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ÖZET:
Tarihte her zaman var olan içmimarlığın, nerede ve nasıl mimarlıktan sıyrılıp, kendi başına
ayrı bir tasarım alanı ve meslek olarak kabul edildiğinin incelendiği bu tez; 6 bölümden
oluşmaktadır. Bauhaus döneminin etkileri hala günümüzde her alanda görülse de;
içmimarlık dalında gerek eğitim gerek kendi içinde çalışılmış farklı alanlar olsun
günümüzde içmimarlığın ve içmimarlık eğitimin temel ilkelerini oluşturmakta ve gizli
veya açık bir şekilde Bauhaus ekolünü hala içinde var etmektedir.

Birinci bölümde giriş, ikinci bölümde kavramsal çerçeve ve tanımlar yer almaktadır.
Üçüncü bölümde tarihsel süreç içerisinde sanat akımlarının içinde bir tasarım alanı olarak
içmimarlık ele alınmaktadır. Bauhaus'un oluştuğu ortam ve bu fikrin ortaya çıkmasında
etkili olan kişiler ve kurumlar araştırmaya dahil edilmiştir.

Dördüncü bölümde endüstrileşme süreci ve yeni düzenin tasarım ilkeleri Bauhaus'un
tarihsel gelişimi incelenirken, okulun gelişim süreci; Bauhaus'un farklı eğitim sistemi,
temel ilkeler ve öğretimin kapsamı başlıkları altında incelenmiştir. Okulda öğretici/usta
sanatçıların, sanat ve zanaatın birliği için yaptıkları çalışma yöntemlerine yer verilmiştir.

Bauhaus tasarım anlayışı olan yalın, fonksiyonel ve estetik karakteristikler renk, malzeme
ve form başlıkları altında irdelenmiştir. Bauhaus'un gelişim sürecinde ortaya çıkan
ürünlerden örnekler verilmiştir.

Değerlendirme ve sonuçta Bauhaus'un günümüzde ürün ve mobilya tasarımı ve
içmimarlığa katkısı karşılaştırılmış ve bugün hala içinde var olan etkilerinden
bahsedilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Endüstri Devrimi, Bauhaus, Bauhaus Tasarımları,
İskandinav Tasarımlar, IKEA, Modern Mimarlık, İçmimarlık, Tasarım.
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SUMMARY:

This thesis consists of 6 parts examining interior achitecture; in history where there was
always interior architecture but how and when exactly had it become a design area and
profession. We can still feel the expressions of especially the Bauhaus period, whether
hidden or not the feel of Bauhaus effect on the education or typology of products worked
on is still very effective till this day.

The first part of this thesis is the introduction; at the second part there are definitions. The
third part is the study of the formation of interior architecture and the effects of various
Arts Movements. The study of the occurance idea and environment of the Bauhaus period,
foundations which and people who influenced the ideology were included to the research.

In the forth section the process of industrialization and designing principles of the
Bauhuas; historical development of Bauhaus and the different educational systems, basic
principles and the teaching content. Studying methods of the masters for arts and crafts
unity were included.

The principles of the Bauhaus as in terms of education, functional and aesthetical indusrial
production design is studied under the headlines of color, material and form. How interior
architecture came out of the Bauhaus as a new proefession. The products and designs made
during the Bauhuas period and its universality examples were given.
At the evaluation and conclusion; this study shows the contribution of the Bauhaus to the
industrial production and interior architecture. In terms of furniture, object design and
interior architecture was evaluated and considered with examples of today.

KEY WORDS: Industrial Revolution, Bauhaus, Bauhaus Designs, Scandinavian
Designs, IKEA, Modem Architecture, Interior Architecture, Design.
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BÖLÜM 1: GİRİŞ, TEZİN YAZILIŞ AMACI VE TASARIM
VRAMI
. Giriş:
lığın ilk örnekleri; anıt, ev, kent yapma gereksinimleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
mimar Ludwig Mies Van Der Rohe'nin dile getirdiği gibi " İki tuğla düzgünce bir
ıya getirildiğinde . '' (aktaran; Togay, 2002) .

.• rusturyalı mimar Karl Schwanzer, bir mimari yapıyı; "Dört duvar ve başımızın üzerinde
damdan daha fazla olan şey. " diye tanımlar. Bu daha fazla olan şey; sanatsal,
yolojik , antropolojik, ekonomik, tarihsel ve kültürel bir yapıyı ifade eder.

"İsadan 500 yıl önce ilk kez, Lao- Tze, yapı gerçeğinin dört duvarla bir çatıdan
et olmadığını, bu gerçeğin asıl bunların içindeki öze ilişkin mekandan, yaşama
ından oluştuğunu, belirtmişti.

'' (Frank Lloyd Wright, aktaran; Togay, 2002).

em mimarlığın temsilcilerinden Frank Llyod Wright'ın da tasarım yaparken,
· in sadece klasik bir dört duvar ve üstünü kapatacak çatıdan çok onun içindeki öze
· kin mekandan kaynaklandığını vurgulaması; Lao Tze'dan günümüze çok fazla şey
ğişmediğini göstermektedir. Romalı ünlü mimar Vitruvious'da (MÖ. l yüzyıl) aynı
~

ctalara, teknolojiye (Firmitas, kalıcılık, sağlamlık), estetiğe (Venustas, güzellik) ve
· leve (Utilitas, kullanışlılık, rahatlık) dikkat çekmiştir.

ari sadece bizim için gereken, veya başlıca yaşamsal faaliyetlerimizi yürüteceğimiz
düşünceden ide' den ve sanattan kopuş değildir. Geçmişi, şimdiyi veya geleceği
poze eden hiçbir önceden tasarlanmış biçimi kabul etmeden, bunun yerine kendi sağ
uyumuz ve yaşam biçimlerimizi göz önünde bulundurarak, biçimi malzemenin doğasıyla
irleştirerek, neyi amaçladığımızı bilerek yapılması gerekendir mimarlık.
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ığın gelişim süreci içinde, dünya tarihine yön veren ve toplumların kültürel,
zonomik ve politik alanlarda değişimler yaşamasına neden olan gelişmeler olmuştur. Bu
gelişmelerle birlikte, teknoloji, malzeme ve uygulama yöntemleri gibi mimari ürünün

rtaya çıkışını etkileyen parametreler ise, uygarlık düzeyinin belirleyici göstergelerini
uşturmuştur.

leneksel toplum düzeninde yaşayan tüm toplulukların güç göstergesi, prestij yapıları
· · gereksinimlerini karşılamaya yönelik mimari ürünlerin tasarımını etkileyen kriterler
Endüstri Devrimine kadar aynı olmuştur. Endüstri Devrimi sonrası teknolojik gelişmelerin
etkisiyle hızlanan bilgi akışı ve uygulama alanlarındaki çeşitlilik tasarımcının tasarım
elerinin değişimini de beraberinde getirmiştir.

.I.Amaç:

Bu çalışmanın şeçiliş nedeni ve amacı; tarihsel çerçeveden mekanın bir bütün olarak
tasarlandığı; iç ve dış mekanın ayrı tasarım alanları olarak ayrıştığı süreç incelenmiş ve
· arlığın Bauhuas ile birlikte bir tasarım alanı olarak çıkıp şekillenmesi incelenmiştir.
··A~kanı şekillendiren objelerin ve iç mekanın psikolojik, estetik, uslupsal ayrımlara göre
dllendirildiği yeni bir tasarım alanı, içmimarlığın ortaya çıkış yıllarını irdelerken;
•..ünümüzde bu disiplinin nelerden etkilenerek meslek olarak var oluşu analiz edilip
·orumlanmaktadır.

Yeme, içme, barınma ve benzeri iç güdülerle; yeraltı ve yer üstü mağaralar, kavuklar, ilk
taştan, toparlanan çeşitli çer çöpten veya deriden inşaa edilen mekanlarda bilinçli
yada bilinçsiz oluşturulan bir iç tasarım vardır. Yemek yenecek, yatılacak ve diğer işlerin
sürürüleceği yerler tanımlanmış, ayrılmış/ayrışmış ve bir takım objeler ile bir bütünsellik
sağlama yolunda ilerlenmiştir. Peki ne zaman bu mekanlara bakış açısı değişmiş yapı,
strüktürü ve bu strüktürün biçimlendirdiği içmekanlarıyla ayrı düşünülür hale gelmiştir.

3
..funarlığın doğuşu ve değişik biçimlerle ortaya çıkışı insanlık tarihinin en eski
zamanlarına dayanmasına rağmen iç mimarlık hayatımıza hangi dönemde girmiştir,
klentilerimizi nasıl karşılamıştır.

·-· Kapsam:
tezin çalışma yönteminde ilk önce içmimarhğırı ortaya çıkış süreci anlatılmış, sonra bu
te içmimarlık alanını oluşturan çerçevenin sınırları belirlenmiş, içmimarlığın somut
ayrıştığı düşünülen Bauhaus dönemi ayrıntılı ele alınmıştır. Bauhaus'un kendisinden
nraki dönemi nasıl etkilediğine değinilmiştir.
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BÖLÜM 2: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TANIMLAR:

-· Kavramsal Çerçeve:

Hançerlioğluna göre tasarım; "Önceden algılanmış olanın yeniden üretilen imgesidir. ''
tHançerlioğlu, 2004).

Tasarım özellikle sanatsal faaliyetlerin başlıca tetikleyicisi olarak, öğrenmenin ve eylemin
düşünce gücüdür. En ufak bir kıvılcımdan doğan bir düşünce ürünü olan tasarım, katı bir
form alıp realiteye katılabilir ama bir düşünce bir tasavvur olarak da kalabilir.

"Tasarım, insanın nesnelerle kurduğu, en temel iletişim kipidir (modus). Bu kip,
ilgi, etik, estetik ve teknik katagorileri içinde kendini gösterir. '' (Tunalı,2002).

İnsan tarafından tasarlanan ve form verilen herşey bir tasarım ögesi olabilir. Bazıları
işlevsel bir etkene de sahiptirler, bazıları ise sadece yaratma ürünüdür; seyredilebilir, zevk
alınabilir. Bazı anlamlar taşıyabilirler (manevi) sanatsal yapılar veya bir tepki olarak
yapıları yapıtlar. Aralarındaki fark; sanat yapıtı tasarım olarak estetik bir varlığa sahiptir,
ancak teknik bir tasarım, kendi benliği içinde estetik ve aynı zamanda işlevsel bir tasarım
varlığıdır.

''Teknik de, sanatta da realiteye katılırlar, realiteden pay alırlar. Her ikisi de
prensipçe estetik olmak durumundadırlar, ikisi de güzelliğe sahip olabilirler. '' (Bense,
1954; aktaran Tunalı, 2002).

Teknik sözcüğü; Grekçe beceri, sanat anlamına gelen techne sözcüğünün türevidir. Sanat
ise, doğada hazır olarak bulunan nesneleri, hayatımızda kullanacağımız alet, araç, gereç ve
aynı zamanda resim, heykel, edebiyat gibi sanat yapıtlarına dönüştürür.

''Yapabilme gücü anlamındaki Yu, techne deyiminden türetilmiştir. Kuramsal
bilimin pratikteki uygulanması olarak tanımlanır. Bilimin amacı bilgi, tekniğin amacıysa
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üretimdir. Örneğin cisimlerin ısıyla genişlediği teorik bir bilgidir, bu teorik bilgiyi buhar
makinesine uygulamak tekniktir. Bu anlamda, teknik, teorik bilimden pratik alanda
yararlanmayı dile getirir. '' (Hançerlioğlu, 2004).

Doğada Tanrısal bir tasarım/dizayn vardır, bunun kaynağı kusursuzluktur. Doğadaki
herşey o kadar dengede ve kusursuz işler ki, tasarımda hiç birşey aksamaz. Aksadığı
taktirde, bu sisteme dıştan gelen etkilerden dolayı olur. Doğa ilahi bir tasarımdır, böyle
olmasıda kusursuzluğundan gelir.

Yaratılan herşeyin kendi içinde bir bütünlüğü vardır. İnsanoğlu başlangıçtan ihtibaren bu
kusursuz tasarımı taklit ederek yaşamıştır. İnsanın, fizik ve zihin becerisiyle ortaya
koyduğu, tasarladığı her şeyde bu kusursuzluğa ulaşmak ister, ondan ilham alır ve kaynak
olarak kullanarak kusursuzluğa ulaşmaya çalışır. Çevresinde gördükleri onu etkilese de,
insanoğlunun tasarımlarında hep kusurlar olmuştur, her tasarımında hep mükemmel
arayışındadır.

Yapay olan formlar (tasarımlar), insan eliyle sonradan üretilmiş doğada bulamadığımız;
fizik yasalarıyla açıklanmazken, doğadaki tasarımlar kendi içlerinde bütünsel oldukları için
fizik yasalarıyla açıklanabilirler.

"Özellikle Arista ya göre insan, taklit eden, öykünmeyi bilen, yani sanat yapan
hayvandır. '' (Batırbaygil, 1996).

•.

Her alet, bir anlamda bir makinedir. Bu açıdan bakınca, insanoğlunun ilkel aletlerden,
günümüzün gelişmiş makinelerine kadar, hayatını kolaylaştırmak için, tasarım ve tekniği
sağladığı olanakları beraber kullanarak ürettiği herşey zamanla gelişmiştir. Bu pozitif
gelişimler 19. yüzyılda ivme kazanmış ve insanlık tarihi için en önemli devirlerden birinin
başlamasına/doğuşuna kaynaklık etmiştir; Endüstri Devrimi.
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2.1. Tasarım - Mekan, İçmekan:

Dilimize tasarlama sözcüğü, Latince kökenli "design" kelimesinden gelir. Tasarım bir şeyi
zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim, tasavvur. Tasarımın birçok tanımı
yapılabilir.

''Tasarım, sözcük karşılığı olarak '' Bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşünsel ya
da maddi çalışmalar süreci ", '' Bir şeyin biçimini zihinde oluşturma işi, ya da bu yolla
düşünülmüş biçim",

tasarlama ise, '' Yapılan ve devamlı olarak geliştirilen plan veya

taslak, bir şeyin tasavvur edilen şekli '' olarak tanımlanır. '' (Uraz, 1993).

Genellikle uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimari, peyzaj ve diğer
yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Tasarlamak, yeni bir obje veya ürün (makine,
mobilya, endüstriyel ürün vb.), mekan ve alan (yapı, peyzaj) için oluşturma ve geliştirme
sürecine işaret eder.

Löbach'a göre, "Dizayn, bir sorunun çözümü için bir plandır, bir ide 'dir. "(Löbach,
1976,· aktaran Tunalı, 2002).

Tunalı ise tasarımı şöyle açıklar; '' Buna göre, dizayn, ilkin bir ide olarak düşüncede var
olan bir tasavvurdur, ama bu ide, bu tasavvur bir biçim (form) verme dinamiğini içerir ve
bu oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir ide olarak dışlaşır, somutlaşır. Tasarlayan,
duyum, algı, düşünme, duygu ve hayalgücü gibi bilgi yetileriyle kendisine verilmiş olan bir
nesneyi üç boyutlu doğal düzen içinden çıkarır ve onu tasarımsal bir dünya içine
yerleştirir. '' (Tunalı, 2002).

Tasarımı oluşturan elemanlar; nokta, çizgi, yüzey, hacim, doku, renk, ışık ve biçimdir. Bu
elemanlar; tekrar, ritim, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtlıkların birlikteliği,
egemenlik, transformasyon (değişim) gibi belirleyicilerle bir araya gelir.
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"Mekan, çeşitli yaklaşım/arcafarklı ele alınmakla beraber geniş bir çerçevede
Doğan Hasal'un sözlerine göre şöyle tanımlanabilir; '' İnsanı çevreden belli bir ölçüde
ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk" ve ''Sınırları
gözlemci/gözlemciler tarafındanalgılanabilen uzay parçası. '' (Hasal, 2002).

İnsanın korunma içgüdüsünün onu ittiği yapıcılık, temelde onu çevreden ayırma işlemidir,
bir anlamda bir yalıtımdır. Mekan, aslında ondan dolaylı yolla anladığımız özel bir kavram
olarak yapı; canlıyı içine alan, onu evrensel boşluktan ayıran bir uzay parçasını
belirtmektedir.

Mimari eylemin ilk basamağı olarak insan kendisini güvende hissettiği sınırlı bir hacim
yaratmıştır. Kavramakta güçlük çektiği evrensel boşluğu ve doğal çevrenin bir parçasını bir
veya birkaç yönde sınırlandırmış, onu içe dönük, kendisine özel bir boşluk haline
getirmiştir. Mekan mimarlığın konusunu oluşturmaktave aynı zamanda bir mimari ürünü
var eden temel koşuldur. Mekan var olmadan mimari bir eserin varlığından da söz etmek
mümkün olmayacaktır.

Bir mekanı oluşturmak için onun mutlaka her yönden kesin engellerle sınırlanmış olması
gerekmez. Bir mekanı bir hacimden ayıran en önemli fark da aslında bu noktada ortaya
çıkmaktadır. Mekanı oluşturan sınırlama hareketi önleyici şekilde fiziksel olabileceği gibi
alnızca başka duyularla algılanabilecek biçimde, örneğin sadece zemindeki bir doku gibi

..

görsel de olabilir. Önemli olan mekanın net veya net olmayan sınırlarının algılanabilir
olmasıdır.

Mekan genelde kütleler arasındaki boşluk olarak ele alınır. Fakat gerçekte mekan kendi
olanaklarıyla mimari biçimlemeye sahip kütlelerin arasındaki bir biçimdir. İçeri ve
dışarının değişkenliği mimarinin özünü oluşturur. İçeride olmak gözlemci tarafından
dışarıda olmaya karşı her zaman tercih edilir. Mekan içinde oluşturulan sınırlayıcı öğeler,
insanları psikolojik olarak rahatlatabilmektedir. Tüm duyularına farklı oranlarda etkiyen
sınırlar ve vurgu elemanları ile bir gözlemci bulunduğu mekanı bir bütün olarak
algılamaktadır.
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Ölçü, oran ve denge ile bir kompozisyon üç boyutlu bir eleman olmaktan çıkıp mekansal
özellikler kazanmaya başlamaktadır. Yapısal elemanlar arası ilişki, bu elemanlara bir
bütün olarak mekansal özellik kazandırmakta, derinlik, yoğunluk ve açıklıkları ile de
kompozisyon artık mekansal bir tanıma sahip olmaktadır.

Mekanı oluşturan çeşitli bileşen ve öğeler, mekan örgütlemede çok farklı roller
üstlenmekte, mekanın bütünsel etkisi üzerinde önemli olmaktadırlar. Mekan bileşen ve
öğeleri kullanıldıkları yere göre mekansal örgütlenmede sınırlayıcı, yönlendirici,
odaklayıcı, birleştirici veya ayırıcı roller üstlenebilirler. Bu roller gözlemciye o mekanı
kavrayabilmesi için gerekli ipuçları verir. Bir bina iç mekanı ele alınacak olursa bu
bileşenler öncelikle yapısal bileşenler olacaktır, bunlar sabit olmakla birlikte çoğunlukla
sınırlayıcı roller üstlenirler.

I
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Şekil 1: Mekan Tanımlama, Mekan Algısı
(Ching, 2004)
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Mekan insanın doğada kendisine oluşturduğu yaşama oyuğudur. (Bknz: Şekil 1) Sığınma,
barınma, korunma gibi çeşitli gereçsinimlerin karşılanması amacıyla tarihin ilk çağlarından
hatta tarih öncesi dönemden günümüze değişen yaşam koşulları ve tekniğiyle gereksinim
duyulan işleve uygun olarak çeşitli biçimlerde oluşturulmuştur.

'' Mekan içinde oluşturulan sınırlayıcı ôğeler, insanları psikolojik olarak
rahatlatabilmektedir. Tüm duyularınafarklı oranlarda etkileyen sınırlar ve vurgu
elemanları ile bir bütünlüğü sağlamakta, güven vermektedir. " (Eceoğlu, 2012).

Dış mekanlar ya doğal, siyasi ve yapısal sınırlarla var olurlar ya da işlevsel kargaşanın
önlenmesi için, bir işlevin diğerini rahatsız etmeden gerçekleşmesi amacıyla bir dünya
görüşü ve bilimsel bilgi doğrultusunda planlanırlar. İç mekanların sınırlanmalarının
amacı ise insan konforunun sağlanması kadar mahremiyetin de sağlanmasına yöneliktir.

''Dış mekan üzeri kapalı olmak zorunda olmayan, çoğunlukla yapıların, duvar,
heykel gibi ôğelerin, bazen de kısmen ağaç, kaya vb. doğal öğelerin çevrelediği bir
hacimdir. Bir dış mekan devam edip büyüdüğü takdirde şehirsel bir mekan haline dönüşür.
Sokak, park, bahçe, meydan ve bunun gibi, mimari yapıtların aralarında kalan ve bu
yapıtlarla sınırlanan mekandır. '' (Gungor, 2005; aktaran Özszrkıntı Kasap, 2009).

..
İç kısımda kalan sınırlandırılmış boşluk iç mekanları oluşturur. Oluşan bu iç mekanlar
amacına göre her türlü faaliyetin gerçekleştiği alanlardır. İç mekan sınırlandırılmış
kullanıcısının sosyal ve kültürel yapısına hizmet eden toplumsal ihtiyaçlarını karşılayan
bir yer olarak tanımlanabilir.

İç mekanların işlevselliğinde; vurgu, sınırlama, simgeselik veya biçimsel göstergeler;
genel kompozisyonda malzeme, renklendirme ve dokusal elemanlar ve bileşenlerle
tanımlanmaktadır.
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2.2. Mimarlık - İçmimarlık

Mimarlık eylemi, en genel şekilde "insan gereksinimlerini karşılamak üzere fiziksel
çevrenin düzenlenmesi" olarak tanımlanmaktadır. Bu eylem insanın varoluşundan bu yana
onunla birlikte gelişip farklılaşarak günümüze dek ulaşmıştır. Bilindiği gibi, ilkel insanın
barındığı mağaralardan ve yerleşik uygarlığa geçtiğinde oluşturduğu ahşap kulübelerden
günümüzün çelik ve cam gökdelenlerine dek uzanan mimarlık serüveni, tarih öncesi
dönemden günümüze kadar olan geniş bir gelişim sürecini kapsamaktadır.

''Mimari bir tasarım, mekan içinde yayılan maddi kütleyi aşan bir varlıktır. O bir
yanıyla maddeseldir, diğer yanıyla da tinsel bir varlıktır, bir kültür varlığıdır. '' (Tunalı,
2002).

İçmimarlık herhangi bir mekana anlam katma sanatıdır. İç mimarlık, fiziksel ve psikolojik
gereksinimleri de göz ardı etmeden; her türlü kapalı ya da yarı açık mekanı, o mekanın
işlevine uygun bir biçimde, strüktürel ve estetik değerlere göre tasarlama/düzenlemektir.
İçmimarlık, her türlü yapının iç mekanının düzenlenmesinden, mobilyalarının üretilmesine
hatta mekanda yer alan, kimliğini yansıtacak her ürünün (logo, amblem, servis ürünleri v.s.
gibi) tasarlanmasına kadar büyük bir alanı kapsar.

..

"Mimari tasarım, endüstri tasarımı, grafik ve içmimari alanlarda tasarım hem
kesin, önceden tahmin edilen, sistematik ve matematiksel hem de belirsiz, kendiliğinden
gelişen, karmaşık ve sezgiseldir. Çünkü bu tasarım alanları hem algılamak, hem de
kullanmak amaçlı objelerin ve mekanların oluşturulmasıyla ilgilidirler. '' (Lawson, 1980;
aktaran Tunalı, 2002).

Vitruvius'a göre (MÖ. l yüzyıl), bir mimari yapıyı belirleyen temel kategoriler: Firmitas
(kalıcılık, sağlamlık), Utilitas (kullanışlılık, rahatlık), Venustas (güzellik). Bu kategorilere
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göre bir mimari yapı ilk olarak doğal etkenlere karşı dirençli, sağlam, gerekseme duyulan
işleme uygun ve bulunduğu çağın estetik kaygılarını karşılayacak şekilde olmalı.

Bir ev, bir cami, bir okul, yapı olarak tasarımına göre kullanılacak şekilde inşaa
edilmelidir. Bu onların işlevselliğini gösterir. Mimari yapıların bu işlevselliği, onların
yaşamsal bir gerçekliğe (geleneksel dünyanın tasarım anlayışı) sahip olduklarını da ifade
eder. Yaşamın içinde yer alın mimari yapılar yaşamın içinde diğer herşey gibi sürekli
değişim/etkileşim içindedirler; hayatla var olurlar ya da çeşitli nedenlerin etkisiyle yok
olurlar.

Bauhaus'un kurucularından Walter Gropius için mimari; '' Gerçek mimari yaratış insanın
yaşantı mekanlarına psikolojik ve pratik ihtiyaçlarına esaslı şiirsel biçimler vermeyi
amaçlar. Güzellik, yaşamın bir gerçeğidir ve insanın maddesel çevresindeki güzelliği
yaratan ise mimardır." (Walter Gropius, aktaran,· Togay, 2002).

Fransız mimar Le Corbusier ise mimarlığı şöyle tanımlamıştır: '' Mimarlığın görevi, ham
maddeler aracılığıyla duygusal ilişkiler meydana getirmektir. Mimar, biçimleri
örgütleyerek ruhun safyaralısı olan bir düzeni gerçekleştirir; biçim ve şekillerle bizde
plastik coşkular uyandırır; yarattığı ilişkilerle bizde derin yankılar meydana getirerek
dünyamızla uyum halinde olan bir düzenin ölçülerini verir, kalbimizin ve aklımızın çeşitli
hareketlerini tayin eder ve böylece biz güzellik duygusu hissederiz. Mimarlık, sadece
şairane duygular olduğu zaman mevcuttur. '' (Le Corbusier, 1972, aktaran,· Togay, 2002).

