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Özet 
“Mimari Eleştiri Yazıları” adlı kitabında Alan Colquhoun’un ‘Modern Mimarlık ve 
Tarihsel Oluş’ düşüncesi başlığıyla incelediği modern mimari ve tarih ilişkisini konu 

edinen yazısı bu makalede eleştirel bir yaklaşımla  ele alınmıştır.  
Makalenin giriş bölümünde; Alan Colquhoun’un kim olduğu ve akademik çalışmaları 
anlatılmış, devamında Colquhoun’un ‘normatif / kural koyucu görüş’ olarak ele aldığı 

endüstri devrimi öncesi mimarlık üretiminin klasik-geleneksel düşünceye temellenen 
bakış açısı anlatılmış, Colquhoun’ın eleştirilerini yönelttiği dönemi daha iyi 
kavrayabilmek için kısaca endüstri devriminin mimarlıktaki yansımalarından söz 

edilmiştir.  
Daha sonra endüstri devrimi sonrası mimarlık üretimini şekillendiren temel düşünce 
yapıları ve bu düşünce yapılarının tarihe bakışı özetlenmiş, bu çerçevede, Alan 

Colquhoun’un da ilgili yazısında değindiği,Le Corbusier’nin mimarlık görüşlerinden, 
Yeni-Akılcılık içinde Leon ve Rob Krier’nin tasarım ürünlerini temsil eden tipolojik 
çözümlerden bahsedilmiştir. Makale kapsamında Colquhoun’dan önce modern 

hareket konusunda kuram ve bakış açıları geliştiren Frankfurt Okulu, Jane Jacobs’ın 
görüşlerinden kısaca söz edilerek Colquhoun’un irdelenen makalesine yorumlar 
getirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Modern Mimarlık, Tarihsel Oluş, Alan Colquhoun, Endüstri 
Devrimi. 

Alan Colquhoun and Historical Formation 
Abstract 
In this study, Alan Colquhoun’s particular thought, “Modern Architecture and 

Historicity” from his book “Essays in Architectural Criticism” has been handled with a 
critical approach. In the introduction section of the article; Alan Colquhoun and his 
academic works are explained, then Colquhoun's view on the basis of classical-

traditional thinking of industrial production prior to the industrial revolution, which 
Colquhoun considers to be the 'normative / rule decisive vision', is described 
andadditionallythe reflections of the industrial revolution on architecture are evaluated 

in order to achieve a better understanding of the period Colquhoun directed his 
criticisms.Then, the basic thought contexts that shaped the architectural 
productionafter the industrial revolution and the historical perspectives of these thought 

structures are summarized. In this context, Le Corbusier's architectural 
viewsmentioned inAlan Colquhoun's related article and Leon and Rob Krier's 
typological solutions representing the design products under New-Rationalismare 

discussed.Within the scope of the article, the Frankfurt School, which developed 
theories and perspectives on modern movement before Colquhoun andthe views of 
Jane Jacobs, are briefly mentioned in order to make a concrete evaluation on the 

Colquhoun’s study. 
Keywords: Modern Architecture, Historicity, Alan Colquhoun, Industrial Revolution. 
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Giriş 

Mimarlık kuramının güçlü seslerinden Alan Colquhoun 27 Haziran 1921’de Ecking, 
Buckinghamshire’da doğmuş olup, 2012 yılında Londra da hayatını kaybetmiştir.  
Alan Colquhoun, Londra da, Edinburgh College of Art ve Architectural Association’da 

mimarlık eğitimi alarak profesyonel yaşamına, Alison-Peter Smithson çifti ve James 
Stirling ile birlikte Londra Kent Konseyi’nde başlamıştır. Daha sonra ise, John Miller ile 
birlikte Colquhoun&Miller Mimarlık ofisini kurmuşlardır. 1960 yılına kadar süren 

ortaklıklarında, Miller ve Colquhoun, Whitechapel Art Gallery’nin yeni sergileme 
alanları dahil bir çok önemli projeye imza atmışlardır. 
Alan Colquhoun, akademik hayatı ile mesleki uygulamalarını bir arada yürütmüştür. 

