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Metropolis Fílmí: Aydinlanmanin Díyalektígí^
Modernité, Mit ve Modern Mimari
Berrín AKGÜN YÜKSEKLÍ*

Özet

Theodor Adorno ve Max Horkheimer, 'Aydinlanma'nm Diyalektigi: Felsefi Fragmanlar' (1947) adli yapitlannda, Aydmlanma

projesinin yapisi geregi totaliter oldugunu ve mitolojiyi insan dü§üncesinden kovmu§ olmasma ragmen kendisinin mite

geriledigini one sürmektedirler Aydmlanma paradigmasmm ürünü olan birer sanat dali olarak erken 20. yüzyil sinemasi ve

mimarlik. Adorno ve Horkheimer'in bu savtarini dogrulamaktadirlar Fritz Lang'in Metropolis (1927) adli filmi; bir paradig-

ma degi§imi olarak Aydinlanma'nm, tarihsel bir dönem olarak Modernite'nin ve bu tarihsel döneme özgü bir üslup olarak

Modern Mimari hareketin birbirleri ile ili§kilerinin cözümlenebilmesine olanak saglayan cok katmanli bir anlamsal yapi-

ya sahiptir Filmde Aydmlanma-mitoloji ile Modern Mimari-tarihsel içerik diyalektikleri paralel olarak i§lenmi§tir Filmdeki,

Metropolis'in makine estetigine dayali fütüristik ütopik mimarisi ile distopik tekno-totaliter toplumsal düzen arasindaki

gerilim, gerçekte tarihsel üsluplardan yararlanmayí reddeden Modern Mimari hareketin ütopik karakteri ile mitoloji olarak

tarihsel birikim arasindaki gerilimi yansitmaktadir

Anahtar Kelimeler: Metropolis, Fritz Lang, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Fütürizm, Modern Mimari, Cltopya, Distopya.

Metropolis Revisited: Dialectic of Enlightenment, Modernity and Architectural Modernizm

Abstract

Theodor Adorno and Max Horkheimer asserted that the project of enlightenment which itself is already totalitarian ai-

med to overthrow the myths from the human mind and to install human beings as masters reverted to mythology at the

end, in their master work 'Dialectic of Enlightment: Philosophical Fragments' (1947). As artistic products of Enlightment

Project, cinema and architecture of early twentieth century affirmed Adorno and Horkheimer's thesis. Fritz Lang's Metro-

polis (1927)'s multi-layered messages enables us to comprehend the relationships between Enlightment as a paratigmatic

change. Modernity as a historical period. Architectural Modernism as an artistic style which is a product of this paradigm

and this historical period. In this film, dialectics of Enlightment/mitology and Architectural Modernism/historical content

entwined. In reality, the tension between Utopian futuristic architecture based on machine aesthetics of Metropolis and its

distopian techno-totaliterian social order reflected the tension between Utopian characteristic of Modern Avant-garde in

architecture who rejects to use historical styles and historical content as mitology.
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Giri;

Yönetmenligini Fritz Lang'in^ (1890-1976) üstlendigi ve se-

naryosunu e§l Thea von Harbou'nun yazdigi bilim kurgu

filmi Metropolis (1927) Di§avurumcu Alman Sinemasmín

en önemli örneklerinden biridir.^ Film, modernitenin prob-

lemlerine yaptigi deginmeler nedeniyle ilk gösterime girdigi

günlerden bugüne kadar 20. yüzyitin önemli felsefecilerinin,

sinema ele§tirmenler¡nin ve bir o kadar da mimari ile sine-

ma arasindaki il¡§kiler¡ inceleyen mimarlarin ilgisini cekm¡§-

tir. Filmde ayni anda hem ana-kent, hem evren, hem makine

hem de kentin ruhunu simgeleyen Metropolis'in mimarl

temsilleri ve setleri, mlmarlik egitimi almi§ olan Fritz Lang

ve yine bir mimar olan Erich Kettelhut^ tarafindan tasarlan-

mí§tir (Jacobsen ve Sudendorf 2000:19).

Filmin modern mimari hareket ile bagí bu kadarla sinir-

li degildir. Metropolis'in prömiyeri 25-100 ki§ilik bir davetli

topluluguna yapildiktan sonra, Nollendorfplats'daki Ufa Pa-

vilyonu film için yeniden dekore ed¡lmi§t¡r. Di§ cephesi 'ma-

kine estetiginin metalik i§iltismi yansitmak amaciyla gümü§

esasli malzemelerle kaplanmi§, bu yüksek teknolojik görü-

nümlü cephenin önüne insancil bir kar§itlik olufturmasi için

film setinden getirilen ve filmde kalbi simgeleyen dev bir

gong yerle§tir¡lmi§tir. Walter Gropius'un tasarimi (Fotograf

1) ile büyük benzerlik gösteren bu anitla modern mimari ile

film arasindaki ill§ki sadece film ve film seti ile sinirli kal-

mami§tir. Ayni zamanda filmin içerdigi teknolojik görünüm

kamusal, gerçek mekâna da (Fotograf 2) yansitilmi§tir (Kaes,

1993:147). Kisacasi Metropolis, kente de damgasini vurarak

çagda§i olan mimarlarin rüyalarini gerçekle§tirmi§tir.

Fotograf!. Walter Gropius, Monument to the March Dead, 1921.

Fotograf 2. Metropolis filminde kalbl simgeleyen dev gong.'*

Bazi çali§malarda; Fritz Lang'in Erich Kettelhut ile bir-
likte gittigi ve ilk futurist manifestonun sahibi Filippo Tom-
maso Marinetti ile de kar§ila§mi§ oldugu Amerika seyaha-
tinde gördügü New York manzaralarinin filmdeki kentin
biçimienmesinde büyük rol oynadigi savlanmaktadir (Ne-
umann, 1996: 34). Hatta Donald Albrecht (1996) Metropo-
lis filmindeki kente 'selüloit New York' adini vererek. New
York'un film §eridine i§lenml§ bir yansimasi oldugunu be-
lirtmektedir. Bununla beraber, Amerika'nin o yillarda Bertolt
Brecht gibi pek çok Alman entellektüele öteki olarak, bir
alternatif olarak, 'Yeni Dünya'yi, §imdide ya§amayi yani mo-
dernle§menin ba§ka bir yüzünü, olumlu yüzünü temsil ettigi
bilinmektedir (Albrecht, 1996: 39).

