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20. YÜZYIL MĠMARLIK BĠRĠKĠMĠNĠN DENEMELER TARĠHĠ OLARAK 

YENĠDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

İnsanlık tarihi ve onun bütün üretimleri açısından bakıldığında özel bir yere sahip 

olduğu görülen son yüzyılın, tarih yazımlarında yeterince bütün bir analizinin 

yapılamadığı ve yapılanların da anlayıp yeni sonuçlar çıkarmak yerine insanlar için 

anlaşılabilir yutulabilir bir bilgi birikimi haline getirmek için sınıflandırmakla kaldığı 

izlenmiştir. Ayrıca bu incelemeler ele aldıkları üretimleri, diğer üretim alanları ve 

insanlık tarihinin insanın içinden geçtiği süreçteki diğer olaylar ile ilişkilendirmeyi 

denememişlerdir. Oysa bu ilişkilendirme yeni bir sürü açılım yaratabilecek 

potansiyelde görülmektedir. Bu sebeple de yüzyıla ve üretimlerine teknik olanaklar 

dahilinde yeniden bakılması denenmiştir. Ayrıca diğer incelemelerde eksik bir yön 

olarak ortaya çıkan, ele alınan üretimlerin içinde mimarsız -sanatçısız gündelik 

yaşama dair olan çözümlerin yer alması  (teknik olarak zor olsa da) düşüncesi 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

Yüzyıla yeniden bakarken insanlık tarihini etkilediği düşünülen her tür üretime bir 

arada ve denemeler olarak bakılmaya çalışılmıştır. Araştırma sırasında ulaşılan 

bilgilerle ilgili bir çok noktasal yorum ve genel yorumlar yapılmıştır. Bu ulaşılanların 

aynı zihinlerde ve farklı zihinlerde yeniden yorumlanabilmesi amacıyla bir harita ve 

ona uygun sistem tasarlanmıştır. 

Bu harita ilerletildikçe yeni bir çok sonucun çıkabileceği sonsuz bir eylem alanı 

oluşturmaktadir. Bu heyecan verici düşünsel eylem alanının inceleyenler tarafından 

da yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir. Haritanın üzerinden yeni başka 

sonuçları ortaya koyabilecek yeni haritalar da yapılmıştır ve çoğaltılabilir.  

Genel olarak güçler dengeleri etkiler, sonra insan bu yeni karşılaştığı duruma özel 

denemeler yapar, yeni güçler oluşur., 

Bu güçler ; 

politik kişilerin, büyük para sahiplerinin oluşturduğu güçler tekil ama 

büyük.... 

tek tek zayıf görünen ama birlikte hareket eden kendi geleceklerini 

değiştirmeyi hedeflerken ya da sadece var olan hayatlarından kurtulmayı 

umarken, bütün şehirlerin geleceğini ülke ekonomilerinin yönünü değiştiren 

insanların oluşturduğu güç ...göç hareketleri_kontrollü, planlı  yerleşim 

modeli olan şehirlere plansızlık boyutunu ekleyen hareketinsanların kontrolü 

dışındaki doğal ve etkisi gerçekten çok büyük ve beklenmedik güçler de 

üretimleri doğal olarak çok etkilemiştir., v.b. 

Ama genel tarih yazımında yine bunlardan da hiç söz edilmemektedir. Mesela 1500-

1850 yılları arasında kuzey yarımkurede buzul yılları yaşanmıştır. Bu durum acaba 

yapılara, giysilere nasıl yansımıştır diye araştırıldığını göremiyoruz. 

Bu güçlerin uyguladıkları şeyler ve etkileri paralel olarak değil üst üste ve yanyana 

pek çok şekilde etkileşimlidir. Öncekini yok etmeyi planlayan güçler, olduğu gibi 

planlamadığı halde bilinçsizce yok eden güçler, ya da öncekinden faydalanmaya 
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çalışanlar, korumaya saklamaya bugünü feda ederek de olsa sarılanlar, öncekini 

içermediği anlamlarla sunanlar, sürdürmeye çalışanlar da vardır.  

Büyük, kücük, yoğun, seyrek, tekrar eden, tekil, benzer, eşzamanlı bir çok çeşit güç 

var ve bu güçler esas olarak herşeyi yönlendiren konumundadır. Mimarlı 

mimarlıklarda mimarın zihninde çevrilen bu olayların yansıması olarak güçlerin 

etkisi varken,. mimarsız plansız mimarlıklarda da zaten gücü oluşturan sebepler in 

kendileridir. 

Bu güçlerin nerelerde nasıl ve ne niyetlerle toplanabileceğini varsaymak olası olabilir 

ama kesin olarak bilmek imkansızdır. Bu sebeple, geleceği yönlendirecek 

hareketlerin de neler olabileceğini varsaymak zor görünüyor. Belki bazı başlamış 

olan hareketlerin nasıl bir çizgide gideceği söylenebilir. 

Büyük karışıklıklar yaratan durumların arkasından insanların statik konumlarından 

daha kolay sıyrılıp başka önerilere açık hale geldikleri kesin. 

Bütünü karmaşık bir sistem olarak ortaya koymak; kara delik olduğunu fark ettirmek, 

hem insan zihninin, hem de onun kurduğu yaşamın tümünün bir kara delik; kara 

delik içinde kara delikler olduğunu hissettirmek tezin amaçlarından biridir. Insan 

zihninin karmaşık yapısı ile tüm üretim ve ilişkilerin karmaşık yapısı arasında 

benzerlikler bulup ortaya koymak ve bütüne bakıldığında esas amacın insan zihnini 

harekete geçirmek, motive etmek olduğunu göstermek ise tezin esas hareket 

noktasıdır.  

Sonuç olarak, daha önce oluşmuş olan tarihin içindeki güçler ilişkileri ve denemeler 

sistemine bu gözle bakabilmek ve bu yapıyı sınıflandırmak amacıyla değil de 

anlamak amacıyla ve karmaşık bir zihinle bakmak her bakımdan önemli katkılar 

yapabilir  düşüncesiyle çalışılmıştır. Bu yaklaşımın eğitim ve uygulama alanlarındaki 

zihinleri etkileyebileceği ve üretimleri cesaretlendirebileceği düşünülmüştür. 
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HISTORY OF 20
TH

 CENTURY ARCHITECTURE RE-EVALUATED AS A 

HISTORY OF EXPERIMENTS IN ARCHITECTURE 

SUMMARY 

20th Century has a unique place, when it is reviewed as a part of history of humanity 

with its all kind of productions. But it was not analyzed sufficiently in a holistic way. 

What has been put forward did not aim to understand it thoroughly and thus to derive 

conclusions, instead those works on the 20th Century mainly studied and introduced 

it as a classified cumulative knowledge which is easy to understand by the related 

parties. Those studies also did not correlate the area or discipline under study with 

other fields of productions as well as with the other events in which people survived. 

It can be said that to correlate those different productions and also social-economic 

events with each other has a potential of opening new horizons. Whole 20th Century 

reviewed with its productions under the given constraints of technical possibilities. 

On the other hand the solutions produced by non-architects and non-artists but plain 

people are also included in the review of the Century, which was again seen as a 

point which was not considered by the writers and scholars at all. 

When we reviewed 20th Century, we considered all the productions that influenced 

the history of humanity in a holistic way and as “experiments”. During the research, 

partial or general comments and evaluations were produced over the data that could 

be reached. A mapping method and chart was developed to make it possible for the 

data to be re-evaluated by the same and also different minds. 

Once this map is developed it will provide an endless field of action to lead to new 

evaluations and comments. It is expected that, this exciting and motivating field of 

intellectual activity will be re-evaluated by the related scholars. Over this map, new 

maps were also produced and will continue to be produced even newer ones. 

Generally powers affect the stability of the life, then people start to try something 

especially to deal with the new conditions and this leads to develop new points of 

power. 

Those powers are;  

-powers of politicians and capital owners who are individuals but big in 

power. 

-the power of the poor who are very weak when considered individually but a 

big power when together which is able to change the cities and economies of 

countries. Migration that adds to the planned cities the dimension of 

unplanned. 

-natural hazards are also effective on production. 

-etc. 

But in general, history writers do not mention the effects of those natural hazards. 

For example between 1500 AD and 1850 AD glaciers age in Northern Europe, but 

we do not know about its effects on any kind of human production, such as the 

reflections of it on fashion. 

The things and their effects that these powers apply are in interaction, not in parallel, 

but overlapping and juxtaposing in many ways. There are powers that plan to 
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terminate the earlier one, just like others that unconsciuosly terminate without 

planning, or the ones that try to benefit from the earlier one, the ones to protect, 

conserve and hold on to past power by even giving up today, representing and 

continuing the earlier with the meanings that it never embossed. 

Big, small, dense, sparse, repeating, individual, similar, contemporaneous: there are 

many types of powers and these powers are mainly in the position of directing all. In 

architecture with architects there is the effects of the powers as the reflection of the 

events revolving in the architect’s mind, meanwhile in architecture without planning 

and architect, creators of the power are the reasons themselves anyway. 

To assume where how and for what reason these powers will come together could be 

possible, but to know for sure is impossible. For this reason, to assume which will be 

the movements that will shape the future is also difficult. May be possible to tell 

what kind of a path certain existing movements will follow. 

It is clear that people become open to new ideas by escaping easier their static 

position following conditions causing big confusions. 

To consider the whole as a complex system; to make it realize as a black-hole; to 

make feel also the human mind and the life established by it is a black-hole and that 

there are black-holes within the black-hole was one of the aims of this theses. To find 

and consider the similarities between the complex nature of human mind and all 

production and complex nature of relations, and to look at the whole to show that the 

main departing point of the thesis is to stimulate and motivate the human mind. 

 

In conclusion, looking at preformed power relations and testing systems within 

history with this point of view, in order not to categorize but to understand this 

structure, and to look with a complex mind can be beneficial in every way. 20
th

 

Century Architecture reviewed in the thesis with this in the mind. It is also hoped 

that this approach may effect and encourage the minds in the education and practice 

of today’s architecture. 
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1.GİRİŞ  

Tarih dokunulduğunda değişir... S. Giedion 

1.1. 20 Yüzyılın Mimarlık Birikimine Bakışların Değerlendirilmesi Ve Farklı Bir 

Bakış Gereksinimi 

20. Yüzyılın tarihinin, genel insanlık ve onun üretim tarihine bakıldığında özel bir yeri 

olduğu görünüyor. İnsanlık tarihindeki en büyük değişikliklerin yaşandığı özel bir 

enerji alanı olarak ön plana çıkıyor. Zaten birikimlerin sonucunda, öncesinden daha 

da hızlı ve enerji yüklü gelişmelerin ve denemelerin olması aslında kaçınılmaz 

görünüyor. 20. yüzyıla girerken o kadar çok alanda yeniler ve birikimler var ki, o 

zamana dek yapılmış olan çok çeşitli alanlardaki denemelerin sonuçlarının bir çoğu 

çok enteresan bir şekilde tam 1900-1905 yılları arasında alınıyor. Ve bu sonuçların 

yarattığı motivasyonla yüzyılın tüm üretim tarihi içindeki farklı ve çok özel durumu 

ortaya çıkıyor. 

İnsan yaşamı içinde motivasyon ‗insan zihni‘nin esas yaşam maddesi olarak 

görülmelidir. Bu esas maddenin sürekliliği de insan zihninde oluşan dürtüklenme, ve 

çekiştirilmelerle izlenmektedir. Bu dürtükleme ve çekiştirme etkisi de üretimler, 

buluşlar, deneyler, yaşanan sıkışmalarla ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeple bu heyecanı taşıyan yüzyıla bütün üretim alanları birlikte ele alınarak 

bunların içindeki üretimlerin de insan zihnini harekete geçiren denemeler olarak 

ayıklanarak bakılması için bir çalışma yapılması, bu yüzyılın mimarlığını anlamak 

için gerekli görülmüştür.  

Yüzyıl başında pek çok değişkenin etkisi ile insanlık ve üretim tarihi, bambaşka bir 

sürece giriyor, fakat tarihi yazanların bu yaşananlara ve üretimlere henüz eski 

mimarlık ve üretime bakış alışkanlıkları ile bakmış oldukları görülmektedir. Bir çok 

kaynak bu anlamda yetersiz bir 20.YY değerlendirmesi niteliğindedir. İnceleme 

şekilleri, konuları ele alma biçimleri ve özellikle de yüzyılın en önemli karakteristiği 

olan deneme olarak üretime yaklaşımları eksik bulunmuştur. Bu alanda bambaşka 

bir bakış açısı ile yeni nesillere yansıtılması gereken bir farkındalık duygusunun 

yakalanabileceği yeni bir tarih degerlendirmesi geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirme 

aşamasında mevcut mimarlık ve sanat tarihi yazımları incelenerek bazı sonuçlara 
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varılmıştır. Bu tarih yazım örneklerinin aksayan yönleri kaynakların adları belirtilerek 

yapılan eleştirilerde yer almaktadır. Spekülasyonlarla ilerleyen ve atlayarak seçimler 

üzerinden ilerleyen tarih yazımlarında da bazı yan kazanımlar olmasına rağmen 

tarihin bütününe ilişkin bir görüntü oluşturma konusunda eksik kalmakta ve bazı 

şeyleri olduğundan farklı anlamlarda sabit olarak okuma sonucu doğurmaktadırlar. 

Bunun göstergesi olarak da süreçte yer alan anonim üretimler ya da çoğaltılmış 

üretimler, seri üretimler v.b. üretimlerin örneklerini sıradan bulmak ve inceleme-tarih 

yazımı içine katmamak gibi tavırlar örnek verilebilir. Bu arada doğal olarak hiç ele 

almadıkları ve belki de üretimin ve yaşantının esasını oluşturan bu yığının ardındaki 

denemeler ve başka denemelere yol açan enerjilerden hiç söz edilmemiş oluyor -

bazı kişilerin özellikle ve duyarlılıkla inceledikleri durumlar dışında-  Araştırmada, 

bazı özel örnekler üzerinden giderek ve tarihi evrimsel bir süreç gibi ele alarak 

ilerleyen tarih yazımlarından, incelemelerinden farklı bir bakışının olması gerektiği 

kararı ile ilerlenmiştir. 

Yüzyıla yeniden bakarken insanlık tarihini yöntem olarak etkilediği düşünülen her tür 

üretime bir arada ve denemeler bütünü olarak bakılmaya çalışılmıştır. Yüzyılın 

üretimlerinden deneme olarak değerlendirilenler bir yer ve zaman haritası üzerinde 

yerleştirilmiştir. Bu haritaya benzer yöntemle yer ve zaman kriterleri olan yüzyılın 

sosyal olayları, buluşları ve sanat haritası katmanı da yapılmaya çalışılmıştır.  

Bu haritaların tek başlarına ve birbirleri ile üst üste değerlendirilmelerinden çok farklı 

katmanlı sonsuz bilgi üretülebileceği varsayılmıştır. Değerlendirme denemeleri tezin 

içinde yer almıştır. Bu arada yüzyılın sosyal olaylar, buluşlar ve denemeler 

haritalarının üst üste getirilmelerinin yaratabileceklerinin öngörüsünün temelinde 

yatan nedenler de özel olarak ele alınmıştır. 

Haritalama sonucunda, ele alınan tüm birikimin sosyal olaylar, buluşlar ve 

denemelerin yoğunlaşma seyrelme alanlarına sınırlarına bağlı olarak 3 boyutlu bir 

yüzyıl topoğrafyası ortaya çıkacağı varsayılmıştır. Bu topoğrafyanın 20.yüzyılın 3 

yükselen ve 1 alçakta kalan noktasından geçen 4 adet kesitle ortaya konulabileceği 

düşünülmüştür.  

Araştırma sırasında ulaşılan bilgilerle ilgili bir çok noktasal yorum ve genel yorumlar 

yapılmıştır. Bu ulaşılanların aynı zihinlerde ve farklı zihinlerde yeniden 

yorumlanması da amaçlardan biri olmuştur.İnsanlık tarihini etkileyenleri güçler 

olarak ele alırsak, yaşananlar bir çok gücün bir arada çekiştiği değişken derecede 

gerilimli bir bütündür. Genel olarak güçler dengeleri etkiler, sonra insan bu yeni 

karşılaştığı duruma özel denemeler yapar, yeni güçler oluşur. Bu güçler; a.politik 
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kişilerin, büyük para sahiplerinin oluşturduğu güçler tekil ama büyük. b.tek tek zayıf 

görünen ama birlikte hareket eden kendi geleceklerini değiştirmeyi hedeflerken ya 

da sadece var olan hayatlarından kurtulmayı umarken, bütün şehirlerin geleceğini 

ülke ekonomilerinin yönünü değiştiren insanların oluşturduğu güçler.  

Göç hareketleri, kontrollü, planlı  yerleşim modeli olan şehirlere plansızlık boyutunu 

ekleyen hareketler, insanların kontrolü dışındaki doğal ve etkisi gerçekten çok büyük 

ve  beklenmedik güçler de üretimleri doğal olarak çok etkilemiştir. v.b. Ama genel 

tarih yazımında yine bunlardan da hiç söz edilmemektedir. Örneğin 1500-1850 yılları 

arasında Kuzey Yarımkure'de buzul yılları yaşanmıştır. Bu durum acaba yapılara, 

giysilere nasıl yansımıştır diye araştırıldığını göremiyoruz. Yapıların stillerle ilişkileri 

en uzakta kalanı bile kapsayacak şekilde kurulurken, bu buzul yıllarının yapıları nasıl 

etkilediği, şehir kavramında değişiklik yapıp yapmadığı konusunda bir bilgi ya da 

yoruma rastlamak mümkün olmamaktadır. Güçlere, değişen dengelere bağlı tarih 

yazımı belki de kaynaklara ulaşmak zorluğu belki de mevcut sistemin dışında kalıp 

reddedilme korkusu ile yapılmamış olabilir. Ancak denenmesi gerekli görülmektedir. 

Güçlerden, dengelerden, yaşanan doğa olaylarından, hastalıklardan, savaşlardan, 

isyanlardan, çöken imparatorluklardan söz etmeden ilerleyen bir üretim tarihinin 

olamayacağı düşünülmektedir. Bu durumda mevcut tarih yazımların bakılmış ve 

benzer anlatımların olduğu ve hemen hiçbirinde güçlerle üretim ilişkisinin ele 

alınmadığı gözlemlenmiştir. Hatta mimarlık tarihi yazımlarında farklı kitaplarda aynı 

binalar üzerinden ilerleyen tarih anlatım kalıpları olduğu görülmüştür. 

İncelenenler arasında History of Architecture, A Visual History of Modern 

Architecture gibi kitaplar vardır. Bunların hepsinin detaylarda farklı yaklaşımları olsa 

da, esas olarak bazı genel konularda fikir birliği içinde olunan şeyler üzerinde 

ilerledikleri görülmüştür. Ayrıca bazılarının yakalamaya çalıştıkları ve diğerlerinde 

eksik görülen noktalar olurken atladıkları yönler de olduğu izlenmiştir.  

Teze genel olarak mevcut tarih yazımlarının hangi noktalarda eksiklikleri 

olduğundan ve  yapılmak istenenin onlardan farkından söz edilerek başlanması 

uygun görülmüştür. Tezde yapılmak istenenin ne gibi araçlarla gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı anlatılıp, haritalama denemeleri  ve değerlenmeleri yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Tezde incelenen ve faydalanılan kitaplardan ve ele alış tarzlarından bir kaç örnek 

verilmeye çalışılacak ve bunlardan çıkarılan sonuçlarla yapılan genel tarih yazımı 

değerlendirmesi özetlenecektir.Bu kaynakların seçilerek incelenmiş olmalarının 

sebebi, bazılarının çok biline ve okullarda mimarlık tarihi derslerinin rotasını 
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belirleyen isimler olması, bazılarının da yeni çıkmış ve yeni bakış açısı getirmesi 

beklenenler olmasıdır. 

500 Sanatçı kitabı (Anonim, 2004), sanatçıların neler yaptığını, genelde hangi işleri 

biliniyorsa onu ortaya çıkaran ve tanıtıcı bir kitap. Ancak hiç bilinmeyen birçok kişiye 

yer verdiği ve geçmişe uzandığı için ilginç ve yararlı bulunmuştur. Sanat kitabı 

olarak resmin başka işler ve uğraşlarla ilişkisi de ele alınmalıydı.Ancak 500 sanatçı 

kitabında sadece işler ve kişilerden söz ediliyor, bunlara etki eden olaylar ve 

durumlar dışarda bırakılıyor. 

A Visual History of Twentieith Century Architecture (Sharp, 1972) kitabında yazar, 

tarihleri yıl yıl ele alarak, tarihi genel sınıflandırma, ya da tarihe on yıllık dilimler ile 

bakma rutinlerinden sıyrılmış ancak her yıl için 3-5 örnekle ve sadece mimarlık 

konusu ile sınırlı kaldığı için tam bu işin gereğini yapmış görünmemektedir. 

Modern Architecture kitabı, birçok olaya, üretime birlikte bakmaya çalışıyor ama 

mevcut kalıpları, ayıraçları kullanıyor ki  bu da yeni ilişkiler kurma işini engelliyor. 

Burada bazı örnekler , kitaplardaki ele alma biçimlerinden örnekler konulabilir. 

Tarih yazımı örnekleri çoğaltılabilir. Ama genel olarak ortak oldukları ve eleştirilen 

yönleri şunlardır: 

-iyi arınmış, seçkin, tekil belli yerlere ait örnekler üzerinden ilerlemek 

-yaşamı, ilişkileri, gelişmeleri tasarımdaki itici güç olarak var olanları arka plan olarak 

bile değerlendirmemek  

-üretimlerdeki değişimleri biçimsel dönüşümler olarak yorumlayıp stile indirgemek,  

-üretilenleri modernizm, post-modernizm, de-konstrüktivizm ve benzeri sınıflara 

ayrılmış olarak ele almak,  

-üretilenlerin hedeflerini stil tartışmasına sıkıştırmak ve bu yolla sığlaştırmak,  

-stil tartışmasında yer  bulamayacak olanlara değinmemek gibi... 

Yukarda söz edilen ―güç‖leri ayıklayan ve etkilerini sınıflandırarak sunan bu 

yaklaşımların insanlara sınırlı bir gerçeği sundukları düşünülmüştür. Bu düşünceden 

yola çıkarak güçlerin önemli etkenler olarak yüzyılın algısının içinde yer almasına 

çalışmak tezin hedeflerinden biri olmuştur.Bu güçlerin uyguladıkları şeyler ve etkileri 

sadece paralel olarak değili, üst üste ve yanyana pek çok şekilde etkileşimlidir. 

Öncekini yok etmeyi planlayan güçler, olabildiği gibi planlamadığı halde bilinçsizce 

yok eden güçler, ya da öncekinden faydalanmaya çalışanlar, korumaya saklamaya 
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bugünü feda ederek de olsa sarılanlar, öncekini içermediği anlamlarla sunanlar, 

sürdürmeye çalışanlar da vardır.  

Büyük, kücük, yoğun, seyrek, tekrar eden, tekil, benzer, eşzamanlı bir çok çeşit güç 

var ve bu güçler esas olarak herşeyi yönlendiren konumundadır. Mimarlı 

mimarlıklarda mimarın zihninde çevrilen bu olayların yansıması olarak güçlerin etkisi 

varken, mimarsız plansız mimarlıklarda da zaten güç ve gücü oluşturan sebepleri 

birlikte algılayabiliriz. 

Bu güçlerin nerelerde nasıl ve ne niyetlerle toplanabileceğini varsaymak olası olabilir 

ama kesin olarak bilmek imkansızdır. Bu sebeple, geleceği yönlendirecek 

hareketlerin de neler olabileceğini varsaymak zor görünüyor. Belki bazı başlamış 

olan hareketlerin nasıl bir çizgide gideceği söylenebilir. 

Büyük karışıklıklar yaratan durumların arkasından insanların statik konumlarından 

daha kolay sıyrılıp başka önerilere açık hale geldikleri kesin. Belki burada yapılmak 

istenen toplu bakışın hiçbirinde olmayışının nedeni, büyük olasılıkla bu eksikliğin 

hissedilmemesi ve tasarımlara ayrı ayrı adamların işleri ve yaşamdan uzak 

değerleri-eserleri olarak bakılması olabilir mi? 

Üretilenlerin öncü olması ile bilinen örneklerinin aslında daha da öncülleri ile 

yanyana gelmesini sağlayan harita bu yönüyle de çok heyecan verici olmuştur. 

İnsanlık tarihi boyunca bütün üretimlerin bir arada ve ilişki içinde enerji yaydıkları ve 

ilerledikleri gözlense de bunun yansıması olan büyük kapsamlı araştırmalar 

nedense yapılmamakta ya da bir iki yakın üretim alanının  ilişkisinin araştırılması ile 

sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada da bütün üretimlerin nasıl birarada sürükleyip 

sürüklendiklerini göstermek için yukarıda söz edilen haritalama yöntemi 

geliştirilmiştir. Bunun dışında bazı derinlemesine dalışlar yapılmış ve ilgisiz şeylerin 

yanyana konulmaya çalışıldığı örnekler denemesi de yapılmıştır. Bunlara 

spekülasyonlar diyebiliriz. Sonra bunların hepsinin bir araya gelmesi ve sonsuz 

ilişkiler kurulabilecek bir sistem oluşması düşüncesi ile bir çeşit haritalama 

düşünülmüştür. Bu haritalamada eksiklikler de olabilir ancak etkileşimli ortamı ortaya 

çıkarmaya yetecek kadar tamam olan bir deneme olması hedeflenmiştir. 

Haritanın en iyi ve araştırmayı heyecanlı yapan taraflarından biri de, öngörülemeyen 

birçok heyecanlı ilişkiyi inceleyenin  keşfetmesine olanak sağlamasıdır. Harita 

inceleyen yeni zihinlerin de kendi ilişki ve sonuçlarını çıkarmalarına olanak 

sağlayacak sonsuz yansımalar oluşturabilecektir. Ayrıca haritanın yorumu, yapan 

kişinin yorumu ile sınırlı olmayacak, yani harita, her tür bakışın ve gelecekteki 

bakışların da yeniden yeniden değerlendirebileceği bir alt_yapı olacaktır. Hatta 
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ilerde haritanın daha başka teknik ve maddi koşullar sağlanabilmesi halinde çok 

daha kapsamlı olabilmesi amaçlanmaktadır. Belki teknik gelişmeler olanağında 

sanal ortamda yapay zekaların bu haritayı değerlendirmesi istenebilir ve başka 

değerlendirmelerle karşılaştırılabilir.  

Amaç dondurularak sınıflandırılmış paketlenmiş ve gerektiğinde çıkartılıp ısıtılan 

parçalanmış yüzyılı, birleşik, bütün, canlı, uyanık, dinamik, çekiştirilebilen, 

dürtüklenebilen, dokunulabilen bir ortam haline getirmek olarak özetlenebilir. 

Örneğin Moholy Nagy'nin pleksi çalışmalarını tarihlerini bilmeden günümüzün pleksi 

modelleriyle, yanyana getirseydik, 1930 ve 40'larda yapılmış olduklarını 

düşünemezdik. Öncü çalışmaların bilinmesi mimarlık deneyimlerine farklı bir ivme 

kazandırır mıydı? (Şekil 1.1) 

Bu amaca ulaşabilmek için de haritanın değerlendirmesi yapılırken mevcut, bugüne 

ulaşan ve bütün tarihçi, eleştirmen ve yorumcuların kabul ederek üzerinde 

ilerledikleri sınıflandırma-adlandırma-gruplamalar bir kenarda bırakılmaya 

çalışılmıştır. 

Tezdeki bakış açısında üretim-üretilen birbiri içinde etkileşimli, aynı zaman dilimi ve 

bütün zamanlar içindeki herşey ile geçişken, etkileşimli bir deneme olarak ele 

alınmıştır.  

Tezde ―deneme‖ olarak tanımlanabileceklerin nelerle nasıl ilişkili olduğu nelerle 

ortaya çıktığı, nasıl sonrasına yön verdiği-veremediği ile ilgilenilmeye çalışılacaktır. 

Bu sebeple de ―deneme‖nin tanımının ya da bu sözcükle neyin anlatılmak 

istendiğinin tanımı yapılarak başlanılması uygun görünmektedir. 
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Şekil 1.1 : M. Nagy'nin pleksi çalışmaları ve günümüzün pleksi modellerinin 

                       benzerliği. 
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2. DENEME TANIMI 

Denemenin tanımına belki öncelikle deneme dışında kalan tavrın ne olduğuna 

bakarak ulaşmak daha anlamlı olabilir. Deneme deneyen, arayan sorgulayan bir 

eylemin karşılığı, tersi ise tekrarlayan, sınırlı çerçeveli, referanslı ve çoğu zaman da 

bu nedenlerle ve zorunluluklarla içeriksiz kalmış olandır. 

Deneme Kevin Lynch'in The Image of the City kitabında kenti analiz etmek için 

yaptığı gruplamaları ve isimlendirmeleri sonradan (günümüzde) ele alanlar, 

kendilerini güvende hissedebilecekleri tasarım yöntemleri olusturma düşüncesi ile 

bunları sentez yöntemi olarak algılayıp uygulamaya koymaktadırlar (Lynch, 1960). 

Bu örnekte de görülebileceği gibi okunan ve ya sonradan ulaşılan bilginin etkisi ile 

mimarlıkta (tasarım dünyasında ) oluşan etkiler, üzerinde durulması gereken bir 

durumdur. 

Yoğun ve birbirine yakın yüksekliklerde bloklardan oluşan bir şehir dokusu içinde bir 

kule işaret noktası olabilir. Ancak sonradan bu analizi alıp, bomboş bir parkın içinde 

neyi işaret ettiğini bile tartışmadan sadece işaret olması ‗geçerli sıfatının‘ arkasına 

saklanarak bir kule inşa etmek, gerekliliklerden ya da yaşamdan diyebiliriz 

kaynaklanan bir mimarlık değildir. Durumlarla gerçek bir ilişkisi olmadığı için de (yani 

sıcak birebir) bir önerisi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü öneri dediğimiz üretimler 

ancak durumlarla özel bir ilişki kurabilen ve farklı yaklaşabilenler oluyor. 

Insanlık ve onun üretim birikimine bu şekilde bakıldığında çıkarılan sonuçlardan biri 

de aslında deneme yapmaktan korkarak birikimi tekrar edenlerin, bir değer 

oluşturmadığı gibi bir çok kavramın da aşınmasına ve hassasiyetin yitirilmesine 

sebep olduklarıdır. Deneyen, kendisi olan üretimler ise basit ve sıradan da 

görünseler, var olan ya da onaylanmış biçimleri tekrar edenlerden daha değerli 

bulunmalıdır.  

Bu sebeple deneyen, önerisi olan üretimler esas olarak haritanın içeriğinde yer 

alabilecektir. Sıradan, stil üyesi, tekrarcı, garantici üretimler sadece diğerleri ile 

ilişkilerinin okunabilmesi ve ilişkilendirilebilmesi amacıyla haritada bulunacaktır. 

Önerisi olmayan üretimlere en tipik örnek ülkemizde geleneksel mimariyi tekrarlayan 

birçoklarının en azından elemanları oran ilişkilerini kavrayamadan kullanarak neden 

oldukları çirkin ve mimarlığa haksızlık olarak nitelenebilecek bilinçsiz 

uygulamalarıdır. 
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Ayrıca bu tekrarlardan bir çoğu içerik ve amaçla ilgili olmadıkları için -öyle olsa idi 

kendi problemlerine ait kendi çözümlerini üretme endişeleri olurdu- tekrar ettikleri 

şeyin ne için ne amaçla üretildiğini nerede durduğunu bilmeden kullanıp, mimarlığa 

ve ortama düşünüldüğünden de fazla zarar verebilmektedirler. Mesela Le 

Corbusier‘nin Paris için yaptığı Plan Voisin olarak bilinen çizimler aslında gerçeğe 

dönüşmesi hedeflenen bir öneriden çok mimarın şehir, insan, ideal yaşam koşulları 

üzerine düşündüklerini özetleyen bir eleştiri niteliğinde bir denemedir (Le Corbusier, 

1987) . Hemen üzerinden ölçüler alınsın ve projeye başlansın diye üretilmediği 

öneren kişinin zihin yapısı ile birlikte bakıldığında görülen bir gerçektir. Ama üretilip 

ortaya çıktıktan sonra ve olaylara sadece ‗üretilen şeyin kendisi‘ olarak 

bakabilenlerin eline geçtikten sonra uygulanması ve tekrarı kaçınılmaz olmuştur. Bu 

uygulamaların da eleştirisi hem Le Corbusier‘ye hem de bütün "modernite"ye 

yöneltilmiştir. 

Türk Evi çevresi, üretim zamanı, koşulları, toplum yapısı, yaşayışı, teknolojisi birlikte 

ele alındığında ‗öneri‘ niteliği taşımaktadır. Corbusier‘nin Plan Voisin‘i de veremin 

arttığı, insanların çaresi kaldığı, bir dönemde eşit hava, ışık vb, sağlamayı 

hedefleyen entelektüel bir öneridir. Ancak bu iki önerinin de bağlamlarından uzak 

koparılmış kullanımları, farklı bağlamlara yerleştirilmiş halleri, tekrarları bambaşka 

sonuçlar  yaratmaktadır.  

Dolayısı ile de her durumda esas istenmeyen ve doğal olmayan durumları 

yaratanlar, önceki üretimleri denemeleri, bağlamından uzak olarak  tekrar eden yani 

kendi bağlamı ve çözümünü üretemeyenlerdir. Modernitenin eleştirel bakışını 

stilleştiren tekrar edenler, tarihi didikleyip içinden bir şeyler seçip tekrarlayıp ‗post-

modern‘ stili yaratanlar üretim tarihinde sadece kolaycılıkları ve verdileri zararla 

anılabileceklerdir. 

Denemelerin esas amaç olduğunu fark etmek gerekir. Bütün zihinlere insanın esas 

amacının kendi zihnini genişletmek olduğu gerçeğini fark ettirmek, bütün üretimi 

etkileyebilir. Değişimlerin sosyal, politik olaylara bağlı olarak geliştiğini vurgulamak; 

hiçbir şeyin sadece bir öncekinden biraz farklı olsun diye değişmediğini ve geriye 

bakılınca da bu şekilde yansıtılıp sınıflandırılmasının doğru olmadığını algılamak, 

değişimleri çok girdili-boyutlu sistemler olarak ortaya koymak, bazı şeylerin 

rahatlamasının değil de rahatsızlaşmasının esas hızı-değişimi-düşünme gücünü 

arttırdığını görmek üretimleri anlamak ve denemeler yapmak için gereklidir. 

Zihinde gelişen, toplumda gelişen, fiziksel ve sosyal olarak gelişen rahatsızlıklar, 

yoğunlaşmalar, zorluklar, esas sıçramayı yaratan ve ortam hazırlayandır. 
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Rahatsızlık -yoğunluk-beklenmedik oluşumlar gibi durumları düzeltilmesi gereken ya 

da yok varsayılması gereken durumlar olarak değil; düşünceyi zorlayan, 

genişletebilen denemeler yaptıran, potansiyeli olan durumlar olarak ele almak doğru 

görünmektedir. Tez bu durumları potansiyeli olanlar  olarak ele alabilmeyi ve 

dolayısı ile de böyle oluşumları içinde barındıran sistemler üzerinde durmayı  

denemiştir. Sistemleri sabitleyip dondurmaktan uzak olmak, potansiyeli olanların 

hangi sistemler olduğunu örneklemek için özen gösterilmiştir. 

Aslında insanı sürükleyen itici güç heyecanlanmak ve heyecanlandırmak  fikri- ya da 

içgüdüsüdür. Bunun peşinden giderken yaşananlar her şeyin bir özetidir. Bu gidişte 

üretilenler, bulunanlar, paylaşılamayanlar, bazı savaşlar- savaşlar sonunda 

yokluklar- yoklukları izleyen yeni arayışlar vardır. Içinde bulunulan yeri tanıma- 

tanımlama, sebepleri-sonuçları araştırma, merakı giderme,  daha çok mutlu olma, iyi 

olan durumu daha fazla sürdürme isteği,  çoğaltma-çoğalma her yerde her an 

olabilme, her şeyden haberdar olma açlığı, bütün yeni şeylerden yerlerden 

olaylardan…(Dedikodu bile birilerinin bilmediği şeyleri yaymak çoğaltmak içgüdüsü 

ile yapılan ilkel iletişim türüdür belki). 

Iletişim, iletmek, iletilmek bu çoğalmanın en önemli bileşenidir. Iletişimin artması ve 

çeşitlenmesi ise heyecanlanma periyodlarını kısaltmış ve zihinsel motivasyon 

olasılıklarının ivmeli olarak çoğalmasına sebep olmuştur.  

Önceden de belirtildiği gibi büyük karışıklıklar yaratan durumların arkasından 

insanların statik konumlarından daha kolay sıyrılıp başka önerilere açık hale 

geldikleri kesin. Savaşlar  doğal felaketler varlığı ihtimali olsa da hep insanların 

olmayacakmış gibi hissettikleri şeylerdir. Bunlar,  vb. sarsıcı olaylar gerçekleştikten 

sonra insanların inanç sistemleri etkilenir ve bu karışık fiziksel ve zihinsel yapı yeni 

durumları getirir. Yeni durumlar, eskiyi hatırlatmayan yeni çözümler, belki de 

travmayı azaltıcı oldukları için kolay ortam bulmaktadırlar. 

Deneme, öncelikle zorlanan, endişe duyan, heyecanlanan zihinlerin birşey üretme 

zorunluluğu hissetmeleri ile  ortaya çıkan bir ―üretim‖dir. Üretilen şey bir şeyi dener, 

beğenilmeyi, alkışlanmayı, çok tutulmayı beklemez, o üretilmek ister. İşlevi, sözü, 

amacı, hedefi vardır. Bu bir enstalasyon, gecekondu, resim, yazı, müzik, manifesto, 

fotoğraf herşey olabilir, her formda ortaya çıkabilir. 

Üretilenlerin tarihine denemeler tarihi olarak bakmak mimarlık ve  sanat tarihine 

farklı bakış getirebilir. Bundan yeni şeyler; tartışma, ürün, deney, sonuçlar çıkabilir. 

Çünkü böyle bakabilmek olasılıkları, zihnin motivasyonunu, yeni öneriler yapma 

potansiyelini arttırıp zemin hazırlıyor denilebilir. 
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Yüzyılın bütününe, denemeler nelerdi, "deneme"ler birikintisi nerelerde 

yoğunlaşıyor, "deneyen"ler kimler, hangi durumlarda deniyorlar ve benzeri bir çok 

soru aynı anda aranarak bakılmaya çalışılmıştır. Denemelerin öncesi, koşulları 

araştırılmıştır. Denemelerin geçmişlerinde epey bir birikim vardır ve uzantıları etkileri 

de çok öteye gider. Bu araştırma sırasında ortaya çıkacak olan da 20. Yüzyıl'ın 

hareket, heyecan olarak farklılaşmasının yanısıra aslında geçmişte ortaya 

konanların, bulunanların bütün bu hızlılık ve hareketin altyapısını oluşturduğu 

gerçeğidir. Aynı şekilde yüzyılın içindeki bütün hareketlerde ve denemelerde de bu 

―öncekilerin üzerinde var olma‖ durumu gözlemlenebilecektir. 

Önemli görülen üretimlerin ―deneme‖ diye adlandırılmasının nedeni onların her 

zaman yeni ve zihni kurcalayanın peşinden giden şeyler olmalarıdır. Bu 

araştırmanın birçok öngörülemeyen bulguya yol açabileceği ve bunların da yarattığı 

heyecanın yeni denemelere sebep olabileceği öngörülmektedir. ―Deneme‖nin yani 

heyecanlı insan zihninin ürünü olan ve insan zihnini heyecanlandıran üretim 

tanımlamasının neden önemli olduğu ve bütün 20. Yüzyıl içinde bunları bulmanın-

örneklemenin ne anlamı olacağı düşünülürse bunun yanıtı hayatın anlamını 

ıskalamayı önlemek çabası olarak verilebilir.  

Yaşamın amacı insanın heyecanı-heyecanlanmasıdır ve bu zihnin heyecanıdır esas 

olarak. Zihni harekete geçiren, zorlayan, kurcalayan, motive eden şeylerin üretim ve 

yaşamı belirlediğini söyleyebiliriz. Bu durumda heyecanlandıran, motive eden 

denemelerin haritasını oluşturmak aslında insanlığın zihin haritasını da oluşturmak 

anlamına gelmektedir. 

Bunun için genel olarak yapıların görünen kısmından söz ettikten sonra bu 

araştırmanın sürecinde ortaya çıkan sonuçlar ve öneriler ele alınacak ve 

değerlendirilecektir. Denemelerin ortaya çıkarılması için genel olarak yüzyıl içinde 

üretilenlere genel kaynaklardan ulaşılarak bakılmış ve genel bir özet elde edilmiştir. 

Ancak bu görünürdeki kaynaklardan daha fazla denemelere yer vermiş olan süreli 

yayınlar da incelenmiştir. Denemelerin ortaya çıkarılması, harita üzerinde yer 

almaları ve izleyenlerin de bu denemelerin yer aldığı yüzyıl haritasından sonuçlar 

çıkarabilmeleri için bu genel özetin gerekli olduğu düşünülmüştür. 
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3. YÜZYILIN GENEL BİR ÖZETİ 

Denemeler tarihi ve onların ilişkileri olarak bakabileceğimiz birikime öncelikle genel 

olayların ve üretimlerin özetlenerek bakılması ile yaklaşmak uygun bulunmuştur. 

Yüzyılın incelenmesinde elde edilen bulgular bazı eşikler ve onların enerjisinin en 

yüksek olduğu noktalarında yoğunlaşan önemli üretimler olduğunu 

düşündürtmüştür. Eşiklerin belki de belli belirsiz fark edilen varlığını belirgin hale 

getirebilmek, o eşik etrafında oluşan olaylar, eşiği hazırlayan etkenler, ortam, eşiğin 

enerjisinin yaydığı motivasyonla ulaşılan deneme çokluğu ve cesareti ile birlikte 

görebilmek ve onların ilişkilerinden bütün olarak sonuçlar çıkarabilmek 

amaçlanmıştır. 

Eşikler olumlu-olumsuz, zorlayıcı-düşündürücü bir çok olayın bir arada yaşandığı, 

insanların birçoğunun etkilendiği, var olan sistemin çözüm üretmeye yetmediği, 

mevcut çözümlerin anlamsız kaldığı, arayışların başladığı konumlardır. İnsanlık var 

oluşundan itibaren pek çok kez bu gibi eşiklerle karşılaşmış belki son yüzyılda 

yaşanan eşikler sayı olarak fazlalaşmış yani eşik aralıkları önceki yüzyıllara göre 

azalmış ve üretim yoğunluğu artmıştır. 

Yüzyıla genel olarak baktığımızda 1910-1939, 1955-70, 1995-2005 aralıklarında 

yoğunlaşan dinamikler, üretimler, çıkışlar görmekteyiz. 1910‘da yükselmeye 

başlayan üretim,deneme bolluğu en yüksek olduğu noktaya 20‘li yıllarda ulaşır ve 

aynı çizgide 1939‘lara kadar ilerler ve aynı durum diğer eşikler için de geçerlidir. 

Eşiklerin başlangıç yoğunlaşma ve sönme dönemleri de izlenebilmektedir. 

Eşiklerle ilgili bu bulguların daha iyi izlenebilmesi için gerçekleştirilmeye çalışılan çok 

amaçlı haritanın algısının güçlenebilmesi ve fiziksel olarak bazı vurguların 

oluşabilmesi için genel olarak insanlık tarihine bir bakış ve onun dökümüne göz 

atılması gerekli görülmüştür. 

Tarih algısının doğruluğu ya da doğru değerlendirme yapabilme konusunda ne 

kadar samimi olduğumuz yakın geçmişten daha geride neler olduğunu ve olanların, 

nelere ve ne zamandan itibaren etkisinin yansıdığını bilmek istememizle doğru 

orantılı olacaktır. 

Yakın geçmişte olmuş, günümüzde olagelen ya da gelecekte olma olasılığı olan 

herşeyin aslında geçmişte olanlarla ilişkisi çok güçlüdür. Bu biz farkında olmasak da 
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var olan bir bilgi ve birikime dönüşmüş, yoğrulmuştur. Ancak bu yoğrulmuş ve 

zamanı belirsiz şekilde bizim zihinlerimize yaşamlarımıza karışmış olan alt bilgilerin 

de nerelere dayandığı, kimlerle, nasıl hangi koşullarda ortaya çıkabildiği bilgisine 

ulaşmak bizim bütün mimarlık, sanat, üretim tarihi ile ilgili fikirlerimizi, bakışımızı 

etkileyecektir. 

Bu sebeple insanlık tarihinden bazı önemli bilgilerin haritadan bağımsız da olsa 

başka bir şema ile tezin içinde yer alması gerekli görülmüştür. Bu kısa ve atlayarak 

giden bazı hatırlatmaların, daha yakın tarihle bağlantıların kurulması ve zihnin yeni 

bir algıya hazırlanması amacıyla en başta yer alması uygundur.  

Bu bilgilerin içinde gerçekten insan zihnini kurcalayan beklenmedik sıçramalar ve 

duraklamalar olmuş olduğunu görmek son yüzyılın tarihinin algısını etkileyecektir. 

Savaşların ilk çıkış nedenlerinin iki komşu kabilenin, şehrin, ailenin, klanın, alanları 

paylaşamaması, sınırlarına karar verememesi olduğunu görebiliyoruz. Herkes en 

yakınındakine saldırıp onları da kendine katmak için uğraşıp durmuş görünmektedir. 

Belki de savaşların pek çoğunun haklı sebepleri olduğunu düşünmek bile olası 

değildir. 

Paylaşım kavgalarının zayıflattığı taraflar, kendilerini başka uzak düşmanların 

kucaklarında bulduklarında daha çok insanı ilgilendiren ve toplu yıkımlara, ölümlere 

sebebiyet veren daha büyük savaşlar ortaya çıkmış oluyordu. Savaşlardan, 

zayıflıklardan yararlananlar ise hep var olmuşlar, hatta savaş niyeti yokken bile zayıf 

düşeni parçalayıp pay almayı doğal bir varoluş biçimi saymışlardır. Savaşlarda taraf 

olanlar dahi yanında yer aldıklarına yardım amacından çok paylaşımda dışarda 

kalmak korkusu ile kumar oynar gibi risk alıp pay alma amacı taşımaktadırlar. 

 Belki insanlığın sürekli olarak rekabet halinde olan bu tavırları ilerlemelere altyapı 

oluşturmuş olabilir. Ancak gerileme ve duraklamaların da sebebi de çoğu zaman bu 

rekabettir. Tarihte bilgilerin doğru değerlendirmesini yapabilmek çok kritik bir iştir. 

Yakın geçmişte olup biten leri bilmek, bazen bazı durumları doğru algılayabilmekte 

yetersiz kalmaktadır. 

1071‘de Malazgirt Savaşı ile Anadolu topraklarına giren Selçuklu Türkleridir ve 

uluslararası tarihte bu şekilde yer almıştır. Daha sonra Beylikler kurulmuş ve 

içlerinden biri diğerlerine hakim olup birleştirmiştir. Bu hakim olan beylik Osmanoğlu 

olduğu için Osmanlı diye anılmak ve 500 yıl bu isimle bilinmek  Anadolu‘daki 

Beyliklerin kendiliğinden yaşadıkları süreçtir. Daha sonraki yıllarda Atatürk‘ün 

Türkiye Cumhuriyeti‘ni kurmasıyla birlikte Türkler diye anılmak bazı insanlara ters 
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gelmişse de tarihi bilenler bu topraklarda yaşayanları sadece bir tek beyliğe ait bir 

isim olan Osmanlı isminden çok Türk isminin temsil edebileceğini fark edebilir. 

Roma 50 yılında ulaştığı bir milyon nüfusu ile insanı heyecanlandırıyor ama İsa‘dan 

önce 1200 de Mısır‘ın başkenti Memphis‘in bir milyon nüfuslu olması çok daha 

inanılmaz değil mi? Çin‘in başkenti Changan ise 650 yılında bir milyon nüfusu ile 

dünyanın en kalabalık şehridir. 

Kağıt fabrikası Avrupa‘da ilk kez İtalya‘da Fabriano da kuruldu. Ancak 784 yılından 

beri Bağdat‘ta kağıt üretimi vardı ve kağıt esas olarak 105 de Çin'de bulundu. 

Tarih yazımlarında bütün bu gerçekler ve onların ardındakileri bilmek ve yeniden 

değerlendirmek sorumluluğu yazan  insanı gerçekten zor bir deneme ile başbaşa 

bırakmaktadır. Ulaşılması gerekli bir çok gerçek, gerçeklerin doğruluğu, yapılan 

spekülasyonlar, yeni ilişkiler kurma tarih yazımındaki sorunlardır.  

Bu denemenin de başlama motivasyonu yeniden değerlendirilmeye açık olan bu 

olağanüstü birikimdir. Bu birikime yaklaşma modellerinde tarihçiler aslında serbesttir 

çünkü yazılanları okuyup okumamak da serbesttir. Üretilen herşey insanın 

kullanımına sunulur ve yıllar içinde nesiller içinde değerini bulur, bazen unutulur 

bazen ise beklenmedik şekilde beklenmedik bir zamanda yüceltilir. 

Erken Modern Dönemde Avrupa kitabında Merry E. Wiesner, tarihçi olarak genel 

kabul görmüş kavramların bile nedenlerini sormaktadır (Wiesner-Hanks, 2009). Bu 

soruları ile okuyanları heyecanlandırmaktadır. Ayrıca bazen bu sorduklarını biz de 

sormuş olmamıza rağmen neden daha yüksek sesle sorma güvenini elde 

edememişiz bugüne değin diye düşünmekteyiz. Sebepleri belki saçma 

bulunmasından korkmak, belki yanlış olduğunu düşünmek, belki kimsenin gerçek ve 

tatmin edici bir cevap veremeyeceğini düşünmek olabilir. 

Wiesner-Hanks (2009), modern nedir?, Modernite iyi bir şey midir? Modernite sona 

erdi mi? gibi sorularla başlayıp bunlarla ilgili derinleşmeden Avrupa nedir? sorusunu 

soruyor. Bize her zaman derslerde anlatıldığı gibi dünya üzerindeki 7 kıtadan biri 

mi? diyor. Ama aslında dünya haritasına bakınca biz Avrupa diye ayrı bir kara 

parçası görmüyoruz ki diyor ve bu bizim de hep sormak istediğimiz sorudur. Aslında 

dikkatle bakarsak yeni haritacı terimi ile Afroavrasya kıtasının kuzeybatı ucundaki 

küçük parçanın tanımı Avrupa olarak yapılmış. 

Kitapta, Avrupa fikrinin coğrafyadan daha çok kültürden doğmuş bir kavram 

olduğunu ve kökeninin de eski Yunan medeniyetinden hatta Fenike Kralı Agenor‘un 

kızı Europa‘nın gördüğü bir rüya ile ilişkili olduğu söylenmektedir. Avrupa fikrinin 

kendilerini Akdeniz‘in veya Ege Denizi‘nin diğer taraflarında yaşayan insanlardan 
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farklı göstermek isteyen Yunanlılardan çıktığı açıktır der, Wiesner. Sonra bu kavramı 

biz ile onlar arasına sınır çekmek isteyen insanların bilinçli olarak kullandıklarını 

düşündüğü modern terimi ile aynı konumda görüyor. 

Sonra yazar Avrupa‘nın sınırlarını sorguluyor, Britanya dahil mi? Grönland dahil mi? 

Rusya dahil mi? diye soruyor. 

―Antik Yunanlıların bildiği bölgenin hemen hemen tamamı ve Doğu Avrupa‘nın büyük 

bir bölümü Weisner‘in kitabının kapsadığı dönem içinde (1450-1789) –hatta I. Dünya 

Savaşı‘na kadar- Müslüman ve Türk hükümdarlara sahip Orta Asya kaynaklı bir halk 

olan Osmanlı İmparatorluğu‘nun toprakları içindeydi. Dolayısıyla, Osmanlı 

İmparatorluğu coğrafi açıdan Avrupa‘nın bir parçasıydı; ama acaba onun tarihi de 

―Avrupa‖ tarihi mi, yoksa değil mi?‖ (Wiesner-Hanks, 2009).  

Hatta daha da ileri gidersek aslında ilk olarak Yunanlıların kullandığı bir terim ise 

esas olarak sonradan Osmanlı toprakları içinde kalan bölge tam olarak Avrupa 

olabilir çünkü bugün Avrupa olarak tanımlanan bölgenin en batısında yaşayanların 

eski Yunan medeniyeti ile ilgileri yoktur. Bu spekülasyonlar bitmez, ama amaç 

aslında her tür yorumun belli niyetlerle yapıldığıdır. Tarih yazımında dayanılan 

kaynaklar ne olursa olsun yazım taraflıdır. Kaynaklar da taraflıdır çoğu zaman.  

―II.Dünya Savaşı‘ndan sonra köylülerin ve işçilerin tarihinin daha çok ilgi çekmesi bir 

rastlantı değildir; çünkü üniversitelerde okuyan öğrencilerin büyük bir kısmı eskiden 

olduğundan daha fazla işçi sınıfına ait ailelerden geliyorlardı ve bu öğrencilerden 

bazıları tarih okuyordu ve tarihçi oldular. 1970‘lerde kadın tarihine sorunlarına olan 

ilginin artmış olması da rastlantı değil.‖  (Wiesner-Hanks, 2009)  

Wiesner, gerçekler insanlar tarafından oluşturulduğu, toplandığı için her hikayenin 

taraflı olduğunu ve önyargısız yazım olmayacağını belirtir.  

Ayrıca bu tezin ortaya koymaya çalıştığı herşeyin birikimi sonucu büyük sıçramaların 

olduğunu, tek bir olaya bağlı eşikler olmadığını, enerjinin yavaş yavaş birikip büyük 

bir atlamaya dönüştüğü düşüncesine destek olarak Wiesner‘in de kırılma 

noktalarında tek bir olaydan daha fazlasının olduğunu söylemesini alabiliriz. 

Tek bir olayın olmaması daha fazlasının olmasının nedeni de o bütün olayları 

hazırlayan değişim dalgası oluşturucu küçük dalgalanmalar olması ve birbirlerini 

etkilemeleridir. 

1450 lerde matbaanın bir toplumsal değişim aracı olarak etkisi sonderece büyük 

oldu ve buna ek olarak Portekiz gemileri Afrika‘daki Verne Burnu‘na düzenli olarak 

gidip geliyorlardı. 1453‘te II. Mehmed‘in Konstantinopolis‘i fethetmesi ve 
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Osmanlıların Avrupa‘da yeni bir güç olarak ortaya çıkmaları, Kolomb‘un 

Portekizlilere ve Türklere meydan okumak için alternatif bir Doğu rotası bulmaya 

çalışması, İngiltere ile Fransa arasındaki yüzyıl savaşlarının bitmesi...Leonardo da 

Vinci‘nin doğumu... (Wiesner-Hanks, 2009).  

Fransız Devrimi de önemli değişim noktalarından biridir ancak o da yalnız başına 

ortaya çıkan bir durum değil, bir çok olayın bir arada bulunduğu bir eşiktir.  

Buharla çalışan dokuma tezgahının icadı, bu tür makinaların kullanıldığı iplik 

dokuma fabrikasının açılması, 1787 yılında İngiltere‘den Avustralya‘ya ilk mahkum 

filosunun gönderilmesi, 1792‘de Mary Wollstonecraft‘ın Kadın Haklarının 

Gerekçelendirilmesi adlı kitabı, Polonya‘nın I.Dünya Savaşı‘nın sonuna kadar 

haritadan silinmesi...gibi bir çok olayın ard arda ve etkilenerek doğması ile dönüşme 

hareketi başlıyor  (Wiesner-Hanks, 2009).  

Dolayısı ile de Dünya Tarihi kitabından seçilerek aşağıda yer almasına karar verilen 

olaylar bu şekilde bir arada değerlendirilip canlandırılmaları halinde bir fikir 

verecektir: 

İ.Ö. 15000 Son Buzul Çağı‘nın en soğuk periyodunun sona ermesi ki aslında çok 

yakın bir geçmiştir. 

İ.Ö. 10.000 Yabani tahılların varlığına bağlı olarak Ortadoğu‘da Fırat Nehri‘nin 

batısında Natuf kültürünün ortaya çıkışı. 

İ.Ö. 9000 Natuf kültüründe yaşayan insanların ilk yerleşimleri kurmaları. Daire 

biçimindeki evlerden oluşan köyleri Ortadoğu ve Anadolu‘daydı. 

İ.Ö. 8500 Bilinen ilk dikdörtgen evlerin Mezopotamya‘da inşa edilmesi. Sıçramalar 

ne kadar yavaş...İlerleme ivmesi 

İ.Ö. 8500 Bering Boğazı‘ndaki buz-köprünün yok olması ve Amerika‘ya yapılan ilk 

göçlerin son bulması. Buzlar ancak eriyor 7000 yılda. 

İ.Ö. 6500 Çatal Höyük‘te dünyada ilk defa keten kumaşların dokunmaya 

başlanması... 

İ.Ö. 5000 Dünyanın bilinen ilk kanalları Mezopotamya‘da inşa edildi. Bu kanallar, 

sulama yapılmasının kolaylaştırılması ve bataklık gibi yerlerin ekime elverişli hale 

getirilmesi için kullanıldı. 

İ.Ö. 4000 Mısırlılar yıl boyunca Nil Nehri‘ndeki değişimi gözleyerek bir yılın 365 gün 

sürdüğünü keşfetttiler. 
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İ.Ö. 3800 Mezopotamya‘da tekerlek keşfedildi. İlk defa yapılan öküz arabaları 

sayesinde tarımsal üretimin taşınmasında büyük avantajlar elde edildi. 

İ.Ö. 3500 Güney Mezopotamya‘da Sümerler‘in resim yazısını kullanmaya 

başlamaları. 

İ.Ö. 3500 Mısır‘da ilk korunaklı şehirlerin inşası ve uygarlığın iki merkezde gelişmesi: 

Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır. 

İ.Ö. 4000 Doğu Akdeniz bölgesinde zeytin, incir, badem ve nar yetiştirilmeye 

başlandı. 6000 yıldır yenilen yemişler... 

İ.Ö. 3400 Avrupa‘da ilk defa tekerlekli araçların kullanımı. 

İ.Ö. 3200 Uruk şehrindeki işçilere yemek istihkakı için kullanlılan çömlek tasların 

kalıba dökülerek toplu üretimi. Toplu üretimin, fabrikasyonun tarihi 5200 yıllık. 

Yazıdan önce seri üretim var... 

İ.Ö. 3000 Mısır‘da hiyeroglif yazının kullanılmaya başlanması. 

İ.Ö. 2600 Mezopotamya‘da ilk defa cam bir eşya yapıldı. Bu eşyalar gerdanlık ve 

mücevher yapımında kullanılmaktaydı. 

İ.Ö. 2550 Mısır Firavunu Keops tarafından Gize‘deki büyük piramitin yaptırılması. 

İ.Ö. 2300 İndus Vadisi‘ndeki kentlerde ilk kanalizasyon sistemi olan evlerin inşa 

edilmesi. 

Buraya yine Dünya tarihinin eksik yazıldığının kanıtı olarak Hititler girmemişler. 

Anadolu'da yaşamış olanların hangi yıllarda nelerle insanlık tarihine katkıda 

bulundukları da çok önemli. 

İ.Ö. 2000  Bugünkü Doğu Amerika‘da yaşayan insanlar ilk defa çanak-çömlek 

yaptılar. 

İ.Ö. 2000 Mısırlı katipler hiyeroglif yazıyı geliştirdiler. 

İ.Ö. 1900 Mezopotamya‘daki Babil‘de Gılgamış Destanı‘nın bilinen ilk kopyası 

çıkartıldı. 

İ.Ö. 1500 Bilinen ilk alfabe, bugünkü Suriye sınırları içinde kalanUgarit kentinde 

ortaya çıktı. 

İ.Ö. 1200 Mısır‘ın başkenti Memphis bir milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en 

büyük kenti haline geldi. 

Bugün nüfusu bir milyonu ancak bulan yine de büyük şehir sayılan Avrupa şehirleri 

bulunmaktadır. İ.Ö. 1200 yılında nüfusu bir milyon olan Memphis zamanının sınırlı 
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yaşam koşullarına, sınırlı teknik olasılıklarına rağmen bir milyon kişinin aynı anda bir 

şehirde yaşamasını olanaklı hale getirebilmiş bir yer olarak bizi şaşırtmaktadır. 

Yakın tarih için geçerli olduğu sanılan bu yoğunluğun yaklaşık 3200 sene öncesinde 

de mevcut olduğunu görmek insanı düşündürmektedir. O zaman ve yerde, yaşayan 

insanların da bu yoğunlukla başa çıkmış olmaları ve deneyimlemiş olmaları bilgisi, 

insanı  mimarlık ve üretim tarihi ile ilgili olarak motive eden ve merak uyandıran bir 

bilgi olmaktadır. 

İ.Ö. 776 Olimpiyat oyunlarının başlangıcı. 

İ.Ö. 671 Asurlar‘ın Mısır‘ı ele geçirmesi sonucunda Kushite Hanedanının son 

bulması. 

İ.Ö. 585 Yunan Felsefesi‘nin kurucusu sayılan Miletos‘lu Thales güneş tutulmasını 

önceden tahmin etmeyi başardı. 

İ.Ö. 550 Çin‘de dökme demir alanında seri üretime geçilmesi 

İ.Ö. 546 Persler Anadolu‘daki Yunan kentlerini ele geçirdiler. 

İ.Ö. 531 Taoculuğun kurucusu Lao Tzu‘nun ölümü. 

İ.Ö. 499 Anadolu‘daki Yunan Kentlerinde Persler‘e karşı bir isyan başlatıldı. 

İ.Ö. 449 Atina ve Persler arasında barış antlaşması imzalandı. 

İ.Ö. 480 Akropolis‘i içine alan Parthenon, Persler tarafından yıkıldıktan sonra 

Perikles zamanında yeniden inşa ettirildi. 

İ.Ö. 461 Atina ve Sparta arasında ilk  Peloponnesos savaşı. 

İ.Ö. 411 Sparta‘nın Atina‘ya karşı Persler ile müttefiklik anlaşması imzalaması. 

İ.Ö. 425 Yunan filozof Demokritos tüm maddelerin küçük atomlardan meydana 

gelmiş olduğu kuramını ortaya attı. 

Dünya tarihinde herkes kendi yerinde gelişirken, herşey iyiyken savaşlar neden 

çıkıyor. İlk savaş nerede ve kimler arasında? Bunlara da bakıp yorum yapmak 

gerekli görünmektedir. 

Savaşların, 3000 yıldan beridir gerçek gerekçelerle değil de keyfi güç gösterileri ve 

hakimiyet kurma idealleri ile şekillendiği görülmektedir. Savaşma ve başka yerlerde 

hakimiyet kurma hakkını kendinde gören liderler o kadar ileri gitmişler ki kendi 

etkinlik yaşama alanlarının kilometrelerce uzağındaki yerlerde bu kargaşaları 

çıkarmışlardır. Bu kargaşaların yetmeyen dünya nimetlerini sömürme zihniyeti bile 

henüz ortada yokken neden çıkarıldığını anlamak çok güçtür. Bazı yerleri ne 
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pahasına olursa olsun işgal etme ve ele geçirme düşüncesinin kör ettiği liderler, 

görüntüsü ve inşa edilmiş güzelliği sebebiyle ele geçirmek istedikleri şehirlerin 

yıkıntıya dönüşmelerini bile kabullenmişlerdir. Bunların benzeri hareketleri bugün 

anlayamadığımız gibi geçmiş için de anlamlandıramıyoruz. Bugün ele geçirilmek 

istenen yerlerin farklı özelliklerinin kaynak yaratma sebebi olma olasılığı da acaba 

yapılan anlamsız işgallere bu yüzyılda olmanın utancı ile bulunan bahaneler olabilir 

mi? Bu arada yine değişmeyen şeylerden biri de bazı hırslı ve koltuk düşkünü 

insanların bütün insanların kaderini etkileyecek tuhaf saplantılı işler yapması 

esnasında bazı endişeli ve gerçekten kafası çalışan insanların da etrafta ne olup 

bittiği ile ilgilenmeleri ve buluşlar teoriler ortaya koymalarıdır. İ.Ö. 425 yılında Persler 

şehirlerine saldırırken Demokritos atomun varlığından söz ediyor. 

Tabii insanın yeryüzündeki etkinliğinde en tuhaf durumlardan biri de bu hırslı 

insanlarla araştıran insanların, deneyenlerin ilişkisidir. Araştıran deneyen insanlar, 

bazı şeyler üretmekte ve bunları ortaya koymakta iken, hırslı insanlar bunların daimi 

olarak nasıl kendilerine hizmet eden şeylere dönüşeceği üzerine kafa yormaktadır. 

Atom bombasının kullanılması bunun en bilinen en büyük zararı veren yakın örneği 

olmuştur. Ancak bulan, üreten, düşünenler, aynı zamanda bunları kullanmada yetki 

ve söz sahibi olabilselerdi herhalde pek çok durum çok farklı bir yol izlerdi. 

İ.Ö. 334 Makedonya Kralı Büyük İskender Pers İmparatorluğu‘na saldırdı. 

Anadolu‘yu ele geçirdi. 

İ.Ö. 333 İskender, Gaugamela‘daki savaşta Persler‘i yenerek Mezopotamya‘yı ele 

geçirdi. 

İ.Ö. 329 Büyük İskender bugünkü Afganistan ve Türkistan topraklarındaki Baktria ve 

Sogdiana‘yı ele geçirdi. Ayrıca bölgede yeni kentler kurarak bu kentlerin yönetimini 

yerel idarecilere bıraktı. 

İ.Ö. 326 İskender, Hindukuş Dağları‘nı geçerek Kuzeybatı Hindistan‘ı işgal ettikten 

sonra yapılan savaşta Kral Poros‘u yenmeyi başardı. 

İ.Ö. 331 Büyük İskender Mısır‘ı ele geçirdi. Ayrıca İskenderiye kentini kurdu. 

İ.Ö. 325 Hintli matemetikçiler 1‘den 9‘a kadar olan sayı sistemlerini ondalık sisteme 

getirmek için 0 sayısını kullanmaya başladılar.  

İ.Ö. 325-300 İskenderiye kentinden etkilenen çok sayıda Yunan Kenti kare biçiminde 

yeniden inşa edildi. 

İ.Ö. 279 Keltler, Yunanlılar‘ın Delphoi‘daki kutsal yerlerini yağmaladılar. 

İ.Ö. 300 Mısır‘ın İskenderiye kentinde bir müze ve büyük kütüphanenin kurulması. 
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İ.Ö. 214 Çin İmparatoru Qin Shihuangdi Çin  Seddi‘ni örmek için gereken tuğlaların 

bir araya getirilmesini istedi. 

İ.Ö. 194 Roma‘da Aemilius Revağı‘nın inşasında yeni geliştirilen bir beton türü 

kullanıldı. 

İ.Ö. 46 Roma‘da Caesar takvim reformu yaparak dört yılda bir, yıla bir gün 

eklenmesini sağladı. 

İ.Ö. 23 Romalı mühendis Vitrivius Mimarlık Üzerine başlıklı eserini tamamladı.  

50 Roma bir milyona ulaşan nüfus ile dünyanın en büyük kenti haline geldi. 

105 Çin‘de kağıdın bulunduğu saraya bildirildi. 

118 Roma‘da 43 metre yüksekliğindeki Pantheon‘un inşası tamamlandı. 

160 Yunan‘lı astronom Ptolemaios matematik bilgileri ya da bilinen ismiyle Almagest 

başlıklı eserini yazdı. 

114 Kadın bir entelektüel olan tarihçi Ban Zhou‘nun ölümü. 

250 İskenderiye‘li Diophaantus denklemlerde çeşitli simgelerin kullanıldığı ve 

matematiğin bir kolu olan cebiir bilimini kurdu. 

260 İçinde 22 m. Genişliğinde bir kemer olan Sasani kral sarayı Taq-i Kisra bugünkü 

Irak‘ın Bağdat kenti yakınlarındaki Ktesiphon‘da inşa edildi. 

321 Constantinus tüm Roma İmparatorluğu topraklarında kullanılan takvime yedi 

günden oluşan hafta kevramını ekledi 

400 Hindistan‘daki Delhi kenti‘nde paslanmaz demirden yapıldığı iddia edilen bir 

direk dikildi. 

415 Bilimini Paganizm ile birlikte aktaran filozof ve matematikçi Hypatia 

İskenderiye‘de 

Hristiyanlar tarafından öldürüldü. 

İnanç kavgalarının insanın zihninin ve üretiminin önüne geçmesinin çok önceden 

beri var olduğunu görmek de ne kadar ilerleyemediğimizi fark etmemize sebep 

olmaktadır. 

531-537  Constantinopolis‘te Hagia Sophia Kilisesi inşa edildi. 

600 Bilinen ilk yeldeğirmenleri un öğütülmesi amacıyla Persia kentinde kullanılmaya 

başlandı. 

628 Hintli matematikçi Brahmagupta Evrenin Ortaya Çıkışı başlıklı eserini yayınladı. 
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650 Çin‘in başkenti Changan bir milyona ulaşan nüfusuyla dünyanın en büyük kenti 

oldu. 

675 Constantinapolis‘i savunan Bizanslılar alev makinesi adı verilen yeni bir silah 

keşfettiler. 

700 Arap  İmparatorluğu‘ndaki kamusal yazışmalarda Yunanca yasaklandı. 

726 Bizans İmparatorluğu‘nda III. Leo zamanında ikona yapımına başlandı. Çünkü 

İmparator Hıristiyan sanatında resim yapılmasını yasaklamıştı. 

780 Orta Asya‘da Müslüman matematikçi Al Khwarizmi‘nin Hint Sayılarını 

Hesaplama adlı eserinde Hintliler‘in 10‘lu sayı sistemini uyguladığı görülmektedir. 

784 Bağdat‘ta ilk Arap kağıt fabrikası açıldı. Araplar Talas Savaşı‘nda esir alınan 

Çinliler‘den öğrendiklerini uygulamaya başladılar. 

850 Çin‘de barutun keşfedilmesi. 

870 Platon ve Aristoteles‘in eserleri hakkında çalışmalar yürüten Farabi‘nin doğumu. 

Farabi‘nin Mükemmel Kentin Mükemmel Yurttaşları adında bir eseri vardır. 

868 Çin‘de dünyanın ilk basılı kitabı olan Diamond Sutra‘nın basılması. 

944 Ruslar Kiev üzerinden Constantinapolis‘e saldırdılar. 

961 Bizanslılar Araplar‘dan Girit‘i geri aldılar. 

996 Bizanslılar Yunanistan‘ı Bulgarlar‘ın elinden aldılar. 

953 Arap matematikçi Al-Uqlidsi ondalık sayı sistemini kurdu. 

1003 Pisa ve Floransa arasındaki savaş İtalyan kent devletleri arasındaki ilk savaş 

olarak bilinir. 

1000 Norveçliler Kuzey Amerika‘yı keşfettiler ve Kanada‘nın doğu kıyılarında geçici 

yerleşim yerleri kurdular. 

1040 Selçuklular Gazneliler‘i mağlup ederek Persia‘ya yerleştiler. 

1054Büyük bir hizipleşme sonucunda Katolik ve Ortodoksluk mezhepleri ortaya 

çıktı. 

1054 Çinli astronomlar yengeç yıldız kümesini oluşturan Süpernova patlamasını 

gözlediler. 

1064 Ermenistan Bizans İmparatorluğu‘na katıldı. 
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1071 Malazgirt Savaşı‘nda Alparslan komutasındaki Selçuklular Bizanslılar‘ı yenerek 

Anadolu‘nun büyük kısmını ele geçirdiler.  

1088 İtalya‘nın Bologna kentinde bir üniversite açılması onaylandı. 

1096 Haçlı orduları Kuzeybatı Anadolu‘da Türkler tarafından bozguna uğratıldılar. 

1150 Paris‘te bir üniversite kuruldu. 

1167 İngiltere‘nin Oxford kentinde üniversite kuruldu. 

1220 Çinliler, Moğollar‘a karşı kentlerini savunurken tarihte ilk defa patlayan 

bombalar ve roketler kullandılar. 

1291 Venedikliler cam fabrikalarını güvenliği sağlamak amacıyla Murano Adası‘na 

taşıdılar. 

1311 Bilinen ilk Akdeniz deniz haritası Pietro Vesaconte tarafından çizildi.  

1316 İtalyan doktor Modinus insan vücudu üzerine Anatomi adlı kitabını yayınladı. 

1320 Avrupa‘da savaş meydanlarında ilk defa top kullanılmaya başlandı. 

1324 Avrupa‘da ilk defa Fransa‘da top üretilmeye başlandı. 

1340 Avrupa‘da ilk defa İtalya‘nın Fabriano kentinde kağıt fabrikası açıldı. 

1363 Fransız doktor Guy de Chauliac cerrehi bilimlerden söz ettiği Büyük Cerrrahi 

adlı eserini tamamladı. 

1364 Krakow kentinde bir üniversite kuruldu. 

1379 İtalya‘nın Padova kenti ordusu ilk defa savaş meydanında roket kullandı. 

1420 İtalyan mimar Filippo Brunelleschi Floransa Katedrali‘nin kubbesini yapmaya 

başladı. 

1437 İnka Kralı başka yerlerde savaşırken Cuzco kenti komşuları Chancalar 

tarafından kuşatıldı. 

1426 Itzcoatl Aztek Kralı oldu ve askeri ilerleme dönemi başladı. 

1439 Bizanslı bilgin Gemistus Pletho Aristotolesci ve Platoncu felsefe arasındaki 

farklılıkları incelediği bir eser yazdı. 

1455 İstanbul‘da Kapalıçarşı‘nın inşasına başlandı. 

1440 -50 arasındaki yıllarda İtalyan mimar, ressam ve heykeltraşlar çok ön planda 

ve aktiv görünüyor. 
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1461 Bizans İmparatorluğu‘nun son toprakları olan Trabzon kenti Osmanlılar‘ın eline 

geçti. 

1474 Dünyada ilk defa Venedik hükümeti mucitlerin haklarını korumak için eserlere 

patent vermeye başladı. 

1475 Osmanlılar Karadeniz‘in kuzeyindeki Kırım Yarımadası‘nı ele geçirdiler. 

1470 İnkalar Chimu Krallığı‘nı mağlup ederek topraklarını ele geçirdiler. 

1400 lü yıllarda Amerika kıtasında hakim medeniyet İnkalardır. Bu durumda 

İnkalar‘ın o yıllarda Anadolu ve Mezopotamya‘da hakim olan Osmanlılar ile aynı 

dönemde yaşadıklarını görebilmekteyiz. 

1475 İtalyan astronom, matematikçi Paolo Toscanelli Atlas Okyanusu‘nu geçerek 

batıya gidilirse Çin‘e varılacağını söyledi. 

1474 Dünyada ilk defa Venedik Hükümeti mucitlerin haklarını korumak için eserlere 

patent vermeye başladı. 

1480 İtalyan ressam ve mucit Leonardo da Vinci bir paraşüt çizdi. 

1490 İnkalar Bolivya ve Kolombiya topraklarını imparatorluklarına kattılar. 

1492 Cristopher Colombus İspanya‘dan bir Cenova gemisiyle kendisinin San 

Salvador dediği Bahama Adaları‘na vardı. Ardından Hispanola Adası‘ndaki ilk 

Avrupalı yerleşim olan Navidad‘ı kurdu. 

1498 Colombus Amerika anakarasına ulaştı. 

Tarihten, mimarlık tarihinden söz ederken aslında bazı son verilmiş uygarlıkların 

olduğunu ve bunların ilerlemesinin önüne geçip soyları tüketilmeseydi, bugün nasıl 

bir dünyada ve üretimler içinde yaşayacağımızı bilme şansımız olmadığını bir kez 

daha hatırlatmak faydalı olacaktır. Bu şekilde bakınca aslında belli kalıpların 

dünyaya hakim olmaya çalıştığını daha iyi yönetilebilir, kontrol edilebilir yığınlar 

yaratılmaya uğraşıldığını fark edebiliriz.  

Bu ayrımın çok öncelerden gelen temelleri olduğunu hatırlatmak da gereklidir. 

Bunun kanıtı olarak belki de Kristof Kolomb‘un keşifleri sırasında geriye 

bilgilendirmek amacıyla yolladığı mektuplardan alıntılara bakabiliriz: 

―Bu mektupta, seferimde meydana gelen bütün olaylar hakkında ve yapılan keşifler 

hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Cadiz‘den  ayrıldıktan -12 Ekim 1492- otuz 

üç gün sonra Hint Denizi‘ne vardım ve çok sayıda insanın yaşadığı bir çok ada 

keşfettim. Hiç dirençle karşılaşmadan, siz Asaletmeapların adına, buralara el 

koyduğumu ilan ettim. Hintlilerin Guanahani dediği bu adalardan ilkine, sayesinde bu 
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ve diğer adalara ulaşabildiğim yüce Kurtarıcımızın-San Salvador- adını verdim.‖ 

(Wiesner-Hanks, 2009).  

―Bütün bu adalar çok güzel, hepsinin manzarası farklı; her yerde çok çeşitli ve son 

derece yüksek ağaçlar var...çok geniş tarlalar ve çayırlar, çeşitli kuşlar, birçok çeşit 

bal ve türlü madenler var ama hiç demir yok.‖ (Wiesner-Hanks, 2009).  

―Ürkek ve korkak bir yapıları var. Ancak güvende olduklarını görür görmez çok açık 

ve dürüst davranıyorlar ve sahip oldukları herşeyi çok cömert bir şekilde 

paylaşıyorlar...kadınlar erkeklerden daha fazla çalışıyor. Bu insanların herhangi bir 

kişsel malları olup olmadığını anlayamadım... Bazılarımızın beklediğinin tersine, 

aralarında yamyamlarla karşılaşmadım, tersine hepsi çok saygılı ve nazik 

insanlardı.‖ (Wiesner-Hanks, 2009).  

Kolomb hiç bilmediği yerlere keşif için yolculuk yaparken o yerlerde rastlayacağını 

düşündüğü insanlar hakkında peşin fikirlere sahip görünmektedir. Aslında Avrupa‘da 

bir çok insan dünyanın geri kalanında yaşayan insanlara bu önyargılarla 

bakmaktaydı.   

―Dolayısıyla Kolomb‘un yerlilerle teması, önyargılarının değişmesine pek yol açmadı; 

eğer görmeyi umduğu bir şeyi görememişse, o şey mutlaka başka bir adada 

olmalıydı.‖  (Wiesner-Hanks, 2009).  

―Avrupalılarla yerlilerin Yeni Dünya‘da karşı karşıya gelmeleri uzun zaman önce 

başlamış bir sürecin devamıydı, ama aynı zamanda bütünüyle yeni ve şok edici bir 

şeydi; çünkü bu insanlar ve topraklar Rönesans Avrupası bilgeliğinin kaynağı olan 

eski Yunanlılar tarafından bilinmiyordu.‖  (Wiesner-Hanks, 2009).  

Aslında ne kadar ilginç bir durum yaşanıyor 1500‘lü yıllarda...Dünya çok farklı bir 

sürece giriyor. Gerçekten de eski medeniyetlerden hepsine tanık olduğunu ve hakim 

olduğunu düşünen insanlık o ana kadar hiç ilişki içinde olmadığı bir grup insan ile 

karşılaşıyor ve bu gurp insan sayı olarak gerçekten de çok. Bu zamana gelene dek 

Avrupa‘da din savaşları, Ortaçağ, Rönesans yaşanmış, Osmanlı Devleti İstanbul‘u 

almış, İmparatorluk olmuş, ve bunun gibi yakın çağa ait pek çok şey yaşanmış ama 

henüz dünyanın tamamen farklı bir geçmişe sahip olan bir bölümü ile hiç 

tanışılmamış. 

Bu tanışma anına kadar birbirlerinden bağımsız bir üretim ve yaşam birikimleri 

oluşmuş ve karşılaşma anından sonra aktarımlara başlanıyor.  

―15.yüzyılda dünya ülkeleri daha önce hiç olmadığı şekilde birbirne bağlanmaya 

başlamıştı; yeni yazılan bir dünya tarihi bu sürece ―büyük dünya birleşmesi‖ 
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demektedir. Ancak bu birleşmenin modeli, mevcut temas yolları tarafından 

biçimlendirilmişti; dolayısıyla, Kolomb‘u  ve yaptığı seferlerin etkilerini bağlamı içinde 

gözlemleyebilmek için, öncelikle onun içinde bulunduğu rekabet ortamını 

anlamalıyız. (Wiesner-Hanks, 2009).  

Bu dünya birleşmesinin koşulları belki de mevcut sömürge rekabeti olmasa idi çok 

daha iyi yönde ilerleyebilirdi. Avrupa ülkelerinin sömürge rekabeti ve diğer ticaret 

ilişkisi içinde oldukları Hindistan Çin vb. ülkelerle güç ilişkileri onları yeni keşfettikleri 

yerlerde güç gösterip, hakimiyet kurma yönünde zorlamış görünmektedir. Bu yeni 

tenışılan yerlerin işgal edilip, kontrol altına alıması durumu ise yeni keşfedilen ve 

dünyanın diğer bölümünden ve ilişkilerinden haberi olmayan bu insanları hiç sebep 

yokken esir konumuna düşürmüştür. Kendi topraklarında kendilerine ait bir 

medeniyet ve kurallar çerçevesinde yaşayan , üretim yapan bu insanlar, bir anlamda 

dünyanın diğer bölümünde yaşayanların ilişkilerine feda edilmiştir. 

Ayrı çizgilerden gelen uygarlıklar 1500 yılı civarında buluşup, bir çizginin devamı için 

diğerinin yok olması şeklinde birleşmişlerdir. Bu da esas olarak  insanlık ve mimarlık 

tarihinin, bilinçli olarak yapılan büyük müdehalelerle şekillendiğini gösterir. 

1514 Osmanlılar Persia‘yı ele geçirdi 

1517 Osmanlılar Mısır‘ı ele geçirdi. 

1500 Leonardo da Vinci pratikte kullanılması imkansız bie helikopter çıktı. 

1510 Polonyalı astronom ve matematikçi Nicolas Copernicus dünyanın güneşin 

yörüngesinde olduğu teorisini öne sürdü ve ispatladı. 

1505 Alman saat yapımcısı Peter Henlein bir cep saati yaptı. 

1516 İngiliz bilgin Thomas More Ütopya adlı kitabını yazdı. 

1526 Portekizli kaşifler Yeni Gine‘ye geldiler. 

1520 İnka Kralı Ekvator‘un bir bölümünü fethetti. 

1534 Osmanlılar Mezopotamya‘yı ele geçirdiler. 

1537 Portekizliler Çin‘in güneyindeki Macao‘da ticaret yapma hakkını aldılar. 

1538 Osmanlılar ve müttefiklerinin Portekizliler‘i Hindistan‘dan çıkarma girişimleri 

başarısız oldu. 

1521 Osmanlılar Belgrad‘ı ele geçirdiler ve Güney Avrupa‘ya akınlar düzenlemeye 

başladılar. 

1529 Osmanlılar Cezayir‘i ele geçirdiler. 
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1529 Osmanlılar‘ın Viyana kuşatması başarısız oldu. 

1525 İnka Kralı Huayna Capac‘ın ölümünden sonra taht kavgaları başlamıştır.  

1531 Atahualpa İnka iç svaşları sırasında yardım amacıyla İspanyol askerleri 

çağırmıştır. 

1533 Cuzco‘yu fetheden Atahualpa İspanyollar tarafından öldürüldü. 

1539 İspanyollar Meksika‘nın Yucatan bölgesindeki Maya Kentler‘ini ele geçirmeye 

başladılar. 

1520 Alman Hristiyan Reformist Martin Luther Hristiyan inancının kurtuluşu için 

Hristiyanlar‘a özgürlük adlı yazısını yayınladı. 

1543 Portekizliler ilk defa Japonlarla temasta bulundular. 

1557 Portekizliler Çin‘de Macao kolonisini kurdular. 

1541 Osmanlılar Budapeşte ve Macaristan‘ı ele geçirdiler. 

1541 İspanyollar Şili‘deki Santiago Kenti‘ni kurdular. 

1541 Amerika kıtasında yaşayan yerlileri koruyan İspanyol Rahip Bartolome de Las 

Casas Hindistan‘ın Yok Edilmesi Hakkında Kısa Bir Muhasebe başlıklı metin yazdı. 

1545 İspanyollar Peru‘da Patosi‘deki gümüş madenlerini işletmeye başladılar. 

1546 Mayalar Meksika‘daki İspanyol yönetimine isyan ettiler. 

1548 İspanyollar Meksika‘nın kuzeybatısında Guadalajara kenti başta olmak üzere 

Yeni Galicia genel valiliğini kurdular. 

1551 İngiliz matematikçi Leonardo Digges teodiliti keşfetti. 

1567 Portekizliler Brezilya‘daki Fransız kolonisini yok ederek yerine Rio de Janeiro 

kentini kurdular. 

1569 Flander haritacı Gerardus Mercator bir dünya haritası yayınladı. Bu haritada 

paraleller ve meridyenler de doğru açılarıyla verilmişti. 

1572 İtalyan matematikçi Raffaele Bombelli Cebir adlı eserinde sanal sayılardan söz 

etti.  

1574 Osmanlılar Tunus‘u yeniden ele geçirdiler. 

1580 Fransız bilgin ve yazar Michel Montaigne ilk denemelerini yazdı. 

1586 Hollandalı matematikçi Simon Stevin bir vakum içerisinde nesnelerin ağırlıkları 

hesaba katılmaksızın aynı hızda düştüklerini ispatladı. 
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1590 Osmanlılar İranlılar‘ın elinden Gürcistan ve Azerbaycan‘ı aldılar. 

1595 William Shakespeare Romeo ve Juliet adlı oyunu yazdı.  

1599 Londra‘da Globe Tiyatrosu açıldı. 

1600 İngiliz Doğu Hindistan Cemiyeti kuruldu. 

1600 İngiliz bilim adamı William Gilbert Manyetizm Hakkında adlı eserinde dünyanın 

manyetik olduğundan söz etti. 

1602 Hollanda Doğu Hindistan Cemiyeti kuruldu. 

1608 Almanya‘da Protestan birliği kuruldu. 

1608 Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey lens yapmayı keşfetti. 

1609 Almanya‘da Katolik Birliği kuruldu. 

1612 Portekizliler‘i bir deniz savaşında yenen İngilizler Hindistan‘ın Surat Kenti‘nde 

belirli ticari haklar edindiler. 

1614 İskoç matematikçi John Nappier logaritmayı keşfetti. 

1614 Plymouth Şirketi tarafından organize edilen seferde New England‘da bir koloni 

kurmaya çalışıldı. Ancak sefer başarısızlıkla sonuçlandı. 

1618 Hollandalı bilim adamı Snellius ışığın renklere ayrıldığını keşfetti. 

1618 Prag‘ta protestanların isyanı sonucunda İkinci Bohemya Savaşı başladı. Bu 

savaş ayrıca Otuz Yıl Savaşları‘nın da başlangıcı kabul edilir. 

1621 Hollanda ve İspanya arasındaki savaş yeniden başladı. 

1620-30 lu yıllar Avrupa sadece katolik ve protestanların mücadelelerine tanık 

oluyor. 

1635 İtalyan matematikçi Bonaverta Cavalieri ilk defa integralden söz ettiği 

Bölünemeyen Cisimlerin Geometrisi adlı eserini yazdı. 

1638 IV. Murat komutasındaki Osmanlılar Bağdat‘ı yeniden ele geçirdi. 

1643 Fransızlar Kanada‘nın Montreal kentinde bir koloni kurdular. 

1646 Hollandalılar İspanyollar‘ın elindeki Curaçao limanı‘nı ele geçirdiler 

1650 Alman bilim adamı Otto von Guericke bir vakum pompası icat etti. 

1650 Alman bilim adamı Athanasius Kircher bir vakum içerisinde sesin yolculuk 

yapamayacağını keşfetti. 

1652 Hollandalılar Güney Afrika‘daki Capetown‘da bir koloni kurdular. 
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1654 Portekizliler, Hollandalılar‘ı Brezilya‘dan çıkardılar. 

1654 Portekizliler, Hollandalılar‘ı Brezilya‘dan çıkardılar. 

1655 Fransızlar İspanyollar‘ın elindeki Haiti liman‘ını ele geçirdiler. 

1657 İtalya‘nın Floransa kentinde ilk bilimsel araştırma merkezi olan Academia del 

Cimento açıldı. 

1661 İngilizler Hindistan‘ın güneyindeki Bombay‘da bir koloni kurdular. 

1662 İspanyollar Portekiz‘i ele geçirme girişiminde bulundular. Ancak yenilmekten 

kurtulamadılar. 

1665 Hollanda‘da İngiltere ve Fransa‘nın desteğiyle bir iç savaş çıktı. 

1665 İngiliz bilim adamı Isaac Newton yerçekimi kanununu formüle etti. Newton‘un 

mekanik ve yerçekimi alanındaki buluşları 20.yy.‘a kadar geçerliliğini sürdürdü. 

