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Özet: Edebiyat, toplumsal hayatı birçok yönüyle yansıtan sosyolojik bir olgudur. Bu bakımdan
en çok öne çıkan edebi tür olan romanlar, yazıldıkları dönemde var olan toplumsal yaşam hak-
kındaki algıları yansıtmaları bakımından önemli bir sosyolojik veri sağlarlar. Batı edebiyatı ve
romanları içinde gelişen bir alt tür olarak ütopya yazımı, mevcut toplum yapısına bir tepki ve
ona alternatif olarak geliştirilen bir ideal toplum önerisidir. Ütopyalar, ideal topluma varma yo-
lunda çoğunlukla muhalif ideolojik teorileri toplumsal pratiğe yansıtma hayalleri durumunday-
dılar. Ancak iktidara gelen ideolojik yönetimlerin özellikle 20. Yüzyılda yaşattığı hayal kırıklı-
ğı, ütopya yazımının sonunu getirmiş ve sosyalist toplumu yeren “1984” ve kapitalist toplumu
yeren “Fahrenheit 451” gibi distopyaları ortaya çıkarmıştır.
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The Dead-end of Utopic Searchings in Western Literature

Abstract: Literature is a social phenomenon picturing social life in many ways. In this regard, Novels
which are the most prominent literary genre, provide important social data as they pictured percepti-
ons regarding the social life at the time when they were written. Utopian writing, growing as a sub-
genre in the western literature and novels, is an idealogical suggestion which has developed as a reac-
tion and alternative against existing social structure. Utopias most used to aim at carrying opposing
idealogical theories to social practice in order to form a way to the ideal society. But, The disappoint-
ment in the 20th century caused by idealogical methods which came to the office, has put an end to uto-
pian writing and has led to dystopias like ''1984'' harshly criticizing socialist society and ''Fahrenhe-
it 1451'' harshly criticizing capitalist society.
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Tüm sa nat dal la rı gi bi ede bi yat da sos yo lo jik bir ol gu dur ve ede bî eser ler
bi ze ya zıl dık la rı dö ne min sos yal du yar lı lık la rı hak kın da fi kir ve rir ler.

Ede bi yat çı ya zar; için de yaşa dı ğı top lu mun sos yal iliş ki le ri, ik ti sa di fa ali yet -
le ri, de ğer yar gı la rı, fi kir tar tış ma la rı, umut la rı, kor ku la rı vb ko nu lar da ay -
na sı olur. Bu du ru mu ro man, hi kâ ye, de ne me, ma ka le, bi yog ra fi gi bi düz ya -
zı tür le ri nin ya nı sı ra şi ir tür le rin de de gö re bil mek müm kün dür.

Ede bi tür le rin or ta ya çı kıp ge liş me koşul la rı, sos yo lo ji nin ede bi ya ta il gi -
sin de ilk adım ola cak tır. Zi ra ede bi tür ler, in sa nı kuşa tan ta rih sel ve top lum -
sal şart lar doğ rul tu sun da or ta ya çı kıp ge lişir ler. Des tan, şi ir, ro man gi bi tür -
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le rin her bi ri ede bi yat sah ne sin de ki yer le ri ni baş ka baş ka ta rih sel koşul la rın
ve top lum sal yaşam form la rı nın ürü nü ola rak al mış lar dır.

Ay nı ede bi tü rün fark lı top lum lar ta ra fın dan be nim sen me si ni sağ la yan
koşul lar, bu top lum lar ara sın da pa ra lel lik arz eder. Ör ne ğin des tan tü rü nü
iş le yen zih ni ye tin bir kaç bin yıl ön ce si nin dün ya top lum la rın ca pay laşıl dı ğı -
nı, bu na karşın ro man tü rü nü or ta ya çı ka rıp ge liş ti ren ve dün ya ya ya yan
zih ni ye tin son bir kaç yüz yı lın dün ya sın da et kin ol du ğu nu söy le ye bi li riz.

Sö zü nü et ti ği miz pa ra lel lik, el bet te ki top lum lar ara sın da mut lak an lam -
da bi re bir ör tüş me nin ifa de si ola rak an laşıl ma ma lı dır. Ni te kim fark lı top -
lum lar ay nı ta rih sel dö nem için de or tak ede bi tür le rin ya nı sı ra fark lı ede bi
tür le re de rağ bet ede bil mek te dir ler. İki top lum için de or tak ede bi tür le re gös -
te ri len rağ be tin pa ra lel lik le re işa ret et me si gi bi fark lı ede bi tür le rin gör dü ğü
rağ bet de ay rış ma la ra işa ret ede cek tir.

Üs te lik ay nı ede bi tür de ve ri len eser le rin iş le niş şe kil le ri de top lum dan top -
lu ma de ğişik lik gös ter mek te dir. Ede bi tü rü var eden ve top lum la ra be nim se -
ten koşul lar da ha ge nel ni te lik te ve ge niş kap sam lı iken bu tür ler için de ser gi -
le nen ede bi eser ler sos yo lo jik ve ri ba kı mın dan lo kal bir de ğer ka zan mak ta dır.
Ay nı ede bi tü rün fark lı top lum lar da re vaç bu la bil me si ile bu top lum la rın or -
tak pay da la rı na ulaşı la bi lir ken, fark lı top lum lar da üre ti len ede bi eser le rin tek
tek ele alın ma sıy la bu top lum la rı ay rış tı ran ni te lik le rin far kı na va rı la bi lir. Böy -
le ce fark lı za man di lim le rin de ve ya fark lı top lum lar da üre til miş des tan ya da
ro man ör nek le ri, fark lı sos yal al gı la rın ter cü ma nı ola cak, her han gi bir des tan
ya da ro ma nın sos yo lo jik açı dan ele alı nıp in ce len me si, sa de ce onu üre ten top -
lu mun de ğer ler bü tü nü ne odak lan ma im kâ nı nı do ğu ra cak tır.

