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SOSYALiST UTOPYA VE MODERNiTE:
MORRis 'iN Hjf;BjRYERDEN HABERLER'i
SOCIALIST UTOPIA AND MODERNITY:
MORRIS'S NEWS FROM NOWHERE

Yasemin KO<;
Ortadogu Teknik Oniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi
Boliimil Doktora Ogrencisi

6zet: 19. yilzytlm son donemlerinde 'sosyalist' iltopya olarak adlandmlan tilriln
temsilcilerinden biri de Hirbilyerden Haberler'i ile William Morris olarak kabul
edilir. Morris'in iltopyast her ne kadar 'sosyalist' olarak kabul edilse de, bu iltopik
metinde modernitenin temel prensiplerinden ciddi kopu~ noktalan belirlemek
milmkilndilr. <;:ilnkil, Morris'in iitopyasmda 14. yilzyllm komilnizmini kurmaya
yonelik belirgin romantik arayt~lar yer almaktadtr. Metinde varolan romantik
ogeler, moderniteyle oldugu kadar sosyalizmle de uyumsuzluk yaratmaktadtr.
Aynt zamanda, Morris'in iltopyasmda, sosyalizm ve modernite arasmda belirgin
bir gerginlik olu~maktadtr. Temel tez, Morris'in iitopyasmm modem olmadtgt ve
bu nedenle de sosyalist olarak adlandmlamayacagt, bunun yerine 'Romantik
Komilnist' olarak smtf1andtrmanm daha geyerli olacagtdtf.
Anahtar Kelimeler: 19. yilzytI sosyalist iltopyalan,
Hiybiryerden Haberler, modernite, Romantik Komiinizm.
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Abstract: William Morris's News from Nowhere is accepted as one of the
representatives of the genre identified as the 'socialist' utopias in the late 19th
century. Even though Morris's utopia is regarded as 'socialist', it is possible to
identify many points of rupture from the basic premises of modernity. Because,
there is a visible romantic search for re-establishing the communism of the 14th
centruy in Morris's utopia. The romantic elements in the text lead to a
disassociation with socialism as well as modernity. In addition, there is a strong
tension between socialism and modernity in Morris's utopia because of his
romanticisim. It is argued that Morris's utopia is not modern thus can not be
labeled as socialist but it would be more valid to classify it is as 'Romantic
Communist'.
Key Words: Socialist utopias of the 19th century, William Morris, News from
Nowhere, modernity, Romantic Communism.

William Morris'in iitopik metni I, gey 19. yiizYllm 'sosyalist' iitopya j anrmm bir
temsilcisi olarak kabul edilir. ilk bakl~ta 'sosyalist' etiketi bu iitopya iyin uygun
ve geyerli g6riinmektedir, yiinkii Morris'in iitopyasmda 19. yiiZYlhn
kapitalizminin yarattlgl yeli~kiler sonucunda proleter S1111f tarafmdan
geryek1e~tirilmi~ bir devrim ve ardmdan kurulmu~ komiinist bir toplum imajl
yizilmektedir.
Bu yah~mada tartl~11acak olan da Morris'in iitopyasmm 'sosyalist' oldugu
varsaYlmmm uygun ve geyerli olmadlgldlr. <;:iinkii Morris'in iitopyasmda
modernitenin temel prensiplerinden ciddi ve belirgin kopu~lar vardlr ve bu
kopu~lar modem bir teori olarak kabul edilen sosyalizm ile modernite arasmda,
Morris'in iitopyasmda, kmlma noktalanna neden olmaktadlr. Denilebilir ki,
sosyalist olmak adma Morris, iitopyasmda moderniteden taviz vermi~tir ve antimodernist bir bakl~ aylsma yakla~arak aslmda sosyalizmden de uzakla~ml~tlr.
Bu baglamda, Hir;biryerden Haberler'in 2 sosyalist niteligi sorgulanmahdlr.

Morris'in iitopik metninin genel bir 6zeti ic,:in bk. Krishan Kumar, "Introduction." W. Mon'is, Newsfrom
Nowhere or an Epoch of Rest: Being Some Chapters ji"om a Utopian Romance. der. K. Kumar.
Cambridge: Cambridge University Pres, 1995.
William Morris, News from Nowhere or an Epoch of Rest: Being Some Chapters ji"01ll a Utopian
Romance. der. K. Kumar, Cambridge: Cambridge University Pres, 1995.
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Boyle bir sorgulama da modernite, disiplin pratikleri ve
ekseninde geryekle~tirilecektir.
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fikrinin

