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9-13 Haziran VI. Ütopyalar ToplantIısIı'na Yüksek lisans grubumuzla hazIırlanIırken,
öncelikle "Neden Günlük Hayat ve Ütopya?" sorusu üzerinde durduk. Günlüğün tüm
sorgulanIışlarIınIı bizler "AydIınlar" pek iyi biliyor görünmemize rağmen, aslIında yaşamIın tüm
döngülerinden kaçIılan o "adacIıklarIımIız"da, günlük olanIın gerçek sorgusunun aslIında hiç de
yapIılmadIığIınIı farkettik.:"Günlük" olan "gerçek"ti. Bu kapalIı alan bizi günlük hayatIın gerçekteki
yerini sorgulamaya itti: çeşitli toplumsal yapIılardan ve tabakalardan insanlar, günlük hayatIı nasIıl
algIılIıyorlar ve bu hayatIın zemininde ütopyalarIınIı nasIıl kurguluyorlardIı? Bu sorgulama bizi
oldukça geniş ve bir o kadar da iddialIı bir alan çalIışmasIına, bir projeye teşvik etti: belirgin bir
tabaka üzerinde günlük hayatIın ütopyasIınIı sorgulayacaktIık. AşağIıdaki metin bu projenin kIısmi
ve aslIında henüz tamamlanmamIış ön sonuçlarIınIı tanIıtmaya çalIışIıyor.
Yaşamsal ivmelerini giderek yitiren toplumlarIın "anomi" ya da "yabancIılaşma" vb.
kavramlarla açIıklanabilmesi yeni toplumsal analizler için yeterli olmamaktadIır. Bu takdirde bu
çalIışmanIın temelini "ütopyalar" ve "günlük hayatIın ütopik yeniden üretimi" oluşturacaktIır. Yeni
yurttaşlIık bilincini geliştirmek ve yeni demokrasi anlayIışIı üzerinde tartIışabilmenin tek olasIı yolu
"ütopya" üzerinde düşünmekten geçmektedir.
" Ütopya'nIın harfiyen çevirisi olmayan yer, hiçbir yer, hiçbiryerde'dir. Ütopya hiçbir yerde olmayan,
henüz hiçbir yerde ama şimdiden varolan o harika ülkenin adIıdIır. DolayIısIı ile ütopya şimdiki dünya
ile eleştirel bir tartIışma biçimidir. Bu yüzden ütopyada sadece düşünerek, kurgulayarak hayalimizde
yarattIığIımIız yeni, önceden varolmayan şey değil, onda artIık bulunmayan şey de önemlidir. "
(Haveman, s:61)
Varolan toplum düzenindeki bir avuç imalat hatasIınIı ortaya çIıkarIıp düzeltmenin, dosdoğru
ve otomatik olarak sosyalizmi kurmuş olmak için yeterli olduğuna inanmak; ne kadar ütopya yapmak
olacaktIır?
Bu proje "Kentlerde yeni hayat "ile ilgili bir çalIışma yapmayIı hedeflemektedir. Özellikle üç
büyük kente son 10 yIıldIır akan göç ve küreselleşmiş ekonominin kentlerdeki tahribatIı, kentte yeni
bir insan tipini de beraberinde getirmektedir. Bu proje 1990'lardan sonra çalIışIılmaya başlanan ve
"Kentte yeni yoksulluk" ya da "Kentli yeni insan" olarak adlandIırIılan bu yeni yapIıyIı bir alan
çalIışmasIı ile sorgulamak ve yeni sosyolojik öneriler geliştirmek amacIınIı taşIımaktadIır.
Bu yeni sosyal yapIı ve yapIınIın tipolojisi olarak yeni insanIı belirleyebilmenin bir yolu da,
ütopyalardan hareket etmektir. Ütopyalar hem sosyal yapIılarIı en radikal eleştirilerle tanIımlamakta
hem de yeni yapIısal hedefleri bireysel ve toplumsal geliştirebilmektedir. Öte yandan bireysel
görünümlü ütopyalarIın üretilmesi toplumsalIın çeşitli durumlarIına bağlIıdIır. Bu projede bireysel
olarak ütopyalarIın üretilip üretilemediği ve bunlarIın hangi toplumsalIı yansIıttIığIı da tartIışIılacaktIır.
1987 sonrasIında küreselleşme etkileri üç büyük kent başta olmak üzere tüm Anadolu
kentlerininde yoğun olarak görülmektedir. Bu çerçeve etkisinin bir ucu kIırsal alandan zorunlu göçlerle

