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Amaç: Sanat ve mimarlık arakesitinden bir bakış açısı 
ile mikro-ütopya kavramını ele alan bu çalışmanın amacı, 
“Downsizing” filmi üzerinden yapılan mekânsal okumalarla 
mikro-ütopya kavramının kavramsal ve mekânsal anlamlarını 
genişletmeye çalışmaktır. Yöntem: Çalışma, tüketim toplumu 
ve karşısındaki minimalist yaşam biçimine, ana sanat akımla-
rının ütopyalarına karşı sanatı yeni toplumsallıklar ve alter-
natif sanat üretimleri yaratmanın aracı olarak gören ilişkisel 
estetik kuramı çerçevesinden bakmıştır. Mikro-ütopya kav-
ramının mekânsal izdüşümü, seçilen film aracılığıyla deşifre 
edilmiştir. Mikro-ütopik kent bağlamı tariflenmiş, mekânsal 
yansımaların toplumsal göstergeleri filmden sahneler ve 
senaryodaki alt metinlerden yararlanılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular: Downsizing filmi, birbirinden ideolojik olarak ay-
rıştığı düşünülen ütopya ve mikro-ütopyanın, tüketim toplumu 
karşısında aynı toplumsal sonuçları veren iki kavramdan öteye 
geçemediklerini göstermektedir. Sonuç: Çalışma, alternatif 
mekânsal üretimlerin peşindeki mikro-ütopyaların aslında 
gündelik yaşamda kayda değer bir farklılık yaratamadığı 
gibi minimalizmin de tek başına yeni toplumsal çözümler 
üretmenin bir aracı olamayacağına dair eleştirimizi tartışmaya 
açmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, İlişkisel Estetik, Mikro-ütopya, 
Minimalizm, Sinema ve Mimarlık, Downsizing

Öz: 1960’lı yıllarda tüketim toplumu yükselişe geçerken, 
minimalist yaşam biçimi de toplumun bir kesimince benim-
senmeye başlamıştır. Çalışma, tüketim toplumunun tüketim-
gösteriş-lüks eğilimi karşısındaki minimalistleşme eğilimi ile 
ana sanat akımlarının oluşturduğu ütopya içerisindeki mikro-
ütopyalar arasında bir ilişki kurulabileceğini iddia etmektedir. 
Abstract: Within this study, we claim that a relationship can 
be established between the tendency to minimalization, which 
stands against the tendency to the consumption-display-luxu-
ry, and the micro-utopias that are developed as a reaction to 
the utopia of mainstream art. Aim: In this study we recon-
sidered the concept of micro-utopia and aim to extend the 
conceptual and spatial meanings of it through the analysis of 
the film “Downsizing”. Method: We focused on the minimal-
ist lifestyle within the framework of the relational aesthetic 
theory, which looks at art as a tool to create new possibilities 
through alternative art productions against the utopias of the 
main art movements. The concept of micro-utopia has been 
deciphered through the selected film. Not only the micro-
utopian urban context is described, but also the social mani-
festations of spatial reflections are analyzed. Findings: The 
analyzes show us that utopia and micro-utopia give the same 
social results in the consumer society. Results: With this study 
we argue that micro-utopias cannot produce a significant dif-
ference in everyday life likewise minimalism cannot be the 
tool for producing new social solutions on its own.
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GİRİŞ 

21. yüzyıl, küreselleşmenin, kapitalizmin ve 
toplumsal yaşamda değişen sosyo-kültürel 
dinamiklerin etkisiyle tüketim alışkanlıkla-
rının farklı bir boyut kazandığı ve gündelik 
yaşam pratikleri üzerinde etkilerinin görüldü-
ğü bir süreci işaret etmektedir. Endüstrileşme 
ile başlayan tüketim alışkanlıkları ve tüketim 
toplumundaki lüks eğilimi, toplumsal ilişki-
lerin ve gündelik yaşamın sahip olunan tüm 
varlık ve değerlerinin sosyal açıdan bir gös-
teriş unsuru haline gelmesine yol açmaktadır. 

Tüketim toplumunun modern anlamda yük-
selişi 1960’lı yıllarda yaşanmaktadır. Bu 
dönemde tüketime karşı, sanatta sadeliği ve 
yalınlaşmayı savunan bir akım olarak ortaya 
çıkan minimalizmden etkilenen bir yaşam bi-
çimi de benimsenmeye başlanmıştır. Yaygın 
tüketim alışkanlıklarının giderek toplumsal 
yapıyı parçalamaya başladığı 1990’lı yıllarda 
mikro-ütopya kavramı geliştirilmiş ve tüke-
timden minimalistleşmeye, bir ütopya olarak 
benimsenen modern sanattan mikro-ütopya-
lara geçiş ile birlikte yeni toplumsal pratikler 
kendini göstermeye başlamıştır. Yeni toplum-
sallıklar üretmenin bir aracı ve sosyal ilişki-
ler bütünü olarak planlanan mikro-ütopyalar, 
alternatif sanat üretimlerini formel açıdan 
somutlaştırarak mimarlığa taşımıştır. Mikro-
ütopya kavramının sınırları, yaratıcısı olan 
sanat teorisyeni ve küratör Nicolas Bourriaud 
(2005: 137-138)’un sanat yapıtları aracılığıy-

la yeni toplumsallıklar ve yeni ilişki biçimleri 
oluşturmak üzere geliştirdiği ilişkisel estetik 
kuramından yola çıkılarak çizilmektedir. Ana 
akıma alternatif bir sanatsal paylaşım üreten 
topluluklar ve onların üretim biçimlerini işa-
ret eden mikro-ütopya kavramı, modern ütop-
yalardan farklı olarak geleceğe değil bugüne 
ve bugünün toplumsal ilişkilerinin geliştiril-
mesine yönelik olup, ulaşılabilir ve derin bağ-
lamlar içeren entelektüel bir üretim biçimini 
temsil etmektedir (Wood, 2007: 226).

AMAÇ

Bu çalışma, sanat ve mimarlık arakesitinden 
bir bakış açısı ile mikro-ütopya kavramını 
yeniden ele almakta, kavramsal ve mekânsal 
açılımlarını genişletmeye çalışmaktadır. Ça-
lışmada araştırma nesnesi olarak mikro-ütop-
yanın sine-mekânsal yansımalarının görüldü-
ğü, Alexander Payne’nin 2017 tarihli Downsi-
zing filmi seçilmiştir. Downsizing filmindeki 
somut “küçülme” mantığı ve filmde kurgula-
nan minimalist yaşamın mekânsal yansıma-
larını tüketim toplumu ve mikro-ütopyalara 
ilişkin literatürden yararlanarak yorumlayan 
bu çalışma, seçilen film üzerinden minima-
lizm ve mikro-ütopyalar arasındaki ilişkiyi 
incelemeyi amaçlamaktadır.

KAPSAM

Kuramsal arka planla vurgulanan ve günü-
müzde de sosyal açıdan benimsenen ‘mini-
malistleşme’ ideali, Downsizing filminde aşı-
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rı tüketimden ötürü dünyanın sonunun geldi-
ği ve buna çözüm olarak daha az tüketme fa-
kat öte yandan daha fazla sermaye birikimini 
sağlama hedefiyle gerçekleştirilen fiziksel bir 
‘minyatürleşme’ hareketi olarak karşılık bul-
maktadır. Film, tüketim toplumunun geldiği 
durumu bir mikro-ütopya fantezisi olarak 
canlandırmakta ve değişmesi beklenen ancak 
aslında değişmeyen birtakım toplumsal dina-
mikleri ya da tüketim alışkanlıklarını filmde 
kurgulanan ‘bilimsel’ altyapıdan destek ala-
rak eleştirmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Kuramsal çerçevede bu çalışma, sanat teo-
risinde sanat kuramcısı ve küratör Nicolas 
Bourriaud’un geliştirdiği ilişkisel estetik ku-
ramından taşınan “mikro-ütopya” kavramını 
merkeze almaktadır. Tüketim toplumundaki 
gösteriş ve lüks eğiliminin arka planı çapraz 

okumalarla açıklanmakta ve tüketime karşı 
bir tavır olarak benimsenen minimalistleş-
me eğilimi, minimalizm akımıyla ilişkilen-
dirildikten sonra ilişkisel estetik kuramıyla 
geliştirilen mikro-ütopyalar, toplumsallıklar 
üretmenin bir aracı olarak tanımlanmaktadır. 
Çalışmada Downsizing filmi, mikro-ütop-
ya düşüncesinin mekânsal izdüşümlerini 
tariflemek amacıyla araştırma nesnesi ola-
rak belirlenmiştir. Filmdeki somut küçülme 
mantığı, günümüzdeki minimalistleşme eği-
limi ile ilişkilendirilirken, kentsel bağlam ve 
mekânsal yansımalar mikro-ütopya göster-
geleri olarak yorumlanmıştır. ‘Kent – çeper 
– sınır – getto’ başlığı altında toplumsal ya-
pıdaki ayrışma ve eşitsizliklere vurgu yapıl-
mış ve mikro-yaşam kurgusundaki mekânsal 
yansımaların toplumsal göstergeleri filmden 
sahneler ve senaryodaki alt metinlerden ya-
rarlanılarak analiz edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışmaya Ait Akış Şeması
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Yapılan çalışmada ‘Sanatsal bağlamda al-
ternatifler üreten mikro-ütopyalar kentsel ve 
mekânsal bağlamda nasıl alternatifler üre-
tebilirler?’ sorusuna odaklanılmaktadır. Bir 
anti-tez olarak mikro-ütopyaların arkasındaki 
ideal yaşam düşüncesinin gerçekçi olmadı-
ğına dair çıkarımlar, Downsizing filmindeki 
mekânsal ilişkiler üzerinden aktarılmaya ça-
lışılmaktadır.    