1666 İtalyan astronom Giovanni Cassini Mars‘ta polar buz tabakaları olduğunu 

keşfetti. 

1667 Fransa Flander‘deki İspanyol kentlerini işgal etti. 

1669 Osmanlılar Venedikliler‘den Girit‘i aldılar. 

1678 Fransızlar İspanyollar‘ın elinde bulunan Belçika kentleri Ypres ile Ghent‘i 

aldılar. 

1673 Hollandalılar kısa bir süreliğine New York‘u ele geçirdiler. 

1673 Alman bilim adamı Gottfried von Liebniz bir  hesap makinesi icat etti. 

1674 Fransızlar Doğu Hindistan‘da Pondicherry‘de koloni kurdular. 

1676 Danimarkalı astronom  Ole Romer ışığın belirli bir hızı olduğunu keşfetti. 

1678 Fransız şair Jean de La Fontaine Fabller‘in ikinci kitabını yayınladı. 

1680 Hollandalı bilim adamı Anton van Leeuwenhoek bakteriyi keşfetti. 

Leeuwenhoek, icat ettiği güçlü, tek lensli mikroskoplar sayesinde ken, sperm 

hücreleri ve mikroskopik yaşam türlerini inceleyebiliyordu.  

1681 Hint Okyanusu‘ndaki Mauritius‘da dodo kuşunun nesli tükendi. 

1682 İngiliz astronom Edmond Halley Halley kuyruklu yıldızının zaman aralığını 

çözdü. 

1684 Alman bilim adamı Gottfried von Liebniz diferansiyel hesabı yaptı ve integral 

sembolünü kullanmaya başladı. 
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1698 İsviçreli matematikçi Jakob Bernoulli logaritmik sarmalların olasılıkları üzerine 

çalıştı. 

1694 Londra Bankası kuruldu. 

1697 Fransız bilgin Pierre Bayle Tarihsel ve Eleştirel Sözlük adındaki eseriyle 

Aydınlanma Çağı‘nı başlattı. 

1704 İngilizler İspanyollar‘ın elindeki Cebelitarık‘ı ele geçirdiler. 

1705 İngiliz mühendis Thomas Newcomen vakumla çalışan pistonlu buhar 

makinesini icat etti. 

1702 Dünyanın ilk günlük gazetesi olan Daily Courant Londra‘da yayın hayatına 

başladı. 

1709 İtalyan müzik aletleri yapımcısı Bartolemeo Cristofori piyanoyu icat etti. 

1717 Avusturya Belgrad‘ı Türkler‘in elinden aldı. 

1717 Portekizliler Uruguay‘daki Plate Nehri yakınlarındaki Monteviedo‘yu kurdular. 

1718 Fransızlar Lousiana‘daki New Orleans Limanı‘nı kurdular 

1711 İtalyan naturalist Luigi marsigli mercanların bitki değil hayvan olduklarını tespit 

etti. 

1720 Britanyalılar Orta Amerika‘daki Honduras‘ta bir koloni kurdular. 

1726 New York‘taki Britanyalı kolonistler Fransa‘ya karşı yerli Amerikalılardan 

oluşan Iroquis konfederasyonu ile bir anlaşma yaptılar. 

1733 Fransız bilim adamı Charles du Fray pozitif ve negatif elektrik yükü ayrımını 

tespit etti. 

1735 İspanyollar Paraguay‘daki devrimi tamamen bastırdılar. 

1738 İtalya‘daki Herculaneum kentinde arkeolojik kazılar başladı. 

1742 Fransız bilim adamı Paul Malouin çeliği galvanize etmeyi başardı. 

1749 Ohio‘dan gelen Britanyalı kolonistler batıda Britanya egemenliğini genişlettiler. 

1749 Fransızlar bugünkü Toronto kentinde Rouille Kalesi‘ni kurdular. 

1750 Fransa koloni yöneticisi Joseph Dupleix Tanjore Savaşı‘nı kazanarak Güney 

Hindistan‘daki Carnatic bölgesinin yönetimini ele geçirdi. 

1752 Amerikalı yazar, bilim adamı ve politikacı Benjamin Franklin Elektrik 

Araştırmaları ve Denemeleri adlı bir eser yazdı. Franklin, hem önemli bir bilim adamı 
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hem de bir  politikacıydı. Amerikan Devrim Girişimi‘nden önce on altı yılını Britanya 

ve kolonileri barıştırmak için harcadı. Daha sonraki barış anlaşmasında da 

kendisinin imzası vardır. 

1770 Çeşme‘deki savaşta Rus donanması Türkler‘i mağlup etti. 

1771 Ruslar Türkler‘in elindeki Kırım‘ı ele geçirdiler. 

1774 Britanyalı kimyager Joseph Priestly oksijeni keşfetti. 

1775 Avusturyalı fizikçi Franz Mesmer ‗Hayvansal Manyetizm‘ adını verdiği 

yöntemle hastaların iyileştirilebilceğini iddia etti.   

1775 Persler Basra‘yı kısa bir süreliğine Britanyalılar‘dan aldılar. 

1778 Fransa Britanya‘ya savaş ilan etti. 

1779 İspanya Britanya‘ya savaş ilan etti ve Cebelitarık‘ı kuşattı. 

1776 Amerikalı devlet adamı Thomas Jefferson‘ın yazdığı bağımsızlık bildirgesi 

kongrede kabul edildi. 

1776 Britanyalı ekonomist Adam Smith Ulusların Zenginliğinin Nedenleri ve Doğası 

Hakkında Bir Araştırma adlı eserini yayınladı. 

1780 İnka lideri olan Tupac Amaru Peru‘da İspanya‘ya karşı kısa bir süre devam 

eden bir isyan başlattı. 

1781 Alman filazof Immanuel Kant Saf Aklın Eleştirisi isimli kitabını yayınladı. 

1786 Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart Figaro‘nun Düğünü‘nü yazdı. 

1788 New York Amerika‘nın başkenti oldu. 

1789 Napoleon Bonaparte‘ın ordusu İskenderiye‘ye geldi ve Mısır‘ı işgal etti. 

Piramitler‘in yakınında yapılan savaşta Fransızlar Memluklular‘ı mağlup ettiler. 

1790 Fransızlar ağırlık ve ölçü birimlerinde ondalık sisteme geçtiler. 

1792 ABD.‘li yazar Thomas Paine İnsan Hakları adındaki eserini yayınladı. 

Köle gemilerinin Liverpool, Bristol ve Bordeaux gibi Avrupa limanlarına ulaşmalrı için 

üçgen bir yol izleniyordu. Afrika‘dan toplanan köleler gemilerle Atlas Okyanusu‘nu 

aştıktan sonra değiş tokuşta kullanılarak geri dönüyorlardı. 18.yy.‘ın sonlarına doğru 

köle ticareti trafiğinin en yoğunlaştığı yer Büyük Britanya olmuştu. Toplanan kölelerin 

büyük kısmı ise Amerika ve West İndies‘e götürülmekteydi. 

Bir grup insanın, diğer grup insanı esir etmesi ve alıp satmak için kendinde hak 

görmesi ne kadar acıklı ve kabul edilemez bir durum. Ama daha da ilginç olan bu 
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durumu herkesin kabullenmesi ve kendi içlerinden yükselen sesler olmayışıdır. Bu 

da aslında dünyada aşılması çok zor görünen bazı bozuk anlayışlar olduğunun 

kanıtıdır. 

1789-1800‘lü yıllara kadar aslında Batı dünyasında çok aynılaşmış bir yaşam vardı. 

Belki de yüzyıllardır benzer şekilde yönetimler, benzer şekilde savaşlar ve uğraşlar 

sürüyordu.  

1537‘de  I .Süleyman her köyde bir cami yapılmasını ve erkeklerin düzenli olarak 

kullanması emrini vermiştir ancak ne kendisi ne de  ondan sonra gelenler bu konuda 

ısrarcı ve müdahaleci olmuşlardır. 17. Yüzyılda Safevilerin güç kaybetmesiyle 

soruşturmalar da azalmıştır. Genel olarak Osmanlı İmparatorluğu, İslamiyet içindeki 

inanç ve ibadet farklılıklarına çoğu Hristiyan devlette Hristiyanlığın farklı biçimlerine 

gösterilenden çok dah büyük bir hoşgörü gösterdi; imparatorluk diğer dinlere 

mensup olanlara kesinlikle anlayışlı davranıyordu. (Wiesner-Hanks, 2009).  

―17. ve 18.yüzyıllarda savaş dışında Avrupa siyasetinde hiç değişmeyen diğer şey 

Fransa‘nın büyük gücüydü. Fransa coğrafi açıdan, Rusya ve Osmanlı 

İmparatorluğu‘ndan sonra Avrupa‘daki en büyük devletti ve nüfus açısından Osmanlı 

İmparatorluğu‘ndan sonra en kalabalık ülkeydi.‖ (Wiesner-Hanks, 2009).  

Aslında görünen o ki Osmanlı İmparatorluğu Avrupa içinde önemli ve etkili bir güç ve 

onda yaşanan değişimlerin ve tutumların Avrupa siyasetine ve sosyal yaşamına 

etkisi büyük. 

Bazı konular ise aradan geçen yüzyıllara rağmen hiçbir değişikliğe uğramamış 

gibidir. Örneğin bugün nasıl büyük güçleri denetlemek zor ise geçmişte de zor ve 

düşünülmeyecek bir seçenek.―Fransa‘nın parasal sorunlarının en mantıklı 

çözümünün –souluları vergilendirmenin- siyasi bakımdan olanaksız olduğunu 

görmüştü; bu nedenle ülkeye para getirecek ticari faaliyetleri destekliyordu.‖ 

(Wiesner-Hanks, 2009).  

1635 yılında da yönetenler bbugün olduğu gibi kendi güçlerini arttırmak için 

medyaya başvuruyor. ―Richelieu kralın gücünü arttırmak için dergilerde, gazetelerde 

ve tarih kitaplarında kraliyet politikalarını savuncak yazarlar tuttu.‖ (Wiesner-Hanks, 

2009).  

17.18.yüzyıllarda da savaş ekonomiyi diriltmenin anlaşılmaz da olsa bir yolu bugün 

de olduğu gibi. ―ancak savaşın sunduğu olanaklar göz ardı edilemeyecek kadar 

fazlaydı; bu yüzden, bu yüzyıllardaki siyasi gelişmelerin arka planında neredeyse 

kesintisiz bir savaş durumu söz konusuydu.‖ (Wiesner-Hanks, 2009).  
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Sadece son yüzyıldaki değil bütün tarihteki sıçrama niteliğindeki kırılma noktalarında 

tek bir baskın olaydan söz edemeyeceğimiz onun yerine bir çok olayın hazırladığı bir 

ortam ve kıvılcımdan söz edebileceğimizi belirtmiştik.  

1450‘li yıllarda yaşanan dönüşümün de yine bir sürü hazırlayıcısı vardır. O kadar 

çok olay aynı zaman diliminde ortaya dökülmüştür ki hangisinin diğerine heyacan 

verdiği bile belirsiz hale gelmiştir. 

Gutenberg tarafından icat edilen matbaanın çok önemli bir değişim başlatıcısı 

olduğu kesin. İstanbul‘un Osmanlı tarafından alınışı, keşiflerin başlaması, protestan 

reformunun yapılması...hepsi birden yeni bir dalga yaratmışlardır. 

1793 Polonya topraklarının %60‘ı Rusya ve Prusya‘nın eline geçti. 

1793 Britanya, Hollanda ve İspanya, Fransa‘ya savaş ilan etti. Avusturya, Belçika‘yı 

geri aldı. Britanya ise Güney Fransa‘yı ele geçirmeye çalıştı. 

1798 Roma‘yı ele geçiren Fransızlar burada bir cumhuriyet kurdular. Ardından 

Fransa, İsviçre ve Malta‘yı ele geçirince ikinci ittifak kuruldu. Daha sonra Fransızlar 

Güney İtalya‘yı, Ruslar ve Korfu ve Ege Adaları‘nı ele geçirdiler. 

1799 Bonaparte Türkler‘i Aboukir‘de yapılan savaşta mağlup ederek Mısır‘ı yeniden 

ele geçirdi. 

1800 Napoleon Bonaparte Marengo Savaşı‘nda Avusturyalılar‘ı mağlup etti. Fransız 

ordusu Hohenlinden Savaşı‘nı kazanarak Münih‘i ele geçirdi. Ardından Fransızlar 

Avusturya‘yı işgal etmeye başladılar. 

1802 Bonaparte Fransa‘da hayat boyu konsül seçilirken İtalya başkanı da oldu. 

Fransızlar Piedmont‘u işgal ettiler. 

1803 ABD‘liler New Orleans ve Luisiana‘yı Fransa‘dan satın aldılar. 

1809 Fransa, Coruna Savaşı‘nı kazanarak Britanyalılar‘ı İspanya‘dan çıkardı. 

Ardından da Portekizliler‘i mağlup etti. 

1808 Rusya, İsveç‘in elindeki Finlandiya‘yı işgal etti. 

1808 Fransız kimyager Joseph Gay Lussac gazların tepkimede bulunduklarını 

keşfetti. 

1808 ABD köle ithal edilmesini yasakladı. 

1812 Yılında Avrupa‘nın büyük bölümü Napoleon ve aile üyeleri tarafından 

yönetilmekteydi. Napoleon‘un devrimci düşüncelerinin hızla yayılmasıyla eski sınırlar 

değişmeye başladı. Napoleon gücünü ilk olarak komşu devletlere bağımsızlıklarını 
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vererek kullandı. Ardından İtalya ve Almanya‘daki küçük kent devletlerini birer 

bağımlı cumhuriyet haline getirdi. Bu sırada Avusturya egemenliğindeki kutsal Roma 

İmparatorluğu da dağıldı. 

1811 İtalyan fizikçi Amedeo Avogadro gazların aynı sıcaklık ve basınçta aynı oranda 

moleküle sahip olduklarını keşfetti. 

1815 Fransa köle ticaretini yasakladı. 

1816  İranlılar Afganistan‘ı işgal ettiler amncak daha sonra geri çekilmek zorunda 

kaldılar. 

1815 Tarihindeki Viyana Kongresi Avrupa‘da Napoleon Savaşları‘ndan sonraki 

sınırları belirlemek için çaba harcadı. Avrupa‘da Fransa korkusu nedeniyle yeni bir 

savaşın çıkmasından korkulduğu için üç yöntem belirlendi. Piedmont Krallığı 

güçlendirildi. Belçika  ile Hollanda, Hollanda Krallığı adı altında birleşti. Napoleon 

tarafından Ren Konfederasyonu‘yla birleştirilen Kutsal Roma İmparatorluğu, Alman 

Konfederasyonu‘na dönüştü ve son olarak da Avusturya 39 kent devletini kendi 

bünyesine kattı. 

1819 Bolivar İspanyollar‘ı mağlup etti ve bugünkü Venezuella, Ekvator ve Kolombiya 

topraklarını kapsayan Gran Colombia‘nın başkanı oldu. 

1823 Britanyalı matematikçi Charles Babbage mekanik bir hesap makinesi yapmayı 

başardı. 

1824 İskoç kimyager Charles Macintosh hafif plastik yağmurluğu yaptı. 

1825 Fransız mühendis Marc Seguin ilk asma tel köprüyü inşa etti. 

1827 Türkler Atina‘daki Akropolis‘i ele geçirdi. 

1829 Britanya tüm Avustralya‘nın kendisine ait olduğunu bildirdi. 

1829 Fransız matematikçi Gaspard de Coriolis atmosferde hareket eden nesnelerde 

sapmaya yol açan nedenleri açıkladı. 

1830 Cezayir‘e giren Fransızlar Aigiers ve Oran kentlerini ele geçirdiler. 

1831 İtalyan kentlerinden Napoli ve Modena‘da yükselen ulusalcı akımlar Avusturya 

ordusu tarafından bastırıldı. 

1832 Ulusalcı bir İtalyan olan Giuseppe Mazzini Genç İtalya Hareketini başlattı. 

1839 Alman biyolog Theodor Schwann hücre teorisini yayınladı. 

1840 Alman kimyager Schönbein ozonu keşfetti. 
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1841 Britanyalı paleantolog Richard Owen ilk defa dinazor kavramını kullandı. 

1841 Britanyalı astronom John Couch Adams ve Fransız astronom Urbain Leverier 

Neptün gezegeninin diğer gezegenlerden bağımsız olarak var olduğunu ve yerini 

tesbit ettiler. 

1842 ABD‘li fizikçi Crawford Long eter kullanarak cerrahi bir anestezi yaptı. 

1844 Fransız yazar Alexander Dumas Üç Silahşörler adlı romanını yayınladı. 

1844 İtalyan besteci Guiseppe Verdi Ermani adındaki operasını besteledi. 

1845 Teksas işgal edilerek ABD‘nin bir eyaleti haline getirildi. 

1846 ABD.‘li mühendis Elias Howe ilk dikiş makinesini yapmayı başardı. 

1848 Cezayir, Fransa‘nın bir parçası haline geldi. 

1848 Yılında Avrupa‘nın çok sayıda ülkesinde kentsel isyanlar meydana geldi. Bu 

isyanların temel nedeni ekonomik baskılar ve yöneticilerin beceriksizliğiydi. 

1848 Orta ve Güney İtalya kentleri yeni bir anayasa kabul ettiler. İsyancılar 

Avusturyalılar‘ı Milano‘dan çıkardılar. Venedik‘te cumhuriyet ilan edildi ve Piedmont 

Avusturya‘ya savaş açtı. 

1848 İsviçre‘de yeni bir federal anayasa kabul edildi. 

1849 Fransız mühendis Joseph Monier betonarmeyi keşfetti. 

1850 İlk denizaşırı telgraf kablosu Britanya ve Fransa arasında bağlandı. 

1856 Britanyalılar Hindistan‘ın Oudh kentini ele geçirdiler. 

1856 Britanyalı mühendis Henry Bessemer dökme demiri çeliğe dönüştürme yolunu 

buldu. 

1856 ABD‘li kaşif Elisha Otis ilk asansörü icat etti. 

1859 Britanyalı Charles Darwin Türlerin Kökeni adlı eserinde evrim teorisinden söz 

etti. 

1860 Güney Çin‘de Britanya ve Fransa askerleri, isyancıları yendiler. 

1860 Fransız birlikleri Lübnan‘daki Beyrut sınırını yeniden düzenlediler. 

1862 Fransa Güneydoğu Vietnam‘ı ele geçirdi. 

1863 Londra metrosu açıldı. 

1866 İtalya‘nın toprakları 1859 ve 1870 yılları arasında birleştirildi.1859‘da Cavour, 

Avusturyalılar ile yaptığı savaş sonucunda Kuzey İtalya topraklarının büyük 
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bölümünü ele geçirdi. 1860‘da ise Garibaldi, Napoli ve Sicilya‘yı ele geçirdi.1870 

yılında Fransız birlikleri Prusya birliklerinin baskıları sonucunda Roma‘dan ayrılmak 

zorunda kaldılar. 

1869 Rus bilim adamı Dmitri Mendeleyev Kimyanın İlkeleri adlı eserinde 

elementlerin periyodik tablosunu yaptı. 

1869 Fransız yazar Jules Verne Denizler Altında 20.000 Fersah isimli kitabını 

yayınladı. 

1871 Paris Prusyalılar‘a teslim oldu. Frankfurt Anlaşması sonucunda Fransa, 

Alsace-Lorrain bölgesini Almanya‘ya verdi. 

1872 İspanya‘da iç savaş çıktı. 

1875 Mısır Etiyopya‘yı işgal etti. 

1877 Britanyalılar Güney Afrika Cumhuriyet‘ini ele geçirdiler. 

1877 Ruslar Türkler‘e savaş ilan ettiler ve ülkeyi işgale başladılar.  

1876 Nikolaus Otto ilk içten yanmalı motoru yapmayı başardı. 

1876 İskoç mühendis Alexander Graham Bell ABD‘de telefonu icat etti. 

1878 Britanyalı bilim adamı Joseph Swan ampülü icat etti. 

1883 Britanya Mısır‘ı himayesi altına aldığını açıkladı. 

1883 Chicago kentinde ilk çelik çerçeveli gökdelen yapıldı. 

1883 ABD‘li mühendis Hiram Maxim makineli tüfeği icat etti. 

1884 ABD‘li sanayici George Eastman kameralar için film makarasını icat etti. 

1885 Alman mühendis Karl Benz dört zamanlı içten yanmalı motoruyla bir araba 

prototipi yaptı. 

1888 ABD‘li sanayici George Eastman mükemmel bir el kamerası icat etti. 

1889 Fransız mühendis Gustave Eiffel Paris‘te çelik bir kulenin tasarımını yaptı. 

1889 Genişleme politikası başarısızlığa uğrayınca General Boulanger Fransa‘dan 

kaçtı. 

1892 Fransızlar Batı Afrika‘daki Fulanlar‘ı yendiler. 

1893 Fransızlar Batı Afrika‘daki Gine‘de bir koloni kurdular. 

1890 Alman bakteri uzmanı Emil von Behring difteri ve tetanoza neden olan virüsleri 

tespit etti. 
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1898 Milano ve diğer İtalyan kentlerinde ekmek isyanı başladı. 

1895 Wilhelm Röntgen Radyasyonun Yeni bir Türü adındaki eserinde X ışınlarını 

keşfettiğinden söz etti. 

1895 Fransız kaşifler Louis ve Auguste Lumiere kardeşler Paris‘te ilk defa halka açık 

bir sinema gösteriminde bulundular. 

1895 İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi kablosuz telgrafı icat etti. 

1895 ABD‘li sanayici King Gillette değiştirilebilir başlıklı tıraş bıçağını icat etti. 

1896 Fransız fizikçi Henri Becquerel uranyumda radyoaktif maddenin bulunduğunu 

keşfetti. 

1897 Britanyalı fizikçi J.J. Thomson elektronu keşfetti. 

1898 Danimarkalı mühendis Valdemar Poulsen manyetik olarak sesi kaydetmek için 

bir alet geliştirdi. 

1898 Marie ve Pierre Curie radyoaktif elemntler olan radyum ve polonyumu 

keşfettiler. 

1900 Fransız fizikçi Paul Villard gama ışınlarını buldu. 

1903 Rus mühendis Konstantin Tsiolkovsky uzaya roketlerin gönderilebileceğini 

iddia etti. Uzaya roket gönderilebileceğini söyleyen rus mühendisin bu görüşü ne 

zaman gerçeğe dönüştü. İnsan zekasının öngördüklerini yapması bile uzun bir 

zaman almaktadır. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve dolaşılırsa aynı noktaya 

varılacağını bilmekle ispat etmek arasında geçen zaman da inanılmazdır. 

1905 Almanya doğumlu ABD‘li fizikçi Albert Einstein uzayda görecelik teorisiyle ilgili 

bir yazı yazdı. Ayrıca kuantum teorisine foton konseptini kazandırdı. 

1906 Çin hükümeti Britanya‘nın Tibet‘teki hakimiyetini onayladı. 

1907 Rusya‘da büyük bir kıtlık başladı. 

1907 Alman kimyager Emil Fischer proteinlerin aminoasitlerden oluştuğunu keşfetti. 

1909 Fransızlar Moritanya‘nın fethini tamamladı. 

1908 Fransız düşünür Georges Sorel Şiddet Üzerine Düşünceler adlı eserini 

yayınladı. 

1909 Fransız Louis Bleriot İngiliz Kanalı‘nın üzerinden tek kanatlı bir uçakla geçmeyi 

başardı. 

1909 İtalyan şair Filippo Marinetti Birinci Futurizm Manifestosu‘nu yayınladı. 
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1910 Fransızlar Fas‘ın Agadir Limanı‘nı ele geçirdiler. 

1910 Fransız bilim adamı Georges Claude neon ışıklarını icat etti.  

1911 İtalyanlar Libya‘daki Trablusgarp‘a saldırdılar. Kuvvetli bir Türk direnişi ile 

karşılaştıklarından dolayı bir deniz savaşına girmak zorunda kaldılar. 

1912 Alman fizikçi Max von Laue x ışınlarını kullanarak Kristal yapılar üzerinde 

çalışmaya başladı. 

1912 İspanya ve Fransa, Fas‘ın aralarında paylaşılması konusunda anlaştılar. 

1913 Danimarkalı fizikçi Niels Bohr yeni bir atom modeli ortaya çıkardı., 

1913 Britanyalı kimyager Frederick Soddy izotopları keşfetti. 

1913 ABD‘li astronom Henry Russell yıldızların sıcaklıklarını ve büli astronom Henry 

Russell yıldızların sıcaklıklarını ve büyüklüklerini ölçmeye yarayan diyagramı 

geliştirdi. Bu diyagram aslında ilk olarak Ejnar Hertzsprung tarafından ortaya 

çıkarılmıştı. 

1912 Japonlar Kore‘yi işgal ettiler. 19.yy‘ın sonunda 20. Yy.‘ın başında Japonlar tı-

opraklarını genişletmeye başladılar. Ruslar ile yapılan savaşlardan sonra Güney 

Sakhalin, Mançurya ve Arthur Limanı da Japon topraklarına katıldı. 

1914 Almanlar Paris‘e bir hava saldırısı düzenlediler. 

1914 Ruslar, Kuzey ve Orta Polonya‘ya saldırdılar. 

1914 Britanyalılar Kıbrıs‘ı ele geçirdiler. 

1914 Birinci Dünya Savaşı‘nın büyük bölümü Avrupa topraklarında gerçekleşti. 

Kuzey Fransa, Belçika, Polonya, Rusya ve İtalya  topraklarındaydı. 

1915 Alman zeplinleri Londra‘yı bombaladılar. 

1915 Almanya doğumlu ABD‘li bilim adamı Albert Einstein görecelik teorisini 

açıkladı. 

1915 Çin, hakimiyetine büyük zararlar verecek olan 21 maddelik anlaşmayı 

Japonlar‘ın zoruyla imzaladı. 

1915 Alman Fokker uçakları hava savaşlarında bir devrim meydana getirdi. Çünkü 

pervanenin üzerinden makineli tüfeklerle ateş açılabiliyordu. 

1915 Romen ressam Tristan Tzara ve Alsaslı heykeltraş Jean Arp Zürih‘te Dadaizm 

akımını başlattılar. 

1915 Britanyalı yazar W. Somerset Maugham Köle İnsan Hakkında‘yı yayınladı. 
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1915 Alman jeolog Alfred Wegener kıtaların hareket ettikleri teorisini öne sürdü. 

1915 Birinci Ypres Savaşı‘nda Almanlar‘ın klor kullanması savaşlarda ilk defa zehirli 

gazların kullanılması anlamına geliyordu. 

1916 Yeni bir icat olan tanklar ilk defa Britanyalılar tarafından Somme 

Muharebesi‘nde kullanıldı. 

1916 ABD‘li sanatçı Naum Gabo İki Numaralı Kafa adlı heykelini tamamladı. 

1917 Ukrayna, Estonya ve Moldova, Rusya‘dan bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

1917 ABD, Almanya ve Avusturya‘ya savaş ilan etti. 

1917 Rusya‘da Şubat devrimi sonucunda Çar II. Nicholas‘ın tahttan feragat etmesi 

sağlandı. 

Kerensky başbakan olarak cumhuriyeti ilan etti. Lenin, Tocky ve Stalin‘in de 

katılımıyla Bolşevikler politbüroyu kurdular. Ekim Devrimi‘nde de Kerensky 

yönetimden indirildi. 

1918 Britanyalı ressam Paul Nash Yeni Bir Dünya Yapıyoruz adlı tablosunu bitirdi. 

1918 İsviçreli ressam Paul Klee Zoolojik Bahçe adlı tablosunu çizdi. 

1919 Paris Barışı. Paris‘te toplanan kongrede dünya savaşından galibiyetle ayrılmış 

beş ülke yeni bir barış planı yaparak ulusal sınırları belirlediler. Dogu Avrupa‘da da 

Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya‘nın toprak kaybetmesiyle birlikte sınırlar 

değişmişti. Ortaya çıkan bu yeni ülkeler kendilerini yönetiyor olsalar da aslında halen 

büyük devletlerin etkisi altındaydılar. Osmanlılar‘a ait olan Ortadoğu Britanya ve 

Fransa arasında bölüşülmekteydi. Filistin‘de Yahudiler ve Araplar arasında 

çatışmalar başlamıştı. 

1918 Alman tarihçi Oswald Spengler Batı‘nın Çöküşü adlı eserinin birinci cildini 

yayınladı. 

1919 ABD‘li yazar Sherwood Anderson Winesburg, Ohio hikayelerini bir araya 

topladı. 

1919 Alman mimar ve tasarımcı Walter Gropius Weimar‘daki Bauhaus tasarım 

inşaat ve zanaat okulunu kurdu. 

1919 Britanyalı fizikçi  Ernst Rutherford bir elementi başka bir elemente 

dönüştürmeyi başardı. 

1919 Britanyalı fizikçi Arthur Eddington ışığın yerçekiminde büküldüğünü keşfetti. 

1920 ABD‘nin Pittsburrgh kentinde radyo yayınlarına başlandı. 
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1920 Britanyalılar Kenya‘yı ele geçirdi. 

1920 ABD‘li astronom Edwin Hubble evrenin genişlediğini keşfetti. 

1921 Fransızlar Moritanya ve Nijer kolonilerini kurdular. 

1921 Kanadalı fizikçi Frederick Banting insulin hormonunu geliştirdi. 

1921 Alman ressam Max Ernst Fil Bayramı adlı tablosunu çizdi. 

1921 Fransız ressam Georges Braque Gitarla Halen Yaşamda adlı tablosunu çizdi. 

1921 Adolf Hitler Alman Nasyonal Sosyalist Partisi‘nin başkanı seçildi. 

1922 Osmanlı Devleti‘nde saltanat kaldırıldı. 

1922 Irak‘ta Kürtler bağımsızlık için silahlanmaya başladılar. 

1922 İrlandalı romancı James Joyce Ulysses adlı kitabını tamamladı. 

1922 İtalyanlar Güney Libya‘yı ele geçirmeye başladılar. 

1922 Alman mühendis Herbert Kalmus renkli filmi icat etti. 

1922 İrlanda‘da serbest İrlanda kuruldu ve ardından da iç savaş başladı. 

1922 İtalyan Faşistleri Roma‘ya doğru ilerlediler. Mussolini‘ye hükümeti kurma 

görevi verildi. 

1922 Alman filazof Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico- Philosophicus adlı eserini 

yayınladı. 

1922 ABD‘li fotoğrafçı Man Ray Rayographs adlı albümünde Muhteşem Yerler adlı 

çalışmasını yayınladı. 

1923 Fransız ve Belçika birlikleri Almanya‘nın  Ruhr bölgesini ele geçirdiler. 

1923 İçlerinde Hitler‘in bulunduğu milliyetçiler ve sosyalistler Almanya‘da isyan 

başlattılar. Ülkede sıkıyönetim ilan edildi. 

1923 Britanyalı yazar Walter de la Mare Hitler Geliyor adında bir kitap yazdı. 

1924 Alman sanatçı Otto Dix Savaş adlı eserini yazdı. 

1924 Fransız şair Andre Breton Sürrealizm‘in Manifestosu adlı bir yazı yazdı. 

1925 Adolf Hitler Kavgam adlı kitabını yazdı. 

1925 Franz Kafka‘nın Dava adlı romanı ölümünden sonra yayınlandı. 

1926 İskoç mühendis John Loggie Baird Londra‘da bir televizyon gösterimi 

gerçekleştirdi. 
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1926 ABD‘li mühendis Robert Goddard sıvı yakıtlı bir roket yaptı. 

1927 Fransız fizikçi Georges Lemaitre evrenin oluşumunu Big Bang teorisine 

bağladı. 

1927 İlk hareketli resim makinesi The Jazz Singer satışa sunuldu. 

1927 Alman genetik bilimcisi Hermann Müller x ışınlarını kullanarak Drosophilada 

suni mutasyonların oluştuğunu buldu. 

1928 ABD‘li mühendis Vladimir Zworykin renkli televizyonun patentini aldı. 

1928 İskoç Alexander Fleming antibiyotik olarak kullanılan penisilini buldu. 

1929 ABD‘li yazar Ernst Hemingway Silahlara Veda isimli kitabını yayınladı. 

1929 İspanyol düşünür Ortega Gasset Kitlelerin Ayaklanışı isimli kitabını yayınladı. 

1929 Alman roman yazarı Erich Remarque Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı 

romanını yazdı. 

1930 Akrilik plastikler Lucite ve Perspex icat edildi. 

1931 New York‘taki Empire State açıldı. 

1930 Belçikalı ressam Rene Magritte Rüyaların Anahtarı ismindeki çalışmasını 

tamamladı. 

1931 İspanyol ressam Salvador Dali Belleğin Azmi adlı tablosunu tamamladı. 

1932 ABD‘li fizikçi Edwin Land camı polarize etmeyi başardı. 

1932 ABD‘li mühendis Karl Jansky kozmik radyo dalgalarını saptadı. 

1932 ABD‘ 

1932 Fransızlar Güney Fas‘ın fethini tamamladılar. 

1932 Britanyalı roman yazarı Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya adında bir roman 

yayınladı. 

1933 ABD‘li mühendis Edwin Armstong radyo yayınını icat etti. 

1934 Rus roman yazarı Mihail Şolohov Ve Durgun Akardı Don adlı romanını 

yayınladı. 

1936 İtalyanlar Etiyopya‘yı ele geçirdiler. 

1936 General Francisco Franco (1892-1975) yönetimindeki milliyetçi İspanyollar, 

Fas‘tan yola çıkarak İspanya‘yı işgal etmeye başladılar. Franco kendisinin İspanya 

devlet başkanı olduğunu iddia etti ve İspanya iç savaşı başladı. 
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1936 Britanyalı matematikçi Alan Turing bilgisayarın temelini oluşturan 

hesaplanabilirlik teorisini keşfetti. 

1935 Floresan ışıkları ve sodium buhar lambaları icat edildi. 

1935 Britanyalı mühendis Robert Watson-Watt uçaklarla ilgili olarak bir radar sistemi 

geliştirdi. 

1937 Naylonu icat eden ABD‘li kimyager Wallace Carothers bunun patentini aldı. 

1937 Britanyalı mühendis Frank Whittle jet motorunun bir prototipini yaptı. 

1938 Coelacanth adı verilen balık Hint Okyanusu‘nda yakalandı. 

Coelacanth‘a 1938 yılında Afrika kıyılarının açıklarında rastlanana dek bu tür 60 

milyon yıldır dünya üzerinde görünmüyordu. Bu hayvanın büyüklüğü ve kemikli 

yapısı oldukça farklıdır. 

1937 İspanyol ressam Pablo Picasso Alman uçaklarının İspanya üzerinde yaptıkları 

saldırıları eleştirmek için Guernica adlı tablosunu çizdi. 

1939 Alman kimyager Otto Hahn atomu parçalamayı başardı. 

1939 ABD‘li sanatçı Orson Welles‘in Dünyalar Savaşı adlı radyo oyunu halkta panik 

yarattı.  

1939 Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre Bulantı adındaki kitabını yayınladı. 

1939 ABD‘li mühendis İgor Sikorsky tarafından bir helikopter üretildi. 

1939 Britanyalı mühendisler John Randall ve Henry Boot mikrodalga radarını 

geliştirdiler. 

1941 Almanya Yugoslavya ve Yunanistan‘ı işgal ettiler. Alman paraşütçüler Girit‘i ele 

geçirdiler. Britanyalılar bölgeyi boşalttılar. 

1941 Almanlar Sovyetler Birliği‘ni ve Ukrayna‘yı işgal ettiler. Leningrad kuşatması 

başladı. Almanlar‘ın Moskova‘ya yaptıkları saldırı başarısız oldu. 

1941 Japon birlikleri Filipinleri işgal etti. 

1941 Hong Kong Japonlar‘a teslim oldu. 

1942 Japonlar Malezya‘daki Kuala Lumpur‘u ele geçirdikten sonra Burma ve Java‘yı 

da aldılar. 

1942 ABD‘li fizikçi Enrico Fermi dünyadaki ilk onaylanan nükleer fizyon deneyini 

yaptı. Böylece sınırsız enerji kaynağı bulumuştu. Fermi bundan sonra dünyanın ilk 

nükleer reaktörünü inşa etti. 
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1942 Almanlar‘ın Me 262‘leri ilk defa bir savaşta kullanılan jet uçakları oldular. 

1943 İngiltere‘deki Bletchley Park‘taki şifre çözücüler programlanabilir bir elektronik 

bilgisayar yaptılar. 

1942 Japonlar 42 yılının Ağustos ayına kadar okyanus üzerinde büyük bir 

imparatorluk kurmuşlardı. 1944 yılının başlarına dek müttefik kuvvetleri denizlerde 

önemli başarılar kazanamadılar. Bir yandan Çin‘li milliyetçiler ve komünistler 

Japonlar‘ı uğraştırıken, müttefik kuvvetleri de Burma‘daki birliklerini yeniden 

düzenliyordu. Amerikalılar‘ın Filipinler ve Gilbert Adaları‘nı ele geçirmelerinden 

sonra Japonlar gerilemeye başladılar. Hiroşima ve Nagazaki‘ye atılan atılan atom 

bombalarından sonra ise Japonlar teslim olmak zorunda kaldılar. 

1943 ABD ve Britanya orduları Sicilya‘ya giderek Messina‘yı ele geçirdiler. Benito 

Mussolini (1883-1945) iktidarı devrildi. Müttefik kuvvetlerinin Napoli‘ye girmesiyle 

İtalya teslim olmak zorunda kaldı. Ardından Almanlar Roma‘yı aldılar. Müttefiklerin 

İtalya‘daki ilerleyişleri Almanlar tarafından durduruldu. 

1944 Almanlar çeşitli Avrupa kentlerine V1 ve  V2 roketlerini sattılar. 

1944 Alman ordu komutanlarının Adolf Hitler‘i (1889-1945) öldürme girişimleri 

başarısızlıkla sonuçlandı. 

1945 Amerika Hiroşima ve Nagazaki‘ye  atom bombası attı. Japonlar teslim oldu.  

1945 Robert Oppenheimer önderliğinde New Mexico‘daki Los Alamos‘ta çalışan 

Amerikalı bilim adamları ve mühendisler bir atom bombası deneyi yaptılar. 

1945 ABD‘li mühendis Percy Spencer microdalga fırının patentini aldı. 

1946 ABD‘ li pediatrist Benjamin Spock Bebek Bakımı ve Çocuk Eğitimi  adlı bir 

kitap yayınladı. 

1947 ABD‘li mühendisler Bardeen, Brattin, shockley transistörü icat ettiler. 

Filistin‘de yahudi grupları 19. Yüzzyıl‗ın sonlarından itibaren özgürlüklerini kazanmak 

için göçe başladılar. 

1897 yılında Dünya Siyonist Organizasyonu‘nun kurulmasından sonra bölgeye daha 

fazla Yahudi geldi ve toprak satın almaya başladılar. 1948 yılına dek gelenlerin çoğu 

Avrupa‘dandı. 1948 yılından sonra ise çok sayıda Arap ülkesinden de Filistin‘e 

göçler başladı. Filistinliler ise iki nehir arasındaki evlerini bırakarak göç etmeye 

başladılar. Yaklaşık olarak yarım milyon insan 1948 yılında, 200.000 ile 400.000 

arasındaki bir rakam da 1967 yılındaki savaş sırasında ülkelerinden ayrılmak 

zorunda kaldılar. 
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1950 Hindistan federal bir cumhuriyet oldu. 

1950 Çin Tibet‘i işgal etti. 

1951 ABD‘li mühendisler John Eckert ve John Mauchly ilk ticari bilgisayarı yaptılar. 

1952 ABD bir hidrojen bombası patlattı. 

1952 Britanyalılar bir atom bombası patlattılar. 

1954 Çinli bilim adamı Min Chueh ABD‘li biyolog Gregory Pincus ve Frank Colton 

hamileliği önleyici hap geliştirdiler. 

1956 Kalp pili icat edildi. 

1957 Sovyetler Birliği Sputnik I adındaki uydusunu yaptı. 

1957 Sovyetler Birliği Sputnik I adındaki uydusunu içindeki köpek Laika ile birlikte 

yörüngeye soktu. 

1958 Amerikan nükleer denizaltısı Nautilus Kuzey Kutbunun altından geçti. 

1958 Amerikan uydusu Explorer dünyanıın etrafındaki Van Allen ışınım kuşaklarını 

keşfetti. 

1960 Fransa bir atom baombası patlattı. 

1960 ABD‘li fizikçi Theodore Maiman lazeri icat etti. 

1961 Sovyet kozmonot Yuri Gagarin dünyanın yörüngesinde dolaştı. 

1961 Britanyalı pop grubu Beatles ilk defa Liverpool‘daki Cavern Club‘ta çalmaya 

başladı. 

1962 ABD‘li astronot Alan Shepard yörüngenin dışında bir uçuş gerçekleştirdi. 

1962 ABD‘li astronot John Glenn dünyanın yörüngesinde dolaştı. 

1962 ABD‘li ekonomist Milton Friedman Kapitalizm ve Özgürlük adlı kitabını 

yayınladı. 

1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereskova dünyanın yörüngesinde dolaştı. 

1963 ABD‘li ressam Roy Lichtenstein Whaam isimli tablosunu çizdi. 

1964 Çin bir atom bombası patlattı. 

1964 Japonya‘da hızlı trenler dolaşmaya başladı. 

1965 Fransa uzaya bir uydu gönderdi. 

1965 Afrika kökenli Amerikalı Malcom X New York‘ta öldürüldü. 
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1965 Sovyet kozmonot Alexei Leonov yörüngedeyken bir uzay yürüyüşü 

gerçekleştirdi. 

1965 ABD‘ye ait Mariner IV uzay aracı Mars‘ın yörüngesine girip, fotoğraflar çekip 

dünyaya döndü. 

1966 Sovyetler Birliği‘ne ait Luna 9 uzay aracı ayın yüzeyine indi. 

1966 Britanyalı mühendisler Charles Kao ve George Hockham fiber optik telefon 

kablosunu icat ettiler. 

1966 Vatikan engizisyondan vazgeçti. 

1966 Zenci insane hakları savunucuları Bobby Seale ve Huey Newton Siyah 

Panterler‘I kurdular. 

1967 İsrailliler Araplar‘ı ―Altı Gün Savaşları‖nda mağlup ettiler. Ardından da Batı 

Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri‘ni ele geçirdiler. 

1967 Çin bir hidrojen bombası attı. 

1967 Güney Afrikalı cerrah C. Bernard ilk kalp nakli ameliyatını yaptı. 

1967 ABD‘li ressam Andy Warhol Marilyn Monroe‘nun resimlerini yayınladı. 

1967 Britanyalı ressam David Hockney Daha Büyük Bir Sıçrama isimli tablosunu 

çizdi. 

1967 Uluslararası bir anlaşma ile uzayda silahların toplanması yasaklandı. 

1967 Devrimci Che Guevera Bolivya birlikleri tarafından öldürüldü. 

1967 ABD Mahkemesi güneydeki okullarda ırk ayrımı ilkesine son verilmesini 

kararlaştırdı. 

1967 Atina‘da Yunan Albaylar darbe yaptılar ve Kral II. Konstantine ülkeden kaçmak 

zorunda kaldı. 

1967 46 ülke Cenevre Ticaret Anlaşmasını imzaladı. 

1967 EEC Avrupa Topluluğu‘na dönüştü. 

1967 N. Çavuşevsku Romanya‘nın başına geçti. 

1968 Martin Luther King Memphis‘te öldürüldü. 

1968 Senatör Robert Kennedy Los Angeles‘te öldürüldü. 

1968 ABD‘li astronotlar Apollo 8 aracıyla ayın yörüngesine girdiler. 



 

 

46 

1968 Paris‘te öğrenciler ve işçiler barikatlar kurdular. Bati Almanya‘daki öğrenci 

lideri Rudi Dutschke vuruldu. 

1969 De Gaulle istifa etti ve yerine Georges Pompidou devlet başkanı seçildi. 

1969 Fransızların Concorde adını verdikleri yolcu uçağu ilk uçuşunu yaptı. 

1969 ABD uzay aracı Apollo 11 aya indi. Neil Armstrong aya ilk adım atan kişi oldu. 

1969 ABD‘li mühendis Douglas Engelbart bilgisayarlarda kullanılan mouse‘ı keşfetti. 

1969 Amerikan birlikleri Vietnam‘dan geri çekilmeye başladılar. 

1969 Ferdinand Marcos Filipinler devlet başkanı seçildi. 

1969 Batı Almanya‘da Willy Brandt devlet başkanı seçildi. 

1969 İspanyol dictator Franco kendisinin yerine Bourbon Prensi Juan Carlos‘un 

geçmesini istedi. 

1970 Çin uzaya uydu gönderdi. 

1971 ABD‘li mühendis Ted Hoff bilgisayarlarda kullanaılan çipleri geliştirdi. 

1971 Cepte taşınabilir elektronik hesap makinesi icat edildi. 

1973 ABD, Skylab uzay istasyonu kurdu. 

1974 Hindistan bie atom bombası patlattı. 

1976 Amerikan Viking uzay aracı Mars‘ın yüzeyinden fotoğraflar gönderdi. 

1978 Dünyada ilk defa Britanya‘da tüp bebek doğumu gerçekleşti. 

1979 Japonya‘da LCD televizyonlar üretildi. 

1981 AIDS hastalığı ortaya çıktı. 

1981 İsrail uçakları gizli bir bombalama sonucunda Irak‘ın nükleer reaktörünü yok 

etti 

1982 Cd‘ler satışa sunuldu. 

1984 ABD‘nin Chicago kentinde cep telefonu ağı kuruldu. 

1984 Apple ŞirketiMacintosh bilgisayarlarda kullanılan Windows sistemini geliştirdi. 

1982 ABD‘li mimar Maya Lin Washington‘da Vietnam Emeklileri Anıtı‘nın tasarımını 

yaptı. 

1983 İtalyan roman yazarı İtalo Calvino Palomar ismindeki romanını yazdı. 
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1987 Uluslararası anlaşmayla atmosfere zehirli gazların bırakılmasına sınırlama 

getirildi. 

1988 ABD‘li bilim adamları insanın gen haritasının çıkarılması çalışmalarına başladı. 

1990 ABD‘ye ait uzay sondası Macellen, Venüs gezegeninin radar haritasını çıkardı. 

1990 Litvany, Letonya, Estonya, Özbekistan ve Ukrayna, Sovyet Sosyalist 

Birliği‘nden bağımsızlığını kazandılar. 

1990 Doğu ve Batı Almanya birleşti. 

1992 Amerikan COBE uydusu kozmik fon radyasyonunu ve Big Bang teorisini gözler 

önüne serdi. 

1994 Britanya ve Fransa arasında Manş Tüneli açıldı. 

1994 World Wide Web oluşturuldu. 

1997 Edinburg‘taki Roslin Enstitüsü‘nde yetişkin bir koyun klonlandı. 

1998 Kosova‘da Arnavut ayrılıkçılar ile Sırplar arasındaki çatışmalar başladı 

1999 Türkiye‘nin İzmit kenti yakınındaki depremde 15.000‘den fazla insan öldü. 

1999 Avrupa birliği ortak para birimi Euro devreye girdi. 

2000 Rus birlikleri yeniden Çeçen ayrılıkçılarla savaşmaya başladı. 

2000 Bilim adamları insanın genetik kodunun şemasını yayınladılar. 

2001 Arkeologlar Fransa‘nın Dordogne Kasabasındaki bir mağarada 28.000 yıldan 

daha fazla süre önce yapılmış resimleri keşfetmişler. 

2001 Terorist pilotlar iki yolcu uçağı kaçırarak New York‘taki Dünya Ticaret 

Merkezi‘nin kulelerine saldırdılar. Binaların çökmesi üzerine 3000 kişi öldü 

2003 Çin Shenzou 5 adlı uzay aracıyla uzaya astronot yolladı. Çin uzaya insan 

gönderme kapasitesine sahip olan üçüncü ülke. 

2004 26 Aralık‘ta Hint Okyanusu civarındaki ülkeleri vuran şiddetli tsunami 

sonucunda 200.000‘den fazla insan öldü. 

2005 Kyoto Protoklü, ABD‘nin katılımı olmaksızın etkin hale geldi. 

Yukarıdaki bilgiler aslında ilk etapta mimarlıkla ilişkisiz görünmekle beraber dünya 

ve insanlık tarihi açısından çok önemli şeyler söyledikleri için mimarlık tarihi ile de 

yakın ilişki içindedir aslında.  
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Öncelikle bütün ilişkilere kolonilere göçlere, savaşlara, işgallere, ticarete 

bakıldığında yerel mimarlık unsurlarından söz edilemeyecek kadar karma karışık bir 

dünya görüntüsü vardır. Bu durumda hiçbir üretimin, hiçbir zaman net bir kültüre, 

yere ait olmadığı düşünülürse üretilen mimarlıkların net olarak bir kültüre ait 

olmasından nasıl söz edilebilmektedir. Dünyada savaşların hiç bitmemiş olduğunu 

görmek ve hangi insanların ne tür amaçlarla dünyada hareket edip durduklarını 

görmek bütün tarihi anlamaya yönelik olarak inanılmaz değerli ipuçları vermektedir. 

İnsanlık hakları konusunda, üretim konusunda, dünyanın hiçbir yanındaki insanın, 

diğerinden geride olmadığı ya da tersi olarak üstün olmadığı da görülmektedir. 

Teknolojinin, paranın aynı yerlerde nasıl biriktiği, ne yollarla biriktiği açıkça 

görülmektedir. İnsanlığın bir kısmının, dışarda kalan diğerlerini kullanmak sömürmek 

işiyle uğraştığını ve bu arada bu ikisinin ortasında kalan çok az bir kısmının da 

dünya, evren, insan, madde, canlılar, vb. konularla ilgilenip keşifler yaptığını görmek 

de çok çarpıcı olmaktadır. 

İnsanlık ve onun üretim tarihi içinde her zaman her noktada savaşlar yaşanırken, 

diğer yanda da bir şeylerin üretildiğini görmekteyiz. Yapılan keşiflerin de aslında 

zaman kaybı yaşatan savaşlar ve sefaletler nedeniyle çok uzun yıllarda az yol 

katedebildiği düşünülebilir.  

Aslında yine bütüne bakıldığında mimarlık ve sanat alanındaki üretimlerin sıradan 

insan yaşamlarının çok az bir parçasını oluşturduğu pek çok insanın kendi varlığını 

bile fark etmeden savaşlar, sefillikler, coğrafyalar arasında sürüklendiklerini de 

görebilmekteyiz. 

Sıradan insanın yaşamı için gerekli olan barınma ile başlayan mimarlık eyleminin 

sıradan olana ilişkin soruları neredeyse unutma noktasına kadar geldiğini de 

görebilmekteyiz. Bazı kültürlerin mimarlıklarından söz edilememesinin sebebinin 

tamamen ve bilinçli olarak yok edilmeleri olduğunu görebilmekteyiz. Aslında bize 

esrarengiz biçimde kaybolmuş gibi aktarılan İnka Kültürü‘nün, 1500‘lü yıllardan 

itibaren Amerika Kıtası‘na yapılan sayısız saldırı, işgal, koloni kurma eylemlerinin 

sonucu yok olduğunu 1700‘lü yıllara kadar mücadele verdiklerini, günümüze bu 

kadar yakın tarihe kadar ulaştıkları halde soylarının tüketildiğini görmekteyiz. Sonra 

yerelden, yerel kültürden, mimarlıkların yere ve kültüre ait olmaları düşüncelerinden 

söz edenlerin bu kültürleri yok edenlerin kıtasından çıkmaları ne kadar düşündürücü 

olmaktadır. 

İnsanların pek çoğunun yaşadıkları yere yapılan saldırılar, işgaller zaten o bölgenin  

kendine has bir üretimi ve yerleşimi, kültürü olmasına engel olmuştur. 
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Aslında bugün yine rahatça görülmektedir ki ilkel kabileler, sefil toplumlar olarak 

gösterilen geri kalmış bölgeler zaten bilerek, isteyerek ve sömürülerek, bazı yerlerin 

yaşamının zenginleşmesi için feda edilmiştir. Normal süreçleri yaşasaydı insanlık 

olarak Afrika‘daki ve Ortadoğu‘daki pek çok toplum bugün dünyanın ileri gibi 

gösterilen merkezlerinden daha ileride olabilirlerdi. Yine bugün bize işgal edilmiş ve 

savaşın içine çekilmiş gibi görünen ya da gösterilen bölgelerin aslında işgal altında 

olmadıkları bir an, bir yıl bile geçirmedikleri tarihte çok net bir şekilde görünmektedir. 

Yine bu noktadan yola çıkarsak aslında dünyanın zenginliklerinin bilinçle akıtıldığı 

noktanın dışında kullanılabilir kaynaklar çok azaldığı ve hiçbir şekilde paralel bir 

ilerleme kaydedemedikleri için aslında şu anda dünyanın gelmiş olduğu üretim ve 

mimarlık tarihi birikimi de planlı ve sınırlı bir çerçevede olmuştur. Gerçekten kültürler 

paralel olarak ve sağlıklı bir iletişim içinde gelişmiş olsalardı çok farklı üretimler, 

teknolojiler, işlevler, yaşamlar ve onların sahneleri ile karşılaşabilecektik. Üretim ve 

mimarlık tarihi aslında Amerika‘nın 1800‘den sonraki yıllarına ve Avrupa‘nın 

1500‘den sonraki yıllarına bırakılmış ve onların elinde sınırlanmıştır. Bugün 

dünyanın bu işgallerden kendini kurtarmayı başarmış ve kendi kültürünü yine de 

korumayı başarmış olan bazı yerlerinde yeni dünyayı şekillendirmek üzere güçlü 

çıkışlar yapılmaktadır. Hem teknolojik olarak hem insan gücü olarak hem de kültür 

olarak kendi varlıkları ile dünyada yer edinmeyi başaranlar bugün sahnede yer 

alabilmeye başlamışlardır. Ancak yok edilmiş ve çok geri kalmış olanların artık 

kendilerini üretimlerini dünya görüşlerini aracısız olarak bugüne taşıma şansları 

kalmamıştır. Bir kararlılıkla dünyanın pek çok farklı kültürüne ve yerine yapılan yok 

etme aslında dünyanın üretim olasılıklarının yolunu sonsuza dek değiştirmiştir. Bu 

değiştirilmiş ve belirlenmiş çizginin de insan zekasının ve dehasının tek üretim 

yolunun tarihi gibi sunulup öğretilip takdir edilmesi ve diğer olasılıkların hiçbir izinin 

dikkate alınmaması da çok rahatsız edici olmaktadır. Tarihin başında yine 

görülmektedir ki her noktadaki farklı kültürlerin hepsi bir çaba içindedir ve bu 

buldukları ile yansımaktadır. Kağıt Çin‘den gelirken, keten kumaş Anadolu‘da 

dokunmakta, buğday Mezopotamya‘da yetişmekte ve bu örnekler devam etmektedir.  

Yine fark edilen sonuçlardan biri de aslında eski devlet adamlarından politika kadar 

başka alanlarla da ilgili olanlarının daha faydacı ve insani yaklaşımlarının olabildiği 

gerçeğidir. Belki de o farklı insanların ve bilim insanlarının, insanlığa olan katkısının, 

yönetenler tarafından azaltıldığı ve insanlığı geriye doğru çekenlerin hep yönetme 

hırsına sahip ama duyarsız insanlar olduğu görülmektedir. Atomun 

parçalanmasından, kıtalara ve formüllere kadar herşey onu keşfedenin kontrolü 

dışında kötü niyetli insanların eline geçme yolunu bulmuştur. 
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İnsanın tarih konusunda edinebilecekleri, ancak ‗şaşırtan, soru sorduran, 

düşündüren, gerçekler‘ olabildiği sürece anlamlı olabilmektedir. Bu durumda tarihin 

hangi medeniyetinden başlanarak ya da hangi döneminden başlanarak mimarlık 

tarihi anlatılmalıdır sorusunun cevabının da çok kritik olduğu görülebilmektedir. Belki 

de böyle bir sorunun pek de anlamı olmadığı fark edilecektir. Çünkü üretilenlerin 

tarihine öncesi değersizmiş gibi bir noktadan ele alarak başlamak pek çok şeyin 

doğru yorumlanabilmesine engel olacaktır. Ayrıca sadece bir bölge ve medeniyetin 

ilklere sahne olmuş olduğunu kabul ederek tüm medeniyetin o noktadan başladığını 

varsayarak tarih anlatımına başlamak da gerçekçi ve faydalı bir yaklaşım gibi 

görülmemektedir. Büyük şehirlerin metropollerin milyonlarla ifade edilen nüfuslarını 

ve bu sayıda insanın barınması, hareket etmesi, çalışması, tüketmesi  ile ilgili 

problemleri konuşurken İ.Ö.1200 yılında Mısır‘ın başkenti Memphis‘in bir milyon 

nüfus ile yaşadığını bilmek gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca yine en çok bilinen 

şehirlerden Roma‘nın en görkemli zamanında İ.S. 50 yıllarında nüfusunun bir milyon 

olduğunu görmek ve onu, ondan 1250 yıl önce bir milyona ulaşmış olan Memphis ile  

karşılaştırmak iyi bir tarih bilinci için önemli bir adım olmalıdır. Bu sebeple genel 

kavrayışımız için neler getirebileceğinin fark edilmesi amacıyla bazı önemli bilgilere 

bu bölümde yer verilmesi uygun bulunmuştur. 

İtalya‘nın 1870 lere kadar hala işgal altında olduğu, Fransa‘nın 1860‘lı yıllarda hala 

dünyanın ilişkisiz bölgelerinde kendine sömürge kurma çabası içinde olduğu, Çin vb. 

ülkelerin de kendilerine yapılan saldırılar benzeri saldırıları kendinden daha güçsüz 

bulduklarına yaptığı gerçekleri çok çarpıcı, düşündürücü bilgiler olmaktadır. 

Avrupa‘da I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, sömürge edinme çabaları, kıtlıklar, 

göçler isyanlar, çok paralel olarak yaşandığı için pek çok yansıması da aynı 

olmuştur. Keşiflerden sonra gelen sömürgeler ve sonra gelen zenginlik ve 

motivasyon, bilimsel deney ve keşiflere yol açmıştır. Bilimsel ilerlemenin merkezi 

Avrupa olunca, geride kalan ve sömürülenler yerden kalakacak gücü kendinde 

bulamamış ve bazı çok ileri medeniyetler sonsuza dek sahneden çekilmek zorunda 

bırakılmışlardır. Avrupa kendi içinde de güç savaşları yapmış günümüze çok yakın 

bir tarihe kadar insan hakları konusunda büyük hatalar yapılmış, İtalya v.b. uluslar 

birlikleri-bağımsızlıklarını dahi yeni kazanmışlardır. Yine paralel yaşam koşulları ve 

olayların yansıması olarak bütün Avrupa‘da benzer siyasi eğilimler ve yöneticiler 

belirmiş, bu ortak yaklaşım dünyanın da kaderini belirlemiştir.  

İlk işçi konutlarının, devrimci hareketlerin, mimarlığa farklı ve rasyonel bakışın ortaya 

çıkmasına, ütopyaların üretilmesine ortam sağlamış olan Rusya, daha sonra siyasi 
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olarak yaşadığı ağır koşullar ve dünyanın kalan kısmına karşı verdiği mücadelede 

başarısız olmuş ve kendi ilkelerine başkalarının sahip çıkmasına seyirci kalmıştır.  

Dünyanın her köşesindeki insanların yaşam yerlerini işgal edip, yönetimini ele 

geçirmiş, zenginliklerini elinden almış, insanlarını köle yapmış olanlar ise, yeterince 

zengin olup kendileri dışında bir siyasi güç kalmadığına emin olduktan sonra 

etraflarına sosyal olmak, insan haklarına saygılı olmak, eşitlik konularında dersler 

vermeye başlamışlardır. Yine siyasi tarihe bakıldığında görülüyor ki aslında 

komunist yönetimlerin ömrünü kapitalist yönetimler belirlemiştir. Yani Rusya‘nın 

bölünmesinin ve Rus siyasetinin çökmesinin, doğal bir sonuçlanma olmadığı, bunu 

bilinçle yapan kapitalizmin kararına bağlı olarak bilinçle şekillendirildiği 

görülmektedir. Kapital insanlık, mimarlık ve üretim tarihini direkt olarak ve çok güçlü 

etkileyen şey olmayı hep başarmıştır. Daha doğrusu mimarlık tarihini, üretim tarihini 

her etkileyen nedenin arkasından yine kapital dolaylı olarak görünmektedir. Verem 

hastalığı önemli değiştiren rolünde olsa da  aslında onun da nedeninin zor 

koşullarda ve sağlıksız yaşamlara hapis edilmiş insanların durumu olduğunu, bunun 

da kapitalin bir yerlerde birikip adil dağılımının engellenmesi yüzünden olduğunu 

görüyoruz. Rusya‘nın, Balkanlar‘daki pek çok devletin çöküş nedeninin dünyayı 

sömürmüş olan Avrupa‘ya borçlandırılmaları olduğunu biliyoruz. Arada bazı 

sapmalar, isyanlar, çıkışlar olsa da kapitalin gücü onları sahneden geriye 

çekebilmiştir. Aynı durum II.Dünya Savaşı‘ndan sonra kapitali elinde tutan 

Amerika‘nın Avrupa‘yı borçlandırması şeklinde tekrar etmiştir.  

Bugün hiç bir siyasi ve sosyal yapılanmasından söz edilmeden Avrupa‘nın mimarlık 

tarihinin aktarılması sorunlu görülmelidir. Ayrıca kendi içinde sürekli olarak birbirine 

savaş açmış, rahat vermemiş şehir devletleri ya da uluslardan oluşan Avrupa‘nın 

benzerliklerine rağmen tek bir üretim tarihi olmadığı da görülmelidir. Atina‘yı kuşatıp 

Akropol‘ü almak isteyen Osmanlı Devleti‘nin bunu şehre zarar vermemek için hiç bir 

top ateşi kullanmadan sadece 2 sene boyunca kuşatma ile yapmaya çalışması, aynı 

zaman diliminde Avrupa‘da gücü olanın ele geçirdiği yerde sağlam hiç bir şey 

bırakmaması ile beraber değerlendirilirse anlamlı olabilmektedir. Bugün Avrupa‘da 

sağlam kalmış, korunmuş görünen pek çok şehrin aslında II. Dünya Savaşı 

sırasında yıkılıp sonradan sahte bir şekilde yeniden inşa edildiği de bilinirse ancak 

üretim tarihi ve toplumsal tarih doğru değerlendirilme yönünde ilerlemiş oluruz. 

Yakın siyasi tarihin de bilinmesi tasarım tarihini anlamak ve mimarlık üretimini 

değerlendirmek için gerekli görünmektedir. Aslında bugüne kadar bize sunulan 

tasarım tarihi dokümanlarının çoğunda yorumlanmış ve benzer şekilde 

değerlendirilmiş, paket halinde bir kavrayış oluştuğundan söz edebiliriz. Bu tezin 



 

 

52 

amacı ise aslında var olan olaylar, gerçekler ve ilişkilerin dondurulup paketlenmiş bir 

algısını ezberleterek değil de, kendilerini olduğu gibi ortaya koyarak 

değerlendirilmelerini sağlamak. Bu şekilde değerlendirilmesi yapılıp paketlenmiş 

bilgi kullanma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. Hatta her yeni bilgi de bu 

algının içine katılabilmektedir.  Bu yolla tarihin içindeki bulgulara ulaşan kişi kendini 

düşünmek ve ilişki kurmak konusunda aktif hissedebilecektir. Bireylerin, edilgen bir 

yüklenme halinden sıyrılıp, etken bir değerlendirici algılayıcı, fark edici konumuna 

getirilmeleri gerekli görülmektedir. 

Bu sebeple bu algıda bazı değişiklikler yapabilme umuduyla bir deneme yazılmaya 

çalışılmış ve denemenin algı değişikliğine yardımcı önemli bir elemanı olarak da bu 

harita denemesi düşünülmüştür. Haritadan daha önce de söz edildiği gibi tek bir 

sonuç değil kendi tasarlanma amacının da ötesine geçmesi beklenen sonuçlar 

çıkarılması öngörülmüştür ve harita bu koşullara ortam hazırlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Haritadan elde edilmesi olası bazı sonuçlara ilerleyen bölümlerde 

değinilmiştir. 

Yukarıda yaşananlardan elde edilen ipuçlarına göre; 

Tezin konusu olan ve haritada yer almasına çalışılan denemelerin ortaya çıkması 

için motivasyonu yüksek bir ortam, ortamda teknolojik buluşlar olmalı, yeni 

malzemeler deneniyor olmalı, insanlık bazı tehlikelerle karşı karşıya olmalı, nüfusu 

etkileyecek bir olay yaşanmış olmalı, olup bitenlerden rahatsızlık duyan insanlar 

olmalı ve bütün bunların yeraltında hazırlık süreci olmalı... 

Denemeler devlet eliyle, yetkililerden alınan izin belgeleriyle, onaylanmış ortamlarda 

oluşmuyor doğal olarak...çünkü denemeler mevcut durumlardan, var olan düzenden 

rahatsız olanların çıkış yolu arama endişe ve çabaları sonucu ürettikleridir. Bu 

üretilen denemeler bazen hiç yeryüzüne çıkma şansı bile bulamazken ve 

uygulanamazken bazıları karşı çıkışlara direnerek ortaya çıkabilmişlerdir. Sonuçları 

da tartışılmaya açıktır, çünkü onlar denemedir...Denemeleri üreten cesur ve 

farkındalıkları çok yüksek olan insanlar yaptıkları deneyin sonuçlarını tartıp yeni bir 

yol izleme ve eleştirme seçeneklerini de kendileri ortaya koyabilmişlerdir.  

Denemelerin yoğunlaştığı yani belki bir anlamda yukarda söz edilen tüm olayların 

kesişip üst üste düşüp insanlığın ve onun yeryüzündeki etkinliğininin sorgulamasını 

gerektiren bir kaç tane özel eşik tez kapsamında ortaya çıkarılmak istenen 

sonuçlardandır. 

Tezin varsayımına göre, bu özel eşikler yani, sıkışma noktaları 1900‘ler  1930‘lar 

1960‘lar 2000‘lar 2020‘ler olabilir...  
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Bu eşiklerden 1900 ve 2000 yıllarında olanlar diğerleri kadar etkili ve güçlü 

değildirler. Onlarda deneme niteliğinde üretimden çok teknolojinin olasılıklarını yine 

o yılların çevresinde çeşitli nedenlere bağlı olarak yoğunlaşmış olan kapitalin 

kullanılması ile birleştirmiş örnekler vardır. Buluşların sayısı çoktur ve teknolojinin 

görünür biçimde değişmesi söz konusudur. Belki bunda yüzyılı değiştiriyor olmanın 

bilinçaltına uyguladığı bir baskı, sıkıştırma ve patlama da olabilir ve aynı zamanda 

sektörlerin yüzyılın değişimine damga vurma isteği ile yaptığı yatırımların da... 

Tarihlere kendi içlerinde bakılacak olursa: 

1900'ler her türlü teknolojik buluşun sanki bekletilip de sunulduğu hepsinin birden 

örtüsünün açıldığı yıl gibidir neredeyse...sömürgelerin de arttığı ve ne yapılacağının 

bilinemediği bir paranın bazı yerlerde birikmeye başladığı yıllardır...sömürgelerden 

elde edilenler Avrupa‘da birikmiş ve teknolojik araştırmalara destek olarak 

kullanılmış, buluşlar birbirinin ardına ortaya çıkmıştır. 

1890 ve 1990 yıllarında yaşanan yoğunluklar ise daha çok kapitalin kullanıldığı 

akıtıldığı, fazla bir buluşun eşlik etmediği üretim bolluğudur, çeşnidir....1890'lı 

yıllarda stillerden alıntıların karıştırıldığı melez üretimlerin paranın ve gücün 

beğenisine sunulduğunu söyleyebiliriz. 1990'lı yıllarda da çok benzer bir durum 

yaşanmıştır, dünya genel olarak liberal ekonomiyi destekleyen güçlerin elindedir, 

herkes kendi kapitalinin gücü ile oynamakta, büyük kapitallar küçük olanları 

kullanmakta ve bunu onlara da güç veriyormuş gibi hissettirerek çok kurnazca 

yapmaktadır. Küçük kapitaller de kendilerine yaranmaya çalışan daha da küçük 

kapitallerin ya da kapitale sürünüp parçası olmaya çalışanların üretimlerinin zevkine 

boğulmuşlardır.  

Bu arada 1890'larda yapılan ‗müstesna‘ üretimlerin de dünya üzerinde hepsi 

birbirinin aynısı denilebilecek kadar birbirinin benzeridir. 1990 larda da sözde 

‗kişiliksizliğe- kimliksizliğe karşı‘ olan tutumların yönlendirdiği 1970-80'li yıllardan 

geçip gelinmesine rağmen durum aynıdır. Üretimler dünyanın her yerinde aynı 

olduğu gibi zamanları da belirsiz hale gelmiştir...1990'larda da 1890'larda da 

yapılmış olabilecek şeyler kimliklilik adına pazarda yer edinmiştir. 1890 ve 1990'lı 

yıllarda yaşanan üretim bolluğu, kapitalin güç gösterisi, durgun dönem bolluğu  ya 

da kapital destekli bir patlama olarak nitelendirilebilir. 

1900‘lü yılların başında sanki bekletilip de ortaya çıkmış gibi görünen bir çok 

teknolojik buluş karşımıza çıkmaktadır. Bunların ve değişen üretim biçimlerinin, 

sanyileşmenin insanlara çok farklı bir motivasyon verdiği görülmektedir. 
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Bu arada her zaman olduğu gibi bir işverene ihtiyaç duymadan da var olabilen sanat 

üretimi, mimarlık üretiminden de çok daha cesur ve ileri olabildiği için ortamı 

heyecanlandıran önemli ateşlemeleri onlar yapmışlardır. (Şekil.3.1) 

1930 ve 1960'lardaki eşikler ise gerçekten tüm sıkışmanın yaşandığı ve deneylerin 

yapıldığı çok özel iki nokta olarak görülmektedir. Bu eşiklerde yapılan denemelerin 

daha sonraki yıllarda inanılmaz izleri olduğu görülmektedir. Yapılan bazı 

motivasyonu yüksek denemelerin çıkışındaki heyecanı bugün de hissetmek 

mümkündür ve bu geleceğin tasarımcıları açısından gereklidir. 30'lu ve 60'lı yıllarda 

ortaya çıkan yoğun üretimler ise kapitalin yarattığı sıkıntılar, çalkantılar, haksızlıklar 

ile yoğrulmuşlardır. 1930 ve 1960'larda bu deneysel ortamın oluşmasına sebep 

olanın 30'larda kapitalizmin ekonomik olarak çökmesi, 60'larda ise kapitalizmin 

politik olarak sinmesinin olduğu söylenebilir. 

1960'larda Fransa‘nın henüz hazır olmadığını söyledikleri ileri avangard deneysel 

sanat işlerine açık kapı bıraktığı sahip çıktığı için sanatın yeryüzündeki merkezinin 

Paris‘ten New York‘a kaydığı yorumları yapılmıştır. Ancak bu belki de pek 

göründüğü gibi olmayabilir. Amerika‘nın o yıllarda genel durumunun yasaklar, 

engeller, insan hakları ihlalleri, işgaller ile özetlenebileceği düşünülürse, sanatın ileri 

denemelerine sahip çıkmaya çalışmasının kendini sempatik gösterme çabası olduğu 

düşünülebilir. Ayrıca savaşlardan işgallerden elde edilen kapitallerin değerlendirilme 

yöntemi olarak da sanatın desteklenmesi bir seçenektir. 

2020‘li yıllara gelindiğinde ise yine güçlü, motivasyonu yüksek ve acıların 

şıkışmalarının yaşandığı yeni bir eşik görebiliriz. Teknoloji yaşamı sıkıştıracak 

yoğunlaşmalardan sonra bir silkelenme olacak ve o güne kadar yapılagelen 

araştırmalara fırsatlar verilebilecek diye düşünebiliriz. Yani 2020-30 arası güçlü ve 

insan zekasına yakışan denemelerin yapıldığı bir eşik olabilir.  

Aslında yüzyıla ve geçen yüzyıllara ve daha da öncesine bütün olarak bakılabilse; 

insanların kendi sıkışmışlıklarına çare olarak, kapitalin gölgesinden uzakta 

üretebildikleri ve onaylanma kaygısından arınmış ideali araştırdıkları üretimlerin, ne 

kadar karakterli ve dikkat çekici olduklarının görülebilmesi olanaklıdır. Bunlar 

gelecek tasarımcıları için, insanlık onuru ve zekası adına umut ışığı heyecanı 

taşımakta ve gurur vermektedir. 

Yukarıda söz edilen eşiklerle ilgili saptamaların tezde oluşturulmaya çalışılan 

haritalardan izlenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada belki yeniden, tezin içerdiği 

haritanın, bu eşiklerin bulgulanmasından ötede daha farklı ilişkilere de ortam 
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Şekil 3.1 : 1930'ların heyecan verici denemeleri. Teknolojik ilerlemeler mimari 
                       üretimin de en büyük motivasyon kaynağı. 
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hazırlaması, her değerlendiricinin zihninde yeni çıkarımlar ve yüzyıllar-insan-üretimi- 

konularında farklı açılımlar yapabilmesi amaçlanarak tasarlandığını belirtmek 

gereklidir.  

Bu çok amaçlı harita denemesinin yıllara bakılarak üretimlerinin deneme niteliği 

taşıyanlarının nicelik olarak karşılaştırılmasından eşiklerin ortaya çıktığı 

gözlemlenebilir. 

Harita bu seçimlerin yapılabildiği bir düzlem olarak doğaldır ki subjektif bir 

topoğrafya ortaya çıkarmaktadır. Ancak yine tezde savunulan görüşlerden biri de 

subjektif ve spekulatif işlerin deneysel olabileceği ve kışkırtıp sorgulama ve 

motivasyon yaratabileceğidir. Karşı görüşleri de harekete geçirecektir. 

Tezin harita denemesinin gelecekte sanal ortamda akıllı kullanılabilir bir sistem 

haline getirilmesi düşünülebilir.   

1. katmanların üst üste getirilebilmesi, 

2. eşiklerin sanal olarak topoğrafyalarının görüntülenebilmesi, 

3. yıllara ve yerlere göre yapılan sınıflandırmaların haritadan bağımsız olarak başka 

grafik düzenlemelerde de görülebilmesi gibi, çok geniş açılımlara olanak 

sağlayabilmesi düşüncesiyle harita denemesinin bazı yazılımların yardımıyla tekrar 

ele alınabilmesi hedeflenmektedir. 

Haritayı kavramayı kolaylaştırmak ve beyinlerimizi bu algıya hazırlamak için, 

dünyanın içinden geçtiği süreci olayları politik sosyal durumları kısaca görmek 

gereklidir. 

―20.yüzyılın başları fırtınalı bir değişim dönemidir. Birinci Dünya Savaşı ve Rus 

Devrimi insanların dünyayı algılayışını derinden değiştirdi. Freud ve Einstein‘ın 

buluşları ve Makine Çağı‘nın teknolojik yenilikleri insanın farkındalığını kökten bir 

dönüşüme uğrattı. Kültürel terimlerle konuşursak, Joyce‘un romanları ve T.S. Eliot‘ın 

şiiri-hem Ulysses hem de Çorak Ülke 1922‘de yayımlandı-belirgin bir süreksizlik 

duygusunun karakterize ettiği, kendine özgü bir şekilde yeni ve ‗modernist‘ hissetme 

ve algılama biçimlerini tescil etti. Bu nedenle, modernist duyarlılığı tanımlarken 

kuramcı Marshall Berman, zamanın kırılmış yaşam koşullarını yansıtan eş zamanlı 

bir neşe ve olası bir felaket duygusunu görür. 

20. yüzyılın başlarında sanat akımları bu yeni zihin durumunu güçlü bir biçimde 

yansıtır. Teknik alanda cüretkarca yenilikler olurken, altın çağlarını 1910-13 

civarında yaşayan Kübizm ve Fütürizm gibi akımlar bilincin kendi yapısını irdelemek 

için geleneksel resmin dingin yüzeyinin ötesine geçtiler. Tartışılabilir olsa da, her iki 
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akım da zihinsel araştırmayı fazlaca vurguladığı için, modern ruhla ilgili en zorlayıcı 

araştırmaları arayacağımız yer Dada ve Gerçeküstücülüktür.‖  (Hopkins, 2006). 

Gerçeküstücüleri anlatan kitap şu soru ve cevap ile başlar:  

Soru: Bir ampülü değiştirmek için kaç gerçeküstücü gerekir? 

Cevap: Balık 

Herkes Dada ve Gerçeküstücülük hakkında bir şeyler bilmektedir. Dada, geleneksel 

burjuva sanat görüşlerini altüst etmeyi amaçlamış uluslararası ve çoğunlukla da 

isyankar bir anti-sanat olgusu olarak tarif edilir. Dada‘nın 1916‘da doğup 1920‘lerin 

başında ise sona erdiği kabul edilir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, bu 

şiddete karşı koyan Marcel Duchamp, Francis Picabia, Tristan Tzara, Hans Arp, 

Kurt Schwitters ve Raoul Hausmann gibi kişilikler, şiddetten cinnet geçiren dünyaya 

eleştirilerini kendi çılgın ve aşk dolu işleri ile gösterdiler. 

Dada‘nın varisi olarak adlandırılan Gerçeküstücüler ise 1924-1940 yıllarında 

üretimlerini yaptılar. Max Ernst, Salvador Dali, Joan Miro, Andre Masson gibi 

Gerçeküstücüler ise tepkilerini psikanalizle birlikte yaptıkları çalışmalarla 

sürdürdüler. (Hopkins, 2006).  

Dada ve Gerçeküstücüler, sanatçının görevinin estetik hazzın ötesine geçmek 

olduğunu düşünüyorlar ve insanların yaşamlarını etkilemeyi ve onların nesneleri 

farklı şekillerde algılama ve deneyimlemelerini amaçlıyorlardı. Kaostan ve modern 

yaşamın fragmanlaşmasından heyecan duyan Dadacıların   yaşamı tümden 

etkilemek ve değiştirmek gibi düşünceleri vardı. (Hopkins,  2006).  

20. yüzyılın ilk on yılının hızlandırılmış ve heyecanı yüksek ortamı herşeyi 

etkilemişti. 20. yüzyılın sanat akımları Fütürizm, Dada ve Gerçeküstücülük ve 

benzerleri kendilerini bu ortamın koşullarının deneyimine odaklayarak deney 

yapmışlardır. Kendilerini ortamın ve yaşamın parçası olarak algılamayı öngören ve 

onu deneyimleyerek üreten bu isimlerin altında toplanmış olan insanlar, gündelik 

olanı zaten kendi işleri ve sanatları olarak görmekteydiler. Sanat üretimini 

kutsanmış, yaşamdışı, insanüstü, sıradan insandan uzak, özel zevklere hitap eden 

bir birikim olarak görmeyi reddeden bu insanların üretimlerini, -izmler kapsamına 

alarak değerlendirmek üretim tarihine yapılabilecek en büyük suçtur. Zaten tezin 

önerisi hiçbir üretimin -izmler kapsamında değerlendirilmemesi, ve de bazı 

çerçevelere uyularak yapılan tasarımları da deneme olmadıkları ve kabul görüp -

izmler kapsamında onaylanmayı hedefledikleri için haritanın deneme tanımının 

dışında bırakmaktır. Bu tür üretimlerin tarihin algılanmasında yarattıkları sorunlu 

durumları da gösterebilmek tezin alt amaçlarındandır. (Şekil 3.2) 
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Şekil 3.2 : 20. Teknolojinin olanakları ile elde dilen görüntüler, resimler, lambalar  

                    merdiven kovaları, asansörler, bedenler, hepsi birbirini motive eder. 
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―Fütürizmin ilkesi, büyük bilimsel keşiflerin yarattığı etki altındaki insan duyarlığını 

tepeden tırnağa yenileştirmektir. Bugün, telgraftan, telefondan, gramafondan, 

trenden, bisikletten, motosikletten, otmobilden, transatlantikten, zeplinden, uçaktan, 

sinemadan, büyük gazetelerden yararlananların neredeyse tümü, bütün bunların, 

zihnimiz üzerinde kesin bir etki yaptığını akıllarına bile getirmiyorlar.‖ (Batur, 2007). 

―Alp dağları‘nın bir köyünde oturan kimsenin, bir kaç kuruşa satın aldığı gazeteyle, 

Çin‘deki ayaklanmalar, Londra ya da Paris feministleri, Doktor Carrel ve kutup 

kaşiflerinin korkusuz kızakları yüzünden yüreği ağzına gelebilir. Bir taşra kentinde 

oturan kimse, Kongo‘da vahşi hayvan avı serüvenini sinemada seyredip tehlikelerin 

sarhoşluğunu duyabilir. Japon sporcularını, zenci boksörleri, bin türlü numara 

sergileyen Amerikalı hokkabazları, zarif Parisli kadınları da, bir müzikholün 

paradisinden, bir kaç kuruşa, hayranlıkla seyredebilir. Daha sonra burjuva yatağına 

girip Caruso‘nun uzaklardan gelen sesinden tat alabilir. Trablusgarp göklerindeki ilk 

uçaklara kayıtsızca bakan Araplar gibi, herhangi birşeyi derinlemesine 

düşünemeyen  mantar kafalıların zihninde merak diye bir şey uyandırmaz. Oysa, 

bunun tam tersine, uyanık bir gözlemci için bu olanaklar, aşağıda saydığımız 

sonuçlarıyaratarakduyarlığımızı değişikliğe uğratan güçlerdir:‖ (Batur, 2007).  

1. Hızın gerilmiş ipi üzerinde çelişik manyetizmalar arasında insanoğlunun 

fiziksel, düşünsel ve duygusal dengesinin kurulması. Aynı bireyde, çoğul ve 

eşzamanlı bilinçlerin bulunması 

2. Eski ve bilinen herşeyden tiksinme. Yeniye ve beklenilmeyene aşk. 

3. Dingin ve hanım hanımcık yaşamdan tiksinme 

4. Ötedünya duygusunun yok edilmesi 

5. İnsan isteklerinin ve hırslarının sınırsız olarak çoğalması 

6. Erkek ile kadının ve haklarının arasında tastamam denilebilecek bir eşitlik 

7. Kadının gittikçe genişleyen özgürlüğünün ve ondan kaynaklananerotik 

kolaylığının sonucu olarak aşkın değer kaybetmesi 

8. Günümüzde bir halkın, ticaret ve sanat alanlarındaki dayanışmasının 

kahramanca idealleştirilmesi haline gelmiş olan yurtseverliğin değişikliğe 

uğreması 

9. İş yaşamında tutku, sanat ve idealizm. Yeni mali duyarlık 

10. Makineyle çoğalan insanoğlu 

11. Spor tutkusu, sanatı ve idealizmi. Rekor anlayışı veaşkı. 

12. Turizmin, transatlantiklerin ve büyük otellerin yarattığı yeni duyarlık 

13. Hız dünyayı küçülttü.  

14. Eğri çizgiden, sarmaldan ve turnikeden tiksinti. Düz çizgi ve tünel aşkı 
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15. Zihnin bütün işlemlerinde derinlik ve özlülük aşkı 

Fütürist manifestonun ilkelerinden bazıları yukardaki maddelerdir. Fütürist 

manifestoyu yayınlayanlar bunu şu şekilde ilan ettiler: 

―İşte bu bozguncu ve yıkıcı manifestomuzu dünyaya İtalya‘dan duyuruyoruz. 

Bununla, bugün, Fütürizm‘i kuruyoruz., çinkü bu toprakları profesörlerin, 

arkeologların, ciceroninin ve antikacıların o kokuşmuş kangreninden kurtarmak 

istiyoruz. Çok uzun zamandır İtalya elden düşme kıyafetlerin satıcısı durumunda. 

Biz onu, üzerini mezarlıklar gibi kaplayan  sayısız müzeden kurtarmayı 

amaçlıyoruz.‖ (Yılmaz, 2008).  

Futurist manifestonun çağı için yaptığı saptamalar yeterince kışkırtıcıdır ancak bazı 

aşırı güvenli hareketleri ki yukardaki satırlarda da anlaşılabilir, yeterince adil ve 

eşitlikçi değildir. Arapları küçümseyen tarzı heycanına yenik düşen bir eşitlik 

anlayışına işaret eder. Dünyanın hiç bir noktasındaki insanların diğerlerindn aşağı 

görülmeyi hak eden bir varlıkları yoktur. Esasen pek çok şeyin ortaya çıkışı da 

dünyanın farklı yerlerinde farklı insanların dehaları sonucudur. Bir medeniyeti 

diğerine üstünlük taslayabilmesi için en ufak bir haklı neden olmamasına rağmen 

gerçekler bu yönde olamamıştır. 

―En yaşlı olanımız otuz yaşında: o nedenle işlerimizi bitirmek için en azından bir on 

yılımız var. Kırk yaşımıza geldiğimizde, diğer genç ve güçlü olanlar bizleri de 

gereksiz müsveddeler gibi çöpe atacaklardır-biz bunun olmasını istiyoruz zaten.‖ 

(Yılmaz, 2008).  

Gürültüleri müzikten daha etkileyici olarak değerlendiren etraftaki bütün gürültüleri 

gruplayıp üzerinde ciddi olarak çalışan fütürist gürültü sanatçıları, gerçekten 

yetenekli ve atılgan bütün genç müzikçileri, bileşimlerindeki farklı ritimleri, ana tonları 

ve ikincil tonlarını kavramak için bütün gürültüleri gözlemlemeye çağırıyoruz. 

―Gürültüde bizi yaşama döndürme gücü vardır.‖ (Yılmaz, 2008).  

 ―Bir insan figürü çizmek için onu çizmemelisiniz; onu çevreleyen atmosferinin 

tamamını bir bütün olarak ifade etmelisiniz.‖ (Yılmaz, 2008).  

―Bedenlerimiz oturduğumuz kanepelerin içine sızarve kanepeler de vücutlarımızın 

içine işler. Otobüs geçtiği evlerden içeri dalar, dönüş yollarında ise evler kendilerini 

otobüsün yoluna atarlar ve onunla kaynaşırlar. (Yılmaz, 2008).  

Bütün aykırı ve denemeye yaklaşan üretimlerin temelinde, ortamın içindeki mevcut 

enerjileri değerlendirme, yorumlama, başkaldırma, eleştirme, araştırma 
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gözlemlenebilmektedir. Bazı durumlar sadece şekil olarak karşı çıkarak gelişseler 

de, kendi araştırma yolunu, deneyimleme önerilerini geliştirmişlerdir. 

Belki de futuristler çağın farklılığını en önce vurgulayan ve öncesinde yapılanları 

korkusuzca eleştirerek gençliği cesaretlendirenler olmuşlardır. Ardından da 

Dadacılar ve sonra konstrüktivistler yeni dünyada yeni şeyler araştırmak gereğini 

vurgulamışlardır. 

Dadacılığın yer değiştirip Amerika‘ya da ulaşması onun için gerçeküstücü forma 

kavuşup başka yönlere dağılması sonucunu getirmiştir. Aslında Amerika‘ya ulaşan 

her şey zaten paketlenip, ticari bir forma kavuşturulmaktadır. Belki de Amerika‘nın 

bütün dünya için kurulduğu andan itibaren kapitalist sistemin adamlarının sonsuz 

boyutta görünen alışveriş merkezi olduğunu söylemek de yanlış olmayabilir. Bu 

topraklara ulaşanlar mevcut yerleri temizlemiş kendi olmayan kültürlerini topladıkları 

ile yaratmaya çalışmış ve bu topraklarasonradan ulaşanları da paketleyerek 

satmışlardır. Bu ulaşan her ne olursa pazarlanma kaderinden kurtulamamıştır. 

Mimarlığa farklı bakan bir deneme de olsa, bir aykırı sanat ürünü de olsa, 

sorgulayan bir yerleştirme de  olsa önce bir –izm etiketi ile sınıflandırılmış ve 

kopyalanarak ticaretine başlanmıştır. 

―Bizler, 1914 tarihli Dünya Savaşı‘nın katliamından tiksindiğimiz için Zürih‘te 

kendimizi sanata adadık. Uzaklarda silahlar ateşlenirken tüm gücümüzle şarkı 

söyledik, resim yaptık, kolajlar yapıp şiirler yazdık. Çağın deliliğine çare olsun diye 

temellere dayanan bir sanatı, ve cennetle cehennem arasında yeniden bir denge 

kursun diye yeni bir nesneler düzeni arıyorduk.‖ (Hopkins, 2006).  