desteklenmektedir ve kentte yeni bir sosyal yapIı, bu yapIınIın da yeni bir insan tipi hIızla
oluşmaktadIır.
"Kentin yeni yoksullarIı", "Mağduriyet psikolojisi", "Yoksulluk Kültürü" veya "Mağduriyetin
istismarIı" gibi kavramlarla açIıklanmaya çalIışIılan bu sosyal çerçevenin bireyleri; kentin eski yoksul
veya dar gelirli kesimlerinden daha farklIıdIır. Gerçek bir sosyal kIırIılmanIın oluştuğu özellikle büyük
şehirlerde, sosyal görünümler hIızla değişmiş, bireysel kalIıplar da bunlarIın bir parçasIı olarak yapIıyIı
yeniden üretmeye başlamIıştIır.
"Tüketim toplumu", "Kitle toplumu", "Etkisiz birey" vb. kavramlar bu yeni durumun sosyal
analizlerinde sIıkça kullanIılan kavramlardIır. Ancak, yapIısal analizin bireysel düzlemini farklIı
boyutlarda araştIırma zorunluluğu da henüz yeterince anlaşIılabilmiş ve uygulanabilmiş değildir.
YapIısal analiz çalIışmalarIında bireysel inceleme zorunluluğu bu projenin yapIılmasIında
önemli bir nedendir. Yeni gelişen bu yapIı gerek bireysel ve grupsal yaşam umudu ve yeni umutlarIı
geliştirme isteği ve zorunluluğu; gerekse gelinen yerde eski yapIılarIı dönüştürme hiç değilse
eklemlenme isteği; çalIışmanIın bireysel analizlerle yürütülmesini zorunlu kIılmaktadIır.
"Yeni Kentli"yi sosyolojik olarak kendine açIıklatabilmenin yolu şimdiye dek yapIılmayan bir
analiz tekniği ile uygulanmak zorundadIır. Kendini açIıklama ve kendini yeniden üreterek alternatifi
oluşturabilme isteği, toplumsalIın bireysel düzlemdeki yansIımasIı olacaktIır. literatürün gösterdiği
yolu izleyerek, ÜTOPYALAR'Iın TOPLUMSAL, HAYAL VE FANTAZi'lerin BiREYSEL olduğunu
söyleyebiliriz. Kişilerin hayalden ve fantaziden sIıyrIılIıp toplumsal alanda hayallemeleri ve bu
hayallemelerin rasyonel temelini kurgulamalarIı ütopya ile sonuçlanmaktadIır. Öyleyse ütopyaya geçiş
aslIında toplumsala geçiştir.