Mimarlık kuramcılarından olan; Colin Rowe ve Kenneth Frampton’ın mimarlık 
geleneğini takip eden Colquhoun, 1978 yılında ABD’ye giderek akademik hayatına 
Princeton Üniversitesi’nde devam etmiştir. 

Mimarlık eleştirmeni Colquhoun, pek çok makale yazıp, kitap kaleme almıştır. Özellikle, 
Richard Rogers ve Renzo Piano’nun ikonik yapısı Pompidou  Kültür Merkezi hakkında 
kaleme aldığı yazısı ile, dönemin mimarlık camiasının görüşüne ters düşmüştü. 

Kuramsal çalışmalarını sonraki yıllarda da sürdüren Colquhoun, ‘Classical Tradition’ 
ve ‘Essays in Architectural Criticism and Modernity’ kitaplarıyla mimarlık literatüründe 
kalıcı bir yer edinmiştir. Ünlü eleştirmenin kaleme aldığı son eseri ise, ‘Modern 

Architecture’ 2002 yılında yayınlanmıştır. 
Alan Colquhoun, tüm dünyaya mimarlık uğraşının önemini göstermek için; mimarlığın 
kendini sorguladığı uluslararası ortamı yansıtan ve ilginç konuları bir araya getirdiği 

“Mimari Eleştiri Yazıları” adlı kitabını 1962-1979 yılları arasında yazmıştır. Gerek 
uygulamaları, gerekse makaleleri ile mimarlık mesleğinin gelişimine önemli katkılarda 
bulunan Colquhoun, mimarlıkta tasarım yapma ve uygulamanın, düşünme, eleştirme 

ve yazı yazma ile nasıl iç içe olup, birbirini nasıl beslediğini, bu kitabında göstermekte 
ve mimarlığın sadece teknik ya da mesleki bir meseleye indirgenmemesi gerektiğini, 
toplumsal sorunlara da her daim duyarlılık göstermesi gerektiğini anlatmaktadır. 

Colquhoun, bu kitabındaki makalelerinden birinde, Modern Mimarlık ve Tarihsel Oluş 
üzerindeki görüşlerini ele almış ve mimarlık kuramının tarihsel oluşumunu irdelemiştir.  
Collquhoun'a göre, Mimarlık kavramı tarihsel süreçte iki tarih yorumundan birisine 

dayandırılmıştır. Bunlardan biri, mimarlık tarihinin geçmişten günümüze kadar 
söylentiler ve yaşanmış doğrular / yapılar ve uygulamalar biçiminde aktarılan tarihi ve 
kültürel kalıcı değerlerdir. Bu yoruma ‘normatif görüş / kuralkoyucu görüş’ adı 

verilmektedir. Diğer bir yorum ise, mimarlık tarihinin, kültürel değer lere dayanan bir 
evrim süreci olduğudur. Alan Colquhoun, bu iki tarih yorumunun birbirlerine tamamen 
zıt olduklarını fakat kültür açısından birlikte yorumlanabileceklerini söylemiştir 

(Colquhoun, A., 1990:11). 
‘Normatif/Kuralkoyucu görüş’ denilen kavram, Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde 
Aristo’cu ve Yeni Platoncu kavramlarla oluşmuştur. Ortaçağ yapılarını varlık felsefesi 

bağlamında ele alarak, Aristo’cu ve Yeni Platoncu kavramlardan yola çıkarak 
yorumlayan mimar Clemens Deus Artifex’ın ‘Le Main Harmonique’ başlıklı kitabı bu 

konuda önemli bir çıkış noktasıdır (Şekil 1). 
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Şekil 1: Clemens Deus  Artifex.  

