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1. GiRiş
Mekana bakış ve mekan kullarunu açısından fark lı zaman d ilimlerinde çe

şi t li yaklaşımlar olduğu bilinmektedir. Erken modem harek etlerden biri o lu

rak De Stijl Gru bu bu süreç içerisinde öne mli bir yer ıu ımakra \ OC resim ( 1

kışl ı mekan tasarımları icin iyi bir örnek oluşt u rma ktadır. Bu çalışmada , gnı 

bun mekana bukrşı, kuruluşu , sanat a nlayışı Vi: fclscf.:si ile birlikte ele alı 

nacak ol up , interdisiplinc r ya kla şımla rı vurgulan . ı caktır .

2. DE sruı GRUBU
De Stijl grubu 1917 y ı l ında mimar. ressam, heykehıra ş . bir gr up sa na tçının.

Theo Van Docsburg'u n çe vresinde top lanınasıyla Hollanda'da kurulmuştur.

Ressamlar; Tea Van Doeshıırg . P. Mondr ian, n. Van der Lcck ve V . Huszur:

mimarlar; J. J. P. Oııd , J. \Vils n : R. Van t'Ho ff: ş a i rle r. A. Kok. ii . Ba lı , J.
Arp ve he ykcluras. G. Van tongerloo grubun üyel eridi r. Sonraları mimar G.

Ricıveld Ye C. Van Ecstc ren ile film p rodcktörü IL Richter de bu gruba ka

tılmış l a rd ı r . Hareketin yayın organı De Stijl dergis id ir ve 1927 yılına ka

dar yayı nlannuşr r r. Grup da yayın organının adı ile an ılm ış ur .

Derginin amacı yeni sa nat üze rinde ki düşüncelerin açıklanması ve ye
ni sanatın topluma tanıtılmasrd ır . De Stijl grubuna güre topluma da

yanmayan bir sa nat yaşama giremeyecektir. başka bir deyişle grup ka

tı lım ı öncmse mcktcd ir. Doesburg 'a göre . sarıa t la yaşam ay rı alanla r de

ğ i ld i r ve bu görüş geniş kitle lcrce benimscnmelidir

(İ pş i roğ l u , 1979, s, 12l.

Ptet Mondrian39x35 cm.
Ya!lıboya . 1921

(httpJ/www.ibibfio. oıglpaint/

auth/mondrian)



Kuruluşu ve Amacı

De Stijl akımının temelleri 1913-17 yılları arasında Mondrian tarafından

oluşturulmuş, ama kuramsal biçimini Theo Van Doesburg vermiştir. Her

ikisi de kısa sürede Kübizm'in tipik yolunu eksiksiz bir soyutlamaya dönüş

türmüşlerdir, Amaçları; organik biçimli yeni bir dünya yaratmaya yardımcı

olacak yeni bir yöntem bulmaktır (Renevolo,1964,s:34).

Mondrian ve Van Doesburg, sanatı kişisel bir ifade biçimi olmaktan çıkara

rak evrensel bir 'uyum'a ulaşmayı önermişlerdir, Mondrian'ın sözleriyle

beklenen 'insanın evrenle bütünleşmesi'dir.

Sanata Bakışı ve Felsefesi
Grup, Teo Van Doesburg ve Mondrian'la yakın ilişkide olan filozof M. H.

]. Schonmaekers'dan da etkilerımiştir. Schonmaekers, duyu organlarınınya

nılabileceğini, doğrudan doğruya doğadan algılananların gerçeği tam yan

sıtamayacağını söylemektedir. Yanılgının giderilebilmesi ancak; doğadaki

gerçeklerin göreceliğini salt gerçeğe indirgemekle olasıdır. Bu nedenle do

ğa gerçeklerini yeniden bulmak gerektiğini benimsemiştir.Schonmaekers'a

göre biçim verici bir gözle doğadaki yerimizi almamız gerekmektedir

(Kruft,1985, s:437).

Mondrian ve Van Doesburg'a ilham kaynağı olan Hollanda'lı filozofun

"DünyanınYeni Görüntüsü" (1915) adlı kitabında, evrensel uyum fikrini ba

zı temel formlarla ilişkilendirdiği görülmektedir. Yazar bu düşüncesini şöy

le açıklamaktadır:

Dünyada hulunan ve dünyanın oluşumunu gerçekleştiren iki temel zıtlık

vardır: dünyanıngüneş etrafında çizdiği rota yatay güçleri temsil ederken,

güneşin merkezinden çıkan dikey ışınlar da engin mekansal hareketler

oluşturmaktadır. ... Başlıca renklerin sarı, mavi ve kırmızı olması gerek

mektedir. Bunlar yegane var olan renklerdir. .... Sarı ışığın dikey hareketi

dir. .,. mavi sarının karşıtı olarak gök ve gök kubbesinin yatay güçlerini

oluşturur. ... kırmızı ise sarı ile maviyi sakinleştirir(Norberg-Schulz; 1988).

