 
gerçekten?

Siz de bir mimar, bir sanatçı ve bir materyalist olan Paul 
Shepheard’ün şimdiki dünyaya farklı bir şekilde bakma de-
nemesine katılır mısınız?

Son Ütopya-Tarihte İnsan Hakları

Samuel Moyn
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları 

272 sayfa

“İnsan hakları” denince her-
kesin aklına en üstün ahlak ilke-
leri ve siyasi idealler gelir. Da-
hası bu yüceliğin insanlık tarihi 
kadar eski olduğu düşünülür. 
Fakat bu programın ne kadar 
yakın zamanda tedavüle girip 
yaygınlaştığının farkına varmak 
insanda çarpıcı bir etki bıra-
kır. Bu siyasi idealin kendine 
bir alan açabilmesi için sadece 
ütopyaların değil, genel olarak 
siyasi projelerin ıskartaya çıktı-
ğı bir döneme, yirminci yüzyılın 
son çeyreğine gelinmesi gere-
kiyordu. İnsan haklarının alamet-i farikası, 1970’lerde bir 
anda nereden geldiği anlaşılmadan sahneye çıkmış olmasıdır. 
İnsan hakları saf hümanist bir hareket midir? Devletlerin ya 
da hükümetlerin, özellikle de Soğuk Savaş döneminde, ihti-
laf halinde oldukları diğer devletleri sıkıştırmak için başvur-
duğu bir koz olarak mı değer kazanmıştır, yoksa kerameti 
kendinden menkul bir taban hareketi midir? Başka bir dün-
yanın mümkün olduğu düşüncesinin yeni biçimi, bir “son 
ütopya” mıdır, yoksa başkası olmayan bir dünyanın daha iyi 
ve ahlaklı hale getirilmesi çabası mıdır?

Ütopik Sahaf
         Hazırlayan: Ayşe Doğu
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ması ya da ileride her şeyin daha kötü 
olabileceği değil.Uygarlığımızın yö-
nünü pek çok kez değiştirdik, bir kez 
daha değiştirebiliriz. Mesele elimiz-
dekinden daha iyisini hayal edemiyor 
olmamız. Bugünün büyük fikirleri ne-
rede? Son büyük idealimiz “satın alma 
gücü” müydü? Bundan böyle uygar-
lığımızın büyüklüğünü, neyi ölçtüğü 
meçhul gayrisafi milli hâsıla üstünden 
mi konuşacağız?

“Gerçekçiler İçin Ütopya, bir gele-
ceği tahmin girişimi değil, geleceğin kilitlerini açma girişi-
mi,” diyor Bregman.

“Ve bunun için, ütopyalara geri dönmeliyiz.” Köleliğin 
kaldırılmasından kadın erkek eşitliğine, uygarlığımıza ki-
lometre taşı olmuş pek çok gelişme, öncesinde birer ütop-
yaydı. Gerçekçiler İçin Ütopya, pek çok saha çalışması, 
deney ve vakadan faydalanarak, günümüzde ütopik gelebi-
lecek kimi fikirlerin (mesela çalışsın çalışmasın herkese te-
mel gelir) aslında erişilebilir olduğunu gösteriyor. Yeter ki 
tüketim üstüne kurulmuş, piyasa gerçekleri üstünde uzlaş-
mış bir uygarlıktan daha iyisi olabileceğimizi hatırlayalım. 
Yeter ki yeniden büyük hayaller kuralım.

Tevrat’taki Ütopya / Psikanalizmin 
Arkeolojisi

Kaan Polatlar
Yayınevi: Doğu Kitabevi

176 sayfa

“Tanrı ile güreşen Yakup” imgesinin gerisinde ne var? 
İddia edilenin dışında İsa’nın öldürülüşünün başka bir anla-
mı var mı? Musa’nın “Asa”sı ile denizi yarmasının başka bir 
açıklaması var mı? Tevrat’ın ütopyasının çağdaş felsefelere 
etkisi nedir? Freud’un psikanalizm teorisi Tevrat mitlerinden 
mi esinlendi? Yahudi tanrısının rahatsız edici pagan kökleri 
Hristiyan ve Müslümanları ne kadar etkiler?

Tevrat’taki Ütopya Musevilerin kutsal kitabındaki giz-
leri bir bir çözerek bu ve benzeri 
soruların kaynağına iniyor. Âdem 
ile Havva’nın cennetten kovulma-
sından tutun da yılan simgeselliği-
nin mitsel kökenine, tabu ile totem 
ilişkisine, Tanrı tasavvuruna, Tan-
rı-Kralla mücadeleye, Tevrat’ta-
ki dişil ilkeye dek pek çok ilginç 
konuyu barındıran, Ortadoğu’nun 
simgesel tarihi üzerine düşünmeyi 
sağlayan bir kaynak.

Ütopya

Thomas More
Yayınevi: Ütopya Yayınevi

150 sayfa

İmgelem denizinde yaratılan 
adalar, adacıklardır Ütopyalar. Ve-
rili toplumsal yaşamayı, ilişkiler 
ağını, yapılar bütününü elinin ter-
siyle iten; başka “olası” dünyaların 
şarkısını söyleyen; insan düşün-
cesini donmuş, mutlaklaştırılmış 
kalıplardan kurtarıp düş gücünün 
maviliğine kanatlandıran, ona yeni 
açılımlar sağlayan kurgulardır. 
Köhnemiş, kağşamış “Eski Dün-
ya”nın yerine bir “Yeni Dünya” 

koyma çabasıdır. Batı düşünce tarihine bu özgün kavramı 
kazandıransa bu kitap olmuştur.

Sanat Ütopya Mutluluk Hayalleri 
Sosyal Sanat ve Fransız Solu (1830-1850)

Neil McWilliam 
Yayınevi: İletişim Yayınları

571 sayfa

Fransa’da 1830-1850 arası döneme 
iki devrim damgasını vurur: Krallığa 
son veren 1830 Devrimi ve İkinci Cum-
huriyet’in ilan edildiği 1848 Devrimi. 
Her iki devrimin de ilk anda başarıyla 
sonuçlanması, bu dönemde insanlığın 
kurtuluşuna ilişkin umutları canlandırır 
ve bir ütopyalar çağına yol açar. Sa-
int-Simon ve Charles Fourier’nin “sos-
yalist ütopya”larıyla Marx ve Engels’in 
komünizmi hep bu çağın eserleridir. Bu 

ütopyaların hedefi, hayatın sanat gibi, şiir gibi yaşandığı top-
lumlardır. Bu nedenle de, sanatçılara devrimci dönüşümlerin 
önderliği rolünü verirler. Sanatı ve sanatçıyı ilk kez bu ütop-
yalar, bir “avangard” olarak tanımlarlar.

Sanatı bir “umut ilkesi”, bir “mutluluk vaadi” olarak gö-
rüp hayatla ve siyasetle kaynaştıran fikirler, ütopyalar çağın-
da ortaya çıkar. 20. yüzyılda modernist estetiği, mimarlığı ve 
avangard hareketleri yönlendiren başlıca saikler de bu fikir-
ler olacaktır. Tarihin sonunun ve sosyalizmin ölümünün ilan 
edildiği günümüzde, yeni mutluluk hayallerine belki de her 
zamankinden fazla ihtiyacımız var.

Ütopya Denen Arzu

Fredric Jameson
Yayınevi: Metis Yayınları

328 sayfa

“Geçmişi araştırırken başvurdu-
ğumuz araçları gelecek için kullan-
malı.” ‘Toplumsal biçimlerin poeti-
kası’ adını verdiği projenin en yeni 
parçasını oluşturan bu kitabında Ja-
meson’ın yaptığı çağrı bu. Thomas 
More’un bu edebi türe adını veren 
Ütopya’sından başlayarak “bilim kur-
gunun Shakespeare’i” kabul edilen 
Philip K. Dick’in, Mülksüzler ile bi-
limkurgu ve ütopyayı bir anlamda uz-
laştıran Ursula K. Le Guin’in ve diğer 
önemli bilimkurgu yazarlarının yapıtlarına uzanan, kapsamlı 
bir bilimkurgu ve ütopya arkeolojisi sunuyor.

