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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n yaratt›¤› flok dalgalar› ütopyaya da dokundu. ‹kinci Dünya’n›n yok olmas›n›n, tahayyül edilen
alternatif aray›fllar›n› zay›flataca¤› beklense de, gerçekte bunun
tam tersi bir durum ortaya ç›km›fl gibi görünüyor. Kapitalizmin zaferi, ütopyan›n beklenmedik flekilde yeniden do¤mas›na ve bu terimin birçok yaklafl›m ve disiplinde yeniden belirmesine tan›kl›k
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edeli on befl y›l geçti. Russell Jacoby, The End of Utopia’n›n devam›
olan Picture Imperfect’te (2005), yeni bir direnifl politikas›n›n zemini olarak Bat› Marksizmi içinde bir Yahudi damar›ndan -Bloch,
Benjamin ve Adorno- beslenecek bir ‘ikonoklastik ütopyac›l›k’
canland›rmay› hedefler. David Harvey Umut Mekânlar›’nda (2000),
“Komünist Manifesto ve ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nde
ifade edilen düflünceleri” birlefltirecek bir ‘diyalektik ütopyac›l›k’
önerir. Bunlara ek olarak, Roberto Mangabeira Unger’in “toplumdaki düzenlemelerin, hevesli, kuvvetli ve kümülatif bir tamiri”ne
yönelik (en yeni olarak Democracy Realized’da dile getirdi¤i)
özgün ça¤r›s› ile Erik Olin Wright taraf›ndan yay›nlanan, yeniden
da¤›t›m flemalar›n› Tobin Vergisi ve John Roemer’in sosyal yard›m› merkezine alan kupon sosyalizmi ruhuyla bir araya getiren
‘Gerçek Ütopyalar’ serisini de sayabiliriz. Yine de bu yeni ütopya
üretimleri, henüz bu türün teorik kodlamas›n› beraberinde
getirmifl de¤ildir.
Ya da bu durum, Fredric Jameson’›n Postmodernizm, veya Geç Kapitalizmin Kültürel Mant›¤› eserinden beri yazd›¤› en önemli ve heyecan verici kitab›yla bu alana girene kadar böyleydi. Ömrü boyunca bilimkurgu ve ütopya çal›flmalar›na gömülmesinin bir sonucu
olan ve gelecek y›llar boyu bu alanlar› tan›mlamaya yard›m edece¤i
düflünülen Archaeologies of the Future (Gelece¤in Arkeolojileri) adl›
çal›flmas›, ayn› zamanda, Jameson’›n ‘küreselleflme sonras› Sol’ olarak adland›rd›¤› konu üzerine yap›lan ça¤dafl tart›flmalara do¤rudan
bir siyasal müdahaledir. ‹çinde “Ütopya Denen Arzu” bafll›¤›yla teorik bir bölüm ve Fourier, Le Guin, Dick, Gibson ve di¤er yazarlar›n
yak›n okumalar›na yer verilen bu kitap, otuz y›ll›k çal›flman›n ürünüdür. Kitab›n ikinci bölümünde yer alan birçok makalenin daha
önce yay›nlanm›fl oldu¤u Science Fiction Studies dergisine aflina olmayan Jameson okuyucular›, Jameson’›n 1970’lerden beri Amerikan
bilim kurgu dünyas›nda tan›nm›fl bir sima oldu¤unu ö¤renince flafl›rabilirler. Ancak, ütopya kavram›n›n bir kitap boyunca ifllenmesine
az say›da insan flafl›racakt›r. Marxism and Form’da yay›nlanan Umut
‹lkesi tart›flmas›ndan Postmodernizm içindeki “Ütopya Endiflesi” incelemesine, 1982’de yay›nlanan dikkat çekici “‹lerlemeye Karfl›
Ütopya” makalesinden (bu ciltte tekrar yay›nlanm›flt›r), The Seeds of
Time’daki Platonov okumalar›na ve modernitenin temalar›n›n
“Ütopya Denen Arzu”yla yer de¤ifltirmesi gerekti¤ini belirtildi¤i A
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Singular Modernity’deki (Biricik Modernite) yaz›ya kadar, bu konu
Jameson’›n bafll›ca u¤rafllar›ndan olmufl ve Jameson’› bugünün neoÜtopya dalgas›nda baflvurulmas› gerekli bir isim haline getirmifltir.
Gelece¤in Arkeolojileri, Jameson’›n bütün çal›flmalar› içinde nereye
oturtulmal›d›r? Baz›lar› bunu, her biri kapsaml›, sentetik bir çal›flma
içeren dört ayr› siyasal döneme ay›rabilir. 1971’de yay›nlanan Marxism and Form (Marksizm ve Form), 1960’lar›n sonunda fliddetlenen
kültürel-siyasal isyan›n ortas›nda haz›rlanm›flt›; bu kitapta Bloch ve
Marcuse’nin Ütopyac›l›klar›n›n ortaya ç›kar›lmas›, birçok unutulmufl
Sol gelene¤in yeniden keflfedilmesini sa¤lad›. Bunu takiben, s›n›f
ayaklanmas› ve 1970’lerin sömürge karfl›t› mücadelesi, The Political
Unconscious’›n (Siyasal Bilinçd›fl›, 1981) kendine güvenli tonunda ifadelerini buldu; bu kitapta tarih, “büyük ve tek bir hikâye… Gereklilik alan›ndan Özgürlük alan›n› çekip ç›karmak için verilen kolektif
mücadele” olarak tan›mlan›yordu. Postmodernism (Postmodernizm,
1991, fakat yine bir önceki on y›l içinde derlenmifltir), serinkanl› bir
flekilde, neo-liberal geri tepmenin en yüksek noktas› olan küresel kapitalizmin 1980’lerde yeniden yap›lan›fl›n› ve ayn› zamanda ‘yeni toplumsal hareketler’in ortaya ç›k›fl döneminin haritas›n› ç›kar›yordu. Bu
kitap yay›nland›¤› zaman -Jameson için dolayl› olsa da sabit bir referans noktas› say›lan- Sovyet blo¤u hâlâ ayaktayd›. Sovyetler’in çöküflünün kötü sonuçlar do¤urdu¤u ve bütün komünist deneyimin
1990’larda tarihsel kay›tlardan aç›kça silindi¤i bir zaman›n ard›ndan
Gelece¤in Arkeolojileri, mevcut ütopya stratejileriyle ilgili yeni bir kavramsallaflmaya gidilmesine duyulan ihtiyac› göstermekte ve onun son
çal›flmas› olan Biricik Modernite’nin sonunda yer alan meseleye bir cevap niteli¤i tafl›maktad›r: fiimdiki flartlar alt›nda, radikal alternatifleri
veya sistemli dönüflümleri teorize ediyor ya da sadece hayal ediyorsak:
Ütopyac› e¤ilimleri onlar›n kaynaklar›na dair Benjaminci bir
co¤rafyayla özdefllefltirmeyi öngören Poundç› bir misyon ile, çeflitlenmifl olan deniz seviyelerindeki bas›nçlar›n›n ölçümünü birlefltirmeliyiz. Bugünün ontolojileri, gelece¤in arkeolojilerini gerektirir,
geçmiflin tahminlerini de¤il.

Heyecan verici bir etki uyand›rmas›na ra¤men, Gelece¤in Arkeolojileri bir yandan da temkinlidir. Jameson’›n karars›zl›¤› ve kitab›n
-bilinmeyen topraklara at›lan her ad›m› dikkatle test edercesine- keflifçi yöntemi kendini daha ilk cümlede belli eder: “Ütopya her za284

man siyasal bir mesele oldu, edebi bir form için al›fl›lmad›k bir kader: Fakat nas›l bu formun edebi de¤erinden hep flüphelenildiyse, siyasal konumu da yap›sal olarak belirsizdir”. Ütopya, So¤uk Savafl s›ras›nda karfl›-devrimci sa¤ (ve post-yap›salc› sol) taraf›ndan ‘totaliterli¤in’ efl anlaml›s› say›ld› ve klasik Marksizm de onu, irade kavram› ve programdan yoksun oldu¤u gerekçesiyle görmezlikten geldi.
