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MODERNİTE VE HAREKET KAVRAMLARININ KENT VE 

MİMARLIK İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İRDELEME / 

Cemre Şahin Kazıcı - Doç. Dr. Özlem Arıtan 

(Dokuz Eylül Üniversitesi) 

 

Giriş 

Rönesansın tetiklediği Aydınlanma Çağını takip eden Endüstri Devrimi 

ile birlikte 18. yy’da somut biçimde başlayan modernleşme süreci, “mo-

dernite” ve “hareket” kavramları ekseninde hayatın hemen hemen her ala-

nında karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan mimarinin tarihsel, toplumsal ve 

kültürel içeriklerden ayrı olarak düşünülememesi öte yandan Endüstri 

Devrimi ile birlikte ortaya çıkan köklü değişiklikler ‘modern mimari’ söy-

lemlerinin de oluşmasına neden olmuştur.  

Endüstri Devrimini takip eden dönemde, modern düşüncenin gelişimi 

ile birlikte hareket kavramı biçimlenerek çeşitlenmiş, kentler ise modernite 

ve hareket kavramlarının etkisi altına girerek daha önce hiç karşılaşmadığı 

tipte bir dönüşüm yaşamışlardır. Özellikle Endüstri Devriminin en temel 

yeniliği kabul edilen buharlı makinenin icadı ile başlayan demiryollarının 

inşası bir yandan çevreleri birbirine bağlarken bir yandan da üzerinden 

geçtiği topraklarda yeni çevreler tanımlamıştır. Demiryollarının hızla ya-

yılımı sosyal ve ekonomik anlamda da bir çok gelişime neden olmuştur. 

Yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler ise mimari üretim alanını büyük öl-

çüde etkilemiş, bir yandan oluşan yeni çevrelerde yeni bir mekan ve biçim 

üretme anlayışının oluşmasına, bir yandan da teknolojinin gelişmesi ile bir-

likte yeni yapı tiplerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yaşanan bu deği-

şimler ise kentte yeni pratikler ve farklı algılayışlar yaratmıştır. Modern 

dönemde hareket-çevre ve mekan ilişkisi bu şekilde tezahür etmektedir.  

1. ‘Modernite’ Üzerine Çözümleme 

Sözlükteki anlamı çağdaş, çağcıl olan ‘modern’ sözcüğü (TDK, 2019), 

Latince’de ‘modo’ (son zamanlar, şimdi) kelimesinden türeyen  ‘moder-

nus’ biçimiyle ilk defa 5. yüzyılda ‘eski’nin karşıt anlamlısı olarak kulla-

nılmıştır (Kumar, 2004). ‘Modern’in tanımı süreç içerisinde sürekli de-

ğişse de, genel olarak hep eskiden yeniye geçiş ile ilişkilendirilmiştir (Ha-

bermas, 1994). Modernite sözcüğü ise modern dönemin toplumsal değerler 

sistemine ve organizasyonuna verilen bir isimdir ve bir dünya görüşünü 

temsil etmektedir. Moderniteyi daha iyi anlamak, onu ortaya çıkaran kav-

ram ve olguların anlaşılması ile mümkündür. Bu çalışmada modernite’nin 

varoluşunda Rönesans bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmekte, modern 
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dönemlere bugünkü şeklini kazandıran süreç Rönesans Felsefesinden te-

mellerini alan Aydınlanma (Akıl) Çağı ve Aydınlanma Çağı ile temeli atı-

lan Endüstri Devrimi eksenleri üzerinden ele alınmaktadır.   

1.1. Modernite Kavramı ve Tarihçe 

Modernitenin tarihsel sınırları pek çok düşünür tarafından belirlenmeye 

çalışılmış olsa da, evrensel keskin bir sınırlama yapılamamıştır. Haber-

mas’ın ifadesiyle (1980) bunun altında yatan temel etken, modernitenin 

günümüzde bile tamamlanmamış bir süreç olmasıdır. Düşünsel olarak mo-

dernitenin temellerinin, o dönemde var olan bilgi ve değer kaynaklarına 

kuşku ile yaklaşılması ve gerçekliğin akıl yoluyla kavranmaya çalışılması 

sebebiyle, Antik Çağ’a kadar uzandığını söylemek mümkündür. Ancak 

modernitenin genel hatları rasyonel düşüncenin yeniden diriltildiği, keşif-

ler ve ticaretin gelişmesiyle birlikte yeni ticaret sermayesinin oluştuğu dö-

nemi takip eden Aydınlanma Çağı ve sonrasında gelişen Endüstri Devrimi 

ile netleşmiştir. 

18.yy’da ortaya çıkan ve tarihsel süreçte yaşanan bir takım olayların 

sistemleşmiş hali olarak ele alınan felsefe ‘Aydınlanma Felsefesi’ ve bu 

felsefenin içinde yer aldığı tarihsel dönem ise ‘Aydınlanma Çağı’ olarak 

tanımlanmaktadır. Arka planında 15. yüzyılın ortalarındaki Rönesans Ha-

reketi, 16. yüzyıldaki Reform Hareketleri ve 17. yüzyılın ortalarındaki 

Kartezyen Felsefe bulunmaktadır. 18.  yüzyılı ayırt edici kılan ise bütün 

kullanım farklılıkları ve çeşitliliğiyle birlikte ‘akıl’ kavramıdır. Bu sebeple 

bazı çağdaş kuramcılar tarafından eleştirilen ‘aydınlanma’ terimine karşın, 

bu dönem ‘Akıl Çağı’ olarak da ele alınmaktadır.  