Bloch’dan bu yana yazılmış en sağlam ütopya savunusu 
niteliğindeki bu kitabın, bir edebi tür olarak bilim kurguya 
meraklı okurlar kadar sol tahayyülün imkânlarını araştıran 
okurlar için de vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.

İdeoloji ve Ütopya 

Karl Mannheim
Yayınevi: Nika Yayınevi

336 sayfa

Karl Mannheim, bilgi sosyolojisi-
ne giriş olarak tasarladığı İdeoloji ve 
Ütopya’da, sosyologların asıl görev-
lerini ikiye ayırır: Kısmi ideolojilerin 
eleştirel incelenmesi ve (bilgi sosyo-
lojisinin özel misyonu olan) toplumun 
bütünlükçü ideolojisinin araştırılması. 
Somut olarak ele aldığı şey, insanların 
belli tarihsel-toplumsal koşullarda sa-
hip oldukları düşünce ve bilgi biçim-
leridir. Mannheim, buna bağlı olarak 
şu soruları sorar: Bilgi olarak adlandı-

rılan şeyin özü nedir? Buna kim karar vermiştir? Hakikat ile 
yanılgı, önyargı ile nesnellik, kişisel inanç ile kolektif çıkar 
konularında süregelen tartışmaları, ne türden yöntemleri kul-
lanarak çözüme ulaştırabiliriz?

Anarşi, Devlet ve Ütopya

Robert Nozick
Yayınevi: İst. Bilgi Üni. Yayını

428 sayfa

Robert Nozick modern devletin or-
taya çıkışından bu yana gündemde olan 
birey-devlet diyalektiğini birey lehine 
çözümlemeye çalıştığı kitabında devlet 
karşısında bireyin haklarının gelişmiş 
ve hararetli bir savunusunu yapıyor. 
Nozick’e göre devletin varlığı ancak 
devlet, bireylerin güce, yolsuzluğa ve 
hırsızlığa karşı korunması işlevine in-
dirgendiği zaman anlamlı olabilir ve bu 
işlevin ötesine geçen devlet etkinlikle-
ri kaçınılmaz olarak bireysel hakların ihlaline yol açacaktır. 
Bu çalışma yeni bir dağılım adaleti kuramı ve bir ütopya 
modeli sunmasının yanı sıra, hukuk felsefesi, etik ve iktisat 
kuramını bir siyaset felsefesi yaklaşımı çerçevesinde eklem-
leyerek çağımızın siyaset felsefesinde nadir karşılaşılan bü-
tünlüklü bir teori oluşturuyor.

Tarih ve Ütopya

Emil Michel Cioran
Yayınevi: Metis Yayınları

120 sayfa

Cioran’a göre tarih, birtakım atlı-
ların (ya da zırhlıların) halkları çiğne-
yerek ilerlemesinden ibaret. Mutluluk 
fikrinin tarihte oynadığı rolü ele alan 
Cioran, ütopyaların çıkış zeminini 
ve gitgide insandan uzaklaşmalarını 
kendine has, müstehzi üslubuyla dile 
getiriyor. 

Gerçekçiler İçin Ütopya
Rutger Bregman

Yayınevi: Domingo Yayınevi
328 sayfa

Çoğumuz mutlu olmadığımız işlerde haddinden fazla ça-
lışıyor, kalan zamanda pek de ihtiyacımız olmayan şeyleri 
tüketerek mutlu olmaya uğraşıyoruz. Mesele bunun iyi olma-
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Bu tarihi, politik ve edebi alana hâkim olan uzun süreli gele-
neğin evrimi ve mevcut hali, dengeli bir genel bakışla oku-
yucuya sunuluyor. Aynı zamanda kaynakçaları ve notlarıyla 
zengin bir ütopya literatürü oluşturmada da önemli bir iddi-
aya sahip.

Mümkün Ütopya
Yaşanabilir Bir Toplum İçin 

Stratejiler

Michael Albert
Yayınevi: Kolektif Kitap 

304 sayfa

“Zihinler değişiyor. Rejimler çö-
küyor. Yeni yapılar doğuyor. Çalkan-
tılı zamanlar, çalkantılı değişimler 
yaşanıyor. Yine de zaferin kaçınılmaz 
olduğunu söyleyemeyiz. Pesine düşü-
len hedeflere erişmek için insanlar acı 
ve öfkeden sıyrılıp harekete geçmeli, 
bölünmüşlükten beraberliğe ve müca-
deleden zafere yürümeli. Anlık zafer-
lerin ötesinde yeni toplumsal ilişkiler 
biriktiren ve çeşitlendiren kazanım 
yörüngelerine ihtiyacımız var.”

“Yeni bir toplum yaratma yolunda aktivist bir ‘toplumsal 
değişim ekibi’ işe nereden başlayacağını, nihai hedefini ve 
başlangıç noktasından bitiş noktasına nasıl gideceğini bilmek 
zorundadır. Bu kitabın konusu işte tam olarak budur.”

“Mümkün Ütopya” yaşanılabilir bir toplum için yeni 
seçenekler, davranışlar ve sonuçlar doğuracak yeni uygula-
malar üzerine bir çalışma. Michael Albert mevcut gerçek-
liğe dair kıyamet senaryolarının kurgulandığı günümüzde 
sabırlı, ağırbaşlı ve cüretkâr olmanın altını çizerek “insan-
ların küçümsendiği bir sığınak yerine karşılıklı yardım için 
bir aracıya dönüşen hareketleri” nasıl yaratabileceğimize 
kılavuzluk edecek bir teori ortaya koyuyor. Bunu yaparken 
bizi bir arada tutan hükümet, ekonomi, akrabalık ve kültü-
rün birbirleriyle, değişimle ve tarihle ilişkisini anlamaya 
ve bildiğimiz toplumsal hiyerarşileri yaratmadan işlevlerini 
nasıl yerine getirebileceklerini görmeye yardımcı oluyor. 
Birbirimiz adına nasıl harekete geçebiliriz?

Harekete geçtiğimizde karşılıklı olarak nasıl fayda sağlarız? 
Kendimizi nasıl örgütleriz?

Siyasal bağlantılarımız sebebiyle ne tür faydalar ve so-
rumluluklar ediniriz?

İnsanlar bir toplumsal harekete katıldıktan ve o hareketin 
tanımlanmış hedefleriyle aynı çizgiye geldikten sonra neden 
o hareketi terk ederler?

Mevcut kurumların kalıcılığını önden kabullenerek yal-
nızca kötü yanlarını iyileştirmekle mi yetineceğiz (yani re-

Gezegensel Ütopya Tarihi

Armand Mattelart
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

424 sayfa

Çokuluslu şirketlerin damgasını 
vurduğu “küreselleşen” gezegeni-
mizde iktisadi akıl söylemi ütopya-
ları da ele geçirdi. Geçmişin dinsel, 
etnik, ırksal, cemaatsel fikirlere da-
yanan ütopyaları, yerini piyasa söy-
lemine dayanan iktisadi ütopyalara 
bıraktı. Şimdi dünyaya tek bir ütopya 
hâkim: Neoliberal ütopya. 

Gezegensel Ütopya Tarihi, Batı 
dünyasının büyü ütopyasının, Batılı-
ların gelişmenin merkezine yerleştir-

diği evrensel değerler üzerinde gelişen birleşmiş bir dünya 
ütopyasının tarihini gözler önüne seriyor. Dünyanın bütün-
leşmesi ütopyası, tarih (zaman) ve jeopolitik yapı (mekân) 
içinde daha iyi ve daha adil bir dünyanın yeniden inşası bi-
çiminde ortaya çıkmıştır. Armand Mattelart, Yeni Dünya’nın 
keşfi, Aydınlanma, bilim ve tekniklerde ortaya çıkan geliş-
meler sonucu zaman ve mekân kavramlarının içeriklerinin 
değişmesiyle dünyanın birleştirilmesinin gereçleri olan din-
sel propaganda ve dilsel hegemonyaların modernite içinde ne 
denli etkili olduklarını ortaya koyuyor.