Fakat Jameson’›n söyledi¤i üzere, dünya pazar›n›n birleflmesi, biçimi ne kadar belirsiz olsa da, bizi ‘ütopyadan baflka bir alternatif bulunmad›¤›’ gerçe¤iyle karfl› karfl›ya b›rakt›. Bu noktada Jameson’›n
ilk hamlesi yads›ma olmufltur: Zaten bu yüzden, Sartre’›n So¤uk Savafl slogan› olan ‘anti-anti-komünizm’i yeniden canland›r›rcas›na,
günümüzün en verimli stratejisi olarak ‘anti-anti-ütopyac›l›k’ ça¤r›s› yapmaktad›r.
Jameson’›n amac›, bugün taraf›ndan zincire vurulmuflken gerçekten farkl› bir gelecek hayal edebilme ihtimalini ortaya ç›karmak ve
böylece ütopyan›n bugün için de¤erini anlamakt›r. “Ütopya Denen
Arzu”nun en iyi bölümünde, ütopyan›n gerçekleflmesine yönelik
‘ahlâks›zca formalist bir yaklafl›m’ ortaya konur. ‹nceleme belli sonuçlara var›r; ama sadece baz› yer de¤ifltirmeler, geriye veya yanlara
do¤ru at›lan ad›mlar sayesinde. Öncelikle Jameson, ütopyac› form
ile -metin, program veya devrimci pratik-, en az›ndan Bloch’tan beri “hayat ve kültürde gelece¤e dönük olan her fleyde” fark edilen
ütopyac› istek veya dürtü aras›nda önemli bir ayr›m çizer. Dürtü, yabanc›laflm›fl bugüne parça parça da¤›lm›fl olsa da, ütopyac› program
kendisini “kapanmaya olan ba¤l›l›¤›yla”, ki bu yöneten gerçeklikten
bir kopmad›r, dolay›s›yla “bütünlü¤e olan ba¤l›l›¤›yla” ay›r›r.
Ütopyac› dürtünün izleri her yerde bulunabilir olmas›na karfl›n,
biçim ve programlar›n›n üretimi tarihsel olarak daha kesintili olmufltur. Ütopyalar›n oluflturulmas› ihtimalinin koflullar› nelerdir?
Jameson, erken modernitenin bafllang›c› ve türün isim babas› niteli¤indeki prototipinden -Thomas More’un Ütopya’s› (1516)- itibaren,
bu koflullar› ço¤unlukla ‘geçifl dönemlerinde’ bulur: toplumun de¤iflim içinde oldu¤u fakat siyasal olan›n ask›ya al›nd›¤› ve genellikle
birçok üretim fleklinin ayn› anda var oldu¤u zamanlar. Burada ütopyac› mekân, hayali bir yerleflim bölgesi olarak ortaya ç›kabilir; bu
bölge, modernli¤in ileri do¤ru ve durdurulamaz ayr›flma acelesi içinde, sevimli bir flekilde “manyak ve tuhaf” olarak adland›r›lan ütopyac›lar›n, baflka bir dünya projelerini tamir edecekleri geçici ve dur285

gun bir “su birikintisi” sunabilir. More için, bu, paran›n yok edilebilece¤ini düflleyebildi¤i mekân (yaflad›¤› süre boyunca ‘kapal›’ konumunu aflmam›fl olan) sarayd›, Campanella için manast›r, Bacon
için bilim, Rousseau içinse (yine, evrensel olmayan) yönetici gücün,
toplumsal hayat› flekillendirmek için kullan›labilecek olan bir anayasa tasla¤› haz›rlama potansiyeliydi; Montesquie veya Diderot için
egzotik mekân (‹ran, Tahiti); Fourier için psiko-seksüel, Morris için
çal›flma mekân›, ve son olarak da siberpunkta, doru¤a ulaflm›fl sibermekan bölgesi ve “finans kapitalin romans›” idi.
More’un Ütopya’s›n›n afla¤›daki zengin okumas›nda Jameson,
More’un bu formu tarihsel ba¤lam›na yerlefltirme becerisinin derinli¤ini gösterir. Kral Ütopus’un dünyas›n›n -Birinci Kitap’ta Tudor ‹ngiltere’sinin vahfli satiriyle baflar›l› bir flekilde resmedilen- alt›n, hiyerarfli ve kibrin getirdi¤i kötülükleri ‹kinci Kitap’ta aflmas›n› sa¤layan ‘arzunun gerçekleflmesi’ sürecinin analizi, arzunun gerçekleflmesinin yap›lar›na iliflkin bir dizi sorunu daha beraberinde getirir. Öncelikle, verili bir Ütopya’n›n ‘negatif’ elefltirisini destekleyen, bask›
ve adaletsizli¤e duyulan yak›c› öfke ile onun hayali karakterinin sorumlusu oyuncu ve amatörce dalavereler nas›l uzlaflt›r›labilir? Jameson çözüm olarak, Coleridge’in tahayyül ve imgelem aras›ndaki ayr›m›n›n -yeni bir dünya biçimlendirme ve infla etme temel iste¤i ile
hayali yap›n›n konturlar›n› çizen uçucu bir detayland›rma aras›ndaki karfl›tl›k- yeni, ütopyac› bir çeflidine vurgu yapar. Okuyucu olarak ikincisinin fazla süslenmesine -örne¤in, Ütopya’da alt›n›n yaln›zca oturaklar için kullan›lmas›- duydu¤umuz öfke, bizi, yazar›n kendi, ideolojik olarak belirlenmifl fikirlerinin varl›¤› konusunda uyar›r.
Demek ki ütopyalar, yazar›n flimdiki zaman›n›n ekonomik, ›rksal,
ulusal ve cinsel koflullar›n›n iflgali taraf›ndan engellenemez bir biçimde s›n›rlanm›flt›r.
Bunun ütopyac› edebiyata ve düflünceye zarar veren bir s›n›rlama
haline gelme ihtimali olsa da, imgelemin ideolojize edilmifl içeri¤i de
kendi içinde bu afl›r›l›ktan -Ütopyac› dürtü- bir parça da olsa tafl›r ve
bu durum onu ütopyac› metne katmaya de¤er hale getirir. Fakat tahayyül ile imgelem aras›ndaki iliflkilerin kendisi de tarihsel olarak
belirlenmifltir: Endüstriyel kapitalizmin ortaya ç›k›fl›, tahayyülün iflini “dramatik bir flekilde basitlefltirmifltir”, çünkü tek bir üretim biçimi di¤erlerinin yerine geçmifltir ve “ütopyaya, bunu y›kmaya daya286

nan görece basit bir ifl b›rakm›flt›r”. Sosyalizm -ve dolay›s›yla kapitalizm- tahayyülün yerleflik öngörüsü haline geldi¤i an, çekim gücü,
sistemin tedavisi için çeflitli flemalar› detayland›rmakla meflgul olan
imgeleme do¤ru kayar.
