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Ozet: Ya~adlgl toplumun siyasal-dil~ilnsel c;;arplkhklarma, ahlaksal sapkmhklarma
kar~l C;;lktIgl ic;;in yan omrilnii zindanlarda gec;;irmek zorunda kalan italyan
dil~iiniiril

Campanella'nm, sokaklarda gonlilnce, avaz avaz bagmp soylemek
istedigi dogrulanmn ete kana bilrilniip dirildigi bir hayal iilkedir Civitas Solis, bir
Utopia'dlr. Doga'Yl kllavuz alanlann, goklerin ahenkli tlmsmda Logos'un sesine
kulak kabartanlann adast. Giine~in ya da ba~ka deyi~le Metafizigin kral oldugu,
biltOn toplum dilzeninin Giic;;-Bilgelik-Sevgi iic;;lemesinin ilkelerine gore
yaptlandlgt ve ortak bir ya~amm benimsendigi yedi c;;emberli bamba~ka bir diyar.
Klsaca, Campanella'nm yeryilzilnde deneyimlenen biltOn siyasal rejimleri elinin
tersiyle ittigi anda zihninin zifiri karanhk ko~esinde bir anda yarattIgt ve pe~ine
takIltp gittigi tIlslmh bir umut.
Anahtar Kelimeler: Campanella, Otopya, Giine~ Olkesi, GilC;;-BilgeIik-Sevgi,
Astroloji.

Abstract: Civitas Solis is a dream land, or a Utopia in which the truths of
Campanella the Italian philosopher, who had to spend half of his life in prison
because he refused to admit the political and intellectual deviances and ethical
corruptions of his society, that wants to cry as loud as possible after his heart in
the streets, are returned to life and appeared in flesh and blood. It is an island of
the people who choose nature as a mentor and give their ears to the sound of
Logos in the celestial harmony. It is a totally different realm of the seven circuits
where a common life is adopted and the social order is structured around the
principles of the Power, Wisdom and Love triad. It is a land ruled by the Sun, in

16

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 18. Say1

other words, it is a land whose king is the Metaphysics. Shortly, it is an enchanted
hope which Campanella instantly gave birth in the darkest recesses of his mind
when he refused all political regimes experienced on the earth, and chased after it.
Key Words: Campanella, Utopia, The City of Sun, Power-Wisdom-Love,
Astrology.

Toplum ustune geidikye, yarahcl zihin yareyi ilkin kendi iyine kaymakta bulur.
Buzi.ilup yava~ yava~ ta deriniere, kayhgl yerin karanhglm daha iyi seyebilecegi
bir ko~eye slglmr. Soma yava~ yava~ bakmaya ba~lar etrafma, gozlerini klsa
klsa, klfpl~hra klfpl~t1ra. Birden zihninin sisli ufkunda bir adanm belirdigini
gorfir. Temkinlidir, ok misali flrlaYlp yerinden gOrfintunun oidugu yere oyle
hemen ko~maz. Once eskizin iyice ~ekil aimasml bekIer, korfezleriyle,
daglanyIa, kentleriyIe, insanianyla. Soma biner gemisine, zihninde yarattlfi;l
adaYl yeryfizunde bulmak istercesine dalgah deniziere, flrtmah gok1ere gogus
gererek yol ahr; yok uzak diyarlardan gelen bir yabancl gibi merakIa, ~a~kmhkIa
ve en onemlisi buyfik ideallerle. <;::unkll bu adamn ke~fi, ki~inin iyine kayhgl
toplumuyla yeniden yfizIe~mesi, dunya Iimanma yeniden, hatta daha guvenle
sokulmasldlr, dahasl bir umuttur. Tlpkl ya~ammdaki geigitiere zihinsel bir
yozum arayan italyan du~unuru Campanella'nm slklca tutundugu umudu, Hint
Okyanusu'ndaki Tabrobana adasmdaki 1 Gune~ Ulkesi gibi.
Giine~ Ulkesi ya da Latince adlyia Civitas Solis, yan omrunu zindaniarda

geyiren yazanmn Kilise, Taml, doga, varhkIar, evren, siyaset, topium ve en
onemlisi yeniden yapllanma ile ilgili butfin du~lerinin ete kana burfinup diriidigi
bir Yok Ulkedir (Utopia). Yoksul bir kunduracmm ogiunun on be~ ya~mda
girdigi Dominiken tarikatmm slkl disiplinii bakl~ aylSlyla yarat1lmak ve
ya~amiasl yer (Eutopia) haline getirilmek istenen feisefi bir deviet modelidir
(idea reipublicae philosophicae). 2