Yazar, günümüz dünyasına egemen olan neoliberal söy-
lemle de hesaplaşıyor; bu söylemin bizleri nasıl “küresel-
leşme” konusunda koşullandırdığına dikkati çekerken, “kü-
reselleşme” teriminin “evrensel”, “kozmopolit”, “dünyası”, 
“gezegensel” terimlerinin anlam farklılıklarını belleklerimiz-
den sildiği konusunda bizi uyarıyor. Küreselleşme süreçlerini 
mekânı giderek bölme, insanları ayırma ve dışlama olarak 
tanımlayan Bauman gibi Mattelart da küreselleşmeyi mekân/
zaman ikili öğesi üzerinde temellendiriyor. Hristiyan bir 
ütopya olma niteliğinden arınmış, Aydınlanma’yla birlikte 
devletler hukukuna dayalı evrensel bir topluma dayanan bir 
tasarı haline gelmiş Evrensel Cumhuriyet, yani Kozmopolis, 
yerini kültürün sanayileşmesi, ticarileşmesi gibi unsurlar ba-
rındıran, “küreselleşme”ye çokuluslu şirketler aracılığıyla, 
giderek uluslararasılaşan bir ekonomi dolayımıyla ulaşılan 
Teknopolis’e bırakıyor. 

Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa 
Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm’in özünü oluş-
turan “dünya yurttaşlığı” arasındaki bağları da sorguluyor. 
Okura, Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde Türkiye’ye yö-
nelik destek ve tepkilerin tarihsel nedenlerini anlamak konu-
sunda kapsamlı bir perspektif sunuyor. 

formist olacağız) yoksa mevcut kurumları ihtiyaç duyulan 
işlevlerini yeni yollarla karşılayan yeni kurumlarla mı değiş-
tireceğiz (yani devrimci olacağız)?”

‘Mümkün Ütopya’, adil bir dünya yaratabilecek dinamik 
bir hareket isteyen aktivistlerin yüzleştiği birçok soruyu ya-
nıtlıyor.” Bill Fletcher, Jr.

Umut Mekânları

David Harvey
Yayınevi: Metis Yayınları

368 sayfa

Ütopyacı hareketler yüzlerce yıldır 
adil bir toplum ve daha iyi bir yaşam 
için mücadele veriyorlar. Harvey bu 
eserinde tarihsel ve coğrafi bir bakış 
açısıyla bu hareketlerin başarısızlıkla-
rının altında yatan sebepleri ve ütop-
yaları ortaya çıkaran fikirlerin geçer-
liliğini sorguluyor; başka bir ifadey-
le, fikirlerin neden ütopik kaldığını, 
hayallerin neden gerçekleşmediğini. 
ABD’deki Baltimore şehrini model 
olarak aldığı mevcut kentsel ortamın 

çarpıcı bir betimlemesini sunarken, “alternatif yok” diyenle-
re karşı ütopyacı hayal gücüne başvurmanın kaçınılmazlığını 
vurguluyor. Uzamsal ve zamansal ütopyaların artılarını eksi-
lerini değerlendirdikten sonra, “diyalektik ütopyacılık” adını 
verdiği yeni bir ütopyacı düşüncenin genel hatlarını çizen 
Harvey, daha eşitlikçi ve doğayla barışık yaşamayı mümkün 
kılacak tasarımlara dikkatimizi çekiyor. Kitabın sonunda ise 
yazarın kendi umut mekânına dair son derece aydınlatıcı, 
gayet şahsi bir ütopya bulacaksınız. David Harvey Türkçe-
de “Postmodernliğin Durumu” ve “Sosyal Adalet ve Şehir” 
kitaplarıyla tanınmıştır. Araştırmalarının felsefi merkezinde, 
Marksist kurama mekânı, uzamsallığı eklemlemeyi, tarihsel 
maddeciliğe coğrafyayı dâhil etmeyi amaçlayan verimli bir 
perspektif vardır. Bu kitapta da öyle. Her yönüyle tartışılma-
ya, incelenmeye değer bir kitap Umut Mekânları.

Sosyalizm – Aktif Ütopya 

Zygmunt Bauman
Yayınevi: Heretik Yayıncılık

181 sayfa

Bauman’la birlikte, insanlık tarihinin 
açık uçlu olduğunun, geçmişindeki 
yapı tarafından tamamıyla belirlen-
mediğinin ve bünyesinden birden 
fazla olay dizisinin çıkabileceğinin 
farkındaysak eğer, ütopyanın, yanlış 
çıkan bir tahmin ya da gerçekçiliğini 
ispatlamayı başaramamış bir öngö-
rü olmadığını da idrak edebiliriz. Ve 
“ütopyacı yöntemle düşünme kapa-
sitesi, süre giden ilişkileri kırmayı, 
insanın kendisini alışılagelmişin, sıra-
danın, ‘normal’in apaçık haldeki ezici 

zihinsel ve fiziksel egemenliğinden kurtarmasını gerektirir”.  
Bauman bu kitapta, ütopyacı yöntemle “insan özgürlüğünün 
henüz keşfedilmemiş bölgelerine yapılacak daha ileri bir 
sorgulama” olarak tanımladığı sosyalizmi ele alır ve şöyle 
der: “Şimdi artık sosyalist ütopyanın görevi, yalnızca yarının 
bugünden nasıl farklılaşacağını tartışmaktan ibaret değildir. 
Önce yarının farklı olması gerektiğini ve olabileceğini kanıt-
laması lazımdır.”

Ütopya Edebiyatı

Gregory Claeys
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Yayınları

424 sayfa

Thomas More’un türe 
adını veren yapıtı Utopia’nın 
yayımlanmasından bu yana 
(1516), ütopya edebiyatı sü-
rekli büyüyen bir alan haline 
geldi. Bu kitap, Utopia’nın ba-
sımından bugünün distopyacı 
pesimistliğinin eşliğinde Geo-
rge Orwell’in 1984 ve Marga-
ret Atwood’un Damızlık Kızın 
Öyküsü kitaplarıyla örnekle-
nebilecek karanlık ve umutsuz 
eğilimlere kadar uzanan ütop-
yacılığın gelişim sürecine dair 
geniş çaplı bir tarihsel araştır-
ma sunuyor. Kitaptaki bölüm-

ler ütopya kavramının çetrefilli tanımını irdelerken, bilim-
kurgu ve diğer edebi türlerle olan ilişkisini değerlendiriyor. 
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Ütopya – Deliliğe Övgü 

Erasmus
Yayınevi: Alfa Yayınları

375 sayfa

Erasmus bu yapıtı sadece Sir Tho-
mas More’u eğlendirmek amacıyla bir 
haftada yazmış olduğunu öne sürmüş-
tür; fakat hem şaka yoluyla sunulan çe-
lişkilerin hayranlık uyandırıcı nitelikte 
oluşu hem de âlimane coşkular içeriyor 
oluşu bu eserin çok daha ciddi amaçları 
olduğu gerçeğini ortaya koyar. Delilik, 
yaratıcısının değerli gördüğü her şeyi 
eleştirerek ve gençliği, nazları, sarhoş-
luğu ve hepimizin dünyaya gelmesini 
sağlayan baş döndürücü cinsel arzuları 

takdir ederek sözüne başlar. Sonraki bölümlerde insanların 
haksız iddialarından, zaaflarından, sahte teolog ve keşişler-
den bahseder ve Hristiyanlıktaki “deliliğe” övgüler yağdırır.

20. Yüzyılın Toplumsal Belleği-
Sosyalizmin Ütopyası

Hasan Coşar
Yayınevi: Sınırsız Kitap

237 sayfa

Ezilenlerin öfke, isyan, ayaklanma 
dalgalarıyla şekillenen 20. yüzyıl top-
lumu belleğine yerleşen koca olaylar; 
Ekim devrimi ve diğerleri... Dünya 
nüfusunun büyük bir bölümü sosya-
lizmi hayal dünyasından hayat dünya-
sına çekmek istedi. Kapitalizm büyük 
bir sarsıntı geçirdi. Ne var ki yeni bir 
topluma geçiş döneminin iktidarları ka-
pitalizmin basıncına yenildiler. Ve sos-
yalizm ezilenlerin hayallerinde yeniden 
bir ütopya olarak kaldı.