Aydınlanma Çağı eski inanışların yenileriyle değiştiği; Hristiyanlığın 

yoğun bir şekilde eleştirildiği, kilisenin ve din adamlarının aklın süzgecin-

den geçirildiği dönemi kapsamaktadır. Bilimciler artık dinsel öğretilere 

uyumlu olmak gibi bir kaygı duymamış, bu durum da bilimsel anlamda bir 

çok gelişme yaşanmasına sebep olmuştur. Temel anlamıyla, 18. yüzyıl, ak-

lın din ve inanç üzerindeki üstünlüğünü kabul etmektedir. Bu sebeple mo-

dernitenin sınırları aklı temel alan tarihsel bir akış içerisinde değerlendiril-

diğinde modernitenin sürekli olarak Aydınlanma Felsefesinden beslendi-

ğini söylemek mümkündür.  

Öte yandan Aydınlanma Felsefesi, her ne kadar ciddi etkiler oluşturmuş 

ve takipçiler kazanmış olsa da, çeşitli düşünürler tarafından olumsuz eleş-

tirilere de maruz kalmıştır. Aralarında Giambastito Vico ve Edmund Burke 

gibi filozofların bulunduğu Aydınlanma karşıtları, başta akılcılık, bilimsel-

cilik ve bireycilik olmak üzere, Aydınlanmanın tüm karakteristik özellik-

lerini eleştirmişlerdir (Cevizci,2009:760).   



801 
 

Aydınlanma Çağı’nda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerden te-

melini alan  Endüstri Devrimi ise 18. yy sonlarında İngiltere’de ortaya çık-

mıştır. Endüstrileşme sürecinin 1765 yılında James Watt tarafından bulu-

nan buhar makinesinin kullanılması ile başladığı kabul edilmektedir. Bu 

gelişmeden sonra basit aletlerden makine kullanımına geçilmiş; üretimde 

makine kullanımı artmış ve küçük imalathaneler fabrikalara dönüşmüştür. 

Buharlı makineler lokomotif ve gemilere uygulanmış, denizyolu sistemleri 

gelişmiş, demiryolu gibi yeni ulaşım sistemleri kurulmuştur.Telefonun 

icadı, tarım makinelerinde gelişme ve maden çıkarımında yaşanan geliş-

meler ile birlikte, Endüstri Devrimi, insan hayatını kökten değiştiren bir 

etkiye sahip olması sebebiyle insanlık tarihinin, dolaylı olarak da kent-

leşme ve mimarlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak de-

ğerlendirilmektedir.  

1825’te İngiltere’den başlayarak demiryolu ağlarının yoğunlaşması ile 

birlikte, demiryolları geçtikleri yerleri hızla kentleşen yeni endüstri bölge-

lerine dönüştürmüştür. Böylece bir yandan kentlerde yeni iş alanlarının 

oluşması diğer yandan da tarımda makineleşme ile kırsal alanda daha az iş 

gücüne gerek duyulması kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı ve yoğun bir 

göçü başlatmıştır. Ancak hızlı değişim ile hazırlıksız yakalanan kentler, 

yetersiz altyapısı ile yerleşim yerlerinde fiziksel, sosyal ve kültürel sorun-

lara yol açmıştır. Böylelikle Endüstri Devrimi ile bir yandan refah seviyesi 

artarken öte yandan da kentsel ve toplumsal düzlemde olumsuz gelişmeler 

yaşanmıştır.  

Modernleşme ve endüstrileşme süreci, iç içe geçen ve birbirini biçim-

lendiren varoluşsal bir süreçtir. Bu süreçlerin ortak temel kavramları, ras-

yonalizm, akılcılık, ilericilik ve evrensellik olarak ele alınabilmektedir. 

Harvey’e göre (2003) Endüstri Devrimini de içine alan modernite süreci, 

doğrusal gelişmeye ve mutlak doğrulara inançla, toplumsal düzenin rasyo-

nel biçimde planlanmasıyla, bilgi ve üretimin standartlaşmasıyla özdeşleş-

tirilir. 

2. Tarihsel Süreçte ‘Hareket’ 

Sözlükteki anlamı bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devi-

nim, aksiyon, yola çıkma olan ‘hareket’ (TDK,2019), kavramın saydam 

niteliği sebebiyle birden fazla karşılığa sahiptir. ‘Hareket’ kavramı insanın 

varoluşundan günümüze kadar sorgulanmış ve hangi bağlam  içerisinde ele 

alındığına göre farklı anlamlara karşılık gelmiştir. İbn-i Sînâ bu farklılığın 

nedenini hareketin, halleri bilfiil sabit olmayan bir doğasının olmasıyla 

ilişkilendirmektedir (Dönmez,2009). 

Hareket kavramı birbirini besleyen fiziksel ve tinsel hareketler bütü-

nünden oluşmaktadır. Tarihsel sürece bakıldığında fiziksel hareket için in-

sanoğlunun tek aracı ayaklarıyken, hareket çeşitleri zaman içinde at, eşek, 
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deve gibi hayvanlar kullanılarak ve ardından akarsu, rüzgar vb. doğal un-

surlardan faydalanılarak geliştirilmiştir. Tekerleğin bulunması ile çeşitle-

nen fiziksel hareket, pusulanın icadı, denizyolu ulaşımının gelişmesi ve 

Endüstri Devrimi ile geliştirilen buharlı ve akabinde motorlu taşıtların in-

san hayatına girmesi ile birlikte farklı boyutlara ulaşmıştır. Tinsel hareket 

yani düşünümsellik ise Antik Çağda başlamış, Rönesans ve insan aklının 

her şeyden üstün tutulduğu Aydınlanma Çağı’nda daha etkin bir biçimde 

görülmeye başlamıştır.  Bu varoluş biçimleriyle ‘hareket’ kavramı  bu-

günkü anlamını, aydınlanma süreci sonrasında kazanmıştır. Rönesans ile 

düşünsel hareketin yoğunlaştığı dünya düzeni, Aydınlanma ve akabinde 

endüstrileşme ile birlikte yerini fiziksel hareketin ön plana çıktığı ‘makine 

dünya’ metaforuna bırakmıştır.  

