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Giriş

Bu kitap, Antik Yunan döneminden bugüne Batı mimarlığına dayanak 
teşkil etmiş olan belli başlı fikirleri konu alıyor. Bu fikirler teknolojiden 
dekorasyona, planlamadan zanaatkârlığa ve geçmişin nasıl yorumlanacağın-
dan geleceğin nasıl kurulacağına kadar çok çeşitli alanları kapsar. Ortaçağ 
Gotiğini yaratan düşünsel kıvılcımları, bahçekent fikrinin ardında yatan 
kavramları ve gökdelenleri üreten teknolojik yenilikleri içerir.

Kitabın ilk yarısı, Yunan üslubuna uzanan köklerinden 19. yüzyıl sonların-
daki devrimsel gelişmelere, mimarlığın zengin geçmişini kapsıyor. Mimarlar 
ve yapı ustalarının yalnızca –klasikten Gotiğe– tarihsel üslup birikimini 
değil, aynı zamanda –prefabrikasyon ve bahçekent gibi– günümüz mimar-
larını ilgilendiren her tür fikri nasıl yarattıklarını gösteriyor.

Kitabın ikinci yarısı, 20. yüzyıldaki büyük yenilenmeyle başlıyor. 20. yüzyı-
lın ilk kısmındaki modernizm bir fikirler patlamasıyla gelişti; bu fikirlerin 
çoğu, mimarlık ve tasarımı dış süslemeden soydu ve beton, cam ve çelik 
gibi malzemelerden yararlandı. Ekspresyonistlerin heykelsi formlarından 
Uluslararası Üslup’un azaltılmış, işlevselci beton-cam binalarına, mimarlar 
geçmişe sırtlarını döndü. Bunun sonucunda, 1920’ler ve 1930’larda, hiç 
olmadığı kadar zengin ve alışılmışın dışında mimari fikirler ortaya çıktı.

Ama büyük fikirler tepki çeker ve yeni yorumları kışkırtır; son birkaç on 
yıldır, mimarlığın bundan sonra nereye gitmesi gerektiği konusunda sayı-
sız yeni görüş ortaya atılmıştır. Archigram ve dekonstrüktivizmin şaşkınlık 
verici formları, postmodernizmde görülen ironi ve anıştırma, yeşil mimar-
lıktaki yeni yönelimler gibi çok çeşitli sonuçlar doğmuştur. Bütün bunlar 
bugünün mimarlığında sağlıklı bir çoğulculuğu işaret eder. Mimarlık geç-
mişte nadiren bu denli çok çeşitlilik veya bu kadar çok potansiyel içermiştir.
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dönem
1600
Büyücülük uygulamalarına ilk kez 
karşı çıkılması

1773
İlk akıl hastanesi ABD’de Williamsburg’da 
kuruldu.

dönem

Yunan'dan Rönesans’a

İö ~590
Dor düzeni kullanılarak 
Olympia’daki Heraion 
inşa edilir.

İö ~450
Bassai’deki Apollon Epikuros Tapınağı 
dışarıda Dor düzeni, içeride İyon düzeni 
kullanılarak inşa edilir; içerisinde ayrıca 
tek bir Korent sütunu bulunur.

İö 447-32
En ünlü Dor tapınağı 
olan Atina’daki 
Parthenon inşa edilir.

Düzenler en kolay sütunlarıyla tanınır, özellikle de sütun başlıklarıyla – her 
sütunun tepesinde bulunan tanımlayıcı özellikler. Üç Yunan düzeni vardır: 
yalın sütun başlıklarıyla Dor; kıvrımlar ya da sarmal bezeklerden oluşan 
başlığıyla İyon ve kengeryaprağı desenli kıvrımlarla süslü başlıkları olan Ko-
rent. İlk icat edilen, basit Dor düzenidir; bazı araştırmacılar Yunan taş duvar 
ustalarının böylesine beceriyle kullandığı tasarımının ahşap bina yapımın-
dan geldiğine inanmaktadır. Olympia’daki Heraion gibi Dor tapınaklarının 
tarihi İÖ ~590’a dek gider. İyon hemen sonrasında ortaya çıkarken, en 
erken Korent sütunları İÖ 5. yüzyıla tarihlenir.