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNiKLER:
ÇalIışma üç bölümden oluşmaktadIır:
1)Literatürün tartIışIılmasIı ve soru kağIıdIınIın oluşturulmasIı: HAVEMAN, LE GUiN,
ZEMYATiN, LEFEBVRE, ve COLLENBACH başta olmak üzere, tüm ütopyalardaki ütopik kurgu
temelleri kategorize edildi ve görüldü ki; az ya da çok tüm ütopyalar dört ayak üzerinde ütopyalarIınIı
kurgulamaktadIırlar. Bu dört temel, her ütopyanIın olmazsa olmaz dört ayağIı: eğitim,
aşk/cinsellik/evlilik, üretim ve iktidar'dIır. Daha sonra bu dört önemli temelin alt bölümleri çizildi ve
zaman ve mekan temelinde 12 kategori oluşturuldu(Bu kategoriler ekte verildi). Bu 12 kategori bizim
alan çalIışmamIızda sorularIımIızIın temelini oluşturdu.
2) Alan çalIışmasIı: YukarIıdaki 12 kategori ile, çeşitli gruplarla katIılIımlIı gözlem ve derinlemesine
mülakat tekniği kullanIılarak yapIılacan olan alan çalIışmasIı,
Nisan- MayIıs tarihlerinde
gerçekleştirildi. Görüşülen kişilerin toplumun "Yeni Yoksul" kategorisini oluşturanlar arasIından
seçildiğini belirtmiştik. Bu temelde: SIırt hamallarIı, Ev temizliğine giden kadIınlar, işsiz kadIın ve
erkekler, ÇIıraklIık okulu öğrencisi gençler ve Öğretmenleri, Çöp toplayarak geçimini sağlayanlar,
Alternatif ve marjinal yaşamIı seçenler, Emekli işçiler ve ev kadIınlarIı görüşülen kesimi oluşturdu. Bu
kişilerle üst üste yapIılan derinlemesine mülakatlar; her bir bireye yöneltilen yönlendirici olmmayan
ama yöneltici açIık uçlu sorularla desteklenerek günlerce sürdü ve konuşmalar zaman zaman teybe
kaydedilerek bant çözümlemelir gerçekleştirildi.
Ortalama insanIın tutum ve değerleri farklIıdIır. Şöyle ki insanlar olmasIı gereken(ideali) bilir
(değer) ama yaptIıklarIınIıher zaman bu değerler çerçevesinde gerçekleştirmezler(tutum). Bu nedenle
sonraki görüşmelerde, görüşülen kişilere "500 yIıl sonraki dünyayIı hayal etmeleri ve ütopyalarIınIı bir
de böyle geliştirmeleri" istendi ve tutum ile değer arasIındaki farklar böylece sIınanmaya çalIışIıldIı.
3) TartIışma ve projenin olgunlaştIırIılmasIı: Bu kIısIım çalIışmanIın en zevkli ve aslIında en uzun
süren bölümü oldu. Metin analizi için"Diskur(söylem) analizi" tekniğini kullanmayIı uygun gördük.
Öncelikle zaman ve mekan bağlamIınIı; varolan pozitivist yöntemlerden herhangi biri ile çözümlemek
mümkün görünmüyordu. "Söylem analizi" tekniği hem bir başkaldIır hem anlayIıcIı sosyoloji
açIısIından ve hem de ütopyayIı açIığa çIıkarmada en etkili yöntem olarak işgörmekteydi.
Söylem analizi, metin içi kelimelerin ve sIıfatlarIın hangi bağlam içinde ve hangi rasyonalite
ile kullanIıldIığIınIı, metnin kendi rasyonalitesi içinde yorumlamaya çalIışan bir tekniktir. Üç alt
bölümden oluşur:
1)KRONOLOiJi: AnlatIı hangi tarihten başlatIılmaktadIır? Örneğin kişi öncelikle hangi tarihi ele
alarak anlatIıya girişmektedir? Çocukluk, sünnet, evliliğin başlangIıcIı, bir yangIınIın öyküsü vb.
Çözümlemenin en önemli ipuçlarIından birisini oluşturmaktadIır.
2)AÇIKLAMALAR: AçIıklamalar doğrudan kişinin anlattIığIı öyküyü hangi akIılsallIık temelinde
yorumladIığIı iule ilgilidir. Yani kişi bu öyküyü anlatIırken nasIıl rasyonelleştirmektedir? Bu kIısIım 3.
bölümün de temelini oluşturmaktadIır.
ANLATI:

1)GiRiŞ : Kişi öyküyü anlatmaya nereden giriyor?
2)ORYANTASYON: Öykü asIıl olarak nereye odaklanIıyor?
3)KODLAMA: Kişi bu anlatIıda kimi hangi adla kodluyor? Hangi toplumsal biçim
nasIıl adlandIırIılIıyor?
4)AhlaksallIık: AnlatIınIın moralitesi nerede?

söylem analizi böylesi bir kIısa yazIınIın konusu olamayacak kadar uzun bir çözümleme tekniğidir.
SonuçlarIı henüz tam olarak açIıklanmIış bir çalIışmanIın ilk çIıktIılarIı arasIında bu uzunlukta bir

sosyolojik tahlil yerine, bunu yapmayIı daha sonraya bIırakIıpp; uzun yorumlamalar ve tartIışmalar
sonucu çözümleyebildiğimiz sonuçlardan bazIılarIınIı özetleyelim:
Öncelikle çarpIıcIı olan bir sonuç, "AydIınlar"Iın ütopyalarIınIı "Halk için" kurgularken, halkIın çok
daha eşitlikçi davranmasIı ve ÜTOPYALARINDA "AYDIN" KATEGORiSiNE HiÇ YER
VERMEMESiDiR. HalkIın ütopyalarIı çok daha yalIın ve daha az totaliterdir. AydIın için, aydIınIın
ütopyasIında halkIın "bir şeyleri yapmasIı", "bir şeyleri yemesi ya da yememesi", "bir yaşam biçimini
seçmesi" vb. baskIıcIı söylemler büyük yer tutarken, yoksulluğun ütopyasIı
KITLIK TOPLUMU XBOLLUK TOPLUMU KARŞITLI⁄I
MORAMiTENiN ÖNDE OLUŞUNU VURGULA( HiÇ TE TÜKETiME KURBAN DE⁄iLLER)
HALKIN ÜTOPYASINDA ELiTE YER YOK
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Bütçe:
90 Mil Tl: 3 adet dictation machine
100 Mil Tl: kağIıt basIım vb. + 200 mily kIırtasiye/fotokopi
4 gün Karaburun: 6X 2= 12 gidiş- dönüş: 24 milyon
yolluk: 30 günX 5 öğr: 150 gün-öğr=75.000.000+ Karaburun için 6X5=30 günX500.000TL=
15.000.000+ istanbul 3X1= 60.000.000 TL Yol=TOPLAM: 140.000.000 Yol ve Yevmiye
TOPLAM
90+100+200+24+140=440.000.000TL