Jameson, flimdi-ve-buradan›n kaç›n›lmaz görünen izi nedeniyle
-afla¤›da tart›fl›lan fanteziyi kateden bir sapmadan sonra- ütopyac›
veya benzeri bilimkurgu eserlerde arzu-gerçeklefltirme biçimlerinin
sahnelenme yöntemlerine yönelir. Fakat Strugatsky kardefllerin Roadside Picnic ve LeGuin’in Lathe of Heaven okumalar›, yaln›zca gerçekleflen-arzunun niyet edilmemifl -ve istenmeyen- sonuçlar›n› ortaya ç›karmay› sa¤lar. Proust’un Marcel’inin Gilberte’den asl›nda hiçbir zaman almayaca¤› ve özenle hayal etti¤i aflk mektubunda oldu¤u
gibi, arzu-gerçeklefltirmelerin do¤as›nda bir eksiklik vard›r; onlar
“tan›mlar› gere¤i hiçbir zaman arzunun gerçek tatminleri de¤ildir ve
en içten fantezisi kurulan hayallerin merkezinde yoklu¤un veya baflar›s›zl›¤›n yaratt›¤› bofllu¤unun mutlaka izi vard›r”. En iyi haliyle,
ütopyac› metin, kendi umutlar›n›n imkâns›zl›¤›n›n otantik bir kayd› olabilir; yenilgiyi kabul etmeden, “kötümserlik ve imkâns›zl›¤›n
bu karfl›laflmas›na içre bir tatmin biçimi hayal etmeliyiz”. Jameson
bu yar›lman›n kendisini nas›l kavramsallaflt›rmak gerekti¤ine bakt›¤› zaman daha büyük zorluklar ortaya ç›kar; “yeni ütopyac› toplumun radikal farkl›l›¤›n› güvence alt›na alan k›r›lma, ayn› anda onu
hayal etmeyi imkâns›z k›lar”. Asimov, LeGuin, Wells, Brunner,
Stapledon ve Lem’e bakarak, ütopyaya geçiflteki paradokslar› iki
farkl› noktadan yola ç›karak inceler: Geçicilik ve beden, her ikisi de
çözümsüz gibi görünen çeliflkiler içinde kalm›flt›r. ‹lkinde, daha karmafl›k ve sistemli bir eflzamanl›l›k ad›na diakronik, “bilardo topu de¤iflim teorisi”nin gerekli reddi, bizi de¤iflmeyen bir evrende kalmakla tehdit eder, bu kâbus, Jameson taraf›ndan tipik bir coflkuyla flöyle tarif edilir: “Sadece ›s›nm›fl bitkilerin bay›lt›c› kokusunu tafl›yan,
a¤ustos böceklerini ve ölümün uzak ve anlafl›lmaz an›s›n› yank›layan, zaman›n ötesinde bir ö¤le vakti gibi çevremizde hüküm süren
sonsuz bir sistem”. ‹kincisindeyse, gelecek dünyan›n yeni renkleri,
duyular› ve deneyimleriyle uyumlu, tamam›yla yeni bir beden düflleme çabas›n›n, bafla ç›k›lamaz gibi görünen ampirist meydan okumayla karfl› karfl›ya kal›fl› söz konusudur: “Ak›lda, önce duyularda
var olmam›fl hiçbir fley yoktur.”
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O halde, Stanislaw Lem’in dedi¤i gibi (‘bilinemezlik tezi’, kitab›n
orta bölümlerinin en heyecan verici olanlar›n›n konusudur), yabanc› bir dünya veya türü gerçekten anlamaya veya onlarla iletiflime
geçmeye yönelik her çaba baflar›s›zl›kla ve hatta felaketle sonuçlan›r
sonucuna m› varmal›y›z? Yabanc›y›, “afla¤› yukar› ütopyac› ihtimallerin çarp›t›lm›fl bir ifadesi… insanl›k tarihi ve prati¤i içinde örtük
kalm›fl olan” olarak ele al›rsak, soru baflka bir flekilde de sorulabilir:
Ütopyaya geçifl, kiflili¤in tamamen yok edilmesini mi gerektirir, yoksa insan do¤as›nda yer alan -yüzy›llar boyunca bast›r›lm›fl fakat hiç
yok olmam›fl- ütopya dürtüsü, bir safhadan di¤erine yumuflak bir
geçifl yapmay› m› sa¤lar? Buna bir cevap getirilmez: Bu aç›mlaman›n
sonunda, ütopyac› biçimin kaynaklar› tamamen tükenmifl görünür.
Fakat Jameson, bu tür içerisinde birbirlerini götüren z›tl›k ve çeliflkilerin, umutsuzluk de¤il hayat belirtisi olarak alg›lanmas› gerekti¤i
düflüncesini sürdürür.
Bunu göz önünde bulundurarak içeri¤e yönelir. Ütopya’n›n büyük tematik z›tl›klar›yla ilgili dikkat çekici düflünceler flöyle geliflir:
Oyuna karfl› ifl, ülkeye karfl› kasaba, bütünlü¤e karfl› gruplaflma, basitli¤e karfl› karmafl›kl›k; bunlar›n hepsi, üzerinde çal›fl›lm›fl, tarihsellefltirilmifl ve küresel flimdiki zaman için temel sorulara dönüfltürülmüfltür.
Evrensel istihdam talebinin, evrensel bofl zaman ya da yabanc›laflmam›fl özgür emek talebiyle karfl› karfl›ya konmas›, burada, az fleyle
yetinmecilik ile bolluk aras›ndaki gerilime iflaret eder: Le Guin’in
anarflist ay›n yoksullu¤u yüceltip ana gezegenin tiksindirici refah›n›
küçümsendi¤i Mülksüzler’deki Anarres’e karfl› olan Urras gibi. Le Guin, ülke ve kasaba karfl›tl›¤› konusunda merkezi bir figürdür. Eserlerinin bir ço¤unda, k›rsal bölge ve küçük köye yönelmifl ruhani bir ilkelcilik yer alsa da, Mülksüzler biraz daha mu¤lakt›r: Urrasti flehirleri yozlaflma ve kazançla kokuflmufl durumdad›r, flehrin sakl› ceplerinde yasad›fl› al›flverifller gerçekleflmektedir; Anarres ise ç›plak ve saydamd›r; orada yolunu bulabilecek bir kollektivite için tasarlanm›flt›r.
K›yasla, Trouble on Triton kitab›nda Samuel Delany, gizli ahlâks›zl›k
topraklar›nda gününü gün eder, fakat yine de ütopyac› flehrin belirsizlikleri sürer: Bask›c› ve insani olmayan sistemin içinde gizli yerler
bulunmal›d›r. Yay›lman›n mazoflist kutlamas› sonradan siberpunkta
doru¤a ç›kar, bir yandan da ça¤dafl flehrin aç›kça distopik olan taraf›,
kendi bafl›na ütopyac› bir güç olan do¤aya yer b›rak›r.
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Peki, ya siyasal olan? Klasik ütopyalar, ayr›flma korkusuyla doludur ve bu öyle bir rahats›zl›kt›r ki, ütopyan›n içindeki bütün sosyal
iliflkilerin birey ile topluluk aras›ndaki iliflkiye indirgenmesine sebep
olur. Merkezileflme ve ayr›flma sorular› bu türün içinde bolca bulunur: Genel irade kendisini u¤ursuz k›s›tlamalar olmadan gösterebilir
mi, ayn› More’un “herkesi ilgilendiren konularda meclis d›fl›ndan
tavsiye alanlar” için idam cezas› fikri gibi? Bu kimlik ve farkl›l›¤›n diyalekti¤idir, ütopyan›n asla kaçamayaca¤› daimi bir gerginliktir. Tam
bir dönüflüm ihtiyac› ütopyay› akla yatk›n olmaktan ç›kar›r, fakat:
E¤er ütopya bugünkü gündelik hayat›n gerçeklerine fazla yaklafl›r ve konusu komflular›m›za ve siyasal bak›mdan yanl›fl yönlendirilmifl yurttafl arkadafllar›m›za yak›n gelmeye bafllarsa, kendimizi yavafl
yavafl baya¤› reformist veya sosyal-demokrat politikan›n içinde buluruz... ki bu politika, sistemin her türlü radikal dönüflümü hakk›nda söz söyleme hakk›n› kaybetmifltir.

