UTOPYAVEKENT

ismail COSKUN"

Tanm ba~langlcmdan uygarhga gel'i~, kente gel'i~tir. ilk bUyUk
uygarhklar kentsel devrimlerle omUr sUrmeye ba~larlar.1 Yakm Dogu, <;:in ve
Hind uygarhklan kentsel sll'ramalann arkasmdan bUyUk medeniyet havzalanna
donU~Urler. Kent, uygarhgm bedene donU~tUgu, toplumsalla~tlgl mekanlardlr.
Uygarhkhr. 6zgUrle~tirici olmasl da bu nedenledir. 6zgUrle~tirir, il'ine dahil
eder, payla~lr, yeniyi/otekini kendisine benzetir. Bu benzeti~, modem anlamlyla
bir biromek klima degildir, bir tarza, ya~ama bil'imine bUtUn canhhglyla,
renkleriyle dahil etmedir. Daha I'ok bir imparatorluk iklimi soz konusudur.
Mlslr'da, Babil'de, <;:in'de, Hind'de, bir oll'Ude Bizans'ta, EndUlUs'te ve
Osmanh imparatorlugunda gerl'ekle~en kent deneyimleri bu yonde ozellikler
gosterir.
Dogu uygarhklannm, daha da geni~ bir I'erl'eve il'inde ifade edersek Batldl~l uygarhklann baskm ozelliklerinin ba~mda kendilerini, ba~kalarma bagh
olmakslzm in~a edebilme yeteneklerine sahip olmalandlr. Uygarhklar araSI
ili~ki en ba~mdan itibaren tarihi, tarihin birligini olu~turmu~tur. Ancak i~gal
oncesi Amerika uygarhklan da dahil olmak Uzere Dogu uygarhklannm temel
ozelligi baglmSlz, kendi ba~larma bir uygarhk in~a etme yetenegine sahip
olmalarldlr. Kenti, devleti, sanayii, klsasl kendilerini Uretmenin yollanm
bulmu~lardlr. Kenti, uygarhgl, zenginligi kurmakta ve ya~amaktadlrlar. Bin bir
I'e~it
deneyimi bir butUn kllarak,
~ehri/medeni
kilarak bunu
gerl'ekle~tirmektedirler.

Utopyalar ilk omeklerinden itibaren Bahda dogmu~ ve uzun donemde
Bahya ozgU kalml~lardlr. Yunan ya da yeni I'ag Utopyalarl olsun, modem
donemde Utopya tUrUnU sUrdUrmekle birlikte ilk omeklerinden mahiyet ve
yakla~lm itibariyle bUtUnUyle farkhla~an ters ya da kara Utopyalar olsun bahya
ozgU kalml~lardlr. Utopyalarm Ba!\ya ozgU kah~lan Bah uygarhgmm en ba~tan
Doy. Dr., istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Sosyoloji BtHlimU.
Gordon CHiLDE, Tarihte Neier Oldu, Odak yaymlan, Ag:ustos 1974

186

itibaren tUrev bir uygarhk, ancak oteki ile ili~ki iyinde ~ekillenmi~, varhk
olmaslyla ilintilidir. Yunan kendi dl~1 ile, Troya ile, PersIe, Mlslrla
iIi~ki iyinde uygarhkla tam~ml~, farkh bir uygarhk yaratma imkanma
ula~ml~tlr.2 Ba~langlyta uygarhk da kent de Yunan'm dl~mdandlr. Dogu
uygarhklan ile girdigi ili~kiler iyinde Yunan Batl'ya ozgli bir uygarhk, kent,
siyaset anlaYI~1 ve dlizeni geryekle~tirme imkam bulmakla birlikte, yonelimi ve
araYI~lan gliylli uygarhk alanlarma, Yakm Dogu ve otesinedir. Dogu
uygarhklanyla girilen ili~ki bir beslenme, kar~lhkh ah~veri~ ili~kisinin otesine
de geyer. Dogu uygarhklan, uygarhgm, kentin, siyasetin, devletin nasll
olabilecegine ili~kin, canh, ya~ayan omeklerdir de. Hayranhkla, bakIlan,
izlenilen ve bir ~ekilde dahil olunmak istenen uygarhk alanlandlr.