(https://www.amazon.in/Clemens-Deus-Artifex-Main-Harmonique/dp/B005LL4TTQ) 

Aristoteles ve Yeni Platoncular, sanatın rolünün ‘doğanın taklidi’ olduğunu ileri 
sürmekteydiler. Sanatçı, olayların ve varlıkların özündeki fikri taklit ediyor, tabiatın 

eksik bıraktıklarını tamamlıyordu. İki büyük filozof olan, Aristoteles ve Platon sanatı ilk 
defa sorgulayıp sanatın birey ve toplum üzerindeki siyasal, sosyal ve psikolojik 
etkilerini vurgulamaya çalışmışlardı. Bu sorgulama günümüze kadar sanat felsefesini 

etkilemiş ve bir nirengi noktası oluşturmuştur. Platon ve Aristoteles’in estetik ve 
sanatüzerine görüşleri, sanat ve estetik kuramlarının temelini oluşturmuştur. Sanat ve 
estetik kuramları sadece kaba çizgileriyle incelendiği zaman, Platon ve Aristoteles’in 

bu yöndeki görüşlerinin etkilerini anlamak zorlaşır. Fakat, tüm boyutları ile 
incelendiğinde günümüze kadar olan tüm sanat ve estetik kuramlarında Platon ve 
Aristoteles’in etkilerini görmek mümkündür. 

Endüstri Devrimi sonrasında, yapılardaki süsleme elemanları yerini beton ve çelikle 
inşa edilmiş düz masif yüzeylere bırakmıştır. Endüstri Devrimi olarak adlandırılan 
makineli yaşama hızla geçişin yeni ekonomik dengelere bağlı toplumsal, sosyal 

çözülmeleri ve yeni sınıfsal oluşumları başlattığı yaklaşık olarak yüzelli yıllık süreç,  
Avrupa ve Amerika da  kentlerin öngörülemeyen, kontrol edilemeyen yeni fiziksel 
biçimlenişini de beraberinde getirmiştir. Yeni yapı türleri olarak ortaya çıkan fabrikalar, 

gar binaları, posta binaları,borsa binaları, katlı alışveriş merkezleri, iş merkezleri, 
konutlar, opera, müze, ulusal kitaplıklar Avrupa'daki geleneksel kent dokularının hızla 
değişimine sebep olmuştur. Kimilerinin gelişme, kimilerinin değişme, kimilerinin 

geleneksel değerlerin ve kültürel yapının kaybı olarak nitelediği bu değişim çeşitli 
düşünsel tartışmalara neden olurken "yüksek modernist ideoloji" yi de oluşturmuştur. 
19. yy.ın ikinci yarısından itibaren giderek idealleştirilmiş bir gelecek olarak sunulan 

yüksek modernist ideolojinin mimari dili basit geometrik biçimlerle işleve göre 
şekillendiği için rasyonel, tekdüze ve kimliksiz olduğu için uluslararası üslup olarak 
adlandırılan "Modern Mimarlık" genel başlığı ile anılan mimarlık üslubudur. Dökme 

demir- çelik, betonarme yapım teknolojileri ile inşa edilen endüstri devrimi sonrasının 
modern mimarlık yapıları endüstrileşme sürecinin hızlı yaşandığı kentlerde 
gereksinimleri karşılamaya yönelik planlı ya da plansız yeni kent parçalarının 

çekirdeklerini oluşturmuştur.  Endüstrileşmenin hızlı yaşandığı Avrupa ve Amerika 
kentlerinde yeni yerleşme alanlarında ya da eski kent dokularının çeperlerine kurulmuş 
üretim yapıları çevresinde ekonomik ilişkiler ağına göre şekillenen bu kentlerden 

bazıları süreçte aldıkları göçler, ticari ilişkilere dayalı yeni kalabalıklar ile giderek 
normal bir kent yapısını aşmış, metropol halini almıştır.  

https://www.amazon.in/Clemens-Deus-Artifex-Main-Harmonique/dp/B005LL4TTQ
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Erken modernistlerin öngördüğü ve  "ideal yaşam biçimi" olarak sunduğu metropol, 

altyapı sorunları, trafik, kültürel ve tarihsel çevre tahribatı gibi sorunlarla mücadele 
etmek zorunda kalan ve metropolden kaçarak kendilerine merkezden uzakta, düzenli, 
huzurlu ve kavranabilir basitlikte yaşam oyukları inşa eden, metropolü sınırlı saatlerde 

kulllanan sakinlerini üretmiştir. Kentlerin giderek kontrol edilemeyen kaotik bir yapıya 
dönüşme sürecini başlatan "modern mimari"nin öngördüğü yaşama mekanları Jane 
Jacobs gibi birçok kültürel eleştirmen tarafından "bürokratlar, mimarlar ve 