Bununla birlikte buradaki karmaşıklık, Dada‘nın aynı anda başka yerde de doğmuş 

olmasıydı. 1915‘te iki Fransız sürgün, Marcel Duchamp ve Francis Picabia, 

Avrupa‘daki savaştan çıkarılan ve bir şekilde daha büyük olan benzer bir konuma 

New York‘ta ulaştılar. Her iki  santçı da savaştan önce Fransa‘daki sanat 

çevrelerinin önde gelen isimleriydi, fakat yeni düşüncelere daha açık olduğunu 

hissettiklerinden Amerika‘ya yöneldiler. Duchamp‘ın kübist etkiler taşıyan ve Paris‘in 

Avangard ortamında pek ilgi çekmeyen resmi ―Nude Descending a Staircase no2‖, 

1913 yılında New York‘taki ―Armory Show‖ (cephanelik) sergisinde başarı kazandı 

(Hopkins, 2006). 

―Gerçeküstücülüğün politika ile ilgilenmesi 1925‘te Fransa‘nın Fas‘ta giriştiği 

sömürgeci savaşa karşı çıkmaları ile başlamıştı. 1927‘ye gelindiğinde sadece 

Fransa‘nın sağcı hükümetine karşı değil, fakat genel olarak kapitalizme karşı ateşli 
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muhalefetleri, Gerçeküstücüler‘in Fransız Komünist Partisi‘ne katılmalarına yol açtı.‖ 

(Hopkins, 2006).  

Aslında belki de Gerçeküstücülüğün, Dadacılığın ticari hale ya da en azından 

otomatik hale gelmiş bir türü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten pek çok hareketin adı 

konulup, legal ortamlarda yer almaya başladıkları anda deforme ya da reforme bir 

hallerinin toplumda tekrar yer edinip değer bulma durumları olmuştur. Aslında daha 

çok da oluşumlar yer değiştirdikleri zaman popüler ve ticari hale gelme sorunu ile 

karşılaşmışlardır. Bu sebeple de tarihin isimler koyarak sınıflar ve gruplamalar 

yaratarak tarih algısı oluşturması bir yandan da onları paketlemek ve  yeniden 

kullanılabilir hale getirmekle sonuçlanmaktadır. –izm‘lerin koşulları ve sonradan 

kullanılabilir paketler olarak görülmesi bu yolun izlenmesi ile oluşan bir gerçektir. 

―Aynı zamanda 1930‘ların sonları, bir doktrinler platosu olarak diğer Avrupa 

ülkelerine ve başka kıtlara yayıldığı dönem oldu. 1920‘lerde Gerçeküstücülük 

İspanya ya da Almanya gibi ülkelerden önemli isimleri Paris‘e çekmişti. Dünya 

1930‘larda politik açıdan daha da patlamaya hazır bir yer haline gelirken- birçok ülke 

Komünizm ve Faşizm kutupluluğundan çeşitli düzeylerde etkilendi- hareketin ilkeleri 

ve değerleri solcu ve faşizm karşıtı sanatçılara ve yazarlara farklı bağlamlarda çekici 

geliyordu.‖  (Hopkins, 2006).  

1930‘ların ortalarına doğru Doğu Avrupa‘da da Gerçeküstücülük önemli bir yer 

edinmişti. 1936‘da Londra‘da, önemli bir ‗Uluslararası Gerçeküstücülük Sergisi‘ 

gerçekleşmişti ve bu sergiye katılanlar ressamlar Roland Penrose ile Eileen Agar, 

yönetmen Humphrey Jennings gibi İngilizlerdi.  

Sergilerin katılımcılarının 1930‘lu yıllarda farklı mesleklerden ve üretim alanlarından 

olması ne kadar da etkileyici ve ortamı iyi aktaran bir ipucudur. Bugün yapılan 

sergilerde belki de bu kadar bütüncül bir bakış elde etmek kolay değildir.  

İkinci Dünya Savaşı‘nın başlamasıyla Paris‘teki sanat etkinlikleri ve düşünce eylem 

grupları çok etkilendiler. Bir çok sanatçı, Amerika‘ya yerleştiler. 1941‘de Breton, 

Masson ve Ernst gibi santçılarla beraber Alman işgali altındaki Fransa‘yı Marsilya 

üzerinden terk edip Amerika‘ya göç etmeyi başarmışlardır. Bu göçün ardından pek 

çok Avrupa‘lı sanatçının Amerika‘ya gelmesi oradaki mevcut ortamı etkilemiş ve 

değiştirmiştir. New York‘lu birkaç ressam özellikle Şili‘li Roberta Matta ve Amerika‘lı 

Arshile Gorky, Miro ve Masson gibi Gerçeküstücülerin etkisinde kalmışlardır.  

Breton‘un ardından da Duchamp Amerika‘ya gelmiştir. Duchamp‘ın etkisi başlarda 

yeraltında iken sonraları onun ‗hazır-yapım‘ kavramı ve kitle kültürüyle ilgilenmesi 

Amerikan duyarlılığı ile örtüşmüş ve Pop Art‘ın gelişimine öncü olmuştur.  
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―Dünyaya karşı kimsenin cesaret edemediği bir tavır alan Duchamp, şaşılası bir 

tutarlılıkla bunun sonuçlarına sonuna kadar katlanarak eşsiz ve tekrarı mümkün 

olmayan bir örnek vermiştir bize.‖ 

Deseni zayıf olduğu için Ecole des Beaux Arts‘ın giriş sınavını kazanamayan 

Duchamp, bir yıl önce kaydolduğu akedemide ise sabahları atölye yerine bilardo 

salonuna gitmeyi tercih eder. Duchamp, 1925 yılında kız arkadaşını görmek üzere 

İtalya‘ya gittiğinde, ne Floransa ne de Roma‘da müzeye adım atar; İtalya‘yı, hele 

Rönesans resmini tanımak fazlasıyla zahmetli bir iştir (Ergüven, 2000).  

―Yaşanan her saniye, her nefes alıp verme, ifadesi ne görsel açıdan, ne de aklen  

mümkün olan bir sanat eseridir.‖Duchamp. Andre Breton onu 20. yüzyılın en zeki 

adamı olarak nitelendirir. Uygarlık tarihinde hiç bir sanatçı, ürettiğinden çok, ―demek 

istemiş olabileceği‖ne ilişkin yorumlar ile bu kadar ünlenip, saygınlık kazanmamıştır 

şeklinde yorumlanan Duchamp, aslında 20. yüzyılın sıçrama yapmış insanıdır ve 

benzer şekilde sıçrama yapmış olanlar vardır bu yüzyılda. Duchamp çok özel bir 

durum oluştursa da, hatta hakkında ondan sonra yapılacak şey kalmadı stresi 

yaratsa da, aslında genel olarak yüzyılın içinde onun gibi sıçrama yapan  insanlarla 

birlikte ortamı değiştirme ivmesi yaratmışlardır. 

Resmi beğenmeyen ve yetersiz bulan Duchamp, ―gölge 3.boyutun 2 boyutlu 

yansıması ise, nesne de 4 boyutlu bir şeylerin 3 boyutlu yansıması olabilir‖ diyerek; 

yine sadece söz ile bile insan zihini harekete geçirecek güçte bir etki yaratmış 

olmaktadır.  

Dali, Gerçeküstücüler için sorunlar yaratıyordu, hatta 1929‘dan 1934‘e kadar 

desteklediği Andre Breton ile arası bile açılmıştır. Dali, Gerçeküstücülerin tüm 

ideolojik protokollerini aşağılıyordu, 1930‘lu yıllarda monarşiyi destekleyen faşist 

görüşte bir insan olarak biliniyordu. Art Nouveau‘nun canlanması için çalışırken, 

kitsche olan merakı da artıyordu. Paris Metrosu için Hector Guimard‘ın demirden 

yaptığı ve asma bıyığına benzer giriş kapıları hakkında Minotaure adlı Gerçeküstücü 

dergiye 1933‘te yenilikçi bir makale yazdı. 

―Dali‘nin politik olarak yanlış ve estetik olarak üstün olana takıntı derecesinde 

duyduğu sevgi, Andre Breton‘un gözlerindeki görgüsüz kişiyi canlandırmak için 

verdiği kasıtlı bir karar olarak görülebilir.‖ (Hopkins, 2006).  

―1930‘lu yılların sonunda, Gerçeküstücülük, nahoş bir biçimde de olsa kapitalizme 

eklemlenmeye başlamış ve Dali de bu gerçeği açık ve samimi bir şekilde kabul 

etmişti.‖ (Hopkins, 2006).  
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İlk başta savaşa, insanların sömürülmelerine savaşların yarattığı çılgın ortama 

eleştirel olarak yükselen Dada ve devamı niteliğindeki protest Gerçeküstücülerin 

kapitalizmin onaylayanı konumuna düşmeleri çok çarpıcı deformasyon örneğidir. 

Aslında üretim ve insanlık tarihi içinde pek çok başlangıç amacının neredeyse tersi 

yönüne dönmüş olan eylemlere rastlarız. Bu  da aslında belki bugün gelinen 

noktanın açıklaması olabilecek ipucunu vermektedir. Eğer bazı eylemler, protestolar 

daha çok amaçalarına sahip ve sadık olabilseler ve yaşam içindeki başka cazip 

tuzaklara düşmeseler bugün dünyanın çok daha farklı bir medeniyete ulaşmış 

olduğunu görebilirdik. Bu tuzaklar paranın, gücün, otorite olmanın, yönetimde daimi 

olarak kalmanın, sahip olmanın, ünlü olmanın, estetik olanın, onaylanmanın 

getirmeyi vaad ettiği güzellik, rahatlık, saygınlıktır.  

Yine tarihe bakıldığında tek bir insanın bile kendi kişisel tarihi içinde bir çok duruma 

olaya göre sapmalar yaşayabildiğini dolayısı ile hiç bir doğrusal hareket, süreklilik ya 

da evrilmeden tam olarak söz edemeyeceğimiz açıktır. 

Dadacıların, gerçeküstücülerle karıştırılmaları söz konusu olduğu görülüyor. En 

azından bu iki isim hep birlikte anılmaktadır. Aslında Gerçeküstücüler, Dadacılar‘ın 

oluşturduğu fikir gücüne dayanan ve ondan faydalanan onun kadar idealist olmayan 

ve beğenilme, farklı da olsa onaylanma endişesi taşıyan başka idealleri olan bir grup 

olarak karşımıza çıkıyor. Gerçeküstücüler R.Magritte, Dali, resimlerinin satılması 

endişesi ile teknik olarak gerici olarak bile nitelendirilebilecek yağlı boya resim 

geleneklerine bağlı bir yetkinliğe ulaşmışlardır. Dadacılar Tzara, Picabia ve 

Duchamp, Man Ray ise özünde aykırı, başkaldıran, anarşist olmayı herşeyin önünde 

tutmaktan vazgeçmemişlerdir.  

Tarihte yine bizim çok da detaylı araştırmalara girişmezsek ulaşamayacağımız 

ancak yanlış algılamamız söz konusu olan bir çok ayrıntı vardır. Bu ayrıntıların 

algılanmamasını kabul etmek, farkında olmamak, ya da  yanlış algılanmasını 

önemsememek tarihi gerçekten ciddiye almamak durumunda olabilir. Bu durumda 

da tarihin anlatılması, yazılması işlerine girişilmesi anlamsız hale gelmekte ve büyük 

bir çelişki ortaya çıkmaktadır. 

Berlin Dadası döneminde etkin olan ressamlardan George Grosz‘un 1914-15 yılları 

arasında Alman ordusuna hizmet ettiği dönemde geliştirdiği insan doğası hakkındaki 

düşünceleri resimlerine, çizimlerine yansımıştır. Bu resimler ve grafikler metropoller 

hakkında önemli araştırmaların belgesi olma niteliğinde kabul edilir. Grosz kenti 

‗serbest kalmış güçlerin korkunç anaforu‘ olarak betimledi. Kendi resmi hakkında 

yazdığı bir mektupta ise: ‗çılgın insan hayvanlardan oluşan bir kalabalık. Bu çağın 
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kesinlikle kendi yıkımına –lekeli cennetimize- yelken açmış gidiyor olduğuna 

inanıyorum.‘ Çok etkili çizimler yapan Grosz, savaşın zenginleştirdiği göbekli 

tüccarlarla, acı verdiği, sakat bıraktığı zavallı insanlarla dolu Berlin‘i betimlemişti  

(Hopkins, 2006).  

Bugünün dünyasında bizim varabileceğimiz ve belki de yeni yeni tartışılan bu 

konuları, 1915 yılında nasıl fark etmiş ve gündeme getirecek çok özel çizimleri, 

betimlemeleri yapmış olduğunu görüp heyecanlanmamak olası değil. 

Dada ve Gerçeküstücülüğün, tarihsel ve felsefi ana hatlarını ortaya çıkarmak üzere 

yazılan kitapta sonuç bölümünde yazılanlar çok dikkat çekicidir. ‗ister istemez 

Gerçeküstücülük daha çok tartışıldı çünkü, daha uzun ömürlü bir hareket olarak da 

Gerçeküstücülüğün kuramsal öncülleri çok daha dikkatli formüle edilmişti. Bununla 

birlikte, Dada‘yı daha bilinçli bir şekilde devrimci olan Gerçeküstücülüğe doğru 

‗yavaş, yavaş geliştiren‘ tarihsel formülasyonu tersine çevirerek ve dengeyi Dada‘nın 

kısa ama kışkırtıcı momenti lehine bozarak bitirmek uygun görünüyor. Vaneigem‘in 

şimdi bize yabancı gelen bir canlılıkla ilan ettiği gibi: Dada‘nın başlangıcı, yaşanmış 

deneyimin ve onun olası sevinçlerinin yeniden keşfiydi; sonuysa, bütün bakış 

açılarının tersine çevrilmesi, yeni bir evrenin yaratılmasıydı (Hopkins,  2006).  

İlginç olan kitabın yazarının da çok fazla vurgu yapamadan belirttiği durumdur. Belki 

de durumun açıklaması zor olduğundan ya da inandırıcılık, kabul görme, onaylanma 

korkusu olmasa da büyük bir karşı duruşun hiç yer bulamaması endişesi ile vurgu 

yapamamış olabilir. Ancak söylediği bitiriş sözü hem Dada ve Gerçeküstücülük tarihi 

açısından hem de tarihin doğru algısı açısından çok önemlidir. David Hopkins 

aslında tarihsel formülasyonu bozmak ve Dada‘nın kısa ama kışkırtıcı momenti 

lehine bitirmek amacında iken tarihsel formülasyonun yanlışlığını düzeltmeye, 

Dada‘nın hakkını teslim etmeye ve Gerçeküstücülüğün Dada‘nın yolundan 

ayrıldığını vurgulamaya çalışıyor. Bu gibi sapmaların bazı onaylanmış tarih 

yazımlarına rağmen ve aradan geçen yıllardan sonra değiştirilmesi ne kadar çok 

çaba ve cesaret gerektiriyor.  

Tarih aslında daha serbest yaklaşımlarla irdelenebilse daha pek çok gerçekle 

beraber,  aydınlatıcı gelişme, yorum ortaya çıkacaktır. 

Rusya‘daki hareketlenmeler de başkaldırıyla destekleniyor, güçleniyordu. Enis 

Batur‘un Rus Avant-Garde‘ını anlattığı yazısında Mayakovski‘nin görüşlerine yer 

verdiği paragraf o zamanın yenilikçileri hakkında çok yeterli bir fikir vermektedir. 

―Şimdi 150 000 000 (kendileri ile birlikte hareket eden varsaydıkları insan sayısı) için 

klasik, bayağı bir okul kitabıdır. Bütün gücümüzle, bugünün sanatına ölülerin 
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çalışma yöntemlerini taşımak isteyenlere karşı savaşım vermeliyiz. Kitaplarda tozlu 

klasik gerçeklerin yer almasına, ağabeylerimiz ile hısımlığımıza, sahte açıklığa karşı 

savaşım vermeliyiz... Estetik  yakasından: Bilinçsizce ve bilgisizce, yalnız siyasetle 

uğraşmanın sonucu olarak halkın istekleri diye büyükannelerimizden kalma 

gelenekleri yutturmak isteyenleri vuracağız; sanatçının çok zorlu işini tatilde 

dinlenme sayanlara da; tadın kaçınılmaz diktatörlüğünü temel ve ortak idari kararlar 

ile değiştirmek isteyenlere de; ruhun sonsuzluğu için idealist açılımları sanatta bir 

çıkış sananlara da vuracağız.‖ Bu metnin yenilikçi sanat felsefesinin tüm özelliklerini 

barıdırdığını söyleyen Enis Batur, metnin yazarı Mayakovski ve arkadaşlarının 

1913‘te Moskova‘da ıslıkladıkları Marinetti gibi ―geçmişin değerleri‖ ile uzlaşmak 

istemediklerini vurgular (Batur, 2007).  

Rus Fütüristlerden Vladimir Markov‘un 1912 tarihli Rus Fütürizmi yazısında 

değindikleri bakış açılarını ve dönemin eğilimlerini iyi yansıtmaktadır. ―Bilimler ve 

teknik alanında çok büyük fetihler yapmış olmasına rağmen geçmişten gelen güçlü 

ve onaylanma şartı olan tasarım ilkelerini kullandığını bilmekteyiz. Çok ilkel olan ve 

yeni teknolojilere de cevapsız kalan bu üretim kriterleri yüzyıl başında değişime 

uğramaya başlamıştır.‖ (Markov, 2007). 

―Bazı ilkelerin ve özellikle aralarında en bayağı olanların, bir dizi halk tarafından 

seçilmiş olduğu; sürekli olarak işlendikleri halde, öz içerikleri ve doğaları bakımından 

yoksul oldukları; yaratışı, daracık ve büyülenmiş bir çember içine kapattıkları; 

kehanet taşıyan ve sonsuz perspektifleri, tükenmez olanakları olan bazı başka 

ilkelerin ise, bir an ortaya çıkıp, gelişimleri için gerekli zemini bulamadıkları için yitip 

gittiklerini açıkça görüyoruz‖ (Batur, 2007).  

Evrensel sanata genel olarak bakıldığında ―kurucu olan‖ ve ―kurucu olmayan‖ diye 

iki ana evren görebileceğimiz belirtilmiştir. Bunun birincisi en açık biçimde 

Yunanistan‘da, ikincisini ise Doğu‘da görebileceğimizden söz edilmiştir. 

―Grek sanatında ve onu izleyen Avrupa sanatında, her şey akılla ortaya konmuş, her 

şey bilimsel olarak temellendirilmiştir; çeşitli dereceler, alttan üste geçişler her yerde 

apaçık biçimde belirtilmiştir; kısacası her şey kurucudur.‖  

―Avrupa‘nın demir gibi öğretileriyle, Ortodoks gerçekçiliğiyle sızmadığı yer var mıdır? 

Avrupa, ulusal sanatı kemirir, tek ve aynı düzeye getirir, ulusal yaratışı felce uğratır.‖ 

―Çin, Japonya, Bizans ve başka ülkeler, ilginç yanlarını çoktandır kaybettiler. Bu 

ülkeler, İtalyan Rönesansı‘nın ideallerini şu ya da bu ölçüde benimsediler. Tarihçiler 

ve arkeologlar da, bu ülkelere bunca yabancı olan bu sanatın doruk noktasını, 

Hellen kurallarının özümsenmesinde görerek keyiflendirirler ve bundan ötürü Avrupa 
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―kurucu‖ düşünüş ve duyuş tarzının ve meşrulaşmış gerçekliğin ilk belirtilerinin 

ortaya çıkışı karşısında mutluluk duydular‖ (Batur, 2007).  

―Çağdaş Avrupa, akıldan-yoksun olanın, mantık-dışının güzelliğini anlamıyor. Katı 

kurallara dayanan sanatsal beğenilerimiz, evrene ilişkin bugünkü düşünüş tarzının 

ayrışıp çözülmesiyle uyuşamıyor; bu ―evreni‖ bir yana itip, duyumların, aşkın 

evrenine kendini bırakamıyor ve geçerli kurallarla alay eden anarşizmin içine 

yeniden giremiyorve kurucu-olmayan evrenin bağrından çekilemiyor.‖ (Batur, 2007)    

Markov‘a (2007), göre ritm, perspektif, ışık, kabartma hepsi kurucu olan ve kurucu 

olmayanda da vardır. Ancak kurucu olan ile olmayanın bu unsurları kullanma 

anlayışı farklıdır. Bu unsurları kendi kontrolleri altına alarak değil de onların da 

kendilerini ve başka beklenmedik bileşenleri işe dahil etmelerine olanak tanıyarak 

kullanırlar. Bu durumda rastlantı kurucu olmayan yaklaşımlar için önemli bir etkendir. 

Kurucu olmayan tarafından ortaya konulan üretimin her zaman rastlantısallıkla da 

kazandığı ve önceden belirlenemeyen bir karakteri vardır. Buna örnek olarak verdiği 

Çin köylerinde, çeşitli sesler çıkaran birçok zille donatılmış pagodalar, esintinin 

yönüne şiddetine bağlı olarak rastlantı eseri müzükler yapmaktadırlar. Çin 

vazolarının bakır oksitiyle sırlanmaları, onların alabilecekleri en son rengin 

rastlantısal olarak belirlenmesine izin veriyordu. Çinliler, hesaplanmış hiçbir renk 

bileşiminin böyle sonuçlar vermeyeceğini biliyorlardı. Gerçekten Doğu‘da insanların, 

tasarımcıların rastlantıyı sevdiklerini araştırdıklarını ve onu elde edip kullandıklarını 

görebiliyoruz . 

Fütürizmin temsilcilerinin ortaklaşa yazdıkları ilk kitap Genel Beğeniye Tokat 1914 

yılında çıkmıştır ve bu kitapta Doğu‘ya bakışlarını özetlerler‖ (Batur, 2007).  

Yine bu karşı çıkışların içinde Hedef Tahtası Grubu‘nun  yeni sergisinde Mihail 

Larionov‘un derlemesinden bazı maddeler şunlardır: 

5.  biz Doğu‘ya vurgunuz ve ulusal sanata ilgi duyarız. 

6.  herşeyi aynı hizaya sokan, kendi öz ve Doğulu formlarımızı bayağılaştırarak bize 

geri veren Batı‘ya kolayca baş eğmeyip ptotesto ediyoruz.‖ (Batur, 2007).  

Mimarlık üretimlerini iyi bildiğimiz Tatlin, aslında fikirlerini, coşkusunu paylaştığı 

bütün eylem insanları ile birlikte ele alınsa, yaptıklarının anlamı çok daha derin bir 

boyur kazanmaz mı? Tatlin‘in manifesto niteliğinde yazısından bazı maddeler 

şunlardır: 

5.Devrim, icat itkisini güçlendirir.  

6. icat, her zaman, bireyin değil, kolektifin itkilerinin ve isteklerinin çözüme ulaşması  
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olarak ortaya çıkar‖ (Batur, 2007).  

Birinci Dünya Savaşı‘na kadar, birçok ressam ve şair, sanat geleneklerinin baskısını  

derinden duymuştur. Her tür otoriteye saldıran fütüristler, sanat etkinliğini, estetik  

alanından çıkarmaya çalıştılar. 

Futuristler, savaş savunucularının tıkırtılarını bastırarak bu savaşı lanetleyen; 

sanatın bütün silahlarını kullanarak bu savaşla vuruşan ilk kişilerdi ve bunu yalnız 

onlar yapmışlardı. 

Savaş, fütüristler arasında tasfiyenin başladığı tarihi de belirtir. Devrim, tasviye 

hareketini şiddetlendirdi ve Fütürizmi ―sol‖ ve ―sağ‖ olmak üzere ikiye böldü. 

Sağ fütüristler, demokratik şirinliklerin yankısı haline geldiler. Ekim‘i bekleyen sol 

fütüristler ise, ―sanat bolşevikleri‖ olarak adlandırıldılar. Bu fütürist gruba, ilk fütürist 

üretimciler ve konstrüktivistler (Rodçenko, Lavinski) katıldı. 

Sol sanat cephesi kendilerine ait bir dergi çıkarmaya başladılar. LEF (1923-25) 

adındaki bu dergide  Mayakovski, fütürizmin temel görüşlerini savunan şairleri ve 

sanatçıları bir araya getiriyordu. 

―Kendimize hayran olmak için yapıtlar ortaya koyarak estetikçilik oynamıyorduk biz; 

pratik erdinçlerimizi, devrimin gerekli kıldığı sanatsal propaganda çalışmaları için 

kullanıyorduk.  

Düşüncelerimizin propagandasını yapmak amacıyla Komün Sanatı gazetesini 

çıkardık ve fabrikalarla atölyelere giderek yapıtlarımızı okuyup tartışmalar yaptık.‖ 

(Batur, 2007).  

―Devrim eleştirel eylemlerimizin sahnesini değiştirdi. Taktiğimizi gözden geçirmek 

zorundayız. ―Puşkin‘i, Dostoyevski‘yi, Tolstoy‘u modernizmin yolcu gemisinden 

atmak gerekir‖-bu, 1912 parolamızdı.‖ (Batur, 2007).  

―Günümüz sanatına ölülerin çalışma yöntemlerini aktarmaya var gücümüzle karşı 

çıkacağız. Eski yaşam tarzıyla savaştık. Sarı gömleklerimizle ve çiğ renklerle 

bezenmiş yüzlerimizle herkesi şaşkına çeviriyorduk. Silahımız, örnek vermektir, 

propagandadır.‖ (Batur, 2007).  

―Yirminci yüzyılın öyküsü kısmen Avrupa‘nın göreceinişe geçmesini ve Avrupalı 

olmayan devletlerin uluslararası sistemde eşit konuma yükselişini anlatır. Bu süreçte 

ilk adım, Japonya‘nın yükselişiyle Doğu Asya‘da atılmıştır. Japonya henüz 1853 

yılında dünyaya kapılarını açmış bir ülke iken, 1904-05 yıllarında hakimiyeti ele 

geçirmek amacıyla Kore ve Güney Mançurya‘ya Çarlık Rusyası ile girdiği savaşta 
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zafer kazandı. Bu olayla birlikte, modern zamanlarda ilk kez Asyalı bir devlet, Büyük 

Güçlerden biri karşısında zafer elde ediyordu.‖ (Best, 2006).  

İki büyük savaş arası dönemde Japonya‘nın Batıya meydan okumasının ardında 

yatan niyetlerinin ne olduğu pek çok tartışmaya yol açtı. Bir görüşe göre 1930‘larda 

iktidara gelen yönetimin hem ülke içinde hem de dışında güç sahibi olma ve bunu 

kanıtlama ihtiyacı bu saldırganlığına sebep olmuş olabilirdi. Aslında bu sonuç zaten 

bütün güçlü olma iddiası taşıyan devletlerin dünyanın her köşesine saldırma, işgal 

etme ve sömürme yetkisini kendinde görme sebebi değil mi? Sadece ve sadece 

kendi gücünü arttırmak ve kanıtlamak ihtiyacı. Ayrıca ülkelerin izlerdikleri 

politikalarda da sanki yazılı büyük ileri hedefleri varmış gibi düşünüp, acaba bunu 

neden yaptılar idye sorgulamak da bazen çok tuhaf görünmektedir. Gerçekte 

dünyada söz sahibi olan bütün devletlerin yöneticilerine bağlı kaderleri olduğu 

görünmektedir. Yönetime gelenlerin kararlarını, karşı güçlerin yönetimlerine 

gelenlerin harketleri, ihtiyaçlar, korkular, istihbaratlar yönlendirmiştir. Bütün dünya 

bazen en küçük görünen hareketlerin bile yarattığı kıvılcım ile yuvarlanabilmektedir. 

Yüzyılın sonunda Çin İmparatorluğunun hem içten gelen isyanlarla hem de Batı‘nın 

baskısı ile durumu pek iyi görünmüyordu. Bu durumdan yararlanmak isteyen 

Batılılar ve Rusya, Japonya‘yı korkutuyor ve duruma hakim olması gerekliliğini 

hatırlatıyordu. Hatta bu endişeleri konusunda Britanya‘yı da kendisi ile hareket 

etmeye ikna etmişti. ABD‘nin en büyük ticareti Çin ile yapıyor olması, Japonların bu 

bölgelere hakim olmasından endişe etmelerine yetti. 1912 yılında Çin yaptığı reform 

hareketlerine rağmen çökmekten kurtulamadı ve Çin Cumhuriyeti kuruldu. Japonlar 

bölgede söz sahibi olmaya çalıştılar ve Batı da duruma hakim olmaya çalıştı. Ancak 

aynı sırada Avrupa‘da başlayan Dünya Savaşı yüzünden bölge Japonya‘ya kaldı 

denilebilir. İşte bu noktada gerçekten de rastlantıların yönlendirdiği güç dengeleri 

oluşuyor.  

Kısa 20.yüzyıl tarihi kitabının girişinde bütün değişimin ve dünyayı silkeleyen 

dönüşümün çarpıcı bir özeti yapılmıştır. Buna göre I.Dünya Savaşı 19.yüzyıl (Batı) 

uygarlığının çöküşünün sebebi olarak belirtilir. Ama Batı sözcüğü parantez içindedir 

çünkü uygarlık tarihi kitaba ve bir çok kaynağa göre zaten Batı anlamına 

gelmektedir. 

Bu uygarlığı tanımlayan karakteristikler olarak şunlar sıralanmıştır: ―bu uygarlık, 

ekonomisinde kapitalist; yasal ve anayasal yapısında liberal; karakteristik özellikler 

taşıyan hegemonik sınıfının imgesi bakımından burjuva; bilgi ve eğitimdeki gelişme, 

maddive manevi ilerleme bakımından gurur verici; bilim, sanat, siyaset ve endüstride 
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yaşanan devrimlerin doğum yeri; ekonomisi dünyanın büyük kısmına nüfuz eden; 

askerleri dünyanın büyük kısmını fetheden ve boyun eğdiren, nüfusu üçüncü bir 

insan soyu oluşturacak kadar artan (Avrupalı göçmenlerin ve onların atalarının geniş 

ve büyüyen akını dahil); başlıca devletleri bir dünya siyasal sistemi oluşturan  

Avrupa‘nın merkeziliğine derinden inanmış idi.‖ (Hobsbawm, 2006).  

Birinci Dünya Savaşı‘nın patlamasından ikincisinin ertesine kadar geçen on yıllar, bu 

toplumun Felaket Çağı oldu. Toplum kırk yıl kadar, bir beladan diğerine 

sendeleyerek ilerledi. Zeki tutucuların bile bu toplumun yaşayıp yaşayamayacağı 

konusunda şüphe ettikleri anlar oldu. İki küresel isyan ve devrim dalgasının 

ardından gelen iki dünya savaşı ile dünya toplumu sarsıldı. Bu isyan ve devrim 

dalgaları, burjuva kapitalist topluma alternatif olduğunu iddia eden yeni düzeni 

getirdi ki, Birinci Dünya Savaşı‘ndan sonra dünya yüzeyinin altıda birinden, İkinci 

Dünya Savaşı‘ndan sonra dünya yüzzeyinin üçte birinden fazlasını kaplayan bir 

idare idi. İmparatorluk Çağı sırasında ve öncesinde inşa edilen dev sömürge 

imparatorlukları sarsıldı yok oldu. 

Beklenmedik dünya krizi en güçlü kapitalist ekonomileri bile yıktı ve liberal 

kapitalizmin tek bir dünya ekonomik sistemi kurma hayali yok oldu. Savaş ve devrim 

yaşamayan ABD bile çöküşün eşiğine geldi. Liberal demokrasi kurumları ortadan 

kalkarken faşizm ve uydusu olan rejimler ilerledi. 

Ekim devriminden esinlenen rejimlerin, geri tarım ülkelerinin modernleşmesinde 

güçlü bir hızlandırıcı olarak büyük ve kalıcı bir etki yarattığını hatırlamak önemlidir  

(Hobsbawm, 2006).  

―1918 sonbaharında devrim, tıpkı 1917‘de Rusya‘yı silip süpürdüğü gibi, Orta ve 

Güneydoğu A vrupa‘yı da silip süpürdü. Fransa sınırları ile Japonya D enizi arasında 

ayakta kalan tek bir hükümet yoktu. Galiplerin safında yer alanlar bile sarsıldılar. 

Buna rağmen, Fransa ve Britanya‘nın yenilgiye uğramaları halinde bile istikrarlı 

siyasal varlıklar olarak hayatta kalamayacaklarına inanmak zordur.yenilgiye uğrayan 

ülkelerin hiçbiri devrimden kaçamadı.‖ (Hobsbawm, 2006). 

Yegane iddiası, bilim ve teknoloji temelinde gerçekleşen maddi ilerlemenin 

muazzam zaferlerinden insanlığı yararlandırmak olan bir çağ, kamouyunun 

oluşturduğu muazzam yapıların ve Batı‘da düşünür olduğunu iddia eden kişilerin 

bunları reddetmesiyle paradoksal biçimde sona erdi. İnsanın geleceğini kendi 

zekasıyla mükemmele yakın hale gelebilecekmiş gibi ele alanların, ve kaderi insanın 

belirlediğine inananların  -ki Doğu‘da da Batı‘da da benzer şekilde algılanan bir 
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kader anlayışından bahsedilerek - haksız çıkmasıyla sona eren bir yüzyıl tanımı 

yapılıyor (Hobsbawm, 2006).  

I.Dünya Savaşı‘ndan sonra Avrupa‘daki rejimler çökmüş, alternatif Bolşevik rejimin 

ve devrimci güçlerin çekim merkezi Rusya olmuştu.  Almanya‘nın yeniden 

güçlenmesinin önüne geçmeye çalışan ve bundan gerçekten korkan bir dünya vardı. 

Fransa‘nın baştan beri en büyük korkusu Almanya‘nın güçlenmesi idi. Rus, 

Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukları aynı anda çökmüş ve Avrupa‘da sahipsiz 

paylaşılmayı bekleyen topraklar ortaya çıkmıştı. Avrupa haritasının yeniden çizilmesi 

gerekiyordu. Avrupa haritasının yeniden çizilmesi gerekliliği ile Bolşevizmin önünün 

alınması amacı örtüştürüldü. Eğer yaşama şansı varsa –bu 1919‘da kesin değildi- 

Rusya‘nın önünde anti komünist bir kuşak yaratmaları gerektiğine karar vermişti 

diğer büyük güçler ABD, Britanya ve Fransa (Hobsbawm, 2006).   

Faşist düzenin komünist ve kapitalist sistemlerin birlikte hareket ederek sona 

erdirildiğini ve eğer faşizmin önü alınmasaydı dünyanın çok farklı bir yapıda 

oluşacağını belirtir. 

―1913 yılında Britanya İmparatorluğu, dünya kara kütlesinin % 24‘üne yaklaşan 12 

milyon mil kareye ulaşmıştı. Bu toprakların içine Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Güney Afrika, Hint Yarımadası, Batı Hint Adaları ve Güneydoğu Asya‘da büyük 

alanları kapsayandominyonlar vardı. İkinci büyük imparatorluk, dünya kara kütlesinin 

% 9‘unu kapsayan 5 milyon mil kare toprağın kontrolünü elinde bulunduran 

Fransa‘ya aitti. Bu arada Almanya, Portekiz, Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, 

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın birçok köşesinde denizaşırı 

sömürgelerin sahibiydiler.‖ (Best, 2006).  

―Bazı sömürge mülkleri zaten yüzyıllardır Avrupa devletlerinin elindeydi ama 

ondokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupa emperyalizmi büyük dönüşümler geçirdi. 

İspanya ve Portekiz gibi gücü azalan devletler Güney Amerika‘daki hakimiyetlerini 

kaybederken, sanayileşen ülkeler ve özellikle de Britanyaile Fransa, yüzyılın sonuna 

doğru hızla mülklerini genişlettiler. Afrika Kıtası‘nın da büyük bir bölümü yirmi yıl gibi 

kısa bir sürede büyük güçler arasında bölüşülmüştü.‖ (Best, 2006).  

―Bu hızlı genişlemenin nedenleri çok tartışılmış ve sonunda genişlemenin ardındaki 

başlıca hedefin ekonomik ve stratejik kazanç elde etmek olup olmadığı tartışması 

ortaya çıkmıştır. Ne var ki çok açık olan bir nokta şudur: sömürgeler bir kez 

boyunduruk altına alındıktan sonra, imparatorluklara getirdikleri maddi kazanç çok 

büyüktü. İmparartorlukların ulusların güçlerine güç kattıkları Birinci Dünya 

Savaşı‘nda çok iyi anlaşılmıştı...Fransa için de emperyalizm, ek kaynaklar için bir 
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havuz oluşturuyordu, örneğin 600.000 askeri ve 200.000 emekçiyi bu yolla sağladı. 

Barış zamanında da sömürgeler, metropol ülkelerin gücüne büyük katkıda bulundu.‖ 

(Best, 2006).  

―Örneğin Hollanda, Doğu Hint Adaları‘ndaki hammadde kaynaklarının değeri ve 

oradaki mülklerin sayesinde zengin oldu. 1930‘lu yıllarda bu sömürge ,Hollanda‘nın 

milli gelirinin % 14‘ünü sağlıyordu. Buna ek olarak, özellikle iki savaş arası dönemde 

bu sömürgeler, metropol endüstrileri için, örneğin tekstil alanında görüldüğü gibi, 

önemli pazarlar oluşturarak da büyük yarar sağlıyorlardı. Çünkü Batı Avrupa ü lkeleri 

iki savaş arası dönemde uluslararası rekabet gücünü keybetmişlerdi. Sömürgeler 

barış dönemlerinde değerli bir insan gücü kaynağı oldular.‖ (Best, 2006).  

―Sömürgelerin zengin kaynaklarının, emperyalist devletlerin gücünü ve uluslararası 

prestijini büyük ölçüde arttırması bir olguydu ve böyle olması bu devletlerin 

mülklerini modernleştirmekten büyük çıkar sağlayacağı anlamına geliyordu.‖ (Best, 

2006).  

―...1900‘ler kadar geç bir tarihte bile hala Avrupalı güçler yeni sömürgeler elde etme 

ve emperyalist portföylerini zenginleştirme peşindeydiler.‖ (Best, 2006).  

Sömürgeciliğin gerçek nedeninin ne olduğu tarihçiler arasında bir tartışma konusu 

olmuştur. Bu da göstermektedir ki aslında dünyanın öbür ucundaki toprakları ele 

geçirmek ve sömürmek açıklanabilmesi ve haklı bulunması çok zor bir olgudur. 

Ancak bütün dünyanın siyasi, sosyal tarihini belirlemiş 500 yıl boyunca dünyadaki 

hakim kültürleri maddi olarak desteklemiş, ardından gelen tüm üretimleri ilişkileri 

şekillendirmiştir. Bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi sömürgeciliğin nedenleri stratejik 

olsa idi o zaman I. Dünya Savaşı‘nın konusu Afrika kıtasının nasıl paylaşılacağı 

hakkında olabilirdi. 

Sömürgelerin iç işlerine ait kararları yerel insanlara bırakmaları ekonomik olarak 

imparatorluklara gelen yükü önemli ölçüde azaltıyordu ancak bu bir çok açıdan 

sorunlar yaratıyordu. Ayrıca durumun karmaşıklığının bir başka boyutunu daha 

anlamak için, tek bir sömürge gibi düşündüğümüz yerlerin bile farklı sömürge 

yönetimlerinin olduğunu düşünmek gerekir (Best, 2006). 

Özyönetim , doğrudan  yönetim ve dolaylı yönetim gibi yönetim modellerinin bir 

araya gelmesiyle sömürgelerin iç yönetimleri hakkında denenen pek çok şeyin 

sonucu sömürge yönetimlerinin elden yitirilmesine giden süreç başlamıştır. 

Avrupa‘nın sömürgelere dayalı yönetiminin çökmesi onlara bağlı ekonomilerinin de 

çökmesine sebep olmuş ve yeni paylaşım girişimlerine de sebep olmuştur. 



 

 

73 

 ―Başka uluslararası etkenler de emperyalist devletlere güçlükler çıkartıyordu. 1905 

kadar eski bir tarihte, Japonya Rusya ile savaşa girerek, batılı olmayan devletlerin 

de batının yayılmasına karşı direnebileceklerini göstermişti. I.Dünya Savaşı‘ndan 

sonra, iki savaş arası dönemde, Kemalist Türkiye‘nin 1920 gibi erken bir tarihte 

Britanya‘ya başkaldırması ve aynı on yılın sonuna doğru Çin‘de milliyetçiliğin 

yükselişi de bu izlenimi güçlendirdi. Buna ek olarak Sovyetler Birliği‘nin kurulması ve 

vurucu bir anti emperyalist ideolojiyle ayrılmaz bir bağ kurması, direnişe ilham 

kaynağı olurken, ―büyük ekonomik kriz‖ bir çok sömürgenin ekonomilerini yıktı, 

böylece siyasi kurtuluşa ilgi duyulmasını kışkırttı.‖ (Best, 2006).  

―Birinci Dünya Savaşı Japonya‘ya kendini güçlendirmesi ve bölgede güç alanını 

genişletmesi açısından o güne kadar eline geçmemiş bir fırsat sağladı. Batılı güçler 

dikkatlerini Avrupa‘daki yeni yapılanışa çevirince Japonya onların yokluğundan pek 

çok biçimde yararlandı. Ekonomik alanda, bölgede Avrupa ticaretinin kuruması, 

Japonya‘nın bu boşluğu dolduracak konumda olduğu anlamına geliyordu ve 

böylelikle ihracatı gelişmeye başladı. Buna ek olarak, Avrupa‘dan demir, çelik ve 

kimyasal maddelerin ithalinin durması Japonya‘nın kendi ağır sanayisinin alt yapısını 

kurmasını teşvik etti. Böylece Japonya savaştan, eskiye oranla çok zengin bir ülke 

olarak çıktı, Japonya‘nın Asya kıtasına daha geniş bir siyasi alana yayılması için 

koşullar olgunlaştı.‖ (Best, 2006).  

Avrupa‘nın kendi yapılaşmasına dalması sayesinde kendini yeni bir güç olarak 

toparlayan Japonya‘nın durumu ne kadar da çarpıcı. Dünyanın kontrolünü elinde 

tutan güçlerin herşeyi yönlendirme gücünü daha açık gösteren bir durum olamazdı. 

―Bunlara ek olarak , Japonya, bu sırada oligarşik yönetimi bırakıp parti siyasetine 

dayanan hükümetler yönetimine geçiyordu. 1919 yılından itibaren, o sırada 

dünyanın pek çok başka devletinde de görüldüğü gibi, Japonya‘nın siyasi 

gündeminde en büyük yeri herkese eşit oy hakkı ve işçi sorunları üzerinde 

tartışmalar kapladı. Kitle politikasına doğru bu yeni yönelişte, Japonya‘da okur yazar 

oranının yüksek olması da etken oldu (Best, 2006).  

Japonya‘nın  II.Dünya Savaşı‘nda ABD‘nin hedefi haline gelmesinde de Japonya‘nın 

hızlı medenileşen ve gerçekten iyi temellenen ekonomik yapısının ABD‘ye korkutucu 

görünmesinin etkisi olduğu kesin. 

I Dünya Savaşı sonrasında dünya nüfüsu önemli ölçüde etkilenmiştir. II. Dünya 

Savaşı sonrasında da nüfusun etkilendiği bilinmektedir. Dünya üretimlerin bazen 

nicelik olarak çok arttığını ya da çeşitlilik kazandığını ya da adından söz ettiren bazı 

büyük yapıtların ortaya çıktığını gözlemleyebiliriz. Daha önce söz edildiği gibi tarihe 
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daha standart bir dizge olarak bakan anlatımlardan da bu izlenimi ediniriz. Ancak 

geçmiş olaylar bütününe bakıldığında tek tek büyük yapıtlar olarak anılmasalar da 

belli bir heyecanı taşıyan küçük ya da büyük ölçekli denemeler olan üretimlerin 

yoğunlaştığı dönemler olduğu fark edilmelidir. Bunlara eşikler olarak da bakabiliriz. 

1900‘lü yıllara doğru gelinirken dünyanın birçok stilin karması olarak yaratılmış 

eserlerle dolu olduğunu ve bunun önemli bir başarı olarak görüldüğünü ve övünç 

sebebi kabul edildiğini söyleyebiliriz. Oysa bu dönemde dünya büyük ölçekli ve 

deneme niteliği taşımayan bir çok üretimle dolmaya başlamıştır. Malzemeler yeni de 

olsa yeni şeyler denenmesi heyecanına yol açan bir şey yok görünmektedir. Çelik 

de demir gibi ya da yığma bir malzemenin formunda kullanılabilmektedir. Büyük 

dönüşümlere ortam hazırlayacak denemelerin olabilmesi için sadece malzemenin, 

teknolojinin ya da savaşların  tek başına yeterli olamadığı açıktır. Dönüşüme yol 

veren denemelerin ortamı çok daha karışık, yoğun, sıkştırılmış bir  görüntüdedir. 

Yüzyılın başında bütün dünyanın birbirini tanıması, ulaşım araçlarının gelişmesi 

uzaklıkların aşılabilir hale gelmesi sebebiyle insanların kafasında bölünmüş ve uzak 

merkezi noktalardan oluşan dünya imajı değişmiş onun yerini daha bütün ve beraber 

yaşayan bir dünya almıştır. Evrensellik imajı amaç değil gerçek bir durum kavrayışı 

gibidir. Ancak bu tespit sıradan yani kimseyle, uluslar ile çıkar ilişkisi olmayan 

kendini bağımsız ve kendi kadar tüm insanlıktan sorumlu hisseden normal insan 

zihni için geçerlidir. Dünyayı bir dizi çıkar uğruna parçalanmış gruplardan ibaret 

olarak algılayan kapital sahipleri ya da yöneticilerin zihinleri için bu tespit geçerli 

olmayacaktır.  

 Devrimlerin, işçi sınıfları ve ezilen topluluklar, hakları yenilen gruplar tarafından 

gerçekleştirilmesi halinde başarıya ulaştıkları söylenebilir. Ancak yine dikkatli 

bakıldığında görülmektedir ki; devrimlerin başında yönetmek isteyenlerin olması, 

olayların onların hırsları çerçevesinde gelişmesi, sonucunda binlerce insanın 

öldürüldüğü, kontrolden çıkan hezeyanlara dönüşmelerine sebep olmaktadır.  

Aslında devrimler amaçları ne kadar eşitlikçi adaletli görünse de, bazı durumlarda 

uygulamaları çok fazla can kaybına sebep olmuştur. Diğer ulusları soykırım 

yapmakla suçlayanlar kendi topraklarında, işgal ettikleri ve sömürdüklerini, dünyanın 

bir başka ucundaki topraklarda yarattıkları katliamları görünmez kılacak politikalar 

geliştirirler. Bu durumda Amerikalılar‘ın kıtaya yerleşirken yok ettikleri İnka 

medeniyeti, Avrupalılar‘ın sömürerek ve köleleştirerek bazı durumlarda yok ettikleri, 

bazı durumlarda yok etmekten daha zavallı hale getirdikleri Afrika ve Asya 

kıtasındaki insanlar, daha nice konumda yok edilen insanlar, hangi geçerli sebeple 

bu yaşamlara mahkum ediliyorlar. 1917 Rus Devrimi Kitabı‘nda, Ruslar‘ın despot 
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Çar yönetimine son vermek için yaptıkları devrimin sonucunda 1919 başından 

ortasına kadar 10.000-15.000 arası Burjuva rehineyi yargılamadan infaz ettikleri 

yazmaktadır. Oysa eleştirilen Çar‘ın 4000 civarında insanın infazına karşı çıkanların 

bunu yaptırmaları daha da inanılmaz değil mi dünya tarihi açısından? 

―Çarlık otokrasisi karşıtları için, II. Nikolay‘ın 1905‘teki devrimci ayaklanmaları 

bastırma biçimi çarı gerçek bir kasaba dönüştürmüştür. Bir kaç yıl sonra Alman 

sosyal-demokrat yönetici Karl Liebknecht şöyle yazar: ―Hala tamamlanmamış bir 

istatistik şunları ortaya koyuyor: 1906 ve 1910 yılları arasında 5737 kişi siyasi suçtan 

ölüme mahkum edilmiş, 3741 kişi infaz edilmiş. Bu rakamları daha da korkunç hale 

getiren de Rusya‘da 1825‘ten 1905‘e kadar toplam 625 suçlunun ölüme mahkum 

edilip yalnızca 191‘inin infazının gerçekleştirilmesidir. Yine de II.Nikolay döneminde 

uygulanan cezaların yoğunluğu Bolşeviklerin ―kızıl terörünün‖ yanında hiç kalacaktır. 

1919 Eylül‘ünün başından Ekim ortasına dek, altı hafta içinde siyasi polia örgütü 

Tcheka 10-15.000 arası ―burjuva rehineyi‖ yargılamadan infaz etmiştir.‖ (Werth, 

2004).  

Rus sosyal demokratlarının bile kendi aralarında bolşevikler (Lenin), 

enternasyonalistler (Troçki), menşevikler (Martov) olarak ayrılmaları da aslında 

ulusların ve dünyanın kaderi açısından yeterince şaşırtıcıdır. Aynı tarafta durur gibi 

görünenlerin bile bu kadar farklılaşabilmeleri ve 1917 yılında dünyanın bu halde 

olması, dünyanın ulusların gelecekleri ile ilgili alınan kararların sağlıklı olması 

konusunda hiç bir umut vermemektedir. 

Yine de 1917 ifade özgürlüğü tanıyan bir yıl oldu ve bir çok çalışan, sıradan 

vatandaş ve dernek şikayetlerini yazılı olarak işçi ve asker temsilcilerinden oluşan 

Petrograd Sovyeti‘ne ve Sovyetler‘in Panrus Kongre‘sine gönderdiler. Aslında 

işçilerin çalışma, dinlenme, izin sosyal güvenlik haklarının temelini oluşturmaya 

yönelik ilk çıkışlar da bunlar olmuştur. İşçi, çalışan insan sınıfı ve onların hakları 

daha önce olmayan bir durum iken dile getirilmesi çok önemlidir. Sonra bunların 

gerçek haklar olarak görülmeleri sonucu işlevlere ve toplumsal yaşamın atmosferine 

yansımışlardır. İşçi klüpleri, sosyal konutlar gibi bu atmosferin ortamları inşa 

edilmeye başlanmıştı (Werth, 2004).  

Bu aykırılıkların, siyasi eğilimlerin, edebiyatın, resmin, mimarlığın içinde olduğu bu 

karşı duruşların araştırmaları 1930‘lu yıllarda da devam eder ancak 39-45 arasında 

gerçekten de pek çok şey kesintiye uğrar. Bunun böyle algılanmasının en büyük 

sebeplerinden biri de savaş aralığındaki üretimlerin hepsinin yeraltında, kaçak, anlık 

üretilmiş olma koşulları ve belgelenme sanşları bulamamaları olabilir. 
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Yazılı manifestolar, yazılı aykırı tutumlar ancak 1945‘li yıllardan sonra tekrar ortaya 

çıkmıştır. Bu en verimli dönemin yazılmamış olması en olumsuz yönüdür. Savaşa 

karşı duruşların isyankar tutumların endişeli insan tarafından en fazla ortaya koymuş 

olması gereken bu zaman dilimidir.  

Pop Art‘ın tanımını yapmaya çalışan Pierre Restany (2007) makalesinde, 1945-65 

dönemini açıklamaya çalışır. Restany bu dönem için sanat dünyasında iki olgunun 

kabul gördüğünü açıklar. Birinin Amerikan resim okulunun ortaya çıkması 

diğerininse New York'un sanatsal yaratının merkezi olarak yükselmesidir. 

Daha 1946‘da Nice‘te Yves Klein, bütünü katışıksız renkle örtme ile ilgili kuramı  

üstünde düşünmeye başlamış ve ilk monokrom pastel denemelerini gerçekleştirmişti 

bile. Ancak ilk sergisini Avrupa‘da bir çok yolculuk yaptıktan ve  uzun bir süre 

Japonya‘da kalıp Fransa‘ya döndükten sonra 1955‘te Paris‘te açtı; bu  sergi, 

başdöndürücü meslek yaşamının hareket noktası oldu; Klein günümüz sanatının 

gelişmesinde bir haberci rolü oynamıştır. Doğu‘nun bazı zamanlarda çok kritik 

katkıları olmasa idi bugün Modernite olarak anılan ve özel denemelerin üretildiği 

zaman dilimi de hiç yaşanmamış olabilirdi. 

―Almanları belgesel film oynatılan sinemalara gitmeye zorlamak başkaydı, onları bu 

filmleri izlemeye, gördükleri üzerinde kafa yormaya zorlamak bambaşka. Yazar 

Stephan Hermlin, Almanlar‘ın yiyecek karnelerini almadan önce Dachau ve 

Buchenwald ile ilgili bir belgesel film izlemek zorunda bırakıldığı Frankfurt‘ta bir 

sinema salonunda yaşanan bir sahneyi yıllar sonra şöyle anlatmıştı: ―Projektörün loş 

ışığında film başladıktan sonra çoğunun başlarını çevirdiklerini biliyordum, film 

bitene kadar da öyle kaldılar. Bugün onların çevrilen başlarının aslında milyonlarca 

insanın tavrı olduğunu düşünüyorum...benim de aralarında olduğum talihsiz insanlar 

hem hassastılar hem de kalpleri nasır bağlamıştı."  

Batılı müttefikler Soğuk Savaş ile birlikte Nazilikten arındırma programına son 

verdiklerinde tüm bu çabaların sınırlı etkisi olduğu su götürmez bir gerçekti. 

Bavyera‘daki ortaöğretim öğretmenlerinin yaklaşık yarısı 1946 yılında işten atılmış, 

ancak iki yıl sonra görevlerine dönebilmişlerdi. 1949‘da yeni kurulan federal 

cumhuriyet devlet memurlarıyla subaylar hakkında geçmişteki davranışlarından 

ötürü yürütülen bütün soruşturmalara son noktayı koyacaktı. 1951 yılında yine 

Bavyera‘da yargıçlarla savcıların yüzde 94‘ü, maliye bakanlığı görevlilerinin yüzde 

77‘si ve eyaletin tarım bakanlığı‘nda çalışan memuların yüzde 60‘ı eski nazilerden 

oluşuyordu (Werth, 2004). 
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Aynı durum kamu görevlileri dışında da geçerliydi. Üniversiteler ve hukukçular Hitler 

Rejimine sempati duymakla ün salmışlarsa da Nazilikten arındırma programından 

en az etkilenmiş kesimdi, 1947‘De savaş suçlusu olarak hüküm giyen Friedrich Flick 

üç yıl sonra Bonn‘daki yetkililerce serbest bırakılmıştır (Werth, 2004). 

Komünist devletlerin sürekli savaşma halinde olmak ve güçlü ve hazırlıklı olmak gibi 

bir zorunluluk içinde hissettikleri görülmektedir. Lenin‘den sonra Stalin de bu 

uygulamayı sürdürmüştür. Bu da Avrupa‘daki insanlarda özellikle de Batısında 

yaşayanlarda, komünist sisteme karşı belli bir mesafede durmak gerektiği hissini 

güçlendirmiştir.  

Avrupa doğu yarısının komünizmin eline geçmesine razı olmuş ve de bu durumla 

pek ilgilenmemiş gözükmektedir. II.Dünya Savaşı‘ndan sonra da komünizme, sanki 

yanıbaşında komünist sistemin denenmiş olduğunu unutmuş görünen bir sempati ile 

yaklaşmaktadır Batı Avrupa.  

II.Dünya Savaşı ile oluşan yıkımlar yokluklar sonucunda 1950‘li yıllarda Avrupa‘nın 

genel görüntüsü, sokak yaşamı, insanların kılık kıyafetleri, ev yaşamları, ilişkileri, 

alım güçleri, edinebildikleri ve alabildikleri, yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla 1890‘lı 

yıllardakinden farklı görünmemektedir. Hatta 1950‘li dönemleri yansıtan filmlerin, 

1890‘lı yıllarda çekilenlerle çok benzer görüntüler içerdikleri yazılmaktadır. Hava 

kirliliği, insanların sefaletleri, hastalıklar, koşturmaca ve ulaşılamayan özgürlük ve 

rahatlık ortamı özlemi 50‘li yıllar için, her yerde geçerli görüntüler olmuştur… 

Savaştan sonra 1945 yılında Britanya‘da ilk defa olarak İşçi Partisi oy çoğunluğunu 

elde ederek iktidara gelmişti. Halkın alışkanlıklarında değişiklikler yapsa da genelde 

işçi partisinin kararları iyi karşılanıyordu. 1949 Temmuz‘unda New Statesman 

dergisine yazan J.B. Priestley‘in Britanya‘nın içinde bulunduğu durumu özetleyen 

sözleri şunlardı: ―Biz aslında Liberalizm‘in son abidesi olan Sosyalist Monarşi‘yiz.‖ 

―Savaş sonrasında Avrupalı entellektüeller uzlaşma telaşı ve sabırsızlığı 

içindeydiler. Hepsi gençti.‖ Birinci Dünya Savaşı‘nda genç kuşaklar yok olmuştu ama 

II.Dünya Savaşı‘nda tam tersine daha çok yaşlı kuşaklar yok olmuştu ve Avrupa 

birden I. Dünya Savaşı‘nı bilmeyen, Halk Cepheleri ve anti-faşist hareketler 

döneminde eğitim almış ve savaşta kaybolan yılları kazanmak isteği ile dolu genç 

kuşaklar tarafından yönetilmeye başlamışlardı. Aslında Avrupa‘nın alıştığı yönetici 

yaş ortalamasına göre çok genç kalan bu kuşak insanları, her ulusta halklarını 

yönetimi devr alacak kadar ikna edebilmişti. Bu arada genç kuşakların orta sınıf 

aydınları genel olarak Bat ve Doğu‘da komünist düzene umutlu bakmaktaydı. 
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Batı Avrupa‘da anlaşmazlık ve sürtüşmelerin temel nedeni komünizme karşı 

alınacak tavır ile ilgilidir. Gençlerin ve yöneticilerin teorik olarak çok olumlu 

buldukları komünizm ile ilgili fikirleri uygulama konusundaki tutumları ise tamamen 

farklıdır. Bu da Doğu Avrupa ile giderek artan bir uçurumun oluşmasına sebep 

olmuştur. Bu aşamalarda Doğu Avrupa, Doğu‘dan gelen komünist baskının altına 

girerken Batı Avrupa‘nın bu konuda neden yardım etmediklerini ve onları yalnız 

bıraktıklarını anlayamamıştır.  

1927‘lerde yapılan filmleri, Man with the Movie Camera, Berlin gibilerini izleyebilme 

şansımız var ama belki de onlardan çok daha fazla cesaretle ve aykırılıkla ortaya 

konan tiyatro oyunlarına ulaşma şansımız çok daha azdır. Bu sebeple de aslında 

görünen ve ulaşılan bilgiler, yaşam koşulları, ipuçları düşündüğümüzden, 

ulaştıklarımızdan çok daha farklı ağırlıkta olabilir. Bütün bu ağır koşullar içinde ise 

insanın yaşamı ne kadar da sıkıştırılmış ve değersiz kılınmıştır. Bireyin belki de 

hiçbir değerinin olmadığı, bütünün belirsiz ve onaylanmamış çıkarları için bireylerin 

bilinçsizce harcandığı ve hiçbir hesabın sorulmadığı yıllar yaşanmış görünmektedir. 

Tarihe sonradan ve sadece politik teoriler olarak değil de gerçek yaşam öyküleri, 

maddi olanaklar, koşullar ile birlikte değerlendirme şansına sahip olarak 

bakılabilince hiçbir siyasi yaklaşımı, katliamı, işgali, totoliter yaklaşımı gerekli veya 

haklı bulma düşüncesi belirmemektedir insan zihninde. Bu da şu acıklı sonucu 

getiriyor: aslında insan yeryüzündeki varoluşunun tüm acıklı, acınası, değersiz, kötü, 

gaddar koşullarını gücü elinde bulunduranlar aracılığıyla kendisi yaratmıştır.  

İnsanlık bir bütündür ve bu bütünün gidişinden ayrı bir ülkede, farklı coğrafyada, 

veya farklı bir inanç içinde bulunarak kaçmak, mevcudun dışında kendini kurtarmak 

olası görünmemektedir. Tek bir gidişin içinde bulunduğumuz gerçeğini belki de en 

son yöneticiler, kendini yönetme hırsına kaptırmış olanlar fark edeceklerdir. Bu da 

tabii olarak dünya için her zaman olduğu gibi gelecekte de inanılmaz gerilemeler ve 

kayıplar anlamına gelecektir. Bütün bu ağır koşullar içinde sıradan insanın yaşam 

mücadelesi ve onun adına da düşünebilen üretenlerin mücadeleye katkıları 

dünyanın gidişi içinde tek umut veren bileşendir. Bu bileşenin sürekli olarak aktif 

olabilmesi de gerçekten inanılması zor bir durumdur. Dünya üzerinde yönetenlerin 

hırsları, kapital sahiplerinin çıkarları içinde boğulan insan yaşamı, ürettikleri ile 

bazen bu korkunç gidişi hazırlayanlara hizmet etme yolunda ilerlemişlerdir. Aslında 

bugün kapital sıradan insanın kendi olma ve belirli bir tavır alma yetkisini, hakkını, 

özgürlüğünü elinden almıştır. 2010‘lu yılların insanı tüm bu geçmişe sahip insanlık 

ürünü insan, artık hiç inanmadığı bir suyun satılması için reklam yapmakta, 

şişelemekte, hiç almayı uygun bulmadığı çevreye zararlı maddelerin satılması, 
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üretilmesi için çalışmaktadır. Belki de yüzyıllardır var olan mahkumiyetlerden kat kat 

zor olanının bugün ve görünmeden yaşananı olduğunu söylemek mümkündür. 

Ne yazık ki dünyanın tek bir bütün gidişi olduğunu fark edemeyenler birbirlerinin 

zayıflıklarından faydalanmayı ve dünyayı tehlikelerin içine terk etmeyi strateji, 

yöneticilik saymaktadırlar. Sözgelimi Amerika çok akıllı politikalar izleyerek 

Avrupa‘nın zayıflamasına sebep olmuş ve zayıfladıktan sonraki karışık halinden de 

planladığı gibi faydalamıştır. Avrupa‘nın iddialı devletlerine silahlanma, işgaller ve 

sömürgeler yapmalarına yardım amacıyla silah satmış, araç gereç, teknik donanım 

sağlamış, sonunda da kendisine borçlandırmıştır.  

Amerika II. Dünya Savaşı sonrasında bu borçlarını ödemelerini istediği Avrupa 

Devletlerine karşı, Marshall Yardımı adında altında ve yardım görüntüsü arkasında 

mecbur bırakma ve izleme stratejisi geliştirmiştir. Marshall yardımını alan ülkeler 

ancak silahlanma ile yaptıkları borçlarını kapatmaya çalışmışlardır, dolayısı ile savaş 

sonrası toparlanma ve gerekli modernleşme hareketlerini yapamamışlardır. 

Amerika borçlandırarak güçsüzleştirdiği Avrupa‘nın komünizme karşı direncini 

güçlendirmek amacıyla çalışmalar ve istihbaratlar yaparken, komünizme en büyük 

olacak kalkanın da sosyal demokratlar, işçi partileri ve İtalya‘da 

HristiyanDemokratlar tarafından oluşturulacağını biliyordu. 1947 yılında Fransa, 

Belçika ve İtalya‘da komünist partilerin hükümetten kovulmalarının ardından 1948 

yılında da Prag‘ta yapılan darbe ile Avrupalı sosyalistlerle komünistler arasına ciddi 

bir mesafe girmiş oldu. Aslında birbirine diğer politik ve yönetimsel öneriler 

açısından yakın olması beklenen bu iki görüş birbirinin en büyük düşmanı engeli 

haline getirilmiştir. Bu durumdan faydalalan da yine belki de tüm bu oluşumlarda 

payı olan ve planlayan Amerika olmuştur. Sovyet Bloku‘ndan tamamıyla 

uzaklaşmaya varan davranışları ile Avrupalı sosyal demokratlar şaşırtıcı bir biçimde 

Amerikan yardımını almaya en hazır konumdaki insanlara dönüşmüşlerdir.  

1970‘ler kitabında dünya olaylarının herhangi bir sayfasında bile iyi bir habere 

rastlamak mümkün olmamıştır. Dünyanın her yanında aslında gerçek nedenlere 

dayanmayan sıcak savaşlar, soğuk savaşlar ve terör yaşanmaktadır. Dünyayı 

sürekli olan bu savaş hali dışında görmek bile olanaksız bir hayal gibi 

algılanmaktadır. Belki de bu sebeple herşeye karşı çıkan Hippiler, doğal yaşamayı 

seçen protest gruplar, rockçılar bu dönemlerde ortaya çıkıyorlar ve kendi olanakları 

ile alternatif yaşam önerileri geliştirmeye çalışıyorlar. 

1968 yılına gelinmeden önce Türkiye‘de de ateşli gençlik ve öğrenci eylemleri oldu. 

Ne yazık ki bu eylemler Batı‘da yayınlanan kitaplarda hiç yer verilmiyor. Bizde bu 
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bağlamda ilk direnişler 1956‘da Ankara‘da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin 

kurduğu Fikir Klüpleri‘yle başladı. 

SBF dekanı profesör Turan Feyzioğlu‘nun 3 Kasım 1956‘da Fakülte‘nin açılışında 

yaptığı bir konuşmada, ―nabza göre şerbet  veren sözde münevverlerden olmayın‖, 

demesi büyük tepkilere yol açmıştı. 1 Aralık‘ta bakanlık Feyzioğlu‘nu görevden aldı. 

Öğrenciler bunun üzerine derslere girmediler ve cumhurbaşkanı Celal Bayar‘a 

telgraf çekerek kararın iptalini istediler. Hükümet buna sert bir tepki göstererek 300 

öğrenciyi gözaltına aldı. Bunu protesto eden öğretim üyelerinden Doçent Dr. Aydın 

Yalçın, Doçent Dr. Muammer Aksoy, Doçent Dr. Münci Kapani, asistan Coşkun 

Kırca ve Profesör Şerif Mardin görevlerinden istifa ettiler. 

Demokrat parti döneminin son yılı olan 1960‘da Meclis‘te Tahkikat Komisyonu‘nun 

kurulması da İstanbul Üniversitesi‘nde geniş protesto gösterilerine yol açtı.27  

Nisan‘da güvenlik güçleri gözyaşı bombalarıyla göstericilere saldırınca, gençler 

―kahrolsun diktatörlük‖, ―Menderes istifa‖ sloganlarıyla polislere karşı koydular ve 

bombalarla taşlarla karşılık verdiler. Rektör profesör Sıddık Sami Onar polislerin 

üniversiteye girmesine sert tepki gösterince, polisler rektörü tartaklayarak emniyet 

müdürlüğüne götürdüler. İstanbul‘da ilk fikir kulübü 1956‘da İktisat Fakültesi‘nde 

kurulmuştu. Bütün üniveristelerdeki fikir kulüpleri Aralık 1965‘te biraraya gelerek 

Fikir Klüpleri Federasyonu‘nu oluşturdular. 

Vietnam olayları tezde tarihteki oluşumların içinde etken olarak söz edilen 

sıkıştırmanın kıvılcımı olarak görülebilir.  

Avrupa‘da Savaş sonrasında Amerikan etkisi çok büyüktür. Batı yani Amerika 

tarafından kurtarılmış olmanın ilk baştaki heyecanı geçtikten sonra Almanlar, savaş 

sonrasında ülkeye yerleşen Amerikan askerleri ve temsilcilerinden rahatsızlık 

duymaktaydılar. Ancak onlara sırt çeviremeyecek kadar bağımlılıkları vardı. 

Amerika‘yı eleştiren tavırlar içinde olsa da Almanya hiçbir zaman Amerika‘ya 

tamamen kayıtsız kalamıyor. Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin ise en büyük 

korkusu Almanya‘nın yeniden silahlanmasıdır. Bu yıllarda yine en çok konuşulan ve 

liderleri biraraya getiren ve kendi çıkarlarına ters bir karar alma endişesi içinde 

bırakan konu nükleer silahlar konusudur. Kimlerin ne kadar nükleer silah yapması, 

bulundurması gerektiği ve nerede tutacağı en büyük sorundur. Almanya‘nın tekrar 

güçlenmesi ve silahlanması sonucunda olası bir III. Dünya Savaşı herkesin korkulu 

rüyasıydı.  



 

 

81 

Portekiz, İspanya ve Yunanistan diğer Avrupa ülkelerinden daha farklı konumda 

idiler çünkü demokrasi onlara çok uzaktı ve çok yakın zamanlara kadar çeşitli 

diktatörlüklerle idare edilmişlerdir.  

Bakıldığında tüm dünyada tam bağımsız hiçbir ülke yok denilebilir, çünkü işgal 

altında ve sömürenler bir tarafta, sömürenlerin kendi aralarındaki güç savaşaları 

diğer tarafta herkesin durumunu diğerlerine bağlı ve belirsiz hale getiriyordu. 

Savaştan sonra Avrupa‘da önem kazanan sosyalist hareketler, partiler ve işçi 

hareketleri reformdan geçirilmiş kapitalist düzene kolayca ayak uydurdular çünkü 

kapitalizmi tamamıyla karşılarına almak Rusya‘nın denetimine girmek anlamına 

gelmekteydi. 

İşçi sınıfları sol görüşlü insanlar koşulları daha iyileştirme işine yoğunlaştılar ve 

kapitalizmin ortadan kalkması için çağrı yapmak dışında bir girişimde bulunab ilecek 

güçleri yoktu. Hiç bir  sosyal demokrat hükümet kapitalizmin nasıl yok edilebileceğini 

bilmiyordu. 

Arkasına ABD gibi büyük bir güç olan kapitalist sistemin yıkılması zaten 

düşünülemezdi çünkü bu sıralarda herkesin kurtuluşu, gelişmesi bu büyük kapitalist 

merkez tarafından sağlanıyordu. 1950‘de ABD tek başına bütün ileri kapitalist 

ülkelerin bütün sermaye stoklarının % 60‘ını ya da daha fazlasını içeriyor, bütün 

çıktıların% 60‘ını ya da daha fazlasını üretiyorve Altın Çağ‘ın en yüksek noktasında 

bile (1970) bütün bu ülkelerin toplam sermaye stoğunun % 50‘den fazlasını hala 

elde tutuyor ve çıktılarının yaklaşık yarısını üretiyor. 

Marshall yardımı alanlar bunu iyi kullandıkları durumda -Avusturya ve Fransa örneği 

gibi- çok hızla modernleştirler. Amerikan yardımı Batı Almanya ve Japonya‘nın da 

hızla dönüşmesini sağlamıştır. 1965‘ten sonra ABD, Kore Savaşı için ve Vietnam 

Savaşı için Japonya‘yı bir sanayi üssü olarak yeniden inşa etmiştir. Amerika 1949-

53 yılları arasında Japonya‘ya ekonomisini ikiye katlayacak şekilde yardım 

yapmıştır.  

1947 yılında Fransa‘da Marshall yardımının ciddi bir tehdit oluşturmadığına 

inananlar sadece nüfusun üçte biriydi. 1948‘de ortaya çıkan savaş korkusu ve 

ardından da Kore‘de çıkan savaş ve Amerikalılar‘ın biyolojik silahlar kullanmaları, 

Amerikalılar‘ın niyetleri konusunda Avrupa‘nın şüphelerini güçlendirmişti. Marshall 

Planı‘nın ikinci yılında Esprit yazarları ve politikacılar Amerikan kültürünün reffahları 

için tehlike oluşturduğundan söz etmeye başladılar. Bu arada kararlı Amerikan 

politikasının sonucu Amerikan ürünleri kıtaya yayılmaktaydı. 1947-49 yılları arasında 

Hollanda, Belçika, Lüxemburg, İsviçre ve İtalya‘da Coca Cola şişeleme fabrikaları 
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açıldı. Amerika‘nın Avrupa‘daki varlığının bir tehlike oluşturduğu konusunda 

Avrupa‘daki sol ve sağ görüşlü bütün partiler hemfikirdi.  

Stalin Barış Hareketi adı altında eylemler başlatınca buna karşı Özgürlük Hareketi 

adı altında yeni bir oluşum karşı güç olarak ortaya çıkmıştır. Kültürel Özgürlük 

Kongresi kültürel savaşı Stalin kazanmasın endişesi ile kurulmuş, dünya çapında 35 

ülkede bürolar açmıştır. Başında orta yaşlı liberaller, eski komünistler, katolik 

filozoflar bulunan bu oluşum, gençleri komünizme karşı korumayı amaçlıyordu. 

Amerikalılar‘ın kültür savaşı II. Dünya Savaşı öncesinde başlamış, 1946 yılında da 

Fulbright Burs Programını uygulamaya koymuşlardı. Ruslar‘ın barış propagandası, 

Avrupa‘ya yolladığı komünist yazarların köy köy dolaşarak kitaplarını imzalayarak 

dağıtması yoluyla sürerken, Amerika da kütüphanesi, okuma odaları, toplantı odaları 

olan ve İngilizce derslerin verildiği Amerikan Evleri‘ni kurdular. Amerikan destekli 

Özgür Avrupa Radyosu Kore Savaşı‘nın başlamasından bir ay sonra Münih‘te 

açılmıştı. Komünistlerin Caz müziği aşağılayıp hor görüp, yasaklamaları onları 

bayağı zor bir duruma düşürmüştü, çünkü gençlik Amerika‘da ve Avrupa‘da caz 

müziği ile heyecanlanmaktaydı. Özgrü Avrupa Radyosu da Doğu Avrupa ülkelerine 

haftanın her iş günü öğleden sonra her saat başı on dakika habere ayırarak üç saat 

süren caz müzik yayını yapıyordu. 

Fransa, 1940 yenilgisine, 4 yıl boyunca Alman işgali altında kalmış olmasına, savaş 

sonrasında da Amerikan ve Britanya politikalarının etkisiyle hareket etmiş olma 

utanıcına rağmen, hala savaş sonrası için Avrupa kültürünün başkenti 

konumundadır. Gençliğinde ateşli bir  milliyetçi olan ve çeşitli partilerden 

milletvekilliği yapmış olan De Gaulle, ülkenin modernizasyonu işlerini yürütürken, 

bütün tarihsel kamu binalarının restore edilmesi kararını verirken bile ilerdeki siyasi 

planının parçası olarak bunları yapmaktaydı. De Gaulle Amerika‘ya 

güvenmemekteydi ve bunun için nedenleri vardı: Fransa savaştan sonra Almanya ile 

ilgili olarak alınan kararlarda dışlanmıştı, Britanya ile ABD arsındaki istihbarat 

paylaşımı anlaşmasına da alınmamış ve son olarak da nükleer klüp içine da 

alınmayarak askeri hesaplamaların da dışına itilmiş ve etkisiz kılınmıştı. Fransa 

Asya‘daki sömürge savaşında da Amerika‘ya bağımlı idi. 1956 yılında Fransa, 

Britanya ve İsrail, Nasır yönetimindeki Mısır‘a saldırı planı yapmışlar fakat başkan 

Eisenhover Britanya‘ya baskı yaparak bu saldırıyı önlemişti. 57 yılında ise Britanya 

ve Amerika Tunus‘a silah yollamışlar ve silahların Cezayirli asilerin eline geçmesi 

korkusu yaşayan Fransa‘nın karşı çıkmasına aldırış etmemişlerdi.  
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Savaş sonrasında Macaristan ve benzeri karışık coğrafyaların filazofları, bilim 

adamları, fikir adamları, edebiyatçı ve sanatçıları Paris‘e ya da Amerika‘ya göç 

etmişlerdi. 

Bu arada 40-50‘li yıllarda üyeliğini arttıran tek dini görüş Katolik görüştü. Savaş 

sonrasında sinema ortamında Amerikan filmleri egemenliği vardı. Bunun da 

sebepleri yine hem Amerikan politikaları hem de filmlerin pozitif, iyimser hayaller 

veren konularıydı. Potemkin zırhlısı‘ndan etkilenenler sadece entelektüellerdi ve 

onlar da Amerikan sinemasına hayranlık duymaktaydılar. 1950‘li yıllara gelindiğinde, 

pek çok yönden Avrupa 1913‘lerde olduğu gibi modern, geniş görüşlü, açık fikirli 

devingen değildi artık. 

Milletler Topluluğu 1962 Göçmen Yasası ile birlikte gelen ―çalışma belgeleri‖ beyaz 

olmayan göçmenlerin Birleşik Krallık‘a girişlerini sıkı denetim altına almıştı. Aslında 

kendi sömürgelerinden kendi yapmak istemedikleri işleri görmeleri için getirmeye 

başladıkları işçileri, şimdi kontrolden çıktığı düşüncesiyle engellemeye çalışıyorlardı. 

Belli açılardan Bileşik Krallık‘taki Avrupalı olmayan yeni nüfus Alpler‘in kuzeyine 

giden ikinci sınıf ―Avrupalılar‘a göre daha şanslıydılar. İngiliz ev sahibeleri artık 

binalarına ―siyahlar, İrlandalılar ya da  köpekler  giremez‖ yazan tabelalar 

asamıyordu; oysa gelecek bir kaç yıl içinde İsviçre parkları girişlerine asılan 

―köpeklerle İtalyanları‖ yasaklayan duyurularla tanışacaktı.‖  

1957 yılında Batı Avrupa‘da evlerde buzdolabı bulunmazdı ve oran olarak Batı 

Almanya‘da % 12, İtalya‘da ise % 2 civarındaydı buzdolabı yoğunluğu.1972 yılına 

gelindiğinde artık Avrupalılar‘ın genel olarak içinde tuvaleti bulunan evlerde 

yaşamaya başladığı söylenebilir. 

50‘li yıllarda ve öncesinde tüketim ya da alışveriş yapma alışkanlığı olmadığını, 

insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşadıklarını biliyoruz. 60‘lı yıllara 

gelindiğinde ise tüketme alışkanlıkları ortaya çıkmış, buna bağlı olarak büyük 

alışveriş merkezleri yapılmaya başlamıştır. 

Avrupa‘da gençlerin politik hedefleri yoktu, günü iyi geçirmek barış içinde aşk içinde 

yaşamak, müzik dinlemek, tüketmek onların yaşamını dolduruyordu. Bu arada 

gelişen yeni siyasal gruplaşmaların da içerikleri kadın hakları-çevrecilik-barış 

eylemciliği eksenlerindeydi. 

Avrupa Amerika‘ya güvenmediği için ve kendini Rusya ve Amerika arasında kalmış 

bölünmüş bir güç olarak hissettiği için politik olarak bazı önlemler alması gerektiğini 

biliyordu. Kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla yaptıkları birliğe Avrupa Birliği 

adını verdiler ve kuranlar da Almanya, İtalya ve Fransa idi.  
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Portekiz, Yunanistan ve İspanya bütün bu savaş sonrası durumda Avrupa‘nın 

genelinden farklı bir yapı içerisinde kalmışlardır. Bu üç ülke Batı Avrupa‘dan çok 

Latin Amerika‘nın alışık olduğu otoriter yöneticilerin egemenliği altındaydılar. 

Portekiz‘de 1932‘den 1970‘e kadar A. Salazar başta iken, İspanya‘da 1936‘da askeri 

darbe yapan General Franco 1939‘dan 1975‘de ölene dek yönetimde kalmış, 

Yunanistan‘da da 1967‘ye kadar kral yönetimi ardından da, askeri darbe ile albaylar 

cuntası yönetime gelmişlerdi.  

1973‘te Yunanistan‘da ilk kez albaylar cuntasına karşı protesto gösterisi yapan 

Atina‘daki üniveriste öğrencilerine karşı yönetimin tutumu, dikkat dağıtmak için 

Kıbrıs ile ilgili sorunlar yaratmak olmuştur. Kıbrıs‘a el koyan Yunanistan Türkiye‘nin 

direnişi ile karşılaşınca eski diktatörleri Karamanlis‘i ülkeye yeniden çağırıp duruma 

çözüm bulmasını istemişlerdir. 

1960‘lı yıllara gelindiğinde dünya Amerika‘nın gücü ve baskısı nedeniyle gergindi. 

Batı Avrupa da ona baımlılıkları yüzünden devlet yönetimindeki liderlerin, Amerikan 

politikalarına doğrudan bir karşı çıkışı olamıyordu. Kendi ülkesine yerleştirilen 

nükleer gücün yerini öğrenmeye hakkı olmadığını NATO yöneticilerinden öğrenen 

Fransa başkanı Amerika‘nın dünyadaki işgallerine nasıl ses çıkarabilirdi. Dünyada 

yanlış giden şeylere karşı çıkabilen yegane ses 50‘li yıllarda kendini eğlenmeye 

vermiş görünen gençlikten sonraki kuşak gençliğin sesiydi.  

―29 Nisan‘da New York‘ta Vietnam Savaşı‘na karşı 100 bin kişilik bir gösteri oldu, yer 

yerinden oynadı. Vietnam Savaşı yeni bir sömürgecilik savaşıydı. Dünyanın en 

güçlü devleti Amerika, o yıl dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Vietnam‘a 

karşı saldırıya geçti. Komünizm tehlikesi var diye zavallı Hindiçin köylülerinin üzerine 

bombalar yağdırıldı. Gençler ellerinde ―Vietnam‘da savaşmak istemiyorum‖ 

pankartlarıyla sokaklara dökülünce kanlı olaylar yaşandı.‖ (Topuz, 2008). 

―Eski Fransız sömürgesi Kuzey Vietnam, monarşiyle yönetilen Güney Vietnam‘da 

komünist yanlısı Vietkongluları destekliyordu. Güney Vietnam türlü yolsuzluklarla 

kokuşmuş bir yeni sömürge durumundaydı. Amerikalılar‘ın burada çıkarları vardı. 

Hedef, komünizmin Güneydoğu Asya‘da yayılmasını önlemek ve bölgedeki zengin 

doğal kaynakları ele geçirmekti.‖ (Topuz, 2008). 

Bu durum yani ülkelerin amaçları ve hedefe ulaşmak için izledikleri yollar dünya 

tarihi boyunca hep aynı çizgide devam etmektedir. Vietnam vb. sürekli olarak başka 

daha güçlü devletlerin işgali altında olmuş kendi özgürlüğü için savaşmak zorunda 

kalmış, işgalci, sömürgeci uluslar da kendi aralarında paylaşım kavgasını 

sürdürmüşler, anlaşmalar yapmışlardır. Dünya üzerinde kontrol sahibi olma idd iası 
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ile kendinde her yere saldırma gücünü ve hakkını bulan ulusların konumları nedense 

barbarlık olarak görülme noktasına bugün bile gelememiştir. Aslında özgürlük 

mücadelesi veren ulusların bu mücadeleyi dünya dışı yabancılara karşı değil de 

dünyaya adalet ve eşitlik dağıtmayı vaad edenlere karşı verdiğini görmek bu kadar 

zor mu? 

Ayrıca gençlerin ellerinde Vietnam‘da savaşmak istemiyorum yazılı pankartlarla 

yürümeleri de çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Aslında dünya bir 

kaç insanın çıkarları için ne olduğunu anlamaya kimsenin gücünün yetmediği bir 

sürüklenme içindedir. Savaşmak istemeyenler işgal edilen yerlerde başkalarının 

bilmedikleri çıkarları için savaşmaya ve ölmeye zorlanmaktadır. Kazanan kim ? Bu 

arada çok yetenekli ve kafası çalışan insanlar olağanüstü buluşlar deneyler 

yapmakta ve gelişimler hızla ilerlemektedir  ancak bunların insanlığın yararına 

kullanıma girmesi yerine bir  çok zaman bu bir grup insanın çıkarlarına alet 

edilemesi söz konusu olmaktadır. 

İnsanlık belki de sadece zihinin getirmiş olduğu teknolojik  olarak her an daha da 

üstünleştirdiğini zannettiği bu sistemin,  aynı zamanda bu karşı çıkılmayan 

çıkarcılıklar yüzünden çok yakın bir zamanda sonunu da getiren olacaktır. 

Milyonlarca yıldır var olan yaşam yeryüzünden bu engel olunamayan sömürme ve 

daha da çok isteme nedeniyle yok olma nedenlerini hazırlamaktadır. 

Bu yüzyılın ve gelecek yüzyılın belki de yeryüzündeki yaşamın sona erdirilmesine 

neden olmuş, ön ayak olmuş, bile isteye adeta seferber olmuş ulus liderleri, 

yöneticileri, büyük şirket yöneticileri (ki birçoğu küçük devlet başkanlarından ve 

devletlerin kendilerinden bile kat kat güçlü konumlardadırlar dünya olaylarını 

gelişiminde), acaba bu konumlarından ve sorumluluklarından gelen utancı ne zaman 

fark edeceklerdir? 

Kapitali elinde bulunduranlar her türlü insan etkinliğini büyük ölçüde etkileyen 

konumunda olmuştur. Kapitalin gücü ile inşa ettirmiş, el koymuş, baskı 

oluşturmuştur. Belki ortaya konulan fikirlerden dolayı insanları yok etme hakkını 

kendinde bulmuş, yazılanları ve tarihi bile denetimi altında tutmuştur. Belki sanat 

üretiminin göz önünde olması gerekmeyen kısmı kendini kurtarabilmiştir. Esas 

olarak da üretimler son yüzyılda kontrol edilemez çoğaltma teknikleri ile karşılaşınca 

denetimin baskısı yetersiz kalmıştır. 

Aslında bugüne değin okullarda okutulan mimarlık tarihinin bile esas olarak kapitalin, 

gücün sahibi olanlar tarafından desteklenebilen ve üretilebilen yapılardan 

oluştuğunu görmek de üzücüdür. Çünkü aslında mimarlık üretimi tarihi de güce ve 
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paraya düşkün olan hırslı yöneticilerin istekleri  ihtiyaçları için hizmet olarak  

yapılanları dikkate alarak yazılmıştır. Genel olarak sıradan insanların şartları, 

üretimleri, koşulları istekleri barınakları ancak son yüzyılda kendini işverenin kölesi 

olmak yerine; düşünen, üreten insan sınıfına koyabilenler tarafından ortaya 

dökülmüştür. 

Bu yüzden de Corbusier,  Mies, Loos, Oud, Eamesler, Aalto, Archigram, S. Arkan, 

H. Baysal-M.Birsel, kendilerinden önceki veya çağdaşları olan ve işverene göre 

hareket eden mevcut alışkanlıkları sorgulamadan tekrar edenlerle karıştırılıp birlikte 

değerlendirilemezler. Çok farklı alanlarda hizmet üretme amacında olan bu farklı 

hayat görüşüne sahip insanların aynı şeye hizmet ediyormuş da sadece stil 

seçimleri farklıymış gibi göstermek de yine mimarlık ve üretim tarihinin 

yanlışlarındandır. 

Bu kadar farklı eğilimlerin oluşumların yaşandığı, çalkalanan dünyada tek bir yolda 

ilerleyen, ayrı bir üst sınıf insanmış da sadece mimarlık yapmış gibi gösterilen bu 

insanların özünde çok farklı görüşler çerçevesinde üretim yaptıkları da mimarlık 

tarihi içinde anlatılmalıdır. 

Corbusier,  Mies, Loos, Oud, Eamesler, Aalto, Archigram, S. Arkan, H. Baysal-

M.Birsel, bir çok konut, sosyal konut, işçi konutu, şehir yaşamı, sosyal tesis, okul 

gibi yaşamın en işlevsel ve gösterişsiz parçasına ait konularda üretim yapmışlardır 

ve diğer alanlarındaki üretimlerinde de yaşama ve yere ait farkındalıklarını 

sürdürmüşlerdir. Elbette ki bu mimarların çalışmalarında vardıkları biçimsel 

sonuçlar, bilinmeyen tarihe ve kapital sahibi işverene iyi görünmeye çalışanların 

sonuçlarından farklı olacaktır. 

―1963‘te John Kennedy‘nin öldürüldüğü günlerde Güney Vietnam‘daki danışman 

sayısı 16 bine ulaşmıştı ve ülke sanki Amerikan askerlerinin işgaline uğraşmıştı.‖  

(Topuz, 2008). 

―Amerikalıların sivil halkın üzerine yağdırdığı bambalar dünyanın dört bir yanında 

geniş tepkilere yol açtı. Joan Baez, Bob Dylan ve Bruce Springsteen gibi sanatçılar 

halkı savaşa karşı coşturdular. Amerikalılar askerlerin niçin oraya gönderildiğini ve 

neye karşı savaştığını anlayamıyorlardı. Avrupa ülkelerinde de gençler,  Amerikan 

barbarlığına karşı ayaklandılar. Olay büyük boyutlara ulaştı. O yıllarda Kaliforniya  

valisi olan Ronald Reagan da tutucuların lideri durumundaydı. "Make love, not war" 

diye sloganlar atan gençlerin üzerine polisleri saldırttıç" (Topuz, 2008).  

―Ernesto Che Guevara 1967 Mart‘ında şöyle diyordu: 
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―Devrimci dünya halklarının Vietnam halkına karşı gösterdiği dayanışma, Roma 

sirklerinde pleblerin gladyatörleri alkışlamasına benziyor. Bunda acı bir mizah var. 

Dünya halkı saldırıya uğrayanın başarısını mı istiyor, yoksa o zavallıların ölümde ya 

da zaferde kaderini mi paylaşıyor? Emperyalizm saldırganlıkla suçludur, işlediği 

cinayetler muazzamdır. Vietnam bir dengeyi korumak için yapılan savaşların 

arasında yalnız kalmış mıdır, kalmamış mıdır? Bu halk ne kadar büyüktür, ne kadar 

cesurdur? Onların savaşından dünya nasıl bir ders çıkartabilir? İki, üç ve daha fazla 

Vietnam yaratmak gerekir.‖ (Topuz, 2008). 

