R6NESANS AVRUPA'SINDA SOSYAL nUSUNCE

Umit MERic;:'

italya'mn nUfus~a kalabahk ve zengin ~ehirlerinde dogan Ronesans oradan
Avrupamn bir~ok Ulkelerine sl~raml~, banka ve endUstri temeline dayanan ve Orta~ag
devletine hi~ benzemeyen yeni tip bir devletin dogmasma yol a~ml~tlr. Avrupa
merkezli kralhklar bu devirden sonra ortaya ~Ikmaya ba~laml~, aynca okyanus otesi
seyehatlerle tan man iilkelerin saYIsI artml~tlr.
Ronesanam en onemli olaylanndan biri de devrin dii~UnUrlerinin antikiteye ilgi
duymalan, ilmi ve felsefi dU~Uncenin Orta~agdan koparak ilk~ag fikir adamlanna
yonelmesidir. Orta~agda Avrupa kltasmda halk ile se~kinler aym inan~lara, aym
ideallere sahiptiler. Ronesanstan itibaren bu iki slmf arasmda bir kopu~ ba~laml~tIr.
Ronesanstaki dii~Unce aklmlanm, Antikitede ki iki ana egilime baglayabiliriz.
1.

Ronesansta Antikitedeki Eflatuncu idealist gorU~iin devaml olan ideal site
tasvirleri ~ok geli~mi~ ve bu aklm giiniimiize kadar bazen kurulu diizenin
ele~tirisi, bazen yeni ve daha gUzel bir dUzenin tavsiyesi ~eklinde siiriip
gelmi~tir. T. Morus'un "UTOPYA" Sl ile Campanella'mn "OUNES
BELDESi" biitiiniin ornekleridir.

2.

Ronesans Avrupasmda Antikitedeki realist gorU~iin, Aristo'cu amprizmin
devamma ornek olarak da ozellikle Machiavelli'nin "HOKDMDAR"I ve
Bodin'in "DEVLET"i gosterilebilir.

Reform Slfasmda da siyasi iktidar, siyasi iktidann yasalhgl, toplum i~indeki
hiyerar~i ve ge~irdigi degi~iklikler gibi pek ~ok sosyolojik kavram ileri sUrUlerek
tartl~lhru~tIr. Sonradan Weber ve Sombart'm Israrla i~aret ettikleri gibi protestanhk
ve kalvenizmin geli~mesiyle, kapitalizm dey adlmlar atarak ilerlemege ba~laml~tlr.
Protestanhkta faiz me~rudur. Tann ile ki~i vicdam arasmda kilise yoktur. B u sebeple
Fransa gibi katolik bir lilkede 1789 devrimine kadar U~ SInlf (aristokrasi, rahipler ve
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halk) varken, Almanya gibi protestan bir Ulkede iki slmf (asiller ve halk) vardl.
Katoliklikte birey cemaatin i~inde erimi~ken, protestanhk bireyciligi geli~tirmi~tir.

iitopyacdar

"Altm ve gUmU~ bu memlekette, tabiatm onlara verdigi degeri ta~lrlar sadece.
Bu iki maden, demirden ~ok daha a~agl gorUlmekle beraber insan i~in su ve ate~
kadar yararh sayilir. Az bulunmalanndan otUrU degerli saYllmalan insanoglunun
~tlgmhgma verilmeli. Tabiat, 0 e~siz ana, altm ve gUmU~U yararslz, bo~ nesneler
olarak ~ok derinlere gommU~; oysa, havaYI, suyu, topragl, iyi ve ger~ekten yararh
olan her ~eyi gozler onUne serm~tir."
Thomas More, UTOPIA'"
(Zikreden "Kay!p Kent O~lemesi" yazan Ozen Yula'ya metala~an ya da metalle~en
TUrkiye'ye bu unutulan ger~egi haurlatug! i~in te~ekkUrler... )

Ronesans Utopyalann ~i~eklendigi bir devirdir.Yepyeni bir dUnya, Amerika
yepyeni insan ve toplum tipleriyle kar~Ila~llml~, yeni ekonomi ~ekilleri,
yeni mezhepler dogmaya ba~laml~tlr. Teknik ve IUks ilerlemi~, ferdiyet~ilik ahp
yUrUmU~, A vrupada belli bir anar~i atmosferi hUkUm sUrmeye ba~laml~tlr. BUtUn
~artlar Utopyalann geli~mesine elveri~lidir. Nitekim 1516'da Thomas Morus'Un
Utopya'sl ~Ikar. Ancak Utopyalann arkasl kesilmemi~ ve bu dU~Unce tUrU
zamammlza kadar devam etmi~tir.
ke~fedilmi~,

Otopya kelimesi insanhga Thomas Morus'Un armagamdlr. Morus'Uun
Otopyasl, kral Utope'nin yonetimindeki hayali bir adadlr. "U-topie : olmayan yer"
veya "eu+topie : iyi yer" anlammdadlr. Sonralan bu kelime farkh bi~imler

". Zikreden, "KaYlp Kent G,lemesi" yazan Ozen Yula'ya metala~an ya da' metalle~en
TUrkiye'ye bu unutulan ger~egi hatlrlatllg! i~in te~ekkUrle ...
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kazanml§tlr. W. Morris'in "HiI;hir Yerden Hikayeler"inde', Samuel Butler'in
Erewhon'da (Nowhere)(2)2, <;ocuk hikayesi Peter Pan' m Neverland'inde oldugu gibi.
Utopya, zamammlZln ye mekammlzm, tarihin ye cografyamn dl§mdaki hayali
bir dUnyamn tasyiridir. Ger<;ek dUnyadaki ilkelerden farkh ilkeler Uzerine kurulmu§
bir dUnyadlr.
Romandan farkl, romancI ki§i ye maceralanm bu dUnya i<;ine yerle§tirir.
Pantazi ye hayal yapsa da bu dUnyamn <;er<;eyesine sayglhdlr. ilmi romam ise bazen
Utopyadan aylrmak zordur. Ama ilmi roman da bu dUnyamn <;er<;eyesi i<;inde kalarak
ger<;ekle§mesi miimkUn olan bir tema iizerinde ge\i§ir. ilmi romanm ornegi, Jules
Verne'nin "DUnyadan Aya" adh kitabldlr.
Utopyamn amaCI pozitif hatta pozitiyisttir. Utopya ilmidir ye tekniktir. Utopya
bir oyundur, ama ciddi bir oyundur.
En yeni Utopyalar (Renan, Shaw, Stapledon) eski mitoslann ana temalanm ye
arzulanm benimserler : oJiimsUzliik, gii<;liiliik gibi. Slk slk <;agda§ ilmin eski
mitolojilerin ye iitopyalann riiyalanm realize ettigi ileri siirUliir: U<;aklar, insanogluna
icarya'nm kanatlanndan daha biiyUk kanatlar kazandlrml§tlr. Atom enerjisinin ke§fi,
Promete'nin ate§i <;ah§ma bedeldir. ytldlzlar arasmda yapllan seyahatler XX.
YiizYllm ger<;eklerinden biridir.