Frank Lloyd Wright da Le Corbusier ile aynı düşünceleri paylaşır. "Mimarlık, insan
ruhuna şiirsel bir şekilde hitab eder,· her büyük mimar zorunlu olarak büyük bir şairdir.
.Mimarlık öylesine canlı büyük bir yaratıcı güçtür ki, insanın doğasına ve değişen
durumlarına göre, nesilden nesle, çağdan çağa ilerler, kalır ve yaratır. Mimarlık
yapılamaz, mimarlık doğar. " (Frank Lloyd Wright, 1955, aktaran; Togay, 2002).
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BÖLÜM 3: TARİHSEL SÜREÇTE ORTAYA ÇIKAN SANAT
AKIMLARINDA İÇMİMARLIK:
İnsanoğlu yaşadığı her dönemde, mekanı belirli işlevlere karşılık gelecek şekilde
kullanmıştır. Kullanılan mekan doğal oluşumlar veya bireylerin bilinçli kurgulamasıyla,
her zaman var olduğu çağda insanın gereksinimlerini karşılayacak bir kullanım biçimi
bulmuştur.

İnsan tarih öncesi dönem ve ilk çağlarda önceleri doğal mekanları yaşam için kullanmış,
birlikte örgütlü yaşamaya başladıktan sonra doğaya karşı oluşturduğu mekanlarla yaşamını
sürdürmüş kurduğu uygarlıklar çerçevesinde ürettiği yapılarla izini sonsuzluğa bırakmıştır.

''İç mekan kullanımı, bir anlamda, insan ile başlayan barınma ve korunma
gereksinimleriyle ortaya çıkmaktadır. Paleolitik dönemde, doğal etmenlerin oluşturduğu
kaya kovukları ve mağaralarda, ilk insanlar, ısınma, yatma, yeme, depolama gibi eyleme
bağlı gereksinimlerini, buldukları ilkel, ama pratik düzenlemelerle çözümlemişlerdir. Bu
gereksinimlerin karşılanması için yapılan çözümler, ya denemeye bağlı olarak ya da iç
güdüsel tepkilerinm bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. '' (Kaptan 1999; aktaran Kaptan,
2003).

''İnsanoğlu ilk kez bir araya gelerek bilinçli ve sosyal ilişkiler geliştirmesinin
kaynağı ateşin keşfidir. Böylelikle bir yerde toplanıp kendi aralarında konuşarak, bakarak
dilediklerini el ve parmaklarıyla kolaylıkla yapabildiklerini görerek doğal yeteneklerinin
diğer hayvanlardan üstün olduklarını fark ettiler ve kendilerine barınaklar yapmaya
giriştiler. Bazıları yeşil dallar kullanırken bazıları dağ yamaçlarına mağaralar kazıdılar,·
diğerleri ise kırlangıç yuvalarının yapılışını taklit ederek ince dallarla çamurdan
sığınaklar yaptılar. Zaman geçtikçe birbirlerinin barınaklarından esinlenerek kendi
ürünlerini yeni ayrıntılar ekleyerek iyi ve çeşitli kulübeler oluşturdular. '' (Vitruvius,
1993).
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Mağaralar dönemindeki Lascaux ve Altamira mağaralarındaki yapılan düzenlemeler
insanoğlunun mevcut bir mekanı, mevcut bir içmekanı ihtiyacına göre düzenleme çabası
olarak içmimarlığın başlangıcı sayılabilir. Daha sonra tarihin ilerleyen çağlarında iç ve
dışın bir bütün halinde düşünüldüğünü görürüz. İlk çağ uygarlıklarının üretimi olan eski
dünyanın harikaları böyle üretilmiştir. (Piramitler, Babil Asma Bahçeleri, İskenderiye
Feneri)

Tarihsel süreç içerisinde, içmekan düzenlerinin, yapı strüktürü biçimlenmesinden ayrı
düşünüldüğü belirli yapı türlerinde vardır. Sarayların görkemli taht salonları, tapınakların
belirli bir halk kesimine hitap etmesi düşünülen intim mekanların, yapıdan ayrı
düşünülmüş ikinci bir tasarım aşaması olarak ele alınmışlardır.

Süleyman Mabedindeki, taht salonu, yapının genel biçimlenmesinden ayrı olarak
Süleyman'ın karşısına çıkacakları etkilemek üzere, ayrıca düşünülmüş bir tasarım alanıdır.
(Bknz: Şekil 2)
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Şekil 2: Süleyman Mabedi Temsili Resim
(http://yearinthebible.files.wordpress.com/2012/11/solomonstemple.jpg)
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Halkın ancak dış kuleler (pilonlara kadar) gelebildiği eski Mısır Tapınaklarının üst kademe
rahiplerinin geçiş törenleri için kullanılan salonlar (Bknz: Şekil 2. 1 ), bu ritüele uygun
etkiyi oluşturacak biçimde, tapınağın genel karakterinden farklı olarak düzenlenmiştir.
knz: Şekil 2.2)

Şekil 2.1: Karnak Tapınağı, Mısır

Şekil 2.2: Karnak Tapınağı, Stünlu Hol, Mısır
(www.baktabul.net)
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Rönesans ve sonrasında Barok saraylarda özellikle balo salonlarının görkemli dekorasyonu
içrrıekanların ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişimi sürecinde önemli bir tarih aralığıdır.

mekan; barınma, korunma, saklama ve saklanma gibi bir çok amaca ve işleve hizmet
etmiş olup aynı zamanda, üretim, ibadet, yönetim, gibi çağın gelişen toplumsal olguları
· in de kullanılmıştır. Özellikle yapıların içlerinde yeralan işlevlerin artışı ve günlük
. aşamda mekanın kullanımının gelişmesiyle iç mekana verilen değer artmıştır. Toplum
günlük yaşamlarına uygun olarak gereksinimlerini pratik ve yalın çözümler üreterek iç
ekanı biçimlendirmişdir. İç mekanlar özellikle dini yapılarda ve toplumun ileri
gelenlerinin toplandığı yapılarda, işleve uygun olarak düzenlenmiştir. Farkılı dönemlerin
farklı krallıkları ve imparatorlukları, güçleri ve büyüklüklerinin göstergesi olması için,
.·apılarında insan oranından büyük, kültür zenginliklerini yansıtan ihtişamlı yapılar ve
nun yansıması iç mekanlar yaptırmışlardır.

''Savaşlar ve ticaret nedeniyle ilişki içinde olan kentler, bu özellikleriyle, hem
ndilerini hem de birbirlerini geliştirmişlerdir. " (Hançerlioğlu,

197 4; aktaran Kaptan,

_003).

Pozitif bilimlerdeki gelişmeler, insan gücünün yerini buhar gücünün almasıyla başlayan
makineleşme, geleneksel toplumsal düzeni ve yaşamını temelden etkilemiştir. Her türlü
ilim yolundaki gelişmelerde süphesiz, insanların zihinsel, kültürel ve yaratıcılık
anlamında gelişmesine neden oldu. Makinelerin insan gücünü alması ve bedensel
çalışmanın kolaylaşması ile daha çok düşünmeye, yaratmaya ve geliştirmeye adanacak
zaman ortaya çıkmıştır.

Tanında makinelerin kullanılması, verimin artması ve bu alanda giderek daha az iş gücüne

ereksinim duyulması, kırsal alanda kentlere doğru yaşanan hızlı ve yoğun göçün nedeni
olur. Kırsal alandan kentsel alana doğru yönelen yoğun nüfus akımı, buna hazırlıksız olan
entlerin düzensiz ve olumsuz bir şekilde gelişmesine yol açar.

I arih boyunca ilk kez yapının konstrüksiyonu ve cepheleri birbirinden ayrılmaya
lamıştır. Endüstri Devrimi sonrası inşaat sektörüne katılan yeni malzemeler dökme
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demir ve çelik yapıların konstrüksiyonunu oluşturmakta kullanılırken; bu malzemeyi
cepheye nasıl yansıtacağını bilemeyen mimarlar, onları taş ve tuğla ile kaplamayı ve
üstlerine geçmiş döneme ait üslupların süslemelerini takmayı yeğlemişlerdir.

Akademik mimarlık ortamında büyük tartışmalara yol açan bu içi başka dışı başka
yapıların, içmekan düzenlemesi ve dış mekan düzenlemesi kimi zaman ayrı ayrı uzman
gruplarına mühendis ve mimar tasarlatılmıştır.

Endüstriyel tasarım ilkelerinin (Bauhaus) oluşturulması ve Almanyada kurgulanan bu yeni
tasarım ilkelerinin yaygınlaştırılmasıyla

sonuçlanan tartışmaların tasarım alanına iki

önemli getirisi olmuştur. Biri Endüstri kentlerde oluşan kötü yaşam koşullarına karşı bazı
çalışmalar yapılması gerekliliği şehir planlama olgusunun önemini artması ile ortaya çıkan
şehircilik uzmanlık alanı. Diğeri de içmekan ve obje tasarımını tek başına eline alan,
Endstri tasarımı ve içmimarlık alanı.

Endsütri Devrimi ile gelişen değişen yönetim modelinin getirdiği, aristokrat düzenin ve
çalışan sınıfın arasındaki sınıf farklılıkları; 18. yüzyılın sonlarına doğru bu iki grubun
arasındaki ilişkilerin kopmasına yol açtı. Toplumlarda yaşanan sıkıntılar, birbirinden katı
bir şekilde ayrışan bu iki grup arasında ekonomik ve kültürel farklılıkların artmasından
kaynaklandı. Sanatçılar ve zanaatçılar ayrı bir sınıf oluşturarak bu iki grubun dışında yer
almaktaydılar. Avrupa'da yaşanan kültürel, politik ve ekonomik alanlarda yaşanan
değişimler, gelişimler sonucunda, toplumların yaşam alışkanlıkları ve kültürel değişimler
ortaya çıktı.

''Üretimde makinaların kullanılması, beraberinde seri üretim ve standartlaşma
kavramını getirir ve bu durum üretim alanında önemli değişimlere yol açar. Bu değişimler,
Avrupa ekonomisinin de köklü bir biçimde yeniden yapılanmasını doğurur. Üretimde
fabrikasisteminin gelişmesi, ekonomik sistemi tümden değiştirir; bu bir anlamda
özerkleşen bir ekonomik sistemdir. Bu gelişmeler, tüm ticari kısıtlamaların kaldırıldığı,
üretim ve ticaretin tümüyle arz-talep ilişkilerine bağlı olduğu yeni bir ekonomik sistemin
habercisidir: üreticinin özçıkarının genel refahın elde edilmesine katkıda bulunacağı bir
ekonomik sistem, en saf biçimiyle kapitalizm. '' (Roth, 2002).
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Avrupa' da yaşanan kültürel, ekonomik ve politik alanlardaki gelişimlerin sonucunda,
toplumların yaşam alışkanlıkları ve kültürel değişimler başlamıştır. Daha sonraları,
Endüstri devrimi olarak adlandırılacak gelişmeler, günümüzde yaşanmakta olan
gelişmelerin de temelini oluşturmaktadır. Daha iyi bir yaşam ve daha çok kazanma isteği,
kente göçün giderek artmasına yol açmıştır. Sahil kenarlarında yaşayan halk, iş
olanaklarının daha fazla olduğu, büyük kentlere gelerek yerleşmiş, beraberinde kendi
kültür ve yaşam alışkanlıklarını getirmiştir.

Endüstri Devrimi ile gelen ve yaygınlaşan daha iyi yaşam, daha çok kazanma felsefesi,
temel kaygısı maddi komplesklerini gidermek olan tüccar ve zenginlerden meydana gelen
yeni bir zengin sosyal tabaka oluştu. Bu zengin sosyal tabakanın mimariye yansıması
geçmiş uslüplarm tekrar gündeme gelmesi taklit edilmesi oldu.

"Yeni makinalar eski çağlarda ustalar tarafından geliştirilen süsleri taklit etmeye
başlar. Ucuz, gösterişli ve kolay imal edilebilen fabrika ürünleri, ısmarlayanın zevkine
göre seçilen üsluplardan oluşan binalrı oluşturmaktadır. Mimarlık giderek tarihsel
üslupların karışımı haline gelir. Üslup ise yapının amacına uygun seçilmektedir. ''
(Pilehvarian, 1993).

Teknolojinin getirdiği yeni üretim ve teknikler, yeni malzemelerin oluşturulmasına olanak
sağlamış, örneğin: döküm demir; buda yeni malzemeler ile cesaret egerektiren mimarlık ve
mühendislik eserlerinin ortaya çıkışına-olanak sağlamış, tasarımda yeni devrimleri
olurşturmuştur.

''19. yüzyılın sonlarından ihtibaren devam eden teknolojik gelişmeler ve
teknolojinin kazandığı önem, mimarlığın anlam ve amacının yeniden gözden geçirilmesine
neden olmuştur. Endüstri devrimi ile hızlanan endüstriyel gelişim, teknolojinin bir yan dalı
olarak görülmeye başlanan yapı sektörünü de etkilemiştir. Bu yeni teknoloji kavramı ile
beraber; yapı, iç mekan ve donatı anlayışları da farklılaşmış ve böylelikle, endüstriyel
üretimle yapı üretimi arasında koşutluk kuran, kullanımda esnekliğe öncelik veren,
tasarımlarıyla çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yansıtan bir tasarım anlayışı
ortaya çıkmıştır. "(Utkutuğ 1995; aktaran Öcal, 2001).
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Bu arayışlar; teknolojinin mimari biçimi yönlendirdiği yapı örnekleridir. Bu yenilikler 20.
yüzyıl mimarlığında kaynağını gelişen endüstri ve yeni malzemeler/yapım yöntemlerinden
alan pek çok yeni yaklaşımın ortaya çıkmasına ortam hazırlar.

Teknolojinin ve araç gerecin gelişmesi sonucu yeni teknikler kullanılmaya başlanmış olup;
bu tekniklerin sonucunda uygulaması kolaylaşmış yapı malzemeleri kullanılmaya
başlanmıştır. Büyük taş bloklar yerine, çatı yüklerini taşımak için payanda, kemer ve
kolonlarla dağıtılan yükler azaltılarak daha geniş açıklıkların geçilmesi sağlanmıştır. Yeni
işlevler ise geçirdiği değişim ile cam, demir, beton gibi malzemelerin sunduğu yeni
çözümleri de beraberinde getirir.

''Esnek ve değişebilir özellikteki tasarımlarla, teknolojik gelişmeleri tasarımlarında
sıkça kullanan mimarlardan Richard Rogers, '' Mimarlık tarihi uslupların ve biçimlerin
değil, toplumsal ve teknik buluşların tarihi olarak görülmektedir '' demiştir. (Utkutuğ,
1995; aktaran Öcal, 2001).

Mies Van Der Rohe ise teknolojiyi ''Modern insanın kültürel manifestosu'' olarak
yorumlamıştır.

19. Yüzyıl'ın ikinci yarısından ihtibaren sanayileşme süreçleri ve bu süreçlerin yapı
sektörüne yansımaları çeşitli tartışma platformları oluşturmuştur. Bu tartışmalardan en
önemlisi; tüm alanlarda ilerleyen sanayileşmenin bina sektörünü ele geçirdiği
konusundadır. Yapı yöntemlerinin değişmesi yapı elemanlarının standart ve seri üretim ile
üretilir olması akademisyen mimarlar düşünür ve sosyologların başını çektiği teknoloji ve
estetiğin buluşturulması tartışmalarını başlatmıştır. Başlangıçta yapı sektörüne yeni katılan
malzemeler dökme demir, daha sonra Bessmer yöntemiyle çeliğin elde edilmesi, camın
estetik cepheler oluşturamayacağını

buna karşılık geleneksel yapı malzemeleri, yapım

sistemleri ve tasarım anlayışlarından uzaklaşmamak gerektiği öne sürülmüş.
Endüstrileşmeye karşı çıkanlar zamanın ve teknolojinin gelişimine karşı duramayınca
insan faktörünü konunun merkezine oturtarak insan ve insan yaşamı odaklı tasarımların
savunucusu olmuşlardır.
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''19. yüzyılda yapı üretiminde yeni yapı malzemeleri ve yapım yöntemlerinin
kullanılması ve ülkeler arasında teknoloji alanında yaşanan rekabet, mimarlık dünyasının
gündemine "fuar yapıları" adı verilen yeni bir yapı tipinin girmesine yol açar. '' (Birol
2006).

Londra' da 1851'de açılan ilk dünya fuarında İngiltere'yi temsil eden Kristal Saray (Crystal
Palace) (Bknz: Şekil 2.3), ilk kez dökme demir ve camın birlikte kullanıldığı teknolojinin
biçimlendirdiği bir yapı olduğu için büyük önem taşır.

Şekil 2.3: Kristal Saray (Crystal Palace), Londra 1851.
(Birol 2006)
"Bu yapı ile birlikte, iç mekan-dış mekan arasındaki kalın duvarlar ortadan kalkar
ve böylece iç mekanın her türlü ağırlıktan kurtulması sağlanır; bu da yeni bir mekan
anlayışının öncüsüdür. '' (Özer, 1964,· aktaran Birol, 2006).

Tüm bu etmenler yeni bir mekan arayışının öncülüğünü ortaya çıkarır, yeni dünya
anlayışına göre henüz tam olarak tanımı konamamış ama gelişmiş yapı malzemelerinin
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kullanılması ve yanında yeni yapım yöntemlerinin de geliştirilmesi ve teknolojinin fethi
eline alması ile başlayan modernleşme süreci modern mimarlığın temellerini de çoktan
atmıştır.

Bu dönemde ortaya çıkan teknoloji temelli biçim arayışları, sanat ve mimarlık alanlarında
gündeme gelecek bazı teklojiye karşıt yeni düşünce ve görüşlerin doğumunun da
habercisidir. Ortaya çıkan Arts and Crafts (Sanatlar ve Zanaatlar) ve Art Nouveau (Yeni
Sanat) yaklaşımları, sanat ve mimariyi hem teknolojiden uzaklaştırmayı hemde klasik
üsluplardan arındırmayı amaçlayan iki yaklaşımdır. İnsanoğlunun çözümü doğada
bulacağına inanır.

Giedion'un da belirttiği gibi "19. ve 20. yüzyıllar arasında ilginç bir geçiş dönemi" olarak
anılmaktadır. (Birol, 2006).

''Teknolojinin gelişimi, endüstri devriminin etkisiyle yaşanan toplumsal değişimler
ve kentleşme ile bireyler kendilerini doğadan uzaklaşmış bulmuşlardır. Günlük yaşamın
devinimin hızlanması ve kent yaşamı ile ortaya çıkan toplumların ruhsal yapısı ve ancak
tatil günleri ulaşılabilen doğanın huzur verici ortamı ile bireyler kendilerini soyutlanmış
hissetmişlerdi. '' (Gympel,1996; aktaran Kaptan, 2003).

Sanayileşmenin hayatımızın ortasında yer alması beraberinde bir sorun getirir hızlı ve
dengesiz nüfus artışı. Nüfus artışı kendisiyle beraber doğal olarak barınma sorunu da gelir.
Hızlı çözümlenmiş ve düzensiz olarak bulunan alternatifler, çarpık kentleşmeyi ve ilkel
yaşama birimlerini oluşturmaktadır. Estetik ve mimari kaygılardan uzak, sanayi
bakımından gelişmekte olan şehirler; plansız, denetimsiz, alt yapısız olarak gelişi güzel
şehrin merkezinden giderek uzaklaşaran ve dışa doğru büyümektedir.

Kentlerin gelişigüzel yüzey alan olarak büyümesi, kent çevresindeki ekolojik sistemin de
bozulmasına, tükenmesine neden olmaktadır. Teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle
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beraber; tüketimin ekonomik bir şekle sokulması ve kötü yapılaşma ile gelen, büyüyen
düzensiz kentleşme, bu nedenle kentteki insanının yalnızlaşmasını ve doğadan kopmasını
bu sebeplere dayandırabiliriz.

Teknoloji ile gelişen ve hayatın içinde rol alan seri üretim; üretimdeki kaliteyi
düşürmüştür. El sanatlarının değerlerini yitirmesi, seri üretimin sonucu yaşanan çirkinlik
(sanattan yoksunluk) ve en önemlisi toplumsal yapıya bağlı olarak estetik değerlerin
değişimi, William Morris'in tepkisini çekmiştir. (Bknz: Şekil 2.4)

Şekil 2.4: William Morris
(Birol, 2006)

"WilliamMorris modern dünyanın ilk "makine düşmanı '' unvanını alan
entelektüel eleştirmeniydi, fakat sonuncusu olmadı. Makine düşmanları endüstriyel tasarım
problemlerini makineleri parçalayarak çözmeye çalışan kişilerdi. '' (Biçer, 2006).
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William Morris, endüstrileşmenin kültür üzerinde meydana getirdiği zarara karşı mücadele
eden reform hareketinin başı ve kurucusudur; insanı merkez alarak, insanın yaşamının bu
makinalı düzende göz ardı edildiğini ileri sürmektedir.

Fabrikaların açılması, kırdan kente, fabrikalarda çalışmak için yapılan göçlerin artışı çarpık
kentleşmenin yeni bir sorun olarak doğuşu ... Yeni yaşama biçimine uygun yeni ailelerin
oluşuması anne, baba, çocuk/çocuklardan oluşan yapının anne/kadının evin içinden
çalışmaya gitmesi ile değiştiğinin; bu durumda makinelerin tutsağı olarak yaşadığımızı
vurguluyor, William Morris'e göre; suç makine medeniyetinin toplumu ele geçirmesidir.
William Morris halk için halk sanatını savunur, makineleşmeyi ve makineyi reddeder.
Amaçları günlük hayatta kullanılacak her türlü eşyayı tasarlayıp, üretmek ve bunları; güzel
sanatları bir araya getirerek orataya çıkarmaktır. Her trülü özgün heykel, vitray, nakıs,
duvar süslemeciliği,

metal işleri ve her tür mobilya yapabilmektir.

Dokuma, halı, cam boyama, mobilya gibi yararlı kullanımı olan şeyleri yüksek kalitede
üretmek için çalışmalarında eski el sanatları tekniklerini canlandırmaya yönelmiştir.
Desenlerinde genelde büyük motiflerin arkasına küçük noktalar ve asma filizleri
yerlestirerek doğal derinlikler yaratmaya çalışmıştır. (Bknz: Şekil 2.5) William Morris'in
tüm bu görüş ve uygulamaları Arts and Crafts akımının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ancak, burada bir çeliski ortaya çıkar. Modem, rekabetçi bir toplumda el yapımı işler
kaçınılmaz olarak makine üretimi işlerden daha pahalıdır. William Morris'in ürünleri özel
üretilen ve sanat değeri yüksek olan zenginlerin alabileceği pahalı ürünler olmuştur. (Bknz:
Şekil 2.6) Yalnızca zenginlerin ve ayrıcalıklı kimselerin kullanımına açık olan bu
ürünlerden isçi sınıfı böylece mahrum kalır. William Morris bu çelişkiler ve eleştiriler için
bir ölçüde cevap verebilmektedir. Kapitalist düzende yasadığımız sürece piyasa
kanunlarından kaçınılamayacağını

söylemektedir.
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Şekil 2.5: William Morris desen çalışmalarından örnekler
Sağda Daisy Dark, ortada Marigold, solda Strawberry Thief
(Pevsner, 1960)

Şekil 2.6: William Morris Çalışma Odası
(Pevsner, 1960)
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Arts and Crafts'da William Morris'in belirlemelerini savunan ve makine üretimi ile günlük
yaşam arasında estetik bir bağ kurmayı deneyen Art Nouveau'da gerçeği doğada aramıştır.
Almanya ve Avusturya'da, Jugends, İngiltere'de Modern Style, Belçika ve Fransa'da Art
Nouveau, İtalya'da Stile Liberty, İspanya'da Modernismo olarak anılan bu akım, Arts and
Crafts ve William Morris'in çalışmalarından esinlenmiş makinelerle tasarım arasındaki
savaşa doğadan aldığı ilhamlarla katılmaktadır.

Obje tasarımının önem kazanması ve daha çok yaygınlaşması Avrupa da ortaya çıkan ve
özellikle süsleme sanatlarında I.dünya savaşı öncesine kadar etkisini sürdüren Art Nouveau
akımınun ortaya çıkışı ilk defa; yeni bir çağın müjdecisi olarak açılan Paris 1900 fuarında
oldu. Bu yeni sanat akımına da ilk kez toplu biçimde sergilenme olanağı sunuyordu. Fuarın
gösterişli giriş kapısı, Art Nouveau ile daha eski tarzların karışımından oluşan karma bir
üslupla yapılmıştı. Fuarda bir çok sergi, Art Nouveau'nun değişik alanlardaki
uygulamalarına ayrılmıştı.