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Bu çalışma, tüketim toplumundaki tüketim-
gösteriş-lüks eğiliminin karşısında toplumun 
belirli bir kesimince benimsenen ve tüketimi 
eleştirerek bireylerin kendini para harcayarak 
değil sosyal açıdan zenginleştirmesi gerekti-
ğini savunan minimalistleşme eğilimi (mini-
malizm) ile ana sanat akımlarının oluşturdu-
ğu ütopya içerisinde üretilen mikro-ütopyalar 
arasında bir ilişki kurulabileceğini iddia et-
mektedir. 1960’lı yıllarda hem toplumsal ya-
şamda hem de sanatta sadeleşme itkisi ile sa-
natta minimalizm yükselirken, toplumsal ya-
şamda benzer bir şekilde tüketime karşı mini-
malist yaşam biçimi ortaya çıkmıştır. 1990’lı 
yıllarda ise mikro-ütopya, ana sanat akımla-
rına karşı, sanat üretiminde ve paylaşımında 
sadeleşme eğilimi ile kendini göstermiştir. 
Dolayısıyla, benzer koşullardan etkilenerek 
benzer kırılma noktaları yaşamaları, benzer 
sosyal ve toplumsal dinamiklerden etkilene-

rek benzer biçimde gelişim göstermeleri ve 
yine aynı dönemde birbirlerini etkileyerek 
mevcut toplumsal sorunlara sanat ve mimar-
lık disiplinlerini bir araya getirecek çözümler 
üretmeleri sebebiyle bu ilişki kurulabilmiştir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Tüketim Toplumuna ‘Mikro-ütopya’ Kav-
ramı Üzerinden Bakmak

18. yüzyılda Sanayi Devrimi’ne paralel ola-
rak sanayi kapitalizmiyle birlikte işçi sınıfı-
nın ortaya çıkışı ve üretimin desteklenmesi, 
üretim ve tüketim arasında karşılıklı ilişkiye 
dayanan yeni bir sistemin gelişimini tetikle-
miştir. Karl Marx (2003: 77-79), toplumdaki 
tüm ilişkilerin paraya dayalı olduğu bu siste-
mi ‘meta fetişizmi’ ile ilişkilendirmektedir. 
Nesneye duyulan tutku, sosyal ilişkilerin de-
ğişmesine, değiş-tokuş sisteminin gelişme-
sine, parçadan ziyade bütüne ilişkin bir arzu 
oluşmasına, görünüşte tüm insanların ve tüm 
ilişkilerin aynılaşmasına yol açmaktadır. 

Thorstein Veblen nesnelerle olan ilişkiyi, top-
lumdaki tüketim eğilimi ve bu durumun bi-
reyler arasındaki yansımasından yararlanarak 
tarif etmekte ve bu yaklaşımını,  ‘The Theory 
of The Leisure Class (1899)’ (Aylak Sınıfı 
Teorisi) adlı eserinde açıklamaktadır. Tüke-
timin hayatta kalma boyutundan öte oluşunu 
toplumsal bir problem olarak ele alan ve te-
mel amacının hiçbir zaman yalnızca gerçek 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmadı-
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ğını savunan Veblen (2007: 112-116)’e göre, 
zenginlik ve aşırı harcama ile gelen israf, top-
lumun hemen her kesiminde taklit edilir hale 
gelmiştir. Veblen, kişinin kişisel değer siste-
mine göre bir başarı sağlaması ya da bir güç 
edinmesi ve bunu toplum önünde teşhir etme-
si davranışına “gösterişçi tüketim” adını ver-
mektedir. Bireyleri, ekonomik durumları ve 
sosyal sınıflarından bağımsız olarak rekabet 
ortamına sokan bu durum, tüketim rekabetini 
tetiklemekte ve kapitalist sistemin getirdiği 
sonu gelmez bir kısır döngü yaratmaktadır 
(Veblen, 2007: 152). Artık tüketimde belir-
leyici rolü “ihtiyaçlar” değil “statüsel değer 
kazanma arzusu” oynamaktadır. Tüketici 
gruplarının belirlenmesi çeşitli demografik 
değişkenlere (yaş, cinsiyet vb.) bağlı değildir. 
Yaşam tarzlarına göre belirlenen gruplar ara-
sında, aranılan malların niteliğine bağlı ola-
rak toplumsal ayrımcılık oluşmaktadır (Ba-
udrillard, 2021: 68).

Pierre Bourdieu, bireysel sermayelerinin bo-
yutuyla orantılı olarak güçlerini kullanan ve 
yalnızca ekonomik olarak değil, sembolik 
olarak da satın alınan ürünlerle toplumsal 
değer kazanmayı hedefleyen sosyal grupla-
rın yol açtığı sınıfsal ayrıma ve sahip olunan 
veya olunması beklenen kültürel sermayeye 
dikkat çekmektedir (Bourdieu, 1986: 19-20). 
Bu düşünceye göre; toplum, bir makro uzam 
ve içerisinde soyut-somut mikro alanlardan 
oluşmaktadır. Bu sosyal uzamda çeşitli form-

larla kendisini gösteren sermayenin sosyal, 
kültürel ve sembolik boyutları bulunmakta, 
bireylerin tercihlerini habitusları oluşturmak-
tadır (Bourdieu, 1996: 11-16). 

Guy Debord’un gösteriş halini tariflediği 
‘La Société du spectacle (1967)’ (Gösteri 
Toplumu)’na göre gösteri toplumunda nes-
nelerle olan ilişkinin ticarileşmesiyle birlikte 
“var olmak”tan “sahip olma”ya geçen bariz 
bir bayağılaşma görülmeye başlamış (Debord, 
1996: 17), kültürel bir olgu haline gelen tüke-
tim, Ritzer (1999: 13)’in tanımladığı tüketim 
mabedlerinin (cathedral of consumption) de 
yaygınlaşmasıyla birlikte zorunlu ihtiyaçlara 
yönelik olmaktan çıkmıştır. Bir anlamda bi-
reylerin boş zamanlarının çokluğu ile ilişki-
lendirilebilen gösteriş eğilimi, sahip olunan 
varlıkların kamuya sergilenmesi olarak kar-
şılık bulmuştur. Kitlesel tüketimin 1960’lı 
yıllarda modern anlamda yükselişi, 1920’li 
yıllarda kitlesel üretimin yaygınlaşmasına 
neden olan fordist üretim sisteminin gelişimi 
ve kapitalist ilişkilerin üstünlük kazanmasına 
bağlı olarak tüketim tarzlarının aynılaşması 
ile ilişkilendirilmektedir (Adorno, 2011: 47). 
Tüketim, bir kültür yaratmakta ve topluma 
her şeyi içine alan bir eşdeğerlik sunmaktadır 
(Güleç, 2019: 70). Günümüzde kültür endüst-
risi denilen sistemin çerçevesini seri üretimle 
her şeyin aynılaşması ve standartlaşması üze-
rinden çizen Theodor Adorno (2011: 54)’ya 
göre tüketim nesnesinin tüketici tarafından 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:609 K:849
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

198

tercih edilmesini nesneye atfedilen değer 
farklılığı belirlemektedir. Belirlenen değer 
farklarının, gerçek farklarla ve ortaya çıkan 
ürünün anlamıyla hiçbir ilintisi bulunmamak-
ta, bu durum kültür tekelinin hedefi temelde 
merkezi bir denetim sağlamak için nesnel bir 
toplumsal eğilim ve ayrıntılardan arındırılmış 
bir bütünsellikle tüketicileri bütçeye göre sı-
nıflandırma çabası ile açıklanmaktadır. 