Utopyalar kendi aralannda ii<;e aynlabilirler :
a) Mutluluk Beldesi olan iitopyalar yardlr. Bunlar insan gonJiiniin arzu ettigi
hayali beldelerdir. Utopya dUnyasl bizim diinyamlza oranla,
mUkemmeliyete daha yakmdlr. Mumford'un ka<;l§ iitopyalan dedigi bu
iitopyalar kurucu Utopyalardan farkhdlr. Morris' in "HiI;hir Yerden
Hikayeler" i.
William Morris: ingiliz §air, ressam Ye yazan ( 1834- 1896) . Demokratik Sosyalist Parti
Oyesi.GorO§lerini John Ball'm rOyasmda ye News From Nowhere' de ( 1891 ) anlattl.
2

Samuel Butler: ( 1835-1905 ) ingiliz yazan. Cambridge'de okudu.Daha soora Yeni
Zelanda'ya giderek koyun yeti§tirdi.Merakh bir zekasl ye ~ok geni§ bir kOltiirO
yardl.Tarihten mOzige kadar ~ok ~e~itli konulara el attI. "Odise 'nin Yazan" adh bir
eserde, destamn bir kadmm eseri oldugunu kaOltiamaya ~ah~lI. Viktorya ingiltere'sinin
adetlerini. pe~in hUkUmIerini ele~tirdi.Swift 'den sonra ingiltere'yi en act ele~tiren eseri
"Erewhon" u yazdI.

F.11
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b)

Tenkit~i Utopyalar vardlr.Utopyacl ger~ek dUnyadaki ahmakhklardan,
realitenin keyfiliklerinden sinirlenmi~tir. insanlan itham eder: Eflatun
Atinahlan, Morus'Un XVI. yUzYll ingilizlerini, Fenelon'un XlV.
Louis'yi, Morris'in XiX. yUzyilm ~irkinliklerini, Wells XX. yUzYlhn
dUzensizliklerini ele~tirirler.

c) En dikkate laYlk olanlar ise, kurucu bir amaCl olan Utopyalardlr. Bunula
beraber bir~ok Utopyacllar, hayal beldelerinin ger,eklqeceginden pek
Umitli degildirler. Th. Morus' un Utopyasl ~oyle bir cilnlle ile biter:
"Utopyamn kurulmasml umid etmekten ~ok, temenni ediyorum."

UTOPYA TARZI

Utopya tam, niteligi geregi bir teori ve bir spekUlasyondur. Ama dogrudan
dogruya teorinin yaptlgl gibi "olan"m bilgisini aramaz, ger,ege biti~ik olasilar
Uzerinde durur. Utopya, olasilar iizerinde oyunlar oynamaktan ho~lamr. Utopya, reeli
once anlamaya yarar. Bir olaYl anlamak onun iizerine ~lkmak, onu degi~mez kabul
etmemek demektir. Bir~eyi tam olarak anlamamlz, ancak onu ,eviren olasilar ailesini
tammanuzla ger,ekle~ir.
Bilgin, varsaYlml ve zihni deneyi hakikate ula~mak i~in bir ara, olarak
kullamr. VarsaYlm kurulur, ama hemen ger~eklenmek ~artlyla. ilimde ger,eklemeden
sonra yanh~hgl ortaya ,lkan bir varsaYlm, derhal terkedilir. Utopyacl dii~iinmede ise,
yanh~ bir varsaYlm iizerinde ~ah~maya devam edilebilir. Utopyaci ile sosyolog
arasmdaki fark da budur. <;iinkii iitopyacmm aradlgl ~ey, hakikatm aranmasI degil,
hakikat iizerinde olan bilincin slmrlannm geni~letilmesidir.
Aslmda, her zeka entellektiiel seviyesini, yaratabildigi iitopya oyununun
geni~ligi ile ispat edebilir. Utopyacl bir dii~iinceye sahip olmak daha ileri bir
yaratlclhk derecesine yiikselebilmek demektir.
Cournot'ya inanmak gerekirse, teorik zekamn ozii, bir~eyin ashm, aynntldan
aYlrabilmektir. Utopya~1 dii~iince, rasyonel dii~iincenin en gii,1ii yardlmcisl olmahdlr.
Aristo'ya gore, ilim hayret ile ba~lar. Utopya ise ilmin ba~langlcldir. Ciddi
zorlugunu kolayla~tlran bir ~e~it oyundur. Her yaratlcmm zekasmda bir
iitopya am vardlr. insanlar ah~tlklan bir durumu irrasyonel de olsa, dogal bulurlar.
Utopya bir ba~ka irrasyonel bularak ger~ek hayattaki irrasyoneli farketmemizi, onun
bilincine varmamlzl saglar. "Keyfiden kurtulmanm ,aresi, bir ba~ka keyfi bulmaktlr."
,ah~manm
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Felsefede en biiyiik ileriemelerin oldugu devirier, iitopyalann ve ilmi
oldugu donemlerdir.

st~ramalann

Utopyalann geli~mesi ile sosyolojik dii~iincenin geli~mesi hep bir arada
Eski Yunanhlarda, Ronesans'da, sonra da XVIII. yiizytlda. Bu devirlerde
sosyal olaylar, 0 olaylan ya~ayanlann gozii oniinde ah~tlan ~er~evelerini a~mt~lardtr.
Utopyalar, sosyal olaylann' par~alanmasma zihnen yardtm ederek, devrimleri

olmu~tur.

haztriamt~lardtr.

Demek ytktct iitopyalaria, kurucu iitopyalar arasmda ~ok stkt bir ili~ki vardtr.
Utopya, miimkiinler alamm gostererek, varolan adetlerin keyfiligini ortaya koyar.
Diiz ~izgiden yaptlan her sapt~ bir bulu~tur ve aym zamanda diiz ~izginin
ahmakhgtmn bir ele~tirisidir.

