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ÖN SÖZ

Bu kitap, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği-
timi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2017–2018 
Bahar Dönemi’nde yürüttüğüm SB106A kodlu Felsefe dersini alan 
birinci sınıf öğretmen adaylarının berrak zihinlerinin ürünüdür. 

Zihinlerini açmak için onlara bir hayli yüklenmiş olmam, or-
taya çıkan denemeler görüldüğünde affedilebilir bir durumu gözler 
önüne seriyor. Uzun uzun tartışılmasının yeri burası olmayan bu 
günlerin şartları nedeniyle, yazma becerisinden uzaklaşmış, sınav 
kâğıtlarında dahi birkaç paragrafı yazmaktan imtina eden gençleri 
düşününüz. Buna rağmen, geleceğin öğretmeni olacak bu gençler bir 
kurgu dâhilinde, özgün ve ön soruşturmaya dayanan denemeleri vü-
cuda getirmeyi başarıp yazmaya cesaret ettiler. Böyle meşakkatli bir 
zihinsel doğurma sürecini güzel bir şekilde, birlikte neticelendirdi-
ğimiz için öğrencilerime olan minnettarlığımı bu kitapla göstermek 
benim ve çalışma alanım için bir övünçtür. Zira yavaşlayıp sakin bir 
parkın bankında, düşünmeye ve hayal etmeye zaman kalmayan bu 
sosyal sürat ve belirsizlik devrinde, zihinsel doğum sancısının, fizik-
sel doğum sancısından hiç de aşağı kalır bir yanı olduğunu düşün-
müyorum. Ümitvârlığım, bu sancıya talip öğretmenlerin yetişiyor 
olmasıyla sürecektir. 

Esasen, fikir dünyamda böyle bir tasarının temelleri, yıllar ön-
cesine dayansa da, vücuda getirmekte gerekli şartların olgunlaşması 
için yeterince zamanın geçmesini bekledim. Burada, hevesine gem 
vurmanın imkânsız olduğu alan dışı bir yüksek lisans öğrencisini te-
vazu ile dinleyip hâlâ süreçte olduğum kallavi bir okuma programı 
çizen merhum Prof. Dr. Ahmet CEVİZCİ’yi iki kelimeyle anmadan 
edemem: Zihnimi açtınız! En erken yiten zihinlerden biri olması 
üzer lakin hayattayken zihnini bunca eser üretmeye zorlamış olması 
kendisine karşı kalbin açıklığını da daim kılar. Ruhu şad, himmeti 
var olsun…
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Neden sosyal bilgiler eğitimi? Neden ütopya ve distopya? Giriş 
bölümünde daha ayrıntılı ele aldığım gibi sosyal bilgiler alanı, doğası 
gereği; gerek öğretmen eğitimi düzeyi, gerekse ortaokul düzeyinde-
ki ders haliyle erdemli bireylerin yetişmesi gayesini temele koyarak 
ideal toplumun inşa edilmesini amaçlamaktadır. Bu zihinsel inşa sü-
recinin somut olarak ortaya konabileceği en güzel yöntem ise ütopya 
ve distopya yazımıdır. Sosyal bilgiler öğretmenleri içinde bulunduk-
ları toplumun sorunlarının farkında olmalı, bu sorunlar üzerine dü-
şünmeli ve çözümü için yaptıkları mesleğin doğası gereği yansıtıcı 
olmalıdırlar. Bunun için de her şeyden evvel her bir öğretmenin 
mesleğine özgü felsefesi olmalıdır. Felsefesini oluşturabilmesi için de 
zihinsel olarak bir inşa sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu süre-
ci hakkıyla geçen sosyal bilgiler öğretmeni de alanın doğasında yer 
alan ideal toplumun inşasına azami katkıyı sağlayacaktır. Bu yöndeki 
çalışmalar oldukça az ve yeni olduğu için bir ilk adım olarak günü-
müz şartlarının sosyal bilgiler eğitimine uygun olan yeniden inşacı 
felsefe bağlamında aday öğretmenlerle ütopya ve distopya yazım et-
kinliğini gerçekleştirdik.

Denemelerin her birinin başında metni imgesel olarak ifade 
eden ve Wabi-Sabi gibi felsefi temele de dayanan fotoğraflarını kul-
lanmama izin verdiği için Kıymetli Hocam Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ’e 
hususi olarak teşekkür ederim.  