Sos yo lo ji pen ce re sin den ba kıl dı ğın da ro ma nın ede bî tür ler için de; in sa nı
top lum sal ve ta rih sel ko nu muy la ele al ma sı, sos yal ve po li tik ge liş me ler le
ya kın iliş ki için de bu lun ma sı, bi rey le rin sa de yaşam la rı nı nis pe ten ger çek çi
bi çim de yan sıt ma sı gi bi ni te lik le ri ba kı mın dan ay rı ca lık lı bir ye re sa hip ol -
du ğu nu söy le ye bi li riz. Ro man ya za rı, sos yal ha ya ta da ir al gı la yış la rı nı -de -
ne me, ma ka le gi bi tür ler de rast lan dı ğı üze re- di rek öner me ler yo luy la ak tar -
maz. Bu al gı la rı nı, ese rin de ki kah ra man la rın şah sın da ete ke mi ğe bü rün dü -
re rek oku yu cu ya da yaşat ma ya ça lışır. Ro man oku ru, an la tı lan top lum hak -
kın da uzak tan so ğuk bir bil gi alıp geç mek le kal maz, ade ta o top lu mun içi ne
gi rer ve bir ba kı ma ora da ki yaşan tıy la yüz leşir. 

Her han gi baş ka bir ede bi eser den ol du ğu gi bi bir ro man dan da sos yal ger -
çek li ği bi re bir yan sıt ma sı nı bek le ye cek de ği liz. On dan bi ze yan sı yan, el bet te ki
sa de ce ya za rı nın sos yal ger çek li ği al gı la yış bi çi mi ola cak tır. Sos yo log bu na, o
dö nem de yaşa yan en te lek tü el le rin al gı la yış la rı için den bir ör nek lem gö züy le
ba kar. Esas iti ba riy le öz nel ni te lik taşı yan bu tür den bir çok ör nek le min pa ra -
lel lik arz et me si ise so nuç ta or ta ya çı kan al gı ya nes nel bir de ğer ka ta cak tır.
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Sos yo lo ji için öne mi ne vur gu yap tı ğı mız ro ma nı üre ten ze min, bi zim ta -
rih sel ve top lum sal ge le ne ği miz de ğil dir. O, Ba tı ede bi ya tın da or ta ya çı kıp
ge lişen, son ra Ba tı cı laş may la bir lik te bi ze de ge çen bir ede bi tür dür. Ba tı in -
sa nı nın Ye ni çağ ile bir lik te içi ne düş tü ğü ve gü nü mü ze dek çı ka ma dı ğı hız lı
de ğişim/dö nüşüm sar ma lın dan do ğan sı kın tı lı ara yışın bir dışa vu ru mu dur.
Bu sar mal için de coğ ra fi keşif ler, mer kan ti lizm, rö ne sans, re form, fiz yok ra si,
sa na yi leş me, li be ra lizm, ay dın lan ma, dev rim ler, mo der nizm, mil li yet çi lik,
sos ya lizm, anarşizm, ırk çı lık, fun da men ta lizm, post mo der nizm, en for mas -
yon tek no lo ji si, kü re sel leş me gi bi bir di zi sos yal, kül tü rel, si ya sal ve eko no -
mik tec rü be var dır. Bü tün bun lar ge liş ti ri lir, öne ri lir, red de di lir, ka bul edi -
lir/et ti ri lir ve bir şe kil de uy gu la ma ya ko nur ken yaşa nan tar tış ma lar ço ğu
kez sa vaş ve kat li am lar la at başı git miş tir. Elin de kiy le mut lu ola ma yan, sü -
rek li dal dan da la ge çen ama bir tür lü um du ğu çö zü me ulaşa ma yan Ba tı in -
sa nı nın bu san cı lı ara yışı, fel se fe ci ler ve sos yal bi lim ci ler ka dar ede bi yat çı la -
rın ya zı lı me tin le rin de de baş lı ca te ma du ru mun da dır. İş te ro man, bu ara yış
için de şe kil le nen bir ede bi tür ola rak be lir miş tir. Ba tı ro ma nı nın Cer van tes’le
baş la yıp gü nü mü ze uza nan ma ce ra sı, Ba tı top lum la rı nın Ye ni çağ ve Ya kın -
çağ ta ri hi bo yun ca sür dü re gel dik le ri ara yışın adım adım ta kip çi si ol muş tur.
Do la yı sıy la bu tü rün Ba tı ede bi ya tın da ki ge lişi mi, Ba tı dün ya sın da ki kar -
maşa ve çal kan tı la rın ade ta bir ta rih çe si gi bi dir.

19. yüz yıl Ba tı Av ru pa’sın da ye tişen Bal zac, Hu go, Dic kens, Zo la gi bi ün -
lü ro man cı la rın eser le rin de Sa na yi Dev ri mi ve Fran sız ih ti la li nin ge tir di ği
sos yal çal kan tı la rı, sı nıf sal ça tış ma la rı, fik ri tar tış ma la rı yaşa rız. Puş kin, Go -
gol, Dos to yevs ki, Tols toy gi bi ya zar la rın ay nı dö nem de ver dik le ri eser ler,
Rus mo dern leş me si nin san cı la rı nı göz ler önü ne se rer. Ay nı şe kil de Ah med
Mit hat Efen di, Re ca iza de Mah mud Ek rem, Ha lid Zi ya Uşak lı gil, Reşat Nu ri
Gün te kin, Pe ya mi Sa fa gi bi ya zar la rın ro man la rın da, biz de ki ge le nek sel de -
ğer ler ile Ba tı cı laş ma iki le min den do ğan sos yal bu na lım la rı gö re bi li riz.

Bi lin di ği gi bi sos yo lo ji nin ken di si de sos yo lo jik bir olay dır ve bu bi lim, di -
ğer tüm bi lim ler den fark lı ola rak ken di si ni de in ce le me ay rı ca lı ğı na sa hip tir.1
Bu ba kım dan Ba tı’da sos yo lo ji bi li mi nin ve ro ma nın ge lişim koşul la rı nın
karşı laş tır ma lı ola rak ir de len me si, sos yo lo jik açı dan kay da de ğer bul gu la ra
ka pı aça cak tır.