Taprobana ya da Taprobane: Ekvator'un altmda, Hint Okyanusu'nda yer alan ve gOnOmOzde Seylan ya da
Sri Lanka olarak birlinen ada. Bkz. Tommaso Campanella, La ciUa del sole: dialogo poetico. (The City of
the Sun: A Poetical Dialogue), (tr.) Daniel J. Donno, University of California Press, London, 1981, s.
129.
Bu makalede kaynak metin olarak, Campanella'nm ilk Latince yevirisinin yer ald1g1, F. Thomae
Campanellae Calabri O.P., Realis philosophiae Epilogisticae Partes Quatuor, hoc est de Rerum Natura,

Hominum moribus, Politica, (cui Civitas Solis juncta est) et Oeconomica, [cum adnotationibus
Physiologicis. A Thobia Adami nunc primum edita. Quibus accedent Quaestionum partes totidem
ejusdem Campanella contra omnes Sectas veteres novasque ad Naturalem ac Christianam Philosophiam
hisce libris contentam confirmandam, (Appendix Politicae)], Francofurti: God. Tampachius, 1623 (s. 417464) kOnyeli yah~ma temel almm1~t1r.
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Ronesans'm ruhuna uygun olarak yeni diinyalar, yeni insanlar ve yepyeni
adetler ogrenme a~klyla yamp tutu~an ve bu a~kla kendini denizlere vurup
yeryiiziiniin en iicra ko~esine slgmml~ bir ada ke~feden Cenevizli bir kaptan ve
3
Ba~ Hospitalarius arasmda geyen capcanlt bir sohbet aslmda Giine~ Ulkesi.
Gokyiiziiyle iy iye ya~ayan bu iilkeyi, Hindistan'dan gelip buraya yerle~mi~ ve
filozofya bir ya~am siiren insanlanm oyle duru bir heyecanla, oyle yaltn ama
etkileyici bir iislupla anlattr ki kaptan, adeta Campanella'mn zindandaki sessiz
ylgltgl ve donemin Avrupasl'mn yozla~ml~ degerlerine, toplumsal-dii~iinsel
diinyasmdaki kahredici degi~imlere sessiz isyam olur.
Campanella'nm A vrupa toplumlanmn kar~lSlna diktigi bu ba~ka kent, ba~ka
ulus, ba~ka ya~am biyimi ve ba~ka Kilise, 16. yiiZYllm doga bilimcisi Bemardio
Telesio'nun4 gorii~lerinin l~lgmda biyimlenmi~ bir doga felsefesi anlaYl~mm bir
anlamda goriiniir kllmmasldlr. Campanella'ya gore doga canltdlr ve Sonsuz
Bilgelik iizerine yazllml~ bir kitaptlr. 5 Geryek anlamda bir doga felsefesi
kurmakiyin, insan eliyle yazllan kitaplar ile dogamn sonsuz kitabml
kar~lla~tIrmalt okumak gerekir. <;iinkii hakikat gizli sakh degildir, yapllmasl
gereken tek ~ey onun pe~ine dii~mek6 ve onun kllavuzlugunda insamn eksik bir
varhk olmasmdan kaynaklanan yanh~ltklan diizeltmeye yah~maktlr.
Giinq Ulkesi dogamn kitablm okumu~ insanlann Utopia'sldlr; dogaYI ya~ayan
bir organizma olarak gorenlerin ve tannsal bir donatI olan duyulanyla iyiyi
kotiiyii, yaplcl ve YlklCI olam birbirinden aYlrt edebilenlerin. Her insanda iykin
olan bu yetiyi sadece onlar toplu halde ke~fetmi~ ve ya~amlanm bu yetiye gore
ayarlamasml bilmi~lerdir. DolaYlSlyla sadece onlar ya~amlanna olumsuz etkide
bulunandan kaymlr, olumlu etkide bulunamn pe~ine dii~er. Bir tek onlar goksel