Kitabın basım süreçlerinde emeği geçen tüm Pegem ailesine de 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Tüm süreci oldukça renkli şekilde yürüttüğümüz, sonucunda 
oldukça çarpıcı olan bu denemeleri vücuda getiren ve kitabın mü-
tevazı telif gelirini ihtiyaç sahibi okullara bağışlama fikrini öneren 
öğretmen adayı öğrencilerime de en kalbi şükranlarımı sunuyorum.  
Umarım sizin ve ülkemizin diğer tüm öğretmenlerinin hayatını, zi-
hinlerinde özgün olarak inşa ettikleri yapılar anlamlandırır. 
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Ü[Dis]topya, Yeniden İnşacı Sosyal Bilgiler Bağlamı 
ve Denemelerin Yazılış Süreci

Günümüz dünyasının sosyal ilişkilerini öngörülemez biçimde 
etkileyen ve evrensel anlamda en yaygın olan sosyal medya uygula-
masının işleyişine benzer bir fikrin 1913’te bizim topraklarımızda 
yaşayan biri tarafından düşünüldüğünü biliyor muydunuz (Gülsoy, 
2013)? Hem de 24. asrın İstanbul’unda geçen bir hikâyede? Aşağıda 
verdiğim doğrudan alıntıyı dikkatle okumanızı rica ediyorum:

“[…] Mesela bir yerde ilk defa görüşen iki âdem arasında bir 
hakk-ı ülfet peyda olur. Yekdiğerinden memnun olurlarsa daima gö-
rüşmek isterler. O zaman her ikisi birbirinin adresini defterine yazmak 
arzusunda bulunur. Defterlere bu adres kaydı öyle çocukların ‘Ben 
seni dağlar kadar severim’ demeleri kabilinden huluskârane ve sahte 
bir eser-i muhabbet ibrazıyla mümkün değildir. Zira her numaranın 
bir ehemmiyeti ve icabında bir mesuliyeti olduğundan, defterine fazla 
numara yazmayı kimse kabul etmez. 

O iki yeni ahbap yekdiğerine birer numara verirler. Mesela biri di-
ğerine ‘Ben seni bir numarayla ahbaplığa kabul ettim’ der. Diğeri de 
berikini aynı numara ile kabul ettiği takdirde o veçhile defterine yazar. 
Ondan sonra dostluklarını azar azar ileri götürmeye başlarlar. Dost-
luk, ahbaplık arttıkça bu numaralar da artar. 

Bir âdemin ne kadar ve ne derece dostu olduğu defterine mukayyet 
adreslerin hizasındaki numaralardan anlaşılır. Bir kimse haber alırsı-
nız ki, on bin numarası vardır. Derhâl hükmedersiniz ki o kimse bir 
insan-ı kâmildir; çünkü mutlaka birkaç yüz ahbaba malik olmuştur. 
Bu kadar ahbaba malikiyet ise, o zatın mahâsin-i ahlak sahibi oldu-
ğuna, fevkalade zeki, fatin, akil bulunduğuna delalet eder. Onun için 
numarası pek ziyade olanlara insan-ı kâmil nazarıyla bakılır. 

GİRİŞ
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İki kimse konuşurken bir diğerine: “Falan âdemi tanır mısın? diye 
sual eder. O da cevaben: “Evet tanırım, onun bende, benim onda beşer 
numaramız vardır” deyince, beriki beynlerindeki ahbaplığın derece-
sini derhal anlar ve onun da ne kadar dostluğa tahammülü olduğunu 
takdir eder.

İşte bu numara meselesi ahalinin tehzîb-i ahlakına son derecede 
hizmet etmiştir. Hem bu numaralar pek çok işlere de yarar. Eğer bi-
risi bir fenalık veya bir münasebetsizlik yaparsa kendi numarası def-
terlerinde mukayyet bulunan ehibbâsı tarafından numarasının tenzil 
olunduğuna dair yağmur gibi kartlar yağar. Artık o kimsenin ehibbâsı 
nezdinde dereceyi itibarı tenezzül eder.

Anladın mı oğlum? Dediğim numara meselesi işte bundan ibarettir 
(Erzurumî, 2012: 81-82).[…]”

Bu alıntının yazarını günümüzden yüz küsur yıl önce böyle bir 
mesele hakkında düşündüren sebep(ler) ne olabilir? İçinde bulun-
duğu toplumun böyle bir sisteme ihtiyaç duyuyor olması mı? Birey 
olarak insan ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığa bir çözüm sunma 
biçimi mi? Zaman geçirmek için sadece eğlence amacıyla bir yazı 
kaleme alma isteği mi? Belli bir gayeyi barındıran, edebi bir kurgu 
ve üslupla şekillendirilen mesajı insanlığa sunma cüreti mi? Yoksa 
sadece dönüşüme ihtiyaç duyan insan doğası mı? 