Sos yo lo ji nin bir bi lim da lı ola rak Ba tı’da -özel lik le Fran sa’da- zu hur et me -
si ve ro ma nın bir ede bi tür ola rak Ba tı’da -ve yi ne Fran sa’da- in kişaf edip zir -
ve ye çık ma sı gi bi iki fark lı ge liş me nin ta rih sel açı dan ör tüş me si rast lan tı de -
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ğil dir. Zi ra bi ri sa nat/ede bi yat di ğe ri bi lim ka te go ri sin de yer al ma la rı do la -
yı sıy la öz le rin de fark lı olan ro man ve sos yo lo ji gi bi iki uğ raşı ay nı ta rih sel
dö nem ve ay nı top lum mo de li için de bu luş tu ran koşul lar or tak tır.

Ba tı me de ni ye ti nin yaşa dı ğı ve yu ka rı da te mel ya pı taş la rı nı zik ret ti ği miz
sü reç için de 19. yüz yı lın özel bir ye ri var dır. Ba tı Av ru pa ül ke le ri, bu dö nem -
de da ha ön ce eşi ne rast lan ma mış bo yut lar da bir dün ya ege men li ği ne ulaş -
mış tır.2 An cak söz ko nu su ege men li ğin da hî, mü mes sil le ri nin bi tip tü ken -
mek bil me yen iş tah ve kay gı la rı nı din dir mek için ye ter li ol ma dı ğı nı, hat ta bu
iş tah ve kay gı la rı da ha da coş tur du ğu nu söy le ye bi li riz. Ba tı lı lar, el de et tik le -
ri ege men li ği sis tem leş ti re rek hem sü rek li ha le ge tir me hem de on dan mak -
si mum ve ri mi sağ la ma ara yışı için de dir ler. Öte yan dan yaşa dık la rı de rin iç
so run ve çe liş ki ler den ile ri ge len bir çö küş psi ko lo ji si de ya ka la rı nı bı rak ma -
mak ta dır.3 Bu tab lo yu en ba riz bi çi miy le ser gi le me si ba kım dan, 1789 dev ri -
mi nin kar maşa sı nı ve Na pol yon dö ne mi nin si ya si/as ke ri başa rı la rı nı iç içe
yaşa yan Fran sa’nın özel bir ye ri var dır.4 Ni te kim sos yo lo ji nin kay na ğı ol ma
ve ro man ya zı mı nın al tın ça ğı na ön cü lük et me gö re vi de bu ül ke ye na sip ol -
muş tur. Stend hal, Bal zac, Hu go, Flau bert, Zo la, Mau pas sant gi bi le ri nin Ba tı
ro ma nı için taşı dı ğı önem, ay nı yüz yıl Fran sa’sın da boy gös te ren Sa int-Si -
mon, Com te, Le Play, Tar de, Durk he im gi bi le ri nin Ba tı sos yo lo ji si için taşı dı -
ğı öne min bir ben ze ri dir. Fran sız la rı ta ki ben di ğer Ba tı Av ru pa ulus la rı nın ve
Ba tı cı laş ma gir da bı nı se çen tüm top lum la rın dert le ri için de sos yo lo ji bir ilaç,
ro man ise bir ter cü man gö re vi üst len miş tir.

Ede bi eser le rin, pra tik te var olan sos yal yaşam la bir lik te top lu mun ge -
le ce ğe da ir umut ve kor ku la rı nı da ser gi le di ğin den söz et miş tik. Ba tı ro -
ma nı, pra tik ha yat tan du yu lan mem nu ni yet siz li ğin ve bu te mel üze rin de
ge le ce ğe da ir bes le nen umut ya da kor ku nun en uç ör nek le ri ni bi ze ütop -
ya/dis top ya eser le rin de su nar. Bu iki alt tü rün ay rım nok ta sın da ütop ya -
nın ro lü, mem nun olun ma yan mev cut du ru ma her yö nüy le al ter na tif ve
tam an la mıy la ide al ye ni bir top lum pro je si ta sar la mak tır. Ge rek kla sik
dö nem ge rek se mo dern dö nem ütop ya la rı, ya zıl dık la rı kon jonk tür de var
olan ik ti sa di, si ya si, hu ku ki, de mog ra fik, ai le vi vb. her tür den ra hat sız lı -
ğa işa ret ede rek bun la ra al ter na tif çö züm öne ri le ri ge ti rir ler. Üto pist, sun -
du ğu ha ya li top lum pro je le ri nin bir gün ge lip uy gu la ma ya ko na ca ğı na
da ir umut taşır.
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Dis top ya lar ise za ten var ol du ğu nu düşün dük le ri kö tü gi dişa tın va ra bi le -
ce ği da ha kö tü bir nok tay la il gi li kor ku ve uya rı la rın ifa de si dir ler. Ta sar la -
dık la rı top lum mo de li ni bir öne ri ola rak sun maz, ak si ne ka çı nıl ma sı ve gel -
me den ön ce ted bir alın ma sı ge re ken bir tab lo ola rak kul la nır lar. Alın ma sı nı
ge rek li gör dük le ri öne ri ler le il gi li sağ lam bir ön gö rü le ri de yok tur. Kö tü gi -
dişa tın far kı na va ra rak ge rek li ön lem le ri üret mek, bi linç li oku yu cu kit le si ne
bı ra kıl mış tır.

Ütop ya ile dis top ya ya za rı nı bir leş ti ren harç, iki si nin de mev cut du rum -
dan duy duk la rı mem nu ni yet siz lik tir. Çı kış nok ta la rı olan bu mem nu ni yet -
siz lik bir re ali te dir, in ce den in ce ye di zayn et tik le ri ge le cek ise sa de ce bir kur -
gu. İn san için geç miş yaşan mış tır, şim di yaşan mak ta dır, ge le cek ise be lir siz -
dir. Be lir siz ge le ce ğe da ir bes le di ği umut, ütop ya cı yı di ğe rin den ayır sa da bu
umut bir kı zıl el ma gi bi dir. Ütop ya cı, mut suz ol du ğu yaşam yo lun da ona
doğ ru adım at tık ça, o, ufuk çiz gi si mi sa li ken di sin den kaç mak ta, ara da ki me -
sa fe yi dai ma ko ru mak ta dır.