'Dik(gen) mekanda (uzayda, boşlukta) renklerin asılı durması', De Stijl'in

genel yöntemi olarak benimsenmiştir.Mondrian da şöyle demektedir: "Ger

çeğin form ve boşluk (mekan, uzay) olduğunun bilincine vardım ... boşluk

beyaz, siyah ve gri oldu; form kırmızı, mavi ve sarı oldu" (Benevolo, 1964).

Mondrian sanatta evrensel kriterlerden yana olup bütün resimlerde aynı

espriyi yansıtmaktadır: Beyaz bir fon üzerinde "nötr biçimler" olarak adlan

dırdığı kareler ve dikdörtgenlerden kompozisyonlar yapmakta, daima dik

açılı bir düzlemde çalışmakta ve bunları primer renklerle (kırmızı, sarı, ma

vi) boyamaktadır. Ara çizgileri de üç valörden (siyah, beyaz ve gri) oluş

maktadır. Böylece duygusallığa karşı, akılla açıklanabilen - rasyonel, evren-



se l - genci geçer objekt if ifade araçla rı nı . dis iplinli hir b iç imde kullanarak

'neo-plastisizm' soyut-konstrüktif eserl e rini ve rmektedir.

Mondrian . daha açık olarak amaçla rı nı şöyle ifade etmektedi r:

Gell'cl'/dl' eJ7~\-//ebilecel.~ ....'!PI_rekçl/il.dekl sqf (fiııleıılıı olupund"ıası. saırar ese

Jilıill )'Clilli alacak/ıı: Ama bl/llll)Y!fHıhlllıll'l.! içiıı geııı--'!g eçerli (e/'lpıısel)

tliıdelen-' döııüş I 'C t/o..i!r/lıııı IJasJ..!/s/Jıdalı h Il111Ima"" z g e/ phi: O eamn» bi

z im resiiilIere re b(~J i!ellen' Ibl(Jy/cımızol mt{J'flCaJ..!lır. (illıJ..?11 hiz,t;e1rı:t!e dô

Il/~\fllııl,f olaıı saııa) iriıır/e .J Y(ı\t() '({cağız. Sf/ıır/I. .J'tIŞ(lIlll1JlIZdalı ) '{(~'tllIl/llIlI

J.!l'ııdi içiııde deJ~t;(~J 'e J.?{/I'II~i,ll/ğlı oraııa« sl/iııeceJ.!llr Bilııtı /('mei.~'(1I 1. Çl'l'

rc'mizill)'eJlidelı }{-·J.?lllel/dll'l/IJ/(~"': o/:jeJ.?/{l/.wııel,({eçeJiI {ıe btlıiJlsell~l!e .J 't,J..?~

1t(1'l'11I h/ral p;'/fe/'ô'lııde olıışmasıdıı: Hııl/ltlı' tasarlaııaıııazltıı: bl/ııltır

lııel'Cııtlıır I'e sadece /•.!Ole/d r/ l'e delıı:) :'-e1 { flllpllfo 'ia tesjJi! edı/ebilkle/: Bıı

Itlr dl'llıo'ielill teıııeli Ilk I'e geııel,qeçerli /fiıık (ıır/çianııı b,llıu:J'(-' /'(')'eııl bii

I{ J'Ilm /.'<: liN/(' değer/eııtili'll/l:"l' df{1 'fl/ıır (Beıı('{'()/o, 1%4. s: 3 2-3.9/

Docsburg'a göre de modem sanatçı doğayı inkar etmemekle birlikte takl it

de etmez, Modern sanatçı doğayı fark l ı bir imge olarak ye niden yarat ı r: ana

formlann ı . ren klerine ve oranla rına indirgcycrck k ullanır. De St i j l' i rı ana

forml arı hirçok izleyicıyc soy ut geleb ilir. fakat Jaffe tara fından da belirt ildi 

ği gib i 'd ikdörtgen araz ileri, kana lla rı, yolla rı ile Hollanda'nın peysaj ı ' ile ya

kından il işkilidir. Balıarda havadan bakıldığında Hollanda bü yük bir ~ıond

rian resmi gibi g örülmektcdir.