Yazar Hasan Coşar sosyalizmi inşa deneyimlerini bir-
çok bakımdan ele alıp değerlendirir. Farklı ilginç tespitlerle 
karşılaşacağınız elinizdeki bu kitapta yazar iki temel tespitte 
bulunur. Bir; 20. yüzyıl sosyalizmi “milliyetçi sosyolistik” 
sınırları aşamamıştır. İki; sosyalizm adına kurulan iktidarla-
rın cinsiyet özelliği erkektir.

Yazar, 20. yüzyıl sosyalizm deneyimleriyle bir dönemin 
açılıp kapandığını belirtir. Yeni bir çıkışın cinsel, ulusal sı-
nırları aşan daha büyük bir altüst oluşla, bir dünya sistemi 
olacağı yorumunda bulunur.

Ütopya – Distopya
Tarihsel Olasılığın Koşulları

Michael D. Gordin, Helen Tilley, Gyan 
Prakash 

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
316 sayfa

Ütopya – Distopya, kusursuzca 
planlanmış ve yararlı olanın (ütopya), 
kusursuzca planlanmış ve adaletsiz 
olanın (distopya) ve kusursuzca plan-
sız olanın (kaos) oluşturduğu üç kut-
bun çerçevesinde kalan alanı inceliyor.

Ütopya ve distopya kavramlarına 
tarihsel bir ilgi gösterildiğini söyle-
mek mümkün. Bu kitap, bu kavramla-
ra taze bir bakış getirmeyi hedefliyor. 
Geleceği bütün yönleriyle kurgulamak 

gibi iddialı bir programın çerçevesinden çıkarılan ütopya ve 
distopya, tarihselliği olan kategoriler olarak konumlandı-
rılıyor. Zaman içinde bireylerin ve toplulukların ütopik ge-
lecek kurgularını, bugünü değerlendirmenin bir yolu olarak 
nasıl kullandığını inceliyor. Ütopya ve distopyanın, olumlu 
veya olumsuz sonuçları olan iddialı toplum mühendisliği 
planları olarak değil, tasavvur biçimleri olarak, radikal de-
ğişime yönelik yaklaşımlar olarak ele alınmasını öneriyor. 
Ütopya – Distopya’yı oluşturan makaleler, 1850’lerin Güney 
Afrika’sından 1900’lerin Orta Avrupa’sının yitmiş masumi-
yetine, 1930’ların Stalin Rusya’sından 1950’lerin barışçıl 
atom enerjisi söylemlerine, modernist şehircilik anlayışından 
tüketim ütopyasına dek uzanan geniş bir yelpazeyi tarıyor.

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor
Modernite Deneyimi

Marshall Berman
Yayınevi: İletişim Yayınları

476 sayfa

Marx, Nietzsche ve çağdaşları henüz dünyanın küçük bir 
parçasının modern olduğu bir zamanda modernliği bir bütün 
olarak algıladılar. Yüz yıl sonra, modernleşme süreci dünya-
nın en uzak köşesindeki insanın bile kaçamayacağı ağını üs-
tümüze attıktan sonra ilk modernistlerden öğreneceğimiz çok 
şey var; kendi çağları değil bizim çağımız hakkında. Onların, 
gündelik hayatlarının her anında, yaşayabilmek için bütün 

Batı Uygarlığı – Ütopya ve Trajedi
George Frankl
Yayınevi: Açılım Kitap

320 sayfa

Batı uygarlığının kurucu temelleri neler? 
Batı uygarlığının insanlığa trajik sorunlar yaşatmasının 

kökeninde neden paganizm ve sekülerizm gizli? 
Batı uygarlığı, niçin sürekli olarak ütopyalar ve trajediler 

üretiyor? 
Neopaganizm ve teknopaganizmin tezahürleri ve sonuç-

ları neler? 
Batı uygarlığı, yaşadığı ve tüm dünyaya yaşattığı felsefi 

bunalımı aşabilecek mi? 
Ülkemizde Batı uygarlığına dair hâlâ baştan çıkarıcı ve 

ayartıcı efsaneler üretmeye devam ediyoruz. Oysa Batı top-
lumları bile artık Batı uygarlığını efsaneleştiren söylemleri 
çoktan terk etmiş durumdalar. 

George Frankle’ın bu kitabı, bizim Batı uygarlığına dair 
geliştirdiğimiz efsanelerin nasıl anlamsız, karşılığı olmayan 
ve içi boş “masallar” olduğunu çarpıcı ve sarsıcı bir dille 
gözler önüne seriyor.

Bu metin, Batı’da da benzerleri henüz yazılmayan bir ilk 
ve öncü metin: Frankle, psikanalizin imkânlarını ve teorik 
araçlarını Batı uygarlığının kültürel, düşünsel ve toplumsal 
soy kütüğünü çıkaran ve tartışan nefes kesici bir zihinsel yol-
culuğa çıkarıyor hepimizi. 

Ayrıca metnin dilinin akademik jargondan uzak olması, 
metnin izlenirliğini kolaylaştırıyor. 

Hem çağın ruhunun, hem de çağın ruhunu oluşturan 
kurucu temellerin soy kütüğünün kavranılması sürecinde 
Frankle’ın kitabı, ufuk ve zihin açıcı ve vazgeçilmez bir kay-
nak işlevi görecek çalışma.

güçleriyle kavramak zorunda olduk-
ları çelişkileri fark edemez olduk biz-
ler. (...) Onların bakışlarını kendimize 
mal eder, onların perspektiflerinden 
yararlanarak kendi ortamımıza yep-
yeni gözlerle bakarsak hayatlarımız-
da sandığımızdan daha fazla derinlik 
olduğunu göreceğiz. Dünyanın her 
yöresinde, bizlerinkine benzer ikilem-
lerle boğuşan insanlarla ortaklığımızı 
hissedeceğiz. Ve bu mücadelelerden 
doğan, çarpıcı zenginlik ve canlılıkta 

modernist bir kültürle, ancak kendimize mal edebilirsek mu-
azzam güç ve sağlık kaynakları barındıran bir kültürle bağ 
kurabileceğiz. Bakarsınız, böyle geriye gitmek ileri gitmek 
için bir yol olabilir. 19. yüzyılın modernizmlerini hatırlamak 
bizlere 21. yüzyılın modernizmini yaratacak görüş ve cesare-
ti verebilir. (...) Dünün modernliklerini kendimize mal etmek 
hem günümüzün modernliklerine yönelik bir eleştiri hem de 
yarının ve ertesi günün modernliklerine –ve modern insanla-
ra– bir inanç tazeleme olabilir.

Körleşme

Elias Canetti
Yayınevi: Sel Yayıncılık

565 sayfa

Dünya edebiyatının başyapıtla-
rından biri olduğu tartışmasız kabul 
edilen Körleşme, Almanya’da ede-
biyatın, politikanın kirli gölgeleri al-
tında yitip gitmeye yüz tuttuğu bir 
dönemde yazılmıştır. Ancak, Elias 
Canetti kurguladığı zaman ve mekân, 
kullandığı dil ve üslup, karakterlerin-
deki soyutlamanın isabetliliği ve bun-
ları aktarmadaki başarısı sayesinde sı-

nırları aşmış, evrenselliğin en üst boyutlarına ulaşmıştır. 
Çoktandır kendi fildişi kulesine çekilmiş bir aydının traje-
disinde cisimleşen Körleşme, insanoğlunun kendi eliyle 
kurduğu, sonra da kendisine yabancılaşmış, düşman ke-
silmiş bulduğu dış çevreyi, son derece özgün bir biçimde 
ve en uçta sayılabilecek araçlarla tasvir etmeyi başarıyor. 
İnsanın gerçeklik karşısında ne ölçüde körleşebileceğini, her 
dönemde ve her toplumda rastlanabilen “aymaz” aydın ka-
rakterinde ustalıkla yansıtan Canetti, düşünce ile gerçeklik 
arasındaki kopuşun hikâyesini anlatırken yarattığı dehşet at-
mosferiyle okuru derinden sarsıyor.
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The Matrix Trilogy: The Matrix
Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski 

Yapım Yılı: 1999
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 16 dakika

Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson (Keanu Reeves), 
gecelerini “Neo” adı altında program kırarak ve Matrix’i araştırarak ge-
çirir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı 
dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyon olduğu gerçeğini 
öğrendikten sonra oradan kurtarılır ve Morpheus’un önderliğindeki ekibe 
katılır. Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simülasyona tekrar 
girerek Matrix’in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma nedenini öğrene-
rek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır.