As lın da ütop ya ya zı mı, ede bi yat ta ki ro man tü rün den çok da ha es ki le re
da yan mak ta dır. Do la yı sıy la ilk ütop ya lar ro man tü rün de ya zıl ma mış tır. Bu
li te ra tü rün ilk ün lü ör ne ği olan Dev let, M.Ö. 4. yüz yıl da Pla ton ta ra fın dan,
me ra mı nı di ya log yo luy la di le ge ti ren, ede bi de ğe re sa hip bir fel se fi eser
ola rak ka le me alın mış tır. Ün lü fi lo zof, baş ya pı tı di ye bi le ce ği miz bu ki ta -
bın da, men su bu bu lun du ğu Ati na si te si nin olum suz luk la rın dan ha re ket le
-Spar ta si te si nin dü ze nin den de esin le ne rek- al ter na tif, ha ya li bir top lum
pro je si üret miş tir.5

Ye ni çağ Ba tı ede bi ya tın da ro man tü rü nün ge liş me si ne bağ lı ola rak ütop ya
ya zı mı da bu for ma ta uy du. Dö ne min Mo re, Ba con, Cam pa nel la gi bi ün lü üto -
pist le ri, al ter na tif top lum ha yal le ri ni coğ ra fi keşif ler den il ham ala rak de ni zaşı -
rı coğ raf ya lar üze rin den kur gu la mış lar dır. Bun la ra ait -ro man sı nı fın da de ğer -
len di re bi le ce ği miz- eser le ri, “kla sik dö nem ütop ya la rı” ola rak ad lan dı rı yo ruz.

İler le yen yüz yıl lar da vü cut bu lan Ba tı mo der niz miy le bir lik te za ma na da -
ya lı ge lişim ve iler le me kav ram la rı nın ön pla na çık ma sı, bu dö nem de ya zı lan
ütop ya lar da da karşı lık bul muş tur. Ar tık Ba tı lı lar için yer yü zün de gi di lip gö -
rül me miş, sö mü rül me miş, hâ lâ gi ze mi ni ko ru ya bi len uzak coğ raf ya lar kal ma -
mış tır ve “mo dern dö nem ütop ya la rı”na il ham ve ren şey ge le cek fik ri dir. Bu -
nu, dö ne min ün lü üto pist le ri olan Bel lamy ve Mor ris’in eser le rin de gö re bi li riz.

20. yüz yıl da tek no lo jik ge liş me le re bağ lı ola rak uza ya çı kı la bi le ce ği umu -
du nun yeşer me si, ki mi ütop ya cı la rın bi lin me yen, fark lı ve gi zem li yer ler den
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il ham al ma eği li mi ne ge ri dön me le ri ni sağ la mış, Wells gi bi le ri ide al top lum -
la rı nı uzak ge ze gen le re kur muş lar dır. Ay nı tek no lo jik ge liş me ler, Ba tı ro ma -
nın da bi lim kur gu alt tü rü nün or ta ya çık ma sı nı da be ra be rin de ge tir miş tir.

20. yüz yıl, ütop ya ya zı mı nı te pe tak lak eden bam baş ka ge liş me le re de ge -
be dir. Ba tı top lum la rın da kö le, serf, iş çi gi bi eko no mik ba kım dan za yıf sı nıf -
la rın ta rih bo yun ca ezil me si ne yol açan sos yal ada let siz lik ler, ütop ya la rın da
baş lı ca il ham kay na ğı ola gel miş ti. Pla ton’un Dev let’in den baş la ya rak 20. yüz -
yı la ka dar ya zı lan ütop ya lar ge nel de, sos yal ada let siz li ğe çö züm ola rak or -
tak mül ki ye te da ya lı, sos yal ha ya tın her ala nın da ka tı ku ral lar la iş le yen sos -
ya list bir dü zen öne ri si ge tir mek tey di ler.6 20. yüz yıl la bir lik te sos ya list dü -
zen ha yal le ri kuv ve den fii le geç me im kâ nı bul du ğun da, bun la rın ütop ya lar -
da an la tı lan dü zen ler le bağ daş ma dı ğı gö rül dü. Ka tı di sip lin al tın da tek tip -
leş ti ril miş mut lu in san lar dan ku ru lu top lum lar, ütop ya ki tap la rı nın say fa la -
rı ara sın da kal mış tı.7 İn san la rın ai le yaşam la rın dan yaşa ya cak la rı bel de le re,
kal dık la rı mes ken ler den ic ra ede cek le ri mes lek le re va rın ca ya ka dar her şey -
le ri nin -ütop ya lar da ol du ğu gi bi- gü düm len me si, on la rı mut lu et mi yor du.
Es ki den sos ya lizm ütop ya sı ka pi ta list dü ze nin olum suz luk la rın dan ka çan la -
rın ha yal le ri ni süs le yen bir sı ğı nak iken, şim di sos ya lizm pra ti ği nin or ta ya
çık ma sıy la bir lik te ütop ya cı la rın ka ça bi le ce ği bir sı ğı nak da kal ma mış ol du.
Böy le ce sos ya list top lum ütop ya la rı nın ye ri ni sos ya list top lum dis top ya la rı
al ma ya baş la dı.

Zam ya tin, Hux ley, Or well gi bi dis top ya cı lar, tıp kı mo dern dö nem ütop ya -
cı la rı gi bi ge le cek te var ola bi le cek, bi lim ve tek nik yö nün den iler le miş, ka tı di -
sip lin ci, sos ya list top lum lar kur gu la dı lar. An cak özel lik le SSCB ör ne ğin den
olum suz et ki le nen bu dis top ya cı la rın top lum la rı, ütop ya lar da be tim len di ği gi -
bi ka tı di sip lin al tın da mut lu ola ma mak ta, ak si ne ma ki ne leş ti ri le rek top lum
için de eri ti len ve ade ta ce hen nem ha ya tı yaşa yan bi rey ler den oluş mak ta dır.