"Mermerin i~inde hapsolmu~ olan melegi gordiim ve onu kurtarana kadar ta~t
yonttum"
Michel-Ange

Miimkiinleri ara~ttran dogu~ halindeki ilmin yardtmctstdtr iitopya. Ama ilim
dogduktan ve sistematik hale geldikten sonra, iitopya geli~mek i~in pek uygun zemin
bulamaz olur. Utopya "miimkiin miimkiinler" iizerine emeklemektedir. Heniiz tam bir
sistematik berrakltga kavu~mamt~ olan zekadtr.
Ne var ki bizler heniiz, ilmin ve bilginin her tUriii iitopyayt gereksiz ktlacagt
kadar geli~mi~ oldugu bir ~agda degiliz. Tersine, iitopyalara ~ok ihtiyactmtz var.
Her iitopyada biraz da oyun oldugu muhakkakttr. Utopyact, yaratttkianna yan
yanya inamr. Ttpkt, yalmz oynasa da , kumann kurallanna riayet etmesi gereken bir
oyuncu gibidir o. i~te bu oyunun kurallanna riayet, iitopyactyt sanatkardan ~ok alime
yakla~tmr.

Sanatkarla iitopyact ~ok farkhdtr birbirinden. Sanat~t, diinyayt ba~ka tUrlii
goriir, yeni bir diinya, ba~ka bir diinya in~a etmez. Utopyada kurulu diinya sokiiliir,
her~ey ~tr1I~tplak ortaya dokiiliir. Sanatkar ise, mizact itibariyle kar~tdtr buna.
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Proudhon' un bir Uchronie' yazan olan Renouvier i9in dedigi gibi, 0 "Hakikatin
9lplak olmasml ister, fakat iskelet halinde olmasml istemez."
Utopyacmm psikolojisi, ilk bUyUk Utopya yaratlclsl olan Bflatun'dan itibaren
sarih olarak ortaya 9lkar: Bflatun bir teorisyendir ama politik bir rol sahibi olmak hi9
~lkmaz akhndan. Geleneklere, lafebeliklerine dayanan bir politika degil de, gergek
bilgiye dayanan bir Ust-politika pe~indedir. Morus'da Campanella'da, Harrington'da,
Fenelon'da, Fourier'de, Cabet'de, Wells'de hep aym psikoloji ortaya 9lkar.
Hemen hemen bumn Utopyalar, sosyal ve politik Utopyalardlr. <;:UnkU politika
ve sosyal organizasyon, insamn hUrriyetini ve gUcUnU kullanabilecegi alanlardlr.
insan kendi tarihinin ve kendi sosyal hayatmm yarallclsldlr. Onun i9in gU9 sahibi
olma rUyasl, bilhassa politikada ve sosyal te~kilatlanmada ortaya 9lkar.
Utopyacl ile politikacl birbirinin tam tersi. Politikacl ideal toplumlar ve
dUnyalar tasarlayarak degil daha dogrudan, daha dolayslz vasltalarla ikna etmesini
bilir kar~lsmdakini. Utopyacl daima bir par9a pedagogdur. Biraz tembel bir
pedagogdur: insanlara, isterlerse neleri yapmaya kadir olduklanm gosterir. Ama bir
politikacmm, pedagoglukla hi9bir ilgisi yoktur. 0 insanlan, olduklan gibi ahr, ve
onlan sadece kendi ama91anna gore deforme ederek egitir.
(Baudelaire, gergek sadece rUyalardadlr, diyordu.)

SosyaJ UtopyaJarm Ortak OzellikJeri
Bir90k UtopyaYI arka arkaya okuyunca, insan muhayilesinin monotonlugu
Hemen hemen bUtUn Utopyalarda rastladlglmlz ortak:1a~a ozellikleri
~ekilde slralamak mUmkUn olabilir:

9lkar
~u

kar~lmlza.

1. Simetri: Utopyalann bUyUk 90gunlugu simetriktir, Bir Franslz veya ingiliz
bahgesi gibi intizamla dUzenlenmi~tir. Adeta manyakhk derecesine varan bir simetri;
slmflar, kurumlar, meslekler, her~ey bir dUzene uyar, Atlantide'in ba~ ~ehri
simetriktir. BUllin evlerin birbirine benzedigi, hepsi aym bi9im U~er kath evlerin
bulundugu Morus'un Utopyasl da simetriktir, her biri yedi planetin (gezegenin)

3

UCHRONiE de "U + ,chronie" yani " Hi9bir zaman almaml~ alan" anlammdadlr.
(Ukronya)
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ismini ta~lyan, bir merkez etrafmda toplanml~ yedi daireli mahalleleri ile
Campanella'mn gUne~ beldesi de simetriktir. Cabet'in icarya'smda her sokakta onaltl
ev vardlr, hepsinin e~yasl aymdlr. Yeni bir koltuk bi~imi i~in once parlamentonun
iznini almak lazlmdlr. Kurulan iitopyalann bUyiik ~ogunlugu ~ehir Utopyalandlr.
<;:UnkU ~ehir insamn hUkiim sUrdUgU yerdir. Denilebilir ki, bUtUn Utopyalar, psikolojik
ve sosyal prablemleri birer mimari, birer ~ehircilik meselesi olarak ele ahrlar.
Simetrinin zaferi, Utopyalann organik olmayan, canh olmayan ozelliginden ileri gelir.
Dtopya canh bir hUcreden ~ok, muntazam bir kristal gibidir.

2. Egitime Olan inan\;: Dtopyalarda dUzenlilige verilen onem, egitimin
gUcUne olan imanla birle~ir. Dtopyalarda egitim, bir nevi feti~ haline gelmi~tir.
Egitimin sUresi ve egitime verilen onem ~ok artml~tJr. Dtopyacilar boyuna
iitopyalannda cezalar ve mUkafatlar tertiplerler. Arzulan yepyeni bir ku~ak iizerinde
~ah~maktadlr. Eflatun' da "eski nesiller" , "tarlalara" gonderilmi~lerdir. Majistralar ve
sava~~ilann egitimi esastlr.

3. Tabiata Olan Dii~manbk: XVIII. am Utopyalanndan ~ogu, tabiata, "iyi
yabani"lige donmeyi istiyorlardl. Ama bu bizi yamltmasm. Dtopya kar~l-tabiat~ldlr
(anti-naturiste). Simetriye, bir-omeklilige verdigi onem, bunu gosterir. Dtopyacl,
tabiatm yerine rasyonel bir yapaYI ge~inneye ~ah~lr.