planlamacılar tarafından halka dayatılan bir kültürel ve estetik baskı biçimi olarak 
tanımlanmıştır (Pilehvarian,N.K,s.176).  
Endüstrileşme sürecinde değişen ve dönüşen yaşam, yeni yapı türleri, kentsel düzen 

konusunda, William Morris, John Ruskin, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Herbert 
Marcuse,  Jürgen Habermas, Jane Jacobs, Alan Colquhoun gibi  çeşitli sosyolog, 
düşünür, felsefeciler  yazılarıyla çeşitli eleştirilerde bulunmuşlar, uluslararası uslüp / 

international style olarak tanımlanan bu yeni mimarinin hem savunucusu hem de 
eleştirmeni olmuşlardır. 
 

Alan Colquhoun Eleştirisinde; ‘Modern Mimarlık ve Tarihsel Oluş’ 
Alan Colquhoun, ‘Modern Mimarlık ve Tarihsel Oluş’ başılığı altında modern mimari ve 
tarih ilişkisini eleşirel bir yaklaşımla ele alarak incelemiştir. 

Aristoteles ve Yeni Platoncular, doğanın uyumunu temsil eden doğa yasalarının 
geometriye dayanan oransal uyumunun, hem sağlamlığı hem de işlevselliği taşıdığını 
ileri süren açıklamalarıyla mimarlığa yön verirken Tanrı’nın evreni yaratırken üstlendiği 

role benzer bir rolü yerine getiriyorlardı. Bir yapının güzel görünebilmesi için 
Vitrivius1’un da belirlediği gibi üç temel ilke vardı (Colquhoun, A., 1990:11).  Bunlar; 

1. Güzellik / Venustas 

2. İşlevsellik / Utilitas 
3. Sağlamlık / Firmitas 

Onsekizinci yüzyıla dek bu görüş mimarlık üretimini etkilemiştir. Onsekizinci yüzyılda 

“normatif/kuralkoyucu görüş” adı verilen bu mimarlık görüşü ortadan kalkmamış, 
ancak, temelden bir değişim geçirmiştir. 18.y.y.’a kadar mimarlık anıtları kutsal kökenli 
yapılardı. Bunlara örnek olarak Hz. Süleyman döneminde yapıldığı varsayılan semavi 

dinlerin ilk mabedi ‘Süleyman Mabedi’ verilebilir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2: Süleyman Mabedi (Kudüs Tapınağı). 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Kud%C3%BCs_Tap%C4%B1na%C4%9F%C4%B1). 

                                                           
1

 Marcus Vitrivius Pollio M.Ö. 1. Yüzyılda yaşamış ‘De Architectura’nın yazarı Romalı Mimar. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kudüs_Tapınağı
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“Normatif / Kuralkoyucu Görüş” pozitivist düşüncenin oluşması ve 

gelişmesiyleterkedilmiştir. Antik Dönemin kutsalı merkez alan mimarlık anlayışı Orta 
Çağda  Fransa'da ortaya çıkan Gotik mimarlıkta kısmen devam etmiştir. Avrupa'da 
Ortaçağ’ın ortalarından sonuna kadarki süreçte yaygın örneklerine rastlanan Gotik 

mimaride toplum, bütün heyecanını ve zenginliğini katedral yapmaya ve süslemeye 
harcamış ve böylece ekonomi de gelişmeye başlamıştır. Gotik üslup genellikle dini 
binalarda kullanıldığı için yeni üslubun başlıca eserleri katedrallerdir. Dönemin mimari 

anlayışının belirdiği ilk yapılardan biri Fransa’daki “Saint Denis Manastırı”dır (Şekil 3). 

 
Şekil 3: Saint Denis Manastırı. 

(https://www.wiztours.com/turlar/reunion-adasi-turlari-c239) 

 

Gotik mimarlıkta, kesinleşmiş geometrik kurallar yoktur. Yapılar hem nostaljik hem de 
ileriye dönüktür. Hem duygucu hem de pozitivisttir. Gotik mimarlık, Romanesk 
mimarinin gelişmesiyle ortaya çıkmış zamanla yerini Rönesans mimarisine bırakmıştır.  