Modernite ve Hi(:biryerden Haberler

Morris'in 'sosyalist' toplumu, kapitalizm tarafmdan kurulmu~ modem kurum ve
yapIlann devrimle tamamen yerle-bir edilmesiyle olu~turulmu~tur. Aslmda bu
'yeni' toplum modernite oncesinin temel ozelliklerini ta~lr. Morris iyin
kapitalizm sorunludur ve tamamen yok edilmelidir, bu baglamda modernite
oncesi yapdarm yeniden kurulmasl da Morris iyin mantlkltdlr. Ne var ki,
Morris'in anti-modernist egilimleri onun sozde komiinizmini arkaikle~tirmek
tedir. Boyle bir anti-modernizm ozellikle iiretim siirecinde belirgindir, yiinkii
Morris giinliik hayatl ve iiretimi birle~tirerek zanaatylhgm altlm yizer. Morris'in
iitopyasl lonca sisteminin ve zanaatkarhgm yeniden kurulmasml savunur. Biitiin
bunlara ek olarak, modem ulus fikri, yerini bireyler arasmda 'dogal' bag olarak
kabul edilen arkada~ltga blrakml~tlr, yani Morris'in iitopik toplumu bir
Gemeinschajhr. Aym zamanda kurulmu~ ve dogal yevreler de 14. yUzyIla gore
diizen1enmi~tir. Ornegin, yeni toplumda baskm olan stil 14. yiizYllm Gotik
mimarisidir. Diger bir nokta da bireylerin dogayla ili~kilerinin diizenlenmesine
yoneliktir. Morris bireyi ve dogaYI tek bir biitiinmii~ gibi birle~tirmeye yalt~lr.
Aym zamanda Morris'in modem teknolojiye ve makinele~meye kar~l negatifbir
duru~u vardlr ve iitopik sisteminde onlann varltgml olabildigince aza indirir.
Daha da ilginci, Morris'in iitopik sisteminde bireylerin giyimlerinin bile 14.
yiizYlla gore diizenlenmi~ olmasldlr. Denilebilir ki, Morris, geymi~i gelecekte
diriltmeye yalt~arak modem bir teori olan sosyalizmi iitopyasmdaki modernite
oncesi olu~umlara uygulamaya yah~maktadlr. Bu baglamda, Morris'in
iitopyasmdaki gelecege yonelik ilerleme, geymi~in yeniden kurulmasl olarak
ortaya ylkar, geymi~in bu ~ekilde yeniden in~asl da Morris'in iitopik tarih bakl~
aylsml Marksist yizgisel tarih anlaYI~mm tersine dongiisel ve muhafazakar
yapar. Morris komiinist bir toplum tasarlamaya yalt~lrken bu toplumun temeli
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olarak modernite oncesi unsurlan kurar. Bu nedenle, Morris'in utopik toplum
modeline uygun du~en tammlama 'Romantik Anti-Kapitalizm,3 veya 'Romantik
Komunizm,4dir. Her ne kadar Morris, devrim teorisini Marksizm'in tarihsel
materyalizm teorisiyle ili~kilendirmeye yah~sa da, 'tarihin tekerleklerini geri
yevirmeye' yah~tlgl iyin teorisi anti-modem ve muhafazakar bir goriinum
kazamr. Morris'in anti-modernist duru~una, uygarhga kar~l duyulan bir ~uphe
de e~lik eder. Bu baglamda, Morris'in anti-modernist tavnm analiz edebilmek
iyin Uy temel kavrama ba~vurulacaktlr: bireyselcilik, araysal us (instrumental
reason) ve topluluk hissi 5 •
Morris'in iitopyasmda, bireysellik ozgur geli~ime blrakllml~tlr: Kavramm
modem anlamlyla bir egitim sistemi yoktur, yocuklar kendilerini istedikleri
zaman 'egitmekte' ozgurdurler. Buna ek olara ne ogreneceklerini de kendileri
seyerler. Aym zamanda egitim kitap temelli degildir, bunun yerine gunluk
hayatta gerekli pratik bilgilerin edinilmesini hedefler. Bu baglamda, egitim
buyiik olyude bireylerin tercihlerine blrakllml~tlr6. Boylece, egitim alamnda
bireysel farkhhklar tamnmakta ve desteklenmektedir7 • Devrimden sonra
kapitalist ekonomik ili~kiler terk edilmi~tir, ozel miilkiyet ve para sistemden
kaldmlml~tlr, artlk her birey istedigi her hangi bir uriine sahip olabilmektedir.
Maddi araylara sahip olunmasl servetle ili~kili olmadlgl iyin, sahip olunacak
iiriinlerin seyimi tamamen bireylerin seyenek, tercih ve zevklerine blrakllml~tlr8.
Butiin bunlara ek olarak aile baglan da zaYlflaml~tlr, bireyler artlk surekli belirli
bir yerde ya~amak mecburiyetinde degillerdir, istedikleri zaman ta~mabilirler9.
Aileler birlikte ya~amak zorunda degillerdir, ve hatta yocuklar da surekli anne
ve babalanmn yamnda kalma zorunlulugunda degillerdir. Anlatllan pratikler,
modernitedeki ozel ylkardan daha fazlasma i~aret eder. Bireyler ki~isel ve ozel
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Dizi, 6. Say! (Kas!m), 1987,891-904.
