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ÖNSÖZ 
 

 

 

Sanayi devriminin getirmiş olduğu köklü değişim ve gelişmeler mimari 

çeşitlerinin yanı sıra sanat akımlarının varlığını da artırmıştır. Bu gelişmeler 

doğrultusunda mimarinin işlevselliğinin yanında estetik değeri ön plana çıkararak anlatım 

dilinde de değişiklikler olmaktadır. Seramik malzemenin heykelsi mimarilerde estetik 

değerinin yüksek olması dışavurumcu yapıların ifadesini artırması nedeni ile mimarlar 

tarafından tercih edilen bir malzeme olmaktadır.  

Bu araştırmada; Heykelsi mimarilerde seramik yüzey kaplamaları konulu tez 

kapsamında üç farklı disiplinin etkileşimi esas alınarak, seramik malzemenin tasarıma 

kattığı form bütünlüğü ve estetik değerin etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın başından sonuna kadar, her aşamada rehberliğini ve yardımlarını 

esirgemeyerek çalışmalarımı titizlikler izleyen, tezimin oluşmasında büyük katkıları 

bulunan değerli, hocam Doç. H. Serdar MUTLU’ ya teşekkürlerimi sunarım.   
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ÖZET 

İZOLLUOĞLU, Aslı, Heykelsi Mimarilerde Seramik Yüzey Kaplamaları, 

Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2020. 

 

 

          Bu çalışmada, heykel, mimari ve seramik arasındaki bağlantılar incelenmiştir. 

Tarih öncesi dönemden başlayarak heykel, mimari ve seramiğin etkileşimi ve gelişimi 

araştırılmıştır.  Batı sanatında daha çok görülen heykelsi mimari yapıların tarihsel 

gelişimi ve değişimi sanayi devrimi ile İngiltere’de başlamıştır. Bireysel ve toplumsal 

gelişmelerin sanat ve sanatçılar üzerindeki etkileriyle tüm Avrupa kıtasına yayılmıştır.  

 

         Sanayi devriminin getirmiş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 

gelişmeler bilim ve sanat alanına da yansımıştır. 21. yüzyıla gelinceye kadar geçen bu 

süreçte, mimari biçimlerde değişik form arayışlarına gidilmiş ve seramik malzemenin 

kaplamalar şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Sanat alanları arasında keskin sınırlar 

kalkmış ve üç farklı sanat disiplini olan heykel, mimari ve seramik tek bir alanda 

birleşerek mimari sanatına kullanılmıştır. 

 

          Tezin ilk bölümünde mimari sanatının gelişimi, çeşitleri ve tasarım ilkeleri 

incelenmiştir. İkinci bölümde, heykel sanatının mimari ile ilişkisi ele alınmış ve 

sanatçılar tarafından nasıl yorumlandığı araştırılmıştır. Üçüncü bölümde, seramik 

sanatının mimari tasarımda Batı’da kullanımı ve Türkiye’deki yansımalarına yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde heykelsi mimarilerde seramik yüzey kaplamaları 

incelenmiştir.  

         Sonuç bölümünde ise, araştırma konusu ile ilgili genel değerlendirmeler ve 

önerilerle bitirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Heykel, Mimari, Seramik, Estetik ve Form. 
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ABSTRACT 

           İZOLLUOĞLU, Aslı, Ceramic Surface Coatings İn Sculptural 

Architectures, Master Thesis, Malatya, 2020. 

 

           In this study, the connections between sculptural architecture and ceramics are 

examined. Starting from the prehistoric period, the interaction and development of 

sculpture, architecture and ceramics were investigated. The historical development and 

change of sculptural architectural structures that are more common in Western art started 

in England with the industrial revolution. With the effects of individual and social 

developments on art and artists, it has spread all over the European continent. 

 

          The political, economic, social and cultural developments brought about by the 

industrial revolution were reflected in the field of science and art. In this process that 

lasted until the 21st century, various forms were searched for in architectural forms and 

it was seen that ceramic material was used as coatings. Sharp boundaries have been lifted 

between the fields of art and three different disciplines of art, sculpture, architecture and 

ceramics have been combined in a single field and used in architectural art. 

 

         In the first part of the thesis, the development of architectural art, types and design 

principles are examined. In the second chapter, the relationship between sculpture and 

architecture is discussed and how it is interpreted by artists. The third chapter is given to 

the use of ceramic art in the West in architectural design and reflection in Turkey. In the 

fourth chapter, ceramic surface coatings in sculptural architectures are examined. 

In the conclusion part, general evaluations and suggestions related to the research topic 

are completed. 

 

Keywords: Sculpture, Architecture, Ceramics, Aesthetics and Form. 
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GİRİŞ 

 

 

 

 

Tarih boyunca etkileşim içerisinde olan heykel, seramik ve mimarinin farklı 

yapısal özellikleri bulunmaktadır. Heykel, seramik ve mimari yapılar, yaşadıkları 

çağın toplumsal özelliklerine göre birbirlerini etkileyerek yeni mimari yapıların 

oluşumunu sağlamaktadır. 

 

 20. Yüzyılla birlikte bilim, teknoloji ve sanatsal gelişmelere paralel olarak, 

mimari ve heykel geleneksel kalıplarından uzaklaşmaktadır. Endüstri devrimi ile var 

olan sanat akımları ve bunlardan etkilenen mimari yapılar hem malzeme hem de 

yapısal biçimlerde yeni arayışlara yönelmektedir. Bu üç disiplini bir araya getiren 

heykelin kütle düşüncesi, mimarideki mekân düşüncesinin bir araya gelmesi ile, 

seramiğin istenilen şekil ve boyutta üretim olanaklarından faydalanmaktadır.  Kabuğu 

kaplayan seramiğin vurgusal etkisi sayesinde yeni bir boyut kazanmaktadır. Mimari 

artık sadece mekân tasarım ile ilgilenmemiştir, tasarımlarında kabuğu da ön planda 

tutmaktadır.  

 

Çalışma konusu olan; Heykelsi mimarilerde seramik yüzey kaplamaları 

kapsamında, altı heykelsi mimari yapı irdelenmiştir. Bu kapsamda 21. yüzyıl 

mimarlarının dinamik, kimliksel değeri yüksek heykelsi yapılara yönelmelerinin 

nedeni ve yapıların tasarım süreci, tasarımcıların çıkış noktaları incelenmiştir.  

 

Araştırma kapsamında mimari cephede kullanılan seramik malzemelerin sunduğu 

üretim çeşitliliği, malzemenin ekolojik özelliği ve tasarımdaki sınırsızlığı, mimari ve 

seramik ilişkisini heykel sanatı ile birleştirmektedir.  Seramiğin ışık, gölge, yansıma, 

renk ve yüzey dokusu gibi değişken özelliklerini kullanarak, mimarların ifade 

özgürlüğünü artıracak hikayesi olan Dekonstrüktivizt yapılara dönüştüğü 

gözlemlenmiştir. Mimarların daha çok heykelsi mimari tasarımları; kültür yapıları, 

kamusal yapılar, eğitim yapıları ve sanayi yapılarında tasarladıkları sonucuna 

varılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. MİMARİ 

 

1.1. Mimarinin Tanımı 

Mekân sanatı olarak anılan mimari, insanın barınma gereksinimini karşılayarak, 

doğadan belli bir ölçüde uzaklaşmasını sağlayan yapıdır (Mutlu,1994: 11). Bir yapının 

mimarlık ürünü olabilmesi için, mekânsal yaşantının ve sınırlarının olması, analitik 

düşünce bütünlüğü ile birleştirilmesi gerekmektedir (Bridge, 2017: 9; Öndil, 2003: 144). 

 Bireysel ve sosyal yaşam alanlarını biçimlendiren mekân sanatı, yüzyıllardır 

kentleri, kültürel yaşamı, siyasal ve sosyal normları belirleyen bazen işlevselliğin öne 

çıkarıldığı bazen de çağına öncülük eden plastik sanatlar yapı bütünü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

1.2. Mimarinin Tarihçesi 

      İnsanlar, avcılık ve toplayıcılıkla yaşadıkları ilkçağlarda barınma gereksinimlerini 

mağaralarda ya da ağaç dallarından yaptıkları ilkel balıkçı kulübelerinde yaşayarak 

çözümlemişlerdir. Mimarinin ilk örnekleri olan bu mekanlar, insanın doğadan hazır 

buldukları malzemelerle inşa ettiği yuvarlak veya kare planlı yapılardır (Bridge, 2017: 9). 

Yerleşik düzene geçiş yapan insanlık; barınma, dini ve sosyal gereksinimlerini 

karşılamak için mimari yapılar inşa etmeye başlar. Mimari ve yapı malzemeleri, yapıldığı 

dönemin ve içinde yaşadığı toplumun coğrafi koşullarına ve kültürlerine göre 

biçimlenerek gelişimini sürdürmüştür. 

İlk çağlarda insanın doğayı tanıma ve bilme çabaları sonucunda elde ettiği 

kerpiçten dikdörtgen planlı toprak evler yapmıştır. Kerpiç, belirli oranda samanın ya da 

kuru bitkilerin toprak ile yoğrulup şekillendirilmesi ve güneşte kurutulması ile elde edilen 

ilk tuğlalar olarak bilinmektedir.  Toplumsal yaşama geçişte uyum sağlayan insan, sadece 

ev yapmakla kalmamış siyasi gücün sembolü anıtlar, dini inancı yansıtan tapınaklar ve 

mezarlar yapmaya başlamıştır.  
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Tarihte en eski yerleşim yeri olarak bilinen Mezopotamya’da kerpiç yapı 

kalıntılarına rastlanılmıştır. Mezopotamya bölgesi, birçok devletin istila ve göçlerine ev 

sahipliği yapmıştır. İlk anıtsal mimari örnekleri Mezopotamya’da yapılmış, daha sonra 

Mısır’a yayılmıştır (Akdeniz, 2016:28). Mezopotamya’da M.Ö.3000 yıllarında inşa 

edilen bu mimari yapılar saray ve evlerdir. Bunlar, insanın sosyal statüsünü, siyasi gücünü 

ve dönemin mimari özelliklerini yansıtan örnek yapılardır. 

Mezopotamya’da dini yapılar bir önceki uygarlık yapısının kalıntıları üzerine inşa 

edilmiş ve böylece tapınaklar evlerden daha yüksekte yer almaya başlamıştır. Yapıda son 

kat kutsal mekân olan Zigguratların üst üste sıralanarak büyükten küçüğe doğru 

yükseltilmesi ile üç kattan oluşturulduğu görülür (Gör. 1). 

 

Görsel 1: Ziggurat. 

 

Mezopotamya bölgesinde Asur döneminin (M.Ö. 1000- M.Ö. 612) ünlü 

yapılarından biri olan Khorsabad Sarayı, duvar döşemeleri, renkli sırlı tuğlalarla 

kaplanmış, pencere ve kapılarda süslemeli kemerler üzerinde Kerub figürleri yapılmıştır. 

Ayrıca, seramik kabartmalarda insan başlı boğalar ve aslanlar dev boyutlu kapıları 

süslemiştir (Monnier, 2013: 30).  Nabukodonosor Sarayının en büyük kapısı olan tanrıça 

İştar adına yapılmış İştar Kapısı Babil döneminde seramik sanatının ne kadar üst düzey 

bir gelişme gösterdiğinin bir kanıtıdır (Gör. 2). 
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Görsel 2: Nabukodonosor Sarayı, İştar Kapısı. 

 

Mezopotamya mimarisinden etkilenen Mısır mimarisi anıt mimarlık ögelerini 

yapmaya başlar. Ölü gömüldükten sonra, üzerine topraktan Mastaba adı verilen tümsekler 

veya tepeler yapılmıştır. “İlk Mastaba yapılarının dolgu maddeleri, kum ve tuğlalarla 

süslenerek yapıldığı bilinmektedir” (Monnier, 2013: 24). Mısır piramitlerinin ilk inşa 

edildikleri biçimde günümüze kadar orijinal şekliyle gelmedikleri araştırmacılar 

tarafından ifade edilmektedir. İlk piramit yapısı, zamanla Mastabaların üst üste inşası ile 

olmuştur (Gör. 3).   

Bilinen ilk piramit III. Sülalenin Zoserin Sakaradaki kademeli ( mastabalı) piramidi 

mimarlık tarihinin ilk mimari İmhotep tasarımıdır.  En alttaki ilk mastaba, MÖ. 

2778’de kare planlı bir piramide çevrilir. Zamanla büyütülen piramit önce dört, 

sonra gittikçe küçülen altı kata çıkarılmıştır. Yaklaşık 178 metre yüksekliğinde bir 

dağ etkisi uyandırmaktadır (Akdeniz, 2016:54; Brıdge, 2017:29; Monnıer, 2013:25).  

 

Görsel 3: Zoserin Sakara, Mastaba. 
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Devasa boyutlara ulaşan piramitler, firavunların tanrının yeryüzündeki sembolü 

sayılmalarından kaynaklı kral mezarlarının ötesinde güç, iktidar ve tanrısal özellikleri 

yansıtmıştır. Sanat ve mimari alanında Asya ve Yunanistan’a kadar geniş bir coğrafyaya 

yayılarak birçok toplumu da etkilemiştir.  

Mısır mimarisinden etkilenen Yunan mimarisi, kendine özgü tasarım ve bilimsel 

teknikleri geliştirerek, Avrupa mimarisinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Birçok dönemde 

mimariyi etkileyecek mimari ve mühendislik bütünlüğünü oluşturan Yunan mimarisi 

farklı teknikler geliştirmiştir. Bu tekniklerden ilki mimari yapının sütunlarla 

birleştirilmesidir. Sütunlar Toskana, İyon, Dor, Korint ve Kompozit süslemelerle klasik 

mimarinin önemli elemanları olmuştur.  