Bü tün dis top ya la rın an ti-sos ya list ol duk la rı nı söy le ye me yiz. Ka pi ta list
dün ya nın muh te mel kor kunç ge le ce ği ni Brad bury gi bi us ta lık la be tim le ye bi -
len dis top ya cı lar da var dır. 

İs ter ka pi ta list is ter sos ya list top lum eleş ti ri si üze ri ne ku rul muş ol sun lar,
dis top ya la rın bir al ter na tif üret me kay gı sı taşı ma dık la rı nı, sa de ce kö tü gi dişe
işa ret et tik le ri ni da ha ön ce vur gu la mış tık. An ti-sos ya list bir dis top ya da ka pi -
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ta lizm fik ri ni gö re me ye ce ği miz gi bi an ti-ka pi ta list bir dis top ya da da sos ya -
lizm fik ri ni gö re me yiz. Dis top ya cı nın ka ram sar lı ğı o rad de ye var mış tır ki, top -
lu mu na sü rük len mek te ol du ğu uçu ru mu ta rif le ye tin mek te, on dan kur tul mak
için tu tu na bi le ce ği bir dal gös te re me mek te dir. Bel ki de onu bu ka ram sar lı ğa
iten, Ba tı me de ni ye ti nin bir bi ri ne karşıt iki dü zen öne ri si nin de in san lık için
her ba kım dan mü ref feh bir top lum oluş tur ma da ye ter siz kal dı ğı nı gör me si dir.

Ba tı me de ni ye ti nin do ğur du ğu iki karşıt sis te me, ka pi ta list ve sos ya list
top lum dü zen le ri ne eleş ti ri ma hi ye tin de -yi ne ay nı me de ni ye tin ço cuk la rın -
ca- kur gu la nan iki dis top ya baş ya pı tı nı ele ala lım. 

İn gi liz Ge or ge Or well, dis top ya ede bi ya tı nın baş ya pı tı sa ya bi le ce ği miz
ese ri 1984’te, ka pi ta liz min çar pık lık la rın dan do ğan sos ya list bir kâ bu su iş ler.
1948’den ba ka rak kur gu la dı ğı 1984 dün ya sı, üç sos ya list dev let ara sın da bö -
lüşül müş tür. Al ter na ti fi ol ma yan res mî ha ber kay nak la rın dan an laşıl dı ğı na
gö re, bu üç dev let ara sın da bi tip tü ken mek bil me yen sa vaş lar, üç lü kom bi -
nas yon için de bo yu na de ğişen it ti fak ve düş man lık lar sü rüp git mek te dir. İn -
san lar, ta nı yıp bil me dik le ri, ni çin it ti fak yap tık la rı ya da ni çin sa vaş tık la rı
hak kın da en kü çük bir fik re sa hip ol ma dık la rı di ğer dev let le re karşı -bir fut -
bol ta kı mı tu tar ca sı na coş kuy la- ken di dev let le ri ni tu tar lar. Ken di dev let le ri
Ok ya nus ya, on la rı sa de ce iki dış düş man dan de ğil, Em ma nu el Gold ste in
isim li bir ada mın ön der li ğin de ki iç düş man dan da ko ru ma id di asın da dır. Bu
iç düş man, za man za man sa vaşı lıp za man za man it ti fak ya pı lan dış düş man -
lar gi bi de ğil dir. Onun teh di di de vam lı dır ve ha liy le da ha teh li ke li dir. Yurt -
taş lar, bu adam ve ha re ke ti nin ni ce li ği ni, ni çin düş man ol du ğu nu, hat ta ger -
çek ten var olup ol ma dı ğı nı bil mez ler ama yi ne de on dan duy duk la rı kor ku -
lu nef ret le ken di dik ta tör le ri Big Brot her’a sı ğı nır lar. Düş man la ra du yu lan
nef ret ve yer li dik ta tö re du yu lan min net, her sa bah tek rar la nan si ne viz yon
des tek li tö ren ler le pe kiş ti ri lir.

Her yer de re sim le riy le ha zır ve na zır olan Big Brot her’ın ger çek ten yaşa yıp
yaşa ma dı ğı da meç hul dür ama ken di si ni onun la sem bol leş ti ren dev let, te ba -
ası nı her ye re yer leş tir di ği ka me ra lar la sü rek li gö zet ler, yaşam la rı nın ay rıl maz
bir par ça sı ola rak var lı ğı nı her an his set ti rir. İn san lar; ev ve iş yer le ri nin oda la -
rın da, so kak lar da, park lar da, kı sa ca sı her yer de ko nuş lan dı rıl mış ka me ra ve
mik ro fon lar ta ra fın dan her an iz le nip din le ni yor ola bil me nin kor ku suy la
yaşar lar. Ara la rın da do laşan ajan lar (düşün ce po lis le ri), olan bi ten saç ma lık -
lar dan ra hat sız lık du yan la rı ba kış ve ha re ket le rin den sez mek te, bu ra hat sız -
lık la rı nı kaşı ya rak on la rı mu ha le fe te teş vik et mek te ve son ra su çüs tü ya pıp
der dest et mek te dir. Fi kir suç lu la rı nın bu dün ya dan ay kı rı fi kir ler le göç me le -
ri ne bi le mü saa de edil mez. Ön ce psi ko lo jik bas kı yön tem le ri kul la nı la rak ira -
de le ri çö ker ti lir, suç la rı nı can-ı gö nül den ka bul ede rek piş man ol ma la rı sağ la -
nır, son ra yok edi lir ler. Top lu mun en göz de fert le ri da hi bir an da düş man ilan
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edi lip “bu har laş tı rı la bil mek te dir”. Bun lar için “ta ri he ka rış ma” ifa de si ni kul -
lan mak bi le yan lış ola cak tır. Zi ra san sür, dev let te ke lin de ki sü re li ya yın la rın
es ki sa yı la rı nı da kap sa ya cak bo yut la ra ulaş mış tır. “Bu har laş tı rı lan” kişiy le il -
gi li geç miş te çık mış her tür lü ya yın san sür den ge çi ri le rek tek rar ba sıl mak ta,
arşiv ler de es ki si nin ye ri ne kon mak ta ve böy le ce sa kın ca lı kişi ler tek rar tek rar
ya zı lan ta rih ten de si lin mek te dir. Şim di nin ve ge le ce ğin de net len me siy le ye -
tin me yen dik ta tör lük, açık ça geç mişi de de net le me id di asın da dır. 