4. Giidiimliiliik: Sosyal iitopyalar toplumu kendi ak.i~ma blrakmaz ve
liberalizmi bir nevi anar~i kabul ederler. Dtopyalarda birey iizerindeki "sosyal
kontral" ~ok bUyUktUr. Sosyalizm de iitopyacl bi~imlerle ba~laml~tJr ve sosyalizm de
gUdUmlUlUgU (dirijizmi) gerektirir. Bunun i~in kendisinden onceki sosyalistleri,
iitopyaclhkla itham eden Marx hakslz degildir. Dtopyacl sosyalizm, 0 anda mevcut
gU~leri belirleyip, onlann evrimlerini onceden-gormek yerine, gelecekte kurulacak
olan bir toplumun plamm ~izer. Dtopyanm sosyalizmle bir~ok ortak yonU vardlr: Biromeklik merakl, rasyonalizm, dirijizm gibi. Dtopyacdann ~ogu olaylan tabii
dengelerine, kendi dinamizmlerine blraklrlarsa gorevlerini yerine getiremediklerine
inamrlar. Eflatun cinsel mUnasebetleri dUzenler, Morus ile Campanella insanlan bir
omek giydirirler. vs.
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5. Kollektivizm: Giidiimliiliik, <;ok defa kollektivizme gotiiriir. Bu
kollektivizm bazen aileye kadar uzamr. Morus'de genel magazalar vardlr. Aile
:babasl, lirettigi mallan oraya gotiiriir, ihtiyacl olan ~eyleri ahr doner. Paraya gerek
yok\ur. '

6. Her~eyin Tersine <;evrilmesi: Realitede kar~t1a~t1an eksiklikler, her~ey
tersine <;evrilirse i~lerin daha iyi gidecegi inanCtnl dogurur iitopyactlarda. Kadmlar,
erkeklere kur yapar, altm kii<;iimsenen madendir, <;ocuklar babalanm doverler. (Restif
de la Bretonne, Patagonya'Yl tasvir ederken boyle yapar. Ba~ ~ehir "Sirap" tlr :
Paris'in tersi.)
7. Yalmzhk: Dtopyalann biiyiik <;ogunlugunun bir adada kuruldugunu
goriiyoruz. Bunun iki sebebi var; bu narin ~aheseri, dl~ ve bozucu etkilerden
korumak. Sonra iitopyamn minyatiir halinde ama her~eyi tamam bir dUnya ~eklinde
tasarlanmasl. Dtopyalar, planetler gibi kapab bir dUnyada in~a edilirler.

Prensip olarak Utopya, ideolojiden farkll olarak, yazlldlgl <;agdan, yazannm
, stnlf menfaatlerinden ve milli pe~in hUkUmlerinden kopanlabilir. Dtopya, ideolojiden
daha az iki yUzlli, daha samimidir.

"ldeoloji ve Utopya" yazan Mannheim'e gore, ideoloji de, Utopya da birer
mittir. ideoloji hali hazlr durumu, iktidardaki smlfl metheden dogal bulan bir mittir,
Utopya mevcut durumu degi~tirmek isteyen bir mit. Mannheim'in bu hUkmU bize
biraz hakslz geliyor. <;:UnkU Utopya hemen daima bir hatadlr, ama nadiren bir yalan
olabilir.
Dtopyalar taklit edilecek modeller sunar bize. Hi<; degi~meyecek olan (ne
varietur) bir bi<;im belirlediklerini ileri siirerler. Dtopyacllara gore reel dUnyadaki
aksakhklann tek sebei vardlr: ideal modele uygun olan tek <;ozUm yolunu bulmaml~
olmalan. Oysa klip oyununda oldugu gibi bir <;ozUm yolu, bir tek <;ozUm yolu vardlr.
Bu <;ozUm yolu bulundu mu, bUtiin <;atl~malar, blitlin gli<;llikler ortadan kalkacaktlr.
Toplum hayatl ~imdiye kadar kimsenin yerli yerine oturtamadlgl bir kUp oyununa
benzer. Dogru <;ozlim yolunu Utopyacl getirmektedir. Artlk her~ey kendiliginden
diizelecektir. i~te bu yUzden Utopyactlar, mevcut bozuk dUzenden ideal dlizene
ge<;mek yollan lizerinde hili durmaml~lardlr. Onlann sunduklan planlar birer eylem'
plam degil, birer mimari plamdlr. Dogru yolu i~aret ettikleri anda, her~ey
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kendiliginden dUzelecektir. ideal dUzene ge~i~in teknik ve tarihi sorunlan onlan
ilgilendinnez.
Oysa bUtlin insanhk i~in ge~erli olan, bUtlin toplumlar i~in teklif edilebilecek
olan bir "susam-kurumlar" bUtlinU yoktur. Dtopyalar, tarihin akl~m; kesen, tarihin
dl~ma sl~rayan ve hi~ degi~meyecek olan bir mUkemmellik durumunu tasarlayan
planlardlr. Hegel'de tarihin dialektik akl~lmn Prusya devleti ile ; Marx'da praleter
devriminden sonra kurulan komUnist devletle bitmesi, ~(lphesiz iitopyacl
varsaYlmlardan arta kalml~lIr.
DtopyacIlann biiyiik hatasl, mUkemmel kurumlann getirilmesi ile insanhgm
biitUn problemlerinin halledilecegini zannetmeleridir. Oysa mesele kurumlan
insanlara uydunnaklIr, insanlan kururnlara degil. DtopyacIlar yalmz sebeple sonu~
degil, vas Ita ile ama~lan da birbirine kan~tlrml~lardlr.
Sosyal iitopyalar hemen herzaman acele ~izi~tirilmi$, riarin sentezlerdir. Ama
onlarda dikkate deger ve faydah olabilecek olan bir analiz gayreti de vardlr.
Sosyal iitopyalann toplumda ve ~agda~lanmn sosyal ~uru iizerinde herzaman
bahtiyar bir ral oynadlgl soylenemez. Ama hi~ degilse, sosyoloji ve sosyolojik ~uur
iizerinde bir etkileri olmu~tur. Eflatun' dan hemen once gelen ilk iitopyacIlar (
Phaleas, Hippodamos, Aristofanes) ilk sosyologlardl. 0 ~agdan itibaren iitopya ile
sosyoloji birbirine slmslla bagh olarak geli~mi~tir. Dtopya, paradokslanyla, korkak
dedUksiyonlanyla, sosyolojinin daha ciddi olan ~ah~maslm haZlflaml~tlr. Tlpla
Descartes fiziginin, modem fizigi hamlamasl gibi.
Sosyoloji ilminin iitopyaya bor~lu oldugu bUtlin kavramlan slralamak
imkanslzdn. Sadece bir ka~ omek verelim :
Dtopyacllar, heniiz etnologlar ke~iflerini yapmadan once, bilinen evlilik
evlilik ~ekillerini tasarlarru~lardlr. Morus'Un ve Campanella'nm
iitopyalan, bir tabiat dini fikrinin dogmasma yol a~ml~lIr: Hristiyan olmadlgl hal de,
erdemli olan bir taklm kavirnler tasarlanrru~tlr. DtopyacIlar, iiretim ve tliketimin
devlet tarafmdan te~kilatlandlfllmaSl, feminizm, ojenizm, sosyal smlflar gibi konulara
ilk defa temas etmi~lerdir. TIPkJ, matematik~inin fizik~i i~in yaplIgl gibi Utopyacl da,
sosyolog i~in bo~ ~emalar hazlrlaml~, sosyolog da ger~ek sosyal hayatJ inceleyerek
bu ~emalan doldurmu~tur.
~ekillerinden ba~ka
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1478-1535 Ronesans'tan Giiniimiiz Utopyalar
Morus'iin Utopyasl:

Latince kaleme almmt~ttr. Geni~ oll;Ude ilhammt Eflatun'un Kanunlar'mdan ve
Devlet'inden ahr. Morus, ilk bOlUmde Utopyamn tasvirine ba~lamadan once, I;agmm
Avrupa'smda, ozellikle kendi Ulkesi olan ingiltere'deki dertleri l;0zUmler: dilencilik,
serserilik, htrstzhk, harpler, tarlalan otlak haline getirilen koylUlerin sefaleti, bir
azmhgm sefahati, yUkselen fiyatlar, zalim 'toprak hukukundan dogan e~itsizlikler,
maceraperest bir dt~ politika ..
ikinci ktstmda okuyucu, litopyadaki kururnlann bUtUn bu kotUlUklere I;areler
getirdigini gorUr: e~itsizlik, kollektif mUlkiyet yolu ile yok edilir, htrstzhktan dolayt
verilen idam cezast hafifletilir, asiller yoktur. BUllin ekonomik ve kollektif hayat
devlet tarafmdan dUzenlenmektedir. GUnde altt saat I;ah~ma yeterlidir, l;unkU herkes
I;ah~makta,ihtiyal; maddeleri Uretilmektedir, IUkse yer yoktur. Uretilen mallar,
ihtiyact kar~tlayacak dUzeye vardt mt, devlet Uretimi durdurrnaktadtr. <;UnkU amal;,
herkese zekasmt rahatl;a i~leyebilecek kadar bo~ vaktin btraktlmastdtr. Para yoktur,
ktymetli madenler kUI;Umsenmektedir. Zengin ~ehirler, azgeli~mi~ ~ehirlere
kar~tltkstz yardtmda bulunmaktadtr. Yemekler birarada yenmektedir.
Morus'Un demografik dirijizmi de hayli fantezisttir. Kalabahk bir aile, I;ocuk
fazlasmt bir ba~ka ~ehre, yollamaktadtr. Koloniler arasmda ve kolonilerle metropol
arasmda da durum aymdtr.
Majistralar I;e~itli derecelerde yaptlan sel;imlerle i~ ba~ma gelmektedirler.
Senatoyu yoneten bir prens sel;i1mektedir. Utopyactlar harpten nefret ederler. Tabii
bir dine inanmaktadtrlar; humanist bir Hristiyanhk.
Baudin "inkalar ve Peru"adh eserinde, inkalann sosyalist imparatorlugu ile
Morus'un Utopyast arasmdaki ~a~trttct benzerliklere dikkati I;ekmi~tir. Peru'nun ke~fi
1531 'de olduguna gore, Morus'Un ilhammt bu Ulkedeki sistemden almasma irnkan
yoktur. Bu durum dirijist sosyalizmin il; tutarhhgt ile al;tklanabilir.

Telem Manastm (1534)

Rabelais'm eseri de bir Utopya saytlabilir. Telem Manastmndai gerl;ek
manasttrlann tersine hil;bir duvar yoktur. Saat kullamlmaz, I;UnkU bu dUnya dininde
her~ey saate gore ayarlanmt~ttr, saate bolUnmU~tUr. Manasttra sadece aym I;att altmda
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toplanan giizel kadmlar ve erkekler kabul olunmaktadlr. "iffet, ziihd, takva ve itaat"
yerine "evlilik, zenginlik ve hiirriyet" parolasl gegerlidir. ManaslIrda ya~ayanlar slkl
kanunlara degil, keyiflerine bagh olarak ya~amaktadlrlar.

Campenalla (1568-1639)'mn Giine~ Ulkesi:

Bir dominiken rahibidir. Bir komploya adl kan~tlgl i9in zindanlara dii~mii~ ve
27 senesini hapiste ge9irrni~tir. Eserde Morus'iin etkisi a91ktlr ama igerik olarak
Eflatun' a yakmdlr. Onun gorti~lerini bir manastlra uygular Campanella. Hikaye
Gtine~ Beldesinden donen Cenovah bir kaptan tarafmdan anlatllmaktadlr. Gtine~
beldesi, geni~ bir ovaya hakim bir yerde bir tepenin tizerine kurulmu~tur. Halka
~eklinde geni~leyen yedi mahalle vardlr. Bu mahalleler birbirini orta yerde kesen dort
yolla baglanmaktadlr. Sitenin duvarlan i1imleri miikemmel ~kilde anlatan resimlerle
stisltidUr. Matematik, botanik, zooloji, tarih hep bu duvardan ogrenilmektedir.
<;ocuklar oynarken ogrenmelidirler, biitUn ilimleri.
Yonetimi ellerinde bulunduran majistralar hem diinyevi hem ruhani giicii
toplamaktadlrlar. En ytiksek majistra bilge Metaphysicus veya Sol'dur.
09 yardimcisl vardlr: Pon, Sin, Mor ( kuvvet, biigi ve sevgi ). Biri ordu iie, oteki
sanatiar ve ilimierle, U9iincUsU ruhlar ve bedenlerle me~gul olmaktadlr. Sitede
bildigimiz manada aile yoktur. Majistralar, astrolojik, hijyenik ve 6jenist kanunlara
gore birle~meleri diizenlemektedirler. <;ocukian devlet bUytitmektedir. <;ocukiar on
ya~lma kadar egitim gormekte, ondan sonra 9ah~maya ba~iamaktadlriar. iktisadi
rejim : komiinisttir. Oreticiler, mallanm devIet magazaiarma getirmektedirler.
Umumun sevgisi, egoist menfaatin yerine ge9mi~tir. Campanella'ya gore iktisadi
komtinizm, aile komUnizmi sayesinde kuruiabilmektedir. "insanda gururu ve
doia}'IslyIa zenginliklere ve ~ereflere uia~mak hlrslm yaratan, kadma ve 90cuklara
sahip oimasldlr. <;ah~ma giinti altl saatten dort saate inmektedir. HaIk mec1isi dort
biiytikleri degil de, majistraian se9mektedir. <;Unkti dort bUytikier, kendiIerinden
tistUn oIan birini tamrlarsa istifa edecek kadar akilh insaniardlr zaten.
~ahlslannda

XVII. am bir Utopya asn degil. AkII, disiplin, dini ve siyasi otorite, sosyaI
birlik hakim bu ytizYllda. Ama yine de titopya yazarlan ya~aml~lIr :
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Francis Bacon'm Yeni Atlantis (1620)'i:

Bacon'un Utopyasmda bUtUn ailevi,sosyal, politik ve dini mUesseselerin
Uzerinde bir " Bilginler Akademisi" yer almaktadlr.
Bacon'un hayal ettigi ~eyler Yeni Atlantis'te hayal ettigi ~eyler, yeni ~aglarda
ger~ekle~mi~tir: Saf uygulamah i1min bUyiik geli~meleri, ilim akademilerinin
kurulmasl, kollektif bir ~ah~maYl mUmkUn kllan yaymlar gibi.