Aç›kça görüldü¤ü üzere Jameson için bir tane “do¤ru” ütopya
yoktur: “Bütün imgelerimiz, ütopyan›n bütün olas› imgeleri her zaman ideolojiktir ve düzeltilemeyecek veya hatta aç›klanmayacak bir
bak›fl aç›s› taraf›ndan tahrif edilmifltir.” Bu tip karfl› ç›k›fllarla yüz
yüze kalan Jameson, bütün bunlar› liberal ço¤ulcu bir çözüm içinde
birlefltirecek ‘yapay bir sentez’ tercihine fliddetle karfl› ç›kar. Daha
verimli olan alternatif, bu karfl›tl›klar› korumak ve keskinlefltirmektir; her ütopyan›n de¤eri, bir benzerini yok etme becerisinde görülmelidir: Örne¤in, Marx’›n ‘köylü safl›¤›’yla alay eden flehir, flehir
anomisinin yanl›fll›¤›n›n kan›t› olarak k›rsal alan›n kendini göstermesi gibi örnekler türün içinde varl›¤›n› sürdürür. Bu, karfl›tlar›n
yorucu bir birlikteli¤ine de¤il, ilk olarak More okumas›nda bahsedilmifl olan ‘yap›sal nötralizasyon’a, yani negatif bir formalizme ba¤l›d›r: “‹kisi ayn› anda de¤il, ufukta üçüncü bir ihtimal olmadan hiçbirisi de¤il.” Sonuç ise nefes kesicidir:
Onlar›n k›yaslanamazl›klar› ak›l için bir skandala dönüflüyor, fakat ne çözerek ne de bertaraf ederek kurtulunabilecek canl› ve hayat
dolu bir skandala: Ütopyalar› düflünmek hâlâ mümkün iken ütopyaya gücünü ve keskin tazeli¤ini veren kutsal engel.

O halde ütopyay› gerek edebi bir form gerekse siyasal program
olarak nas›l bir gelecek bekliyor? Modernizm, iktidara dramatik bir
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flekilde el koyma ihtimalini, bu büyük kolektif projeyi, bir di¤er deyiflle tahayyül olarak adland›r›lan bu büyük tarihsel anlat›y› do¤urdu.
Di¤er yandan, postmodern, sadece var olan dünyada radikal bölgeler
bulma ve her fleyin yok olup geriye bir tek gündelik olan›n kald›¤›
‘post-tarihsel’ ütopyalar, k›sacas› imgelem ile s›n›rlanm›fl gözüküyor.
Uluslararas› kapitalizmin konsolide olmas› ve programatik alternatiflerin damgalanmas›, ütopyac› tahayyüldeki ciddi körelmenin sorumlular›d›r. Bunu telafi etmek için, imgelem daha büyük bir rol üstlenir, fakat yapabildi¤i en iyi fley, sistemin etkilerini yumuflatan ya da
gelifltiren flemalar sunmakt›r: Tobin Vergisi, Piyango Toplumu, alternatif yak›t kaynaklar›, ›l›ml› yeniden da¤›t›m mekanizmalar›.
Jameson’a göre, edebi bir form olarak 1970’lerde geliflen ütopyac›
üretim biçimi -Piercy, Le Guin- en az›ndan flimdilik sona ermifl olabilir. Bunun yerine, Kim Stanley’in Mars üçlemesi (ve Robert Nozick’in
afl›r› sa¤c› Anarfli, Devlet ve Ütopya kitab›) ‘meta-ütopyalar’ olarak adland›r›labilecek yeni bir biçimsel e¤ilimi gösterir: Tek bir ütopyan›n
temsili de¤il, fakat “birçok farkl› flekli ile ütopyalar› düfllemeye duyulan ba¤l›l›k”. Ama bu tip meta-ütopyalarla temsil edilen ütopyac› görüfller ‘küme’si, tahayyülün de¤il, imgelemin iflidir ve ortak bir negatif
elefltiri yap›s› ad›na zaten reddedilmifl olan zay›f ço¤ulculu¤u güçlendirir. Braudel’in birbirleriyle iliflkili ve her biri kendi ‘bölgesel lezzet’ini koruyan Akdeniz adalar› üzerine yazd›¤› yaz›lardan esinlenen
‘federal ütopya’ bile yetersiz bulunmufltur. Böyle bir ‘ütopik tak›mada’
ço¤ulculu¤un dezavantajlar›n› engelleyebilir olsa da, bir biçim olarak
ütopyaya bütünlük ve dolay›s›yla temsil edilebilirlik ihtimalini veren
ve onu çevreleyen gerçeklikten radikal kopufl testini geçemez.
More’un orijinal program›n› yeniden canland›rmaya dayanan düflünce deneyi, ça¤dafl ütopyac› tahayyülü yeniden canlad›rmay›
mümkün k›lar m›? Jameson, paran›n ortadan kald›r›lmas›n› detayl›
bir flekilde inceler: Geç kapitalizm, içerikten tamamen yoksun, olabilecek en bofl gösterenin nihai ve evrensel zaferinden baflka nedir
ki? Paran›n ortadan kalkmas›n› tasavvur etmek bizi, kapitalizmin bitiflini düflünmeye zorlar, “her türlü yeni bireysel, toplumsal ve ontolojik iliflkiyi beklenmedik bir flekilde ön plana ç›karan estetik bir rahatlama” sa¤lar ve bunun “ortaya ç›kard›¤›m›z o dramatik yar›ktan
afla¤› kal›r yan› yoktur”. Her ne kadar gayretle pefline düflülse de,
son kertede bu, alternatifleri de¤ifl tokufl yapmak için süsleyen imgelemin ifli olarak görünür.
290

Jameson, daha güçlü bir flekilde, Benjamin’in “Tarih Felsefesi
Üzerine Tezler”indeki ilerleme elefltirisine baflvurur; buradaki “ilerleme anlay›fl›... gelece¤i bir çatlama merkezi olmaktan ç›kar›r”; sermayenin, gelece¤i kolonize etmeye çal›flmas› ve onu yat›r›m yapmak için
güvenli hale getirmesidir. Bu hareketle birlikte “Ütopya Denen Arzu”nun en nefes kesici bölümü ortaya ç›kar; çok az say›daki di¤er
ça¤dafl eser, flimdiki zaman hakk›nda böyle kat›ks›z bir ümitsizlik tafl›r. Yani: Ütopya her zaman, kolektif idealin odakland›¤› “yitik, hatta imkâns›z objeye duyulan arzuyu” bar›nd›rmal›d›r. Jameson’›n,
“iradenin silinifli”yle tan›mlanan “gerçekleflemeyen fantezi” konumundan kaçamayaca¤›nda ›srarc› oldu¤u ütopyan›n kendisi de böyle
bir arzu nesnesi haline gelmifl olabilir mi? Paran›n ortadan kalkmas›n›n ihtimallerden sadece bir tanesi oldu¤u, imkâns›zl›¤›na ve lüzumsuzlu¤una hiç bu kadar çok inan›lmam›fl olan radikal kopuflun kendisi, “birço¤umuzun büyük ihtimalle bilinçsiz olarak sistemin sonsuzlu¤una inand›¤› ve içten bir flekilde baflka herhangi bir fley düflleyemez hale geldi¤i” günümüzde, ütopyac› biçimin nas›l içeri¤e dönüfltü¤ü ile ilgilidir: “Bu durumda yar›lma, yeni bir söylemsel stratejinin ismidir, ütopya da bu yar›¤›n almas› gereken biçimdir.”