cisimlerin ve l~lgm diger canhlara gore yok daha keskin ve yok daha saf bir
Hastane rahibi. haYlr i§lerine bakan rahip anlamma gelen Hospitalarius, Saint Ioannis de Deo (Aziz
John) tarafmdan kuru Ian Ordo Hospitalarius'un (Hospitalarius Tarikati) bir ilyesidir. Dinsel kimlikli
askeri bir orgilt olan Hospitalarius tarikati, 1080'de Kuduste kurulmu~ ve kutsal topraklarda hastalanan
hacllara bakmak ve gerekli ihtiyac,:lanm kar~llamak gorevini ustlenmi~tir. Campanella'nm Gune~ Olkesini
yazdlgl tarihlerde, Ba~ Hospitalarius Fra Alof de Wignacourt idi (1601-1622). Ama Campanella'mn
metninde ne Hospitalarius'un, ne de Cenevizli Kaptan'm adl ac,:lktH. Bu yUzden, Gune~ Olkesi'nin
konu~macllan da da tlpkl Olkenin kendisi gibi hayali karakterlerdir.
1509-1588 Ylllan arasmda ya~ayan, Aristotelesc,:ilere kar~lt ogretileriyle tanman italyan doga du~uniiru.
Campanella, Le poesie, F. Giancotti, (ed.), Turin, Einaudi, 1998, s.46.
Campanella, Le poesie, F. Giancotti, (ed.), Turin, Einaudi, 1998, s.46.
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duyuma sahip oldugunu anlaml~, ~eylerin maddesi aglrla~tIkya, duyumun
minerallerde ve metallerde oldugu gibi hantalla~tIgmm ve karanhkla~tIgmm
farkma varml~tlr. Aynca, canh organizmalarda ya~amsal ve bili~sel i~levlerin
spiritus'a (ruha) bagh oldugunu, insanda diger canhlara oranla yok daha an ve
safbir spiritus'un varoldugunu gormli~ler, ama insanla diger canhlar arasmdaki
en temel aynmm insanm spiritus yamnda tannsal kaynakh mens'e (zihin) sahip
olmasmdan kaynaklandlglm da algllayabilmi~ler. Bu yUzden, insamn blitlin
kapasitesini bu dlinyamn slmrlannda harcaYlp tliketmemesi, kendisini
dli~lincesiyle ve sonsuza yonelik arzusuyla evrene yaYlp bir an once en iyiye
donmesi gerektigine inanml~lardlr. Onlara gore, insan ozglir bir varhktlr ve
duyulann isteklerine kapllan hayvanlardan farkh olarak, tutkulann dlirtlisline
ba~kaldlrabilir, basit ylkarlarm ve anhk tatminlerin otesine geyecek seyimler
yapabilir. 7 Bunun iyin her ~eyden once dogaYI tutkulu bir biyimde yah~ma
konusu yapmak gerekir. Dogamn tannsal bliylislinli algllayabilmek, ozi.indeki
kar~lthklan, yeki~ ve iti~i akllcl yolla kavramak ve iyiye yonelik bir tavlr
alabilmek iyin bu gereklidir. Gline~ Ulkelilerin, dolaYlslyla Campanella'nm Pers
bilgeliginin izlerini ta~lyan bu do gal bliyU anlaYI~l, Ya~h Plinius'un Naturalis
Historia (Doga Tarihi) adh eserinde de aylklandlgl gibi,8 din, hekimlik ve
astrolojinin birle~mesinden ibarettir. Din, ruhu anndmp inancl yerle~tirir;
hekimlik, bitkilerin, ta~lann ve metallerin niteliklerini ve gliylerini anlamamlza
neden olur; astroloji ise, Ylldlzlann en elveri~li konumlanm tespit ederek
yerinde ve haYlrh i~ler yapmamlza olanak tamr.
i~te dogamn bliyUslinli ozlimseyen ve dlinyaya gelme amaylannm salt ke~if