Ke li me le rin bir leş ti ril me si, kı sal tıl ma sı gi bi yol lar la uy du ruk ke li me ler
tü re til mek te ve böy le ce oluş tu ru lan di le “Ye ni ko nuş” den mek te dir. İn san lar,
ko nuş tuk la rı di lin gün den gü ne sis te ma tik bi çim de da ral tıl ma sı yo luy la, sı -
nır lı ka lıp lar için de sa de ce itaa te da ya lı bir kav ram dün ya sı na hap se di lir ler.
Ha lâ var olan kav ram lar da -tıp kı in san la rın zi hin le ri gi bi- ters yüz edil miş -
tir. Sev gi Ba kan lı ğı, as lın da dik ta tör lü ğün iş ken ce mer ke zi dir. Doğ ru luk Ba -
kan lı ğı bi na sı nın du va rın da -ve da ha bir çok yer de- ik ti da rı elin de tu tan tek
par ti nin “Sa vaş Ba rış tır, Öz gür lük Kö le lik tir, Bil gi siz lik Kuv vet tir” slo ga nı
ya zı lı dır. Hi kâ ye nin kah ra ma nı Wins ton Smith, bir gün ge lip yö ne ti min “iki
ke re iki beş eder” di ye ce ğin den ve in san la rın bu nu da ka bul et mek zo run da
ka la ca ğın dan kork mak ta dır.

Top lum üç sı nı fa ay rıl mış tır. Si yah tu lum lar la do laşan “iç par ti li ler” dü ze -
nin ger çek sa hip le ri du ru mun da dır. Di ğer le ri üze rin de de net le yi ci ro lü üst le -
nir ve on la ra gö re da ha kon for lu yaşa yıp da ha ka li te li iç ki içer ler. İkin ci sı nı fı
oluş tu ran ma vi tu lum lu “par ti li ler”, dev let iş le ri ni çe kip çe vi ren alt bü rok ra si
ke si mi ni oluş tu rur. Bun lar, gö rev le ri için prog ram lan mış bir ro bot gi bi sa da kat -
le koş tur ma la rı na rağ men ara da çı ka bi len çat lak ses ler se be biy le ade ta po tan -
si yel bir suç lu ye ri ne ko nur ve her an sı kı bir de ne tim al tın da tu tu lur lar. Üçün -
cü sı nıf, nü fu sun % 85’ini teş kil eden “pro le ter ler”den mey da na ge lir. Pro le ter -
le ri zin cir le rin den kur tar dı ğı nı öne sü ren par ti, on lar hak kın da “Pro le ter ler ve
Hay van lar Öz gür dür” slo ga nı nı üret miş tir. Pro le ter le rin öz gür lü ğü, tıp kı hay -
van la rın öz gür lü ğü gi bi dir. Hır sız lı ğın, do lan dı rı cı lı ğın, fa hişe li ğin, rast ge le
cin sel iliş ki nin, uyuş tu ru cu kul la nı mı nın bu ke sim de ki yay gın lı ğı dev let için
so run de ğil dir. Güç lü si ya sal düşün ce le ri ol ma yan pro le ter le rin hoş nut suz luk -
la rı an cak ufak te fek, be lir li so run la ra yö nel mek te, bu da on la rı re jim için za rar -
sız kıl mak ta dır. Üzer le rin de ki de ne ti min par ti li le re nis pet le gevşek tu tul ma sı -
nın ve “Hay van lar Gi bi Öz gür” ol ma la rı nın ne de ni bu dur.8

Eser de Wins ton Smith’in ih ti yar bir pro le ter le gö rüş me si nin an la tıl dı ğı kı -
sım da ma ni dar dır. Smith, dev rim ön ce sin de ki ka pi ta list ha ya tın şim di kiy le
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kı yas la ma sı nı ya pa bil mek umu duy la pro le ter le rin ika met et ti ği semt le re gi -
der. Se fa let için de yaşa yıp boş şey ler için tar tışan ca hil in san la rın ara sın da
yaş lı bir adam bu lup onun la ko nuşur. Adam so ru la rı ce vap lar ken anı la rı nın
ay rın tı la rın da do laşıp du rur, ama yaşa mın es ki den mi yok sa şim di mi da ha
iyi ol du ğu ko nu sun da net bir fi kir ver mez. An lat tık la rı na ba kı lır sa es ki den
de şim di ol du ğu gi bi güç lü ler ve güç süz ler, zen gin ler ve fa kir ler var dır. An -
laşı lan, şim di ol du ğu gi bi es ki den de fa kir bir yaşam sü ren yaş lı adam açı sın -
dan de ğişen faz la bir şey ol ma mış tır.

1984’ün, tüm mo dern dik ta tör lük ler de şa hit olu nan uy gu la ma la rı -dis -
top ya la rın do ğa sı ge re ği bi raz abar tı ya da ka ça rak- başa rıy la yan sıt tı ğı gö -
rül mek te dir. Ame ri ka lı Ray Brad bury’nin 1953 yı lın da yaz dı ğı Fah ren he it 451
ise ka pi ta list dün ya nın ge le ce ği ni  yi ne ay nı abar tı lar la ve başa rıy la res me -
der. Brad bury, mo dern ka pi ta list top lu mun kö tü gi den yan la rı nı tes pit edip
vur gu la mak ta o de re ce us ta dır ki, 57 yıl ön ce den kur gu la dı ğı ge le ce ği bu gün
kıs men yaşa dı ğı mı zı söy le ye bi li riz. İşin kö tü ya nı, onun kur gu la dı ğı ha yal
ile bi zim yaşa dı ğı mız ger çek ara sın da ki ma ka sın her ge çen yıl bi raz da ha da -
ral ma sı dır.