“Baflka bir alternatif olmad›¤›na duyulan evrensel ideolojik inanca” kendisi bir cevap olan ütopyac› biçim, bizi, “kopuflun kendisi”ni
düflünmeye iter -”imkâns›z ve gerçekleflemez olan üzerine derinlikli bir düflünme”. Jameson, bunun “liberal bir teslim olma” olmad›¤›
konusunda ›srarc›d›r, bu daha ziyade “parmakl›klar›n sars›lmas› ve
henüz gelmemifl olan yeni durum için yo¤un ve ruhani bir konsantrasyon ve haz›rl›kt›r”. En acil olan “gelece¤ini kaybetmeye iliflkin
bir endifle gelifltirme” ihtiyac›d›r; Marge Piercy’nin Zaman›n K›y›s›ndaki Kad›n kitab›nda gelecekten “varolma mücadelelerinde flimdiye
kaydolmaya gelmifl” ziyaretçilerin ça¤r›s›n› cevaplayan sonsuz bir
flimdi olma ihtimali karfl›s›nda duyulan ç›lg›nca bir ümitsizlik. Jameson, ütopyac›lar manik, zarar görmüfl veya ç›lg›n da görünseler, halüsinasyona da benzeseler, cesaretimizi kaybetmemiz konusunda ›srarc›d›r. Benjamin’in Mesih’i gibi, ütopya sadece zaten ona ihtiyac›
olana görünebilir.
Jameson, “Ütopya Denen Arzu”yu bu heyecan verici notla bitirir.
Gelece¤in Arkeolojileri’nin kapsam›, “Düflüncenin Ulaflabildi¤i En
Uzak Yer” adl› ikinci bölümü oluflturan on iki denemeyle geniflletilmifl ve alt bafll›¤›ndaki “Di¤er Bilim Kurgular”la belki biraz daha
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karmafl›klaflt›r›lm›flt›r. Bu denemelerden yaln›zca iki tanesi 1980’lerden sonra yap›lan ifllerle ilgilidir. Gibson’un henüz yay›mlanm›fl Pattern Recognition kitab›yla ilgili olan birinci deneme, ütopyac› olmayan bilim kurgunun (özellikle siberpunk) bugünkü temel ifllevini
ortaya koyar: Kitab›n bafll›¤›n›n da gösterdi¤i gibi, bu ifllev “günümüz dünyas› hakk›nda tükenmifl bir realizmden (ya da tükenmifl bir
modernizmden) daha güvenilir bilgileri ortaya koyabilmesidir”. Dolay›s›yla, sadece Gelece¤in Arkeolojileri’nin Kim Stanley Robinson’un
Mars üçlemesi hakk›ndaki son bölümü, gerçek bir postmodern edebi ütopya örne¤i sunar. Politik bilim kurgu örnekleri olarak Mars kitaplar›n›n ‹ngiliz dilinde ça¤dafl bir benzeri yoktur. Fakat bu üçleme
ütopyac› fantezi olarak daha az baflar›l›d›r; (Jameson’›n “Ütopya Denen Arzu”da hatlar›n› çizdi¤i gibi) meta-ütopyac› ço¤ulculu¤un
bütün güçleri ve zay›fl›klar›n› örnekler, Jameson (2000 y›l›nda yazm›fl oldu¤u) bu denemede, Arkeolojiler’in ilk yar›s›na k›yasla daha az
elefltirir. Jameson’›n okumas›n›n Robinson’›n kaleme ald›¤› serilerin
en temel eksikliklerini gözden kaç›rd›¤› söylenebilir: ‹mgelemin tahayyülün önüne geçmesi e¤ilimi; bu yüzden birinci cildi bitirince
ak›lda en canl› flekilde kalan, orada yaflayanlar›n keflfettikleri ‘ekoekonomi’ de¤il, Mars topraklar›nda gezinen ‘primitif’ topluluklar,
flehirlerdeki toplu seks banyolar›, gezegenin bitki örtüsü ve hayvanlar› olur. Bir yandan da karakterlerin, Gramsci’den Bookchin’e kadar
herkesin ad›n›n geçti¤i uzun stratejik tart›flmalar›, tehlikeli bir biçimde pastifl olma yolunda gider.
“Düflüncenin Ulaflabildi¤i En Uzak Yer”, Fourier üzerine daha
önce ‹ngilizce yay›nlanmam›fl olan tumturakl› bir makaledir; Le Guin’in en iyi iki roman› Mülksüzler ve Karanl›¤›n Sol Eli’nin yak›n bir
okumas›n› yapan son derece kayda de¤er “Ütopyaya Karfl› Geliflme”
ve yazar›n bütün kariyerini etkilemifl, sadece Dick’in bütün eserlerine aflina olanlar›n de¤erini anlayabilece¤i, semiyotik bir kare olarak
tasarlanm›fl etkileyici “Philip K. Dick’te Tarih ve Kurtulufl” makaleleri kitab›n etkileyici bölümlerindendir. Gelece¤in Arkeolojileri kitab› boyunca ulafl›lan akademik baflar› çok yüksektir. Bilimkurgu ve
ütopya araflt›rmalar› alan›nda uzun zamand›r bu kitaba denk baflka
bir kitap yay›mlanmam›flt›r. Bir dipnotun belirtti¤i üzere e¤er bu kitap, The Poetics of Social Forms’un son cildiyse (daha sonradan en az
bir tane daha beklememiz gerekti¤i söylenmifl olsa da) oldukça uygun bir sonu oluflturmaktad›r.
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Bu eser, Biricik Modernite kitab›nda tasarlanm›fl olan talepkâr
program› yerine getirme konusunda ne denli ileri gider? Ütopyac›
e¤ilimleri tespit etmek, kaynaklar›n›n haritas›n› ç›karmak ve “flu anda çeflitli su seviyelerinde bulunan” bas›nçlar›n› ölçmekle mi s›n›rl›d›r? Araflt›r›lmas› gereken di¤er bir nitelik de “Ütopya Denen Arzu”nun argüman›n›n üzerine kuruldu¤u k›s›tl› metinsel zemindir:
bu zemin, eski anti-kapitalist ruhun bir nebze de olsa yaflad›¤› Üçüncü Dünya’dan hiç, ‹kinci Dünya’dansa Lem ve Strugatskys olmak
üzere sadece iki çal›flma içerir. Bat›’da, ne modern öncesi ütopyalar,
ne de devrimci veya mesihçi gelenekten gelenler (Cabet ve Winstanley) fazla ilgi çeker; sadece More ve makaleler k›sm›nda Fourier kapsaml› bir araflt›rmaya tabi tutulur. Bunun d›fl›nda detayl› bir flekilde
tart›fl›lan bilimkurgu eserlerinin çok büyük ço¤unlu¤u ayn› AngloAmerikan, savafl-sonras› ba¤lama aittir. Gerçekten de, Jameson’un
ciddi olarak yo¤unlaflt›¤› metinler, 1960-1975 aras›nda yaz›lm›fl dar
bir bilimkurgu kufla¤›na aittir. Lem, Dick, Strugatskys, Le Guin, Delany, McIntyre, Niven, Pournelle, Brunner; bunlar›n hepsi söz konusu on befl y›l›k döneme aittir; 1930’lardan bir (Stapledon), 1940’lardan iki (Asimov, Van Vogt) ve 1950’lerden sadece bir yazar (Aldiss)
vard›r. Sadece radikal-ütopyac› bilimkurgunun istisnai biçimde yarat›c› oldu¤u söylenebilecek bir döneme odaklanmak Jameson’›n
bulgular›n› göreceli mi k›lmaktad›r?