Yunan mimarisi sadece tek bir yapı üzerine kurulmamıştır. Aynı zamanda 

kompleks yapılar inşa edilmiş, bu yapıların sistematik olarak kurgulanması yapılmıştır. 

Böylelikle, her bir yapı bileşenler halinde tamamlanarak tek bir yapı olarak algılanmıştır.  

Günümüze ulaşan Antik Yunan klasik mimarisinin önemli örneklerinden biri de Atina’da 

bulunan Akropol’dür. Akropol, Partenon Tapınağı’nın etrafındaki kompleks yapılardan 

oluşmaktadır. ‘‘Akropol’de tanrıça Athena’nın heykeli bulunmakla beraber 

heykelin özelliği fildişi ve altın materyaller ile süslü olmasıdır. 16 metre 

uzunluğundaki heykel aynı zamanda Atina kentinin sembolüdür’’ (Monnıer, 

2013:25) (Gör. 4).  

 

Görsel 4: Tanrıça Athena. 
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Kentsel planlamanın ilk örneklerini klasik Yunan mimarilerinde görülmektedir. 

Klasik Yunan mimarisi olan agoralar (Pazar alanı), sadece ticaretin yapıldığı mekanlar 

değil aynı zamanda antik düşünce felsefesinin de şekillendiği sosyal yapı merkezidir.  

Farrelly (2017: 44) Roma mimarisi, Yunan klasik mimari anlayışını rafineleştirip 

mühendislik bilgisini geliştirerek yeni yapım teknikleri geliştirmiştir. Roma mimarisinde 

yeni yapım tekniği olan kemerler, dairesel ve büyük açıklık alanların olduğu mimari 

tasarımların yapılmasını sağlamıştır. Kemer sayesinde dik açılı yapılara bağımlı 

kalmadan Kolezyum ve Panteon gibi büyük yapılar inşa edilmiştir (Gör. 5, 6). 

           

     Görsel 5: Kolezyum.     Görsel 6: Panteon Tapınağı. 

 

Roma’nın çöküşü, Pagan inancından tek tanrı inancının (Hristiyanlık) 

benimsenmesi ve Hristiyanlığın yozlaşmasıyla batı uygarlığı kültürel bir çıkmaza 

sürüklenmiştir. Farrlly’ derki; “Orta Çağa (Gotik Dönem) giren Avrupa, Yunan ve 

Roma döneminden farklı bir mimarlık tarzı gelişmiştir. Bu mimarlık tarzı ile 

toplum kilisenin doktrinleri altına girmiş, pozitif bilim ve düşünce sisteminden 

uzaklaşmıştır” (2017: 46).   Özgür düşünme ve sorgulama güdülerinde şüpheye düşen 

toplum, kilisenin kural ve yönetim baskısını uygulamasıyla dini ön plana çıkarmıştır.   

Gotik mimarisinde kaburgalı, dinamiği yüksek heybetli ve karmaşık yapılar 

görülmeye başlanır (Gör. 7). “İlahi gücü kutlamak üzere doğada rastlanan kutsal 

oranlar yapıya yansıtılmaktadır” (Farrelly, 2017: 46). Yapıların tasarımında kullanılan 

ışık ve yüksekliğin ihtişamı, yapılarda kilisenin gücünü ve tek hakimiyetin sembolü 

olduğunu hissettirmektedir. Orta çağ mimarisi, dini inanca göre tasarlanmış ve yapılarda 

insan psikolojisini etkileyen devasa pencere ve kapılar görülmektedir. Büyük 
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pencerelerde kullanılan vitraylarla elde edilen ışık oyununun mistik etkisi insanları 

etkilemiştir.  

 

Görsel 7: Bourges Cathedral. 

 

“Orta çağın sonlarına doğru seküler düşüncelerin yeniden başlaması 14. 

yüzyılda, İtalya’da sanat ve bilimde gelişmeler yaşanmasını sağlamaktadır” 

(Farrelly, 2017:47).  İnsanlar Yunan ve Roma metinlerini okumaları ile Katolik 

kiliselerini sorgulamaya başlamışlardır. “Rönesans, yaşamın dinsellikten başka bir 

yüzünün de olabileceğini ortaya koydu. İnsan sanatın başlıca konusu olabilirdi ya 

da olmalıdır’’ (Timuçin, 2008: 313). Büyük uyanış olarak adlandırılan bu dönemde 

özellikle Floransa’da Medici gibi zengin ailelerin resim, heykel ve mimariye büyük 

yatırımlar yapmaları ve varlıklı ailelerin kendi aralarındaki yarışı, Rönesans’ın İtalya’da 

özelliklede Floransa da etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden olmuştur.  

Orta Çağ’da ağırlıklı olan kilise yapılarına Rönesans’la birlikte yurt binaları ve 

sivil yapılar da eklenmiştir. ‘‘Rönesans kilisesinde sütunların kaideleri, gövdeleri ve 

başlıkları, üç aşağı beş yukarı normal insanın ayakları, gövdesi ve başı arasındaki 

ilişkiye uygun olarak oranlanmıştır’’ (Turan, 2005: 16). Hümanizm olarak adlandırılan 

insancıl, daha naif ölçüleri inceleyerek yeni üslupları, insan aklına ve bilime dayandırarak 

şekillenmiştir. Pencerelerde iç içe açılan kemerler, büyük kubbeler kaburgalarla 

şekillendirilerek yeni inşa tarzları geliştirilmiştir.  
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Dönemin en önemli temsilcilerinden heykeltıraş ve mimar olan Filippo 

Brunelleschi, katedral projesi için istenilen kubbeli yapıyı tasarlamak için Roma’ya 

gitmiştir.  Gombrich der ki; ‘‘Roma’ya, tapınak bina kalıntılarının ölçülerini almak 

için gittiğini, bunların biçimleri ve süs motiflerinin eskizlerini yaptığını 

söylemektedir’’ (2004: 224).  

Brunellesschi klasik mimariyi yeniden biçimlendirmeyi ve teknikler geliştirmeyi 

hedeflemiştir (Gör. 8). ‘‘Brunellesschi bilimsel perspektif çizimin bulucusu ve ilk 

uygulayıcısı olarak bilinir’’ (Genç, A., A. Sipahioğlu,1990: 93). Brunellesschi’nin 

perspektif tekniği birçok sanat dalına ve sanatçıya esin kaynağı olduğu, Avrupa ve 

Amerika’daki mimari tasarımlarda ve mimarlarda bu etkileri açıkça görülmektedir.  

 

 

 Görsel 8: Filippo Brunelleschi, Floransa Katedrali’nin Kubbesi 1420-1436. 

17. ve 18. yüzyıllarda bütün Avrupa’ya yayılan bu üslubun temel özelliği, 

Rönesans’ın simetrik kurallarını hareket özgürlüğü ile bütünleştirmesidir.  Yine klasik 

sütun başlıkları, kornişler, alınlıklar kullanılmış fakat bunların kullanımı artık şaşalı bir 

süsleme ile kendini göstermiştir. 

Duvar ve tavanları süsleyen, genellikle optik yanılsamaları barındıran bol sayıda 

dramatik resim, heykel, sarmal ve yivli sütunların ihtişam ve açılarını vurgulayan büyük, 
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geniş merdivenler, kubbeler ve uzun eğrilerden oluşan formların oluşturduğu girift 

şekiller bütünlüğü Barok stilinin özellikleridir. 

Barok mimarisinin kendine özgü tasarımı, Rönesans’taki denge ve perspektif 

kavramının tam tersi olan büyük ve abartılı formların bütünlüğüdür.  Mimari, heykel, 

resim ve el sanatlarının multi disiplinler bütünlüğü ile ışık- gölge hareketlerine dayanan, 

duygu ağırlıklı yeni bir mekân algısı yaratılmaya çalışılmıştır (Gör. 9). Dini ve sivil 

mimaride, heykelde, tablolarda, dekoratif objelerde ve dekoratif yapı detaylarında ışığın 

vurgulayıcı ve dikkat çekici etkileri kullanılmıştır. “Artık Rönesans’taki gibi ideal 

sayılan klasik bir üslubun olması yerine, dahice buluşlara, şaşırtıcı ve iz bırakıcı 

etkilerin elde edilmesine yönelinmektedir’’ (S.T. A, Cilt 3, 1983, 463). 

  

 

 Görsel 9: Gian Lorenzo Bernini, Azize Teresa’nın Vecdi 1645-1652. 

 

Hristiyan inancının ikonografisi ile İsa öğretilerinin anlatılması barok sanatının 

gelişmesini etkilemiştir.   Katolik dünyası, İncil öğretilerinin sanat yoluyla okuma yazma 

bilmeyen halka öğretme görevinin ötesinde dine hizmet edilebileceğini anlamıştır. Barok 

dönemi yapılarda birçok sanat alanının bir arada bulunması ve mekânın genel ayrıntıdan 
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çok, sanat eserleri ile bir bütün oluşturacak şekilde görkemli kiliseler tasarlanmasına 

önem verilmiştir.    

Abartılı süslü detayların olduğu bu dönemin önemli sanatçısı Gian Lorenzo 

Bernini’dir. Barok sanatının gelişimine önemli katkıları vardır (Gör. 10). ‘‘Barok sanatı 

ve İtalyan sanatının gelişimini belirleyen ve daha birçok yeni yaratılışın yanı sıra, 

mimarinin, mezarların ve çeşmelerin, portre baskısı, atlı heykelin, mezarların ve 

fıskiyelerin yeni anlayışını belirlemiştir’’ (Wıttkower, 2006: 13).  

 

 

Görsel 10: Gian Lorenzo Bernini, Aşk Çeşmesi. 

 

1.3. Mimari Çeşitler 

1.3.1. Art Nouveau 

 Mimari tasarımlar, karmaşa içinde altüst olduğu yıllarda sanat dilinin endüstriye 

karşı oluşturduğu ifade biçimi Art Nouveau akımını başlatmıştır. Art Nouveau akımı 

doğada var olan formların estetik değerlendirme ve mimari dekorasyon tarzı ile yeni ve 

enerjisi yüksek doğayla bütünlük kurabilecek tasarımlar peşindedir.  Art Nouveau akımı 

üzerine çalışan mimarlar geçmiş döneme ait işçilikleri modern tasarımlar ile birlikte 

kullanmışlardır.  
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Japon sanatının Art Nouveau akımına etkisi büyüktür. Japon ürünlerinin 

Avrupa’da popüler olması ve Japon gravür sanatçısı Katsushika Hokusai’ye ait gravürler, 

Avrupalı sanatçılara esin kaynağı olmuştur. Art Nouveanu’nun mimarideki yansımaları 

asimetrik çizgilerin, kıvrımlı formların bitkisel filizlerle süslenmesinin yanı sıra, bombeli 

camlar, vitray ve mozaik süslemeleri de görülmektedir (Brıdge,2017:173).   

Art Nouveaun akımının mimarlarından biri de Katalan mimar Antoni Gaudi’ dir. 

Gaudi’nin doğaya yönelimi tasarımlarının biçimini etkilemiş olup, geleneksel Katalan 

inşaat tekniklerinde yaygın olarak kullanılmayan doğanın formlarını ve özeliklerini 

mimari eserlerinde radikal tekniklerle kullanma cesareti göstermiştir (Gör. 11). 

 

‘‘Estetik itirazları aşarak, elips ve hiperbolü çeşitli şekillerde kullanmıştır. Bu 

eğrinin profilini gerçekleştirmek için, son eserlerinin sütunlarını eğmiştir. 

Yakınsal düzlemden uzamsal geometrik biçimlere geçti; Architectural 

formunu, matematikçiler tarafından yönetilen yüzeyler olarak bilinen sadece 

düz çizgiler tarafından oluşturulan mekânsal yüzeylerin konfigürasyonuna 

tabi tutmuştur’’ (Crıppa, 2003: 12). 

 

 

 

 

Görsel 11: Plaça de la Sagrada Familia, Barcelona Antoni Gaudi 1883 – 2026.  
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  1.3.2. Ekspresyonizm 

20. yüzyılda görülmeye başlayan Ekspresyonizm, tasarımların bütününde ifadenin 

ön planda olduğu bir akımdır.  İfadesi olmayan bir tasarımın tam anlamı ile anlatıma 

ulaşmadığı düşünülen Ekspresyonizm’de tasarım oluşturulurken farklı adımlardan 

geçilerek bütünlüğe ulaşılmaktadır. İlk önce sanatçı doğayı izlemeli ve daha sonra kendi 

benliğinde doğayı harmanlayarak tasarımı gerçekleştirmesi beklenir. Bunun için tasarımı 

somut var edecek olan malzemeleri kullanarak mimari tasarımlar sunmaktadır. Bu 

bütünlük ile orijinal ve estetik niteliklere sahip üstün mimari yapılar inşa edilmiştir.   

Naun Gabo mutlak formu şöyle ifade etmektedir: ‘‘Kendi hayatı olan, kendi dilini 

konuşan, kendine özgü duygusal bir etkisi olan, duygusal gücü tek, ani, dayanılmaz 

ve evrensel olan sadece akıl ile anlaşılmayan formlar mutlak formlardır’’ (Kasap, 

2009: 93). Ekspresyonist tasarımlar akılcı, genel mimari tarza karşıt duruşu ile mimari 

tasarımlara canlılık, hareketlilik, enerji ve özgünlük getirmeleri ile şehirlerin simgeleri 

olacak eserler yaratmışlardır. Eyfel Kulesi ve Sdney Opera Binası bunlardan birkaçıdır. 