Tüm Aydınlanma ve pozitivizm etkisinde yaşandığını söyleyebileceği-

miz bilimsel gelişmeler, arkasında yatan düşünümselliğin yani tinsel hare-

ketin, itici gücüyle gerçekleşebilmiştir. Söz konusu tinsel hareketin, insan-

lık tarihi boyunca süregelmiş olmasına rağmen bir hareket çeşidi olarak ilk 

ifadesi Hegel (1770-1831) tarafından, düşünme sürecinin gerçek dünyayı 

oluşturduğu savunusuyla ortaya atılmıştır. Böylelikle modern dünya, bilim 

adamlarının ve filozoflarının fiziksel ve tinsel hareketleri anlamak/tanım-

lamak üzere gerçekleştirmiş oldukları fiziksel ve tinsel hareketlerle şekil-

lenmiştir. 

Öte yandan Giddens (2000), tinsel hareketi, modernleşmenin toplumlar 

üzerinde yarattığı etkilerden biri olarak değerlendirmektedir. Bergson’a 

göre hareket, başlanılan nokta ve ulaşılan nokta arasında bir itici güç ol-

masının yanı sıra bir süreci ifade etmektedir, bu süreç içerisinde yaşananlar 

ve deneyimlerle bir bütün olarak ele alınmalıdır (Bergson,1991). Bu ifade 

modern dönem yaşantısında ulaşım ve deneyim çeşitlerinin artmasıyla bir-

likte ‘hareket’in farklı bir boyuta taşındığının da bir altlığını oluşturmakta-

dır. Tüm bunlardan hareketle, modernite ve hareket kavramları birbirinden 

ayrılamaz iki kavramdır. 

3. Modernite-Hareket ve Kent-Mimarlık 

Modernite anlayışının kimliğinde varolan ‘çağa ayak uydurma’ çabası 

modern dönemin ‘hız ve hareket’ kavramlarını odağına aldığını göster-

mektedir. Öyle ki ‘hız’ ile birlikte ‘hareket’ modernin simgeleştirilen kıla-

vuz imgeleri haline gelmiştir. Modern ile modern-öncesi dönemler için ya-

pılabilecek en anlamlı ayrımlardan biri de bu hareket ve hız kavramlarıdır. 

Modern öncesi dönemlerde hareket ve hız, nitelik ve nicelik bakımından 

modern dönemdekinden radikal bir biçimde farklılaşmaktadır.  

İçinde yaşadığımız modern dünya, temellerini Rönesanstan alan ve Ay-

dınlanma Çağı’nda doruk noktasına ulaşan tinsel hareketlerin ve Endüstri 

Devrimi ile ivmelenerek artan fiziksel hareketlerin bütününden oluşmak-

tadır. Aydınlanma Çağı ile kentlerde ve mimarlıkta hissedilen değişimler, 
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Endüstri Devriminde beliren hareket çeşitliliğiyle gittikçe geri dönüşü ol-

mayan farklılıklara sahne olmuştur. 

3.1. Modernite Etkisinde Kent ve Mimarlık 

Endüstri Devrimi ile teknolojide, endüstriyel üretimde ve ulaşım ola-

naklarında yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte her alanda geri dönüşü ol-

mayan köklü değişiklikler yaşanmıştır.  Bu değişiklikler kaçınılmaz olarak 

toplumun can damarı olan sanat ve mimariyi de büyük ölçüde etkilemiştir. 

Bu nedenle modern düşüncenin kendini kent ve mimarlık üzerinde somut 

olarak göstermeye başlaması Endüstri Devrimi ile gerçekleşmiştir denile-

bilmektedir. 

Endüstri Devrimi ile birlikte yapı çeşitleri artmış, fabrika, değirmen, 

köprü ve maden gibi “Endüstriyel Yapılar” kavramı oluşmuştur. Çeşitle-

nen mekânsal yapılanmanın en önemlilerinden biri de ulaşım alanında ya-

şanan gelişmelerdir. Endüstri Devrimi ile gelişen demiryolu ağı, geçtiği 

yerleri yeni endüstri bölgeleri haline çevirmiş, endüstri yapıları bu şekilde 

kent merkezlerinde toplanmaya başlamıştır. Bu sebeple kent merkezle-

rinde yaşayan burjuva kesimi, konutlarını boşaltmış ve kent dışında oluş-

turdukları yeni yaşam bölgelerine taşınmıştır. Böylelikle kent merkezleri 

sanayi yapılarına terkedilmiştir. Öte yandan işgücü talebiyle nüfus youn-

luğu artan kentlerde yeterli konut stoğunun bulunmaması ve yetersiz alt-

yapı şartları, kentlerin düzensiz ve çarpık biçimde gelişmesine sebep ol-

muştur. Bakımsız kentlerde konut sorunu oluşmuş, insanlar susuz, tuvalet-

siz, rutubetli, ışıksız ve havasız, yani sağlıksız koşullarda barınmak zo-

runda kalmışlardır. Mumford (2007), tüm bu gelişmelerden hareketle en-

düstri kentini oluşturan ana unsurların fabrika, demiryolu ve kenar mahal-

leler olduğunu söylemiştir. Endüstrileşmenin kentlerde yarattığı bu olum-

suz koşullara karşı tinsel boyutta geliştirilen kentsel ve mimari yaklaşımlar 

ile birlikte endüstrileşmenin gerekli kıldığı yeni yapı tiplerinin ortaya çık-

ması ve gelişen teknoloji sayesinde elde edilen yeni yapı malzemeleri mi-

marlık alanında devrim niteliğinde değişimlere sebep olmuştur.  