fiimdiki zaman ile ütopya aras›ndaki iliflkiyi kavramak, Jameson’›n bize sa¤lad›¤›ndan daha ince elenip s›k dokunmufl bir dönemsellefltirmeyi gerektiriyor olabilir. “Ütopya Denen Arzu” ›srarla tarihsellefltirir ve her bir soru üzerinde, tedirgin edici derecede
aflina olunan konjonktürel biçim varm›flcas›na durur. Fakat ütopyac› üretimi mümkün k›lan, genelleyici bir ‘geçifl dönemi’ kavram›
sorgulanabilir: More’un 1516’s›ndan beri bu s›fat›n uygun olmad›¤› bir zaman düflünmek çok zor. Jameson’un zaman zaman ütopyayla aralar›na mesafe koymaya çal›flt›¤› baz› kitlesel siyasal baflkald›r›lar›lar› yeniden vurgulamas› bu tarihsel boflluklar›n bir k›sm›n› doldurmaktad›r. Ütopya ile gerçek bir devrim aras›ndaki
-Diggers’tan, Levellers’e, 1917’den sonra Rus bozk›rlar› boyunca
yay›lan ütopyac› yang›na kadarki Chevengur bunun sadece en ünlü örne¤idir- iliflkinin varl›¤› tart›flma götürmez görünüyor. Bugün
bizi daha çok ilgilendiren meseleyse, ütopya ile siyasal bozgun aras›ndaki iliflkidir; baz› ütopyac› öngörüler tarihsel olarak bu iliflki293

den do¤mufltur. Örne¤in, Gelecekten An›lar’daki en güzel bölüm
-“De¤iflim Nas›l Geldi”- Morris’in Kanl› Pazar deneyimi etraf›nda
flekillenmifltir. Genel bir prensip olarak, siyasal enerjilerin uzun
süre engellenmesinin bir çeflit yüceltme ortaya ç›kard›¤› ve ütopyac› spekülasyonun da bu yüceltmenin sürekli tekrarlanan bir türü oldu¤u iddia edilebilir. Fakat bu durum bizi, bugün ütopyac›
öngörülerin daha önce görülmemifl flekilde yeflerdi¤i beklentisi içine soksa da, henüz bilimkurgu üretiminde ütopyaya duyulan tereddütsüz bir ilgi söz konusu de¤il. Bat›’da hat›rlanmaya de¤er
olan radikal bilimkurgudan geriye kalan çok az yazardan biri de
-bir zamanlar California’da Jameson’un yüksek lisans ö¤rencisi
olan- Robinson’dur.
O halde, bu türün tarihselli¤ini nas›l anlamak gerekir? Jameson’›n 1982’de yay›nlanan ve Archaeologies’in ikinci k›sm›nda da
bulunan “Ütopyaya Karfl› ‹lerleme” makalesi bu soruya verimli bir
flekilde ›fl›k tutar. Siyasal Bilinçd›fl›’n›n yay›nlanmas›ndan hemen
sonra yaz›lm›fl olan bu makale kendine has, dikkat çekici bir tez gelifltirir: Bilimkurgu, tarihsel roman›n devam› olarak, tarihsel roman›n canl›l›¤›n› kaybetti¤i ve Flaubert’in Salambo’su gibi ölü virtüöz
numaralar›na dönüfltü¤ü 1860’l› y›llar›n bafl›nda -Jules Verne’nin
ilk eserleriyle- ortaya ç›km›fl bir tür olarak görülmelidir. Jameson,
Lukacs’› takip ederek, tarihsel roman› Scott zaman›ndan itibaren,
endüstriyel kapitalizmle birlikte ortaya ç›km›fl ve geçmifle yönelik
tamamen farkl› bir duyarl›l›k tafl›yan -ve flimdi radikal bir flekilde
ayr›ks› görünen- bir ifade biçimi olarak görür. Verne’den itibaren,
yeni bilimkurgu türü, geçmiflin yaz›l› oldu¤u ayn› kültürel mekan
içerisinde, “gelece¤in yeni bir alg›s›n›n” kayd›n› tutar. Buna ek olarak, bilimkurgunun bariz gerçekçili¤i, daha karmafl›k olan zamansal yap›n›n üstünü iki düzeyde örter. Birincisi, “yapay gelecek”,
içinde yaflad›¤›m›z dayan›lmaz flimdiki zaman -do¤rudan yöntemlerle ulafl›lmaz olan “uyufluk, al›flm›fl ve etkiden yoksun”- alg›m›z›,
onu gelecek olan bir fleyin geçmifline dönüfltürerek, yabanc›laflt›rmaya, dolay›s›yla yeniden yap›land›rmam›za hizmet eder. Fakat
baflka bir aç›dan, bu öyle bir gelecektir ki, ald›¤› biçimler, herhangi bir ütopyac› hayalin zay›flamas›na ayna tutma e¤ilimi içindedir;
bir tür olarak sunulan fley asl›nda, bütün ütopyac› kurgunun gerçek
merkezi, flimdiki zamandaki “kendi mutlak s›n›rlar›m›z üzerine düflünmeden” ibarettir.
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Dönüp bakt›¤›m›zda, bunun, bilimkurgunun 1970’lerdeki geliflmesinin doru¤a ç›kt›¤› zamanlarda yaz›ld›¤›n› görüyoruz. Belki
“Ütopya Denen Arzu”nun önceki bölümlerinde, Arkeolojiler’in neden, bu türü, bu noktan›n ötesinde bir bütün olarak ele almad›¤›n›n aç›klamas›n› bulabiliriz. Jameson burada (“Büyük Bölünme”),
bilimkurgunun 1990’lardan itibaren soyunun tükenmesi tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalabilece¤inin göstergelerini anlat›r: Kitle kültürünün arenas›nda, “daha genç okuyucular için say›s›z ciltli seriler fleklinde” tasarlanm›fl fantezi kurgu taraf›ndan d›flar› at›lm›fl, efl
zamanl› olarak biyoloji fizi¤i taht›ndan indirmifl, toplumun yerini
çevre alm›fl ve ‘biyo-iktidar’ siyasal olan›n kamusal alandaki daha
geleneksel kavray›fllar›n› d›fllamaya çal›flm›flt›r. Jameson’a göre fantezi öncelikle -baflta Tolkien olmak üzere, daha sonra da ça¤dafl
kitle kültürü patlamas› içindeki di¤er taklitçilerinde görüldü¤ü
üzere- köylü peri masal›n›n çarp›t›larak “u¤ursuz, gerçekten aristokratik ve destans› bir iyi ve kötü savafl›na” dönüfltürüldü¤ü; tarihsel olmayan, Ortaça¤’a ait bir edebiyat flekli olarak tan›mlan›r.
Jameson bu k›r›c› tan›m› yapt›ktan sonra, birkaç istisnai fantezi
eseri hakk›nda dikkat çekici gözlemlerde bulunur: Büyünün, insanlar›n s›n›rlar› bilinemeyen güçlerini anlatan çizgi köylü masallar›yla yeniden kazan›lmas›, ki bu bilimkurgudan -Le Guin ve
Swanwick’te görüldü¤ü gibi- her zaman çok da uzakta de¤ildir: Bir
tür fantastik Bildungsroman olarak genç anlat›c›n›n do¤aüstü güçlerin uyan›fl›, ütopya için yer açman›n bir arac› olarak sihrin basit
bir nostalji objesine dönüflmesiyle birlikte modernitenin büyü bozucu gücünün bu türde yaratt›¤› de¤ifliklikler.