oldugunu anlayan Gline~ Ulkeliler yedi gezegenin adml ta~lyan yedi yemberden
olu~an ekvatorun altmdaki Ulkelerini, saf bir yUrek ve iysel bir sadakatle
kurmu~lar; Ylice Gline~'in, Ay'm, Ylldlzlann, taklmyIldlzlann, gezegenlerin
saYlslz degi~imlerine gore ayarlaml~lar blitlin i~lerini. ince hesaplarla
ylkardlklan yIldlz haritalanna bakarak insanlann liremesine, yeti~mesine,
alacaklan egitime, seyecekleri mesleklere karar vermi~ler; yIldlzlardan aldlklan
etkilere gore yeteneklerini belirlemi~, yIldlzlara gore i~ bOli.imleri yapml~lar.
Her ~eyleri ortak Gline~ Ulkelilerin, bir arada yiyip iyiyorlar, bir arada
Bkz. Campanella, Del senso delle cose e della magia naturale, Antonio Bruers (ed.), Bari, 1925.
Plinius Maior, Naturalis Historia, 30.1-2. Pliny the Elder, The Natural History, (tf.) John Bostock, H.T.
Riley, London, 1855.
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e;ah~lyorlar,

bir arada yurliyorlar, bir arada egleniyorlar, bir arada ~arkI
soyluyor, dans ediyorlar, bir arada uyuyorlar ve bir omek giyiniyorlar.
Dedigimiz gibi, her ~eyleri ortak, kadmlan bile! Ba~lanndaki en bliyilk
yoneticiye, Metafizike;i de diyebilecegimiz, Gline~ adml vermi~ler, onun
yardlmcIlanna da Gue;, Bilgelik ve Sevgi. Ba~ka deyi~le, Gline~-Glie;-Bilgelik ve
Sevgi diyan, bu Gline~ Dlkesi.
Campanella Yunanh bir filozof titizliginde butlin kavramlan ki~ile~tirerek
Gune~ Dlkesinin ba~ma gee;irmekle Utopia'smdaki insansal eksikliklerden
kaynaklanabilecek yanh~lann ve sapkmhklann online adeta e;elikten bir duvar
ormli~. DIke yonetimini Giine~ (Sol) adml verdigi ayncahkh bir rahibin ellerine
yani Metafizige buakarak, toplumsal asayi~i en ba~mdan garanti altma alml~.
Yonetici Gline~ listiin egitimli bir ki~ilik, dlinyevi ya da ruhani i~lerin ba~l,
blitlin toplumsal konularda, blitun hukuksal davalarda en son karar mercii. Bu
yUzden ozellikle metafizik ve ilahiyat alanmda deneyimli, blitiin sanatlann ve
bilimlerin kokenini, temellerini ve kamtlama yontemlerini, nesnelerin
benzerliklerini ve farkhhklanm, kaderin ve evrenin dlizenini iyi biliyor,
Tann 'nm gliclinli, aklml, sevgisini ve yaratlklanm ozunde duyumsuyor,
varolanlar arasmdaki dereceleri ve bunlann simgelerini tamyor, gokyUzliyle,
yerylizliyle ve denizle ilgili ne var ne yoksa her ~eye a~ina. Aynca,
Peygamberlerin kitaplanm ve yIldIZlar hakkInda yazllanlan ie;ine sindire sindire
okumu~. Kendisiyle hemen hemen e~it yetkiye sahip GiiC; (Pon), Bilgelik (Sin)
ve Sevgi (Mor) admdaki lie; yardlmclsl da onun gibi listlin ki~ilikler. Ulkenin
askeri idaresinden sorumlular, ama her birinin sorumlu oldugu ba~ka alanlar da
soz konusu. GiiC; ya da Pon'un Latincesi Potestas, dolaylSlyla yetkenin kendisi.
Sava~ ve ban~la ilgili i~leri listlenmi~, askerlik sanatmda olsun, sava~ sanatmda
olsun en onemli kararlan sagduyuyla alabilecek ozellikte. Yuksek askeri
gorevlileri ve askerleri yonettigi gibi, levazlm ve tahkimat hizmetlerini de
denetliyor, saldm hazlrhklanm dlizenliyor. Bilgelik ya da Sin'in Latincesi
Sapientia. DolaYlslyla, felsefenin kendisi. Sorumluluk alam, ozglir sanatlar,
mekanik sanatlar ve blitlin bilimler. Bilim alamnda ne kadar gorevli varsa,
Astrolog, Evren Bilimci, Aritmetike;i, Geometrici, Tarih Yazlclsl, ~air,
MantIke;l, Hatip, Gramerci, TIP91, Doga Bilimci, Siyaset Bilimcisi, Ahlak
Bilimcisi, hepsi onun hakimiyeti altmda. Bilgelik adml verdikleri ve ie;inde
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butun bilimlerin klsa ve oz bi<;imde, hayranhk uyandmcl bir uslupla kaleme
almdlgl tek kitaplan var. Gorerek, duyarak, dokunarak ve duyumsayarak
ogreniyorlar. Bilgeligin gozetiminde, kentin duvarlanna mukemmel resimler
<;izmWer ve bilinen ya da ne kadar bilim varsa hepsini ~ekillerle gostermi~ler.