Metropolis'in mevcut mimari temeline dayanan bir

tasarim oldugu görü§ünün yanisira bazi çalijmalarda film,

modern mimarlnin esin kaynagi, hatta modern mimari için

bir 'laboratuvar' olarak ele alinmi§ ve filmden sonraki yapi

ve tasarimlarda 'Metropolis mimarisi'nin etkileri aranmi§-

tir (Jacobsen ve Sudendorf, 2000: 9). Metropolis filminde

sunulan toplumsal düzen ve mimaride, erken 20. yüzyilin

mevcut toplumsal yapi ve mimarisinin etkileri üzerinde

durulabilecegi gibi ayni zamanda bunlarin ele§tirisinln izle-

rinln de sürülmesi mümkündür. Yani, Metropolis filmi; bir

paradigma degi§iml olarak Aydinlanma'nin, tarihsel bir dö-

nem olarak Modernite'nin ve bu tarihsel döneme özgü bir

üslup olarak Mimari Modernizm'in birbirleri ile ili§kllerinin

cözümlenebilmesine olanak saglayan çok katmanli bir an-

lamsal yapiya sahiptir.
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Theodor Adorno ve Max Horkheimer^ 1947 yilinda yaz-

diklari Aydínlanma'nm Diyalektigi: Felsefi Fragmanlar' adli

yapitda, 'Aydinlanma' projesinin yapisi geregi totaliter oldu-

gunu ve mitolojiyi insan dü§üncesinden kovmu§ olmasma

ragmen kendisinin mite geriledigini one sürerler. Tekno-to-

taliter bir rejimin bilim, teknoloji ve rasyonalite ile kurdugu

baglari ortaya seren Metropolis filmi, ayni zamanda bu reji-

min mitolojisinin de e§ zamanli olarak derinlerde bir yerler-

devarligim sürdürdügünü gösterir. Dolayisiyla 1927 yih yapi-

mí filmde ütopik ve gelecege kar§i umut ta§iyan bir mimari

ile temsil edilen distopik teknototaliter toplumsal yapiya

getirilen ele§tiri ile bu filmden yakla§ik 20 yil sonra kaleme

alinmi§ olan metnin Aydinlanma projesi ve Modernite'ye

duyduklari §üphe açisindan paralellikler gösterdikleri söy-

lenebilir.

Diger taraftan Metropolis filminin ütopik mimarisi,

çagdaçi Modern Mimari hareketi ile de paralellikter ta§ir.

Aydinlanma paradigmasmm temel dayanagí olan poziti-

vizmin olu§turdugu teknolojik geli§me, Aydinlanmamn tini

[Zeitgeist) olarak ele almdiginda; gerek Metropolis filminde

i§lenen ana tema olarak makine hayranliginm gerekse de

20. yüzyilin erken döneminde Fütüristik sanatta edebiyat,

fotograf ve mimariye egemen olan makine estetiginin Ay-

dinlanma baglammda kavranmasi mümkün hale getmekte-

dir. Yani Modern dönemde makine hayranligi, çagin tinine

(Zeitgeist) dönü§mü§ ve bunun sonucu olarak Modern Mi-

mari hareketin temsiicileri makine estetigini Fütüristik tasa-

rimlarla mekânsalla§tirdiklari gibi bu egilimi çe§itli metin-

lerle de me§rula§tirmi§lardir. Örnegin Antonio Sant'Elia'nm

'Fütüristik Mimari Manifesto' (1914)'da ve Citta Nuovo

(1912-1914) adli proje önerilerinde makine estetigine yapti-

gi vurgu dikkat çekicidir. Bu nedenle hem toplumsal düzen

hem de mimari içerigi bakimmdan Metropolis'de 'makine

hayranligmin temsil edilif biçimi önem ta§imaktadir.

Aydinlanma-mitoloji diyalektiginin Adorno ve

Horkheimer'in tarti§tiklari biçimde ele almmasi ayni za-

manda Modern Mimari hareket ile tarihsel içerik arasindaki

baglarin da yeniden dü§ünülmesine neden olur. Metropolis

filmi, mitolojinin modern dönemde Aydínlanma'nm dünya-

yi mitolojiden arindirma projesine ragmen, derinlerde içten

ice varligim sürdürdügünü göstermektedir. Film ayni biçim-

de Aydínlanma'nm bir ürünü olan ve tarihsel üslup baglarm-

dan arinma projesi olan Modern Mimari'nin tarihsel içerik

ile ili§kilerindeki çeli§kileri de ortaya sermektedlr.

Metropolis'te Modern Mimari:

Fütürizm ve Makine Estetigi

Film, modernist üsluplu yüksek yapilar toplulugunun olu§-

turdugu bir manzarayla (Fotograf 3) açilir. Metropolis, cam,

çelik ve betondan olu§an uçsuz bucaksiz bir deniz gibidir.

Bu sahne, Nev̂ ^ York'un kanyonvari caddeteri boyunca uza-

nan gökdelenlerle dolu dokusunun, abartili ve karma§ik bir

yorumudur.

Fotograf 3. Sol: New York Kentinden görüntü:

Sag: Metropolis filminde kent.

Fritz Lang Metropolis filminde setlerin olu§turulma-

si sirasinda 1924 yilinda çiktigi Amerika gezisinde gördügü

Manhattan'm gece manzarasmdan etkilendigini ve bu man-

zarayi ilham verici buldugunu itiraf etmektedir:

Yapilar dü§ey bir perde gibi gözüküyorlardi; parlak ve

hafif... Cüretkar bir zemin isli gökyüzünden sarkiyordu;

ba§ döndürücü, dikkat §a§irtici ve hipnotize edici...

Yalmzca gece oldugunda §ehir, ya§adigi hissiyatmi

uyandiriyordu: Hayallerin canli olmasim andiran bir

canlilik... Ve bu izlenimler hakkinda film yapmam

gerektigini biliyordum. (Neumann, 1996: 34)

Film boyunca, makinele§mi§, tarihsellikten arinmi§,

standartla§mi§ yapilar kent siluetini olu§turmaktadir.

Metropolis'in mimarisinin genel görüntüsündeki tarih ile

baglarimn kopartilmi§ligi, onu dogrudan Modem Mimari

hareketin alanmda degerlendirilmeye göndermektedir. Bi-

lindigi gibi Modem Mimari avant-garde, pozltlvist evrimci
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görü§ün e§liginde erken 20. yüzyilm kendi çagma özgü dog-

rulari ürettigini ileri sürerek, tarih ile baglarini kopartmi§tir

Modern Mimari hareket içerigini de, geleneksele özgü a§-

km cözüm sistemini de di§lami§, bunlarm yerine iki ütopya

getirmi§tir Bunlardan biri 'barmak', digeri ise 'teknoloji'dir

(Colquhoun, 1990:13). '1 '

Fotograf 4. Sol: Metropolis filmi afi§inde kent, Orta: Giacomo Baila,

Speeding-Automobile, 1913, Sag: Umberto Boccioni, The Forces of a

Street, 1911.

Filmde de kent teknolojinin eseri olan 'makineyi bir

estetik nesne olarak ele alan^ ve yücelten onun üzerinden

bir estetik dil kurmaya çali§an, Giaccomo Baila ve Umber-

to Boccioni gibi futurist ressamlarm eserlerine (Fotograf 4)

benzemektedir.

Vurgulanan dü§eylikleriyle dinamizmi arttirilmi§ yapi-

lar, devasa gökdelenler arasmda süzülen uçaklar ve kentin

farkli kotlannda düzenlenmi§ olan ula§im sistemleri ken-

tin canlilik ve karma§asmi ortaya sermektedir (Fotograf 5).