18.y.y.’da Fransız İhtilali’nin etkisiyle süslü ve kutsal yapılar yerine Jean Jacques 
Rousseau'nun “doğaya dönüş” çağrısına koşut olarak daha sade ve yalın yapılar 
yapılmaya başlanmıştır.“İlkel Kulübe” mimarlığın paradigması ve kaynağı olarak 

“Süleyman Tapınağının” yerine geçmiştir.  Jean Jacques Rousseau ilkel (doğal) 
yaşamı; “insanın insanı sömürmediği, lüksün ve eşitsizliğin insanın ahlakını bozmadığı 
bir özgürlük ve eşitlik düzeni” olarak tanımlamaktadır. Rousseau'nun tasarladığı bu ilkel 

topluluk modeli, uygar toplumu eleştirmede ve uygar toplumda yapılacak reformlara 
ilişkin düşünceleri de oluşturmada yardımcı olmuştur. Uygar toplum, insanın iyi 
doğasının bozulup, erdemin yok olduğu, özgürlüğün yerini tutsaklığın aldığı bir 

toplumdur. 
Günümüzde halen, öğretinin tarihsel birikimiyle kirlenmemiş ilkel görüşe dönüş anlayışı 
vardır. Bu durumda modern işlevselciliğin kökenlerinin, göreci ve evrimsel mimarlık 

kavramı ile doğal yasalara dayandırılan mimarlık kavramının çok karmaşık ve içiçe 
geçmiş bir pozitivist bütünleşmede yattığını görürüz.  
Pozitivizm, bilimsel sorgunun, dış kaynaktan gelen sebeplerini aramayan direk 

gözleme açık olan ve gerçekler arasındaki ilişkilerle sınırlı olmasını söyleyen görüştür. 
Pozitivizm, mimarlığı saf araçtan ayırarak, aynı anda hem seçmeciliğe hem de 
işlevselciliğe itmiştir. Mimarlık, onsekizinci yüzyılın sonlarından itibaren, ‘bütün 

biçemlerin (üslupların) olanaklı olduğu düşünce’ ve ‘bütün biçemlerin yasak olduğu 
düşünce’ yani eşzamanlı ve artzamanlı görecilik (synchronic and diachronic relativism) 
olarak iki düşünce kutbu arasında gidip gelmiştir. Fakat, ‘bütün biçemlerin yasak 

olduğu düşünce ‘mimari biçimin sürekli evrimine olan inanç’ ya da onsekizinci 
yüzyıldaki mimarlığın kaynağını arama çabasının süreci olarak görülebilir.  

https://www.wiztours.com/turlar/reunion-adasi-turlari-c239
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19.y.y.’a gelindiği zaman mimarlık anlayışı artık değişmeye başlamıştı.  Modernizm, 

bir bakıma onsekizinciyüzyıl düşüncesinin pozitivist ilkelerinin bir devamıydı. Bu 
görüşe göre mimarlık, tarihsel gelişimin yansıması ve belirtisiydi. Başka bir görüşe 
göre, modern mimarlık, ondokuzuncu yüzyıl düşüncesinden çok ayrıydı. Mimari, 

sanatsal ifade ile bağlantılıydı ve daha büyük bir hareketin parçasıydı. 19 yy ın 
sonlarına doğru Mimarinin, en asal özelliklerinden biri, ondokuzuncu yüzyıl 
tarihselciliğine (historicism) bir tepki olmasıdır. Mimarlık anlayışı, yüzeyde düşünsel 

ifadelerin olduğu nötr bir yapı değil, kendi yasalarına uyan dönüşümlü ve geçirgen 
olmayan bir gerçeklik olarak görülüyordu. 
19. yy sonu ve 20yy başında Endüstri devrimi sonrası değişen toplumsal düzen ve 

yaşama uygun olarak, Mimarlık, bir yanda biçimleri bütünüyle işlevi yansıtan ve görevi 
dünyayı açıklamaktan çok onu değiştirmeye yönelik saf bir araç olmuştu, öte yanda ise 
saf bir sanat olarak kendi yasalarına uymaya devam ediyordu. Bir örnek verecek 