Bu üç düzene Romalılar iki tane daha eklemiştir: yalın Toskana düzeni ve 
İyon’un sarmal bezeklerini Korent’in kengeryaprağı motifleriyle birleştiren 
son derece süslü Kompozit düzen.

Saçaklık ve oranlar Düzenleri tanımlayan öğeler sütunlar ve baş-
lıklarla sınırlı değildir zira sütunun desteklediği şey de düzenin parçasıdır. 
Sütunun üstünde, üç yatay şeritten oluşan bir lento vardır. Önce arşitrav 
gelir, genelde gayet yalındır; sonra friz gelir, süs oymalar içerebilir; onun 
tepesinde de korniş yani düzenin yatay kısmı ile çatı veya açıt tepeliği ara-
sındaki geçişi sağlayan silme kısmı yer alır. Bu üç yatay şeridin tamamına 
saçaklık adı verilir. 

01 Düzenler
Antik Yunan’da, muhtemelen İÖ 6. yüzyıl civarında, mimarlar ve taş 
duvar ustaları, inşası sütuna dayanan her binada kullanabilecekleri bir 
tasarım kuralları ve ilkeleri sistemi geliştirdiler. Bu ilkeler daha sonra 
“düzen” adını aldı ve yalnızca Antik Yunan ve Roma’da değil, bütün 
Avrupa, Amerika ve ötesinde görülen sonraki mimari anlayışlar üstünde 
de etkili olmaya devam etti.
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1890’lar
Hipnoz ve psikanaliz başladı.

1940’lar
Davranış terapisi uygulandı.

1952
İlk iyi tanı elkitabı basıldı.

Düzenler

İö 427
İyon düzeni kullanılarak 
Atina’daki Nike Apteros 
tapınağı inşa edilir.

İö 334
En büyük Korent 
yapılarından biri olan 
Atina’daki Lysikrates 
Koreg Anıtı inşa edilir.

İö ~48
Atina’daki Rüzgârlar 
Kulesi, Korent 
düzeninde inşa edilir.

İö ~25
Vitruvius De 
architectura’yı yazar.

Oranlar da düzenlerin önemli bir unsurudur. Mesela, bir sütunun yüksek-
liğinin, çapına göre belli bir oranda olması beklenir ki çok uzun ve zayıf ya 
da çok kısa ve bodur görünmesin. Klasik bir Yunan Dor sütununun yüksek-
liği genelde tabandaki çapının dört ila altı katıdır (sütunlar tepeye doğru 
hafifçe incelir). Saçağın sütun çapına göre derinliği gibi hususlar için de 
parametreler mevcuttur. 

Romalı yazar Vitruvius, 

De architectura (Mimarlık 
Üzerine) adlı el kitabını İÖ 

1. yüzyılda yazdı. Mimar-

lara yönelik pratik bilgiler 

içeren on kitaplık inceleme, 

malzemeler ve inşaattan 

özel yapı tiplerine, bina ya-

pımının birçok yönünü ele 

alır. Vitruvius düzenler hak-

kında, kökenleri, oranları, 

detayları ve tapınak gibi 

yapılarda uygulanmala-

rıyla ilgili birçok şey söyler. 

Unutulmaz bir pasajda, üç 

Yunan düzeninin –Dor, 

İyon ve Korent– nasıl sıra-

sıyla bir erkeğin, bir kadının ve bir bakirenin 

güzelliğini yansıttığını anlatır. Rönesans’tan 

bu yana birçok yeni baskısı ve çevirisi yapılan 

Vitruvius’un kitabı, sonraki yüzyıllarda, klasik 

üslubu yeniden canlandırdıklarında mimar-

lar üzerinde muazzam bir etki bırakmıştır.