(Gör. 12). 

  

  

Görsel 12: Eyfel Kulesi, Gustave Eiffel& Stephen Sauvestre, Paris, 1886-1889. 
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1.3.3. Konstrüktivizm 

Konstrüktivizm, Kübizmin etkisiyle başlayan ve önderliğini Vladamir Tatlin’in 

yaptığı sanat akımıdır (Gör. 13). Konstrüktivizm, geleneksel sanat malzemelerin dışında 

bütün materyallerin kullanılarak var edilebileceği düşüncesi ile kurulmuş bir akımdır. Bu 

akım ağırlıklı olarak kendini heykel sanatında göstermiştir. Tatlin’in ilk çalışma örnekleri 

farklı materyalleri bir araya getirerek oluşturduğu kabartmalardır. Konsrüktivist 

sanatçılar makinelere, demir çelik teknolojisine ilgi duydukları için analitik düşünen 

sanatçılar olarak bilinmektedir. Tatlin, 1920’li yılları izleyen dönemlerde mutlak sanat 

düşüncesinden ziyade işlevsel sanatı benimsemiştir. Tatlin, sosyalist toplumun 

kurulmasında sanatın etkin rol oynayacağına inanmaktadır.   

 

Kapitalizmin simgesi sayılan Eyfel kulesine karşılık, III. Enternasyonel 

Anıtı’nı yerden 60 derece yatay bir kiriş tarafından taşınacak olan 

sarmal biçimli anıt, gökyüzüne doğru bir matkap ucu gibi yükselecektir. 

En alt da toplantı solonu, orta katta sekreterlik bürosu, en üstte danışma 

merkezi ve radyo istasyonu yer alacaktır. Yapının içindeki hücreler 

durağan değildi: toplantı ve tartışma salonu yılda bir kez, sekreterlik 

bürosu yirmi sekiz günde bir, danışma merkezi de günde bir kez 

dönecekti. Anıt insanlığa yol gösteren modern bir simge olacaktı 

(Yılmaz, 2006:89). 

 

 

Görsel 13: Tatlin kulesi (Üçüncü Enternasyonel Anıtı), Vladimir Tatlin 1920. 
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 1.3.4. De Stijl  

20. yüzyılla teknolojide yaşanan gelişmeler toplumda var olan tüketim algısındaki 

farklılıklar iletişim araçlarındaki popüler artışın, toplumun her alanında yaygınlaştığı gibi 

sanat çevrelerindeki etkileri de hissedilir derecede artmıştır. Popüler olan bu istekleri 

Hollandalı sanatçıların çalışmalarını 1917 yılında De Stijl terimini kullanarak anlatmaya 

başlamaları ile ortaya çıkmıştır. 

 Neo Plastisizm akımının devamı olan De Stijl, Kübizm akımı ile de gelişmiştir. 

Düz çizgi, keskin dik açılar, dikey ve yatay paralelle kesişen çizgiler kompozisyonu 

kırmızı, mavi, sarı gibi ana renklerin temel öğe olduğu, gri, beyaz, siyah gibi nötr 

renklerle tasarlanmış mimari yapılardır. Bu tasarım tarzı sanat dışında mimari yapılarda, 

iç mekân ve mobilya tasarımında yeni bir anlayışı ile birçok objede kendini gösteren bir 

akım olmayı başarmıştır. 

J.J.P. Oud, 1921’de De Stijl mimarlığın tasarım boyutunu, mimari unsurlar 

bütünlüğünü şöyle anlatmaktadır. 

‘’Birbirine karşılıklı gönderme yapan ve etkileyen parçaların dengeli 

karmaşasındaki müthiş ritimde estetik olarak gerçekleştiği gibi hiçbir şeyin 

eklenip çıkarılamayacağı, kendi içinde ve bir bütün olarak her parçanın 

diğerine konumu ve ölçüsüyle bağlantılı olduğu, kendi içinde ve bütün 

olarak herhangi bir hatta, en küçük değişikliğin dengenin bütünüyle 

yıkılmasıyla sonuçlandığı gerilimidir’’ (Gympel, 2018: 130). 

Gerrit Rietveld tarafından tasarlanan, Rietveld Schröder House beyaz ve grinin 

tonlarını kesen kırmızı renklerin bir arada kullanıldığı De Stijl tasarımlı yapı 

örneklerinden biridir (Gör. 14). 
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Görsel 14: Gerrit Rietveld, Rietveld Schröder House. 

 

   1.3.5. Bauhaus 

Almanya birinci dünya savaşından kötü bir ekonomi ile çıkmıştır. Siyasi durum 

ve ekonominin getirdikleri ile endüstrisi zor durumdadır.  Alman ürünlerinin kalitesini 

artırarak endüstrinin ve ekonominin gelişeceğine dair projeler hazırlanmıştır.   

1919 yılında yeni bir eğitim kurumu kurulması bu projelerden biri olmuştur. Bu 

kurumda el sanatları ve güzel sanatlar akademisi bir arada olması düşünülmüştür. 

Bauhaus adı verilen okulda loca sistemi ile öğrenciler zanaat locasında eğitim alıp, başka 

bir locada sanat kuramları üzerine eğitim görmüştür (Gör. 15). Böylelikle, endüstri 

ürünleri plastik sanatlar ile şekillenecek ve dersler sanatçılar tarafından verilmiştir. 

Bunlar Wassily Kandisky, Piet Mondrian, Kazimir Maleviç, Lyonel Feining, Paul Klee 

ve Moholy Nagy gibi sanatçılardır.  

 Sanatçılar, zanaatkarlar ve mimarlar birlikte çalışarak tasarım oluşturmaktadırlar. 

‘‘Bu okuldaki öğrenciler binaların ve çeşitli donatımların tasarımında rol 

alıyorlardı.  Tasarımın amacını hiçbir zaman göz ardı etmemek koşuluyla, 

kendilerine hayal güçlerini kullanma ve cesur deneyler yapma olanağı veriyordu’’ 

(Gombrıch, 2004: 360). 
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Görsel 15: Bauhaus Okulu 1919 Almanya. 

1.3.6. Art Deco 

Art Deco 1890-1910 yıllarında Fransa’da başlayan kısa süre sonra da ABD’ ye 

yayılarak etkili olan bir sanat akımıdır. “Art Deco akımı karanlık günlerin geride 

kaldığı ve yeni bir refah döneminin başladığını herkese anlatmanın bir yolu olarak 

cazibe ve lüksü ön planda olduğunu düşünmektedir” (Brıdge, 2017:199). 

Art Deco mimari tasarım, resim ve heykel gibi iç mekân tasarımlarında da etkisini 

göstermiştir. Endüstrinin her türlü olanaklarından yararlanarak inşa edilen mimari yapılar 

“geliştirilmiş tasarımları desteklemiş, zamanın teknolojik ve sosyal yapılanmalarına 

duyduğu inançla ilerlemiştir” (Brıdge, 2017: 199). 

Art Deco akımının en belirgin özelliği primitif sanattan etkilenmiş olmasıdır. Bu 

akıma; spiral koyu ve geniş kıvrımlar, zikzaklar, hayvan figürleri, stilize yapraklara eşlik 

eden kıvrak güçlü kadın formları örnek olarak verilebilir. Farklı kültürlerin karakteristik 

özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu akım, Avrupa kökenli olmasına rağmen en etkili 

örneklerini Amerikan mimarisinde göstermiştir. New York’taki Chrysler Binası Art Deco 

mimarisinde en çok bilinenidir (Gör. 16). 

Amerikalı mimar William Van Alen 1931 yılında Amerikan yapılarına yeni bir 

yön vermek istemesi üzerine Chrysler Motor için Art Deco’nun tarzında Chrysler 

Binası tasarlamıştır. ‘‘Yapının güneşte parıldayan paslanmaz çelikten tepesi ve 

güneş ışınları şeklindeki çizgilerle süslenmiş katmanlı kemerleri ile ön plana 

çıkan 60m yüksekliğinde kule ucuyla, Art Deco üslubunun en muhteşem 

örneğidir’’ (Brıdge, 2017: 200). Geometrik formların kullanıldığı binaya aşağı bakan 

Gargoyler ve çelik kartallarla süslenmiştir. 
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Görsel 16: Chrysler Binası. 

 

1.3.7. Brütalizm 

 Brütalizim 1950’li yıllarda ve sonraki yıllarda kendini göstermiştir. Sanayi 

devrimi ile teknolojinin engellenemez gelişimi sonucunda geçmişe ait mimari 

tasarımlardan farklı akımlar doğmasına neden olmuştur. Brütalizim tasarımlarında 

kapatıcı kaplama malzemeler kullanılmamış, strüktür içerdiği tüm alanları olduğu gibi 

ortaya koyan mimari tarzı geliştirmiştir. Dağdelen’in belirttiği gibi “ağırlıklı olarak 

çeşitli beton malzemelerin yanı sıra demir çelik, cam, cam bloklar ve ahşap 

malzemeler dekoratif işleme olmaksızın yapılarda kullanılmıştır” (2019: 4).  

Mimari tasarımlarda tekrar unsurlarının sık kullanılmış, ayrıca yapının mekanik 

unsurları gizlenmeden çıplak halde bırakılmıştır. Bu malzemeler VRF düzeneği, elektrik 

kabloları, tavanların açıktan gitmesi ile mekânda farklı bir atmosfer yaratmıştır. 

Geometrik formların oluşturduğu dik açıların tekrar dizisi Brütalizmin karakter 

özelliğidir. 
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 II. Dünya Savaşı’nın getirdiği ekonomik sıkıntılar konut sıkıntısına neden 

olmuştur. Yetersiz sermaye ve pahalı malzemelerden dolayı ucuz ve kısa sürede biten 

yapılar üretilebildiği için dönemin çözüm akımı olmuştur. 

 

 

Görsel 17: Mimar Le Corbusier Unite D Habitation yapısı. 

 

1.3.8. High-Tech 

High-Tech teknolojinin bütün olanaklarının kullanıldığı akımın temeli 

Fütüristlere dayanmaktadır. Michael Hopkins, Nicholas Grimshaw, Richard Rogers, 

Norman Foster vb. mimarların öncülüğünü yaptığı, dinamikliğin teknoloji ile mimari 

tasarımlar cam ve çelik gibi endüstri malzemelerinin mekaniğin estetik anlayışı ile bir 

bütün oluşturmaktadır (Kasap, 2009:149). 

High Tech tasarımların, mimari ve endüstriyel tasarımların birleşmesi ile var 

olabileceği düşüncesinin en güzel örneklerinden biri olan Ferko İnşaat tarafından İstanbul 

Levent’te yapımı gerçekleştirilecek (Gör.18), Norman Foster imzalı ofis yapısıdır 

(Bayan, 2015: 22).  

     Modern çağda High-Tech yapılarının önemli bir yönü de tasarım değerlerini 

artıran, taşıyıcı strüktür, mekanik sistem ve teknolojik ürünler oluşturmaktadır. Bundan 

dolayı High- Tech gibi yapılar şehirlerin ve firmaların prestij kaynağı olmasının yanında, 

tasarımların anıtsal bir kimlik kazanmasına ve devamlılığını sürdüren önemli mimari 

tarzlardan biri olmasını sağlamıştır. 
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Görsel 18: Furko Signature Ofis Yapısı, Norman Foster, İstanbul. 

  

1.3.9. Dekonstrüktivizm 

Dekonstrüktivizm 1980’lerin sonunda, Jacgues Derrida’ya ait düşünceler 

olmasına rağmen hiçbir zaman mimari yapı olarak projelendirmemiştir. Derrida’nın 

düşüncelerini tasarıma dönüştürüp uygulayan Philip Johnson, Mark Wigley ve Peter 

Eisenman olmasına rağmen Dekonstrüktivizm ismini New York Times Yazarı Joseph 

Giovanni kullanmıştır (Kasap, 2009: 180). 

Dekonstrüktivist mimarlar bilindik bütün normları reddederek tasarımlarını 

oluşturmak için, geçmişin zayıf ve monoton tasarımlarını yeni üslup ve yaratıcılıklar ile 

geliştirmek istemektedir. Tasarımcılar yalın biçimin farklı anlatım tarzlarını armoni, 

bütünlük ve alışık olduğumuz yapı düzenini kabul etmemektedir. ‘‘Eğilip burkulan 

hatlar, çelişkilerden meydana gelen gerilim, farklı sistemlerin üst üste oturtulması, 

malzeme kullanımındaki farklılık, strüktürde kurallara meydan okuma bu 

projelerin özelliklerindendir” (Güzer, 2019: 11). Dekonstrüktivizm güçlü mimari 

tarzlarını güncel mimari anlayışı ile kendi kişilikleriyle şehirlerde marjinal duruşları ile 

fark yaratmaktadır.  
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Görsel 19: Zaha HADİD, 2020, Tokyo Olimpiyat Stat Projesi. 

 

1.4. Mimari Tasarım Ve Tasarım İlkeleri 

1.4.1. Malzeme 

1.4.1.1. Tuğla  

Kullanımı çok eskiye dayanan tuğlanın ilk üretimi, balçığa saman karıştırılıp 

şekillendirilerek, güneşte kurutulması (pişirilmesi) ile elde edilmiştir. Zamanla kerpiç, kil 

ağırlıklı toprakla üretilip ateşte pişirilmesiyle ucuz ve kolay ulaşılabilen dayanıklı bir 

malzeme olan tuğla şeklini almıştır.  

Tuğla, farklı işlev, çeşit ve boyutlarda modern teknoloji ile fabrikalarda hem 

mimari duvar bölmelerinde (Gör. 20) hem su emme kapasitesi düşük çatı kaplaması olan 

kiremit hem de dona dayanıklı dekoratif cephe tuğlası (Gör. 21) şeklinde üretilmektedir 

(Avcıoğlu, 2012: 428- 433). 