Cyrano de Bergerac'm "Giine~ Devletine Seyabatler" (1643)

Cyrano, bir fUze yardlml i1e aya gider. Bir dUnya cenneti bulur orada. insanlar
iki ayn dil kullanmaktadlrlar. BUyUkler ve asiller mUzik seslerinden meydana gelmi~
bir dile sahiptirler. Bir mahkemeyi izlerken, bir konser izlemi~ gibi olmaktadlr insan.
Yemeklerin kokusu ile beslenmektedir. DUnyadan bahsetmek yasakur. "Orasl aydlr
ve ayda dU~iinen insanlar olamaz." Gen~ler ihtiyarlardan daha ~ok saygl gormektedir.
<;UnkU onlar, hayal kurmada, dU~Unmede ve yapmada ihtiyarlardan daha gU~IUdUrier.
Evler tekerlekli ve yelkenlidir; yer degi~tirmektedirler. Konu~an kitaplar vardlr,
bunlar okunmamakta, dinlenmektedirler.
Cyrano, Utopyamn alamm sosyal Utopyalardan ~lkararak,

geni~letmi~tir.

Harrington'un Oceana'sl (1656):

Hayali taraflanna ragmen Oceana gayet ciddi bir sosyolojik ve politik
~ah~madlr. Harrington, ya~adlgl asnn ingiltere'sindeki problemlere egilir. Oceana
ingiltere'dir. Emporium, Londra'dlr. UtopyaYl ger~ekle~tirecek olan Cromwell,
Megalator adml taw. UstUn yetenekleri sayesinde halk tarafmdan se~i1mi~ bir senato

vadlr. Bu senato kanunlan hazlrlar. Bir de halk mec\isi bulunur. Kanunlan
hazlrlayanlar onlann kabulUnde oy kullanmazlar. Oceana'da monar~i, aristokrasi ve
demokrasi arasmda dengeli bir sistem kurulmu~tur. Ama demokrasi bepsinin
temelinde yer allr. Bir din meclisi kimsenin, kimsenin ozgUrlUgiine kan~mamasml
temin etmekle gorevlendirilmi~tir. Servetin, vatanda~lar arasmda e~it olarak taksimi,
siyasi e~it\igin zorunlu ~artldlr. <;UnkU ekonomik zenginligin daglhmmdaki her
degi~iklik siyasi yaplyl da degi~tirir. Marx'm ve tarihi maddeciligin oncUsU degilse
de, tarihte ekonomik faktorlerin bUyUk onemini tamyan dU~UnUrlerden biridir,
Harrington.
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XVIII. ASIr: Yeni Bir Utopyalar C;:agl
Swift'in (1667·1745) GuIIiver'in Seyahatleri (1726):

Eserde, yazar realitenin kar~lsma bir ideal 9lkarmaz. Kurumlarda yaptJan bir
insanhgl degi~tirecegine inanacak kadar saf degildir. Onun yapmak
istedigi, biitiin yollara ba~vurarak ingiltere hiikiimetinin ve giderek insanhgm komik
yanlanm ortaya koymaktlr. Kurumlarla insan duygulannm minicik bir diinyaya ve
dey bir diinyaya yanSlltlmaSl komik bir sonu9 sagladlgI kadar, iitopyacl bir
degi~ikligin,

davram~tlr.

Swift "kotii huyIann yoklugu=medeniyetin yokIugu" denklemini kurmu~tu.
insanlann kotii i9giidiileri, medeniyetin temelindedir, tlpkI bitkilerin temelindeki kok
gibi.
Aym tez "Artlarm Masalz"(1705),nda da i~lenir. Mandeville'in tasvir ettigi
kovan, bir toplumdur aslmda. Her ge~it an vardlr orada. AmacI hastalan iyiIe~tirmek
degil, iin ve para olan doktorlar, namussuzIuk yapan din adamlan, askerler, bakanlar.
Her slmfm kendine gore mesleki kusurlan vardlr. Ama slmflann biitiinU ahenkli bir
toplum meydana getinnektedir. Derken birden bu anlan namus merakJ kaplar.
Fiyatlar dii~er, hapishaneler bo~ahr, bir tek memur, U9 memurun i~ini birden yapmaya
ba~lar. Kovan oyle zaYlflar ki, dii~manlan geJip onu maglup eder. Demek der,
Mandeville "Tek ba~ma fazilet bir memleketi ayakta tutamaz."

MONTESQUIEU'NiN AcemMektuplan (l721)'ndaki Trogloditleri'ni
MORELLY'nin Tabiat Mecellesi (l755)'ni,
Restif de la Bretonne'un Megapatagon (l782)lanm
Mercier'nin "2440 YILINDA" sml ( 1770- 1786 ) 18. aSlr Utopyalan arasmda
sayabiliriz.

19. asnn ilk yarlsmdaki sosyalist iitopyalara gelince:
Fourier'in Falanster'Ieri:

1500 veya 1600 ki~iden meydana gelmi~tir. Vatanda~Iar farkh servetlere, farkh
karakterlere, farklI zevklere sahiptirler. C;:Unkii Fourier'ye dUnyasml kurmak i9in her
~eyden bir par9a lazlmdlr. Uretim, ozellikle ziraat (sebze) 90k yUksektir. Falanster'de
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~e~itli

~e~it

zenginlikte slmfiar Vardlr. Ama en fakir slmfm
yemek, en az 12 ~e~it i~ki vardlr.

ortakla~a

sofrasmda bile 30-40

Fertler ~ahsi arzulanna gore i~ yaratmaktadlrlar. Onlan bir araya getiren ortak
bir ihtiras, mesela bir meyvamn yeti~tirilmesidir. Muazzam bir i~ bollimli vardlr:
Beyaz glillerle san glilleri ayn ayn insanlar yeti~tirir. insanlar arasmda karde~lik
duygulan yaygm degildir. Tersine entrikalar, klskan~hklar ahp ylirlimli~tlir. Bunlar
hayatm tuzu biberidir ve yeni bir ahengin kurulmasl i~in ~arttIrlar. insanlar istedikleri
zaman bir i~ten oblirline ge~ebilirler.
Fourier orjinal bir litopyacldlr, fakat kurdugu litopya sempatik bir manyagm
rliyasldlr, 0 kadar. Dli~lincelerinin ayakta duracak hali yoktur. Saint-Simon'un
yamnda ~ok zavalh bir sosyolog olarak kahr. Tarih fikri yoktur. Bliylik ~ehirlerin
kalkmasml, topraga doniilmesini ister. Aglrhk endlistriye degil, ziraate verilmelidir
der. En onemli yam, sosyal hayatta ihtiraslara tamdlgl onemle Freud'u, Adler'i, Mac
Dougall'l mlijdelemesidir.