Art Nouvea'nun düşünsel arka planı, sanayileşmenin ve büyüyen ekonomilerin
problemleriyle ilişkiliydi. Sanayileşmenin getirdiği üretimdeki gelişmeye ve yapı
alanındaki yeni malzeme ve tekniklere karşın geleneksel kalıplara ve formlara
bağımlı olmanın yol açtığı tutarsızlıkların sorgulanmasıyla başlamıştır. William
Morris'in aksine sanayileşmenin ve ekonomik büyümenin olanaklarıyla da beslendi;
basım, yayım veya ulaşım teknolojisindeki gelişmelerden yararlandı. (Bknz: Şekil
2.7 ve Şekil 2.8) İngiltere'de başlayıp hemen Fransa, Belçika ve daha sonra da
Orta Avrupa'da yayılması; sanayileşme ve modernleşmenin arasında kalmış ve
arayış içinde olan bu ülkelerin ortak zeminde reform arayışında olduğunu işaret
etmektedir.
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Şekil 2.7: Arts and Crafts Mucha Posterleri
(http://www.jimbosjapan.com/2011/10/art-nouveau.html)

"Art Nouveau 'da tasarımın amacı sadece süsleme ya da yapı değildir. Yaşanan
evrenin yeniden tasarlanmasıdır. Bu görüş 20. yüzyılın başında yine Avrupa'da yaşanan
düşünce ve biçim hareketlerinin kullandığı bir yaklaşım olmuştur. '' (Gympel,1996;
aktaran Kaptan, 2003).

.

"Bu amaçla, tasarımların da önceleri doğadan aldığı bitkiformlarını yansıtarak ve
uygulayarakflora tarzı bir görsellik kazandırmıştır. Eğriformlar ile birlikte, bitkisel
süslemelerin egemen olduğu bu yaklaşımlar zamanla tasarımlarda devinimi yüksek,
dinamik bir biçim kazanmıştır.'' (Kaptan, 2003).
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Şekil 2.8: Arts and Crafts Mucha Posterleri
(http://rlv.zcache.com/vintage_chat_noir_vente_hotel_drouot_steinlen_poster
r4ebba4cba83d41dc9807eef09f4813c7_tzdf_400.jpg)

Mekanların tasarımında bölücü ve ayrıştırıcı elemanları andıran heykelsi ve zarif
tasarımlarıyla Charles Rene Mackintosh'da Art Nouvea'dan etkilenmiş ustalardandır.
İngilteredeki Arts and Crafts ile Avrupadaki Belçika merkezli Art Nouveau'nun arasında
bir geçiştir. Mackintosh ile Arts and Crafts'ın fikirleri daha kuvvetli biçimde Avrupaya
atlamış ve Avrupa'da yeni bir sanatın doğmasına yol açmıştır. Mackintosh'u farklı kılan;
Mackintosh'un getirdiği yeni, sade ve her hangi bir kaplama malzemesiyle kaplanmamış,
strüktürel yapıyı dışa vuran cepheler ve bu yeni cephelere uygun iç mekan, mobilya ve
aydınlatma elemanları tasarımıdır. Yapılardaki sorunları çözümlemek bakımından etkili
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olan bu akım, William Morris'ten daha etkili düşünceler üretmiş ve bu üretimler; 20.
yüzyıldaki tasarımda modern hareketin düşünce alt yapısında etkili olmuştur.

İskoçya'da Glasgow Okulu, mimar ve tasarımcı Charles Rennie Mackintosh önderliğinde
küçük ama iyi bilinen bir gruptu. Bu okul, Sanatlar ve El Sanatları Hareketi'nin işlevciliği
ile Art Nouveau'nun dekoratif canlılığını bir araya getiren eserler üretiyordu. Bu eserler
geometrik bir formatı organik form üzerine dayanan kıvrımlı çizgisel örüntülerle
kaynaştırıyordu.

En önemli çalışması; dikdörtgen yapısı sert, belirgin ve sade olan Glasgow Sanat
Okulu'dur. (Bknz: Şekil 2.10) Glasgow Sanat Okulun 1907-1909 yılları arasında
Mackintosh tarafından yapılan kütüphanesinde tüm içmekan ve mobilyalarda tek tek
tasarlanmış bir uyum ve ritm içindedir. Burada da dik açılar ve düz çizgiler hakimdir.

Şekil 2.1 O: Charles Rennie Mackintosh, Glasgow Sanat Okul
(http://www.gsa.ac.uk)
Glasgow sanat okulunun kütüphanesi, ana giriş kapısı, kapı kolları, kütüphane ve ana giriş
salonundaki sandalyeler aslında Henry Van de Velde'nin ergonomik tasarımını yansıtan
düşüncesinin bir diğer örnekleridir. (Bknz: Şekil 2.11)
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Şekil 2.11: Charles Rennie Mackintosh, Glasgow Sanat Okul Kütüphanesi
(http:/jwww.gsa.ac.uk)

Charles Rennie Mackintosh'un tasarımlarında ve binalarında, kendi tarzını yansıtan dik
açılar ve düz geometrik formların sert yapı biçimleri olarakda ifade edebiliriz, doğadan
esinlendiği çiçek motiflerinin (Bknz: Şekil 2.12) narin çizgilerle bir arada kullanması
olarak görebiliriz. Mackintosh'un tasarımlarının kendisinden sonra gelenlere ilham veren
ve; tasarımları modem mimarlığın temellerini de bir anlamda oluşturmuştur denebilir. Arts
and Crafts ve Art Nouvea arasında kaldığı döneme göre süslemeden ve organik formlardan
kaçınan daha düz hatlı ama içmekanın (içmimarinin) bütünlüğüne önem verdiğini
görmekteyiz. (Bknz: Şekil 2.13 ve Şekil 2.14)
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Şekil 2.12: Charles Rennie Mackintosh, Sert ve Narin Motifleri
(http://www.crmackintosh.net)
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Şekil 2.13: Charles Rennie Mackintosh, Mobilya Tasarımları
(Coles, 2007)
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Şekil 2.14: Charles Rennie Mackintosh, Mobilya Tasarımları
(Coles, 2007)
Makineleşmeye olan tepkilere rağmen, bazı sanatçılar ise makine gücünü kabullenerek,
endüstrinin geri adım atmayacağını o halde endüstriye uygun ürünler tasarlanması
erektiği fikrini ortaya attılar.

"Makineler için "Onların çelikten kolları güzelliği yaratacak ta ki güzellik onları
yönlendirmeye başlayana kadar. "diyen Van De Velde endüstriye olan inancını gösteren
ıasarımcılardandı. '' (Biçer, 2006).

Van de Yelde 1893 ve 1900 yılları arasında verdiği konferanslarda, düşüncelerini söyle
ifade etmiştir; ''Kusursuz yapı anlamında eğlence, tatmin, koruma gibi özelliklerin
yanında makineleşme yeni güzellik anlayışının başarılı olmasında uyarıcı etki yapmıştır "
demiştir. (Biçer, 2006).

Art Nouveau'nun önde gelen isimlerinden biri olan Vande Yelde mobilya tasarımlarında;
trüktürden var olan süsleme fikrini ortaya çıkarmıştır.
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Kıvnmlı hatlara sahip en bilinen ve sembol haline gelen çalışma masası tasarımı (189899) (Bknz: Şekil 2.15), ergonomik olarak çalışan kişinin kolunu uzattığında herşeyin
uzanabileceği kol mesafesinde olduğu ideal bir tasarım olmuştur. Daha sonraları bu
tasarımdan türeyen başka çalışmalar görülmektedir.

Şekil 2.15: Van de Yelde Çalışma Masası 1898-99
(Coles, 2007)

Art Nouveau'nun biçimsel özelliklerinden çok, kavramsal yönlerinden yararlan pek çok
tasarımcı, bu akımı aşarak daha ileri çözümlere varmışlardır. Bu akımın en önde gelen
isimlerinden biri Brüksel'de Victor Horta'dır. Victor Horta'mn

Solvey Evi (Bknz: Şekil 3)

Art Nouveau'nun önemli eserleri arasına girer. Kimyager Ernest Solvay için tasarladığı
evde, Horta hiçbir masraftan kaçınmamıştır, evin tüm elemanları, mobilyalar, balılar,
aydınlatmalar ve hatta kapı ziline kadar baştan aşağı tamamen bir tasarım olan evde;
içmekanın önemi vurgulanmıştır. Victor Horta bu evde dönemin pahalı malzemelerini
cömertçe kullanmıştır, bronz, onyx ve tropik ahşap çeşitleri vitraylı salon ve merdiven
korkuluğu da (Bknz: Şekil 3.1) tamamen Art Nouveau'nun biçimsel özelliklerini
taşımaktadır.
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Şekil 3: Victor Horta Solvey Evi Vitraylı Salondan bir Görüntü
(Coles, 2007)

Şekil 3 .1: Victor Horta Solvey Evi Merdiven Korkuluğu
(Coles, 2007)
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Art Nouveau'nun yeni sanat olarak adlandırılmasının sebebi bu yaklaşımın resimde,
mimaride ve mobilya tasarımında (Bknz: Şekil 3.2) olduğu kadar döşemeden, korkuluğa,
tavana, tekstile, heykelden, cam ve seramik objelere (Bknz: Şekil 3.3) ve hatta mücevhere
(Bknz: Şekil 3.4) kadar bir bütünlük oluşturan uyum içindeki formlar dizgisidir. Demir ve
erforge kullanımının yamsıra, vitray olarak camın kullanımıyla, ışık ve aydınlatma
alanında da Art Nouveau karakteristik ve çok fonksiyonel çözümler getirecekti. Art
_ ıouveau akımı, bir sanatçının mimariden mobilya tasarımına kadar, her şeyle ilgilenmesi
..•erektiği tezini savunarak, sanatı, gündelik hayatın bir parçası haline getirmekti. Obje
tasarımının özellikle artış gösterdiğini Art Nouveau ile görmekteyiz. Farklı objeların
malzemelerin farklı kullanılmasıyla bu döneme ait çok farklı yelpazede ürün
ulunmaktadır.

Şekil 3.2: Art Nouveau'ya Ait Mobilya Örneği
(Coles, 2007)
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Şekil 3.3: Art Nouveau'ya Ait Eser
(www.pinterest.com)

Şekil 3.4: Art Nouveau'ya Ait Mücevher
(www.pinterest.com)
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Arts and Crafts'ın başlattığı ve Art Nouveau'nun devam ettirdiği tasarım amacı sadece
doğadan aldığı esinlenmeler sayesinde doğayı tasarımın içine getirip, süslemelerle yapıya
dinamiklik katmak değildir. Doğayı tasarımlarında uygulamak gibi bir çözümle; insanın
doğadan kopmasına imkan sağlayan yaklaşımlar daha sonralarda, kendilerini büyük
mimarların doğayı da düşünüp, tasarımları içinde var etmelerini sağlamış belki de bu
esinlenmeleri daha organik formlara dayandırmıştır. Belkide günümüz 20. ve 21.
yüzyılında en göz önünde bulunan kavramlarından Organik mimarlığın temelinde yatan
düşüncelere sebep olmuşlardır ...

İçinde süslemelerinde bol miktarda yer aldığı Art Nouvea sadece estetik değil, aynı
zamanda biçimsel nitelikler taşıyan bir yaklaşım olmasına karşın, kavramsal boyutunu
işleyerek bu biçimi aşan ve daha ilerilere götüren öncü mimarları da etkilemiştir. Art
• Iouvea'yu aşan ve geliştiren malzeme, form ve yapıyı daha dinamik kılan ünlü
mimarlardan biride Antonio Gaudi olmuştur.

Gaudi'nin ilk çalışmaları gotik ve geleneksel İspanyol mimarisinin izlerini taşıyordu,
ancak kısa zaman içinde kendi heykelsi biçimlerini ortaya çıkardı. Gaudi'nin Art
ouvea'ya katkısı Art Nouvea'nun düzlemselliğini ortadan kaldrımasıdır. Çalışmalarında
üç boyutluluk vardır, sadece bir sefer yapılmış gerçeküstü; tasarımı yapımı her türlü ifade
yönteminde tamamen kendisine özgü taklit edilemez bir üslupla işlemiştir. Tüm hayatı
boyunca, doğaya hayranlığını eserlerinde; doğanın açılarını ve şekillerini kendi
tasarımlarına uyarlar, geometrik biçimlere bağlı kalmadan, parabolik kemerli yapıyı ve
hiberboloit biçimleri, doğanın organik formlarıyla harmanlayıp yer çekimine meydan
okuyan eserler üretmiştir.

Gaudi'nin sadece dış cephesilerinden (Bknz: Şekil 3.5) ve iç tasarımları (Bknz: Şekil 3.6)
kıvrımlı dış hatları, kullanılan farklı dokular, malzemelerin kullanılışı ve parlak renkleriyle
önünden geçenlerin dikkatini çeken, parabolik şekilli çatıları ve bacalarıyla simgesel bir
yapılar olmuştur.
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Şekil 3.5: Antonio Gaudi Casa Bottle (Casa Botllo) Dış Cephesi
(www.wikimedia.org)

Şekil 3.6: Antonio Gaudi Casa Bottle (Casa Botllo) Yemek Odası
(www.gaudidesigner.com)
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Bu noktada var olan problem ergonomiye göre tasarlanmış bu yeni biçimleri; seri üretim
ve standart forma sokmak. Bu bağlamda ortaya çıkan De Stijl; standartlaşma konusunda
araştırmalar yapıyor. Bütün bu zengin çeşitli süsleri/motifleri üretim kolaylığı ve ucuzluğu
bakımından yeniden oluşturuyor.

Yüzyıl ilerledikçe tasarımcılar el sanatları estetiğiyle daha az ilgilenmeye ve bunun yerine
makinenin estetiğini yeğlemeye başladılar. 1917' de bir grup Hollandalı ressam, mimar,
tasarımcı ve filozof De Stijl denen bir kolektif oluşturdular. Mimarı ve tasarımda doğal
biçimden uzaklaşan De Stijl grubu yeni bir makine estetiğini ifade etmek üzere yeni bir
görsel dil bulmaya giriştiler. Bunun için sınırlı sayıda renkler ve geometrik şekiller
kullandılar.

De Stijl grubunun temelini oluşturan sanatsal felsefe Neoplastisizme dayanır. Temel
formlar ve temel renkler ile başladığı çalışmalarıyla bir basitlik elde etmek yolunda tüm
öğeleri, dik açılarla kesişen doğru çizgilerle ve sınırlandırılmış düz yüzeylere indirgeyerek
düzenlemeler kurgulamışlardır.

''De Stijl hareketinin temel kavramları; soyutlama, evrenselleşme, dinamizm,
hakikat, belirlilik, açıklık, basitlik, objektiflik gibi kavramlardır. Piet Mondrian, "Formda
ve malzemede soyutlama ile güzele ve evrensele varılacağı" düşüncesi ile bu dönem
mimarisinin yönlendirici.felsefesini oluşturmuştur. '' (Özer, 1986,· aktaran Nergiz, 2005).

''Geçmişle tüm bağlarını koparıp, tarihsel üslupların etkisinde kalmadan yaratma
eylemine giden ilk akım De Stijl'dir. Theo Van Doesburg'un 1924 yılında "Bir plastik
mimariye doğru'' adıyla yayınladığı manifesto, Modern Mimarlığın temel ilkelerinin çok
önemli bir bölümünü anlatmaktadır. Bu söylem, esasta ''Klasik Mimarlığın" ilkelerine
karşı çıkmakta ve formun belirleyicisi olarak yeni önerilerde bulunur ki bunun sonucunda
Modern Mimarlığın estetik normları da belirlenir. '' (Nergiz, 2005).
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"Bu manifesto yorumlandığında De Stijl'in çok daha geniş ve derin olarak, öze
. ·önelik teorilerden oluştuğu görülür ki, bunlar da Modern Mimari'dekimekan kavramına
emel oluştururlar. '' (Kortan, 2000; aktaran Nergiz, 2005).

De Stijl akımının kuramcısı ve asıl kurucusu Peter Cornelis Mondrian (kısaca Piet
Mondrian I 872-I 944), yaptığı kırmızı, sarı ve mavi ile yaptığı farklı kompozisyon
resimlerle (Bknz: Şekil 4 ve Şekil 4.1) kuramını uygulamaya aktarmıştır.

Şekil 4: Pict Mondrian, Kırmızı, Sarı Ve Mavi Kompozisyonları
(www.abcgallery.com)
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Şekil 4.1: Piet Mondrian, Kırmızı, San Ve Mavi Kompozisyonları
(www.abcgallery.com)

Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) tarafından tasarlanan Kırmızı Mavi Sandalye (Red
Blue Chair), De Stijl'in tohumları atılırken tasarlanmış olmasına karşın, Mondrian'ın

.

tablolarının üç boyut kazanmış başarılı bir örneği ve aynı zamanda De Stijl akımın en
bilinen tasarımı arasında anılır.

Kırmızı Mavi Sandalye (Bknz: Şekil 4.2) seri üretim olarak düşünüldüğü için, tornadan
çıkmış basit parçalardan oluşan sandalye, çoğunluğun rahatça alabileceği güzel bir
tasanın/yaratmanın olanaklı olduğunu göstermek için üretilmişti.
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andalye iki ahşap tabla (oturma ve sırt dayama için) ve 15 yatayda ve dikeyde farklı
yutlardan olan ahşaptan oluşmuştur. Kolaylıkla bir araya getirileceği düşünülen parçalar
sadece vida yardımıyla sabitlenmiştir.

Şekil 4.2: Rietveld, Kırmızı Mavi Sandalye
(Coles, 2007)

The Rietveld Schröder evi (Bknz: Şekil 4.3) Hollanda'lı mimar Gerrit Rietveld tarafından
Schröder çifti ve üç çocuğu için 1924 yılında inşa edilmiş. De Stijl'in mimarlık örnekleri
arasında en bilinen ve belki de en doğru the stil yapısı olarak vurgulanmakta. Önceki
yapılara göre tüm mimarisinde iç ve dış tasarımında köklü bir kırılım meydana getirir.
Utrecht'e teras evlerinin sonuna yerleştirilen iki katlı ev komşu binalarla bir ilişki kurmaya
çalışmamaktadır. (Bknz: Şekil 4.4)

"Yapı, elemanter, ekonomik ve işlevsel özellikler içerirken, biçimsel olarak anıtsal
olmayan, dinamik ve parçalanmış bir bütün izlenimi vermektedir; renk yapıda dekoratif
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olarak kullanılmamıştır.

Paneller farklı renklere boyanarak, kendi başlarına belirli hale

etmeleri sağlanmaktadır. Yapı, dönüştürülebilir bir plana sahiptir. '' (Gürer, 199 5;
aktaran Nergiz, 2005).

İçerde sabit oda yığınları yoktur ama dinamik, değişebilir açık alanlar bulunmaktadır.
'Bknz: Şekil 4.5) Giriş katı geleneksel olarak adlandırılabilir. Merkezi bir merdiven
etrafında mutfak ve üç oda bulunmaktadır. Üst kat yaşam alanı ise, bölünmüş bir banyo ve
tuvalet alanının dışında yangın yönetmeliklerine uymak için tavan arası şeklinde
düzenlenmiş. Rietveld aslında, üst katı olduğu gibi bırakmayı istemiş. Buna rağmen Bayan
chröder'in isteği açık ve bölünmüş alanın; her ikisinin de kullanılabilir olması yönünde
olduğu için, bu durum dönen ve kayan bölmeler ile karşılanmış.

Kayan bölmeler ile tamamen bölündüğü zaman yaşam alanı üç yatak odası, banyo ve
salonu içermektedir. Bu kapalı ve açık hali arasında muhtemel olasılıklar, kendi sunduğu
mekansal deneyimler ve tercihler geniş bir yelpazededir.

The Rietveld Schröder evi bu bağlamda oldukça önemli bir örnek teşkil etmektedir,
barındırdığı kayan bölmeler ile esnek değişebilir dönüşebilir içmekan alternatifleri
barındırmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda Mies Van Der Rohe'nin de, akışkan
mekanları aynı mantıktadır. İçmekanı hem bir bütün hemde parçalar halinde kurgulamaya

..

olanak sağlar.

Cepheler bileşenlerine bilinçli bir şekilde ayrılmış çizgilerin ve düzlemlerin kolajıdır ve
geçmişte bir sapma olarak gözükür. Rietvield'ın Mavi Kırmızı Sandalyesi gibi, her bir
eleman kendi rengine ve biçimine sahiptir; cephelerin plastikimsi keskin görünüşleri için
seçilen renkler, beyaz cepheler ve gri tonlar, siyah pencereler ve kapı kasaları ve temel
renkler içindeki doğrusal elemanlar binayı tanımlamaktadır.
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Şekil 4.3: Gerrit Rietveld The Rietveld Schröder Evi, 1924
(www.deviantart.net)

Şekil 4.4: Gerrit Rietveld The Rietveld Schröder Evi,1924
(www.wikipedia.org)
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Şekil 4.5: Gerrit Rietveld The Rietveld Schröder Evinden İçmekan
(www.archdaily.com)

De Stijl'in etkileri mimarlık alanında önemli etkiler yaratmıştır. De Stijl'in 1920'lerde Le
Corbusier'i etkilemiştir. Mondrian ve Le Corbusier'den yola çıkarak Mies Van Der Rohe
Total mekan anlayışını getirmiştir. Illinois Institute of Technology (IIT) okul binasında
total bir mekana yani; tüm binanın bir dikdörtgen prizma mekan şeklindeki ifadesine
ulaşılmıştır. Mies Van Der Rohe'nin yapmak istediği yalın dış form içerisinde, işlevsel
farklılaşmalardı. Bu amaç doğrultusunda saf, yalın, soyut, dik açılar içeren goemetrik
biçimler ile kompozisyonlar yaratmıştır; alanı mekan mekan bölmek yerine akıcı birden
fazla şekilde kullanılabilecek mekanlar dizisi yaratmıştır.

De Stijl'in etkisi bütün Avrupa'ya yayıldı. Özellikle de Rusya'daki Konstrüktivistler ve
Almanya' da Bauhaus üzerinde etkili oldu.
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''Üç boyutlu konstrüksiyonda resmi bir öğe ve bezeme unsuru olarak renk
llanımtnı reddediyoruz. Somut malzemenin resimsi bir ôğe olarak kullanılmasını
tiyoruz. "(Gabo ve Pesner; aktaran Conrads, 1991).

''Mekanın şekillendirilmesinin plastik anlatımı olarak kapalı mekansal çeperi
·eddediyoruz. Mekanın dıştan içe doğru oylumuyla değil, ancak içten dışa doğru kendi
rinliğiyle biçimlendirilebileceğini öne sürüyoruz. Mutlak mekan, eşsiz, tutarlı ve sınırsız
ir derinlikten başka nedir ki?" (Gabo ve Pesner; aktaran Conrads, 1991).

onstrüktivizrrı'in temel ilkelerini açıkladıkları manifestoda, heykeltraş kardeşler Gabo ve
Pesner 1920'de ortaya çıkardıkları bu yorumlarla; içmimarlığın daha geri plana atılmasını
ir anlamda açıklamaktadır. Yapıların iç mekanlarının çoğu zaman dış cepheyle
ğlantısız olması veya iç mekanı sadece çizgisel göstermek veya sadece mobilya ile iç
mekanda gereksşnimleri sağlamaya çalışmak, gibi hep aynı kısır döngüye sıkıştığını ifade
etmektedirler. Mekanların içten dışa doğru şekillenmesi, diğer sanat dallarını da eyleme
eçirmektedir. Mekanı tek çizgi halinden çıkarıp, statiğini kırmak, sadece bezeme süsleme
yoluyla vurgulamak yerine, istenen dinamikliğin üç boyutlu algılanmasını sağlamak,
kuvvetli bir tasarımın yön verişi, iç mekanın kapalı bir kitle anlayışından çıkarmak bu
anlamda içmimarlığın yanında yardımcı olarak tüm diğer sanat dallarından faydalanmak
söz konusu olmalıdır.

Mies Van Der Rohe modern hareketi şu sözlerle ifade etmiştir; "Şüphesiz ki mimarlık
çağın arzusunun yansımasıdır. Anlaşılmalıdır ki mimarlık kendi zamanı ile kuşatılır, ve
sadece çağının ortamı ve görevleri içinde kendini gösterir. Mimarlığımızda

geçmişin

formlarını kullanmaya çalışmak ümitsizdir. Güçlü sanatsal bir beceri bile bu girişim de
başarısız olur. Tekrar ve tekrar başarısızlığa uğrayan yetenekli mimarları görüyoruz,
çünkü onların çalışmaları çağları ile uyumlu değildir. Son analizde olağan üstü
kabiliyetlerine rağmen onlar amatördürler; şevkle yaptıkları bir farklılık

ortaya

çıkarmadığı için. İleriye gitmek ve geriye bakmak olanaklı değildir; geçmişte yaşayan
birisi ilerleyemez. Zamanımızın gerçekcilik ve işlevselllik talebi buluşturulmalıdır. Ancak
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ndan sonra binalarımız zamanımızın potansiyel büyüklüğünü (fade edecektir; ve ancak
ir aptal büyüklük yoktur diyebilir. '' (Mies Van Der Rohe, aktaran; Togay, 2002).

"İhıiyaçlarımızın artan karmaşıklığı esnekliği gerektirmektedir, bu amaçla çerçeve
onstrüsiyon en uygun sistemdir. Yapı yöntemlerini gerçekleştirmeyi olanaklı kılar ve iç
ekanz özgürce bôlebilmeyi sağlar. Eğer mutfak ve banyolara tesisat çekirdekleri gibi
akarsek, geriye kalan tüm mekanları hareketli duvarlar aracılığı ile bolumlendirebiliriz,
nanıyorum ki bu tüm normal gereksinimleri tatmin edecektir. Mimarlığın en basit
orınunda bile tümüyle işlevsel düşünceler hakimdir, fakat değerin tüm kademelerine doğru
. 'iikselıilebilir. '' (Mies Van Der Rohe, aktaran; Togay, 2002).