                      

Görsel 20: Klinker Tuğla. 
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Görsel 21: Dekoratif Tuğla 

1.4.1.2. Beton 

Beton kum, su, çimento ve ince agrega karışımları ile hazırlanan farklı işlevlere 

sahip dayanıklı, kalıcı ve esnek bir malzemedir. Daha önceden sadece yapıyı oluşturmak 

için kullanılan kaba pürüzlü olan beton malzeme, sanayi mimarisinde kullanılmış ve 

mimaride de kullanılmaya başlamıştır. Beton, laboratuvarlarda çeşitlendirilerek kullanım 

alanları ve teknikleri geliştirilmiştir. Bunlar grancrete, hycrete, yarı saydam, grafik ve 

esnek betonlardır (Farrelly, 2009: 52-53).   

Betonun hızlı bir şekilde şantiyede montajının yapıldığı prekast kullanımlarının 

yanında, şantiye alanında hazırlanmış kalıplara dökülerek istenilen form ve biçimler elde 

edilebilir (Gör. 22- 23). Beton, teknik olarak geliştikçe mimarların daha hareketli, enerjik 

ve özgün tasarımlar yapmalarını sağlamıştır. Sadece kaba inşaatta kullanılmayan beton 

artık iç mekân tasarımlarında dekoratif kaplayıcı özelliği ile de kullanım eşyası (vitrifiye) 

olarak da üretilmektedir. Örneğin, lavabo, tuvalet taşı ve kanalizasyon künkleri gibi. 

 

 

Görsel 22: Prekast Beton.  
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Görsel 23: Beton Döküm. 

1.4.1.3. Ahşap 

Ahşap, mimaride çok yönlü kullanılan bir malzemedir. Ağaç sanayinde kütük 

evlerde kullanılan ağaçlar kimyasal ve ısıl gibi özel işlem görmüş ürünlerdir (Gör. 24). 

Bunun yanında inşat sektöründe kalıp kerestesi, OSB, çatı kerestesi ve Plywood gibi 

kullanılan malzemelerdir. Ahşap doğal yapısı gereği mimara estetik değeri yüksek olan 

görüntüyü sunmaktadır. Bu estetik olanaklar ahşabın sıcak görüntüsü, her ağacın kendine 

özgü var olan kokusunun yarattığı etkiler ve yapının ilk üretildiği zamandan, ağacın 

cinsine göre renginin oksijene bağlı olarak değişmesi yapının estetik değerini 

artırmaktadır. Yapı kaplama dekorlarında ahşap; düz, pürüzlü ya da dokulu olarak 

kullanılmaktadır (Gagg, 2013: 62) (Gör. 25). Ahşabın çok yönlü bu kullanımı her zaman 

güncelliğini koruyan ve aranan bir malzeme olmasını sağlamaktadır.  

 

 

Görsel 24: Kütük Ev. 
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Görsel 25: Dokulu Ahşap Panel. 

 

1.4.1.4. Cam  

Cam, ilk bulunduğu andan itibaren insanoğlunun yaşamında yer almıştır. Kimi 

zaman kullanım ya da süs eşyası, gözyaşı şişeleri ve mimaride her zaman yapının 

aydınlatma elemanı olarak kullanılmıştır. Renkli vitraylar mimaride ışığın farklı 

yansımalarıyla mekanları aydınlatması ya da düz camlarla saydamlığın büyüleyici etkisi 

ile mekanların dışarı ile olan bağlantısını devam ettirmiştir. Mimaride camın kullanımı 

sabit, belirli ölçüleri olan cam paneller ve bazı teknikler ile sınırlı kalmıştır (Gör. 26). 

Bunun yanında kırılgan yapısından dolayı nakliye sorunları nedeni ile pahalı bir ürün 

olmuştur (Cummıngs, 2007: 41). Cam sanayinin gelişmesi ile inşaat sektöründe blok cam 

kullanımı gibi yenilikler mimarların marjinal tasarımlar yapmasını sağlamıştır (Gör. 27). 

Camın mimaride kullanıldığı ilk dönemlerde camı tutacak bir doğramaya ihtiyaç varken, 

günümüzde gelişen cam teknolojisi ile doğrama ortadan kaldırılmış ve kendini taşıma 

kapasitesine sahip saydam yüzey formuna sahip camlar üretilmiştir.  

 

 

Görsel 26: Cam Panel (Plaka). 
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Görsel 27: Cam Blok. 

 

1.4.1.5. Çelik 

Mimaride çelik, önce ağır yapı malzemelerini taşımada ve mimarinin statiğinde 

kullanılmıştır (Gör. 28-29). İnşaat sektöründeki gelişmelerle çelik dekoratif eleman 

olarak kullanılmaya başlar. Çeliğin mimarlar için tasarımlarda dışavurumun bir öğesi 

olarak, yapıların içinde ve dışında hafif malzeme olarak kullanımını artırmıştır (Gagg, 

2013: 44, 48).  

Çeliğin yansıtıcı yüzeyinden mat yüzeye kadar birçok seçenek sunması tasarımın 

vurgusu ve estetik değerini artırması yönünden de önemli bir malzemedir (Farrelly, 2012: 

111). Çelik, üretim aşamasında düz, pürüzlü, paslandırılarak pişmiş toprak etkisi 

verilebilen ve boyanabilme özelliğinden dolayı tercih edilmektedir. Bu sebepten dolayı 

mimarlar için sadece taşıyıcı sistem değil aynı zamanda dekoratif bir unsur olmaktadır.  

 

 

 

Görsel 28: Çelik Taşıyıcı 
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Görsel 29: Çelik Taşıyıcı Detay. 

 

 

1.4.1.6. Seramik 

Seramik, işlevine göre farklı kimyasal bileşimlerde farklı tekniklerle üretilebilen 

bir malzemedir (Arcasoy, 1983: 3). Genel anlamda ise seramik, doğada var olan seramik 

hammaddelerden oluşturulan reçetelere uygun formüllerle bir araya getirilerek, farklı 

tekniklerde şekillendirilip sırsız veya sırlı pişirilmesi ile elde edilmektedir (Gör. 30- 31). 

Çömlek, sağlık gereçleri, porselen, cam sanayi, vitrifiye ürünleri, refrakterler, çimento, 

yapı malzemeleri (karolar), kesici, abrasif, izole malzemeler, piezo-elektrik malzemeleri 

seramik teknolojisin gelişmesiyle farklı alanda üretim verebilmesini sağlamıştır (Doğan, 

2011:7-17)  

 

     

Görsel 30: Seramik.                                   Görsel 31: Porselen Seramik. 
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1.4.1.7. Kompozit  

Çok malzemeli (doğal ya da sentetik) bileşenleri bünyesinde bulunduran 

malzemelere kompozit malzeme denilmektedir. Bu malzemelerin özellikleri; mimari 

tasarımların gereksinimlerine göre özel bir dayanıma, sağlamlığa, esnekliğe ve su 

geçirmezliğe sahip olabilmesidir. 

Kompozit malzemeler mimari tasarımlarda farklı parçalar, projeler için özel 

üretim teknikleri ile yeni malzemeler üretilebilmektedir (Gör. 32- 33). Deneysel tasarıma 

olanak tanıyan yenilikçi ürünler elde etmek için malzeme teknolojisinden de 

yararlanılabilir. Cam elyaf ya da cam takviyeli plastik (GPR) reçine sertleştiricisi 

eklenmesi ile elde edilir (Gagg, 2013: 112). 

Kompozit malzemeler tasarımcıların istekleri doğrultusunda formu en iyi 

yansıtacak son derece gösterişli bir üsluptan gayet yalın bir üsluba kadar birçok farklı 

duyarlılığı ifade etme olanağı sağlamaktadır (Brooker G., S. Stone, 2011: 50). 

 

Görsel 32: Panel Kompozit Malzeme. 

 

Görsel 33: Panel Kompozit Malzeme. 

1.4.1.8. Taş 

Doğada var olan traverten, granit, bazalt, mermer, dolomit, kireçtaşı vb. taş 

ocaklarından çıkarılarak elde edilen doğal inşa malzemesidir. Farklı kullanım alanlarına 

sahip olan taş, duvar ya da kaplama malzemesi olabileceği gibi lavabo, küvet gibi 
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ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır (Gör. 34). Taş aynı zamanda fiziksel özellikleri 

sayesinde kışın sıcağı tutması, yazın serin kalması ile ekolojik bir malzemedir (Farrelly, 

2012: 13). 

Taş rahat ulaşılabilen, bölgelere ve oluşum özelliklerine göre çeşitlilik göstermesi 

yanında sanat eseri ve anıt yapımında da kullanılmaktadır. 

 

Görsel 34: Bazalt. 

1.4.2. Tasarım İlkeleri 

1.4.2.1. Form 

Form, mimarlıkta genel tasarımı belirleyen sınırlar bütünlüğünün biçimsel 

düzenidir. Bu düzeni oluşturan temel öğeler; formun karakterini oluşturan ilke tutumlar 

düzeni, formun oluşturduğu parçalar bütünlüğü ve biçimleri, boyutlar ve oran orantı 

uyumu, ritimin oluşturduğu hareketlilik ve durağanlıktır (Kasap, 2009: 4- 30). 

Doğada var olan bütün varlıklar geometrik formlara sahiptirler. Mimar, 

heykeltıraş, seramik sanatçısı, ressam ve plastik sanatların dalları gibi fonetik sanatlar ve 

sahne sanatlarının da tasarım ilkelerindendir. Form, doğadan ilham alarak gözlemleyerek 

estetik değerler taşıyan, fonksiyonel ve görsel açıdan haz uyandıracak tasarımların 

biçimidir. 

Mimari formlar da kitlenin veya mekânın formunun yanında parçaların ya da 

elemanların formlarından da söz edilebilir (Onat, 2018: 2).  Örneğin; çatı ve cumba formu 

gibi. Formlar tarımcısının psikolojisi sosyal çevresi ve mitlerin bıraktığı izler sonuncu 

ifade ettiği biçimlerdir. Bazen mimari formlar, enerjik olan hareketli ritmik düzende 

olabileceği gibi durağan dinlendirici formlar da olabilmektedir. 
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1.4.2.2. Biçim 

Mimaride biçim, işlevsellik belirleyici ve yönlendirici olmaktadır. Mimaride 

kullanılacak malzemenin biçimini belirlerken teknik ve görsel uygunluk tasarımcının 

proje aşamasında çözmesi gereken bir olgudur. Tasarımcı için biçim kalıpsal saplantıya 

dönüştüğü anda sanatçılar ve eserleri zamanın gelişimine ve değişimine ayak 

uyduramazlar (Civciv, 2015: 16). Doğanın sınırsız biçimini gözlemleyip yorumlayabilen, 

özgür düşünceli biçimler tasarlayabilen kişi tasarımcıdır.  

Mimaride biçim, tasarımın ayırt edici özelliğini sağlayan karakteristik özelliktir. 

Biçim dört kategoriye ayrılır; geometrik, doğal, soyut ve objektif olmayan öğelerdir. 

Mimaride geometrik biçimler kullanılmakta olup “düzgün doğru ve eğri çizgilerle 

sınırları belirtilmiş (konturlanmış), genelde insan elinden çıkmış yapay biçimlerdir. 

Bunlar daha çok inşaatlar, köprüler ve mobilyalar da görülmektedir’’ (Kalınkara, 

2006: 29). 

1.4.2.3. Hareket 

Hareket ve ritim birbirleriyle yakından ilgili iki tasarım ilkesidir. En azından ritim, 

harekete bağlıdır ve daha çok müzikle ilgili görünse de plastik sanatların en önemli 

unsurunu oluşturmaktadır. Plastik sanatlar alanında ise hareketin karşılığı kısaca 

“devinim” olarak anılmaktadır. Bir sanat eserindeki nesnelerin hareket hissi uyandırması 

için belli bir sistemde yerleştirilmeleri gerekmektedir (Sözen, Tanyeli, 2003: 66).  

İfade edilmek istenen olgular biçimleri var eden çizgilerin yatay ya da dikey 

süreklilik içinde tasarımı oluşturmaktadır. Yatay çizgiler hareketsiz durağan bir tasarım 

ortaya koyarken, dikey çizgilerin hareketliliği geometrinin vermiş olduğu farklı açılarla 

kullanımı mimarinin hareket enerjisini yükseltmektedir. Yatay ya da dikey kullanılan 

çizgiler formun hareketli ya da durağan olup olmayacağını belirlemektedir. 

1.4.2.4. Ritim 

Bir tasarımda simetrik ya da asimetrik olarak tekrar edilen aynı formların 

oluşturduğu görsel algıya ritim denilmektedir (Mülayim.1994: 69). Hareketle yakın ilgisi 

olan ritim sezgisel bir histir. Ritmin ana unsuru çizgidir, genel unsuru ise ışık gölgenin 

oluşturduğu psikolojik histir.  
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Ritim zaman boyutu ile bağlantısı olan bir özellik olarak, mekânda hareket, 

mekânda yönlenme gibi oluşları da etkiler ritim uygulandığı hacim düzeylerin 

yapı bütünlüğünü meydana getiren diğer hacim yüzeylerle olan karşıtlaşması, 

mimari bir etki yaratıcısı olarak kullanılmaktadır (Kuban, 2018: 66).  