19. yy ikinci yarısında kent ütopistleri, kent hayatının o günkü akıl dışı 

biçimlerinin yerini, salt akıl tarafından dikte edilmiş tamamı ile farklı bam-

başka biçimlerin alması gerektiğini düşünmüşlerdir (Benevolo, 1971). En-

düstrileşme ile kentler ve yapılar üzerinde oluşan baskıyı azaltmak ve 

olumsuz yaşam koşullarını gidermek ve ideal kenti kurmaya amacıyla ge-

liştirdikleri tasarımlar ‘Modern Şehircilik Anlayışı’nın gelişmesine öncü-

lük etmiştir. Bu çabalar somut olarak yer edinememiş olsa da, modernite-

nin kentler üzerinde oluşturduğu mekansal, sosyal problemleri ele alma-

ları, büyük çapta çözüm önerileri sunmaları açısından ve hem düşünsel 

hem de reel bazlı birtakım koşulların düzeltilmesinde ciddi kazanımlar sağ-

lamaları bakımdan önemlidir. Endüstri Devriminin kentlerde oluşturduğu 

sorunlara karşı şehircilik ve mimarlık disiplinlerinde geliştirilen bu tür 
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eleştiriler ve çözüm arayışları, mimarlıkta modern düşüncenin somut te-

mellerinin Endüstri Devrimi ile atıldığının göstergesi olarak ele alınabilir.  

Endüstri Devrimi ile gelişen inşaat tekniği ile yukarıda da sözü edilen 

fabrikalar, demiryolları, köprüler, büyük gar yapıları, v.b. birçok yapı mo-

dern mimari gelişimin ürünü olarak, ‘modern endüstriyel yapılar’ kavra-

mını ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda modernite ile gelişen rasyonellik, 

evrensellik ve ilerlemecilik gibi yaklaşımlarla birlikte güçlenen rasyonel 

düşünce sisteminin, hukuk, ekonomi kültürel alanda yaşanan gelişmelerin 

ve yeni toplumsal ilişkilerin farklı biçimlerde mekâna yansımalarının bir 

sonucu olarak endüstriyel yapıların yanı sıra, okul, postane, adliye, mah-

keme salonu, borsa binaları vb. eğitim, iletişim ve kamu yapıları, müze, 

tiyatro, sanat galerisi vb. sanat yapıları gibi yeni yapı tipleri de ortaya çık-

maya başlamıştır. Böylelikle Aydınlanma Felsefesinin kavramsal uzantı-

ları ve Endüstri Devrimi döneminde oluşan yeni düşünce ve sanat ortamı 

ile birlikte kentlerde ortaya çıkan sosyal ve mekansal gereksinimler, yaşa-

nan teknolojik gelişmeler ile bütünleşerek modern mimari’nin kalıplarını 

oluşturmaya başlamıştır. 

Modern dönemin yeni yapı tiplerini ve mekân üretme anlayışını anla-

yabilmek için, döneminin tüm mimari gelişmelerini ortaya koymaya çalış-

maları ve tüm teknik imkanlarını kullanmaları sebebiyle fuar yapılarına 

bakmak, oldukça faydalıdır. Örneğin 1851 yılında Londra’da düzenlenen 

1. Dünya Sergisi’nde İngiltere’yi temsil eden Kristal Saray ilk kez dökme 

demirin ve camın bir arada kullanıldığı yapı olması nedeniyle büyük önem 

taşımaktadır.  Aynı şekilde 1889’da Paris’te düzenlenen 5. Dünya Sergisi 

için inşa edilen La Galeria Des Maschines de hem teknik altyapısı hem de 

yenilikçi mekansal kurguları sebebiyle, mimarlık alanında büyük gelişme-

lerin önünü açmıştır (Resim 1-2).  

   

 Resim1 Kristal Saray – İngiltere                         Resim 2  La Galerie Des Machines 

19. yy. sonlarına kadar mimaride, tarihselci ve seçmeli tavır hakim ol-

muştur. Diğer yandan gelişen modern düşünce paralelinde, rasyonellik ve 

teknoloji sayesinde, mimari eserler daha esnek düşüncelerle üretilmeye el-

verişli hale gelmişlerdir. Dönemin bazı mimarları bu süreçte sanat ve mi-

mariyi klasik üsluplardan arındırmak ve dini ritüellerden koparmak ama-

cıyla, birbirinden farklı şekillerde ayrışan birçok mimari yaklaşımın ortaya 
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çıkmasına neden olmuştur. Öte yandan, söz konusu mimariyi dini ritüel-

lerden ayırma, yalınlaştırma çabaları, Aydınlanma Felsefesinin ve bu bağ-

lamda rasyonel ve işlevsel yaklaşımın mimarlık üzerindeki somut yansı-

maları olarak yorumlanabilmektedir. Özellikle 19. yüzyıl sonlarında ortaya 

çıkmaya başlayan bu eylem ve bildiriler, içlerinde birbirini sertçe eleştiren 

yaklaşımlar ile birlikte bir bütün olarak modern mimarinin çizgilerini be-

lirlemiştir.  

Kuramsal bağlamda ise modern mimari hareket, 20. yüzyılın başlarında 

Werkbund’da, daha sonraları Bauhaus’ta yukarıda vurgulanan yaklaşım, 

kuram ve manifestolar ile de entegre bir biçimde örgütlenmektedir. Ba-

uhaus kurucularından Walter Gropius, yapı üretiminde standartlaşmayı ve 

rasyonelleşmeyi önceleyerek, standardizasyonun konut yapımı alanına sis-

temli bir şekilde uygulanmasının büyük bir ekonomi sağlayacağını ve yük-

sek bir yaşam standardı getireceğini vurgulayarak modern dönem mimari 

üretiminde hakim olacak tutumu belirlemiştir (Gropius, 1967). Gropius’un 

“biz bir üslup yaratmak isteğinde değiliz” söylemlerine karşın sistematik 

bir tasarım yöntemi belirlemeyi amaçlayan Bauhaus, zamanla tüm modern 

mimarlığı etkisi altına alan bir üslup oluşturmuş ve Uluslararası Üslubun 

doğuşuna uygun ortamı hazırlamıştır. Uluslararası Üslubu şekillendiren bu 

dönemin öncü mimarlarından olan Le Corbusier ve Mies Van der Rohe’un 

ortaya koyduğu projeler de dönemin simgeleri haline gelecektir (bknz. re-

sim 3 ve resim 4).  