Metropolis
Yönetmen: Fritz Lang 

Yapım Yılı: 1927
Tür: Dram, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 33 dakika

Metropolis, sadece döneminin değil, 
tüm zamanların en üstün bilim kurgu 
yapıtlarından biridir. Endüstrileşme 
çağının etkisini hissettirdiği bir dö-
nemde, Lang’ın gelecek tasarımı da 
bundan payını alır. İnsanlar ikiye ay-
rılmıştır: Yeraltında makinelerle bir-
likte yaşayan sınıf ve yukarıda daha 
konforlu bir yaşam süren yönetici 
sınıf. Lang, bölünmüş toplumsal ya-
pıyı, insanı bir aşktan yola çıkarak, 
uzlaştırmaya çalışır. Dönemine göre 
mükemmel sayılabilecek bir şehir 
tasarımı vardır filmde ve kendisin-
den sonra gelen bütün bilim kurgu 
filmlerini etkilemiştir. Özellikle, fil-
min genel atmosferinden uzak, naif 
sonuyla eleştiriler almış olsa da, bu 
durum kesinlikle filme gölge düşür-
mez. Bilim kurgu sinemasının, bilimsel yönünün en büyük 
keşiflerinden biridir.

A Clockwork Orange 
(Otomatik Portakal)

Yönetmen: Stanley Kubrick
Yapım Yılı: 1971

Tür: Suç, Dram, Bilim Kurgu
Süre: 2 saat 16 dakika

Tarihi belirsiz, apokaliptik bir gelecekte, şiddet günlük ya-
şamın bir parçası haline gelmiştir. Uyuşturucu, hırsızlık, te-
cavüz ve cinayete dayalı bir eğlence anlayışının hükmettiği 
gençlerden biri, suçüstü yakalandığında arkadaşları tarafın-
dan yüzüstü bırakılır ve hapse girer. Hapisten çıkmak için her 
şeyi göze alan Alex, hükümetin suçluları “topluma kazandır-
mak” amaçlı tedavi araştırmalarında denek olmayı kabul eder. 
Toplumsal yaşam içinde bireyin konumunu ve özgür 
iradenin dokunulmazlığını, insanı insan yapan özel-
liklere hükümet müdahalesinin nerelere varacağını 
sorgulayan film, unutulmaz sahneleriyle, görsel, sos-
yal ve politik açılardan söyleyecek çok sözü olan, iz-
leyiciye soru işaretleri armağan eden eşsiz bir yapım.

V for Vendetta
Yönetmen: James McTeigue

Yapım Yılı: 2005
Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 12 dakika

V olarak bilinen maskeli bir adam, geleceğin totaliter rejimle 
yönetilen İngiltere’sinde korkuyla sindirilmiş halkına egemen-
liği geri verebilmek için şiddete başvuran biridir. V, İngiltere 
halkını, kendisiyle Guy Fawkes günü olan 5 Kasım’da 
Parlamento’nun çevresinde buluşmaya davet eder.
Faşist bir düzenin egemen olduğu Büyük Britanya’da, çağ 
ötesi bir olay gelişir. “V” olarak bilinen bir özgürlük savaş-
çısı baskıcı topluma karşı savaşmak için terörist taktiklerini 
kullanmaktadır. V, gizli polisten genç bir kadını kurtarır ve bu 
kadın beklenmedik bir şekilde onun müttefiki olacaktır.

Ütopik Filmhane
Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Twelve Monkeys
(12 Maymun)

Yönetmen: Terry Gilliam
Yapım Yılı: 1995

Tür: Gizem, Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 2 saat 09 dakika

1997’de ortaya çıkan bir virüs, 5 
milyar insanın ölümüne yol açar. 
Çok az sayıda insan, yer altına çe-
kilip virüsten korunmayı başarır. 
Kurtulanlar, çözüm bulabilmek 
için bir zaman makinesi gelişti-
rirler. Henüz test aşamasında olan 
cihazı kullanmak üzere, mahkûm-
lardan James Cole’u seçerler. 
Cole, ilk denemesinde yanlış bir ta-
rihe gider. Başarılı olan ikinci dene-
mesi sonucunda, kendisini 1990’da 
bir akıl hastanesinde bulur. Burada 
psikiyatrist Kathryn Railly ve çıl-

gın oda arkadaşı Jeffrey Goines ile tanışır. Goines’un virüsün 
yayılmasında kilit rol oynadığından şüphelenen Cole, tekrar 
zaman yolculuğu yaparak birkaç yıl ileri gider. Ona inanma-
ya başlayan Dr. Railly’nin de yardımıyla Goines’un bu virüsü 
yaymasını engellemeye çalışan Cole, kendisini karmaşık olay-
ların içinde bulur.

Dark City
(Gizemli Şehir)

Yönetmen: Alex Proyas 
Yapım Yılı: 1998

Tür: Gizem, Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 1 saat 40 dakika

John Murdoch tuhaf bir otel oda-
sında gözünü açar ve vahşice iş-
lenmiş bir dizi cinayetin zanlısı 
olarak arandığını öğrenir. Esas 
sorun hiçbir şey hatırlamıyor ol-
masıdır. Peşinde sadece polis de-
ğil, gizemli yabancılar da vardır. 
Murdoch kaçarken bir yandan da 
kişiliğindeki karmaşık bir sırrı 
çözmeye uğraşır. Ancak bazı sır-
lar ölümcül olabilir. Yönetmen 
Alex Proyas’ın bilimkurguya yeni 
bir boyut kazandıran filmi.

Children of Men 
(Son Umut)

Yönetmen: Alfonso Cuarón
Yapım Yılı: 2006

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 1 saat 49 dakika

Dünya, 2027: Gelecek 
için umut gittikçe öne-
mini kaybeden bir kay-
nak oluyor. Son doğan 
bebeğin üzerinden nere-
deyse 19 yıl geçmiş ve 
açıklanamayan evrensel 
çocuksuzluk her geçen 
yıl beşeriyet sınırlarını, 
gelecekteki tüm hak-
larından vazgeçirmeye 
yaklaştırmıştır. Ülkelerin 
politik düzenlerini de 
etkileyen bir şekilde de-
ğişimler yaşanmasına 
neden olan bu durum, 
kendini olayların akı-
şına bırakarak çöküşe giden insanların yanında, bu durumun 
nedenlerini bulmaya çalışan mücadeleci insanları da yaratır. 
Büyük Britanya, benimsediği askeri emperyalist yönetimi ile 
sınırları içinde herhangi bir kargaşa çıkmasını önleyen, bu ne-
denle de huzurun hala hüküm sürdüğü bir coğrafyadır. Buna 
karşılık, sınırlarında, bu ülkeye giriş yapmak isteyen bir dolu 
mültecinin dramı yaşanmaktadır. Theo, tüm bu olaylardan 
kendini soyutlamış bir şekilde, geçmiş yaşantısının eylemci 
yapısına ters, büyük bir hiçliğin içinde yaşamaktadır. Artık 
eski bir eylemciden bir bürokrata dönüşmüştür. Fakat bir gün 
kaçırılarak kendisini, eski silah arkadaşı ve sevgilisi Julian’ın 
önünde bulur. Julian, mülteci hakları için mücadele eden giz-
li bir örgütün başıdır ve Theo’dan, bu mültecilerden biri olan 
Kee’nin tehlikesizce yurt dışına çıkabilmesi için gerekli olan 
kâğıtları sağlamasını ister. Yardım teklifini kabul edip Kee ile 
birlikte yola çıkan Theo’nun, onun aslında bütün dünya için 
ne kadar önemli bir kişi olduğunu anlaması hiç de uzun zaman 
almayacaktır.