Kentsel kültürde, kent merkezlerindeki ya-
lıtılmış konut dairelerine çekilen kullanıcı-
ların yaşam alanlarını homojen bir biçimde 
düzenli komplekslere dönüşen hücreler oluş-
turmaktadır. Kısıtlı üretimden limitsiz bir tü-
ketime ve bazen aşırı tüketime geçişin, gelir 
dağılımında, tüketim kalıplarında ve kent ya-
şamında yol açtığı ayrışma ve eşitsizlikler ile 
artan sosyal sınıf kutuplaşmalarını gündelik 
hayatta üretim, tüketim ve boş zaman ilişki-
si üzerinden ele alan Henri Lefebvre (2007: 
90)’ye göre burjuva kesim, merkezdeki çe-
kirdeklere yerleşmek için kent dışındaki lüks 
yaşamlarını terk etmektedir. Ayrıcalıklıların 
değerli mülkü durumundaki kent ve kentsel 
mekânlar, tüketime anlam veren üstün bir tü-
ketim malı haline gelmiştir. Öte yandan, özel 
alanda yaşamın benzer konutlara hapsedil-
mesi ve kamusal alanda bir sistemin parçası 
durumundaki bireylerin birer üretici olarak 
çalışma koşullarının edilgen biçimde düzen-
lenmesiyle boş zamanın kontrol edilmesi 
durumları, kitle toplumunu kendi içerisinde 
özdeş tutan tekel koşullarının varlığını işa-

ret etmektedir. Örgütlenen gündelik hayat, 
üretim-tüketim-üretim şeklinde süren kapalı 
bir devre halini almıştır. Çalışma hayatında 
insanlar üretime, boş zamanda ise tüketime 
teşvik edilmektedir. Kapitalist koşullarda ça-
lışmanın uzantısı durumundaki boş zaman ve 
eğlence için tüketimin toplumsal bir gereklilik 
haline gelmesi, beraberinde yeni bir tüketimi 
getirmektedir. Kitleler boş zamanlarında ha-
yatları boyunca gerçekleştirdikleri tüketimin 
bedelini ödeme ya da alım gücüne ulaşma 
hedefiyle daha çok çalışmaktadır (Lefebvre, 
2010: 34-48). Lefevbre, eğer gündelik zaman 
kullanımı çalışmaya ayrılan zorunlu zaman, 
eğlenceye ayrılan serbest zaman, iş dışındaki 
diğer faaliyetlere ayrılan zoraki zaman şek-
linde üç kategoriye ayrılırsa, zoraki zamanın 
boş zamandan daha yüksek bir hızla arttığını 
ileri sürmektedir. Boş zaman hemen herkes 
için gündelik olandan anlık bir kopuş anlamı-
na gelmektedir (Lefebvre, 2007: 65-66). 

Küreselleşme süreci, kapitalist tüketim kül-
türünün toplumsal pratiklere yerleşimini hız-
landırmış ve özellikle 1980’li yıllardan son-
ra tüketim arzusuna hizmet eden ‘meta’nın 
üretimine yönelik yeni arayışlar başlamıştır. 
Toplumsal değerleri hızla dönüştüren, günde-
lik yaşama yeni anlamlar kazandıran (Sözen 
ve Akalın, 2019: 464) ve neo-liberalizmin 
de etkisiyle yaygınlaşan küreselleşmiş tüke-
tim kalıpları, ‘lüks’ olarak nitelendirilen ve 
Debord’un gösteri toplumunda altı çizilen 
yaşam biçiminin temelini oluşturmuştur. Jean 
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Baudrillard (2021: 62-63)’a göre, geçmişte 
eşit ölçüde erişim özgürlüğüne sahip olan 
mallar, sadece ayrıcalıklıların erişebildiği 
lüks göstergeleri haline gelmiştir. Tüketim, 
gündelik yaşamda nesnelerin/göstergelerin 
statü yansıması olarak düzenlendiği toplum-
sal sınıflandırma ve farklılaşmanın aracı ola-
rak benimsenmiştir. Toplumsal pratiklerde 
kıtlıktan üretkenliğin ve tüketimciliğin uyum-
lu eşitliği olarak anlaşılan bolluğa geçiş ile 
birlikte tüm arzular, projeler, istekler, tutku-
lar ve ilişkiler, satılabilmek ve tüketilebilmek 
için nesneleştirilmiş, tüketim toplumu var 
olmak için nesnelerine ve onları yok etmeye 
ihtiyaç duymuştur. ‘Sahte ihtiyaçlar’ yaratan 
tüketim ideolojisinde toplum giderek yaban-
cılaşmakta ya da asimile olmakta, insani iliş-
kiler yerini nesnelerle ilişkiye bırakmaktadır. 
Bu yeni sistemde ihtiyaçlar dünyasının yerini, 
toplumsal değerler ve sınıflandırmalar düzeni 
almıştır. Gerçek ihtiyaçlarla sahte ihtiyaçlar 
arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim 
toplumunda birey, tüketim mallarını satın 
almanın ve bunları sergilemenin toplumsal 
bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır. Bu 
durum, bir toplumsal farklılaşma mantığını 
işaret eder. İhtiyaç artık bir nesneye duyulan 
ihtiyaçtan çok, farklılaşma aracıdır (Baudril-
lard, 2021: 67-70). Baudrillard (2011: 44-45) 
toplumsal yapıdaki bu değişimi, tüketim top-
lumunun yükselişi ile post modern toplumda 
bireyin ve toplulukların işlevini değiştiren, 
küresel dünyanın yarattığı olumsuz sinerjinin 

kaynağı olarak görülen, bireyleri daima yük-
sek bir olumsuzlukla uyararak umutsuzluğu 
ve kötümserliği insan doğasının bir parçasına 
dönüştüren hiper-yabancılaşma durumu ile 
ilişkilendirmektedir. Kapitalist tüketim kültü-
rünün yarattığı yeni dünya düzeninde birey, 
gündelik ve olağan olanı bütünüyle kendisi 
için ve kendisine göre yeniden inşa ettiği bir 
simülasyon içerisinde yaşamakta, toplumsal 
bütünlükten uzaklaşmaktadır. 

1990’lı yıllar, bireyin görünür olmak, sosyal 
bütün içerisindeki yerini belirlemek ve fark-
lılaşmak için tüketimi bir araç olarak kullan-
ması fakat giderek bütünden ayrışması sonu-
cunda toplumsal yapının tüketim lehine çö-
zülmeye başladığı bir döneme işaret etmek-
tedir. 1990’lardan itibaren giderek artan tüke-
tim eğilimi, ekonomik ve çevresel krizlerden 
çokça etkilenmektedir. Buna paralel olarak, 
tüketim eğilimine karşı ‘minimalistleşen, ya-
lınlaşılan, küçülen, tüketimi azaltan, doğaya 
dönen’ bir tavırla insanları bireysel serma-
yelerini daha bilinçli olarak değerlendirme 
ve kişisel tercihleri doğrultusunda mevcut 
kaynakları ve doğayı ‘daha az yok etme’ye 
yönlendiren bir tavır olarak minimalist ya-
şam tarzı da toplumsal yaşamda da kendini 
göstermektedir (Ünal, 2021: 1594). Minima-
list yaşam tarzının kökeni, bir yandan kitlesel 
tüketim alışkanlıkları yaygınlaşırken, diğer 
yandan aşırı tüketim, gösteriş ve lükse karşı 
minimalist bir tavır benimseyen toplulukların 
da gelişmeye başladığı 1960’lı yıllara dayan-
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maktadır. 1960’lı yıllarda öncelikle bir sanat 
akımı olarak ortaya çıkan minimalizm, sanat-
çıları sanatta ve modernizmde yeni arayışlara 
yönlendirmiştir. Brian O’Doherty’nin 1970’li 
yıllarda tanımladığı “Beyaz Küp” kavramı ile 
birlikte herhangi bir nesne minimalist karak-
terdeki ‘ideal’ galeri mekânı içerisinde sanat 
eseri statüsü kazanmaya ve mimari mekânlar 
sanata dâhil edilmeye başlamıştır. 1990’lı 
yıllara gelindiğinde, anılara, düşlemelere, 
geçmişe-geleceğe yönelik ütopik kurgula-
maları barındıran küçük ölçekli yeni bağlam-
lar keşfedilmeye başlamıştır (Barlas, 2019: 
4). Sanat üretimleri, ürünle, nesneyle ya da 
yaratılan bağlamla iletişime girecek mikro 
topluluk dikkate alarak gerçekleştirilmekte 
ve böylelikle kullanıcı ya da izleyici sanat-
sal eyleme dâhil olmakta, artık sanat nesne-
si olmanın ötesinde ilişkisel ve dinamik bir 
yapıya dönüşmektedir (Barlas, 2019: 50-51). 
Bourriaud’un sanatta ilişkisel estetik kuramı 
ile başlayan ve 1960’ların ana sanat akımları-
nın çizdiği ütopyaların ürettiği yeni ve yaratı-
cı bir alternatif olarak 1990’lı yıllarda gelişti-
rilen mikro-ütopyaları minimalist yaşam tarzı 
ile ilişkilendirmek mümkündür. 

Bourriaud’un 1990’lı yıllarda üretilen sana-
tı ve sanat uygulamalarını nitelendirmek ve 
eleştirmek üzere geliştirdiği ilişkisel estetik, 
“bir kökenin ve bir yönelimin ilanına işaret 
eden bir sanat kuramı değil, bir form kuramı 
kurar.” (Bourriaud, 2005: 29). Bourriaud’a 
göre 1990’lar sanatının kuramsal arka planı-