Cabet
Cabet'ye gelince, Cabet He Fourier arasmdaki fark ~ok bliylik. Cabet orjinal bir
iitopyacl degil, tipik bir iitopyacl. Diizen, ol~iiliiliik, normallik pe~inde. Tlptan
~iddetli ihtiraslann tedavisini ister. Kotii ah~kanhklardan nefret eder, hatta "pis tiitiin
ah~kanhgI"ndan bahseder (Ikarya'da ancak doktor tavsiyesi ile tlitiin i~ilir.).
Ayaklanmalardan, devrimlerden hi~ ho~lanmaz.
Cabet bize sadece kan~lkhklan, diizensizlikleri, su~lan, harpleri, i~kenceleri
anlatan tarihin yerine, faydacl ve geometrik akhn hiikiim siirdiigii bir diinyaYI sunmak
ister. Blitiin k6tiiliiklerin kaynagmda e~itsizlik vardlf. Babeufun gosterdigi gibi,
ger~ek demokrasi mallarda ortakhgl gerektirir.
Cabet'in ikaryasl ( 1840) komiinizmin, fa~izmin ve Amerikan kapitalizminin
noktasldlr denilebilir.

bulu~ma

XIX. aSlrda Louis Reybaud, blitiin sosyalistleri, sosyal lslahat~llan
iitopyaclhkla damgalar. Engels de Marksizmden evvelki sosyalizmlere aym slfatI
vermekten ~ekinmez. Oysa bazl ~agda~ yazarlara gore, gelecekte degi~meyen bir
toplum dilzeni tablosu sunan, proleter ihtilalinden sonra komlinist bir devletin
kurulacagml ileri siiren " bilimsel sosyalizm" de, iitopyaclhkta diger oncillerinden
geri kalmamaktadlr.
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1850 sonrasl iitopyalan arasmda Butler'in "Erewhon ( 1872 )" Renan'm
"Caliban''I, Bellamy'nm "Ge9mi$e Bakl$I" saYlhr.
<;agda$ iitopyalara gelince, Wells'in iitopyalan, B. Shaw'un "Mathusalen'e
Doniif'ii , Huxler'in "Diinyalann En iyisi", Orwell'in "1984" iiilk akla gelen
isimlerdir.
Anatole France, "her ilerleyi$in ruhu : Utopya. Ge9mi$in iitopyalan olmasa,
insanlar, 91plak ve sefil magaralarda ya$arlardl hala. ilk sitenin taslagml onlar 9izdi.
insanca riiyalardan nurtopu gergekler dogar" diyordu. Oscar Wilde ise " Utopyalan
gostermeyen haritalar be$ para etmez." diyerek diinya dii$iince tarihinde iitopyalann
onemini vurgular.

·EK·

iSLAM DUNYASINDA UTOPYA:

iBNTUFEYL
Miisliiman Dogu dii$tincesinin iitopyaclsl ise, Endtiliis'de XII. ASlfda ya$aml$
olan Ibn Tufeyl'dir.
1106 yllmda Glmata yakmlarmda dogan Ibn Tufeyl, hekimlik, sIr katipligi
yaptlktan sonra Muvahhidi Sultanmm ozel hekimi oldu. Zamamnda sarayda bir 90k
blgin toplanml$, hatta ibn Rii$d'ii sultana bizzat kendisi tanItml$lJr.
Leibniz'in "Araplann oyle filozoflan var ki , onlann Tann hakkmdaki his ve
fikirleri en btiyiik Hristiyan filozoflannm fikirleri kadar yiiksektir. Bunu Hay Bin
Yakzan'dan anlamak miimkiindiir" diye kendince onurlandlrdlgl Ibn Tufeyl, 1186 da
Marake$'de hayata veda etmi$tir.
Zamanmm bir boltimiinii saray kiitiiphanesinde ge9iren Ibn Tufeyl bir90k ilim
dahnda uzmanla$ml$tlr. Yazmaktan 90k ara$tmnayl ve dti$tinmeyi seven Ibn Tufeyl
en 90k tIp, felsefe, gokbilim ve $iirle ugra$ml$tlr. Kendisini biitiin diinyaya tamtan
eseri, "Ruhun Uyam$I" olarak Tiirkgeye gevrilen "RAY IBN YAKZAN"dlr.
Ibn Bacce ve Ibn Rii$d ile beraber Endtiliis'iin yeti$tirdigi en biiyiik ii~
filozoftan biridir. Kendisine kadar gelen Endtiliis felsefesini inceleyen Tufeyl,
sonu~lanm Farabi, ibn Sina ve Gazali sistemleriyle besler ve kendi anlaYI$lnI kurar.
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Ibn Tufeyl'de Aristo ve Eflatun felsefesinin izlerini gormek mUmkUndUr. Bu nedenle
onu i~raki bir hakim sayarlar. Ancak, Tufeyl'in felsefesi, dU~Unceden yola ~lkarak
ke~f ve ilhama ula~an ve bu nedenle, son noktada tasavvufla birle~en bir zevk
yoludur. Ger~ek bilgi iki esasa dayalllr : akll ve sezgi. DU~Unme nesneler
dUnyasmdan ba~layarak, en yUce ger~ek olan Tann bilgisine ula~ana kadar, akhn
butOn imkanlanlll sonuna kadar kullanmaktadtr. Annma ise Tann'llln tecelli yeri
olan kalbi, kir ve pisliklerden temizleme ~abasldlr. Kalp maddi ve manevi pislikleden
anlllrsa, bir ayna gibi parlamaya, tecelliler oraya yanslmaya b~lar. E~ deyi~le, i~rak
(aydmlanma) olaYl ortaya ~lkar. Mutlak ger~eklige onu her anyan ula~amaz. Arna
ger~ege ula~anlar yine de "arayanlar" arasmdan ~lkar. i~te Ruhun Uyalll~l, bu
bilgilenme ve Tannya ula~ma yolunun Hay ibn Yakzan'm serilveni ~er~evesinde
somutla~ttrllml~ oykUsUdUr.
ibn Tufeyl, Ruhun Uyalll~l ile zamalllnda bUyUk tartl~malara yol a~an 3 sorunu
~ozilmlemeyi ama~laml~tlr.