Fantezi’nin mevcut yükselifline karfl›, siberpunk, “bilimkurgunun kaybetmeye mahkûm karfl› sald›r› giriflimi” olarak ortaya ç›kar.
Jameson bu konuda hakl› olsa da, ABD’de son birkaç ony›lda ortaya
ç›kan (genellikle kalitesi çok düflük) neo-militarist bilimkurgu dalgas›n› muhtemelen o da fark etmifltir; Darko Suvin bu konuya iliflkin bilimkurgunun en az kitle kültürü piyasas›n›n ürünü fantezi kadar muhafazakâr bak›fl aç›lar›na sahip olabilece¤ini hat›rlatm›flt›r.
Daha do¤rusu, Jameson’›n fantezi hakk›nda söyledikleri (sadece
çöplük denizindeki birkaç de¤erli aday› görerek) bu türün içindeki
farkl› bir gelene¤i yok saym›fl olmas›ndan kaynaklanabilir; bu gelene¤in Yüzüklerin Efendisi’nden ziyade Mervyn Peake ve belki Morris’le ba¤lar› vard›r. Fakat Gelece¤in Arkeolojileri’nde, fantezinin or295

taya ç›k›fl›n›n kabulü, 1970’lerden Mars üçlemesinin tart›fl›lmas›na
kadar olan uzun bofllu¤u anlafl›l›r k›lar, ama bir yandan da Robinson’un kitab›n›n yap›s› nedeniyle edindi¤i tarihsel yükü tafl›yabilece¤i önerisini ve bunun -türün genelindeki e¤ilimlerden uzak ve kopuk olmaktan ziyade- ütopyac› biçimin genel canl›l›¤›n›n göstergesi
oldu¤unu reddetme e¤ilimindedir.
Fantezinin sivriltti¤i di¤er bir soru da -tart›flman›n bu noktas›na
kadar bahsi geçmemifl olan- bilimkurgu ve ütopyac› edebiyat›n türsel yak›nl›¤›d›r. Jameson, Darko Suvin’in yapt›¤› bilimkurgu tan›m›na (Metamorphoses of Science Fiction, 1979) sad›k kald›¤›n› söyler:
Bilimkurgu “biliflsel yabanc›laflman›n edebiyat›d›r”. Bu ba¤lamda
Suvin, Ütopya’y› flöyle tan›mlamaktad›r:
Sosyo-politik kurumlar, normlar ve kiflisel iliflkilerin yazar›n yaflad›¤› toplulukta var olanlardan çok daha mükemmel prensiplere
göre düzenlendi¤i, belli bir yar›-insan toplulu¤unun, alternatif tarihsel hipotezlerden do¤an yabanc›laflma üzerine kurulu sözel inflas›.

Biliflsel yabanc›laflman›n tümünü bilimkurgu alt›nda toplayarak
da flöyle demektedir: “Aç›k ve kesin konuflmak gerekirse, ütopya
bir tür de¤il, bilim kurgunun sosyo-politik bir alt türüdür”. Bu formalist bak›fl aç›s›yla her iki tarafa da tarihsel s›n›rlar koymaz: Suvin’e göre, bilimkurgunun tipik örnekleri “Lucian, More, Rabelais
ve Swift… Well, London, Zamyatin” de olabilir, 1960’lar›n ve
1970’lerin yazarlar› da.
Alternatif bir bak›fl aç›s›ndan, modern ütopyac› edebiyat›n -bafllang›ç tarihini Jameson’›n yapt›¤› gibi More’un Ütopya’s› (1516)
olarak al›rsak- bilimkurgunun Verne’le birlikte ortaya ç›kmas›ndan (1864) çok daha öncelere dayand›¤› söylenebilir. Hatta bu iliflkinin flöyle ifade edilmesi daha do¤ru denebilir: Birçok ütopya, bilimkurgu de¤ildir ve birçok bilimkurgu da ütopyac› de¤ildir, fakat
20. yüzy›lda (daha önce çok az) ve ötesinde çok önemli bir kesiflme yaflanm›flt›r. Bu önerilerden ilkini desteklemek ad›na birçok
ütopyan›n kurgu biçimini almad›¤› eklenebilir: Campanella, Owen
ve Fourier’in yazd›klar› daha çok konudan konuya atlayan eskizler
olarak tan›mlanabilir. Kurgu formunda olduklar› zaman da genellikle özgün bir anlat›mdan ziyade betimleyici bir yap›dad›rlar: More, Bellamy, Morris ve Skinner’de oldu¤u gibi ‘hikâye’, ütopya turunda okuyucuya sadece rehberlik yapan bir çerçeveleme arac›d›r.
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Fakat bilimkurgu, tan›m› gere¤i, eylem, konu ve çözümü olan özgün bir anlat›mdan oluflur.
Jameson’›n bilimkurgu için (Suvin’in ütopyan›n ‘sosyo-politik’ alt
türü terimini ‘sosyo-ekonomik’ olarak de¤ifltirmesi d›fl›nda) baflka
bir tan›m sunmad›¤› Gelece¤in Arkeolojileri’ndeki kategorik sorunun
temelinde yatan budur. Jameson’›n ütopyac› program ile ütopyac›
itki aras›nda yapt›¤› ilk ayr›m›n içerdi¤i problemlerse ifli daha da
zorlaflt›r›r. Birinci kavram›n tan›m› -daha iyi ve farkl› bir sistemin
tasla¤›- görece daha basittir. Bloch’tan gelen ve daha kapsaml› bir gelecek yönelimi kavray›fl›na sahip olan ikinci kavramsa, burada Umut
‹lkesi’nde önerilenden daha genifl bir anlama sahiptir. Daha önce
Signatures of the Visible’de Jameson, “kitle kültürü eserlerinin do¤rudan veya dolayl› flekilde ütopyac› olmadan, ayn› zamanda ideolojik olamayaca¤›n›; yönlendirilmek üzere olan halk›, az da olsa özgün
bir içeri¤i fantezi rüflveti olarak vermedikleri sürece yönlendiremeyecekleri”ni iddia etmiflti. Siyasal Bilinçd›fl›’n›n sonuç bölümünde
daha da ileriye giden Jameson, sadece ça¤dafl kitle kültürünün bir
dereceye kadar ütopyac› oldu¤unu söylemekle kalmaz, ayn› zamanda köleci, feodal, kapitalist veya sosyalist olsun herhangi bir s›n›f ideolojisinin de asl›nda kaç›n›lmaz biçimde ütopyac› bir yap›ya sahip oldu¤unu söyler.
Bu aç›l›m›n riski ortadad›r: Bu bafll›k alt›nda, var olan› oldu¤u gibi göstermenin biraz ötesine geçen her türlü imge, pratik veya kavray›fl, ütopyac› olarak adland›r›labilir. Bu ba¤lamda, bilimkurgu zaten yap›sal olarak öyledir. Bu genifl kullan›m, farkl›l›k ve yarat›c›l›k,
farkl› olan ile daha iyi olan aras›ndaki çizgiyi mu¤laklaflt›r›r. Bu durum, Jameson’›n ütopya üzerine kaleme ald›¤› yaz›lar›nda var olan
daha genel bir belirsizli¤e iflaret eder. Perry Anderson Postmodernizmin Kökenleri’nde bu konuya flu flekilde de¤inmifltir: “Ütopyac› özlemin farkl› düzenlemelerini birbirlerinden ay›rmak için hiçbir siyasal k›stas sunulmaz, bu ticari bir k›l›¤a girmifl de olabilir, kâhince bir
hayal gücü k›l›¤›na da… Bu ayr›mda, kültürü, kat›l›mc›lar›n› ikiye
bölen bir savafl alan› olarak görme eksikli¤i söz konusudur.” Ütopyalar› birbirinden ay›rmaya yarayan hiçbir standart olmamas› negatif elefltirinin ‘tarafs›zlaflt›rma yap›s›’na tuhaf bir ›fl›k tutar. E¤er hiçbir ütopya, karfl›t›n›n maskesini düflürmekten öte bir de¤er tafl›m›yorsa, bu genelleyici indirgeme bütün ütopyalar›n deyim yerindeyse
eflit yarat›ld›¤›n› göstermez mi?