olursak, 20.y.y. öncü mimarı olan Le Corbusier’in yapıtları bu anlayışla kavranmalıdır. 
Le Corbusier’nin yapıtlarında geleneksel mimarlık dili yeni bir dile dönüşmüştür. 
Böylelikle Le Corbusier’nin mimarlığı, geçmişle olan bağlarını klasik biçimlerden yeni 

bir mimarlığın biçimlerine geçiş ile sağlanmaktadır. Hiçbir şey, bunu her biri geleneksel 
mimarlık sözlüğünün dönüştürülmesinden elde edilen “Beş İlke”den daha iyi 
açıklayamaz.  

Le Corbusier, mimarlık görüşünü beş temel ilkeye dayandırır. Bunlar; 
1. Kolonların duvarları taşıyıcı olmaktan kurtararak bütün yükü alması,  
2. Yapının taşıyıcıları ve duvarların işlevsel yönden birbirinden bağımsız olması,  

3. Betonarme strüktürün teknik özelliğinin dışında estetik öğe olarak kullanılması,  
4. Serbest cephenin bir parçası olarak yatay bant şeklinde uzanan pencerelerin iç 

mekanı aydınlatması ve 

5. Son olarak en üst katta binanın doğal çevreyle uyumunu sağlamak için çatıların 
teras bahçeye dönüştürülmesi.  

Le Corbusier’de görülen ve sanatın diliyle varılan bu uzlaşma, genelde modernizmin 

birinci döneminde görülen tipik bir eğilimdir. Modern sanat ne denli geleneksel 
öğretilerin “ötesine geçmek” ve sanatsal ürünü gerçeklikle birebir ilişkili bir simya ürünü 
olarak göstermek istediyse de geleneksel tasarım ilkelerini kullanmaktan uzak 

duramadı. Modern sanat kendini tahribe doğru giden yoldaydı. Çünkü tahrip eylemi 
başarıyla bitip, geleneksel sanatın bütün izleri ortadan kalktığında kendi ‘raison d’etre’i 

(varoluş nedeni) de ortadan kalkacaktı (Colquhoun, A., 1990:13). 

Mimarlık üretiminde, gerçek dünyası ile sanatsal ifadenin düşünsel dünyası arasındaki 
bağlantının kopması ve düşünsel dünyanın endüstri dünyasının parametreleri / 
gerçekleri üzerinden kurulmaya başlanması üretim dünyasının kirlendiği düşüncelerini 

oluşturdu. Rönesans’ta bu süreç insancıl (humanist) ve teolojik (tanrı bilim / din bilim) 
bir çerçevedeydi. Modern mimarlıkta ise, bu ilişki metafizik kanıtlamalardan bağımsız, 
kendileri birer söylenceye dönüştüler. Böylece idealler ve ütopyalar ile üretim 

arasındaki tasarım ilişkisi koptu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra modern mimarlığın 
önerdiği yapı teknolojileri üretim sahnesinde başarılı olmaya başlamıştı. Böylece 
mimarlığın, hem sanat hem de ütopyanın izdüşümü olarak ülküselliği yok oldu. Bundan 

sonra artık mimarlık, üretim dizgesinin ve bir toplum biçiminin önceden profilini vermek 
yerine, reel üretimin basit bir aracı olmuştur. 
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Bu noktada mimarlık öncü bir proje olarak, ya biçimsel gerçekleştirimin sahnesine 

sığındı, ya da yöntembilime dönüştü. Tasarım yöntemi de mimarın üretim sürecinde 
özel bir rol üstlendi. Bir yanda karmaşık yapı projelerinin lojistik özellikleriyle uyuşacak 
pek çok modelleme yöntemi geliştirilirken, öte yanda yöntembilim de, dizgisel 

çözümleme, bilgisayar teknolojisi ve davranış bilimleri alanlarının kavramlarına 
başvurularak kuramsallaştırıldı (Colquhoun, A., 1990:13-14). 
Bu kurama göre mimarlık bilimsel değildir, sanatsaldır. Modernizm eleştirilerinin 

kaynağı budur. Mimari etkinliğin, bilimin nesnesinden farklı olan bir bilgi nesnesi vardır. 
Mimari bilginin nesnesi, tarihsel olarak belirlendiği gibi, mimarlığın kendisidir ve mimari 
bilgi soyut işlevlerden değil, somut biçimlerden oluşmaktadır. 