1- insan kendi ba~ma hi~bir egitim ve ogretim gormeksizin, dogaYl
inceleyerek, dU~Unme yoluyla " insan-l Kamil" a~amasma ula~abilir.
2- Gozlem, deney ve dii~iinme yoluyla elde edilen bilgiler, vahiy yolu ile
gelen bilgilerle ~eli~mez. Yani felsefe ile din arasmda bir uygunluk vardlr.
3-

Mutlak bilgilere ula~mak, bUtOn insanlann iistesinden gelebilecegi
degildir. Yiice ge~ekliklere ula~mak, bireysel bir olaydlr.

bir~ey

Romallln kahramalll Hay, bUtUn omrUnii kimsesiz bir adada ge~irmektedir. Bir
varsaYlma gore, lSSlZ adada topragm mayalanarak slcak-soguk, lslakhk ve kurulugun
kan~masl sonucu kendiliginden tUremi~, diger bir varsaYlma gore de, ba~ka bir adada
diinyaya geldikten sonra, bir sandlk i~erisinde y~adlgl adaya siirUklenmi~tir. Bir
ceylan tarafmdan beslenip, biiyiitiilen Hay hi~bir insan talllmaml~tlr. Elli Yll i~inde
duyulur diinyallln yahn ger~ek\iginden adlm adlm en yiice ge~eklige, Tannya ula~lr.
Akhn imkanlanlll sonuna kadar kullanmasmdan, slkl bir riyazetle ( ~ile ) kalbini
antmasmdan soma yetkin insan ( insan-l kamil ) a~amalsna ula~lr.
Bu slrada Hay, uzlete ~ekilmek amaCl ile adasma gelen Asal ile kar~tla~lr.
Asal, Sufi egilimli olmakla birlikte, vahye dayah inancl simgelemektedir. Hay'm
Asal'dan konu~maYl ogrenmesinden sonra, birbirlerine serUvenlerini anlallrlar. Hay,
Asal'm anlattlgl biitiin bilgileri onaylar, dinin emir ve yasaklan ile kendisini yUkUmlii
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kIlar. Bundan sonra Hay, Asal'lO adasma giderek, insanlan uyarmaya, ula~tlgl
gergekleri onlara aktarmaya karar verir. Birlikte Asal'lO adasma giderler. Hay
insanlara, dtinya hayatlOlO bir oyun ve eglenceden ba~ka bir~ey olmadlglOl, aSII·
olamn bu dUnyada Tann mU~ahadesine (gozlemlemesine) ennek oldugunu anlatmaya
9ah~lrsa da bUWn emekleri bo~a gider. <;UnkU insanlann yap lSI yetenekleri farkhdlr
ve yUce gergeklere ancak, az saYldaki UsWn yaratlh~h insan ula~abilir. Bu gergegi
anladlktan sonra, Hay Asal'la birlikte adasma doner ve hayatlanm kendilerince
sUrdUrmeye devam ederler.
ibn Tufeyl, Hay ibn Yakzan'lO hayat deneyi dolaYlslyla dogal, slcak, kendisi
ve gevresiyle ban~ i9inde, evrenin dUzeni ile uyumlu ve tevhidle dolu ideal bir hayat
bi9imini somutla~lIrmaktadlr. Hay'lO sergiledigi ya~ama bi9imi bugUn artlk tamamen
yabancl oldugumuz bir tarzdlr. Garaudy, Ruhun Uyanz§l'mn anlam ve onemini ~oyle
dile getirir : "Felsefe ile tasavvufun bUttinlUgU i9inde, dU~Unce ile hayatlO, ilim ile
imanm birligini gosteren Tufeyl'in felsefi romam, insan, tabiat ve Allah araslOdaki
ili~kilerin bilincine vanlmasl ve yaratllmasl hususunda felsefeye Heraklaitos ve
Empodokles'den bu yana, 16. aSlrdan beri ballda kaybetmi~ oldugu bUtUn boyutlan
yeniden kazandmr."

Etkisi:
DUnyada felsefi romanm oldugu kadar, Robinson ( Adasal roman) tUrUnUn de
ilk ornegi olan Ruhun Uyam~l, Batl'da 14.yUzYll.dan ba~layarak bUy Uk yankllar
uyandlrml~, hatta ingiltere'de Quaker adlt Hristiyan mezhebine bagh olanlar
taraflOdan, bir ahlak kitabl olarak kabul edilmi~tir.
Ruhun Uyanz§l, 14. yUzytJda ibranice'ye, 15.yUzYllda Latince'ye gevrilmi~tir.
ikinci Latince geviri AraP9asl ile birlikte 1677'de, 1700 Ylhnda da Oxford yaylOlan
araslOda yaylOlanml~tlr. ingilizce'ye Arap9a'dan ilk geviri l7Il de yaymlamr.
Hollanda dilinde ilk geviri 1672' de Amsterdam'da yaylOlamr. Degi~ik taklitlerinin en
tanmml~lanndan biri F. Bacon'm "Yeni Atlantis" i olmu~tur. Morus'Un
Utopyasmmda Defoe-nin Robinson'una, Rousseau'nun Emil'ine etkisinden soz
edilmi~tir. Ancak Robinson adasma kendisi ile birlikte, bireyciligini, silahml, tanma
elveri~li hale getirdigi tabiat anlaYI~lm ve hakimiyeti altma aldlgl Cuma Uzerindeki
iktidar arzusunu da getirmi~tir. Rousseau'nun Emil'i her~eyi baskIslz fakat gelenek
i9inde ogrenir. Bu baklmdan ibh Tufeyl eseri He bir " ilk ornek", son derece gUzel ve
ozgUn bir roman ~emasl getirmi~tir.
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ABSTRACT
Social Thought in The Renaissance Era

This paper focuses 011 the social thought of the Rellaissallce era, especially the
characteristics, the style alld the emergellce of utopistic thought. Utopias, within the
Rellaissallce era by oriellfiatioll to the allfiquiety, came to the agenda and in this era,
ideal city pictures which are the extensioll of the Platon' s idealism have been
improved significantly.
III this cOllfext, utopias show the characteristics of the critisism of the existing
social order and propose a new alld a beter social order now and then. By the
Utopias typical examples and the utopic thought related to these examples, this paper
puts forward historical background of this style at the same time.