1984
Yönetmen: Michael Radford

Yapım Yılı: 1984
Tür: Dram, Bilim Kurgu

Süre: 1 saat 53 dakika

III. Dünya Savaşı sonrası dünyanın düzeni değişmiştir. 1984 
yılında Londra artık Okyanusya isimli polis devletinin başken-
tidir. Faşist hükümetin Gerçek Bakanlığı için çalışan bürokrat-
lardan biri olan Winston Smith’in görevi, farkında olmasa da 
tarihi gerçekleri saptırmaktır. Sıkı bir partili olan Smith, her 
şeyin yalan üzerine kurulu olduğunu öğrendiğinde kendisini 
sorgulamaya başlar. Bakanlıkta çalışan Julia ile tanışıp âşık 
olduğunda Aşk Bakanlığı’nın bile normal olduğu bu dünya 
Smith için daha da karışık hale gelecektir.

Blade Runner
(Ölüm Takibi)

Yönetmen: Ridley Scott
Yapım Yılı: 1982

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 1 saat 57 dakika

Rick Deckard bir Blade Runner’dır, yani kaçak Replikant’ları 
(yapay insan/android) avlayan bir polis. 
Artık kovalamacadan sıkıldığı için ayrılmayı düşündüğü bir 
sırada, çaldıkları bir uzay gemisiyle dünyaya 5 Replikant’ın 
geldiğini öğrenir. Uzaydaki bir madende çalışan androidler, 
kaçıp dünyada rehine almışlardır. Milyonlarca insanın yaşa-
dığı dev bir şehirde bu 5 kaçağı bulmak zorundadır. Kaçanları 
ararken, anroid’lerle insanları birbirinden ayırmak zorundadır. 
Aramaları sırasında kopya insanları, yani androidleri yapan 
şirket Tyrell Corporation hakkında gizli bilgiler elde eder. 
Görsel olarak muhteşem, yoğun aksiyon sahnelerine sahip ve 
yapımından bu yana güçlü bir etkiye sahip filmin devamı 24 
yıl sonra çekildi.

Blade Runner 2049
(Blade runner 2049: Bıçak Sırtı)

Yönetmen: Denis Villeneuve
Yapım Yılı: 2006

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gizem
Süre: 2 saat 44 dakika

İlk filmin olaylarının üstünden 30 yıldan fazla zaman geçmiş-
ken, Los Angeles Polis Departmanı’nda görev yapan Memur 
K insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile 
getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleye-
bilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard’ı bulup ondan bazı 
sorularına yanıt alması şarttır.
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I, Robot
(Ben, Robot)

Yönetmen: Alex Proyas
Yapım Yılı: 2004

Tür: Dram, Aksiyon, Suç
Süre: 1 saat 55 dakika

Üç Robot Yasası: Kural 1: Bir ro-
bot asla bir insana zarar vermez 
ya da bir insanın zarar görmesine 
izin vermez. Kural 2: Bir robot 
insanlara mutlaka ve her koşulda 
itaat etmelidir. Kural 3: Bir ro-
bot birinci ve ikinci kurala karşı 
gelmemek kaydı ile varlığını 
muhafaza etmekten sorumludur. 
2035 yılına gelindiğinde robotlar 
artık gündelik yaşamın ayrılmaz 
bir parçası haline gelmişlerdir. 
İnsanların robotlara olan güve-
ni tamdır. Bir kişi hariç: Hafif 
paranoyak bir dedektif olan Del 
Spooner işlenen bir suçun robotlar tarafından yapıldığını 
düşünmektedir.

Brazil
Yönetmen: Terry Gilliam

Yapım Yılı: 1985
Tür: Dram, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 12 dakika

Geleceğin tuhaf ve gereksiz derecede karmaşık, fütüristik dün-
yasındayız. Devlet memuru Sam Lowry, etrafını saran bu bü-
rokrasi ve teknoloji cenderesinden bunalmış bir istatistikçidir. 
Kaçışı ve sükûneti, kendisini her şeyden izole ettiği hayallerde 
bulur. Rüyalarında sürekli olarak aynı kadını kurtardığını gö-
rür. Sam’in yaşadığı gerçek dünyayı ise, her şeyi görüp kontrol 
eden bir bilgisayar idare et-
mektedir. Jill Layton isimli 
genç kadın terörist olmakla 
suçlandığında, düzenli ola-
rak hata kontrolleri yap-
makta olan Sam bunda bir 
yanlışlık olduğunu fark eder 
ve Jill ile tanıştığında onun, 
rüyalarında kurtarıp durdu-
ğu kız olduğunu anlar.

Minority Report
(Azınlık Raporu)

Yönetmen: Steven Speilberg
Yapım Yılı: 2002

Tür: Aksiyon, Macera, Suç
Süre: 2 saat 25 dakika

 
Ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in bir kısa öyküsün-
den sinemaya uyarlanan film. Yıl 2045. Bir zamanlar cinayet 
oranında birinci sırada olan Washington şehri artık suç oranı-

nın en düşük olduğu şehir olmuştur. Bunun 
sebebi, polis teşkilatının cinayetleri işlen-
meden önce tespit etme yeteneğine sahip 
“precog”lar kullanması ve böyle cinayet 
gerçekleşmeden önce müdahale ederek su-
çun önlemesidir. Departmanın en önemli 
dedektifi olan John Anderton, kendi oğlu 
da yıllar önce cinayete kurban gittiği için 
kendisini katilleri suçu işlemeden önce ya-
kalamaya adamıştır. Rutin günlerden birin-
de, Anderton kendisinin katil zanlısı olarak 
görüldüğünü fark eder. İçinde bulunduğu 
sistemin kurbanı olduğunu anlar ve peşin-
deki polislerden kaçarak kendisine komplo 
düzenleyeni bulmak için harekete geçer.

Alphaville
Yönetmen: Jean-Luc Godard

Yapım Yılı: 1965
Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gizem

Süre: 1 saat 39 dakika

Amerikalı özel dedektif Lemmy Caution, başka bir gezegen-
deki baskıyla yönetilen bir ülkenin başkenti Alphaville’e ge-
lir. Amacı ülkenin başkanına suikast düzenlemektir. Alpha 60 
isimli başkan aslında insan benzeri bir robottan başka bir şey 
değildir. Ne var ki Lemmy olaylar esnasında çekici bir kadın 
olan Natacha’yla tanışıp âşık olur. Güze kadın, Alpha 60’ı ta-
sarlayan bilim adamının kızıdır. Dolayısıyla Lemmy’nin göre-
vinin önündeki en büyük engel 
bu kızla yaşadığı ilişki haline 
gelir. Yeni Dalga’nın öncüle-
rinden olan yönetmen Godard, 
adeta eski Fransız avantür film-
lerinden ödünç aldığı karakter-
leri ve karanlık film atmosferi 
ile tüm özel efektlerden arın-
mış deneysel bir bilim kurguya 
/ film-noir’a imza atıyor.

Gattaca
Yönetmen: Andrew Niccol

Yapım Yılı: 1997
Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

Süre: 1 saat 46 dakika

21. yüzyılda genetik mühendisliği çok 
gelişmiş ve bilimsel olarak kusursuz in-
sanlar yaratılmaktadır. Özel pozisyon-
lar için yetiştirilen bu yeni süper insan 
ırkı yüzünden, normal yollardan dün-
yaya gelmiş insanlar işsiz kalmakta ve 
ikinci plana itilmektedir. Onlardan biri 
olan astronot adayı Vincent, Gattaca 
şirketinde ancak temizlikçi olarak iş 
bulabilecekken, komadaki bir atletin 
kan örneklerini ve kimliğini alarak iyi 
bir pozisyonda işe girer. Fakat şirkette 
işlenen bir cinayet, olayı araştıran de-
dektifin dikkatini Vincent’ın üzerinde 
yoğunlaştırmasına sebep olacaktır.

Equilibrium
(Denge)

Yönetmen: Kurt Wimmer
Yapım Yılı: 2002

Tür: Dram, Aksiyon, Bilim Kurgu
Süre: 1 saat 47 dakika

Üçüncü Dünya Savaşı’nın yaralarını zor da olsa sarmayı 
başarabilmiş yakın geleceğin dünyasındayız. Savaşın trav-
masını üzerinden atamamış olan hâkim totaliter sistem, 
barışı korumak adına insanların duygularını baskı altına 
almaktadır. Sanatsal nesneler bulundurmak veya sanatla il-
gilenmek yasaktır. Duyguları tetikleyecek hareketler ya da 
açığa vuracak davranışların cezası çok büyüktür. Üst dü-
zey bir güvenlik elemanı olan Rahip John Preston kurallara 

karşı gelenleri bulup yok etmekle görevlendirilmiştir. 
Biçimsel olarak Matrix’e, öyküsü ile de Fahrenheit 451’e 
yakın olan film, distopik bilimkurgu filmleri arasında ışıl 
ışıl parlıyor.