20. yy mimarlığında bir başka eğilim olarak, Yeni-Akılcılık içinde Leon ve Rob Krier’nin 
ürünlerini temsil eden tipolojik çözümler görülmektedir. Tipoloji akımı, tarihsel süreçten 
süzülüp gelmiştir. Tasarımın içinde gerçekleşen bir dizi “tasarım kuralı” sağlayan 

kentsel uzamların bileşimsel tipolojisi ortaya çıkmış ve burada tasarım kuralları hem 
yapılar hem de kentler için bütünüyle Neoklasik modeller oluşturmuştur. Bir yapının 
sonsuz biçimi olabilir fakat, bu sonsuzlukta belli tipolojik sonuçlar elde edilir. Leon Krier, 

bütün yapı içindeki herhangi bir değişikliği reddeden kapalı bir model önermekteydi. 
Leon Krier’nin, yapı teknolojisine karşı olan görüşü oldukça tutarlıdır. Krier’a göre, 
klasik mimarlığın teknolojisine geri dönüş yapmak gerekir. Mimari biçimin, yapının 

biçimlerinden bağımsız olarak düşünülmediğini savunmaktaydı. Bu nedenle, Neoklasik 
öğretiye kesin bir geri dönüş yapmıştır. Krier, Le Corbusier’nin yapıtlarının tiplerinin 
tam tersi olan yeni tiplemeler yaratmıştır. Böylece, Le Corbusier’nin daha önceden 

klasik mimarlıktan tersine çevirerek elde ettiklerini Krier yine tersine çevirmektedir. 
Fakat bunu yaparken, ilk örneklere dönmek yerine, tarihsel tiplere yeni anlamlar 
katarak tipleri yorumlamaya çalışmaktadır. Krier’de geleneksel teknik kullanılıyor ama 

yapıların biçimleri karakteristik bir biçimde modern olup, didaktik ya da yararlı amaçlar 
için yeniden bütünleştiriliyor. 
Krier’nin biçime karşı olan tutumunun tam tersi bir tutum  Robert Venturi’de görülür. 

Burada konu, normatif/kuralkoyucu geleneği canlandırma ya da geri çağırma girişimi 
değildir. Amaç, yalnızca geçmişe ait saklı kalan mimarlığın daha zengin olması ve 
iletişim kurabilmesidir. Venturi de, yapıların cephelerine önem vermekteydi. Bu yüzden 

yapılarda süslemeci yüzeyler elde etmeye çalışır. Venturi için tip kavramı süsleme 
kavramından ayrılamaz ve yalnızca yapıyı anlamdan koparmakla kalmaz, biçim ve 
uzamı da anlamdan koparır. Venturi’nin kuramı, işlevselciliğe ve biçimciliğe karşı 

saldırıdır. O hiçbir zaman mühendisliği ve sanatçılığı birbirinden ayrı düşünmemiştir. 
Venturi’ye göre mimarın geleneksel rolü, ‘sağlamlık ve uygunluktur. 
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Sonuç 

Makalede, “Modern Mimarlık ve Tarihsel Oluş” başlıklı yazısı incelenen ve özetlenen 
Alan Colquhoun, Türkçe’de modern mimarlık olarak anılan endüstri devrimi sonrası 
ortaya çıkan uluslararası uslübun (international style) oluş sürecindeki tarihle olan 

ilişkisini incelemiş ve modern mimarinin en büyük problemlerinden biri olan geçmişle 
ilişkisine bir yorum getirmiştir. 
Alan Colquhoun’a göre, modernizmin eleştirisi, modern toplumun mimari biçimlerle 

ekonomik ve teknik temelleri arasında bir nedensel ilişki olmadığını savunmaktadır. Bu 
ilişki, nesnel yaşam koşulları ile tarihin her dönemindeki sanatsal üslubun bütünüyle 
birlikte bir tarih yorumundan ortaya çıkmıştır.  Alan Colquhoun’un tespitine göre; “Ya 