 

En basit mimaride ritmi vurgulayan bölüm balkon ve pencerelerin sıralı 

dizilimidir. Günümüz mimarisinde bazen çelik yapıların oluşturduğu sıralı simetrik 

hareketlerin ritmik olarak tasarımı yansıtması gibi. İnsan psikolojisinin sürekli takibini 

sağlayan bir seyir halini almasını sağlamaktadır. Ritim sanat eserinde enerjinin yüksek 

olmasını sağlayan bir unsurdur. Bu da dikkatin tasarımda yoğunlaşmasını sağlayarak 

bütünlük hissini gerçekleştirmektedir.   

1.4.2.5. Zıtlık 

Karışıklıkları var eden tasarım elemanları zıtlıkları oluşturur. Malzemeler 

birbirleri ile etkileşime giremedikleri zaman karmaşa, zıtlığı yaratmaktadır. Mimari 

tasarımlarda malzemeler arasında geçişler ve ilişkiler olması malzemenin yaratmış 

olduğu hisler, sıcak soğuk ilişkisi gibidir. Sadece malzeme hislerinden zıtlıklar 

oluşturmaktadır. Tasarımdaki dengesiz hareketler zıtlıkları doğurur, yukarı ivmeli bir 

hareketin birden yatay yöne dönmesi gibi çizgilerde zıtlık ifadesini oluşturmaktadır. 

Zıtlıkların doğru kullanımı, sanatçılar için avantaja ve tasarım bütünlüğüne yardımcı 

olabilmektedir. Bu zıtlık bütünlüğünü kullanabilmek için tasarımın çok iyi çözümlenmesi 

ifadenin doğru noktalarda kullanılması ve malzeme bilgisinin doğru kullanımı da özenli 

davranılmalıdır. Zıtlık; tasarımda hareketli bir enerji doğurabileceği gibi bir yapının sanat 

eserine dönüşmesine de neden olabilir.    

1.4.2.6. Denge 

Denge tasarımın ana prensibini oluşturmaktadır.  Tasarımı oluşturan çizgilerin ve 

malzemelerin birbirleri ile olan etkileşiminin bütünlük sağlaması dengeyi 

oluşturmaktadır.   Bir tasarımda üç farklı denge bulunmaktadır. Eksene aynı uzaklıkta 

simetrik denge, eksene farklı mesafede olan asimetrik denge ve eksenden etrafa doğru 

parçaların dairesel hareketlerle uzaklaşmasına dayanan düzene radyal denge 

denilmektedir. 

İnsan psikolojisi üzerinde dengenin etkileri değişkendir. ‘‘Simetrik denge 

insanda bozulmaz hissi uyandırır. Simetrik dengenin ilgi çekiciliği uzun 
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sürmediğinden gerekli hallerde kullanılması önerilir ve simetriden kaçınılmalıdır’’ 

(Civciv, 2015: 383). Buna karşın asimetrik dengede tasarımı belirleyen çizgilerin ve 

tasarımı kaplayacak malzemelerin serbest kullanımı, tasarımın hareket etkisini 

artırmaktadır. Asimetrik dengenin tasarımlarda kullanılması tasarımcının asimetrik 

dengeyi çok iyi çözümlemesine bağlıdır. Aksi taktirde asimetrik denge karmaşaya yol 

açabilir. 

 Radyal denge kullanımı çok zor olan riskli bir tekniktir. Odaklanmayı zorlaştıran 

insan psikolojisini alt üst eden bir yöntemdir. Denge tasarımların en önemli 

unsurlarındandır. Çalışılacak konuyu istenilen şekilde ifade edebilecek yöntem 

seçilmelidir. Aksi taktirde tasarım bütünlüğünün bozulmasına neden olabilir. 

1.4.2.7. Oran 

Bütünü oluşturan parçaların büyüklük, küçüklük bütünlüğünü nicelik ya da ölçü 

ile derecelendirilmesine oran denilmektedir. Ölçü, insan ile mimari arasındaki bütünlük 

gibi mimarinin etrafındaki çevre ile de oransal bir bütünlüğü vardır (Boydaş.2004:26). 

Bilimsel olarak orantılandırma Antik Yunan’da uygulanmış olup Rönesans ile oran, altın 

oran kavramı ile gelişmiştir.  Modern mimariye kadar kullanımının azaldığı 

orantılandırma modern mimaride ünlü mimar Le Corbusier tarafından kullanılmaya 

başlanmıştır (Jormakka, 2012: 28). Oransal yaklaşım ve kullanımları yapılara estetik bir 

izlenim katmaktadır.   

Çok iyi tasarlanmış bina kabuğu her zaman analitik çözümlerle oranlara 

oturtulamaz, bu da şu anlama gelmektedir. “Tasarımcılar, oranlarda denge yakalamak 

üzere farklı yapı öğelerinin boyut ve kompozisyonlarını ve bunlar arasındaki 

ilişkiler her zaman el yordamıyla estetik değere ulaşana kadar ilerlemek 

zorundadır’’ (Bielefeld,  Khoulı, 2014: 49- 50). 

 

 

 

 

 



31 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. HEYKEL MİMARİ ETKİLEŞİMİ 

Sanatın başlangıcından beri var olan heykel zamanla mimari süsleme ögesi haline 

gelmiştir. Kütle ve mekân ile ilgili olan heykel ve mimari plastik sanatların iki ayrı dalıdır. 

Buna karşın heykel zamanla mimarinin bir parçası haline gelmeyi başarmıştır. Mimarinin 

işlevine göre biçim ve boyutları benzer yapısal özellikler gösteren heykel, yaşadığı çağın 

toplumsal özelliklerini yansıtır. 20. yüzyıla kadar heykel ve mimari, dini açıdan ve siyasi 

açıdan bir bütün olarak düşünülse de hem heykel hem de mimari kendi içlerinde 

karakteristik özellikleri bakımından özgün nitelikler taşımaktadır. Bu nitelikler her iki 

disiplin için de geçerli olan tasarım ilkelerine uygun olarak yapılma zorunluluğunu 

getirmektedir. Heykel, kütle ile ilgilenirken, mimarinin mekanla ilişkili olduğu 

görülmektedir. Çağdaş sanata kadar heykel yapım teknikleri; yontma, döküm ve 

modelleme yöntemi ile sınırlı iken, mimari de dönemin yapım tekniği kuralları geçerli 

olmuştur. 

Dini inanç biçimlerini, siyasal gücü ve nüfuz sahibi kişileri betimleyen heykeller 

ve rölyefler mimari ile birleştirilmiştir. Bunun sonucunda heykel, bazen mekânla 

bütünleşmiş bazen de taşıyıcı unsur olan sütunlarda kullanılarak işlevsel özellik 

kazanmıştır. Heykel ve mimari hacimsel değeri ve üç boyutlu olması ile ortak noktada 

birleştirilmiştir. 

20. yüzyılda bilim, teknoloji ve sanatsal gelişmelerle mimari ve heykel geleneksel 

kalıplarından uzaklaşmaya başlamıştır. Endüstri devri ile gelişen çeşitli sanat akımları ve 

bunlardan etkilenen mimari yapılar hem malzeme hem de yapısal biçimlerde yeni 

tasarımlara yol açmıştır. Bunlardan biri de heykelsi mimari tasarımlardır. ‘‘Sanayi 

devrimi heykel sanatını mimarlıkla, mühendislikle birleştiren yolları açmıştır. 

Kübizim önce figürü geometrikleştiriyor, yalınlaştırıyor, sonrada Kostrüktivizm 

figürü alaşağı ediyordu’’ (Bilge, 2000: 4). Bu sanat akımları, sanatçıları farklı tekniklere 

yönlendirirken, heykeli klasik düşünce alanından kavramsal alana geçişini sağlamıştır. 

Bu dönemde artık herhangi bir nesne daha önce görülmemiş bir biçimde 

yorumlanmasıyla sanat eserine dönüşe bilmektedir (Farago, 2006: 63). Artık sanat 

eserinin kendi düşünce felsefesinin anlatıldığı modern sanat anlayışı “1960’lardan 
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1970’lere gelince ve ‘heykel’, zemine yığılmış iplik atıkları, galerinin içine 

yuvarlanmış kızılağaç kütükleri, çölden kazılmış tonlarca toprak ya da etrafı ateşle 

çevrili kütükler olmaya başlamıştır” (Krauss, 2002: 104). Geçmişin figüratif heykelleri 

ve soyut heykellerin yerini anlatımlar almış ve her şey yontu sanatı için konu olabilmiştir 

(Şenyapılı, 2003: 160). 

Modern çağda geçmişe ait figüratif formundan uzaklaşarak yeni bir ifade biçimine 

diline dönüşen sadece heykel sanatı olmamıştır. Mimari sanatı da kendi içinde yeni 

arayışlar ve deneyimler sonucunda değişim ve gelişim göstermiştir. Günümüze kadar 

heykel sanatını şekillendiren akımlar mimariyi de şekillendirmektedir. Bu şekillendirme 

mimariyi görsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda farklı biçimlere ve işlevselliğe 

yöneltmiştir. Her iki disiplinde form anlayışında değişimler yaşanmış, bu değişimler 

zamanla heykel ve mimarinin görsel bütünlüğüne ulaşmasını ve heykelsi mimarilerin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Heykel ve mimarinin görsel bütünlüğe ulaşması tasarımların çıkış noktalarını 

oluşturan düşüncelerin yorumlanış şekillerini de oluşturmaktadır. Bu düşünce biçimleri 

her iki disiplinde de farklı olmasına rağmen bir araya gelişleri plastik sanata yeni değerler 

katmıştır. Mimar ve heykeltıraş ortak tasarım düşünce gücünü, heykelsi mimari yapıları 

tasarlarken aynı kaygıyla form bütünlüğünü ortaya çıkarmak istemişlerdir.  

Bu iki disiplinin bir araya getiren ise, heykelin kütle düşüncesi ile mimarinin 

mekân yaratma düşüncesinin bir arada harmanlanması olmuştur. Mimari, artık sadece 

mekân ile ilgilenmesinin yanında dış forma ve form kaplamalarını da önemsemeye 

başlamıştır. 

‘’Mimari kabuğun binayı tanımlayan, temel bir yapı elamanı olmanın yanı sıra 

binanın kimliğini belirleyen, iç ve dış arasında gerçekleşen dinamik değişimi ve 

gerilimi temsil eden, anlamsal, teknolojik ve estetik kaygısı olan, çok önemli bir 

parçası olduğunu ortaya koymaktadır’’ (Düzgün, Polatoğlu, 2016: 36).  

Kabuksal tasarım, mimarın kendi dünyasında yoğunlaşması sonucunda 

oluşmakta, bazen somut bazen de soyut konulara yönelmektedir. Mimarlar “yaratılan 

tasarım odaklı düşüncenin, günümüzde soyut konuların yönetimine uygulandığında 

çok daha güçlü olduğu görülmektedir” (Usta, 2019: 411). 

Heykelsi mimari tasarımlarda kabuğu oluşturan form tasarımcının sezgi gücüne 

dayanmaktadır. İpşiroğlu: “Nesneleri evrensel ilişkileri içinde gören araştırıcı, yalnız 



33 

 

düşünsel görmeyi değil, bilinçaltı güçlerle beslenen bir hayal gücünü de 

gerektirmektedir” (1993: 66). 

Mimar var olanla yetinmeyip, sıradan olan yapıların varlığı üzerinde de işlev 

sorunlarını düşünmeye sorgulamaya başlamıştır. ‘‘Sanat yapıtları estetik değer 

ölçütünü harmoni kavramında bulmaktadır” (Çil, 2019: 30). Bu harmoniyi form 

içinde statik, denge, teknoloji ve dinamizmi içinde çözüm noktalarını bularak heykelsi 

mimari oluşmaktadır.  Le Corbusier kabuğu formun sınırlarını belirleyenin matematiksel 

yük analizinin doğrultusunda olduğunu düşünmektedir (Gör. 35). Heykelsi mimarinin ilk 

düşünürlerinden olan Le Corbusier mimari düşüncesini bazı temel ilkelere 

dayandırımaktadır. 

 ‘’Duvarları taşıyıcı olmaktan kurtaran kolonları kullanması; yapının taşıyıcıları ile 

duvarların işlevsel açıdan birbirinden taşıyıcıları ile duvarların işlevsel açıdan 

birbirinden bağımsız olması betonarme strüktürün teknik özelliği yanın da estetik 

öğe olarak da kullanılması; Serbest cephenin bir parçası olarak yatay bant 

pencerelerinin iç mekânı aydınlatması; Çatıların teras bahçeye dönüştürülmesi ile 

binanın doğal çevre ile uyumunun sağlanmasıdır’’ (Kutlu R., M.Ş. Küçükdoğdu 2019: 

351). 

 

Görsel 35: Le Corbusier, Ronchamp Şapeli. 

 

Heykelsi mimaride tasarım kadar kullanılan malzemelerin de seçimi önemlidir. 

Malzemenin doğru seçimi form bütünlüğünü sağlayacak önemli unsurlardan biridir. 

Heykelsi mimari tasarımda kullanılacak malzeme çok iyi bilinmelidir. Örneğin taş 

kaplama, alüminyum kaplama, cam giydirme, çelik konsüksiyon, seramik kaplama vb. 
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gibi malzemeler mimarinin yapılacağı coğrafi konuma uyum sağlaması (rüzgâr, güneş 

gibi) tasarımı etkileyecek olan doğal unsurların da göz önüne alınmasını gerekli kılar. 

“Tasarımın en basit dışa vurumu olan temel biçimi geliştirmede kullanılan 

malzemeler kadar biçimi işlerken kullanılan aletlerin doğru seçilmesi de önemli bir 

unsurdur” (Semper, 2019: 24). 