―Japonya‘da da 1968‘de Amerikan karşıtlığı büyük güç kazandı. 1960‘ta Amerika‘yla 

imzalanan güvenlik anlaşmasının o yıl yenilenmesi bekleniyordu. Ulusal Öğrenci 

Birliği buna karşı koyarak  9 Mart 1968‘de göterilere girişti. 2 Nisan‘da Narita 

Havaalanı‘ndan kalkan Amerikan uçaklarının Vietnam‘ı bombalamasını, onun 

ardından da bir Amerikan nükleer  denizaltı gemisinin  Japonya‘ya gelmesini 

öğrenciler şiddete yol açan gösterilerle protesto ettiler.‖ (Topuz, 2008). 

―Okinawa‘daki Amerikan üssünün kaldırılması için de Japon öğrenciler o günlerde 

büyük olaylar çıkardılar, polisin göstericileri coplaması, tekmelemesi, yaralaması 

Japon geleneklerinde zaten vardı. Bu olaylar da dünyanın devrimci ve barışsever 

öğrenci çevrelerinde geniş yankılar uyandırdı.‖ (Topuz, 2008). 

Genelde bütün dünyada konuşulan Avrupa‘daki gençliğin devrimci hareketi, hipilerin 

protest yaşamlarıdır. Japonya‘daki öğrencilerin protestoları ve Avrupa‘yı etkilediği 

konuşulmaz devrimden söz edildiğinde. Sanki 68 devrim olaylarının tek çıkış noktası 

Avrupa gibi bir izlenim var, oysa dünyada Vietnam‘da direnen insanlardan, 

Japonya‘da yürüyen öğrencilere kadar gerçekten devrimin içinde olan bir sürü insan 

vardır. 

 ―5 Nisan 1967‘de Amerikan başkan yardımcısı Humprey‘in Almanya‘ya gelmesi 

büyük gösterilerle protesto edildi. Gençlerin Amerikan egemenliğine büyük alerjileri 

vardı.‖ (Topuz, 2008). 

―Almanya‘da artık gençlik kaynıyor ve tutucu her olayı protesto etmek için sokaklara 

dökülüyordu. 11 Nisan 1968‘de gençlik liderlerinden sosyoloji öğrencisi ve Marcuse 

yanlısı Rudi Dutschke‘ye karşı yapılan bir suikast girişimi bütün Almanya‘da nefretle 

karşılandı. Almanya gençliği bu saldırıyı Springer Basın Grubu‘nun kışkırttığını öne 

sürdü. Öğrenciler ellerinde ―katil Springer‖ pankartlarıyla alanlara döküldüler. Bu 

olay Fransa‘da da geniş yankı uyandırdı.‖ (Topuz, 2008). 

―İtalya‘da ―Baroni‖ denen tutucu üniversite yöneticileri öğrencilerinden gelen her 

öneriye karşı çıkyordu. 29 Şubat 1967‘de Roma Üniversitesi rektörü Avacq‘ın, 
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öğrencileri ―Carabinieri‖denen polisler aracılığıyla üniversiteden zorla çıkartması 

ateşli gösterilere yol açtı.‖ (Topuz, 2008). 

―İspanya‘da da gençler Vietnam Savaşını da protesto ediyor ve ülkedeki Amerikan 

üslerinin kaldırılmasını istiyorlardı. Sokaklarda ―ne Franco, ne de Carillo‖ diye 

bağıran gençler çoğalıyordu. Gençler her türlü özgürlük için haykırıyor ve yer yer 

işçilerle dayanışma içinde oluyorlardı.‖ (Topuz, 2008). 

―Avrupa‘da, Amerika‘nın imajını yıkan en büyük etken Vietnam‘daki şiddet olayları 

ve barbarlıklardı.‖ (Topuz, 2008). 

Prag‘da da olaylar çok daha önce başladı. Stalinci eski yöneticilere karşı 1964‘te ilk 

tepkiler başgösterdi. 3bin öğrenci o yıl diktatörlüğe karşı bayrak açtı. 

Meksika‘da o dönemde 19. Olimpiyat oyunları oynanıyordu. Öğrenciler 

emperyalizme karşı gösterilere giriştiler. Kanlı çarpışmalar oldu. 2 Ekim 1968‘de 

polis öğrencilerin üzerine savaş açtı, yüzlerce kişi öldü. Yalnız Latin Amerika 

ülkelerinde değil, bütün dünyada en geniş yankı uyandıran olay Guevara‘nın 8 Ekim 

1967‘de Bolivya‘da CIA‘in talimatıyla öldürülmesi oldu. 

1980‘li yıllara gelindiğinde 70‘li yılların gençliğinden ateşli karşı çıkışlardan eser 

kalmamıştır. Dünyada söz sahibi olan ülkelerin yönetimlerinde kapitalist düzeni 

yerleştirmeye çalışan politik güçler vardı. Amerika‘da Reagan, Britanya‘da Thatcher, 

Türkiye‘de Özal dönemi dir. Bütün dünyada benzer kapitalist eğilimler vardır ve 

kimsenin şikayeti yoktur bu durumdan. Yozlaşma, kültürel olarak geri kalmışlık, 

bütün dünyada gözlemlenebilmektedir. 

Britanya‘da yönetimde olan Thatcher ise toplum diye bir şey yoktur, bireyler ve 

onların aileleri vardır demişti. Onun izlediği kapitalist politikalar sebebiyle otobüs 

şirketlerinden, elektrik hizmetine kadar herşey özelleştirlmişti ve kamu alanı Pazar 

yerine dönüşmüştü. 

1986 yılında yaşanan büyük patlamadan sonra da görülmüştür ki bu işten en karlı 

çıkanların yani yatırım bankerleriyle, borsa simsarlarının bulunduğu Londra iş 

merkezi bütün paranın toplandığı yer olmuştur. Kamu alanları gözden çıkarılırken 

adi suçlar ve hukuka saygısızlık, daimi yoksulluk kapanına kısılan insanların sayıları 

artmaktaydı. Thatcher‘ın söylemiyle Avrupa‘da insanların karşısında iki seçenek 

kalmıştı: kapitalizm ya da sosyalizm. 

Ama bu söylem belki de sadece onların kendi yaptıkları ve sorumluluk almaktan 

korktukları anormal ve geri dönüşü olması çok zorlu değişikliklerin haklı gösterilmesi 

için halkı kandırmaktan başka bir şey değildi. Bu kapitalist liderlerin Avrupa‘da ve 
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dünyada benzerleri bulunuyordu ve hepsinin uygulamaları sorumsuz, gözükara ve 

radikaldi.  

Komünizm sonrasında Avrupa‘yı saran inanç sisteminin kuralları onları piyasa 

ekonomisi, ve özelleştirmelerin içine düşürdü. 1989 sonrasında kamu malı olan ticari 

malların yangından kaçırır gibi satılmaları tarihte benzeri görülmemiş bir hareketti. 

Bütün Avrupa bu el değiştirme işlemini yaşadı ve belki de geri dönülmez zararlar 

gördü. Ortaya çıkan sonuç özelleştirme adı altında yasallaşan hırsızlık düzeniydi. 

Serbest piyasa ekonomisinin en kötü uygulaması ise Boris Yeltsin ve arkadaşlarının 

yönetiminde Rusya‘da gerçekleşti. Rusya‘da ekonomi aşırı zengin bir avuç adamın 

elinde geçmiş, 2004 yılında 36 Rus milyarder ülkenin iç üretiminin dörtte birine denk 

gelen 110 milyar doları ellerinde tutabiliyorlardı. Özelleştirme ile hırsızlık ve rüşvet 

aynı anlama gelmekteydi. Petrolden, doğalgaza,  madenlerden, değerli metallere, 

boru hatlarına kadar çalınacak çok şey vardı ama hırsızlığı, soygunu önleyebilecek 

hiç kimse ve hiç bir şey kalmamıştı. Bütün engeller kalkmış, paranın gücü her şeyi 

olur hale getirmiş, para sahipleri devletin de elindekileri satması ve güç ve otorite 

kaybetmesi ile kendi kurallarını koyar hale gelmişlerdi.  

Devletlerin küçülmeleri ve paraların bir kaç tane belirsiz karanlık kişinin eline geçme 

olasılığı olduğunu ve bu kişilerin ahlakı değerlerine tüm dünyanın terk edilemeyecek 

olduğunu önceden görebilecek kadar kafalarının çalışmasına izin verilmeyen bu 

liderler belki de yine Amerika‘nın oyununun parçasıydı. Bütün sistem, devletlerin 

güçsüz olduğu bazı güçlü kişlerin her yerde herşeye sahip olabildiği ve devletleri de 

kontrol edebildiği  bambaşka bir yöne, kuruluşadoğru dönüşmüştü. Birbirlerine akıl 

verebilecek bir geçmişe, temiz politikaya sahip hiçbir devlet kalmamıştı.                                                                                                 

Avrupa‘nın bugün demokrasi, özgürlük, insan hakları dersleri veren uluslarının bile 

75‘li yıllara kadar kendi yönetimlerini ele geçirememiş olmaları bu konuda kimseye 

güvenilemeyeceğini kanıtlamaktadır. Kendi topraklarındaki üsler konusunda bilgi 

sahibi olamayacağını NATO‘dan öğrenen Mitterand‘ın Fransa‘sı mı özgür ve  

bağımsız kararlar alabiliyor. Bugün küçülmüş olan uluslar kimin işine yaramaktadır. 

Paralarıyla bütün dünyayı kontrol edebilen güçler neden ve kimin için kimin haklarını 

savunma endişesi içine girsinler?  

Batı‘yı tanımayan, onları bu durumları ile değerlendirmeyen insanların, bizim 

içimizden bizim yaptıklarımızı karalayacak şekilde çıkmalarını bu bilgisizliklerine 

bağlamak gerekmektedir. Gerçekten var olan ilişkileri görmek yerine zoraki ilişkiler 

kurarak Batı‘ya yaranmaya çalışanların gerçek tarih bilgisi ile ilgilenmedikleri 

gerçektir. Bunun mimarlık, sanat ve bunun gibi üretimlere de yansıdığını açıkça 
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görebiliyoruz. Kendi üretimlerimizi de küçümsemek yapılan iyi işlerin Avrupa ya da 

Amerika‘da üretilenlerin taklidi olduğunu düşünüp yazmak, üretimlerimizin onayını 

Batı‘dan almaya çalışmak, onların  onaylamadıklarını yok saymak vb.. 

Seyfi Arkan‘ın Florya Köşkü‘nde kullandığı yuvarlak pencereleri Batı motifi, gemi 

metaforu olarak görmek, Seyfi Arkan ile ilgilenememiş olmak ve kabul görmek için 

yapmış  olmak anlamına gelebilir mi? Seyfi Arkan ilk üretimlerini yaptığı 

Zonguldak‘ta mevcut yerel yerleşimlerdeki taş Rum Evleri‘nin yuvarlak 

pencerelerinden etkilenmiş ve onu değerlendirmek istemiş olamaz mı? 

Ama Batı‘nın, yani kapitalin gücüne boyun eğmek, var olmanın, ortaya çıkmanın, 

kabul görmenin ön koşulu haline gelince; araştıran, düşünen insanın da zaten az 

olan araştırma koşulları ve motivasyonu iyice baltalanmış ve yön değiştirmiştir. 

Charles Jencks bugün bile verdiği konferansta, ‗Corbusier bazı konularda yanılmış 

olabilir mi?‘, ‗Biz mi onu abarttık?‘ gibi sözlerle kendi hiç denemediği karşı oluşu ve 

yeniyi ortaya koyuşu eleştirmeye çalışıyor. Aslında Jencks, mevcutları tekrar 

etmenin ve yenilere karşı çıkmanın dayanılmaz rahatlığına saklanmış bir 

―eleştirmen‖…Ama onun spekülasyonları sadece birer spekülasyon olarak 

değerlendirilip, tartışılabilecekken pek çok kaynakta tarihin parçası gibi yorumlanıp, 

bilgi olarak öğrencilere sunulmaktadır.  

Tartışmadan doğru kabul edilen, onay almak için kapısına koşulan Batı‘nın bu gücü 

aslında ona yüklenen bir şeydir ve büyük ölçüde sahip olduğu kapitalden ibarettir. 

Hepsinde ortak olan baskıcı ve çok uzun süren yönetimlere rağmen halen dünyanın 

her tarafına demokrasi ve insan hakları konusunda onay verme hakkını ellerinde 

tutmaktadırlar. 

Görünen Avrupa üzerindeki güçlerin artık başka yollarla savaştığı, daha belirsiz 

karmaşık bir ortamdı. Bu savaşta politika, ekonomi, nükleer silahlar söz konusuydu 

ancak bunların varlığı normal yaşamın içinde başka araçlarla yönetiliyordu. 

Bu düzen içinde herkes bir şeylere sahip olmaya koşullandırılmış ve bunun için de 

her yolu kullanabilmesinin önü açılmıştı. Herkes kişisel amaçlar peşine düşmüş ve 

ortamı fırsatlar cenneti olarak değerlendirmişti. Oysa üzerinde yaşanan dünya bir 

taneydi ve bir takım insanların çok özel fırsatlarl sahip olmasının bedeli diğer tarafta 

ölenlerdi.  

Thacher özelleştirmeleri yaparak ve güvenli sağlam görünen kişliği ile alkış 

toplayarak bir sürü köklü değişiklik yaparak serbest ekonomi ve kapitalist düzeni 

ülkeye yerleştirmiştir. Sonucunda ise kontrolü kaybettikleri ortaya çıkmıştır. Ama 

galiba kimse artık gerçekleri söyleyebilecek güçte değildir. Fransa başkanı bile kendi 
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ülkesindeki Amerikan nükleer silahlar konuşlandırılmasıyla ilgili bilginin kendisine 

verilemeyeceğini göreve geldikten bir yıl sonra öğrenmiştir. Aslında gerçekler çok 

gizli ve karanlıktır ve onların kontrolü de kimin elinde olduğu belirsizdir.  

Görünen o ki dünya aslında çok daha medeni ve farklı yollarda ilerleyebilecekken 

nedensiz bazı çıkarların başlattığı gerilimler söndülememiş, bazı medeniyetler 

yaşamasına bugüne ulaşmasına izin verilmeden yok edilmiş, bazı medeniyetler 

sadece kaba kuvvet etkisi ile köle edilmiş ve aşağılanmış, dünya zenginlikleri 

savaşlar uğruna yağmalanmış, sıradan insanın yaşamı düzeltilmek yerine her 

zaman daha da zorlaştırılmış, bilinçsiz politikalar yüzünden dünyanın kaderi 

kapitalizmi savunan liderlerin elleriyle bir kaç şuursuz bankere, işverene teslim 

edilmiştir. Bu arada yürüyen işler ise sıradan insanın hayatta kalma çabasının 

sonucu, para sahiplerini ikna edip koparabildikleri ile yapabildiklerinden ibarettir. 

Çin gibi bütün bu olayların dışında kalmayı ve kendi olmayı başarabilmiş görünen 

çok az medeniyet vardır. Çinliler batıdan gelebilecek saldırıları çok önceden 

hissetmiş ve o zaman için engel oluşturan seddini yapmıştır. Bu belki sonradan 

sembolik kalmış olsa da kendi üretim, tarım, teknoloji ve inanç sistemlerini kurmuş, 

kendi olmaya çalışmaktadır. Bu durumda Avrupa‘nın genelinden çok ayrı 

durmaktadır. Aslında incelenmeye değer olan bu ulusların diğer yerlerdeki 

kavgaların, güç savaşlarının uzağında kalmak için nasıl direndikleri ve olayları nasıl 

gördükleridir. Mimarlık tarihi, dünya tarihi denilince hep Avrupa ve Amerika odaklı ve 

onların ilişki içinde olup sömürdükleri yerlere değinen anlatım ve araştırmalara 

rastlamaktayız. Oysa farkında olunmasa da, ilgilenilmese de  dünyada yaşayan çok 

farklı kökenlere ve görüşlere sahip değerli bir sürü ulus bulunmaktadır ve hatta 

onların medeniyete katkıları bazı vurgulanan araştırılan yerlerdekinden çok daha 

fazla olabilmektedir. Bunu gözden kaçırmak mimarlık ve yüzyıl tarihi açısından en 

büyük kayıptır.  

Aslında genel görünüşe bakıldığında tüm insanlık tarihi çizgisinde mimarlık, sanat ve 

üretim tarihi en büyük atağını 20.yüzyıl içinde ve 1910-39 yılları arasında yapmıştır 

diyebiliriz. İnsanlık tarihi pek çok ileri ve bugün bile bakıldığında olanakları 

zorlayarak ortaya konulabilecek denemeler üretmiş olabilir. Bu denemeler sadece 

fiziksel yapı olarak değil, toplumsal ya da sosyal yapılar olarak da düşünülmelidir. 

Fakat bu 1910-39 arasındaki üretimler o güne dek gelmiş olan genel çizginin, hem 

toplum yapısı, hem insan hakları, hem yaşam biçimi, hem idealler, hem de onların 

yaşanacağı bambaşka yerlerin önerileri olarak çok farklılıklar gösterir. Dolayısı ile de 

aslında Modern Mimari olarak adlandırılan ama adına sığmayacak kadar derin, 

kapsamlı ve bütün bir hareket olan 1910-39 arasındaki çabalar, üretimler, 
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öncesinden kopmayı hedeflemiş biçimsel reçeteler olarak değerlendirilip, geçmişle 

bağı koparmış çevreye ve tarihe saygısız uyumsuz sistemler olarak 

yargılanamazlar. Onların geçmişin stilleri ile bir hesaplaşması, sadece karşı olmak 

gibi bir sığ çabası olduğunu düşünenler tarihi bütünü ile görmeyi ve kavramayı 

başaramamış olanlardır.  

Belki başarılamasa da teorik olarak insanların eşitliğine, yaşam koşullarının 

adaletliliğine inanan, teknolojinin insanlık için, verimlilik için kullanımından heyecan 

duyan idealist insanların önerileri, başkaldırıları, motivasyonları bu dönemi özel 

yapmıştı. Bu zaman diliminden başka hiçbir zaman dünya insanı duygusu ve 

ulusların özgürlük başkaldırıları ve emperyalizm ile mücadeleye katılım ve destek bu 

kadar ciddiye alınıp, bunların ihtiyaç duyacağı atmosferlerin tasarımına girişilmesi 

kaygısının ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Belki de  Türkiye‘nin Atatürk‘ün 

uyandırması ve kalkıştırması sonucu kazandığı ve sadece siyasal ortamda etkisi 

olduğu sanılan emperyalizm mücadelesi, bu genel görüntünün içinde 

düşünüldüğünden daha fazla bir etkiye sahip olmuş olabilir. Belki Kurtuluş 

Savaşı‘nın sonucu emperyalizme karşı kazanılan bir zafere dönüşmeseydi, dünya 

çapında özgür kafalara sahip eşitlikçi insanların gurur duyacağı bu 1914-39 dönemi 

hiç yaşanmayabilirdi. Avrupa‘da insanlar kaybettikleri topraklar karşılığında insanlık 

dersi edinmiş oldular.  

Üretim tarihinde, 1960‘lı yıllarda da yine II.Dünya Savaşı‘na siyasi güçlerin insanı 

aşağılayan yapısına, savaşlara, bilinçsiz politikalara, ayrımcılıklara tepki duyan 

entelektüel insanların çabaları ile çalkalanmalar, uyanışlar, aykırı işler ve 

hareketlenmeler olmuştur. Belki de esas olarak insanın gerçekten heyecan verici, 

kışkırtıcı öneriler yapabildikleri dönemler hep kendilerine diğerlerinin dertlerini 

çözmeyi iş edinmiş olanların ve eşitlikten yana isteği olanların yaşadıkları veya 

dalga dalga çoğaldıkları dönemler olmuştur. Kendisine ve kapitale hizmet eden, 

sorgulamayan insan toplulukları, diğerlerini şaşırtacak ve heyecanlandıracak 

üretimler ortaya koyamamışlardır. 

2000‘li yıllara gelindiğinde ise artık dünyanın eşitlik istemek gibi bir hata yapan insan 

çoğunluğu oluşana dek, hep bu şekilde şuursuzca devam edeceğini tekil 

denemelerle ilerleyeceğini söyleyebiliriz. 1914-39 arasındaki gibi toplu bir başkaldırı 

ve herşeyi yeniden daha adaletli yapılandırma isteği olmadıkça sistemler 

yürüyecektir, sıçrama olması zor görünmektedir. 
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Fütürist manifesto ile 1912‘de insanlığı uyarma ihtiyacı hisseden Marinetti, 

gelişmelerin insan hislerini ve algılarını da değiştirmesi konusunda ilk kıvılcımı 

yaratıyor. 

―1945‘e kadar gelen dönemde, sömürgeler dünyasının ekonomik evrimini 

incelemeden önce Avrupa‘nın denizaşırı imparatorluklarınınyirminci yüzyıl 

başlarındaki durumunu gözden geçirmemiz gerekir.‖ (Best, Hanhimaki, v.d., 2008). 

1500 yılından 1945 yılına gelindiğinde aradan geçen yaklaşık 450 yıldan sonra hala 

Avrupa ve onun keşfi olan yerlerdeki sömürgeleri ve bu sömürgelere dayalı 

ekonomileri ve bunlara bağlı güç yarışları, çekişmeler gündemi oluşturmaktadır. 

Zaten  Avrupa dünyanın diğer yarısını keşfettiği andan itibaren onu kullanmaya 

yönelik bir tutum geliştirmiş ve tüm güç sahibi ülkeler bu yaklaşımı benimsemiş 

görünmektedir.  

Amerika‘nın nükleer silah üretmiş ve kullanmış olması konusundaki üstünlüğü, onu 

rakipsiz hale getirmişti. Bu durum SSCB‘ni çok rahatsız ediyordu.  Fakat 1957 

sonlarına doğru SSCB, ilk kıtalar arası balistik füzlerini fırlatarak ve insan yapımı 

uyduyu uzaya fırlatarak bir üstünlük elde etmeyi başardı. Bu başarı ABD‘yi belli 

etmese de çok ürkütmüştü. Her zaman SSCB‘nin bir gün Amerikan topraklarını 

vurabileceğine dair korkuları vardı ve bu güçlenmişti. Ancak aralarındaki en belirgin 

sorun sömürgecilikten yeni kurtulan ve bağımsızlık mücadelesi veren dünya 

üzerindeki topraklar hakkındaki politikalar konusu idi. SSCB bu bölgelere 

emperyalizmin gölgesinden kurtuluş yolu olarak sosyalist sistemi öneriyor, Amerika 

ise dünyada büyüyen bir sosyalist güç olmasından korkuyordu. İlginç olan da iki 

büyük gücün sahip olduğu silah gücünün bu işlerin çözümüne bir katkısı yoktu. Bu 

soğuk savaş dönemi idi ve farklı taktiklere ihtiyaç vardı (Best, Hanhimaki, v.d., 

2008).   

Amerika Özgür Avrupa Radyosu aracılığıyla demir perde içinde etkin bir psikolojik 

savaş yürütüyordu. Temel hedefi Doğu Avrupa ülkeleri arasında Tito‘nun 

Yugoslavya‘sına benzer bağımsızlık hareketi yaratacak şekilde milliyetçiliği 

uyandırmaktı. 

Sovyetler birliği bağımsızlığını yeni kazananlara sosyalizm aşılamaya çalışırken, 

Amerika kültürel olarak sosyalist ülkelere sızmaya çalışıyor, onlara mahrum 

kaldıkları dünyanın nimetlerini sunarak, sonunda içinde oldukları hayattan 

sıkılacaklarını ve isyan edeceklerini umuyordu.  

1959  yılı yazında Sovyet-Amerikan Kültür Anlaşması çerçevesinde, Moskova‘da altı 

haftalık bir Amerikan Milli Sergisi açıldı. Sergide buluşan başkanlar Kruşçev ile 
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Nixon birlikte Pepsi –Cola içiyor du. Nixon Amerikan toplumunun kullandığı son 

tüketim eşyalarını tanıtırken Kruşçev aldırmaz gibi görünüyordu. Ancak uzun vadede 

Sovyet bloğuna sızan filmler, değişim programları, müzikler, kıyafetler ve diğer 

ürünler Amerikan kültürünün farkında olunmayan saldırısı niteliğindedir ve geri 

dönülmez bir değişimin başlangıcıdır.  

Doğu blokuna karşı bu taktiklerle savaşan Amerika, Batı Avrupalıları da aynı kültürel 

birikimden geldikleri, aynı demokratik değerler sistemine sahip oldukları v.b. savlarla 

etkilemeye çalışıyordu. Ayrıca Marshall yardımı, Fulbright bursu gibi maddi 

yardımlarını hiç esirgemeden bilinçle Batı Avrupa‘da kullanan Amerika, Avrupa‘daki 

bazı entelektüel çevrelerin muhalefetine, Avrupalı aydınların Atlantik‘ten gelen 

tüketim mallarına karşı olmasına rağmen, halkın yoğun ilgisi ile karşılanan ve 

giderek vazgeçilmez hale gelen tüketim mallarını, fast-foodlarını Avrupa‘ya sokmayı 

başarıyordu.  

―Ayrıca sayıları giderek artmakta olan, Doğu Almanya vatandaşları, böyle bir 

tüketicilikten ve kişisel özgürlüklerden yararlanmak için canını vermeye razıydı.‖ 

(Best, Hanhimaki, v.d., 2008)  

Aslında bu paragraf dünyanın iki savaş arasında yaşadıklarını savaşların getirdiği 

yeni mücadeleleri iyi açıklamaktadır. Modern mimarlık olarak üretilenlerin de aslında 

esas olarak bu iki savaş arası dönemde nasıl bir ruh ile üretildiğini bu dönemi 

açıklayan bilgiler ışığında görmek bize daha farklı bir algılama şansı vermektedir. 

II. Dünya savaşı sonrasında insanların bütün düşünceleri, hayalleri, davranışları, 

ilkeleri belli ölçülerde değişikliklere uğramış oldu. Teknolojik olarak gelinen nokta 

insanları sevindiren değil daha çok benliklerini sarsan, yokluk-varlık düşüncelerini 

yeniden tanımlamalarını gerektiren bir gelişme olmuştur. Bir anda yok olan kent 

görüntüleri güven, sağlamlık, güçlülük ve yer duygularını da beraberinde yok etmiş 

ya da deforme etmiştir. Fransız düşünür Paul Virilio savaşın, tüm değerleri 

değiştirmesinden; özellikle de penceresinin önünde bir anda kentin yol olmasına 

tanık olmasının ardından ebedi var olma ve görecelik kavramlarına dair düşünmeye 

başlamasından söz eder (Virillo, 1986). Gerçekten görecelik kavramı da savaşın 

ardından insanların zihninde yer almaya ve var oluş felsefelerini etkileyen önemli bir 

parça olmaya başlamıştır. Savaşın tüm bu kuşak üzerindeki etkisi, onların, yıkılmış 

olan kentlerin sarsılmış olan düşüncelerin, ardından neler hissedip, düşünüp, ortaya 

koyduklarını anlayabilmek için önemlidir. 

Teknolojik gelişmelerin, keşiflerin ve bunlara bağlı yeni malzeme ve sistem (iletişim, 

taşıyıcılık, iletim, kullanım, inşa, yönetim, işletim sistemleri) olanaklarının insan 
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yaşamını, insan sağlığını, felsefesini ve mekan kavramını etkilediği kesin. Elbette 

1960-2000 yılları arsında da pek çok yaşanan ve yaşama katılanların yarattığı büyük 

ya da sınırlı etkiler olmuştur. Bunlardan bazılarını etkilerinin azlığı sebebiyle 

araştırılmamış olmaları ya da gözden kaçmış ve değerini bulmamış olmaları da söz 

konusu olabilir. Yaratılan ve yaşananların içinde bulunduğu zaman diliminde her 

zaman da gerçek değerini bulmadığını ya da zaman içinde yaşayarak başka 

anlamlar da kazanabildiğini biliyoruz. Bu sebeple de 1960-2000 arasındaki bütün 

yaratımların birbirleri ile ilişkilerini ve bu güne ulaşan etkilerini bazı ana noktalar ve 

benim önemsediğim gelişmeler üzerinde ilerleyerek toparlamaya çalışıldı. 

Bu ortam iletişimin ve toplumlar, fikirler, kültürler arası aktarımın hızlanabildiği bir 

süreç olduğu için bu sürecin içindeki dilimlerde yaşananlar, dünyanın her yanından 

gelenlerle beslenmiş ve doğrusal ilişkileri olmayan oluşumlardır. Bu oluşumlar, 

sanatçıların kurduğu bir fikir birliği ya da bir mimarın söylemi ya da bir bilimsel buluş 

olabilir. 

Paul Virilio, bilinmeyen bakış açılarının, yeni sanat türleri doğurabildiğini söyler. Yeni 

bakış açılarının, bilinmeyen güzellikleri ortaya çıkarabileceğini ya da bilinen 

güzelliklere yeni bir varoluş katabileceğini ekler. "video ve live-cameralar bunların 

başlangıcı iki yeni şey olabilir. ‗Live camera‘lar yeryüzünün çeşitli noktalarına 

yerleştirilerek aynı anda her yeri / istenilen her yeri görebilmeyi sağlayacak. Böylece 

herkez görmek istediği şeyleri seçerek kendi televizyonunu yaratacak. Bu, bir 

anlamda totoliter medyanın da sonu olacak bir imge ve algı devrimi yaratabilir. Aynı 

anda bir şeyi birçok açıdan izleyebilmek..." "değişmezliği, gücü simgeleyen kent 

nautes penceremden bir kaç saniyede yok olunca hız, zaman, mekan, görecelik 

kavramları üzerinde çalışmaya başladım. Hız II. Dünya savaşında çok değişti ve 

hızla mekan bütünleşik bir kavram çifti haline geldi." (Virillo, 1986). 

II Dünya savaşı sırasında, Almanların büyük paralarla inşa ettikleri ve onlar için 

güvenin bir temsili haline gelen Majino savunma hattının, çok kolayca ve 

beklenmedik bir yerden aşılmış olması da güven duygusunun sarsılmasını getiren 

en önemli olaylardandır. 

Günümüzde çok farklı geçmişlere birikimlere ilgi alanlarına ve yaşam biçimlerine 

sahip sanatçıların yaratımlarında da büyük sınıflandırmalar yapmak olası değil. 

Zaten ortamın farklılığını ve dönemin öncesinden farkını yaratan da bu; her şeyin 

aynı anda ve istenen hızda ve istenen kişilerle beraber yaşanması, mekan ve 

zaman kavramlarının somut tanımlarından sıyrılıp birbirleri ile farklı bir ilişki 

kurmaları ve bunun bütün tasarımcılarda farklı yansımasıdır. "kimi mimarlar 
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doluluğu, kimi boşluğu inşa ederken günümüzde M. Novak, B.Tschumi gibi birtakım 

mimarlar ışık akisleriyle mekanlar kurmaya başlıyor." (Virillo, 1986). 

"T. Ando boşluğa hakimdir ve iç mekanların şiirselliği bizi daha çok etkiler. Gehry ise 

post-modern mimarların çoğu gibi (Bilboa Müzesi dışında) tüm hünerini dışta 

gösterir. Geçmişte mimarlık doğal ışığın altında beliriyordu. Endirekt ışık kavramı, 

elektrik ışığının ötesinde lıve'ın, videonun, ekranların ışığını da içeriyor. Bu çok 

önemli bir veri olmalı bugün için. Asansörler olmasaydı gökdelenler ve düşey mekan 

kavramı olmazdı, şimdi de medyaların ışık hızında ulaştırdığı imajlar, sesler, kent ve 

mimarlığı etkileyecek. Mimarlık ve kent sanallaşacak... Bir duvarın bir kenarına bir 

kamera diğer tarafına ise video yerleştirerek o duvarın diğer tarafını duvarda boşluk 

açmadan da görebiliriz. Gerçek pencere yerine sanal pencere..." (Virillo, 1986). 

1960'lı yılların sonlarında ABD'de mimarlık okullarının çoğunda eğitimin ütopyacı 

determinizm ve bir ölçüde dogmatik ve Avrupa merkezli modernizm ilkeleriyle 

belirlendiği bir dönemde eğitim gördüm. Bizi geleceği içinde holisitik bir vizyonun ve 

rasyonalizmin analiz ve sentezleriyle sürükleyen muhteşem bir enerji vardı. Hepimiz 

geleceği planlıyorduk. Odak, program, değişim, esneklik ve çevre vurgulu bir 

biçimde altyapılar üzerindeydi. Hedef, enformasyonun saf bir ifadesi olarak, jenerik 

ve nötr bir mimarlıktı. Mimarlık kolektif olarak üretilen toplumsal ağırlıklı bir sanattı. 

Özel ve kişisel olana karşı herkeste içten içe bir muhalefet vardı. Elbette bu dönem 

bir taraftan da büyük bir toplumsal ve politik aktiviteler dönemiydi." (Bouman, van 

Toor, 1994). 

"Bugünün kaotik öngörülemez ve bilinemez bir gerçeklik kavramı olduğunu 

düşünürsek, çoğulcu dünyamıza ortak değerler sistemi yerleştirmek imkansızdır. Bu 

koşullar içinde elimizde kalan sayılı barınaklardan biri, özel hayatımız. Özgünlüğün 

temeli, bu evren, insanlığın varoluşunun gözlemlenmesinde araştırılmasında verimli 

bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Hayat bizimdir, kişiseldir. Yirminci yüzyıldaki 

değişimin hızlanmasındaki artış yaşamlarımızı sürekli bir akım alanına yerleştirerek 

durumu daha da komplike bir hale sokuyor. Bugün birçok "mimarlık" daha huzurlu 

ve statik bir geçmiş nosyonu ortaya koyarak bu akışa direnmeye çalışıyor. Hangi 

ölçekte olursa olsun her tasarım girişimi aslında daha büyük bir bağlam içinde yer 

alan bir parçadır ve ancak bu çevrede anlaşılabilir." (Bouman, van Toor, 1994). 

Savaşla yıkılan kentlerin nasıl, yaşanılan kentler haline geleceği sorusu, mimarların 

modernitenin de temelini oluşturan kent tasarımlarının uygulanması için bir olanak 

oluşturdu. Kentlerin yaşamının yeniden kurulmasına yönelik kararlar her yerde aynı 

değildi. Bazi kentler savaş sonrasında yitirdikleri eski binaların ve kent karakterinin 
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ellerinde kalan bilgiler doğrultusunda re-konstrüksiyonunu gerçekleştirirken bazı 

kentler de bu yıkımın modernite düşüncesi doğrultusunda teknolojik bir yeni kent 

yaratmak için bir fırsat olduğu düşüncesiyle yeni tasarımları gerçekleştirmeye 

başlamışlardır. 

Dolayısı ile de 1960'lar modernitenin başında yer alan mimarların esas savaş 

sonrası kendilerini gösterme şansı buldukları bir zaman dilimidir, çünkü fikirleri 

büyük ölçüde savaşla kesintiye uğruyor, ayrıca savaş sonrasında varolan 

düşüncelerinin de bazı açılardan değiştiğini söyleyebiliriz. Savaş sonrasında 

değişen mekan kavramı heıdegger'in "mekanlar varoluşlarını mekandan değil 

yerden yani bulunuş koşullarından alırlar.1954" sözleri ile başka bir boyut daha 

kazanmıştır. 

Savaş sonrasının yıkılan kent imajlarının arkasından gelen önerilerin içinde neo-

futurıst imajlar içeren İngiliz Archigram grubunun tasarımları, Amerikalı Buckminister 

Fuller ve İngiliz R. Banham ile ortak yönler taşımaktaydı. Bu tasarımcılar uzay-

zamanı imajları ile ilgileniyorlardı. 

1964‘te Ron Herron'un nükleer bir yıkımın ardından evrende azametle yürüyen 

"Walking Cities" projesi savaşlardan ve yerden bağımsız yeni dirençli ve teknolojik 

kentler tasarısının yansımasıdır. Kentlerin yıkımı var olan kent kavramını da 

sorgulamalarına sebep olmuştur. Yıkılan kentlerin bir kenara bırakılması ve "mobile" 

kentlerin kurulması ve belki daha da ötesi... 

Archigram "Plug in City" 1964 projesinde olduğu gibi kendisini ekolojik ve sosyolojik 

problemlerin ele alınması gibi bir zorunluluk içinde görmüyordu. 1967'de yazılan 

"Peter Cook'un Mimarlığında Hareket ve Plan" (action and plan) adlı yazıda bir 

araziden elde edilebilecek maksimum olanakları elde etmek ve finansı da tasarımın 

yaratıcı elemanları içine dahil etmenin mimarın görevi olduğu söylenmiştir. Bu görüş 

de Archigram'ın var olan bazı tutumlara karşı sert bir eleştirel tavır içinde olduğunu 

göstermektedir. 

Sovyet Konstrüktivistlere yapılan indirgemeci oldukları eleştirisi Archigram ve Neo-

futuristler için de tekrarlandı ve tasarımlarının memelilerin ve böceklerin belli 

gruplarının yaşama işlevlerine göre belirlenmiş modüller gibi olduğu eleştirisi 

yapıldı. 

Avrupa'daki Neo-futuristlerle aynı görüşü paylaşan bir grup da Japon 

Metabolistlerdi. Kurukawa'nın "plug in city" ve Kikutake'nin "Floating City" 

tasarımları en önemli örneklerdendir. Kikutake'nin (floating city) yüzen şehir projesi 

Metabolist hareketin en ‖şiirsel" örneklerinden bir olarak kabul edilmiştir. 
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Kikutake'nin "sky house" 1958 ve Kurukawa'nın "Nagakın Bachelor Capsule Tower" 

1971, inşa edilen çok az metabolist projelerdir. 

Japon Metabolistlerin düşüşü 1970'lerde Osaka Sergisi ile oldu. Bundan sonra 

İzosaki ve Shinohara'nın içinde olduğu "Japanese New Wave‖ düşüncesi Japon 

Metabolistlere eleştirel bir yaklaşımı da içeriyordu. İsozaki 1968'de 14. Milan 

Trienali‘nde "electric labyrinth" adlı Hiroshima felaketini yansıtan multi-media 

sunuşu ile çok ilgi gördü. Burada Hollein ve Archigram ile tanışması, Archigram'ın 

"high-tech" özelliklerini ve Hollein'ın da bir çok farklı unsuru bir arada kullanma 

düşüncesini tanımasını ve yorumlamasını sağladı. 

Sergilerin ve bienallerin tasarımcıların tüm dünyada içinde yer aldıkları fikirsel 

bütünü tanıyıp yakalayıp eleştirmelerine olanak tanıması sonucu, öncesinden çok 

farklı bir dönem ve dönüşüm yaşanıyor. 

Isozaki Japonların geleneksel "space of darkness"larını tekrar kazanmalarını 

sağlamayı düşündü. Bu geleneksel illüzyonist mekana karşılık gelebilecek modern 

bir mekanı yaratmaya çalıştı. Bu tasarım düşüncesi de Japon Metabolistlerin, var 

olanla ilişki kurmayı sorgulamayan tavırlarına karşıt bir yaklaşımdı. 

Diğer New Wave Japanese mimarları Toyo İto ve Tadao Ando megalopolis 

düşüncelerini duygu yoksunu olarak değerlendirdiler. Tasarlanan tek bir yapı ile 

kentsel sistemin, bütünün ilişkisinin anlamlı bir yoruma dönüşmesinin çok zor ve 

hassas bir şey olduğunu düşünürler. Bunu deneyen, kent içinde tek evler inşa 

ederler. Toyo İto, Venturi'nin tasarımlarını populizmin yansıması olan maskeler 

olarak 1978'de eleştirmiştir. Kendisi ve İsozaki'nin düşüncesinin bundan çok farklı 

bir noktada olduğunu, bir şeyin arkasında oluşturduğu boşluğun doğasını ortaya 

çıkarmayı denediğini belirtmiştir. 

Buckminister Fuller'in joedezik kubbesi (geodesic dome) Japonya'da, İngilitere'de 

birçok tasarımcıyı etkiler ve bu etki daha farklılaşarak ve başka boyutlar kazanarak 

sürer. Bu hareketin en önemli paradigmalarından biri de Paris'te 1972-1977 Piano 

ve Rogers tarafından tasarlanan Pompidou Kültür Merkezidir. Archigram'ın 

teknolojiye ve altyapıya ilişkin düşüncelerinin izlerini taşır. Yarışma sonucu 

uygulanan bu projenin, tarihi bir kentsel çevre içinde proje alanı olarak kendisine 

sunulan alanın sadece bir kısmına kapalı mekanları yerleştirip; diğer alanı yaşayan 

bir kent meydanı olarak yorumlaması ve kapalı alanları da bu meydanın devamı 

olan mekanlar olarak tasarlaması çok özeldir. Bu yönüyle ise Archigram'ın 

düşüncelerinden öte olarak kentsel sistemle kuracağı ilişkiyi önemseyip tasarımın 

bir parçası olarak yorumlamıştır. 
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1972'de Milton Keynes "English New Town" tasarımını yapar. Irregular grid bir 

sisteme dayanan bu tasarımın bağlamsal bir özelliği yoktur. Melvin Webber'in "non-

place urban-realm" düşüncesinin etkisi ile tasarlanmış olduğu söylenen sistem bu 

düşünce doğrultusunda sistem ve düzen belirlemeyen bir sınırlar bütününe sahiptir. 

Açık uçlu bir düzen önerisi getirmiştir. 

1968'de Christo, Berlin'de Kunsthalle'ı paketler ve buna benzer monumental 

enstitüleri paketleyip sessizleştirmeyi (to-silence) dener. 

1960'larda toplu olarak üretilen yaşam birimlerinin deneyimi halkın istekleri ve 

ihtiyaçları ile mimarın değerleri arasındaki ilişkinin yok olması, bir problem olarak 

ortaya konulmuştur. Bunun sonucu olarak kullanıcı katılımını sağlamak fikri ortaya 

çıkmıştır. Birbirinin aynı bir çok modülden oluşan bloklarda bütün yaşayanların 

uyum sağlayabilmesi için esneklikler içeren tasarım düşüncesi belirdi 

Habraken ve kendi mimari araştırma kurumu (SAR), Yona Friedman'ın açık 

altyapıyı çözümleyen ve mobil olan mimari yaklaşımının bir denemesin yaptı. 

Sonunda düşük fiyatlı, çok katlı, strüktürü ön planda olan, plan organizasyonunda 

belirlenmemişlikler içeren (sabit mutfak ve banyo mekanları dışında) tasarımlarında 

yaşayan kişi kendi isteği doğrultusunda plan organizasyonu yapabilecek ve 

kullanımın son şekline kendisi karar verebilecekti. Habraken bu konutları 

endüstrileşmiş modüler elemanlarla kurdu ve araba endüstrisi çizgisine yaklaşan 

teknikler kullandı. 

Loos'un bezemenin suç olduğuna dair söylemleri, uygulamaları ve onu izleyen   

gelişmeler  yine  tüm   dünyaya ait  bir  ortamda eleştiri   aldı. Loos'un ve devamında 

gelişenlerin kültürel farklılığın yok olması ve kentsel çevre karakterinin de 

zedelenmesi anlamına geldiğini belirtenler böylece post-modernist düşüncenin de 

temelini oluşturdular. Karşı-ütopyacı (anti-utopian) contextualist düşünceyi ilk dile 

getirenler 1979'da "Collage City' ile Colin Rowe ve Fred Koetter  ve 1966'da 

"Complexıty and Contradiction in Architecture" ile Venturi olmuştur (Rowe, Koetter, 

1986), (Venturi, 1966). 

Robert Venturi banallik ve saçmalık içeren, eski klişe şeylerin, hala bizim yeni 

mimarlığımızın bağlamını oluşturacağını söylemiştir. Sınırlı bir görüşü aldığını kabul 

ettiğini; ama bütünsel, fakat hiç bir şey getirmeyen görüşlerden daha önemli 

olduğuna inandığını belirtir. Mimarlığın devrimci olduğu kadar evrimci de olması 

gerektiğini savunur. Venturi, Brown ve Izenour, Las Vegas'ın kaba kitsch 

görüntüsünü brutality'i yok etmek, örtmek için örnek bir maske olarak getirirler (Vent 

uri, v.d. 1972). Casino‘ların sınırsız, karanlık ve zamansız iç mekanını yansıtmayı 
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düşünürler iki taraflı ayna gibi... Bu mekanı şehirsel oluşuma model olarak 

yerleştirmeyi uygun görürler. Ayrıca Christo'nun sessizleştirmeye çalıştığı 

"monument"in kente yeniden kazandırılması gerektiği düşüncesiyle yeni 

monumentlerin fonksiyonlarını belirtmişlerdir: bunlar istayonlar, restaurantlar, 

alışveriş "mall'larıdır. "monument'ln yokluğunun ancak "decorated-shed‖ ile 

doldurulabilek bir boşluk olduğunu düşünürler. 

1977'de C. Jencks "The Language of Post-modern Architecture" da post-modern'i 

popülist, pluralist sanat olarak tanımlar (Jencks, 1977).  Bu populism Amerika'da 

her yıl daha da çok tırmanır. Venturı'nin "Brant House" ve H. Jahn'nın "Bank of the 

South West‖i bunun örnekleridir. Charles Moore'un New Orleansta 1979'da Piazza 

d'İtalia tasarımı bu popülist tavırın geldiği nokta açısından önemli bir örnektir. 

1981'de Moore "mimari düzenlerin İtalyanlardan olduğunu fark ettim ve biraz da 

Yunanlıların yardımı ile sonunda tasarımı bütün düzenleri içeren bir konuma 

getirdim. Biraz da sos gibi "delicatessen" düzeni ekledim." diyerek Piazza d'İtalia 

projesindeki yaklaşımını anlatır (Johnson, 1986). 

Bu sırada 1979'da California'da F. Gehry popülist eğilimlere karşıt olarak Gehry 

House'u tasarlar. Var olan popülist düşünceler, davranışlar ortak kültürün bir 

yansıması olarak giderek daha arttı ve sonunda kitsch olarak adlandırılan bir tavıra 

dönüştü. Her türlü tüketim nesnesinin yorumsuz olarak sanatın içine dahil edilmesi 

ve tasarlanan her türlü şeyin (mekandan - kutuya), sadece tüketimi açısından 

düşünülmesi sonucunda; tartışılan konular tüketimin ötesine geçemeyen reklam ve 

pazarlama konularına yöneldi. Aynılaşmaya, kişisel ,yerel , geleneksel olanın yok 

olmasına karşı olarak başlayan modernite sonrası söylem, kendisini popüler ve 

evrensel olarak aynılaşan sadece eski sembol ve biçimlerle ilgi çekmeye çalışan bir 

tavır olarak kaldı. Modernite sonrası söylemin eleştirileri kendisi için de geçerli hale 

geldi. Çünkü çoğalan iletişim teknolojileri, artan evrensel tartışma platformu zaten 

bazı şeylerin geleneklerin ötesinde ilişkiler kurmasını getiriyordu. Bir söylemin, 

yorumun gerçekleşmesi anından itibaren tüm evrende onunla ilgili etkilerin, 

tepkilerin oluşması söz konusu iken modernitenin basite indirgenmiş ve çoğalması 

kolay biçimlerinin yaygınlaşmasının sorumlusu olarak modenitenin düşünsel 

temelini sorgulamak çok anlamlı görünmüyor. Kaldi ki bunu sorgulayan tutumun 

biçimlerin tüm saflığını bozarak başka, yerlerinden bağımsız olarak başka kıtalarda 

bile inşa edilmelerini olumlu karşılaması gerçekten tümüyle kendileri ile çelişen bir 

durumdur. Çoğalma, değerini yitirerek yinelenme eleştirisi kendilerine 

yöneltilebilecek duruma gelmiştir. 



 

 

101 

Bu modernite sonrası dönemde İtalya'da Neo-rasyonalistler kenti megalopoliten 

güçlerden kurtarmak düşüncesindeydiler. Aldo Rossi, bu tasarımcılardan biri olarak, 

aydınlanmanın etkisini yansıtan rasyonalist tarihi biçimleri kullandı. Piranesi, Boulée, 

Ledoux gibi yalın formlar tasarladı. Loos'un bildirisinden sonra (1910), Rossi, en 

modern programların mimarlık için hiç de uygun olmadığı sonucuna vardı ve bu 

düşünce ve Milan mimarisi etkisi ile Gallaratese apartman bloğunu 1973 tasarladı. 

Bu bloğu, geleneksel Milan mimarisi ve tipolojisi ile mühendislik işlerinin bir bütünü 

olarak tasarladığını söyledi. Rossi, bina tipolojisi ve konstrüksiyonel biçimler olarak 

19. Yüzyıl'ın ikinci yarısını örnek aldı. Bu yaklaşım yayıldı. Ungers ve Kleihues ve bu 

yaklaşımda olan avrupalı mimarlar tipolojik transformasyona dayalı tasarımlar 

yaptılar. Ungers neo-rasyonalismin esas teorisyenlerinden ve öğreticilerinden olarak 

1982'de "eğer mimarlık tez ve antitezin birbirini diyalektik olarak etkilediği sürekli bir 

oluşum ise, ya da geçmişin geleceğe bakışta eşit ağırlıkta yer tuttuğu bir oluşum ise; 

o zaman, transformasyon, tasarımın en önemli elemanıdır. Her alanda dönüşüm, 

oluşumun esas ilkesidir (transformasyon, formasyonun)" der (Bouman, van Toorn,  

1994). 

Aldo v. Eyck ve Hertzberger, tasarımlarıyla yerin kültürel önemini vurgulayan 

mimarlardır. 1963'te Hertzberger "polyvalent" kavramı üzerine yazar ve der ki 

"madem bizler her tür insanın kendisini yansıtan tasarımlar yapamıyoruz o zaman 

onların kendilerini yansıtıp kişisel katkılarını yapmalarını sağlayacak tasarımlar 

üzerine düşünmeliyiz." Herztberger strüktüralism önerisi ile Friedman ve 

Habraken'in sophistike flexibility görüşüne karşıdır  (Hertzberger, 1963). 

Bu sırada farklı bir düşüncede olan productivist olarak değerlendirilen tasarımcıların 

ilkeleri ise: Modernite sonrası eleştirinin ürünü olan, Venturi'nin decorated-shed 

fikrine karşı olarak, dekorasyondan arındırılmış kabuk düşüncesi (undecorated-

shed), Açık ve olabildiğince esnek mekanlar, Işık, enerji, ıstıma ve vantilasyon 

sistemleri ile uyabilirliği sağlanabilen mekanlar (adabtibility), servisleri ve strüktürü 

gösteren, belli eden bütün... 

Productivist mimarlık en sade ifadeyle görsel olarak "modernist" pozisyondan ayırt 

edilemeyen büyük ölçekli bir endüstriyel tasarım olarak değerlendirilmiştir. Bu 

yaklaşımın Mies'in düşüncelerini önemseyen bir diğer uzantısında da hava ile 

destekli şişirilebilir strüktürler denenmektedir. Otto'nun, Expo 67 Alman pavyonu 

tasarımı, onun daha önceleri de kullandığı çadır strüktürünün, geliştirilmiş ve ölçek 

olarak büyük ve dikkat çekici duruma gelmiş halidir. Productivist yaklaşımda, deri'nin 

ve iskeletin tasarımın ifadesinin, vurgusunun en belirgin özelliği olduğu izlenebilir. 
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Foster'ın Sainsbury Centre for Visual Arts 1978 bu ilkelerin gözlemlenebildiği bir 

örnektir. Foster'in, büyük alanları içeren yapıları, teknolojinin ve strüktürün çok 

etkileyici bir biçimde kullanıldığı özel tasarımlardır. 

1980'de Venedik Bienali ile daha çok adı konulan post-modern yaklaşım bienalin 

"geçmişin varlığı" (presence of the past) adlı teması ile de ilişkiliydi. Hollein, Venturi, 

Krier, Kleiheus ve S. Brown tarafından tasarlanan "sırada novissima" Venedik 

Bienali'nde bu yaklaşımın başlangıcını gösteren önemli bir örnek. Post-modern 

düşünceyi, her alanda etkinlik gösterdiği için tanımlamak ve toparlamak oldukca 

güçtür. Frampton'un değerlendirmesine göre, post-modern mimarlığı tanımlamak 

için genel bir prensip söylemek gerekirse, bu, post-modern mimarlığın, stilin bilinçli 

bir yokedilişi, mimari formun yamyamca kullanılışı ve bütün geleneklerin 

özelliklerinin aşındırılması olduğudur (Frampton, 1992). 

Bazı değerlendirmelere göre post-modernizm bir "paketleme işi"ne dönüşmüş, stilin 

ve mimari formun yıkılışı olmuş; tasarım, inşa edicinin karar verdiği bir karkas 

üzerine mimarın uygun gördüğü maskın eklenmesi işine indirgenmiştir. Post-

modern tasarim ilkeleri, yansıtıcı zarflar (reflecting envelopes) ve çeşitli tarzların 

değersizleştirilmiş tarihi kılıkları ile alternatif olarak giydirilen mekanlar olarak 

değerlendirilmişlerdir. Venturi'nin, popülist şekle bürünmüş "decorated-shed‖ini, 

M.Graves 1982'de Portland binasında uygulamıştır. 

Yine P. Johnson'un AT&T binasının (1984) camdan dekoratif bir perde duvarla 

kaplanmış olduğu söylenmiştir. Hollein'in 1984'de tasarladığı seyahat acentasında 

çelik kolon üzerine giydirilmiş İyon sütunları ve Bofill'in eski sarayların anıtsallığına 

sahip toplu konut projeleri de yerinden ve anlamından bağımsız dekorasyon amaçlı, 

mecaz anlamlar ve alay içeren benzer düşüncelerin ürünüdür. 

Post-modernizmin var olması için, modern toplumların verilerinde olduğu gibi 

gelişmiş ya da gelişmekte olan terimlerin zorunluluğu yoktur. Artık, halka aydınlık 

veren, öncüler grubu, bilimsellik paradigması, sosyalizm gibi büyük söylemler 

ortadan kalkmaktadır. Post-modern toplum, homojen bir toplum yerine birbirine 

uymayan parçalardan oluşan, ayrışık bir toplumdur. Bu dönemde devletin düzeni de 

farklılaşmıştır, sermaye devletin sınırlarını aşmıştır bürokratlar yerlerini otomatlara, 

siyasetçiler yerlerini giderek daha çok şirket yöneticilerine ve ya devletin işleme 

mekanizmasından geçenlere bırakmaktadırlar. Bu dönemde, büyük siyasi 

ideolojilerin de, silinmesi veya birbirine karışması söz konusudur. 

M.Duchamp'in "ready-made"leri, H. Arp'ın kolajları, Jean Tinguely'nin kendi kendini 

yok eden makinaları sanatın yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir. Lyotard'a göre, 
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modern, doğasında post-moderni oluşturmayı getirmiştir. Yves Klein ise, bir 

tasarımın, modern olmadan önce post-modern, sonra modern, sonra da klasik 

çizgisini izlediğini belirtir. Eisenman da modernin bir sonraki evrede klasikleştiğini 

belirtmiştir. Delueze, "post-modern bize nekahat devresinde olmak gibi görünür" der 

ve gelecekte ne geçmiş ne gelecek ne de evrim kavramının kabul edileceğini 

söyler.   

"Kinetic art" değişen ışık ve devingen bir denge kavramından oluşan strüktür ve 

sistemler dizisidir.  "Groupe Nul" ve "Groupe Zero", "kinetic art" ile ilgili araştırmalar 

yapan gruplardır. 

"Pop sanat‖ın, soyut dışavurumcu yaklaşıma, gösterdiği sert tepki, yeni bir tür 

soyutlama arayışına yol açmıştır. Bunun sonucunda oluşan yaklaşım ise, post-

painterly abstraction olarak adlandırılmıştır. Bu sanatçıların ortak yanı, kendilerinden 

önceki kuşak gibi sanatsal bilgilerinin Avrupa resminden değil, soyut 

dışavurumcuların plastik önerilerinden kaynaklandığı yolundaki görüşleridir. 

Yaklaşımlarda ortak olarak; biçim altlık arasındaki hiyerarşinin kalkması, yalınlık ve 

özentisizlik, kişisel fırça izleri ve jestlerden arındırılmışlık, ön plana çıkan canlı 

renkler izlenmektedir. 

Sanatçının rolünün, hiç engellemeden, renklerin özgür enerjisinı ortaya çıkarmak 

olduğu belirtilmiştir. Bağımsız ve birinci anlatım aracı olarak renk, J.Olitski'nin 

tasarımlarında görülebilir. Onun çalışmalar için "renk alanı" terimi kullanılmıştır. 

Reinhard‘in, resmin sıfır noktası olarak görülen resimleri de, en azla yetinmeyi, bir 

düzeni ve belirliliği sergiler. 

"Minimal Sanat" az ve yalın olanla tasarlamayı öngören bir yaklaşımdır. Stella, 

1960'da gerçekleştirdiği "siyah resimler" serisi ile minimal sanatın öncülerinden biri 

olarak kabul edilmiştir. "Minimal Sanat'ta heykelin resimden çok daha büyük 

gelişmeler yarattığı görülmektedir. Sol LeWitt göre "eğer bir sanatçı, düşüncesini 

derinleştirmek isterse, keyfe ve rastlantıya bağlı kararlar olabildiğince sınırlanmalı 

beğeni ve özentiler sanatsal uygulamanın dışında tutulmalıdır." (Germaner, 1997). 

Minimalist tasarım anlayışı ve kavramsal sanat ile ilişkili olan diğer yaklaşımlar da 

"land-art" ve "earth-art'dır. "Land-art" kavramı ABD'de gelişmiş ve 1970'lerde 

Avrupa'da yayılmıştır. "land-art" çağdaş sanatın "nonart" ya da "anti-form" 

hareketleri içinde yer almaktadır. Doğrudan doğa üstünde çalışmak, toprakla ilişkili 

işler tasarlamak, anlamın içeren yaklaşımlar, genellikle Nevada ve California'nın çöl 

olan bölgelerinde uygulanmışlardır. 
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Tasarımlarında, heykel ve mimarlıkla ilgili verilerden yararlanan bu sanatçılardan 

Robert Smithson'un "spiral dalgakıran"ı, R. Morris'in "gözlemevi", Heizer'in "çift 

negatif‖i, Aycock'un "labirent"i, Holt'un "taş hücre"si en önemli örneklerdendir. 

"land-art" sözcüğü kalıcı olmayan daha doğrusu fotoğraf ya da video aracılığıyla 

tesbit edilen bir dizi yapıtı tanımlamak için de kullanılır. Doğada bırakılan izler de 

yapıt olarak ortaya konulmuştur. Oppenheim'in "toprağın mevsime ve iklime bağlı 

değişiminin kaydedilmesi" Long ve Fulton'un "manzarada bıraktıları ayak izleri", 

Christo'nun 1972'de Colorado'da vadi perdesi tasarımları, mimarlığı da etkileyen, 

önemli yankıları olan uygulamalardır. 

1960'lı yılların sonlarında, sanat dünyası, tümüyle yeni bir anlayış olan "kavramsal 

sanat"ın ortaya çıkışı ile sarsılmıştır. Kavramsal sanatın yaklaşımı, sanatın 

profesyonel sanatçının tekelinden çıktığı günümüz Batı dünyasında, insanın kendini 

ifade etme yollarının, nerelere dek uzanabileceğini göstermesi açısından ilginçtir. 

Aslında, kavramın, sanattaki yerinin önemi yeni değildir. M. Duchamp‘ta öteden beri 

var olan bir düşüncedir (Germaner, 1997). 

1965'lerden sonra çok sayıda sanatçı, yapıtın gerçekleştirilmesi üzerine değil de 

sanatın kendisi, anlamı, amacı üzerine düşüncelerini yoğunlaştırmışlardır. 1967 

yılında "paragraphs on conceptual art" ve 1969'da "sentences on conceptual art" 

adlı yazıları yayınlayan, Sol le Witt, "düşünceler sanat yapıtları olabilir, bunlar 

birbirlerine eklenir ve somutlaşırlar, maddeye dönüşürler; ancak tüm düşüncelerin 

maddeye dönüşme zorunluluğu yoktur." diyerek bu konudaki görüşünü belirtir 

(Germaner, 1997). 

1960'lı yılların sonlarında, bazı galeriler, tablo ya da heykel sergilemek yerine; sözlü, 

fotografik, matematiksel öneriler, hatta cçk çeşitli bilimlere gönderme yapan 

sistemler, sergilemişlerdir. Yapıtlarıyla, kavramlar ve analizler öneren bu sanatçılar, 

seyirciyi bunları anlamaya, çözmeye, kendi düşüncesiyle tamamlamaya çağırırlar. 

Nesnenin estetik değerini yadsıyarak, sanatın başlıca ilkelerinden birini 

sorgulamaları çok önemli bir etki yaratmıştır. 

Resmin fiziksel görünüşünü, terk etmeye karar vermiş olan ve bunu bir manifesto ile 

belirten, M. Duchamp'ın görüşü, bunlar arasında en önde gelenidir. Y. Klein'ın 

sergilediği "boş", Tinguely'nin kendini yok eden makineleri, bu ortamın oluşmasında 

payı olan tasarımlardır. 1969'da "the month" adlı bir etkinlikte 31 sanatçıdan her 

birinin ayın bir gününe rastlayan bir sayfayı tasarlamaları istenmiştir. Sanatçının 

sayfayı üç şekilde kullanması istenmiştir: adını yazabilir, adını ve projesini yazabilir, 

boş bırakabilir. 
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Akımın, kuramsal eğilim gösteren ve diğerlerinden ayrılan başlıca grubu, İngiltere ve 

New York‘ta etkin olan, "art+language" dir. Bu gruptan sanatçılar, "Art and 

Language" dergisini çıkarmaya başlarlar. Joseph Kosuth, M. Duchamp, Reinhardt, 

Johns, Stella, ve Judd'dan kendisine uzanan bir çizgide tasarımlar yapmaktadır. 

Kosuth, sanat alanını dil açısından araştırdıktan sonra, kendisini "antropoljik" diye 

adlandırdığı bir noktada gördüğünü açıklar. 1965‘te Kosuth "üç tabure" adlı yapıtını 

sergilemiştir. Bu yapıtta, gerçek bir tabure, taburenin fotoğrafı ve tabure sözcüğünün 

sözlükten alınmış tanımı bulunmaktadır. Kosuth "linguistic" alanda yaptığı 

çalışmaları tasarımlarında bu şekilde yansıtmış ve bundan sonra dilin analizi ile 

ilgilenmiştir. Bütün alanlardaki tasarımlara bakıldığında, dilbilim ile ilgili çalışmaların, 

yapısalcılık araştırmalarının, sanatçıların ve mimarların düşüncelerini etkilediğini 

aynı anda izlemek olasıdır. 

1969'da önemli etkinlikler gerçekleşir. Bern'da Seemann tarafından Kunsthalle'de 

düzenlenmiş olan bir sergi "ouand les attitudes deviennent forme" (davranışlar, 

biçlme dönüştüğünde) adını taşır. Amsterdam'da "öp losse schroven", Dusseldorf‘ta 

"prospect 69", "konzeption /conception", Paris'te "18. Paris IV 70" adli sergiler en 

önemlileridir. 

Sanatçıların kavramlarla ilgilenmesi, kavramların oluşum sürecini düşünmeyi de 

beraberinde getirmiştir. 1970'li yıllarda kömür, iç yağı, keçe, ot, süt gibi çeşitli 

malzemelerle gerçekleştirilen yapıtlarda, öncelikle yapım sürecinin ve yapıtın 

oluşumu sırasında geçirdiği evrelerin izlenmesi amaçlanmıştır. Sürecin izlenmesini 

ön planda tutan bu tasarımlar, "process-art" terimi ile ifade edilmiştir. 

Kavramsal sanatla, süreç sanatı arasındaki sınırın, bir bakıma düşünce ile yaşam 

arasındaki sınır gibi, çok yakınlaştığı ya da tümüyle ortadan kalktığı belirtilmiştir. 

Fotoğraf ve TV‘yi kullanan J. Dibbet bazı algılama olaylarında bilinç uyandırmak 

için, zamandan yaralanmaktadır. Tasarımlarından birinde plajda, kum üzerinde 

çizilmiş bir yamuk biçimi, kameranın objektifinden kare olarak gözükmektedir 

(Germaner, 1997). 

Sanatçıların aklına gelen her yeni fikrin uygulanması beraberinde onun 

tanımlanması ve adlandırılmasını da getiriyordu. Bu da doğal olarak aynı anda pek 

çok değişik yaklaşımın birbirlerinin sınırları içine de girmelerini getiriyordu. Yine bu 

uygulamalardan biri postalanmış nesne ile tanınan ya da tanınmayan birini 

şaşırtmak amacında olan "mail-art" dır. "hala yaşıyorum" yazılı telgrafın 68'den 

77'ye her gün yollanması gibi uygulamaları içeren posta sanatı, Fluxus Grubu 

sanatçılarının da izlediği bir yaklaşım olmuştur. Belki de birbirlerinin sınırlarının içine 
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de giren ve ayrımı yapılamayan, her farklı buluşun bir isimle anıldığı bu ortam sonuç 

olarak; bugünün kişisel ve anlık tasarımlarının ve eğilimlerin adlarının olmadığı 

ortamın hazırlamıştır. 

Zaman içinde değişen, dönüşen bir şeyin çağrışımını yapan süreç sanat da diğerleri 

ile tam sınırları belli olan bir ayrı eğilim değildir. Aslında bugün de bienallerde 

özellikle izlenenler bir çok anlatımın bir arada olduğu tasarımlardır. Sanatçı ve 

izleyici tasarımı bir anlamda birlikte oluşturmaktadırlar. Derrida'nın şimdiki zamanı 

olmayan uğrak tanımı bugünün tasarımlarında, her izleyenin yeniden 

anlamlandırdığı ve sonsuz okumanın yapıldığı ortamı çok iyi anlatıyor. (Bouman, 

van Toorn, 1994). 

Bugün eğilimlerin adlarının silinip, kişisel yaklaşımların, tasarımların ve düşüncelerin 

etkinlikte olduğu ortamda, her tasarımcı, kendine ait dünya görüşünü ve tasarım 

düşüncesini kendisi yazıları veya sözleri ile duyuruyor. Sanırım bütün bu 

düşüncelerin bir araya gelişi ve birlikteliği ancak bu ortamı tanımlayabilir. Bunlardan 

bazılarını burada aktarmak, belki böyle bir bütünden kesitlerin alınmasına 

yarayabilir. 

P. Virillio'nun Bilboa müzesi dışında tüm tasarımlarında dışın önemi üzerinde 

durduğunu söylediği mimar F. Gehry, kendi düşüncelerini "pluralizmin, harika 

olduğunu düşünüyorum. Bu, Amerikanca, bağımsız ifade etme. Resim ve heykelde, 

bu davranış, bizi rahatsız etmedi incitmedi, edebiyatta da incitmedi ve mimarlıkta da 

incitmeyecek. Benim algım, her zaman, dünyaya onun olduğu biçimde davranmak 

şeklinde oldu ve optimistik biçimdeydi. Onu değiştirmeye çalışmıyorum, çünkü 

yapamayacağımı biliyorum." diyerek özetler. 

Kent sınırı projesi ile tanınan mimar D. Libeskind "1950-60'larda, insanlar ideolojik 

saplantıdalar ve belli dokular için belli klişeler uyguluyorlar. Şu anda, o ilkeleri 

savunan tek bir mimar tanımıyorum. Şu anki resim çok dağınık, karıştırıcı, açık ve 

daha iyi. Daha önce yapılmış olanlardan daha iyi şeyler yapılacağına inanıyorum." 

diyerek bugünle geçmişin karşılaştırmasını yapar (Bouman, van Toorn, 1994). 

Parc de la Villette tasarımı ile bir çok tartışmayı başlatan Bernard Tschumi ise, 

"mimarlığın ilk kuralını izlemek istiyorsan, onu kır" derken kendi yaklaşımını çok iyi 

ifade eder(Bouman, van Toorn, 1994). Steven Holl, "bir bina, bir yer için dekore 

edilmiş (fashioned for site) şeyden fazlasıdır." der (Bouman, van Toorn, 1994). 

Gehry, "bütün binalara heykelsi bir obje gibi yaklaşırım, bir mekansal konteynır, 

hava ve ışıklı bir boşluk..." ifadesini kullanır (Bouman, van Toorn, 1994). 
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M. Graves ise "Bizler mimar olarak, zorluklar ve temel sorunların boyutlarından 

haberdar olmak zorundayız. İçe dönük teknik gerekliliklerin ötesine uzanan 

kompozisyona etki eden, dış görünüşler bize kolayca insan ve doğa yankılanışını 

düşündürür. Böylece, dış görünüşe ait dilin oturduğu tarihsel kökeni de görebiliriz. 

Modern mimarlık öncesinde bir çok mimar, insan ve peysaj temaları üstünde 

durarak bunları ayrıntıları ile incelemişlerdir. Binadaki doğal benzeşim ve insana ait 

benzeşimler...( örneğin insan biçiminde kolonlar) bugün de mimari anlatımlarda aynı 

metaforların kullanımı gereklidir." (Bouman, van Toorn, 1994). "Dünya şehirlerinin 

bireyselliğini, yok eden ve dayanılmaz monotonlukta bir çevre yaratan kimlerdir? 

Tükenen modern akımın en azından bu ciddi suç için bir suç ortağı 

sayılabileceğinden eminim." diyen M. Graves, çoğalan iletişimin ve etkileşimin etkili 

olduğu ortamda, fikirlerin ve tasarımların da yayılabileceği gerçeğini göz ardı ediyor. 

Kendi savunduğu ve metafor dediği alıntı maskelerin de çoğaldığı ve 

monotonlaştığını ve tarihsel biçimlerin kullanılarak bunun yapılmasının, düşünsel 

alanda daha büyük bir tehlike oluşturduğunu görmemesi, gerçekten inanılmaz 

geliyor. 

"Mimarlıkta 1960'ların ikinci yarısında başlamış olan dünya çapındaki karanlık 

dönemin, nihayet sonuna geliyoruz. Moderniteye bir karşı tez olarak temel bir 

tarihsel öneme sahip bu kaos dönemi boyunca, postmodern duyarlılık gerçek 

mimarlığın dürüst izlerinin ortadan kalktığı ve mimarların kendi arzularına göre 

kurallar yaratmasının mümkün kılındığı bir atmosfer oluşturmaya başlayan bir 

yönelim olarak hemen uluslararası bir ün kazanmıştır." diyen T. Ando postmodern 

sürecin değerlendirmesini yapmıştır  (Bouman, van Toorn, 1994). 

Daniel Libeskind şehirin bir tarihi ürün olduğunu ve tarihin içinde kaybolup, 

karışacağını, belirtir. İnsanların, şehirle bu kadar çok ilgilenip, onu hiç bitmeyecek 

bir son yer olarak görmelerine çok şaşırdığını söylemiştir. "bir insan, şehrin ötesini 

görebilmeli; başka şeyleri düşünebilmeli; şehirsiz bir gelecek mesela... Şehirler, 

kültürün kontrol merkezleri olmayacak ve kültür yerden bağımsız olacak belki de... 

(Bouman, van Toorn, 1994). 

Calatrava, "Merida İspanya'da yeni bir köprü yaptık ve bu büyük muhteşem bir 

mimari tavır oldu. Burada büyük işlevsiz bir kemer yaptım. O kadar işlevsizdi ki; 

ama hala projenin en güzel tarafının o olduğunu düşünüyorum." diyor (Bouman, van 

Toorn, 1994). 
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Tschumi'ye göre, "mekanlar, hareketlerle anlam kazanır, tıpkı hareketlerin de 

mekanlarla anlam kazandığı gibi... İkisi bağımsız olarak var olurlar ancak kesiştikleri 

zaman birbirlerini var ederler ve etkilerler." (Bouman, van Toorn, 1994). 

D. Libeskind, "Gerçek mimari çizimlerin anlaşılması daha zordur. Presentasyonun 

parçası olmayan çizimler ise daha ilginçtir çünkü henüz onlar 'yok' tur." diyor 

(Bouman, van Toorn, 1994). 

Bugün tasarımların değerlendirilmesi süreci ortamın sonucu olarak eskisinden çok 

farklıdır ve gelecekte de daha da farklılaşacaktır. Tasarlananlar, geçmişte olduğu 

gibi üzerinden yıllarca zaman geçtikten sonra değil; daha ortaya konulduğu anda 

tepkiler alır ve değerlendirilir. Peter Eisenman'ın tasarımları hakkında eleştirmen C. 

Jencks ile yaptığı söyleşi bunun iyi bir örneğidir. C. Jencks, P. Eisenman'ın House 

IV tasarımının işlevsiz oluşu ile övündüğünü söyler. Eisenman ise binanın işlevsiz 

oluşu ile övünmediğini ve bunu amaçlamadığını kendisinin sadece işlevi tema 

edinmeye karsı olduğunu belirtir. Jencks ise Eisenman'ın evin boş kalması ile ilgili 

Eisenman ise bunun bir sonuç olduğunu, amacının işlevsiz tasarım değil işlevi tema 

edinmeyen tasarım olduğunu ısrarla söyler. Bu arada Eisenman'ın eleştirmen 

tarafından nasıl yorumlanacağını direkt kendisi ile tartıştığına tanık oluruz. Bu da 

günümüzdeki ortamı anlatmak için çok anlamlı görünüyor (Jenks, 2007). 

Pop sanatını izleyen süreçte artık her yapılanın yeni isimlerle ve anlık olarak ortaya 

çıkışını izlemek mümkün. Sürekli değişen ve birbiri ile kesişen bir çok düşünce ve 

tasarımdan söz edilebilir. Savaşın yansımas olan ve düşünceyi de tasarıma katan 

bir sürecin sonucunda, tasarımın kişiye özgü karakterinin ön plana çıktığı bir ortama 

doğru gidişin başlangıcını yakalayabiliriz. Bu sanat ortamindaki önemli düşünceler 

ve tasarımlar genel olarak "happening", "eat art", "op art", "kinetiıc art" "post-

painterly abstraction", "minimalism", "land art", "earth art" "conceptual art", "process 

art", "mail art" adlarıyla ortaya konulmuştur. 

"Happening", 'sanat ve yaşam' arasında bir iletişim araştırmanın sonucu olarak 

ortaya çıkar. Kaprow, Cunningham, J. Cage ve Rauschenberg bir anlamda önemli 

tasarımları olan kişilerdir. Zen düşüncesiyle ilgilenen J. Cage "yaşamdan farklı 

olmayan ama yaşamın içinde bir eylem olan sanat" arayışı içinde olduğunu söyler 

(Germaner, 1997). J. Cage ve benzer düşünceyi paylaşanlar, tıpkı yaşamda olduğu 

gibi rastlantısal, programsız önceden tasarlanmamış eylemler gerçekleştirmişlerdir. 

1958'den başlayarak Kaprow, çalışmasına seyircilerin de katılmasını istemiştir. 

1959'da New Yorkta "18 happenıngs in 6 parts" adlı gösteride seyirciler aktör olarak 

katılmışlar ve bu olay, happening sanatının başlangıcı olmuştur. Kaprow 1971'de bir 
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sanatçının eğitimi adlı makalesinde "sanat olmayan sanattan daha fazla bir şeydir." 

diye yazmıştır (Germaner, 1997). 

Happening'den esinlenen iki eğilim: sanatçının kendi vücudunu sanat malzemesi 

olarak kullandığı "body art" ve bünyesinde küçük anlatım parçalarına da yer veren 

"action-performance"dır. 

Sanatın geleneksel değerlerini yıkmak ve bundan zevk almak anlayışın gösteren 

eğilimlerden biri de eat-artdır. "eat-art", sözcüğünün bir dil oyunu da içermesi ve 

geleneksel değerlere karşı oluşu dadacı düşünce ile ilişkilidir. Sanat yapıtının, kalıcı 

olmayan ve rastlantıya bağlı karakteri, sanatçının yaratıcılığından kaynaklanan 

gizemin ortadan kaldırır. Warhol, Beuys, Arman, Cesar badem ezmesinden 

çikolatadan ekmekten nesneler gerçekleştirmişlerdir. Bir yemek sonrasında sofrada 

kalan her şeyin masaya sağlam bir şekilde yapıştırılması ile seyirciyi tuzağa 

düşüren tuzak-tablolar tasarlanmıştır. 

Hareket yanılsaması, ışık ve optik mekanın önemsendiği bir diğer yaklaşım "op-art" 

olarak adlandırılır. Görsel etkinin, her bireyin gözünde, algılama mekanizması 

yoluyla, aynı biçimde oluşması ve yapıtın kavranması için, seyircinin, belli bir 

kültürel birikime gereksinim olmayışı, op-art'ın temel görüşünü belirtir. "op-art" 

tasarimlarinda seyircinin katılımı büyük önem taşımaktadır tasarımlar, seyircinin yer 

değiştirmesi ile hareketlenir ve aslında gözün algıladığı bir renk, bir biçim ya da 

titreşen bir ritm gerçekte yoktur ve bunlar ancak seyircinin gözünde retina 

tabakasında bir araya gelerek varlık kazanır. 

Üç boyutlu hareket tasarımı ile ilgilenenlerin oluşturduğu etkinlikler de "kinetic art" 

olarak adlandırılmıştır. Bauhaus, Rus Konstrüktivistleri, de Stijl hareketi ve daha 

yakın dönemlerden Alexander Calder ile süregelen düşünce biçimi bu hareketi 

oluşturmuştur. Kinetizmin temel malzemesi olan mekan-ışık ve zaman dinamizm 

ilkelerini ortaya koyan Schoeffer, akımın kuramcısı olarak, geleceğin tek bir şeyi 

yaşayacağını, onun da sonsuz bekleme devresi olacağını belirtir (Germaner, 1997). 

"Modernizm, içinde bulunduğu koşullarla birlikte zorunlu ve heyecanlı bir yeniden 

üretimi savunurken; post-modern zorunsuzluk ve çoğulluk bayrağını yükseltiyor" 

değerlendirmesi yapıldı. 

Neo-rasyonallst tavır, Amerika'da bağlamından uzak olduğu için pek bir etki 

yaratmadı. Amerika'da, savaş öncesi Avrupa kökenli Avant-Garde'ı canlandırma 

yönünde bir hareketlenme oldu ve bu 1980'lere doğru 'New York Five' olarak bir 

grup oluştu. Eisenman ve Hedjuk, savaş öncesi estetik pratiği ve Theo van 

Doesburg'u, diğer üç tanesi M. Graves, R. Meier ve C. Gwathmey ise Le 
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Corbusier'nin purist periyodunu baz aldılar. Bu arada, M. Graves, daha dekoratif 

bulduğu Post-Modern yaklaşım için önceki düşüncelerini terk etti. 

'New York Five' grubu otonom mimarlık düşüncesini savunuyorlardı. Bu düşüncenin 

en iyi örneklerinden biri olarak Eisenman'ın 'house vı'sı gösterilmektedir. Gwathmey 

ve Meier, purist düşüncelerine bağlı kalmışlar ve Meier'in High Museum Atlanta 

projesi, bu kararlılığın belirtisi olarak nitelendirilmiştir. 

20. Yüzyılın avant-garde düşüncesini esas alanlar, sadece 'New York Five' değildi; 

OMA (Office for Metropoliten Architecture) da bu düşünceden etkilenenler 

arasındaydı. Koolhaas ve Zenghelis'in kentsel tasarım projeleri, İvan Leonidov'un 

suprematist mimarlığından etkilenmiştir. 

1983 yılı, avant-garde için, önemlidir çünkü; Parc de la Villette kentsel tasarım 

yarışmasında Rem Koolhaas ve Bernard Tschumi açık bir şekilde yarışırlar. 1984'te 

Bernard Tschumi, dekonstrüktivist düşüncenin mimarlıktaki yansımasını ortaya 

koyan, Parc de la Villette 'i, uygulamaya başlar. Bernard Tschumi'nin, bu parkı 

tasarlarken önemsediği üç nokta var, bunlar: Eisenman'ın Cannaregio önerisi, 

Wassily Kandinsky'nin "nokta, çizgi ve düzlem" ayrımı ve son olarak da sovyet 

avant-garde film yapımcısı Kuleshov'un birbirini izlemeyen, sırasız kesme tekniğidir. 

Eisenman'in Canagerio önerisi, esas olarak, Corbusier'nin Venedik'te 

uygulanmamış olan hastahane projesinden de etkilenerek var olan kentsel sistem 

ile ilişkili bir grid sistem tasarımına dayanmaktadır. 

Parc de la Villette de, içinde bir çok farklı zamanda yapılmış farklı işlevlere sahip 

binaların olduğu, bir büyük kentsel alanın tanımlanması için tasarlanmış olan grid 

sistem ve onun kodlarından oluşmaktadır. Grid sistemin koordinatlarında, 

işlevlerinin bazılarının zamanla da belirlenebileceği mekan tasarımları (folllies) yer 

almaktadır. Grid sistem, koordinatlardaki 'follies' ve akslar bu bütünün en önemli 

izleridir. 

Dekonstrüktivist düşünce yeni toplum için yeni mimarlık yaratmak amacıyla sentez 

peşinde olan konstrüktivizm'den sonra farklı olarak anti-tez'in peşindedir. Bu 

anlamda var olan toplum ve eğilimlere karşı durma düşüncesi açısından aralarında 

önemli bir süreklilik vardır. Bazen bunun biçimsel olarak da izlenebildiğini 

söyleyebiliriz. 

Aydınlanma ile gelen akılcılık ve her şeyi açıklayan büyük sistem önerileri linguistic 

turn ile büyük bir darbe almış olur. 20. Yüzyılda bilgi kuramını etkileyen nesneden 

yola çıkan yapısalcılık, göstergebilim ve art yapısalcılık özneden yola çıkan 
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fenomenoloji ve hermenötik, etkisini mimarlık ve sanat alanlarındaki tasarımlarda da 

göstermiştir. 

Dekonstrüktivist düşüncenin esasını oluşturan Derrida 1967'de yapısalcılığa eleştiri 

olarak ortaya koyduğu artyapısalcılık ile akıl merkezli Avrupa metafiziğini yıkmayı, 

onu yok etmeyi değil de kendilerine güvenlerini sarsmayı hedeflemektedir. Derrida 

hiç bir zaman bir gösterenin bir önceki gösterilenle aynı gösterileni kullanmadığını 

söyler. Gösteren için gösterilen şimdiki zamanı olmayan bir uğrak yeridir der. Şimdiki 

zamanı olamayan uğrak, hiç bir zaman durmayan, düşünce hızıyla değişen anlamı 

ifade etmektedir. Derrida yapılan her çevirinin yeniden anlam kurmak olduğunu ve 

insanın her an çeviri yaptığını söyler. Artyapısalcı düşünce tereddüt etmeyi önemser 

ve yere sağlam basmamak, bildiklerini unutmak, kendini yeniden yeniden kurmak 

gibi fikirler öne sürer (Silverman, H. J. (ed), 1989). Derrida ve onun düşüncelerini 

paylaşanlar bir sistem önermezler ve söylediklerinin büyük anlatıya dönüşmesini de 

istemezler. Derrida'nın anlamın yapısı üzerine, değişim üzerine, sarsmak üzerine 

söyledikleri mimari düşüncede de çok önemli yansımalar yaratmıştır. 

Dekonstrüktivist olarak adlandırılan düşüncenin önemli örneklerinden bazıları da F. 

Gehry'nin kendi evi 1978, Eisenman'ın Biocenter'ı, OMA'nın apartman bloğu, Daniel 

Libeskind'in kent sınırı projesi, Koolhaas'ın dans tiyatrosu (1987) dur. 

Savaş sonrası; Rahatlama 

Üzüntünün ve yıkımın yansıması Yok 

olma var olma  

Varlık ve sağlamlık sorgusu  

İnsanın gücü 

60 Yeni üretim 

                            Yeni  yaşam,   beslenme var  olma  koşul  ve  biçimleri 

Konserve, Coca-Cola 

Var olan kentlerin yerine yürüyen, yüzen kentler 

Deneysel müzik  

70 Aya ayak basılması +   - sonsuz düşüncesi 

Dünyayı tanıma dolaşma 

Hippiler, farklı yaşam biçimi, savaşa karşı olma, 

Salt yaşam, yeni tecrübeler ve farklı kültürler 
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Yeni özgürlükler 

Batı‘nın Doğu‘yu, Doğu‘nun Batı‘yı tanıma süreci 

Dinlerin sorgusu

 Gelenek, bağlantı arayışı 

Çoğalan aynılaşmış biçimlerin eleştirisi 

Post- modern tepki 

80 Tüketim toplumu 

Artan tüketim nesnesi 

Kültürün tüketim nesnesi girdabına girmesi 

Çoğalan yerinden bağımsız, taklit, maskeler 

Kitsch 

Yozlaşma, bağlamından uzaklaşma 

Farklı olma isteği, kendine kök arayışı 1970  

 —Plastik malzemenin gelişmesi 

Politikada kapitalist sistemin egemenliği 

Soğuk savaşlar 

Bilgisayarın ilk adımları 

90 İletişimin artarak çoğalması 

Bireysel iletişimin fark edilmeden zedelenmesi 

Her şeyi aynı anda yaşayan dünya 

Yeni çok yönlü özgürlük 

Mimarlıkta, sanatta stillerin olmayışı 

Bireysel ifade 

                           Plastik    malzemelerin    mimarlıkta    büyük    ölçekte 

Kullanılması 

Metal yüzeyler 

Fiber optik kablolar 

Uzaya ait artan silgiler 

                                Micro      biyoloji,       insanın      çoğalan      ölçeklerde 
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hakimiyeti (micro ve macro) 

Bilgisayarla yönetim 

                            Bilgisayarın tasarımda kullanılması 

Bilgiden çok yönetimin önem kazanması 

İnsan yönetimi 

                               Üretimin    hafiflemesi       (   yerine   ulaşırken   gemide 

üretim) 

Yeni  para dönüşüm sistemleri  (atık malzemeleri  ile kendi 

yaşamını karşılayabilen kent) 

Çok kanallı iletişim 

E-mail yeni ortamda kimlikler 

Sanal ortam 

Sanal kavramlar ve sanal hlsler 

Avrupa'da  savaş  sonrası   tasarımlarda  savaşın  yarattığı   hüznün   ve yıkımının 

verdiği güvensizlik duygusunun yansımasını izlemek mümkün. İngiltere'de 

popsanatı üç evrede gelişir: insan iletişim araçları ilişkisi, insan çevre ilişkileri ve son 

olarak da karışıklık. 

Amerikan pop sanatı ise savaşın hüznünden ve beraberindeki yıkım, yok olma... gibi 

durumlardan uzak olduğu için arada büyük farklılıklar vardır. 

1945-1965 arasinda iki büyük olgu : 

1.   Amerikan resim okulunun ortaya çıkışı 

2.    New York'un sanatsal yaratının uluslararası merkezi oluşu. 

Savaş sonrasında Amerika'nın Avrupa'da Paris'in elinde olan sanatın merkezi olma 

özelliğini kendisine ait hale getirme çabası vardır. Paris-New York eşzamanlı üretim 

merkezleri haline gelir. New York'un böyle bir nitelik kazanmasında, bir sanat 

etkinliğini, çok büyük toplulukların aynı anda gezebilmesini ve yaşamasını 

sağlayabilecek büyüklükte müzeler ve salonlar inşa etmiş olmasının çok payı vardır. 

Çünkü aynı sırada bu büyük ölçeklerde bir müze henüz Avrupa'da yoktur. 

Amerika'nın parasal gücünü bu yönde kullanmış olması ona açık bir farklılık ve güç 

kazandırmıştır. Her türlü yeniliğin ve etkinliğin ilk yer aldığı kabul gördüğü merkez 

olan Paris ile aynı işlevi sahiplenmeye başlamıştır. Bunun ilk büyük kanıtı da her 
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zaman kıta avrupası kökenli sözcüklerin kabul gördüğü sanat dünyasında Amerika 

kökenli pop art ve op art sözcüklerinin kabul görmesidir. 

Pop art terimi modern olan, sanayiye ve toplum bilime ilişkin özellikler gösteren   

kentsel   nitelikler  taşıyan   doğaya  özgü  yeni   bir  anlamın keşfiyle ortaya çıkmış 

çağdaş gerçekçilik alanının tümünü kapsar. Pop     art     soyut     harekete     karşı     

olan     sanatçılar     tarafından başlatılmıştır. 

İngiliz pop sanatını önemli kişileri: R. Hamılton, Coleman, Allen Jones ve P. 

Caulfield dir. Amerikan pop sanatının önemli kişileri: A. Warhol, Roy Lichtenstein, J. 

Rosenquist, T. Wesselmann, C. Oldenburg, Jasper Johns, R. Rauschenberg dir. 

Amerikan popu popüler kültürün imgelerini tarafsız olarak ele alır ve tabloyu her 

türlü kişisellikten arıdırmaya özen gösterek; bunları örnek aldığı modellerin anonim 

niteliğine daha da yakınlaştırmaya çalışır. Johns resme figürü yeniden alan kişi 

olarak bilinir aynı zamanda da resmin, birkaç anlamlı, aldatıcı özelliği üzerine 

dikkatini yoğunlaştırır. 