nı insan etkileşimleri ve bunların toplumsal 
bağlamı oluşturmaktadır (Bourriaud, 2005: 
72). İlişkisel sanat, bireysel tüketimin özel-
leştirilmiş mekânında değil, toplu halde or-
taya konan karşılaşmalarla üretilmekte, yeni 
toplumsallıklar ve toplumsallık anlarının 
peşinde olan genel bir eğilimin ürünü haline 
gelmektedir (Bourriaud, 2005: 53). Yeni bir 
toplumsallık arayışında, insanlar arası ilişki-
lerin zayıflaması durumu etken olmuştur. Ze-
delenen toplumsal koşullar karşısında gelişen 
toplumsal ihtiyaçlar, sanatçıları ilişkisel form 
yaratımına yönlendirmiştir. Bourriaud, genel-
likle bir içeriğin karşıtı olan bir sınır olarak 
tanımlanan formu, fiziksel bir sınır olmanın 
ötesinde sosyal ilişkiler kuran kalıcı bir kar-
şılaşma olarak nitelendirmektedir. Formun 
ancak insanlar arasında karşılıklı ve geçirgen 
ilişkilerin üretimiyle gerçek varlığına kavu-
şabileceğini ileri sürmektedir (Bourriaud, 
2005: 29-30). Bu bağlamda incelenebilecek 
ilişkisel yapıtlar, toplumsallık üreten sayı-
sız taraf arasındaki bir tartışmanın temsilini 
oluşturmakta, modernizmin bilinçli bir bi-
çimde yarattığı çatışmalar ve bölünmelerin 
aksine, uzlaşmalar, ilişkiler ve var olmalarla 
şekillenmektedir. “Hiç kimse yeryüzünde bir 
altın çağ kurmaya çalışmamakta, daha adil 
toplumsal ilişkiler, çoğul ve verimli varoluş 
kombinasyonlarına zemin hazırlayan yaşam 
biçimleri yaratabilmek esas alınmaktadır” 
(Bourriaud, 2005: 74). 
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İlişkisel sanat yapıtlarını “mikro-ütopya” ola-
rak niteleyen Bourriaud’a göre, “Toplumsal 
ütopyalar ve devrimci umutlar yerlerini gün-
delik mikro-ütopyalara ve öykünmeci strateji-
lere bırakmıştır.” (Bourriaud, 2005: 50). Ger-
çek veya düşsel bir mekânda, ideal bir toplum 
yaşantısı kurgulama çabasının karşılığı ola-
rak tanımlanan ütopyaların sınırlarını birey, 
toplum ve mevcut toplum yaşamı arasındaki 
ilişki belirlemektedir. Ütopyalar, kentsel sis-
tem içerisindeki düzeni, kent yaşamının be-
raberinde getirdiği olumsuzluklardan sıyırıp, 
tüm olumlu yönleriyle öne çıkarmayı ilke 
edinirken (Barlas, 2019: 53); mikro-ütop-
yalar, ütopik gerçeklikler kurmak yerine bir 
nesne üzerinden somut alanlar inşa etmeye 
çalışmakta ve bu yönüyle 20. yüzyıl ütopya-
larından ayrılmaktadırlar. Bourriaud’un “sos-
yal bütünün içinde açılmış aralıklar” olarak 
tanımladığı bu kavram, daha iyi yaşam koşul-
larının mümkün olabileceğini düşündürecek 
mekânsal kurgularla, “içinde iş ve boş zaman 
bağlamlarının tersine döneceği, herkesin 
ötekilerle temas kurabileceği, bir arada bu-
lunmanın ve paylaşımın tekrar öğrenileceği, 
mesleki ilişkilerin şenlikli kutlamalara konu 
olacağı, insanların, işlerinin görüntüsüyle 
sürekli temas halinde olacağı ekonomi-dün-
yalar” (Bourriaud, 2005: 113) yaratmanın 
peşindedir. Mikro-ütopik mekânlar, bireyin 
geleceğe ve gerçeğe ilişkin arayışında, düş-
lenen ideal yaşamının zihinsel imgeleriyle 

üretilmiş gerçek ve sınırlı mekanlardır. Bazen 
kent yaşamının gereksiz tüm dinamiklerin-
den, karmaşasından ve gürültüsünden arındı-
rılmış bir kaçış mekânı, bazen ise bireyin tek 
başına egemen olduğu bir sığınak biçiminde 
karşımıza çıkmaktadırlar (Barlas, 2019: 57-
58).

BULGULAR

Tüketim Toplumu ve Bir Mikro-ütopya 
Yansıması Olarak ‘Downsizing’ Filmi

“Küçükler, mükemmel donanımlı kapalı site-
lerde (örümcek ağı gibi) minyatür topluluk-
larda lüks ve ayrıcalık içinde yaşarlar.”1

Payne, fantezi türündeki ilk filmi olan 
Downsizing’i kavramsal olarak topluluk, 
sosyal bilinç ve ekonomik çaresizlik gibi pek 
çok konu ile ilişkilendirmekte ve filmin yara-
tımında “Ya sıradan insanlar maddi kazanç 
elde etmek için kendilerini Bayan Pepperpot 
oranlarına kalıcı olarak küçültebilselerdi?”2 
önermesinden yola çıkmaktadır. Bu önerme, 
mikro-ütopya kavramı ile ilişkilendirdiği-
miz filmdeki kurgusal anlatının ‘küçülme 
davranışı / deneyimi’ ile boyut kazandığını 
ve küçülmenin mikro-ütopik kent yaşamına 
ulaşmanın bir aracı olarak yorumlandığını 
göstermektedir.  

1 https://www.theguardian.com/film/2018/jan/28/
downsizing-review-little-point

2 https://www.theguardian.com/film/2017/dec/18/
downsizing-satire-alexander-payne
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Sinema ve edebiyatta kurgusal anlatıyı güç-
lendirme ve karakterlerle ilişkilendirerek im-
geleştirmede başvurulan mitolojik bir sembol 
olarak ‘küçülme’, sanat yoluyla daima yeni-
den yaratılmaktadır. Yaratım süreci, küçül-
menin sembolik anlamları ve sosyal-kültürel 
göstergeleri üzerine düşünmeye izin vermek-
tedir (Tüysüz, 2019: 325-329). Bu anlamda 
Downsizing filminde aşırı tüketim sebebiyle 
dünyanın sonunun geldiği iddiası karşısında 
bilim insanları tarafından tasarlanan fiziksel 
‘minyatürleşme’ programını kabul ederek 
‘beş inç’ boyutuna fiziksel olarak küçülen 
gönüllülerin deneyimlerini Alf Prøysen’in 
yarattığı ‘Bayan Pepperpot’ (1956) kurgu-
sal karakterinin hikâyesiyle ilişkilendirmek 
mümkündür. Pepperpot, bazen bir biberlik 
kadar küçülmekte, tüm hayvanları anlama 
ve konuşma yeteneği kazanması sayesinde 
içinde bulunduğu zor durumlarla başa çı-
kabilmektedir. Bir “modern zaman Lilliput 
benzetmesi”3 olarak düşünülen filmde ide-
al bir yaşam sürme vaadi sunan New Mexi-
co’daki Leisureland mikro-kenti, Jonathan 
Swift’in ‘Gülliver’in Gezileri’ (1726) roma-
nında bahsi geçen iki kurgusal ada ülkesi ile 
benzerlik göstermektedir. Birbirinden bir ka-
nalla ayrılan Lilliput ve Blefuscu adalarında 
sıradan insanların boyunun on ikide biri olan 
minik insanlar yaşamaktadır. ‘Alice Harikalar 

3  https://www.theguardian.com/film/2017/aug/30/
downsizing-review-alexander-payne-matt-damon-
venice-film-festival-2017

Diyarında’ (1865) hikâyesindeki fiziksel ola-
rak büyüme ve küçülme, karanlık bir delikten 
geçişle başka bir diyara ulaşma gibi simgesel 
unsurlar ise, çalışmanın devamında öğrene-
ceğiniz gibi Downsizing filminde kent dışına 
itilen gettoya duvardaki bir delikle geçme du-
rumunu çağrıştırmaktadır.

Filmin açılış sekansında minyatürleşmenin 
keşfi ile ilgili bilimsel süreç ve minyatür-
leşme düşüncesinin gerekliliği kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. Ekonomik ve iklimsel kriz-
ler, ekolojik ve biyolojik dengenin bozulma-
sı gibi küresel etkenlerle ‘gerçek’ dünyadaki 
gündelik yaşamda bireylerin çalışma şartları 
ve boş zamanlarının eksikliği, yaşam kalite-
lerinin yetersizliği, özgürlük alanlarının ve 
ekonomik özgürlüklerinin kısıtlılığı, giderek 
artan toplumsal sorumlulukları gibi olum-
suz yaşam koşullarına vurgu yapılmakta ve 
minyatürleşme ile ulaşılabilecek ideal yaşa-
mın mikro-ütopik bir kentte mümkün olabi-
leceği anlatılmaktadır. Tanımlı bir alanda, 
tek bir örtü altında yaratılan ve ismiyle bile 
programın güvenilirliğini arttırmayı başaran 
‘Leisure’land –‘boş zaman’ diyarı-, kentsel 
yaşamın giderek belirginleştirdiği mekân, 
zaman, temiz hava, yeşillik, su, sessizlik 
gibi pek çok kıtlığa karşı özgür ve idealize 
edilmiş yeni bir yaşam modeli sunmaktadır. 
Leisureland’in ilk kez görülebildiği sekansta 
mikro-kenti kafesleyen örtü dikkat çekicidir 
(Şekil 2). 
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Şekil 2. Solda Leisureland’in Girişi, Sağda Elektrik Direklerinin Gökyüzünü Esnetmesi (Payne, 2017)

Minyatürleşmenin komuta merkezinde ger-
çekleştirilen halka açık toplantı sırasında 
programın yaratıcısı Dr. Tony Tale’in Lei-
sureland’deki yaşamı tanıtan konuşmasında 
aşağıdaki ifadelerle beklentilere yanıt veril-
mektedir.