Endüstrileşme ile gelen yeni malzemelerin binaların yapımında öncelikle demir ve çeliğin
cullanımı, mühendislik bilgilerine duyulan ihtiyacı daha da arttırdı. Hatta mühendisler,
mimarlığın yanı sıra ilk başlarda fabrikalarda ürün tasarım yapmaya başladılar.
Tasarımcılar da dekoratif sanatlarla değil, daha çok içmekan biçimlenişlerine

ve

ndüstriyel tasarımlarla ilgilendiler.

''20. yüzyılın başında iç mekan düzenlemesi önem kazanmaya başlamıştır. J 9.
. üzyılın gelenekçi uygulamalarından arındırılmış, yenilikçi kavramların egemen olduğu
. ak/aşımlar ile insanlar yaşadıkları mekanlar ile dahafazla ilgilenmeye başlamışlardır.
Bu ilgi zamanla belirli bir düşünce yapısına dönüşerek yaşanan mekanların daha konforlu
·e insana zevk veren bir kavram biçimine dönüşmesine yol açmıştır. '' (Seçer, 2006).

Zaman içinde mimarlar, tasarımcılar ve düşünürler kullanım amaçları ve estetiği, bir
asanmın yaşanılan zamanda ihtiyaçları karşılayacak şeklini sorgulamış,
Bu sadece mimari bir tasarımla sınırlı kalamamış,

yaşam standartlarımrı değişmesi sanatın

ve zanaattın daha farklı kollara ayrışması gerekliliklerini
kalışında,

sadece mobilya ile smırılandırılmış

yanıt aramışlardır.

getirmiş. Mimarinin yanlız

fazlaca süslü ve fonksiyon dışı kalan aynı

zarnnada ergonomiden yoksun yaşam alanları, yaşamın artan vurgusuyla içmimarlık
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vramını ortaya çıkarmıştır. Çağdaş tasarımın başlangıcı kabul edilen endüstriyel
vrimin/makine çağının ilk yıllarından ihtibaren tasarımcı, düşünür ve sanatçılar kimi
an bu yeni dünya düzenine baş kaldırıp aksi eylemlerde
üzene

bulunsa da; kimi bu yeni

kucak açmış ve onu yaşamlara adapte etme çabalan göstermiştir.

Endüstri Devriminin hayata adım atması, mimarların güzellik, sanat ve estetik kaygıları
adan kaldırmış bu ilkeler olmadan tasarımın var olması

korkularını

r ne kadar Endüstri Devrimin ilk yapıtları oldukça güzel görünseler
rşeyi mekanikleştirmek

adikal değişikliklerin

adına mimariyi de mekanikleştireceği

ortaya çıkarmıştır.
de, ilerleyen yıllarda

sanılmıştır.

her alanda yaşanmaya başlanması ile beraber, iş yaşamındaki en

ônemli değişimin meslek alanlarındaki

uzmanlaşmalar olarak adlandırılabilir.

Toplumların

_ ni gereksimi erini daha uygun koşullarla karşılayan yeni meslek gruplarının ortaya çıkışı
u konudaki farklı görüşleri meydana getirdi. İçmekan uygulamalarının
larıması, uygulamalarındaki

yapılmaya

kapsam ve yöntemlerine göre, iki farklı anlayış

oğunnuştu.

"Genel bir yaklaşımla, biri nasıl işlediğini, diğeri nasıl görüldüğü ile ilgilenmiştir.
Bunlardan ilki; yüzyıllardır yapılan ve artık gelenekselleştiği

düşünülen, sadece iki boyutlu

. üzey süslemeleri, renk, doku, aksesuar gibi ôğelerin uygulamalarına odaklanan ve
ekoratif yaklaşımlı bir yapılaşmadır. Mekan içindeki donatı ôğelerinin renk ve kumaş
eçimi, yer malzemesi ve duvar rengi seçimi ile süslemeyi ön plana çıkaran ve tutucu
olarak nitelenen bu yapılaşma gelenekçiler adım almıştır. İkinci grup ise; yeniliği, farklıyı,
geleceği, araştırmayı ve kısacası buluşları öne çıkartan radikal yapılaşmayı gösteren
_ ·enilikçilerdir.

Yenilikçiler ile gelenekçiler arasındaki bu farklılık ve zıtlık, daha 20.

Yüzyılın başlarında iç mekan düzenlemeleriyle

ilgili uygulamalara damgasını vurarak,

içmimarlık mesleğinin ikifarklı uygulamsının doğmasına neden olmuştur." (Kaptan, 1999,·
aktaran Kaptan, 2003).
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u bağlamda bakıldığında içmimarlık için gelenekçilerin

en önde gelen temsilcisi,

Elsie de

'olfe'tur (Bknz: Şekil 5). Elsie de Wolfe, Amerika'da içmekan tasarımında profesyonel
lamda ilk çalışan kişi olmuştur. Bu döneme kadar bu konularda çalışmalar, ancak
mekan düzenlemesiyle

uğraşan heykeltıraş, mimar ve diğer sanatlarla uğraşan sanatçı ve

talar tarafından olmuştur.

· 'Elsie de Wolfe 'dan önce profesyonel anlamda bağımsız çalışan, uzmanlık alanı
kan olan, içmekan tasarımcısı bulunmamaktadır. '' (Tate, Smith 1986; aktaran Kaptan,
- .03).

· nilikçilerin en önce gelen temsilcisi

ise, Modern mimarlığın kült isimlerinden

lyod Wright'tır. Elsie de Wolfe ile aynı dönemde yaptığı çalışmalarında,

Frank

mimarisi kadar

mekandaki sorunları ele alan ve bu konuya yoğunlaşarak yenilikler yaratan Frank Llyod
'right, Modernizmin etkilediği

içmekan düzenlemelerinin

kuramsal alt yapısını

luşmasına olanak sağlamıştır.

'İçerideki mekan, yapının gerçeği haline gelmiştir. " (Pfeiffer J 991, aktaran Kaptan,
-003) sözü ile Frank Llyod Wright'ın yapılarında, içmekanın bir yapının en önemli parçası
lduğunu savunmuştur. Uygulamalrında bu sözün arkasında durarak, iç mekanın
içimlerıişlerine

göre tasarımlar yapmıştır.
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Şekil 5: Elsie de Wolfe (1865-1950)
(www.wikipedia.org)

Elsie de Wolfe (1865-1950),

yaklaşık 1913'1erde

Amerika'da iç dekorasyonla ilgilenmiştir.

alışmaları günümüzde içrnimarlık disiplinin anlaşılmasında ve yeni bir meslek olarak
rataya çıkmasında büyük rol oynamıştır.

1913'de çıkardığı "The House In Good Taste"

zevk ile oluşan ev) adlı kitabı ile bayanlara kitab etme çabasındadır.

Elsie de Wolfe'un

savunduğu düşüncesi: Erkekler ebedi olarak evde misafirler ama bir bayan o evin sahibidir,
ve ev sahibinin kişiliği ile kendini ifade etmelidir.

Aktris olarak başladığı meslek hayatına, savunduğu görüşleri ve moda ve kumaştan
anlaması, onu kendi çabalarıyla New York sosyetesinin içinde yer almasına yol açtı. İlk
alışmalarında Viktorian tarzı karanlık içmekan düzenlemelerine aydınlık (ışık) ferahlık
(havadarlık) ve rahatlık getirmek olarak tanımlandı.
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. yüzyılın içinde sosyetede, içmimarlığa ve iç dekorasyona olan ilgi başlamıştır.
önemin zenginlerinden ünlü Kelloggs Cornflakes'lerin

sahibi Dr John Harvey

lloggs'un sağlıklı yaşam adı altında çıkardığı reform yazılarında; bunun moda dışı ve
ğlıksız evlerde oluşamayacağını yazması büyük bir hareketin başlangıcı olmuştur.

Şekil 5.1: Elsie de Wolfe'un Çalışması, Trellis Odası, Colony Club, New York
(http://media.tumblr.com/tumblr_l

1 wmzgQppl 1 qzazti.jpg)

Elsie de Wolfe'un içmekanları yenileştirmek adına, içmekan tasarımlarındaki

dokunuşu;

vleri bulundukları Viktoriyan tarzdan çıkarmak olmuştur. Bu kapsamda gaz lambalarını,
üsleme amacı ile kullanılan tabakları, yağlı boyalan ve Rococo tarzındaki aynaları ve
.armaşık bir görünüme yol açan farklı oryantal halıları kaldırmak olmuş. Mekanın yeniden
tasarımından sonra zarif çerçeveli ve daha sade aynaların

yanları apliklerle aydınlatılmış;

zeminde tek renkten oluşan halıya yer verilmiş olup daha az karmaşık desenli tablolar
eçilmiş son olarakda mobilyalar

daha zarif ve tekrar boyanmış olarak yeni lenmişler.

(Bknz: Şekil 5.1) Evin genel havası açık renklerinde varlığı ile daha aydınlık bir görünüme
büründürülmüştür,
uygulanmıştır.

salonda yapılan bu değişikler

(Bknz: Şekil 5.2)

aynı oranda evin diğer bölümleri içinde
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Alanında giderek ünlenmesi Elsie de Wolfe'un Amerikada içmimarlığın
_ apma olanağı sağlamıştır.

öncülüğünü

İlerleyen zamanlarda Avrupa'ya gittiği seyahatlarde

tikacılardan edindiği mobilya ve döşeme kumaşlarıyla

tarz olarak edindiği eski Fransız

görünümü devam ettirdi.

Şekil 5.2: Elsie de Wolfe'un Çalışması,

Vila Trianon'daki

(http://2.bp.blogspot.com)

Aynalı Duvar.
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BÖLÜM 4: ENDÜSTRİ KENTİNDE YENİ DÜZEN,YENİ DÜZENİN
TASARIM İLKELERİ BAUHAUS VE BAUHAUS'UN AYRINTILI
CELENMESİ

4. Endüstri Kentinde Yeni Düzen:

"Almanya'dakiendüstrileşme süreci ise diğer ülkelerden daha geç başlamasına
rağmen 1871 'den sonra büyük bir hız kazanmıştır. Bu ivmenin doğal bir sonucu olarak,
1896-1903 yılları arasında Londra'da ataşe olarak bulunan Hermann Muthesius
öncülüğünde mimarlar, yazarlar, sanatçılar, tasarımcılar ve iş adamları bir araya gelerek
el işini çoğaltmak ve Alman ekonomisini kalkındırmak amacıyla 1907 yılında "Deutscher
Werkbund" yani Alman Zanaatçı/ar Birliğini kurmuşlardır." (Gideoan, 1954; aktaran
Baktır, 2006).

Şekil 6: Deutscher Werkbund Posteri
(www.wikipedia.org)
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Endüstri alanındaki sorunların giderek önem kazanmasıyla birlikte, Alman Zanaatçılar
Birliği ( Bknz: Şekil 6) bu sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Alman Zanaatçılar
Birliğini bir araya getiren entellektüel çevrenin, endüstrileşmenin getirdiği değişimlere
olumlu yön vermeyi deneyen, ilerici ve yapıcı bir tutumu vardır.

Alınan Zanaatçılar Birliği'nin bir üyesi ve o yıllarda Peter Behrens'in bürosunda çalışan
mimar Walter Gropius'da standartlaşmaya gidilmesini, böylece daha ekonomik ve daha
kaliteli ürünlerin ortaya konmasının yanı sıra, konut açığının da kolayca çözülebileceğini
düşünmüştür.

''Gropius sonraları Zanaatçılar Birliğinin öncülerden biri olmuştur. Behrens'in
kirleri doğrultusunda endüstriyel yapıyı mimarlığın en çağdaşformu olarak ele alan
mimar, 1911'de ortağı AdolfMeyer ile birlikte sonradan endüstriyel mimarlık için bir ikon
olan, Fagus Werkfabrika binasını tasarlamıştır." (Bknz: Şekil 6.1) (Mutlu, 2001; aktaran
Baktır, 2006).

Şekil 6.1: Walter Gropius Ve Adolf Meyer, Tasarımı Fagus Werk Fabrika Binası
(www.wikipedia.org)

ueRt>..R'l

''Dolayısıyla Gropius, Bauhaus'u oluştururken öncülerinin çabalarından
war/anmıştır. Genç mimar bu tasarım okulunu kurmakla, sanat okulu kavramında bir

eform gerçekleştirmekle kalmamış aynı zamanda genç kuşağın yeniden yapılanma
·· üncelerini de açığa çıkarmıştır. Böylece savaş sonrasında sanatçı, sanat ve makineyi
zlaştırmaya çalışırken, gençlik de ilk kez kendi hakları olan bir topluluk olarak
algılanmıştır. Tüm bu reformist hareketler daha sonra ortaya çıkacak olan Bauhaus'a
ortam hazırlamıştır. '' (Yaylalı, 2000; aktaran Baktır, 2006).

Tasarım söylemi ve öğretimi alanında gerçek bir devrim yapan ve 19. yüzyıldan beri
tartışılan endüstri-tasarım ilişkisi hakkında etkisi bugüne dek silinmemiş, katkılarda
ulunan, iç mimarlığı ve mimarlığı halen bugün bile etkileyen Bauhaus akımıdır.

''Sanat tarihçilerinin üsluplar dönemi olarak adlandırdığı bu doğal dil çağının
kapanmasıyla 19. yüzyılın büyük karmaşalar dönemi de başlayacaktır. Bir yandan dil
ortadan kalkmış, bir yandan da yeni kurmaca diller ortaya çıkmamıştır. Tek yol kalır
geriye: Dilin tarihine göndermeler yapmak. Ve Neo '!ar dönemi başlar." (Walter Gropius
ve Bauhaus,· Köksal, 2002).

Ev aletleri ve eşyaların akılcı bir biçimde birbirleriyle ilişkili olmasını savunmaktadır.
Bauhaus. Biçimsel, teknik ve ekonomik alanlarda sistematik uygulamalı ve kurumsal
araştırma yoluyla- bir nesnenin tasarımını, onun doğal işlevleri ve ilişkilerinden türetmek
istemektedir.

esnelerin, romantik bir cila ve savurgan bir anlamsızlık taşımadan, bugün kü yasalara
dayalı olarak Organik Tasarımı; herkesin kolaylıkla erişebileceği karakteristik ana biçim ve
renklerle sınırlı kalınması; çeşitlilik ve sadelik; mekan, malzeme, zaman ve paranın
ekonomik kullanımı demektir. Hergün kullanılan pratik eşyalar için standart tiplerin
yaratılması toplumsal bir gereksinimdir.

Genelde, yaşamın gerekleri insanların çoğunluğu için aynıdır. Konut ve donatımları toplu
tüketim malları olup, bunların tasarımı tutkudan çok akıl işidir. Standartlaşmış ürünler
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üretebilen makine buhar ve elektirik gibi mekanik yardımlarla bireyin günlük
ereksinimleri karşılamak için bedensel çalışmadan kurtaran etkin bir araçtır ve ona elle
üretilenden daha ucuz ve daha iyi, toplu ürertilen eşyalar sağlayabilir. Standartlaşmanın
kişiyi seçim yapmaya zorlama tehlikesi yoktur. Çünkü doğal rekabet nedeniyle, her
nesnenin her zaman çok sayıda değişik tipi olacaktır, kişi bunların arasından kendine
uygun olanı seçebilir.

Gropius, tıpkı Ortaçağ katedral şantiyelerinde lonca örgütlenmeleri çerçevesinde
tasarımsal-sanatsal pratikler arasında gerçekleşen işbirliği gibi bir ortak zemini modern
dünyada gündeme getirmeyi öngörür. Bu bağlamda Bauhaus atelyelerinin ürünleri sadece
birer öğrenci çalışması olmaktan uzaktır. Disiplinler arası bariyerleri yıkmaya yönelik
manifester denemelerdir bunlar.

Tüm görsel sanatların en büyük amacı yapı bütünüdür! Yapıları süslemek bir zamanlar
güzel sanatların en soylu işleviydi; bunlar anıtsal mimarlığın zorunlu öğeleri sayılıyordu.
Sanatların birbirinden ayrılmış durumlarını; ancak tüm sanatçıların bilinçli ortak çabasıyla
bu durumdan kurtarabileceğine inanılması. Mimarlar, ressamlar ve heykeltıraşlar bir
yapının bileşik niteliğini hem bir bütün olarak, hem de ayrı ayrı parçalarıyla yeniden
tanımalı ve kavramaya çalışmalıdır. Yapıtları ancak o zaman "salon sanatı" iken
yitirdikleri mimari ruhu yeniden kazanacaktı.

1920'lerde Almanya'da modern tasarımın merkezi haline gelen enstitüde, Ortaçağ
loncalarında olduğu gibi mutlu bir çalışan sınıf yaratmayı hedefleyen

Walter Gropius

tarafından tasarlana; kuruluş bildirisi ve ayrıntılı bir program dört sayfalık bir broşür
halinde yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. Yayınladığı manifestoda zanaat ve sanat
arasında kurulacak birlik, bütünlük ve işbirliği için çağrı yapmıştır:

''Tüm görsel sanatların, en büyük amacı yapı bütünüdür! Yapıları süslemek bir
zamanlar güzel sanatların en soylu işleviydi; bunlar anıtsal mimarlığın zorunlu oğeleri
sayılıyordu. Bugün sanatlar birbirinden ayrılmış durumda; ancak tüm sanatçıların bilinçli
ortak çabasıyla bu durumdan kurtarılabilir. Mimarlar, ressamlar ve heykeltıraşlar bir
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yapının bileşik niteliğini hem bir bütün olarak, hem de ayrı ayrı parçalarıyla yeniden

'anımalı ve kavramaya çalışmalıdır. Yapıları ancak o zaman 'salon sanatı' iken yitirdikleri
arkitektonik ruhu yeniden kazanacaktır.

Eski sanat okulları bu birliği yaratamadı; sanat öğretilemeyeceğine göre, nasıl
yapabilirlerdi ki. Bunlar yeniden işlik/erle birleşmeli. Desen yaratıcısı ile uygulamalı
sanatçının sadece çizim ve resimden oluşan dünyası, yeniden inşa eden bir dünya haline
gelmeli. Sanatsal yaratıcılıktan zevk alan genç insanlar çalışma yaşamlarına yine bir
meslek öğrenerek başlarsa, üretken olmayan 'sanatçı' da artık yetersiz sanat etkinliği
yerine becerisini zamanlara aktararak bu alanda kusursuzluğa ulaşabilir .

.Mimarlar, heykeltıraşlar, ressamlar, hep birlikte zanaat/ara geri dönmeliyiz! Çünkü sanat
bir 'meslek' değildir. Sanatçı ve zanaatçı arasında önemli bir ayrım yoktur. Sanatçı
yüceltilmiş bir zanaatçıdır. İstencinin bilincini aşan o ender esinlenme anlarında, ilahi bir
güç, yaptıklarının sanata dönüşmesine neden olabilir. Öte yandan, her sanatçının bir
zanaatta becerisinin olması zorunludur. Yaratıcı hayal gücünün temel kaynağı burada
yatar. O halde, zanaatçı ve sanatçı arasında kibir engelleri yükselten sınıf ayrımının
olmadığı yeni bir zanaatçı loncası kuralım! Mimarlık, heykel ve resmi tek bir bütün olarak
kucaklayacak ve bir gün, bir milyon işçinin ellerinde yeni bir inancın kristal simgesi gibi
göğe doğru uzanacak olan, geleceğin yeni yapısını hep birlikte arzulayalım, kavrayalım ve

yaratalım." (Walter Gropius; aktaran Baktır, 2006).

Bauhaus müfredatının idealleri, programı açıklayan bir manifestonun kapağında tasvir
edildi. Gravürde tasvir edilen şey stilize edilmiş bir ortaçağ katedrali. (Bknz: Şekil 6.2)
Amerikalı sanatçı, Lyonel Feininger tarafından tasarlanan bu posterde Katedralin ve onu
inşa eden birlik, okulun birleştirilmiş yaratıcı toplum idealini sembolize ediyor.
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Şekil 6.2: Bauhaus Manifestosunun Yayım Ve Onun Görseli
(Fiedler, 2000)

Walter Gropius'un manifestosundan da anlaşılacağı üzere; Bauhaus gibi bir tasarım okulu
kurmaktaki en büyük amaç sanatçı ve zanaatçı arasındaki ayırımı ortadan kaldırmaktı.
Bauhaus Okulu açık kaldığı süre içinde, toplum için faydalı ve yaratıcı tasarımcılar
yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bauhaus'da; sosyal konuttan, en basit günlük araç-gereçleri
kapsayan bir tasarım ve sanat anlayışı oluşturmuştur. Endüstri Devriminin geliştirdiği
Makine/Makineleşme

Çağı ve onun karşıtı modernleşmeyi

ve makine ürününü reddeden

görüşlerin yerine, teknolojiyi değişen dünyanın bir sonucu olarak gören okul; her şeyin
tasarlanabilir olduğunu ısrarla savunmuştur. Bauhaus'un tasarımının yenilikçi anlayışı,
endüstriyel ürün potansiyeliyle doğru orantılıdır. Çok kısa ömürlü olmasına karşın
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Bauhaus okulu, günümüzde kullanılmaya devam eden pek çok ürünün prototiplerini
oluşturmuştur.

4. 1. Yeni Düzenin Tasarım İlkeleri Bauhaus:

I 919'da Walter Gropius'un Weimar'daki iki sanat okulunu birleştirerek idaresini ele
alması ile kurulan Staatliches Bauhaus in Weimar'ın başarısı, I 9. yüzyıl ortalarından beri
hissettiği bir rahatsızlığa cevap arayışında yatıyordu. Makine üretimi/endüstri, insanı kendi
ürütimlerinden soğutmuştur, yabancılaştırmıştır. Toplu üretimin, toplum için ve insani
değerlerin üstesinden gelmek için tasarlanması gerekiyordu. Bu çizgide karşımıza çıkan ilk
çabalar Willim Morris'in "Sanat ve Zanaat" hareketi ve I 907'de İngiliz toplu konut
projelerinden esinlenerek kurulan Alman Werkbund'un geliştirdiği endüstriyel tasarım
anlayışıdır. Bauhaus okulu; toplu üretimi halk için ama çağdaş estetik anlayışla
bağdaştırarak gerçekleştirmek amacıyla, öncelikle sanatçı ve tasarımcı yetiştirmek ve
sonuçta mimarlık eğitimi ve dolayısıyla sağlıklı bir yapısal çevre amaçlamaktadır.

Endüstrileşme ile beraber hayatımıza giren teknolojik gelişmeler, toplumların genel
nitelikleri, ihtiyaçları ve yaşam tazrlarında farklı beklentilere neden oldu. Günün toplumsal
koşullarına uyum sağlamış ama toplumun evrensel değerler ve niteliklerini koruyan, sahip
çıkan ve yeni düzene göre isteklerini karşılaması beklenmekteydi.

''Gropius'un hayali, mimar, heykeltıraş ve ressamların hep birlikte el ele
zanaatlara dönebildikleri eğitim ve öğretimin yapıldığı bir okul kurmaktır. Bu okul, hem
endüstrinin ortaya koyduğu sorunları çözecektir hem de ekonomiye büyük katkı
sağlayacaktır. Böylece Bauhaus, 1919'da Mimar Walter Gropius'un iki ayrı eğitim
kuruluşu olan Alman Güzel Sanatlar Fakültesi ile Henry Van De Velde'nin Uygulamalı
Sanatlar Okulunun birleştirilmesiyle Weimar'da Staatliches Bauhaus adıyla kurduğu
tasarım ensıiıüsüdür."

(Baktır, 2006).
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Bauhaus adını sadece bauen'e, yani binaya gönderme yaptığı için değil; aynı zamanda
almanca'daki bauhütte (şantiye) kavramıyla kurulmak istenen anlamsal bağlantıyı
çağrıştırır. Okul, o zamana kadar alışılagelmiş sanat anlayışının dışına çıkarak tüm güzel
sanatları içinde birleştiren alan, mimarlıktır düşüncesiyle mimar, tasarımcı, heykeltıraş ve
fotoğrafçıları bir araya getirmiştir.

Tasarım söylemi ve öğretimi alanında gerçek bir devrim yapan ve 19. yüzyıldan beri
tartışılan endüstri- tasarım ilişkisi hakkında etkisi bugüne dek silinmemiş, tasarım ve
içmimarlığa halen katkılarda bulunan Bauhuas'un amaçları; yaratıcı çabaları tek bir bütün
halinde bir araya getirmektir. Pratik sanatın tüm disiplinlerini- heykel, resim, el sanatları ve
zanaatları- yeni bir mimarlığın ayrılamaz öğeleri olarak yeniden birleştirmeye çaba
gösteririr.

Bauhaus Okul'nun kurucusu Walter Gropius'a (Bknz: Şekil 6.3) göre sanat toplumun
ihtiyaçlarına cevap vermeli, güzel sanatlar ve uygulamalı zanaatlar arasında ayırım
yapılmamalıdır. Bu felsefe ile başlayan Bauhaus Okulu (Bknz: Şekil 6.4), sanatçıları ve
zanaatçıları bir çatı altında toplayarak tasarım sorununa kuramsal yaklaşımın yanı sıra,
uygulamacı yöntemler de geliştirmek adına farklı adımlar atmıştır.