Filmde kent, fütüristik mimarinin en bilinen savunucusu

Antonio Sant'Elia'nm^ 1912-1914'te tasarladigi Citta Nuova

(Yeni Kent)'ya benzerligiyle (Fotograf 6), makine estetiginin

mimari fütürizmie biçimsel olarak nasil bulu§tugunu yan-

sitir Filmdeki mimari imgeler ayni zamanda dönemin mi-

marlarmm ütopyalarmi da canlandirmaktadir. Sant'Elia'nin

bu hiçbir zaman gerçekle§ememi§ 'ideal kent'i tanimlayan

ütopik tasarimlari, makineye hayranligmi kolaylikla okuya-

bilecegimiz 1914'te yaymlanan Futurist Mimari Manifesto

metni ile paralel

Fotograf 5. Metropolis filminde kent.

Fotógrafo. Antonio Sant'Elia, Citta Nuova, 1912-1914.

'Makine mantigi', 'makine ahlaki', 'makine estetigi' ve

temelde 'makinenin ruhu' söylemleri ile modern mimariye

de yansiyan makineye duyulan hayranlik, 20. yüzyil ba§m-

da toplumun bilim ve teknolojiye baki§ açisinin sonucudur

(Banham, 1980:10). Örnegin, Theo von Doesburg her ma-

kinenin 'canil bir organizmanin tinselligi'ni ta§idigini ifade

ederek o güne kadar insanoglunun dünyayi anlama bilgeli-

gi adina biriktirdigi tüm yekünu yerle bir etmi§tir (Banham,

1980:12). Le Corbusier'nin (2010) 'Bir Mimarliga Dogru' adii

yapitinda "Konut; uçak, gemi, araba gibi içinde ya§anacak

bir ya§am makinesidir" diyerek ilan ettigi modern mimari,

avant-garde'm teknolojik ilerlemeye duydugu hayranliktin

Reyner Banham (1980:12) 'ilk Makine Çaginda Teori ve Tasa-

rim' adli kitabmda bu cesur ve gelenek di§i çagda, makinenin

insanoglunu çali§ma hayatma kölelikten ve sömürülmekten

özgürle§tiren bir güc olarak anta§ildigini betirtmektedir.

Metropolis'te Aydinlanma ve Tin: Mitolojinin ¡kamesi

Olarak Makine Hayranligi

Aydmlanmanm, bir tarihsel andaki tezahürü olarak Moder-

nité, mitolojinin insan dü§üncesinden uzakla§tirildigi ve in-

sanin tarihsel ve geleneksel baglarindan özgürle§tigi bir dö-

nemdir Theodor Adorno ve Max Horkheimer (2010:19) bu

savi §öyle dile getirmi§lerdir. "En geni§ anlamda ilerlemeci

bir dü§ünce olarak Aydmlanmanm öteden beri hedefi, in-

sanlari korkudan anndirmak ve efendi konumuna getirmek

olmu§tur." Bilim ve teknoloji ise karanlik mitolojik geçmi§in

baglarmdan özgürle§me enstrümanlari olarak modern çagin

tinidir. 20. yüzyilm ba§inda, mimari dahil her alanda görü-

len makine hayranligmin Adorno ve Horkheimer'in (2010)

tanimladigi biçimde ele almmasi, Metropolis filminin de

anla§ilabilmesi için anahtar niteligi ta§imaktadir

Filmde; Metropolis ayni anda hem ana-kent, hem

M-Makine (yani kenti besleyen makine) hem de insan kur-
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ban atan bu makinenin ve kentin kötücüt ruhudur. Makine-

kent, canti bir organizma tinselliginde kavranmi§tir Böyte

bir antayiji modern dönemin kendine özgü mitolojisi otarak

yorumtamak da mümkündür. Ernst Jünger 1925'te yayimta-

nan 'Ate§ ve Kan' adli kitabinda makine hayranligini §öyle

ifade eder:

Geni§ cam çatiti satontarda dimdik duran, ara pistón-

tardan, i§ik sacan uçan tekertekterden, yüksetip dü§en

manometreterin civali koltarindan, duvar panetterinin

beyaz mermerine kar§itlik olu§turan dinamometrelerin

kirmiZi kadrantanndan ürpermi§, ontarin arasinda fa-

ztadan hayattar ve nefester bulmuçtuk... lüks, a§kin, fazla

olaní ve tüm bir hayati enerjiye çevirme muktedirligini

ke§fetmi§tik. (Kaes, 1993:149'den)

Canil bir organizma gibi kavranan Metropolis'in ana

makinesi M-Makine (Fotograf 7) bu antayi§in hem sonucu

hem de ete§tirisi otarak Freder'in gözünde insan kurban alan

antik tanri Molok'a dönü§mektedir. Í§ciler kente enerji ve-

ren dev jeneratörü tahrip ettikten sonra flaçlarin gökyüzü-

nü aydinlatmasi, kentin arizalandiginda kendisini imha etme

yetisine ve aktina sahip bir makine otarak betimtenmesin-

den kaynaktanmaktadir

Fotograf 7. Metropolis filminde M-Makine ve i^çiler

Fitmde sadece kent degit, ifçiter ve bedenteri de ma-

kine metaforuna göre biçimtenmi§tir. Metropotis enerjisini

yer altindaki makinelerden, daha dogru bir ifadeyle maki-

nete§mi§ iççiterin kinetik enerjilerinden almaktadir Filmin

sontanna dogru ayaktanan i§çiter, makine-kentin arizalanan

parçalaridir Fitmde endüstriyet üretim mantigi çerçevesin-

de; feodat düzenin hizmet etmeye yönetik kurban verme

imgesi, modern düzenin verimtitik için daha fazta hareket-

titik imgesiyte yer degi§tirmi§tir (Kaes, 1993: 149). 1. Dünya

Sava§rni ya^amif ve sag katmi§ bir neslin temsilcisi olarak

Fritz Lang, tek kütle hatinde iterteyen i§çiteri, sava§ta hayati-

ni kaybeden askerterin anisini cantandirmak amaciyla kulta-

nir. Metropolisin i§çileri de I. Dünya Sava§i'ndaki askerlerin

masif ve topyekün düzenindedirter i§e giderken ve döner-

ken farkti ritmlerde sallanan kimtiksiz, ifadesiz, makinete§-

mi§ bu stitize jestlerindeki 'kinestetik'', makinenin ritmidir

Cook'un (2000: 6) da belirttigi gibi "onlar konu§maktadirtar.

Ancak sözteri sessizdir."

Adorno ve Horkheimer'e (2010: 22) göre modernité bi-

timset, teknotojik ve a§iri düzenti, her §eyin tahmin editebitir

ve kontrol edilebitir otdugu dikkattice ptantanmi§ ve orga-

nize editmiç durumlara dayanan yeni bir kültür yaratmi§tir.

Nasit Aydintanma insan hayati "için" her§eyi ptanladiysa,

§imdi insanlar "üzerine'! insantarin sadece araçtar otarak ete

atindigi ptantar yapitmaya ba§tanmi§tir Fitm, bireyter üzerin-

de muttak kontrote dayanan sava§in farkti bireyteri ayri§maz

bir kütteye dönü§türdügünü göstermektedir.