Laurence Davis, "Morris, Wilde, and Marx on the Social Preconditions of Individual Development,"
Political Studies 44. Dizi 3. Say! (Eyllil), 1996,719-732.
Bu kavramlar C. Taylor'dan ahnm!$t!r ve modemite analizinde de Taylor'm kavramsalla$t1rmalan takip
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isteklerini a<;:lklamakta ozgilrdilrler, fakat bu e~itlik ve ozgilrlilk sisteminde,
bireylerin <;:lkarlan toplulugun <;:lkarlanna kar~lt olamaz, ozgilrlilk smlrslz
degildir. Bireylerin birbirleriyle olan dost<;:a ve ban~<;:Il ili~kileri ise Morris'in
insan dogasma i1i~kin bakl~ a<;:lslyla a<;:lklanabilir. Morris'e gore insan dogasl
ozilnde iyidir ve uygun ko~ullar (ozgilrlilk ve e~itlik) saglandlgmda bu iyi doga
kendini ortaya <;:lkaracak ve geli~tirecek yer bulur. Morris'in iltopik toplumunda
da tUm maddi kaygllar sona erdigi i<;:in ozel <;:lkarlar ancak bireyin kendini
gen;ekle~tirmesine, yani oziln ger<;:ekle~tirilmesine (self-fulfilment) hizmet eder.
~eklen de olsa birey ve top luI uk arasmdaki olasl gerginlikler yok edilmi~tir,
diger yandan birey ve topluluk arasmdaki aynm da korunmu~tur. <;ilnkii,
Morris, bireylerin topluluga tamamen tabi olmasmm milmkiin olmadlgml ve
bunun bireylerin ozgilrlilklerine mildahale olacagml fark etmi~tir. Ozel
konularda bireylerin se<;:im ozgilrliigil varken, kamusal konularda <;:ogunlugun
istenci ge<;:erlidir.
Morris'in iltopyasmda, bireyler kendilerini ozgilr ve e~it ko~ullardaki emekle
(labour) ger<;:ekle~tirir ve ifade ederler. Bu iltopik 'emek' kavraml, Morris'te
'sanat<;:l-emegi' (artistic labour) ifade eder. Yani her <;:ah~an bir sanat<;:ldlr ve her
ilriln de bir sanat eseridir, bu baglamda ilretim silreci esas haz kaynagl olarak
ortaya <;:lkar. Emegin bOyle yaratlcl, otantik bir haz kaynagma donil~mesinin
temel nedeni de, emegin kapitalist ilretim, dagltlm ve degi~iin ili~kilerinin
slmrlandlrmasmdan ve belirlemesinden kurtulmu~ olmasldlr. Emek, bireylerin
en temel gilnlilk aktivitesi olarak dilzenlenmi~tir, bu nedenle de bireyselcilik
silrekli ilretilir ve yeniden ilretilir.
Morris'in iltopyasmda ilretken us yok olmu~tur denilebilir, <;:ilnkii sistemde arhk
ozel miilkiyet ve para olmadlgl i<;:in hesaplanml~ eylem (calculative action) i<;:in
gildil yoktur. Morris, bu sistemde, bireylerin haz ve hayatm yarahlmaslyla
gildillendigini one silrmektedir. Bu iddianm ahlaki <;:agrl~lmlan da vardlr,
bireyler dl~sal kaygIlardan daha <;:ok i<;:sel prensipler ve gildillerle hareket
ederler.
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Bir topluluk olma hissi ve aidiyet Morris'in devrim sonraSI litopik toplumunda
artml~tIr. Bu artl~m en bliylik gostergesi de ~ehirler gibi bireyleri bir araya
getiren yerel yonetim birimlerinin yok olmu~ olmasIdIr. $ehirler ve ta~ra
birbirlerinin i9inde dagIlml~ ve yerlerini kli9lik olgekli gonlillli kIrsal
orglitlenmelere bIraknll~lardlrlO. E~itligin bir sonucu olarak bireyler birbirlerini
arkada~ olarak gorurler. Ek olarak, bireylerin siyasi kapasiteleri azalmaml~tJr ve
kamusal alanm toplu eylem alam olma roW de ortadan kalkmaml~tJr. Morris'in
litopyasmda devlet ve hiikiimet yoktur fakat dogrudan demokrasi ilkesiyle
i~leyen yerel karar verme birimleri vardIr 11 . Morris, arkada~hgl toplumdaki
do gal bag olarak kabul ettigi i9in, bireyleri bir arada tutan bagm ahlaki oldugu
iddia edilebilir.
Bu tartl~malar ekseninde Morris'in modemiteyi reddinin ahlaki temelleri oldugu
ve bireysellik adma gergekle~tigi savunulabilir. Bireysel kapasitelerin geli~mesi
i9in ve bireylerin kendilerini gergekle~tirmeleri i9in sanat91-emegi savunur. Bu
nedenle de liretken usu reddeder ve arkada~hk temelli ahlaki bir topluluk kurar.
Denilebilir ki Morris modemiteyi bireysel geli~meye dli~man olarak gorlir.
Morris'in litopik sistemi bireyin gergekle~mesi ve tatmini lizerine kurulmu~tur
ve Morris bunun ancak modemitenin reddiyle ve modemite oncesi dlizen ve
yapdarm yeniden kurulmaslyla mlimklin olacagma inamr.