   

Resim 3 - Le Corbusier                 Resim 4 - Mies van der Rohe 

Villa Savoye, 1929                         The Farnsworth House, 1951 

Özellikle Le Corbusier’nin Villa Savoye’da uyguladığı ve “çağdaş tek-

nolojinin çağdaş tasarım ile birlikteliğinden doğan tasarım yaklaşımı” ola-

rak adlandırdığı beş ilke, 1929 yılında İsviçre’nin La Sarraz kentinde top-

lanan I. CIAM kongresinde Uluslararası Üslubun temel ilkeleri olarak ka-

bul edilmiştir. Böylece modern mimarlığın estetik değerleri olan beto-

narme iskelet sistem, serbest plan ve cephe düzeni, yatay pencere ve çatı 

bahçesi ilkeleri ortaya konmuştur. 

Dönem içerisinde gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri ile mimari 

üretimler dünyanın birçok bölgesine model olarak ihraç edilir hale gelmiş-

tir. Endüstri ile birlikte ortaya çıkan tek tipleşmenin mimaride de kendini 
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göstermeye başlaması ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra evrensel bir güç ha-

line gelen sınırlayıcılığının fark edilmesiyle birlikte, modern mimari yoğun 

bir şekilde eleştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan tarihsel üslupların ege-

menliğinden arınmayı hedefleyen modern mimarlığın, zamanla kendisinin 

bir üslup olmaya başlaması sert bir şekilde eleştirilmiştir. Modern mimar-

lığa karşı yöneltilen ilk büyük eleştiri 1947’de İngiltere’de gerçekleştirilen 

6. CIAM kongresinde Team 10 tarafından, mimarlık ve şehircilik arasın-

daki sınırların kaldırılması gerekliliği vurgulanarak yapılmıştır. Eleştirile-

rin bir kısmı ise 60larda Pop-art’ın en büyük temsilcilerinden biri olan Arc-

higram grubu tarafından yapılmıştır. Archigram, çıkardığı ilk sayı ile o 

güne kadar hiç alışılagelmemiş bir yöntemle, pop kültüre ve çizgi romana 

referans veren görsellerle bir dizi provokatif ütopya sunarak; mimarlık 

dünyasının acilen bir değişime uğraması ve ayağa kalkması gerektiğini 

vurgulamıştır (Arslan, 2006). 

Modernizme yöneltilen tüm bu eleştiriler, sonraları ‘postmodernizm’ 

olarak adlandırılacak olan geçmişin mimari üsluplarına ve biçimsel reper-

tuarına geri dönmeyi amaçlayan yeni bir üslubun ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Postmodernizm de modernizm gibi tek bir yaklaşım şeklinde ele 

alınmamış, ‘tarihselci yaklaşım’ ‘yeni gelenekselci yaklaşım’ ve ‘bağlamcı 

yaklaşım’ gibi farklı tavırlar içerecek biçimde geliştirilmiştir. Moder-

nite’nin tamamlanmamış bir süreç olduğu düşünüldüğünde, postmodern 

içerisinde gelişen tüm bu yaklaşımların ‘modern’i revize ettiği söylenebi-

lir. Öte yandan kentler, 2000 ve sonrası süreçte teknolojik gelişmeler ışı-

ğında dijitalliğin ön plana çıkması ile birlikte yeni, modern yaklaşımlarla 

karşılaşacaktır (Arıtan,2018).  

3.2.  Modernite ve Hareket Kesişiminde Kent ve Mimarlık 

İnsan zihni için değişimden kaynaklanan geçişin en somut ve algılana-

bilir hali olan hareket, mimarlıkla ilişkilendirildiğinde en temel haliyle ‘yer 

değiştirme’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce bahsedildiği üzere 

‘hareket’, çoğu zaman fiziksel/mekanik hareket olarak algılansa da, tarih 

boyunca insanoğlu sürekli tinsel hareketlilik, yani düşünümsellik içerisin-

dedir. Ancak Rönesans dönemi ve Aydınlanma süreci ile aklın kutsal kı-

lınması, tinsel hareketliliğin tepe noktasına ulaşmasını sağlamıştır. Tinsel 

hareketlilik, Endüstri Devrimi ile fiziksel ve mekanik hareketliliği arttıran 

bir süreci başlatmıştır. Böylelikle modern dönemin en önemli iki aşama-

sında da hareketin varlığından söz etmek, “hareket” kavramının kilit bir 

noktada bulunduğunu göstermektedir. Toplumun içinde bulunduğu sosyal 

ve kültürel durumdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ‘mimarlık’ 

da şüphesiz, hareket kavramının etkisi altında gelişmiştir. 

Batı’da mimarlıkta tinsel hareketin, Rönesans döneminde, Romalı mi-

mar Vitruvius’un Antik Roma döneminde yazdığı “Mimarlık Üzerine On 
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Kitap” adlı eserinin yeniden keşfedilmesiyle başladığını ifade etmek müm-

kündür. Buradan hareketle mimarlıkta modern zamanların düşünsel baş-

langıcını Antik Çağa kadar götürmek mümkün olsa da mevcut doğal dili 

tam anlamıyla değiştiren süreç, Endüstri Devrimi ardından, dönemin öncü 

mimarları tarafından hareketin tüm yönleriyle birlikte mimariye dahil edil-

mesiyle başlamıştır.  