3. RESMiN içiNE GiRMEK
Docsburg kısa sürede bu sürecin sadece resim yapmak veya soyu t heykel 

le r ü retmek için değiL. aynı zamanda çağın psikolo jik n! teknik gc reklcriy
le uyumlu bir ken t ortam ı b üt ün ü oluştu rmak için de kullarulabileceğm i dü 

ş ü n rn üş t ü r . Ona gü re: sa nat ke limesi bizim için hiçbir şey ifade etme rnek

ıcd i r . Bunun yerine çevrenrizi ( dünyamızı ) oluştu ru rken ek ono mi. matema

tik. tekn ik. hi jyen gibi sağlam prensipiere ve yara t ı c ı kurallara dayandırmak

ge rekmektedir (Benevolo , 1964"'341.

EI l/ss/ulıy , l1x82 Yagllboya Resim. 1923
(Warnd.e. c-po1994)

/
-

[i LissiUlır BerfinSanat Sergisi'nden 1923
(Warnde. C-P.. 1994)



Tüm diğer sanat dalları gibi mimarlık da bu yeni görme ve düşünme man

tığma uyarak yaratma eylemine geçer. Açık ve basit olarak elde edilen ye

ni biçim kararları, yalnız yeni bir estetiği meydana getirmekle kalmaz, aynı

zamanda tüm çevremizi mimarlık ve teknik biçimlere dönüştüren bir dev

rimci ideolojiyi de doğurur (Haftmann, 1954, s:272). Böyle bir ideolojinin

yöneldiği alan, artık sanat ile sınırlandırılamaz, tersine, o, tüm bir yaşam

çevresidir.

Toplumsal ı!gı!ere ve ortak ıhtiyaçlarauygun yapılar, kent bölümlert; kent

sel.ya,5'amın bütünse!!ı'kleriniyaratmakgörevini üstlenir. Ancak resim) hey

kel, mimarlık bı'r!ık!ı' bir biçimyapısıınortak olarak oiuşrurursa, sanatçının

büyük rii:yası) insaın resmin ı~'ine .mkmak gerçekleşebıNr. Bundan sonra

ancak sanat ve ya~'Clm hır ve aynı olur (Hqjimann) W) 1954, .s:274)

Sanatın yaşamla bütünleşmesi, Stijl ideolojisinin temel amacı olarak anlaşıl

malıdır. Tunalı'nın da değindiği gibi, bu ideolojide sanat yapıtı, doğaya kar

şıt geometrik bir düzeni ifade etmektedir. Bu geometrik düzen temelde bir

mimari yapıdır. 'Stijl' estetiğinin rasyonelliği, onu bir yandan modern mirna

riye, 'Bauhaus'a bağlamaktadır(Tunalı, 1981, s:203). De Stijl, oran, mekan,

atmosfer, kütle, çizgi, renk ve konstrüksiyon için yeni bir duygu oluştur

muştur ve evrensel genel-geçer, objektif ve rasyonel değerlerin ön plana

alınması, daha sonra Bauhaus'a 0919-1933) da ulaşmıştır. Nitekim De Stijl

resimleri ile Rasyonel-Purist tutumdaki mimari eserlerin aralarında sıkı iliş

kiler kurulabilmektedir. Ancak De Stijl grubundan Theo Van Doesburg'un

modern mimarlığa bir kuramcı olarak yapmış olduğu katkılar çok önemli

dir. Van Doesburg, sadece bir ressam olarak 'Neo plastisizm'in ilkelerini ve

kuramını ortaya koyan ve uygulamasını yapan bir sanatçı olmayıp modern

mimarlığın da pek çok yeni yönlerinin belirleyicisi olmuştur.

Kuram
Theo Van Doesburg'un yeniden düzenlediği konstrüksiyon kuramı, 'Plastik

Mimarlığa Doğru' adıyla 1924 yılındaki manifestosunda yayınlanmıştır. Bu

manifesto sanatçının mimariyle ilgili bakış açısını daha da belirgin olarak

ortaya koymaktadır.