Morris'in Utopik 'Degi~im'i

Yukanda da belirtildigi gibi Morris'in modemiteye kar~1 olumsuz bir bakl~ a9ISI
vardIr, bu nedenle de kurguladlgl litopya modemitenin kavramlanndan ve
ko~ullanndan olabildigince uzaktIr. Bu noktada ortaya 9Ikanlmasl gereken bir
ba~ka unsur soz konusudur, gorlinli~te de olsa, Morris, tarihsel materyalizmin
parametrelerini takip ettigi i9in, litopik toplumunun zaman i9inde modemiteye
dogru ilerlemesi mlimklindlir. Daha once de belirtildigi gibi, Morris'in toplumu
bir devrim sonucu kurulmu~tur, aSll onemli nokta da bu toplumun
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kurulmasmdan soma ba~lar. Morris'in iitopik toplumunun temel ozelliklerinin
belirlenebilmesi iyin degi~im ve ilerleme kavramlanna referansla da bir analiz
yapllmalIdlr.
Daha once de belirtildigi gibi, Morris'in iitopyasmda, yeni bir toplum kurmak
iyin yapllan devrimin temel nedeni varolan diizendeki (19. yiiZYll kapitalizmi)
yeli~kilerdir. Bu durumda Morris'in yeli~kileri ve antagonizmalan degi~im,
donii~iim ve ilerleme kaynagl olarak gordiigiinii soylemek yanlI~ olmaz. Ek
olarak, degi~im isteginin giidiisii daha iyi bir diinyanm ve diizenin hayalidir12.
Yani, Morris'in bakI~ aylSma gore, olabilecek en miikemmel ko~ullar altmda
ya~ayan bireyler, daha fazla degi~im iyin hayal kurmazlar. Fakat bu fikre
ragmen, Morris olasl her yeli~ki ve yat1~ma kaynagml iitopik sisteminden
silmeye yah~lr. Morris' e gore yeli~kilerin kaynagl ozel miilkiyet ve onun
tarafmdan yaratIlml~ servet e~itsizlikleridir ve servet e~itsizligiyle maddi
giidiiler olmaymca bireyler birbirleriyle yan~mazlar. Bu nedenle de iiretim
siirecindeki olasl yeli~kiler ve yatl~malar da tiim ekonomiyle birlikte iiretimin de
yeniden diizenlenmesiyle engellenmi~tir. Aym zamanda hiikiimet gibi herhangi
bir otoritenin varhgl da yeli~ki kaynagl olarak kabul edildiginden, devlet,
hiikiimet ve kanunlar sistemden kaldmlml~tIr. Morris, toplumun diizenleyici ve
kurucu unsurlan olarak e~itlik ve ozgiirliik kurulduktan soma yat1~malar ve
yeli~kilerin sona erecegine inamr. Celi~kileri ve yat1~malan onlemek iyin alman
bir diger onlem de siyasetin iitopik sistemden tamamen Ylkanlmasldlr. Her ne
kadar Morris'in iitopyasmda bireyler ozgiir geli~ime blrakIlml~sa da ve seyme
ozgiirliiklerinin oldugu soylenmi~se de siyasetin sistemden ylkanlmasl
standartla~ml~ ve bir-omek bireylere neden olabilir. Ciinkii Morris'in
iitopyasmda tek bir ideoloji varml~ gibi goriinmektedir ve diger olasl ideolojiler
istikrar adma sistemden Ylkanlml~lardlr. Bu baglamda, siyasetin sistemden
kaldmlmasl bireyler arasmda farkh diinya gorii~lerinden kaynaklanabilecek
yatl~malan engellemeye yardlm eder.
Morris'in iitopyasmda edebiyat ve tarih de yeli~ki kaynaklan olarak kabul
edilmi~tir. Her ne kadar {arih ve edebiyat yasaklanmaml~ olsalar da, gereksiz
kIlmml~lardlr. Edebiyat sahip oldugundan daha fazlasmm hayalini kuran
12

MOITis, News/rom Nowhere. s. 109.

130

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 18. SaYl

bireyler iyindir ve Morris'in iitopik bireyleri isteyebilecekleri her ~eye zaten
sahiptirler. Tarihin yeli~kiler ve huzursuzluklarla ilgili oldugu iddia edilir, ve
~imdi tam bir huzur saglandlgl iyin ve sistemde hiybir yeli~ki olmadlgl iyin artlk
tarihe gerek kalmaml~t1r. Tarih ve tarih bilgisi, aym zamanda, iitopik bireylere
ilerlemeyi de gosterebilecegi iyin sakmcahdlr. Morris'in tarihi sisteminde
gereksiz bir hale getirmesinin olasl bir diger nedeni de budur. Morris, sadece
degi~imi degil ilerlemeyi de engellemek ister. Morris'in bu tarihsellik-dl~l
(tarih-dl~l) (ahistorical) toplum yaratma yabaSl, onun ozgiirliikyii, e~itlikyi ve
mutlu toplumunu distopyalara yakla~tlflr. '~u an' yiiceltilmi~ ve her tiirlii
degi~imden korunarak sonsuz bir hale getirilmi~tir. Burada vurgulanmasl
gereken bir nokta vardlr, Morris'in iitopyasmda tarih degi~tirilmemi~tir ve
manipiile edilmemi~tir, aym zamanda tarih bilgisine ula~llmasl slkl bir kontrole
tabi degildir, yani isteyen herhangi bir bireyin tarih bilgisine ula~masl
miimkiindiir. Bahsedilen olaslhk aym zamanda Morris'in iitopyasmda istikran
klrabilecek bir olaslhk olarak da ortaya Ylkar. Her ne kadar Morris 'in
iitopyasmdaki tarihsel kaYltlann nitelikleri ve ozellikleri bilinmese de tarih
degi~im ve ilerleme iyin aylk blrakllan bir nokta olarak kullamlabilir, bu
sistemden kayl~ zor da olsa miimkiindiir.
<;;at1~malann