tarihin gerekliliğini kabul eder ona sadık kalırız, ya da tarihi simgeleyen ve ifade eden 
yeni bir üslup yaratırız”. 
Endüstri devrimi sonrası geleneksel toplum düzeni ve yaşam biçiminden koparak, 

endüstriyel yaşamın yeni yaşam formatlarını ve mekanlarını oluşturma çabasındaki 
dönemin mimarlarının en büyük problemi olan ekonomik ve kültürel olarak inşa edilen 
yapılar ve yeni ortaya çıkan üslupların, eşit konfor sunmaya yönelik tasarımın ilk 

örnekleri daha sonraki kullanıcılar tarafından yetersiz bulunmuştur. Endüstri öncesi 
devrimin geniş ve farklı özel yaşam alanları tekrardan aranır olmuştur. 
İnsanların biriktirdikleri anıların, binaların, mekanların, özellikle konutların ya da 

toplumsal bellekte yer ederek, örnek olaylara sahne olmuş mekanların yıkılıp yok 
olması için herhangi bir  üsluba bağlanmayan ve kimliklerini korumaksız olarak 
nitelendirdiği, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın ayni teknoloji, ayni özelliklere 

sahip ve ayni plan düzenine sahip yapıların inşa edilmesi 1900’lü yıllarda bu yeni 
yaşamın mekanlarına eleştirilerin başlamasına neden olmuştur. Bir yandan da 
kaybolup giden toplumların kimlik ve öz değerlerine ilişkin mekanlar, kentsel oluşumlar, 

19. y.y. akımlarında itibaren “korunan alanların” ortaya çıkmasına ve örgütlenmesine 
neden olmuştur. Bir yandan değişen toplum düzeni, kırsal kesimden kentlere akın akın 
gelen insanlara planlı ya da plansız yaşam alanları oluşturma çabası ile endüstri 

toplumunun yeni sınıfsal düzenini belirlerken, bir yandan da kontrol edilemeyen kentsel 
gelişmeler; hava kirliliği, trafik sorunu ve karmaşık şehir düzeni gibi problemlerle baş 
etmeye çalışan metropol insanını üretmiştir. 

Alan Colquhoun’un, sürekli olarak kaybedilmiş  geçmişteki toplumsal düzene olan 
özlemi, özellikle 1950’li yılların sonundan itibaren endüstrileşme sürecini çok hızlı 
yaşayan Amerika ve Avrupa devletlerinin temel sorunu olmuştur.  

Bu bağlamda; Colquhoun’un, tarihle bağlantıyı ele alarak, bu makalede irdelenen 
yazısı Frankfurt Okulu ve Amerikalı gazeteci, yazar ve aktivist olan sosyolog Jane 
Jacobs’un yazılarından sonra konuyu derli toplu inceleyen ilk örneklerden biridir.  

Günümüzde mimarlık, dünyadaki sosyal ve siyasal değişimlere koşut olarak, 
modernizmin dönemin şartları içerisinde kendi kendine zorunlu olarak yaptığı tanım ve 
sınırların ötesine geçmiştir. Mimarlığın geçmişle ilişkisi modern koşullarla daha derin 

katmanlarını aydınlatma gibi zorlu bir çaba içindedir. Bu çaba, iki tür tarihsellik 
geleneğiyle ve iki tipoloji kavramıyla hesaplaşmayı da zorunlu kılmaktadır. Daha önce, 
modernizmin normatif /kuralkoyucu görüşe karşı verdiği, üretimin gerçekleri üzerinden 

tasarlama sürecinin ilkelerini belirleme mücadelesi günümüzün değişen siyasi ve 
ekonomik üretim ilişkilerinde kolayca kenara atılabilecek gibi değildir. Ancak, Alan 
Colquhoun’un da işaret ettiği gibi alternatif mimari kuram ve eylemin günümüzde de  

tarihin bütün devirlerinde ve uluslararası uslübu oluşturan kuramcı ve tasarımcılarda 
olduğu gibi aynı kutuplar arasında gidip geldiğinin farkında olmak gerekir. 
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