Vitruvius ve düzenler

kaide
Dor 

düzeni
İyon 

düzeni
Korent 
düzeni

saçaklık

sütun
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dönem
1600
Büyücülük uygulamalarına ilk kez 
karşı çıkılması

1773
İlk akıl hastanesi ABD’de Williamsburg’da 
kuruldu.

Değişim ve Beğeni

08 Endüstriyel 
          Mimarlık
Sanayi Devrimi, imalathane ve depo dahil yeni yapı tipleri getirmiştir. 
Değirmen gibi eski bina tasarımlarını temel alsa da, 18. ve 19. yüzyıl ima-
lathaneleri tasarım ve inşaatta, özellikle de 20. yüzyılın gökdelenlerine 
zemin hazırlayan taşıyıcı metal iskeletlerde yeni açılımlar getirmiştir.

18. ve 19. yüzyıllarda, geniş ölçekli sanayinin gelişi bütün Batı dünyasında 
insan hayatını dönüştürdü. Mimarlığı da tabii. Yeni bina tipleri –özellikle 
imalathane ve depolar– yeni imalat sanayilerini ve ürettikleri malları içine 
alabilecek şekilde düzenlendi. Onları inşa etmek için yeni bir yapımcı tipi, 
yeni bir mimarlık tipi yarattı. 

Sanayi Devrimi Devrim ilk olarak Britanya’da gerçekleşti çünkü onu 
ortaya çıkarabilecek birçok faktör orada bir araya geldi: Elle giysi üretimi 
çoktan yerleşmişti, makineleri çalıştıracak kömür gibi yakıtlar yaygın 
biçimde mevcuttu, teknoloji hızla gelişmekteydi ve Britanya İmparator-
luğu’nun hem pamuk gibi hammaddeleri temin edeceği hem de mamul 
malları satacağı, kontrolü altındaki piyasalar mevcuttu.

İlk imalathaneler, tıpkı Ortaçağ değirmenleri gibi suyla çalışıyordu, zaten 
tasarımları da eski değirmenleri andırıyordu. Yere sağlam basan basit mi-
marileri, pencere dizileri ve sürekli dönen su çarkları, tıpatıp öncüllerine 
benziyordu – gerçi duvarları sıklıkla tuğla veya taştandı. İngilizcede bu 
erken imalathane örneklerine, değirmen anlamına gelen mill denmesi hiç 
de şaşırtıcı değildi.

dönem
1709
Abraham Darby I, yakıt olarak 
kok kömürü kullanarak demir 
dökümüne öncülük eder.

1771
Richard Arkwright, türünün 
öncüsü olan pamuk fabrikasını 
(Cronford, Derbyshire) inşa eder.
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1890’lar
Hipnoz ve psikanaliz başladı.

1940’lar
Davranış terapisi uygulandı.

1952
İlk iyi tanı elkitabı basıldı.

Endüstriyel Mimarlık

1779
İlk demir köprü İngiltere’de 
Severn Nehri’nin üzerine inşa 
edildi.

Yangın riski Bu binalar çok sayıda makine ve birçok işçi barındırı-
yordu. 18. yüzyılın başında Derby yakınlarında John Lumbe tarafından inşa 
edilen bir ipek fabrikası, 34 x 12 metre boyutlarında, 300 işçi barındıran beş 
katlı bir binaydı. Bu tür binalar çoğunlukla tuğla duvarlıydı ama içlerinde 
bol miktarda ahşap olurdu: ahşap döşemeleri taşıyan ahşap kiriş ve kolonlar, 
kiremitleri destekleyen ahşap makaslar. Aydınlatma için gerekli çıplak alev 
ve makinelerde kullanılan yanıcı gres yağı da buna eklendiğinde buralar 
tehlikeli yerlerdi. Sürekli yangın çıkıyordu.