Günümüz dijital teknolojisinde bilgisayar destekli AUTOCAD, 3DMAX, 

SAP2000, İDECAD ve STA4CAD gibi programların yanında 3 boyutlu yazıcılar 

mimarların formlar üzerinde daha rahat ve hızlı bir şekilde tasarım yapmalarına olanak 

sağlamaktadır. Bununla birlikte var olan programlar heykelsi mimariyi oluşturan kabuk 

sorunu ile daha fazla ilgilenme olanağı bulmaktadır. Heykelsi mimarilerin yoğun olarak 

görüldüğü müze yapıları, sadece yapı özelliği olarak değil aynı zamanda kentlerin 

simgeleri olma özelliğini de modern anıt mimarisi kimliğiyle taşımaktadır.  

Bunun en güzel örneği, La Cıte’ Du Vın mimar Anouk Legendre, Nıcolas 

Desmazıeresin Bordeaux’ de nehir kenarına konumlanan şarap temalı tasarımıdır. 

Mimarlar, müze mimarisine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır (Gör. 36). “Legendre 

herhangi bir form yerine daha çok ‘‘hareketi, yansımayı, nehrin ve şarabın 

dehasını’ yansıtmaya çalıştıkların dan bahsetmektedir’’ (www.sarapatolyesi.net). 

Bu kadar hareketli tasarımı ve parlaklığı sağlamak için yapıda cam çeşitleri 

kullanılmıştır. Bunlar ‘‘Guardian Sun Guard Solar Gold 20 ve Guardian 

UltraClear’dır altın renkli kaplamayı ise Guardian Extra Clear düz cam ürünü 

uygulanmıştır’’ (www.cativecephe.com). Güneş ışıklarının ısıl etkilerini 

değerlendirmekle kalmıyor aynı zamanda camın renk yayılımı avantaj da sağlamaktadır. 

‘‘Nehir kenarına yerleşmiş Şarap merkezi, yatay ufku kesen dik bir simge 

gibi uzaklardan görünen bir işaret olmayı başarmaktadır’’ (Tasarım 277, 2017: 99). 
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Görsel 36: La Cıte’Du Vın Anouk Legendre, Nıcolas Desmazıeres. 

 

Görsel 37: La Cıte’ Du Vın Detay. 

2011 yılında mimar Fernando Romero Enterprise tarafından tasarlanan heykelsi 

mimari örneği olan Soumaya müzesi Meksiko’da bulunmaktadır (Gör. 38). Carlo Slim’in 

yardımı ile tasarlanan yapının ismini Slim’in ölen eşi Soumaya’dan almıştır. 

Bir paralel kenarın döndürülmesi ile oluşturulan form çeşitli boyut ve şekillerdeki 

28 çelik kolonla desteklenmektedir. Cephesi 16.000 altıgen çelik elemanla kaplanmıştır. 

Yansıtıcı çelik elemanlar, yapıya farklı saatlerde ve hava durumlarında farklı görünümler 

vermektedir (Bilgen, 2019: 38). 
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Görsel 38: Soumaya Müzesi Fernando Romero Enterprise. 

 

Görsel 39: Soumaya Müzesi Detay. 

 

İspanya’nın liman bölgesinde yenileme projesi adı altında mimar Frank Gehry 

tasarımı olan Guggenheim Bilbao müzesi yapılmıştır (Gör. 40). Müze ‘‘titanyum, cam 

ve kireç taşı kullanılarak üretilen eğimli yüzeyleri ile dikkat çeken yapı, zihinlerdeki 

müze imgesini değiştirmesinin yanı sıra kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor” 

(Bilgen, 2019:37). Öyle ki, mimari yapı sayesinde kentte görülen büyük değişime Bilbao 

etkisi denilmektedir. Guggenheim Bilbao hem bir heykel hem de bir şehircilik yapıtı 

olarak görülmektedir (Gayret, 2016: 357) (www.konseptprojeler.com). 
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Görsel 40: Guggenheım Bilbao Müzesi. 

 

 

Görsel 41: Guggenheım Bilbao Müzesi Detay 

Barbara Grabczewska, Oskar Grabczewskı, Ovo Grabczewscy mimarlar 

tarafından tasarlanan Zory (Ateş) müzesi 12.yüzyılda şehrin kurulması için ormanlık 

alanın yakılmasıyla ateş festivali başlatılmıştır (Gör. 42). Tasarımcılar için yapının ateş 

görüntüsünde olması istenmiş, daha sonra bu tema dans eden alevlere dönüşmüştür. Bina, 

üç bağımsız duvarıyla birbirine doğru yüzüyormuş görüntüsü uyandırmaktadır (Tasarım 

249, 2015: 87). Duvarlar bakır malzeme ile kaplanmıştır malzemenin alevi andıran 

görüntüsü alev festivali ile bütünleştirilmiştir. Bakır malzemeyi korozyondan korumak 

için HDP ile kaplamış olup bakırın kızıl rengini daha da ortaya çıkarmıştır.  
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Görsel 42: Barbara Grabczewska & Oskar Grabczewskı, Ovo Grabczewscy 

Museum Of Fıre Inzory Poland.  

 

Yapının cephesi bakır ile oluşturulmuş olmasına rağmen “iç mekânda beton 

görüntüsü korunmuş, üç girişi bulunan binanın giriş katında resepsiyon, alt katta 

sergi alanı, ateş fenomenine ayrılmış bir multi medya sergisi ve teknik odalar 

bulunmaktadır’’ (Tasarım 249, 2015: 87). 

 

 

Görsel 43: Museum Of Fıre Inzory Detay 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. SERAMİK 

3.1. Sanatsal Seramiğin Mimari Tasarımda Kullanımı 

Seramik sanatının; mimari, heykel ve endüstri ve mühendislik gibi farklı alanlarla 

çok yönlü bir ilişkisi vardır. Mimari ve seramik arasındaki endüstriyel ve sanatsal 

anlamdaki ilişkisi ilk olarak işlevsellik üzerine kurulmuştur. Bu ilişkinin ilk örnekleri 

kerpiç tuğlalar olup ‘‘yapı tarihinde ilk defa aynı ölçülerdeki birimlerin yan yana 

getirilmesi ile bir yapı elemanı yapma kavramı ortaya çıkmıştır’’ (Toydemir, 1991: 

2). 

Mimaride ilk olarak yapı elemanı özelliği olan seramiğin ‘‘yapılardaki kullanım 

alanlarından biri de seramik panolar, ilk olarak Mısır ve Mezopotamya'da yapıların 

yüzeylerini dış etkilerden korumak ve süsleme amacıyla kullanılmıştır’’ (Mutlu, 

2016: 5). Tezin birinci bölümünde Khorsabad Sarayının, duvar döşemelerinden 

bahsedilmişti. Babilin İştar kapısı var olan sırlı tuğlaların mimaride kullanılmak üzere 

tasarlanarak üretilen sanatsal seramiğin ilk ürünlerdir (Gör. 44). 

 

Görsel 44: Babil, 6.yüzyıl İştar Kapısı 
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Anadolu ve Orta Asya'daki uygarlıklarda seramik sadece kaplama malzemesi 

olarak değil, estetik değeri olan dekoratif öğeler olarak da kullanılmıştır. Mimaride 

dekoratif olarak kullanılan ‘‘seramik kaplama malzemeleri tuğla, mozaik, pişmiş 

toprak karolar, yüksek sıcaklıkta pişmiş karolar, çini, fayans gibi ürünlerle 

kaplanmaktadır’’ (Çobanlı, Okur ,2017: 3). 

Yapılarda çiniyi uygulayan Anadolu Selçukluları dini yapıların yansıra medrese 

ve sarayları çini mozaikler, sırlı tuğlalar ve çini panolarla süslemişlerdir. Mimaride 

kullanılan seramiklerdeki süslemeler; bitkiler, geometrik motifler ve sitilize edilmiş insan 

ve hayvan figürlerinden oluşmaktadır. ‘‘Anadolu Selçuklu dönemin koşullarında 

kendine özgü bir anlayışla mükemmel seramik eserler üretilmiştir. Osmanlı 

döneminde de seramik sanatı özellikle İznik’te çok önemli gelişmeler göstererek tüm 

mimari eserlerde kullanılmıştır’’ (Gül, S.N. vb., 2014: 72).  

  

Görsel 45: Anadolu Selçuklu Sırçalı 

Medrese, 1242, Konya  

Görsel 46: Anadolu Selçuklu, Medrese, 

1242, Konya 
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Görsel 47: Kubada Bad Sarayı 

Kuş Figürü, Beyşehir, Konya 

Görsel 48: Kubada Bad Elinde Balık 

Tutan İnsan Figürü, Beyşehir, Konya 

Avrupa’daki mimari yapılarda seramiğin farklı formlarda kullanıldığı 

görülmektedir. Roma döneminde ise duvar ve yer kaplamalarında seramik mozaikler 

kullanılmıştır. ‘‘15, ve 16 yy. İtalya'da terracotta denilen pişmiş toprak ve fayans 

denilen opak ya da şeffaf sırlarla kaplanabilen gözenekli seramiklerin farklı 

stillerde kullanıldığı görülmektedir’’ (Çobanlı, Okur, 2017: 4). 

Türkiye’de batılılaşma döneminde seramiğin estetik unsur olarak önem 

kazanmasına kadar işlevselliği ön plandadır. İkinci dünya savaşı sonrası sanatçıların 

farklı arayışlar içerisinde olması disiplinler arası yaklaşım seramik sanatına da 

yansımaktadır. 20.yy. radikal sanatçıları Picasso, Matisse, Chagall, Miro gibi sanatçılar 

seramik üzerine denemeler yapmaktadırlar. Dünyada değişen sanat kavramı cumhuriyet 

dönemi sanatçılarını da etkisi altına almış bulunmaktadır. Yurtdışına gönderilen 

sanatçılar “Vedat Ar, Hakkı İzet, İsmail Hakkı Oygar bunlardan bir kaçıdır. Bu 

sanatçılar aldıkları eğitimler ile seramik alanının gelişimine katkı sağlamışlardır” 

(Gül, S.N. vb., 2014: 72).  

1950 sonrası Füreya Koral, Beril Anılanmert, Jale Yılmabaşar ve Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu, Sadi Diren gibi sanatçılar mimari yapılarda seramik eserler vererek seramiğin 

sanatsal olarak mimaride var olmasını sağlamışlardır (Gör. 49-50). Zaman içinde 

sanatçılar uluslararası düzeyde seramik panolar üretmeye başlamışlardır.  
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Görsel 49: Jale Yılmabaşar’ın Eseri. 

 

 
 

Görsel 50: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Seramik Duvar Panosu, İMÇ Blokları İstanbul. 

 

Dünyada ve Türkiye’de hızla artan seramik panolar mimari yapılarla bütünlük 

kazanmıştır. Seramik panoların mimari tasarımın bir parçası olacak şekilde kompozisyon 

oluşturularak, mimar ve sanatçı birlikte çalışmalıdır. Kullanılacak seramik malzemenin 

doğru kullanımı ile dış etkenlere karşı eserin kalıcı ve estetik değerlerini kaybetmeden 

var olması gerekir. Bir sanat eseri olan seramik panolar mimariye estetik değer 

katmasının yanında maddi olarak da sivil mimariye değer katmaktadır.  

Kamu yapılarına da uygulanan seramik panolar estetik değerin yanı sıra 

toplumların kültürel anlamda gelişmesini de sağlamaktadır. Bunun en güzel 

örneklerinden biri de İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi cephesine Doç. H. 

Serdar Mutlu tarafından tasarlanıp uygulanan seramik panolardır (Gör. 51). Seramik 
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panolar Kongre ve Kültür Merkezinin ön cephesine üç farklı tasarım şeklinde uygulanmış 

olmasına karşın bir bütünlük oluşturacak biçimde tasarlanmıştır.  

 

 

Görsel 51: Serdar Mutlu, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 

2003. 

 

3.1.1. Endüstriyel Seramiğin Mimari Tasarımda Kullanımı 

En eski kaplama malzemelerinden biri olan seramik; “Tarih boyunca seramiğin 

mimari bir eleman olarak türlü şekillerde kullandıkları bilinmektedir. Kilin kolay 

temin edilebilir ve rahat işlenebilir bir malzeme oluşu ve sağlamlığının payı 

büyüktür” (Erman, 2005: 56). Mimari tasarımlarda seramiğin ilk kullanım alanı ve 

yöntemleri tezin; Sanatsal Seramiğin Mimari Tasarımda Kullanımı bölümünde 

bahsedilmiştir.  18. yüzyıl İngiltere’sinde Sanayi devriminin başlamasıyla kültürel ve 

ekonomik gelişmeler seramiğin gelişimini de etkilemiştir. Bu gelişim bilim insanlarının 

seramik alanında çalışmaları doğrultusunda daha ucuz ve seri üretimin hızlı olduğu, enerji 

ve hammadde kaynaklarının daha verimli kullanılarak, ürünler üretmeye yönelik 

olmuştur. Sanayi devriminin getirdiği seri üretimin, olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz 

etkileri de görülmüştür. “Endüstrileşmeyle birlikte, giderek insan duyarlığından ve 

sıcaklığından uzak, kalıplaşmış, birbirinin taklidi, soğuk nesneler yaşama girmeye 

başlamıştır” (Çevik, 2015: 78). 18. yüzyılın sonunda sanat alanında yaşanan değişimler, 

William Morris’in (1897) sanatı endüstriyel ürünlerle birleştirme düşüncesi, “1919’da 

Walter Gropius tarafından kurulan Bauhaus, dönemin ünlü sanatçılarını çatısı 

altına toplamıştır” (Çevik, 2015: 79). 
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Bauhaus sanatın ve endüstriyel ürünlerin bir bütün olarak ele alınıp irdelendiği 

ekol olmuştur. “Güzel ve faydalı olan bu yeni estetik, özellikle ergonominin ve 

endüstri tasarımının kuruluşu ile sanatı müze ve galerilerin tutsaklığından kurtarıp, 

günlük yaşamın içine sokmuştur” (Çevik, 2015: 79). Endüstriyel seramik tasarımları, 

ürünün sadece işlevselliğini ön planda tutmamış, aynı zamanda estetik değerini de 

önemsemiştir. Mimari yapılar için tasarlanan seramiklerde işlevsellik öncelikli olsa da 

form bütünlüğünü oluşturacak olan yaratıcılık önemli olmuştur. Bundan dolayı mimari 

yapılarda kullanılan, aynı fonksiyona sahip olan seramik ürünler farklı tasarımlarla yeni 

bir estetik değer kazanmıştır. 