“İlk iş, mükemmel bir yer bulmaktı - kışın çok 
soğuk değil, yazın çok sıcak değil. Deprem 
yok, hortum yok, kasırga yok. Ve sinir bozucu 
sivrisinekler yok. Evet, her şey yolunda ol-
malıydı. Aramamız bizi New Mexico’daki on 
mil karelik ideal noktaya getirdi. Daha son-
ra, dünyanın dört bir yanından en iyi şehir 
plancıları, mimarlar ve mühendislerden olu-
şan bir ekip topladım ve basit bir soruyu ya-
nıtladım, ‘Dünyanın şimdiye kadar bildiği en 
verimli ve yenilikçi şehri nasıl tasarlayabili-
riz?’. Her konut bir rüya evi, herkesin ulaşa-
bileceği gerçek bir mülk olacak. Toplu taşıma 
ücretsiz ve verimli olacak. Sokaklar temiz ve 
düzenli olacak, mağazalara, okullara, park-
lara, sağlık hizmetlerine ve tabii ki hayal ede-
bileceğiniz tüm eğlence ve eğlenceye kolay 
erişim sağlayacak. Her mahalle, sakinlerimi-
zin ilgi alanlarını, farklı yaşam tarzlarını ve 

hobilerini vurgulayacak. Ancak Leisureland’i 
tasarlamaya ne kadar özen gösterirsek gös-
terelim, topluluğumuzu bu kadar özel yapan 
gerçek insanlardır.”4

Tanıtım toplantısında bir süredir bireylerin 
sosyal çevrelerince tartışılmakta olan min-
yatürleşme programı ile tanışmaları, top-
lumsal bir bilinç dönüşümü yaşatmaktadır. 
Minyatürleşmeye karşı olan oluşan bilinç, iki 
toplumsal eğilim biçiminde gerçekleşmekte 
ve bu noktada kuramsal arka planla ilişkile-
nebilmektedir. Küçülmenin ilk ve öncelikli 
amacı tüketim ve gösteri toplumu ile ilgilidir. 
Küçülme düşüncesi, küçültülmüş varoluşta 
sermaye birikimlerinin artması ve çeşitli ay-
rıcalıklar elde edebilme vaatleriyle desteklen-
mektedir. İdeal toplum düzeninde düşük tü-
ketimin sağlayacağı yüksek gelir durumu ile 
lüks bir yaşam sürme olanağı sunulmaktadır. 
Programın ilk gönüllüleri, tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri mikro topluluklar inşa 
etmeyi hızlı bir şekilde öğrenmektedirler. 
Bu düşüncedeki topluluklar için minimalizm 

4  https://www.dailyscript.com/scripts/downsizing.
pdf
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kendi lükslerini yaratmak, gerçekte sahip 
olamadıkları gayrimenkullere sahip olmak, 
ekonomik özgürlüğe erişmek, az çalışıp çok 
kazanmak gibi isteklerle eşleşmektedir. Öte 
yandan, minimalistleşme ile gerçekte tüketi-
len kaynakların yalnızca bir kısmına ihtiyaç 
duyulacağından ekolojik sorunların çözüm-
lenebileceği düşünülmekte ve bu minimal 
yaşam ideali somut küçülme mantığıyla he-
deflenen mikro-ütopya düşüncesine işaret 
etmektedir. Küçülen gönüllülerden Dale’in 
“Gezegeni kurtarmakla ilgili tüm o saçmalık-
ları mı kastediyorsun? Küçülmek, kendimizi 
kurtarmakla ilgilidir. Baskıyı, özellikle de 
para baskısını ortadan kaldırır.”5 sözleri ve 
Dr. Tony Tale’in tanıtım konuşmasında yer 
alan aşağıdaki ifadeler, ekolojik yaşam hede-
finin lüks yaşam hedefinden sonra geldiğini 
düşündürmektedir.  

“… Ama biz insanlar farklıyızdır. Sürekli ge-
lişiyoruz ve yeni zorluklara uyum sağlıyoruz. 
Ve bugün kendimizi insanlık tarihinde heye-
can verici yeni bir sayfanın şafağında bulu-
yoruz. Her biriniz bu büyük adımı atacak, hak 
ettiğiniz refahın tadını çıkaracak ve en önem-
lisi, değerli gezegenimizin ve hayatımızın ko-
runmasına yardımcı olacak şanslı kişilerden 

5  https://www.dailyscript.com/scripts/downsizing.
pdf

biri olabilirsiniz. Herhangi birinin en büyük 
hayallerini gerçekleştirmek için tasarlanmış 
dünyanın ilk lüks topluluğunun oluşumuna 
bir göz atarken bana katılın, olmaz mı? Le-
isureland Estates!”6 

Geniş ve düz bir alanda tasarlanan oval biçim-
li mikro-kent, oldukça kalın bir duvarla sınır-
landırılmıştır. Boyutları, sınırları ve toplum-
sal hacmi belirli bir alanda, gerçekleştirilebi-
lir, dengeli ve kontrol edilebilir bir toplumsal 
model olarak tasarlanan (Barlas, 2019: 53) 
Leisureland’in kuzey ucunda komuta merke-
zi ve program gönüllülerinin kentte sahip ola-
cakları imkânlar hakkında bilgilendirildikleri 
karşılama holü bulunmaktadır. Tanıtımın so-
nunda ise kentin etkileyici bir silüetiyle kar-
şılaşmaktadırlar. Ulaşım alternatifi çoktur. 
Büyük bir kesimin kendi otomobili bulun-
maktadır. Otoyollar kent yaşamına dokunma-
yacak şekilde zeminden yükseltilmiştir. Kent 
merkezinde doğal su kanalları, geniş yeşil 
alanlar, şık restoranlar gibi rekreatif alanlar, 
çocuklar için eğlence merkezleri ve bunların 
yanı sıra ileri teknolojinin kullanıldığı pek 
çok imkân bulunmaktadır (Şekil 3).

6  https://www.dailyscript.com/scripts/downsizing.
pdf
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Şekil 3. Leisureland’in Kentsel Silüeti 7

Mikro-ütopik7 kent bağlamı plan düzleminde 
incelendiğinde, kuzey-güney aksı üzerinde 3 
ana merkez görülmektedir.  Ortadaki tüm sos-
yal yaşamın aktif olduğu kent meydanı, önce-
sinde ve sonrasındaki iki merkez ise yüksek 
bloklardan oluşan merkezi iş alanları olarak 
tanımlanmaktadır. Kent meydanını merkez 
alan doğu-batı aksı üzerinde sosyalleşme 
alanları olarak daha küçük ölçekli ticari bi-
rimler bulunmaktadır. Batı yönünde etrafın-
da müstakil göl evlerinin bulunduğu bir göl 
ve gölün bittiği nokta ile duvar hattı arasında 
kalan alanda minimal dairelerin bulunduğu 
rezidans blokları kendi marinalarıyla birlikte 
tasarlanmıştır. Doğu yönünde ise meyve bah-
çeleri bulunan müstakil ve güvenlikli konut 
siteleri yer almaktadır. 

Yüksek yoğunluklu bir kent merkezinde sos-
yal ve ticari işlevlerin merkezde toplandığı, 
çevrelerinde düzenli konut sitelerinin yeşil 

7  https://www.benjero.com/2019/11/22/downsizing/ 

alan imkânı ile birlikte düşünülerek tasarlan-
dığı, merkezden duvar hattının çizdiği sınıra 
doğru açıldıkça daha geniş arazilerde kuru-
lu ve dağınık bir gelişme gösteren müstakil 
ve lüks konut yerleşimlerinin oluştuğu gö-
rülmektedir. Kent bağlamını konut yerleşim 
alanlarının dağılımı belirlemektedir. Komuta 
merkezinin bulunduğu kuzey ucundan güne-
ye inildikçe programda tanıtılmayan birtakım 
verilere ulaşılmaktadır. Kuzey-güney aksın-
da kentin güneyine ulaşım için kullanılan 
bir toplu taşıma merkezi bulunmaktadır. Bu 
merkezden sonra konut yerleşimleri sonlan-
makta, henüz imar edilmemiş bir kent arazi-
sine ve devamında ise sınırlı bir alanda geli-
şen çeper yerleşimlere ulaşılmaktadır. Güney 
ucunda, katmanlı duvar üzerindeki bir delik 
vasıtasıyla duvarın ardına ve kentin dışına 
itilen bir getto yerleşimin bulunması dikkat 
çekicidir (Şekil 4).
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Şekil 4. Leisureland’in Mikro-ütopik Kent Bağlamı8 

Filmlerinde8 genellikle öncüler / sömürgeler, 
ev / yol, başarı / başarısızlık, köklülük / ya-
bancılaşma, aile / iş, yalnız birey / topluluk 
kahramanı gibi birey gerilimlerini canlandı-
ran Payne (Sánchez-Escalonilla ve Echart, 
2016: 100), Downsizing filminde de benzer 
gerilimleri karakterler aracılığıyla öne çıkar-
makta ve ana karakterlerin her birini filmin 
kurgusal alt metninde belirlenen toplumsal 

8  https://www.benjero.com/2019/11/22/downsizing/

çatışmalarla özdeşleştirmektedir. Ana karak-
ter Paul Safranek ve eşi Audrey Safranek, 
‘gerçek’ dünyada ekonomik durumlarından 
ötürü bir ev satın almak isteyip alamayan 
ve kısmen stresli bir yaşam süren orta sınıf 
bir çift olarak rol almaktadır. Audrey min-
yatürleşme programına Paul ile birlikte baş-
vurmakta fakat işlem sırasında vazgeçerek 
Paul’u yalnız bırakmakta, Paul’un küçülüp 
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Leisureland’i keşfetmesiyle ‘ideal’ yaşam 
başlamaktadır. 