kazanml~

Utopyalar yok lilkenin, kentin, dUzenin araYI~landlr. Toplumsal
dengenin, zenginligin, uygarhgm araYI~landlrlar. Kendisinde olmayamn nasll
ve ne ~ekilde geryekle~tirilebilecegine ili~kin bir araYI~t1r. Bir sorgulama, bir
ele~tiri ve olmasl gerekene ili~kin bir oneridirler. Oneriye kaynakhk edense
otekinin deneyimleridir. Kurdugu dlizendir. Kenttir. Ya~ama biyimidir. Bu
anlamda litopyalar Batl'da Yunan omeklerinden ba~layarak 5teki ile ili~ki
iyinde ortaya Ylkml~t1r. Ozelliklerini bu ili~kiler iyinde kazanml~t1r. iyerde
ya~anan yokluk, slmrhhk durumunu a~ma araYI~ldlrlar. Kendi yokluk ve
smlrhhk durumuna kar~m otekisi, gliylli, zengin ve kentsel uygarhgl temsil
etmektedir. Atlantis ya da Troya, Mlslr yahut Pers gliylli otekisidir. Daha da
otesi yerylizli cennetidir. Yunan, benzeri bir gUy ve konumu yakalamak
istemektedir. Yerylizli cennetini kurmak, ona dahil olmak arzusundadlr.
Utopyalarm mekam Batl-dl~1 cografYalardlr. Mekanm dl~anda olmasl,
kendi deneyiminin dl~mda geryekle~mi~ omeklerin varhgl dolaylSlyladlr. Farkh
uygarhklar, ya~ama biyimleri, kentler vardlr ve bilinmektedir. Utopyalar kent
olyeginde kurgulanml~ toplum tasanlandlr. Mekan kentle, toplumsal dlizen
kentsel i~leyi~le slmrhdlr. Boyutlan, slmrlan, toplumsal hacmi belirlidir.
Utopyaci onerilerde toplumsal modelin mekanmm kentle smlrh olu~u,
geryekle~tirilebilir, kendi iyinde bir dengeyi slirdlinne yetenegine sahip, kontrol
edilebilir mikro diyebilecegimiz bir toplumsal modeli olu~tunna kayglSlyladlr.
Eflatun'un Atlantis'e ili~kin anlatlml ve devlete ili~kin gorU~leri sonraki
donem litopyalanmn biyim ve muhtevalan lizerinde belirleyici olmu~tur.
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Utopyalara kaynakhk eden Atlantis oykUsii Eflatun'un olgunluk donemi eserleri
olan Timaioi ve Kritias' diyaloglannda yer ahr. Atlantis oykiisiiniin kaynagl
Mlslr'dlr. Atina'nm altm ~agl olarak adlandmlabilecek en eski donemlerine ait
bilgiler de, Atlantis uygarhgma ait kaYltlar da Mlslrhlarca tuiulmu~tur.
Oykiiniin anlatlclsl da Mlslrh rahiptir. Atlantis oykiisli Atina'mn eski giizel
gUnlerinin oykiisii ile birlikte ele ahmr. Atina'nm cografyasl, kenti, diizeni
anlatthr. Atina oykiisii, ilin belli ozelliklerini vermekle birlikte bir zeval
oykiisiidiir. Toprak bile verimliligini yitirmi~ ta~hk tarlalara donii~mii~tGr.
YunanlAtina 0 giinkii/eski ko~ullarda degildir. Smlrhdlr. Eflatun da eserlerini
Yunan'm i~ karl~lkhk ve ~atl~malarla ~ziilme siirecine girdigi donemde
yazmaktadlr. Atina'ya ili~kin anlatlmm arkasmdan Atlantis uygarhgmm
anlatlmma ge~ilir. Her iki uygarhk anlattmmda Atina'mn biitGn giizel ve gii~lii
giinlerinde olmasma kar~lhk Atlantis uygarhgl ile mukayese edildiginde slmrh
bir resmi verilir diyaloglarda. Buna kar~lhk, Atlantis'in anlatlml daha
ayrmtthdlr, ayrmtthdlr ~iinkii anlattlacak ozelliklere sahiptir. Atlantis zengin,
miireffeh, baymdlr bir iilkedir. Kent mimarisi ile muhkem ve muhte~emdir.
iyi/giizel diizenlenmi~tir, insanlara rahat ya~ama imkanlarl sunmaktadlr.
Zenginlik ~ehrin her yamna, binalara tapmaklara, ya~ama alanlarma sinmi~tir.
Dogal ortam harikulade, toprak verimlidir. Ytlda iki kez iiriin ahnmaktadlr.
Diizen gii~liidiir yasa hakimiyeti vardlr. Atlantis hayran olunacak bir devlettir.
Eflatun 'un kaynagl, ornegi otekidir. Bu once kentin, kentsel olanm,
uygarhgm kaynagmm Oteki olu~u ile ilgilidir. Eflatun, Otekisini tammaktadlr.
Tanlk olmu~tur. Uygarhk bOlgesinde ya~aml~tIr, kalml~tIr.5 Anlattlgl oykii
otekisinin oykiisiidiir. Onerdigi devlet ve toplum diizeni de Marx'm da i~aret
ettigi gibi MISlr devlet ve toplum diizeninden Ba~ka bir ~ey degildir. Eflatun'un
Yunan'a onerdigi otekinin uygarhgldlr. Oteki, Yunan i~in hep olaganiistG
olmu~tur. Troya da oyledir Mlslr da. Utopyacl anlatlm ve onenneler Eflatun'un
metinleri ile smlrh degildir. Yunan'm kendisinin dl~mda, bir oteki olarak
tasarladlgl iitopyacl diizen ve beldeler olaganiistG ve tannsal ozellikler
gostermektedir. Topraklar verimli, kentler mamur, insanlar tannsal ozlere
sahiptirler. Buralarda yaralar kendiliginden sagalmaktadlr, deniz suyu bile
tathdlr. Utopyalar, Yunan'm slmrh ko§ullanmn, kentsel bir uygarhgl
geli~tinnekteki/ikmal etmekteki gii~siizliigiiniin iiriiniidiir. Utopyalar, bildikleri,
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tamdlklan fakat sahip olmadlklanm, il'erde kurmaya,
kaygllarla tasarlanml~lardlr.