 

Görsel 52: NG Kütahya Seramik, Albatros 120x240 cm Duvar. 

 

Görsel 53: NG Kütahya Seramik Versatıle, 12.5x22 Duvar. 

 

 

Görsel 54: NG Kütahya Seramik Versatıle, 12.5x29 Duvar. 
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Görsel 55: NG Kütahya Seramik, Versatıle 

 

Mimarlık ve seramiğin disiplin ortaklığı “modern teknoloji sayesinde 

işlenebilirliği yükselmiş ve kullanım sahası genişletilmiştir. Bu sayede tuğla ve 

kiremit olarak kullanılmasının yanında, yapının ince işçilik gerektiren kısımlarında 

da tercih edilmeye başlanmıştır” (Eren, 2018: 111). 

                              

 

     Görsel 56: Köşe                    Pencere Pervazı                                       Geçme .           

 

Görsel 57: Işıklar Tuğlar, Özel Karolar. 
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Görsel 58: Işıklar Tuğla, Spheric Güneş Kırıcı. 

 

Görsel 59: Işıklar Tuğla, Orona Güneş Kırıcı. 

 

Seramik malzemeleri mimari unsurlar içerisinde değerlendirildiğinde, birçok 

kullanım alanlarının içerisinde var olduğu görülür.  Uzun zaman banyolarda duvar ve yer 

karosu, mutfaklarda sıçrama ünitesi ve vitrifiye ürünler olarak yer almaktadır. Fakat 

günümüz tasarımları sadece işlevselliğe yönelik ürünler üretmeyip, dekoratif amaç güden 

doku, desen ve rengin de ön planda olduğu seramik tasarımlar üreterek ürün yelpazesini 

genişletmiştir.  

Mimari yapılarda hızlı bir ivme ile kullanım yerini artıran seramiği, sadece yapı 

malzemesi olarak düşünmek yanlış olacaktır. Mekân ve kabuk yerleştirmelerinde estetik 

değeri yüksek, tasarım ürünlerinin de yeri önemlidir. Gelişen teknoloji, AR-GE 

çalışmaları ve tasarımın önem kazanması seramiğin yapı ve dekorasyon bütünlüğünde 

mimari tasarımlara değişken kimlikler kazanmasına yol açmıştır. “Formları, yüzey 

dokuları, içyapıları, strüktür özellikleri, akışkanlıkları, kendini organize etme 

yetenekleriyle mimari kavramların çıkış felsefelerini, mimari biçemleri ve biçimleri 

etkilemektedir” (Eren, 2018: 111).  

Seramik malzeme, mimaride görsel etkisinin dışında, “yüksek korozyon direnci, 

maliyet, kalite, çevre dostu oluşu, yüksek hasar toleransı, mekanlarda ısı kaybını 

azaltması gibi özellikleri ile avantajlar sağlamaktadır” (Eren, 2018: 112).  Seramik 

mimari kabuk malzemesi olarak, doğa koşullarına dayanıklılığı alternatif renk ve şekil 

(plastik) seçenekleri sayesinde çok çeşitlilik sunan seramik yapıların kimlik 

kazanmasında etken bir malzemedir.  
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Seramik mimaride görsel kimlik oluşturmanın yanı sıra, gelişen seramik 

teknolojisi ile “titanyumoksit içeren “hidrotect” şeffaf kaplamalı fotokataliktik 

seramik malzemeli cephe yüzeyi kendini temiz tutabildiği gibi, kaplama yüzeyinde 

oluşan serbest elektronları ile oksijeni aktive ederek çevre havayı da 

temizlemektedir” (Eren, 2018: 112).  Bundan ötürü yapıların ekolojik olmasını 

sağlamaktadır. 21. yüzyıl teknolojisinde yeni ekosistem oluşturarak çevreci yapıya sahip 

seramik malzemeler üretilmektedir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4. HEYKELSİ MİMARİLERDE SERAMİK YÜZEY 

KAPLAMALARI 

Endüstri devriminden önce mimari’nin sınırları, duvarın oluşturduğu boşluktur. 

Çelik, seramik, cam, tuğla vb. malzemelerden oluşan kabuğun mimaride kullanımı ile 

“doluluk prensibi üzerine kurulmuş statik, mekân anlayışı yerini boşluğun 

tasarlanmasına bırakmıştır. 1851 Londra sergisindeki Paxton’ın Crytal Palace’ı 

modern mimarinin ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir” (Tazeoğlu, 2016: 4). 

Mimarlık tarihi toplumların gelişimi doğrultusunda şekil almıştır. İnşaat 

mühendisliğinin gelişmesi yeni malzemelerin kullanımındaki cesaret, mimaride kabuğun 

değişmesine olanak sağlamıştır.   

 

“19yüzyılın ortalarında değişen dünyanın ekonomik ve fonksiyonel ihtiyaçları 

binaların yüzünün yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle 

kentlerdeki binaların cephelerinde yaratılan boşluklar oldukça önemli bir 

seviyeye ulaşmıştır. Duvarın algılanmasını sağlayan katı ve ışık geçirgenliği 

olmayan malzemelerin yerini, ışık geçirgenliği ve yansıtıcı özelliği olan cam ve 

seramik gibi malzemeler almıştır” (Tazeoğlu ,2016: 11).  

 

Yapının kabuğunu oluşturan seramik dış etkenlere ve yangına karşı da 

korumaktadır.  Seramik, yüzey işlevselliğinin yanında estetik ve yapının simgeselliği 

açısından da önemlidir. Schittich tarafından belirtildiği üzere cephe tasarımcısı için bir 

kartvizit niteliği taşırken, kentin çehresini karakterize etmektedir. Bu bağlamda diğer bina 

bileşenlerinden çok ilgi çekici olduğu söylenebilir (2006: 3, 4). Cephede kullanılan 

seramik malzemelerin sunduğu üretim ve tasarlama sınırsızlığı, ışığın seramik 

yüzeylerdeki yansıması heykelsi mimarilerde yapıyı belirginleştirmektedir. Heykelsi 

yapının yüzey seramik kaplamalar sayesinde biçim ve boşlukların farklı formlara 

dönüşmesini artırmaktadır.  
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4.1. Heykelsi Mimarilerde Seramik Yüzey Kaplama Örnekleri 

4.1.1. Maat Müzesi 

Sanat, Mimari ve Teknoloji Müzesi Maat, sanatçılar, mimar ve bilim insanlarının 

performanslarını sergilemek adına, AL_L firması için Mimar Amanda LEVETE 

tarafından, eski elektrik santrali binasının yenilenerek ve yeni ek bina eklenerek iki 

binadan oluşan kompleks yapıdır. “Portekiz endüstriyel mimarisini yenilikçi ve 

avangart stiller ve konseptlerle birleştirmeyi tercih eden mimar Amanda Levete” 

(www.innovationonthewalls.com). Lizbon şehrine hareket getirecek ve her kesimden 

insanların buluşma noktası olacak bir müze tasarlamıştır.  

 

 

 

 

 

Görsel 60: Maat Müzesi, Kesit Çizimi.   
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Görsel 61: Maat Müzesi, Vaziyet Planı. 

 

“Kamusal alanlarla ve kenarında bulunan nehir ile yeni bir ilişkiyi açığa 

çıkaran müze, güçlü ama hassas formuyla mimari, çağdaş sanat ve teknolojiyi bir 

noktada buluşturmayı hedeflemektedir” (Tasarım 266, 2016: 119). Nehrin kıyısında 

düşük yükseltili inişli çıkışlı, kıvrak yapısının oluşturduğu “dalgalı formu ise teras ve 

kıyı şeridini birbirine bağlıyor” (www.innovationonthewalls.com). Hareketli 

strüktürün zemin düzleminde son bulmasıyla heykelsi bir form özelliği taşımaktadır. 
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Görsel 62: Maat Müzesi, Teras. 

 

Heykelsi form özellikleri taşıyan Maat Müzesi, Portekiz’in geleneksel 

seramiklerinin ve elişi formlarının modern tasarım doğrultusunda uygulanması ile 

yapılmıştır. Ceràmica Cumella tarafından 3 boyutlu olarak 15.000 parça, sırlı seramik 

olarak endüstriyel teknik ile üretilmiş olan bu karolar ile kabuk formu oluşturulmuştur. 

Maat Müzesinin kabuğunu “belirgin hale getiren seramik su, ışık, gölgenin değişik 

oyunlar oluşturduğu kompleks bir yüzey oluşturur. Çatının ön çıkıntısı, giriş için 

bir gölgelik oluştururken, sudan yansıyan gün ışığını binanın içine yansıtır” 

(www.arkitektuel.com). 
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Görsel 63: Maat Müzesi, Detay Gündüz Görünüm. 

 

 

 

Görsel 64: Maat Müzesi, Detay Gece Görünüm. 
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Maat Müzesi heykelsi formu ile nehrin kıyısı ve kent ile etkileşime girerek bir bağ 

kurmaktadır. İnsanlar heykelsi mimari yapı üzerinde (çatı) sosyal alanlar yaratmaktadır. 

Şehrin ve nehrin manzarasını izlerken bir yandan da Video Art etkinliklerini de seyretme 

olanağı sağlayan Maat Müzesi kamusal alanlar oluşturmaktadır. Maat Müzesinin sıra dışı 

yapısı ve vizyonu geleneksel müze algısını değiştirmektedir. 

“Sanat galerisinin merkezinde dolaşımın sergi alanıyla bütünleştiği 1.200 m²’lik 

Oval Galeri yer almaktadır. Bunun çevresinde 1.000 m²’lik esnek bir mekân olan 

Ana Galeri, Proje Odası, Video Odası ve çeşitli yerleştirmeler ve projeksiyonlar için 

kullanılabilecek daha küçük mekânlar bulunmaktadır” (www.yapidergisi.com). 

21 yüzyıl müze tasarımlarında kamusal alanlarda galeriler kadar önem kazanan 

Maat Müzesi bu düşünce doğrultusunda 7.000 m²’lik kamusal alana inşa edilmiştir. 

4.1.2. Sydney Opera Evi 

New South Wales hükümetinin liman şehri olan Sydney’ de 1959 yılında “opera 

ve senfoni orkestraları konserleri için tasarlanacak iki performans salonu, 

dizayn yarışması açmıştır” (www.arkitektuel.com). Yarışmaya Danimarkalı mimar 

Utzon da eskiz tasarımları ile katılmıştır.  Jüri tarafından beğenilen eskizler yarışmayı 

kazanmıştır. 

 

 

 

Görsel 65: Sydney Opera Evi, Kesit Çizimi. 
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Utzon, Sydney Opera Evini tasarlamadan önce, 1948 yılında heykeltıraş Henry 

Laurens ile yolları birleşmiştir. “Utzon ondan bir yapının mekânda nasıl şekil 

alacağını öğrenmiştir. Bu etkileşim sonucunda ortaya Sydney Opera Evi gibi 

imgelem gücü yüksek bir yapı çıkmıştır” (Özertural, 2007: 52).   

Utzon; Sydney Opera Evini şöyle anlatır, “Kare bir biçim yapmak yerine bir 

heykel yaptım, gerekli fonksiyonları kapsayan bir heykel. Diğer bir deyişle salonlar 

kendilerini ifade ederler, onların ölçüleri bu çatılarda ifade edilmişlerdir” 

(Özertural, 2007: 52). Yapının sahip olduğu heykelsi ifadeyi Utzon “limanın içine 

girmiş bir yere oturmaktadır” (Özertural, 2007: 52). Diyerek Sydney Opera evini 

kişiselleştirir. Mimar Utzon heykelsi etkiye sahip olan yapıtının bulunduğu mekânı şöyle 

tanımlamaktadır. 

 “Bu bina insanların yukarıdan görebildiği, etrafında tekneyle gezebildiği bir 

binadır. Bunun sebebi çok güzel bir limanın en uç noktasında bir fiyort üzerinde 

yer alıyor olmasıdır. Bu fiyort, şehrin iki yanından yükselen tepelerin tam ortasında 

kalmaktadır. Bu özellikle de böyle bir yerde bu insanlar tekneleriyle geziyor ve 

limana giren büyük gemiler ilk olarak bu yapıyı görmektedir” ( Konsept Projeler 

2013, S.34: 43).   

 

 

Görsel 66: Sydney Opera Evi. 

 

Utzon, Sydney körfezinde yer verildiği yapıtını deniz kabuğundan esinlenerek 

tasarlamıştır. Sydney Opera evi tıpkı denizden yeni çıkmış, güneş ışığında parlayan bir 

deniz kabuğu gibidir. Utzon yapıtında bu etkiyi sağlamak için “Çin’de bulduğu antik 

porselen karoların parlak ancak hafif tekstürlü yüzeyini örnek almıştır” (Konsept 
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Projeler 2013, S.34: 31). Utzun tasarlamış olduğu seramikleri, İsveç ‘te ki fabrikada 

endüstriyel tekniklerle 1.056.000 adet beyaz seramik üretmiştir. Utzon yapıtında iki tip 

seramik kullanmıştır.   