Bu yiizden, Kentin her bir <;emberi adeta bir kiitilphane degerinde.
Archimedes'in ve Euc1ides'in ke~fettiginden daha fazla saYlda matematiksel
~ekilden tutun da, en ufak yerle~im birimlerine kadar butiln dunyanm gozler
onune serildigi, en ucra ko~elerde ya~ayan butiln halklann torelerinin,
yasalannm, alt~kanhklannm, kokenlerinin ve askeri gu<;lerinin ktsa bilgilerle
a<;lklandlgl bir haritaya kadar, ya da degerli degersiz her <;e~it ta~m, <;e~it <;e~it
mineralin ve metalin resminden tutun da, riizgar, yagmur, ~im~ek, Ylldmm,
dolu, kar, gok guriiltusu gibi her turlu doga olaymm a<;lklandlgl resimlere kadar
insanltk ve doga ile ilgili her ~ey Gune~ Ulkelilerin gozleri onune serilmi~. Bu
<;emberler Gune~ Ulkelilerin okulu, dershanesi. <;ocukluklannda hem
kendilerinin hem de diger ulkelerin alfabe1erini ogrendikleri, yeti~kin ya~lannda
da uzmanhk konularmda ozel bilgiler edindikleri devasa resimli bir ansiklopedi.
Butiln aga<; ve bitki turlerini, denizlerde, nehirlerde ya da gollerde ya~ayan
butiln canhlan adlyla samyla tamttr her bir Gune~ Ulkeliye, her birinin tek tek
ya~am ah~kanltklanm, ozelliklerini, uremelerini, uretim ve kullamm ~eki1lerini
bire bir gosterir. Hayal bile edilemeyecek saYlda kii<;uklii buyiiklu butiln ku~lan,
ya~antt ~eki1leriyle, huyu suyuyla ve renkleriyle ogretir; ytlanlar, ejderhalar,
solucanlar gibi her tilr suriingeni tamtt; bocekler, karasinekler, sivrisinekler, at
sinekleri, bok bocekleri gibi her tur yarattgm ya~am evreleri, ozellikleri, zehirli
olup olmadlklan konusunda ayrmtth bilgiler verir. Gune~ Ulkeliler bu buyuk
ansiklopedi sayesinde, yeryuzundeki butun ke~iflerden, icatlardan haberdar olur,
resimlerinden de olsa her ka~if ve mucitle tam~ma flrsatt bulur. isa Mesih'i,
Musa'Yl, Osiris'i, Iuppiter'i, Mercurius'u, Lycurgus'u, Pompilius'u,
Pythagoras'l, Zamolxis'i, Solon'u, Muhammed'i ve nicelerini tamyarak buyiir.
Caesar'l, iskender'i, Pyrrhus'u, Hannibal'i ve bunlann imza atttklan tarihsel
ba~anlan hayran hayran seyreder.
Bilgelik yonetimindeki bu gu<;lii egitim Gune~ Ulkelileri her sanattan, her
zanaattan ve dunyada konu~ulan butiln dillerden haberdar ettigi gibi, ruhlanna
ke~if tutkusunu da yerle~tirir. Gune~ Ulkeliler dunyamn dort bir yanma surekli
ka~ifler yollarlar ve bu sayede butun halklann adetlerini ve yasalanm bizzat
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yerinde gozlemleyip bunlann iyi ya da kotu yamm kendi gozleriyle gonne
olanag1 bulurlar. Aynca bu seyahatlerle yerylizunun en 1SSlZ cografyalanm
ke~feder, gokytizunun en slrh alanlanm avus:lanmn is:i gibi bilirler. Kendileri de
birs:ok ke~fe imza atm1~, nasil us:acaklanm bile ogrenmi~lerdir; art1k tek
beklentileri bilmedikleri Y1ld1zlan kendilerine gosterecek bir durblin ve semamn
ahenkli sesini i~itebilecekleri bir kulakhk.
Yonetici Gune~'in us:uncu yard1mcIs1 Sevgi ya da Mor'un Latince kar~lhg1
Amor'dur, yani dogamn gizemli tutkah. AS1I sorumlulugu, uremeyi
gozetmektir, daha ay1klaY1c1 bir ifadeyle soylersek, erkegin ve kadmm kusursuz
bir soy uretecek ~ekilde yift1e~mesini saglamak. <;unkti Gune~ Ulkeliler is:in
mukemmellik ve guzellik her ~eyin otesinde kavramlard1r. Onlann yurdunda
yirkinligin esamesi okunmaz. Ureme ve soyu devam ettinnedeki kusursuzluga
buylik onem verdiklerinden, kadm olsun erkek olsun her birinin bunyesi
sapasaglam, kollan bacaklan gus:1ti kuvvetli, boylan uzun, capcanh, I~ll 1~11,
yani do gal anlamda guzel insanlar. Avrupalmm kendisini guzelle~tinnek is:in
kullandtg1 boyalara, vs. onlann his: mi his: ihtiyas:lan yok. Bu bak1mdan,
yiyeceklerine ve iyes:eklerine de ayn bir onem veriyorlar. Tann'mn verdigi
his:bir yiyecegin zararh olamayacagma inamyor ve en s:ok meyve tuketiyorlar;