Moderniteyi mitset boyutuyla birlikte kavrami§ ve his-

setmi§ olan Lang, Sant'Elia, Jünger ve çagdaçtari, makineyi

sadece yararti degit, ayni zamanda da güzel bulan ve ken-

disini makine ite bagda§tiran itk nesitdir. I. Dünya Savafi'm

ve dotayisiyta siperterde makine ite insan arasindaki

'simbiyosis'i^° deneyimlenmi§ ve sag kalmayi ba§armi§tardir.

Bu nesil için makineler "ölü demir parçalari degit, mantigin

soguktugu, kanin sicaktigiyta hükmeden gücün birer orga-

niyditar" (Kaes, 1993:149).

I. Dünya Sava§i bu söytemin yeniden antamtandirilma-

sina neden otmu§, sava§ sona erdiginde geride 13 mityon

ötü, 11 mityon yarah insan ve mityonlarca protezti, mekanik

bedenti yari makine-insan birakmi§tir Filmde a§ik oldugu

kadini kendisinden çalmi| otan Metropotis'in yöneticisi

Fredersen'den intikam almak amaciyla ötüm makinesi ola-

rak tasarladigi robot için elini feda etmi§ ve ona kendi elini

vererek bir cyborg olu§turmu§ olan bilim adami Rotwang

da, Fredersen'in ölmü§ karisi Hel'in adini ta§iyan robot da

makine-insana dönüjerek (Fotograf 8) bu añilan canlandir-

maktadir.

Fotograf 8. Rotwang, laboratuari ve robot Maria.
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Rotwang tarafmdan icad edilen robot, filmin ba§ka-

rakterlerinden Maria'nm yerini aldiginda (Fotograf 9) yine

makine metaforuna bagli kalarak; kesik, sert, ani hareketle-

rini §iddetli di§a aclimatarla tamamlar Yushiwara adli gece

klübünde, kenti yok etmek amaciyla asilleri ba§tan çikaran

Robot Maria'nm erotik dansi sirasmda Fütürist ressamlarin

örnegin Giacomo Balla'nm tablolarmí andiran bir görüntüy-

le erkeklerin gözleri denetimden çikmi§, makinelerin disk-

leri gibi dairesel hareketlerle dönmektedir Bu sahnenin ki-

nestetigi, makinele5me/sanayile§me/dogru yoldan çikmi^

modern kadm imgelerini sunmakla kalmaz ayni zamanda

makinele§menin ele§tirisini de yapar

Fotograf 9. Robot Maria, Yushiwara gece klübü, erkeklerin Maria'nm

dansina tepkileri ve en sagda Giacomo Baila, Velocita DAutomobile + Lud

Distopik Bir Toplumsal Düzen: Metropolis'te

Tekno-totaliterizm

Film boyunca totaliter bir toplumsal düzen betimlenmek-

tedir Makine/tekno/kentin tasarimcisi ve yöneticisi, dai-

ma saatine bakan, düzen ve kontrolü saglayan Joh ayni za-

manda bir diktatördür Beyazlar giyen seçkinlerin güce ve

imtiyaza sahip oldugu, 'cennet bahçeleri'nde eglendigi ve

buna kar§ilik tek bir kütle gibi davranan, koyu renk tektip

elbiseler içinde kimliksizle§tirilmi§, bikkin i§çilerin ise köle

oldugu tekno-totaliter bir düzen kurulmu§tur Zaman her-

kes için tanimlanmi§, bölümlenmi§ bir kontrol mekanizma-

sidir Bu nedenle i§çilerin çali§tigi bölümde vardiya degiçim

saatlerini içeren biri onluk sistemde duzenlenmiç digeri

ise onikilik sistemde düzenlenmi§ iki ayri saat vardir Spo-

run hatta eglencenin bile dikkatlice düzenlenmi§, kurallari

belirlenmi§ bir rituel oldugu bu duzende Fredersen'in oglu

Freder'i eglendirmek için seçilecek olan kadmlarm bile bel-

li bir duzende takdim edildigi görülmektedir Hem Yukari

Kent'te yani Metropolis'in asillerinin ya§adigi bölgede hem

de A§agi Kent'te yani i§çilerin ya§adigi bölgede insan ruhu-

na dair bir§eylerin kayboldugu açiktir

Yukarida da tarti§ildigi gibi, 20. yüzyil ba§mda çagm t i-

ninin [zeitgeist) makineye duyulan hayranlik ve teknolojik

ilerlemenin getirdigi toplumsal düzene §üphe ile yakla§ma

arasmda salmdigi görülmektedir Fritz Lang'in ilerlemenin

teknolojik boyutuyla ilgili yorumu olarak Metropolis, bu

sürecin ileri tarihteki bir noktada totaliter bir toplumsal

düzene dönü§ecegi önkabulü üzerine kurulmu§tur, yani ki-

saca 'distopik' ^̂  bir karakterdedir Adorno ve Horkheimer'e

(2010: 22-23) göre Aydmlanmanm getirdigi teknik donanim

ve akli kullanma gücü; yani pozitivizm ve pragmatik baki§

açisina dayali bir felsefi bilme etkinligi, Aydmlanmanm öz-

gürle§tirici aklmm, totaliter bir tahakküm aracina dönü§me-

sinin temel nedenleri olarak görülmelidir Bu nedenle "Ay-

dmlanma totatiterdir'! Bu kültürün mutlak kontrole dayanan

totaliter devtetleri de ortaya çikarmasi §a§irtici degildir. Bu

durum, bireye verilen özgürlügün yine bireyden almmasi,

mutlakligm devlete ve onun bir araci haline gelmi§ bilim

ve teknolojiye birakilmasidir Ancak Fritz Lang totalitariz-

min sonuçlarini 'Aydmlanmanm Diyalektigi' yaymlanmadan

önce ve hatta Hitler ve Nazizm Almanya'da sahnelenmeden

önce görmü§ ve Metropolis filmi ile görselle§tirmi§tir

Tekno-totaliter duzende cinsel ritüellerden, spora,

bilim ve yüksek teknolojiden modern mimariye kadar bu-

radaki her§ey Aydmlanmanm ürünü olarak organize edil-

mi§, sistemle§tirilmi§, kontrol altma almmi§ ve farkliliklar,

bütünlügün strüktürüne tabi kilmmi§tir Öyle ki, bu evrenin

merkezindeki Metropolis'in ve düzenin di§mda hiçbir §ey

yoktur. Aydmlanma paradigmasi ile uyumlu bir §ekilde ay-

rmtili bir biçimde bilimsel olarak planlanmi§, modern kent-

sel düzeni, yine Aydmlanmanm tininin modernité içinde

ortaya çikan bir yansimasi olarak makine estetigi tüm kenti

biçimlendirmi§tir

Kaes (1993: 1S4) Metropotis'in "fa§izmdeki modernist

boyutu ve modernizmdeki fa§ist boyutu ayni anda orta-

ya çikartan, modernizmin moderniteyle mücadele ettigi

bir film" oldugunu vurgular Bu saptamada ilgi çekici olan,

önermenin ikinci yansidir Lang, Mimari Modernizm'in hem

o güne kadar uygulanmi§ örneklerini hem de ütopik proje-

lerini, Modernite'nin gidi§atmi ve gelecekte ula§acagi nok-

tayi distopik bir çerçevede tanimlamak için kullanmi§tir Bu

kullanim biçimi ayni zamanda Modern Mimari'nin ütopyasi-

na da §üphe ile yakla§mak olarak görülebilir Daha dogru bir
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deyi§le Mimari Modernizm'in gelecegi ile ilgili bu kestirim,

toplumsal distopyayí Modern Mimari distopyasi haline de

getirmektir.