Şekil 6.3: Bauhaus'un Kurucusu Walter Gropius
(www.wikipedia.org)
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Şekil 6.4: Bauhaus'un Logosu
(www.wikipedia.org)

"Başlangıçta romantik ve idealist fikirler içeren Bauhaus'un amaçları zamanla
bazı değişikliklere uğramıştır. Özellikle 1923'ten 1925'in sonlarına doğru kişisel
dışavurumların ve romantik kavramların yerini daha akılcı ve bilimsel görüşler almaya
başlamıştır. Fakat 1925 'in sonlarına doğru çeşitli iç çelişkiler ve özellikle politikanın
yarattığı dış baskılar Bauhaus'u doğrudan etkilemiş ve okulun Weimar' da daha fazla
kalmasına imkan tanımamıştır ve okul Dessau'ya taşınmıştır. '' (Bknz: Şekil 6.5) ( Baktır

2006).
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Şekil 6.5: Joost Schmidt, 1923 Yılı Bauhaus Sergisi Posteri
(Fiedler, 2000)

Bauhaus'un dikkat çeken öğretim kadrosunu oluşturan (Bknz: Şekil 6.6): Fotorafta soldan
sağa; Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, Laszlo Moholy-Nagy, Herbert Bayer,
Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel
Feininger, Gunta Stözl, Oskar Schlemmer gibi önemli isimler görülmektedir. Güçlü usta ve
eğitimci kadrosu ve sistemin uygun birleşimi sayesinde Bauhaus Okulu dünya çapında
saygınlık ve ün kazanmıştır.
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Şekil 6.6: Bauhaus Binasının Terasında Öğretim Üyeleri
(www.das-bauhaus-kommt.de)

Bauhuas 'un, nihayi amacı, anıtsal ile bezemeci sanat arasında ayrım olmadan, bütünleşmiş
sanatlardan oluşan tek bilek tek kuvvet tasarımın bir bütün olarak işlev üretilmesi,
görülmesi ve takdir edilmesidir. Aslında, Gropius'un felsefesine göre el ve zihin
birlikteliği ile yeni bir yaşam sanatınahazırlanıyorlardı.

Bauhaus açıldığı nisan 1919'dan ihtibaren kurucusu Walter Gropius tarafından yönetildi,
Savaş sonrası Almanya'sının yeniden yapılandırılmasının

gündemde olan o dönemlerde; iç

çelişkiler ve dış baskılar Dessau'da da devam etmiş, bu durum Walter Gropius'un istifasına
neden olmuştur. Okulun yönetimine Walter Gropius'un da önerisiyle Hannes Meyer
getirilmiştir. 1925 de Gropius'un ayrılması sonucu başına Hannes Mayer geçti ancak yeni
müdürünün çalışma süresi de kısa sürdü (1928-1930). Siyasi baskılar, Marksist olan
Meyer'in de 1930'da görevden alınmasına neden olmuş ve yerine Mies Van Der Rohe
getirilmiştir. Okul son bir kaç yılını Mies Van Der Rohe'nin yönetiminde, 1932'de Berlin'e
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taşınmış ve 1933 yılında; Naziler baskısı tarafından kapatılmıştır. Rejimin baskısıyla
sanatçıların çoğu A.B.D.'ye sığınmak zorunda kalmıştır.

Radikal, çağdaş ve katılımcı bir eğitim modelinin öncüsü olan Bauhaus, her üç
yerleşiminde de gerici güçlerin tepkisini alarak sonunda kapandı. Statik ve ezberci bir
eğitime karşın, katılımcı ve uygulayıcı bir eğitim, özgür ve düşünen kişiler yetiştirdiği için
her zaman gericilerin tepkisini almıştır.

Öğrencilerin, ustaların çalışmalarına katılımı, öğrencileri de içerecek şekilde, dışarıdan iş
alınması, geleceği hedef alan, geniş çaplı, Ütopik yapısal tasarımların- kamu yapıları ve
tapınakları- ortaklaşa planlanması. Mimar, ressam, heykeltıraş- tüm usta ve öğrencilerin
bu tasarımlarda birlikte çalışmaları ve mimarlığı oluşturan tüm bileşke ve parçalar arasında
zamanla uyum sağlamayı amaçlamaları. Ülkenin zanaat ve endüstrisinde önde gelenlerle
sürekli yakın ilişki. (Bknz: Şekil 6.7) Sergiler ve diğer etkinlikler yoluyla kamu yaşamı ve
halkla ilişki kurulması. Mimarlık çerçevesinde görsel malzeme ve heykel sergileme
sorununu çözmek için sergilerin nitelikleriyle ilgili yeni araştırmalar yapılması. İş dışında
ustalar ve öğrenciler arasında dostluk ilişkilerinin özendirilmesi; bu amaçla tiyatro
oyunları, konuşmalar, şiir, müzik, kıyafet baloları düzenlenmesi. Bu toplantılara eğlenceli
bir tören havası verilmesi, Bauhaus'u diğer sanat/zanaat okullarından çok ayrı bir kulvarda
olduğunun göstergesidir.

Konut ve donatımları toplu tüketim malları olup, bunların tasarımı tutkudan çok akıl işidir.
Standartlaşmış ürünler üretebilen makine (buhar ve elektirik gibi mekanik yardımlarla),
bireyi günlük gereksinimlerini karşılamak ve insanı bedensel çalışmadan kurtarmak için
etkin araç gereçlerdir.
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Şekil 6.7: Bauhaus Atölyelerinden Bir Görüntü
(www.iconofgraphics.com)

Elle üretilenden daha ucuz ve daha iyi toplu üretilen eşyalar sağlayabilir. Nesnelerin
romantik bir cila ve savurgan ve anlamsız bir süsleme ile yüklemeden, herkesin kolaylıkla
erişebileceği standartlaşmanın seçim yapmaya zorlama tehlikesi yoktur. Her nesnenin her
zaman çok sayıda değişik tipi olacaktır, buda doğal olarak rekabeti ortadan kaldıracaktır,
kişi her ihtiyacı olduğu zaman kendisine uygun olan nesneye erişebilecektir.

Bauhaus gerçeği bu tamamen makineleşen yeni dünya düzenine karşı çıkmıştır. Herkesin
kolaylıkla erişebileceği sadece ana biçim ve renklerle sınırlı kalınmadan; çeşitlilik ve
sadelik, mekan, malzeme, zaman ve paranın ekonomik kullanımıyla; hergün kullanılan
pratik eşyalar için standart tiplerin yaratılması bir gereksinim bir hedef taşımaktaydı.

''Bauhaus tasarımcıları süslemeden uzakfakat estetik duyarlılıkla,yalın geometrik
formları siyah, beyaz ve grinin yanında parlak ana renklerle birleştirerek bir çeşit makine
estetiği yaratmak istemişlerdir. Bu anlamda Bauhaus Stili dediğimiz kavram, dekoratif bir
stil olmaktan çok, geometrik ve biçimsel bir yaklaşımdır." (Wadsworth, 2006; aktaran
Baktır, 2006).
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Bauhaus tasarımında temel öğeleri, saf renklerle birleştiren, biçimleri basit geometrilerine
indirgeyen ve bunların bir araya gelmesiyle bütünde sadelik ve mükemmellik arayan
yaklaşımın öncüsüdür. Yalın Bauhaus tasarımlarında göze çarpan ilk şey geometrik
formların egemenliğidir.

Bauhuas endüstriyel tasarımı desteklediğini vurgulamak adına, süsten arınmış ve tamamen
fonksiyonel çizgiler barındırması için; tasarımlarına bir takım ilkeler getirmiştir.
Bauhuas'un bütün alanlara egemen kıldığı temel tasarım ilkeleri şöyledir; basitlik,
soyutluk, ekonomi, keskinlik, dik köşeler, devamlılık, simetri, birlik, monokromluk,
incelik ve ornagizasyon. Bu ilkelerin varlığı sanatçıyı insan ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak fonksiyonel bir tasarıma yönlendirecek, Bauhuas'un tasarım anlayışının
yaygınlaşmasında zemin teşkil edecektir.

Bu tasarım ilkeleri dış ve iç mekan düzenlemelerinde görülür. Bauhuas'un dış kabukları
kutu, küp veya dikdörtgen prizma olan yapılarının, iç düzenlemeleri yine bu ilkelere göre
yapılmıştır. Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda içmekan ayrı bir tasarım alanı olarak ele
alınmıştır, burada içmekanın ayrıştığını net bir şekilde görmekteyiz.

Bauhaus atölyelerinde verdiği eğitim ve ürünlerle iç mekan tasarımına katkıda
bulunmuştur. Atölyelerinde tasarlanan ürünleri, tasarladıklanan mekanlarda kullanmış ve
duvarların renklendirilmesinden, en ufak ayrıntıya kadar kendi öğretilerinin ürünlerini
kullanmışlardır.

Bu bağlamda De Stijl'in düşünce yapısını yansıtan bir ürün olarak ortaya çıkan Gerrit
Rietveld'in yapmış olduğu The Rietveld Schröder Evi (1924) incelenebilir.

Mies Van Der Rohe, Bauhaus Mimarlık Departmanı'nın başına geçtiğinde okulun
müfredatını baştan revize etmiştir; 1930'daki bu versiyonda ilk defa mimarlık ve iç
dekorasyondan bahsedilmiştir.
birleştirilmesiyle

Bu, mimarlık departmanı ve iç tasarım atölyesinin

sonuçlanmıştır. Mies Van Der Rohe'nin kontrolü altında Mimari

departmanda öncelikle tasarımın artistik yanlarını anlama adına müfredata şöyle dersler
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eklenmiştir. Kaba işler, ince işler, yapı tasarımı, ısıtma ve havalandırma, tesisatlar,
aydınlatma teknikleri, bütçe çalışmaları, malzeme dayanımları, statik, çelik ve betonarme
strüktürler, kıyaslamalı yapı tipleri ve tasarımları, sehir planlama, iç tasarım semineri,
duvar boyama, mobilya ve metal atölyelerinde pratik. Mies Van Der Rohe'nin estetik
çalışmalarından etkilenen öğrencilerden onun çizgisini devam ettiren ve onun formlarından
göze çarpanları taklit edenler olmuştur. Mimarlık Seminerlerinde Mies öğrencilerine somut
problemler sunmuştur, öğrencilerinin belirlenmiş şartlara cevap veren konut tasarımları
olmuştur. Kat planları, görünüşler, sunumlar ve iç mekan tasarımları ölçekli çizilmiş.

Bauhaus'un işlevsellik teorisinin makine ve sanatçıyı uzlaştırdığını savunan Mutlu bu
teoriyi şu şekilde açıklamaktadır: "Bütün bina, her eşya yararlı olmalı ve en önemlisi de

fonksiyonunauygun olmalıydı. Sekil ve strüktürfonksiyon tarafından belirlenmeliydi.
Mimari yalnız güzel cepheler yapmakla yetinmemeli, mekanı mantıklı olarak ve en iktisadi
şartlarda düzenlemeliydi. Örneğin her türlü süslemenin neredeyse olanaksız olduğu demir
ve camın isbirliği sonucunda, büyük saydam hacimler ortaya çıkmalıydı. Böylelikle
Bauhaus bünyesinde çeşitli sanat ve zanaat kolları arasında birlik sağlanırken, sanatçı ve
zanaatçı; makineye ve endüstri üretimine ulaşıyordu." (Mutlu, 2001; aktaran Ozan, 2009).

Bauhaus'ta öğretim mimarlık, resim ve heykel ana başlıkları altında, yaratıcı çalışmanın
tüm uygulamalı ve bilimsel alanlarını ayrıca, zanaatların tüm dallarını içermektedir. Tüm
öğrenciler bir zanaat öğrenirlerken, aynı zamanda çizim-resim ve bilim-kuram eğitimi
görmekteydi. Zanaat öğretimi, Bauhaus'taki tüm eğitimin temelini oluşturmakta ve her
öğrenci en az bir zanaat öğrenmeden okuldan mezun edilmemekteydi.

Öğrenci

yeteneklerine göre; bir atölye seçtikten sonra öncelikli olarak sanatçı/zanaatçı
başkanlığında olan başlangıç kursunu bitirmek zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin
tümünden, her türlü sanatsal üretimin temel koşulu olarak atölyelerde, deney ve uygulama
alanlarında elde edilecek kapsamlı bir zanaat eğitimi almaları istenmektedir. Bauhaus'ta
öğretmen ve öğrenci ilikşikisi yerine ustalar, kalfalar ve çırak hiyerarşisi vardır, bu
Bauhaus' aki uygulamalı eğitimdir.
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Derslikler ve atölye eğitiminden oluşan ikili eğitim sistemiyle öğrencilerin komple birer
sanatçı olmaları için uğraş verilen okulda, Wilhelm Wagenfeld, Marcel Breuer gibi pek
ok öğrenci, okul bittikten sonra öğretici olarak atölyelerde hizmet vermiştir.

alter Gropius Bauhaus'un yenilenen öğretim programının esaslarını şu sözleriyle
özetlemiştir: "Artık geçmişin giysilerini değil modern giysileri giyen modern insan,
modern gündelik kullanım araçlarıyladonatılmış, kendisine ve zamanına uygun modern
bir eve de ihtiyaç duyuyor. Bir nesnenin doğası ne yaptığıyla belirlenir. Bir kabın, bir
sandalyeninya da bir evin uygun olarak iş görebilmesi için önce onun doğası
incelenmelidir. Çünkü nesne amacına kusursuzca hizmet etmelidir. Başka bir deyişle
işlevinipratik olarak yerine getirmeli, ucuz olmalı, dayanıklı olmalı ve güzel olmalıdır. ''
(Baktır, 2006).

Walter

Gropius

Bauhaus'ta

zanaat

eğitiminin alt

başlıkları

kaleminden

şöyle

sıralanmaktadır :

•

Heykeltıraşlar, taş ustaları, stuko ustaları, ağaç oymacıları, seramikçiler, alçı kalıpçıları

•

Demirciler, çilingirler, dökümcüler, tornacılar

•

Marangozlar, mobilyacılar

•

Dekorcular, cam boyacıları, mozaik ustaları, mineciler

•

Gravürcüler, ağaç baskıcılar, taş baskıcılar, sanat baskıcıları, kakmacılar

•

Dokumacılar

Çizim ve Resim öğretiminin içerdikleri :

•

Bellekten ve hayal gücüne dayanarak serbest el çizimi

•

Portre, canlı model ve hayvan çizimleri

•

Peyzaj, figür, bitki ve ölü doğa çizimleri

•

Kompozisyon

•

Duvar resimleri, pano resimleri ve dinsel mekanlardaki uygulamalar
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•

Süsleme tasarımı

•

Yazı

•

Yapım detayları, perspektif çizim

•

Bahçelerin ve iç mekanların tasarımı

•

Mobilya kullanım gereçlerinin tasarımı

Bilim ve Kuram eğitiminin içerdikleri :

•

Tarihsel çalışma yöntemlerini ve tekniklerini kavramaya yönelik sanat tarihi

•

Malzeme bilgisi

•

Fiziksel ve kimyasal renk kuramı

•

Anatomi canlı modelle

•

Akılcı resim yapma yöntemleri

•

Muhasebe, sözleşme görüşmeleri ve çalışanlarla ilgili temel kavramlar

•

Sanat ve bilimin her alanında yaygın ilgi toplayan konularda konferanslar .

''Bu öğrenim bölümlerinde eğitim; çıraklık, kalfalık ve ustalık olmak üzere üç
düzeyde verilmekteydi. Öğrencilere olabildiğince çok yönlü ve kapsamlı bir teknik ve sanat
eğitimi verebilmek için her mimar, ressam ve heykeltıraş adayının diğer derslerin bir
bölümüne de katılabilmesi sağlanmıştır. '' (Baktır, 2006).

Mimarlık, iç tasarımdan çevre düzenine kadar bir bütün olarak algılanmaktaydı. Buna
örnek olarak inşa edilen Sommerfeld evinde (1922) (Bknz: Şekil 6.8) kapı tokmağından
tuvalet masasına kadar herşey bütünün parçası olarak düşünülmüştü. Joseph Albers renkli
camları, Marcel Breuer mobilyaları tasarlamıştı. (Bknz: Şekil 6.9)
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Şekil 6.8: Sommerfeld Evi (1922)
(Fiedler, 2000)

Şekil 6.9: Sommerfeld Evinin İçinden Bir Görüntü (1922)
(Fiedler, 2000)
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''Form fonksiyonun kabıdır, etkileyici bir tasarımın ölçüsü ancak mükemmel
işlevsellik olarak tanımlanabilir. " (Heyer, 1993; aktaran Baktır, 2006).

''Bauhaus 'ta tasarımcılar üç ana konuyla yüzleşmeliydiler.

Birincisi objenin doğru

niteliğini bulmak, ikincisi işlevselliğin sağlanması ve üçüncüsü de güzellik ve estetiğin
araştırılmasıdır. Bauhaus öğreticileri için inşa edilmiş olan 'Experimental Haus am Horn'
yeni yaşam stilinin en erken ve en radikal görüşünü açığa çıkarmaktaydı. Birer sergi
niteliğindeki bu evler; yeni insanın değişen yaşam tarzı hakkında çok özel fikirler
edinilmesini sağlamıştır. Bauhaus'un modern ve estetik yaşama konseptinin halka arz
edilmesi, tasarım okulunun Dessau periyodunda, Bauhaus usta öğreticileri için yapılan
evlerle gerçekleşmiştir. Evin bütün odaları makine çağı ile birlikte ortaya çıkan
aktivitelere cevap verebilen standardize edilmiş günlük eşyalar ile donatılmıştır. Bütün
mobilyalar Bauhaus Atölyelerinde imal edilen ürünlerden oluşturulmuştur. Modern
yaşamın gereği olarak birçok küçük detayın günlük yaşamı nasıl etkilediğini gösteren
öğretici demo filmler çekilmiş ve halkın bilgisine sunulmuştur. '' (Baktır, 2006).

1923 Bauhaus sergisi için tasarlanan Haus am Hom Evi de (Bknz: Şekil 6.1 O ve Şekil
6.11) aynı ilkelerle düşünülmüş, Georg Muche and AdofMeyer, tarafından tasarlanan evin
mutfak gereçleri bile usta hocalar tarafından üretilmişti. (Bknz: Şekil 6.12)
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Şekil 6.11: Haus am Horn Evi (1923)
(www.wikipedia.org)

Şekil 6.12: Haus am Horn Evinin İçinden Bir Görüntü (1923)
(Fiedler, 2000)
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Birçok sert eleştiri alan bu ev, yine de bugün doğal gördüğümüz, koridorların iptali, yemek
odasının sırf yemek masası için tasarımı, yatak odası ve banyo arasındaki yakın ilişki gibi
birçok mimari ilkeyi barındırıyordu.

"Bauhaus'un modern ve estetik yaşama konseptinin halka arz edilmesi, tasarım
okulunun Dessau döneminde, Bauhaus usta öğreticileri için yapılan evlerle
gerçekleşmiştir. Bu evlerin bütün odaları makine çağı ile birlikte ortaya çıkan aktivitelere
cevap verebilen standardize edilmiş günlük eşyalar ile donatılmıştır. Bütün mobilyalar
Bauhaus Atölyeleri'nde imal edilen ürünlerden oluşturulmuştur. '' (Postiglione, 2004;
aktaran Ozan, 2009).

Walter Gropius, Bauhaus bünyesinde usta öğreticileri için yapılan bu evlerle birlikte kendi
ideallerini geniş kitlelere yaymak için büyük bir fırsat elde etmiştir; muhteşem bir reklam
olmuştur. 4 Aralık 1926 yılında halka arz edilen evler, modem yaşam ve onun gereği olan
günlük kullanım eşyaları için iyi bir tanıtım ve sergilenme olanağı sağlamıştır. Öngörüşlü
ve kendilerine has tasarlanan ve hepsi Bauhaus atölyelerinde üretilen ürünlerle döşenen
evler modern dünya için yeni yaşam biçim ve yöntemlerinin, çok sayıda ziyaret edenler
tarafından keşfedilmesini sağlamıştır.

Almanya'da büyük ses getiren bu evleri gören Oskar Schelemmer ise şöyle demiştir:
"Evleri ilk gördüğümde tam anlamıylaşok oldum... Düşündüm ki günün birinde insanlar
artık apartmanlardan kurtulacaklar... Bu muhteşem evlerin teraslarında, sanatçı
beyefendiler güneş banyosu alacaklar." (Postiglione, 2004; aktaran Ozan, 2009).

Usta evlerinin finansal desteği Dessau Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Usta evleri
Bauhaus yöneticisi için bir tek evden, Moholy Nagy-Feininger, Klee- Kandisky, Muche ve
Schlemmer için ikiz evlerden oluşan yedi birimden oluşmuşlardır. Bu evlerin inşaatı
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Bauhaus'a uzak olmayan bir arazide 1925 yılında başlamış ve bir yıl içinde
tamamlanmıştır.

Ön cepheleri caddeye paralel ve doğu batı aksında yönlenmişlerdir.

Evlerin arsaları çitle

çevrilmemiştir, sadece cadde tarafından duvarla korunan yönetici evi dışında. İnşa
edilirken zamanının en gelişmiş inşaat metodları kullanılmış, temeller dry-mix betondan
yapılmıştır ve duvarlar orta boyuttaki betonarme döşemeler ile taşıtılmıştır. İç mekanlara
karakteristiklerini,

yine Bauhaus'ın duvar boyaması, metal ve ahşap mobilya atölyelerinde

Bauhaus'ın ustalarının imzalarını taşıyan mobilyalar vermiştir.

Birbirlerine yakın olan usta evleri, ustalar çalışırlarken birbirleriyle iletişim halinde
olabilmesini sağlamıştır. Entelektüel paylaşımın merkezi olmuşlardır .Bauhaus' ın karşıtları
tarafından basmakalıp bir ifadeyle yaşama makinesi olarak suçlanan usta evleri, belki de
fonksiyonelliğin

ve modem yapı tasarımının somut örnekleri olarak Bauhaus'un ortaya

çıkardığı güçlü tasarımlardır.

"Yapılar 1933 yılından sonra kısmen değiştirilmişlerdir. Sadece Gropuis'un evi
ikinci dünya savaşında gördüğü hasar dışında günümüze kadar kalmıştır. Dublexlerin
mobilyaları genelde Bauhaus atölyelerinde tasarlanan ürünler olmuştur. '' (Ozan, 2009).

''Kübik, üç boyutlu görünümü ile bu evler Gropius'un müstakil ev tasarımına
getirdiği çok büyük bir başarının eseridir. Bütünüyle Bauhaus Atölyelerinden çıkan
ürünlerle döşenen evler, halkın daha çok ilgisini çekmiştir. 20. Yüzyıl ihtiyaçlarına
rehberlik eden evler, bugün restore edilerek birer müzeye dôüşmuştur.

'' (Baktır, 2006).

Endüstri çağıyla birlikte üretim biçimi, üretilen ürünler ve toplum yapısı büyük çapta
değişimler geçirirken, sanat bu değişimlere ayak uyduramamıştır. Endüstri öncesi dönemde
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sanatın ayırımının önemi yoktur. Oysa endüstriyle birlikte, günlük kullanım eşyasının
(everyday objects) tasarımı gündeme geldiğinde, sorunlar yaşanmıştır.

Dönemin sanatçıları, endüstri tasarımı kavramına yabancıdır ve bu durumu kabullenmeleri
kolay olmamıştır. Endüstriyel ürünlerin pek çoğu tasarlanmak, yani sanatsal bir çalışmayla
biçimlendirilmek zorunda oldukları halde, bu iş çoğunlukla ikinci planda kalmıştır.
Dönema ayak uyduramayıp çağa yabancı kalan tasarımcılar zorluk yaşamış ve bu durumu
kabullenmeleri zaman almıştır. Uzun süre endüstri ile işbirliği içinde olamayan
tasarımcılar, 19. yüzyıl boyunca çevrelerinde olan bu genel zevksizliğin endüstriden
kaynaklı olduğunu savunmuş, endüstriyi suçlamıştır.

Tunalının tasarım objesi hakkında şu sözlerle ifade ettiği: ''Her tasarım/amada tasarım bir
süje ve bir tasarımlanan bir obje vardır. Tasarımlayan süje, duyum, algı, düşünme, ve
haya/gücü gibi bilgi yetileriyle kendisine verilmiş olan nesneyi üç boyutlu doğal düzen
içinden çıkarır ve onu tasarımsal bir dünya içine yerleştirir. '' (Tunalı, 2002) anlayışı
henüz yerleşmemiş olduğu için sanatçıların tasarım ve endüsrti arasında kuramadıkları bağ,
duraksamaya neden olmuştur.

Yeni sanatçı tipinin belirlenmesi ve yeni bir öğretim düzeninin kurulması gerekmiştir.
Bauhaus, tasarım okuluna getirdiği yenilikçi anlayış sayesinde sanat, mimarlık ve endüstri
arasında bir bağ kurmuştur. Endüstriyel ürün tasarımının gelişimi ve ürün yelpazesi çok
geniş ve kapsamlı olmakla beraber bu-araştırma için Bauhaus, ve bu fikrin doğduğu
Almanya olarak sınırlandırılmıştır.

4.2. Bauhaus Tasarım Atölyeleri:

Endüstri çağıyla birlikte üretim biçimi, üretilen ürünler ve toplum yapısı büyük çapta
değişimler geçirirken, sanat bu değişimlere ayak uyduramamıştır. Endüstri öncesi dönemde
sanatın ayırımının önemi yoktur. Endüstriyle birlikte, günlük kullanım eşyalarının
(everyday objects) tasarımı gündeme geldi, en basit çay - kahve takımı bile tasarlanmak
zorundaydı.
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Dönemin sanatçısı endüstri tasarımı kavramına yabancıdır ve bu durumu kabullenmesi
kolay olmamıştır. Endüstriyel ürünlerin pek çoğu tasarlanmak, yani sanatsal bir çalışmayla
biçimlendirilmek zorunda oldukları halde, bu iş çoğunlukla ikinci planda kalmıştır.
Sanatçılar ve zanaatçılar, tüm gelişmiş ülkelerde uzun bir süre endüstriyle işbirliği içinde
olmayı kabullenemediler, bu yüzden 19. yüzyıl boyunca sanatçı, genel olarak çevresindeki
zevksizlik ortamının nedeni olarak endüstriyi suçlamıştır.