HIZ VE KiMLiK ÜZERiNE VE iNSANIN YENiDEN BiÇiMLENDiRiLMESi:
19.yy, 20'nin başlarIı insanoğlunu 'sistem'le eğitti. Bu insan oturaklIı ve düzenli bir hayatIı olan; belli
başlIı bir işi (üretimle ilgili ya da hizmetler sektöründe dahi, hiç değilse adIı konmuş (öğretmen, bilim
adamIı, pazarlamacIı vb.) bir mesleği olan, yeri sabit ama üretimin koşullarIına bağlIı olarak
oynayabilecek ve mutlaka aile içinde yetişip aile içinde kalan, fazla lafa gerek yok, durmuş oturmuş,
alIışkanlIıklarIı üretim içerisindeki yeri (sIınIıfIı) ile belirlenen bu birey, eğitim aracIılIığIı ile gerekli
birikimi sağlamada temel öğe idi. Bu bireyin özelliği bir sIınIıf/grup içerisinde yorumlandIığIında
sapmalara yol açmayacak bir tipik öğe olmasIı idi. Bu birey, rutin'in adamIı olarak 19. ve 20.nin ilk
yarIısIına damgasIınIı vurdu. Tüm yorumlarIı üretim ilişkileri aracIılIığIı ile izlemek mümkündü. Tüm
parçalarIı birbiri aracIılIığIı ile ve bir bütün olarak hareket ediyordu; yani kişi eğitimi ile ilgili bir
alanda çalIışIıyor, üretimi ile ilgili olarak düşünüyor, kültürünü düşüncesinden ve maddi temellerinden
üretiyor ve bu yüzden de yorumlanmasIı ve açIıklanmasIı çok kolay oluyordu, ayrIıca kolay kolay da
değişmiyordu.
Oysa 21.yy, bu bireyi olabildiğince yoketmeye çalIışIıyor. Rutini izleyen ve esnekliklere açIık
olmayan(yani düzenli bir işi, hayatIı, ailesi, evi, sevgilisi ve alIışkanlIıklarIı olmayan) birey türü,
tüketim toplumu için hiç de uygun değil. 19 ve 20'nin "alIışkanlIıklarIı ve seremonileri olmasIı"yla
öğünen birey tipi; 21'nin tüketici toplumuna belki de en az uygun düşen birey. AlIışkanlIıklarIın
devamlIı olarak her an, ilk fIırsatta bir tarafa atIılmasIı, 21'in gerçek temelini oluşturuyor. HIız, tüketim
çağIınIı en önemli gerçeği. HIız'Iın kendisi bir araç değil amaç olarak; sadece yaşamIı kolaylaştIıran bir
öge olarak değil, yaşamIın gerçek özü olarak sunuluyor. 21.yy için en ideal olan şey; hiç birşeyin
kalIıcIı olmamasIı. "Kullan ve at" sloganIı, hIızla 'hIız'la bütünleşiyor. Böyle bir durumda sonuç, hiçbir
şeyin tüketici (artIık 'insan' değil) tarafIından kesin olarak benimsenmemesi, hiçbir şeyin sonsuz
bağlIılIığa layIık olmamasIı, hiçbir gereksinimin tam olarak karşIılanmamIış gözükmesi, yani hiçbir
arzunun nihai olarak kabul edilmemesidir. Her tür sadakat yemini ve bağlIılIık "ikinci bir emre kadar"
hükmüne tabi olmalIıdIır. Geçerli olan tek şey, her tür bağlanmanIın (iş, üretim, meslek, eğitim,
doyum, dostluk ve aşk da dahil) geçiciliğinin ilan edilmesidir. Bu hal(yani hIız ve geçicilik), arzu
edilen "şey"in tüketilmesi için gereken zamanIı aşmamasIı gereken bağlanmanIın kendisinden bile daha
önemlidir.
"SabIırsIız, tezcanlIı ve huysuz" sIıfatlarIı, tüketim toplumunun en gözde atIıflarIıdIır. Tüketim
kapasitesini yükseltmek için tüketiciye asla rahat verilmez "Hepsini gördüğünü mü sanIıyorsun, oysa
HENÜZ HiÇBiR ŞEY GÖRMEDiN" "Gözünü kulağIınIı benden ayIırma-ki birazdan daha hIızla
tüketebileceğin (yani daha doyurucu(!) olanIı) yakalayabilesin" Atomize bireyin, birbirinden
koparIılmIış dünyalarIın birörnek insanlarIınIın tek doyum noktasIı tüketmekten ibarettir artIık.
AlIışveriş şenliği tek tek bireylerin kendilerini sürünün eşsiz bir parçasIı yapacağIı bir "carnavale"dir.
Özel tüm günlerde "sevgililer, doğum, anneler, babalar, noel, yIılbaşIı vb." toplu alIışveriş ve tüketilen
nesnelerin birörnekliği, kişiyi toplumsal olarak vareden tek etkinliğe dönüşür. Süpermarketler,
hipermarketler, megamarketler ne kadar büyükse o kadar 'ayrIıştIırIıcIı' yani bir örnekleştirici olurlar.
Buralarda tüketici yangözle 'diğerleri'nin neler aldIığIınIı izlerken, renk- ses-IışIık sürekli ona neleri
tüketeceğini pompalar; kendisini sanki"yargIılayan, eleştiren ve seçen" gibi görür. Kendini tanIıma,
toplumda bir yer edinme, anlamlIı denilebilecek bir yaşam; tüm bunlar alIışveriş merkezine günlük
ziyaretleri gerektirir.
Tüketim merasimi "kollektif olandan kopuyormuş gibi" yapabilmeyi gerçekleştirir. Kollektif tüketim
diye bir şey yoktur. Tüketiciler tüketim esnasIında birarada olabilirler ama bu biraradalIık sadece
tüketim faaliyetinin yalnIızlIığIınIın temelini teşkil eder ve zevkini artIırIır. Bir akşam yemeğini bütün
masalarIı dolu bir restoranda yemenin zevki, 'seçkin' bir mekanIı tüketmenin zevkidir; kalabalIık bir
alIışveriş merkezinde dönüp durmanIın zevki de, grup seksin en başta gelen zevklerinden birisidir.
Tüketim, seyretme, seyredilme ve seyredildiğini bilme; diğerini gözucuyla izleyerek kendisini
varkIılma eylemidir ve sadece tüketilerek oluşturulabilir. Üretimin seyredilme ve müdahale edilmeme
mantIığIı yoktur.