Metropolis Filminde Aydinlanma'nin 'Mit'e,

Modern Mimarinin Tarihsel ícerige Gerileyi;i

Adorno ve Horkheimer'in ¡ki temel kavrami olan 'mit' ve

'akil', aralarindaki sürekll bir gerilimi ifade ederler. Mit, kö-

kenimizle ilgili olarak anlattigimiz öykülerde gerçekte do-

ganin kontrol edilemez, vah§¡, ruh ve tanrilarla dolu oldu-

gunu belirtir Akil ise planlama ve hesaplamanin organidir,

teknoloji, bu bilginin tinidir. Aydinlanmanin programi dün-

yanin büyüsünü bozmak, mitleri bertaraf etmek, fantaziyi

bilgi vasitasiyla bozmaktir. Aydinlanma akli, tarih boyunca

geli§en pek çok a§amada miti emrine almi§tir. Örnegin Hi-

ristiyanlik, yerel ruh ve iblislerin cennet ve cennetin hiyerar-

§isi ile yer deg¡§tirmesidir (Adorno ve Horkheimer, 2010:25).

Antik tanrilar tek bir rasyonel Tanri fikri altinda dönü§üm

geçirmi§lerdir. Ardindan tüm tanrilari ve degerleri bertaraf

etmek amaçli Modernité, Hiristiyanligín ele§tirisini yapmi§

ve Aydinlanma projesi ayni biçimde Hiristiyanligi da mit ilan

etm¡§t¡r.

En önemlisl. Adorno ve Horkheimer (2010: 13)

Aydinlanma'nin mite gerileyi§inin sebebini, özelikle geri-

leme amaciyla ¡cat edilmi§ mllllyetçi, pagan ve diger mo-

dern mitolojllerde degil de, hakikat kar§isinda donup kalmi§

Aydinlanma'nin kendisinde aramak gerektiginl göstermeye

çali§irlar. Aydinlanma, bütün mitleri öldürdügünde en so-

nunda geldigi yere, yani mitolojiye dönü§ür (Adorno ve

Horkheimer, 2010: 48). Akil kendisini mitolojiye göre ta-

nimlamaktadir; mitlerin ortadan kalkmasiyla yeni bir hedef

arayan akil kendisinden ba§ka tanri hatta hiçbir §ey kalma-

digi için ayni saldirganlik ve §iddeti kendine döndürmüftür

(Adorno ve Horkheimer, 2010: 20). Yeni tahakküm biçimle-

rinden birine dönü§en akil, mitselligi geri getirmi§tir. Her

türlü temelin kaybedildigi bir duzende geriye kalanin güc

istencinden ba§ka bir §ey olmamasi Aydinlanma projesini

mitolojiye geri gönderir. Antik çagin mitleri Aydinlanma'nin

kurtulma, özgürle§me ve e§¡tlik mitlerinden daha gerçekçi-

dir (Abrams, 2007:161).

Mitoloji, Metropolis filminde pek çok kez sahnelenir

ve ardindan gizlenir. Örnegin filmin ba§larinda Freder cen-

net bahçelerinde eglenirken Maria i§çi çocuklarini gezdir-

mek için Yukari Kent'e getirir. Ona a§ik olan ve pe§inden

kentin alt kotlarina inen Freder, ¡jçilerin katakomblarda ¡ba-

det ett¡kler¡n¡ görür. Mar¡a'nin ¡§c¡lere Hir¡st¡yanligin ay¡n-

ler¡ne benzer b¡r b¡c¡mde vaaz verd¡g¡ sahneler yeraltinda

{underground), kanunsuz, b¡r olu§um olarak tanimlanmak-

tadir. Katakomblar (Fotografío), gecm¡§¡, çoktan gömülmü§

ve a§ilmi§ olan ¡nançli zamanlara a¡t gecm¡§¡ semboÜze et-

mektedir. FÜmde '¡k¡b¡n yillik' olduklari beÜrtÜen bu kata-

komblarin ayni zamanda Hir¡st¡yanligin dogu§una da gön-

derme yaptiklari altarin önündeki çoklu haçlardan da bu

anla§ilmaktadir. Karanlikta, yer altinda olmak ayni zamanda

Ortaçagin karanlik dünyasini da ani§tirmaktadir.

Fotografío. Yeralti katakomblari ve Maria.

Beyazlar giymi§, orada vaaz eden Mar¡a (Fotograf 10),

adindaki benzerlikten de kolayca cikarsayab¡leceg¡m¡z g¡b¡

Meryem'd¡r. Hem bak¡re, hem anned¡r. Cünkü fÜmde de

bekârdir ve ¡§c¡lere, çocukiarina b¡r gün ya§adiklari düzene

bari§i ve adalet¡ get¡recek olan b¡r arabulucuyu beklemele-

r¡n¡ vaaz etmekted¡r. Zaten Freder'¡n onunla tani§tiktan son-

ra tamamen deg¡§mes¡ ve 'eller ¡le bey¡n arasindak¡ arabu-

lucu gorev¡n¡ üstlenmes¡' Freder'¡n bir kurtarici olarak Mar¡a

tarafindan dogurulmasidir. F¡lm¡n ba§inda, Freder 'cennet

bahceler¡'ndek¡ Adem g¡bi günah ve kötülükten habersiz

ya§amaktadir. Ancak yeraltina ¡n¡p M-Makine'y\ gördükten

sonra Metropolis evrenl hakkindaki algisi tamamen deg¡§ir.

Yukarida da deg¡n¡ld¡g¡ g¡b¡ orada deh§et ¡çerisinde gördü-

gü halüs¡nasyonda, M-Mak¡ne ¡nsan kurban alan b¡r canavar

olarak Molok ¡mges¡yle yer deg¡§t¡rir. Molok, Ammon¡tler'¡n

¡nancinda çocuk kurban alan tanridir (Abrams, 2007: 167).

Dolayisi ile M-Makine'de fütüristik teknoloji, kadim mltoloji

¡le ¡Ç ¡ce gecm¡§tir.

FÜmde tekno-totalitarizm ¡le m¡tolojin¡n varolan yen¡

duzende de blrblrl ¡çinde er¡mi§ oldugu ve bu düzenin ka-

dim m¡tler¡ ¡cerd¡g¡ gözlenebilir. Orneg¡n Joh'un ölmü§ e§¡

Hel V¡k¡ng m¡toloj¡s¡nde yeraltinin kral¡ces¡ olan tanriça

Hel ile ayni adi payla§maktadir (Abrams, 2007: 166). Ana-

kent, MetropoHs'de mitolojik göndermeler ¡çermektedir.