 “Küresel yüzeyler riblerin üzerine oturan seramik panolara ile oluşturuldu. 

Panoların yüzeyleri 12x12cm boyutlarında diyagonal olarak dizilmiş seramik 

karolarla kaplıydı. Her seramik karo 246 ayak çapındaki bir küre yüzeyinin 

parçasıydı. Panoların kenarlarındaki seramikler ise pürüzsüz, mat bir yüzeyle 

bitirilmiştir” (Konsept Projeler 2013, S. 34: 31).    

 

 

Görsel 67: Sydney Opera Evi, Detay 

 

Yapıda kullanılan seramiklerin renkleri aynı olmasına rağmen, şekil ve 

yerleştirme düzenleri farklıdır. Bundan dolayı, gün içerisinde sürekli parlayan renk 

değiştiren kabuk özelliği kazanarak mimarın elde etmek istediği deniz kabuğu etkisini 

sağlamıştır. 
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Görsel 68: Sydney Opera Evi, Dizilim Detayı. 

 

Sydney Opera Evinin deniz kabuğunu andıran “dışbükey yüzeyler iç ve dış 

mekân ilişkilerini, yerden göğe doğru taşımaktadırlar” (Lökçe,2003: 99). Seramik 

kaplamanın yarattığı “Doğal ışığın etkilerinin içte ve dışta yansımalarıyla yaratılan 

atmosferin imgeselliği heykelsi izler bırakmıştır” (Lökçe, 2003: 99).   

 

 

Görsel 69: Sydney Opera Evi, Gece Görünüm. 
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4.1.3. Xinjin Zhi Müzesi 

Mimar Kengo Kuma, XinJin Zhi Müzesini heykelsi mimarilerde alışıla geldik 

seramik kaplamaların dışında, strüktürlerde kabuk oluşturmada kullanılmıştır. 

 

Görsel 70: Xinjin Zhin Müzesi, Sol Cephe Çizimi. 

 

 

Görsel 71: Xinjin Zhin Müzesi, Sağ ve Ön Cephe Çizimleri. 

 

 Xinjin Zhi Müzesi 4000 yıldır Çinin Chengdu çevresinde kullanılan gri çatı 

karolarından izler görülmektedir. Mimar Kengo Kuma, XinJin Zhi müzesinin “doğanın 

ve dengenin önemini vurgulayan Taoizm'e saygı göstermek için bu bölgenin 

geleneksel elle şekillendirilen seramikler kullanılarak çalışılmıştır” 

(www.archdaily.com).   
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Görsel 72: Xinjin Zhin Müzesi, Sol Görünüm. 

 

Görsel 73: Xinjin Zhin Müzesi. 

 

Bu yöntem ile elde şekillendirmenin neden olduğu pürüzlü yüzeye sahiptir. 

Geleneksel teknikler ile sırlanan ve fırınlanan karoların yüzeyi lekeler ve kabartmalarla 

birlikte Taoizmin karakterine bürünmektedir.  

“Karolar 10mm kalınlığında ve 180mm genişliğindedir. Cephe boyunca geçiş 

sağlamak için 450mm, 390mm ve 320mm olmak üzere üç farklı boyutta üretilmiştir. 

Yapıyı desteklemek için karolar, yapının köşelerinde yer alan deliklere tellerle 

asılmıştır. (Tazeoğlu, 2016: 75).  
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Görsel 74: Xinjin Zhin Müzesi, Detay 1. 

 

Telle asılan karolar taşıma kapasitesi göz önüne alınarak havada asılı durarak, 

yüzer bir etki sağlamaya çalışılmaktadır. Bu düzenleme sayesinde “güneş ışınlarının 

mekân içerisine dağılmasına olanak sağlarken aynı zamanda gölge oluşumunu da 

sağlayan özellikte olup güneş perdesinin çağdaş bir yorumu oluşturulmuştur” 

(Tazeoğlu,2016: 75). Xinjin Zhin müzesinde seramiğin alışılmışın dışında uygulanışı, 

yapının sanatsal değerini artırmaktadır.   

 

“Yapının Doğu tarafı için, seramik ekran perdesi, öndeki yolun dinamizmine 

karşılık gelecek şekilde dikey olarak bükülmüştür. Kuzey cephesi, yaya meydanına 

bakar statik ve düzdür. Böylece seramik perde kendisini yüz yüze dönüştürür ve 

binayı tek bir bez gibi sarmaktadır (www.archdaily.com). 
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Görsel 75: Xinjin Zhin Müzesi, Detay 2. 

 

Xinjin Zhi Müzesinin güney cephesi iki bölüme ayrılarak zıt açılarla yükselti 

uygulanarak asimetri oluşturulmuştur. Bu açılarla tasarlanan yapı gölet seviyesine 

düşerek heykelsi biçime ulaşmıştır. 

4.1.4. Jewish Community Center Mainz 

Mimar Manuel Herz Jewish Community Center Mainz ibadet hanesini 

tasarlarken, biçimi kabukla bir bütün olarak düşünülmüştür. 

 

 

Görsel 76: Jewish Community Center Mainz, Kesit Çizimi. 
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Heykelsi mimari örneklerinden olan Jewish Community Center Mainz “Düzensiz 

bir geometriye sahip olan yapı formu, yüzeyde kullanılan seramik birimlerle 

desteklenerek asimetrik çizgisel bir doku yaratıldığı görülmektedir” (Tazeoğlu, 

2016: 70).  

 

 

Görsel 77: Jewish Community Center Mainz, Ön Görünüm. 

 

 

Görsel 78: Jewish Community Center Mainz Detay 1. 
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Seramik parçalarına uygulanan yeşil ve sarı tonlarındaki sırlar, ışık ve gölgenin 

etkisi ile yapının derinlik hissini artırmaktadır. Heykelsi yapının seramik yüzey kaplaması 

“Diaspora'nın Işığı' adı verildiği Mainz’ın yeni Yahudi Topluluğu geleneğini 

yansıtmaktadır” (www.archdaily.com).  Heykelsi yapının tasarımının temelini 

oluşturan perspektif yaklaşımı, düz olan duvar yapısında üç boyut hissi uyandırmaktadır. 

 

 
 

Görsel 79: Jewish Community Center Mainz Detay 2. 

4.1.5. Salerno Deniz Terminali 

2000 yılında Salerno kentini deniz terminali projesi için yarışma açılmıştır. 

Yarışmayı kazanan proje Zaha Hadid’in istiridyeyi andıran heykelsi yapısıdır. Projenin 

amacı “Kentin denizle olan ilişkisini ve yeni bağlantılar kurmasını; Salerno'nun 

zengin denizcilik geleneklerini tarihi kentsel dokusu ve ötesini kenti çevreleyen 

tepelere bağlamaktır” (Sayer: 2016: 12). Yapımına 2005 yılında başlanan Salerno 

Deniz Terminali 25 Nisan 2016 yılında hizmete sunulmuştur. 
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Görsel 80: Salerno Deniz Terminali Yönetim ve Yolcu Alanı Yol Cephesinden 

Görünüm. 

 

Deniz ile bağlantısına atıfta bulunarak istiridyeyi andıran yapının çatısı asimetrik 

dalgalı bir yapıya sahiptir. Yapı İtalya’nın, “Kiliseler ve kamu binaları gibi bölgedeki 

büyük tarihi binaların çatılarına monte edilen geleneksel esnaf karolarını taklit 

etmek için tasarlanmış yerel olarak üretilen bir endüstriyel seramiktir” (Cousins, 

2016: 15). Salerno Deniz Terminali çatısı “Beyaz, gri, açık mavi ve tonları arasında 

değişen renklerde üçgen seramik fayanslarla kaplanmıştır; farklı tonların kullanımı 

çatının görsel etkisini artırır ve çevredeki ortamla bütünleşmesine yardımcı 

olmaktadır” (Fiore, 2016: 55). Gün ışığında parıldayan seramikler heykelsi yapının 

mekân üzerindeki etkisini artırmaktadır. Hadid yapıdan şöyle bahseder “Bir istiridye 

gibi güneşte parıldayan sert, asimetrik kabuğu içindeki daha yumuşak elemanları 

korumaktadır” (2015). Bu tarz heykelsi yapılar kabuklarında kullanılan seramik 

malzemeler vasıtasıyla, farklı bir kimlik kazanmakla birlikte şehrin vurgulayıcı yapısı 

olmaktadır. 
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Görsel 81: Salerno Deniz Terminali. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Görsel 82: Salerno Deniz Terminali, Yönetim ve Yolcu Alanı Detay. 
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Görsel 83: Salerno Deniz Terminali Feneri. 

4.1.6. Vartaverket 

  Danimarkalı mimar Gottlıeb Paludan, İsveç’in Stockholm kentinde bulunan; 

“Dünyanın en büyük biyokütle yakıtlı (bileşik ısı ve güç santrali) fabrikası olan 

Vartaverket tesisini 2016 yılında tasarlamıştır” (Tasarım 277, 2017: 33). Alışılagelen 

fabrika yapılarının dışında “Minimalist heykelsi yapı Wienerberger Brick Awards 

2018 ödülünü kazandırır” (Hayes, 2018: 5). Paludan yapıyı tasarlarken geleneksel 

pişmiş toprak malzemeden esinlenerek kabuğu oluşturmaktadır.  Geçmişin sıradan 

kaplama malzemesi olan tuğlanın modern üretim teknikleri ile üç farklı ürün tasarlanarak 

yapı da kullanılması yapıya sıra dışı bir karakter kazandırmıştır. 

 

Görsel 84: Vartaverket, Tuğla Yerleşim Düzeni. 
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Görsel 85: Vartaverket, Detay 1, 2. 

Vartaverket’ in kabuğu; “Kıvrımlı yüzeyi oluşturan özel olarak tasarlanmış üç 

farklı dikey formda pişmiş tuğlalarla devinim içerinde olması yapıya hareketlilik 

kazandırmaktadır” (Hayes, 2018: 5).   

 

 

Görsel 86: Vartaverket, Genel Görünüm 1. 

 

Yapının bulunduğu sanayi çevresine “tuğla bileşenleriyle sıcak ve kırmızı bir 

parlaklığın yanı sıra dokunsal bir yüzey kazandırmaktadır” (Tasarım 277, 2017: 33). 

Vartaverket heykelsi yapısı oluşturan özel üretim tuğlalar sayesinde güvenilir ve çevreye 

duyarlı enerji üretimin gizlenecek bir şey olmadığı için içindeki faaliyetleri incelikle 

ortaya koyan bir şeffaflık sağlamaktadır (www.arcdaily.com; www.architectureprize. 

com). 
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Görsel 87: Vartaverket, Genel Görünüm 2. 
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SONUÇ 

 

Sanayi devriminin getirmiş olduğu köklü değişim ve gelişmeler mimari 

çeşitlerinin yanı sıra sanat akımlarının varlığını da artırmıştır. Bu gelişmeler 

doğrultusunda mimarinin işlevselliğinin yanında estetik değerini ön plana çıkararak 

anlatım dilinde de değişiklikler olduğu görülmüştür. Ekonominin ve teknolojinin 

gelişmesi mimarların kendi tasarladıkları ürünleri istemeleri firmaların yeni malzeme 

arayışına (ARGE) ve üretim yoluna gitmelerine neden olmuştur. 

21. yüzyıl mimarları dinamik, kimliksel değeri yüksek heykelsi yapılara 

yönelerek, şehirlerin prestijlerini artıracak yapıtlar tasarlamışlardır. Bu yönelişin nedeni 

olarak da şehir yöneticilerinin açmış oldukları yarışmalar tasarlayıp uygulamışlardır. 

İçinde bulunduğumuz 2000’ li yıllarda heykel, mimari ve seramik ilişkisinin yeniden 

yorumlanması, inşaat mühendisliğinin çözümsel olanakları doğrultusunda heykelsi 

mimarilerde seramiğin kullanım alanını ve amacını değiştirdiği görülmüştür.  

Seramik malzemenin heykelsi mimarilerde estetik değerinin yüksek olması 

dışavurumcu yapıların ifadesini artırması nedeni ile mimarlar tarafından tercih edilmiştir. 

Seramik malzemenin ışık, gölge, yansıma, renk ve yüzey dokusu gibi değişken özelliklere 

sahip bir yapıda olması, yapının zengin ve görsel etkisini güçlendirdiği görülmüştür.  Bu 

nedenle, mimari ve seramik ilişkisi heykel sanatı ile birleşerek mimarların ifade 

özgürlüğünü artıracak hikayesi olan Dekonstrüktivizt yapıtlar tasarlamasına yol açmıştır.  

Mimarların daha çok heykelsi mimari tasarımları; kültür yapıları, kamusal yapılar, 

eğitim yapıları ve sanayi yapılarında tasarladıkları ve dış görüntüleme malzemelerin 

olanaklarından faydalandıkları sonucuna varılmıştır. 

Seramik malzeme cam gibi güneş ışınlarını yansıtıcı özellikte olmadığından 

küresel ısınmayı da önleyici etkisi yanında soğuk ve sıcak hava koşullarında yapıya 

olumlu katkıları sağladığı anlaşılmıştır. Cam gibi soğuk bir malzeme ye göre görsel etkisi 

ve sıcak etkisi ile yüzyıllardır cephe süslemesi olarak kullanılan seramik kaplamaların 

ülkemizdeki yapılarda da kullanımları desteklenmelidir. 

 

 