Van Doesburg'un modern mimarlığa olan katkısı 'öz' ile ilgilidir ve 'öz'ün

temel yapısındaki değişikliklerinbir sonucu olarak biçimde yeni estetik de

ğerler ortaya çıkacaktır. Theo Van Doesburg, yeni mimarlığın 'karşıt-kübik'

olduğunu belirtir. Bu da çeşitli fonksiyonel mekan hücrelerini bir kapalı

'küp' içinde dondurmaya çalışmaktankaçınmak demektir. Bunun yerine ta

şan düzlemlerde, balkanlarda v.b. olduğu gibi fonksiyonel mekan hücrele

rini 'küp'ün çekirdeğindendışarıya doğru merkezkaç kuvvetin etkisiyle fır

latır ve böylece yükseklik, genişlik, derinlik-zaman yaklaşımlarıylaaçık me

kanlarda tamamıyla yeni plastik ifadeler elde edilir. Böylece mimarlık (mü-



hc ndi slerin i şi o lan konstrü ksiyoncl bakış açıs ından da> aşağı yukarı uçan

b ir görünüş kazanır ki bu da doğanın yerçekim i yasala rına karşı b ir durum

gösterir ı Conrads, 1991 , 5:65).

Van Doeshurg 'un bu konudaki düşü ncelerine göre ; Iş levsel mekanları n bö

lünmesi dikdöngen yü ze yieric belirlen ir. Her ne kadar birbirlerini sm ı rla 

dıkları ve belirsiz uzun nla r oldukla rı duş ün ü ise de. bunlar (d üz lemler . yü

ze yler ) ke ndi iclerinde b ireysel bir forın taşımazlar. Yeni mima ri duva rı aç

mış iç ve dış ayrılığını ortadan kaldırnuştır . Ye ni mimari mekansal hücrele

ri (ayn ı zamanda sa ç.ık yüzeyleri, balkan hacimleri v.s.) mcrkczkaçla kü

pü n çek i rdeğinden (m erkezinden) dışari Fırlatmaktadır. Durağan , sab it gö

rünüş so nucu ortaya ç ı k an cepheselliğin ak sin e , yen i mimari cok-kcnarlı l ı

ğ ın yara tt ığı plastik bir zenginlik, zaman-boşluk harek etini önermekte d ir.

Yeni mimari rengi, za ma n ve me kan ilişkisinin d ışa vu rumcu bir elemanı

o larak içine çe ke r. Ren k olma da n b u ilişkiler yaşayan gerçekle r ol maktan

ç ıka r la r, görü lemezler (Conrads, 1991 syf 6·,-66 ).

Th eo Van Doesburg, bu an laurmyla ge leneksel . klasik. statik. dikdörtgen

p rizmulara. 'kü plere karşıdır. Önceden kara rlaşunlmış estetik formülleri ka

bul etmemektcd ir. Buradan da açıkça anlaş ı l d r ğ ı gihi De Stijl'in estetik ide

o lojisi, geleneksel , Klasik Mimarl ığın Plaron estetl ğ i çe rçevesindek i Simet

rik , Stat ik-Denge estcti ğinc karşıt olarak asimctr ik ve d ik açılı düzlemlerde n

ve hacimlerde n oluşan ' fo rm' lann Dinamik-De ngesinde , bunla rın Kinetik

Rum'lerinde gerçekleş ir,

} '('Ili mimalilR zamcıııı'e mekalıl{Jııdeldi!l~\"!d/en'ııiıı It'llkle OlJ.:{/Iıii.! tY~ do

la) 'Slz alı/a/ıı111I1a iziıı ['('n ' : Reıı!.? o/m(/!.~wzııı bıı !!,~\"I.?/lerlicrrek dıl!il, gô

nıııml'zdıı: OlRtlııi!: !!,~\'I,d/l'liıı deıı/{esianca/.?reıık) 'o!l{J1a g ôzlegÔ17I111r bıı'

perçe/.?/iI.? eazamı : Çt<fldaş rcssamm g ören: reııklen,ı ) '{ırdıııı~d{/ )'lwi bıı'

dih t /x!J'IIli" mekall-Zamtlll dll/~ J 'tlsıııda '(luııılu bir hll/IIII, J,(1I71/lııa/.>/ıı: iki

/x)) 'III111 bir)'"zı~J' dt:!!!! ((;'oıınlt!..': 1991. ,(·66).

i
Theo VanOoesburg,

51.Sx51 cm. guajboya. 1924
(Wamcke. C-P., 1994)

Piet Mondrian, I02xl02 cm.
yağlıboya. 1921-1925
(Wamcke. C-P.. 1994)



Xiiekim b ir Docsburg'un. bir Malev ich'i n res m i. üç boyutlulu ğa dayalı bir

resim , hir mimari resim olduğu gib i, aynı dönemin mimarisi de , Bauhaus

mimarisinde olduğu gibi. ge re k ce phede gerekse iç mekanların düzenlen

mesinde bir Mondrian'ın yatay ve dikey d üzlemlerini yansıtır (Tunalı. 1981. s:Iyi>.