Rauschenberg Factum l ve Factum II olarak aynı iki resim yapar ve bunlarla yaptığı 

şeyin önemli olduğunu, birincisinin görülüp geçilmesi halinde ikincisini de 

sergileyerek vurgular. 

Andy Warhol, Coca Cola şişeleri, çorap kutuları gibi gündelik nesnelerin 

yüceltilmesine yönelik bir arayış içindedir. Resimlerinde endüstriyel serigrafi 

tekniğini kullanmış ve uzman kişilerle çalışmıştır. Lichtenstein'ın tablolarının yüzeyi 

matbaacılıkta kullanılan küçük noktacıklardan oluşan bir ağla kaplanmıştır. Bunu 

yapmasının sebebi anonim etkiyi yakalamaya çalışmasıdır. Çizgi romanlardan seçip 

aldığı bir kareyi büyüterek uygular, bir anlamda popularize eder. 

Pop art sanatçılarının büyük bir kısmı aslında başka alanlarda özellikle de grafik 

tasarım , matbaa, baskı, çizgi roman tasarımı gibi alanlarda çalışan insanlardır ve 

buna bağlı olarak kendi kullandıkları özel yöntemleri resme de aktarırlar. 

Wesselmann Amerikan  kadınını,  içinde yaşadıkları  mekanları,  eşyaları 

resmederek tipik orta sınıf Amerikan beğenisini yansıtır. Rosenquist normal ve 

anormalin aynı anda gelmesini istediğini ve bunun insanlarda kısa devre 

yaptırmasını umduğunu belirtir.  Seyirciye yoğun deneysel   duyumlar   yaşatan   

tasarımlar   yapmıştır.       Üstünde   belli aralıklarla  Amerikan  günlük  yaşantısının  

yansıtıldığı   bir F III uçağı resmetmiştir. Oldenburg günlük kullanım nesnelerini konu 

alan renkli ve üç boyutlu nesneler tasarlar. 

Pop sanatının sonrasında yeni gerçekçi olarak kendilerini tanımlayan bir sanatçı     

grubu olmuştur.  Kendi düşüncelerini  "gerçeğin algılanmasında yeni yaklaşımlar" 
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olarak özetlemişlerdir. Yeni   gerçekçilik'in   tüm   etkinlikleri   en   geniş   kapsamıyla   

varoluşla ilgilidir. Dünyaya bakış açısı, karşı çıkış, gelip geçiciliğin bilinci, 

teknolojiden yararlanma, yaşanılan anı sahiplenme, günlük yaşantının şiirselliği yeni 

gerçekçi sanatçıların üzerinde durduğu konulardır. 

Bu hareketin önemli adımları: 

1958'de Yves Klein'in Paris'te "boş"u sergilemesi, 

1960'da Arman'in ayni galeride "dolu" yu sergilemesi, 

1959'da Tinguely'nln motorları dışarda makineler sergilemesi, 

1960'da Tinguely'nin "New York'a saygı" adlı yapıtını gerçekleştirmesi ve bu  anıtsal  

konstrüksiyonun  yarım   saat  sonra  uzaktan   kumanda   ile kendisi tarafından yok 

edilmesi, 

Klein'in canlı fırçalarla (insanlar) kendi bulduğu maviyle (Klein mavisi) çalışması , 

yeni bitmiş bir resmi yağmur altında dolaştırması, insan ve dünya arasındaki sürekli 

ilişkiyi vurgulamasına örneklerdir. 

İnsanın yaşadıklarının ve düşüncelerinin her türlü tasarımına yansıdığını ve mimari 

tasarımda da, resimde de bu yansımaların önemli ve okunabilir değişimler, izler 

yarattığını yukarıda yazılan genel siyasi ve sosyal tarih ilişkileriyle birlikte bakınca 

gerçekten algılayabiliyoruz. 

Bu ilişkilerle genişleyen algımızla yeni fark edilen bir çok olguya ulaşmayı 

hedeflemekteyiz. Ulaşılması olası olan bazı çıkarımların örneklemesi aşağıdaki 

satırlarda yapılmıştır. 

Örneğin, Türkiye‘nin bağımsızlık mücadelesinin gerçekten dünya tarihi içinde önemli 

bir heyecan yaratıcı olduğunu kavramak gereklidir. Le Corbusier‘nin İstanbul‘u 

ziyaretinde aslında bu toprakların Osmanlı İmparatorluğu olduğunu ardından 

parçalandığını, ancak emperyalist sömürgeci uluslara karşı herkezin göstermeye 

korktuğu cesareti gösterip savaşıp, bağımsızlığını elde ettiğini ve bunun bütün 

dünyayı hareketlendirdiğini ve dünyanın farklı yerlerinde aynı anda başlayan 

bağımsızlık arayışlarının emperyalizme toplu bir darbe vurduğunu ve bütün bu 

yaşananların düşünen sorgulayan tasarımcıların üretimlerine nasıl yansıdığını 

anlamaya çalışmak için bu ipuçlarını bir araya getirmek gerekli görünmektedir. 

Dünya bazı karmaşıklıklardan geçerken isyan eden bilinçli insan başka şeylerle 

kendini ifade etmeye ve protestosunu yürütmeye çalışıyor denilebilir. Sömürgeciliğin 

medeni insana yakışmayan bir olgu olarak entelektüel insanlar tarafından 

paylaşılması onların dünyayı yeni evrensel bir bütünlük içinde algılamaları sonucuna 
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varmıştır. Bu evrensel insan ve onun evrensel üretimi, barışı kavramları bu 

sıkıntıların içinden bakılınca çok değerli görünmektedir. Bir noktadan sonra bazı özel 

insanlar üretimin, güzel, beğenilecek, onaylanacak, yetki alacak, ödül alacak, 

yöneticilerin beğenisini kazanacak işler yapmaktan farklı bir şey olduğu fikrine 

ulaşmış görünmektedir. Bu nokta ise herşeyin birikip aynı anda her yerde patladığı 

bir durum oluşturur. 1910-39 arasındaki patlama da 55-70 arasındaki patlama da 

dünyada aynı anda çok farklı yerlerde enerjinin aynı anda patlaması gibidir. Bu 

patlamalarda yine ortak olan bir durum da her iki dilimde de yönetimler olmasa da 

halk arasında var olan sosyalist düzen arayışlarıdır.  

Dünya her ne kadar kendisini tek ve merkezi güç olarak görmüş olanların uzun süre 

hakimiyeti altında kalmış da olsa, bu merkezin insanları dünyayı ve onun 

kendilerinden farklı olarak var olabilmiş ve hiç de geride kalamamış olan algı, fikir 

üretme ve yorum gücünden etkilenmişler ve faydalanmışlardır. Son yüzyıla gelene 

dek belki de kendilerini çok özel bulan bu insanların kendilerini içinde buldukları 

değişim dalgası en başta onların içindeki entelektüelleri heyecanlandırmış ve 

harekete geçirmiştir. Değişimlerde Batı‘ya göre Doğu olarak adlandırılan bölgelerin 

etkisi çok fazla olmuştur. Japonların resim teknikleri, yüzyılın başından da önce 

grafik düzenleri afişleri tümden etkilemiş, Corbusier‘nin İstanbul ziyareti ve eski Türk 

Evi çizimleri analizleri işlerine yansımış, 1920‘li yılların entelektüel mimarlarının 

sosyal konutlar denemeleri yerleşkesi olanWiessenhof zamanın dergilerinde Arap 

şehri görüntüsü olarak karikatürize edilmiş, 1945‘ten sonra Japon Gutai grubunun 

çalışmaları tıkanmış olan Avrupa sanatçılarını hareketlendirmiş ve bu etkilenme 

ilişkisi her zaman devam etmiştir. Etraflarına çok da iyi gözle bakma şansı yokken 

bütün güç dengelerinin bozulması ile gözleri açılanlar durumu hemen kavramış ve 

kendinden farklı olanlara da değer vererek yaklaşmıştır. Aslında dünya daha büyük 

hatalar yapma yolunda ilerlerken emperyalizmin eleştirilmesi sömürgeciliğin çökmesi 

ve yokmuş gibi davranılan ulusların ortaya çıkması, tek yönde ve –izmler yolunda 

ilerleyen Batı merkezli hale getirilmiş tarihle hesaplaşılmasını sağladı. Bu tek yönde 

giden kurguyu saptıran özgürlükler arayışı mimarlık ve diğer üretimleri de doğal 

olarak çok etkiledi. Dolayısı ile de modern olarak adlandırılan mimarlık ve sanat 

üretimlerini aslında başkalaşmış bir dünyanın ortak üretimleri olarak görmek ve Batı 

etiketi altından çıkarmak gerekmektedir. 10.yüzyıldan-20.yüzyıla gelene kadar 

Batı‘da üretilmiş olan –izmler tarihinden söz edilebilir, ancak 20.yüzyılın tarihi 

sadece Batı‘ya ait olamayacak kadar farklı etkilerin altında ve Batı‘nın geçmişindeki 

heyecanlara yabancı çok farklı heyacanlar tarafından şekillendirilmiştir. Buna ek 

olarak modern olarak adlandırılan üretimler  –izm takısının ardında da kalamazlar, 
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çünkü bu Batı sınıflandırma geleneğinin bir alışkanlığıdır. Enternasyonel katkılarla 

dünya insanının üretimi olan birikime daha farklı yaklaşmak  en azından anlamaya 

başlangıç olacaktır. 

Tarih yazımlarının da sadece anlamaya ve anlatmaya yönelik olması da ne kadar 

anlamlı olmaktadır diye düşünmekteyiz. 20.yüzyılın her bakımdan gerçekten de 

öncesinden çok farklı bir noktaya ulaşmış olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ayrıca bu 

yüzyılın çok önemli bir kısmı da savaşmak ve çöken devletleri yeniden diriltmeye 

çalışmakla geçmiş olmasına rağmen, öncesinden çok farklılaşmıştır. 20.yüzyılı 

inceleme yaklaşımı olarak anlamanın da ötesine geçerek bazı kararlar vermek ve 

neler yapılsa-ya da yapılmasa- idi neler olurdu diye tartışabilmek uygun olabilirdi. 

Fransızların anlamak  bağışlamayı getirir atasözü çerçevesinde kalan bir tarih 

yazımının çok da değerli katkılar yapabilmesi beklenemez. Anlayıp hak vermek ya 

da eleştirmekten vazgeçmek  yerine sorgulayıp farklı olası yollar çizmek yüzyılı 

bilmeyenler için daha da önemli olacaktır. Anlamaktan öte değerlendirebilmek ve 

gelecek kararları  için yön verici dersler edinebilmek önemlidir. 

Esas olarak II. Dünya Savaşı‘nın I. Dünya Savaşı‘nın bitmeyen hesaplaşması 

sonucu ortaya çıktığı, I.Dünya Savaşı‘nın ise sömürgeleştirilen yerler paylaşımı 

neticesinde çıktığı söylenebilmektedir. Doğrusu iki büyük savaşın da nedenleri ne 

olursa olsun dünyanın gidişini çok boyutlu olarak değiştirdiği kesindir. Savaşlar ve 

siyasi tarihe, politik olaylara bakınca onların içinde mimarlık ve sanat tarihine ilişkin 

şeyleri bulmak, yine aynı şekilde sadece mimarlık ve üretim tarihine bakıldığında da 

onların içinde sosyal siyasi tarihi politike ve savaşları bulmak yerleştirmek güç 

görünmektedir. Bu konular hep birbirinden bağımsız kaynaklar tarafından incelenip 

toparlandıkları için olsa gerek bir arada görülmesine hiç çalışılmamış. Aslında  her 

iki tarihsel araştırma grubu da –bu ayrımı yapanlar sebebiyle gruplar halinde- 

diğerinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Var olan tarih yazımlarında bu grupların 

diğerinin desteği olmaksızın ne kadar kuru ve gerçek hayattan uzak kaldıkları 

görülmektedir. 

Bu araştırma aynı zamanda bu alanların bir araya getirilmesi konusunda da bir 

deneme niteliği taşımaktadır. Bunun sağlanması çok daha fazla destek ve araştırma 

gerektirmektedir ancak bu deneme başlangıç ve işaret etme aşamasında 

görülmelidir. 

Le Corbusier‘nin İstanbul‘u ziyareti sırasında henüz Osmanlı Devleti‘nin devam 

ettiğini ve Corbusier‘nin de tasarladıklarının sonrakilerden çok farklı olduğunu, 

henüz bir farklı bakış geliştirmediğini bilerek ve henüz dünyanın ayaklanıp 
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sarsılmadığını siyasi tarihe bakıp ilişkilendirerek daha net bir kavrayış geliştirdiğimizi 

söyleyebiliriz. Corbusier‘e ve diğer deneme yapan tasarımcılara ivme veren 

çalkalanmaların gücü onlara sıçrama yaptırmıştır. Önceden var olan bakışları 

mimarlığın kendi içindeki kavramlarla değil dünyanın heyecanı ile dönüşmüştür. Bu 

yeni heyecan ile yapılan araştırmaların, Batı‘nın sınıflandırıp kendine özel yapmayı 

seven eleştirmenleri tarafından yine özel ulaşılmaz sıradan insanın anlamadığı özel 

zevke hitap eden yeni bir –izm akımı haline sokulması gecikmemiştir. Sıradışı 

çabaların da bu anlamda –izm kaderinden kurtulamadan amaçlarına ulaşma 

yolunda yavaşlatıldıkları söylenebilir.  

1960 larda da yeni bir çalkalanma dönemi daha var. Herşeyden önemlisi olağanüstü 

bir uzay yarışı, savaş korkusu, barış arzusu, dünyanın bütünlüğü hayali vardır. 

Modern denemeleri yine –izm sınıfına sokarak tasnif etmiş olanlar post-modern 

etiketi yapıştırdıkları yeni –izmlerine atladılar. Aslında post-modern etiketi altına 

alınanlar da söylemek istedikleri bir yerlere ve doğru şekilde ulaşamadan 

paketlenmiş oldular. Sıradan ve günlük olanın peşine düşenlerin yeni arayışları da 

tekrardan –izmlerin oltasına takılmış ve kullanılmıştır. Arayış içinde olan mevcut 

durumların karşılayamadıklarından rahatsız olan mimarlar ve tasarımcılar kendi 

işleri peşinde iken, kapital ve güç sahibi insanlar da yeni Pazar yaratabilecek fikir 

peşinde olduklarından, bu öykü hep bu şekilde sürüp gidecektir. Zaten etiketler 

yapıştıktan sonra izini yok etmek de mümkün görünmediğine göre, her zaman  

olduğu gibi düşünen endişesi olanlar birşeyler yapmaya devam edecek ve kapital de 

kendi istediği yönde ve istediklerini pazarlayacaktır. Bu arada önemli olan bizim 

eğitim birikimimizi ve genç zihinleri bu sermayenin ve gücün son şeklini verdiği 

pazar görüşlerinden, etiketlerinden uzak tutabilmemizdir. Bunun için de gerçekten 

bir şeyler peşinde olan mimarların tasarımcıların, kendi yazdıklarını anlattıklarını 

eleştirilerden daha öncelikli olarak incelemek gerekebilir. Bu arada unutmamak 

gerekir ki dünya üzerinde her zaman diliminde özel çıkışlar yapan özel insanlar 

bulmak olası değil. Bu dönemlerin harekete geçirdiği özel beyinlerin, özellikler 

farkında olunması genç nesiller için önemli görünmektedir. Yine ilginç ve esas 

heyecan verici olan bugün ve gelecekte de üzerinde konuşma ihtiyacı duyulan 

üretimleri yapan kişilerin kendi zamanları içindeki yöneticiler ve güç sahipleri 

tarafından onaylanma endişesi duymadan tasarlayıp yollarına devam etmiş 

olmalarıdır. Hatta tam tersine yönetimde olanların zevkleri ve görüşleri ile çelişen 

şeyler tasarlamış olmalarıdır. Aynı anda dünyanın her yerinde bu motivasyona sahip 

insanlar aynı şekilde otoritelere karşı tavır alarak tasarlamışlardır. Karşı çıkış 

nedenleri dünyayı da çalkalayan ve belli şeyleri eleştiren ve insana farklı yaklaşmayı 
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öngören düşünceler olmasıdır. Bu düşünceler de, endişeli entelektüel insanlar için 

belli ortak noktalara vardığı için, tasarımlarında da eşzamanlı benzer açılımlar 

izlenmektedir. Bu mimarların ve adı bilinmeyenlerin en çok deneme heyecanı ile 

yaklaştıkları konular ortada gerçek sınırlayıcı sorunların olduğu durumlardır. 

Corbusier‘nin en fazla deneme motivasyonu taşıyan önerilerinden biri İstanbul 

ziyaretinin hemen ardından betonarme nötr bir sistem olarak tasarladığı Domino 

sistemidir ve zamanı için çok ileri bir denemedir. Bu her bir strüktürün yanyana 

gelerek daha farklı kullanılabilmesine ve farklı cephesinin olabilmesine izin veren 

çok etkili bir buluştur. Ikinci bir önerisi de 1925‘te Pessac konutlarıdır. Standardize  

prefabrik elemanlar kullanılarak kısa sürede inşa edilme problemleri ile uğraş 

sonucu ortaya çıkan bu deneme de çok özeldir. 

Değerlendirme; 

1900 lerin başından itibaren sıradan insan yaşamına girenler ne kadar farklıdır:  

İnsanın tarlası dışında çalışan üreten konumuna gelmesi  

İşçi sınıfının ortaya çıkması  

Betonarmenin bulunuşu 

Asansörün bulunuşu 

Cam ve çeliğin yapılarda kullanımı 

Şehir yaşamının yoğunlaşması 

1. Fabrikaların klüplerin barların restoranların sosyal tesislerin kampların iş 

merkezlerinin tiyatro salonlarının sinemanın ve sinema salonlarının 

arabaların trenlerin tramvayların kameraların telefonun aynı anda ortaya 

çıktığı bir zaman diliminin düşünülmesi bile imkansız görünürken gerçekte 

ortaya çıkmış olması ne kadar da olağanüstü bir durumdur. Böylesine bir 

patlama yoğunluğu ve öncesinden farklılaşma araçları belki de tarihte bir 

daha yaşanamayacak bir özel durumdur. Bu durumun doğal olarak yaşam 

ortamlarına da olağanüstü bir motivasyon kattığı kesin. Bu ortamın 

mimarları, sanatçıları, bilim insanları da bu özel koşulların heyecanını 

taşıyarak her konuya saldırmışlardır. Dolayısı ile de aslında bu aralıkta 

üretilenleri biçimsel olarak değerlendirmek mümkün değildir. Belki hatta bu 

aralıktaki mimarlık, sanat ve düşün alanındaki üretimlerin, tarihin onun 

dışında kalan bütün dönemlerinde var olan ve esas olan biçimsel beğeni, 

form, oran arayışlarından en uzak üretimler olduğunu da söyleyebiliriz. 

1900‘den hemen önce var olan Historisist yaklaşımlar ve 1960-70‘lerde 
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başlayan Post Modern yaklaşımların biçimle olan bağlarını, vazgeçilmez 

kurallarını, onaylanma endişelerini, tekrara sadık kalma yeminlerini 

görmezden gelip de Modernitenin üretimlerini biçimci katı asık suratlı olarak 

yargılamak tarihi ve insanları kandırmaktır. Tarihte belki de bir defalığına 

oluşmuş olan üstün bilinç durumunu da gençlerin kavramasına engel olup, 

saklamaya, saptırmaya çalışmak ve genç tasarımcıların uyanmalarına engel 

olmak için enerji sarf etmek iyi niyetli bir yaklaşım olabilir mi? 

2. Tarihte bu çok özel ilişkilerin, buluşların, olayların bir arada bulunması ile 

oluşan ―kristal‖ dönemin fark edilememesi, aksine kötülenmesi ve 

eleştirilerilmesiyle yok edilmek istenmesi çabaları umarız ileride çok büyük 

pişmanlıklara dönüşmez. İnsanlık tarihinde en özel dönüşüm noktasını, belki 

bir daha hiçbir dönemde yaşanmayacak motivasyon, üretim yoğunluğu, 

farklılaşması ve deneyselliğini göz ardı etmiş olmak, mimarlık dünyası için ne 

denli hüzünlü ve talihsiz bir eylem olmalı. Yakalanması ve özel olarak 

incelenip, sonuçlar çıkarılması gerekli, en kendine özel koşulları olan 

dönemi, yani yegane durumu yakalayamamış olmanın faturası mıdır bugün 

çevreye yansıyan. 

İnsanlık ve üretim tarihi, dolaysısı ile mimarlık tarihi açısından çok özel olan 

1910-39 yıllarını kapsayan  bu dönemi, bütün koşulları ile değerlendirmek 

yerine, onu kötülemeye çalışanların, dünya yuvarlaktır iddiası ile ortaya 

çıkanları, teori kendilerine uygun görünmediği için yargılayan insanlardan ne 

farkı olabilir? Mimarlık tarihi eleştirilerle yok edilmesi gereken üretimlerden 

oluşmaz. Mimarlık tarihi insanın yaşamının gereklerinin oluşlarının içinde 

sürdürdüğü çabanın ürünleri olarak incelenip, merak edilip araştırılmayı hak 

etmektedir. Bu üretimlerin içinde bazen hiç bir inanç olmadan sermayeye 

hizmet gayesi de olsa, yapılan işler arkalarındaki nedenlerle 

değerlendirilmelidirler. Dolayısı ile üretilenlere yaşamın, ortamın koşulları ile 

bakmak için daha farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu 

deneme, bu farklı bakışlardan biri olarak sunulmaktadır ve sonraki farklı 

yaklaşım denemelerini tetikleyebilirse daha anlamlı olabilecektir. 

3. Her zaman büyük yöneticiler, liderler, devlet adamları dünyanın tümündeki 

hareketi dengeleyen ve belirleyici rol üstlenmişlerdir. Napolyon, İskender, 

Hitler, Stalin, vb. yöneticiler dünyanın da hiç tartışmasız kaderini belirleyen 

roller oynamışlardır. Dünyanın gidişini belirleyen bu kararları alan insanlar, 

uygarlığın hangi dalların üzerinden ilerleyeceğini hangi ulusların sahneden 

silinip, hangilerinin ise geleceği şekillendiren olacaklarını belirlemişlerdir. 
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Atatürk‘ün 1938‘deki ölümünün ardından II. Dünya Savaşı‘nın çıkması bir 

tesadüften öte güç dengelerinin bozulduğu sonucuna işaret eder. 

4. Yüzyıla genel olarak bakıldığında aslında bir sürü olumsuz olayın yıkımların, 

savaşların, haksızlıkların, işgallerin, hastalıkların, yoklukların içinde nasıl bu 

kadar özel ve farklı denemeler yapıldığı, nasıl sosyal yaşamın sanat ve 

mimarlık üretiminin devam edebildiğine ve de çok verimli sonuçlar elde 

edildiğine şaşırılabilir. Ama sorunun cevabı esas olarak kendi içindedir. 

Gerçek şu ki bütün bu karmaşık ortam ve sıkıntılar, bu çıkışları yaratma itişi, 

gücü vermiş ve serüveni başlatmıştır. Savaşlarda başarılı olma, her an 

savaşa hazır olma, işgaller yaparak gücü elinde tutma, yeni yerler bulma, 

yeni kaynaklar elde etme, gücün baskısını kullanma endişesi yenilerin 

araştırılması konusunda bir başlangıç enerjisi vermiştir. Elde edilen bulgular, 

başka alanlara da yardımcı olurken, yenilgiler araştırmaları hızlandırmış, 

sonuçta yaşanan sosyal problemler de mimarlık ve yaşam alanlarındaki 

araştırma ve denemeler için hız ve motivasyon vermiştir. 

5. Bugün ise her yerde yaşanan adsız ve nedensiz savaşlar, dünyanın doğal 

dengesini bozmaya yönelik bilinçsiz talan, tüketilen enerji kaynakları, 

koruyucu tabakaların yok olması, geri dönüşsüz süreçlerin başlaması, yok   

edilemeyen atıklar, teknolojinin bilinçsiz yoğunlaşması ile oluşan radyasyon 

ve manyetik alan kirlilikleri yeni bir düşmanı  ve belirsiz gözüken bir savaşın 

içinde olduğumuzu gösteriyor. Düşman kendi yarattıklarımız ama bunun fark 

edilmesi zaman alacağa ve bu düşman yine büyük savaşlarda olduğu gibi 

büyük kayıplar yaratacağa benziyor. Dolayısı ile de yine duyarlı ve 

entelektüel insanlarda kıpırdanmalar olduğunu, araştırmalar yapıldığını, 

ekolojik mimarlık araştırmaları ve deneysel köyleri yapıldığını, somon derisi 

atıklarından giysi üretilmeye çalışıldığını benzeri pek çok çalışmayı 

duyuyoruz. Hareketlenme başladı ama her zaman olduğu gibi büyüklerin, 

yönetenlerin, iktidar ve kapital sahiplerinin olaylara ilişkin bir farkındalığı ve 

desteği yok. Zaten zorlanan insanlığın ve gerilen ortamların çıkışı olan bütün 

denemeler, iktidarlara ve kapital sahiplerine rağmen yapılmışlardır. 

6. Bilgi ile öğretim yapmanın da anlamsızlığını bu deneme ile ortaya koymak 

olasıdır. Tarihte net olarak görülmektedir ki eğitim alanların yaptıkları 

işlerden çok etrafını farkında olanların ve durumları algılayıp rahatsız olup 

karşı durmak için kendi olanaklarını kullananların ve şartları zorlayanların 

işleri önemli değişimler yaratmıştır. 
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7. Tarihi ayıklanmış, sınıflandırılmış bilgi olarak örnek gösterilecek bir dizi 

yapıdan oluşmuş gibi göstermek çok yanlış şekillenmelere sebep olacaktır. 

Yeni zihinlerin şekillendirilmeye, ve bu ayıklanmış-sınıflandırılmış bilgi 

bombardımanına tutulmaya ihtiyaçları yoktur. Bunun en büyük kanıtı da 

onlara hiç bir mesleki bilgi aktarılmadan ortaya koydukları performanstır. Bu 

deneylerin sonucu olarak da denilebilir ki yeni zihinlerin eğitiminde en gerekli 

destek motivasyon ve üretme heyecanı yaratmaktır. Bu yaratma heyecanını 

verebilmek için de stüdyo ortamına bir çok dünya, evren insanlık vb. gerçeği 

taşımak ve ortamda tartışma güveni yaratmaktır. Bir anlamda deneyimle 

gelişen yol bulma eyleminin ve zamanla oluşan başkaldırı, karşı koyma 

düşüncelerinin stüdyo ortamında simüle edilebilmesine çalışmak gereklidir. 

Bunun sağlanması için de üretim tarihinin bilgisinin ortama katılması, 

bilgilendirme ve ezbere sunma değil de tartışma ve cesaret verici 

heyecanlandırıcı deneyleri bulup ortaya çıkartma şeklinde olmalıdır. Ortama 

bu şekilde dahil olması ve mimara katkı yapması düşünülen üretim, mimarlık 

tarihi bilgisinin nasıl oluşturulacağı denemesi de bu tezin amaçlarından 

olmuştur. 

M.Ö. 1200 yılında Mısır‘ın başkenti Memphis‘in nüfusunun bir milyon olduğunu 

bilmeden, Alison-Peter Smithson‘ların deneysel banyo modülünü Kapadokya‘daki 

kayaların içine oyulmuş şehirler, odalarla yanyana görmeden, Haluk Baysal ve Melih 

Birsel‘in Türk mimarlığı‘na Sedat Hakkı Eldem‘den daha çok katkı yapmış 

olabileceğinin de bir olasılık olduğunu fark etmeden mimarlık tarihi okunması ve 

okutulmasını yeterli görmemekteyiz, bunun değişebilmesi için de daha özel bir 

farkındalık düzeyine ulaşabilmenin yolu olarak bu denemeyi sunmaktayız. 

Tarihe öğrenilip sınıflandırılıp kenara konmayı bekleyen bir birikimden çok her an 

yeni bir şeyler keşfetmek ve yeni ilişkiler kurma ve hayrete düşmek, yeni 

yapılacaklara ivme motivasyon kazandırmak için yeniden bakılacak bir sonsuzluk 

gibi yaklaşabilmek gerekliliği bu denemenin yazımı sırasında daha da güçlenen bir 

düşünce olmuştur. 

Recyle kavramının 1970 lerde var olduğunu görmek, kapitalin engeli ile karşılaşıp 

nasıl bugünlerde ancak kaldığı yerden devam edebildiğini görmek, 1970‘li yıllarda 

domus dergisine sigara ve kanser birlikteliğinin kapak konusu olarak yansıdığını 

ancak 2010 lara gelindiğinde toplu yerlerde yasaklanabildiğini düşünmek yeni 

yaklaşımlarımıza farklı bir boyut katacaktır. Kola kutusundan, şarap şişesinden ev 

denemeleri yaparak atık kullanımını deneyen insanların bu yoldaki ilerleyişleri 

desteklenseydi herhalde bugün yapılan pek çok yanlış hiç yapılmamış olabilirdi. 
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Şekil 3.3 : Mimarların özgün deneysel yaklaşımlarının yok olup kapitale ayak  

                       uydurmaları. 
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Özellikle AD dergisi 1960-70‘li yıllarda çok farklı konularda ve araştırmaya yönelik 

kışkırtıcı makaleleri ile diğer dergilerden farklı bir görev üstlenmiş görünmektedir. Bu 

çok yönlü konulu derginin bu yıllarda içerdiği kavramlardan bazıları portable laser 

unit-static matrix-pneumatic pillow-holographic environment projector-dreamcloud-

the electronic oasis dir. Bu kavramlardan o yıllarda söz edildiğini görmek çok 

heyecan verici ve motive edicidir. Bu kavramların ve ortaya çıktıkları ortamı 

bilmeyen bir mimarlık öğrencisinin gerçekten geleceğe hazırlanmış bir zihni nasıl 

olması beklenebilir. (Şekil 3.3) 

Belki de geçmişte yapılanların daha iyi değerlendirilmeleri için tarihin öğrencilerle 

deneysel olarak tartışılması işine en son üretilenlerden geriye doğru gidilerek 

bakılması gereklidir. Bu geçmişin bu gün ile ilişkisinin daha iyi ve verimli kurulmasını 

sağlayabilir. 

Bütün mimarlık tarihi yazımları içinde Manfredo Tafuri ve Francesco Dal Co‘nun 

yazmış oldukları 1976 yılında ilk kez basılmış olan Modern Architecture, mimarlık 

üretimlerinin etrafındaki sosyal ve politik hayat nasılmış, yönetimlerin tutumları 

nasılmış diye araştıran ve bunların üretimlerle ilişkisini kurmaya çalışan bir kurguya 

sahiptir. Bu açıdan diğer salt mimarlık ürününün çervesinde gelişen veya yakın 

çevresindeki sosyal ilişkileri işin içine katanlardan farklı görünmektedir.  

1500 yılı çevresinde birleşen dünyanın, yeni bir ortak tarih oluşturma yönünde 

ilerleyememiş olduğunu daha önce belirtmiştik. Dünyanın  yeni keşfedilen yerlerinin, 

Avrupa tarafından kendi sömürü alanları olarak değerlendirilmesi büyük bir kayıptır. 

Bu tarihten sonra bu sömürülecek yerler olarak görülen toprakların insanları ve 

zenginlikleri  ne yazık ki sadece Avrupa‘nın maddi kaynaklarının ve güç savaşlarının 

kaynağı olmuşlardır. 

20.yüzyılın haritalara da bakıldığında anlaşılan kurgusu, Britanya, Fransa, İspanya, 

Avusturya Macaristan, Almanya, Amerika, Rusya, Osmanlı, Japonya, Çin gibi büyük 

güçlerin hesapsız çekişmeleri ile başlayan  ve ortamdaki kıvılcımlar sonucu 

cesaretlenen küçük güçlerin ortaya çıkışı ve seslerini duyurmaları çabası ile devam 

eden bir değişimdir. Hesaplar dışında ortaya çıkan olaylar ve beklenmedik 

cesaretler, uyanışlar, birbirine güç veren başkaldırılar, zayıflıklardan faydalanan gizli 

yayılmalar, propogandalar, çekici kapitalist düzen yüzyılı hiç kimsenin kontrol 

edemediği bir yere doğru geliştirmiştir. Bu arada oluşan bağımsızlık, başkaldırı, 

emperyalizme karşı çıkma, büyük güçlere meydan okuma heyecanları üretimi de hiç 

olmadığı kadar başkalaştırmıştır. Sıradan insanın da sahip olabilme şansı, 

olanakları, umutları insanları başkalaştırmış,  
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Şekil 3.4 : İnsan bedeni, yüzeyler ve ortam ilişkisi deneyleri hep vardı. 
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hedefler oluşturmalarına neden olmuştur. Bu sebeple de sıradan insanın nasıl , 

nerede ne koşullarda yaşayacağı bu yüzyılda ilk olarak düşünme konusu haline 

gelmiştir. Çünkü kendi yerini inşa eden insandan, yerini terk edip şehre gelmiş ve 

yeni yaşam yerini kendi inşa etmesi olanağı olmayan ve yüzlerce kendisi ile aynı 

durumdaki insanla yaşayacak olan insan grubunun da bütün  bilinen sistmeleri 

değiştirdiğini düşünmek zor değil. Hatta belki de esas olarak şehir kavramının bile 

bu insan grubunun, onun yaşama ve üretme, tüketme, eğlenme, birlikte olma 

yerlerinin eklenmesi ile oluştuğunu görebiliriz.  

Ondan öncesinde bazı stiller doğrultusunda zenginler için yapılan, yöneticiler için 

yapılan ve devletin, yönetimin gücünü vurgulamaya yarayan büyük yapılardan 

oluşan ve surlarla çevrili yerler şehir olarak biliniyor. 

1800‘lü yıllardan itibaren, belki sömürgecilikte ileri gidişin önlemleri alınmış olsaydı, 

sömürgelere iç yönetim özerklikleri verilmemiş olsaydı, ya da kimse elindekinden 

fazlasını araştırmasaydı ve I.ve II.Dünya savaşları çıkmamış olsaydı, dünyanın hala 

bazı büyük güçler tarafından uyutulduğu bir sistem yaşanıyor olur muydu? 

Bağımsızlık uyanışları olmayan, işçi haklarının aranmadığı, sömürgecilik ve 

emperyalizme karşı çıkışın olmadığı bir dünya profilinde modern olarak adlandırılan 

mimarlık ve üretimler olur muydu? Dada, ortaya çıkıp yaşamak için çalışmak 

zorunda olmanın insan için acı verici bir şey olduğundan söz eder miydi? Futuristler 

çıkıp herşeye karşı olduklarını ilan edip eskiye set çekmek gerektiğini haykırırlar 

mıydı?  

Yine aynı şekilde tersini de düşünmeliyiz. Protest sanat çıkışları, Fütürist meydan 

okumalar, Dadacı eleştiriler olmasa idi, işçiler ayaklanabilir, emperyalizm eleştirisi bu 

kadar cesaretle yapılabilir miydi? 

Zaten 20.yüzyıla gelene dek sanatçılardan, bilim adamlarından hey neler oluyor, 

yanlış yaşanıyor, yanlış yapıyoruz, üretilenler, inandıklarımız çok saçma gibi çıkışlar 

olmamıştı. Bu anlamda da 20.yüzyıl insanların içlerinde biriken ve sorgulanmayı 

bekleyen şeylerin, kıvılcımlarla ortaya dökülüp saçıldığı, korkuların kalmadığı protest 

seslerin yüzyılı oldu. (Şekil 3.4) 

Bu özetin, bulgunun ışığında bu denemenin gelecek ile igili değerlendirmesi ise şu 

olabilir: 2020‘li yıllarda bu enformel girişimlerin daha da çoğalıp, dünyanın bilinçle 

kullanılması konusunda büyük ayaklanmaların olacağı ve alternatif yaşamların 

dünya üzerindeki yaklaşık 200 yıldır düzeltme denemeleri ile de olsa aynı yöne 

doğru giden alışkanlıkları değiştirip altüst etmeye başlayacağını düşünmekteyiz. 

(Şekil 3.5, 3.6) 
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Şekil 3.5 : 2000'li yılların deneylerinin öncüleri olan heyecan verici bu önerilerin   

                     tarihleri 1960-1970'le. 
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Şekil 3.6 : Nox'un H2O pavyonunun da öncüleri var belki. 

 



 

 

129 

 

 

4. YÜZYILA FARKLI BAKMAK DENEMESİ 

Yüzyıla genel olarak yaklaşıp özet bir bütün oluşturduktan sonra, esas hedeflenen 

yeni bakışları oluşturabilmek için derinlemesine araştırılan süreli yayınlar ve 

kitaplardan ayrı ayrı ve dikkati çeken noktaları vurgulanarak söz edilmesi uygun 

bulunmuştur. Kaynaklardan elde edilen ayrıntılar ve onların üzerine yapılan 

yorumlar, kaynağa ait alt bölümlerde yer almaktadır. Ayrıntılardan elde edilen 

sonuçlar, ilgili bölümün hemen yanında yer almaktadır. Tüm sonuçların toplu olarak 

algılanabilmesi için ise haritalama ve çıkarımlarda yeniden yer almasına karar 

verilmiştir. 

4.1 Kitap ve makaleler 

4.1.1 Sanat Kitabı: 500 Sanatçı 500 Sanat Eseri (Anonim, 2004) 

500 Sanatçı 500 Sanat Eseri kitabında incelenen örneklere genel olarak 

bakıldığında insan aklının ve içinden geçenlerin serbestçe dökülebildiği zamanlarda 

yaptıklarının farkı  -içinde bir deneme olduğu v.b.- anlaşılıyor. Bunların da 

herhangibir sınıflandırma ve akıma ait olmayacak kadar özgür olduğu görülüyor. 

Bu kitaptaki örneklerden ele alınanlar insan aklının ve özgür ve deneyen zihnin 

endişeli üretiminin yansıması olanlardır. Bu örneklerin bazıları hiç bilinmeyen, 

bazıları ise son yüzyıldan sözedip sınıflandırmalar ve tanımlamalar oluşturulurken 

farkında olunmayan örneklerdir. 

Bunlar bazı üretimleri bilinen kişilerin bilinmeyen üretimlerinin, bazan bilinenlerden 

daha etkili olduğunu da göstermek için seçilmiştir. Ayrıca ünü ile tarihte yer alan 

kişilerin işlerinden sınıflandırma ve tanımlamalara daha uygun düşenlerden 

olmayanları genel ilgiden uzak kalmıştır. Aslında bu kişilerin sıradışı işleri ve 

denemeleri olan bu kayıt dışı gibi görünenler belki de esas tarih, geçmiş ve gelecek 

için daha önemli olabilir. Yani sınıflandırılıp onaylanabilen gruplandırılıp 

adlandırılabilen benzerleri de olan işler aslında belki de esas olarak tarihin konusu 

olmamalı. Özel işler tarihin gerçek belirleyicisi olabilir 

Archiboldo Guiseppe‘nin  gerçeküstü yaptığı tablosu bunu ortaya koyuyor. 1573 

yılında yapılmış olan bu resim gerçeküstücülüğün Dali, Chrico v.b. ile 20. yy'da 
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ortaya çıkmış birşey olduğunu iddia etmenin olanaksız olduğunu gösteriyor. Zaten 

kitapta da benzer eğilimdeki ressamlar olarak, Dali, Magritte Koons v.b de 

gösterilmektedir. Yani 1573 yılında üretilmiş resim son yüzyıldaki tasarımcıların 

yaptıkları ile birlikte değerlendirilebilir. 

Jean Arp'ın 1930'da yapmış olduğu yapraklar ve göbekler isimli ürün damlalar 

şeklinde algılanan çok etkili bir üç boyutlu kurgu. Çok sade, özgür, basit, akılcı bir 

düzeni olan bu resmin oluşumunda aklın varlığı hissediliyor. Bu yapıt neredeyse hiç 

bilinmiyor. Bugünün organik su/damla-akış arayışlarına daha önceden ilgi duymuş 

görünüyor.  

John James Andubon Pembe Kaşıkçı adlı, kağıt üzerine oyma baskı resminde 

1835-8 yıllarında çok öncü görünen sade bir çizgi ile tasarlar. Bugünkü animasyon 

tekniklerine çok yakın sadelikte bir çizimdir. Ama konu seçimi, renk, çizgilerin 

basitliği 1835 için çağdaşlarıyla kıyaslandığında çok ileri görünüyor. Herkesin 

resimlerinde İsa, melekler venus gibi konularla ilgilendiği bir dönemde konusu 

açısından bile doğal ve farklı.  

Bu durumda belki insan zihninin tarihin her döneminde de aynı donanımda olduğunu 

söyleyebiliriz. Sadece baskılar değişkenlik göstermiştir. 

Hans Balding İnsanın Üç Yaş Dönemi ve Ölüm adlı 1539 tarihli resminde yine kendi 

aklı ve duygularını özgür bıraktığı için doğal ve gerçeküstü görünüyor. Aklın ve 

duyguların serbestçe aktarıldığı ve resmin konu sınırlaması olmadan ifade aracı gibi 

kullanılması zaten bu gerçeküstü sonucu doğuruyor. Gerçeküstü denilen şey zaten 

"gerçek"in kendisi.  

Giacomo Bella, 1913 yılında Kırlangıçların Uçuşu adlı eserinde, Sinemadaki hareket 

duygusunu aktarabilmiştir.  Braque bu hareket kavramını resim düzlemine 

aktarmaya çalışması ile biliniyor ama aslında bu örnek de çok etkili görünmesine 

rağmen tanınmıyor. Bu da değerlendirmelerin yüzeysel olabileceği fikrini akla 

getiriyor. 

Jan-Michel Basquiat'nın 1984'deki isimsiz resmi çok farklı bir bütün; birçok güncel 

kitapta ve tarih kitabında hiç adı geçmiyor. Sokakta, New York metrosunda çalışan 

grafiti grubunun üyesi olarak başladığı çalışmalarının daha çok yer alması 

yorumlamayı gerektiriyor..  

Hans bellmer, Dönen topaç 1937-39 arasındaki resim sürrealisttir. Ancak tekniği, 

renkleri, kurgusu bugünün yine çizgi film dünyasındaki kurgulara benziyor. 1956 

yılında bir müşteri bulunca satarken imzalamıştır. Hem konu hem teknik açıdan 

dönemindeki denemelerden de farklı bir denemedir ve ancak yine hiç sözü 
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edilmemiştir.  Belki bugünün çizgi dünyasının önemli isimleri bile bu öncülerinden 

haberdar olmamış olabilirler.  

George Caleb Bingham, Missouri'den aşağı İnen Kürk Tacirleri adlı ve 1945 yılında 

yaptığı resminde konu olarak yine kendi yıllarındaki din, doğa, mitoloji, aşk 

konularının dışına çıkabilmiş, gündelik hayattan sıradan bir görüntüyü resmetmiş. 

İnsanlar renkler yansımalar, kedi; hepsi, basitleştirilmiş şekilde birarada.  

Umberto Boccioni, 1912'de Boş+Işık+Çevredekiler adlı resminde mevcut anlatım 

tekniklerinin dışında özgür bir ifade kullanabilmiş. gelecekçilik akımının içinde yer 

alıyordu.  

David Bamberg, Çamur banyosu 1914 yapıtında üç boyutlu görünen yüzeyler 

tasarlamıştır. Yahudi cemaatinin kullandığı hamamı resmetmiş. Bu yüzeyler de 

sonra konstrüktivistlerin, dekonstrüktivistlerin araştırmalarında var.  

Hieronymus Bosch, Aziz Antonios'un Çektikleri  adlı 1505 resminde 3 parçadan 

oluşturması ve yine gerçeküstü öğelerden oluşan kurgusuyla zamanı için bir 

deneme yapmıştır. Dali v.b ile aynı sürreel çizgi içinde gösterilmiş bu kitapta da. 

Ayrıca günlük yaşam, yaşantının yerleri v.b. göstermesi açısından da farklı ve rahat.  

Ancak biz Sürrealizm‘I son yüzyılın içinde ortaya çıkan bir şey olarak öğrendik ve 

bunun bu durumlar aracılığıyla anlamış oluyoruz ki gerçekle ilgisi yok. 

George Catlin‘in, Flamingolara Pusu 1857 adlı resminde yine daha gündelik bir 

konuyu rahat bir anlatımla görebiliyoruz. Daha sonraki zamanlarda çizgi ifadelere 

öncü olabilecek bir deneme.  

Constantin Brancusi, Öpücük  adlı 1907 heykeli gerçekten de çok etkili, özellikle de 

1907 yılının ortamı düşünüldüğünde ileri olduğu hissediliyor.  

Marc Chagall, Kasabanın Üzerinde, adlı 1915 resminde yine kendi duygu ve 

düşüncelerini çekincesiz ve özgürce ifade edip yansıttığı için çok özel bir denemeye 

ulaşabilmiş; basit, arınmış, gerçeküstü.  

Javacheft Christo, Paris'te Pont Neut ile 1985'de çok ileri bir iş yapmıştır 

(Christo'nun da çalışmalarından çok söz edildiğini görmüyoruz).   

Salvador Dali, uyku adlı 1937 resminde Dali'nin de bütün düşüncelerini serbest 

bırakıp tüm duygularını da doğal olarak ifade etmeye çalıştığını düşündürtüyor.  

Sürreel aslında hep var. Dali de kendini rahat bırakıp sürreal ya da real olanlardan 

biri.  Bakılınca ne kadar da cesur, rahat olduğu görünüyor.  
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 Aslında serbest bırakılan düşüncelerin yönlendirdiği resim sürreal resimdir 

diyebiliriz; bir başka akıma tepki v.b. sebeplerle ortaya çıkmamıştır. 

Staurt Davis 4 nolu Yumurta Çırpıcısı, adlı 1928 resmi, bilinmeyen bir resim. Yine 

kendi yılları içinde önemli bir deneme olarak görülebilir. renk kullanımı, figürler, 

Braque, Picasso ile birlikte gibi gösterilse de daha özgür görünüyor. Bugün yapılan 

kolajlara, bilgisayar ortamındaki araştırmalara daha yakın... 

Kees van Dongen‘in, Dolly'nin Portresi adlı 1911 resmi de önemli görünüyor. En 

azından renkleri çok iyi kullanması v.b yönlerinden Van Gogh, Gaugin Matisse 

v.b.ye yakın. Ancak yine adı hiç bilinmiyor.  

Arthur Dove, Ay ve Ben adlı 1937 resminde renkleri ve çizgileri gerçekten çok iyi bir 

şekilde kullanıyor. Yine özgür, doğal; ve zoraki bir araştırma içine girmiş gibi de 

görünmüyor. Ama hiç bir yerde rasladığımız bir görüntü olamaz. (s139) Dove 

sınıflandırılabilir öçlütlerle hareket etmediği ya da bir grubun içinde yer almadığı için 

tanınmış isim olamamış. 

Lyonel Feininger, Yelkenliler adlı 1929 resmi, konusu, dinamikliğ, renkleri çizgileri 

kullanışı açılarından deneme olarak görünüyor. Kübizm ile belki ilişkili bulunabilir 

ancak ona saplanıp kalmamış olduğu söylenebilir.   

Caspar David Friedrich‘in , Umudun Enkazı adlı 1824 resminde yine konu olarak ileri 

bir durumla karşılaşıyoruz. Konusu batmış gemi, kutup araştırması v.b.. Ayrıca 

buzların kırılmış durumu da çok etkili formlar oluşturuyor. Ressamın bunları 

kaydetmek ve yeniden yorumlamak isteği duyması önemli bir gösterge. Yine bu 

yıllardaki resimlerin genel konularına bakılırsa, ressamın deneme niteliğinde bir iş 

ürettiği anlaşılabilir.  

Naum Gabo‘nun, Uzayda Çizgisel Kompozisyon No. 2 1957-58 çalışması 1949 

yılında New York'da Esso binası için tasarlanan ama gerçekleştirilmeyen 8 metre 

yüksekliğindeki  bir yapıtın parçası olan ve. iplerle oluşturulmuş olan konstrüksiyon 

çok ilginçtir. Bugün ancak dijital teknolojinin yardımıyla yapılmaya çalışılan 

denemelerin öncüsü sayılabilir. Karmaşık, akışkan, sürekli yüzeylerin ilk maket 

denemelerinin 1950‘li yıllarda yapılmış olduğu bilgisine, yorumuna hiçbir yerde 

raslamıyoruz. 

Henri Brezenska Gautier, Kırmızı Taş dansçı, 1914 heykeli de yine farklı, rahat, 

özgür ifade denemesi gibi görünüyor  (Bu konuda tam yorum yapabilmek için aynı 

yılda Bracusi, Picasso v.blerinin ne ürün verdiklerine de bakmak gerek). Bu ismin de 

çok konuşulması gerekirken bilinmiyor olması doğru görünmüyor. bilinmesi 

gerekirken bilinmiyor olması tuhaf. Zaten tarih yazımlarında sanırım şöyle bir tutum 
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var ki o da herşeyin tartılması, üretilenlerin ortaya serilmesi kaygısının önüne set 

çekiyor. O da şu: Bu üretilenler nasıl ve ne şekilde art arda gelip bütün tarihi 

açıklıyor, anlaşılabilir hale getiriyor. Bu sebepledir ki yine sanatçıların kend ilerine 

özel kitaplara bakmadıkça tarihteki yer alışlarına sebep ürünlerin dışında ne 

değişiklikler geçirdiklerini kendi dönüşüm ve saptamalarını göremiyoruz. Onlardan 

tarih bozyapında istenen bir parça var, eksik, onu tamamladıklarında yerlerini 

aldıklarında işleri bitmiş oluyor.  

Fakat tezin amacı onları kendi görüşüne kalıbına uydurarak belli bir yerde kullanmak 

değil onların bireysel denemeler olarak serbestçe ortamda bilinçlerde dolaşmasını 

sağlamak buna değer olan herşeyi göstermek sansürlememektir. 

G. Romano‘nun , devler salonu adlı 1527 tarihli resminde Olympos dağı Tanrılar, 

dünya, kaos durumu işlenmiştir. Resimde gerçeküstü görüntüler deformasyonlar var. 

Taşlarla, insanların vücutlarının birbirine karışması çok etkili bir anlatım 

denemesi.Dolayısıyla hem konusu hem de anlatım biçimi ile bu resmin de deneme 

olmak niteliğini taşıdığını görebiliriz.  

El Greco‘nun Kont Orgor'ın Gömülmesi 1596 tarihli resminde yine sürreal şeyler 

görüyoruz. Bu resimde çok etkili bir kurgu var yine, çünkü rahat, kuralsız bir anlatım 

var. Boşluk kavramı çok iyi hissediliyor. Birlikte olduğu dönemdeki resimlere bakmak 

değerini anlamak açısından gerekli.  Kitapta Michelangelo ile aynı tarza ait 

gösterilmiş, bu ne kadar doğru acaba? Kullandığı renkler, canlılık ve çizgiler bunun 

çok da doğru olmadığını düşündürtüyor.  

Paul Gauguin‘in, Çiçekli Kadını (1891) belki ressamı en iyi anlatan resmi olmayabilir 

ama 1890'lı yıllarda dünyanın üretim ortamında atak yapmış görünüyorlar. Onlar da 

ekspresyonizm, empresyonizm gibi ard arda özgürleşme çabalarının içinde deneme 

yapanlardan. "yapay ve geleneksel olan herşeyden kaçtım. Burada gerçeği buldum, 

doğayla bir oldum."  Gibi sözler Gauguin‘in Tahiti'ye yerleşmesinin ardından 

düşündüklerinin ifadesidir. Bu sözlerde yapay ve gelenekseli birarada tutması 

tesadüf değil, geleneksel olan gerçekten yapaylaşmıştı. Zaten gelenek adı altında 

bazı şeylerin, öğrenilerek, aktarılarak tekrarlanması yapayın ta kendisi değil midir?   

James Ensor‘un, Asılmış Bir adamın Bedeni İçin Kavga Eden İskeletler, 1891 adlı 

tablosu anlatım olarak da konu olarak da çok etkili bir deneme sayılabilir. 

Anlatım olarak da konu olarak da çok etkili bir deneme. Bundan da hiç sözedildiğini 

görmediğimizi söyleyebiliriz. Bu resim Dali'den daha önce sürreal olmayı başarmış 

ve ayrıca tekniği de dışavurumcu, rahat, olarak değerlendirilebilir   
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Max Ernst, Orman 1927. Bu da teknik olarak, konu olarak ve ifade  biçimi olarak   

farklı, yani deneme sayılabilir bir çalışmadır. Bu resim de sonraki dijital teknoloji ile 

elde edilen animasyon kurguları için öncü nitelikte. görünüyor. Renk ve doku 

kullanımı çok cesur olduğu için  bir şey denediği fark ediliyor. 

George Grosz‘un , Berlin'den Sokak Görünümü, adlı (1930) resminde yine gündelik 

yaşamı konu seçmesi, anlatımındaki kişisellik, çizgisel ifade, karikatüre benzer 

çizgisel yalınlık, güç, akıl ve duyguların serbest bırakıldığını göstermektedir. Yine 

bilinmeyen bir tasarımcı ve onun önemli deneme sayılabilecek işi ile karşı 

karşıyayız. Bu da tarihte yer alıp soru işareti uyandıracak nitelikte sayılabilir.   

Childe Hossan‘ın , Çiçekli Oda adlı 1894 resmi Van Gogh ile benzer özellikler 

taşıyor. Aynı zamanda Monet ile de. Ancak biz bu ressam ve resme pek 

rastlayamıyoruz  Bunun sebebi acaba li aynı ifade tarzını kullananlar içinde sadece 

birinin, ikisinin örneklenmesinin yeterli görülmesi olabilir mi. Aslında her üretilenin bir 

anlatımı, karakteri olduğunu düşünmek gerek. Üretimleri dönemlere ayırıp ki bu da 

çoğunlukla evrimsel dönemler, örneklerini vermek, kanıtlamak, kenara koymak 

yeterli mi tarihin incelenmesi açısından. Sınıflandırmalara örnek olacaklar 

dışındakilerden hiç bir katkı olmayacağını düşünmek üretilenlere ve birikime ne 

kadar etik bir yaklaşım şekli olabilir ki. Ama ne yazık ki bu şekilde düşünen ve 

davrananlar ortama hakim. Düzen esas olarak yeni gelenlere kendi üretimlerini 

yaptırmak değil onlara yapılmış olanları örnek göstermek ise birkaç benimsenmiş 

örnek yeterli görülüyor. Buna ise akademya mantığı denilebilir ki geçerliliği 

tartışmalıdır.. 

Raul Hausman, Sanat Eleştirmeni adlı 1919-20 fotomontajı ile önemli bir deneme 

yapmıştır. Kolaj tekniğini de bulduğuna inanılan Hausman‘ın daha çok bilinmesi 

konuşulması gerekli görünmektedir.. 

Edward Hicks‘in , Barışçı Krallık adlı (1833) resminde Amerikan hayatının yerlilerle, 

doğa ile barışını işleyen rüyaya benzer rahat bir anlatım vardır. Bu resim içeriğinde 

sadece nakletme değil de yorum da olduğu için önemli görünüyor. Ayrıca yine 

anlatım, sürreal olarak nitelendirilebilir..  

Ando Hiroşige‘nin, Ay Işığı, Nakakubo, (1840) adlı  kağıt üzerine çok renkli ağaç 

baskı tekniği ile yaptığı resimde anlatımı çok basit, yazılarla birlikte grafik bir 

düzenleme gibidir. Gündelik yaşamın bir anının anlatıldığı resim  Batı resmindeki, 

ağır, donuk ve konu olarak da sınırlı şeylerin dışında bir örnek anlatımı olan resim 

olarak da çok net. Ressam Monet'yi etkilemiş. ve  Monet onun çok sayıda baskısını 

toplamıştır. Özellikle İzlenimciler Hiroşige'nin taze yaklaşımından çok etkilenmiştir. 
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Ancak kimse Hiroşige‘nin 1640‘da bu teknik ve anlatım biçimine nasıl vardığını 

araştırmamıştır. Bazı kaynaklarda izlenimcilerin etkilendiği kaynak olarak söz edilse 

de resimleri incelenmemiş yayınlara alınmamıştır. 

Ferdinand Hodler‘in , Thun Gölü, 1905 resmi de , rahat, basit anlatım konusu ile yine 

özel görünüyor. Hodler da bilinmeyen bir kiş ama Van Gogh‘u, Gauguin'i biliyoruz 

da, neden onu bilmiyoruz acaba diye düşündürüyor.?  

Katsuşika Hokusai‘nin , Açık Havada Fuji Dağı adlı 1823-29 resmi yine çok net, 

çizgisel, ve anlatımı ile konusu ile çok önemli görünüyor. Resimde yazı kullanımı var 

ve grafik olarak çok etkili, renkler, düzen basitlik yine bir deneme olarak nitelenebilir. 

Kağıt üzerine çok renkli ağaç baskı tekniği ile yapılmış. Belki tekniğin de çok önemli 

bir etkisi olabilir yapılanların niteliğinde. Hukusai sonra bilinçli olarak ağır kitap 

süsleme v.b işleri bırakıp buna yöneliyor.  

Alexey von Jawlinsky‘nin , Sıcak Çikolatası, (1910) Van gogh, Gauguin v.b. daha 

ünlü ressamların üretimlerine benzer, ancak çok özel bir deneme denilebilir. Fakat 

daha önce de sözünü ettiğimiz gibi tarihin yazılması için gereken birkaç tane örnek 

dışında üretilenlerin tek tek birey olarak önemi olmadığı için olsa gerek ressamın adı 

hemen hiç duyulmamıştır.  

Alkin Joves‘ın , Erkek Kadın adlı 1963 tarihli resminde kadın erkek üzerine sürekli 

düşünüp ürün veren bir ressam olduğu görülüyor. Ressamın konuları, tekniği, ve 

heykelleri de çok etkili. Onun da adının duyulamamasının sebebi herhalde 

herhangibir sınıflamaya girebilen bir ürün vermemiş olması olabilir. Ancak özel 

yerlerde adı var; tek tek sanatçılarla ilgilenenler tarafından hakkında yazıldı.  

Frida Kahlo‘nun , (1938) tarihli resminde sürreal şeyler görmekteyiz. Kahlo kendisi 

ve dünya gerçekleri ile o kadar yoğun ki, tanrı, melekler vb. suni konularla ve yapay 

düzenlemelerle uğraşamayacak kadar kafası dolu, yani yine sürreal real. Bundan da 

görünen o ki aslında reel şeyler sürrealin ta kendisi, yapay şeyler ise bunların 

dışında kalan zorlama ve öğretilen bilgiler. Kahlo‘dan da Dali, Chrico varken ve onlar 

Sürreal grubu temsil ederken gerekli görülüp de bahsedilmemekte, bazı özel 

yerlerde adı geçmektedir. 

Ludvig Ernst Kirchner‘in, Sanatçı ve Modeli, 1910, yine Van Gogh, Munch benzeri 

yenilikçi ve  deneme yapan bir üretimdir fakat çok söz edilmiyor. Kirchner, Die 

Brücke (köprü) adlı gruba üyedir Grup geçmişle gelecek arasında bağ kurmaya 

çalışan bir oluşum olarak bugünün üretiminin yüzünün geleceğe dönük ve araştırıcı 

olması gereğini vurguluyor.  
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Şekil 4.1 : Munch'un çok popüler olmayan tasarımı, Klimt'in öncüsü olabilir mi? 
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Yves Klein‘in , 1KB79 adlı 1959 resmi sadece mavi bir yüzeyden oluşmaktadır., 

Kendi bulduğu bu mavi renk çok özel çünkü o özgürlüğü, tinselliği kendine özgü bir 

şekilde temsil ettiğini düşünmektedir. Renk bulmak, denemek araştırmak ve onu 

bilimsel bir araştırma gibi ve sanatın orta yerine cesaretle bırakmak çok güçlü ve 

üzerinde durulması gereken bir nokta. 

Gustav Klimt‘in , Öpücük adlı 1907-8 adlı resmi çok etkili ve öncü çünkü kolajlardan 

oluşur gibi yapılmış: Aslında kolaj değil, ancak yaklaşımı onu haber veriyor.  

Figürlerin çerçeveleri resmin üzerinde sanki başka yüzeyler oluşturuyor, ayrıca 

inanılmaz bir renk denemesi de var. Bu üretim de tarihte yerini bulamamış 

görünüyor, çünkü evrimsel sınıflandırmalara uymamaktadır.  

Klimt‘in 1898_tarihli fish blood adlı resminin ve daha sonraki üretimlerinin 

çizgilerinde ve genel havasında, Edward Munch‘un 1834-5 tarihli Madonna ve diğer 

resimlerinin özgür ve duygulu çizgilerinin etkisi var gibi görünmektedir. Resmin içine 

hareket duygusunun ilk olarak Duchamp‘ın 1912 tarihli merdivenden koşan çıplak 

isimli resmi ile katılma çabalarının başladığı söylense de yine 1912‘de 

Balla‘nın_balkonda koşan kız isimli resmi vardır. Gerçekte de hareket duygusunu 

sadece bir insanın hareketi olarak değil de doğanın ve çevrenin hareketi ya da 

başka türlü hareketler ve dalgalanmalar olarak ele alabilirsek, Van Gogh‘un, 

Munch‘un bunu çok daha erken denediğini görebiliriz. Kolaj konusu da yine karışık 

bir konu gibi görünmektedir. Kolaj da esasen parçaların üst üste yapıştırılması 

olarak değil de yan yana farklı dokuların getirilerek görüntülerin oluşturulmasına 

dayanan bir teknik olarak algılanabilse ilk örneklerini 1910‘lu yıllarda değil, 1800‘lü 

yıllar Japon resimlerinde, sonra onu izleyen Secession‘da ve Klimt‘in resimlerinde 

bulabiliriz. (Şekil 4.1, 4.2, 4.3) 

Jeff Koons‘un, yaptığı Yavru Köpek 1992, (çiçek açan bitkiler, çelik, ahşap ve 

topraktan) 11,5 metrelik bir heykeldir ve Almanya'da Arolsen malikhanesinin 

bahçesine aittir. Tasarımcının kalkıştığı iş, amacı açısından, Christo, Duchamp 

gibilerin işlerinin benzeridir. Bu üretim de bizim için  düşünen sorgulayan eleştiren 

insanın için eylem alanının ve malzemesinin hiç tükenmediğini, sonsuz olduğunu 

gösteriyor.  

Peter Canyon‘ın , Uçup Git adlı 1961 işinde de dışavurumculukla yani aklın ve 

tekniğin özgür bırakılmasıyla herşeyin deneme olarak anlam kazandığı ve birilerini 

düşündürdüğü görülebiliyor. Uçarak kent manzaralarına baktığını ve yeniden 

yorumladığını söylüyorlar. (s 264). Yine Canyon‘un da tüm işler bütününe nasıl bir  
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Şekil 4.2 : Munch'un çizgilerinin öncüleri var mı? 
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Şekil 4.3 : Secession farklı denemeler için başlangıç olurken, Doğu 100 yıl belki de  

                  daha fazladır farkında, deneyler yapıyor. 
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katkı yaptığından hiç söz edildiğine raslanmıyor. 60‘ların heyecanlı ortamında onu 

farklı bir düzleme iletebilmiş görünmektedir. 

Wynyndham Lewis, Bombalanmış Batarya, 1919. Bu da bilinmeyen bir ressam 

olarak bilinen Braque, Picasso gibi ressamlara benzer olarak, gösterilmiş ama 

aslında zorlama olmadan bir savaş anını anlatan ve konusu açısından da doğal olan 

bu resim çok etkili görünmektedir. İnsan figürleri ve topoğrafya da ilginç anlatılmıştır.  

Sol le Witt‘in , Açık Geometrik Strüktür IV‘ü  1990 tarihlidir, Corbusier'nin ise çok 

daha önce "fill" olarak yaptığı bir örnek maket var. Bu ise  bugün çok sözedilen 

çoğaltmanın elle tutulur örneği olarak ilginç; bir küpten binlerceye giden strüktür 

denemesi...  

Pietro Longhi‘nin , Venedik‘te Bir Gergedanın Sergilenişi, adlı 1751 resminde de çok 

erken bir tarih olmasına rağmen anlatımında bir özgürlük ve konu da bir rahatlık 

görülmektedir. Kendisinden gelen birşey olduğu, zihniyle yoğrulmuş birşeylerin izini 

sürdüğü, denediği belli olmaktadır.  

Man Ray , Yarın adlı işinde  (1932), fotoğrafın tanıdığı sınırlar içinde kalmayıp onun 

da nasıl daha etkin ve farklı kullanılabileceğini sorgulayarak deniyor. Dadacılarla 

birlikte çalışıyor. İnsanları kızdırmak amacında olan Dadacılar diye yorumlanıyorlar 

heryerde ama bu doğru değil ya da belki farklı tarafından bakılmalı. Dadacıların 

kızdırmak için değil insanı alışılmış şeylerin dışında şeyleri araştırıp, onların  

peşinde koşturmak ve bu yolla insanları da düşündürmek istediklerini görmekteyiz. 

Man Ray 20'lerde yerleştiği Paris'te gerçeküstücü filmler yaptı. Bunlar bugün için bile 

konuşulması, görülmesi gerekli ancak hiç bilinmeyen işlerdir. (Şekil 4.4) 

Kazimir Maleviç‘in, (Süprematizm 1915), tamamen farklı geometrilerle uğraşmış 

deneme yapmaya çalışmış ancak bunun içinde de kendini zorlayıp bir takım kurallar 

yaratmış olduğunu  ve kendini serbest bırakamadığını görebiliyoruz. Ozgür akıl ve 

teknik ile gerçek ihtiyaç durumunun deneme için şart olduğu görülüyor. Deneme 

gerçekleşince de etki alanı inanılmaz geniş olmaktadır Maleviç'in daha prokovokatif 

özel denemeleri de var.  

John Martin‘in , Kıyamet Günü, 1853, tablosunun dev boyutlu olması, ele aldığı konu 

etkileyici bir düş gücünün ürünü görünüyor. Kendi düşünce ve düşlerini serbest 

bırakmış  ve bunun etkili sonucunu almış. anlatım tekniği olarak da var olan 

dönemsel şeylerden farklılaşmaya çalışmış gibidir. 

1800‘lü ya da daha önceki yıllardan itibaren insanların zihnini kurcalayan heyecan 

duydukları şeylerin denemesine giriştiklerini görüyoruz. 
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Şekil 4.4 : M. Ray'in fotoğrafla deneyleri Klimt'in kolaj deneylerinden etkilenmiş  
  midir? Hepsi de 2000'li yıllar için bile motive edici,öncüdür. 
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Paula Modersohn-Becker‘in, Başlı Kadın ile Cam Şişe (1907) adlı çalışmasında  

konu, anlatım, renkler v.b. olarak özgür olduğu için çok etkili bir bütün ortaya 

çıkmıştır. 

İlginç olan bir durum Van Gogh, Gauguin, Matisse, Moderson...1900-1909-1910 

civarında ürün verenler çok benzer gibi gösterilse de benzer olan yanları özgürlükleri 

ve özgünlükleridir.  Yani birbirlerinin benzeri olmaya çalışma zorlaması yoktur. Ama 

sonraki bir gruba ait olanlarda, modern adı altındakilerde daha çok zorlama var 

benzerleri var; Maleviç... 

Laszlo Moholy-Nagy‘nin CHX 1939 adlı resmi gerçekten farklı bir dünya yaratma 

denemesidir. Bu noktaya gelmesinde belki başka denemelerinden elde ettiği 

deneyimler etkili olmuştur. Maleviç'inkilerde rastladığımız zorlama bunda yok ve 

hatta dijital ortamda yakalanabilen 3D modifikasyonlar ve uzay var… 

Piet Mondrian‘ın Kompozisyon adlı 1929 ürünü çok ilginç olabilir Maleviç‘in bazı 

üretimleri gibi zorlama görünmüyor. Yanyana getirilmeli. Belki farklı zamanlarda 

yapılmış farklı medyalarla oluşturulmuş yorumlar yanyana getirilip etkilerine 

bakılabilir. Bu da mimarlık ve sanat tarihi açısından çok önemlidir. Serbest 

kompozisyonlar biraz tehlikeli mi diye düşünülebilir çünkü konu, gereklilik olmadan 

kompozisyon arayışına (kurallara bağlı) sürükliyebilmektedir. Mondrian'ınki serbest 

kompozisyonlardı ama asıl araştırdığı insan dünya denge ilişkisi ağaç dalları v.b. 

var. Bu sebeple farklı. New York gridi var. Konuları var yani ciddi.  

Alphonse Muche‘un , La Trappistine‘si (1897), kağıt üzerine taş baskı. Art Nouveau 

etkisinde gibi. Art Nouveau afişler grafik tasarım olarak ortaya çıkıp resmi de 

etkilemeye başlıyor. Art Nouveau'nun da temelinde Japon, Çin ressamları var mı? 

çünkü onlar taş baskı tekniği ve çizgisel ifadeleri kullanıyor Batı'dan çok önce ayrıca  

çiçekler, dallar, yapraklar da sanki onlardan gibi. Bu zaten biryerlerde yazıyordur. 

ancak Batı'nın netleşmek ihtiyacı duyduğu her zaman  Doğu'nun işlerine başvurması 

da ilginç. Doğu dine ve hurafelere gömülü olmadığı için mi acaba  Batı kadar. 

Edward Munch, Madonna‘sında, (1894) son derecede cesur  ve özgündür. Munch 

geleneksel tarzda başlayıp Gauguin ve Van Gogh'a ilgi duymuş  bunun üzerine 

konuları ve tekniği özgürce kullanmıştır.. (s 331) Kendini aklı ile denetleyip ne 

yapıyorum, ne yapmalıyım, denemeliyim çizgisine gelebilmiş olması çok iyi bir örnek 

süreçtir. 

Georgia O'Keeffe‘nin , Işıyan Binası, (1927) ki ilk defa görüyoruz çok etkili, Bu 

Metropolis filmi ile aynı sene ortaya konan üretim çok ilginç ve öncü görünen bir 

teknikle ifade edilmiştir. Konusu zamanı için çok ilginç ve belki filmi yapanlarla ilişkili 
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olabilir. İfadesi de çok başarılı. Çünkü daha önce ve hatta sonra da bu netlikte bir 

ifade belki de hiç yok. Ama bu işin adını duymamış olmak ve görmemiş olmak nasıl 

açıklanabilirnasıl açıklanabilir Tarih kitaplarında araştırılan şeyler her zaman tek 

üretim biçimine yönelik, Metropolis, Man With a Movie camera, Berlin Symphony 

v.b. şeyleri görmek mümkün olmuyor. 

Farklı medyalarda üretilmiş tasarımların film-kolaj-resim fotoğraf, mimarlık gibi bir 

arada ele alınıp etkileşimli olarak incelendiği tarih yazımı ne yazık ki görmemekteyiz. 

Gerçeğin kendisi her türlü zorlama kavramdan daha motive edici olmaktadır. Gerçek 

problemlerle konularla uğraşan mimarlar, ressamlar ve tasarımcılar kendi zihinlerinin 

yorumlarıyla gerçek denemeleri yapabilmektedirler.  

Aslında bugün bile şehirden söz ederken, bir işçi şehrini incelerken Berlin, 

Metropolis, Man with a Movie Camera filmlerini görmüş olmanın çok etkili olduğu 

deneyimler yaşanmaktadır. 

Bütün birikimin eş zamanlı ve art zamanlı ayrımları yapılmaksızın bir büyük hamur 

gibi her an yoğrulup ilişkilendirilmesi tasarımcının zihni için gereklidir. Bu bazı 

alanlarda daha hızlı ileriye zıplamayı sağlayabilir. 

Karışık olarak bütün sanat tarihini anlatanlarda durum böyle.  

Cloes Oldenburg‘un , Die Hamburger‘i, (1962) hamburger fast-food eleştirisi olarak 

çok öncü bir örnek çünkü henüz 1962‘de hamburgerin yaygınlaşmasının boyutunu 

öngörebilmiştir. Ayrıca boyutlarının büyüklüğü de eleştiriyi daha etkili yapıyor. 

Seçtiği konunun bugün bile geçerli olması ne kadar öncü olduğunu gösteriyor. 

Camille Pissaro‘nun, Chaponval Manzarası, 1880 de yine Gauguin, Van Gogh'un 

öncesinde onlara anlatımında ve konusunda ortam hazırlıyan bir cesaret vardır. 

İzlenimcilerin olması dışavurumculuk çünkü farklı izleyen, farklı ifade etmeye 

başlıyor, bir özgürlük kapısı aralıyor.  

Otilon Redon‘un, Kiklop‘u, 1898-90 Mitolojiden alınmış bir sahne ama dışavurumcu 

ve özgür tavrın yansıması olduğu ifadesinden de anlaşılıyor. 1900'de bu ifadenin 

olabilmesi sonrasına güç veren bir deneme olarak çok önemli ancak adının hiç 

bilinmemesi yapılan yanlışlardan.  

Bridget Riley‘in , Çağlayan 3‘ü, 1967 op akımı ile ilişkili denilmektedir.  Ancak Op 

olsun diye yapıldığını söylemek zor çünkü yaptıklarını gerçekten bir başka hedefi 

varmış gibi görünüyoryaptıklarını sanmıyorum. gerçekten bir başka hedefleri varmış 

gibi görünüyor.  
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Alexander Rodçenko‘nun, Kompozisyonu  (Kırmızının Zaferi) Maleviç gibi zorlama 

görünüyor. Bu resmin isminin kompozisyon olması Maleviç'in Beyaz Üzerine 

Beyaz'ına cevap olarak Siyah Üzerine Siyah'ı yapmış olması da Rodçenko‘nun 

üretim nedenlerinin yapay olduğunu düşündürüyor.. Endüstriyel tasarım, tipografi ile 

de uğraşmış, belki onlar üzerine gitse daha iyi olabilirdi. Üretim zihinsel, fiziksel 

gerekliliklerle ortaya çıktığında heyecanlı olabiliyor. 

Victor Vasarely‘nin , Pal-Ket‘i 1973-74 "Op sanat adıyla akımın öncüsüdür" diyor 

kitapta. Optik yanılsama gerçek, belirsiz imgelerin nasıl yaratılacağı v.b. konularda 

kafa yormuş, deneme yapmış üretimlerden oluşmaktadır. Bugün 3D dijital ortamda 

yapılmaya çalışılan görsel etkilerin çok öncüsü çalışmalar yapılmıştır. Görüntülerle 

oynamak, deformasyon, 3 boyut çok özel bir konu oluşturmuş, onun için ve bu da bir 

işlev aslında. Ancak bu ürünü de tarih kitaplarında görememiş ya da ilk defa renkli 

görmüş olabilirim.  

Maria Elena Vieira da Silva‘nın , Şahmat‘ı (1949-50) aslında konuların da dolayısıyla 

denemelerin de sonsuz olabileceğini göstermektedir. Farklı bir atmosfer yaratmış ve 

yine dijital dünyanın algılarına öncü bir yaklaşım. Sadece renkli küçük kare ve 

deforme karelerle yüzeylerde üçboyut oluşturulmuştur. Yine tasarımcısı hiç 

tanınmayan bir kişidir.  

Edward Vuillard‘ın , İki Okul Çocuğu adlı 1894 resmi tual üzerine yumurtalı pigment 

tekniği ile üretilmiştir. Konu ve anlatım olarak cesur, özgür olan bu resmin, Monet ve 

benzerleri bilinirken bilinmemesinin sebebi ne olabilir. Resmin atmosferi ise çok etkili 

ve bilinmeyi hak ediyor. yeni. ışıklar yakmaya yardımcı olacaktır..  

Chain Soutine‘in, Küçük Postac‘sı, 1922, dışavurumcu, serbest, özgür ve konusu  

ilginç olmasına ve Van Gogh, ve de Kooning'le benzerlikler göstermesine rağmen 

sözü edilmeyen, rastlanmayan üretimlerden. 

Egon Schiele‘nin , Dizini Bükmüş Oturan Kadın‘ı, (1917), yine bilinmeyi gerektiren. 

dışavurumcu, çizgileri, renkleri konuları çok kendisi.  

Christian Schad‘ın , Doktor Haustein'in Portresi adlı 1928 resminde , farklı bir ele 

alışla, görünmeyen birşeyin gölgesi yapılmıştır. Dolayısıyla da deneme yapmıştır ve 

çağındakilerden de farklı bir yerde durmaktadır yani akıma ait değil kendine ait 

görünmektedir   

Henri Rousseou‘nun , Maymunlar‘ı, gerçekten de deneme sayılmalıdır  çünkü 

gerçeği farklı bir geometrik yorumla basitleştirerek grafik olarak var etmiştir. 

Dönemindeki akım gibi olan şeylere kapılmadan kendi başına bir işin peşine 

düşmüş, denemiş, araştırmıştır.  
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John Piper Halkhom‘un, Norfolk‘u, 1939, farklı bir anlatımı ve atmosferi olan ve yine 

bir akımın içinde değil, kendi başına resim, bir üretimdir. Çok bilinçli lekeler, kolajlar 

denemesi olan bu resim de hiç bilinmemektedir.  

Jaqchim Potenier‘in , Kayalık Manzarada Aziz Hieronimus‘u, (1500), gerçekten çok 

özgür, gerçekdışıdır. Zaten sınırlı konu zorunluluğundan çıkınca kendiliğinden bir 

heyecan gelmiş oluyor. O heyecan veren yeni bir konuyu anlatmak için de özgür, 

heyecan veren bir ifade ortaya çıkabiliyor.  

Bu kitapta yer alanlardan çok az bir kısmı sanat ve mimarlık tarihi kitaplarında yer 

bulabiliyor. Yer bulamaması sebebiyle adı bilinmeyen ancak çok nitelikli üretimleri 

olan sanatçıların bir çok denemesi ve etrafı etkileme potansiyeline sahip, enerji dolu 

üretimleri olduğunu görebilmekteyiz. 

Bu kadar çeşitli envanterin incelenmesi sonucu ulaşılan çok farklı üretimler ve 

tasarımcıları görünce, sanat tarihinde de, mimarlık tarihinde de pek çok farklı 

nedenle yapılan ayıklamalar olduğunu anlamaktayız. Oysa bu ayıklamaların oluşu 

ayıklanmayanların da anlaşılmasını güçleştirip saptırıyor olabilir, çünkü yapılan seçki 

üretimleri ayıklamış ve ilişkilerin kavranabilirliğini yok etmiş olmaktadır. Ayrıca 

üretilmeyen mimarlık mimarlık değildir diye ayıklananlar yani, literatüre girmeyenler 

olduğu görülmüştür. Bu da zaten düşünsel üretime ne kadar az değer verildiğini 

göstermektedir. 

Ayıklanmış olarak sunulan tarih bilgisinin ilgilenenler için yetersiz ve yanıltıcı olduğu 

söylenebilir 

Yine bu tarih yazımları içinde hemen hiç rastlamadığımız bir yaklaşım da bir kişinin 

kendi geçmişi ve tüm birikimi üzerinden değerlendirme yapılmasıdır, Aklın devreye 

girmesi ile olan değişiklikleri en iyi gösteren şeylerden biri tasarımcıların kendi 

gelişimlerinde izledikleri yoldur. Herkes sınırlı yollarda garantili yürürken, usluplar 

içinde barınırken, bazıları kendini sorgulayıp, eleştirip yaklaşımlarını 

değiştirmektedir. 19.yy'da en kötü gelişme aristokrasinin burjuvaziyi etkilemesi 

burjuvanın aristokratlaşmasıdır Aristokrasi kendi kurallarını ve garantili yollarını 

burjuvanın önüne engel olarak koymustur. Doğu‘da ise durum biraz daha farklı 

çünkü semavi dinler ve kapital olmayışı yani tek ve kural koyucu hakim bir gücün 

olmayışı üretimi yani akılları özgür bırakabilmiştir. 

4.1.2 Modern Architecture, (Tafuri, M., Dal Co, F., 1979)  

Le Corbusier‘nin, Villa Savoye‘u, (1929-31), Immeubles –villas- çizimi, (1925), 

Contemporary City‘si, (1922), Villa Stein‘ı, (1927),(iç ve dış görünümler) Artisans‘ 
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Houses‘ı, (1924), benzer özellikler ve deneyen bir tavır içindeyken Villa Jeanneret‘i, 

(1912) çok farklıdır. Burada Le Corbusier‘nin belirgin bir kişilik gelişim süreci 

yaşadığını görmekteyiz. 

Corbusier‘nin 1920‘den sonra çok değiştiğini söyleyebiliriz, zaten kendisi de farklı 

baktığını belli eden belli ilkeleri ortaya koymuştur. Swiss Building‘i (Paris 1930-32), 

Cité de Refuge‘ü (Salvation Army Building 1929-33) Sovyet Sarayı Yarışma Projesi  

(Moskova 1931) ise daha farklı denemelerdir. Aslında bütün bunların düşündürdüğü 

şey bu bilinebilen, bulunabilenlere kronolojik sırayla bir harita üzerinde yanyana eş 

zamanlı bakılabilmesinin çok önemli karşılaştırmalar yapılmasını sağlayabileceğidir. 

Tüm tarihteki üretimlere ve tasarımcılara bu şekilde bakabilmek hedef olmalıdır. 

Bazı mimarlar diğerlerinin önünde görünüyor ama öne geçmeyi hak etmelerinin 

sebebi de diğerlerinin farkında olmadığı şeyleri fark edip, endişelenip, dert edinip, 

üzerine gidip denemek ve araştırmaktan korkmamaları, bunu özellikle istemeleridir. 

Denemeler üreten zihinlerin maceraları, kendi zihinleri içinde yaptıkları sıçramaları 

ile başlıyor  görünmektedir. Herkesten önde başlamış değiller  belki , ancak  jeton 

düşmesi yani neye nasıl bakılacağının ve ne yapılacağının farkına varılması sürecini 

yaşayabilmiş oldukları için eşik atlamış oluyorlar. Bu kişisel süreclerin ortaya 

çıkmasında da zorluklar yaşanıyor. 

Bazı ülkelerdeki, şehirlerdeki atmosfer bazı denemelerin yapılmasını geciktiriyor. 

Yönetimlere siyasi dönemlere bakıp hareketleri, çıkışları eşleştirmek gerekiyor. 

Tezde yapılmaya çalışlan haritanın görülmesini sağlıyacağı düşünülen şeylerden biri 

de bu eşleştirmelerdir. Hollanda‘da bir çok şey 1. Savaş'tan sonra da 2. Savaş'tan 

sonra da daha rahat yer bulurken, İspanya‘da daha arkadan geliniyor. İngiltere‘de 

ise hiç öncü örnek yok gibi. Paris ise belki bir ölçüde yine öncülere izin verenlerden. 

Ancak 2. Dünya Savaşı‘dan sonra New York yenilere daha açık olduğu için sanatın 

yeni merkezi olma sıfatını kazanmıştır. Rusya zaten sosyal ideolojisi ile öncülerin 

çıktığıve desteklendiği bir yer olarak ilk başta görülüyor. Rusya yeni denemeler 

yapabilecek özgür kafaları ideolojik olarak motive ettiği halde güç yine kendini 

göstermek adına bilinen kalıplarla gövde gösterisi yapmak yolunu seçiyor ve 

yenilikçiler dışlanıyor, uygulama şansı bulamıyor. Hollanda ve Fransa da öyle. 

Londra‘nın en ünlü caddesi Oxford‘da 1922 de Blomfield‘in yaptığı neoklasik bina 

İngiltere‘nin durumuna tipik bir örnek oluyor. 

Her durumda, herkesten daha önce sanatçıların uyandığı kesin. Belki eleştirmenler 

uyanıp da değerlendirip sınıflandırma ve bir yargıya varana dek uzun zaman geçiyor 

olabilir ve bu da yanıltıcı saptamalara sebep oluyor olabilir. Örneğin  kavramsal 
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sanat denilen şeyin1950-60 sonrasında değil 20. Yüzyıl başında insanın düşünme 

eyleminin eşik atlamasıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Örneğin M. Duchamp‘ın 1913 

bisiklet tekerleği ve Picabia‘nın Child Carburetor‘ü gibi örnekler. Vladimir Tatlin, 

Counter Relief 1916, K. Malevich, Blue Triangle and Black Rectangle 1915, Piet 

Mondrian, Painting 1, 1921 gibi öncü işlerin estetik olarak, bilinen ve kuralları 

verilmiş doğrulardan ne kadar uzak, farklı olduklarını görmek, ―önerinin/fikrin‖ ne 

olduğunu ortaya koymaktadır. Tabii bu işlerin öncü olduklarını görebilmek için de 

önerdiğimiz haritanın üzerinde aynı dönemde neler yapıldığını görmek gerekli 

olacaktır.. Malevich‘in Blue Triangle, Black Rectangle‘ı, resmetme, taklit, 

expresyonizm v.b. bütün şeylerin,, ötesinde görünmektedir. Bu resmin (buna resim 

demek doğru mu ―kayıt‖ denebilir mi) sorunu esas olarak, üçgen ve dörtgenlerin 

uyumu, renk uyumu v.b. geometriyle kompozisyona ait zorlama sorunlardan uzakta 

bir yerde belirmektedir. Resim açıkca bunların dışında daha ciddi konularda 

birşeyler söylemek uyandırmak istemektedir. 

‗Ready-made‘ M. Duchamp ile 1917 tarihinde başlıyor ve ne kadar etkileyici bir 

durum. Dada‘nın amacı Nietzschean düşüncenin köklerine uzanır. Eğer global 

ticaret tüm değerleri anakronistik ve her türlü düşünceyi alay konusu yaptıysa, then 

by losing oneself in the unformed one might be able to save one‘s soul. 

Yine asansör ve gökdelenler de Sant Elia‘nın 1914‘deki dıştan asansörlü  basamaklı 

futuristik bir apartman projesinin çizimlerinde görülmektedir. Dışardan asansör 

oluşu, kulenin netliği öncü özellikler gibi görülmelidir 

Tony Garnier‘nin sanayi –işçi- şehri 1901-04 de çok önemli öncü özelliklerle ortamı 

etkiliyor. Teraslar halindeki işçi konutlarının basit, yalın işlevsel akılcı ve var olandan 

farklı ilişkiler içinde yer almalarına ek olarak, yükselen gökdelenler de sistem olarak 

bugün önerilenlere çok benzemektedir. Birkaç ayrı çekirdek ve nüve olarak başlayıp 

sonumlanan kuleler birleşimi şeklinde tasarlanmış ve çizilmiş olan gökdelen öncü 

görülebilir. Ancak Saint Elia‘nın ya da Tony Garnier‘nin önerileri genellikle mimarlık 

tarihi içinde futurist, utopik önerilerin arasında yer alır ve gelecekle yani bugünle ne 

kadar çok yakın noktalar yakalayabilmiş olduklarına değinilmez. Bugün yapılanlara 

çok benzeyen önerileri, o günler için daha da ilgilenip üzerine gidilse çok motive 

edici olabilir şeylerdir. Ayrıca bugün bile onların öngörülerinin gücü çok öğretici ve 

motive edici olabiliyor. 

Her ne kadar başka kaynaklarda başka sıralamalar ve öne çıkarma tercihleri olsa 

da, Oud ve Rietveld farklı önerilerin içinde öncü konumunda görünüyorlar çünkü 

önceki ile kopuşun resmi olarak bilinçle yansıdığı örnekleri diğerlerinden erken 
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tarihlerde tasarlamış oldukları görülmüştür. Her ikisinin de yapma, üretme amaçları 

çok heyecan verici konuları içerdiği için denemeleri de gerçek olmuştur.. 

Loos‘un 1910 Viyana Steiner evi belki yine Viyanadaki 1913 Sourqugasse Evi‘ni 

görünce biraz tesadüfi netlik girişimi gibi görünse de bu tarihte bu yapının ortaya 

konmuş olması yine de önemlidir.  Ancak 1913 Sourqugasse Evi‘ni göstermeyip, 

1910 Steiner Evi‘ni ve sadece amaca uygun destekleyici cepheyi -arka cephe 

olmasına rağmen öne çıkararak- kullanarak, ayıklanmış veriler üzerinden az sözle 

eleştiri ve tarihçilik yapmak doğru görünmüyor. (Şekil 4.5) 

Adolf Loos‘un 1916-17 de Viyana Ringstrassedeki İmparator Franz Joseph için 

abide ve 1926-27 Paris‘te Tristan Tzara Evi önerileri daha önce 1910‘da ortaya 

koyduğu kadar cesur değil ancak yine de benzerlerinden çok farklıdır. 1910 

önerisindeki netlik olasılıkla, konunun ve ortamın daha rahat kendi düşüncelerini 

ifade etmesine uygun olmasından ortaya çıkabilmek fırsatı bulmuştur. Gerçi simetri 

v.b. düzenler halen devam etmektedir. Ayrıca yapısal olarak ve malzeme olarak 

henüz yeniler gündeme gelmemiş,  kullanılma denemesi yapılmamıştır.  

Wassily Luckhardt 1920‘de (drawing and ground plan for a house) tasarladığı 

konutta var olan biçimlerin dışında bir öneri getirmiş görünüyor ancak biçim yine de 

farklı olma ve heykel olma  v.b. rasyonellik dışı düşünceler yönünden öncekilerle 

ortaklıklar da taşıyor. 