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Jameson, Gelece¤in Arkeolojileri’nde birçok yerde ütopyalar› ay›rmak için baz› kriterlere iflaret eder, fakat bunlar› hiçbir zaman do¤rudan uygulamaz. Bunlardan bir tanesi “Girifl” bölümünde belirtilen, ütopyac› metni test etmenin yöntemine, onun okuyucular›na
kendi vizyonlar›n› yaratma konusunda ne kadar ilham verdi¤ini ele
almaya iliflkin düflüncesidir. Jameson bunu hiçbir zaman ayr›nt›l› flekilde aç›klamaz; Ütopyac› bir metne bu gücü veren nedir? Ço¤ulcu
bir çözüm sunmadan, ütopyayla ilgili bütün tart›flmalara dokunabilme derecesi mi? Yoksa tart›flmay› k›flk›rtmak için duydu¤u azim ve
kararl›l›¤›n›n ne denli keskin oldu¤u mu? Belki de, vizyonunun ne
kadar bütünlüklü oldu¤udur: “Ütopyac› fantezinin geçerlili¤i” kendine hedef belirledi¤i “bütün kötülüklerin kökeniyle birlikte gelen
bütün di¤er problemleri de çözme sözü vermesiyle s›nan›r” ve “bu
yüzden endüstriyel kapitalizmin getirdi¤i ekonomik sorunlara de¤inmeyen hiçbir modern ütopya inand›r›c› de¤ildir”. Daha kararl›
bir flekilde söylenirse, “gelecek ütopyalar›n›n, en genel anlam›yla anti-kapitalizm anlam›na gelen sosyalizmden mutlak ba¤›ms›z biçimde nas›l düflünülebilece¤ini kavramak çok zordur”.
Bu bizi günümüzün paradoksuna döndürür. Gelece¤in Arkeolojileri’nin ilk yar›s›n›n “Ütopya, fiimdi” adl› Girifl bölümünde Jameson,
ütopyan›n küreselleflme-sonras› sol için siyasal düzlemde harekete
geçirici bir perspektif yaratarak geçerlili¤ini yeniden kazand›¤›n›
söyler. Bu sol, “eski ve Yeni Solun kal›nt›lar›yla birlikte, sosyal demokrasinin radikal kanad›, Birinci Dünya’n›n kültürel az›nl›klar› ve
Üçüncü Dünya’n›n proleterleflmifl köylüleri ile topraks›z ya da yap›sal olarak iflsiz kitlelerden” oluflur. Jameson ‘anti-anti-Ütopyac›l›k’
kavram›n›, bu katmanlar ve konsolide olmufl küresel piyasa içinde
zaman içerisinde filizlenecek olan ‘siyasal iradenin yeni biçimleri’
ba¤lam›nda iflleyen bir strateji olarak önerir. Fakat burada, Jameson’›n, kapitalizmin küresel zaferinden sonra ütopyan›n mümkün
olabilirli¤i konusundaki derin karas›zl›¤› ortaya ç›kar. Verdi¤i postmodern ütopyac› düflünce örneklerinin -Mars üçlemesini, özellikle
Tobin Vergisi ve Piyango Toplumu’nu bir kenara b›rak›rsak- kitab›n
anti-kapitalizmle iliflkilendirilebilir olup olmad›¤›na iliflkin sistematik turnusol testini geçip geçmedi¤i belirsizdir. Jameson’›n “Ütopya
Denen Arzu”nun sonundaki kendi ütopyac› önerilerinden (paran›n
ortadan kalkmas›, ütopyac› federalizm) birincisi, tahayyülden ziyade imgeleme benzer ve Jameson’›n önceki de¤erlendirmelerini göz
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ard› eder: “Damga kâ¤›tlar›, emek sertifikalar›, gümüfle geri dönmek… Bunlar›n hiçbiri tatmin edici ütopyac› ihtimalleri sunmaz.”
‹kincisiyse gündelik gerçekliklere daha yak›nd›r, “Avrupa”y› (Avrupa Birli¤i ne olacak?) ve “ABD liderli¤indeki küreselleflmeye direnç
yaratma niyetinde olan, bafl›n› Brezilya’n›n çekti¤i bir dünya devletleri toplulu¤u”nu, “imparatorluk veya ayr›l›klar›n ötesinde olan kolektiflerin yarat›lmas› ad›na muhtemel örnekler” olarak gösterir.
Marksizm ve Form’daki “Diyalektik Elefltiriye Do¤ru”, Siyasal Bilinçd›fl›’ndaki “Ütopya ve ‹deoloji Diyalekti¤i” veya Postmodernizm’deki “‹kincil Aç›klamalar” gibi daha önceki y›llarda yaz›lm›fl
eserleriyle k›yaslay›nca, Gelece¤in Arkeolojileri’nin belli sonuçlara varan bir teorik bölümden yoksun oldu¤u söylenebilir. Fakat bunun
yerine Jameson, bize daha önce hiç sunmad›¤› bir fleyi ortaya koyar:
siyasal bir programa uygun zemin. Çünkü Gelece¤in Arkeolojileri bir
bak›ma, siyasetin en az geçerli oldu¤u dönemde yaz›lm›fl olmas›na
ra¤men, Jameson’›n bugüne dek yazd›¤› en do¤rudan siyasal eserdir.
Bilimkurgu veya ütopya üzerine yap›lm›fl sistematik ve kapsaml› bir
çal›flmadan ziyade, bafllang›çta sordu¤u soruya kapsaml› bir cevapt›r.
Çok kapsaml› bir materyalle, ilerledikçe etrafa k›v›lc›mlar saçarak u¤rafl›r ve en sonunda flimdinin manyetik gücüne kap›larak geri döner.
E¤er Gelece¤in Arkeolojileri, Biricik Modernite’nin meydan okuyufluna bir karfl›l›k sunuyorsa, “Ütopya Denen Arzu”yu sonland›ran
radikal kopufl üzerine ifade edilen düflüncelerin kendisi, kitab›n bize b›rakt›¤› tek mutlak öneridir. Fakat vard›¤›m›z bu yer ilk göründü¤ü kadar kötü de¤ildir. Sadece ‘gelece¤i kaybetme anksiyetesi’ buluflu bile, bafll› bafl›na ustal›kl›, söylemsel bir zaferdir ve anti-ütopyac› cephanelikten al›n›p yarat›c›lar›na karfl› çevrilmifl bilindik bir
silaht›r; ki bu, Jameson’›n ‘postmodernizm’i sol ad›na ele geçirmesine benzer. Gelece¤in Arkeolojileri’nin en önemli yan›, düflüncelerimizi tazelemeye ve umut etmeye devam etmemiz gereken bir gelecek ad›na enerjilerimizi biraraya getirmeye uygun bir egzersizi teflkil
etmesidir. Bu da, Jameson’›n gelecekteki bütün sol hareketlerin atmas› gereken, düflünce-deneyi ad›m›n› kiflisel olarak att›¤›n› gösterir. Bugün yapabilece¤imiz en iyi fley parmakl›klar› zorlamak olabilir, ama bunun anlam›, yine de, kafesin rahatl›¤›na kendini b›rakan
pasif bir kabulleniflin ötesine geçmektir.
(Türkçesi: Aylin Kuryel)
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