ve yeli~kilerin engellenmesinin yam Slra, Morris'in iitopyasmda
teknoloji, teknolojik ilerleme, ve bilim slmrlandlflhm~t1r. Slmrlandlrmalann
temel nedeni Morris'in arkaik bakl~ aYlsldlr. Aym zamanda teknolojik ilerleme
modemiteye ve degi~ime yol ayabilecegi ve bu da Morris' e gore diizeni
bozabilecegi iyin slmrlann oldugu da iddia edilebilir. Morris makine iiretiminin
yerine zanaatylhgl onerir ve yeni iiretim ~eklinin iiretimi sanata yevirdigini iddia
eder. Bu baglamda, Morris 'haz prensibi'ni 'geryeklik prensibi'ne boyun
egdirmez fakat sanatyl-emek kavramlyla bu iki prensibi birle~tirir. Bu da
degi~imi engellemenin ba~ka bir yolu olarak kabul edilebilir: bireylerin
fantezileri hayatlanmn her alamnda geryekle~me imkam bulabilir; boylece haz
prensibinin YlklCl egilimleri yok edilmi~tir. Morris'in sistemi duragandlr ve iyi
i~leyen, tamamlanml~ bir yapl olarak ortaya Ylkar. Ona gore degi~imin kaynagl
yeli~kiler ve ahenksizliklerdir. Diger bir deyi~le, Morris naif bir ~ekilde
yeli~kileri sisteminden ylkararak yiiksek 'libidinal' tatminle sonsuza kadar
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ahenkle i~leyebilecek litopik bir tasanm kurduguna inamr. Morris'in bu bakJ.~
aylSI sosyalizm aylsmdan sorunludur, yiinkii sosyalizm biiyiik olyiide tarihsel
siirekliligi, degi~imi ve ilerlemeyi savunur. Fakat, Morris'in sosyalizmle
uzla~mayan bakl~ aylSI aym zamanda Marksizm'in iysel bir gerilimi olarak
ortaya Ylkar. Tipki Morris gibi Marks ve Engels de tarihin bir iiretim ~eklinden
digerine ilerleyecegini ve komiinizmin devrimle geryekle~ecegini savunurlar.
Fakat konu komiinist bir toplumdaki degi~im ve ilerlemenin dinamiklerine
geldiginde Marks ve Engels de durgun bir yapi onerir gibi goriiniirler.
Oncelikle, Marks, antagonizma olmazsa ilerleme de olmaz der ve boylece
antagonizmalan degi~imin ve ilerlemenin kaynagi olarak gordiigunii ifade
eder 13. Ayni zamanda Engels de devrim korkusunun ylkar kar~lthklan oldugu
zaman geryekle~tigini, herkesin ylkan uyu~tugu zamansa bOyle bir korkunun
gereksiz oldugunu belirtir14. Boylece, Marksizm de kapah ve durgun bir yapi
oneriyor gibi goriinmektedir, bu yiizden degi~ime kapahhk Morris'in 'sosyalist'
iitopyasmdan daha yok Marksizmin iysel bir paradoksu olarak gOriinmektedir.
Diizen ve Disiplin Pratikleri