ozellikle yaz mevsimlerinde. Meyvenin sulu yap1smm yazm kavurucu stcagma
ve kuruluguna kar~t kalkan olu~turacagmi du~unuyorlar. Kt~m kuru gldalarla
besleniyorlar, sonbaharda ise Tann tarafmdan kasvet ve kederi yok etmek iyin
bag1~land1gma inandIklan uzumlerle. Bu arada et, tereyag, bal, peynir, yok
ye~itli yqillikler ve sebzeler de yiyorlar. Onceleri hayvanlarm oldlirtilmesini,
bitkilerin yok edilmesini zalimlik olarak degerlendirdiklerinden, etten ve
sebzeden uzak duruyorlann1~. Ama as:hktan oleceklerini anlaymca bunun yanh~
bir du~unce oldugu kamsma vann1~lar ve a~ag1 seviyedeki varhklann, yliksek
seviyedeki varhklar is:in yaratlld1gma ikna olmu~lar. i~te 0 gun bu gundur et de
yiyorlar, sebze de. Yine de oktiz ya da at gibi insana faydah hayvanlara
ktyam1yorlar. Yararh ya da zararlt yiyecekleri aY1rt etmeye buylik ozen
gosteriyorlar, bunun iyin hekimlik sanatmdan yararlamyorlar. Bunyelerinin
rahatsIzlamp zaY1f du~memesi is:in, dongusel bir besin ~emast geli~tinni~ler; bir
gun et, bir gun bahk, bir gun sebze olmak uzere birbiri ardma uy gun farkh
yiyecekler yiyorlar, soma yeniden ete donuyorlar. Ya~ltlar sindirimi kolay
yiyeceklerle besleniyor ve gunde us: ogun azar azar yemek yiyorlar. Ama
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toplumun geneli gunde iki ogun, 90cuklar ise hekimin tavsiye ettigi ~ekilde dort
ogun yemek yiyor. Ortalama omurleri yiiz yIl, ama 90gu iki yuz ya~ma kadar da
ya~lyor. DIke halkl i9in zindelik, din9lik, uzun boyluluk ve gU9lu kuvvetlilik
guzellikle e~ deger oldugundan, beden egitimi yapmadan tek bir gun bile
ge9irmiyorlar. Bunun i9in vakitleri bol ya da ozel olarak yaratIyorlar. <;unku
yine Avrupa iilkelerinde oldugu gibi yuk beygirleri misali sabahtan ak~ama
degin arahkslz 9ah~mlyorlar. Her ~eyin ortak kullammmm getirdigi artl bir
ozellikle, yapIlacak i~leri de ortak olarak bolu~llirmu~ler. Bu durum kamu
hayatmda her i~in duzgun ve eksiksiz yerine getirilmesini sagladlgl gibi, tek tek
her bireyin kendi saghgma vakit aYlrmasml da kolayla~tIrml~ dogrusu. Gune~
Dlkeliler gunde dort saatten fazla 9ah~mlyorlar. i~ten artan vakitleri buyuk bir
hevesle okuyup bir ~eyler ogrenmeye veriyor, tartl~lyor, anlatIyor, yazlyor ve
yiiriiyu~ yaplyorlar. Bedensel oldugu kadar zihinsel jimnastige de ayn bir onem
veriyorlar. Oturarak oynanan oyunlar hi9 onlara gore degil; ne a~lk kemigine,9
ne zara, ne santranca, ne de bu tur bir oyuna ilgi duyuyor, heves ediyorlar. Top
oynuyorlar, balon lO atIp tutuyorlar, gember geviriyorlar, gure~iyorlar, cirit
atIyorlar, ok flrlatIyorlar, tufek atIyorlar. Hareketli oyunlann insam zinde
kIlacagma, ama hareketsiz oynanan oyunlann ve bunlarla ge9irilecek zamamn,
Avrupa iilkelerinde oldugu gibi, insam miskin, tembel yapacagma ve sonu9ta
haYlrslz bir birey haline getirecegine inamyorlar.
Campanella'nm Gune~ Dlkesinin yonetimindeki kusursuzlugu kahcl kllmak
amaclyla yoneticilik ve duzenleyicilik ifade eden kavramlan ki~ile~tirme
yontemi, Dlke'nin ahlak sisteminde de yerini bulmu~ ve her bir erdem
ki~ile~tirilmi~tir. ~oyle diyor, Campanella: "Biz erdemlerimize ne kadar ad
vermi~sek, onlar da yoneticilerine 0 kadar ad vermi~. Yucegonulliiluk demi~ler
omegin, Cesaret demi~ler, iffet, Coinertlik, Cezai ve Medeni Hukuk, Akllhhk,
Hakikat, insanseverlik, Minnettarhk, Ne~elilik, Talim Terbiye, Akhba~mdahk
demi~ler, vb. Bu llir payeler, daha 90cukluktan ba~layarak ki~inin tabiatmm en
yatkm oldugu erdeme bakllarak veriliyor. Bu yiizden onlann arasmda ne
soygunculuk ne de taammuden adam oldurme gibi bir su9 soz konusu, ne ~ehvet
du~kiinlugunden ne akraba araSl cinsel ili~kiden ne zinadan ne de bu turden bir
ahlakslzhktan haberleri var, hele yalanclhk onlar i9in vebadan beter."