1920‘li yıllarda bu plan düzeni ve 3. boyut düşüncesi başka bağlarını koparamamış 

olsa da ilginç görünüyor. 1912‘de Corbusier Villa Jeanneret‘i yaparken henüz kendi 

içindeki değişimi yaşamamış ve dünya görüşü de oluşmamıştır. 1911‘de Le Voyage 

de Orient‘i August Klipstein ile tamamlamış, döndükten sonra bunu yapmıştır. 

Corbusier 1917‘de Fransa‘da Saint Nicolas d‘Aliermont daki işçi evleri projesinde 

garden city fikrinden etkilenen ilk kentsel kavramları terkettiren yeni yolunu tuttu. 

Corbusier bu temel değişimi konunun işçi konutları olması nedeniyle yaşamış olabilir 

ki bu da anlayışını etkileyip tümüyle sonraya bakışını yeniden temellendirmesini 

sağlamıştır. 

1914‘de sakinlerine total bir bağımsızlık sağlayan ve kolayca üretilebilen 

bileşenlerden yapılan betonarme düşük maliyetli konut projesi için model strüktür 

olan Dom-ino tasarımı da tartışılır şekilde antinaturalistiktir. 
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Şekil 4.5: Loos'un Steiner evinin bu cepheleri bilinmiyor. Neden acaba? 
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Dom-ino evi hem bir kavramsal yalınlaştırma hem de bir manifesto idi ve Corbusier 

1924‘de Liegé‘deki bir konut kompleksinde Dom-ino evinin programı üzerinde tekrar 

tekrar çalışarak onun kent ölçeğindeki olanaklarını deneyimledi. 

Le Corbusier‘nin de fark etmesine etki ederek radikal dönüşüne yardımcı olan şey 

işçilerle ilgili konut yaşamını ve bunun da şehirle ilişkisini düşünmek olmuştur. Yani 

endişeli bir zihin sahibi Corbusier gerçek bir problem bulunca motive olmuş ve 

yaşadığı dönemin teknolojsi ile birleştirip kendi zihnini sorgulayıp dönüştürmüştür. 

Bu yüzden de ciddi, gerçek problemlerle uğraşan ve fikir üretenlerle evirip çevirip 

yeni biçimler deneyenler aynı şekilde değerlendirilmemeli. Ne yazık ki tarih 

yazımlarında böyle bir ayrıma değinildiğini görmediğimiz gibi daha çok motive edip 

atılımlar yaptırabilecek önerilerin örtbas edilip gündeme alınmadığını görebiliyoruz. 

Aslında taşantının içinde bu tuzak hep var. Yani yeni gelişen tekniklerle teknolojilerle 

eski düşünce ve davranış kalıplarını zihni hiç harekete geçirmeden tekrarlamak ve 

yeni bir şey yapıyormuş gibi gözükmek. Bu noktada eleştirmen ve tarihcilerin çok 

titiz ve dikkatli ve cesur davranıp bu tavırla, olanları belirleme yetkisini kendilerinde 

görmeleri gereklidir. Gerçekten birşeyler deneyenler, birşeylerin peşinde olan gerçek 

problemlerle uğraşanlarla, bir ünvan, ün, peşinde  olup güncel teknoloji ile geçmişi 

tekrarlayanların ayrımını kimin yapması gerekiyor. Eleştirmen ve tarihçiler 

gelecektekilere doğru yansıtmalar yapabilmek ve motivasyonunu en yüksek noktada 

tutabilmek için bu değerlendirmeleri yapmalıdırlar. (Şekil 4.6) 

Sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar ancak ortama yeni katılan araçlar, gelişmeler 

olunca düşünce, yaşam boyutunda değişiklikler oluşunca ortaya çıkan enerjiyi 

motive dici bir kaynak olarak kullanabilirlerse yeni ve motive edici öneriler 

üretilebilirler. (Şekil 4.7) 

Tony Garnier v.b. kişilerin işlerinde de benzer süreçler gözlemlenebilmiştir. Tasarım 

konusu şehir, işçilerle ilgili yerleşim, fabrika v.b. olunca yaklaşımlar daha net ve 

akılcı, malzeme ve teknoloji kullanma düşüncesi de daha güncel hale geldiği 

görülebilir. 

Tasarımcıların, sanatçıların işlerinde yeni bir yaşam tarzı ve beraberinde dünya 

algısı ve yeni makinalarla yaşamlar düşüncelerinin etkileri vardır. Sanayi 

devriminden sonra endüstrileşmiş üretimle gelen yeni yaşamın düşündürdüklerinden 

çıkan enerjinin benzeri. 1960‘larda Ay‘a ayak basma, uzayda var olma düşünceleri 

ile yeniden yaşanmıştır. Bunlar yeni bir boyuta geçildiğini fark ettirmiş ve çok etkili 

bir şekilde insanın üretimine yansıyan bir itici güç olarak ortaya çıkarmışlardır. 
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Ortam; insanın neler oluyor, kontrol, boyut_sayı_teknoloji v.b. olarak elimizden 

çıkıyor mu endişesi ve ‗yeni‘yle ilgili birşeyler söyleme düşüncesi ile hareketleniyor, 

herşey kurcalanıyor, ortaya dökülüyor kullanan kullanıyor. 

1924‘de Corbusier‘nin Artisans‘ Evleri şemasıyla aynı sıralarda Farkas Molnar‘ın 

1923 tarihli konut tipi etüdü çalışması var. Çok basit bir kübü altı gölgelik üstü 

platform olan bir katman sarıyor. Bahçesinde çok düşünülmüş kot farklılıkları ile 

birbirinden ayrılmış bölümler geometrik desenle gösterilmiş, Corbusier ile aynı anda, 

aynı bütünleşik, sistemli ve basit kararlara varılmış.  

Gropious, Mies ve Corbusier kadar kendi başına işin deney boyutu ile ilgilenmiyor. 

Belki de ilgileniyor da diğerleri kadar değil. 1931‘deki, yüksek apartman projesi 

yarışmasında blokları tasarlarken, konuta farklı bir öneri, kesitte bir deneme, yer 

kotu ile farklı bir ilişki şehirle farklı bir ilişki aramak v.b. denemeler yapmamıştır. 

Bloklar aynı hat üzerinde dizilmiş ve tekrarlanmıştır. Çoğaltma konusunda birim 

konut için bile çok deneysel olmadığı düşünülebilir. Hatta belki de Gropious modern 

görünen önerilerin biçimsel sonuçlarını önceki mimarlıklarda olduğu gibi kurallara 

bağlayıp kullanılabilir sabitler haline getirmeye çalışmış olabilir. 1927 Total Theatre 

projesinin planlarında çok yeni deneysel bir tavır izlenememektedir ki aslında 

hareketli dönen platformlarla değişiklik, uyabilirlik öngören bir sisteme sahiptir. Belki 

3d imajı daha çok deneme –en azından şehirle görsel bir ilişki kurmayı deneme- 

içeriyor gibi bakılabilir. 

Mies van der Rohe‘nin önerdiklerine yeni malzeme yeni teknik gözüyle bakarsak 

sınırlı bir görüşe sahip oluruz. Bu sebeple belki de gerçekten endişe duyan ve 

deneyen tasarımcıların yaptıkları denemelerin ne noktada neyi zorlayıp araştırdığını 

vurgulamak için bir analiz yöntemi ile sunulması daha iyi olur mu, gelecek 

insanlarına? 

Mies‘in geçmişinde pek karışık iş yok gibi. Mies kendi içinde zaten çok kararlı ve 

yapılması gerekeni erken farketmiş olarak işe başlıyanlardan. 1919 Friedrichstrasse, 

Berlin, 1920-21 cam gökdelen Berlin projelerinde gökdelenle ilgili çok önemli ve 

deneysel şeyler önermektedir. Hem malzeme, hem detay hem de kararlar açısından 

Mies çok farklı ve ilerde bir mimar olarak değerlendirilmelidir. Bocalaması yok; 

malzemeyi, teknolojiyi, hatta çözülmemiş teknoloji ve detayı önermekte ve 

denemektedir. 1929 Barselona sergisinde Alman pavyonunda olduğu gibi. 
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Şekil 4.6: Büyük yaşam sistemlerinin idealini araştırmak entelektüel mimarların    
                    öncelikli deneylerinden. 
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Şekil 4.7: Corbusier'nin gerçek sorunlara yaklaşım deneyselliği ve motivasyon 

                 2000'lerde hala motivasyon kaynağı. 



 

 

154 

Corbusier şehrin panoraması ile ilgili şehrin gelecek durumları ile ilgili pekçok şey 

söyler ve üretir. Ancak çizimlerinde bunu deneme niteliğinde yansıtamaz. Çizimleri 

daha çok analiz veya diyagram şeklinde genelleştirilmiş görünüyor. 1922 tarihli 

çağdaş kent projesi plan Voisin‘e  bakarsak, gökdelenler, eşdeğer güneş, eşdeğer 

uzaklık ve yeşil alan kavramlarının basitleştirilmiş grafik anlatımıdır denebilir. 

Tasarlanmış gökdelenler değil hiçbiri, mimar daha büyük boyuttaki bazı planlama 

kararları alacakmış görünümündedir. 

Mies ise, gökdelen konut geçici pavyon, üniversite denilince her biri için yerine göre 

deneme niteliği taşıyan, şemadan öte tasarımlar önermiştir. Malzeme konusunda da 

daha serbest hareket edebilen Mies, cam‘ı çok cesur kullanmış, teknolojisini 

zorlamıştır. Corbusier betonarmenin olasılıklarını denerken Mies, çelik, beton, taş, 

cam her tür malzeme ile ilgilenmiş denemelerinde kullanmıştır. 

Villa Savoye‘un sadece dış geometrisini biliriz. Belki sayılı açıdan çekilmiş benzer 

fotoğraflarını ezbere almışızdır. Ancak planlarındaki ilginç durumlar, düşünülmüş 

küçük detaylar, banyosundaki seramiklerden merdiven korkuluğuna uzanan tasarım 

bir bütündür Ve dolayısıyla bütünün bazı ayrıntılarının da onun algısına katkısı 

vardır. Aslında hakkında konuşulmasını sağlayan, gerekli hale getiren, Villa 

Savoye‘un bu sebeple deneme olduğunu düşündüğümüz şeylerini, yani sadece 

sınıflandırılmasına yarayan klişe fotolarının ardında neler taşıdığını keşfetmek 

gerekiyor. Bunları da farklı bakabilen eleştirmenlerin ortaya çıkarması gerekli 

görünüyor. 

Corbusier‘nin 1927‘de Palace of the League of Nations yarışma projesinde hala bazı 

biçimsel yaklaşımları olduğu ve kendisinin daha sonra Villa Savoye (1929) v.b. ile 

ortaya koyacağı ilkelerle ilgili olmayacak şeyler yaptığını görüyoruz.  

1923 kararlı bir yıldı. Tuğla ev projesi ve G dergisinin 2. sayısında yayınlanan ―inşa 

etmek‖ adlı yazısı gösterdi ki Mies avangardın totolojisini sarsmış ve simdi de yeni 

gelenek haline gelen şeyin eleştirisine yönelmişti; ―bize göre form problemi yok, inşa 

etme problemi vardır. Çalışmamızın amacı form değil sonucudur. Form kendi başına 

varlık değildir. Form, formalizmin amacıdır ve biz bunu reddediyoruz.‖  

Mies‘in burada yeni gelenek ile kastettiği yeni eğilimlerin ve araştırmaların da bir 

yerde bitirilip kurallara dökülüp bağlanarak gelenek halinde tekrarlanması olabilir 

mi? Tasarımı yer, durum, koşullar, teknoloji v.b. sorgulamalara tabi tutulduğu ve her 

durumda yeninin araştırıldığı, denendiği noktaya sıçramışken o noktayı sabitleyip; 

onu da kurallarla sürdürülen bir izm haline getirmeye çalışanlara karşı bir önsezi ile 

eleştiri geliştirdiği söylenebilir Mies‘in. 
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F.L. Wright‘ın ise modern olarak gösterilen, hatta modern‘in başında öncü ilk 

adımları atan gibi gösterilen, bir illüzyonla hep en başta sunulan kişi olarak pek de 

öyle olmadığını görebiliyoruz. 

Bazı tasarımlarında yakaladığı özel durumlar olsa da onların üzerine gitmemesi ve 

eleştirmen ve tarihçilerin de bu noktalar yerine başka tutumları ön plana çıkarmak 

üzere yaptıkları ayıklamalar sonucu farklı tanınmış oluyor. Sunulan haliyle değil de 

geri planda kalan işleri ile daha motive edici bir tasarımcıdır. Mantar kolonları, 

―Broadacre‖ şehir tasarımı, bize göre, evlerinin, müzesinin çok önünde araştırma 

denemeleridir. Ancak ―Broadacre‖ şehir yine utopik paketi içine hapsedilmiş, mantar 

kolonlar da bir çeşni gibi sunulmuştur. 

1916-20 Hollyhock evi, ve 1922‘de Kaliforniya‘da Emerald Bay‘de, Tahoe Summer 

Colony için önerisi projelerinde görülebileceği gibi biçimsel kaygıların peşinde, yeni 

teknoloji, malzeme ve yer ile  ilişki konularında denemesi olmayan ve aynı yıllarda 

farklı yerlerde benzer tasarımlar yaparak,  deneme niteliği taşıyan tasarım tavrından  

çok uzakta bir yerde durmaktadır. Dolayısı ile de öncü/kopuş yaratmaya başlayan 

kişi olma niteliği görülmemektedir. 1936-39‘da Wisconsin, Racine‘de S.C. Johnson & 

Son için yönetim binasında taşıyıcı sistem adına yaptığı deneme o yıllarda kendi 

zihninde yaşadığı dönüşümü yansıtır. Wright burada kişisel eşiğini atlamış olduğunu 

gösterir. Wright 30‘ların ikinci yarısına gelinceye kadar pekçok farklı şey yapmış 

olabilir örneğin malzeme konusunda ―textile block‖ lar üretimi gibi. Ama bizim farklı 

deneme-buluş diye nitelendirdiğimiz şeyi çok erken fark ettiği söylenemez. 

Yine belki tekrar etmek gerekebilir, mimarların gerçek bazı problemlerle 

uğraşmaları, insanın mimarlık yaşamı, ekonomik koşullar, çevrenin maksimum 

kullanılması, eşit sosyal koşullar, toplu yaşam, ulaşım-üretim teknolojileri, üretim 

verimi, ulaşım verimi v.b. durumlar, onların rafine, rasyonel, sorumlu, denemeye 

hazır düşünce yapılarını ortaya çıkarmalarını sağlıyor olabilir. Böyle reel ve zorlayıcı 

şeylerle karşılaşmadıkça birşeyler yapma heyecanı olan kabına sığmayan mimarlar, 

malzeme, süsleme, detay v.b. konularda aşırı yoğun şeylere dalıp gidiyorlar, 

farklılaşmayı belki bunlarda arıyorlar. Bu sıralarda zaten çevre ile ilişki kurma 

konuları da henüz düşünce yapısına girmemiş bir ciddi soru. Bunun eksikliği de var; 

çevre henüz üstüne bazı şeylerin revizyonlarla yerleştirildiği ―alan‖ konumunda. Peki 

arkaik dönemden beri yapılanlar nedir. Hepsi tasarlanmış gibi. Ilk yerleşimlerden 

itibaren yer, doğa, koşullar, teknik, yaşam biçimi, tehlikeler, imkanlar ile bağlantılı 

olarak öneri üretiliyor ve yapılıyor zaten. Çünkü orada, olayın dışında bir aktör ve 

boyutları aşan bir faaliyet yok.  Ancak modern çağ ve sanayi insanı dönemi sonrası 

büyük kitlelerin barınma sorunu, büyük yapıların inşası, büyük transfer noktaları gibi 
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yaşamın bütün araçlarının fiziksel boyut ve teknolojik olarak ölçek değiştirmesi 

sonucu ilk yerleşimlerdeki bu bütünlük öneri üreten kişinin zihninin inisyatifine 

kalmıştır. 

Bu sorumluluğun bütün boyutları ile kavranabilmesi de zaman almış bu arada 

oluşan boşluktaki üretimler sonradan sorgulanmıştır. Bu doğru mu?. Deneme ler 

olmasa idi bugün tartışılıp başka denemeler yapmaya fırsat olmazdı. Ayrıca 

eleştirilerin gerekçeleri de çok doğru değil, çünkü geçmişle bağı kopartmak, 

insandan uzaklaşmak gibi zamanın ve yeni gelen problemlerin farkında olmayan 

eleştirilerdir. 

Verimli kullanmak kişisel beğenilerin ötesinde alanı, çevreyi, ışık, manzara, doğa, 

ulaşım bütün bileşenlerle, elemanları, enerjiyi, gücü, parayı  en verimli şekilde 

kullanmaya zorlamak zihni açan şey olabilir. Örneğin Rietveld‘in Shroeder evi, 

Mies‘in Farnsworth evi bu konularda zihni zorlayıp, üretimde denemede bulundukları 

için başarılı kabul edilir ve genel villa mimarlığı tehlikesinden uzak görülür. 

F.L.Wright‘ın, 1930‘lardan sonra bazı denemelere giriştiğini gösteren şeylerden biri 

de Şelale Evi (Falling Water, The Edgar J. Kaufman House, Bear Run, 

Pennsylvania, 1936) olarak bilinen tasarımıdır. Ocatillo Camp Projesine bakılabilir. 

Çölde vakit geçirmek –Broadacre Utopyası için fikir vermiş, dolayısı ile çöl gibi 

enteresan farklı ve insanı sorgulamaya başlatan bir durumun da zihin açıcı olduğu 

görülebilir. 1932‘den sonra Broadacre ile, ―Wright eski uygulamalarını yeniden 

değerlendirmiş ve bu 1930‘lardaki ―master work‖larının hareket noktası olmuştur‖. 

Kendi geçmiş çalışmaları ve birikimini sorgulayarak Wright görülüyor ki bir sıçrama 

yaratmıştır. 

―Eğer Kaufman Evi, doğa içinde bir evin çatısını, doğa ile ilişki kurmak düşüncesi 

olmadan yapmayı başarmışsa –zihin zorluyor ve kendi yapısını ve üretimlerini 

dönüştürebiliyor-, The Johnson Wax Company binası da Broadacre şehri 

utopyasının mükemmel bir uzantısıdır‖. Fark edilen Kaufman Evi ve Johnson Wax 

Binası bu kitapta da diğer yaklaşımdan ayrı tutulmuş ve tasarımcının kendi ütopyası 

ile ilişkilendirilmiştir. Deneme niteliği taşıdıkları için fark edilen bu tasarımların 

deneme cesaretlerini ütopyadan almış olmaları denemeler için motive edici bir 

ortamın gerekli (şart) olduğunu gösteriyor. Motive edici bu ortam, zihinde, sosyal 

yaşamda, tasarımın bağlamında veya  ―konu‖da olabilir. 

Ütopik görünen öneriler bir kenara atılıp nasıl olsa gerçekleşmez diye görülmek 

yerine daha çok üzerinde durulmayı hakediyor olabilir.  Örneğin Hans Pölzig‘in 1922 

hayal edilen şehir eskizi, (sketch of an imaginary city), Metropolis filminden önce ve 
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çok benzerlikler taşıyor. Havadan çok katlı yollar ağı, üstlerinde küçük uçaklar, 

yüksek yapılar v.b. ile... 

Paul Klee‘nin 1926 tarihli Şehrin Ucu (City‘s End) resmi, grafik olarak çok etkili bir 

resim. Ayrıca resimle uğraşanların konularının da, mimarların bile belki önünde 

olduğunu gösteren ve onların tasarım dünyasına etkilerini vurgulayan ―gelecek‖ ile 

ilgili olma durumu çok iyi görülebiliyor. Dolayısı ile de, şehrin sonu bile onların 

düşünce konusu ve derdi olabiliyor, şehrin sonunu bile düşünüyorlar. 

Mimarlık sadece kendi bakışından ve konularından değil resimle ilgili kişilerin 

üretimlerinden çok enerji alabilecekken, bu kaynağı, ilişkiyi sınırlı kullanmış, 

kullanamamış, belirtememiş belki de belirtmiş ama gerçek değerini 

vurgulayamamıştır. 

Kapitalist düzen bir grup kendi içinde yaşayan modeli olarak düşünürsek her yer ve 

zamanda vardır. Tarihte de pekçok yerde tekil, birleşik sistemli, sistemsiz ideolojik, 

uyumlu-uyumsuz-yayılan-içine kapalı kapitalist modüller vardır. Bunların varlığı 

zaten her tür sapmaya sebep olan. Yani aşırılık-tüketme-dayatma-sömürme-emme-

sonuçlarını düşünmeme-kendinden başkasını önemsememe-aynı bütünün içinde 

olduğunu fark edememe-bilmez görünme-faydalanma gibi davranış biçimleri ve 

buna bağlı olarak varoluş. 

Kapitaller –modüller- küçükken ve çevreye zararı henüz görünmezken zararlarından 

sözedilmiyordu. Şu anda sistemli, devletli pekçok kapitalist modül var irili ufaklı ve 

bunların doğal-yapay tüm çevrelere-bağlamlara-zihinlere zarar verdiği de 

görülebiliyor. Ancak kapitalin yönlendirdiği mimarlık için bütün bu söylenenler 

anlamsız kalabiliyor çünkü onun hizmetinde yapılanları mimarlık içinde bile görmek 

mümkün değildir. Kapitalin konuştuğu yerde, akıl, motivasyon, reel insana ait 

problemler gözardı ediliyor, geriye herşeyin posası kalıyor. Kapitalin söz sahibi 

olmadığı yerlerde ise hala mimarlık ve denemeden söz etmek olası.  Ekonomik ve 

verimli kullanılan herşey iyi sonuç veriyor, insanı, zihnini zorladığı için deneme 

yaptırıyor, doğal olan az olan yeterli oluyor görünüyor. 

Bunun için bugün mimarsız mimarlıklar birçok üretime göre daha nitelikli-deneme 

özelliği taşıyor diye düşünebiliyoruz. Bu sebeple sivil mimarlıklar, yerel mimarlıklar 

hep şekil ve kapitalin-gücün sahip olduğu mimarlıklardan farklı, deneyen, araştıran, 

bakan mimarlıklar, çünkü bir çok gerçek problem var. Aynı anda şu-bu-bu ve bu 

sağlanacak. Sınırlı bütçe ile ve çevreyi maksimum verimle kullanarak ve diğer 

insanlarla birlikte-paylaşarak yaşamak problemini çözme denemesi yapılacak.Yani, 
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diğerleri, çevre var, bütçe var ve koşullar var, boşlukta değil; padişah sarayı, kral 

şatosu, patron villası, ağa konağı, şirket gökdeleni v.b. gibi değiller.  

Bu tip yapılar da deneme niteliği taşıyabilecek çizgiye getirilebilirler ancak bunun için 

yüksek kapasiteli farklı bakabilen bir tasarımcı ile karşılaşıp gerçek üzerinden 

çekiştirilmeleri gerekmektedir.  

Toplu yaşam blokları, sosyal konutlar, fabrikalar, hastaneler, bürolar gibi konularda 

çok farklı/çarpışan problemlere çözüm üretme motivasyonu sayesinde deneme 

girişimi zihinde oluşur. Aşılması gereken zorluklar vardır. Hastalıklar-savaş açıkları-

parasızlık-yersizlik v.b.  

Mimarların ne kadar farklı da olsalar konunun büyüsüne kapılıp yaptıkları villalar; 

Loos‘un Viyanadaki Steiner evi 1910 tarihli iken, Corbusier‘ninVilla Jeanneret‘i 1912 

tarihlidir. Corbusier‘nin tasarımına göre daha rahat görünen Loos‘un tasarımı genel 

ve doğal tutumun aksine arka cepheden çekilmiş fotoğrafları ile sunulmuş ve bu da 

―cephe fotoğraflarına bakarak yapılan mimarlık tarihi evrimsel kronolojik yazımı 

sistemin‖i desteklemektedir ya da onun sonucudur zaten. 

Loos‘un 1910 Steiner evinin ön cephesinin arka cepheden farklı olduğu kesitten 

görülebiliyor. 1900 ve öncesindeki yıllarda yapılan yapıların  ön ve arka cepheleri 

arasında farklılıklar vardır. Ön cepheler tasarlanıp süslenirken, arka cepheler 

önemsenmediği veya görece az önem verildiği , görülmediği kabul edildiği için 

olduğu gibi bırakılırdı. Loos‘un Steiner Evi‘nin ön cephesine bakılınca herzaman 

ayıklanarak arka cephesi ile sunulan evin imajı değişmektedir. İnsanın aklına şu 

soru gelmektedir: Acaba modern için evrimsel aşamalardan biri kabul edilen bu 

―cephe‖ aslında Steiner Evi‘nin ―arka cephesi‖ midir. Evet mimarın fark etmediği 

fakat çok motive edici bazı üretimleri veya ayrıntıları olabilir ve bunları eleştirmenler 

ortaya çıkarıp etrafı uyandırmak kışkırtmak için sunabilir. Ancak bunu yaparken 

açıklıyabilmeli ve ne yaptığını kendi de bilmeli ki ortaya konan şey daha motive edici 

ders aldırıcı olsun. Örneğin, ön cephesini ve arka cephesini yanyana koyabilir ve 

ikisi arasındaki davranış (bilinçsiz yapılan) farkının nasıl yansıdığını tartışabilir. 

Simetri zorunluluk gibi, hem 1910 Steiner evinde hem 1912 Villa Jeanneret‘te vardır.  

Atılamayan sorgulanamayan kurallar.Rönesanstan beri villa tasarımları ve kent içi 

önemli yapı tasarımlarından miras kalan simetrik ön cephe başarısı 1900‘lerin 

başında etkisini sürdürmektedir. Bu etki hem de aklını iyi kullanacak olan mimarları 

bile etkisi altında bırakacak kadar güçlü bir şekildedir. Mimarın bu konuda zorlu 

sınavı halen niye verdiğini bilmeden vermekte olması çok ilgi çekicidir. Simetriyi 
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bozan ne olacak acaba; fabrikaların, şehirlerin işleyiş akış şemalarının simetriyi 

olanaksız kılmaları mı? 

Yine modernitenin önemli başlangıçlarını üretimlerini yaptığı kabul edilen Corbusier 

ve Loos‘un simetri konusunda da önce bazı nedensiz kuralların, kabullerin içinde 

hareket ettiğini görüyoruz. 

Anlamsız kurallarla kendilerine başarı kriterleri oluşturmuş olan bellek yeni teknoloji, 

yaşam biçimi, üretim biçimi ve ölçeği ile sarsılıyor. Bu simetri ve bunun gibi kurallar 

belki de gelenek haline getirlmeden önce gerçekten işlevsel olarak ortaya çıkmış 

pratikler olabilir. Taşıma, denge, inşa kolaylığı v.b. nedenlerle üretimin işlevsel pratik 

adımları iken teknoloji ilerleyip anlamsızlaştığı görülürken gelenek balonuna 

bindirilip taşınmıştır ve tabulaşmıştır.  

Aslında antik Yunan Roma şehirleri ve tarihte inşa edilmiş bazı büyük şehirleri 

normal vernaküler yerleşimlerden ayırmak gerek. Antik şehirler ve Mısır‘da belki 

bazı şehirler, bu işin dışında yani onlarda bir seferde üretilen ve normal yerleşim 

ölçeğinden farklı büyük yapılar ve farklı işlevli strüktürler var. yapım sistemi, ölçeği, 

üretimi farklı olması gereken bu yapılar tiyatro, liman, gymnasium, odeon, tapınak 

v.b. aslında modern mimarlık üretim tarihinin ilk deneyleri de sayılabilir  Farklı 

teknolojik sınırlar içindeki ilk deneyler. Modern mimarlık üretimi ve onun ―context‖I 

olan şehrin ilk deneyleri, deney alanları olarak çok önemli. Zaten bunun 

kanıtlarından biri de şehir planı önermeleri öncesinde yerleşimin modelini 

düşünmeleridir. 

Corbusier‘nin 1927  Palace of the League of Nations yarışma projesi plan ve 

aksonometri çizimlerinde de binaların öncepheleri ya da önde yer alan binaların 

―simetrik çözüldükleri‖ görülebilir. Arabanın varlığı –bir yerden bir yere gidişi, akışı, 

hareketleri simetriyi bozmuş olabilir mi? Simetri mimarlığın statü sağlama amaclı 

olduğu dönemlerin statü sağlama araçlarından biri. Bunun doğal sonucu da ön 

cephe ile diğer cephelerin ayrı düşünülmesidir. Statü sağlama yerine işleve uygun 

mimarlık sağlama amaçlı işlevsel mimarlık ise rasyonel, akılcı davranışı ile cepheler 

arasındaki hiyerarşiyi kaldırıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak simetri de kalkıyor, 

işlevselliğe aykırı düştüğü için zaten zihinlerde yok bile. 

Gerçekten de arabaların varlığı yollar, büyük ölçekli yapılar işlevler şehrin ve 

mimarlığın yapısını tümden değiştirecek güce sahip olabiliyor. Bu değişimler, politik 

yönetimsel baskılar, güçler, güç değişiklikleri v.b. esas etkin görünen (yönlendirici 

bellenen) güçlerden daha etkili olabiliyor. Savaşların farklı fiziksel ortamlar yaratıp 

ihtiyaçlar çıkardığı bir gerçek, politikaların yasaklarla baskılar kurdukları da. Ancak 
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bütün bunlar ―yeni‖nin ortaya çıkması için motivasyon kaynakları olmuşlardır. 

İnsanların razı oldukları sınırlar kurup sürdürememiştir hiçbir güç çünkü insan 

bedeni ile değil aklı ile yaşar. 

Aslında her devirde her şehirde, ülkede farklı bir çok politik değişim/olay olmaktadır. 

Ancak bunlar, düşünen üreten insanların üretimlerine bir ölçüde yansımaktadır.Yani 

mimar sanatçı işveren doğrudan politik bir kişilik ya da onlara yakın duran olmadıkça 

onlarla direkt ilişkili olarak işlere yön veremiyor.  Yani politikayı izleyip yorum 

yapıyor. Ancak insanın ne olduğu ne olacağı nereye sürüklendiği, nasıl yaşaması 

gerektiği konularında politikanın bu konulara etkisi dünyanın riskleri, koşulları, 

savaşlar, buluşlar aracılığıyla dolaylı olarak oluyor. Şehir yaşamı üretim biçimi, var 

olma biçimi, bedeni, algısı, koşulları, sağlığı, riskleri, sosyal yaşantısı çok önemli 

konular ve bunları bazen politikadan bağımsız görebiliyorlar galiba ya da onun 

üstünde mi demek lazım. Duruma genel bakılırsa politikacılar bir dizi iş yapıp 

herşeyi belirliyor gözükse de insan yaşamı, düşün dünyası, onun kesintileri, 

yasakları, izinleri, görüşleri belirledikleri ile sınırlı değil. Çok zengin üst birşey çünkü 

temelinde insan var. Bir çok yerde, Avrupa‘da örneğin farklı yönetimler var. Faşist, 

komunist şehir yönetimleri, bölgeler var ama üretimler düşünceler tasarımlar 

deneyler bir bütün içinde farklılıklarla ancak benzer endişeler ve problemlerle 

yürüyor. Politika ve yönetim sınırlasa da düşünce ve üretimi yani insan aklının 

faaliyetini yok edemiyor. Geciktiriyor ya da kapalı kapılar ardında geliştirilmesine 

sebep oluyor. İnsan akıllı yönetimler her zaman daha geriden geliyor. 

Bazı durumlarda bazı şeylere yönetimler yol veriyor görünse de. Bu ancak onu 

ortaya koyan bir zihin varsa oluyor. Yönetimler sadece bazı atılımlar, hedefler 

yaratıp ortamı belirleyici olabiliyorlar. Bu ortam da sanatçı, tasarımcı ve düşünürlerin 

didiklemesi sonucu dönüşüyor ve doluyor. Ortamı hazırlıyanların ve üretenlerin 

birbirine karıştığı rollerin belirsizleştiği bir çeşit sonsuz oyun gibi… Belki de 

Hippodamus bir dahi. Düşününce ve bütün üretim tarihine bakınca bu kadar erken 

bir tarihte bu kadar esnek ve sonsuz üzerine alabilecek bir sistemi önerebilmiş 

olması, ayrıca bir yerleşimin planlanabilecek birşey olabileceğini görmesi çok çok 

öncü birşey. 

Sistemin tümünü anlamak için: 

1-Mimarlığın konusuna giren yeni işlevler için uygun, uyabilir, esnek yeni öneriler 

(sayfa 62) 

2-Chicago yüksek yapıları konusu var. Yükselme, arsa, rant ve teknoloji gereği, 

3-Şehirle karşılaşma, şehir yaşamı çoğalma, yoğunlaşma, 
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4-Yeni işleve sahip şeylerin, fabrika, üretim merkezi v.b. nasıl düşünüleceği 

-asansör ,  

-şehir yaşamına etkisi, şehirde yeni bir sınıf yeni yaşam biçiminde bir insan grubu 

olarak işçi sınıfı yaratması. 

-yeni malzemelerin etkisi, cesaret edilip kullanılabilmesi. 

Tabii bütün bu değişiklikler ve onların etkilediği olayların ortaya çıkması ve 

çözümler, denemeler getirmesi çok uzun bir sürece yayılmıştır. 

İstanbul‘da 90‘larda gelmeye başlanan gökdelenler ilk olarak 1860‘larda New 

York‘da belirmeye başlıyor bile. 1853‘te James Bogardus New York Cristal Palace 

Kulesinde Elisha Graves ofis tarafından iyileştirilip geliştirilen bir mekanizma ile 

çalışan bir asansör kullanmıştı. 1868‘de New York da A. Gilman, E. Kimball, G. Post 

tarafından yapılan binada ilk asansör kullanıldı. Bunun ardından birkaç yıl içinde R. 

Morris Hunt‘ın Tribune binası ve G. Post‘un 1873-75 Western Union binası yapıldı. 

Bu binalardaki atılımları Ecolé des Beaux-Arts‘da okumuş tasarımcılar yaptılar 

ancak tasarımlara bakınca bunların eski dünyadan da birçok şeyi almak zorunda 

kaldıklarını aksi takdirde atılıp kenarda kalacaklarını bildiklerini görüyoruz. Belki de 

kendileri de henüz tam olarak neyle uğraştıklarını bilmiyorlar, cesaretleri yeterli 

değil. 

Değişimler çok kolay olmuyor. Bu da yine birşeylerin verimli kullanılabilmesi, 

buluşların tam hakkını verebilmesi için gereken bir süre olduğunu kanıtlıyor. İnsan 

zihninin ortamı, koşulları, buluşları tam verimli kullanıp değerlendirmesi, eşik 

atlaması kolay olmuyor. Asansör 1873-75‘de kullanılıyor, ve gökdelen kavramı da 

var ancak tam da istenilenlere varılmış değil belki hiç varılmıyordur zaten… 

Yeni metropolün esas belirleyici nitelikleri Chicago‘da 1871‘deki Loop yangınından 

sonra o bölgenin yeniden inşa edilmesi sırasında ortaya çıkar. 1880-90 arasında 

çeyrek acre‘ın fiyatı 130.000 dolardan 900.000 dolara yükseldi şehrin nüfusu da bu 

peryodda iki katına çıkarak bir milyonu aştı. Gökdelenlerin olabilmesi için farklı 

alanlarda bir çok insan bir çok çalışma yaptı.  Gelişmeler birçok farklı ekibin farklı 

ayrıntılarla uğraşıp, problemleri oluşturup çözmeleri ile oluştu. G.H. Johnson yangın 

kaçışları ile uğraşırken F. Boumann 1873‘deki yaratıcı kitabı da (A Theory of 

Isolated Pier Foundation) gökdelenlerin temellerindeki  problemlerin çözümü için 

önemli katkılar yaptı  

Önerilerin devamında oluşabilecek yeni açılımların bile gelişi yıllar sürebiliyor. Acaba 

buluş olan tarafları deneme olan noktaları vurgulanıp konuşulabilseydi daha hızlı yol 



 

 

162 

alınabilir ve daha ileri bir noktada olunabilir miydi acaba? Örneğin G. Terragni‗nin 

binası 1937 tarihli ve çok önemli bir öneridir. Strüktürü, altındaki boşaltma, işleyen 

esnek bir sistem görüntüsü v.b. noktalardaki öncü tavrı Pompidou kültür merkezi‘ne 

kadar uzanan bir çok yapıya öncülük etmiştir. Post-modern‘in 1890‘larda, 

Venturi‘nin, Mama's House , Guild House gibi post-modernler diye adlandırılanların, 

modern öncesinde örnekleri var.  1890‘lı yıllardaki bu örnekler tabii ki post-modern 

diye adlandırılmadılar ve sonrasında 1980‘lerde en popüler zamanını yaşayan post-

modern‘den haberleri olmadı. 1980‘lerde post-modern olarak değerlendirilen 

üretimlerin tasarımcılarının  1890‘lı yıllardaki bu üretimlerden haberleri oldu mu? 

Elbette olması gerekirdi.. 

Peter Behrens, Adolf Loos bu üretimlerde önemli isimler. A. Loos'un 1910 tarihli 

yapısı bu açıdan çok önemli.  

Mendelsohn‘un Einstein Tower‘ı, ya da farklı konulardaki eskizlerini biliyoruz ancak, 

Bu kitapta yer alan Cohen-Epstein Department Store, Duisburg, 1926-27 yapısını 

pek fazla tarih kitapları içinde bulmuyoruz. Bu bina yatay pencerelerin, sokağa farklı 

bir perspektifle katılma şansı veren, cephe akıntısı ve çevredeki binaların ağır 

süslemelerden oluşan cephelerinin arasında basit, gereken kadar kararlı tutumuyla 

düşünülerek tasarlanmış izlenimi verebiliyor. (Tafuri, ve Dal Co, 1980) Mendelsohn 

şehir içinde gerçek bir problemle uğraşırken, kafasının daha net ve deneme 

özgürlüğü içinde çalışabildiğini görüyoruz. Diğer üretimleri ise bize göre serbestlik 

içinde sonsuz çeşitlemeler.  

Mendelsohn ile ilgili yapılan değerlendirmeler, değişik yerlerde bir çok bulunmuş 

modern kurallar varken ya da birileri modernin kurallarını araken (tarihçilere göre) bir 

farklı kişinin bunlardan sanki habersiz gibi kendini ifade etme içinde olduğu 

yönünde. Tanımsız formlu Metropolitan kaosu karşısında entelektüelin rolü 

sorununa, Nietzche, Weber ve Simmel‘in verdiği yanıtlar, sanat dünyasında etkili 

oldu. Ekspresyonist heyecanla birlikte, Picasso, Braque ve Gris‘in Kübizm‘i bir 

tarafta, İtalyan ve Rus futuristler diğer yandan, modern sanatta yeni bir çığır açtılar. 

Problemin odağı, merkezin kaybının ve başkadırıya gömülmüş bireyin yalnızlığının 

neden olduğu kaygıların nasıl giderileceği ve bu endişelerin nasıl eyleme 

dönüştürüleceği, böylece yüzlerindeki şaşkınlığın sonsuza dek kalmasının önüne 

geçilebileceği sorunuydu (Tafuri, ve Dal Co, 1980).  

Metropolle karşılaşan tasarımcı, düşünür, sanatçı, onun problemleri, olasılıkları, 

üretime katkısı üzerine düşünmeye başlar, onun yapıları ile uğraşır. Fabrikaları, 

önce inanılmaz yatırımlar ve is olasılıkları sebebiyle şehirlerin tapınakları gibi 
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algılarlar ve Yunan tapınağı ile fabrika işçisi arasında ilişki arayıp tasarım yaparlar. 

Peter Behrens 1911-13 AEG fabrikası (Tafuri, ve Dal Co, 1980).  

İlk olarak 1909‘da Le Figaro‘da yayınlanan Futurist Manifesto, kendini Kübizm‘in 

karşısına yerleştirdi. Marinetti, geleceğin metropl yaşantısını büyük kalabalıklarla ve 

modern başkentlerin, çok renkli ve çok sesliliğinin  ile iş, eğlence, ve serkeşliğin, 

limanların titreşiminin, sigara içen yılanları yutan istasyonların, dumanları ile 

bulutlara asılmış fabrikaların verdiği heyecanla şarkılar söyleyeceğiz sözleriyle 

tanımladı (Tafuri, ve Dal Co, 1980).  

―Futurist Manifesto ve davranış, düşünüş biçimleri, heyecanlandıkları konular ve 

isimleri, yine de diğer akımlarda ayrılmalı. Çünkü onlar da durumlarla, olaylarla ilgili 

ve deneyiciler, tekrarlayıcılardan değiller, Kübistlerden farklılar. 

Merkezin kaybıyla birlikte eski dayanak kurumlarının da yıkılmasıyla  silip atan 

anonim ivmenin tepesinden başka yer kalmamıştı onlara; anarşizm, özgürlükçü 

sosyalizm, sorelizm ve milliyetçilik gibi eski değerler, Marinetti, Boccioni, Balla, 

Russolo, Prampelini ve diğerlerinin, izleyen ideolojileri ile yok olma girdabına 

katıldılar. Sorun, makinaların ayaklanmasının ön plana nasıl çıkarılacağı sorunuydu. 

Onların moralsizliğini yok etmek veya karşıt olarak onlara insancıl kişisel nitelikler 

vermek yeterli değildi. İhtiyaç duyulan şey, teknolojik anonimliğin öne çıkardığı dev 

şehirde oluşan sosyal ilişkilerin sert bir kırılma olmadan gelişemeyeceğini 

görebilmekti. Şimdi iletişim modlarını belirleyen ―makina‖ idi ve mesajları enerjiden 

oluşuyor, sentaktik araçlara gerek duymuyordu. Teknolojik dil birkaç yeni şeye 

dayanıyordu:şok, hepsi birden muhatabına saldıran net işaretler. Boccioni‘nin 

Yükselen Şehir, ve Carra‘nın Anarşit Galli‘nin Cenazesi resimlerinde kitlesel işgücü 

ve sürekli ayaklanmanın yeri olarak metropolis şimdiden iç çatışmaların mekanı 

olarak görüldü.‖ (Tafuri, ve Dal Co, 1980).  

Teknolojik anonimlik tarafından yönetilen ―monster city‖nin içinde gelişen yeni sosyal 

ilişkilerin eski iletişim teknikleri ve araçları ile büyük bir kopuş yaşamadan 

gelişmeyeceği gerçeğini görmek gerekliydi. Şimdiki iletişimin modlarını belirleyen 

―makina‖dır. Teknolojik dil yeni birşeylerin üzerine kuruludur; şok ve iletişimde 

olunana birden saldıran işaretler... 

―Kollektif yabancılaşmanın maksimuma çıktığı yerde, sürüyü mezbahaya sürükleyen 

standart kafanın kurtuluşu için umut da maksimumdur. Bu nedenle İtalyan 

Futurizminin en otantik ifadesi kışkırtıcı teatral gösterilerdir. Burada anlamından ve 

sentaksından bağımsızlaştırılmış sözcük bombardımanı sinirlerini uyararak 

Simmel‘e göre metropol insanını eleştirmektedir.‖ (Tafuri, ve Dal Co, 1980).  
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Kendilerini en iyi ifade ettikleri alan da tiyatro idi. Çünkü gündelik davranışlar ve 

yaşama ait şeyler daha iyi ortaya konulabiliyordu bu araçla. 

―Futurist düşüncenin merkezinde şehrin geleceği vardı. Bu Boccioni, Sant‘Elia, Balla 

ve Depero tarafından, hem şehrin kendinin, hem büyük kitleler elinde değişimnin 

kalıcı devriminin heyecanla yükselişi ve hız ve teknolojik enerjinin işareti olarak 

alındı‖ (Tafuri, ve Dal Co, 1980).  

Şehirler dönüşümle ilgililer ve gerçek hayatın içinde olanların, teknolojinin, yaşama 

giren araçların, bilgilerin etkisi ile nasıl değiştiğini gözlemlemeye odaklanmışlar. 

Bunlar için fikir üretiyorlar, geçmişle büyük bir kopuş yaşamak gerekliliğini söylerken 

,bunun nasıl olacağı ile ilgili akıl da yürütüyorlar. 

İtalya‘da 1930‘lu yıllarda yapılan büyük düzenlemeler ile şehir merkezlerindeki eski, 

yıpranmış küçük konutlardan oluşan dokular temizlenmiş ve yerlerine ―modern‖ yeni 

rasyonel mimarlıklar getirilmiştir. Bazı karşı çıkanlar, Piocentini örneğin, yapılanı 

―merkezin anıtsal olarak‖ yeniden özelliklendirilmesi olarak nitelendirmişlerdir. 

Mimarlık ne tür olursa olsun gücün eline geçince aynı anıtsal, duyarsız, egemen, 

baskıcı, ezici kullanılıyor olabilir. İtalya‘da örneğin Faşistlerin eline geçiyor. ‖Modern‖ 

denilen, sonra da onların yaptıkları modernin işi olarak gösteriliyor. Kötü şeyler 

yapmak ya da en azından diğerlerinin farkında olmayan zihinlerin üretimlerinde 

kullandıkları araçlar, ne olursa olsun onlara hizmet ettiği için, onların silahı haline 

gelebilir. ―Modern‖i kullananların üretimleri neden ―modernite‖ düşüncesinin mirası 

olsun ki sorusunu sormak gerekiyor. 

Modern Architecture kitabı politikadan, resimdeki Dada gibi bazı eğilimler, Nietzche 

gibi düşünsel şeylerden söz etse de aslında tümünde o ilişkiyi kurmayı sürdüremiyor 

–politika sadece İtalya v.b. faşist-modernist ilişkisinin açıkça göründüğü yerlerde 

devreye giriyor. Kitapta, sanat ve resim yüzyılın 1910‘lar 20‘ler gibi başlarında etkin 

olarak konu ediliyor, mimarlıla ilişkileri açısından. Kitapta mimarlıkla ilişkisi 

kurulmaya çalışılan film birkaç tane var. Bazı bilinmeyen eskizler ve denemeler de 

var ve yine bazı çok bilinmeyen mimarlar var. Ayrıca başlangıcında mimarsız 

üretimlerden bu amaçla değil ama sözetmiş, resim koymuş olması da önemli. 

Kitap ilerleyip 60‘lı yıllara gelince o yıllardaki çalışmaların, mimarlık dışı işlerin 

mimarlıkla ilişkisi arayışı görülmüyor. Bu da şu düşünceyi akla getiriyor.  Belki de 

yansıtılmış, yazılmış olan ilişkiler zaten biz birlikte varız diyen şeylerin ilişkisinin 

buraya taşınmış halidir. 20. Yüzyıl başında sanatçılarla mimarların ortak işler, 

bildirimler yaptıklarını biliyoruz. Beraber okul kurma, grup oluşturma, sevgi, acıma 

gibi eylemlerinin sonucu olarak işlerinden birlikte söz edilmesi zaten olağan bir 
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durum da olabilir. Sonrasında da bütün ortamın beraber nasıl çalkalandığını aramak, 

araştırmak gereklidir. 

Kitapta büyük isimli mimarların savaş sonrası neler yaptığı var. Bazı bilinmeyen 

mimarlardan da söz edilmesi, olasılıkla büyük mimarları etkileyen ya da onların bir 

durumda karşılarına çıkan kişiler olmaları sebebiyledir. Ya da kendi ülkelerinde bazı 

önemli projelere bazı kişilerin yönetebildiği mimarlar olarak imza atanlar olmaları da 

kayda geçme sebebi olabiliyor. 

Mimarlar da mimarlıklar da yine de belli bir dünyanın içinde kalanlar. yani Avrupa, 

Amerika. Avrupa‘nın da belli bölümü, Amerika‘nın da belli şehirleri seçkisi içinde 

sunuluyor mimarlık üretimi. 

Tarihsel merkezlerin yıkılıp modernize edilmesiyle, mevcut anıtlar restore edilip, 

işlevleri yeniden düzenlendi. Avantajlar, bu projeleri destekleyen finans kaynaklarına 

gitti.  

Mimarların, durumları, ortamları, olayları değerlendirip, ortaya birşeyler koydukları 

zamanlardaki yaşları ile onlar hakkında konuşulup, başkaları ile karlılaştırılıp, tarih 

içindeki yerlerine yerleştirildikleri zamanki yaşları çok farklı, doğal olarak. Ama biz 

onları yazım içinde yer aldıkları yaşları ile tanıyoruz, düşünüyoruz. Aslında hepsi 

birşeylerin peşinde oldukları zamanlarda, birşeyler ortaya koyup denedikleri, 

eleştirdikleri, eğlenip dalga geçtikleri yıllarda, genç insanlar, deli, dolu, aykırı, rahat 

bağımsızlar. Bu şekilde bakılabilmeli. Venturi‘nin de eğlenip dalga geçtiği kesin. 

Sonradan literatüre girip öğrendikce başka anlamlar yükleyip yapıyor yaptıklarını. 

Onlar da deneme ve değerli. Post-modern olsun, modernden çekildik, diye yapılmış 

değiller. Sıradan, gündelik, kendiliğinden olandan, Las Vegas‘tan etkilenmiş ve 

bunun heyecanını yansıtıyor denemeleri. Sonraki işleri kendini çakıştırdığı, 

sıkıştırılmaya izin verdiği kalıbın işleri haline gelmiş olabilir... 

Tafuri ve Dal Co, Archigram, Kurokawa ve Friedman arasında, mevcut durumlardan 

sıkılıp bunları öneriyorlar gibi garip, yüzeysel bir bağlantı kuruyor (Tafuri, ve Dal Co, 

1980). Oysa bunların da arkasında çok güçlü birikimler, değinimler var, 1920‘lerde 

olduğu gibi. 

Savaştan sonra İngiltere yeni şehirler kurmak, okul ve üniversite binaları yapmak 

için yeni düzenlemelere gitti. Japonya‘nın hızlı ekonomik gelişimi başladı. ABD ise, 

onlar için şaşırtıcı olan reformların engellemesine maruz kaldı. Bunların dışında da, 

50‘lerin sonu ve 60‘ların başında, çevrenin kontrolu ve dönüştürülmesi için 

geleneksel araçlara karşı yaygın bir güvensizlik gelişti. 
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Josef Gocair, yarışma projesi. Prag'da, Mala Strona yönetim Binası, 1909 ve Jiri 

Kroha, yarışma projesi, Olomouc'da Hona Bölge Tiyatrosu, 1921, örnekleri çok ilginç 

çünkü çok yakınlarında birçok farklı deneme yapılmaya çalışılırken bunların da 

üretildiğini görmekteyiz..Bu da Gösteriyor ki (tarihte) geçmişte kalanların üretilme 

durumları ile onların yorumlanıp tarih paketine konulmuş hallerinin hiç bir ilgisi 

yoktur. Tarih yazımı içine sokulurken sürekli ileri tarihe ve hedeflenmiş evrime 

kilitlenmiş bir evrimsel anlatım varken gerçekte üretilenler eşzamanlı olarak 

birbirinden çok farklı olabilmektedir. Aynı zaman diliminde, aynı sınıfa –izm, stil v.b 

gruba sokulamayacak bir çok üretim yanyana olabilmektedir. Bu da tarih yazımından 

çok, doğru değerlendirme ve yanyana ard arda konulmuş olanları daha farklı 

sunabilmeye ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bu sunumlarda yorumlar olabilmeli, 

şaşırtmacalar, spekülasyonlar, esnetme, düşündürtme, soru sordurma amaçlı şeyler 

olabilir. Ortada her kişinin, zihnin ilgi duyunca yeniden yorumlayıp yoğurabileceği bir 

hamur olduğu düşünülmeli, şekillendirilmiş, pişirilmiş kurabiler tarih olarak 

sunulmamalıdır. Bu Modern Mimarlığın başlangıcına gelen yıllarda, post-modern 

denebilecek üretimleri nasıl açıklıyabiliyoruz. 19402lardan sonra, 1950‘li yıllarda hiç  

sözü edilmeyen tarihselci yaygın yaklaşım da gömülü kalmışlardandır. Üstelik çok 

yerde aynı zamanda bu yaklaşımda üretimlere rastlıyabiliyoruz. 

Otto Haesler, İtalienischer Garten Siedlung, Celle, 1923 blokları yine yukarda söz 

edilen açılardan çok ilginç görünüyor. Post-modern‘in 50 yıl sonra biçimsel olarak 

sahip çıkacağı şeyleri kullanmış olan bu üretimleri nasıl değerlendirmek gerekir. 

Bunların (bu bulguların) değerlendirilmesi halinde hem tarihsel sınıflandırma yetersiz 

kalacak hem de çok sonra gelen post-modern v.b. tanımlamaları bile  yeniden 

düşünmek gerekecektir.. Bu biçimler sonradan klişeleşmiş gelenekle ilgi kurma 

çabaları olarak "nasıl bir gelenekse" çok sık karşımıza çıkıyor postmodernle ve 

sonra onun patlayıp tüm zamanlara ve mekanlara yayılmasıyla... Karl Ehu, Karl 

marx Hof. Viyana 1927 yapıları da yukardakine benzer konumda ve hiç adını 

duymadığımız bir tasarımcı (bu binalar çok ünlü olmasına rağmen). 

P. Eisenman‘ın Ev 10 projesinin (1976) model fotoğrafını görünce çok şey denemiş 

olduğu, hatta bugün için bile çok ince kesitli hacimler, ekran gibi yüzeylerle farklı 

önerisi olan bir yaşam şekline ait gözükmektedir. Bu da bugünkü bir çok önerinin 

öncülü bir aşama olabilir. Onun da öncülü bir alt aşamanın da Schroeder Evi olduğu 

düşünülebilir.  

R. Venturi‘nin ve John Rausch‘un iki önerisinin de bugün bile olabilir, yerine göre 

rasyonel ve fazlalıkları olmayan, akıl için üretimler olduklarını görebiliyoruz. Oysa 

Post-Modern‘in başlatıcıları olarak gösterilen bu tasarımcıların her zaman sunulduğu 
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gibi biçimler ve insanla ilişki kurmak adına sembollerle uğraştıklarına dair ipuçları 

yok. Bu durumda onların da genel mimarlık tarihi kurgusunu sağlamak amacıyla 

istenilen şekilde yer almalarına karar verildiği ve gerçek yaklaşımlarının üzerinde 

durulmaya çalışılmadığı, ihmal edildiği söylenebilir.  

Modern yaklaşımın ve rasyonel düşüncenin Batı‘da doğup, şekillenip 

sürdürüldüğüne yönelik oluşmuş mimarlık tarihi görüşüne de inanmak zor 

görünüyor. Öncelikle bu yaklaşımın ilk üretimlerinden itibaren ve eş zamanlı olarak 

dünyanın her noktasındaki buluş, sıçrama ya da yaklaşımları karşılaştırmayı, 

yanyana getirmeyi bile denememiş ıoldukları görünüyor. Ayrıca doğuşum öncesi v.b. 

problemlere girmeden sadece gelişimi, uygulanması, ortam bulması noktasına 

baktığımızda bile Batı‘nın, Avrupa‘nın bir taban oluşturmadığını görüyoruz. Almanya, 

İtalya v.b. faşist rejimlerin kendi mimarlıklarını hem de geleneksel olanı yeniden 

çağırmaya dayanan yaklaşımla çağırma çabaları kurumlar kurmalarına, mevcut 

müzelerdeki resimleri çıkarmalarına ve okul kapatmalarına kadar uzanan ciddi 

boyutlardadır.Böyle engellemeler ile karşılaşan modern tavır nasıl Avrupa‘da yer 

bulup gelişmiş olabilir diye düşünülmeli. Acaba mimarlık tarihi yazanların hatırı için 

mi? yoksa yapılan zulümleri örtmek ve başka görünmek için mimarlık üretimi 

yetmeyince, mimarlık tarihine mi başvuruluyor. 

Archigram Grubu‘nun demonstrasyon-montaj 1968 tarihli çalışmaları da sadece 

utopik çizimler olarak değerlendirilmekten fazlasını hakediyorlar. Bu montaj-

kolajların içinde gelecekle beklentilerle, olabileceklerle ilgili o kadar çok ironik yorum 

açılım vardır ki üzerinde durulup tartışılabilse bugün genç zihinleri belki çok kolay 

sıçratabilecektir. 1970‘li yıllarda bugüne dair çok ipucu yakalanabildiğini görmek yine 

genç zihinlerin tasarım ufuklarının ne kadar inanılmaz esneme şansı olduğunu 

kanıtlıyabilecektir.  

Lucio Costa 1960 Brasilia Planı şehir boyutunda ölçekte olağanüstü bir üretim olarak 

daha önce üretilmiş olan büyük ölçekli tasarımların deneylerinden çok şey edinmiş 

olmalı (örneğin Rus Leonidov‘un lineer şehirleri, Corbusier‘nin önerilerinden). Eğer 

ütopik bulunması nedeniyle anlamsız bulunup üretilmemiş olsa idi, ona sırtını 

çevirmiş görünmesine rağmen mimarlık ve onun tarihi büyük ölçüde çok daha dar bir 

noktada kalmış olurdu. Ütopik oldukları veya ideolojik olarak sade-rasyonel iddiasız, 

mütavazı bulundukları için uygulama şansı bulamayan önerilerin tasarımcılarını 

içlerinden gelen sorumluluk, istek, gereklilik, akıl birlikte uyarıp güç vermiş olsa 

gerek. İktidarların güç aracı olması rolünün arkasında kalan bu bambaşka 

sorumlulukları ile heyecanı taşıyanlar kendilerine yöneltilen eleştirel tutumun 

ötesinde uğraşıp üretmektedir. Ve mimarlığın iktidarların elinde oyuncak olarak 
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kaybettiği zamanı korunmasını sağlayacak ilerlemeyi kağıtlarda, yayınlanmamış 

projelerde, kuytuda kalmış yerlerde özgür alanlarda ufak ufak sağlamışlardır. 

Batı‘nın üretmediğini ve geliştirmediğini söyleyebileceğimiz modern rasyonel 

yaklaşımlar, araştırmalar Rusya‘da ilk heyecanını yakalamış olabilir. Ancak 

sürdürme şansını yine aynı yerde bulamıyor. Son derece heyecanlı, geleceğe  

dönük, insanı merkez alan projelerin üretildiği Rusya, 1949-1953 yılları arasında 

Moskova Devlet Üniversitesi ve Moskova‘nın batı bölgesinde merkez fotoğrafları ile, 

nasıl dönüşüp, ne kadar kapandığını gösteriyor. Brasilia‘nın planı için motive edici 

olan Leonidov‘un lineer şehirleri veya OSA Brigade (1930) (Magnitoporsk v.b.) kendi 

çevresini aydınlatmamış görünmektedir. 

Hannes Meyer ve Hans Wittwer‘in Peterschule, Basel (1926) önerisi dışardan 

merdivenli asma teknolojisi ile asılmış teraslı çok akılcı görünen, ölçek olarak 

çevresi ile ilişkili bir öneri olarak görünmektedir. Otto Haesler'in 1923'de yaptığı 

İtalyan bahçe yerleşimi önerisi gerçekten Post-Modern‘in sonradan ilkeleri ile 

uyguladığı stile öncü görünüyor. Moises Guinzburg'un Narkomfin Konut yerleşimi 

1928-30 yılları arasında yapılmıştır. İç perspektif görüntüleri içindeki yaşama ve 

algıya ne kadar önem verildiğini, çalışıldığını gösteriyor. Mart Stam‘ın El 

Lissistzky‘nin 1924‘de Moskova için önerdiği gökdelenlere strüktür önermesi bütün 

ilişkilerin görünenden daha sıkı olduğuna bir kanıt olabilir. Stam, 1920‘lerin 

sonlarında Hollanda mimarlığı ile Avrupa avangardının deneyimlediği karşılıkların 

farkındaydı. Sovyet ASNOVA üyesi, ABC ve I 10 ortağı ve CIAM‘ın aktiv elemanı 

olarak, Sovyetler Birliği‘ne yerleşmeden önce Çekoslovak Cumhuriyeti mimarları ile 

ilişki içinde çalıştı. 1926‘da Mart Stam, J. A. Brinkman ve L. C. van der Vlugt‘un 

1925‘de kurmuş olduğu şirkete girdi. 1926-30 arasında Brinkman ve Vlugt, van Nelle 

fabrikası projesini gerçekleştirdiler. Tafuri ve Dal Co'ya göre bu fabrika Yüzyıl‘ın 

mimarlık dünyasını en çok etkileyen yapılardan biridir (Tafuri, ve Dal Co, 1980). 

Yukardaki dairesel büro bloğu, net düşünülmüş program esaslı, açık yapı olarak 

düşünülmüş olması, uygulamalara, büyümelere açık olması ile çok farklı bir üretim 

olarak değerlendirilmiştir. Ancak Tafuri‘nin Modern architecture kitabında raslanan 

bu küçük yorum dışında, pekçok tarih kitabında örnek olarak bile raslamayabiliriz. 

Bu üretim yapısı bugün bile önerilebilecek rasyonelliğe sahiptir. Aslında  rasyonel 

düşüncenin açık ―adabtable‖ planın ne olduğu belki de böyle örnekler üzerinden 

açıklanabilir. 

Bu arada Brinkman ve Vlugt‘un Boeve Evi, Rotterdam (1932-34) örneği de çok 

rasyonel ve basit bir örnektir. Bütün modern dönem üretimlerini modernizm adı 

altında toplayıp gelenekten, insandan ve farklılıktan koparak, aynı, ruhsuz, insansız, 
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bağlamsız üretimler yapıldığını söyleyen eleştirmenlerin bu dönemde yapılan 3-5 

yapıyı ve daha önce ve sonrasından 3-5 yapıyı yanyana koymaları gerekli 

görünmektedir. Daha doğru yorumlar yapılabilmesi için bu gerekliliktir. Modern 

öncesi dokunun her bir parseli, parsellerin her bir yapısı aynı topoğrafya ve 

coğrafyadaki her bir kasabası birbirinden ne kadar farklıdır. Modern‘in önerileri 

bunlardan çok daha çeşitlilik, sonsuzluk, esneklik içerebilmektedir. Malzeme detay, 

işlev, konularının hepsi dahil.  

Savaşlar v.b. şeyler aslında mimarlığın motivasyon araçları çünkü sıkıştırılan insan 

çözüm yolları araken koşulları dönüştürmek için mimarlığa başvuruyor. Savaşlar 

olsa olsa ortamı hareketlendirip zihinleri devreye sokuyor. İnsanları savaş ve 

baskılar göçe zorluyor. Bu da yeni insanların bir araya getirilmesi, barındırılması, 

eğlendirilip yaşatılması konusudur. 

Corbusier‘nin Marsilya Konut Bloğu, 1946-52 yılları arasında üretilmiş bir tasarım 

olarak, Guinzburg‘un 1927‘deki Narkomfin Bloğu ve 1930‘da Jan Gillov ve Josef 

Spolek‘in Prag‘daki konut tasarım yarışması için yaptıkları önerinin sonrasında ve 

onlardan etkilenerek yapılmış olabilir. Böyle bir etkilenme olmadığını farzetsek bile 

Marsilya Bloğundan çok önce  böyle uygulama ve araştırma yapmaya çalıştıkları için 

literatürde bilinen ve Marsilya Bloğu kadar tartışılıp konuşulmayı hak eden öneriler 

olarak yer almalıydılar. Kesitte farklı katlar arasında ilişki kurmayı deneme 

çalışması-araştırması bile içeriyorlar.  

P. Atavia ve H. Schmidt‘in 1927-28 yıllarındaki konut tipolojileri ABC dergisinde 

yayınlanmıştır. Bunlar çok özel düşünülmüş, dışardan merdivenli, dışardan balkonlu 

bloklardır.  

Tafuri ve Dal Co, Modern Architecture kitabında , Avrupa‘da 1920-30‘larda mimarlık 

adlı bölümde şehirlerdeki genel durumu ele almıştır (Tafuri, ve Dal Co, 1980). 

Hollanda, Almanya ve Avusturya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, Çek 

Cumhuriyeti, İspanya‘dan söz edilen bu incelemede Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve 

İskandinav ülkeleri daha cesur önerileri ile dikkat çekmektedirler. Hollanda zaten 

Lissistzky‘nin etkisinde kalan mimarlarla değişim yaşıyor. Hollanda‘da 1927‘de 

oluşan I 10 Journal var ve etrafında, von Eesteren, Mart Stam, J.J.P. Oud, J. A. 

Brinkman, van der Vlugt gibi tüm Hollandalı mimarları topluyor. Ayrıca Walter 

Benjamin, Laszlo Moholy Nagy, Kurt Schwitters, Ernst Kallai, Adolf Behne, İlya 

Ehrenburg ve Wassily Kandinsky gibi ünlüleri bile etkileyen, içeren büyük bir 

harekete ve Avrupa‘da akıntılara yol açan bir başlangıç noktası oluşmuşdur. De 8 ve 

Ophouw grupları çevresinde Rotterdam‘da 1920‘de bu oluşumlar  toplanır. 
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Mart Stam, Van der Mey ve Granpre Moliere ile çalıştıktan sonra 1922‘de Berlin'e 

yerleşti. Berlin entelektüel avangardın manyetik kutbu ve yükselen Sovyet devrim 

kültürüyle takas merkezi idi. Orada Max Taut ve El Lissistzky ile tanıştı. 1922‘de 

Könisberg‘deki Am Knie binasının ―Futurist Stamp‖ çözümleri, 1924‘de  El Lissistzky 

ile Moskova için hayal ettiği gökdelenlerin strüktürel ifadesi, 1926‘da Rotterdam 

Otobus Terminali için basitleştirilmiş çözümü ve Frankfurt‘daki Hellerhof konut 

projesi ile,elementarist yaklaşımın güçlenmesine önemli katkı yaptı.  

Berhold Lubetkin (1901 doğumlu) bu kontekst içinde özel bir rol oynamıştır. 

Sovyetler Birliği‘ni 1922‘de terketmesinin ardından Paris‘de Jean Ginsberg ile 

çalışmıştır. Gingsberg‘le Versailles‘da apartman tasarlamış, Londra‘da Lindsey 

drake ile, R.T.F. Skinner, Anthony Chitty, Michael Digdale, Godfrey Samuel ve 

Valentine Harding ile 1933‘de Tecton Grubu‘nu kurmuştur. Sovyetler Birliği‘nden çok 

Sovyet devrimi‘nin ruhunu taşıyan kısa süreli şehirler ve oluşumlar mimarlığın 

geleceğe dönük yüzünü oluşturarak, insana, çalışan işçi insana, toplu üretime 

yönelik deneyler üretmiştir. 

Tafuri ve Dal Co, Modern Architecture‘da, ortama ilişkin bazı detaylar vermesine 

rağmen dönemlerde üretilmiş olan resim, müzik, fotoğraf üretimleri ve politika v.b. 

oluşumlardan söz etmemiş ve mimarlık yine kendi içinde dönen bir değirmen gibi ele 

alınmıştır (Tafuri, ve Dal Co, 1980). 

Arne Jacobsen‘nin Kopenhag‘da Bellevue sahil tiyatro ve restoranı 1930-35 büyük 

yazıları, basit net yapısı ile yine birçok yapıya öncülük etmiş olabilir. Hatta Las 

Vegas‘ın öğrettiklerinden çok önce bazı özellikler taşır. Doğal ve yaşama özgü 

detaylar denilebilir. 

Alvar Aalto‘nun özel bir tarafı var çünkü Eliel Saarinen'in romantisizmine, Heiki 

Siren‘in monumentalizmine ve diğerlerinin, Erkki Huttunen ve Erik Brygman gibilerin 

tutumlarına karşı durabilmiştir. 1927-35 arasında Viipuri‘deki halk kitalığındaki 

akustik nedenlerle ondule hale getirilen ahşap tavanı ile konferans salonu 

eşsizdir.1939 New york Dünya fuarı Fin pavyonundaki dairesel duvar ve sergileme 

yüzeyleri çok özel denemelerdir. 1929-30‘lardaki kontrplak mobilyaları ve Times‘ın 

eleştirmeninin nonobjective sanat olarak tanımladığı 1933‘de Londra‘da sergilenen 

soyut ahşap panellerle deneysel kompozisyonları çok ünlüdür. (s 278) Aalto 

kontrplağı şekillendirerek kullanmayı önerebilmiş ve bu neredeyse daha günümüzde 

kullanılabilecek yeni malzemeler arasına girmiştir. 1927‘de bir mimarın bu işin, 

malzemenin ve onun kullanım olanaklarının peşine düşmüş olması çok ilginçtir.  
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Torino‘da 1926-28 arasında yapılan Fiat Fabrikasının üst yüzeyi işlevsel bir araba 

test pisti olarak tasarlanmıştır. Faşizm tarafından yaratılan endüstriyel yeni düzen in 

ilk işareti olarak kabul edilen bu bina üst yüzeyin kullanımına (büyük, şehre ait 

binalarda) ilk örnek olabilir mi? 

1926‘da renovatif eğilimler Gruppo 7‘yi oluşturmuş, İki yıl sonra da İtalyan Rasyonel 

Mimarlık Hareketi (MIAR) Roma‘da ilk sergisini organize etmiştir. 1931‘de ikinci 

sergilerinde büyük fotomontaj ―Panel of Horror‖ eski moda mimarlıkla Mussolini‘yi 

eleştirmişlerdir. Bu dönemde İtalya‘da siyasal ortam çok karışık görünüyor. Faşist 

rejime karşı çıkanlar, destekleyenler, rasyonellikle dini birleştirip alternatif yollar 

peşinde olanlar v.b. Ancak eleştiren ve kendine göre yollar benimseyenlerin 

düşünce eylem ve uygulama yapacakları ortamı buldukları görülebiliyor çünkü bu 

grupların hepsinin sergi, mimarlık, endüstri ürünü gibi üretimleri gerçekleşmiş ve 

ortama dahil olabilmiş yani var olabilmiş ve ortamı etkilemiştir. 

İtalya‘da farklı olarak rejime aykırı duranların da mimarlık üretimine katkıları olması 

engellenmemiş. Bu sayede G. terragni v.b. de üretimlerine devam edebilmiş ve 

ortamı etkiliyerek tarihselci usluplar etkisinde hareket edenlerin de değişip, akılla 

hareket eder hale yaklaşmalarını sağlamışlardır. Gino Levi Montelcini ve Guiseppe 

Pagano‘nun 1928 Torino sergisinde yaptıkları Festival ve Moda Pavyonu (s. 283) ile 

1931‘de Roma‘nın yeniden modellenmesi projesindeki önerileri arasında ciddi 

yaklaşım farkları görülebilir. 1928‘deki öneri kendisi dışında bir şeyleri, yaşamı, 

şehri, sokakları farkında olmayan bir obje iken 1931‘deki öneri sokakla ilişki kurmaya 

çalışan köşeyi dönüşe özen gösteren alt ve üst katların kullanımına göre cephe 

şekillendiren bir yaklaşım sergiler. 

G. Terragni, Luigi Figini, Gino Pollini, Pietro Lingeri!nin Milan‘da 1935-36‘da Brera 

Akademisi için yaptıkları öneri çok etkili görünüyor. Taşıyıcı sistemi açısından da 

deney yaptıkları bu önerinin sonraki yıllarda teknolojiyi araştıran, zorlayan Pompidou 

Kültür Merkezi v.b. örneklerin öncüsü olduğu söylenebilir. Yine Terragni‘nin 

Como‘da 1932-36‘da yapmış olduğu ev onun özgün yaklaşımının farklı durumlar için 

de geçerliliğini kaybetmediğini kanıtlıyor. Bu atmosferde Olivetti dini motivasyonları 

hümanist sosyalizm ile birleştirdiği bir ideoloji yaratmış ve global planlamaya 

girişmiştir. Olivetti bir objeden yola çıkan ve onun tüm çevresiyle ilişkisini bütün bir 

sistem olarak gören yaklaşımı benimsemişti. Onun desteğiyle BBPR Studio 

tarafından üretilen planlar faşist kültüre yabancı kalıyordu. Faşist kültürde kapitalin 

öngördükleri onaylanıp uygulanırken bu projeler yer bulamıyordu. Ancak Olivetti‘nin 

projelerinin uygulanmasalar dahi bu faşist ortamda savaş sonrasındaki motivasyon 

açısından çok önemli olduğunu, Ütopyaların, babacan ve ataerkil sosyalizm 
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anlayışının savaş sonrası İtalyan kültürüne bir cazibe getirdiğini belirtiyor Tafuri ve 

Dal Co, Modern Architecture‘da. Bu da gösteriyor ki desteklenenler dışında 

kalanların uygulanmasa dahi katkı yapabildiği ve ortamı etkileyebildiğini 

söyleyebiliriz. İki savaş arasında hiç üretim yapamayan modern düşünceyi 

savunanların, resim ve mimarlık alanında üretimlerinin, tasarı boyutunda da olsa 

devam etmiş olması, motivasyon, düşünce gibi şeyleri ayakta tutan ana unsurdur. 

Piacentini v.b. onaylanan tasarımcılar ise fırsat bulup uygulama yapmışlardır. 

Piacentini‘nin yaklaşımı benzerlerininki gibi şehirlerin merkezlerinin yıkılması ve 

modernleştirilip bazı eski binaların saklanmasıydı. Tafuri bunları sorumsuzca yapılan 

ameliyatlar olarak nitelendirmiştir. Aslında ortada ciddi sorunlar ve hayati ihtiyaçlar 

varken (İtalya‘da 11 milyon oda ihtiyacı vardır) bunların değerlendirilmesi ikinci 

planda kalıyor gibi sözediliyor. 

Pagano şüphesiz ortamdaki diğer mimarların da etkisiyle yaklaşımında değişiklikler 

yapmıştır ancak yine kendisinin önderlik ettiği EA2 projesinde de daha modern bir 

yaklaşım sergilemiştir. Ancak tavır monumentalisttir. İtalya‘da faşist dönemde kabul 

görmüş, inşa edilebilmiş tüm modern çizgide görünen önerilerin ortak yönü 

monumentalist sınıra yakın olmalarıdır. Terragni‘nin yaptıklarının da kısmen bu 

şekilde değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Terragni‘nin Lingeri ile birlikte Roma‘da 

1938 yılında Danteum için yaptığı projede rasyonel, yalın, modern olan yaklaşımı 

hem de anıtsaldır. Sivil toplum hareketler, toplum yaşamı ile ilişki kurma endişesi, 

duyarlılığı görünüyor ancak anıtsal olması konusunda da çaba harcandığı da 

gözden kaçmıyor.  

Ancak yine de yönetimin faşist ve monumental olma gösterisi yanında sade, kendi 

halinde üretimler de yapılabilmiştir. Luciano Baldessari‘nin Milano‘daki İtalcima 

Industrial Complex binası 1933-36 yıllarında yaptığı ve rasyonel görünen bir öneri 

olarak buna örnek olabilir. Yine bu rejimin içinde araştırmaya yönelik işler de devam 

edebilmekteydi. Marcello Nizzoli‘nin 1940‘da tasarladığı hesap makinesi bugün bile 

kullanılan hesap, pos makinesi v.b. makinelerin formuna benzemektedir. 

1900'lerde Modern'in Avrupa'da en etkili olduğu 2. Dünya Savaşı sonrasında 

İngiltere, Amerika için çok önemli projelerden söz etmek olası değil. hele 20. Yüzyıl 

başı için her iki kapitalist ülkede de sistem içnde modern araştırması ve desteğinin 

yeri yok. Ancak 1960'lara doğru Paris Dünya'nın sanat merkezi olma özelliğini New 

York'a kaptırırken modern mimarlık temelleri de bu kapitalin biriktiği yerlerde 

olabilmeye başlıyor. Merkez değişimi... 
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Büyüklerin, (Corbusier, Wright, v.b.) yaptıklarının hepsinden bahsedilmemesi büyük 

bir eksiklik kopukluk yaratıyor. İşte bu insanların  almak istediklerini alıp diğerlerini 

sözkonusu etmemeleri belki de esas modernizmi yaratan moderniteden 

uzaklaştıran, kalıplaştırıp, biçimsel olarak formüle eden şeydir. 

5000 yıl önce Mezopotamya'da Mısır'da ilk olarak demir bulundu. Çok küçük 

parçalar halinde kullanılabiliyordu çünkü işleme yöntemi o kadar ilkeldi ki. Dökme 

demiri tavlama işlemi Henry Cort'un büyük başarısı olarak kömür kullanılarak 

yapılabilmeye başlandı.1779'da ilk dökme demir köprü, Coalbrook Dale, İngiltere'de 

yapıldı. 1796'da Thomas Paire Sunderland köprüsünü tasarladı. Avrupa'da ise  

1794'te Silesia'da ilk dökme demir köprü yapıldı  

P. Artaria - H.  Schmidt , Residential Typologies "wohnkolonie" projesi, 1927,  

Josef Havlicek, Residential Types, 1927,  Jan gillar, Josef Spolek, yarışma projesi, 

Konut, Prag, 1930, Corbusier'in Marsilya Bloku (1946-52) ile ya da Niemeyer'in 

önerileri ile karşılaştırılmalı. 

4.1.3 Modernizmin Serüveni (Batur. E. (Ed.), 2007) 

1960'ları ve onun heyecanını 1950 ve hatta 1945'lerde aramak gerekir. çünkü 

60'larda zaten ürün verenler en çok etkilendikleri yaşlarda yaşadıkları güçlü olayları 

ve kavrama/sorumluluk taşıma/birşey söyleme düşüncelerini (hislerini) ürettiklerine 

yansıtmışlardır. 

Amerika 2. Dünya Savaşı'nda atom bombalarını patlattıktan sonra dünyanın 

gözündeki imajını farklılaştırmak için olsa gerek yapılan tüm aykırı/protest/eleştirel 

ürünleri, üretimleri New York'da kucaklamıştır. Sanki yapılan savaş yollu baskılarla 

iktidar hırsında insan diskriminasyonlarında ırkçılıkta hiçbir payı veya lider rolü 

yokmuş izlenimi vermek için gibi. 

Pierre Restany'nin Pop Art yazısını okurken ve ayrıca daha önce de düşündüren 

şeyler olmuştu. Savaşla aldıklarını başka yolla geri kazanmaya çalışıyor (s 346) 

Bu ünvanı kazanmak için -yani sanatın üretimin yeni merkezi ünvanını- New York, 

Paris ile yarışırken yenilik ortaya çıkarma, bireysel ün yapanlar dışındakileri de 

önemseme fırsat verme gibi tutumlar izliyor... 

Restany'ye göre Paris kaynaklı "izm"lerin artık zamanı geçmiş gibidir (restany, 

2007). Bu sözün zaten "izm"leri üretenlerin kendilerine verdikleri isimler değil de 

sanatın merkezinde üslenmiş sırça köşkte yaşayan eleştirmenlerin yakıştırması 

olduğunu görüyoruz. 
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Pop Art deyiminin de ortaya çıkışı İngiliz eleştirmenlerin kullanması iledir. Daha 

sonra da New York'luların benimseyip yeniden büyük çapta kullanması ile yerleşir. 

Yani bütün adlandırmaları belki de eleştirmenler ortaya koyup yapıyor. Üretenler, 

manifestoları ya da kişisel görüşlerinde kendilerine isim yerine hedefler, kavramlar 

koyuyorlar, sıfatlar değil... 

Tarihselci  ve karşı tarihselci yaklaşımları karşılaştırıyor olabilir Uğur Tanyeli. 

(Tanyeli, 2007). 

Aynı çağda, aynı coğrafyada inşa edilen gotik yapılar özdeş nitelikler gösteriyorlar. 

Osmanlı Klasik çağının ve sonrasının mimarlık ürünlerinde de yine kişisel 

farklılıkların saptanabildiği söylenemez. Normatif sistemler o denli bağlayıcıdırlar ki, 

geçerli oldukları dönem boyunca herkesi kendilerine katılmaya zorunlu kılarlar. 

Özetle, normatif sistemlerin ana özelliği "yitik" (ikna edici) güçlerin olağanüstü 

yüksek oluşudur. Bundan ötürü muhalifleri yoktur. 

XVIII. Yüzyıl Avrupa'sında, hatta, kimi alanlarda daha XVII. Yüzyıl'da sanatsal, 

kültürel, sosyal, ahlaki, epistemolojik sistemlerin normatif yapıları yıkılır. Modern 

dünya bu yıkımla başlamaktadır. Yıkımın hem müsebbibi, hem de paradoksal olarak 

sonucu, dünyanın tüm boyutları ve bileşenleriyle akıl tarafından kavranabilir, 

yorumlanabilir ve yönetilebilir olduğuna duyulan pozitivist inançta temellenen yeni 

spekülatif epistemolojidir. Onun sayesinde normatif bilgi yerini adım adım spekülatif 

bilgiye bırakacaktır. En yetkin biçimde dinsel doğmaların örneklediği normatif bilginin 

doğruluğu nedensizdir; tartışılmaz, sınanmaz ve irdelenmez. Oysa, spekülatif bilgi 

ancak yanlışlanana kadar doğru olmayı sürdürebilecektir (Tanyeli, 2007).  

Örneğin bir aydınlanma çağı kuramcısı olan M.A. Laugier, mimarlık dünyasının 

yetiştirdiği ilk gerçek rasyonalist olarak seçkinleşiyor ve o yıllarda yaygın biçimde 

okunup etkili olan kitabı aracılığıyla, bugün bilinen çoğu modernist paradigmaya 

uzanan kuramsal çizginin önemli duraklarından birini oluşturuyor. Modernizmin ana 

varlık nedeni olan  "aklın biçimlendirici mutlak iradesi" kavramının ilk somut ve 

bilinçli ifadesine onun kitabında raslıyoruz. Nerdeyse iki yüzyıl sonra bile Le 

Corbusier kitaplarında ondan bu nedenle alıntılar yapabilecekti. 

Yakın zamanlara dek salt uslupsal ve anlamsal açıklamalarıyla yetinilen bu değişim 

dönemini A. Perez Gomez, Architecture and the Crisis of Modern Science (Mimarlık 

ve Modern Bilimin Bunalımı)  adlı kitabında yukardaki bağlamsal çerçevede ayrıntılı 

olarak incelemişti. Onun kendi alanında bir öncü olan çalışması sayesinde, 

mimarlığın teknolojik ve bilimsel verilerle temellendirilir hale geliş serüveni XVI, XVII 

yüzyıl aralığında incelenebiliyor (Tanyeli, 2007) . 
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Perez Gomez'in tarihsel çözümlemesini sunduğu, ancak bugüne uzanan sonuçlarını 

pek az tartıştığı değişimin birinci veçhesi tasarlama uğraşının rasyonalizasyonuysa 

ikinci veçhesi de mimarlık ürününde (hatta genelde tüm sanat yapıtlarında) 

geleneksel anlam kavramının tasfiyesi olmuştur. Sözgelimi, Panofsky'nin sanat tarihi 

yazımına yeni bir boyut katan anlamsal çözümleme yaklaşımlarını uygulamak için 

modern dönem hiç de uygun bir ortam oluşturmuyor. Modern üründe anlam 

düşünsel arka plandaki iddiaların ötesine geçmez. Sözgelimi, Gotik katedralde  

bezeme olağanüstü geniş bir tarihsel alana  çeşitli anlam düzeylerinde referanslar 

verir. Ama Gotik canlandırmacı referanslar, örneğin Pugin gibi bir kuramcı mimarın 

kendi etkinlik alanı için saptadığı amaçlar doğrultusunda kalır: yeniden canlandırılan 

Gotik, Ortaçağ'ın yıkılan normatif, karalı dünyasına özlemi yansıtır; Altın Çağ'a 

referans verir. Fakat bu global referans ancak ürünün bütünü düzeyinde geçerlidir. 

Ayrıntılar (anlam kavramı hangi biçimde tanımlanırsa tanımlansın) "anlamsız"dır. 

Bu yargı tarihselciler için olduğu gibi, karşı tarihselci yapıların ayrıntıları için de 

geçerlidir. Ayrıntı sadece "kendini söyler". Yeni Gotik Katedral'in cephesindeki 

düşsel hayvan betisi sadece bir düşsel hayvan betisidir; Ortaçağdaki eşdeğerinin o 

toplumsal imgelem dünyası hakkında söylediklerine benzer sözleri etmez. Aynı 

biçimde, Mies van der Rohe'nin Seagram binasının detayları da presiz, endüstriyel 

detaylar olduklarını söylerler. Böyle bir yapıt -deyim uygunsa- her ölçekte yalnızca 

düzanlamlıdır.  

Düz anlamlı demekle ne kastediliyor. o zaten çok açık değil ya da çok açık ama 

yanlışlanabilir desteksiz. Düz anlamlı olarak yanyana getirilen iki örneğe yeniden  

bakacak olursak ne görüyoruz. Yeni Gotik ile yapılan katedral ile Mies'in Seagram 

binası. Birisi var olan birşeyin yeniden kullanılması yani hiçbir akıl kullanma iddiası 

olmayan birşey. Oysa Mies'in Seagram Binası kendisi için yeni bir deneyi ortaya 

koyan, yeri ve durumuna özel olarak düşünülmüş bir şey ve zaten de kullandığı 

malzeme ve teknoloji ise (endüstrileşmiş) bir sembolik anlam v.b. iletişimler kurmayı 

amaçlamıyor. Yeni Gotik'de ise belki de aynı şeyleri kullanmanın amacı aynı 

semboller, bezemeler ile aynı anlamları iletmek olabilir. Hedefleri farklı olan ve 

deneme ile kopya çizgilerinde duran (farklı yerlerde yani) iki ürünü karşılaştırıp 

modernin zaten anlamla ilgili sıkıntısı var sonucunu çıkarmak çok doğru bir yaklaşım 

gibi durmuyor. Bu tür basit doğrudan ilişkiler kurarak üretimlere bakmak onları süslü 

sözlükler arkasına gizleyerek temellendirilmiş gibi göstermek çok da kafa karıştırıcı 

oluyor. 

"Dikkat edilirse, modern ve modernizm kavramlarının tarihsel sınırlarını çizme 

çabası bir yanda sürekli biçimde Batı dünyasının XVIII yüzyıldan başlayan değişim 
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sürecinin bir parçası olarak takdim edildi. Alışılagelmiş modern sanat ve mimarlık 

kavramı bu denli geniş bir tarihsel aralığın bir bütün olarak ele alınmasını yadsıyor. 

Genellikle modernizmin öyküsünü yazmaya kalkanlar eklektisist-tarihselci 

yaklaşımların ortadan kalkmasıyla eş zamanlı olarak beliren bir tarihsel manzara 

çizmeye çalışmışlardır.  Bundan dolayı da modernizmin tarihi çoğu kez XIX Yüzyıl'ın 

sonundaki karşı tarihselci ilk girişimlerle başlatılır. Oysa bu yazıda böyle bir 

yaklaşımdan özenle kaçınılmıştır" (Tanyeli, 2007 ).  

"sanat dünyasının büyük dönemeci salt bilimsel değil epistemolojik bir başkalaşım 

olarak görülünce, modernizmin başlangıcı da kaçınılmaz olarak XVIII hatta XVII. 

yüzyıla dek uzanmaktadır. Çünkü, çoğu modernist paradigma, o paradigmaya 

dayanan ürünler daha tasarlanmadan önce "icat edilmişlerdir". Örneğin Loos'un XX. 

yüzyılın ilk yıllarında formülleştireceği bezemenin yadsınması doğrultusundaki görüş 

somut mimari ifadesini henüz bulmadan, XIX. yüzyılın ortalarında eleştiri konusu bile 

yapılabilmişti.  Dickens 1854'de yazdığı Hard Times (zor zamanlar) adlı romanında  

kurgusal kent Coketown'daki bir öğretim kurumunun felsefesinden sözeder.  Bu 

düşsel kurumun yöneticisi Gradgrind'e göre, insanların mantık dışı düşlemelere hiç 

ihtiyacı yoktur. Sözgelimi fincanların üzerinde kuşlar, çiçekler olmamalıdır (Tanyeli, 

2007). s.68 

Çoğu kez modernizmin ana istinat noktası olduğu sanılan işlevselcilik bile karşı 

tarihselci yaklaşımla hiçbir biçimde ilgili olmayan ve kökenleri -deyim yerindeyse-

XVIII. ve XIX yüzyılın derinliklerinde aranması gereken bir paradigmadır. Bir yapının 

işlevsel düzeninin en akılcı biçimde nasıl oluşturulacağı sorununu ilk ele alanlar XIX. 

yüzyıl İngilteresinde ortaya çıkmışlardı. Örneğin 1864'de yayınlanan The 

Gentelman's House and How to Plan English Residences from the Parsonage to the 

Palace adlı kitap varlıklı "beyzade"nin yaşayacağı evsel çevrenin işlevsel düzenini 

konu alıyordu. Bu bakış açısının ilerde bauhaus'un geliştireceği konut mantığından 

tek farkı, birincinin ikinciden farklı olan sınıfsal tercihinde aranmalıdır; Bauhauscılar 

işçi konutu, Kerr ise İngiliz varlıklısı için "işlevselcilik" yapıyorlardı (Tanyeli, 2007). 