Yukanda da belirtildigi gibi Morris'in modemiteye olan negatifbakl~ aylSI onu
modemiteye ilerlemeyecek durgun iitopik bir toplum tasarlamaya
yonlendirmi~tir. Buna bagh olarak, vurguianmasl gereken bir diger nokta da
toplumu durgun ve sabit tutabilmek iyin iitopik sistemde tasarlanan
mekanizmalardIr: disiplin, kontrol ve diizen. Morris'in iitopyasmda 'tarih'
yoktur fakat yalmzca '~u an' vardIr; geymi~ ve gelecek yoktur ve bu iitopya
tarihsizdir. Tarihsizlik ozelligi ise iitopyada uygulanan disiplin pratikleriyle
sagianmaktadir. Daha once de bahsedildigi gibi, Morris'in iitopyasmdan her
tiirlii otorite ve giiy kaynagi YIkanlml~tlr. Bu baglamda, iitopyada bireyleri
disipline edecek belirgin araylann oimadigi soylenebilir. Fakat, disiplininin
zorunlu olarak belirli kurumlarla ili~kili oimadigi dii~iiniiliirse,dikkatli bir metin
analiziyle diizen ve disiplin saglama yollan belirlenebilir.
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Devrimin temel sonuylannm birer disiplin araCI oldugu iddia edilebilir
(ozgiirhik, e~itlik, hakkaniyet gibi ilkelerin sadece disiplin adma kuruldugunu
iddia etmesem de, bu kavramlar bizzat disipline hizmet ederler). (:iinkii, bu
kavramlann pratikte geryekle~mesi daha iyi bir diinya hayalini gereksiz kllarak
bir baklma degi~im ve ilerlemenin oniinii kapatlr ve durgun bir topluma neden
olabilir. Boylece, bu kavramlann toplum iizerinde disipline edici bir etkisi
oldugu iddia edilebilir.
Morris'in iitopyasmda, e~itlik ve ozgiirhik sisteminde, biitiin bireylerin
yah~maya istekleri vardlr, emek goniilliidiir. DI~sal bir diizenleme olmadan
sisteme uygun bireyler yaratllml~tIr ve bu bireyleri yaratan da ozgiirliik, e~itlik,
adalet gibi kavramlar yani devrimin sonuylandlr. Dtopik sistemde, yeni diizenin
degerlerinin iyselle~tirilmesi iyin egitim sistemi bile yoktur. Bireyler sadece
yah~lrlar, bu onlann ya~ama amaCI ve hayatlannm anlamldlr. Peki bu nasIl
miimkiin olabilir? Hiybir dl~sal miidahale ve diizenleme olmadan bir toplum
nasIl boyle bir uyum iyinde i~leyebilir? Aslmda, bireylerin yah~maYI
'seymesi'ni saglamak iyin bazl yollar onerilmi~tir. (:ah~manm reddedilmesi
'hastahk' olarak kabul edilmektedir l5 ve hasta bireyi 'tedavi etmek' iyin tIbbl
yollar benimsenmi~tirI6. Bu demektir ki, yalI~maYI reddedenler sapkm formlar
olarak kabul edilmektedir ve onlan 'normalle~tirmek' 19m yollar
benimsenmi~tir. Morris, iitopik halkml normalle~tirmek ve onlann kurallar
dahilinde hareket etmesini saglamak iyin goriinmez disiplin yontemleri
onermektedir. Her ne kadar Morris tiim iktidar ili~kilerini sisteminden
ylkarmaya yah~sa da, iitopyasmdaki normalle~tirme siireci de bir iktidar
uygulamasldlr. Bu noktada, iktidan Foucault'nun terimleriyle tammlamak
yerinde olacaktIr. Foucault'ya gore iktidar ili~kileri sosyal yekirdegin
derinliklerinde yer ahrlar, toplumun iistiinde kurulmaml~lardlr. Bir toplumda
ya~amak bir ki~inin eylemine yonelik eylemde bulunmamn miimkiin ve siirekli
olmasldlr. iktidar ili~kilerinin olmadlgl bir toplum sadece bir soyutlama
olabilir17 • Foucault, iktidan taraflar arasmda basit bir ili~ki olarak degil,

15
16
17

Morris, Newsfrom Nowhere, s. 41.
Morris, News from Nowhere, s. 42.
Michel Foucault, "Afterword, The Subject, and Power", Michel Foucault: Beyond Structuralism and
Hermeneutics, der. H. L. Dreyfus, New York: Harvester Press, 1982, s. 222-3.