10

Hayvanlann (genellikle koyunlann) a~!k kemiklerinden yapJlan zarlarla oynanan oyun.
Folliculus: havayla ~i~irilen bir ge~it top.

Uzaklarda Bir Diyar: Civitas Solis
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Giine~ Ulkesinde bu kusursuz ahlak anlaYl~l beraberinde dogal olarak kusursuz
bir adalet anlaYl~lnI da getiriyor. Onlann adaletinin ozii, her insana hakkml
teslim etmek iizere kurulmu~, ne biraz eksik, ne biraz fazla. "Sana yapllmasml
istemedigin ~eyi, ba~kalanna yapma; sana yapllmasml istedigin ~eyi,
ba~kalanna da yap!" ilkesini diistur edinmi~ler kendilerine. Bu miikemmel
adalet, hie; ~iiphesiz doganm biiyiisiine vaklf olmalarmdan kaynaklamyor ve dini
inane;larmdaki piiriizsiizliige dayamyor. DogaYl ba~tan sora ara~tlflp onun
kitablnI okumaYl ilke edindiklerinden, dinin dogu~tan gelen bir duyu~
oldugunun ve insanm hamuruna i~lendiginin bilincindeler. Giine~ araclhglyla,
Tann'nm biitiin yaratttklanyla kendini dogada sergiledigine, bu yiizden O'nun
bilgisine ermek ie;in dogaya saygl beslenmek gerektigine inamyorlar.
Kendilerine vahiy inmedigi halde, Campanella'ya gore, tannsal yasanm felsefi
oziinii ke~fetmi~ler ve gerek ahlaksal ya~ayl~ bie;imlerinde gerekse hak hukuk
anlaYl~lannda bu ozii temellendirmi~ler, bu yiizden Hlristiyan olmalanna ramak
kalml~. Giie;-Bilgelik-Sevgi iie;lUsii zaten Hlristiyanhgm Ue;lii-birligini (Trinitas)
andlrmlyor mu?
Giine~ Ulkelilerin dogaYl

goniillerine sindirmelerinin en onemli etkeni,
astrolojiye duyduklan biiyiik ilgiden kaynaklanmakta. Biitiin bure;lan, bu
bure;lann her birine ozgii nitelikleri adlan gibi biliyorlar. Bure;lann birbirleriyle
olan ili~kilerinden yeryiiziiniin biitiin tarihinin, yapllan biitiin ke~iflerin bilgisine
erdikleri gibi, insanhgm gelecekteki tarihini ve yapIlacak ke~ifleri
sezebiliyorlar. Dogum anmda etkin olan bure;lann ki~inin ve dolaYlslyla biitiin
toplumun ya~amma damgasml vuracagma inandlklan ve bunu ya~ayarak bizzat
deneyimledikleri ie;in, astrolojik bilgilere ve ytldlZ haritalanna goniilden
inamyorlar. Adeta iistii ae;lk bir tapmakta ya~ar gibi, gokyiiziiyle ie; ie;e bir
ya~am siiriiyorlar. Oyle ki, kadm ve erkegin birlikte olacaklan ana bile bir
astrolog ve hekim karar veriyor. Ozelikle olumlu etkilerinden dolaYl, Venus ve
Mercurius'un Giine~'e gore doguda, ugurlu bir evde bulunmasma ve aynl
zamanda hem Iuppiter hem Satumus hem de Mars tarafmdan iyi bir ae;ldan
goriiliiyor olmasma dikkat ederek uygun zamam yakalamaya e;ah~lyorlar, 11
gokyiiziinde bOyle bir goriiniim belirmedigi takdirde birle~meye asIa izin
II