19. yüzyılda gerçekleştirilen köklü teknolojik yenilikler, zamanın tüm 

yapım alanlarına yayılmış, fiziksel çevreyi ve toplumsal yaşamı o güne ka-

dar görülmemiş bir oranda değiştirmiş, her alanda ivmelenmekte olan bir 

günlük yaşamın şekillenmesine yol açmıştır. Kentsel ölçekte hareket, mo-

dernleşme ve endüstrileşme süreçlerinin etkin bir taşıyıcısı da demiryolu 

ulaşım ağlarının oluşumu ve gelişimidir. Mumford da modern endüstri 

kentlerinin 3 temel unsurunu fabrika, demiryolları ve kenar mahalleler ola-

rak tanımlarken, demiryollarının şehirlerde maden ocağı havası yarattıkla-

rını ifade etmiştir (Mumford,2007). Bu tanımda Mumford kentlerin sürekli 

devinim içerisinde olmasını demiryollarıyla ilişkilendirmektedir. Gerçek-

ten de modern kentler 19. yy’dan başlayarak ulaşım ağlarıyla şekillendiril-

miş ve bu ağlar önceki bölümlerde açıklanan kırdan kente göç sürecini, 

kentler arası ve kent içindeki hareketi etkin biçimde beslemiştir. 

Dönemin üretim sistemiyle yaşama kattığı ve yeni yapı tiplerinin oluş-

masıyla mimarlık alanında yaşanmaya başlanan hareketi birlikte ele aldı-

ğımızda, hareket kavramının öncü somutlayıcıları olan fabrikaların da ol-

dukça dikkat çekici olduğu görülmektedir. Modern anlamdaki ilk örneği 

1769’da Nottingham’da kurulan fabrika yapılarının sayısının her geçen 

gün artmasıyla, geniş açıklıkların geçilebilmesi için yeni yapı malzemeleri 

de üretilerek kullanılmaya başlamış, demir ön plana çıkmıştır (Joe-

dicke,1966:23). Demir bir süre fabrika ve köprülerde yapı malzemesi ola-

rak kullanıldıktan sonra, diğer yapı tiplerinde de kullanılmaya başlamıştır. 

Bunların en önemlilerinden biri önceki bölümlerde de vurgulanan ve Jo-

seph Paxton tarafından 1851’de tasarlanan Kristal Saray’dır. Paxton, ya-

pıyı prefabrike elemanlardan meydana getirmiş, böylelikle gerektiği za-

man sökülüp taşınabilme/hareket ettirilebilme imkânı vermiştir. Böylece 

Paxton, hareket kavramını, mimarlıkta somut bir biçimde ele almıştır. Ar-

tık mimarlık, o güne kadar alışılmadık, yepyeni bir ‘taşınabilir mekan’ an-

layışıyla tanışmıştır.   

20. yüzyıla gelindiğinde ise, Frank Lloyd Wright, Antonio Sant’Elia, 

Le Corbusier, v.b. öncü modern mimarlar tarafından ‘hareket’ kavramı bir-

çok farklı açıdan ele alınmış ve bu mimarların üretimleri ile birlikte hareket 

kavramı mimarlıkta somut halini bulmuştur. Daha önceki bölümde deği-

nildiği gibi 20. yy.’ın ilk yarısında gelişen Fütürizm, Konstrüktivizm, Süp-

rematizm, Pürizm, Neo-Plastisizm gibi mimarlık, sanat yaklaşımlarının or-

tak özellikleri tarihsel sürekliliği kabul etmemeleri olmuştur. Bu yaklaşım-

lar yeni dönemde, yeni bir sanat anlayışının ortaya çıkması gerekliliğine 
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inandıkları ve eskiyi tamamen reddetme eğiliminde oldukları için moder-

nitenin mimariye yansımaları olarak ele alınmaktadır. Böylelikle sanata sı-

fırdan başlayarak yeni bir hareket kazandırma eğilimindedirler denilebilir. 

Mimarlık ve sanat üzerine geliştirdikleri bu tinsel hareketin yanı sıra, sa-

natta yeni malzeme ve tekniklerin biçim verici olması gerektiğini savuna-

rak, yapılara fiziksel bir hareket de katmaya çalışmışlardır. Bu hareketin 

ise toplumsal bir içerik taşıması ve toplumu yönlendirmesi gerekliliği dü-

şüncesi benimsenmiştir.  

Bu dönemde ortaya atılan modern kuramların bir başka özelliği de böl-

gesel olmaya karşı durmaları ve sanatın evrensel bir iletişim diline sahip 

olması gerektiğini savunmalarıdır. Bu amaçları doğrultusunda da endüstri-

leşme ile gelişen iletişim ve ulaşım olanaklarını kullanarak, hareketin ‘ya-

yılma’ fonksiyonunu kullanmayı hedeflemişlerdir. Tüm bu yaklaşımların 

arkasında ‘hareket’ ile başlayan düşünce, ‘hareket’ içeren üretim biçimi ve 

ürün, ‘hareket’ ile yaygınlaşmanın olduğu söylenebilir. Aynı dönemde 

ünlü fizikçi Einstein’in ‘Rölativite (zamanda görecelik) Teorisi’ni ortaya 

atması da çok önemli bir gelişmedir. Bu teori, sanatta ve mimaride yuka-

rıda vurgulanan yaklaşımları ve özellikle Kübizm ile Fütürizm’i yakından 

etkilemiştir. İki yaklaşımın da en büyük ortak özellikleri, değişkenlik ve 

hareketi odak noktalarına almak olmuştur. Kübizmin mimariye yansıması, 

soyut ve öze ilişkin düşüncelerin somut ve yalın geometrilerle ifade edil-

mesi ve farklı geometrilerin üst üste iç içe kullanılarak hareket elde edil-

mesi şeklinde olmuştur. Mimarlıkta kübist stilin öncüsü olan Frank Lloyd 

Wright’ın, Robie Evi ve Şelale Evi tasarımlarında dikdörtgen formunun ve 

boşlukların iç içe, üst üste, yatayda ve dikeyde hareketleri algılanmaktadır. 