Sosyalist Otopya ve Modernite: Morris'in Hir;biryerden Haberler'i

133

digerlerinin eylemlerinin degi~tirme yolu olarak tammlar 18 • Bu ili~kide, iktidar
digerlerinin eylemleri tizerine eyle~mektir. Foucault'nun ikti<1ar tammlamasl
kabul edildiginde, Morris'in titopik toplumundan iktidar ili~kilerini tamamen
ylkarmaSl mtimktin gortinmemektedir. Morris'in titopyasmda aym zamanda
beden siyaseti de soz konusudur, 'normal' kavraml yah~mak iyin duyulan dogal
istege ve yah~maktan alman hazza kar~lhk gelmektedir. Bu baglamda, Foucault
"bedenin bu siyasal ku~atllmasl, karma~lk ve kar~lhkh ili~kilere gore, onun
ekonomik kullammma baghdlr; bedenin iktidar ve egemenlik ili~kileri
tarafmdan ku~atllmasmm nedeni, btiytik olytide tiretim gticti olmasmdan
kaynaklanmaktadlr 19 " demektedir.
Morris'in titopyasmda aym zamanda evrimsel ojenik de onerilmektedir.
Devrimden sonra hayat tarzl ve sosyo-ekonomik dtizenlemelerle beraber
bireylerin dl~ gortinti~leri de degi~ime ugraml~t1r: herkes gtiylti, gtizel ve
saghkhdlr. Morris her ne kadar bireylerin bedenlerine yonelik dl~sal
maniptilasyon olmadlgml one stirse de, bu ozgtirltik ve e~itlik ko~ullannda
20
yah~mayla saglanan bir disiplin ttirtidfu . Bu baglamda, Morris'in titopyasmda,
disiplin ve iktidar anlammda, dogrudan insan bedenine mtidahaleyle olmasa da
titopik toplumun dinamikleriyle uygulanan dolayh bir beden siyaseti vardlr.
Morris'in titopik toplumunda, hukuk, sUy, ceza ve hapishaneler sistemden
silinmi~tir. ilk bakl~ta bireylerin davram~lanm ve seyimlerini dtizenleyecek tist
bir otorite yoktur; bireylere yaptmm uygulayacak bir sivil toplum ya da
kamuoyu da yoktur. Fakat, 'anormal' davram~lan dtizenlemek iyin sistemde
gelenekler korunmu~tur. Foucault'nun da analizinde sundugu gibi disiplin edici
gtiyler bireyleri donti~ttirmeyi ve normalle~tirmeyi hedefler l . Morris'in
titopyasmda, disiplin topluma dagllml~t1r ve cezalandlrma sapkm olanlan
normalle~tirmeyi hedefler. Toplumun bir ttir anar~iyle disiplin altmda tutuldugu
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one siiriilebilir. Bireyler birbirlerini 'yargllar' ve 'kontrol' ederler, sadece bu
siireyler yazlll, standart, belirlenmi~ kurallar temel almarak yapllmaz22
Bu sistemde, hapishaneler geyici yoziim olarak kabul edilmi~lerdir ve sUy riskini
tamamen ortadan kaldIrmak iyin yeterli olmadIklan savunulmu~tur. Her ne
kadar bOyle bir toplumda sUy olasIhgmm olmadlgl iddia edilse de, nadir
durumlar olarak ortaya ylkabilecekleri soylenmi~tir. SUyla beraber kanunlann
uyguianmasl ve yargl da sona enni~tir. Belirtilmesi gereken nokta, Morris'in
'suy' terimiyle 'anonnal' davram~lan ifade ettigidir. Yani Morris, en
miikemmel sistemde bile miikemmel bireylerin olu~turulamayacagml
anlaml~t1r. Morris'in iitopik vizyonu anonnal bireyler cezalandInnaYI
hedeflemez, fakat gelenekler yoluyla onlan nonnalle~tinneye yah~lr, bu
nonnalle~tinne siireci daha iistiin bir otoriteyle degil iitopyanm sakinleri
tarafmdan geryekle~tirilir. Burada 'ceza' olarak uygulanan a~agIlama ve ki.iyiik
gormedir23 • Yani, Morris, miikemmel bir sistemde bile ~iddet ve trajedinin
olasIhgml yadsImaz.
Morris'in iitopik toplumunda, sUy bir hastahk olarak kabul edilmi~tir ve bu
hastahgl tedavi edecek aray, bir kanun sistemi degil, sosyal fonnasyon
tarafmdan kurulan bir 'Panoptikon' dur. Foucault'nun tenninolojisini kullanmak
gerekirse, Panoptikon bireylerin sadece bedenlerini degil, akIllanm da kontrol
eden bir yapIdIr. Bu tiir bir cezalandInna yonteminin aym zamanda disipline
etme ve nonnalle~tinne etkisi de vardIr. Aym anda hem bireyselle~tinneye hem
de kolektifle~tinneye hizmet eder. Panoptikon, kurumlar olarak hapishaneye
degil topluma ve toplumdaki her kuruma aym zamanda da toplumdaki tiim
bireylerin ili~kilerine kar~lhk gelir. Diger bir ifadeyle, Panoptikon topluma
dagllml~tlr ve kontrol ve disiplin amaclyia bireyler iizerinde siirekli bir (goriiniir
ya da gizli) gozlemdir. Morris'in iitopyasmda, bu yapl yogu zaman goriinmezdir
fakat bazl noktalarda kendini saklamada ba~anh olamaz. Genel olarak,
Morris'in goriinmez kontrol ve disiplin iktidanna ba~vurdugunu soylemek
yanh~ olmaz.
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Her ne kadar Morris iitopyasllldan her tiirlii iktidar ili~kisini kaldlrmaya
9ah~ml~sa da ba~anh olamaml~tIr. <;iinkii, Morris'in hayalini kurdugu diizen ve
uyum, ozgiir ve e~it ko~ullar altlllda bile, herhangi bir iktidar ve disiplin
mekanizmasl olmadan gergekle~emez. Bu iktidar terimi, Morris'in anti-modem
ve duragan diizenini tamamlayan son unsurdur. <;iinkii, sosyal ag iizerine
uygulanan bOylesi bir disiplin iktidan diizeni degi~meden korumaya yardlmcl
olur ve boylece modemitenin sorunlanndan uzak tutar.
Morris'in iitopyasl temel olarak anti-modem ve arkaik unsurlar
banndlrmaktadlr. Bu nedenle, bu iitopya sosyalist olarak adlandmlmak yerine
romantik komiinist ya da romantik anti-kapitalist olarak slmflandmlmahdlr.
Degi~im kavramllla referansla yapllan analizde Morris'in iitopyasllllll degi~ime
kapah, duragan bir yapl olarak tasarlandlgl ortaya konulmu~tur. Dtopik
statiikonun korunmasl i9in gii9lii onlemler allllml~tlr. Bu, modemiteye uzaktlr
ve Morris'in iitopyasllll sosyalizmden uzakla~tmr. Ek olarak, disiplin ve kontrol
mekanizmalanmn· sisteme entegre edilmesi de sosyalizmin temel prensipleriyle
geli~ir. Morris bizi modemite oncesi zaman a gotiiriir ve sonsuza kadar orada
blraktr.
Sonue;

