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“Distopya kavramı ilk olarak John Stuart Mill tarafından 1868' de kullanılmıstır. O bu
kavramı, ütopyanın tam aksine fazla kötü olan karsı-ütopya olarak kullanmıstır. Yani iyiliği
ve mutluluğu öne süren ütopyaya bir karĢı duruĢ olarak belirtmiĢtir. Distopyaların çıkıs
noktası, totaliter sistemlere bir elestiridir. Bu yüzden, metinler baskı rejimlerinin elestirisi
üzerinden sekillenmektedir. Distopyalarda, öne çıkan unsurlar bürokrasi ve teknolojik
gelismedir. Bürokrasi, insanları denetim ve baskı altına almak için gerekli yöntem ve aygıtları
sağlamaktadır. Distopyalarda bu durum, bürokrasinin insanların bos zamanlarını nasıl
geçireceklerine, kimlerle iliĢki kuracağına, nasıl yaĢayacağına karar vermesi seklinde
kurgulanmıĢtır” (Ayse Bihter Çelik, Distopyalarda İletisim Araçlarının Kullanımı s.30).
DeğiĢen ve geliĢen dünyamızda insanların birçoğu farklı mana ve algı içerisinde
kalmaktadırlar. Buna bağlı olarak da çeĢitli yönlerde ortaya çıkan distopik öğelerin birçoğuna
maruz kalmaktadırlar. “Modernitenin dünya üzerinde açmıĢ olduğu derin yarık bireyin,
kendiyle arasına mesafe koymasına ve kendilik değerlerini unutmasına sebep olmuĢtur. Bu
derin yarık insanın öz bilincine ait birtakım değerlerin de üstünü örtmüĢ ve özünden koparılan
insan nesneleĢen dünya da bir obje gibi algılanmaya baĢlamıĢtır. Bu durum aynı zamanda
distopyanın bir özelliğine de iĢaret etmekte „insanın özünü yitiriĢini temel bir mesele‟ olarak
ele almayı gerektirir. Bu algıyla beraber yabancılaĢma kavramının da sorgulanması gerekir.
Mesela, Heidegger yabancılaĢma kavramını ele alırken insanın kalabalıklar içinde
kendi kararlarını alamadığını ve varoluĢuna dair sorular soramamasından ötürü kendine
yabancılaĢtığını iddia etmektedir. Bu durumun oluĢmasının sebeplerinden biri endüstrileĢen
toplumda metanın merkeze alındığı, insan ve insana dair olan her Ģeyin kapital düzenin
kendine has iĢleyen çarkında kendine yer bulamamasıdır. Özellikle de oluĢturulmak istenen
bütünlük içinde insanın dünyayla adeta bir makine gibi uyumlu çalıĢmasına zemin hazırlayan
bu modern atmosfer içinde kiĢi Ģey‟leĢerek yapay bir görüntünün parçası haline getirilir”
(Şeyma Karaca, Küçük, Distopik Bir Roman Olarak Gökdelen’de Yapı Ve İzlek s.1461).

Distopya, sadece sıradanlaĢan dünya

gerçekliğinin ortasında kalan insanın

serzeniĢlerini ve dahi içinde ki kötülüğü değil aynı zamanda kötülüğün içinde olan traji komik
manayı da ortaya koymak açısından önem arz etmektedir. Ġnsanların içerisinde mutluluk
olduğu kadar hüzün, iyilik olduğu kadar da kötülük vardır. ĠĢte insanın içinde olan kötülüğün
filmlere, kitaplara, senaryolara yansımıĢ haline distopya demekteyiz, sadece bunu demek
yeterli midir tabi ki de hayır, distopya insanı kuĢatan çepeçevre bir dünya algısından ibarettir

öyle ki çevremize bugün baktığımızda gördüğümüz bir çok görünüĢler bunlardan ibarettir.
Mesela çevremize bir bakıyoruz sürekli tüketim ekonomisine hizmet eden insanların garip
telaĢları baĢka bir yöne bakıyorsun fakir ve zengin ayrımının olmadığı kapital dünyanın
pençesine takılmıĢ toplum hafızasının koĢuĢturmaları …
“Soyut sınırlara sahip bir kavram olarak toplumun neyin üzerine temellendirildiği
noktasındaki tartıĢmalar, toplumsal belleği de tartıĢmalı bir kavram haline getirmektedir” (Suat
Kutay Küçükler, Distopyalarda Toplumsal Belleğin Kontrolü s.5).

Ortak toplum hafızasının değiĢmesi

aynı zamanda disyopya ile doğrudan bağlantılıdır, bu bağlantı o kadar çok güçlüdür ki
insanlar bu bağdan kopamayacak kadar bu sistemin içerisine girmiĢ bulunurlar. Çünkü ortak
hafızanın yönetimi toplumların üzerinde karĢılığını bulduğu kadar edebiyatta, sinemada ve
hatta mimaride karĢılığını bulmaktadır. “Ütopya, gelecekte umut edilen mükemmel durumu
tanımlamak için kullanılır. Distopya ise korkulan, dehĢet saçan kötü bir gelecek tasarımıdır”
(Sezal Çınar Özkan, İmkansız Ama Olanak Dahilinde Adalet Ve Ütopya s.1 ).
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