    

          Resim 5 – Frank Lloyd Wright                    Resim 6 – Frank Lloyd Wright  

                       Robie Evi, 1909                                             Şelale Evi, 1934 

Fütürizmde ise değişim ve hareket daha da vurgulu hale gelmiş, zama-

nın sürekli akışı, buna uygun olarak mekânın da sürekli dinamik halde ol-

ması fikri benimsenmiştir. 1910’lu yıllarda gelişen ‘Fütürizm’ yaygın uy-

gulama alanı bulamamasına karşın çıkış noktasının ‘makineleşmenin sim-

gesi hız ve hareket’ olması ve günümüzün modern mimarlık söylemlerinin 
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merkezini oluşturan ‘hareket’ kavramına odaklanması nedeniyle değerli-

dir. Fütürizm’e göre zamanın sürekli akışı, mekanın da sürekli akışını, di-

namizmini ve farklı kotlarda diğer mekanlarla çakıştırılmasını gerektirmiş-

tir. Bu bağlamda Antonio Sant’Elia, Citta Nuova kent tasarımıyla mima-

ride fütüristik yaklaşımın önemli bir örneğini oluşturmuştur (Resim 7). 

Citta Nuova’da metro ile bağlanmış yüksek apartman blokları, farklı kot-

larda asansörler ve yollar, hareketin fütüristik ifadesi olarak modern şe-

hirde sanatsal bir eleman olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Buradaki sanatsal 

amaç ise hareket ve değişimdir (Giedion, 1941). 

Le Corbusier de mimarlıkta ‘hareket’ kavramına oldukça önem vermiş, 

kentleri birer makine, insanları da bu makinelerin birer parçası olarak gör-

müş ve modern kentteki başarı oranını, kentteki hareket temposuyla eş tut-

muştur (Conrads, 1991). Bu bağlamda pek çok şehircilik projesi geliştiren 

Le Corbusier’in en önemli projelerinden biri Villa Radieuse’dir (Resim 8). 

Projede yol ve mekanlar hareketli bir sistemi tanımlamak üzere kurgulan-

mış, kent büyük bir yaşayan makineye dönüşmüştür. 

 

Resim 7  Antonio Sant’Elia - Fütürist Kent Tasarımı (Citta Nuova), 1914 

    

                         Resim 8 – Le Corbusier                     Resim 9 -  Bucksminster Fuler 

                          Villa Radieuse) - 1924                          Dymaxion House, 1930                 
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               Resim 10 – Le Corbusier                          Resim11–LeCorbusier  

                  Ronchamp Kilisesi, 1954                         Philips Pavyonu, 1958   

Frank Lloyd Wright ise insanın makinenin bir parçası olarak görüldüğü 

makine kent fikrinin aksine bireyselliği öne çıkaran, organik bir kent fikrini 

savunmuş, herkesin otomobil sahibi olması ile mümkün olacak hareketli 

ve dağınık bir yaşam biçimini amaçlamıştır. Bucksminster Fuler ise maki-

neyi bir metafor olarak değil, gerçek bir model olarak değerlendirmiş ve 

ileri teknolojiyi binalara uygulayarak “Dymaxion House” adında ilk ma-

kine ev tasarımını gerçekleştirmiştir (Resim 9). Tıpkı bir otomobil gibi 

toplu biçimde üretilip, alınıp-satılmak üzere bir prototip olarak düşünülen 

bu tasarım hareket ve mekan ilişkisini kurgulayış biçimi bakımından 20. 

yüzyılın en ilginç örneklerden biridir. 

19. yy sonlarında Uluslararası Üslup dışında örnek vermeye başlayan 

Le Corbusier yeni malzeme ve tekniklerin biçim verici olması gerektiği 

düşüncesiyle tasarladığı yapılara da fiziksel bir hareket katmaya başlamış-

tır. Le Corbusier’in en sıra dışı projelerinden biri olarak ele alınan Ronc-

hamp Kilisesi ve Brüksel Dünya Fuarı için tasarladığı Philips Pavyonu ha-

reketli mimari formu ile dikkat çekmektedir (Resim 10-11). 

Öte yandan modern ulaşım ağlarının/araçlarının kentlerde geçilen 

mekânlar ve bedenler arasındaki ilişkiyi de daha karmaşık bir düzeye taşı-

dığı söylenebilmektedir. Modern dönemde insan algısında dünya gittikçe 

küçülmüş, ‘uzak’ ve ‘yakın’ tanımları değişmiştir. Harvey, bir yandan me-

kansal engellerin  aşılması ve diğer yandan hayat akışının hızlanması du-

rumunu zaman-mekan sıkışması olarak adlandırmaktadır (Harvey, 1997). 

Hayat akışının hızlanmasına bağlı olarak yeni dönemde göçebelik tekrar 

var olmuş, modern dönem insanları yabancılaşma, yere ait olamama ve ai-

diyet kuramama gibi yeni sorunlarla yüzleşmiştir. Çevreyi -durup- dene-

yimleme azalmış, ancak yeni türden deneyimler ve deneyimleri tarifleyen 

kavramlar ortaya çıkmıştır. Modern döneme özgü bu deneyimlerden biri 

de ‘kent gezginliği’dir. Kentin kamusal alanlarında karşılaşılan değişimleri 

kavramaya ve temsil etmeye yönelik çabaların ilham kaynağı, Baude-

laire’in kahramanı olan Flaneur olarak görülmektedir. ‘Flâneur’ kelimesi 

Fransızca “aylak” sözcüğünden alıntıdır. Günümüzde kentli gezgin kadın 

ifadesi için de ‘flanöz’ kavramı  kullanılmaktadır. 