Morris'in iitopyasl, 19. yUZyt1111 ikinci yanslllda donemin ingiliz kapitalizmine
bir tepki olarak yazllml~tIr. Bu iitopya, literatiirde 'sosyalist' iitopyajannnlll bir
temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu 9ah~mada, yapllmaya 9ah~t1an da
Morris'in iitopyasllllll sosyalizmle ili~kisini modemite, degi~im ve disiplin
pratikleri iizerinden inceleyerek, bOyle bir slmflandlrmamn gec;;erli oimadlgllll
ortaya koymaktlr.
Morris, iitopyaslllda yeni bir (komiinist) toplum kurmak i9in devrimi onerir
fakat onerdigi devrim, varolan tiim yapllan ve kurumlan tamamen YlkmaYl
hedefler. Yani, onceki donemlerin tiim olumlu ve olumsuz sonu9lan devrimle
yok edilir ve yeni toplum slflrdan in~a edilir. Bu noktada, Morris'in kapitalizme
kar~l olan dii~manhgl modemiteye de yonelir bir anlamda. Modemitenin
yadslllmasl da Morris'in iitopyaslm sosyalizmden uzakla~ttran temel unsur
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olarak ortaya Ylkar. Her ne kadar Morris, Marks ve Engels'in kavramlanm
kullanarak sosyalistlkomlinist bir toplum tasarlamaya yah~sa da kapitalizmle
birlikte modemiteyi de yadSlf ve bOylece ashnda modem bir ideoloji olan
sosyalizmi de yadslr. Bunlann yerine 14. ylizYllm yapllanm ve kurumlanm
yeniden kurmaYl onerir. Morris'in litopyasmda klrsal, dlizenlenmemi~, basit bir
glinllik hayat tasanml vardlr. Bahsedilen bu glinllik hayat tasanml da yine 14.
ylizYlla ve modemite oncesi doneme referanstlr. Bu modemite oncesi toplumda,
glinllik hayatm her detaYl, basitle~tirilmi~ bir hayat iyin yeniden dlizenlenmi~tir.
Mimari ozellikler bile 14. ylizydm Gotik donemine aittir. Aym zamanda ~ehirler
ve ta~ra da birbirinin iyinde yozlinerek dogada ortak bir hayata
donli~tlirlilmli~lerdir ve bu sistem ~ehirlerin dlizenlenmi~ ve tammlanml~
hayatma kar~l kurulmu~tur. Morris'in litopyasmda, insanlann dogayla olan
ili~kisi
de yeniden tammlanml~tlr, doga bireylere dl~sal olarak
tammlanmaml~tlr, fakat bireylerin ve hayatlannm paryaSl olarak kurulmu~tur.
Morris'in litopyasmda doga tum olumsuz ve olumlu yanlanyla kabul edilirken,
yapay yapllar olumsuzlanml~t1r. Bu yapay yapdarm bir paryaSl olarak da
teknoloji ve makinele~me Morris'in litopyasmda en az seviyede tutulmu~tur.
Morris'in yabaSl, bir baklma, Sanayi Devrimi'ni buna bagh olarak da
modemiteyi reddeden bir tavra donli~lir. Modemitenin ve kapitalizmin bOylesi
bir olumsuzlanmasl Morris'in 'sosyalist' litopyasma zarar verir, ylinkli
sosyalizmle modemite simbiyotik degillermi~ gibi bir imge yaratlr. Her ne
kadar litopyasmda Morris, bu litopik toplumu ortaya ylkaran devrimin
nedenlerinin 19. yliZYlhmn dlizeninden kaynaklandlgml one slirse de, 19.
ylizYlh ve sonuylanm yadslmasl sosyalizmin gizli bir yadsmmasma neden olur.
Morris'in modemiteden tamamen kopu~u oneren tavn litopyasml anti-modem,
arkaik ve romantik yapar ve aym zamanda sosyalizm ve komlinizm iddiaslyla
da yeli~ir. Morris'in litopyasl anti-modemdir ylinkli her ne kadar litopik toplumu
19m devrimi onerse de, arzu edilen topluma modemite yoluyla
ula~llamayacagma inamr. Morris'in litopyasmdaki devrim onceki ylizYlllann
tlim yapdanm ve kurumlanm yok eder ve toplumu 14. yliZYllm unsurlanna
uygun olarak ba~tan kurar. Morris aym zamanda bu toplumu duragan bir yapl
haline getirmi~ ve olasl her tlirlli degi~im ve ilerlemeyi engellemek iyin de
dlizen ve disiplin metotlan kullanml~tlr.
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Morris'in iitopyasl modem degildir, degi~ime kapahdlr ve modemiteye dogru
bir ilerlemeyi engelleyecek disiplin mekanizmalan vardlr. Bu baglamda,
Morris'in titopyasml sosyalist olarak slmflandlrmak mtimktin degildir. <;::tinkti,
bu titopya sosyalist ve modem olmak arasmda bir gerginlik yaratmaktadlr.
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