gerl'ekle~tirmeye

yonelik

Utopyalar Roma'da gorUlmezler. Ortadan I'ekilirler. Roma donemi,
Batt'nm uygarhkla i~gal ili~kisi bil'iminde de olsa dogrudan ili~ki kurdugu,
beslendigi donemdir. Roma Mlslr'dadlr. 6zlenilen, aramlan, il'erde
gerl'ekle~tirilmek, kurulmak istenen bir oteki soz konusu degildir. 6tekine
ula~llml~, dahil olunmu~tur. Bu nedenle Utopyalar Roma doneminde
goriilmezler. <;ok sonra Ortal'ag ko~ullannda iitopyalar clhz da olsa tekrar var
olurlar ancak bu kez Yunan omeklerinin somutlugundan, canhhgmdan,
diinyeviliginden uzakttrlar. Daha yok Yunan donemi iitopyalannm
Hlristiyanla~tlfllml~ silik kopyalan ozelligi gosterirler. Verilen resim sisler
arasmdan gozUken bir otekidir. Daha yok da uhrevi bir otekidir. 6teki alemde
kavu~ulacak bir beldedir. Sisler arasmdan gozUken cennetten bir ko~e, dogal bir
beldedir. Kentin, toplumsal i~leyi~in anlattml soz konusu degildir. Roma'da
Utopyanm yoklugu, oteki ile kuru Ian ili~kinin sonucudur, ortayag Utopyalarmm
clhzhgl ise oteki ile ili~kinin en alt dUzeye inmesinin bir sonucudur.
Tammamaktadlr. Bilmemektedir. Bilmeyince, tammaymca tahayyUl de
edememekte, tasarlayamamakta ve onerememektedir de.
Utopyalarm Batlda yeniden canlanmalan 6teki ile kurulan yogun
temaslarm neticesidir. Hayh Seferleri ile birlikte Batt yeniden uygarhkla, Kentle
tam~maktadlr. EndUlUs ve Sicilya hemen yam ba~lanndadlr. Yeniden fetih,
Hayh seferleri otekine ili~kin her dUzeyde bilgininin, tamk olmanm geli~tigi bir
donemi ba~latml~tlr. Tamk olma ve beslenme birlikte yUrUr. Bu noktada
Ronesans kentlerinin Akdenizli kaynaklanna i~aret etmekle yetinelim. 6 6teki,
Yunan doneminde oldugu gibi hayranhk uzandlrmakta, taklit olunmaktadlr. Bir
ufuk geni~lemesi ya~anmaktadlr. Yakm otekinin, MUslUmanlann otesinde
uzanan geni~ cografyalar, zengin kentIerin yer aldlgl Ulkeler soz konusudur.
Polo gitmi~ gelmi~ heyecanh bir ~ekilde anlatml~ttr. Utopyalann bu donemde
tasarlanan omegi 1330'larda yazllan Cokaygne Dlkesi'dir. Cokaygne Dlkesi ile
Utopyalarm yUzUne gozUne yeniden kan gelir. Ortayag omekleriyle
kar~lla~tlflldlgmda Cokaygne Dlkesi somut, canh, dUnyevidir. Mekan olarak da
ispanya'nm, 0 donemde EndUlUs'Un hemen aylklanna yerle~tirilmektedir.
Ortayagm toplumsal ve ekonomik ko~ullan yozUlme ve farkhla~ma sUrecine