1- Konut işçi için ilk olarak Bauhaus ile mi ortaya çıkıyor, 

2-Kerr'in kitabında işlevselcilik mi gerçekten aranan, 

3-Kerr kitabında villadan saraya kadar şeyleri konu ediyor, işlevselcilik nerede 

kalmış olabilir 

4-ve en önemlisi işlevselcilik yüzyıl başında mı başladı yoksa Kerr'in kitabı ilk mi 

yoksa XVII. yüzyılda mı? Yoksa insan var olduğundanberi aklın öngördüğü şeyin 

işlevselci olduğu mu, bezemelerin bile işlevsel olduğu, mağara resimlerinin bile... 
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İşlevselcilik de ne olduğu tartılmadan, tartışılmadan o kişi bu kişi diyerek bağlanıyor.  

Tartışılırsa onun başlangıcının insanın var olduğu andan itibaren olduğu sonucuna 

varılır. İlk insan yaptı zaten bunu -işlevsel ilk hareketi-, çizgiyi-aleti- v.b.... 

"Ancak, sorunu karşı tarihselci ideolojinin gözlüklerinden görmeye yanaşmayan bazı 

araştırmacılar yukarda tanımlanan epistemolojik eksenin varlığını çoktan fark 

etmişlerdir. Örneğin E. Kaufmann yıllar önce daha 1932'de Ledoux'yu Corbusier'ye 

bağlayan çizgiyi görebilmişti. H. Sedmayer ise onunkinden çok daha kapsamlı bir 

tarihsel çözümleme sunarak, sanat evreninin 1700 sonrasındaki çizgisinin ne denli 

kesin bir bütünsellik gösterdiğini, tarihselcilikle karşı tarihselciliğin paylaştığı ortak 

paydanın ne olduğunu açıklamıştı (Tanyeli, 2007).  

1700 sonrasındaki çizginin ne denli bütünsellik gösterdiği deniliyor -bu  

bütünsellikten de ne kastedildiği açıkça görünmüyor. Bütünsellik  birbirinin devamı-

evrilmek, peki bir sistem hiçbir kopuşun olmaması sıçramanın olmaması anlamına 

mı geliyor? 

Jean Yves Bosseur; "Ne var ki bütün anlam belirsizliklerine rağmen, bu manifestoyu 

okuduğumuzda ağır basan şey, tanrısal yasalar gibi geleneksel olarak kabul edilmiş 

ve saygı duyulmuş değerleri eleştirme duygusu ve "Ramcau çağı"ndan beri 

kurulmuş hiyerarşiden, sessel malzemeyi kurtarma ve her yapıt için daha önceki 

modellerin yinelenmesi olmayan bir biçim tasarlama konusunda şiddetle dile 

getirilmiş bir istektir" diyor (Bosseur, 2007). 

1911'de Bolilla Pratella'nın yazdığı Futürist Müzisyenler Manifestosu'ndan söz 

ediliyor. Müzikçi Bolilla Pratella; "İtalya'nın genç bestecileri! Özgürlüklerin en 

mutlağında öğrenmek ve bestelemek için konservatuarları ve akademileri terk edin. 

Yayıncıların despotluğuna, dinleyici kitlesinin kendini beğenmişliğine ve satılmış 

eleştirmenlerin gevezeliğine başkaldırın", "iyi bestelenmiş müzik denen önyargıya 

hep birlikte saldıralım. Budalaca olduğu kadar ödlekçe de olan ve ağızdan ağıza 

dolaşan 'eski müziğe dönmek gerekir' sözünü kepaze edelim. Şantör saltanatını 

yıkalım". "Her bestecinin, kendi şiirini kendisinin yazması gerekir" "mezardan 

çıkarılmaları, yenilikçi müziklerin ilerlemesini engelleyen eski püskü operalardan 

alınan zevki, dinleyici kitlesinin ruhundan söküp çıkaralım ve sürekli bir 

propogandayla bu kitleyi müzikte özgünlükten ve devrimcilikten fışkıran herşeyi 

savunma zorunda bırakalım" "Her iki yandan da bizim deli olduğumuz avaz avaz 

söyleniyor. Bizi şaşırtmıyor bu; çünkü Palestrina Bach'ı, Bach Beethoven'i, 

Beethoven Wagner'i deli olarak görmüştü herhalde. Rossini, Wagner müziğinin bir 



 

 

178 

sayfasını sonunda, aşağıdan yukarıya doğru okuyarak anlayabildiğini dalga geçerek 

söylüyordu." (Pratella, 1912). 

Bu fütüristlerin düşünce ve karşı çıkışlarını görünce tarihin içinde belli bir devamlılık, 

çizgisel olarak bütünlük, 1700'den itibaren görülüyor denilebilir mi? Yani burada 

inanılmaz bir karşı çıkış var kopuş düşüncesi , ancak yine bunu yazanlar kendilerinin 

geçmişinde de bu kopuşu yaratmaya çalışanlar olduğunu söylüyor. Dolayısı ile de  

esas tarihteki süreklilik insanın sonsuz olarak öncekilerden kopuş yaratmaya 

çalıştığı ve aklını kullandığı sürece yeninin ve akılcı olanın peşinde olduğudur, 

sadece 1700'denberi değil. 

4.1.4 Pop Art  (P. Restany, 2007) 

1945-65 dönemimde sanat dünyasında iki yeni olgunun kendini akbul ettirdiği 

görüldü. Bunlardan biri bir Amerikan resim okulunun ortaya çıkması, öbürü ise New 

York'un sanatsal yaratının uluslararası merkezi olarak sivrilmesidir.Hernekadar 

Paris'in çağdaş deneysel araştırmaya olan katkısı son derece önemliyse de New 

York'un katkısı kararlılıkta ondan geri kalmamıştır. Savaş sonrasında yetişen ikinci 

kuşak düzeyinde öncü sanattaki bütün gelişmeler, her iki metropolde de -kah 

eşgüdümlü olarak kah rekabet halinde ama eş zamanlı etkinlik sonucu belirlendi.  

Londra'da Almanya'da ya da  İtalya'da ortaya çıkmış olan bütün önemli hareketler 

doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Paris-New York eksenindeki akımlara 

bağlanır. Atlas okyanusunun her iki kıyısındaki bireysel ya da ortaklaşa olarak 

sürdürülen araştırmaların nicelik ya da niteliği birbirleri ile karşılaştırılabilirse de, 

New York, kilit noktası oluşturacak pek çok alanda kesin üstünlükler sunar; 

sözgelimi müzecilik konusunda çok daha iyi bir düzenlemenin bulunması; izleyicinin 

çok daha geniş çaplı katılımının sağlanması; yeniliği ortaya çıkarmada çok daha 

dikkatli bir eleştirel tutumun benimsenmesi gibi. 

Paris bireysel olarak ün yapanları benimsemeyi hala sürdürmektedir, ama onun artık 

kendi denetimindeki adlandırmaların ve ortak etiketlerin tekeli elinden kaçırdığını 

kabul etmek gerekir. Paris kaynaklı "izm"lerin, artık zamanı geçmiş gibidir, en 

azından yabancı ülkelere aktarılma konusunda. İngilizcenin egemenliğinin de 

yardımıyla genel etiketlerin dağıtıcısı bundan böyle New York olmuştur. Çağdaş 

sanattaki hiçbir terim eğer Amerikadaki eleştirmenlerin, gazeteler satıcılar ve 

izleyicilerin onayından geçmemişse dünya çapında kabul göremez. Günümüz 

sanatının iki büyük akımı işte böyle, amerikanvari biçimde adlandırılmıştır. Yani pop 

art (popular art'ın kısaltılması) ve karşısında yer alan op art (optical art). Adlandırma 

işi yenidir ama olgu kendini çok çarpıcı biçimde kabul ettirmiştir.  
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Aslında kıta avrupası kökenli terimler yerine Anglosakson kökenli bir iki sözcüğün 

benimsenmesiyle, bunların kapsadığı estetik sorun ve araştırmaların dünya çapında 

yayılması ile onaylanmış oldu. Söz konusu iki adlandırmanın başarısı öyle çabuk 

gerçekleşti ki, yerel adlandırmaların ortadan kalkmaya zamanı bile olmadı, bunlar 

özellikle de Eski Dünya'da hala öbürleriyle aynı anda kullanılmaktadır. Bu nedenle 

de, Paris'ten Berlin'e ve Stokholm'den Roma'ya  bir yandan pop art, yeni gerçekçilik 

ve yeni-dada arasında, öte yandan op art, görsel sanat, kinetik sanat, yeni 

geometricilik, yeni konstrüktivizm, yeni gestaltçılık arasında ayrıntılar açısından tam 

bir karışıklık ortaya çıktı. Pop Art terimi, modern olan, sanayiye ve toplum bilime 

ilişkin özellikler gösteren ve kentsel nitelikler taşıyan doğaya özgü yeni bir anlamın 

keşfi ile ortaya çıkmış çağdaş gerçekçilik alanının tümünü kucaklar. Peki, XX. 

yüzyıldaki yaratıcı düşüncenin akışı içinde en kökten değişikliklerdewn birini 

belirleyen sözkonusu keşif nasıl gerçekleşmiştir?  Bilinçlenmenin Avrupa ve 

Amerika'da aynı zamanda, uzun süre hiçbir akıma bağlanmayan ve soyut harekete 

karşı olan sanatçılarla başladığı görülür. Gerçekten de her nekadar 1960 dolayları 

bir geçiş dönemi oluşturuyorsa da, bu tarih bir durumun billurlaşmasına, haberci 

niteliğindeki bütün bir dizi olgu tarafından ilan edilmiş ve hazırlanmış olan evrimin 

doruk noktasına denk düşer.  

Hazırlıklar sonrası ortaya çıkan bir çok eylemi içine alan birşey olarak tanımlıyor Pop 

Art'ı... Pop Art için böyle birşey söylenebiliyor tabii çünkü tanımın karşılığı terimin. ya 

da geniş bir anlama işaret ediyor ve biçim tanımlamıyor, daha çok bir tutum 

tanımlıyor. Diğer "izm"lerden farklı, belki de bu dönem içinde üretilenlerin diğerleri 

gibi adlandırılamıyacağı buradan da anlaşılabilir. Modern ad da zaten geniş, ama 

onu da bir döneme ad olarak verip "izm" haline getirince ve kalıplarını belirleyince 

içine sınırlı iş alır hale getirip akım olarak tarihe gömüldü, tarihçiler tarafından. 

Modernden sonra olay başka bir sürece giriyor ve ardından da yine bir akım tanımı 

altına giremeyecek zengin fikirler, üretimler devam ediyor, ta ki yine post-modern, 

dekonstrüktif, late-modern gibi kendini başka şeylere göre tanımlamaya çalışanlar 

ortaya çıkana dek ortalık özgür, üretim özgür.  

1950'li yıllarda Paris'te, soyut sanatın tam moda olduğu bir sırada, geometrikler-

livikler çatışmasının tam ortasındayken, sanatın gelişmesiyle uyuşmayan temel 

tartışma, sanki nonfigüratif anlayışın içinde yer alıyor gibiydi: Soyutlama soğuk ya da 

sıcak görünümlüydü, çığlık sessizlikle, düşünülüp taşınılarak yapılmış bütünler de 

içgüdüsel jestler ile karşılaşıyordu. Hiç kimse, ya da hemen hemen hiç kimse, o 

dönemde bazı kişilerin sağda solda ve neredeyse gizliden gizliye yaptıkları 

araştırmalara  dikkat etmemişti (bu kişiler daha sonra kendilerini kabul ettirecek ve 
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yeni gerçekçiler topluluğunun merkez çekirdeğini oluşturacaklardı). Bununla birlikte 

1949'dan başlıyarak Hains ve Vilkgle yırtıklı ilk afişleriyle ilgili seçimlerini sundular. 

Bir yıl önceyse Basel'den gelmiş olan Tinquely, hareket ile ilgili araştırmalarına 

başlamıştı. Daha 1946'da Nice'de Yves Klein bütünü katışıksız renkle örtme kuramı 

üzerinde düşünmeye başlamış ve ilk monokrom pastel denemelerini 

gerçekleştirmişti bile. Ancak ilk sergisini Avrupa'da birçok yolculuk yaptıktan ve uzun 

bir süre Japonya'da kalıp Fransa'ya döndükten sonra 1955'de Paris'te açtı. Bu sergi 

başdöndürücü bir meslek yaşamının hareket noktası oldu; Klein günümüz sanatının 

gelişmesinde haberci rolü oynamıştır. 

Çeşitli doğrultularda sürdürülen, o tarihe kadar da bağımsız birer gelişme çizgisi 

izlemiş olan bu girişimler, 1958'den sonra aynı yönde gelişme göstermeye başladı. 

Yves Klein'in La Minute de Vedrite'si (Clette Allenby, 1956) Mavi Dönem'i (1957) ve 

ünlü Boşluk sergisi (Iris Clert galerisi, 1958) izlendi; Hains ve Villegle 1957'de yırtıklı 

afişlerini içeren retrospektif antolojilerini hazırladılar; Yves Klein - Tinquely 

karşılaşması Saf Hız ve Monokrom Durulmuşluk sergiliyor (Iris Clert galerisi, 1958) 

izleyiciye sunuldu; bu karşılaşma Basel'li heykelcinin yapıtlarında yeni bir dönemeç 

noktası oluşturmuştu... Öte yandan matematics'lerinden hareket eden Tinquely New 

York'a Saygı'sını gerçekleştirirken Arman, Nice'de nesnelerden oluşan ilk 

yığmalarının yapımına girişiyor ve Paris'te Boşluk'un karşıtı olan Doluluk sergisini 

açıyordu. 1960'da Spoerri Tuzak tablolarını yaptı, Niki de Saint-Phalle Atış'ı 

gerçekleştirdi. Marcel Raysse ve Christo yeni yeni doğrultular benimsediler... 

1960'daki Mayıs salonunda Cesar sıkıştırılmış otomobilleri sergiledi.  

4.1.5 Cool Art  (P. Cabane, 2007) 

1966'da New York'daki Jewist Museum Amerika'nın çileci sanatçılarını onaylıyordu: 

Küpler, parelelyüzler, silindirler yeni bir görsel öneri dili getirdiler. Sıradan bir gereç 

içine, kalıba dökülmüş, basit ve bu kelime okunamadı biçimler olan kübümsüler ve 

silindirimsiler kendilerine özgü uzamsal gelişme tarzlarını ortaya koydular. Bunların 

fiziksel varlıklarından çok uzam içindeki yazılımları iletişimin başlıca gücünü 

oluşturur. 

Aynı zamanda Cool Art (Soğuk Sanat ya da (minimal sanat) minimal art olarak da 

adlandırılan basit yapılar çevre uzamında dinamik bir gerilim bağıntısı kurma 

isteğiyle kendilerini belli ederler. 1964'ten başlayarak kendini Cool Art'a vermiş olan 

ve bu hareketin önderi olarak adını duyuran Robert Morris şöyle der: "Benim 

yapıtlarım öyle herhangibir yere uyum sağlamaz. Onları içine alan yapı nesnenin 

soluk almasında kesin bir rol oynar". 
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Söz konusu hacimler fabrikada yapılır; yaratıcıları için önemli olan tek şey kavramsal 

hazırlama çalışması, genellikle krokilerle, hesaplarla hatta maketlerle hazırlanan 

plastik canlılıktır.   Cool Art doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan heykellere 

yaklaşmak insana itici gelir, çok büyük boyutlardadırlar, izleyicide tedirginlik yaratır, 

kaygı uyandırırlar. Kontrplak, galvanizlenmiş demir, aluminyum ya da camdan 

oluşturulan bu tür çalışmalar, ortaya çıktıkları andan başlıyarak, yüzlerce taklidinin 

yapılmasına yol açmıştır. Ancak basit yapıların öncüleri, Robert Morris dışında , 

Tony Smith, Ronald Bloten, Donald Judd, Robert Grosvenor, Robert Smithson, Sol 

Lewitt, Carl Andre olmuştur. İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Arjantin kısa 

zamanda Amerika'yı çok yakından izlediler. Fransa, 1968'de Paris'te Robert Morris 

ve Tony Smith'in açtığı iki sergiye karşın bir kez daha olayı görmezden geldi. Cool 

Art doğrultusundaki heykel çalışmaları Grand Palais'da "Art du reel" sergisinde 

sanatseverlere sunulduklarında burjuva basını tarafından gülünç duruma düşürüldü. 

Oysa Cool Art çilecileri, tam anlamıyla düşünülerek ve denetlenerek hazırlanmış yer 

ölçümcülerin tekniğini uygularlar. Onların yapıtlarında Kafka'nın koridorlarında 

olduğu kadar Robbe Grillet'in betimlemelerinde de görülen o takınaklı var oluşa hep 

raslanır.  

Cool Art'ın devasalığı imalıdır, çünkü modellerini daha insansı boyutlara indirger 

ama onun insansılığı, kentin ezici kitlelerinin korkunç baskısından çok daha 

ürkünçtür. Anonim bireyin yalnız kalan yazgısından ayrılamaz ve ona ürkünç bir 

durum saptamasından başka birşey getirmez. Cool Art, yaşamın yokluğu olan bir 

yaşam örneğini , ya da en azından, en uç sınırlarının sonucunu benimsetir: sürekli 

değişim halindeki bir dünyada, herşeyin daha çabuk değiştiği bir dünyada, Cool Art,   

zamanı durdurur ve böylelikle sanatın çok eski ayartmalarından birine erişmiş olur. 

Bu yazı çok ağdalı bir anlatım. Bu anlatımın olması şart mı? Sebebi, yazan 

eleştirmenler mi kendilerinin bu işlerden çok anladığını ortaya koymaya, puan 

toplamaya, paketleyip satmaya hazır bir dizi insanın işi mi bu anlatımlar? Yoksa 

üretenler de mi bu cümlelerle ifade ediyor kendilerini? Gerçi kendini ifade etmek için 

yazanlar, konuşanlar olabilir, bir de soru sorulup zorla bir yerde durması için 

konuşturulabilirler. Hangisi çoklukla olan?  Modern olmak isteyip istemedikleri 

sorulmadan onlara bu isim verilmiş. Modern adı belki de çok yanlış. Bu isimler 

belirlenince o yıllar, yapılan işler ve yapan kişiler, bunun dışında kalanların hiçbiri 

modern olmamış oluyor. Halbuki modern her zaman var. Asıl olarak aklın 

egemenliğinin duruma el koyması, ele alması olan rasyonel düşünme her zaman 

bazı şeylerle kesintiye uğrasa da var olan birşey. Hatta belki de mimarsız  ve 

statünün aracı olmayan mimarlık da hep var oldu ama bu görülmedi, kayda geçmedi 
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mimarlık sayılmadı. Gündelik yaşamsal olan her zaman her yerde rasyonel ve 

moderndi. Türk Evi'nden Yunan evlerine... 

Kolay sınıflandırıp, rahat edip üzerinde düşünmeden fikir üretebilmek için yapılan 

şeylerden biri yine bu modern ayrımı sonradan da yerleşip bu üretimlerin 

eleştirilmesine diğer üretimlerin dışlanmasına yol açıyor. 

Daha önce mimarsız, işlevli, yaşamın içinden gelen bütün yapılar zaten "modern" 

denilenler kadar rasyonel değil mi, "modern" değil mi? Tabii ki öyle ama işte geçmiş 

birikimlerin sadece, mevkii, ayrıcalık, gösteriş, baskı, güç gösterisi  olarak yapılanları 

mimarlık birikimi olarak değerlendirilince diğerleri, esas insanın yaşamının gerçek 

"yer"leri hiç konu edilmezse durum bugünkü gibi saçma olur. 

Modern dedikleri 20. Yüzyıl başından itibaren daha belirgin hale gelen 40'lar, 50'ler 

ve bugünlerde ürün veren insanların zaten esas amaçları gündelik olanın işleyişine, 

insanla doğal yapay tüm sistemlerle ilişkisine yeni bir yorum getirmeye çalışmaktır, 

suistimal edilecek şekil, biçim, anlam üretmek değil. Yani amaçları, bütün 

zamanlarda yaşamış olan insanların gündelik üretim amaçları ile benzer ve 

rasyonellik doğal ortak paydalarıdır. 

Yüzyılların üretimi içinden hep farklı birilerinin gücüne yönelik yapılmış onları ifade 

etsin diye aynı elemanları ve kuralları kullanan şekil mimarlıklarının sonuna, sıradan 

insanı temel alan ve gündelik yaşamın zorlukları için akıllı üretimler yapmaya çalışan 

"modern" dedikleri çabayı ekledikleri zaman büyük bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. 

Seçilmiş üretimlerin ardına gündelik için yapılmış niteliklileri koyan yanlış kuruluşla 

neyle karşılaştırma umulabilir ki?  

Üretimin içinden çekip alınanlar bölümü 

. tüm üretimdeki rasyonel üretimden değerlendirmeye alınan 

. rasyonel olmayan anıtsal, güç, anlam mimarlıkları 

Bu grafik anlatımın altına Avrupa'da (Dünya''da olabilir belki bakmak gerekir) sosyal, 

idari yapının nasıl değişiklik gösterdiği de konulmalı. 

Artan ve azalan eğilimler, baskın olanlar. 

Faşizmin 40'larda ve 80'lerde yükselmesiyle acaba ortak şeyler var mı? 

Uğur Tanyeli, aslında Modern'in tarihin yazmaya kalkanların sıkıntı içinde 

olmalarından ve genelde historisist-eklektisist sürecin bitmesi ile ele alındığından 

söz ediyor . Ancak XIX Yüzyıl'dan önceye götürenler, Rönesans ile ilişkilendirenler 

olmuştur. Ayrıca akıl ile üretilenlerin, rasyonelin tekrar gündeme gelmesi modern 
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diye adlandırılmasa geçmişteki benzerlerinden ayrılmak başka stil-sınıf olarak 

görülmek yargısından kurtulacaktı (Tanyeli, 2007). 

Durum, Modern diye adlandırılanın değil aklın yeniden egemen yönlendirici olarak 

duruma egemen olup, etrafı da cesaretlendirmesidir. Zaten ardından gelen çeşitlilik 

de stil çağrıştıran kuralları olmadığını kanıtlıyor. Katı kurallarını yazan, üretilenlerden 

bazılarını görmezden gelen, üretilenlerden bazılarını süreksiz de olsa çekip çıkaran, 

üretimleri olduğundan farklı kullanmaya çalışan, üretilenlerin, katı kuralların kanıtları 

olanlarını ayrıştırıp öne çıkaran, kişiler bunları tanımlayıp, duruma hakim olup 

kendini rahatlatmaya çalışan "dertsiz" insanlar. Sığınak yaratıp sığınarak rahat 

etmek isteyen insanlar. Tarih sığınak mı olmalıdır? 

4.1.6 The Beatles (Kozmin, A., 1995) 

Birlikte oldukları yıllarda Beatles hergün kabaca on saat müzik yapıyor. Beatles                  

Rock müziğin statüsünü yükseltti ve üst düzey artistik yola boşverdiler ki Who‘nun 

Pete Townsend‘i, Kinks‘in Roy Davies‘i, Dive Straits‘in Mark Knopfler‘i , David Bovie 

ve Elvis Castello gibi diğer besteciler bu yoldan hareket etmişlerdi.  

Beatles üyelerinin hiçbiri formel müzik eğitimi almamıştı ve hiçbiri nota okumayı 

bilmiyordu. Ne yaptılarsa hep insiyaki ve mükemmel bir denge içindeki inanılmaz 

ölçüde az raslanır müziksel ve kişisel kimyalarının ürettiği çoşku ile yaptılar. Dünya 

onlar gibi bir şeyi daha önce görmemişti. Nota okumayı bile bilmeden kendi 

duyumsamaları ve dünyada olup bitenle çok sıkı ilişkileri sayesinde Dünya‘nın o ana 

kadar görmediği bir grup ortaya çıktı. (Şekil 4.8) 

John Lennon 1970‘de ―Liverpool‘da büyük herhangi birşey yoktu. Çok fakir ve güç 

bir şehirdi. Halk çok acı çektiği için olsa gerek bir idare etme alışkanlığı vardı. 

Kozmopolitandı ve gemicilerin ellerinde blues plakları ile Amerika‘dan ülkeye 

döndüğü limandı . 

Beatles‘ın yaptıklarının arkasında herbirinin çok ilgili, meraklı, duyarlı karakterleri 

olduğu görülüyor. Çevreye, dünyaya, farklı olaylara, insanlara karşı ilgi duyup 

sorumluluk hissediyorlar. Açıklamaları, bireysel olarak yaptıkları işler, bunu 

gösteriyor. Ayrıca en farklı şeylerden biri de bütün grup üyelerinin birey olarak da 

varlıklarının hissedilmesi, farklılıklarının karakterlerinin olması, ortaya çıkmasıdır. Bu 

durum yaptıkları her işe yansıyor; açtıkları dükkan, yaptıkları etkinlikler verdikleri 

konserler v.b. ile. 

Dünyada eşi benzerinin olmaması çok ilginç. Bu nasıl oluyor, acaba, onlardan önce 

nasıl bir oluşum vardı müzik alanında? Müzik alanında Elvis var önce biraz, Rolling 
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Stones eşzamanlı denecek kadar biraz arkadan, ve diğerleri: Dive Straits, Bob 

Dylan, Cliff Richard. Neler olduğuna bakılabilir ama bir patlama ve düzgün grupların  

60‘lar gibi ortaya çıktığı kesin . Gerçi Futuristlerin müzik manifestosu var ama ne 

oluyor ardından. Klasik müzikten sonra solistli müziklerin nasıl başladığı 

araştırılması gereken bir alan. 

Beatles, konserlerin yaratıcı süreçlerine aykırı olduğunun farkında değildi. Üçlü bir 

yaşam sürüyorlardı. Kayıt stüdyosunda  ileri fırlayarak yeni mükemmel şarkılar 

üretiyor yeni ses ve dokular deneyimliyorlardı. BBC stüdyosunda geriye göz atarak 

1962‘denberi  sahnede söylemedikleri ve gündeme getirmek istemedikleri açık olan 

şarkıları yeniden canlandırdılar.  

Abbey Road.  konserinde Beatles sadece suyun üstünde tutunmaya çalışan bir 

görüntü vererek aynı bir düzine şarkıyı birbiri ardına sunuyorlar. Konser şarkı 

listesinin katılığı, Beatles‘ın  sahnede hiçbir zaman söylemedikleri büyüyen bir şarkı 

kataloğu olduğunu gösteriyor.  

Üç tür hayat yaşamaları müzik açısından da çok ilginç çünkü yaratıcı deneysel 

davranışlarını açıklayan ya da ona sebep olan durum bu. 

Beatles‘ın 1962‘nin kaba kırsal rock orkestrasından metamorfoz ile 5 yıl içinde 

dünya yüzünde sofistike müzisyenler olarak görünmesi olağanüstü bir müziksel 

gelişimdir.  Müziğin hikayenin tek elemanı olması ilginçtir. (s 4) Beatles‘ın kariyeri, 

Beatles ilk plaklarını yaparken yükselen ve dünya ekonomisinde potansiyel bir güç 

haline gelen savaş sonrası gençlik kültürü ile paralellik gösterir. Beatles hızla bu 

yükselen kültüre, önce, daha önceki Frank Sinatra ve Elvis‘in yerini alarak alışılmış 

teen-age idolleri olarak, ve sonunda  politik ve hatta yarı-dinsel ana figürler olarak, 

hakim oldu. Gelişimleri süresince, yerleşik normları sarsan, çok renkli modaları ve 

politik pozisyonları benimsediler. Normları koydular, hap kullanımı ile yansıyan 

hedonizmi yücelttiler. 

Ama Beatles, lideri olarak göründükleri bu yeni gençlik kültürünün hiçbir şekilde 

mimarı olmadıklarını ilk itiraf edendi. Bunun yerine, trendleri önceden sezmede 

Beatles‘ın şaşmaz bir  yeteneği vardı. Bu trendler onların amaçları ile uyuştuğunda 

onları benimseyip hızla milyonlarca sevenleri için şıklaştırarak yaygınlaştırdılar. 

Klip‘te Beatles taburelere tünemiş, kulaklık takmış, günün zengin dokulu modasına 

göre giyinmiş olarak görünüyorlar. Balonlar, posterler, yığınlar ve şöhret seyircileri, 

bir karnaval atmosferi yaratıyor. Onüç elemanlı bir topluluk telli çalgılar, nefesli 

çalgılar, prinç çalgılar ve akordion eşlik 
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Şekil 4.8 : Öncülerin farklı özel karakterlerinin işlerine yansıması. 
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ediyor ve çalgıların odağında enerjik gitar değil eski usul bir piyano bulunuyor. 

Burada karnaval olarak tarif edilen görüntüler acaba Archigram‘ın kolajlarından önce 

mi sonra mı diye bakılabilir. Çünkü Archigram'ın kolajlarında sahil, plaj, anlık şehir 

görüntülerinde de bu karnaval havası çok hissediliyor. Hatta sanki o kolajlarda 

Beatles üyelerinin hareketleri kullanılmış, müzikleri duyuluyor gibi.  

1963-68 arası en verimli zamanlarıdır. Bu zamanların sonrasında belki verimin 

düştüğünü veya düşeceğini hissettikleri için birbirlerinden ayrılıp kendi bireysel ilgi 

alanlarında denemeler yapmaya devam ediyorlar. Denemeler dışında grubun 

şarkıları çok iyi oldukları için uzun süre gündemde kalıp dinlenebiliyorlar. Lirik 

alışılmadık şekilde eğer kasten kriptik hale getirilmemişse, tane tane ve kolay 

anlaşılır. Lennon, Mc Cartney ve daha sonra Harrison tek orijinal melodi yaratıcı ve 

yetenekli şarkı strüktürü kurucuları olduklarını gösterdiler. (Şekil 4.9) 

Ama Beatles müziğine uygulanan tüm yaratıcı deha yanında, şarkıların ve grubun 

kayıtlarının farklılıkları bir dereceye kadar algılanamazdır. Bir pop perspektifi 

bakışından bu alışılmamış bir görünüştür. Fakat bu özellikle 1964‘den sonra kesin 

bir noktadır. Kayıt stüdyosunu sadece bestelerini belgeleme yeri olarak  değil, 

şarkıların son biçimini aldığı atelye olarak da kullanmışlardır. Klasik bir bestecinin bir 

piyano  taslağı ile masasına oturup onu bir senfoniye çevirmesi ile aşağı yukarı aynı 

şekilde Beatles da stüdyolarında tatmin olana kadar, sesleri dener, çıkarır, elektronik 

olarak değiştirir, balansları düzenler. Kayıtları doğal olarak etki olarak elektronik 

müziktir ve örneğin Karlheinz Stockhauser‘in elektronik çalışmaları kadar dikkatle 

işlenmiştir. Bu açıdan Beatles‘ın bu şarkı kayıtları, kağıda basılı notalara göre daha 

belirleyici orijinal versiyonlardır. 

Yaptıkları müzik öncekinden çok farklı, sonrakilere öncü. Yıllar sonra yapılan 

değerlendirmelerden anlaşılan bu. Her türlü performansları etkileyici sadece müzik 

gibi değil. Her konuyla ilgililer. Kafaları meşgul, müzik nota bilgileri yok ama sonra 

çok şey öğretiyorlar motive oldukları bir ortam yaratıyorlar insanlar v.b.den oluşan... 

Elbette, gençlik kültürü dışından müzik adapte edilmesi oldukça hızlı oldu. West 

Side Story‘nin bestecisi ve sonra New York Flarmoni orkestrasının müzik direktörü 

Leonard Bernstein, 1964 gibi çok erken bir tarihte Beatles müziğinin şampiyonu 

haline geldi ve bazan televizyondaki Gençlerin Konseri programında Beatles 

şarkıları kullandı. Beatles‘a hayranlığı hiç azalmadı. 1973‘de Harvard 

Universitesi‘ndeki The Charles Edward Norton konferanslarında, Beatles‘dan ve 

diğer rock gruplarından söz etti. 1990‘da ölümünden hemen önceki bir mülakatta 

Beatles‘ın zamanımızın Schubertleri olduğu hakkındaki görüşünü tekrarladı. 
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Şekil 4.9 : Beatles 1960'lı yıllar ve Archigram kolajları yine 1960'lı yıllar. 
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Diğer ciddi besteciler, sanatçılar, sanat eleştirmenleri de Beatles‘ı aynı gayretle 

şampiyon ilan ettiler. 1963‘ün sonunda eleştirmen William Mann, The times of 

London gazetesindeki ünlü değerlendirmesinde Lennon ve Mc Cartney‘e 1963‘ün 

olağanüstü bestecileri diyerek ve onların ―Not a Second Time‖‘ını, Mahler‘in ―Das 

List von der Evde‖ sinin bitişi ile kıyaslıyarak, hem klasik müzik dünyasını hem de 

Beatles‘ın kendisini de afallattı.  

Beatles'ın müziğindeki netlik, deneme-heyecan aslında yine içerdiği şeylerden 

kaynaklanıyor (Liverpool hakkında Lennon'un söyledikleri, blues'dan etkilendikleri 

anlamına gelebilir.): 

 1. akılla zihinle yapılıyor, 

 2. denemeye açık. Stüdyo bir kayıt yeri değil, workshop, 

 3. konuları, içeriği hep hayatın içinde, düşünsel olarak yoğun yani yaşamsal 

 şeylerden çıkan (mimarsız mimarlık, notasız müzik gibi, varoş   

 yerleşmeleri gibi) işlev, zorunluluk, problemler hakkında düşünme, ilişki 

kurma, sorumlu hissetme 

 

4.1.7 Loos  (Sarnitz, A., 2003) 

Scheu evi Loos‘un ilk teras evi olmakla kalmaz aynı zamanda düz çatılı mimarlığın 

da ilk manifestosudur. Loos, evleri, modern mimarlığın önemli bir bileşeni olarak 

görür. ―Evin kuruluşunun temel düşüncesi, kişisel özgürlüğün bir belirtisi olarak 

herkesin yatak odasından terasa çıkabilmesidir. Sakinlerin açık hava hissi burjuvazi 

avangardının bedensel farkındalığını yansıtır.‖  

―Loos için önemli bir düşünce yapı malzemesinde yatar, özellikle çelik ve 

betonarme. İlk defa mimarlar sugeçirmez düz çatı tasarlayıp yapabildiler ve çatı artık 

suyu atmak için strüktürel ve teknik bakış açısından eğimli olmak zorunda değildi. 

Bu nedenle Loos için teras çatılı ev düşünce ve strüktür olarak ifadesidir.‖ ―Ev sahibi 

Dr. Scheu sosyal demokrat hareketin bir parçasıydı. Babası Avusturya Sosyalist 

Partisi‘nin kurucularındandı. Mimari ile ilgili sorunlarda Loos ve müşterisi arasında 

uyum vardı. Scheu evi bir sosyal konut modeli olması yanında mimarlığın genel 

geçer kalitesi için de bir hoşgeldin onayı olarak görüldü.‖ 

Burada da görülüyor ki modern mimarlık tarihi aktarımlarında olduğu gibi hiçbirşey 

mimarlık tarihindeki formal (biçimsel) evrime yönelik aşamaları gerçekleştirmek için 

ortaya çıkmış değil. Gerçekten buluş içeren önerilerden oluşturulması gereken 

karşılaştırmalarla ilişkiler ve sonuçlar çıkarılmasıdır. Burada Loos‘un teras çatıyı bir 
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teknolojik deneme, olasılıkla bireyin şehir yaşamındaki kendi bedenine ait yeni 

deneyi olarak algıladığını ve kullandığını görüyoruz. Modernin kuralları oluşsun ve 

yerini bulsun diye değil. 

Ayrıca denemelerin bir takım sorunlar ve sorular ve bunları fark edebilen (etmiş 

olan) endişeli, farklı zihinler tarafından yapılabildiğini belirtmiştik. Burada Loos‘un 

sosyal düşüncesi ve işverenin de sosyal düşüncesinin örtüşmesi fırsatı ile sosyal 

konut nasıl olabilir düşüncesi zorlanmış ve bu sonuca ulaşılmıştır. Yani bu mimarlık 

tarihini etkileyen yapının da yine eşik atlamasının evrimle değil düşünsel devrimle 

olduğu –aşılması gereken sorunlar perdesinin üstünden atlanılması ile oluştuğu- 

görülebilmektedir. 

Loos yıllar sonra teras çatının avantajlarını anlattığı ―Grand Hotel Babylon‖ (1923) 

kitabında ―çimento bulunduğundanberi çakıllı çatı, asfaltın bulunmasından sonra da 

düz ve teras çatı mümkün oldu. Teras çatı mimarların Rönesans'dan beri 400 yıllık 

rüyasıydı. Rüya 19. Yüzyıl'ın ortasında gerçekleşti, fakat pekçok mimar teras çatı ile 

ne yapabileceğini bilmiyor‖ demektedir. Teras çatı teknolojisinin bulunması 

konusunda neden bu kadar geç kalındı bilinmiyor. Ama Anadolu‘da Çin‘de eski 

yerleşmelerde toprak teras çatılar var. Belki açıklığın büyüklüğü sorunu vardı. – 

Antik dönemde? 

Sosyal angajmanlar Loos‘un mimarlığının temel özelliğidir. Aynı, Wiener Tagblatt‘ta 

15 mayıs 1921 tarihinde yayınlanan ―Wohnen Lernen‖ makalesinde açıkladığı 

―gelişim hareketi‖ gibi. Loos Amerika ve İngiltere deneyimlerini ve teras çatılı evin 

Anglo-Amerikan kültürün konut tercihini temsil ettiğini hatırlatır. 

1923‘te  yapılan Spanner  kır evinde. Loos çok basit bir plan ve strüktür sistemi 

önermiş ancak altyapıyı tekrar ahşap paneller ile kaplamıştır. Ahşap biraz farklı 

kullanılmıştır. Simetriyi sorgulamadan kullanma durumu herhalde neden gerek şart 

olsun düşüncesiyle biraz kırılmıştır. Loos‘un Josephine Baker evi (1927) önerisi de 

öncekiler gibi deneme, farklılıklar içeren bir projedir, öneridir denilebilir . Yani Loos 

her yapısında malzeme ve yaşantı ilişkisi bakımından belirgin olarak farklı 

denemeler yapıyor. Bu projesinde post-modernlerin kendi biçimsel dillerine benzer 

bir cephe oluşumu görülebilir. Bu da belki bir ilk olabilir. İşveren zengin danscı 

olunca eğilimler farklılaşıyor, evin tepe pencereleri var.  

1928 tarihli Müller Villası'nda da simetri v.b. formüllerden bağımsız olarak ne 

gerekiyorsa onun yapıldığı basit bir yapı karşımıza çıkıyor. İçinde kolonların yarıya 

kadar ya da tavana kadar kaplanıp sonrasının beton olarak bırakılması ilginç bir 

kararlılık. Post-modern'in yine kendine biçimsel olarak oluşturduğu sembollerin 
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burada bu anlamda değil elbet ama kullanıldığını görebiliriz, Hollein'ın havayolları 

ofisindeki kolonlar gibi. 

 Loos'un 1931‘deki model konutlarını ise J.P. Oud‘un sosyal konutları ile 

karşılaştırmak gerekir. Çok basit iki katlı evler, cephelerinde de nerede ne 

gerekiyorsa yapılmış hatta pencerelerin kendi içindeki küçük parçalarına da karar 

verilmiştir. 

―Ornament and Crime‖ adlı kitabın içinde bezemenin yapılara eklenen süsler 

olduğunu ilke olarak biliyoruz. Bunun 1910 tarihli olması çok etkili. Loos ―süs ziyan 

olmuş insan gücü, dolayısıyla ziyan olmuş insan sağlığıdır, daima böyle olmuştur. 

Bugün ayrıca ziyan edilmiş malzeme ve paradır.‖ diyor. Loos'a göre ―süs artık 

kültürümüzle organik bir ilişki içinde olmadığı için, kültürümüzün ifadesi de değildir". 

Bu 1960‘lara kadar, 2000‘lere kadar birçok problemin yanıtı olabilecek bir 

saptamadır. ―Süsün bugün üretildiğinde, ne bizle ne bir başka insanla ne de 

dünyayla ilişkisi olabilir. Süs gelişme için bir potansiyel taşımaz. Bugün süs üreten 

modern üretici ya sürüden ayrılmış biri ya da patalojik bir vak‘adır. Sadece üç yıl 

sonra kendi üretimini inkar eder. Modern süsün ne atası ne torunu, ne geçmişi ne 

geleceği vardır.‖ saptaması da Loos'a aittir. 

―Bir tüketici eşyalarını on yıldan sonra istenmez bulabilir. Eşyalarını on yılda 

yenilemek isteyen, yeni eşyayı ancak eski kullanılmaz hale geldiğinde alan kişiye 

tercih edilir. Endüstri bunu talep eder. Milyonlarca insan bu hızlı değişim sayesinde 

iş bulabilir. Bu Avusturya ulusal ekonomisinin en derin gizidir; bir yangın çıktığında 

en çok duyduğumuz kelimeler, Tanrıya şükür, şimdi insanların yapacak birşeyleri 

oldu‖ ifadesiyle Loos kapitalist tüketim ekonomisini eleştirmektedir. 

Bu yazı endüstri, tüketim, süsleme, emek, ve tarih ile ilgili olarak yaptığı yorumlar 

açısından çok özgün ve başarılı. Loos'un bu metni 1908'de yazmış olması ayrıca ilgi 

çekicidir. Loos, 100 yıl ileriye bakabilmiş ve yaşanan bütün sapmalar ile ilgili yanıtları 

vermiş görünüyor. Bu metin Postmodern'e kültürsüzleşmeye karşı kültürü yeniden 

montajlamaya ve benzeri yaklaşımlara yanıttır. 

Loos‘un ayakkabı hikayesi süs ve ekonomi hakkında görüşlerini örneklemektedir: 

―ayakkabılarım tekrar tekrar süslerle kaplandı. Her tarafta zigzaglar ve örüntüler. 

Ayakkabıcının yaptığı iş ayakkabıcıya gidip bir çift ayakkabı için 30 şilin bekliyordun 

al sana 40 şilin demek. Bunu yapmakla ayakkabıcıyı cennetin tepesine gönderdim 

ve o bana işi ve malzemesiyle teşekkür edecek ki ödediğim fiyata yakın bir bedelleri 

bile yok. O çok memnun olacak. Şans nadiren gelir. Önünde duran adam onun 

çalışmasının gerçek değerini anlayan ve dürüstlüğünü sorgulamayan biri. Zihninde, 
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şimdiden bitmiş ayakkabıları görür, en iyi deriyi nereden alacağını bilir, hangi 

işçisinin işi en doğru yapacağını bilir ve ayakkabılar mümkün olduğu kadar çok 

zigzag ve örüntü ile kaplanacaktır. Sonra ben sadece bir isteğim olduğunu söylerim; 

ayakkabılar dümdüz ve dekorasyonsuz olacaktır. Bunu duyunca ayakkabıcı 

cennetin tepesinden cehenneme yuvarlanacaktır. O daha az iş yapacak ama ben 

bunun keyfini  çıkaracağım.‖ 

Loos'un süs hakkındaki görüşleri ―Ben zenci kabilesinin, İranlının, Slovakyalı çiftçinin 

karısının, ayakkabıcımın süslerine katlanabilirim çünkü onların başka  yolları yoktur. 

Bizim sanatımız süsü elimine etmiştir. Ben onun zevklerini alamam çünkü yerine 

koyacak başka birşeyim yok" sözleriyle sürmektedir. Loos'a göre süsün olmaması 

sanatı beklenmedik yüksekliklere taşıdı. Bethoven‘in senfonileri, ipek, saten ve 

dantel giyen biri tarafından asla bestelenemezdi. Bugün ipek elbiseler içindeki kim 

olursa olsun bir sanatçı değil, ya  bir otel valesi veya bir ev boyacısıdır. Biz daha 

ince ve daha rafine olduk.‖ Bu ifadeler insanın yaptığı işle bütünleşik halini, 

gerçeklik, bütünlüğü yansıtmaktadır. 

―Ben 1908‘de, komşum 1900‘de, şu ilerdeki adam 1890‘da yaşıyor. Kals'deki çiftçi 

ise 12. yüzyılda yaşıyor... Aynı ihtiyaçlar, istekler ve gelire sahip iki kişi yan yana 

yaşıyabilir ama farklı kültür gruplarına ait olabilirler. Ekonomik açıdan şun lar 

gözlenebilir. 18. yüzyıl insanı giderek fakirleşirken, 20. yüzyıl insanı giderek 

zenginleşir. Garanti ederim ki hayatlarını kendi eğilimlerine göre yaşamışlardır. 20. 

Yüzyıl adamı ihtiyaçlarını daha az parayla karşıladığı için para biriktirmiş olacaktır. 

Onu memnun eden sebzeler suda pişmiş ve üzerine az bir tereyağ konmuştur. Aynı 

sebzeler diğer adama ancak saatlerce pişip, bal ve kuruyemişle kaplandığında aynı 

tadı verecektir. Süslü tabaklar çok pahalıdır, buna karşılık modern insanı tatmin 

eden düz beyaz tabaklar çok ucuzdur.‖ ifadesiyle Loos yanyana yaşayan ancak 

farklı olan kültür gruplarının varlığına işaret etmektedir 

Loos‘un bugün yaşanan problemlerin önceleri hakkında yaptığı ileri gözlemler çok 

etkileyici...Arınmışlık  konusunda da buluş içeren şeyler yerine kendini kültür adına 

tekrarlayan şeylerin anlamsızlaşmasından söz ederek ilgi çekici örnekler veriyor. 

Düşündüren örnekler, endişeleri var; kendisi, bütün insanlar, sistem, gelecek, 

ekonomi, üretim konularında bağlantılar, görülmemiş ilişkiler kuruyor. Farklı 

bakabilen, sıçrama yapmış bir zihin sahibi olduğu için farklı ilişkiler kurabiliyor, 

sonuçlar çıkarabiliyor... Bazıları çok kesin olsa da, genellemelere gitse de ilginç... 

Grafitti konusundaki değerlendirmelerini belki kavramsal sanat ile ilişkilendirebilse, 

dekorasyonun dışında görebilirdi ve çok iyi yorumlar yapabilirdi. 
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Loos'a göre süs kapitalden ve bir de enerjiden kaynaklanıyor. Sonra süsün yapısı 

gereği hızlı tüketilmesi tekrar kapitali hareketlendiriyor, uyandırıyor. Böylece 

sermayenin hareketi herkesi uyandırıyor. Tüketim üreticinin istediği birşey. Kullanıcı 

da tüketilen şeyler aldığı için yerine yenisini koymak zorunda. 

Bir yerlere sıçramayınca, önünde uğraşacağı problem olmayınca ya da problemi 

görmeyince, görmek istemeyince, uğraşmayınca ne oluyor, insan önündeki konuyu 

deşerken enerjisinin fazlalığı onu süslemeye ağırlaştırmaya sevk ediyor. bireysel 

olarak da, tarihte genel olarak süreçlerde de durum böyle. Acil durumlar dışında 

saltanat yaşandığında ağırlaşma, bireysel olarak zenginden iş alındığında (işveren 

zengin olduğunda) ağırlaşma oluyor. İşveren olmayınca, koşullar, iş, sorumluluk v.b 

yükleyince, pay düşünce zihin o zaman yüklenip, düzgün, deneme niteliğinde  

üretim yapabiliyor, buluş yapabiliyor. Mimarsız mimarilerin işvereni yok, gelenekselin 

işvereni yok, sanayi yapısının işvereni var, ama üretim ve işleyişe teslim o yüzden 

etkisiz, sosyal konutun da işvereni yok sayılır. 

Loos ile ilgili olarak ―bezeme suçtur‖ gibi bir slogana indirgenmiş cümle dışında 

birşeyin gündeme getirilmemesi de çok da iyi değerlendirilmediğini gösteriyor. 

Loos‘un da sözleri ile aslında ileri bir durum yarattığını söyleyebiliriz. Manifestosu 

çok güçlü ve biçimlerden söz etmiyor. 

4.1.8 Marcel Duchamp ya da Büyük Kurgu (Clair, J., 1999)  

M. Dunchamp, gölge iki boyutlu birşey olarak üç boyutlu nesnenin yansımasıdır, o 

zaman üçboyutlu nesneler de dört boyutlu birşeylerin yansıması olmalı demiştir. 

Duchamp böyle ekstrem düşünceler, merak ve ilişki aramaları içinde olduğu için 

deneme yapabilmiş. Dört boyutlu şeyde tabii zamandan da söz edilmektedir ancak 

zamanla beraber olan fakat aslında nesnenin de kaybolmadığı bir boyut; çünkü 

gölge ile nesne arasındaki yansıma ilişkisinde temsil sözkonusu. Gölge, nesnenin -

bir yüzeyin üstünde- ışıkla oluşan durumu. 

Maddenin 3 fiziksel hali gibi. Katı sıvı gaz ... bu bütün maddeler için geçerli mi? 

Madde ne H2O, element ne H, O. Elementlerden tek başına madde olanlar metal 

grubu mu? O, element, O2 oksijen madde. 

Maddenin üç hali dışında halleri de yok mu? Gölge için gereken ışık ve yüzey, yani 

belli koşullara sahip bir "ortam". Burada şekil var. Uzaydan ayrılmış küçük özel 

koşullu "uzay parçaları",  özel koşullarda oluşan ve "görünür hale gelen" ve 

değişken olan bu boyuta bakarak, nesnenin de aslında özel koşullarda dört boyutlu 

birşeylerin, bir durumun üçboyutlu görünür olması olarak ele almak mümkün olabilir.  
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Kişi ve ailesi tüm soyunun üyeleri ve gelecek olanlar aslında bir bütün küme, 

zamanla ancak birleşen, hamur olan. Ve böyle bir sürü zaman hamuru içindeki 

çoğalmış parçalar birbirinin içinde hareket ediyor. Yani maddelerin de atomları 

aslında serbest olarak bulunuyor gibi. Her parça aslında yaklaşıp bakıldığında kendi 

içinde birbirine ayrı duran daha küçük parçalardan oluşuyor. Yaklaşıldıkça 

parçaların arasındaki uzaklık artıyor. Anne çocuk arasında 30 yıl var. Mesafeler, 

uzaklık, zamanla ölçülebiliyor, bu zaten daha anlamlı.  

Yaşamakla kesiti tamamlamış oluyorsun ama yakından baktığında. Uzaktan 

baktığında zaten herşey bütün tamamlanmış bitmiş şekil var Bundan dolayı da 

sistemden çok çok uzaklara gidilip sistemin dışına doğru çıkılmaya başlanırken 

herşey bitmiş bir bütün olarak görünebilir. 

Dünyanın bile madde üç boyutlu nesne olarak dışardan uzaydan algılanması tek bir 

şey ve yakında en ufak bir şey bile yok ve hepimizin tek yuvası, nereye kaçarsan 

kaç üzerinde dolandığın küre bu. 

4.1.9 Man Ray Photographs, (Ray, M., 1981) 

Man Ray, Dada ile ilgili kendisinin sık olarak girişimde bulunduğunu resimlerini 

çektiği işleri olduğunu, ilk sergiyi kendisinin organize ettiğini, basında buna umutlu 

ve şüpheli bakanlar olduğunu ve sonunda kimsenin umurunda olmadığını, yıllar 

sonra Dada'nın Dada olarak ortaya çıktığını ve bunun da onu ilgilendirmediğini 

(herşeyin gösteriş, alışveriş olduğunu düşünüyor) söylüyor. Bu da bazı şeylerin 

ortaya çıktıklarında çok ileri olsalar da fark edilmediklerini kanıtlıyan bir örnek. 

Ayrıca yine Man Ray ve benzerlerinin çalışmalarından gördüğümüz bir önemli 

sonuç-değişim de fotoğrafın ortaya çıkması resmin aynısını nakletmek dışında 

arayışlara girmesi, atılım yapmasının  yanı sıra fotoğraf da aynı yerde durmuyor ki. 

O da sürekli araştırma konusu, düşünen, arayan, deneyen zihin, insan için tabii ki. 

4.1.10 Depero Futurista (Belli, G., (Ed.), 1999) 

Depero 1892 doğumlu. Luciano Baltessori, Future Architects ve  heykeltraş Fausto 

Melotti, arkadaşları. Sembolist ve ekspresyonistlerden etkilenmiş, Pietro 

Canonica'nın yanında çalışmıştır. Umberto Boccioni'nin "drawing sclupture"larını 

görüyor ve sembolizmle insan ilişkisini kesen de bu oluyor. Sergi Depero üzerinde 

derin etki bırakıyor. Francessco Cangiullo, Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo 

Bella'dan etkilenerek futurist işler yapmaya başlıyor. 1914-15 için futurist vazosu 

gerçekten ilginç, öncü örneklerden biri gibi değerlendirilebilir 
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Kadın Başı, (1914) ve Dişi Bir Çıplağın Dinamizmi, (1914), etkileyici, karşılaştırılmalı 

değerlendirmeler gerektiren örnekler.  

My Plastic Ballets, 1918, Plastik Tiyatro, 1918, Bauhaus'daki çalışmalardan çok 

önce. İlk başı bauhaus'un eğitimi ve ortamı değil, futuristlerin ortamı. Plastic 

Ballets'deki kostümler aynı Bauhaus'un tiyatro gösterilerindeki kostümler.  

Gilbert Clavel de etkilendikleri kişilerden...Genç Kız ve Gemici, Depero'nun ilk 

patchwork'u. Karım ve Ben 1919 yılında evin içinden bir kesit perspektif resim. Yer 

alan odalar çok basit hatlara sahip. Çok ilginç bunu da tarihlere bağlı çizelgede 

görüp karşılaştırmak, değerlendirmek gerek. Aktörler ve dansçılar yerine Depero  

antropomorfik ve mekanik özellikli kuklalar kullandı. Depero renkli bez parçalarını 

birbirine dikerek,ilk kumaşta resim deneyimin yaşadı. 3000 yılında Anihccam için 

Locomotive Costumes çalışması da çok etkili. 1924 yılında robot benzeri kostümler 

tasarlanmış. Metropolis filminden önce. 

 

Merano'daki Büyük Bristol Oteli için 1924'te yaptığı dekorasyon, sürreal (Dali'den 

v.b. çok önce olabilir. Ayrıca mevcut mekanlara yansıtılabilmiş olması daha da özel 

bir durum.  Futurist Kongre için hazırlanan kostümler olması, 1924 Kasım 

Alevler İçinde Atlar (1926-27) çok ilginç denemelerden biri. 

The procession of the large doll. 1920, bu da minyatürlere çok benzeyen bir 

çalışma. Ama belki de onları hiç bilmiyor olabilir. Ancak bu, minyatürlerin de gerçek 

bir buluşun eseri olduğunu göstermiştir. 

4.1.11 Moholy Nagy  (Fiedler, J., 2001) 

 Fotogram denilen ve makineden bağımsız bir ışıkla iz bırakma tekniğini geliştirdi.  

1919-1922 arasında çağdaşları Christian Schad ve Man Ray dab u teknikleri 

kullanarak çalışmalar yapıyorlardı. Aslında bu tekniği ilke olarak 1835 yılında 

bitkilerin kağıt üzerinde negative imajını yakalamak amacıyla William Henry Fox 

Talbot kullanmıştı. Burda da görülmektedir ki tekniklerin ilk bulunmaları ve daha 

sonra verimli ve heyecan uyandırıcı şekilde deneme üretmeye yönelik olarak 

kullanılmaya başlanmaları arasında uzun yıllar olmaktadır. Nagy, bu teknikle, hızla 

değişen dünyanın yeni bir imajını sağlamak için, onun kat kat özelliklerini açabildi. 

Bunu yaparken ışıgın yüzden fazla metaryale etkisini denedi. Christian Schad‘ın 

schadogram adını verdiği denemeleri de sihirli Dadaist üretimlerdi ve gerçeküstücü 

ifadelere ufuk açmıştı. 
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Aslında yine literatürde söz edildiğine rastlayamadığımız ilişkilerden biri de 

Lissitzky‘nin Proun‘larıyla, Moholy Nagy‘nin Photogram‘ları arasındaki yakınlıktır. Bu 

denemelerin nerede ve ne şekilde bir etkileşim ile benzer nitelik kazandığı 

araştırılabilir. Belki de aynı zaman dilimi içinde benzer heyecanlar, birikimler ve 

tekniklere sahip olmak ile birbirinden habersiz parallel olarak gelişmiş olma 

olasılıkları da vardır. (Şekil 4.10) 

Moholy, herşeyi kucaklayan bir kinetik sanatın peşindeydi. Bunun etkisi, renk 

kitlelerini birbirine kitlemeye, birbirlerinden uzaklaştırmamaya  ve ışık ve gölgenin 

dalgalandığı alanların varlığına dayanmaktadır. Onun ışık ve mekan modulatörü bu 

yönde önemli bir adımdı. Onu filme dönüştürdüğünde, onun göreceli olarak statik 

tabiatını kırmayı başardı. Heykelde ve izleyen fotografik denemelerde, Moholy, üç 

boyutlu hacimlerin kinetik suspensionu ile yapılan ışık modülatörlerinden 

büyülenmişti. Kısa ömürlü, geçici kağıt objeler, daha sonra alışılmamış, rhodid ve 

pleksi gibi malzemeler, virtual hacimler olarak zaman ve mekanla bağlantılı olarak 

harekete geçtiler. (Şekil 4.11) 

Moholy'nin son kitabı "Vision in Motion" , (1945 de yani ölüm yılında tamamlanmış 

ancak ölümünden iki yıl sonra yayınlanmıştır) onun artistik, teorik ve pedagojik 

hayatının özetidir. Moholy, yüzyılda daha sonra sanat ve medyada ortaya çıkacak 

tartışma konularını herkesden önce gören teori ve analizler geliştirdi.  

Nagy, fotogramı ışıkla yazmak olarak tanımladı. On yıl kadar Moholy, resmi, teknik 

kısıtlamaları nedeniyle çalışmalarında kaale almadı.  

Nagy, 1. Dünya Savaşında, Avusturya Macaristan ordusuna hizmet etmeden önce 

Budapeşte Üniversitesinde hukuk okumuştu. Asker olarak yaşadığı korkunç 

tecrübeler, zaten ilerde nerede yer alacağı konusunda gelecekle ilgili fikirlerinin 

netleşmesini sağlamıştı. 21 yaşında, savaş yaralarının henüz etkisinin altındayken 

bir şiir yazmıştı. Gelecekle ilgili fikirlerini merkez alan bu şiir: mekan, zaman, madde; 

ışık mıdırlar, yaşamın sizi koşullandırdığı gibi ışıkla mı koşullandırıldılar; ışık, 

düzenliyen, yönlendiren; ışık, yansımalar gibi ele geçirilemez şekilde parıldayan,; saf 

oluşu aydınlatan; içime ak ışık; sen gururlu, keskin ışık; sen vahşi ışık; gözlerimizi 

yıkar arındırır temizlersin; ışığın konturlarında, madde, mekan, zaman; ölümsüz 

ışıkta, gözlerimi temizliyor; ışığın konturlarında, madde, mekan, zaman; ölümsüz 

ışıkta; yaratıcı güç olarak ışık. Ve anlam, insanın karanlığını saran zaman ve 

boşlukla oldukça kişisel bir şekilde eşlendirildi. "total light makes him complete" çok 

özel bir anlatım. 
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Şekil 4.10 : Farklı teknikler benzer deneyler, öncüler. 
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Şekil 4.11 : Erken ve çok özel öncü deneyler. 
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Şekil 4.12 : Öncü kentsel izler. 
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Nagy‘nin photogramları gibi fotoğrafları da çok etkileyici perspektiflere ve gerçeküstü 

anlatımlara sahip denemeler olarak sadece fotoğraf ile ilgili ya da Dadacı lar gibi 

sanat üretim çevresinden insanlarla sınırlı bir grubu değil pek çok farklı alanlardan 

denemeye araştırmaya meraklı insanları etkilemiş olabilir. Moholy Nagy‘nin 

fotoğraflarındaki konular, şehre, olaylara bakışı Le Corbusier‘nin de etkilendiği 

durumlar yaratmış olabilir mi? (Şekil 4.12) 

 4.1.12 New Look  (Jackson, L., 1998) 

Colin Rowe "The mathematics of the Ideal Villa" 'da Palladio'nun Makontento, 1550-

60 villası ile Corbusier'nin Garches 1927 villasını karşılaştırıyor, sonuçta bu iki 

villanın da "proporsiyonal sistemleri"nin benzer olduğuna karar veriyor. İkisinin ne 

kadar benzediği net olarak görülüyor. Bu da bizim söylemek istediklerimizden biri,   

yani aslında değişimlerin çok uzun zamanlardan beri devam eden şeylerden 

oluştuğu, yeni hiçbir şeyin formel olarak aranmaması gerektiği. Antik şehirlerde de 

kolon-kiriş sistemi vardı, betonarmeden sonra değil. 

Oranlar mimarlığından metrik mimarlığa geçildiğini söylüyoruz, ama aslında 

Corbusier'nin kendisi bile bazı kurallar alıp onlara göre tasarımlarını boyutlandırıyor. 

İşin temelinde boyutların oluşturulması tabii ki var ancak bu herşey değil. Ev çok 

amaçlı birşeydir. Villa da öyle. aslında çok amaçlı bir kullanıma en uygun esnek olan 

sistem nedir?in karşılığı belki her dönem için aynı görünüyor olabilir, bu da insan 

aklının daima devrede olduğunu gösteriyor. Bu karşılaştırmaya bir Türk Evi planı da 

konulabilirdi. Çok işlevli, uyabilir sistemin sonucu ortada benzer bir şema 

oluşmasına sebep olmuştur. 

Corbusier'nin taklitçilik belirtilerinden biri de sanayi yapılarına benzer resim 

kompozisyonları yapması. Bu hala oranlar mimarlığının etkisinde olmanın bir sonucu 

olarak değerlendirilebilir. Corbusier de önce altın oranlar v.b. şeyler yapıyor, sonra 

onlarla tatmin olmuyor, insanı ele alıp oranlar sistemi kuruyor. Bu anlamda o çok da 

modern olmuyor mu ? 

4.1.13 Out of Actions  (Ferguson, R., (Ed.), 1998) 

Son yıllarda Avrupalı ve Amerikalı olmayan ülkelerin çağdaş sanatı dikkat çekiyor. 

Pekçok müze Asya, Afrika, Latin Amerika'nın sanatı üzerine odaklanan sergiler 

düzenlerken, sanat dergileri de bu bölgelerin sanatına yer veriyor. Edward Said'in de 

Oryentalizm kitabında belirtiği gibi Avrupa ve Amerika için, bu ülkelerinin kültürü 

Amerikan ve Avrupa kültürünün ortodoksisi ve üstünlüğünü kabulü yansıtan birer 

aynadan ibarettir. Böylece politik tutumlar da bu fenomenin  ardından ortaya 
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çıkmaktadır. Savaş sonrası sanatı Uluslararası ölçekte inceleyen ve 8 Şubat-10 

mayıs 1998'de Museum of Contemporary Art, Los Angeles'de açılan "Out of actions: 

between Performance and  the Object 1949-1979" adlı  sergi de bu politik etkiden 

kacabilmiş değil. Savaş sonrası Japon sanatı en modernist sanattan önemli iki yolla 

sapan hareketlerden türedi. İlki  fiziksel konumun Avrupa ve Amerikadan Uzak 

Doğuya kaymasıydı. Diğeri  İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaratılan pekçok 

sanatın formalist ortodoksisinden sapmaydı. (s 121) Bizdeki modern sanat-mimarlık 

da tartışılmadan Batı taklidi olarak niteleniyor ancak, bunun da dayanakları ortaya 

konamıyor..  

Savaş sonrası Japon Sanatı bu iki faktörle belirlendi. Bu son sergiler Japon 

Sanatı'nın Avrupa ve Amerika sanatını ne taklit ettiğini ne de onların teorilerini 

kullandığını, ama kendi gereksinimlerine göre geliştiğini gösterdi. 1950 ve 60'larda 

sayısız grup ve sanatçı tarafından yaratılan işlerde temel noktanın sanatçı ve action 

arasındaki ilişki olduğunu görmek ilginçti ve bu çağdaş Japon Sanatı'nın temel ve 

kesin özelliği oldu.. Savaş sonrası Amerikan sanatının uzun süre kabul edilen etki ve 

üstünlüğü, action'u odak alarak, savaş sonrası Japon sanatının, modern sanatın 

bütünsel ve köklü bir eleştirisini açıklıyan araçları sakladığı (içerdiği, barındırdığı) 

olasılığını incelemek için, yeniden değerlendirildi. 

Bu açıdan Japon sanatı Osaka ve Tokyo'da ortaya çıkan iki önemli hareket olarak 

düşünülebilir. 1954'de Ashiya'da kurulan Gutai Bijutsu Kyokai  ve 60'larda Tokyo 

metropolitan sanat müzesinde yer alan Yomiuri Bağımsız Sergileri'nde ortaya çıkan 

sanatçı grupları.  Action'ı kullanış biçimleri açısından benzer olsalar da bu iki grup 

arasında bir ilişki yoktu. İki grup ve onları harekete geçiren koşullar tamamen 

farklıydı. Bu grupların aktivitelerinin anlamı, olgu'ya (fact) dayanan, çağdaş bir 

perspektiften tartışılmalıdır. Her iki grubun aktiviteleri de, sıklıkla Japon Zen, 

Shintoism ve Ukiyo gelenekleri ile bağlantılı olarak değerlendirildi. Ama, onların 

aktivitelerinin anlam ve özgünlüğünü, geçmişin ışığında tartışmak yerine, çağdaşları 

Avrupa ve Amerikan sanatı bağlamında ele almak uygun olur. 

Out Of Actions' sergisinde görülen şeylerden de göze çarpanlar olarak şunları 

söyleyebiliriz: 

1- Uzakdoğu'dan birçok hiç adını duymadığımız insanın 1960'lı yıllardaki 

patlamadan da daha önce önemli ataklar yapacak denemeler ürettiğini görüyoruz. 

Çok önemli şeyler var.         .kağıt ekranları delmek 

              .kolonla sahne tasarımları 

              .happenningler 
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             .protestolar 

2- Acaba 1950,55,65'e kadar birçok öncü işler üreten Japonların özellikle Gutai 

grubunun ve çıkardıkları derginin Archigram ve dergileri ile etkisi olmuş olabilir mi. 

3- Neden mimarlık ve sanat tarihinde  bunların yeri de Christo, Duchamp, 

Tinquely'nin yanında yok. 

Yoko Ono , Cage'in (John Cage müziklerine) işlerini çalışarak, müzikden, görsel 

sanatlara geçti. Japonya'da doğan Ono 1950'de Amerika'ya göçtü. NewYorktaki 

Sarah Lawrence College'de müzik ve şiir okudu. 50'lerin ikinci yarısında 

Sanfransisko'da yaşarken, Gutai grubu yükseliyordu. Ama Ono bu aşamada onların 

aktivitelerinden haberdar olmadığını söylüyor. 1960'da Ono, Brecht'inkine benzer 

öğretisel (instructional) çalışmalara başladı. Bunlar basitlikleri, çoklukları ve katımlıcı 

yapıları ile kaydadeğer çalışmalardı.  Cage'in çok cepheli karmaşık olaylarındaki gibi 

pekçoğunu kombine etmek yerine, tek hareketlere odaklanarak, Ono bilinmez 

şekilde Munokami'nin Work Box'ı gibi işlerin basitliğine dönüş yaptı. 1964'de Ono, 

Kyoto'da Yamaichi Konser salonunda, Cut Price       adlı en önemli işlerinden birinin 

premierini yaptı. Performans psikolojik ve seksüel açıdan öyle iyi değerlendirildi ki 

Gustav Mettger 1966'da Londra'da yapılan "Destruction in Arts" sempozyumunda 

sunmasını istedi 

4.1.14 Art Since 1900  (Ferguson, R., (Ed.), 1998) 

Art Since 1900 kitabında 1955‘in çok ilginç bir kırılma noktası olduğu görülüyor, tam 

1955. 1951 de İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde diploma projelerinin birden 2. Ulusaldan 

moderne kesin dönüş yaptığı yıl. Ondan öncesinde resimleri konmuş olan 

(çalışmaları bu kitapta görmek mümkün ama) çalışmalar hep heykel ve resim-

yerleştirme belki diyebileceğimiz tanımlı, boyutları sınırlı durağan ürünler. Durağan 

ürünler ama bu durumları hazırlayan şeyler bir yanda da. 

1955 tarihinin kırılma noktası olmasında belirleyici olan şeyin de her ne kadar Batı 

tarihinde bir kırılma gibi görülse de esas olarak Japon Gutai grubu tarafından açılan 

sergi olduğu görülmeli. 

Art Since‘de Matisse‘den önce dans edenler var: ―The Dance‖, ve tarihi 1905 

ressamı André Derain, nispeten daha az bilinen biri denebilir. Bunu görmek de 

bence ilginç çünkü Matisse‘in ki de dans ve 1910 ve renkler figürler çok benziyor.  

1903'de ölen Gauguin'in herikisine öncülük ettiği söylenebilir. Henri Matisse‘in 

1911‘de yaptığı ―Luterior with Eggplants‖ da çok etkileyici çünkü bir iç görüntüde 

hiçbirşey olduğu gibi çizilmemiş ve ayrıca renkler, desenler, şekiller daha henüz 
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Bauhaus –soyut kumaş desenleri, duvar kağıtları tasarımları ortada yokken çok 

basit, ilginç kolaj gibi resim.  

Matisse‘in 1908‘deki ―Harmony in Red‖ adlı resminde de bu tarz basitleştirilmiş 

görünen desenler, ilginç soyutlamalar var. Ancak 1911 –interior daha çok yüzeyin 

yan yana geldiği bir tablo. Bu tabloda renk-desen-ölçek açısından birçok deneme 

olduğu düşünülebilir (konu olarak da bakmak lazım, içeriye dışarısını da sokmuş, bu 

ne zaman ilk oluyor) Ancak aynı dönemede yine birçok resmi olan Picasso‘nun 

yaptıkları daha kendini zorlayan şeyler gibi, doğal değil sanki. 

Şöyle de söyleyebilir miyiz acaba. Picasso, Mondrian  kendilerine bir çok egsersiz 

yaptırarak düşünme kanallarını açmışlar bir yandan anlatmaya çalışırken bir yandan 

da yetinmeyip, aramışlar, denemeişler –düşünceyi resmin üretiminin içine katmışlar. 

İçerden gelen doğal yetenek ürünü bir şeyden çok üzerinde düşünülen daha çok 

şekilde farklı farklı denenen daha net olmaya doğru giden, çalışan bir süreç. 

Düşünerek adım atma – üretim düşünme, deney düşünme... 

Juan Gris de popüler olmasa da önemli görünüyor, resimde rahatlığı, kolaj 

denemesi ile. ―Newspaper and Fruit Dish‖, 1916.   (s. 165)  Belki çok öncü olabilir 

hala başka somut şeylerin yan yana karmaşık görüntüsünü arayanlardan sonra –

Picasso, Duchamp gibi. Duchamp 1912 ―Nude Descending a Staircase‖ ile zaten 

düşünerek resim yaptığını gösteriyor.  

1915-20‘lerde Rus grupları, 1955‘lerde Japon grubu  devreye girerek durağanlaşmış 

durumları veya bazı araştırmalara ihtiyacı olan enerjiyi itme gücünü vererek hareketi 

yaratıyor ve tüm sistemi değiştirecek kırılmalar yaratıyor.  

1921De Moskova‘da The Obmokhu grubu denge-hareket deneyen sergisini açıyor. 

1921 Karl Loganson‘un ―Denge Etüdü‖ , 

1920 Alexander Rodchenko, ―Oval Asılı Konstrüksyon‖ 

1920 Vladimir Tatlin‘in eski Petrograd Güzel Sanatlar Akademisindeki Third Int.  

Tatlin‘in tablodan dışarıya çıkan 3D boyuta geçmiş denemeleri 1914-15 tarihi ile çok 

öncü örnekler oluyor.. 

Duchamp‘ın 1913 Bisiklet Tekerleği, 1917 Fountain işleri de çok etkili ve öncü. Bu 

sunum nasıl ortaya çıkıyor acaba.Tatlin ve Duchamp aynı anda dünyanın iki farklı 

noktasından bakan ama bir araya gelebilen tasarımcılar ve ikisi de aslında kitabın 

yorumuna göre aynı şeye karşı çıkış yolu arayan ve tepki gösteren kişiler. Tepki 

gösterdikleri şey, burjuvanın statü sanatı ve kübizme gelip saplanmış olması. 
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―Ready-made", sanat ve ekonomi arasındaki karmaşık ilişkiyi belki de en açık 

şekilde ortaya koyan sanattır. Neden art ve market birarada. Art sorgulanan 

herşeyle ilişkili hale gelmiş sadece "Pazar" ile değil. Düşüncenin devreye girişi ve 

deneyen sorgulayan sorgulatan düşündüren eylem niteliğinde üretime sanat 

diyebiliriz.  

Dışarıda her yönüyle değişen bir dünya varken Duchamp, Tatlin bunlara duyarsız 

kalabilecek insanlar, zihinler değiller ki zaten. Aynı anda pek çok insan pek çok şey 

hakkında düşünüyor, sorguluyor. Bruncusi, Futuristler, dada, Duchamp, Tatlin, 

Konstruktivistler…İlk kolajları yapan Picasso mu 1912 civarında.  

Duchamp resimde yaptıkları ile de gerçekten çok farklı zihinsel yapıya sahip  

olduğunu belli ediyor. M. Duchamp Tum, 1918.  

Kolajlar ilk olarak Picasso‘nun yazılı çizili kayıtları kübist resimlerin üzerinde 

yapıştırıp kullanmasıyla başlıyor. Ama tabii etkisi ordan ortaya çıkan yeni şeylerin 

gelişi zaman alıyor. Fakat resmin üzerine başka şeylerin yapıştırılması ve ilgi 

kurulması, ilişkilendirilmesi resmin, resmetme işlevinin dışına taşması, düşünsel bir 

zemin olmasına, zihnin daha etkin olduğu bir alan olmasına açılan yol. Resmin bir 

aktarım yüzeyi olması çizgisinden üzerinde deney yapılan ve zihni kurcalayan, 

yanından ayrıldıktan sonra da kurcalamaya devam eden bir platform olması.  

Aslında birbirinden ayrı noktalarda veya yakın bir çok deneme ortaya çıkıyor. M. 

Duchamp‘ın yaptıkları çok etkili. Picasso‘nun araştırmaları, Mondrian etkili. Tatlin ve 

Maleviç, M. Nagy ve Man Ray, hepsi denemeleri ile yeni boyutlar açıyorlar. 

Düşündükleri, çok öncü şeyler. Örneğin Depero‘nun yaptıklarının tarihlerine yine 

dikkatle bakılmalı. Chirico da önemli. Juan Gris‘in 1916‘daki Gazete ve Meyva 

Tabağı, kolaj gibi bir resim (oil on canvas) ama aslında bunun da yaklaşımı ilginç 

(sense of humour). Noktalaması, kullandığı renkler, Pop Art Lichtenstein için öncü 

olabilir. Picasso‘nun kolajından sonra, ancak kolaj değil farklı bir deneme. Rusların 

etkisi var gibi, renkler, şekiller, dinamizm. 

Bu arada filmler, fotoğrafla ilgili çalışmalar yapılıyor ve bunlar acaba nasıl etki ediyor 

diğer alanlarda yaşayanlara? Mesela hareketli görüntülerin Duchamp ve 

Picasso‘nun zihnini rahatsız ettiğini, zorladığını biliyoruz. Hareketi resme (o aktarma 

zemini olarak henüz görülen) aktarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Hareket, dinamizm, 

denge, karmaşıklık, kaos gibi şeyler resme aktarılamıyorsa aktarma şeklini 

sorgulamaya başlıyor. Zihnini zorlayan şeylerin ortaya konması üretimlerini etkiliyor. 

Üretmek ne için; düşüncesi, söylemek istediği şeyi var, denemek ortaya koymak 

istediği şeyler var. 
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Gerçekten de şehir, kaos, mekanizmalar, üretim, hareket bu isimlerin zihinlerini çok 

kurcalıyor. Ona ait şeyleri kendi üretimleri üzerinden tartışıyorlar. 

Marsten Hartley 1915‘de Demir Haç  Joseph Stella'nın 1920‘de New York 

Interpreted: The voice of the City adlı beş panel dizisinden oluşan çalışmaları da . 

deney niteliğinde New York sanatçılar için çok etkileyici –özellikle gökdelenler v.b. 

New York'u Dünya'dan ayrı yapan şeyler. Stella'nın beş panelinden ilki  Leonidov‘un 

tasarımlarına benziyor, acaba hangisi daha önce diye merak ettiriyor? 

Aslında New York 2. Dünya Savaşı‘ndan sonra sanat alanında Paris‘in elinde olan 

merkez olma sıfatını belki çok daha önceden kendi görüntüsü, dinamiği, zihinleri 

harekete geçirme potansiyeli ile almaya başlamış olabilir. 

Dadaistler gibi Duchamp ve Francis Picabioi , Crone, Stella ve diğer Kuzey 

Amerikalı makine çağı sanatçılarının lirik yüceltmelerine karşı, makinayı 

carcasstically (ölü beden gibi) kullandılar. Modernitenin, endüstri makinaları, asma 

köprüler, gökdelenler gibi ikonlarının, Amerika‘yı geleceğin sanat ülkesi yaptığına 

inandılar. Duchamp ve New York ―Futurist ve Kübist Şehir". Bunlar şüphesiz fabrika 

ve şehri kavramlarını açan ikonlardı ve Kuzey Amerika Makine Çağı Sanatı‘nın 

önemli bileşenleri haline geldiler. 

Her şeyin iç içe ve birbirleri ile etkileşim halinde olduğu, 2-3 tane küçük belirli grubun 

ortaya çıkıp üyelerinin de sonuna kadar ilkelere sadık kalıp ürün verdikleri steril 

ortamlar, üretim durumları sözkonusu değil. Her şey söz, üretim, deney, grup, 

eğilim, arkadaş grubu bugünkü gibi güçlü bir iletişim ortamı teknolojik olarak yapısal 

desteği veremese de, bütün ülkelerden beraber olarak birbirine bulaşmakta, iz 

bırakmaktadır. 

Sergei Diaghlev (1872-1929)  Rus Bale sanatına getirdiği atılım da birçok sanatçının 

birlikte çalışmasını sağlamasıyla gerçekleşti. Geç Ondokuzuncu yüzyılda Alman 

besteci Richard Wagner, Opera tiyatrosunun Gesamtkunstwerk adı altında 

gerçekleşeceğini umuyordu.. Bu ―totalwork of the Arts‖ düşüncesi, sesler, görüşler 

v.b. bütün duyuların tek bir sürekliliğe doğru koordinasyonu anlamına geliyordu. 

Wagner‘e göre sözkonusu her iş araçlarının sınırları açıklamak-belirlemek (reveal) 

ve bu sınırlar içinde  kendi anlam olasılıklarını aramakla yükümlü olmalıydı. 

Wagner gerçek Gesamtkunstwerk‘a sahip olamadı. Bunu yapmak başka bir ülkeden 

başka bir emprezaryonun başka bir formdaki müzikaline kaldı. 20. Yüzyıl‘ın ilk 

yarısında Sergei Diaghilev, Rus balelerinin direktörü tüm avangard yeteneğini ortaya 

koyarak zengin bir görsel doku oluşturdu. Bestecileri, Stravinsky, Satie‘den, Milhaud  
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Auric, koreografları Massine ve Nijinski, sahne ve kostum tasarımcıları Picasso, 

Braque, Fernand Leger ve daha bir çok isimdi.  

Dada fuarı 1920‘de Berlin‘de Dr. Otto Burchard‘ın galerisinde açıldı. Bu Grubun 

halka ilk açılışı idi. Grup proje ve köken olarak farklı sanatçıların kurduğu resmî 

Berlin Dada Hareketi‘dir. Sergi yerine Fuar adının kullanılması, ister bir pencere 

tasarımı ister geniş bir ticari sunum olsun ticari ürünlerin teşhiri için ilk yazılı 

açıklama belgelerinden itibaren, Dadaistlerin hem sergi strüktürlerini hem de içinde 

sergilenenleri radikal olarak değiştirme eğilimlerinin işaretini veriyordu.  

4.2 Dergiler 

4.2.1 Architectural Design (AD) 1968 

1968 yılının Architectural Design dergisinde yer alan çalışmalardan seçmeler 

aşağıda değerlendirilmişlerdir.  

Parisli mimarlar J. Aubert, J. P. Jungmann ve A. Stinco'nun sudan çıkınca şişen 

balığına ithafen Dyoton adı verilen şişme strüktür evi. Mimarlar Paris Modern Sanat 

Müzesi'nde 21 şubat-21 Mart 1968 tarihlerinde yer alacak olan hava ve şişme 

strüktürler sergisinin hazırlanmasına da yardım ediyorlar. 

G. Ifert, R. Meyer ve mimar J. Maneval'in tasarladığı, parlak portakal rengi plastikten 

yıldız şekilli Prisunic pavyonu daha cok bir evi andırıyor. Poliüretan dolgulu sandviç 

ısı yalıtımlı panellerin 60-65 cm kalınlığında tuğla duvara eşdeğer ısı yalıtımı 

sağlayacağı söyleniyor. Küçük bir elektrik motoru evi döndürerek, salonun yıl 

boyunca güneşe bakmasını sağlayacak. 

Bubble Dam. Gerçekte olmasa da fantezi film dünyasında lüks bir malikane veya 

mistik bir kulubede yaşamak yerine plastik bir balonda yaşamak daha moda. 

Fotoğraf sanatcısı  Robert Freeman'ın yönettiği 20th Century Fox yapımı,  "The 

Touchable" adlı film için Arthur Quarmby stabil olması için naylon ağ ile 

çerçevelenen bir transparan PUC kubbe tasarlayıp inşa etti. 

Elbise tasarımcısı Elizabth Khan'ın kocası ve Avupa butiklerinde birkaç ay içinde 

binlerce satılan transparan sandalye ve kanapelerin tasarımcısı, mühendis Quasar 

Khan Paris'in bir yüzme havuzunda son fantezilerini sergiledi. Bu bir şişme oda olup, 

yazın St Tropez'ye götürülüp kendisi ve ailesi tarafından orada deneneckti. Daha ilgi 

çekici ve şüphesiz daha tehlikeli olanı, bir otomobildi. Bu cam küp şeklindeki araçta 

6 kişi şişme plastik koltuklarda oturuyor ve araç arkasındaki bir BMC motor ve 
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otomatik vitesle hareket ediyordu. İngiltere'de üretilecek olan araç, birkaç ay içinde 

sınırlı sayıda üretilerek Fransız reklamcıların kullanımına sunulacaktı.  

Viyana‘da plastic çevreler, uyarıcı olarak görüldüler. Dönemin tek örnekleri 

olmamakla birlikte, Walter Pichler‘in, Crosser Raum (1966), Kleiner Raum (1967) ve 

Intensive-box (1967)  çalışmaları en gösterişili olanlardır. Laurids Ortner, Ar-An 

Hareiter, Klaus Pinter ve arkadaşları ―Zihin Açıcı‖ (Mind Expander) ve İki kişilik 

Balon (Balloon for Two) işlerini yaparak, hem zihinzel hem de fiziksel aktiviteleri 

geliştirmeyi istediler. 

Balon, transparan, pnömatik sistemler ile ilgili çalışmalar araştırmalar devam ediyor. 

İnsanlar yeni yaşam koşullarını ve stillerini de bu yeni yapılar teknolojiler aracılığıyla 

araştırıyorlar; ―Bubble room‖larda başka türlü yaşamlar oluşacağına, gelişeceğine 

göre düşünülüp davranılıyor. Saydam cam küp‘ten araba düşünülüyor, koltukları bile 

şeffaf olan bu tasarımın üretilmesi düşünülüyor. 

1968 yılında bugün bile en azından Türkiye‘de olmayan bir koruma ve değer verme 

bilinci buradaki örneklerde görülüyor. Örneğin Mies van der Rohe‘nin Krefeld 

kasabasında 1928‘de yaptığı ―Lonehouse‖ evi savaşta zarar görmesi üzerine, 

onarılıp yaşaması için uğraşanların yerel halk ve bir dergi (Bauwelt) olması ilginç bir 

durum. Bauwelt dergisi esas olarak tarihi bir anıtın yok olmaması için kamuoyu 

yaratmaya çalışıyor. 

De Stijl hareketi, Prof. H. L. C. Jaffe tarafından 1957‘de yayınlanan ―De Stijl: The 

Dutch Contribution to Modern Art‖ kitabında özenle sunuldu. 24 Şubat – 24 Mart 

arasında, Bernara Gay‘in, Peter Smithson ve Jeannette Jackson‘un yardımıyla 

organize ettiği De Stijl  sergisi, Londra‘da Camden Arts Center‘da yer aldı. 

Kuruluşundan elli yıl sonar hareket hala taze fakat tuhaf şekilde uzak olarak 

göründü. 

Ocak 1965‘de Andre Lurçat ailesi Paris Ulusal sanat Konservatuarına, onun original 

çizimleri, foroğrafları, dokümanlardan oluşan bir kolleksiyonu verdi. Ancak 1 Aralık 

1967 – 1 Mart 1967 arasında, seçme 500 parça konservatuarda sergilenerek onun 

çalışmalarının kapsamlı bir teşhiri sağlandı. ‖Formes, Composition et lois 

d‘Harmonie‖ (1953-54) nin yazarına ne oldu. Formların hassas manipulatörü, 

teorisyen ve hatta  çevreci, bir kenara çekilmişti.  Ne sergi ne de sergi kitapçığı 

problemi çözme niyetindedir; eğer modern hareketin anlaşılması ve bugünün 

mimarlığını derinden etkilemesi isteniyorsa daha kararlı olmak gerekirdi. 

50 yıl öncesine, 15 -20 yıl öncesine ait sergiler açılıyor, tartışma ortamları 

oluşturuluyor. De Stijl‘in sergisi hala etkileyici bulunuyor, Lurçot‘un güncel mimarlığa 



 

 

207 

heyecan verebilmesi için daha iyi sergilenmesi ve yayınlanması gerektiği 

konuşuluyor. 

4.2.2 l'Architecture d'Aujourdhi Sayı 105 

105 sayılı l'Architecture d'Aujourdhi dergisinden seçmeler de şu şekilde 

değerlendirilmiştir. 

Plaj Konutları, Golopos / Lizbon, mimarları Eduardo Anahory / Manuel Medeiros, 

Hafif plaj yapıları, geçici görünüyor. Bu tasarım  çok net, çevresine duyarlı davranış, 

ünlü olmayan (tarih tarafından bilinmeyen) bir mimar tarafından, malzemesi,detayları 

deneme niteliğini güçlendiriyor. Aynı yıllarda birçok dergide var. Demek ki hepsinin 

dikkatini çekmiş, çok etkili, yaşamın nerede nasıl olması gerektiği konusunda 

duyarlı. 

Dortmunt‘ta Restoran, mimarları Otto Heinz, Werner Lehman, ,ve mühendis H. 

Engels. Restoran yapısının;  malzemesi, hafifliği, nerede olduğunun farkında olması 

çok etkili görünmektedir. 

Luis Kahn, 1961-62 Esherick Evi, ne kadar yalın, yerle ilişkisi güçlü, nerede 

olduğunun farkında olması ile dikkati çekiyor. Salk Enstitüsü, San Diego, ise çok 

simetrik, kervansaraylar gibi yerine oturmuş, her yönde birbirinin aynı pencere ve 

boşluklara sahip. 

Kenzo Tange‘nin Atami‘de Otel, otel planı ve çevresi, topoğrafya, doğal malzemeler 

ile ilişkisi açısından etkili. Cephe düzenindeki deneme, dokulardaki deneme, 

yerleşimdeki deneme, hissediliyor, algılanabiliyor, her yönden farklı ilişkileri 

amaçlayan cephe düzeni, mevcut doku ile cesur ilişkisi, rasyoneldir. Bu yapı bilinen 

mimarın bilinmeyen yapısı olarak değerlendirilmiştir. Belki de en rasyonel, düzgün 

olanı yapısıdır.  Sonradan Tadao Ando v.b. mimarların yapılarında da izlenen 

özellik, cephede brut beton, modüllü, ince uzun delikli,  yatay ince korkuluklu teras. 

Deneme niteliğinde olan çalışmalarda teknolojinin, malzemenin, çevrenin, ilişkilerin; 

rüzgar-güneş, strüktürün sistem  olarak, olası ihtiyaçların (verilen değil, kurgu olan), 

farkında olduğunu görüyoruz. Çok kapalı olanlar mevcut kötüyü taklit ediyor. Kapalı 

bakanlar imaj kataloğundan imaj seçiyorlar denilebilir. Az kapalı olan da biçim 

kataloğundan biçim seçiyor. Yerine / duruma özel üretim yok gibi. Bugün böyle bir 

çevredeki otelin tasarlanma kriterleri biçim-imaj-rant üçlüsü oluyor.  