''Yeni sanatçı tipinin belirlenmesi ve yeni bir öğretim düzeninin kurulması
gerekmiştir. Bauhaus, tasarım okuluna getirdiği yenilikçi anlayış sayesinde sanat,
mimarlık ve endüstri arasında bir bağ kurmuştur. Sanatın mimarlıktan tekstil tasarımına,
grafikten mobilyaya, seramikten heykele ve resimden endüstri tasarımına kadar uzanan
geniş bir çerçeveye oturmasını sağlamıştır. '' (Baktır, 2006).

4.2. 1. Mobilya Atölyesi:

Bauhaus'ta mobilya atölyesi standardizasyon'un gerekliliğini kabul eden ilk atölyelerden
biri olmuştur. Form Ustası olarak 1921 'de Walter Gropius'un başına geçtiği mobilya
atölyesinde, savaştan önce tasarladığı veya yeniden yapılandırdığı daireler için mobilyalar
tasarlamıştır.

Bu atölyenin en önemli örneği 1922 yılında ilk usta başı olan Marcel Breuer' in, kitlesel
üretim endüstrisi için bir prototip olarak düşündüğü '' Ahşap çıtalı sandalye'' olmuştur.
Bauhaus mobilyasının tamamen yeni, göz alıcı görüntüsü her zaman bir fonksiyon
analizinin sonucu olarak sunulmuştur. Basit bir tasarım olup başlangıç noktası, konfor
olmuştur, bu sandalyenin tasarımındaki gerekliliklerinin formulasyonu şöyle
tanımlanabilmekteydi;
•

ağır ve pahalı olmayan malzemeden, toz toplamayan minderlerle elastik oturma ve
sırt yaslama,

•

üst bacağa baskı yapmayacak eğimli oturma yeri,
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•

vücudun üst yarısının açılı pozisyonu,

•

serbest omurga,

Bu gereklilikler elastik bir sırt desteği ile karşılanmıştır. Hassas omurga tamamen serbest
ırakılırken bütün iskeletin sadece sırttaki küçük bir kısmı ve kürek kemiklerini
estekleyecek yerleri elastik olarak üretilmiştir. (Bknz: Şekil 7)

''Tasarım tamamen ahşabın kendisini ve üstüne oturan insanı taşıma kapasitesine
öre şekillenmiştir. 1924 'den sonra tasarlanmış mobilyaların bütün önemli özellikleri bu
'onksiyon analizini doğrulamıştır. "(Ozan, 2009).

"Sanat, bauhaus ideolojisi içinde tamamen reddedilmiş, zanaat ve mühendislik ile
birlikte bir bütün olarak kabul edilmiştir. Mobilyaların çoğu, 1923 yılından sonra
atölyelerde üretilmiş bütün çalışmalar gibi, yapısal karakterlerini vurgulamak için açık
renge boyanmışlardı. '' (Droste, 1990; aktaran Ozan, 2009).

Şekil 7: Marcel Breuer Tasarımı Gunta Stölzl Dokumalı Sandalye, 1921
(Ozan, 2009)
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4.2.2. Metal Atölyesi:

Metal atölyesi 1920 yılında Johannes itten' ın başkanlığında açılmıştır. İlk zamanlarında
Form Ustası olarak Alfred Kopka görevlendirildiyse de, bu atölyedeki yetersizliği
nedeniyle görevden alınmış, yerine Christian Dell gelmiştir.

Atölyede cezve, şamdan, çaydanlık, kutu, vazo gibi günlük eşyalar üzerine yoğun olarak
çalışılmıştır. Bunların çoğu küresel ve silindirik formda ve altın orana sahip çalışmalar
olmuştur.

1923'deJohannes Iteen' in yerine Moholy Nagy geldiğinde, stil ve yön tamamiyle
değişikliğe uğramıştır. Görevine 1925'e kadar Weimar' da, 1928'e kadar da Dessau'da
devam etmiştir. Nagy metalin yanında cam ve pleksiglas malzemelerin de kullanımına
başlamıştır. Moholy öğrencilerini değişik metal kombinasyonları yapmaları konusunda
cesaretlendirmiştir. (Bknz: Şekil 7.1 ve Şekil 7.2)

"Atolyenin ilk zamanlarında 'süslü' metal işleri tasarlanmıştır. Ama Nagy başa
gelince bu tarzdaki çalışmalar tamamen ortadan kalkmıştır. '' (Droste, 1990; aktaran
Ozan,2009).

Tasarlanacak obje, parçaları eklemlenen ve estetik bir bemaklıkla oranlanan heykelsi bir
gövde olarak görülmüştür. Metal atölyesindeki bu gibi ürünleri Weimar döneminde
keşfedilmiş yeni form yaklaşımlarını bize göstermiştir. Tasarımcıları tarafından kitlesel
üretime uygun olduğu öngörülerek üretilmiş olmalarına rağmen; Bauhaus'un atölyelerinde
üretilen tüm bu ürünler el yapımı oldukları gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır.
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Şekil 7.1: Josef Albers, Cam, Metal ve Siyah Vernikli Ahşap Meyve Tabakları, 1924
(www.bauhaus-online.de)

. -------------------- -----·---·------·-----·--- .
Şekil 7.2: Wilhem Wagenfeld Tasarımı Çay Seti, 1924
(www.wikimedia.org)

I
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4.2.3. Seramik Atölyesi:

Seramik atölyesini kurmak ve eğitim vermek, ekonomik açıdan güç olduğu için
Weimar'daki ilk atölye kısa süre sonra kapanmıştır. Daha sonra Max Krehan, çalışmalarına
Dornburg' daki atölyesinde Bauhaus'la işbirliği içinde devam etmiştir.

Takip eden iki yıl boyunca Dornburg' da çalışmak için 5 öğrenci gönüllü olmuştur.
Dornburg'da ki zor şartlara rağmen, doğa ile içiçe çalışma ortamı motive edici hale
geltirmiştir. Üretilen seramiklerin, 24 saat süren ön pişirme ve son pişirme zamanları,
içkiler eşliğinde sohbet ederek, Goethe ve Strinberg' den okumalar yapmak atöyeyi daha
eğlenceli hale getirmiştir.

Fakat atölyenin, okulun diğer bölümleriyle bağını koparmaması için çaba sarfetmesi
gerekmiştir. Seramik atölyelerinin fiziksel olarak ayrı olmaları sayesinde 'master of form'
ve 'master of crafts' arasındaki işbirliği ve işbölümü diğer atölyelere göre daha net
görülmüştür.

Atölyede öğrencilerin; seramik tarihini öğrenmeleri ile beraber yeni formlar aramaya
yönlenmiştir aynı zamanda öğrenciler, çevirme, pişirme, cam işleme gibi pratik prensipleri
öğrenmişler ve para getiren ticari işler üzerinde çalışmışlardır.

Eğitim atölyelerini, üretim atölyeleriyle destekleme fikrinin, oluşması Walter
Gropius'unda kitlsel üretime geçmek istemiyle üretim atölyesi olarak çalıştırılmıştır. Fakat
atölyelerde üretilen tüm formların tek olduğu için (Bknz: Şekil 7.3), Bauhaus gibi bir
eğitim okulunda pratik yapmanın önemli olduğunu fakat üretimin esas amaç haline
gelmemesi gerektiğini savunan ustalar bu görüşü desteklememişlerdir.
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''Bauhaus sunumları, 1923' de Leipzig ve Frankfurt' ta ki, 1924' de ise
'tuttgart'takifuarlarda olumlu geri dönüşler almıştır. Bunun sonucunda Bauhaus çözümü
atölye kapasitesinigenişletmekte ve üretim metodlarını akılcılaştırmakta bulmuştur. Sonuç
olarak talep edilen üretim Lindig ve Bogler' in kitlesel üretim karekterlerini ifadeeden
'ormda tasarlanmış çömlek/eriye karşılanmıştır. Devlet yardımının yarısının kesilmesi,
atölyedeyer ve malzeme azlığı, uygunfırın bulunamaması nedeniyle atölye kapanmıştır.''
(Droste, 1990; aktaran Ozan, 2009).

Şekil 7.3: Otto Lindig Tasarımı Kahvelikler, 1920
(Fiedler, 2000)
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4.2.4. Duvar Boyama Atölyesi:

Bu atölye sanatsal anlamını 1922 -25 arasında atölyeyi yönetmiş Kandisky' den almıştır.
Bundan önce sanatsal sorumluluk diğer atölyelerde olduğu gibi çok net tanımlanmamıştır.
Atölyeye yetenekli bir ustanın görevlendirilmesi maddi zorluk yaratmıştır.

Atölyedeki eğitim renk, form, malzeme ve bunların birbirleriyle estetik ilişkileri üzerine
geliştirilmiştir. Teorik eğitim ve pratik eğitim istenilen ve memnun edici seviyede
olmuştur. Öğrenciler boyanacak yüzeyin nasıl hazırlandığını ve bilinen bütün boyama
tekniklerinin nasıl uygulandığını öğrenmişlerdir. Duvar boyamada deneyler sonucu ortaya
çıkan yeni teknikler pratikte uygulanmıştır. Boyanın görsel özellikleri yanında malzemenin
kimyasal özellikleri sorgulanmıştır.

Temel eğitimin bir başka parçasında ise aletlerin kullanımı, çizim kalıplarının
hazırlanması, iskele kurulması, perspektiflerin hazırlanması üzerine olmuştur. Renk
uyumunun temel prensiplerinin eğitimini vermek öğrencinin köklü bir estetik temele sahip
olmasına sebep olmuştur. Eğitim mekanlar için plan, görünüş ve mimari model üzerinde
renk şeması projelerinin hazırlanmasıyla doruk noktasına ulaşmıştır.

''Atölyedekiçalışmanın teması, rengin mimari çevre içinde birfaktör olarak yer
alması olarak belirlenmiştir. Bu bakış açısı çerçevesinde atölye öğrencileri ve çalışanları
Jena Tiyatrosu'nun iç dekorasyon işlerine katılmıştır. Berlin' deki Sommerfeld Evi ve Otto
Evi'nde de çalışmalar yapmışlardır. 1922'de Jeryfreinen Fuarı'nda odalardan biri
Kandisky tarafından tasarladıktan sonra atölye çalışanları tarafından boyanmıştır.''
(Ozan, 2009).

Duvar boyama atölyesi müfredatının bir diğer konusu ise poster boyama olmuştur. Duvar
boyamanın prensibi olan (Bknz: Şekil 7.4); rengi, mekanı tasarlarken mimari bir girdi
olarak kullanma, ustalarının denetimin altında ilk olarak sadece boya ve sıva teknikleriyle
uygulanmıştır.
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ullanılan renkler bazen devrimsel olabilmişlerdir. Çalışmalarda koyu renkler tercih
edilmiştir. Örneğin bazı usta evlerinin tavanları siyaha boyanmıştır. Duvar kağıdı
kullanılmaya başlanması ileriki tarihlerde olmuştur. Duvar kağıdı ilk olarak usta
denetiminde 1929'dan sonra yapılmıştır.

"Öğrenciler

arasında dikkat çekenler olmuştur. Fakat çalışmalar, binaları boyama

ve mobilya atölyesine yardımla sınırlı kalmıştır. Az yapılan özel işlerden dolayı, daha
başarılı olunacağını düşünerek bir atölye daha açmak istemiştir. '' (Droste, 1990; aktaran
Ozan, 2009).

Şekil 7.4: Bauhaus Binası Duvarı İçin Yapılan Duvar Boyama Tasarımı Planı, 1923
(Ozan, 2009)
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4.2.5. Tekstil Atölyesi:

İlk açıldıında Öğrencilerinin çoğunun hiç bir tecrübesi olmamasına rağmen en çok
Bauhaus'a katılan kadınların alanı olmuştur. Arts and Crafts hareketinin başından beri
dokuma bir kadın pratiği olarak görülmüştür. Erkekler de kadınlar gibi tekstil işinin kadına
uygun bir iş olduğunu düşünmüşlerdir.

Uzun yıllar boyunca tekstil teknikleri, dekorasyon ve dekoratif çizim dergileri veren bu
sınıflar, 1920' den sonra bu sınıf 'tekstil sınıfı' olmuştur. (Bknz: Şekil 7 .5) Dokuma, bütün
tekstil teknolojileri içinde en endüstrileşmişi olmuş ve Bauhaus' un amacına uygun
sonuçlar elde etmişlerdir.

Şekil 7.5: Bauhaus'taki Dokuma Atölyesi
(Ozan, 2009)
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Temel bilgi eksikliği ve gelenekselin bilinmemesi kendi avantajlarını yaratmıştır.
Atölyedeki öğrencileri tasarımları konusunda tamamen özgür bırakmış, öğrenciler dokuma
tezgahının nasıl çalıştığını, farklı dokuma tekniklerini deneme yanılma yöntemiyle, kendi
kendilerine öğrenmişlerdir. Bauhaus, yeni formlar ve örneklerle çok çeşitli dokunmuş ürün
görmeye başlamıştır. (Bknz: Şekil 7.6 ve Şekil 7.7)

''Tekstil atölyesi daha çok marangozluk atölyesiyle yakın çalışmıştır. Kadınlar
mobilya materyalleri ve halılar üretmişlerdir. Diğer atölyelerde olduğu gibi tekstil
atölyesinde de eğitim, üretimle tamamlanmıştır. Sergiler vefuarlar ek işler getirmişlerdir.
Malzeme azlığı ve işgücü yetersizliği üretimi engellemiştir. Kadın öğrenciler eğitimlerinin
bir kısmını dışarıdan tamamlamak zorunda kalmışlardır. Bunlardan en yetenekli iki tanesi,
Gunta Stözl ve Benita Koch Otte Krefeld' de ki boyama ve ipek dokuma atölyelerinde
çalıştıktan sonra bilgilerini Bauhaus'a aktarmışlardır." (Ozan, 2009).

Şekil 7.6: Gunta Stözl Tasarımı Dokuma
(www.goldenhaze.blogspot.com)

85

Şekil 7.7: Gunta Stözl Tasarımı Dokuma
(www.goldenhaze.blogspot.com)

'' 1921 'e kadar bütün tekstil üretiminde Itten' ın etkisi olmuştur. Öğrenciler, daire,
üçgen ve kar formlarını ve ana renkleri kullanmışlardır. Itten ve Klee' den dokumada
oranların kullanımını öğrenmişlerdir. Jugenstil döneminde çiçeklenmiş olan halılar bu
dönemde soyut sanat ile yer değiştirmiştir. Kandinsky ve Moholy' nin etkileri de soyut
olmayan imajlarla düzenlenmiş halılarda ve duvar süslerinde görülebilmiştir. Bauhaus,
tekstil atölyesinde üretilmiş her çalışmanın dökümünü çıkarmıştır. Nisan 1925 itibariyle
içlerinde battaniye, yastık, masa örtüsü, eşarp, halı, duvar süsü, yatak örtüsünün de
bulunduğu 183 parça listelenmiştir." (Droste, 1990; aktaran Ozan, 2009).
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4.2.6. Heykel (Plastik) Atölyesi:

Heykel Atölyesi 1925 yılında Joost Schmidt tarafından kurulmuştur. Atölyenin amacı;
mimari ya da bireysel heykeller yapmak değil, konveks ve konkav şekillerin 3 boyutlu ve
heykelsi ilişkilerinin ve bunların iç içe geçme olasılıklarının temel çalışmasını yapmak
olmuştur. (Bknz: Şekil 7.8) Hareket halindeki yapılanmaların görülen değişikliği ve
hareket tarafından yaratılan soyut formların evrimi tartışılmıştır.

''Joost Schmidt Heykel Atölyesinde bireysel sanat çalışmalarını reddetmiş olsa da,
dersleri öğrencilerinde yapısal elemanların kompozisyonu hakkında doğal olarak yaratıcı
tasarımla sonuçlanan bir hassasiyet geliştirmiştir. Öğrencilerinin çalışmalarının çoğunun
varmak istedikleri nokta bu sanat olmuştur denilebilir. Schmidt' in pedagojik yeteneği
öğrencilerine sistematik bir şekilde yaklaşmasını ve onları anlamasını sağlamıştır ve
onları destekleyerek hiçbir zaman kendilerini sıkışmış hissetmeden kendi güçlerini
yaratmalarına izin vermiştir. Schmidt kendi heykel çalışmalarında organikformları, çıplak
insan vücudunu işlemiştir. '' (Droste, 1990,· aktaran Ozan, 2009).

Şekil 7 .8: Heykel Atölyesinde kompozisyon çalışması, 1928
(Baktır, 2006)
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4.2.7. Taş Heykel Atölyesi:

Bu atölye ilk açıldığı zamanlarda Johannes itten tarafından yönetilmiştir. 1922'de onun
yerine Oscar Schlemmer atanmıştır. Onun yaratıcılığı öğrencilerinin çalışmalarını büyük
ölçüde etkilemiştir.

"Atölyenin (Bknz: Şekil 7.9) teknik denetimi 1921-25 yılları arasında Josef
Hartwig tarafından yapılmıştır. Weimar Bauhaus' unda ki bütün atölyeler gibi bu atölye de
ilk başlarda nitelikli usta bulmakta zorlandığı için gelişimi sekteye uğramıştır. Hatwig ve
Dell gibi ustalar bu atölyenin gelişmesi ve potansiyelini kullanabilmesi için yardımda
bulunmuşlardır. Yine de durumları maddi olarak iyiye gitmemiştir. Çalışmasının doruk
noktası olması gereken mimari heykele talep azalmış ve yeni mimarlık anlayışıyla pek
uyuşmamaya başlamıştır. Mimari heykelin bu alandaki en önemli sonuçlandırılmış
çalışmaları, 1923fuarı için, atölye binasındaki duvarın ve sanat okulu vestiyerindeki
rölyeflerin modelinin yapılması olmuştur. '' (Bknz: Şekil 7 .1 O ve Şekil 7 .11) (Droste,
1990; aktaran Ozan, 2009).

Şekil 7.9: Bauhaus Weimar Heykel Atölyesi, 1923
(Ozan, 2009)
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Şekil 7.1 O: Ilse Fehling Tasarımı Soyut Heykel, 1922
(Fiedler, 2000)

Şekil 7 .11: Joo st Schmidt, İsimsiz Heykel Çalışması, 1930
(Fiedler, 2000)

89
4.2.8. Ahşap Oyma Atölyesi:

''Bu atölye de personel problemleri çözüldükten sonra Schlemmer ve Hartvig
tarafından yönetilmiştir. Schlemmer' den önce bir süre Georg Mucheform ustası olarak
kısa bir süre burada çalışmıştır. Heykel atölyesi, malzemeye göre taş ve ahşap olarak ikiye
ayrılmış ve çalışmaları birbirlerine paralel yürümüştür. (Bknz: Şekil 7.12)Bu atölyede
tamamlanmış en önemli iş Berlin' deki Sommerfed Evi'nin dekoratif ahşap işleri olmuştur.
Form kullanışında hiç bir atölye zamanına bu kadar bağlı olmamıştır. Ekspresyonizmin
hala var olduğu ve yöresel etkilerin mantıklı yaklaşımlar olarak sanıldığı zamanlarda yani
1923 yılına kadar iyi bir dönem yaşamıştır." (Droste, 1990; aktaran Ozan, 2009).

Şekil 7.12: Josef Hartwig Tasarımı Santranç Takımı, 1924
(Fiedler, 2000)
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4.2.9. Cam Boyama Atölyesi:

''l 922'ye kadar itten bu atölyenin yöneticiliğini yapmıştır. Daha sonra bu görevi
Paul Klee devralmıştır. 1923 sonrası, daha önce bu atölyede çalışmış olan Albers
tarafından teknik olarak denetlenmiştir. Klee atölyeyi devralmadan önce, bu atölyede,
yeterli sanatsal hassasiyeti ve girişimi olan bir zanaat ustası bulmanın ne kadar zor olduğu
görülmüştür. Cam boyamanın karakteri, uygulama alanını mimarlık çerçevesiyle
sınırlamıştır.(Bknz: Şekil 7.13) Atölye dönem içerisinde önemli bir ürün ortaya
koyamamıştır. Dessau Bauhaus 'unda bu atölye açılmamıştır. '' (Droste, 1990; aktaran
Ozan, 2009).
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Şekil 7.13: Josef Albers Tasarımı Cam Kompozisyon, 1922
(Ozan 2009)

91

4.2. 1 O. Cilt Atölyesi:

"Bu atölye Grand Ducal zanaat okulunda temelleri atılmış özel olarak yönetilen
bir atölye olmuştur. (Bknz: Şekil 7.14) Çalışmaları takdir gören Otto Dorfner tarafından
yönetilmiştir ve Bauhus'a bir eğitim atölyesi olarak bağlı olmuştur. Dorfner katı
düşüncelere sahip olan bir tasarımcı olarak, Klee' nin, atölyesine verdiği önerileri büyük
bir

terslikle

karşılamıştır.

Formu

ilgilendiren

düşünceleri

klasik

geleneklerle

şekillenmiştir. Bu yüzden Bauhaus ile olan kontratı 1922' de iptal edilmiştir. Fakat
Bauhaus' un işlerini yapmaya devam etmiştir. '' (Droste, 1990; aktaran Ozan, 2009).

Şekil 7.14: Lyonel Feininger Tasarımı
'Neue Europaische Graphic' Serisinde 'İtalyan Ve Rus Artistler' Kapağı, 1924
(Ozan, 2009)
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4.2.11. Grafik Baskı Atölyesi:

"Bu atölye grafik sanat baskıları için kurulmuştur. Feininger buradaki çalışmaları
form ustası olarak yönetmiştir. Carl Zaubitzer ise teknik denetimden sorumlu olmuştur.
Kendisi aynı zamanda Weimar Bauhaus'unun 1919' dan 1925'e kadar sahip olduğu eski
nesil ustalarından biri olma özelliğini taşımıştır. Atölyede Mack ve Bschantfarklılık
göstermişlerdir. Atölyede yapılacak çokfazla reprodüksiyon işi olduğundan, öğrencilerin
yaratıcı çalışma yapma arzusu Zaubitzer için problem olmuştur. Çünkü Feininger ve
Marcks' ın, Schlemmer'in ve Kandisky' nin, basılması gereken portfolyoları, bunlara ek
olarak öğrencilerin ve hocaların basılmasını istediği birçok grafik, dışarıdan gelen (para
getiren) baskı işleri de olmuştur. (Bknz: Şekil 7.15) Fakat maddi durum değil kitap
baskısını, ofset baskı yapmaya yetecek kadar bile parlak durumda olmamıştır. Weimar
Bauhaus' unun Baskı Atölyesi'nin yapmış olduğu en kaliteli baskı örnekleri grafik sanat
sayfaları olmuştur. Çok az üretilmişler ve 1923yılında Bauhaus' ta basılan 'Meistermppe'
içinde birleştirilmişlerdir. 1 O yıl sonra bu baskı bir koleksiyon parçası olmuştur. '' (Droste,
1990; aktaran Ozan, 2009).
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Şekil 7.15: Friedl Dicker ve Johannes Itten Tasarımı Baskı, 1921
(Ozan 2009)
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4.2.12. Sahne Atölyesi:

Bauhaus' un Weimar'daki bu atölyeleri içinde özel olanı Sahne Atölyesi olmuştur. Atölye
1921' de Lothar Schreyer in yöneticiliğinde çalışmaya başlamıştır. Sahne tasarımı
Bauhaus'a geldikten sonra, öğretim ve araştırma programının bir parçası olmuştur. (Bknz:
Şekil 7. 16 ve Şekil 7. 1 7) Lothar Schreyer kurumun amaçlarına ters düşmesi nedeniyle,
1923'te Bauhaus'tan uzaklaştırılmıştır. Yerine Oskar Schlemmer getirilmiştir. 1922'den
1925'ekadar Joseph Hartwig'le Kurt Schwerdfeger, yansıtıcı ışık oyunları ile deneyler
yapmışlardır.

''Schlemmer, daha önceleri Stuttgart'ta bulunduğu sıralarda tiyatro deneyleri
yapmıştır. "Bauhaus' da sahne" yi bir tür tiyatro laboratuarına dönüştürmüştür ve (kuram
ve uygulamada) sahnelemenin odak noktası olarak insan ve mekan arasındaki ilişkinin
(kuram ve uygulama alanında) araştırılmasını temel almıştır. Schlemmer, tiyatronun bir
tür aritmetiğini geliştirmeye çalışmıştır. '' (Ozan, 2009).

Bauhaus sahnesinin; estetik alandaki tiyatro tartışmalarına getirdiği yenilik, tiyatroyu
mekan sorunu olarak görmek ve araştırmak olmuştur. Bauhaus'un tiyatro çalışmalarında
sahneyle ilgili temel alınan, mimarların mekan anlayışı olmuştur.