Tüketimde erteleme yoktur. Artan tasarruf oranlarIı her zaman telaşlandIırIıcIıdIır. Aksine tüketici
kredilerindeki artIış, hIızIın arttIığIınIın habercisidir, doyumun hIızla tüketildiğinin habercisidir, kalIıcIı
olanIın daha hIızla terkedildiğinin ve parçalanmIış atomize bireylere daha çabuk ulaşIılacağIınIın
habercisidir. "Zevke" daha çabuk ulaşIılacağIınIın habercisidir. Tüketim toplumu "şimdi'nin
toplumudur, ertelenmenin ve biriktirmenin değil; aksine daha çok, daha hIızlIı ve daha 'zevkli'ye
ulaşmanIın toplumudur.
Çaba göstermek, kendini adamak, bağlIılIık ve sebat hoşgörülebilecek kavramlar değil artIık. Biyoloji
araştIırmalarIı (Yeni çalIışmalara göre tüm hayvvanlarda çok eşlilik varmIış!), psikoloji deneyleri
(yaratIıcIılIık faktörünün en iyi harekete geçiricisi stres ve bir miktar gerilim altIında çalIışmaktIır!),
coğrafya araştIırmalarIı (Girişimci bireyin en fazla görüldüğü toplumlar kuzey ülkeleri, zira güneyin
hava sIıcaklIığIı bireyleri uyuşuklaştIırIıyor!), gen mühendisliği (Şizofreniden, itaatsizliğe, sigara
tiryakiliğinden suça eğilime kadar pek çok şeyin altIında genetik kodlamalar yatmaktadIır!), fizikten
(Mutlak göreliliğin doğal sonucu moral göreliliktir, eğer fizikte herşey olasIılIık hesaplarIına göre
mümkünse, sosyal hayatta ve etik ve ahlakta da herşey mümkün ve haklIıdIır!) endüstriye kadar (esnek
çalIışma koşullarIı bireylerin daha çok kazanabilmelerin olanak verir!) tüm bilimler tüketim toplumuna
hizmet etmenin peşinde, uygun birey tipini yaratmaya çalIışIıyorlar: Baştan çIıkarIılmaya hazIır,
çocuksu ve doyumsuz birey tipi'ni.
Bu birey için uygun yafta ise "kimlik" kavramIı ile açIıklanmaya çalIışIıldIı. AslIında önce kimlik
kavramIı üretildi, sonra kimlik içine girecek birey yaratIıldIı.
KadIınlara ve erkeklere kendini yeniden inşa etme görevi verildi: kimliğini oluşturmak ve yeniden
oluşturmak. Bireyler bir zamanlarIın esnafIı, tüccarIı, işçisi, yarIıcIısIı, çiftçisi vs. ni gayet açIık
terimlerle ifade edebiliyorken; artIık tüm bu sIıfatlarIından soyunmayIı ve kendi toplumsal
sIınIıflarIınIı kendileri tercih etmeyi, üstelik bunun sosyal olarak tanIınmasIınIı ve uygun bulunmasIınIı
sağlamalIıydIılar: işte sana kimlik.
BaşlangIıçta bu kimliği bir kez seçmek yetiyordu, ancak giderek ömür boyu yetinilecek bu kimlikler de
yani sağlam, mantIıken tutarlIı, makul seçenekler olmaktan çIıkarIılIıp; aksine gün içinde dahi
değiştirilebilen ve kolayca atIılIıp kuşanIılIıveren zIırhlar aline gelebildiler. OynaklIık, yetinmeme,
sebatsIızlIık yeni kimliklerin hem belirleyicisi ve hem de belirleneni olmaya başladIı. Bu kaygan zemin
küresel sermayenin en istediği birey tipini oluşturmada en elverişli temeli oluşturuyordu. Bugün çocuk,
şimdi orospu, az sonra iş kadIınIı ve hemencecik anne kimlikleri, kendilerini göstergesel olarak bir tek
zeminde kanIıtlayabiliyorlardIı ve bu da yeterli bir zemindi:Tüketerek kanIıtlamak! Esnek çalIışma
zamanlarIına benzer bir esnek kimlik modeli "çocuksu toplumlarIı" yani sürekli tüketen ve medyatik
bombardIıman altIınad kapitalizmin kültürünü de böylece yeniden üreten bireyler atomize birey olma
"kimliğini" de sürekli taşIımaktaydIılar artIık. Kimlik de tIıpkIı tüketilen diğer nesneler gibi geçici
olmalIıydIı. SatIın alIınabilir, uzun süreli olmayan, kolaylIıkla sökülebilen, tamamiyle değiştirilebilir
olan sembollerle yüklenmiş kimlikler...