Demir inşaat Neyse ki Sanayi Devrimi’nin buna cevabı hazırdı: 
demir. Demir sanayii, imalattaki gelişmelerin yanı sıra hızla ilerlemekteydi. 
Makine yapımı için demire büyük bir talep vardı. Yeni döküm teknik-
leri sayesinde daha fazla ve daha iyi demir üretiliyordu. Yapımcılar çok 
geçmeden demiri inşaat malzemesi olarak kullanmaya başladı. Demir mal-
zeme kullanılarak yapılan en ünlü yapılardan biri, Ironbridge’de (İngiltere) 
Severn Nehri üzerindeki köprüydü. 1779 yılında inşa edildi, tamamen de-
mirden yapılan ilk köprüydü. Yapımcısı Abraham Darby bir demir ustası 
soyundan geliyordu. 

İmalathane yapımcıları kısa sürede Darby’nin teknolojisini kendi binalarına 
uyarladılar. 1785’te inşa edilen, Derbyshire’daki Calver Mill, döşemeleri 
dökme demirden kolonlarla desteklenen ilk yapıydı, ancak kirişleri hâlâ 
ahşaptandı. 1792-3’te başarılı imalathane sahibi Richard Arkwright, ortağı 
William Strutt’la beraber, tuğla kemerlerden yapılan döşemeleri destek-
lemek için dökme demir kolonları sıva kaplı ahşap kirişlerle birleştirdi. 
İddialarına göre bu tasarım buluşu yangına dayanıklıydı ve yangına daya-
nıklı yapı o günden sonra imalathane yapımcılarının hedefi oldu. 

“İmalathaneler yükseliyor muhteşem 
saraylar gibi, Ve gökyüzüne uzanıyor 

yararlı kuleleri.”
John Jones, The Cotton Mill

1784
Henry Cort dövme demir 
yapımında kendi tavlama 
işlemini geliştirir.

1796-7
Benyon, Benson ve Marshall 
imalathanesi (Shrewsbury, 
İngiltere) inşa edildi.
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dönem
1600
Büyücülük uygulamalarına ilk kez 
karşı çıkılması

1773
İlk akıl hastanesi ABD’de Williamsburg’da 
kuruldu.

Dünya Çapında Modernizm

26 Fütürizm
İtalyan fütürizmi bir sanatçı ve yazarlar hareketi olarak başladı ve Antonio 
Sant’Elia’nın vizyoner eserleriyle mimarlığa sıçradı. Çok az bina yapmış 
olmasına ve 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybetmiş olmasına rağmen 
Sant’Elia, yaptığı harikulade mimari çizimler sayesinde, modernist hare-
ketin üyeleri ve Art Deco uygulayıcıları da dahil kendinden sonra gelecek  
mimarlar üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. 

“Yön verenler” ifadesi çok fazla aşınmış olsa da içinde bir hakikat barın-
dırıyor: dünyanın seyrini değiştirerek tarihe yön veren ne çok insan ya da 
insan grubu geldi geçti. Çok fazla şey üretmediler belki ama çok gürültü 
kopardılar ve insanları düşündürdüler. Bu durum hiçbir yerde fütürizm diye 
bilinen sanatsal akım örneğinden daha iyi görülemez.

Fütürist manifesto  Fütürizm 1909 yılında bir sanatçı ve yazarlar 
hareketi olarak başladı. O dönemde yaşayan pek çok insan gibi, İtalyan 
kökenli ilk fütüristler, mevcut sanatın çağın gerisinde kaldığına ve henüz 
başında oldukları 20. yüzyılın modern dünyasında amaca uygun olmadığına 
inanıyordu. Yazar Filippo Tommaso Marinetti bir manifesto kaleme ala-
rak hareketi başlattı; manifesto 5 Şubat 1909’da bir İtalyan gazetesinde, iki 
hafta sonra da Fransa’da Le Figaro’da yayımlandı.