Walter Gropius, Bauhaus sahnesinin amacını şöyle anlatmıştır: "Sahne yapısı, orkestra!
bir birim olarak mimari ile içten ilintilidir, her ikisi de karşılıklı etkileşim içindedir. Nasıl
bir yapıda, binanın daha yüksek bir düzlemde bir bütün oluşturabilmesi için tüm öğeler
kendi benliklerini terk etmek zorundaysa, sahne yapısında da birçok sanatsal sorun daha
üst bir yaratılabilmesi için bir araya gelir. ''
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Şekil 7. 16: Oscar Schlemmer Tasarımı Triadic Balet kostümleri, 1922-1926
(Fiedler, 2009)

Şekil 7 .17: Oscar Schlemmer Tasarımı Dans Kostümleri, 1922
(www.pinterest.com)
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4.3. Bauhuas'ın Kült Tasarımlarından Örnekler:

Modem yaşamın gereklerini sağlamak için eşyalar tasarlamak Bauhaus'un amaçlarından
olmuştur. Bauhaus'un kurucusu Walter Gropius'un bu üretilen eşyalarla ilgili pek çok
düşüncesinin kaynağında Arts and Crafts hareketinin iki büyük ismi William Morris ve
John Ruskin etkileri gizlidir. Walter Gropius'un asıl düşüncesi zanaatler ve güzel sanatları
mimari bir sentez içinde ve seri üretim çerçevesinde birleştirmektir. Ona göre güzel
sanatlar, dekoratif sanatlar ve mimari arasında bir ayırım yapılmamalıdır. Bauhaus,
üretiminde estetiğin de arandığı makine yapımı seri üretim modellerini modem endüstriyel
sistemle işbirliği içerisinde üretmiştir.

Makineyi değişen toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için zanaatla buluşturmak ve ortaya
çıkan ürünleri seri üretim yoluyla pek çok insana ulaştırmayı hedeflemek o günün
şartlarında ütopik bir düşüncedir.

"Bauhaus'la birlikte endüstriyel tasarım kavramı daha geniş bir anlam
kazanmıştır. Orijinal Bauhaus ürünleri, endüstri için tasarlanmıştır. Aynı zamanda
Bauhausfelsefesi bir adım daha ileriye giderek 'formfonksiyonu izler' anlayışının da
takipçisi olmuştur. Bu tutum yalnızca ürünün estetik kaygılarını içermez, Bauhaus için
ürünün işlevselliği, çoğu zaman estetik kaygıların çok üstünde kalmıştır. '' (Jerrard,

.

Newport, Trueman, 1999; aktaran Baktır, 2006).

Form üzerine eğitim gören Bauhaus tasarımcıları, günlük hayatta kullanılan standart
formdaki objeler için yeni prototipler tasarlamaya girişmişlerdir. Bu konudaysa insanların
birbirleriyle özdeş olan pratik ihtiyaçlarından yola çıkmışlardır. Süslü ve gösterişli her
türlü formu reddeden Bauhaus araştırmalarının odak noktasında işlevsellik birinci sırada
yer almıştır.

Bauhaus Okulu'nda tasarlanmış olan hala günümüzde dahi kopyalarının üretilip
kullanıldığı bazı önemli mobilyalardan ve objelerden söz etmekte fayda vardır. Bu
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anlamda Bauhaus'un sanata, endüstriye ve tasarım okulu kavramına bıraktığı miras ise
tartışmasızdır. Aşağıda Bauhaus atölyelerinde üretilen bu ürünlerden ve etkilerinden bazı
örnekler verilmiştir:

Wassily Sandalyesi (Wassily Chair), Marcel Breuer:
Bu idealleri somutlaştıran ilk Bauhaus tasarımı, öğrencilikten eğitmenliğe geçen, mimar ve
endüstri tasarımcısı Marcel Breuer tarafından, Resim eğitmeni Wassily Kandinsky için
tasarlanan Wassily Sandalyesi'dir. (Bknz: Şekil 8) Sandalye ismini Wassily Kandinsky'den
almıştır. İronik olarak bu sandalye dünyada halen ve en çok kopyalanan Breuer
sandalyesidir.

Şekil 8: Wassily Chair, Marcel Breuer, 1925
(Fiedler, 2000)

''Wassily Sandalyesi, o ana kadar endüstri materyallerinden yapılan ilk modern
sandalyedir. Nikel kaplı ve daha sonradan krom kaplama olarak uygulanan boru şeklinde
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bükülmüş çerçevenin esin kaynağı bisiklet gidonudur, bu bağlamda da Yılmaz, Tok ve
Baktır gibi yazarlar, Breuer'e ilk kez ana materyal olarak çelik boru kullanmafikrini, ilk
kullandığı bisikletinin verdiğinden söz etmektedirler. '' (Ozan, 2009).

"Sandalyenin oturma ve sırt bölümü bez kumaş ya da deri kullanımına uygundur. ''
(Baktır, 2006).

"Sırtın ve kolların dayanacağı yerlerde ise kanvas şeritler bulunmaktadır.
Minimum materyal kullanılmıştır ve süslemelerden uzak bir tasarımdır. Ayrıca "kızak
temeli" de onu taşımak ve temizlemek için hafifbir hale getirmiştir. Buna ek olarak,
"transparan"tasarımı, Bauhaus'un çok sayıda pencere, beyaz duvar ve kargaşadan uzak
düzenli alanlarını yaratan iç mimarların seveceği bir görsellik taşımaktadır. '' (Yılmaz,
2006,· aktaran Ozan, 2009).

''1925 yılında prototipi yapılan ve 50'lerden sonra seri üretime geçilen ürün, tüm
endüstri ürünü tasarımcıları ve mimarlar tarafından bilinmektedir. Ürünün, üretildiği
tarih içinde incelendiğinde, bugün bile rahat ve konfor koşullarını sağladığı çoğu kullanıcı
tarafından söylenmektedir. '' (Tok, 2007; aktaran Ozan, 2009).
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ubular Steel Chair, Marcel Breuer:
Basit geometrik çizgilerdeki Breuer tasarımları, Bauhaus'un zanaat ürünlerinden
endüstriyel ürünlere ulaşma sürecini simgeleştirmiştir. (Bknz: Şekil 8.1)

"Marcel Breuer'in bugün bütün dünyada yaygın olarak bilinen tubular steel chair
tasarımı, bir sandalyenin karmaşık bir kütle olmaktan çok, nasıl bir hafiflik ve estetik
kazanabileceginin en iyi örneğidir. Sandalyeform olarak açılmış basit bir ataça
benzemektedir." (Josephson, 1995; aktaran Baktır, 2006).

Şekil 8.1: Tubular Steel Chair, Marcel Breuer, 1928
(www.proprofs.com)
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Slatted Chair, Marcel Breuer:
Marcel Breuer bu sandalyeyi (Bknz: Şekil 8.2), Bauhaus'ta bir öğrenciyken minimum
malzeme kullanımıyla, rahat, estetik, işlevsel ve ucuz kavramlarını bir araya getirerek
tasarlamıştır.Türkçeye ahşap geçmeli sandalye olarak çevrilen bu tasarımda çerçeve
malzemesi olarak lekeli akçaağaç kullanılmıştır. Sırt ve oturma kısmında atkılından
dokunmuş kumaş kullanılan sandalyede Breuer, Gerrit Rietveld'in Berlin Chair adlı
çalışmasından etkilenmiştir. Kullanılan malzeme ve formun mükemmel uyumu söz
konusudur.

Şekil 8.2: (sağ) Slatted Chair, Gerrir Rietveld,1923
(www.charlieroe.com)
(sol) Slatted Chair, Marcel Breuer, 1924
(Fiedler, 2000)
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Alüminyum Sandalye, Marcel Breuer:

"Sonraki dönemlerde Breuer, mobilyalarını düz alüminyum malzemeden imal
etmeye başlamıştır. (Bknz: Şekil 8.3) Bu malzeme boru şeklindeki çelik kadar sağlam
olmasa da, ona göre çok daha ucuzdur. Arkadaki konkav bantlar strüktürel olarak gerekli
olmakla birlikte, tasarıma estetik bir özellik katmıştır. '' (Baktır, 2006).

Şekil 8.3: Marcel Bruer, Alüminyum Sandalye
(www.wright20.com)
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F 51 (Tecta), Walter Gropius:

Mimar Walter Gropius bu koltuğu ve takımı olan kanepeyi 1920'lerin başında Bauhaus'taki
kendi yönetici ofisi için tasarlamıştır. Çok iyi tanınmayan bu mobilya (Bknz: Şekil 8.4)
Bauhaus tarafından ileri sürülen mimarlığın kendine has bir obje olarak önemli bir
parçasıdır. Basit dikdörtgen gibi iç birleşim blokları Gerrit Rietveld, Marcel Breuer, Peter
Keler gibi tasarımcıların mobilyalarında bulunan aynı konstrük:tivist(yapısalcı) prensipleri
taşımaktadır.

''F 51 ahşap çerçevesinde dahi olmak üzere, bir küpformundan oturma yerinin
kesilip atılması sonucunda şekillendirilmiştir. Bu rôpreduksiyon (aynını kopyalama) teması
mevcut bir küp şekilli resepsiyon odasına uyabilir olarak ortaya çıkmıştır. Bir yapının
konsol siteminden esinlenerek kolların tasarlandığı görülmektedir. Bulunduğu herhangi
bir mekan içerinde F 51, kendi başına önemli birprestij simgesi olarak öne çıkmaktadır.
Kiraz ağacı bir ahşap çerçeveye sahip orijinal yapım limon renkli kumaştandır. Bu renk ve
malzeme seçimi bir katıksızlık, saflık yaratım isteğinin sonucudur. '' (Polster, 2008;
aktaran Ozan, 2009).

Şekil 8.4: Walter Gropius, F 51 (Tecta), 1920
(www.image.aving.net)

102

Şekil 8.5: Walter Gropius, F 51 (Tecta) Tekli Koltuk Ve Kanepesinin Usta Evleri için
Çizimi, 1920
(www.originuk.com)

Modernist bir tavırla Bauhaustaki ilk tasarlanan mobilyalardan biriydi Walter Gropius,
tasarımı F 51 (Tecta) tekli koltuk ve kanepesi. (Bknz: Şekil 8.5)
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Çaydanlık Tasarımları, Marianne Brandt:

Marianne Brandt Bauhaus tarzı ile özdeşleşen bazı kült tasarımlara imza atmıştır.
Tasarımlarında farklı metal kombinasyonlar kullanan Brandt, malzemenin doğasını
kullanarak işlevsel farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Marianne Brandt'ın Weimar
dönemindeki çalışmaları daha çok çaydanlık (Bknz: Şekil 8.6) , kül tablası (küllük) (Bknz:
Şekil 8.7), çay - kahve servisi (Bknz: Şekil 8.8) gibi küçük ev aletleri üzerinedir.
Tasarımcının bu çalışmalarının amacı, bireysel form arayışı yerine endüstriyel gelişimlere
yönelik, işlevsel ve estetik formlar yaratmaktır. Marianne Brandt'ın metal atölyesinde
Alman gümüşü ve pirinçten ürettiği çay ve kahve takımlarının etkilerini, hala görmek
mümkündür.

Şekil 8.6: Marianna Brandt Çaydanlık, 1927
(Fiedler, 2000)
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Şekil 8.7: (sağ) Marianna Brandt Kül Tablası, 1924
(sol) Marianna Brandt Kül Tablası, 1924
(Baktır, 2006)

Şekil 8.8: Marianna Brandt Çay ve Kahve Takımı, 1924
(www.bauhaus-online.de)
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MT8 Lambası, Wilhelm Wagenfeld:

''Bauhaus'ta lambalar ve diğer aydınlatma elemanları ile ilgili araştırmalar yoğun
olarak; Karl Jucker ve Wilhelm Wagenfeld'in 1923 - 1924 yılları arasında metal
atölyesinde tasarladığı MT8 kod numarasıyla üretilen masa lambasının (Bknz: Şekil 8.9

ve Şekil 8.10) ardından gerçekleşmiştir. Bu mükemmel tasarım, Bauhaus Stilinin ekonomi,
işlevsellik, uygun malzeme kullanımı ve süslemede sadelik gibi konulara olan yaklaşımını
gösteren en iyi örneklerden biridir." (Hoban, 2001; aktaran Baktır, 2006).

''Daha önce endüstriyel kullanımda yaygın olmasına rağmen, makine estetiğinin
işlevsel bir parçası olarak tasarlanan lambanın kafa kısmında opak cam kullanılmıştır.
Küresel Forma sahip bu cam yapı ışığı dengeli bir biçimde dağıtırken, opak olması da ısığı
süzmeye yaramıştır. Lambanın tabanında ise pleksiglas silindir kullanılmıştır. Farklı
malzemeler kullanarak estetik sonuçlara ulaşılabileceği ortaya çıkmıştır. Dairesel taban,
silindirik şaft ve küresel kafa en sade biçimin oluşturulması açısından önemlidir. Seri
üretime geçirilerek üretilen bu lamba zaman ve malzeme kullanımı açısından maksimum
ekonomi sağlayarak Bauhaus'un hedeflerini ortaya koymaktadır. '' (Tuğcuoğlu, 1999;
aktaran Polster, 2008; aktaran Ozan, 2009).
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Şekil 8.9: Wilhelm Wagenfeld Tasarımı MT8 Lambası
(www.bauhausitaly.com)

Şekil 8.10: Wilhelm Wagenfeld Tasarımı MT8 Lambası
(http://www.solebich.de)
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Modem Ofis Masa Lamba Tasarımı, Christian Dell:
Bauhaus tasarımları en bilindiği hali ile; formdaki sadelik, yalın çizgiler, ucuz malzeme ve
işlevsellikleriyle bilinmektedirler. Christian Dell imzalı modern ofis masa lamba (Bknz:
Şekil 8.11 ve Şekil 8.12) tasarımı Bauhaus'ın tasarımına anlayışını tam olarak yansıtan
uygun bir örnektir.

''Modern ofis masa lambası biçimi, Dell tarafından 20'li yaşlarında geliştirilmiştir.
Basit, geometrik ve süslemeden uzak mekanikform, seri üretim endüstri ürünü için bugün
bir kalite damgası haline gelmiştir. '' (Snider, 2005; aktaran Baktır, 2006).

Şekil 8.11: Christian Dell Tasarımı Modern Ofis Masa Lambaları
(www.media.liveauctiongroup.com)
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Christian Dell Tasarımı oynar başlıklı bu modem ofis masa lambası tamamen fonksiyonel
olup, istendiğinde aynı zamanda lambanın gövdesininde hareket esnekliği her açıda
kullanım olanağı sağlamaktadır.

Şekil 8. 12: Christian Dell Tasarımı Modem Ofis Masa Lambaları
(www.media.liveauctiongroup.com)
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Aydınlatma Elemanı Tasarımları, Marianne Brandt:

"Marianne Brandt, Laszlo Moholy Nagy'nin endüstriyel üretime kattığı kromajlı
metal, alüminyum, opak cam, pleksiglas gibi yeni malzemeleri kullanarak bir türfabrika
estetiği yaratmak istemiştir. Brandt'a göre işlevsel olan aynı zamanda güzelde olmalıdır.
Bauhaus'un Dessau döneminde hemen hemen bütün aydınlatma elemanlarının tasarımı
Marianne Brandt tarafından yapılmıştır. Marianne Brandt ve Hans Przyrembel ortak
yapımı karşı ağırlıklı, alüminyum kafalı ayarlanabilir tavan lambası (Bknz: Şekil 8.13)
Bauhaus Atölyelerinin standart lambası olmuştur. '' (Baktır, 2006).

Şekil 8.13: Ayarlanabilir Tavan Lambası, Marianna Brandt, Hans Przyrembel
(www.chelsealightingdesign.co.uk)

Marianna Brandt, bu standartlaşmış ayarlanabilir tavan lambası dışında, buzlu camdan
asma globe tipi aydınlatma elemanları da tasarlamıştır. (Bknz: Şekil 8. 14)
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Şekil 8.14: Marianne Brandt Tasarımı Asma Globe Tipi Aydınlatmalar
(Fiedler, 2000)

"Bauhaus tasarımcıları süslemeden uzakfakat estetik duyarlılıkla, yalın geometrik
formları siyah, beyaz ve grinin yanında parlak ana renklerle birleştirerek bir çeşit makine
estetiği yaratmak istemişlerdir. Bu anlamda Bauhaus Stili dediğimiz kavram, dekoratif bir
stil olmaktan çok, geometrik ve biçimsel bir yaklaşımdır." (Wadsworth, 2006; aktaran
Baktır, 2006).

"Bauhaus tasarımda temel öğeleri, saf renklerle birleştiren, biçimleri basit geometrilerine
indirgeyen ve bunların bir araya gelmesiyle bütünde sadelik ve mükemmellik arayan
yaklaşımın öncüsüdür. Yalın Bauhaus tasarımlarında göze çarpan ilk şey geometrik
formların egemenliğidir." (Baktır, 2006).
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Barcelona Chair, Ludwig Mies Van Der Rohe:

1930 -1933 yılları arasında Bauhaus'un Dessau periyodunda yöneticilik yaparken, Van Der
Rohe'nin Bauhaus'ta üretilen en ünlü tasarımı, Barcelona sandalyesidir.
''Bunun yanında Bauhaus'ta ürettiği tüm mobilyalar günümüzde kullanılmaya
devam etmektedir. '' (Baktır, 2006).

Ludwig Mies Van Der Rohe Barselona sandalyesini (Bknz: Şekil 8.15) tasarladıktan sonra
şöyle demiştir : ''Deneyenler bilir, sandalye tasarlamak çok zor bir iştir. Sonsuz
olanaklarınız ve birçok probleminiz vardır. Sandalye hem hafifgörünmeli, hem de
dayanıklı ve rahat olmalıdır. Yani sonuçta bir gökdelen tasarlamak, iyi bir sandalye
tasarlamaktan çok daha kolaydır. '' (Krogear, 2005; aktaran Baktır, 2006).

Şekil 8.15: Ludwig Mies Van Der Rohe Tasarımı Barcelona Chair.
(www.firstimpressions.co.za)
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Tubular Steel Chair, Mies Van Der Rohe:

''Rohe'nin diğer bir ünlü sandalyesi ise Tubular Steel Chair tasarımıdır. (Bknz:
Şekil 8. 16) Ünlü tasarımcı tüm çalışmalarında hafiflik, işlevsellik ve estetik kaygılar
taşımıştır. Stutgard Sergisinde Mies tarafından Weissenhofseidlung Evleri için yapılıp
sunulmuştur. Sandalye tasarlanırken tasarımcı Mart Stam'ın 1926, tasarladığı
sandalyesinden -senesinde yukarıda da örnekler arasında gösterilen- esinlenmiştir. ''
(Baktır, 2006).

Şekil 8.16: Ludwig Mies Van Der Rohe Tasarımı Tubular Chair.
(http://donshoemaker.files.wordpress.com/2011/07/mrchair-knollstudio.jpg?w=304)
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Terra Cotta Çay Kahve Takımı, Otto Lindig:
1926'da Bauhaus'un Weimar periyodunda seramik atölyesinin başına geçen Otto Lindig,
çok beğenilen seramik tasarımlarının (Bknz: Şekil 8. 17); kendi karakteristik stilinde, yarı
opak, sırlı seramikler olmasına borçludur. seri üretim için çok uygun sade - süssüz ve
estetik seramikler imal etmeye başlamış, seramiklerinde süslemedeki sadelik her bir
parçanın kendini ayrı ayrı ifade edebilmesine olanak sağlıyordu.

"1922'de Otto Lindig ve Theodor Bogler, küçük seriler halinde üretilebilecekfakat
endüstriyel üretimleparalel şekilde konumlanacak, yeni prototiplerin geliştirilmesi için
çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Terracota çay ve kahve servisi, günümüzde halen
modernliğini koruyan ürünler arasındadır. '' (Baktır, 2006).

Şekil 8.17: Otto Lindig Tasarımı Terra Cotta Çay Kahve Takımı
(Fiedler, 2000)
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"1926 tarihli makalesinde Gropius, Bauhaus'un standartlaşmaya ilişkin
yaklaşımını şöyle özetlemiştir : "Tüm günlük kullanım malları için standart tip yaratımı
toplumsal bir gerekliliktir. Genel olarak yaşamın gereklilikleri insanların çoğu için
aynıdır. Ev ve evin döşenmesi toplu tüketim mallarıdır ve tasarımları bir tutku sorunundan
çok bir akıl sorunudur. Bauhaus Atölyeleri esas olarak içlerinde seri üretime uygun ve
zamanımıza özgü ürünlerin ilk örneklerinin özenle geliştirildiği ve sürekli olarak
iyileştirildiği laboratuarlardır. '' (Roth, 2002).

''Bauhaus kendisini şekiller veformlar labaratuarı olarak görmüştür. Geleneksel
tasarımlar yeni şekilleriyle yer değiştirmiş; etkileşimleri yeni fikirlerin doğmasını
sağlamıştır. S 285 masasında bu durum görülebilmektedir. Marcel Breuer bu modeli
yarattığında Bauhaus'u neredeyse terk etmiş ve Berlin'de kendi ofisini açmıştır. Ofis
masaları üzerinde çalışılabilen yan gözlere sahip olduğunda, Breuer üst ve alt arasında
strüktürel bir karşıtlığa kaçarak bir çözüm üretmiştir. Her ayrı eleman bir holistik
{bütüncül) konstrüksiyona oturur ve hem estetik hem de teknik olarak çelik tüpleri birbirine
bağlar. Çekmecenin ve çalışma yerinin etrafındaki tüp üç ayrı elemanı bir araya
getirmektedir. Bunun iki ayrı avantajı vardır; mobilite sağlamakta, ayaklar ve ana yüzeyin
oturduğu kızaklar arasında bir stabilite sağlayarak yer kazandırmaktadır. Ancak daha açık
bir alan elde etmek için çalışılan yer (masa tablası) ve kesonlar yükseltilmiştir. Ciddi siyah
ve metalik rengin karşıtlığı kalite ve teknik değerliliği vurgulamaktadır. '' (Polster, 2008;
aktaran Ozan, 2009).

Bauhaus'un öngördüğü standartlaşma ve buna bağlı olarak seri üretim süreci, tasarımda
kullanılan malzemeyle yakından ilişkilidir. Bu anlamda Marcel Breuer, modüler
mobilyanın gelişimine başlı başına bir etkisi vardır. Kullandığı yeni malzemeler ve ilginç
tasarımlarıyla Bauhaus Atölyelerinde tasarıma yön vermiştir.

Marcel Breuer, krom boru (tubular steel) malzemeden sandalyeler, masalar, dolaplar,
tabureler, raflar ve sehpalar bulunduran bir dizi tasarım yapmıştır. Standart bir tipolojiye
benzeyen formlu bu birimler oldukça basit ve fonksiyoneldir.

Krom boru malzeme
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sağlam, dayanıklı, hijyenik ve rahat tasarımların modern yaşam içinde yer almasını
sağlamıştır.

Marcel Bruer'in krom boru (tubular steel) malzemeden mobilyalarına bazı örnekler:

S 285, Marcel Bruer, 1934:

Şekil 9: Marcel Bruer, S 285, 1934
(Fiedler, 2000)

B9 Marcel Bruer, 1926:

"Sehpalar hafif taşınabilir ve açıktır (Bknz: Şekil 9.1). Endüstriyel bant
üretimininprensiplerine ve rasyonalist mekan konseptine uygun olarak tasarlanmıştır.
Modüler, iç içe geçen sehpa konsepti akzlczlbir ekonomi, mobilite ve kombinasyon tercihi
sunmaktadır. '' (Polster, 2008; aktaran Ozan, 2009).
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Şekil 9.1: Marcel Bruer, B9, 1926
(www.moma.org)

Large Nesting Table, Marcel Bruer:

Şekil 9.2: Marcel Bruer, Large Nesting Table

.

(www.malikgallery.com)

Chaise Lounge (Şezlong) Marcel Bruer, 1932:

"1932 - 1934 yılları arasında Breuer, bu kezfarklı bir malzemeye yönelmiştir : düz
alüminyum metal bant. (Bknz: Şekil 9.3) Bu malzemeyle ürettiği mobilyalar 1970'lerde
üretildiği tarihtekinden çok dahafazla popülerlik kazanmıştır ve günümüzde bu popülerliği
11

devam etmektedir. (Baktır, 2006).
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Şekil 9.3: Marcel Bruer, Chaise Lounge (Şezlong), 1932
(Fielder, 2000)

5. Değerlendirme:

Mimari tasarım sürecinde kullanıcı ve tasarımcı açısından değerlendirme ögelerine
baktığımızda; her bir proje, taslak veya tasarının form, fonksiyon ve konstrüsiyon
ölçütlerine dayandırılarak yapılandırıldığını görmek mümkündür.

Endüstrileşme ile iş gücünün makineler ile sağlanması, toplu üretim ve ekonominin
büyümesi her alana yansımıştır. Bauhuas'a kadar olan akımlar, tasarımlar ve gelişmeleri
Endüstrileşmeye alışma evreleri olarak tanımlanabilir.

Bauhaus'tan önceki mimarların

yapıtlarında endüstrileşmenin kaynaklarını kullanarak ortaya çıkan çok verimli örnekler
vardır. Bauhaus'a kadar olan süreçte bir bütün olan mimarlık ve içmimarlık (mekansal
alanlar), endüstri ürünleri tasarımı v.b. ayrışarak birer uzmanlık alanı olarak ele alınmış ve
bunların da eğitimi verilmiştir.

Bauhuas dönemi ve onun izleyen dönemlerde irdelenen kavramlarda Gestalt
Psikolojisinden yararlanıldığını görmekteyiz. Gestalt psikolojisi, organizmanın herhangi
bir uyaranı büyüklük içinde algılama eğiliminde olduğunu savunan, başka deyişle, bütünün
parçalarının toplamından farklı ve özgün bir karaktere sahip olduğu düşüncesine dayanan
bir ekoldür.
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''İnsanoğlu çevresini gelişi güzel bir düzen içerisinde algılamaktadır. Çevreden
edinilen duygusal girdiler insan beyni tarafindan derlenip toparlanarak bir düzen içinde
anlamlandırılır. Bu karmaşık algılama süreci ile ilgilenen Gestalt psikologlarına göre bir
bütüne anlam veren, onu oluşturan parçaların toplamı değil, o parçaların ne şekilde bir
araya geldikleri yani parçalar arasındaki ilişkidir. '' (Aydınlı, 1986)

Gestalt kuramına göre; öğrenme, algı ve bellek süreçlerinin işleyişine bağlı olması
dolayısıyla, algı ve bellek sisteminin yeni bir içerik kazanması için gerekli olan her tür
yaşantısal deneyimi kapsamaktadır. Algı sistemi, uyarıları bir araya getiren; simetri, düzen,
ritim, kümeleşme v.b. gibi temel tasarım ögelerinin kullanımı algıdaki keskinliği
arttırmaktadır.