KATEGORiLER

1-CiNSELLiK-iLiŞKiLER-AiLE VE EVLiLiK
LEFEBVRE
COLLENBACH

HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

aşkXyalnIızlaşma ikilemi;
aşk bir momenttir, tutku ve mutlakiyet
iki cinsin eşitliği;
kadIın istediği erkekten çocuk yapar;
cinsel özgürlük günleri var;
aile var; çocuklar ortak;
geniş aile ortamIı
erkek iktidarIı;
dilde eril dişil farkIı var;
mutlak eşitlik

2-SOSYALiZASYON-E⁄iTiM
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

sIınavlar var; üretim içinde eğitim; formel eğitim;
eğitim dili ingilizce; IırklarIın kendi dili var;
yardIımlaşma ile eğitim
sürekli eğitim; ortak dünya dili;
özgün dil; dilde mülkiyet eki yok;
ortak sosyalizasyon mekanlarIı;
eleştirel eğitim sistemi;
birörnekleştirme;
insanlarIın numaralandIırIılmasIı;
aritmetik dizgeleme

3- iKTiDAR-HiYERARŞi/SINIF
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

çok zengin bir sIınIıf yok;
farklIılaşma IılIımlIı ölçüde;
sanatçIılar ve bilim adamlarIı bir üst düzeydeler
tek devlet; bir örnekleştirme;

4-SUÇ
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

uyuşturucu ve alkol kullanIımIı var ama yaygIın
değil;
komüniter birlikler

5-EKONOMi
LEFEBVRE
COLLENBACH

HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

Marxist mülkiyet anlayIışIı
ihtiyaç için üretim;(birikim amaçlIı değil);
planlIı üretim;tüketim maddesi üretilmiyor;
adem-i merkeziyet var;
küçük üreticilik var;
kişisel mülkiyet var;
üretim araçlarIınIın mülkiyeti çalIışanlara ait;
ücret karIın paylaşIımIı ile; haftalIık çalIışma
saati 20 saat;
ücret sistemi hiyerarşik;
otomasyon var; montaj manuel;
do it yourself
anti-mülkiyet;
kIıtlIık ekonomisi
belirlenimcilik