girerken Utopyalar da mahiyet degi~ikligine ugramaktadlr.
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Yeni yag ba~langici bir dizi geli~rneyle belirlenir. Toplurnlararasl
ili~kilerde Hayh Seferleri ile ba~larnl~ olan Batl giri~irnleri istanbul' un fethi ile
kar~ilanrnl~tlr. istanbul' un fethi Batlda uzun siiredir siirdiiriilrnekte olan
Hindistan'a yeni yol arayl~1 giri~irnlerini hlzlandlrrnl~, bu giri~irnler yeni
Hindistan yolunun ve Arnerika kltasmm ke~fi ile sonuylanrnl~tlr. Bilinen
zengin, rnarnur, giiylii Otekine yeni otekiler, yeni uygarhklar eklenrni~tir. ilk
sorniirgeciler kar~ila~tlklan yeni uygarhklann kentsel yaratrnalan kar~lsmda
~a~kmdlrlar. Kendilerini Arnadis de Gaules'in sihirli bahyelerinde salllyorlardL'
Kar~lla~tlklan kentler, Avrupa'llln biitiin ~ehirlerinden daha giizel ve goz
karna~tlflClydl,8 Cortes, Charles-Quint'e yazarken, Avrupa'da bu kadar
gorkernli hiybir ~ey gorrnedigini soylernektedir,9 Klta uygarhk kaynarnaktadlr.
Azteklerin ardmdan inka irnparatorlugu'nun ke~fi Avrupahlar iizerinde Atlantis
etkisi yaratmaktadlr. Kentlerin goz kama~tlflclhgl kadar toplumsal diizenleri de
i19i uyandlrrnaktadlr.
Yeni yag ba~langlcmda bu geli~melerin en ternel sonucu dar, sllllrh ama
kendi kendine yeten feodalizm diizeninin hlzla yoziilmesini dogurmu~tur,
Toplumsal dengeler hlzla yoziilmekte, Hlristiyanhk bOliinmekte, feodal krallar
merkezi monar~ilere donii~me ugra~lsmda, koylii ayaklanmalan, din sava~larl
birbirini izlemektedir.
Yeni yag ba~langici modemligin maya Ian dig I donem olarak
okunmaktadlr. Ancak, aylll zamanda ortayagm olu~turdugu denge durumunun
yoziilmesidir de. Bir yenilenme arayl~mm yallinda toplumsal dengenin bir
herciimerc halinde yoziilmesi, yoziilmesinin yiiksek maliyeti, toplumsal
dengenin saglanmasl ihtiyaci yeni araYI~lan, tartl~malan dogurrnu~tur.
Utopyalar tarn da bu noktada, bir sorgularna, bir arayl~ ve oneri olarak yeniden
ortaya ylkarlac
Thomas More ve izleyen iitopyaci onerrneler yeniyagm ko~ullarma
Geleneksel OtekilDogu uygarhklarma ili~kin bilgi birikimi
oldukya geni~lerni~tir. Arnerika kltasmm ke~fi ile birlikte ke~fedilen yeni
uygarhklar ve onlann bir ba~lanna geryekle~tirdikleri karnucu, e~itlikyi ve aylll
olyiide de zengin, baymdlr kentsel uygarhklar Batl'da geni~ yankilar, ilgiler
uyandlrrnaktadlr.
kar~lhktlrlar.