Metropolis'¡n en yüksek yapisi olan Yenl Bab¡l Kules¡'n¡n
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(Fotograf 11) kutsal kitaplarda yer alan Babil Kulesi'ne ba-

riz biçimde benzerligi dikkat çekicidir. Bilindigi gibi Babil

Kulesi'nm in§a edilme amací gökyüzüne ula§mak ve insanligi

tanrisal mertebeye tajimaktir. incil'in Genesis ITde Tanri'mn

bu nedenle onlari cezalandirdigi ve kuleyi yok ettigi ve te-

kil olan uluslararasi dili etnikliklere göre degi§en çoklu hale

bölerek döndürdügü belirtilmektedir (Abrams, 2007:166).

Fotograf 11. Hel figürünün filmde kullammi,

filmde Babil kulesi ve Babil kulesinin hikayesi.

Metropolis filminde de Yeni Babil Kulesi'nin in5a edil-

mesi insanligi seçkinler ve i§çiler olarak bölmü§tür. Rot-

wang robotu ona olan a§ki nedeniyle Hel'e ithaf etmi§ ve

Hel kentin. Babil Kulesinin ve düzenin yikílmasmdaki en

önemli etmen olmu§tur. Robot-Maria'ya dönü§en cyborg,

filmde mitolojik kötücül ruh ile yüksek teknolojinin birbi-

rine nüfuz ettigi bir ürün olarak önemli bir figürdür. Gece

kulübünde yaptigi erotik dans sirasinda yedi ba§li canavara

dönü§en robot-Maria Hristiyanligín yedi ölümcül günahim

sembolize eder. Filmin sonunda (Fotograf 12) ortaçagda ca-

dílarin cezalandírildigi biçimde bir gotik katedralin önünde

yakilarak öldürülür.

Fotograf 12. Kötücül ruh olarak Robot Maria.

Bir bilim adami olan Rotwang, Aydínlanma'nm poziti-

vizm ve Pragmatik baki§ açisina dayali felsefi bilme etkin-

liginin güc istenciyle ili§kisini sembolize etmektedir. Ayni

zamanda Rotwang'i batí edebiyatmda pek çok kez tekrar-

lanmi§ olan, dünyevi güc talebi nedeniyle §eytanla anla§ma

yapan Faust figürü ile e§le§tirmek mümkündür (Kaes, 1993).

Metropolis filminde Rotwang (Fotograf 13) tipki Alman

ekspresyonizminin bir ba§ka ba§yapiti olan Dr. Calligari'nin

Muayenehanesi'ndeki bilim adami, Dr. Calligari gibi (Robert,

2004:180; Thompson ve Bordwell, 2003: 408; Vidler, 1996:

13) modernitenin bilim ve ahlak arasmda kopan bagini tem-

sil etmektedir. Arkaik güc istencini vurgulamak amaciyla bu

nedenle gökdelenlerin arasmda kücük bir ortaçag kulübe-

sinde ya§ayan Rotwang, laboratuvarínin kapisindaki davud

yildizi ile i§aretlenmi§ bir büyücüdür.

Fotograf 13. Rotwang'in evi, laboratuvari ve sagda

Dr. Calligari'nin Muayenehanesi filminden bir sahne.

Filmin ilerleyen sahnelerinde mükemmel rasyonalite,

mutlak kontrol ve verimliligin son noktasma ula§ilmi§ olan

Metropolis, yava§ yava§ kendi üzerine dönmeye, saldirmaya

ba§lar. Araçsal rasyonatitenin simgesi olarak Rotwang Joh'u,

babasim saf aklin sembolü olarak gören Freder Joh'u sorgu-

lamaya ba§lar. Metropolis samldigi kadar azametli degildir

ve sürekli bir yalaní ya§amaktan ibarettir. Freder'in babasi-

nin idolü ile yer degi§tiren yeni idolü katakomblarda ayin

yapílírken §ahit oldugu §eydir. Nasil Joh Metropolis'i kurar-

ken bu inancí kovmu§sa, saf akhn sembolü de bundan sonra

Freder'in hayatindan kovulmu§tur.

Filmin sonunda totalitarizm ve mitoloji tamamen bir-

birine kari§mi§ ve herkes çilgina dönmü§tür. Freder gördügü

halüsinasyonlarla deli sifatim hak eder hale gelmi§, Joh'u

güc deli etmi§, Rotwang ise tüm Metropolis evrenini yok

etmek isteyen çilgm bir bilim adami haline gelmi§tir. Robot-

Maria yaptigi dansla tüm elitleri çilgina çevirmi§ ve i§çiler

robot-Maria'nin direktifi ile Metropolis'i yok etmeye ba§la-

mi§lardir. i§çilerin bu ta§kinlik anlarinda kendi çocuklarina

ne oldugu ve ne olacagiyla ilgili hiçbir endife duymadiklari

açiktir. Sonuç olarak Adorno ve Horkheimer'in (2010: 273)

de Aydinlanma projesinin vardigi noktayi açiklarken belirt-

tikleri gibi mutlak son, mutlak delilik olmu§tur.

Modem mimari hareketin endüstri devrlmi sonrasi er-
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ken 20. yüzyilm hizla makinele§me olgusuna da dayanarak,

her çagin kendi degerler dizgesini ürettigini savundugu ve

tarihsel birikimi reddederek gelecege yöneldigi önermesi

yaygm bir kanidir. Aydinlanma paradigmasmin içinden geç-

tigi bir tarihsel olgu olarak Modem Mimari hareketin tarih-

sel olani mitoloji olarak degerlendirip, mimariyi tarihten

arindirma projesini devreye soktugunu önerebiliriz.

Modem Mimari hareketin ütopik karakteri Manfredo

Tafuri (1976), Mary McLeod (1987), Jane Jacobs (1992), Hilde

Heynen (2002), Michael Hayes (2009), gibi akademisyenler-

ce olumsuz anlamda ele almmakta, modern mimari hareke-

tin négatif ele§tirisi için bir çiki§ noktasi olarak kullanilmak-

tadir (Coleman, 2010). Bu eleftirilerin büyük bölümünde

payla§ilan dü§ünce modern mimarinin ütopik hedeflerine

ula§tigi anda kendisini gerçekle§tirmi§ ve dolayisiyla hizla

ba§ka bir duruma dönü§mü| oldugu yönündedir

Colquhoun'un (1990:13) da belirttigi gibi gelecege yö-

nelen modernistlerin hedef olarak belirledikleri iki ütopya-

dan biri teknolojidir. Colquhoun Modern Mimari'nin sonu-

nun gelmesinin nedenini bu hedeflerin ba^arilmasi olarak

açikiamaktadir Diger taraftan Colquhoun (1990: 14, 127)

gelenekten kopmanm mümkün olmadigmi belirtmekte ve

mimari modernizm her ne kadar red etse de gelenekle bag-

larini kopartamami§ oldugunu öne sürmektedir. Modern

Mimari'nin "sadece tarih boyunea olu§mu§ dizgeleri anlamli

en kücük parçalara bölerek (i§lev) kullandigmi" dü§ünmek-

tedir Yani Modern Mimari de gelenegin yorumlanmasma

dayanmaktadir

Metropolis filmindeki Modern Mimaride de, kentin

zemin altindaki kotlarda, derinlerde, üzeri örtülmü§ olarak

tarihi olan ve mitolojik olan varligmi sürdürmektedir Yani,

futurist ütopyanin üzerini örttügü §ey, tarihseleiligin kendi-

sidir, tarihsel birikim derinlerde ya§amaktadir.