Bu bağlamda mekan algısında başlıca algıların (görmek, dokunmak, koklamak, duymak)
yanında; psikolojik olarak insanı etkileyen faktörlerde vardır. Nokta, çizgi, yüzey, hacim,
doku, renk, ışık, biçim gibi tasarım elemanları da mekansal algıda büyük bir pay
oluştururlar.

Bauhuas'un temel tasarım ilkeleri (basitlik, soyutluk, ekonomi, keskinlik, dik köşeler,
devamlılık, simetri, birlik, monokromluk, incelik ve omagizasyon) doğrultusunda yaptığı
tasarımlarda, aslında parçayı hem mekanın bir parçası hemde kendi başına fonkiyonu olan
bir bütün halinde gösterdiğini görmekteyiz.

Bauhaus'un farklı usta ve eğitici kadrosu, ve onların kontrolünde kurulan ve ayrı ayrı
çalışmalar yapan atölyeler de; bu temel tasarım ilkeleri doğrultusunda etütler/çalışmalar
yapmıştır. Bu atölyelerde ressam, heykeltraş ve diğer sanatçıların mimarlarla birlikte yola
çıkararak Minimalist yaklaşımları görülmektedir.

Mimarlık genel anlamda eğitime ve uluslar arası manifestolara bağlanarak genel-geçer
dönemsel ihtiyaçlara yönelik çözümleri de kapsıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası dönemde
mimarlık alanındaki; eksik ve boşlukların üretimle nasıl doldurulacağı sorgulanırken;
Bauhuas (1919-1933); 2. Dünya Savaşı öncesi modem mimarlığın tüm evrensel

119
tanımlarına form, fonksiyon ve konstrüksiyon özellileriyle bütünleşerek anlaşılır hale
getirmiştir.

Bauhuas'tan önce içmimarlığın ayrıştırıldığını görmüyoruz,

içrnimariye vurgu var.

İçmekan elemanları, mobilya ve dekoratif ögeler dolaylı yolla içmimariye vurguyu
William Morris ve daha sonra takip eden Arts & Crafts'ta görmekteyiz. Art Nouvea ise
bütünlüğü tüm mobilya ve dekoratif ögelerin yapı elemanlarıyla aynı dili paylaşarak
içmekana dönüşmesi ile içmimarlığı oluşturuyor. Yapının içten dışa doğru
oluşturulabileceği düşüncesi de; içmekanı sanatla bütünleştiriyor ve her ögesi ayrı bir
tasarım olarak karşımıza çıkıyor.

Elbette içmimarlık ve mimarlığın somut ayrışmasını görmesek de Art Nouvea döneminden
sonra mevcut bir iç yapılaşma vardır. Bu bağlamda Beaux Arts'a göre iyi çizilmiş
desenlerle anlatım (bezeme); iyi bir mimari sayılırken, endsütri kentlerinin hızla gelişen ve
büyüyen yapılarında mimari bir tasarım alanı olarak içmekanların önemi artmaktaydı.

Bu bağlamda; içmimarlık bezemeleriyle detaycı ve elle tutulur ölçeklerde çözümleme
getiren mekan elemanları ve eşyaları da (mobilya) tarif etmektedir. Bauhuas'ta
mimarlıktan ayrıştığını gördüğümüz pek çok ayrı meslekten biri olan endüstri ürünleri
tasarımı da önceleri içmimarlığın içinde varlığını sürdürmekteydi. Yine Bauhaus'ta baş
gösteren bu ayrışmalar öncesi pek çok atölyede bugün pek çok tasarımın prototipinin
tasarlandığı, denediği ve uygulandığını görmekteyiz.

Bunların içinde her türlü mobilyadan, günlük kullanım eşyalarından (everyday objects),
aydınlatma ve benzeri pek çok şeyde içmimarlık kavramının tanımından ayrışıp daha sonra
farklı uzmanlık alanları yapılaşıyor.

İçmekanın ayrı tasarlanmaya başlaması, buna bağlı içmekan donatı elemanlarını oluşturan
ve içmekanı mevcut kutu binalarda yeniden yapılandıran firmalarda türemiştir. Ekonomi
ve yapım sisteminin günümüz 21. yüzyılla sağladığı üretim ve tüketim rahatlığını açısından
rabet görmektedir. Bu bağlamda Bauhaus'un yalın ve sade tavrını benimsemiş ve onun
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etkisinde devam eden IKEA tasarımları da, direk son tüketiciye ulaşan, monte ve kargo
rahatlığı bakımından nitelendirilebilir ve örnek verilebilir.

Bir İsveç markası olan IKEA'da akıllı eşya ve saklama çözümleri sunarken, geniş ve rahat
oturma birimleri, yerden tasarruf sağlayan işlevsel depolama üniteleri içeren tasarımları
vardır. Yüzyılımızın en rağbet gören markalardan biri olarak Bauhaus'un izlerini ve
etkilerini ruhunda barındırmaktadır, kimi zamanda Bauhuas'un küçük kardeşi lakabıyla'da
anılmaktadır.

''Çoğunluk için daha iyi günlük yaşam yaratmak'' vizyonuyla hareket eden Ikea, iyi
tasarımlı ve kullanışlı binlerce ev eşyasını düşükfiyatlarla sunarak, olabildiğince çok
kişiye ulaşmayı kendine amaç edinmiştir. Üretim ağırlıklı tasarım, tedarikçilerle yakın ve
uzun dönemli işbirliği, etkin dağıtım sistemi, yassı kolilerle paketleme, nakliyedeki kazanç,
depolamadaki yer kazancı, nakliyatın müşteriye ait olması ve müşterilerin evde ürünleri
kendilerinin monte etmesifirmayı rakiplerinden ayıran en önemli unsurlar olmasının yanı
sıra ürünlerininfiyatlarının da düşük olmasını sağlayan unsurlardır. '' (Yılmaz, 2007).

Bauhuas'ta kullanılan malzemenin tasarıma yön verdiği diğer bir çalışma (Bknz: Şekil 9.4)
yine Marcel Breuer'in Alvar Aalto'nun bükülmüş kontraplak'tan esinlenip yeni tasarlarında
başka bir malzemeye yönelmesini sağlamıştır, kontraplak.

Marcel Bruer'in iskelet olarak kontrplak malzemeden üretilen bu koltuğu ve pek çok başka
tasarımı, IKEA'nın bugünkü tasarımlarına (Bknz: Şekil 9.5) ilham kaynağı oluyor.
Malzeme değişiklikleri ve ölçü farklılıklarıyla tekrar hayat buluyor.

121

Şekil 9.4: Marcel Bruer, Isokon Sandalyesi, 1932
(www.classicdesign.it)

Şekil 9.5: IKEA'nın Poang Sandalyesi
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41c%2BHvRvo-L._SY300_.jpg)
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Çok fonsiyonlu ve denüştürülebilen tasarımlar Bauhuas'ta uygulanan bir parametredir.
Yine Marcel Breuer tasarımı F40 Canteliver Sofa (kanepe), hafif ayaklan ile havada
süzülür görüntüsü ve fonksiyonalitesi ile (Bknz: Şekil 9.6). IKEA'nın Allerum adındaki
kanepesine bakacak olursan; Marcel Bruer'den esinlenip yeniden yorumlanmış bir mobilya
olduğunu varsayabiliriz. (Bknz: Şekil 9.7)

---------

Şekil 9.6: Marcel Bruer, Tasarımı F40 Canteliver Sofa
(www.lauritzbloginternational.files.wordpress.com)

Şekil 9.7: IKEA'nın Allerum Kanepesi
(www.comfort-works.com)
Endüstriyel mobilyada pratik bir malzeme olan ve Marcel Bruer'in de öncülüğünde çok
kullanılan krom boru, Bauhuas'un metal atölyelerinde pek çok örnekle hayat bulmuştur.
1925'de Bauhuas'a özgü olan Nesting Table isimli tasarımlarının da günümüzde pek çok
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farklı mobilya firmasında görüyoruz. Yine IKEA kataloglarında Klubbo Nesting Tables
adı altında bu ürünün Bruer orijinli yeni görünümünü bulmak mümkün.

Üreticileri ve tüketicileri bugün bile etkilemeye devam eden krom borudan oluşan ince
ayakları, hafif ve estetik bir şıklık içinde olan 1926 Marcel Bruer tasarımlı B9 Sepbanın da
(Bknz: Şekil 9.8) Vittsjo Nesting Table (Bknz: Şekil 9.9) adı altında yeniden yorumlandığı
tekrar karşımıza çıkıyor IKEA'da.

1=r
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Şekil 9.8: Marcel Bruer, B9, 1926
(www.thonetshop.com)

Şekil 9.9: IKEA Vıttsjo Nesting Tables
(www.comfort-works.com)

Buahaus'un bu yalın ve sadelikten yana tavrını benimsemiş ve onun etkisinde devam eden
Ikea tasarımları büyük ölçüde, sadece minik malzeme değişiklikleri ve ölçü farklılıklarıyla
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tekrar hayat buluyor. Bunu yine Marcel Bruer'in kontraplak sandalyesini (Bknz: Şekil
9 .1 O) IKEA' da benzer bir yaklaşımda, daha hafif ve farklı renk alternatifleri ile Bellini
Stakable Chair olarak görünüyor. (Bknz: Şekil 9.11)

Şekil 9.1 O: Marcel Bruer, Kon trap lak Sandalye
(www.fansshare.com)

Şekil 9. I I: IKEA Bellini Stackable Chair
(www.liveauctioneers.coın/item)
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Bauhaus'un

en uç örneklerinden; ahşap oyma atölyelerinde Haus am Hom Evi'nin

içindeki çocuk odasının bir parçası olarak Alma Buscher tarafından 1924'de tasarlanan
Blok Oyun (Bknz: Şekil 9. I 2) verebiliriz. Daha sonraki yıllarda farklı versiyonları da
üretilmiştir. Günümüzde ahşap çocuk oyunları tasarımı da Bauhaus'un basit ama klasikler
arasına giren renkli ahşap parçalardan oyun/oyuncakların ömrünü devam ettiriyor. (Bknz:
Şekil 9.13)

Şekil 9. 12: Alma Buscher Tasarımı Blok Oyun, I 924
(www.nikitiki.co.jp)

Şekil 9.13: IKEA Tasarımı Blok Oyunlar
(www.jordanandchelsietroxel.blogspot.com)
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6. Sonuç:

Endüstrileşme ve beraberinde teknolojinin çok büyük bir hazla gelişmesi, 19 yüzyılın
sonlarından başlayarak özellikle de 20. Yüzyılda en temel üretim ve tasarım/yaratı alanında
giderek felsefe ve sanattan teknolojiye doğru kaymasına neden olmuştur.

Endüstri Devrimi ile başlayan akımlar doğrultusunda mimarlık yön değiştirmeye
başlamıştır. Yapı tasarımlarında içi başka dışı başka yapılarda, var olan akımın mobilya ve
iç mekan tasarımındaki elemanlarla ifade edilmesi; klasik çözümler yerine yeni tasarım
arayışlarının (formlarının) gereksinimleri, mimarlığın yetersizliğini sorgulamaktaydı.

Endüstrileşmeyi izleyen dönemlerde gerçekleşen sosyo-ekonomik gelişmelerin mimarlık
ve sanat alanını derinden etkilediğini görmekteyiz. Bu etkiler bir yandan yen yapı tiplerini,
bir diğer yandan yeni mekan ve biçim üretme arayışının ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Bu yenilik anlayışları içerisindeki bütün bu stillere bakınca görüyoruz ki William
Morris'in uygulamaları yeni bir şey getirmemiştir. William Morris işlerinde yeni bir
tasarım yoktur geliştirilmemiştir; bunun yerine var olan çeşitli geleneksel el sanatlarını bir
araya getirip bir bütünlük sağlama düşüncesindedir. William Morris bir İngiliz berjer
koltuğa Çin veya Japon motifli dokuma kaplamıştır, İran minyatürlü alçı panolan
kullanmıştır, el dokuma halı ile zemine bir renklilik katma çabasındadır...

William Morris'den sonra Henry Van de Velde'nin ergonomik çalışma masası ve
üzerindeki çalışma lambası; ergonomik tasarım örnekleri olarak karşımıza çıkıyorlar,
mimarlıkta içrnekandan ve içmekarıın elemanlarından doğan bir tasarım yapmaları;
içrnimarinin öne çıktığını gösteriyor. Bu halkanın bir diğer zinciri Charles Rennie
Mackintosh'tur. Mackintosh'un, Glasgow Sanat Okul Kütüphanesi ve idari ofisler, kapı
kolları, ofislerdeki sandalyeler aslında Henry Van de Velde'nin izinden gittiğinin
göstergesidir. Bu zincirde son olarak Victor Horta karşımıza çıkıyor. Çalışmalarında
içmekan ve içmekan elemanlarının vurgusunu görüyoruz. İçmimarlık penceresinden
bakıldığında, içmeaknın düzlemsellikten çıktığını ve süslemenin (bezemenin) yanında üç
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boyut kazandığını da görüyoruz. Zamanın ünlü mimarları ergonomik biçimler üretme
peşindedir, ama bu çalışmalarını hala standart ve makine üretimi haline getirememişlerdir.

Modern hareket öncülüğünde baş gösteren De Stijl'de kuramcısı Mondrian'a baktığımızda
Machintosh'un etkilerini görebiliriz. Mimari tasarımda doğal biçimlerden (floral ve
doğadan esinlenmelerden) uzaklaşan De Stijl grubu standartlaşma konusundaki
çalışmalarında yeni bir görsel dil bulma girişiminde, sınırlı sayıda renkler ve geometrik
şekiller kullanarak yol almaya çalışıyor.

Tarihsel süreçte baktığımızda mekan içmekan birbirinden ayrışmıyordu. Belirli prestij
yapılarında, etkilemek amaçlı yapılan saraylar, taht salonları v.b. yapı türlerinde içmekanın
ayrı ele alındığına dair izler bulunmuştur.

Charles Rennie Mackintosh'un,

Glasgow Sanat Okul'unda ortaya koyduğu değişebilir,

dönüşebilir mekanlar vardır. Bu içmekanlar paneller yardımı ile alanlara bölünüp eğitim
döneminde sınıf, yaz döneminde kaldırılarak sergi salonu halini almaktadır. Bununla
beraber birkaç işlevi aynı ayda barındıran mekan arayışlarının baş gösterdiğini
görmekteyiz.

Bu yaklaşım daha sonraları, Bauhuas'un hocalarından biri olan Mies Van Der Rohe
tarafından total mekan, akışgan mekan kavramı ile gündeme gelmiştir. 1929 Barselona
Dünya Sergisi için tasarladığı Alman Pavyonunda, taşıyıcı ve bölücü yapı öğeleri
birbirinden ayrı ve bağımsız bir düzenleme içinde yer alır. Aralarına işlevleri yanlızca
bölmek olan kimi tavana kadar bile yükselmeyen ince duvarlar yerleştirmiştir. Bu yolla
Mies Van Der Rohe yepyeni bir içmekan düzeni gerçekleştirmiş, taşıyıcılardan bağımsız
olan bölme duvarlarıyla yapının çatısı altında tek bir bütün oluşturan, birinden ötekine
akarak geçen mekanlar dizisi yaratmıştır.
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Mies Van Der Rohe'ye göre işlev-biçim uyumu ancak belli bir süre için geçerlidir.
İşlevlerin değişmesiyle bu uyum da ortadan kalkacaktır. Bu nedenle yapı çeşitli işlevleri
barındırabilecek bir biçim içinde tasarlarımahdır.

Mekanın değişik işlevlere yönelik tasarımlar barındırması, bir süre sonra belirli bir
kabuğun içinde, üzerinde düşünülmüş, etüdleri yapılmış tasarımlar yapılmasına neden
olmuştur. Bauhuas dış ve iç mekan tasarımlarında uyguladığı temel tasarım ilkeleri
doğrultusunda kare prizma yapıların içmekan çalışmalarını yapmıştır. mekanın içine çok
işlevli, belirli işlevli veya istenilen amaca göre vurgu arttırma, bir tasarım alanı haline
gelmiş. Böylece içmimarlık alanı ayrıca bir tasarım olanı olarak değer bulmuştur.

1900 yıllarının başından itibaren oluşmaya başlayan ve giderek gelişen tasarım
kargaşasındaki bilinçlenme, genişleyen çağdaş eğitim ve kültür ile yoğrulmuş tasarımcılar
ortaya çıkarma çabası getirdi. Tasarımın geleneksel kullanım şekillerini bilmeyen ve hangi
unsurların, hangi amaca hizmet ettiğinin farkında olup; kullanım amacına hizmet edecek en
iyi malzemeyi seçip ve bunu işçilikle birleştiren; tasarım proje ve ürün üretmek için
gerekli modern mesleki bilginin işin ustasından öğrenmek amacına hizmet etmek
Bauhaus'un ana oluşumu oluyor.

Bu bağlamda yaşamı ancak 14 yıl sü~en ama tasarım ve mimarlık dünyasında bir efsane
haline gelen Bauhaus tavrını benimseyen yada, onun yaratıcılığını anlayarak benzer
yaklaşımlar uygulayanlar, yüzyılın büyük sanatçıları ve mimarları oldular.

Walter Gropius'un standartlaşmaya yönelik çalışmaları doğrultusunda yenilikçi adımlar
atmış Bauhuas'un tasarımda düşünen beyin, gören göz ve anlatan el üçlemesinde geniş
yelpazede canlanan projelerini görüyoruz.

Bauhaus'un mekanı form (biçim-şekil), fonksiyon (yaşam-kullanışlılık)
(üretim bandında inşa etmek, seri üretebilmek/oluşturabilmek)
ettiğini görüyoruz.

ve konstrüksiyon

gibi somut başlıklarda tarif
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19. yüzyılın ortalarında soyluların evlerine giren koltuk, kanepe, masa, sandalye gibi yeni
formlar kazanmış mobilyaların üretimindeki sıkıntılar ve elişçiliğinin getirdiği kaçınılmaz
pahalılık orta halli evlerin içlerinde var olamazlıkla devam ediyordu. Yüzyılın ortalarına
doğru mobilyalar taşıdığı sembolik anlamından sıyrılıp; işlevselliği ile ön plana çıkmıştır.
Bu yeni fonksiyonel mobilyaların kullanımı; içinde bulunduğu mekanla ilişkilendirilme
arzusunda uyumlu renkler ve dekoratif elemanlarla bir harmoni ve bütünlük içinde
olmasının istenmesine yol açmıştır.

Modern odanın esnekliği kullanıcısının kişisel tercihlerine ve isteklerine göre uyarlanma
yöntemleri; tasarımın gündelik hayatın deviniminden etkilenerek sürekli kılıf
değiştirmesiyle gelişmiştir.

Mimarlıktan ayrışan içmimarlık gibi, endüstriyel tasarımda içmimarlıktan ayrışmıştır.
Mimarlığın içinde yetersiz kalmış bu alanlar başka çözüm arayışlarının sonucunda
ayrışmış/ayrıştırılmıştır.

Öncelikle içmekandaki kurgulanma mobilya, dekoratif ögeler ve

günlük kullanım objelerinin (everyday objects) tasarımının mekana olan etkisi ile
başlamıştır. Bugünkü anlamıyla bu karşımıza endüstriyel tasarım olarak çıkar. Endüstriyel
ürünler tasarımının tetikleyicisi ve kurucusunun Bauhaus olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Bauhaus'la başlayan tasarlanmış her türlü mimari ve sanat dalına ait proje;
yalın çizgilerle süsten arınmış, fonksiyonellik kazanmış ve seri üretilebilinmiştir. Elbette
bu ürün tasarımlarının birleştiği ve yapı ile bütünlük kazanabildiği, strüktürel ve estetik
değerlerle birleşip mekana anlam kattığı içmimarinin gelişimini de göz ardı edemeyiz.

Önceleri içmimariye yüklenen bezeme/süsleme gibi isimler vardı. Zaman içinde içmekan
egemenliğinin ön plana çıkmasıyla formun ve içmekan elemanlarının düzenlemeleri farklı
akımların içinde kendisini, mekansal anlatımlar içermesinden dolayı belirgin veya daha az
vurgulu gösterdi.

Belki ilk etapta Bauhuas kadar göz önünde olmasa da; hemen hemen aynı zamanlara denk
düşen İskandinav tasarımlar da, bugünü çağdaş içmimarlığa etki etmiştir. Modern
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hareketin daha az endüstriyel bir kolu İskandinav ülkeleri arasında yaygınlaşıyordu.
Finlandiya, Danimarka, İsveç, ve Norveç'te yaygınlaşmaktaydı.

1930'lar modernizmin

İskandinav tasarımlarına etkisi öncesinde, hala yoğun bir işçilik ve geleneksel anlayış
hakimdi. İngiltere, Almanya gibi Arts and Crafts'ten etkilenen ve el işçiliğinin maliyetinin
yükseldiği sıralarda, İskandinav halk tarafından daha rahat karşılanabilen işçilikli
mobilyalar/eşyalar revaşta idi. Modernizmin getirdiği sadelik ve basitlik geleneksel
beğeniyle yoğrulup Modern İskandinav Tasarımını doğurdu. Bu anlayışı takip edip
mobilya üreten tasarımcılar; Almanyada ortaya çıkan boru şeklinde bükülmüş çeliğin
(Tubular Steel) soğukluğuna alternatif yaratan ahşabın sıcaklığını ve kolay işlenirliğini
yansıtan mobilyalar üretilmiştir.

İskandinavya'da yeni mimarlık kavramı/Modern tasarım anlayışı; metal, cam, seramik ve
ahşapın birlikte, en sade biçimde kullanılmasını doğurdu. Mımari tasarımdaki bu sadelik
anlayışı, malzemenin en saf haliyle kullanımı, İskandinav stilini ortaya çıkardı. Şüphesiz ki
İskandinav tasarımcılardan en iyi bilinenleri şüphesiz ki Alvar Aalto, Eero Saarinen ve
Arne Jacobsondur.

Ünlü İskandinav mimar, Alvar Aalto. Aalto gerek mimari gerekse endüstriyel tasarım
işlerinde her zaman bütüncül bir yaklaşım göstermiş, kullanıma ait her gereç ve yapıya
aynı felsefe ile yaklaşmıştır. Modern mimarlığın usta isimlerinden Frank Lloyd Wright
birçok yapısında her detayı kendi tasarlamış bir mimardır. Projelerinde yapıların iç-dış
arasındaki ilişkilerini düşünmüş ve arasındaki bağlantıları koparmamıştır, doğadan
koparmadığı, aydınlık ve yeni malzemeler ile yaptığı deneyler ile birlikte fonforu ve
fonksiyonu her zaman düşünmüştür.

Günümüz mimarlarında birçok yapısında iç mekan gereksinimlerini tasarladığı gibi,
özellikle çevre düzeninden başlayarak yapıların geliştirdiğini de görmekteyiz.
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Sonuç olarak vurgulamak isterim ki, Endüstriyel gelişme ile dünyanın hızlı değişimine
uyum sağlamak yönünde idealist projeler ve yaşam tavırları geliştiren 20. yüzyılın ilk
yarısının sanatçıları ve akımları gibi, Bauhaus da değişen dünyaya ümitle bakan ve tasarım
ve mimarlık yoluyla dünyanın, yaşamın değişeceğine inanan bir kurum idi. Bugün halen
dahi, bu kurumda rol oynayan birçok sanatçının dünyaya hediye ettiği yenilikler ve sanat
bize umut vermektedir.
Kendisinden önceki tüm mimari akımları ve tarzları bir kenara bırakmış olan Bauhaus, kısa
ömründe pek çok yeniliğe yol açmakla beraber, gerek tasarım gerekse mimari bilinç ve
ufuğu çok farklı noktalara taşımıştır.

Öyleki fonksiyonelliğin

öne çıkması, her türlü

malzemeyle deneyse tasarımların yapılması, sınırsız renk, tasarım, teknik ve malzemenin
harmanlanması bu bağlamda devrim sayılabilir.
Günümüz mimarlık

- iç mimarlık ve obje tasarımında

hala etkileri açık bir şekilde

görülmektedir. Basit, sade, işlevsel ve ekonomik özellikleri ile üretilmekte olan, günümüz
tasarımcılarına

ait birçok tasarımda, Bauhaus Okulu'nun izlerini görmek mümkündür.

Walter Gropius tarafından

1919'da kurulmuş,

1932 yılında Nazi Hükümeti tarafından

kapatılmış, fakat etkilerini; kendisiden sonra gelen mimarlık ve sanatın her dalındaki
eğitimlerde

görmekte

ve Bauhaus'un

kendisinden

çok önde giden kafa yapılarıyla

oluşturulan sisteminin ruhunun gizliden gizliye görmekteyiz.

Bauhaus'un tasarım ilkelerinin mimariyi ve tasarımı daha ne kadar etkileyeceği konusu bir
araştırma ve tartışma konusu olmayı sürdürecektir.
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