7
S

9

Raimondo Luraghi, SOmOrgecilik Tarihi, E Yaymlan. Istanbul, 1975, s.74
Raimondo Luraghi, SomOrgecilik Tarihi, E Yaymlan, Istanbul, 1975, s.73
Raimondo Luraghi, SOmOrgecilik Tarihi, E YaYlnlan, Istanbul, 1975, s.79

190
Utopyalar ieerde ya~anan eozUlme durumuna bir kar~1 elkl~, tepkici
ozellikler gosterirler. Bu anlamda ieeriye, eozUlme durumuna yonelik ele~tirel
bir tavlr takmmadlr. Ele~tiri, ieerdeki sorunun nasll bir toplumsal dUzenle
a~I!acagma i1i~kin bir oneri ile tamamlamr. Tam da bu noktada Otekinin dUzeni,
kenti, ya~ama bieimi ieeriye yonelik ele~tirinin zemini ve sorunun nasll
a~I!acagma i1i~kin onerinin de ornegini olu~turur. More'un Utopya'sl bir yandan
Eflatun'un gorU~lerince, bir yandan da, yeni ke~fedilen uygarhklarm kamucu
dUzenlerinin yaratlIgI etki ve ingiltere'de feodalizmin hlzla eozUlmesinin
yaratlIgI toplumsal dengesizliginin nasI! bir dUzenle a~llabilecegi kayglsmca
belirlenmi~tir.