Surrogates
(Suretler)

Yönetmen: Jonathan Mostow
Yapım Yılı: 2009

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 1 saat 29 dakika

FBI ajanları bir üniversite öğrencisinin gizemli 
cinayetini araştırmaktadır. Bu öğrenci insanların 
kendilerinin kusursuz robot versiyonlarını sahip 
olmalarını sağlayan yüksek teknoloji ürünü su-
ret olgusunun yaratıcısı olan kişiyle bağlantılıdır. 
Sağlıklı, iyi görünümlü ve uzaktan kumandalı ma-
kineler olan suretler, insanların yerini almakta ve 
böylece insanların evlerinin rahat ve güvenli orta-
mından çıkmadan dışarıdaki hayatı yaşamalarına 
imkân tanımaktadır. Cinayet 
beraberinde cevap arayışını 
getirir: Maskelerle dolu bir 
dünyada kim gerçektir ve 
kime güvenebilirsiniz?

Fahrenheit 451
Yönetmen: François 

Truffaut
Yapım Yılı: 1966

Tür: Dram, Bilim Kurgu
Süre: 1 saat 52 dakika

Kitapsız bir dünya düşünebiliyor musunuz? Kitapların varlı-
ğını, bütünlüğünü ve iktidarını sürdürebilmek için en birincil 
tehdit olarak gören Devlet, öncelikli savaşını ülkedeki bütün 
kitapların yakılarak yok edilmesine vermiştir. İtfaiye teşki-
latında çalışan ve görevi bulunan kitapların derhal yakılarak 
imha edilmesi olan itfaiyecilerden Guy Montag, toplumun bü-
tün üyelerinin hayatlarındaki boşluğu ve farkında olmadıkları 

mutsuzluklarını doyurabilmek 
için hap içerek hayatta kalmaya 
çalıştıkları bir ortamda kendisi-
ni son derece yalnız hissetmek-
tedir. Sistem tarafından beyni 
kitapların zararları ile doldu-
rulmuş olan Guy, tam bir kitap 
âşığı ve dolayısı ile de sistem 
muhalifi bir kıza âşık olunca 
hayatındaki tüm dengeler ye-
rinden oynayacaktır.
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The Island
(Ada)

Yönetmen: Michael Bay
Yapım Yılı: 2005

Tür: Aksiyon, Macera, Gizem
Süre: 2 saat 16 dakika

Lincoln Six Eco ve Jordan Two-Delta 
görünüşe göre ütopik ama dışa kapalı bir 
tesiste yaşamaktadırlar. Dikkatle kontrol 
edilen bu ortamın tüm diğer sakinleri 
gibi, onlar da ‘Ada’ ya gönderilmek için 
seçilmeyi umuyorlardır; söylentiye göre 
burası gezegendeki son kirletilmemiş 
bölgedir. Ama aslında kendilerinin birer 
klon olduklarını ve ölmelerinin yaşam-
larından daha değerli olduğunu keşfet-
tiklerinde cüretkar bir kaçış planlarlar. 
Bilmedikleri bir ortamda, bir zamanlar 
yuvaları olan kurumun sinsi güçleri ta-
rafından amansızca takip edilen Lincoln 
ve Jordan, Ada hakkındaki gerçeği orta-
ya çıkarmak ve geride kalanları kurtar-
mak için hayatlarını riske atarlar.

District 9
(Yasak Bölge 9)

Yönetmen: Neill Blomkamp
Yapım Yılı: 2009

Tür: Gerilim, Bilim Kurgu
Süre: 1 saat 52 dakika

Dünya dışı varlıkların dünyamızı mecburi ziyareti temalı film. 
Uzaylılarla temas üzerine çekilmiş filmlerin hepsinden ay-
rılan yönü ise şehrin üzerinde uzay gemileri bilinmeyen bir 
nedenle arızalanıp kalan uzaylıların gemiden indirilip, ken-
dileri için kurulan bir mülteci kampına toplanması. Bundan 
sonrası uzaylılara fahiş fiyatla gıda 
pazarlayıp karşılığında silah satın alan 
Nijeryalılardan tutun da uzaylıların sa-
dece silah teknolojisinin peşinde olan 
silah şirketine, halkın uzaylılara karşı 
olan tepkileri sonrası uzaylılara yeni 
kurulan mülteci kampı için nakil belge-
lerini imzalatmaya çalışan bürokratlara 
kadar biraz Afrika biraz da insanlık dra-
mı. Alışılmadık bir tema üzerinden bir 
siyasi hiciv ya da kara mizah örneği.

The Road
(Yol)

Yönetmen: John Hillcoat
Yapım Yılı: 2009

Tür: Dram, Aksiyon
Süre: 1 saat 51 dakika

Çok uzak olmayan bir gelecekte, bü-
yük depremlerle başlayan felaketler 
iklimi değiştirmiş, güneş kalın gri 
bulutların ardında görünmez olmuş, 
buna bağlı olarak bitki ve bitkileri 
yiyerek beslenen hayvanların sonu 
gelmiştir. İnsanlığın tükenişi ise 
yavaş ve ıstıraplı bir can çekişme 
şeklinde olmakta, sona kalanların 
dünyasında yamyamlıkla şiddetle-
nen korkunç bir terör hüküm sür-
mektedir. Bu distopyanın ortasında 
bir adam ve oğlu “iyi insanlar”ın ya-
şadığı güney sahiline ulaşmak için 

yola çıkarlar.

A.I. Artificial Intelligence 
(Yapay Zekâ)

Yönetmen: Steven Spielberg
Yapım Yılı: 2001

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram
Süre: 2 saat 26 dakika

Belirsiz bir gelecekte insanoğlu, dünyanın 
çoğunun sular altında kaldığı bir yeryü-
zünde yaşamaya çalışırken, teknolojinin 
nimetlerinden yararlanarak hayatlarını 
kolaylaştırmak amacıyla yapay zekâlı ro-
botlar üretir. David, madde ve mana olarak 
tam bir insan gibi donatılmış bir robottur. 
Sevmeye programlanmış olan ilk çocuk 
robot David, o sırada hasta olmasından 
dolayı tedavisi bulunana kadar çocukları 
dondurulmuş bir aile tarafından deneme 
süreci olarak evlat edinilir. David, yaşadığı 
aile ortamında evlatlığın gerektirdiği sevgi 
ve bakımı kapsayarak giderek çiftin çocuk-
ları haline gelmesine rağmen, umulmadık 
olaylar Robot David için hayatı imkânsız 
bir duruma sokar.

A Scanner Darkly
(Karanlığı Taramak)

Yönetmen: Richard Linklater
Yapım Yılı: 2006

Tür: Animasyon, Suç, Dram
Süre: 1 saat 40 dakika

 
Yakın gelecekte totaliter bir toplumda yer 
altı dedektifi olan Bob Arctor, küçük ölçekli 
bir grup uyuşturucu kullanıcısı ile birlik-
te çalışmaktadır. Substance D adlı beyine 
hasar veren bir uyuşturucu türünün esas 
büyük mümessiline ulaşmaya çalışırlar. 
Bob’un görevi New Path Şirketi’nin des-
teği ile yürümektedir. Bob, kendi kimliğini 
yitirmeye başlayıp da şizofrenik davranış-
larda bulundukça zihin koşullarının test 
edileceği bir takım kontrollere girer. Ortada 
aynı kişiye ait farklı kimlikler dolaşmak-
tadır. Film, efsanevi bilim kurgu yazarı 
Philip K. Dick’in romanından uyarlandı.  