Manifestoda Marinetti ve takipçileri geçmişi reddediyordu. Sanatın genç, 
cesur ve özgün olmasını istiyorlardı – bu özgünlük şiddet içerse dahi. Tek-
noloji ve hızı kutsuyorlar, arabaları ve uçakları seviyorlardı; hızlı, ani ve 
şiddetli olan her şeyden öylesine başları dönmüştü ki sanatlarında savaşı 
bile yücelteceklerini vaat ediyorlardı.

dönem
1909
İlk fütürist manifesto La 
Gazzetta dell’Emilia’da 
yayımlandı.

1914
Sant’Elia’nın La Città 
Nuova çizimleri Milano’da 
Nuove Tendenze adlı bir 
sergide gösterilir.

1912
Antonio Sant’Elia fütürist 
tarzda şehir yapıları 
çizmeye başlar.
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1890’lar
Hipnoz ve psikanaliz başladı.

1940’lar
Davranış terapisi uygulandı.

1952
İlk iyi tanı elkitabı basıldı.

Fütürizm

Geleceğin mimarlığı  Kendi içinde saçma ve abartılı bu fikirler, 
koşan figürlerin, hız yapan bisikletçiler ve devinen şehirlerin görüldüğü 
bazı çarpıcı resimler üretti. Ayrıca İtalyan mimar Antonio Sant’Elia’nın 
fütürist bir mimarlık icat etmesine yol açtı. Marinetti gibi Sant’Elia da fi-
kirlerini açıklayan bir manifesto yazdı (fütüristler bu tür belgelere itibar 
ediyordu). Manifesto, Avrupa’da yürürlükte olan tarihsel üslupları ve süsle-
meyi terk edip süslemeden arındırılmış, cesur bir yeni yapım anlayışı getiren 
müstakbel bir mimarlık için çağrıda bulunur. Fütürist mimarlığın modern 
malzemelerin (beton, cam, çelik) içtenlikli kullanımıyla ve çarpıcı formla-
rın cesurca işlenmesiyle etkisini göstereceğini söyler. 

Devamında Sant’Elia, malzemelerin doğru kullanımının meydana getire-
ceği estetiği açıklar. Fütürist şehir “kocaman, patırtılı bir tersane gibi faal, 
hareketli ve her yer devingen; modern bina dev bir makine gibi” olmalıdır. 
Teknoloji gizlenmek yerine açığa çıkarılmalı ve kutsanmalıdır – sözgelimi 
asansörler “cam ve demirden yılanlar misali cephelere sürünerek tırmanı-
yor” olmalıdır. Taşıma bantları (yüksek hızlı tabii ki) ve kediyolları trafiği 
çözecektir. 

Mimarlığın sadece yerin ve üstündeki mekânın yönetimini devralmakla 
kalmayıp aynı zamanda içine yuva yapması gerektiğini söyler Sant’Elia: 
Binalar “toprağın içinde katlarca derine dalmalıdır”. Süslemenin yerine 
ise bilimsel bir bina yapım anlayışı getirilmeli, güzellik binaların mantıksal 
çizgileri ve kütleleri aracılığıyla ortaya çıkmalıdır. Mimarlar süsleme sev-
dalarından, silmeler, portikler ve diğer antik detaylardan vazgeçmeli ve 
muazzam ölçeklerde gruplandırılan kütlelere iman etmelidir.

1914
Fütürist mimarlık manifestosu, 
muhtemelen Marinetti’nin 
yardımıyla, Sant’Elia 
tarafından kaleme alınır.

1916
Sant’Elia 1. Dünya 
Savaşı sırasında 
Trieste cephesinde 
çarpışırken öldürülür.

1933
Santa Maria Novella 
istasyonu (Floransa) 
tamamlanır.

“Bir yarış arabası… kanatlı  
Zafer Anıtı’ndan daha güzeldir.”

Filippo Tommaso Marinetti, Fütürist Manifeto