More'un Utopya'smda kentler birbirinin benzeridirler. Birini gezen
hepsini gezmi~ olur. ilk eag Utopyalannm zengin kent tasvirleri yer almaz.
DUzenlilikiplanhhk daha merkezidir. Kentin mekansal dUzenleni~inden eok
toplulugun ya~ama dUzeni, esaslan Uzerinde odaklamlml~tlr. Varolan toplumsal
dengenin yozUlmesine tepki, Utopyada a~1f1 bir denge gozetimine yol aeml~lIr.
Dengenin bu denli gozetimi beraberinde insan ya~ammm her dUzeyde
kaYltlanmasma donU~mektedir. Kent canhhgm, hareketliligin mekam olmaktan
eok dUzenliligin ve slmrlarm mekamdlr. Her ~ey oleUIUdUr. NUfustan yah~ma
saatlerine kadar. ilk Utopyalarda otekinin uygarhgl, kentsel ya~aml hayranhk,
bir arzu imgesidir. More'un Utopyasmda, oteki uygarhklann e~itlikei dUzenleri
bOyle bir dUzenin kurulabilecegine inancI venni~tir. Temellendirme, anlalIcmm
i1i~kin
gozlemlerinden/deneyimlerinden
hareketle
yabancI
Ulkelere
geryekle~tirilmi~tir. Ancak More'un kayglsl daha eok iyerde ya~anan
dengesizlikladaletsizlik Uzerine yogunla~ml~ olmasl dolaYlslyla onerdigi
modelde kentsel tasandan yok, toplumsal dUzenin dengeci karakteri merkeze
oturur.
Uzun donemde kent Otekine ait olmu~tur. En azmdan gUelU, zengin ve
baymdlr olan bir Oteki kenti soz konusudur. 1o Ancak, toplumlararasl i1i~kilerde
ya~anan Batl etkinligine bagh olarak modern donemde, 19. yUzyI!da BalI kenti
Otekinin kentleri ile mukayese edilebilir, halta balI kendisini kent uygarhgl
olarak tammlama noktasma gelebilmi~tir. Utopyalar kentin, uygarhgm
araYI~ldlr demi~tik. Bu dUnyada bir yeryUzU cenneti kunna gercekle~tinneye
i1i~kin onerilerdir. Utopyalar yeni eag ba~langlcmm bUyUk degi~im
10
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donemlerindeki kriz ve yenilenme arayl~ma yamt olarak ortaya I'lkml~lardlr. 19.
yiizyIida Batl uygarhgmm toplumlararasl ili~kiler gUI' ve etkinlik kazanmasl,
Roma doneminde oldugu gibi Utopyalann geri gekilmesini dogurmu~ur. Ball
uygarhgl, sosyologlarm 0 90k sevdigi ifade ile ozgUrlUgUn en fazla maksimize
oldugu kenti yakalaml~tIr. Bu yakalaYI~la birlikte kentlcennet araYI~lan,
Utopyalar nihayete ermi~tir.
ya da in~a edilmi~tir. Ancak modemligin kenti,
niteligine sahip degildir. Geleneksel ~ehrin ozgUrle~tirici
niteliginden yoksun olu~u anlammda modem kent, "ters" bir ~ehirdir.
Modemligin ~ehri, oznenin evi 0 canh kanh, 19. yiiZYlhn yaratIcl, hareketli
kenti 20. asra gelindiginde tek dUzeligin, ileti~imsizligin, denetimin, insan
hayatmm saat saat belirlenmi~ oldugu totaliter bir toplumsal diizenin mekam
haline gelmi~tir. Modemligin bu yondeki evrimi ya da kentsel ya~ayl~m modem
nitelikleri, iitopyacl yazmm farkh ozelliklerle yeniden dogu~unu getirmi~tir.
Utopyalar da terse donmii~tiir: Geleneksel Utopyalarm iyimser, adil, e~itlikl'i bir
toplumsal diizenin kurulabilecegine ili~kin inan9 dolu onerilerinden, modem
kentsel uygarhgm ne denli totaliter ozellikler kazandlgmm resmini veren ters
Utopyalann ele~tirel ve karamsar oykUlerine ge9ilmi~tir. Ters iitopyalarm
toplumsal dUzenlerinde ozgiir kent ve kentlilere yer yoktur. Doga iizerinde
etkinlik kurulmu~, riizgarm ya da gUne~in tesirinin goriilmedigi kentsel in~alar
gerl'ekle~tirilmi~ ancak insan da, insani olan da, ozgiirlUk de yitirilmi~tir. Ters
Utopyalarm kenti bugUnUn kentidir. GUniimUzde kent artlk bir ozgUrle~me alam
ya da imgesi olmaktan I'lkml~tIr. OzgiirlUk ya da mutluluk kentten ka91~ta,
dogaya donU~te aramr olmu~tur.
Kentlcennet,

yakalanml~

~ehrin ozgUrle~tirici

Ters Utopyalar modemligin a9mazlanna ili~kin ele~tirel sorgulamalar
olmakla birlikte, clhz da olsa 9lkl~aJ90ziime ili~kin belli umutlan igeren
metinlerdir. Modernligin tIkanmasl, umut ve araYI~larm yoniinU bir kez daha
"oteki"ne I'evirmi~tir. Ters Utopyalarda umut modem in, modern kentin dl~mda,
"oteki"nde goziikmektedir.
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ABSTRACT

Cities have come into being with civilizations. The first cities came into
existence in the Eastern countries which gave rise to the first great civilizations.
These Eastern civilizations had the necessary skills for an independent
civilizational construction. The western civilization, on the contrary, could be
able to come out only by the help of the relations it established with other
civilizations. Historically, utopias were the products of western civilization.
They can be defined as a search for the "urban style", for the "social order"
and "civilization". In the long term, city was always the "others'" speciality.
There was always a powerful, rich and prosperaus city of others which can be
taken as a model for the western eye. Only in the modern period, especially in
the 19'h century, West can be able to define itself as an "urban civilization" as a
result --and by the help- of its' increasing influence in international relations.
The western city became comparable with "others' cities" only in the 19'h
century. But utopistic literature have come to an end synchronically with the
foundation of an urban order in the West. However in the 2dh century utopias
appeared on the scene once more. This time they have taken the form of dark or
dystopias, because modern city were no longer the source of freedom but
totalitarianism and supervision.