Ütopik kent mekânıyla duyusal ve duygusal 
anlamda bir ilişki kuramayan, kent yaşamı-
nın getirdiği kısıtlılıklar ve zorunluluklar 
karşısında giderek yalnızlaşan (Barlas, 2019: 
53) bireyin temsili konumundaki Paul, ne 
mikro-ütopik kentin kentli sınıfına, ne de 
gettoda yaşamaya mahkum edilen alt sınıfa 
aittir. Karakter, filmde verilmesi hedeflenen 
mesajın taşıyıcısı ve aynı zamanda bir mikro-
ütopyanın çöküşünün gözlemcisi konumun-
dadır. Leisureland’deki ideal yaşamın aslında 
gerçek dünyadaki gündelik yaşamlarından 

bir farkı olmadığını fark etme sürecinde yaşa-
dığı iç çatışmalarla filmin seyri değişecektir. 
Daima tüketme eğiliminde olan Dusan ve bir 
işçi olan Chau (Ngoc Lan) karakterleri, Paul 
için iki zıt kutuptur ve Paul’un sıradan ya-
şantısını dengelemektedirler. Chau, Dusan’ın 
kentin çeperine yakın lüks konut sitelerinden 
birindeki evinde temizlik işçisi olarak çalış-
maktadır. Dusan, ortağı Konrad ve Paul’un 
birlikte Norveç’e gideceklerini Chau’ya açık-
ladıkları sekansta, pencereden bakıldığında 
Leisureland’in sınırı ve kent çeperine daya-
nan yerleşimler görülebilmektedir (Şekil 5). 

Şekil 5. Ortada Dusan, Sağında Ortağı Paul, Solunda Konrad ve Karşısında Chau (Payne, 2017)

Paul’un komşusu Dusan, Leisureland’in lüks 
ve gösterişe düşkün tüketicisi konumundaki 
yüksek gelirli sınıfa aittir. Leisureland sakin-
lerinin çoğunun yüksek bir harcanabilir geliri 
bulunması ve doların daima hayal edilemeye-
cek kadar ileri gitmesi, ürün ve sermayenin 
kolay erişilebilir olması gibi koşulların yarat-
tığı bir sınıfa aittir. Büyük ve kalabalık eğlen-

celerle boş zaman özgürlüğünü yaşamakta ve 
minimalistleşen toplumsal yaşamda devam 
eden tüketim eğilimini temsil etmektedir. En-
gelli bir Vietnamlı aktivist olan Chau ise, mü-
kemmel olduğuna inanılarak inşa edilen ve 
tüm işleyişin aksamadan devam etmesi için 
insanların düzene uyum göstermesi gerekten 
bu ütopik sistem içerisinde (Barlas, 2019: 
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53), düzene uymayan, sömürülen ve marji-
nalleştirilen alt sınıfa aittir. Paul, liberal pro-
vokasyonlara katılma sucuyla küçültülerek 
cezalandırılan siyasi muhalif Chau ile tanış-
tıktan sonra, sorunları daha açık bir perspek-
tifle görmeye başlamıştır.9 Paul’un kayıtsız-
lığının farkındalığa dönüşmesine neden olan 
kilit karakter, Paul için mikro-ütopyanın çö-
küşüne dair bir uyanışla dramatize edilmiştir.

Kent – Çeper – Sınır – Getto 

Geri dönüşü olmayan minyatürleşme prog-
ramı, doğal kaynakların tüketimini azaltma-
ya yardımcı olurken, insanların zenginlik ve 
boş zaman elde etmelerini sağlamaktadır. 
Az tüketen ve ekonomik yaşayan minimalist 
toplum başlangıçta, gündelik yaşamlarındaki 
ekonomik kriz ve mücadeleden kaçışın bir 
yolu olarak gördükleri mikro yaşam ve onun 
kurallarından memnundur. İnsanlar neredey-
se, küçük bir dünyada olduklarını unutmaya 
ve Leisureland’in küçültülmüş bütünlüğünü 
tehlikeye atacak hiçbir teknolojik veya ku-
rumsal sorun olmadığına ve olmayacağına 
inanmaya başlamıştır. Fakat Paul’un, Leisu-
reland’deki küçültülmüş hayatın sorunları 
ve varoluşunun amaçsızlığı ile yüzleşmesi, 
programa olan toplumsal güvenin sarsılması-
na yol açmaktadır. Yeni komşularını ve çev-
resini tanıdıkça, küçük bir kentte yaşamanın 

9 https://www.theguardian.com/film/2017/dec/18/
downsizing-satire-alexander-payne

kendi büyük sorunlarıyla birlikte geldiğini 
çok geçmeden öğrenmektedir. 

Gerçek dünyayla bir mikro-ütopik kent meka-
nı olan Leisureland arasındaki farklılıklar gi-
derek kaybolmaya başlamıştır. Küçük olmak 
artık neredeyse önemsizdir. Kapitalizmin yol 
açtığı sosyal eşitsizlikler ve tüketim alışkan-
lıkları Leisureland’de yeniden kendini gös-
termeye başlamıştır. Toplumsal yapıda eko-
nomik eşitsizlik ve buna bağlı olarak sosyal 
sınıflar oluşmuş ve Leisureland ayrıştırılarak 
yabancılaştırılan toplulukların yerleştirildiği 
alt bölgelere ayrılmıştır. En sonunda, idealize 
edilerek kurgulanan mikro-ütopyanın çöküşü 
kaçınılmaz olmuştur. 

Çöküşün gözlemcisi olarak Paul gerçek dün-
yadan mikro yaşama geçişle başlayan yol-
culuğunda öncelikle, üst gelir grubuna hitap 
eden ve yalıtılmış/idealize edilmiş kent ya-
şamını, bu yaşamla sembolize edilen Du-
san karakteri üzerinden deneyimlemektedir. 
Dusan’ın evinde düzenlediği partilerden biri-
ne katılan Paul’un “Az önce anladım... Mut-
suz olmak için bir sebep yok. Yani, burada 
Leisureland’deyim ama aslında her yerdeyim. 
Ben herkese bağlıyım. Her şey... tam da ol-
ması gerektiği gibi.”10 sözleri, Leisureland’in 
sunduğu imkanları keşfi karşısındaki düşün-
celerini göstermektedir. Kent yaşamında tıp-
kı 1516 yılına tarihlenen Thomas More’un 

10  https://www.dailyscript.com/scripts/downsizing.
pdf



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:609 K:849
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

209

‘Ütopya’sında olduğu gibi, toplumsal yapıda 
eşitsiz bir dağılım yoktur. Hiç kimse fakir de-
ğildir ve hiç kimsenin hiçbir şeyi olmamasına 
rağmen herkes zengindir (More, 2019: 190-
192). Gerçek dünyada bir ev satın alabilmek 
için hayat boyu kısıtlı koşullarla çalışmak 
durumunda kalan Leisureland sakinlerinden 
gösterişçi olanları bahçeli, lüks ve müsta-
kil konut yaşamına minimalist olanları ise 

şık, küçük ama donanımlı dairelere sahiptir. 
Paul’un küçültülerek Leisureland’e gönde-
rildiği sahnede önce eşinin seçtiği lüks müs-
takil konuta kavuştuğu (Şekil 6), bir sonraki 
sahnede ise bu evin kendisine hitap etmediği 
düşüncesiyle bir marina kıyısındaki bir rezi-
danstan minimal bir daire satın alığı görül-
mektedir (Şekil 7).

Şekil 6. Paul’un Eşinin Seçtiği Lüks Müstakil Konut (Payne, 2017)

Şekil 7. Paul’un Satın Aldığı Minimal Daire (Payne, 2017)

Paul’un, Dusan’ın evinde temizlik işçisi ola-
rak çalışan Chau ile tanışması, bu kusursuz 
kent yaşamına başka bir pencere açmaktadır. 
Chau’ya yardım etmek için onunla birlik-
te Chau’nun yaşadığı yere gittiği sekansta, 
Leisureland’in hiç bilinmeyen dünyası keş-
fedilmektedir. Kent merkezinin dışına doğ-

ru uzun bir yolculuk yapıldıktan sonra ikili, 
çoğu işçi üniformalı ve Latin kökenli kala-
balık bir grubun olduğu araçtan inerek yolun 
devamı için kullanılabilecek tek toplu taşıma 
aracı olan otobüse binmektedir. Otobüs, kent 
merkezinden çokça uzaklaşmakta ve geliş-
memiş arsalardan geçtikten sonra kentin sı-
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nırına yakın, oldukça mütevazı bir bölümüne 
girmektedir. Az katlı evlerin, sokaklarda oy-
nayan Latin çocukların, asılı çamaşırların, bir 
su dağıtıcısının ve merkezden ulaşılan tek bir 
girişin bulunduğu ‘No Man’s Land’ ismindeki 
bu çeper yerleşim, kenti saran ve adeta kentte-
ki tüm sosyal eşitliksizliklerin ve mikro-ütop-

yanın çöküşünün altını çizen yüksek bir duvar 
ile sonlanmaktadır. Otobüsle oldukça kalın 
olan duvardaki bir geçitten geçtikten sonra ise 
kentin dışına itilen diğer yüzü ile karşılaşıl-
makta ve Paul varlığından haberdar olmadığı 
bir dünyayla tanışmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8. Solda Çeperdeki No Man’s Land, Sağda Duvar ve Geçit (Payne, 2017)