Brad bury’nin dis top ya sı na gö re, 1960’tan son ra iki atom sa vaşı baş la tıp
iki si ni de ka za nan ABD’nin zen gin in san la rı ken di le rin ce eğ len ce li bir ha yat
yaşa yıp iyi bes len mek te dir ler. Yok sul lu ğun hü küm sür dü ğü, in san la rın aç -
lık tan öl dü ğü dış dün ya da ise ABD’ye karşı bü yük bir nef ret du yul mak ta dır.
ABD’de in san lar oto mo bil le ri ne at la yıp aşı rı sü rat ya pa rak stres atar, ara da
kö pek, tavşan gi bi hay van la ra çar pa rak eğ le nir ler. Ka ra yol la rın da 40 mil gi -
bi ağır bir hız la sey ret mek, 2 gün hap se atıl ma yı ge rek ti re cek bir suç tur. Şe -
hir dışın da yol ke nar la rı nı süs le yen rek lam pa no la rı nın boy la rı, aşı rı sü ra te
rağ men gö rü le bil sin ler di ye za man için de 6,5 met re den 65 met re ye uza tıl -
mış tır. Tra fik ka za la rı, genç ler ara sın da çıl gın ara ba ya rış la rı, al kol ve uyuş -
tu ru cu kul la nı mı, kav ga lar, ci na yet ler, in ti har lar alıp başı nı git miş tir. Eğ len -
mek için hay van ez mek le ye tin me yen ba zı genç ler, ge ce le ri ara ba la ra do -
luşup ıs sız cad de ler de sırf zevk için eze cek in san ara mak ta dır.

Ne re de ve ne za man ta nış tık la rı nı bi le ha tır la ma yan eş ler, ay nı ev için de
bir bir le ri ne ya ban cı laş mış tır. Ai le bi rey le ri için ku lak la rın da ku lak lık la rıy la
sü rek li rad yo din le mek, sü rek li te le fon la ko nuş mak, bir du va rı nı boy dan bo -
ya ek ran ha li ne ge tir dik le ri oda la rın da otu rup te le viz yon karşı sın da za man
öl dür mek ten baş ka bir zevk kal ma mış tır. An ne ler, on gü nün do ku zun da
oku la gön de rip kur tul duk la rı ço cuk la rı na ay da sa de ce üç gün kat lan mak ta,
bu nu da on la rı bir oda ya atıp ka pı yı üst le ri ne ka pa ya rak ge çiş tir mek te dir ler.
Ge ce le ri uyu ya bil mek için aşı rı uy ku ila cı al ma dan ile ri ge len yay gın ze hir -
len me ler, ilk yar dım has ta ne le rin den gön de ri len ope ra tör ler ve on la rın ge liş -
miş ma ki ne le rin ce gi de ril mek te dir.
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Çim le rin üze rin de ya lı na yak yü rü me yi, gök yü zün de aya bak ma yı, gü neşin
do ğuşu nu sey ret me yi unut muş olan in san lar, için de yaşa dık la rı ta bi at tan so -
yut lan mış du rum da dır lar. Or man da bi sik let le do laş mak, kuş la rı sey ret mek, ke -
le bek top la mak gi bi il gi ler, te da vi için psi ki yat ris te gön de ril me se be bi dir.

Bü tün bu şart lar al tın da mut lu luk, as lın da in san la rın yüz le ri ne ta kıl mış bir
mas ke dir. Dev let yö ne ti ci le ri ise yaşa nan bu top lum sal buh ran dan ra hat sız ol -
ma mak ta, bi la kis onu teş vik et mek te dir. On lar için in san la rın düşün me le ri ve
ara la rın da an lam lı şey ler ko nuş ma la rın dan da ha bü yük bir teh li ke yok tur. Bu -
nun için in san la rın bir lik te ge zip otu ra bi le cek le ri bah çe ler çok azal tıl mış, ev le -
rin önün de ki ve ran da lar kal dı rıl mış, sal la nan san dal ye ler yok edil miş tir.

Hep sin den önem li si ise ki tap la rın yok edil me si dir. Ar tık it fa iye ci le rin
yan gın sön dür dük le ri za man lar çok ge ri de kal mış tır. Şim di it fa iye ci ler yan -
gın la rı baş lat mak la, özel lik le için de ki tap bu lu nan ev le ri tüm eş ya la rıy la bir -
lik te yak mak la gö rev li dir ler. Çün kü elin de di ni, fel se fi, sos yo lo jik ya da ede -
bi ol ma sı fark et mek si zin her han gi bir ki tap bu lun dur mak, yurt taş lar için
kor kunç bir suç, bir iha net sa yıl mak ta dır. Ba sı lı ya yın ola rak sa de ce çiz gi ro -
man lar, üç bo yut lu seks der gi le ri ve mes le ki el ki ta bı gi bi le ri ne hoş gö rü gös -
te ri lir. Yö ne ti ci le re gö re, düşün ce ye sevk edi ci ki tap lar in san la ra sa de ce mut -
suz luk ve rir ler. İn san la rın dün ya ya sah te mut lu luk mas ke le ri nin ar dın dan
bak ma la rı is ten mek te dir.

Dev let için, kor kunç saf ha ya ulaş mış olan adi suç oran la rı nın ne re dey se
hiç bir öne mi yok tur. Top lum düş ma nı sa yı lan si ya si suç lu la rın ya ka lan ma sı
için ise ade ta se fer ber lik baş la tı lır. Ko ku su nu ta nım la dı ğı suç lu ya ki lo met re -
ler ce uzak tan gü düm le ne bi len me ka nik ta zı lar eş li ğin de baş la tı lan sü rek av -
la rı can lı ya yın lar la nak le di le rek şo va dö nüş tü rül mek te, suç lu nun izi ni kay -
bet tir me yi başar ma sı ha lin de ka bak her şey den ha ber siz bir ma su mun başı -
na pat la tı la rak şo vun her ha lü kâr da za fer le ni ha ye te er me si sağ lan mak ta dır.