811 
 

Bir diğer deneyim türünün ise kent ve kentli arasında oluşan sahne ve 

oyuncu ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür. Sennett (1996), moder-

nite ile birlikte Avrupa’nın büyük şehirlerinde geniş yelpazede bir kamu 

hayatı geliştiğini vurgulamış ve şehirlerin bu dönemdeki canlı sosyal ha-

yatını hareketli bir tiyatro sahnesine benzetmiştir. Bu sahne içinde insan-

ların hem aktör, hem de izleyici olarak yer edindiğini, ancak modernleş-

menin hızlanmasıyla birlikte kentlinin artık kent yaşamının tiyatro sahnesi 

içinde bir aktör olarak yer almaktan çok, pasif bir izleyici konumuna indir-

gendiğini belirtmiştir. 

Heidegger (1971) de yerleşme üzerinden bir varoluş felsefesi kurgula-

mış ve ‘yer’ kavramını insanın “varoluşsal mesnet noktası” olarak tanım-

lamıştır. Heidegger’e göre (1971), ‘Mesken tutmak’ insani bir varoluş bi-

çimidir, ‘yer’ bedenin ait olduğu, mesken edindiği, zaman içinde deneyim-

lerini oluşturduğu değişmez bir noktadır ve bedenin bağlandığı, mesken 

edindiği bir yer mutlaka olmalıdır. Mimarlık da asırlar boyunca “mesken 

tutmaya” hizmet etmiş, insanların özdeşleşebileceği sabit kültürlerin ve de-

ğer sistemlerinin taşıyıcıları olan bütünsel çevreler kurmuştur. Ancak mo-

dern dünyada, hareket ile artan ‘yer değiştirme’ eyleminin bu tür bir bü-

tünselliğin kaybedilmesine yol açtığı düşünülmektedir. Modernleşmenin 

getirileriyle oturduğu yerden dünyanın öbür ucuna ulaşabilir hale gelen bi-

reyin yere olan bağlılığı azalmış, bedenini kişisel bir yer’e dönüştürebilir 

hale gelmiş, bu bağlamda mekânı ve çevreyi algılamada farklılıklar mey-

dana gelmiştir. 

Bu noktada modernite ile birlikte çeşitlenen ‘etken ve edilgen hareket’ 

olgusu da vurgulanmalıdır. Etken ve edilgen hareket, bedenin yaya olarak 

veya bir taşıt içerisinde/üzerinde yer değiştirmesi olarak çeşitlenmektedir. 

Etken hareketin en temel şekli yürümektir. Kişiler mekanları yürüyerek, 5 

duyusu ile birlikte algılamaktadırlar. Edilgen hareket ise, bedenin bir vasıta 

aracılığıyla hareket ettirilmesini tariflemektedir. Endüstri Devriminin sun-

duğu ulaşım olanakları ile modern kent insanı daha yoğun ve farklı biçim-

lerde edilgen hareket ile tanışmıştır. Bu noktada fiziksel hareketin etken ve 

edilgen hareket çeşitliliği ile sunmuş olduğu yolculuğu da fiziksel ve tinsel 

yolculuk olarak iki ayrı başlıkta ele almak mümkündür. Etken hareket ile 

çevreyi 5 duyusu ile algılamakta olan kentli, edilgen hareket ile duyularını 

tamamen iç dünyasına aktarmakta ve içsel yolculuğuna çıkabilmektedir. 

Bu yolculuk içerisinde farklı bir yolculuk durumu, modern dünyada ‘hare-

ket kavramı’nın nasıl karmaşık bir biçimde varlığını sürdürdüğünü ortaya 

koymaktadır. 

Modern dönemde fiziksel hareket sayısının, katedilen mesafe ve dola-

şım hızının artması, Heidegger ve Schulz’un vurguladığı mekânı ‘yer’leş-

tirme, ona karşı aidiyet geliştirme olgusunu zayıflatmış, yukarda da belir-

tildiği gibi yere bağlılığı azaltmış ve yabancılaştırıcı etkiyi kuvvetlendir-
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miştir. Modern dünyanın sürekli bir yabancı ile karşılaşma mekanına dö-

nüşmüş olması, insanların, kavramların ve pratiklerin geri dönüşü olmaya-

cak şekilde yerinden yurdundan uzaklaşması ve sürekli bir devinim içinde 

olma hali eleştirilmeye başlanmıştır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Modernitenin özünde var olan ‘çağa ayak uydurma’ ve ‘ilerleme’ çabası 

içerisinde yer alan ‘hareket’ anlayışı, kendini farklı biçimlerde ortaya koy-

maktadır. Özellikle Endüstri Devrimi ile birlikte, makineleşmenin tüm 

alanlara yayılması, hareketi somut biçimde hayatın içine dahil etmiştir. İçe-

risinde barındırdığı çeşitli dinamikler sebebiyle hareketin en çok hissedil-

diği yerler kentlerdir. Modern kent, bünyesinde barındırdığı çeşitlilik, can-

lılık ve hatta yarattığı gerilimler ile dinamik ve hareketli bir yapı geliştir-

miştir. Modern kentin özünde yer alan hareket kavramı ile Endüstri Devri-

minin sunmuş olduğu büyük kentsel yapılar ve teknolojik gelişmeler, kent-

liyi daha hızlı hareket etmeye itmiş; kentli günlük yaşamında fiziksel ve 

tinsel hareketi farklı biçimlerde deneyimlemeye başlamıştır. Kent hareket 

eder; kent yaşar, kent karmaşıklaşır; yani kent bir oluşumdur; bugünkü 

kentsel, mekansal oluşumdaki kurucu öğe ise, yeni olanakları ve kopmaları 

aynı anda içeren kentsel hareketliliktir. Bu nedenle modernite-hareket-me-

kan ilişkisine bakmak, kentin tek boyutlu okunmasının önüne geçerek, yeni 

bir bakış açısı kazandıracaktır. 
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