Kentsel hiyerarşi içerisindeki sosyo-politik 
konumlara göre örgütlenen mekânsal küme-
lenmeleri sürgün yerleri olarak niteleyen Loi 
Wacquant11, bu hiyerarşik düzenin en altında 
yer alan sosyo-mekânsal yerleşimleri iki bü-
yük etno-ırksal form olan getto ve etnik küme-
lenme olarak ayrıştırmaktadır. Farklı yapılara 
ve karşıt işlevlere hizmet eden bu iki yerleşim 
biçiminden, etnik kümelenmeyi mimari açı-
dan bir köprü, gettoyu ise bir duvar temsili ile 
eşleştirmektedir. Biri esnek ve geçici bir me-
kanizma iken diğeri esnek olmayan ve kalıcı 
bir araçtır (Akgün Gültekin, 2019: 259-260). 
Gettoların, istenmeyen grupların hapsedildi-
ği bir çeşit etno-ırksal hapishaneler olarak da 
düşünülebileceğini ifade eden Wacquant’ın bu 

11 https://www.youtube.com/
watch?v=UsqWyLoK2wE (E. T. 31.01.2022)

tanımına göre, kent merkezinden uzun ve tek 
bir yolla ulaşılan, kendi içerisinde Latin kö-
kenli bir yerleşim olan ve bitiminden sonra 
yine yerleşimin olmadığı bir geçiş ile duvar 
hattına bağlanan No Man’s Land bölgesi etnik 
kümelenme, duvarın dışında belirli bir alanla 
sınırlanan ‘Worker’s City’ ismindeki gece-
kondu kasabası ise getto ile benzeşmektedir. 
Temizlik işçileri gibi iş gücü ile geçimini sağ-
lamak zorunda olan ve toplumun alt sınıfını 
oluşturmaları sebebiyle diğer sosyal gruplar-
ca marjinalleştirilen insanlar, düşük mekânsal 
kalitedeki bloklarda bir arada yaşamaktadır. 
Worker City ile başlayan sekansta, taşınabi-
lir konteynır görünümündeki dev blokların 
düzensizce konumlandırıldığı alanın üzerinin 
oldukça aşağıda asılı duran bakımsız bir koru-
yucu ağ ile örtülü olduğu görülmektedir. Dışa-
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rıda çapraz geçişli elektrik kablolarıyla birbi-
rine bağlanan bloklar, içeride yalnızca cephe-
lerinde sıralı küçük pencereleri ile dışarısıyla 

temas eden apartmanlara dönüştürülmüşlerdir 
(Şekil 9).

Şekil 9. Solda Worker’s City, Sağda Birbirine Bağlı Bloklar (Payne, 2017)

Açık alan kullanımı bulunmamakta, çalışma 
saatleri dışında kalan boş zamanlarının tama-
mı kapalı mekânda sosyal imkânlardan yok-
sun olarak geçmektedir. Chau, çoğunlukla La-
tinlerin yaşadığı Alondra Apartments’da yaşa-
makta, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım 
etmektedir. Alondra’nın iç mekânı ile ilk kez 
karşılaşılan sekansta Paul, gördüğü ana mekân 
ve yoğun kümelenmeler karşısında büyük bir 

şaşkınlık yaşamaktadır. Çok katlı iç hacimde 
yalnızca merdivenlerle ulaşılan her kat kori-
dorlarla çevrilmektedir. Duvar resimleri ve 
duvar yazılarının duvarları süslediği ve kor-
kulukların geçici çözümlerle güçlendirildiği 
görülmektedir. Koridorlar geniş açıklıklı bir 
avluya açılmaktadır. Avluda dev bir televiz-
yon bulunmakta, herkes tarafından kullanıl-
maktadır (Şekil 10).

Şekil 10. Avlu Yaşamı ve Dev Televizyon –Alondra Apartments– (Payne, 2017)

Filmin son sekansında ise insanoğlunun za-
mandan ve mekândan bağımsız olarak sürekli 
daha iyi olana erişme arzusunun bir yansıması 

görülmektedir. Bilim insanları, küçültülmüş 
dünyada gelecek için bir kaçış planı olarak 
Norveç’te bir yer altı şehri tasarlamaktadır. 
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Mikro-ütopya içinde bir ‘nano-ütopya’ ola-
rak tarifleyebileceğimiz bu kırsal yerleşimde, 
bitki yetiştiriciliği (seracılık) ve hayvancılık 
gibi organik üretim tesisleri bulunmaktadır 
(Şekil 11). Kalabalık bir insan grubu geri dö-
nüşü olmayan yer altı yaşamını kabul ederek 

bir tünel vasıtasıyla Leisureland’in derinleri-
ne doğru yeni bir yola çıkmaktadır. Paul ve 
Chau bu daveti kabul etmeyerek Worker’s 
City’deki ihtiyaç sahipleriyle yaşamaya de-
vam etmeyi seçmektedirler. 

Şekil 11. Norveç’teki Yer Altı Şehrinin Kamera Görüntüleri (Payne, 2017)

SONUÇ

Çalışmada, modern ütopyalardan farklı ola-
rak geleceğe değil bugüne ve bugünün top-
lumsal ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik 
bir mekânsal üretim biçimini temsil eden 
mikro-ütopyaların, yine bir sanat üretimi ola-
rak sinemada Downsizing filmi ile karşılık 
bulduğu tespit edilmiştir. İncelenen kuramsal 
arka plandan yararlanılarak, bir mikro-ütopya 
olarak yorumladığımız Downsizing filminde-
ki mekânsal yansımaların toplumsal göster-
geleri incelenmiştir. 

2017 yılında vizyona giren Downsizing fil-
minde dünyanın sonunun geldiğine dair eko-
lojik ve toplumcu öngörüler ışığında geri 

dönüşü olmayacak şekilde küçülmenin ve 
idealize edilmiş minimalist bir yaşam biçimi 
sürmenin mümkün olduğu bir bilimsel altya-
pı kurgulanmıştır. Hayatın her alanında sade-
liği ve az olanı tercih eden minimalist yaşam 
biçime göre, daha az tüketim daha az üretim 
demektir. Mevcut kaynakların bilinçli tüketi-
mi sayesinde daha yüksek verim sağlamanın 
hedeflendiği bu döngüyle birlikte, çevreci 
evler, yenilenebilir doğal kaynaklar, mikro 
yaşam gibi olgular günümüzde daha değerli 
hale gelmektedir. Sınırlı kaynak tüketimiyle 
de gündelik yaşama dair tüm sosyal ve biyo-
lojik ihtiyaçların karşılanabileceği düşüncesi, 
günümüzdeki ideal ve sürdürülebilir yaşam 
biçiminin temelini oluşturmaktadır. 
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Filmde idealize edilen yeni mikro yaşamda 
topluluklar bir yandan daha az tüketerek ge-
zegene yardım etmekte, öte yandan normal 
gündelik standartlarında özlem duydukları 
eğlence odaklı yaşamı küçültülmüş tüketici 
yaşam biçimi ile bütünleştirmekte ve bu ya-
şam biçimi ile iyileştiklerine inanmaktadırlar. 
Leisureland ismindeki bu yeni küçük dünya 
eşitlik ve özgürlük diyarı olarak tanıtılsa da 
gerçekte halen etkin olan tüketim toplumunda 
gösterişin, lüksün, sosyal eşitsizliklerin ve sı-
nıf farklarının yol açtığı fiziksel ve mekânsal 
bir ayrışmayı da barındırmaktadır. Alt böl-
gelere ayrılan kent merkezden çepere doğru 
yoksullaşmakta ve çeperde sınıf ayrımının 
metaforik yansıması olarak büyük bir duvarla 
sarılmaktadır. Merkez, yüksek gelir grubuna 
hitap eden bir kent yaşamı sunarken, merkez-
den ışınsal biçimde dışa açılarak duvara yakın 
bölgede etnik kümelenmeler oluşturan ve alt 
orta gelir grubuna izin veren bir çeper yerle-
şim (No Man’s Land) bulunmaktadır. Sınırın 
ardı ise küçültülerek Leisureland’e sürülen ve 
alt gelir grubuna sahip olan bir getto (Worker’s 
City) karakteri göstermektedir. Leisureland’in 
mikro-ütopik yaşamının karşısında No Man’s 
Land ve Worker’s City’deki yaşam, ana ka-
rakterler üzerinden deneyimlenmekte ve mik-
ro-ütopyanın çöküşünün altı çizilmektedir. 
Ana karakter olan Paul mikro-ütopyanın çö-
küşünün gözlemcisi, Dusan gösteriş tutkunu 
bir kent sakini ve Chau ise işçi sınıfından bir 
hükümlü olarak karakterize edilmektedir. Du-

san ve Chau karakterlerinin etkisi ile önemli 
bir bilinç dönüşümü yaşayan Paul üzerinden, 
mikro-ütopyandaki minimalist yaşam idea-
linin yeniden tüketim toplumuna dönüşümü 
gözlenmektedir. 