Sonuç

Metropolis filminin, yirminci yüzyil ba§inda çagm tininin
[Zeitgeist] makineye duyulan hayranlik ve teknolojik iler-
lemenin getirdigi toplumsal düzene §üphe ile yakla§ma
arasmda salindigi görülmektedir Fritz Lang'in ilerlemenin
teknolojik boyutuyla ilgili yorumu olarak Metropolis, bu sü-
recin ileri tarihte bir noktada totaliter bir toplumsal düzene
dönü§ecegi önkabulü üzerine kurulmu§tur, yani kisaca dis-
topik bir karakterdedir Futurist mimarlarm ütopik projeleri

olarak modern mimari ile kurulan baglar ise filmi modern

mimari ütopyasi haline getirmektedir Cünkü Futurist Mimari

Manifesto'da 'makine estetigi'ni yüceltirken de Citta Nuo-

va (yeni Kent) tasarimi sirasmda da Antonio Sant'Elia ütopik

bir gelecek vaad etmektedir Metropolis filmindeki mimari

imajlar hem çagda§i mimarlarm ütopyalarmi canlandirmakta

hem de ayni zamanda bunlara belirsizlik katmaktadir.

Mimaride "makine mantigi" "makine ahlaki'I "makine
estetigi" ve temelde "makinenin ruhu" söylemleri, geçti-
gimiz yüzyilm erken dönemine sanatsal acidan damgasmi
vuran Modern Mimari avant-garde'\n Modern çagm tinine
özgü makine hayranligmi mimari alanda söylemselle§tirme-
si ve mekansalla§tirmasidir Teknoloji temeline dayanan bir
mimariye dogru sanat üretimini öngören bu söylem, ayni
zamanda Modern Mimari hareketin mitik boyutuna da i§a-
ret etmektedir. Yani Modern Mimari bu söylem çerçevesin-
de kendi mitini kurmu§tur. Metropolis filmindeki mimarinin
mitik boyutu ise sadece teknolojik ütopya ile smirli kalmaz,
ayni zamanda modern mimarinin tarihseleiligin reddiyesi ile
kovdugu tüm kadim mitler filme ü§ü§mü§tür Erken Hristi-
yanligm katakomblari, gotik katedraller hatta Babil Kulesi
gibi tarihsel içerik Metropolis filmindeki modern futurist
mimarinin üzerini örttügü, ama derinterde bir yerlerde hat-
ta kentin temellerinde varligmi sürdürmeye devam eden
mitolojidir.

Tüm bu yorumlarin sonucunda, bu çok katmanli filmin
mutlu son kli§esi ile bitmesi, Fritz Lang'in modernitenin ge-
lecegi konusunda hala umut ta§idiginm göstergesi oldugu
gibi, filmin ütopya ile distopya arasmda asili kalmasmin en
önemli nedenlerinden biridir Hatta tam olarak bu nedenle
film toplumsal düzene dair projeksiyonu ile mimari iyim-
serligi arasmda, ütopya ile distopya arasmdakine benzer bir
geritimi ta§imaktadir

Filmden çikarsayabilecegimiz sonuçlardan biri Modern
Mimari'nin en ate§li tarti§malarmm gerçekle§tigi erken yir-
minci yüzyilda bile tarihsel olandan kopamadigi, di§ladigi
mitoloji yani tarihsel birikim ile birlikte e§ zamanli olarak
varligmi sürdürdügüdür. ikinci sonuç ise modern sonrasi
dönemde, 198O'li yillarda Modern Mimari'nin Adorno ve
Horkheimer'in (2010) terminolojisiyle 'mitoloji'ye ya da mi-
mari üslupsal acidan tarihselcilige geriledigidir ki Adorno
ve Horkheimer (2010) bu durumu mutlak delilik olarak ta-
nimlami§lardir.

67



Y E D Í : S A N A T , T A S A R I M V E B Í L Í M D E R G Í S Í

Berrín AKGÜN YÜKSEKLl • Metropolis Fitmi: Aydinianmanm Diyaiektigi, Modernité, Mit ve Modern Mimari

Notlar

1 Bir yönetmen, senarist ve ülm yapimcisi oían Fritz Lang

mimar bir babanin oglu olarak Viyana'da dünyaya gelmi§tir.

Viyana 'da Mimarlik ve Fotograf egitimi alirken dünya turuna

çikmif, ardindan egitimini Paris ve Münih Sanat Akademile-

rinde sürdürmü§tür. Gönüllü olarak katildigi I. Dünya savafinda

yaralandiktan sonra döndügü Viyana'da film senaryolan yazmaya

bajlami^tir Alman UFA stüdyolarinda çali5maya ba§layan Lang

Alman Expresyonist (Diçavurumcu ) slnemasinin yükseli5iyle kisa

sürede bu akimín en önemli yönetmenlerinden biri konumuna

gelmi§tir.

2 19OO'lü yillardan itibaren Almanya'da örnekieri görülmeye

ba§lanan Di§avurumcu Alman Sinemasi Weimar Cumhuriy-

eti dóneminde en parlak dönemini ya§ami§tir Bilinçaltinin bir

yansimasi olarak sürreel bir dünyada geçen hikayelerin, ger-

ceküstü, çizgl ve biçimierin çarpitilmasiyla olu§turulan dekorlar,

keskin i§ik ve gölgeler akimín en önemli biçimsel özellikleridir.

Robert Wiene, Fredrich Wilhelm Murnau, Arthur Von Gerlach,

Paul Leni, Carl Mayer gibi yönetmenler akimin önemli temsil-

cileridir. Alman sinema kuramcisi ve ele5tirmeni Sigfried Kra-

cauer 'Caligari'den Hitler'e adli yapitinda Di§avurumcu Alman

Sinemasi'ni estetik bir hareketten cok kültürel bir hareket olarak

tanimlamakta ve 1. Dünya Sava§i'ndan yenik çikmi§ yorgun Al-

man halkinin bunalimini yansittigini belirtmektedir Kracauer,

1918 tarihli "On Expressionism: Nature and Meaning of a Con-

temporary Movement" adli makalesinde di§avurumculugu "Mo-

dernitenin araçsal akli tarafindan kötele§tirilmi§ insanin çigligi"

olarak tanimlamaktadir Fritz Lang ve Theo von Harbou'nun

Metropolis filminde kurduklari ütopyanin ise endüstrile^me ve

ekonomik rasyonalizasyon tarafindan tahrip edilmi§ toplumu

dönüftürerek, restore etme giri§imi oldugunu belirtmektedir

(Kracauer 1918, Kaes 2009 :186 ve 187'den)

3 Metropolis filminin çekimi Babelsberg stüdyolarinda 1925-

1926 yillari arasinda süren çali§malar sonucunda tamamlanmi§tir.

Filmin mimar olan set tasarimcisi Erich Kettelhut 1921-1922

yillari arasinda Friedrichstrasse istasyonu'nda 'modernizmi

simgeleyecek yapi'nin tasarimi yari§masina katilmi§ ve Mies,

Poelzig ve Scharoun gibi ünlü mimarlarin arasindan bir gökdelen

tasarimi ile siyrilarak birinci olmu§tur. (Kaes, 1993:147)

4 Kaynak belirtilmeyen görseller Metropolis filminden kes-

ilerek kullanitmi§tir.