Bü tün bu uy gu la ma lar, dev let ta ra fın dan te pe den in me bir şe kil de ge ti ril -
me miş tir. Baş lan gıç ta ki tap la ra yö ne lik bas kı, uya rı, san sür gi bi uy gu la ma la -
rın hiç bi ri si yok ken, okul lar dan araş tır ma cı lar, eleş tir men ler, bil gin ler ve
sim ge sel ya ra tı cı lar ye ri ne spor cu lar, ay lak lar, aç göz lü ler, kap kaç çı lar ye tiş -
me ye baş la yın ca ki tap ti raj la rı düş müş, böy le lik le dev le tin söz ko nu su ya -
sak la rı ge tir me si nin önü açıl mış tır.9 Bir baş ka ifa dey le me se le, top lu mun ta -
le bi ne dev le tin ar zın dan iba ret tir.

Fah ren he it 451, fi na li ni hi kâ ye ye ev sa hip li ği ya pan şeh rin ye ni baş la yan bir
sa vaş ta nük le er bom ba lar ta ra fın dan sa ni ye ler için de yok edil me siy le ya par.
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Ba tı in sa nı nın bi lin çal tı na ka dar iş le yen kor ku lar dan bi ri si de ken di eliy le üre -
tip ken di ken di si ni teh dit ede cek bo yut la ra ulaş tır dı ğı bu nük le er si lah lar dır.

So nuç Ye ri ne 

So nuç ola rak bu ra ya ka dar an la tı lan la rı to par la dı ğı mız da, ede bi ya tın sos -
yo lo jik bir ol gu ol ma sın dan ve ede bî tür le rin sos yo lo jik şart lar doğ rul tu sun da
or ta ya çı kıp ge liş me le rin den ha re ket le, ro man tü rü nün Ba tı me de ni ye tin de Ye -
ni çağ la baş la yıp gü nü mü ze ka dar sü ren san cı lı ara yışın bir yan sı ma sı ve yan -
sı tı cı sı ro lü nü üst len di ği ni ifa de et me li yiz. Sos yo-po li tik ara yış la rın doğ ru dan
ser gi len di ği ede bî ürün ler olan ütop ya lar da Ye ni çağ la bir lik te Ro man for ma -
tı na ayak uy dur muş lar dı. Bu ba kım dan, Ba tı me de ni ye ti nin san cı la rı nı ede bî
ma ter yal için de en net ro man lar da oku ya bil di ği mi zi be lir tir ken, ro man lar için -
de de ütop ya la rı ay rı bir ye re koy mak du ru mun da yız. “Ütop ya cı lar, ide olog -
lar ve po li ti ka cı lar ara sın da ki iliş ki yi özet le mek ge re kir se, ütop ya cı la rın ken di -
le rin ce da ha iyi bir dün ya düş le dik le ri ni, ide olog la rın bu da ha iyi dün ya ya
ulaş ma nın te ori le ri ni-yol la rı nı ara dık la rı nı ve po li ti ka cı la rın bu yol lar üze rin -
de yü rü ye rek te ori yi pra ti ğe ak tar dık la rı nı söy le ye bi li riz.”10

Va ro la na tep kiy le ye ni bir şey ler var et me ça ba sı nın ürü nü olan ütop ya -
lar, Ba tı top lum la rın da yaşa nan so run la rın fa tu ra sı nı en baş ta özel mül ki ye -
te ve ka pi ta list eko no mi sis te mi ne çı ka ra gel miş ler di. Or tak mül ki yet ve sos -
ya list bir dü zen öne ren ütop ya la rın ge lip tı kan dık la rı yer, 20. yüz yıl ol du.
Ar tık sos ya list ütop ya la ra ge rek kal ma mış tı, çün kü şim di ger çek sos ya list
dü zen ler var dı. Sos ya lizm de de um du ğu nu bu la ma yan, böy le ce te zin karşı -
sın da an ti te zi de tü ke ten Ba tı zih ni ye ti ye ni bir sen te ze gi de me yin ce ütop ya -
lar da ye ni ha ya li al ter na tif ler üre te mez ha le gel di. Böy le ce 20. yüz yıl, Ba tı’da
kö tü gi dişi al ter na tif sun ma dan bom ba la yan dis top ya la rın yüz yı lı ol du.

Karl Marx, da ha ön ce ütop ya lar da düş le nen sos ya liz me 19. yüz yıl da bi -
lim sel bir teo ri inşa et me ye ça lış mış tı. Ön ce po li ti ka cı lar elin de uy gu la ma
ala nı bu lup son ra çö ken 20. yüz yıl sos ya list sis tem pra tik le ri nin Marx’ın te -
ori si ne ne de re ce bağ lı ka la bil dik le ri ha lâ tar tışı la dur sun, ar tık o te ori nin ku -
ru lu ol du ğu 19. yüz yı la ait top lum sal ze min de ka yıp git miş du rum da. Bu -
gün, hak la rı nın gasp edil di ği gü dü süy le ide olo jik tep ki le re yö ne le bi le cek bir
iş çi sı nı fın dan bah set mek zor. Onun ye ri ne ar tık “Sa na yi Son ra sı Top -
lum”dan bah se di li yor. Bir ba kı ma 1984’ün “tu tu na cak la rı her han gi bir
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düşün ce le ri ol ma dı ğın dan, hoş nut suz luk la rı nı an cak ufak te fek, be lir li so -
run la ra yö nel ten”11 (bir baş ka de yiş le “ye ni top lum sal ha re ket ler”e yö ne len),
“Hay van lar Gi bi Öz gür” pro le tar ya sı ka pi ta list sis tem için de ger çek leş ti ril -
miş du rum da. Bu nun için dir ki -tüm dün ya da Ba tı lı yaşam tar zıy la kuşa tı -
lan- gü nü müz in sa nı, vak tiy le uy ku la rı nı ka çı ran “Big Brot her” kâ bu sun dan
kur tul muş gö rün se de, bir baş ka kâ bus olan “Fah ren he it 451”in tam or ta ye -
rin de ter le me ye de vam edi yor.12
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11 Orwell, a.g.e., s. 64. 
12 Fahrenheit 451, kitap kâğıtlarının yanıp tutuştuğu ısı derecesidir.