Oblivion
(Unutulma)

Yönetmen: Joseph Kosinski
Yapım Yılı: 2013

Tür: Aksiyon, Macera, Gizem
Süre: 2 saat 04 dakika

Geleceğin dünyasında bir adamın geçmişle yüzleşmesi, in-
sanlığı kurtarmak için mücadele ederken onu kurtuluş ve ke-
şif yolculuğuna sürükleyecektir. Jack Harper dünya üzerinde 
geride kalan birkaç insansız uçak tamircisinden biridir. Scavs 
olarak bilinen korkunç bir tehditle yıllar boyu süren bir savaşın 
ardından hayati kaynakları çıkarma görevinin bir parçası olan 
Jack, üzerine düşen sorumluluğu neredeyse bitirmek üzeredir. 
Yeryüzünden kilometrelerce yukarıda yaşayan ve gezinen Jack 

düşmüş bir uzay 
aracından güzel bir 
yabancıyı kurtarır. 
Kadının yeryüzüne 
gelişi bildiği her şeyi 
sorgulamasına ve in-
sanoğlunun kaderini 
belirlemesine neden 
olacak bir dizi olayı 
tetikler.
 

Bicentennial Man
(İki Yüzyıllık Adam)

Yönetmen: Chris Columbus
Yapım Yılı: 1999

Tür: Komedi, Bilim Kurgu, Gizem
Süre: 2 saat 12 dakika

Film, insan olmak isteyen, duyguları gelişen bir robotun iki 
yüzyıl süren hikâyesini anlatıyor.
Richard Martin, ailesi için yeni bir robot satın alır. Bu robot 
sıradan bir robot değildir. İş yaparken öğrenmekte ve kendi 
kendini eğitmektedir. Richard’a “baba”, karısına “anne”, bü-
yük kızı Grace’e “abla” ve küçük kızı Amanda’ya da “hanım” 
diye hitap etmektedir. Amanda ona Andrew deyince de adını 
almış olur. Andrew ev işlerinin hepsini üstlenmiş ve büyük bir 
titizlikle yapmaktadır. Abla ona pek önem vermemekte, ama 
küçük hanım ise ondan biraz korkmaktadır. Robot kanununun 
ilk maddesi “robotlar insanlara zarar veremez ve onlara zarar 
verecek işleri yapmazlar”, der. İkincisi ise “robotlar insanlar-
dan aldıkları tüm emirleri 
yerine getirir ancak insan-
lara zarar verecek emirle-
re uymazlar”, der. Baba, 
robota ailenin bir ferdi 
gibi davranılmasını iste-
yince Andrew’da birtakım 
değişiklikler görülmeye 
başlar. İnsan gibi davran-
ması onları çok şaşırtır. 
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In Time
(Zamana Karşı)

Yönetmen: Andrew Niccol
Yapım Yılı: 2011

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 1 saat 49 dakika

Yakın bir gelecekte genetik alanındaki gelişmeler sayesinde 
insanların yaşlanması 25 yaşında durdurulur ve insanlar eğer 
yeterli zamanları olursa teorik olarak sonsuza kadar yaşaya-

bilirler. Çünkü bu gelecekte paranın 
yerini zaman almıştır.
Will Salas bir hata sonucu cinayetten 
hüküm giyer ve hapishaneden kurtul-
mak için tek şansı, zamanın gerçek 
anlamıyla para değerinde olduğu, 
zenginlerin sonsuza kadar genç ka-
larak yaşayıp, fakir ve güçsüz olan-
ların ise bir gün daha hayatta kala-
bilmek adına zaman dilenip, ödünç 
alıp, bazen de çaldığı bu sistemi 
çökertmektir.
Zamanın gerçek anlamıyla para de-
ğerinde olduğu, zenginlerin sonsuza 
kadar genç kalarak yaşayıp, fakir ve 
güçsüz olanların ise bir gün daha ha-
yatta kalabilmek adına zaman dilene-
rek ödünç aldığı, bazen de çaldığı bir 

sistemde geçen filmin sahneleri günümüzde karnını doyurma 
kaygısı için cebelleşip yaşamaya çalışan yirmi birinci yüzyıl 
insanını anımsatıyor. Bu yönü ile de kapitalizme bol bol gön-
derme yapıyor. In Time, sadece bir bilim kurgu distopyası de-
ğil, bunun ötesinde kendine ait felsefesi olan bir film.

Blindness
(Körlük)

Yönetmen: Fernando Meirelles
Yapım Yılı: 2008

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gizem
Süre: 2 saat 01 dakika

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, araba-
sının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen 
bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz 
bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, 
hatta bütün ülkeye yayılır. Ne 
yönetim kalır ülkede, ne de dü-
zen; bütün körler karantinaya 
alınır. Hayal bile edilemeyecek 
bir kaos, pislik, açlık ve zorba-
lık hüküm sürmektedir artık. 
Yaşam durmuştur, insanların tek 
çabası, ne pahasına olursa olsun 
hayatta kalmaktır. Aralarında, 
bütün kentte gözleri gören tek 
kişi olan ve gruptakilere reh-
berlik eden bir kadın da var-
dır. Film, “what if” (olursa ne 
olur?) kavramından yola çıkan 
Saramago’nun, insanın karan-
lık yüzünün simgesini, müthiş 
bir gözlem gücüyle betimlediği 
Körlük adlı romanından sine-
maya uyarlandı.

The Handmaid’s Tale
(Damızlık Kızın Öyküsü - TV dizisi)

Yapım Yılı: 2017
Tür: Dram, Bilim Kurgu
Süre: 45 dakika / bölüm

Distopik bir gelecekte, bir kadın köktenci bir teokratik dikta-
törlük altında bir cariye olarak yaşamaya zorlanır. Margaret 
Atwood’un başyapıt niteliğindeki feminist distopyası 
Damızlık Kızın Öyküsü, bütün distopyalar gibi geleceğe dair 
bir paranoyayı değil, içinde yaşadığımız gerçeğin ta kendisini 
dile getiriyor. Erkek egemen muhafazakâr bir rejimin üremey-
le sınırlandırdığı, mahrem örtülerin  ardına gizlediği kadın be-
denleriyle bize aşina gelen bir gerçeğin…

Paylaşımların, belirli bir niteliğe ulaşabilmesi için bazı ricalarımız olacaktır.

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu 
Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile 
çelişmemelidir. Buna göre: “Vakfımızın 
amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı 
yapmaksızın, aydınlanma amaçlı “Sürekli 
Bilgi Topluluğu” oluşturmak, aydınlanma-
yı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğ-
rultusunda, farklı kültürler ile insanlık uy-
garlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele 
almak, incelemek, eleştirmek ve yorumla-
mak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan 
ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürler-
de yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin 
kurulmasını ve böylece düşünce yönetimi-
nin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlev-
sel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve top-
lumun kendisini yeniden üretebilme ve ger-
çekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır.”

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından 
uygun bulunabilmesi için her bir yazının 
kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü 
olmalıdır. Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan 
makalelere de yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşu-
yorsa bu alıntıların referanslarının veril-
mesi gerekmektedir. Referans verilmeyen 
göndermeler yazının niteliğine zarar vere-
ceğinden bu konunun hassasiyeti nitelikli 
bir paylaşım için çok önemlidir. Bu neden-
le yazarın kendi görüşünü bildirdiği alanlar 
dışındaki bilgiler referanslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın 
sorumluluğunda olsa da, bunları yayınla-
yan olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 
görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 
Paylaşımlar belirli bir partinin siyasi pro-
pagandasını içermemeli ve karşıt görüş-
leri aşağılamamalıdır. Bültende yapılacak 
paylaşımlarda hakaret içerikli ve suç teş-
kil edebilecek ifadelerin kullanılmaması 
gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir ak-
tarım olmaması adına yazıların “Microsoft 
Word” programında hazırlanıp bize iletil-
mesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler 
başka bir dergi veya mecrada yayımlan-
mış olabilir. Bu paylaşımlar yayınlandığı 
mecranın bilgisi ile birlikte paylaşılmalıdır. 
Makalenin bültenimize gönderilmiş olma-
sı, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına 
gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun 
tespit edilememiş olması Yayın Kurulu’nu 
bağlamamaktadır. Bu gibi paylaşımlar doğ-
rudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı 
bulunan makalelerin ilgili düzenlemeleri 
yazarın kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmeli-
dir. Gecikmeli olarak ulaşan paylaşım-
lara tematik olmayan ara bültenlerde yer 
verilecektir.

Düşünüyorum Dergisi

Yayın İlkeleri
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