İnsan, fen bilimleri yahut sosyal bilimler alanında, olanı, olması 
gerekene çevirmek için bilişsel güce sahiptir. Bu gücünü, aklını ve 
hayal gücünü birlikte kullanarak çevresini yeniden tasarlayabilme-
sinden, toplumun ve çağın şartlarını değiştirebilmesinden alır. Bun-
da akıl kadar hayal edebilmenin de etkisi bulunur. İnsanın geçmişe, 
bugüne ve geleceğe dönük tüm ümitleri, beklentileri ve arzularının 
temelinde yatan tam da bu ütopyacı/distopyacı yönüdür. Gelecekte 
gerçekleşeceği ümit edilen ideal toplumsal düzen, barış, refah, ada-
let, özgürlük, bolluk gibi değerleri gerçekleştirme özlemini yansıtan 
bu duygu, insanı mükemmel olanı doğrudan (ütopya) ya da bir ironi 
ile (distopya) yansıtmaya iter. Bu, yoksa düştüğü Cennet’e özlemli 
insanın olağan bir eylemi midir (Öztürk, 2006)? 
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Öte yandan, insanın tarihi boyunca edebiyatçı yahut sosyal 
bilimciler ürettikleri düşüncelerinde mükemmel bir toplum veya 
ütopya amacını gütmüşlerdir. Bunu, kimi zaman dini olgulara daya-
lı bir şekilde, kimi zaman da sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitimsel 
kurumları bir arada bulunduran karmaşık bir yapı oluşturmak biçi-
minde gerçekleştirmeye çalışmışlardır (Gutek, 1997). 

Ütopyanın kelime anlamı ile özü şu şekildedir: Mümkün olma-
yan (o an için, Ed. notu) ancak insanın içinde yaşamak için heves 
ettiği bir dünya. Bu dünya, onu ilk defa tanımlayan ve betimleyen 
kitabıyla Thomas More tarafından keşfedilmiştir (Kumar, 2005). 
More’un ütopya metodu, eğitimi de kapsayan güncel sosyal düze-
ni daha iyisiyle değiştirmek ve ona dinamizm kazandırmak ama-
cıyla uygulamaya dönük işlevsel tavsiyeler ileri sürebilmek için bir 
çeşit düşünme biçimidir (Halpin, 2003). İşte tam olarak böyle me-
todolojik bir yol ortaya koyduğu için kendisinden çok daha uzun 
yıllar önce ütopik özellikleri ihtiva eden metinler üretilmiş olsa da, 
More’un eseriyle bu türün hayat bulduğu kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda, ismini bir Rönesans düşünürü olan More’un 
Ütopya (1516) eseri ile almış olsa da; sistemin aksayan yönlerini 
örtük bir şekilde eleştiren ve ideal düzeni felsefi olarak anlatmaya 
çalışan bu türün ilk örneği Platon’un Devlet (MÖ 375) adlı eseridir. 
Devlet ve Ütopya eserlerinden sonra Rönesans Dönemi’nin diğer 
bir düşünürü olan Tomasso Campanella (1568–1639), Güneş Ülkesi 
adlı eserini yayınlar. Bu ütopyayı, Francis Bacon’ın (1561–1626) Yeni 
Atlantis’i takip eder. Batı’da böyle bir seyir gösteren ütopya, Doğu’da 
Farabi’nin (870–950) El-Medinetü’l Fâzıla adlı eserinde kendisini 
göstermektedir. Doğu’da bahse konu olabilecek bir diğer önemli eser 
ise İbn Tufeyl’in (1106–1186) Hay Bin Yakzan adlı romanıdır. Bu 
noktada, distopyanın ütopyadan ayrı düşünülemeyecek bir kavram 
olmasının yanı sıra her ütopyanın kendi distopyasını da özünde ba-
rındırdığı söylenebilir. Başka bir ifade ile ütopya nasıl gelecekte ümit 
edilen ideal toplumsal düzeni anlatıyorsa, distopya da toplumları ge-
lecekte bekleyen tehlikelerden haberdar etme amacını taşır. Bu teh-