Ville de Neige  Tasarlanmış bir yaşam sistemi, Evler -oteller-spor-ulaşım  v.b. 
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Şehirciler; Lourent Choppis, Denis Pratelle, Andre Goillard, Gerard Chervoz, 

Mimarlar; Marcel Breuer, Herbert Beckhard, Robert Gatze. Bu yerleşimden mimarlık 

tarihinde bahsedilmiyor. Planında antik şehir izleri var. Teraslarda yerleşen bloklar            

Hepsini farklı mimarların tasarladığı bir bütün denemesi – Weisenhoff Siedlung gibi 

ama daha bütün, kendine yeten bir sistem olabilir bu. 

Mimar Pucinelli'nin Pietranera otel projesi, çok bilinmeyen mimarın denemesi. 

Tadao Ando‘nun teras evlerine fikir vermiş olabilir.   yalın-net, çevresi ile ilişkili,   

betonun çok iyi kullanımı. Şekilcilik – simetri – v.b. katı kurallara bağlı bir arayışı 

olmadığı görülebiliyor. Detayları da bahçe duvarına kadar düşünülmüş.  Önde 

denize bakan odalar arkalarında da WC‘ler ile bitmiyor. WC‘lerden sonra da küçük 

teraslar ve balkonlar var. 

Motel Valdepenos, İspanya. Mimarı Antonio Lomela Martinez. Çok hafif sistemle 

yapılmış konutlar, altlarında otoparklar var. Frigorifique   malzeme çok hafif, 

elemanların kesitleri çok küçük, strüktür çok hafif,  yol ve çevre ile ilişikiler 

düşünülmüş, planları net , vantilasyon –air condition çok özellikle düşünülmüş diye 

geçiyor. Vaziyet planında da blokların birbirleri ile ilişkilerine biraz bakmış, bazı 

şeyler denenmeye çalışılmış gibi. Tuğla, beton, ahşap, çelik gibi farklı malzemelerin 

çok etkili bir yanyana kullanım örneği. Şimdi ancak 2000‘lerde bu 4 malzeme 

kullanılarak böyle hafif, geçici tasarımlar yapılıyor, çok orijinal sanılıyor çok orijinal 

olarak değerlendiriliyor. 

Saint Valery‘de Gazino ve Plaj. Raymond Lopez (mimar) , Robert Billiez (belediye 

mimarı), Bilinmeyen mimarlar. Konuları ilginç. Belki sosyal bir sistemin parçası 

olduğu için içinde belediye mimarı da yer alıyıor. 

2000‘lere doğru gelindiğinde hatta 1980‘lerden sonra kapitalizmin etkisi dengenin 

bozulmasıyla çok farklılaştı. Birçok kendi başına ayakta durmaya çalışan ülke tam 

bunu başarabilecekken kapitalizmin etkisiyle başka bir yere sürüklendi. Amerikan 

rüyasının türevi olan bireysel zenginlik, şans, getirilere önem verilmesine odaklı bir 

rüya. Bu rüyanın etkisi ile hareket eden ‗özgür‘ bireyler ve yatırımcılar yerlerin  

rantlarını, kullanımlarını, kullanım biçimlerinideğiştirdiler. Plajlar kalkarken hızlı 

yollar, tatil villaları v.b. şeyler onların yerlerini aldı. Alım gücü olanlar–olmayanlar 

ayrımı oluşmaya başlayınca onlar artık eşitsizlik durumunu daha da artıracak 

bireysel tüketim dünyalarını kurdular. Plaj belki de sosyal devletin belirtisi bir 

kullanımdı. Şimdi denize 5 yıldızlı otelde girmek gerekiyor Bu işlere;  yer, zaman, 

para ayrılması ve insan görevlendirilerek denetlenmesi ne kadar farklı şeylerin önde 

olduğunu gösteriyor. Şimdi bir yerlerin plaj olması ancak satın almış olanın veya 
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yatırımcının kişisel takdirine (inisyatifine) kalmış. Sümerbank yerleşkesi, Maltepe 

Sigara Fabrikası v.b. K.İ.T. sosyal tesisleri , sosyal konutlar, devlet okulları 

incelenmeye değer sosyal oluşumlardır. Devlet okulları, şimdi kalanları (sosyal 

sistemin parçası olduklarının işareti) şehrin içinde ve mevcut doku ile içinde 

şekillenmişlerdir. Parselleri içe kapanık değildir. Hafta sonları çoğunun bahçesi 

mahallenin oyun alanıdır, çok işlevlidir. Kapitalin eseri okullar özel okullar ise kapalı  

site evleri (gated community) gibi sistemlerdir. Şehirden yalıtılmış –tek işlevli-  hafta 

sonu tatil evleri gibidirler. 

Boule d‘Argent Restoranı, Zürih. Mimarı Justus Dahinden. Mimarın  farklı giriş 

denemesi, tavan yer kaplama malzemeleri, bütün diğer ekipmanların birlikte 

düşünüldüğü hissediliyor. Kaloriferler, yere bağlantıları, bulundukları yerler ayrıntılı 

düşünülmüş. Tavan aydınlatma elemanları düşünülmüş. Restoranın işleyişi de çok 

basit, akılcı. 

Mimarlar H.P. Maillard P. Ducamp'ın Paris‘te Fransız Stadyumu Yüzme Havuzu. 

Beton-çelik kullanımı 2000‘li yıllardaki gibi ileri seviyede görünüyor. Pompidou  ile 

ilişkisine bakılmalı. Dışardan merdivenli, teraslı, çelik uzay kafes strüktür. İçerden 

görüntülerinde de çok hafif, geçirgen. İç mekandaki açık platformlara çıkan 

merdivenlerin tasarımları da iyi düşünülmüş görünüyor. Birleşim detayları, uzay 

kafesin detay elemanlarının özel tasarlanmış olması ile ilgi çekici. O yıllardaki başka 

spor merkezi veya stadyumlarla karşılaştırmak gerekebilir. Dışa kapalı olabilecek bir 

spor merkezi işlevinin bütün yüzeyleri ile ne kadar dışarısı ile ilişkili olduğu 

görülüyor. İşlevin, programın yeniden yorumuna iyi bir örnek. 

Tripoli‘de uluslararası sürekli fuar. Mimarı Oscar Neimeyer, C.A. Camargo. Çok 

karakterli eskiz çizimleri var. Pavyonların herbiri detaylarına bakıldığında çok basit, 

yoğun çözülmüş görünüyor. Deneysel tiyatro var. Lineer konut bloğu – toplu yaşam 

bloğu, ortak mekanlar, teraslar, giriş holü, kat planları. kesitler ilgi çekici. Ortak 

dinlenme pavyonu var. Bilinen mimarın bilinmeyen yapılarına örnek. 

Önemli bir İngiliz deneyimi: Cumbernauld yeni şehri. Açık-kapalı sistemleri, alışveriş 

merkezi denemesi, Entegre edilebilmiş parçalar. Kesitlerdeki yaşam Archigram‘ın 

çizimlerindeki yaşama benziyor. 

La Fayette / Kaliforniya‘da Konut projesi . Tanınmayan mimarın yapısı. Konut ünitesi 

önerisi. Perspektif sunumları da siyah-beyaz tekniği.  

Bilinen bir mimar Hans Hollein‘ın bilinmeyen yönleri, üretimleri, daha önce kafa 

yorduğu şeylerle daha sonra tanınmaya başladığı şeyler arasındaki fark dikkate 

değer. 59-60‘da kayalardan oluşan bir şekil: organik şehir. Tüpler pneumatiques. 
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Mimarlık şu, bu mu? Sorular soruyor: Kültürel mi? Sembol,ifade, expression, imaj 

mı? İnsanı koruyan zarf mı? Uzayın (space) mekanın tanımı, realizasyonu mu?  

Psikolojik contrtronement mi? İletişim aracı mı? Bu sorular da B. Tschumi‘nin 

sorularına benziyor, Tschumi‘den daha önce, herhalde  karşılaştırılabilir. 

Malzeme açısından farklı şeyler kullanmayı, Detay tasarlamayı başarmış öneriler. 

Seinajoki Belediye Binası; yüzeyindeki farklı dokular cesaretle kullanılmış. Seinajoki 

Kitaplığı; Güneş kırıcılar, düşey ve yatay elemanlar olarak özellikli bir öneri. Bugün 

kullanılan cephe elemanlarına benziyor. 

Gottfreid Böhm, Bensberg Belediye Binası, Eski şatokale benzeri tarihi yerleşime 

yeni bir malzeme ve farklı çizgilerle yaklaşılmasına iyi bir örnek olabilir. Çevreden 

çok farklı görünen önerinin ilişki kurma ama farklı bir zamanda durmak gibi cesaretli, 

karakterli olduğu görülebiliyor. Bu beton yeni binanın tarihi çevreyele birlikteliğindeki 

başarıyı niye beton düşmanı tarihçiler fark edemediler. Niye hala "betonlaştı" diye  

diye bir aşağılayıcı söylem geçerli. Üstelik malzemeye odaklanarak hedef şaşırtıp 

sorunun sürmesine neden olunuyor.  

Belediye Binası, Mohl, Almanya. J.H. van der Broek, J.B. Bakema, farklı bir strüktür 

önerisi var, hem taşıyıcı olarak hem de bina üst örtüsü kabuk olarak, yerleşimin 

bütünü içinde. Konsey salonu binası ilginç çünkü daha sonraki pek çok öneriye fikir 

öncülüğü yapmış olabilir. Bugün bile birçok belediye binası yarışmasında 

kazananların imajlarında çok sık yer alan bir görüntü. 

Fransa'daki Paris Grandarch, Foster‘in Sainsbury Müzesi; büyük strüktürün altına 

toplanan ‗şey‘ler. İçine dış mekanı alabilmesi, şehre boşluk verirken şehri de içeri 

alması, gölge yerler oluşturmasının ilk örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. 

Strüktürü dışarıya alıp içeriyi net bırakması v.b. bir çok ―özellikleri‖ var. Şehre, 

(dışarıya) balkonu ile katılması da önemli. 

Gifu Civic center, Japonya. Mimar Junzo Sakakura. Sakakura bize hiç mimarlık 

tarihinde bahsedilmeyen ancak 60 ve 70‘li yıllarda dergilerde çalışmalarına raslanan 

bir mimar. Bilinmiyen mimar tanımına giriyor yani. Cephede kullanılan prefabrik 

benzeri elemanlar, pencere boşlukları, binanın altının boş olarak dışarıya avlu ile 

bağlanma şansı vermesi önerinin özellikleri. 

Van Gogh, Klee, Cezanne, Wright, Corbusier, Aalto, Loos'a gibi ünlülere tekrar 

bakılmalı. İlk yaptıkları ve sonraki aşama değişimleri. Neden değişiyorlar, neler etki 

ediyor, neden anlatılmıyor ilk halleri. Ortamları, koşullar, değişen kafa yapısı, 

motivasyon gibi nitelikler ışığında yeniden ve ayrıntılı değerlendirilmelerine 

gereksinim duyuluyor. Mimarlık tarihçilerinin en büyük yanıltması da bu 
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tasarımcıların ilk eserlerinden, değişim durumlarından bahsetmeden tarih içindeki 

önemli yapılarını evrimin taşları olarak anlatmaları, aktarmaları. O zaman da plansız 

ve enformel ve mimarsız olan binalar-oluşumlar değersiz ve mimarlık dışı kabul 

ediliyor. Bugün gibi, çünkü konuşulan üretimler hep özel bir kesimin sipariş işleri. 

4.2.3 Architectural Design (AD) Jan 1966 

Uzay-kafes sistemin olanaklarının araştırılması, yeni sistemler yaratılması, mimarlar 

için önemli serbestlikler yaratabilmektedir. Mimar ve mühendisin birlikte çalışma 

gerekliliği görünmektedir. Lindsg'in  denemeleri birçok yeni düşünceye yol açmıştır. 

Jeffrey Lindsg her seferinde yeni araştırmalara kendini sürükler ve elinde olanla 

yetinmez. 

"A Survey of Recent Three-dimensional Structures" Prof. Z.S. Makowski. Plastik 

uzay strüktürler,20  yıldır pekçok yerde uygulanmış ve geliştirilebilir bir şey. 

Villa Bianca, Tokyo, Eiji Hotta and associ., Takeshi Muto, Eng. Tasarımın iç 

mekanları ve şehirle kurduğu ilişki ilginç. 

Rietveld'in 1963'de bitirdiği işi olan Rietveld's Academy, Arnheim, von Herron'un 

yazısında camla giydirme denemesi olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Rietveld'in 

20'lerde yalın bir hali vardı. Bir daha onu yakaladığı söylenemez. Schröder evi 

muhteşemdi. 

Cansato, Mauritania. Arch: G. Lagneu, M. Weill, J. dimitrijeviç and associ. Projeyi, 

çevrenin doğası, farklı,i çeşitli insan ve sosyal kuvvetler etkiledi diye anlatıyor. 

Kimse, kültür, gelenek, mevcut doku gibi şeylerden bahsetmiyor. İnsanın, ilişkilerin, 

yerin farkında olmak özel bir deneme yapabilmelerine olanak veriyor. yapıların genel 

yerleşimi, bütün içinde bütünü oluşturma ilişkileri çok düşünülmüş görünüyor. 

Venedik Hastanesi, Corbusier, 1200 yataklı büyük hastane. zeminin kullanımı. 

Şehircilik ve mimarlık açısından bir yenilik. Planları, şehrin içine ve suya iniş katılış 

biçimi deneme özelliği taşıyor. 

Junk Art yapısı, savaş sonrası toplanan malzeme, ready-made'lerle açılan yolda 

ilerleme. Frei Otto'nun şişme strüktürleri. Conrad Roland. 1958-60 arası yaptığı 

denemeler. Çok etkili araştırmalar. Özellikle bugün sanal ortamda yapılan 

denemelere öncü olarak bakıldığında inanılmaz başarılı. 

Warren ve Mahoney'in işleri, Yeni Zelanda. Norman Sheppard Yazıyor: "Aslında 

daha tutucu olan bir ülkenin başka bir tutumla, önemli binaların tasarımını daha 

başka bir bakışla ele alan insanlara vermesi ilginç. 
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Neo Gotik ve Georgian tarzlarından vazgeçmeyi haklı kılan pekçok nokta var. En 

önemlisi de eski ustalık ve malzemeleri bulma zorluğu. Eninde sonunda mimarlar 

kaynakların ekonomik kullanımında devreye giriyor. Ayrıca tasarımdan haberdar 

yaratıcıların olmaya başlaması da gene mimarın birşeyler yapmaya çalışan 

cesaretlendiricisi oluyor. Buradaki tekil örneklerden fazlası gerekiyor gerçek şehir 

için.  

Burada da görülüyor ki zaten terk edip (mimarların eline bırakacakları mimarlık 

adına) gidecekleri şeyler zaten stil mimarlıkları ve bunlar da yerel kimlikli, orijinal, 

onlara özgü falan değil...Onları empoze edenler çoktan burada üç kelime fotokopiye 

girmemiş ve yeni düşüncelere açılmış, onlar neden geri kalsın. teknolojisi tükenmiş 

malların pazarlanması gibi durum. 

Konut (housing) ile ilgili yazıların bazıları birbirinin aynı göründüğü yanlış 

çoğaltmalar olarak karşımıza çıkar. Bazıları ise çoğaltılmaları ile ilgili olarak alternatif 

arayışlarını gösteren niteliktedir. 

lyon, İsrael, Ellis Parnters. Ellis'in teorik yazısı da var 'route'. Bu dönem iş yapanların 

birçoğunun teorik yazıları yani düşündükleri şeyler endişeleri var uygulayan ve 

düşünenler ayrı değil. 

Üniversiteler küçük şehir planı denemeleri gibi tek seferde bütününü planlama 

önerilerinin zor tarafları. Adı hiç bilinmeyen üstelik de belli kuralları yerli yerinde 

kullanmaktan biraz daha fazlasını yapmış olan ve sıkıntılı tekrarlardan 

çoğaltmalardan dışarda kalabilmiş olan mimarlar var hem de bir hayli fazla 

Agora community center Hollanda'nın iç mekanları çok etkili. Mies van der Rohe 

hakkında Alison ve Peter Smithson'un semineri. Venezuela city center, Paris 

bulvarları ile karşılaştırılabilir 

Levi Strauss'a göre abstract art diye bir  şey yok bir non-existent modelin gerçekçi 

represantation'u olduğunu söylüyor. 

Enviro machine ad 69. Antwerp 1962 Wolfgang Döring... 

Reklamlarda binaların tasarımcıları da yazıyor yani anonim değil. Kullanılan yeni 

malzemenin hem de en iyi örneği üzerinden  ve onların onayı  ile de reklamı 

yapılmış oluyor. Bu durum da çok şey söylüyor.  Reklamlarda da gerçekten tasarım 

var, renkler giysiler...Reklamlar dergiden dergiye çok fark ediyor. Abitare'nin örneğin 

reklam sayfaları da derginin parçası gibidir. Reklamlarda en öncelikli konulardan biri 

de asansörler. Plastik kaplamalar ve asansör fiyatlarının çok fazla  oluşu ile ilgili 

konular var. 
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4.2.4 l'Architecture d'Aujourdhi  Sayı 126, Juin-Julliet, 1966 

Birşeylerin önceden de deneme olarak başka koşullarda belki de 

sonuçlandırılamadan bırakıldığını gösteren örnekler vardır. Zaha Hadid'in 

tasarımına çok benzer akışkan/ hız kavramının farkında olan Station Totale‘e yer 

verilmiş -mimarlık üzerine araştırma olarak adı geçiyor; makalenin. 

Chalet Prefabrique Kunizo sahara architecte, farklı bir öneri -bilinmeyen bir 

tasarımcı olarak karşımız çıkar. 

Prototype de Chalet de Montagne en Bois Collé, Gerard Grandvol Architecte, yine 

bilinmeyen mimarın bilinmeyen denemesi olarak tanımlayabiliriz. Içindeki yüzeyler 

de birlikte tasarlanıyor.  

Frankfurt'ta Ofis Binası, H. Köhler, mimar. Ofis binası olan blok monoton ofis 

cephesi sorununa öneride bulunmuş görünüyor, deneme niteliğinde. 

Y.M.C.A. binası, Boston, Yüzeylerin beton olarak bırakılan (delikli kalıpların izleri). 

Çok net düzgün, isteyen sistem ve bir yüzme havuzu binası için ne kadar özel 

düşünülmüş, detayları iç mekanın birleşim ayrıntıları çok iyi. 

Paraguay-Brezilya Koleji, Asuncian, Paraguay. Mimar A. Creity S. Santos, mühendis 

strüktüründe ilginç olan denemeyi belki işledi tekrar. 

4.2.5 l'Architecture d'Aujourdhi  Sayı 127, September, 1966 

Yaratıcı bir kentsel öneri. Mimarı Yoichiro Hosaka. Bilinmeyen mimarın, bilinmeyen 

projesi. İlginç bir örüntü öneriyor. Strüktür sisteminde serbest hareket eden bir çok 

birim altında sistemin ağaçlar ve mevcut d-doku yer alıyor. Friedman'ın önerisine 

benziyor. Daha yaygın ancak arada boşluklar da öneriyor (ya da sistem izin veriyor) 

japon Modern mimarlığının tarihsel temelleri üzerine bir yazı. Modern'in  19302lu 

yıllarda yani aynı zaman diliminde başka yerlerdeki Avrupa, Rusya, Amerika farklı 

değil, onların da denemeleri var. Ayrıca bunlar Japon mimarların yapıları. 

Hotel particuiller, Tokyo 1933. Kitoniguti, Mimar. Yapı Malzemeleri Araştırma 

Enstitüsü. 1934. Taniguti, Mimar.  Yamamoto evi 1934, Kaneki Tsiuchiura. Paris 

Dünya Fuarında Japon Pavyonu, 1937. Junzo Sakakura. Kamakura Modern Sanat 

Müzesine Ek. 1951, Junzo Sakakura, mimar. Çelik, cam kullanımı. Çok düşünülmüş 

birleşim bitiş, detayları var. camların aralarında düşey taşıyıcılar olmadan camlar 

yanyana kullanılmış. Uluslararası Konferans Sarayı, Kyoto.  Fabrika gibi işleyen ve 

her noktasında dışarısı içerisi arasında farklı ilişkilerin oluşturulması düşüncesi ile 
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tasarlamış cephe yüzeyleri...şematik analizler. Kesitler ve iç mekan görüntüleri 

analizlerin denemelerini yansıtıyor. 

Lise, Oita, Arata Isozaki, mimar, Bilinen mimarın pek de farkedilmemiş olan yapısı 

(gündeme gelmemiş balki). Binaların farklılaşarak sistemde yer almaları ve çevresi 

ile birlikte peysaj kararları oluşturduğu bütün ilginç. 

Sony Binası, Ginza, Tokyo, Yoshinabu Ashihara, mimar. Sony binası gece gündüz 

çevresi ile ilişkisi hepsi düşünülmüş görünüyor. 0.00 kotu, üst katlardaki 

farklılaşmalar cephenin extra sistemleri yandaki mevcur yapı ile ilişki, arada 

oluşturulan geçiş bölümü.... deneme 

Akasaka Binası, Tokyo, Dunzo Sakakura ve ort., mimarlar, 

Takechi Okamoto, strüktür mühendis. Bilinmeyen mimarın, bilinmeyen yapısı 

Mühendisin de sistem tasarımında olanakları artırmak denemeyi olası hale getirmek 

açısından önemli olduğu o günlerde de fark edilmiş görünüyor. Çevre ile ilişkisi her 

kotta farklı şeyleri olanaklı hale getirme çabası çok etkili görünüyor. kesitten 

bakılabilir. Şehirle etkili etkin bir ilişki kurma çabası... 

Kotow Belediye Binası, Tokyo, T. Satow ve ort. mimar. Bina cephesi şehirle ve 

peysajla ilişki kurma deneme si olarak ilginç girişindeki büyük geçirgen, açıklık yine 

önemli bir ilişki denemesi 

Radyo Yayın Merkezi Projesi, Kofu, Kenzo Tange. Bilinen mimarın, bilinen yapısı. 

Farklı bir öneri gibi görünüyor. Farklı kotlarda temaslarla oluşturulmuş bir bütün var. 

Ancak çevresi ile ilişkisi hakkında birşey söylemek var ve tavrı biçimsel bir tavır da 

olabilir gibi görünüyor, abartılmışlık var sistemde. 

Fotoğrafçının Evi ve Atelyesi, Yokyo. Masanitsu Nagashima, mimar,Bilinmeyen 

mimarın, bilinmeyen yapısı. Strüktür açısından deneme denilebilecek bir sistemi var. 

Boşlukları ile de çevresi ile ilginç bir ilişki kurar. Yapıların yükselirken aynı planla ve 

aynı düşey doğrultu aksında ilerleme şartının olmadığını söylüyor ki önemli birşey. 

Çağdaş Japon bahçeleri, Tom Hatashito. Düzenlenmiş japon bahçeleri belki de 

peysaj. <binanın çevresi  ile ilişki kurması konularında öncü fikirlerin kaynağı olmuş 

olabilir. Gerçekten tavır olarak net, deneysel birçok düzenleme var. 

Farklı konut Yapıları, Santa Marinelli, Roma, Paolo Portoghesi, mimar, Vittorio 

Gigliotti, mühendis… 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Dergilerden ulaşılabilecek olan denemeler çok daha 

fazladır. Dergiler görece olarak, dondurulmuş tarih yazımlarının ve amaçlı 
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paketlemelerin dışında yer alıyor kabul edilebilir. Elbette dergilerin de kendi içine 

aldıkları ve editor yönetiminde oluşturdukları ve yine ayrım yapan bir çizgileri olsa 

da, farklı eğilimlerin olduğu dergiler bütünü tüm resmi tamamlamak için daha fazla 

element sunmaktadırlar. Eksik kalan yüzyıl algısını tamamlamak için bu denemenin 

önerisi herşeyin içine girdiği politika, sosyal yaşam, moda, sanat üretimleri, düşünce 

yazıları, eylemler, protestolar gibi bir bütüne ulaşmak ve bunları harita üzerinde 

yerleştirip katmanlar halinde algılamaya çalışmaktır. Ancak bu verilere ilk ve doğal 

kaynaklarından ulaşmak zorluğu, haritanın bütün veri katmanlarının oluşturulması 

için gereken ayrıntılı çalışmanın ancak bir araştırma ekibi tarafından gerçekçi olarak 

yapılabileceği düşüncesi çalışmanın belli noktalardaki ayrıntılanmasına olanak 

sağlamıştır. 

Belki geçen yüzyılın tarihi için en gerçekçi kaynaklar olan kişisel notlara ulaşmak 

bugün için artık olanaksız hale de gelmiş sayılabilir. Bu nedenle aslında gelecekteki 

tarih yazımlarında kullanılması gerekecek bu güne ait bilgilerin de enformel 

kaynaklardaki ipuçlarının diğer ortada ve onaylanmış olan kaynaklardan daha fazla 

gözetilip, ulaşılıp saklanması gerektiği düşünülmektedir.  

Ulaşılabilen dondurulmamış kaynaklardan elde edilmeye çalışılan verilerle ve söz 

edilen genel siyasi, poiltik, sosyal oluşumların ipuçları ile yüzyılın genel bir 

haritalaması deneyi yapılmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

217 

 

5. DENEMELERİN İLİŞKİLERİ VE YÜZYILI HARİTALAMA  

Bu bölümde 20. Yüzyıl Mimarlığı'na genel bir bakışla ortaya çıkanlar, bulunanlar, 

tarihi yeniden ele almak konumundaki haklılığa destek olacak noktalar, noktaların 

kısa açıklamaları yer alacaktır. Ayrıca yüzyıl birikiminin yeniden ele alınması ve 

yeniden değerlendirlebilmesi için gerekli görülen bir haritalama denemesi de bu 

bölümde yer almaktadır. Harita her izleyen zihnin ve her defasında yeni ilişkiler ve 

sorular üretebilmesini hedeflemektedir. 

Bugün tarihçiler tarihi yazıp, bizler de okuyup öğrenince ne güzel öğrendik artık 

biliyoruz rahatlığı içinde girilmektedir. Oysa ki bu his gerçekle ilişkisiz bir 

yanılsamadır. Bu illüzyonun, kurgu görüntünün özelliği herkesin onayladığı inandığı 

bir şey olmasıdır. Hep anlatılan masallardaki gibi çok anlatılmasından kaynaklanan 

bir inandırıcılığa sahip ve sarsılmaz bir gerçekliğe ulaşmış olmasıdır.  

Çocuk masallarının çok bilinenlerinin içine yeni bir kahraman eklense insanların 

tepkileri nasıl olurdu acaba? Işte yazılmış tarih de gerçek kaynaklara ne kadar 

ulaşıldığı, tarafların ne etki yaratmaya çalıştığı, hangi gücün kendisini yüceltmek için 

gerçekleri değiştirerek yazdırdığı sorgulanmadan, tartışılmadan kabul görmüş ve 

hatta efsaneleşmiştir.  

Mevcut tarih yazımları ile neden yetinmemeliyizin aslında pek çok maddeden 

oluşan cevabı vardır: 

Bilinmeyen ve artık ulaşılması zor ya da olanaksız pek çok olay ve ayrıntı vardır. 

Gerçek pek çok zaman kişisel anılarda, not defterlerinde mektuplaşmalarda kayıtlı 

kalmıştır. Bunlara da ulaşmak çok olası değildir. Günümüze ulaşma başarısını 

gösteren tarih yazım parçaları genellikle büyük insanların bilinçle tutturdukları 

kayıtlardır ki bunlar güç dengelerinin çıkarlarına gore yazılmış olması daha olası 

olan yazılardır. Tarih yazımında bir çok yerin kendi perspektifinden bakabilme 

şensımız yoktur. Avrupa tarihi bile Avrupa‘nın gerçekte neresi olduğundan başlar, 

bu sınırlara kimlerin girdiğine ve onların her bir şehrinde yaşananlardan olayların 

nasıl algılandığına kadar uzanır. Gerçek kişisel anılar kadar esas sesini mevcut 

onaylanmış ortamlarda duyuramayan ve yaşananlara katılmayıp, protesto edenlerin 

aykırı olarak ürettiği, yeraltında gizli olarak yaydığı, var ettiği işlerde vardır. Ancak 

bunlar da zaten sisteme aykırı olduğu için belki de en once yok olan belgeler ya da 
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hiç ulaşılmasın diye saklananlardır. Belki herşeye rağmen ortaya çıkmış olan ve 

gösteriye protestoya toplu isyana başkaldırıya dönüşmüş olabilen sesler tamamen 

saklanabilmeyi başaramamış olabilir. Sisteme aykırı ancak yıkıcı olmayan objektif 

eleştirilerle devam eden yayınlar, dergiler, sergiler aydınlatıcı olarak işlevsel olabilir. 

Mevcut tarih yazımlarının dışında yeni tarih yazımları yapılması gerekliliği 

bugünlerde başka araştırmacıların da bu ihtiyacı hissetmiş ve yeni çok farklı 

denemelerin işareti olan kitaplar yazmaya başlamış olmalarından anlaşılmaktadır. 

Yaşamın bütünü ile çok ilişkili bir üretim alanı olan mimarlığın tarihi de, tüm tarihe 

daha yakından daha ayrıntılı daha aydınlık sınırsız bakan zihinler tarafından 

yeniden ele alınmayı beklemektedir. Bu denemenin buna başlangıç oluşturması 

beklenmektedir. Ayrıca tarih yazımlarının kişisel yorumlarla zenginleştirilmeleri, 

konuların, yaşananların geleceğe kullanılabilir pratikler sağlamasına yarayacaktır. 

Savaşların hiç bir an ve hiç bir köşesinde eksik olmadığı bir geçmişin ve günün 

içinde bulunduğumuz gerçeğinin fark edilmesi, ettirilmesi ve sonucunda da nasıl bir 

dünya beklentisi içinde olmak için nasıl davranmak gerektiği hakkında yorum 

yapılması gerekmektedir. Eğer savaşlardan uzak kalmak isteniyorsa, belki öncelikle 

savaşlara dayanan tarih yazımlarını, bilgi verdikten sonra savaşı körüklemek ve 

normal göstermek yerine korkunç ve insanlık dışı göstermek yönünde yorumlarla 

sürdürmek yönünde çalışmak doğru olacaktır. Hatta çok onaylanmış, kabul görmüş 

şeyleri sorgulamak başlamak için doğru olabilir. Örneğin çocuk masallarının 

sorgulanması gerekebilir, veya padişahların yerine geçmeye çalışan kardeşlerin 

savaşmalarının normal bir eylem olmadığı vurgulanabilir. Amerika‘nın bütün 

dünyayı borçlandırarak elinde tuttuğu, Avrupa‘nın Fransa ve Britanya gibi 

ülkelerinin, 1960‘lı yıllara kadar sömürgeleri olduğu ve insan hakları konusunda 

diğer uluslara ders vermekten çok kendilerinin çözmeleri gereken problemleri 

olduğunu bilmek, sorunların üzerine gidebilmek için gereklidir. (Şekil 5.1) 

Yeni bir tarih yazımı için özel bilgilere, derinlemesine giden araştırmalara, 

ulaşılmamış kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu deneme kapsamında bu türden 

kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır ve ortaya çıkarılabilen bütün çok ayrıntılı olduğu 

için sunumunda zorluklar oluşmuştur. Elde edilen bütüne ilişkin kişisel yoruma 

dayalı harita değerlendirmesi aktarılmaya çalışılmıştır. 

Haritalarda oluşan kavramlar, üretimler, buluşlar, olaylar yığılmalarına bakılarak 

oluşturulan topoğrafya denemesinde bulunan 2 tane +, yani yoğun, 1 tane – , yani 

seyrek bölgenin kesitleri varsayımsal olarak gösterilmeye çalışılmıştır. 1910-1939  
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Şekil 5.1 : Tarih birikiminde eşiklerin simulasyonu -modellenmesi. 
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Şekil 5.2 : Tarih algısına deneysel yaklaşımlar. 
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arası, 1955-1970 arası iki + kesit, 1975-85 arası bölüm – kesit olarak gösterilmiştir. 

Olası + kesit olarak 2010-2020 arası düşünülmektedir. (Şekil 5.2) 

Haritanın incelenmesi ile ortaya çıkan bulgulardan bazılarına aşagıdaki satırlarda 

değinilmeye çalışılmıştır. 

Modern önerilerin kent yasamında var olan şeyleri yok ettiğini tek düzeleştirdiğini 

söyleyenlerin 1930'ların öncesine, Barok döneme, historisist şeylere ve kent 

idaresini ele geçirmiş büyüklerin-güçlerin yaptıklarına bakması gerekir.  

1930 lardan önce yapılanların gerçekten insanla, insan ölçeği ile, şehir yaşamındaki 

insan ile ilişki kurmak çabası yok. 30'lu yıllar ve daha öncesinin dergilerine bakınca 

yapılanların genelde çevre ve insan ile ilişki kurmaktan ve yeni birer öneri olmaktan 

çok insanların zihinlerindeki belli kodları kullanarak oluşturacakları imajların peşinde 

olan tekrarlamalar-yinelemeler oldukları söylenebilir. Bu üretilenlerden sonra insanın 

farkında olan ve onun adına birşeylerin endişesini duyup araştırdığı konularla yeni 

denemeler peşinde olan tasarımların öncekilerle arasında büyük bir kopuş-sıçrama 

yarattığını söylemek olasıdır. 

Uğraştığı alan -olaya bakış açısı tamamen farklı olan bu tavır ile öncesinin 

üretimlerinin aynı tarihin evrimsel parçaları olduğunu söylemek de büyük haksızlık 

olur. Aslında tarih oluşumundan sonra değerlendirilip kaydedilebilen-yorumlanabilen 

bir karmaşık bütündür, dolayısı ile eşzamanlı ve art zamanlı bir sürü farklı yaklaşımı 

barındırmaktadır. Bu yaklaşımların sadece birbirlerine bağlı oldukları noktaları işaret 

ederek tarihe bakmak yeterli olmayacağı gibi yaklaşımların birbirlerine aldıkları 

tavırlarla açıklanmaları da yetersiz olacaktır. Yaklaşımların birbirlerinden farklılıkları 

sonuç olarak karşımıza çıkan bir 'durum'dur. Tavırları belirleyen, oluşturan, ortaya 

çıkmasına sebep olan, esas olarak ortamdaki değişiklikler -ortama yeni katılanların 

(yeni zihinler-malzeme-teknoloji..) yarattığı motivasyon, ortamdan eksilenlerin 

getirdiği çaresizlikler vb...dir. Çıkış-ateşleyen var, sonra zaman içinde normları 

oluşuyor bu yeni durumun normları oluşmaktadır. 

Anonim insanların yaptığı orijinal seyler  ihtiyaçlardan kaynaklanan işlevsel 

pratiklere dayanan anonim üretimlerdeki öneri zenginliği pratik-akılcı-karmaşık-

yoğun-yaşayan-canlı-doğrudan yaşam için üretilen sistemler olmalarından 

kaynaklanıyor. Bunlardan da en az -belki daha çok (dünyanın da geldiği nokta o 

literatüre gelemez çünkü statükolara bağlı -örneğin hakemli dergilerin fiziğin 20 yıl 

geri kalmasına sebep olduğu iddia ediliyor) tarihin içindeki zamanı, yapanı belli 

öneriler kadar dersler çıkarılabilmesi gereklidir. Anonim üretimlerin de en azından bu 

kimlik belgesi olanlara paralel olarak literaturde yer almaları ve değişken yüzdelerde 
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ortamın tamamlayıcısı, belirleyicisi, oluşturucusu olarak ele alınmaları ortamın ve 

üretilenlerin doğru değerlendirilebilmeleri açısından çok önemlidir. Bunlar geçmiş 

dönemler için eğer kaydedilmemişler ise pek de ulaşılabilir bilgiler değil, ancak 

gelecek için bu şans var ve bu çalışma kapsamında da bu kısmen yapılmaya 

çalışılacaktır. 

Hiç bir yerde sözü edilmemiş orijinal-özgün konular olabilir mi. Bugün yeni ortaya 

konduğunu sandığımız konuların daha önceden ele alındığını, üzerinde tarışıldığını 

araştırılan süreli yayınlarda net bir şekilde görebiliyoruz. Bugun var olan seylerin 

orijinal sanılsalar bile geçmişte ilk örneklerinin var olduğunu, gerçekten kullanılan 

araçlardan yazılan yazılara kadar pek çok şeyin başlangıç adımlarının en az 30 yıl  

bazen 40 yıl kadar öncesine gittiğini, güncelin yansıdığı dönemin magazinlerden 

görebilmek olası. Bazı durumlarda ise orijinalinden 40 yıl önce ele alınan ancak 

populer olamayan veya sunulamadığı, yatırım yapılmadığı, prim verilmediği, doğru 

ve geleceği gören zihinlerle karşılaşamadığı için raflarda bekletilmiş  olan önerilerle 

karşılaşılmaktadır. Bunlardan da yine çıkan çok önemli sonuçlar vardır: Bugün 

gündemde yer bulamayan -çoğalmış iletişim ortamları ve değerlendirme mercilerine 

rağmen- üretimlerin de değersiz, yersiz, gerçekleşme olasılığı olmayanlar durumuna 

sokulamayacağı görülmüş olur. Multi screen filmler gibi.... 

Geçmişte önemli denemeler yapıldığı ve üzerlerine yeni çalışmalar gelmediği için 

ilerlemeden kaldığı da görülmektedir, Ortamdaki motivasyonun yüksek olduğu 

zaman dilimlerinde çok önemli denemeler yapıldığı ancak sonrasında bunların 

herbirinin gerektiği kadar ilgi göremeyip-iyi değerlendirilemediği- üzerine yeni şeyler 

eklenmediği için unutulduğu araştırmadan çıkan sonuçlardan biridir. Bu gibi ileri 

denemelerin üzeride durulsaydı ve ilerletilebilselerdi ardından gelebilecek olan çok 

farklı denemeler olabileceğini tahmin etmek zor değildir.  

Bunların üstü örtük kalması gerektiği değerini bulamaması  yayın gerçekleştirme 

veya destekleme aşamalarında sadece belli kurumların sınırlı katkılarının oluşu 

sebebiyledir. Deneme olan, tartışan, araştıran, kalıpların içinde kalmamış olan, 

sınıflandırılıp, adlandırılıp paketlenemeyen öneriler her zaman sınırlı bir iletişim 

şansı bulmaktadır. Aslında ilginç olan da bir kesitte, belli sınırlı zihinler -uzağı 

göremeyen- için gerçekleştirilemez, anlamsız,saçma olan şeylerin çok sonraki 

kesitlerde en çok ortamı etkileyen şey olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bu 

aradaki kesitlerde ele alınmamış olmasından kaynaklanan geride kalmışlık tahmin 

edilebilir. Bu geride kalmışlık ile ilerlemeye engel yerinde sayan konular kadar, geri 

dönüşü olamayan sapmalar, önlem alınamaz boyuta gelmiş olan birikimler gibi bir 

çok olumsuz boyut da kastedilmektedir. Havadaki zehirli gazlar, kullanılan plastik 
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malzemelerin etkisi, bir şeyi önlemek için kullanılan zehirin başka şeylere etkisi v.b. 

denemelerin yer bulamaması ve üzerlerine gidilmemesi, bazı durumlarda engellenip 

yok varsayılması, hem olası bazı açılımları kapatmış, hem de bazı yanlışların 

çoğalmasına sebep olmuştur. Bugün de her biri aynı duruma farklı bakabilecek 

zenginlikteki genç zihinlerin denemelerine aynı şekilde yaklaşılıyor olaması tehlikesi 

var. Geçmişten en azından belli örneklerin ortaya çıkarılması bu yanlış tutumun 

sürdürülmesinin yanlışlığına ve bir an önce yeni zihinlerden, olaya taze bakabilen 

potansiyellerden yararlanılması gerekliliğine inandırabilir. 

Bazı terimlerin ve araştırmaların düşünüldüğünden de eski olduğunun fark edilmesi 

de gerekmektedir. Denemelerin yok varsayılmasının yanısıra bazı araştırmalar ve 

onların sonucu terimler de yok varsayılmıştır. Dolayısı ile denemelerin yok 

varsayılması sonucunda ortaya çıkan özel durumlar bunlar için de geçerlidir. Bazı 

durumlarda ise üzerine eğilip ilerletildiği görülmektedir. Bu gibi ilerleyen 

araştırmalarda da ilginç olan araştırmaların yani ortaya konulan şeylerin ilerlemesi 

ve belli verimlilikte yaşantıya katılması, belirleyici, yön verici olmasının uzun zaman 

almasıdır. Teknolojik yeniliklerin yansımaları tam verimlilikle ve yorumla 

kullanılabilmeleri için gereken zaman 30 yıl kadar olabilir. Bu durumda, kavramlar ve 

teknolojilerle ilgilenmek konusunda cesaretli davranmak butun tarihin çizgisini  

etkileyebilir görünüyor.  

Bazı seylerin gerçekleştirilmedikçe, kağıt üzerinde üretimler olduklarından ciddiye 

alınıp değer verilmediği bu sebeple de gelecek üretimlerin aslında çok değerli ve 

genelde de genç zihinlerin ürünü olan denemelerden yoksun kaldıkları 

görülmektedir.  

Tanınan, bilinen mimarların bazı bilinmeyen işleri, yazıları düşünceleri endişeleri de 

ortaya çıkarılması gereken şeylerdir. Tarihte yaptıkları bir kaç işin sınıflandırılabilir 

olması ile literature girmeye hak kazanmış olan mimarlar bilinenlerdir. Mimarlık tarihi 

yazım-anlatımları genellikle bu kişilerin bu seçme işlerinin üzerinden yapılmakta ve  

onaylı üretimler zorlama bağlantılarla uc uca eklenenerek genel çizgisi 

oluşturulmaktadır. Bu genel çizgi, onaylı şeylerden oluştuğu için zaten eksik bir şey 

olarak kalırken, bu onaylı kişilerin de sadece belirli tasarımlarına yer vererek 

tümüyle yönlü bir konuma gelmiştir. 

Örneğin Wright'ın çok bilinen Şelale Evi  her kitapta yer alırken, son yaptığı işler -

üstelik de genel çizgisinden ödün verdiği ve eleştirel tavırla ele alınması gerektiği 

halde- bu yazıların içinde yer almamıştır. Aynı şekilde  Eames'ler in Herman Miller  
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Şekil 5.3 : Charles ve Ray Eames'in deneysel çalışmaları. 
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için yaptıkları showroom bilinmeyen ve aslında çok etkili bir tasarım. (Şekil 5.3) 

Bilinmeyen mimarların ürettiği çok önemli ve belki de benzersiz tasarımlar-öneriler, 

bilinmeyen ve bazı kişilerle ve kurumlarla ilişkisi olamadığı için ön plana gelememiş, 

belki bazı dikkatli gözler sayesinde fark edilip süreli yayınlardan bir tanesinde yer 

alabilmiş ama genel ortam hakimleri tarafından fark edilmeden tarih olmuş üretimler 

vardır. Bunların profesyonel olmaları süreli yayınlarda yer almalarına olanak 

sağlamış diye düşünülürse, amatör üretimlerin hiçbir ortamda yer bulamadığını 

tahmin edebiliriz. 

Geçmişte mimarların denizaltıdan uzay gemisine kadar bir çok konuya ait  araştırma 

ları var. 1960'lı yıllara ait süreli yayınlardan elde edilen belgelere göre mimarlık-

tasarım dünyasının ilgi alanı sadece kendi üretim nesnelerinin kendisi ile ilgili sınırlı 

değil. Yanyana sayfalarda bina strüktürü, havayı kirleten gazlar, şişme geçiçi 

landartlar, uzay koşuları ile ilgili yeni bulunan teknik bilgiler bulunabilmektedir. Bu da 

bugün süreli yayınlarda bile görmeye alışık olmadığımız bir çok boyutluluktur. 

Günümüzde mimarların ilgi alanlarının nasıl daraldığı görülüyor. Grafikten-uzay 

alanına uzanan geniş spektrumun nasıl da  güdükleşmiş olduğunu anlamak ve 

değerlendirmek gerekiyor. Gerçekte ilgi alanları grafikten uzay alanına her tür 

teknolojik yeniliğe kadar uzanması gereken mimarlık alanı o yıllarda bu gerekliliği en 

azından süreli yayınlarında yansıtıyorken, bugün süreli yayınlarda bu çeşitlilikte ilgi 

alanını yanyana getirme çabası izlenemiyor. Bugün bunları, yanyana algılanırsa 

elde edilebilecek önceden düşünülmemiş sonsuz denemeyi, yorumu, üretimi, ilişkiyi, 

düşünüp heyecanlanan, bu çeşitli şeylerin ortak olabilecek noktalarını yakalayan bir 

zihin ve çaba görülmemektedir. Herkesin herşeyi farklı noktalardan ulaşması ve 

ilişkilendirmesi için olanakların çoğaldığı bir ortam ve zamandayız. Ancak bunların 

yanyana ve belli teğet noktalarla bir arada bulunması herhalde bu olanaklılık 

durumundan ayrı tutulmalıdır. Bir noktasından birbirine değen veya değmesi 

sağlanmış olan şeylerin farklı zihinlerde yaratacağı etki ve sonuçlar çok önemli 

olabilecektir. Ayrıca bir şeyleri yanyana getirmek bile bazı düşünce, deneyim, üretim 

adımlarını harekete geçirecektir. Ayrıca ilişkilendirilmiş olanlarlar da tam işin üstüne 

yani mimarlığın nesnesine oturmadığı için yayın dışı kalabiliyor. Yine zaten 

profesyonel olmayan çalışmalar da ancak bazı profesyoneller önayak olursa yayın 

olarak kendilerine yer bulabiliyor. Bugün bir mimarlık süreli yayını içinde -ki bu genel 

olarak tüm dünya için geçerli denilebilir- genel kabul gördüğü için birkaç sergi haberi 

ve malzeme reklamı dışında işin nesnesini ortaya koyamamış olan araştırma 

aşamasında mimarlıkla ilişki kuran denemeler ne kadar yer alabilmektedir. Farklı 

alanlarda yapılan teknolojik -bilimsel-özgün denemeler ilişkilendirmeler yeni sorular 
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hangi editörü heyecanlandırmaktadır. 

Belki 2000 li yıllarda farklı alt disiplinlere ayrılmış olduğu için mimarlık yayınlarında 

bu çok farklı alanlarla ilgilenme gerekliliği kalmamış bu iş farklı disiplinlerin süreli-

süresiz yayınlarına ihale edilmiş diye düşünülüp rahatlanabilir ama işin gerçek yüzü 

bu değildir. İhale edilmesiyle oluşan rehavet mesleklerin kendi içlerine dönüp 

kurumalarıyla sonuçlanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. İnsan evriminin koku 

almadan göz ile ilgili duyularda hassasiyete dogru olduğunu ve bunun 3d algı ve 

soyut düşünme ile neticelendiği yazılıyor (Hall, 1966). 

O yıllardaki araştırmalarda. beynin çerçevelerin dışına atlamak isteme özelliğinin 

yansımaları  tam olarak  görülebiliyor. İnsan beyninin kendi kapasitesine uygun bir  

biçimde çok farklı şeyleri aynı anda ilişkilendirebilmesi ve her duruma özgü kendi 

yorumlarını yapabilme yeteneği ve sınırlara bağlı kalmayı reddetme isteği o 1960 lı 

yıllarda süreli yayınlara yansıyan araştırmalardan anlaşılabilmektedir. İnsan beyni 

genel olarak çerçevelerin dışına çıkmaya kurulu hareket ediyor. (Hofstader, 1995)  

Engellerle karşılaşırsa belki zorlanarak daha da büyük enerji ile daha büyük 

sıçramalar yaratabiliyor. Zihni sürekli olarak motive eden ve uyanık tutan şey 

problemlerin var olması, çeşitli olması, bütün ele alınması ve ortamın bu durumlarla 

kaynamasıdır. Kaynayan ortamın yansıması da yayınlarda ve iletişimin her türünde 

izlenebilmelidir. Kaynayan ortam çok bileşenlidir, belirsizdir, içinden hangi zihnin 

neyi çıkaracağı deneyeceği bilinmemektedir.  Beyne sahip olmanın gereği yapılıyor. 

Yapılanlar gayet bilinçli, çevrecilik, çevreye zarar vermeme, dönüşüm, kirlilik hep 

üzerinde çalıştıkları şeyler. 

2000'li yıllarda gazetelerde çok yer alan çevre kirliliği, doğal hayata verilen zararlar, 

türlerin yok olması, kimyasalların insan ve diğer canlılara etkileri, üretilenlerin geri 

dönüşle kazanılabilmeleri gibi konular aslında çok ilginç ama 1960 lı yılların mimarlık 

dergilerinde yer almaktadır.  

Günümüzde, ise tarihçilerde  eğitim ve  mimarlık dünyamızda bilinçsizlik hakim.  

Neyin peşinde olduğunu kimse sormuyor, merak etmiyor söylemiyor. Post modern 

diye sınıflanan mimarlık ilanından önce de,  hatta belki de daha saf  olarak vardı. 

1960 lı yıllardan daha öncesindeki dergilere dolayısı ile de dönemlere bakınca post 

modernin örneklerinin var olduğunu hatta post-modern adı ve paketi içinde 

sunulanlardan daha saf ve net olduklarını görebilmekteyiz. 

Bir durumu ya da üretimi paketleyip prim yapmak olası olduğu zaman ortamdan 

yakalanan bir şey tutulup çıkarılmakta yeni doğmuş çocuk gibi adı konulmakta ve 

etraftan tepkiler onaylar beklenmektedir. Aslında bu sunuluş biçiminden dolayı da 



 

 

227 

sorgulanırken öncesi-aslı gibi sorular sorulmadan, iyi, kötü olacağı buydu gibi 

yorumlar yapılmaktadır. Postmodernizmin modenizme tepki olarak ortaya çıktığı ilan 

edildiğinden beri daha önce ne yapardı var mıydı nasıldı o zaman kime karşıydı gibi 

sorular çok da sorulmadı. Belki çok sonra bazı tek tük sesini kısmen duyurmuş 

olanlar vardır. Ayrıca modernizme tepki olarak çıkışını ortaya koyanlar yakın 

geçmişteki birikimi de modernizm olarak paketleyip rafa kaldırmış oldular. 

Modernizmle aynı anda  entelektüellerin konuştuğu deneme yaptığı bugün de süren 

ve akım olamayacak olan modernite tavrı da yok mu yaşamda-üretimde. Modernizm 

olarak eleştiri alan üretimlerin aslında herhangi bir deneme fikri içermeyen 

çoğaltmaya alınan modern üretim taklitleri olduğunu bile değerlendirmeyen tek yönlü 

tarih yazımları vardır. Onlar modernitenin esas düşüncesinin ne olduğunu gözardı 

ederek  post modern hakkında onun karşı olduğu şeye ilişkin yazılar yazabilirler.   

Ortamda belli yerlerde yazma-yapma fırsatını ele geçirmiş olan farklı bakan zihinler 

varken aynı anda başka yerlerde olaya standartların ve çerçevelerin içinden 

bakanların da yetkili oldukları konular, olaylar, durumlar, konumlar vardır. Bunun 

sonucunda da çok farklı çeşitli bakabilen ve kaynayan ortamı yaratmaya katkısı olan 

bir süreli yayının kendi ödüllerinin çok da ortamı motive etme kapasitesi olmayan 

örneklere verilebildiğini görmekteyiz. Bazı ödüllerin gerçekten ne amaçlarla 

verildiğini anlamak olası değil.  

Eski şeylerin yıkılmazlığına saygı duyup içini modern hale getirme çabası varken 

şimdi modern binaların içine girip saray gibi döşemeye çalısıyorlar. 

Vernacular mimarlık ilk ne kadar ve ne zaman konuşuldu.  Rudofsky'nin Architecture 

without Architects kitabı 1960'larda, Brunskill'in  Illustrated Handbook of Vernacular 

Architecture, kitabı 1974'de  yayınlanmıştır (Rudofsky, 1964 ) (Brunskill, 1974). 

1975 Avrupa Mimari Miras Yılı nedeniyle ‗koruma‘ belki bize gelmiş bir kavram 

olabilir. 60‘larda mezun olanlar Türk Evi kavramını bilmiyorlardı, İstanbul‘un ahşap 

evli mahallerinde Ataköy benzeri şehircilik projeleri yapıyorlardı. Ancak bu dönemin 

şanslı yapıları da oldu. Bugün mimarlığımız açısından çok değerli olan 

Manifaturacılar Çarşısı, Belediye Binası tarihi çevreye, Hilton tarihi kente ve yeşil 

alana sorunsuz girebilen bu dönemin ürünleridir. 

Esas tarih yazımındaki sorunlardan belki de en önemlisi 20. YY tarih yazımı olarak 

adlandırılıp 1960‘lara kadar gelip Paul Rudolp, Erskin, Luis Kahn, Utzon, Gehry, 

Venturi, Rogers, Tschumi, Koolhaas‘dan sonra birkaç tane de birer şey ekleyip, 

değerlendirmeden, yorumdan uzak (kısıtlı yorumla) yazılmış kitaplar olabilir. 
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Şekil 5.4 : Mevcut mimarlık tarihi ile öneri mimarlık tarihi karşılaştırması. 
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Bütün tarih aslında evrimsel bir süreç olarak da yazılamaz, çünkü birçok farklı yerde 

aynı anda benzer hareketlerin ortaya çıkabildiğini görüyoruz ve aynı şekilde birçok 

farklı yerde farklı koşulların farklı tavırları hazırladığını da. 

1909‘da F. L. Wright kendi koşulları (ortam) için bir öneride bulunmuş görünüyor.  

Ama aynı anda J.P.P. Oud, Hollanda‘da kendi koşullarında başka önemli bir öneride 

bulunmuş görünüyor. Birlikte bakıldığında içinde bulundukları bağlama göre ve 

koşulları iyi değerlendirerek ilerici davrandıklarını düşünüyoruz. Ancak birbirleri ile 

karşılaştırıldığında birinin daha başka sorunları da aşıp daha rahat bakabildiğini 

söyleyebiliriz. (Şekil 5.4) 
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

6.1 Genel Değerlendirme 

Tarih dağınık, bireysel, bazen grupsal etkileşimli, eş zamanlı, art zamanlı, ön 

zamanlı (öncü) bir süreçtir. Ortaya konanlar gösterildiği gibi ya da gösterilmeye 

çalışıldığı gibi evrimsel değildir. Evrimsel  gösterilmeye çabalanmasından da  bir 

fayda geldiğini soylemek kolay değildir. İki farklı resmi yanyana koyup kurulan 

ilişkiden daha fazla birşeyler elde edilebilir. 

Üretilenler evrimsel değil ama gelişimsel bir süreç izler ve devrimlerle ilerler, 

sıçrama yapar, devrimlerin de öncelerinde birikimler vardır. Bulunanlar, küçük 

denemeler, bir türlü görünmemiş, ulaşmamış küçük atılımlar, biriken devrim gücünü 

ve itkisini oluşturur. 

İki resmin yanyana konması ile söyleneceklerin de insanın zekasını, düşünme 

gücünü, yorum yapabilme, ilişki kurabilme potansiyelini, sınırsızlığını göstermek, 

üzerine olması gerekir. Bu ilişkiyi kuran kişi de kendini zorlayarak bu performansı 

canlı olarak deneyimleyip, deneyimletebilir. İnsana yapılabilecek en önemli katkı 

kendi yapabileceklerinin kapasitesinin sınırsızlığını hatırlatıp, cesaret vermektir. 

(Şekil 6.1) 

Ayrıca yine görülüyor ki insanın kendi aklına güvendiği ve başka sebepler aramadığı 

mevcut veya kendi yarattığı problemlerle uğraştığı zaman ürettikleri önemli katkı 

yapmaktadır. Gerçekte mimarlığın birkaç tane isminin ardında bıraktıklarından 

tarihçilerin inisyatifi ile elenerek seçilmiş olan 3-5 tanesi şey değildir deneme niteliği 

taşıyan ve insan üretiminin tarihi açısından  önemli ve değerli olan. Hatta 

unutmamak gerekir ki Bilim Akademileri de bilimin açılımını engelleyebilmektedirler. 

Örneğin  fizikte zamana yolculuğu, fizik dergilerinin hakemlerinin 20 yıl engellediği 

iddiası bile vardır. 

Yine örnek olarak, Bostancı sahil yolunda rıhtımda balıkçıların yaptığı enstalasyon 

niteliğindeki katkı, M. Duchamp‘ın ‗ready-made‘leri kadar düşündürücü, etkileyici ve 

buluş değeri taşıyor olabilir. Ya da mimarsız dediğimiz mimarlık üretimlerinin 

örnekleri, üretenler ciddi problemlerle ve samimi olarak ilgilendikleri ve öğretilmese  
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Şekil 6.1 : Merkezde insan olan dairesel formların kullanım öncüleri?? 
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de var olduğunu bildiğimiz duyumsamalarıyla ortaya koydukları için denemeler tarihi 

açısından çok önemlidirler ve literatürde yer almayı hak ederler. 

Bu çalışmaya başlarken bu işin nekadar zor, toparlaması güç birşey olacağının 

farkındaydık ve öyle de oldu. Bu işi yapmayı deneyen çok tecrübeli tarihçiler ve 

eleştirmenlerin işlerin bir kısmını dışarda bırakarak, tarihleri sınırlı ele almak, sadece 

tarihleri önemseyerek ilerlemek, sadece bazı "master"ları önemseyerek ilerlemek, 

sadece bazı oluşumları ilişkilendirerek ya da sıralayarak ilerlemek gibi seçimler 

yaptıklarını görmekteyiz. Bu, işin tamamını bütün boyutları ile ele almanın 

imkansızlığı sebebiyle de olmuş olabilir. Ya da eleştirmenin ortaya koymayı 

düşündüğü, kendisini heyecanlandıran şeyi çıkartabilmek için uygun gördüğü eleme 

ve bazılarını üste çıkarma seçimi ile de olmuş olabilir. Eleştirmenle eleştirdiği şey 

arasındaki ilişkinin sorgulanması önem kazanmaktadır. 

Burada bu her iki durumu yani; tek bir şeyi kanıtlama garantisi ve işin ele alınabilir 

boyutta kalması  konforlarını dışarda tutarak tehlikeli bir yol seçilmiştir. Ne konu 

sınırlıdır; ne de derinlemesine inilip denizin dibinden çıkılaracak tek bir hazine vardır. 

Aslında hiçbir şeyin birşey olmadığı ve tam tersi herşeyin çok şey olduğu gibi bir 

düşünceyle çalışılmıştır. 

Benzer  kuşkular taşıyan Dennis Sharp kitabının binalar seçkisi ve inşaa edilmemiş 

projelerden oluşan ve mimarlıkta modern hareketin gelişimini anlatan bir teoriyi 

kanıtlamaya yönelik kitaplardan farklı bir şey olduğunu A Visual History of Twentieth 

Century Architecture‘da belirtmiştir. Sharp, örneğin yaklaşım olarak birçok farklı 

eleştirmenin kişisel yöntem seçiminin tarihsel birikimin değerlendirilmesi çeşitliliği 

açısından önemli, gerekli olduğunu söylemektedir. Kendisinin de sadece tarihlere 

göre yer ve köken ayırımını önemsemeden, binaların yanyana getirilmesinin önemli 

bir iş olacağını, buradan çok dersler çıkarılabileceğini düşündüğünü belirtir. 

Genel olarak benzer yaklaşımlar taşıyan tarih yazımları içinde böyle farklı 

yaklaşımlar insana cesaret vermektedir ve üzerinde düşündüğü şeylere yakın 

örnekler oluşturmaktadır. 

Mevcut birikime başka gözle bakma gereği duyulmuş, bulgular farklı 

değerlendirilmiş, daha önceden değerlendirilmiş şeylerin de yeniden incelenmesine 

çalışılmış, bu yolla  mevcut değerler üzerinde yeniden düşünülmesi hedeflenmiştir. 

Tarihi, ön kabullerle yüklenmiş zihinlerle incelemenin, sonuç üretmekten çok 

düşünmeyi sınırladığı gösterilmek istenmiştir. 
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Şekil 6.2 : Şehir tanım ve algılamalarına ilişkin öneriler. 
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Şekil 6.3 : 2000'li yıllardan denemeler. 



 

 

236 

6.2 Çıkarımlar 

. aklın  motivasyona üretime etkin - etkili olması 

. küçük hareketlerin büyükler kadar önemli olması 

. olaylara, ayrılmış özetler olarak bakmak yerine, tekil ama derin şeyler olarak 

 bakabilmek. 

. hiç ilişkisiz görünen şeyleri yanyana koyup başka şeyler düşünmek, (Şekil 6.2) 

. mevcut kalıpların insan zihnini yönlendirme suretiyle düşünme ve ilişki kurmayı 

 engellediğini görmek, 

. hareketlerin küçük de olsa birbirlerini etkilediklerini görmek, 

. tarihin dokunulmaz olmadığını göstermek, 

. tarih yazımında "bugün" ve hatta "gelecek" de olması gerektiğini göstermek, 

. güncel şeyler hakkında yorum yapmaktan kaçınmamak, cesaretli olmak, herkesin 

 söz söyleme hakkı olabilmeli 

. tarih disiplininin sınıflayıp ayıklayıp dondurup sunduğunu ısıtıp yemenin hiç 

 kimseye bir katkısı olmadığını görmek, 

. beyinleri, zihinleri harekete geçirip ısıtacak, motive edecek durumlar ancak 

 kalıplanmış çerçevelenmiş şeylerin, bu sınırlarının dışında ele alınmasıyla 

 olabilir-i göstermek 

. aklın zorluklarla birleşiminden mimarlık ve resimde motive edici durumlar 

 oluştuğunu görmek göstermek (Şekil 6.3) 

. bize sunulanlarla yetinmemek, (Şekil 6.4) 

. bununla şunu yanyana getirsem ne olur demek, (Şekil 6.5) 

. zorlukları olasılık olarak görmek, 

. mimarlık ve sanatın aslında akıl yoluyla yapıldığı zaman insanı etkilediğini 

 görebilmek 

. zenginler ve para için ve bolluk içinde üretilenlerin nasıl değersiz şeyler olduğunu 

 fark etmek 

. insan aklının izini çok eskilere kadar sürmenin mümkün olduğunu görmek  

Ek A ve Ek B'de yer alan tüm şekiller  kişisel değerlendirme ve yorumlama deney 

araçları olarak verilmiştir.  
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Şekil 6.4 : Mantar sistem öncülleri ve ardılları. 
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Şekil 6.5 : Warhol'un ünlü M. Monroe'sunun öncülü. 
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6.3 Yan Çıkarımlar Ya Da Tesbit Edilenler 

. 30'lu yıllarda üretilenleri izlemekte dergilerin yetersiz ya da kapasitesiz olduğunu 

 görmek, 

. 60'lı yıllarda çok etkili ve bir çok alanda yapılan araştırmaların mimarlıkla ilişkisini 

 kuran sadece 1-2 süreli yayın olduğu, diğerlerinin yine bu etkileşimli üretim- 

 deneme ortamını izlemekten uzak olduğu,   (örneğin AD) 

. birçok şeyin kendisinin öncesinde yapılan şeylerle ilişkili olduğu ya da öncesiz 

 denemeler olduğu, (Şekil 6.6 ve Şekil 6.7) 

. bir derginin editörünün değişmesinin bile bir dönemin farklı aktarılmasına sebep 

 olabildiği   (örneğin AD) 

. bazı şeylerin sırf tarihçilerin sınıflandırma ve hiyerarşi - evrilme teorilerine uygun 

 olsun (uysun) diye sınırlı sunulduğu, 

saptanmıştır. 

Yüzyıl  için yapılabilecek araştırma ve sonuçların bir çok farklı dokuman bir araya 

getirilerek çok farklı boyutlara taşınabildiğini söyleyebiliriz. Üretim ve soylem tarihleri 

ile aynı yıllara ait siyasal durumları gösteren haritaların yanyana getirilmesi bile bir 

çok soru işareti ile birlikte zihni çalıştırmaya ve yeni sonuçlar üretmeye 

götürebilmektedir. Yönetim şekillerini gösteren 1914 tarihli Avrupa haritasında 

Fransa ve Portekiz dışında hiçbir ülkenin cumhuriyet olmadığını, hepsinde 

monarşinin sürdüğünü görüyoruz. Buradan çıkarılabilecek çok sonuçlar ve dersler 

vardır. En önce geleni, Fransa ve Portekiz dışındaki ülkelere ve insanlara bugün 

savunup, uğruna etrafa çattıkları değerlere kendilerinin de çok geç vardığının 

hatırlatılması olabilir. İnsanlık tarihinin, yerleşik tarih olarak 12000 yıllık bölümü 

içinde bakarsak birlik olma, adil idare, eşit haklar, dünyaya doğru davranma 

konularında bile henüz uygun bir noktaya gelinemediğini söylemek haksızlık 

olmayacaktır. Bu da adalet paylaşma haklar gibi konuların göründüğünden daha 

karışık ve çok boyutlu şeyler olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile üretim tarihi 

içinde yine adalet ve haklar konusu en zor ilerleyen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir çok heyecan verici deneme_öneri yapılabiliyor, insanlar inanılmaz tekniklerle 

inanılmaz buluşlar yapıyor ve çözümler üretiyor ama diğer insanlar, diğer ülkeler ve 

dünyanın doğal bütünlüğü ile ilgili henüz çok ilerlemiş zihinlere sahip değiller. Zaten  

doğal dengenin içinde bunun sağlanması için çok uğraşılması gerektiği 

görülmektedir ve belki de hiç başarılamayacak bir durum da  olabilir. Dünyada 

güçlüler, sömürülenler, eşitsizlik, karşı çıkma, kaynakları paylaşamama, isyan,   
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Şekil 6.6 : Merkezde insan olan dairesel formların tasarım öncülleri. 
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Şekil 6.7 : Lineer elemanların üç boyutlu olasılıklarının öncüleri 
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kirletme, savaş, işgal v.b. olmadıkça üretim ihtiyacı ve heyecanı  teknolojik arayış ve 

dolaysı ile de yaşam heyecanı da belki olamayacaktır. Ayrıca çok planlanan şeylerin 

de enerjisinin sönümlendiğini söyleyebiliriz. Ancak zihinlerin de eğitilip, değişip bir an 

önce belli bir seviyeye ulaşması için uğraşılması gerektiği görülmektedir. Zorluk ve 

sıkıntıların denemelerin yoğun olmasını sağladığını ve sıçrama yarattığını 

düşünecek olursak ideal düzenler sıkıntıları yok edebilir düşüncesi ile 

karşılaşabiliriz.  Bu durumda, idealleştirmenin zaten hiç bir zaman son noktaya 

gelemeyeceğini varsaymak doğru olabilir ayrıca insanlık her zaman kendisine yeni 

problemler çıkaracak kaotik bir düzenin parçasıdır. 

Türkiye  Futuristler Derneği başkanı Focus dergisinin 2006 haziran sayısında bütün 

devletlerin üstünde birleşmiş bir yeni sistem olacağını, dışişlerinde sabit standartlara 

uyan bağımlı,  içişlerinde  bağımsız  A:B.D. gibi bir modelin dünyayı içine alacağını 

belirtiyor. 

Ancak yine 27 haziran 2006 tarihli gazete haberinde italya'da ki referandumdan söz 

ediliyor. Berlusconi ve sol arasında çatışmaya dönüşen karar anayasanın 

değiştirilmesi ve farklı birliklerin İtalya içinde küçük parçaların oluşması oylamasıdır. 

Sol hayır diyor ve güneyin giderek ekonomik olarak yok olacağını söylüyor, kuzey ve 

sağ ise kendilerini bu yükten kurtarmak için çeşitli sebeplerle daha küçük parçalara 

ayrılmak istiyor. Tahminlerle gelecek ne kadar örtüşüyor. Ne iyi ne kötü, ne doğru, 

ne yanlış. Belki bunların hepsi birbirinin hem içindedir hem de biri diğerinin sebebi 

olabiliyordur. 

Bu arada İtalyanlar bu referandum kararını da İspanya'daki son bölünmeden cesaret 

alarak yapıyorlar, görünen o ki bütünler yani devletler bile daha küçük parçalara 

ayrılmaya başlıyor. Ama belki diğer yandan da bu parçalanmalar bir doygunluğa 

ulaşıp da dünya tamamen kontrolden çıkınca, toparlanmak adına en büyük güçler 

olaylara el koyabilirler ve bütün bir sistem kurabilirler. Kapital sadece kendini var 

ediyor kendini seviyor ve bu uğurda her şeyi yapıyor görünmektedir. Ancak her 

koşulda, değişen  durumlar kendilerine özgü yeni denge durumları ortaya 

çıkarmaktadır. 

Büyük karışıklıklar yaratan durumların arkasından, insanların statik konumlarından 

daha kolay sıyrılıp başka önerilere açık hale geldikleri soylenebilir. 

Bütünü karmaşık bir sistem olarak ortaya koymak; kara delik olduğunu fark ettirmek, 

hem insan zihninin, hem de onun kurduğu yaşamın tümünün bir kara delik; kara 

delik içinde kara delikler olduğunu hissettirmek tezin amaçlarından biridir. Insan 

zihninin karmaşık yapısı ile tüm üretim ve ilişkilerin karmaşık yapısı arasında 
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benzerlikler bulup ortaya koymak ve bütüne bakıldığında esas amacın insan zihnini 

harekete geçirmek, motive etmek olduğunu göstermek ise tezin esas hareket 

noktasıdır.  

Geçmişte onaylanmamış olanların bugün bizi etkileme güçlerine bakarak 

onaylanmamış olsa da var olabilme gücü kazanabilmek de hedeflerden biri olabilir. 

Bazı şeyleri üretirken tüketilenlerin neleri değiştirdiğini, nelere sebep olduğunu, 

üretimin çevreye kazandırdıkları, yaşama katkısı yanında zihinlere katkısının ne 

olacağını düşünebilmek gerektiği de ortaya çıkıyor. 

Mimarın zihninde sınıflandırılmış yapının dışında kalma korkusu yerine, farklı 

entelektüel endişelerin oluşması gerektiğini ve gösterilmeye çalışılanların dışında 

görülmesi gerekli gizlenen şeyler olduğunu fark ettirmek de hedeflerden biridir. 

Sonuç olarak üretilen, bulunan, yaşama giren herşey bu yeryüzündeki maddelerin 

ilişkileri ile oluşturulmaktadır.  Kulanılan şey insan ömrü ile karşılaştırılırsa 

neredeyse durgun bir sermaye sayılır. Yani tüketim doğa‘nın üretiminden önde 

gitmektedir. Bu durumda mimarın kafasında yüzeysel sayılabilecek, stil, biçim, 

teknoloji, moda gibi şeyler dışında kalan çok derin endişeler olması gereklidir. 

Batı Sanatı-Mimarlığı olarak öğretilen ve literatürde yer alanların bir çoğunun temel 

motivasyon kaynağı Doğu‘nun motivasyonudur. 1920‘lerde Rusya‘daki devrimin ve 

Dünya‘yı düzeltme iyileştirme eşit haklar v.b. içeren etkisindeki değişimin Batı‘daki 

yansımasını izliyoruz. 1960‘larda da 1945 sonrası Japonya‘da olan dönüşümün ve 

başkaldırının sanattaki etkisinin Batı‘daki yansımasını görüyoruz. 

Bu durumda şunu söyleyebiliriz: Batı Dünya‘sının birikimi gibi sunulanların aslında 

tamamıyla onların kendi içindeki enerjiden çıkmadığı ve ardında-içinde Rusya, 

Japonya v.b. yerlerin çok önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Türk mimarlık 

tarihinin ve tüm Türk mimarlık birikimini değerlendirmeye yönelik eylemlerin de 

seçmeci bir tavırla dünyadakine benzer sonuçlara sebep olduğu görülmektedir. 

Merak edilmeyen Haluk Baysal-Melih Birsel'in doktora düzeyinde dahi -tıpkı Florya 

Köşkünde olduğu gibi- bilinmemekte ve üretimlerinden çok azının görülebilir şekilde 

saklanmış olması mevcut tutumu eleştirmek için önemli ipuçları ve kanıtlar 

vermektedir. Haluk Baysal-Melih Birsel için Mimarlar Odası tarafından çıkarılan 2009 

tarihli kitapta tam bir araştırma ve öneri olarak en önemli yapıları olarak görülmesi 

gereken Yeşilköy Sitesine yer verilmemiştir. Bu mimarların yıllarca fark edilmemiş 

olmasını, fark edilince çıkarılan eksik kitapların sebebi, bizim de dünyadakine 

benzer şekilde mimarlık ve üretim tarihine bakışımızda saplantılı, söylemlerle sınırlı 

tutumumuz olabilir mi? Bu mimarların alınacak çok dersler ve heyecan verici yönler 
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içeren deneylerini ve üretimlerini görme-bilme şansımızı kimler yok etti. Üstelik 

Haluk Baysal-Melih Birsel'in Bebek konutları, Hukukçular Sitesi ve Yeşilköy Sitesi 

blokları Prof. Dr. Hülya Yürekli ve Prof. Dr. Ferhan Yürekli tarafından 1992'denberi 

öğrencilerle yapılan şehir gezilerinde -yine tıpkı Seyfi Arkan'ın Florya Köşkü gibi- 

esas durak noktaları olmuştur. Mimarlık Tarihimiz birkaç meraklı zihnin birikimini 

çevresindeki yeni nesil meraklı zihinlere aktarması ile ilerlemekte, ancak tarih 

disiplinin yazılı ve güncel hatta ödüllü kaynaklarına girememekte veya yanlış 

bilgilerle girebilmektedir. Örneğin 48 günde ahşap montaj teknolojisiyle 

gerçekleştirlmiş Florya Köşkü'nde "mimarın betonarmenin olanaklarını denediği " 

iddia edilebilmiştir. Bu durum bile mevcur mimarlık tarihi yazımına kuşkuyla bakmayı 

gerektirmektedir. 

Üzerinde çok düşünülmüş ve değerlendirme yapılmış olan önerilerin, projelerin bile 

meraklı zihinler tarafından yeni bir gözle bakarak incelenmeleri, onların belki de 

gerçek değerlerinin ortaya çıkabilmeleri için yeni bir fırsat olacaktır. Örneğin 

Atatürk‘ün büyük yeni ulus projesine incelenmesi gereken bir ütopya-büyük proje 

gözüyle bakılması düşüncesi bile heyecan vericidir. Bu yeni bakışla ele alınan 

mevcut proje yepyeni motivasyonlar yaratacak, hiç düşünülmemiş ilişkiler 

kurabilecektir. 

Atatürk‘ün önerisi büyük projenin, 1920-30‘lu yıllarda dünyanın başka noktalarındaki 

büyük yapısal ve toplumsal projelerle aynı anda var olması sadece bir tesadüf 

olabilir mi? Bu toplumsal devrim projesi, dünya ortamındaki yenilik, başka bir 

gelecek, daha iyi bir yaşam vb. motivasyonlarının yansıması olan Futurisler, 

Dadacılar, De Stijl, Konstrüktivistler vb.  ile birlikte ele alınmayı gerektiren bir proje  

olabilir. Le corbusier‘nin Plan Voisin‘i, Tony Garnier‘in Cite İndustriale‘i, Portalup‘un 

Hellytown‘ı ile Atatürk döneminin fabrika yerleşkeleri yanyana değerlendirildiğinde 

başka anlamlar kazanacaktır düşüncesindeyiz. 

Sonuç olarak, daha önce oluşmuş olan tarihin içindeki güçler ilişkileri ve denemeler 

sistemine bu gözle bakabilmek ve bu yapıyı sınıflandırmak amacıyla değil de 

anlamak amacıyla ve karmaşık bir zihinle bakmak her bakımdan önemli katkılar 

yapabilir  düşüncesiyle çalışılmıştır. Bu yaklaşımın eğitim ve uygulama alanlarındaki 

zihinleri etkileyebileceği ve üretimleri cesaretlendirebileceği düşünülmüştür. 
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EK A: Okuma ve haritalamalardan ve  çıkarılabilecek karşılaştırılmalı deneyimler  

 

 
 

Şekil A.1 : Postmodernin öncülleri, ardılları. 
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Şekil A.2 : İnsanın bedenini saran kesit denemeleri öncülleri. 
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Şekil A.3 : Bedenleri saran öncüller, ardıllar. 
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Şekil A.4 : Bugün yapılan sıradan gökdelenlerin haberdar olmadığı deneysel 

                     gökdelen önerileri, 1926-2000. 
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Şekil A.5 : Piksel öncesi pikseller. 
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Şekil A.6 : Öncü deneysel beden dönüştürme çalışmaları -saç kesimi, 
                            boyama, giydirme. 
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Şekil A.7 : Kontrplak ve plastik malzemelerin organik formlar oluşturma 
                         deneylerinin öncü örnekleri. 
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Şekil A.8 : Öncü örnekler ve ünlü mimarlar. 
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Şekil A.9 : Öncülerin de öncüleri var. 
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Şekil A.10 : Örtü-yüzen strüktür öncüleri. 
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Şekil A.11 : Güncel tasarımların inanılmaz öncülleri. 
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Şekil A.12 : Güncel tasarımların 40-50 yıl öncesindeki ipuçları. 
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Şekil A.13 : 2000'li yıllara ait olduğu düşünülen, yüzeylerde akışkanlık  
                             araştırmaları ve onların öncülleri. 
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Şekil A.14 : Domus dergisini 1967 yılı kapağının güncelliği. 
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Şekil A.15 : Teknolojik ilerlemelerin, deneylerin insan üzerinde ve 
                                 yaşamındaki deneylere  verdiği motivasyon. 
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Şekil A.16 : Şehir ölçeğindeki tasarımların deneylerindeki benzer yaklaşımlar. 
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Şekil A.17 : İnsan bedeninin giydirilmesi herzaman bir deneme konusu. 
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Şekil A.18 : Köpükler ve balonlar geçici ve hareketli ortamları hep motive etmiştir. 
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Şekil A.19 : Giysiler, saçlar herzaman tasarımın konusu ve diğer alanların  

                           motivasyon kaynağı. 
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Şekil A.20 : Basit bir küp form olarak değil deneme olarak ele alınınca... 
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Şekil A.21 : 1960'lı yıllarda başka bir başarının arayışı bütün üretimleri motive eder. 
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Şekil A.22 : Her zaman kullanılmış olan balon ve yumurta formlarının önerisi  

                        olanlarının deney olarak algılanıp motive etmesi. 
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Şekil A.23 : Bilinen örneklerin gölgesinde Japonlardan deneysel giysi üretimi  

                        öncülü. 
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Şekil A.24 : Deneysel örtü strğüktürü olarak kubbe ve kemerin kullanıldığı 

                           öncüller. 
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Şekil A.25 : Yüzeyde boşluk araştırmaları ve öncüleri. 



 

 

277 

 
 

Şekil A.26 : Su yapıları. MVRDV'nin 50 yıl öncesinde Oscar Niemeyer. 



 

 

278 

 
 

Şekil A.27 : Aklın öncülüğünde yapılan deneyler -motive edici. 
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Şekil A.28 : 1560'dan bile öncülleri olduğuna göre Gerçeküstücülük Dali ile  

                          başlamamış olabilir. 
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Şekil A.29 : Yüksek yapıların deneysel araştırmaları. 
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Şekil A.30 : Belki gerçeküstü denemeler, Dada, Dali, Tzara ya da 

                                  Duchamp'tan önce başlamıştır. 



 

 

282 

 
 

Şekil A.31 : Balon strüktür denemeleri 1900'denberi motive ediyor ve çoğalıyor. 
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Şekil A.32 : Dairesel monoblok yapıların öncülleri. 
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Şekil A.33 : 2000'li yılların gökdelenlerinden çok daha heyecan verici 
                              gökdelen denemeleri. 
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Şekil A.34 : Açık sistemli yapı denemeleri öncülleri. 
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Şekil A.35 : Kabuk yüzeylerin de öncüleri var. 
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Şekil A.36 : Fark edilmesi ile yasaklanması arasındaki  uzun sürenin sorumluları  

                     kim? 



 

 

288 

 
 

Şekil A.37 : Organik sistemlerin deneysel çalışmalara öncülük etmesi. 
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Şekil A.38 : Mimarlık tarihi kitaplarında pek rastlanmayan öncüller. 
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Şekil A.39 : Tasarımda denemenin, araştırmanın insan zihninin sınırlarına 
                           bağlı olduğu  gerçeği. 
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Şekil A.40 : Gökdelenlerin öncülleri tarihsiz denebilir mi? 
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Şekil A.41 : Loos'un tarihçiler tarafından yansıtılan yönlerinin dışındaki 

                              varlığı. 
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Şekil A.42 : Corbusier'nin zorluk ve yokluklar içinde ürettiklerinin, deneysel, 

                          özgün ve öncü oluşu. 
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Şekil A.43 : Woods'un metropol üzerine ürettiklerinin öncülüğü. 
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Şekil A.44 : Loos'un toplu konut tasarımı ile villa yapımı arasındaki yaklaşım 

                         farkı.. Mimarın gerçek sorunlara daha deneysel ve akılcı  yaklaşımı.  
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Şekil A.45 : 2000'li yılların öncülleri olan deneysel kabuklar ve şehir sistemleri. 
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Şekil A.46 : Gökdelen sistem araştırmalarının öncülleri. 
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Şekil A.47 : İhtiyaç, malzeme ve koşullar deney yapmaya ortam hazırlıyan    

                        motivasyonlar. 
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ġekil A.48 : Akışkan hareketlerle oluşan sürekli ortam deneyleri... 
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Şekil A.49 : Şehir, toplu yaşam ve insan ilişkisi. Düşünen tasarımcı için hep          
                        sorgulama ve motivasyon konusu. 
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Şekil A.50 : Türkiye'de montaj teknolojisinin belki de öncüsü Seyfi Arkan'ın Florya  

                    Köşkü'nün gündeme yeni geliyor olmasına rağmen hala bu yönünün 
         dikkate alınmaması. 
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Şekil A.51 : Mimarlığın temel motivasyon kaynağı çevreden, beklenmedik rasyonel  

                    ve doğaçlama katkılar olabilir mi? 
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Şekil A.52 : Mimarlık tarihi için önemsiz bulunabilir ama gündelikyapılar mimarlığın  

                    asıl konusu ve motivasyon aracı olabilir mi? 
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Şekil A.53 : Kızılderililere modern sanatı kim öğretmiş olabilir -Bauhaus halılarının  
                    öncülü 1946'daki cephe 2000'lerdeki sistemlere bir öncü ve hala önde. 
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Şekil A.54 : Yeni yaşam önerisi ile insanlığı motive eden hipilerin de öncüleri Hint   

                    fakirleri  görüntüler neredeyse karışıyor. 
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Şekil A.55 : 1990'lara gelindiğinde bile motivasyonları yüksek mimarların            
                         öncülerinin işleri 1925'de bulunabiliyor. 
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Şekil A.56 : Tarihlerine bakılmazsa 2000'li yıllarda üretildiği düşünülebilecek 

                         tasarımlar, öncü deneyler. 



 

 

308 

 
 

Şekil A.57 : Zaha Hadid'in 1990'li yıllarda kullandığı yüzeylerin öncülerinin tarihleri  

                    ve görüntüleri şaşırtıcı. 
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Şekil A.58 : 2000'li yılların da ortamı olabilecek öncü tasarımlar, görüntüler. 
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Şekil A.59 : Buluşların ve çıkışların ne kadar öncü deney ve araştırmalar  

                            sonrasında olduğu. 
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Şekil A.60 : Akıl ve deneme motivasyonu, tarihleri ve isimleri geçersiz kılıyor. 
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Şekil A.61 : Araştıran deneyen öneriler her zaman motive edici ve öncüleri de var. 
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Şekil A.62 : Üç farklı yerde ve farklı kişiler tarafından ortak yaklaşımlar. 
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Şekil A.63 : Büyük toplu yaşama sistemlerinin ele alınışındaki rasyonel deneysellik  

                    bilgi işlem çiplerinin rasyonelliğine benziyor. 



 

 

315 

 
 

Şekil A.64 : Şehir yapısı olmak sehirle paylaşım halinde olmak bu deneylerin      

                       motivasyon kaynağı. 
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Şekil A.65 : Dali biliniyor, Janousek bilinmiyor. 
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Şekil A.66 : Motive edici öneriler yapan Nagy var ama 1928'de Pesanek de var. 



 

 

318 

 
 

Şekil A.67 :  Teknolojinin olanakları belli ve sınırlı iken üretilenlerin gücü,      

                         etkileyiciliği. 



 

 

319 

 
 

Şekil A.68 : Bilinmemesi çok şey kaybettirecek öncü deneyler ve onların da  

                         öncüleri. 
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Şekil A.69 : Rus öncülerin de farkında olmadığımız öncüleri. 
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Şekil A.70 :  Strüktür araştırmlarına motive edici deneyler. 
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Şekil A.71 : Motive eden görüntüleri ile tarihleri şaşırtan öncüler, 1960'lı yıllar. 
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Şekil A.72 : Rus Konstrüktivistler de Stijl'in öncüleri olarak algılanıyor. 
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Şekil A.74 : Görüntüleri ve tasarımları ile olağanüstü motive edici öncülerin tarihleri,  

                    1926, 1930, 1939. 
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Şekil A.74: Belki 2000'li yıllarda yapılanları bunları bilmeden doğru değerlendirmek  

                   mümkün değildir. 
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Şekil A.75 : Ütopik deneylerin öncülerinin de tam olarak bilindiği kuşkulu. 
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Şekil A.76 : Türk mimarların deneysel çalışmalarının da benzersi, özgün, motive          

                     edici öncüler olduğu görülüyor. 
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Şekil A.77 : Türk mimarların özgün öncü tasarımları dünyayı motive ederken             

                        yıkılmaktan kurtulamıyor. 
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Şekil A.78 : Uygulanmamış özgün deneylere ulaşmak çok zor -çünkü birikim, arşiv  
                    yok. 
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Şekil A.79 : Özgün, motive edici bu tasarımlar bilinmiyor. 
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Şekil A.80 : Türk mimarların ve dünyanın çok özgün ve erken tarihli örnekler 

verenleri içinde ulaşılabilirler dışında  neler olabilir. 
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Şekil A.81 : Özgün deneysel cephe sistemleri. 
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Şekil A.82 :  Özgün, motivasyonu yüksek Türk mimarların tasarımlarının doktora  
                      düzeyinde bile bilinmiyor olması nasıl açıklanmalı. 
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Şekil A.83 : Özgün ve bilinmeyen araştırmalar. 



 

 

335 

 
 

Şekil A.84 : Bez duvarlı, taşınabilir bu evin daha çok bilinmesi gerekirdi. 
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Şekil A.85 :  Moshe safdie'nin çok bilinen Habitat'ı ve bilinmeyen öncesi. 
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Şekil A.86 : 90'lı yılların motive eden bu kutusunun öncüleri olduğunu görmek çok  
                    daha  etkileyici. 
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Şekil A.87 : 1960'lar düşünüldüğünden ve bilinenden çok fazla deney içeriyor. 
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Şekil A.88 : Bilinen projeler gibi bilinmeyen ve öncül deneyler. 
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Şekil A.89 : Johansen'in tasarımlarının imajları 2010'lu yıllar için bile motive edici. 



 

 

341 

 
 

Şekil A.90 : Bilinmeyen öncü örnekler bilinmeyen mimarların daha pek çok   

                         ulaşılmamış üretimi olabileceğini düşündürüyor. 
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Şekil A.91 : 1968'lerde uzaya uzanmanın motivasyonu inanılmaz deneylere yol  

                       açıyor. ancak ulaşabildiklerimiz çok sınırlı bir bölümü olsa gerek. 
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Şekil A.92 : Güçlü, yoğun başka bir dünya arayışı ve benzer sonuçlar...öncüler kim  

                    olabilir? 
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Şekil A.93 : Geçen yüzyılın insanı hem yok eden hem de dünya üzerinde 
                           daha  baskın yapan savaşlarından bugün uygar geçinenler 
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Şekil A.94 : İnsan, konumu olanakları ne olursa olsun hep deniyor. 
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Şekil A.95 : Mimarlığın, özgün, deneysel, heyecan verici olması için form  

                           araştırması mı gerekiyor?Yoksa çok daha özel şeyler mi var. 
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Şekil A.96 : Çok söz edilmeyen Oud'un üretimleri belki de en motive edici  

                           örneklerden. 
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Şekil A.97 : 1960'ların tasarımları olarak çok öncü çizgiler. 
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Şekil A.98 : Modül evlerin öncüleri çok heyecan verici 
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Şekil A.99 : Şaşırtan 30'lar... 
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Şekil A.100 : Şaşırtan 40-50-60'lar.... 
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Şekil A.101 : Şaşırtan 60'lar 1.... 
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Şekil A.102 : Şaşırtan 60'lar  2... 
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Şekil A.103 : Şaşırtan 80'ler... 
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Şekil A.104 : Şaşırtan 60'lar  3… 
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Şekil A.105 : Şaşırtan 1960‘lar 4... 
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Şekil A.106 : Şaşırtan Corbusier, Philips Pavyonu 
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Şekil A.107 : Şaşırtan mimar ve Ronchamp Şapeli 



 

 

359 

 
 

Şekil A.103 : Şaşırtan öncüler... 
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Şekil A.109 : Şaşırtan öncüler 2... 
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EK B: Yüzyılı haritalama denemeleri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