Başlangıçta eşit, özgür ve ‘lüks’ bir mikro-ya-
şam ideali olarak tanıtılan ütopyada gündelik 
yaşamın toplumsal sorunlarının halen devam 
ediyor olması gerçekte bir mikro-ütopyanın 
mümkün olmadığını göstermektedir. Fiziksel 
olarak mikro boyutlara küçültüldüklerinde 
doğayı daha az tüketeceğine ve dolaylı olarak 
daha fazla maddi kazanç elde edeceğine ina-
nan bireylerin, bedensel ve mekânsal oranları 
düşüldüğünde, gerçekte halen aynı yaşam bi-
çimini sürdüklerine şahit olunmaktadır. Mik-
ro-ütopik bir kent olarak yorumlanan Leisu-
reland, başlangıçta büyülü bir gösteri yaratsa 
da, ne yaratılan mikro-ütopya düşüncesinin 
savunduğu gibi herkes eşit imkanlara sahip 
ve özgürdür, ne de dünyadaki ekolojik sistem 
daha az zarar görmektedir. 

Buradan anlaşılmaktadır ki, iktidar konumun-
daki üst yönetim, doğal kaynaklar ve küre-
sel sermayeyi korumanın yanı sıra toplumu 
heterojen hale getiren çürümeleri ve bunla-
rın sebebi olarak gördükleri belirli kesimle-
rini disipline ederek steril bir yaşam kurmak 
üzere kısıtlı bir alanda bütünüyle tanımlı bir 
mekânsal program yaratmıştır. Kent, planlama 
açısından alt programlara ayrılmakta, kullanı-
cılar sosyal sınıf ve statülerine göre ait olduk-
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ları programlara konumlandırılmaktadır. Ka-
musal kullanıma ayrılan yüksek yoğunluklu 
kent merkezi, kent çeperine doğru açıldıkça 
daha düşük yoğunluğa sahip, yüksek gelir 
grubu için yalıtılmış ve lüks bir yaşam çev-
resi sunan konut alanlarına terk edilmektedir. 
Konut alanlarının kent düzlemdeki eşitsiz 
dağılımı, kent bağlamının belirlenmesinde 
tüketim-gösteriş-lüks eğiliminin belirleyici 
olduğunu düşündürmektedir. Minimal yaşam 
düşüncesinin ise yalnızca göl kenarındaki 4 
bloktan ibaret olması, mikro-yaşamın hede-
finin gerçekte ekolojik yaşam düşüncesiyle 
örtüşmediğini göstermektedir. 

Güneydeki gelişme alanlarında yaşam kali-
tesinin düştüğü konut alanları oluşmaktadır. 
Kentle güneydeki çeper yerleşimlerini ayıran 
boş araziye yapılacak bir projenin reklam afi-
şi, kent merkezini bu yönde genişletmek ve 
bu proje aracılığıyla bölgeyi dönüştürmek 
istendiğinin göstergesi olarak yorumlanabi-
lir. Bölgenin dönüştürülmesi, doğal olarak 
kullanıcının da dönüştürülmesi anlamına gel-
mektedir. Kent çeperlerinin bütünüyle aynı 
karakteri göstermesi ve aynı kesime hitap 
eder hale getirilmesi hedeflenmekte, buradan 
uzaklaştırılacak kullanıcıların da kent duvarı-
nın dışındaki getto yerleşimine mahkûm bıra-
kılarak marjinalleştirilmesi düşünülmektedir. 

Buradan hareketle, toplumsal bir bilinç oluş-
turmak ve geleceğe değil bugüne dair bir al-
ternatif yaşam biçimi önermek üzere kurgula-

nan Downsizing filmi, ütopya ve mikro-ütop-
ya kavramlarının, tüketim toplumu karşısında 
aynı toplumsal sonuçları veren iki kavramdan 
öteye geçemediklerini göstermektedir.  Küra-
tor ve sanat eleştirmeni Claire Bishop (2007: 
52)’a göre gerçekte Bourriaud’un tariflediği 
mikro-ütopya ile ütopyalar arasında bir fark 
bulunmamaktadır. İkisi de ahenkli düzeni 
sekteye uğratan veya tehdit edenin daha fazla 
vurgulanmasını sağlamaktadır. 

Mekândan bağımsız olarak ve toplumsal ya-
şamı şekillendirmek üzere ideal bir yaşam 
modeli sunan ütopya, ideal yaşamın içinde 
geçeceği öngörülen ve bu yaşam biçimini 
desteklemek üzere zihinde tasarlanan fizik-
sel mekanı işaret eder. Bu anlamda, filmde 
mikro-ütopya olarak yorumladığımız kent 
mekânı bir ütopyayı yansıtmakta ve ütopya 
düşüncesi sosyal olarak tasarlanan minimal 
yaşam ideali ile benzer biçimde çökmekte-
dir. Film, aynı sosyal koşulların devam ettiği 
mikro-yaşamın da hedefinin, gerçek dünya-
daki gibi kenti disipline etmek için toplum-
sal yaşamın göz ardı edildiği bir tutumla 
büyük ölçekli dönüşümler gerçekleştirmek 
olduğu çıkarımına izin vermektedir. Sonuç 
olarak yapılan bu çalışma, toplumsal sorun-
ları çözmek üzere alınan bütüncül önlemlerle 
alternatif mekânsal üretimlerin peşinde olan 
mikro-ütopyanın gerçekte gündelik yaşamın 
tüm dinamiklerini halen barındırdığına ve 
minimalizmin tek başına yeni toplumsallık-
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lar üretmenin bir aracı olamayacağını ortaya 
koymaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The social dynamics that change perpetually with the effect of capitalism and 
globalization underlie the consumer society. Not only all assets and values of daily life have be-
come elements of social display in the 21st century, but also social structures have been gripped 
by the tendency of the consumption-display-luxury trio. While consumer society was on the 
rise during the 1960s, the minimalist lifestyle began to be embraced simultaneously by a part of 
society. The minimalist lifestyle is influenced by the minimalism in art, which argues simplicity 
in art, and it searches for alternatives to the consumption society. In a similar vein, the concept 
of micro-utopia, which appeared in the 1990s in art, searches for alternatives by focusing on 
simplification in art and its production. The micro-utopia notion is put forward by Nicolas 
Bourriaud in his relational aesthetic theory (Bourriaud, 2005: 137-138). Unlike the concept 
of utopia, micro-utopias do not concentrate on changing the present, yet they concentrate on 
producing forms of intellectual productions for the development of social relations in various 
contexts (Wood, 2007: 226). With this study, we claim that a relationship can be established 
between the tendency to minimalization and the concept of micro-utopias. This relationship 
could be established because they experienced similar breaking points by being affected by 
similar conditions, developed similarly under the influence of similar social dynamics, and pro-
duced solutions to current social problems that would bring together the disciplines of art and 
architecture by influencing each other in the same period. Aim: The study aims to extend the 
conceptual and spatial meanings of the concept of micro-utopia, which we reconsidered with 
a perspective from the intersection of art and architecture. With this purpose, we questioned 
how micro-utopias, which are accessible forms of intellectual productions for the development 
of social relations, can produce alternatives in the urban and architectural contexts through the 
analysis of the film “Downsizing” (Payne, 2017). It is depicted in the movie that the earth’s 
resources have been exhausted due to excessive consumption. As a solution, scientists designed 
a physical miniaturization program not only for consuming less but also for enabling the vast 
accumulation of capital. The movie draws attention to the ideal of ‘shrinking’, which is also 
promoted socially in response to consumption. In this regard, we argue that the state of the con-
sumer society is portrayed as a micro-utopia in the movie. Method: The study focuses on the 
question of “How can micro-utopias, which produce alternatives in the artistic context, produce 
alternatives in the urban and spatial context?” As an anti-thesis, the implications of the unrea-
listic idea of ideal life behind micro-utopias are interpreted through the spatial relationships in 
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Downsizing. Since we observed the cine-spatial reflections of the concept of micro-utopia in 
the film Downsizing, we chose it as an object of analysis for this study. This study interprets the 
shrinking logic and the spatial reflections of the minimalist life that is depicted in the film by 
utilizing literature on consumer society and micro-utopias. It examines the relationship between 
minimalism and micro-utopias. For describing the spatial projections of this relationship, the 
spatial reflections of the concept of micro-utopia were deciphered through the analysis of the 
selected film. In this regard, the micro-utopian urban context that constitutes the urban scale 
was described, the segregation and inequalities in the social structure were emphasized, and 
lastly, the social manifestations of spatial reflections were analyzed via the chosen scenes and 
the lines in the film script. Finding and Results: Firstly, the micro-utopian urban context of the 
film was presented. Secondly, the segregation and inequalities in the social structure were desc-
ribed and their spatial reflections were analyzed by interpreting the scenes of the film and rela-
ted texts in the script. As a result, it is possible to state that the continuation of social problems 
in everyday life indicates that micro-utopias are not achievable yet. The minimalist lifestyle, 
which is provided by a physical shrinking process in the movie, presented a charming spectacle 
in theory. However, in practice, it is seen that neither everyone has equal opportunities, nor does 
the ecological system in the earth have become less damaged. Thus, the analysis of the movie 
shows us that neither utopia nor micro-utopia can indicate beyond the same social results in the 
consumer society. By means of this study we opened a discussion on micro-utopias, which seek 
alternative spatial productions for reacting to particular social problems. We concluded that 
micro-utopias cannot produce a significant difference in everyday life in the same way minima-
lism cannot be the only tool for producing new social solutions on its own.