5 Theodor Adorno (1903-1969) Yahudi asilli bir babanin

oglu olarak Frankfurt'ta dünyaya gelmÍ5, gençlik yillarinda

antisemitizmin Almanya'da neden oldugu olumsuz anilarini

Minima Moralia adli kitabinda toplamiçtir. Hayati ve külliyati

üzerinde büyük etkisi olan antisemitizm ve totaliter devlet

Aydinlanma'nin Diyaiektigi kitabinda da ele§tirilen önemli bir

sorundur. Max Horkheimer (1895-1973)'de ayni biçimde Yahudi

asilli bir babanin ogludur Ayrintili bilgi için bkz. http:/ /plato.

stanford.edu/entries/adorno/ ve http://plato.stanford.edu/

entries/horkheimer/

6 Filippo Tommaso Marinetti 20 Ocak 19O9'da Le Figaro'da

yayinlanan Futurist Manifesto'da makineyi estetik bir nesne

olarak ele ali§larini §öyle açiklar:

"Dünyanin güzelliginin, yeni bir güzellikle daha da zenginle§tigini

açikliyoruz: Bu güzellik, hizin güzelligidir Karoserisini, içine

çektigi havanin etkisi ile patlayacakmi§ görüntüsü veren yilan

benzeri borularin süsledigi bir yari^ arabasi motoru i^itilirken son

derece yüksek bir gürültü çikaran araba, Samothrakeli Nikedan

daha güzeldir Nehirlerin iki yakasini birle§tiren ve güne^

i§iginda biçak gibi parlayan köprülerl, gögü inleten ve serüven-

ler pe5Índe ko5an vapurlari, raylarda, borularla çevrelenmi§ dev

çelik beygirler gibi ko§makta olan geni§ gögüslü lokomotifleri

ve rüzgarda bir bayrak gibi sallanan ve coikulu bir toplulugun

alki§ini andiran pervanesiyle göklerde kayarcasina uçan uçakiari

yüceltmek istiyoruz."

7 Antonio Sant'Elia da pek cok diger futurist sanatçi gibi

gönüllü olarak katildigi I. Dünya Sava§mda hayatini kaybetmi^

ve hiçbir zaman malzeme, konstrüksiyon ve teknoloji ile

bulu5mami§, onlarla test edilmemi§ olan tasarimlari daimi bir

§ekilde ütopik mertebesine yükselmiftir (Banham, 1980:136).

8 "Futurist kenti yaratmali ve yeniden inca etmeliyiz: o her

parçasi dinamik olan, uçsuz bucaksiz, karga§ali, canli ve soylu

bir §antiye gibi olmalidir... Futurist konut ise devasa bir maki-

neye benzemelidir Asansörleri yalnizlik çeken solucanlar gibi

merdiven kovalarinda saklanmamali, artik kullanilmayan mer-

divenler ortadan kalkmali ve asansörler demir ve camdan

yapilma yilanlar gibi bina yüzeylerine tirmanmalidir. Beton, cam

ve demirden yapilmi§, boyanmami§ heykelsiz ev, yalnizca kendi

çizgilerinin ve girinti-çikintilarinin güzetligi ite zenginte§meti,

mekanik yatinligi ile son derece çirkin olmali, yerel yönetim

tasarilarinin öngördügü yükseklik ve geni§likte olmali, karga§a

cehenneminin, yani sokagin yaninda yükselmelidir Sokak ise

artik kapici daireleri ile ayni seviyede bir paspas gibi uzayip git-

mek yerine, birkaç farkli seviyede yeryüzüne inerek, metropol

trafigini üstlenerek metal yaya yotlari ve hizli yürüyen merdiven-

lerle birbirine baglanacaktir." (Futurist Mimari Manifesto, 1914)

9 Kinestetik: harekete dair fiziksel deneyimlerin algi boyutu.
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Ayrintili bilgi için bkz. (Cook 2000) Cook, John, J. (2000) "Ses-

siz Sinemanin Kinetigi: Yirminci Yüzyilm Baflarinda Sinema ve

i-lareket ili§kisi'! Çev. O. C. Çetin. Paralax Görsei Kültür Arçivi

006, http://www.hezarfen.net/paralax/006cooktr.htm.

10 Biyolojide iki farkli türden organizmanm birlikte ya§amasi

anlamma gelen simbiyosis; bu çali§mada modern insanin maki-

neyi biyolojik bir varlik olarak kabul etmesi ve özellikle i. Dünya

Sava§i sirasinda askerlerin siperlerde silahlari ile ortak ya§am

kurmalari ve bütünle§meleri anlammda kullanilmi§tir.

11 Distopya sözcügü ütopyadan türeyen ve ütopyalar ve

ütopyalarm içerdigi anlamlar ile birlikte degerlendirilmesi ger-

eken bir kavrama gönderme yapmaktadir. 'Ütopya' sözcügünün

etimolojisi 1516 yilinda Thomas More tarafmdan Grekçe ou to-

pos yer olmayan ve eu topos iyi yer anlaminda tanimlanmi§tir.

(More, 2001: 142) Yine Grekçeden gelen dis topos kötü yer

anlaminda distopya gôrece yeni bir kavram olarak 19. yüzyilda

1868 yilinda John Stuart Mill tarafmdan tanimlanmi§tir. An-

cak 19. Yüzyildan itibaren distopyalar edebi alanda en az üto-

pyalar kadar geni§ bir külliyat oluçturmujtur. Bu iki sözcük

de etimolojik olarak Grekçede dogrudan 'yer'e dair tanimlar

içermelerine ragmen Batí literatüründeki kullanim biçimleri, za-

mansal anlamlari da katmi§, dolayisiyla bu iki sözcük cografya

disiplininden cok tarih disiplinini ilgilendirir hale gelmi§tir

iHem ütopyalarm hem de distopyalarm gelecek tarihe yönelik

yer tanimlari bilim kurgu karakterinin ve türünün dogmasmm

nedenidir (Milner, 2009: 827). 'Mükemmellik fantazisi' olarak

ütopyalar insanoglunun adii bir duzende ya§amayi hak ettigi

önkabulü üzerine kurulan planlanmiç, ideal toplumsal sistemleri

içermektedir. Modernité ile birlikte görülmeye baçlayan disto-

pyalar ise Aydmlanma pradigmasmm ürünü olan ütopyalarm

totalitarizmine kar§i koyu§tur. Jameson 2005 yilindaki çaliçmasi

'Yarinin Arkeolojileri'nde distopyayi iki farkli yakla§ima bölerek

inceler. Ele^tirel distopya: 'eger bu böyle giderse' anlaminda bir

uyandir 'Anti-ütopya' ise insan dogasmin kötücül yanina vurgu

yaparak 'yakla^makta olan tehlikelere dikkati çekmektedir.

Jameson'a (2005: 198) göre ele|tirel distopya bu bakimdan üt-

opik bir karakterdedir ve ütopyanin négatif akrabasidir.
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