6-DiN
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

kültürün temeli Musevilik ve HristiyanlIık;
ahlaki yaşam modeli; çok az inanan var
dinsizlik;
kutsal var
devlet dini;
ayinde insan kurbanIı

7-MEDYA VE iLETiŞiM
LEFEBVRE
COLLENBACH

HAVEMAN

Le GUiN
ZEMYATiN

TV-zapping ile eleştirel bir dünya yaratma
TV var; kablolu, video var fakat pek
kullanIılmIıyor;
bazIı TV kanallarIı resmi haber kanallarIı;
TV programlarIı katIılIımIı teşvik ediyor;
ideolojik yansIızlIık dikkate alIınmIıyor;
reklamlar var;
Tv çoğunlukla eğitim ve az da olsa eğlence
amacIıyla kullanIılIıyor;
çekimler profesyonel değil
TV yaşamIın özü;
belgeseller yaygIı;
bilgi ve belge alIışverişi için TV;
haber vb. yok
kamu duyurularIı ile haberleşme

8-IRK
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

Siyahlar azIınlIık olarak varlIır;
ayrIılIıkçIı fikirler var;
daha güçlü ve zayIıf Iırklar var

9-SAVAŞ VE BARIŞ
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

Ordu var;
geçmiş bir savaşIın izleri var;
sürekli bir propoganda ile karşIı koyuş var;
barIışIı savunan ama barIışçIı yaşamayan bir
toplum yapIısIı

10-SA⁄LIK
LEFEBVRE
COLLENBACH
HAVEMAN
Le GUiN
ZEMYATiN

SağlIık ücretsiz;
doktor ve özel hemşireler var;
tIıp eğitimi var;
insan ömrü uzamIış;
ortalama ömür 100 yaşIın üzerinde
mikrop yok;
hastaneler var ve ücretsiz
hastalIık tanIımIı değişik;
düzenden kopuk veya karşIı olan herkes hasta
sayIılIıyor;
sağlIık hizmeti ücretsiz

11-NÜFUS
LEFEBVRE
COLLENBACH

HAVEMAN

Le GUiN
ZEMYATiN

14 milyon sabit nüfus;
nüfus giderek azalIıyor;
doğum kontrolü yaygIınlaytIırIılIıyor;
kürtaj bir doğum kontrol yöntemi;
ömür uzamIış;
gebelik önlemi kadIına ait
cinsellik ve aşka ilişkin söylemlerle ilerleyen bir
nüfus anlayIışIı;
eşler dilerlerse çocuk yapIıyorlar;
nüfus azlIığIı ya da çokluğu sorun değil, çünkü
dünya üretimi çok daha fazla nüfusu besleyebilir
Nüfusa yönelik bir politika yok
Nüfus kontrol altIında tutulmuyor

12-ÇEVRE
LEFEBVRE
COLLENBACH

HAVEMAN

Le GUiN
ZEMYATiN

ekolojik kirlenmeye karşIı çIıkIış
"ölen plastik" üretilmiş;
çevre korumacIılIık;
maden yerine kullanIılan malzeme üretilmiş, bu
püskürtme malzeme de dönüşüyor;
ağaç her yerde kullanIılIıyor;
giysiler doğal malzemeden;
çöpler organik gübre oluyor, iki tür çöp var:
recycle ve organik çöp;
çöplerin toplanma araçlarIı ayrIı;
ithal malzeme var ancak gümrükleri çok yüksek
doğal çevre ile içiçe yaşama;
recycling çok yaygIın;
tüketimi azaltIıcIı doğal üretim;
kirletici enerjiler kullanIılmIıyor
kIısIır bir çevre;
herşey dönüştürülüyor;
düşman bir doğa var
herşey camdan; tekdüze doğa; herşey düz