Gune~ Olkeliler ya~amlanTIl astrolojiye gore ayarlar. Astrolojideki her bir Ylldlz insan ya~amml etkileyen

temel bir guytUr. Oremelerine ugurlu katkllarda bulunacagma inandlklan Venus ve Mercurius'un,
gokyuzunde aldlklan konuma gore, birle~me saatini belirlerler. Bu saat, Venus ve Mercurius'un gune~ten
once ufukta gorundukleri saattir. Buradaki ugurlu ev (domus benigna) ifadesi, astrolojide Ylldlzlann
kendiJerini rahat hissettikleri ve dolaYlslyJa insan ya~amllla olumlu anJamda katkl sagJayabiJecekJeri
yorungeleridir.
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vermiyorlar. Kadm ve erkegin milkemmel dogmasma gosterdikleri bu titizligi,
hayvanlann yiftle~mesinde de gosteriyorlar ve ozel olarak hazlrladlklan goksel
haritalardan yardlm ahyorlar.
Gilne~ Dlkelilerin astrolojiye olan dil~kilnlilkleri onlann ya~anan olaylan ve
nedenlerini biltiln ylplakhglyla gormelerini de saglaml~. Onlara gore, dilnyamn
gidi~atmdaki bilyilk bozulu~ insanlann ilstiln bir akla gore yonetilmemelerinden
kaynaklamyor. insanlar iyinin dogayla hemhal olmalanndan, kotilnilnse ondan
uzakla~maya ba~lamalanndan kaynaklandlgml goremiyorlar. Sahte olanla
hakiki olam aYlrt edemeyen insanhk, olmayam varml~ gibi gormekten ve
gostermekten haz ahyor ve git gide daha bilyilk bir ylkmaza silrilkleniyor.
Sehvet ve zalimligin bilyilk dostlugu, insanlann ozgilr iradesini yok ediyor ve
onlan sadece para ve iktidar iyin ya~ayan varhklara donil~ti.irilyor.

Cenevizli kaptamn dilinden dokillen Gilne~ Dlkelilerin bu ylkanmlan, hiy
ku~kusuz Campanella'nm en samimi itiraflan. italya'mn biltiln sokaklannda
avaz avaz bagmp soylemeye yah~tIgl ve bedelini omrilniln yansmi zindanlarda
yilrilmekle odedigi kaygllan, inanylan. insanhgm kurtulu~unun, Metafizik
temelli Gily-Bilgelik-Sevgi ilygeninden geytigini, doga kllavuz almdlgmda
toplumlann 0 ~iddetli frrtmalannm bir anda dinecegini ve insana bilyilk bir
armagan olan ozgilr irade sayesinde yeryilzilnde de ayni goklerde oldugu gibi
bilyilk kavu~umlar ya~anacagml, insanoglunun yapmasl gereken tek ~eyin
ylldlzlann ahenkli tmisma kulak kabartmak oldugunu hayklrmasl iyin ille de bir
Utopia ml olmasl gerekiyordu? Haklmm pe~inden gidip haksizi parmakla i~aret
etmesi iyin, bOyle bir Yok-Dlke mi yaratIlmahydl? Siyasal-sosyal-dil~ilnsel ve
dinse1 ya~amdaki girift orgilleri bir anda ayma, yerli yerine oturtma, olmayacak
gibi gorilneni olacak klIma, ancak doga-ilstil, insan-ilstil bir illke hayaliyle mi
milmkilndil? Yamt evetse, 0 zaman yine soyleyecegini soylemi~ti, hem de hiy
olmadigi kadar aylk ve kesin bir dille. <;:ilnkil Gilne~ Dlkeli kimligiyle Cenevizli
kaptamn kulagma ~oyle flslldaml~tI: "Ama ilkin her ~eyin YIkllmasl, ba~tan
a~agi temizlenmesi, sonra yeniden in~a edilmesi ve yeniden ye~ermesi
gerekecek."