Van Docsburga göre 'Bina , tü m sanatla rı temel biçimleriyle b ir a raya ge ti

rerek onla rın gercek doğasını a ~' ı ğa çıkaran yeni mimarl ığın bir parçasıdır. '

Ara la rına ressamları da k.uu ğı Plastik çi li ğ in mimarları yapıtla rını bu yeni

'dö rt boyutlu' mekan ve za man dünyasında gcrçekleştirmelidir. Yeni mi

marlık imgelerc <ayrı öğele r olarak resimlere ya da heykcllere) izin ve rme

diğine güre, tü m te me l ara çlarla uyumlu bir bütün ya ratmak a macı baştan

bell idi r. Böylelikle her mima ri öğe . kulla ru ş l ı l ıkla ilgili istem le r güz ardı edil

meden, pratik ve mantıksalolarak plastik anlarınun en üs t noktasına erişil

mesine katkıda bulunmaktadır (Co nrads . 199 1, , ,64-66) ,

Isssnmım Sophie Tauber-Arp'm
yaptıgı çay sa/onu

(Wamcke. C-P., 1994)
(solda)

Tasarımın! Jean Arp 'In yaptığı

danssa/onu f
(Wameke. C·P., 1994)

(sa/ da)

CafeAubette içinde
tessnmmı TheoVan

'Joesburg 'un yapfıtı sinema
mssalonu uygulamasına ail

fotoğraf vekesitler, 1921
(Warneke. C-P., 1994)

Stras hıı rg'daki rest au rant / gece kulüb ü Cafe Aubette , De Stijl sanatçıla rı için

büyük ölçekli bir uygulama fırsatı olmuşt ur. ı s. yüzyı lda yapılmış ve ce p

hcleri koruma altına alınmış bir yapı olan Cafe Aubetre . iç mekanının mo

dern bir biçimde tasa rla rıması için sahibi Bom Kardeşler tarafından Jean

Arp ve So phie Tauber-Arp'a verilmiştir . Çift bu çok kat lı yapının iç mekan

lannı Van Docshurgla b irlikte tasarlamış tır. Van Does burg, içind e ka re , ba r.

dans sa lo nu, gece kulübü, restaurant, çay salonu ve sinema gösterimi gibi

çok fa rk lı mekanları barındıran Cafe Atılwue'in esk izler i üzerinde Eylül

1926'dan Şubat 1928'e kada r çal ış nuşrır . Bu b üyük ölçekli proje Rietvcldin

Schrödcr Evi ile b irlikte De Stijl Grub unun gündelik yaşamıya önemli bir

katkısı olarak değerlendirilmektcdi r (Warnckc, C-P., 1994, 5,180-187>,

-/\-



4. DE sruı MiMARisiNE BiR ÖRNEK: SCHRÖDER Evi
Gerrtı Rietve ld'i n Uırcct 'ıc Bayan Schröder ve çocukla rı ıçın yaptığı ev

U92,3-24>, De Sıijl'in mimari bir sembol üd ür. Schröcler Evi Hollanda gel ene

ğinde bulunan bir dizi halinde ' bit iş i k nizam' da sıralanmış evlerin en ucun

da ye r alarak. bu s ıra e vle re bir nokta koymaktadır. Böylelikle ev , açıldığ ı

p<.:ysaj içinde . yerleş i rn dokusunun erimesin e neden olmaktadır. Bu neden

le Schröder Evi'nin ilk et kisi ş aş ırt ıcıl ıkt ır . D iğe r ya p ı la r arasında ayk ı rı g ö

rünme z a ma form u ile de kes inlikle 'ye ni'd ir. Geniş cam yüzeyler iyle çevre

etkileşimini sağlarken . derinlik ve yükse klik gibi mekansal verileriyle de iç

mekanl arın d ı şarıya taşnunasını sağlanm ışt ır .

Yap ıyı ce phele rinde. bir Moridrtan resminde old uğu gibi, mima ri ölçe kte iki

boyutlu ifadesi ve ren dikd örtgen ve ka rclcrlc (nötr for mlarla) yapılmış dik

aç ı iı bir ko mpozisyon ol uşturmaktad ır. Renkler d ı: aynı csp rt çerçevesinde

kullanılmıştır: siyah. beyaz ve üç temel renk: sa rı , mavi ve kırmızı. Böyle b ir

bina cephesi , De Stijl resminin özneye vereceği t ürden es tetik içermektcdir.

Bu şek il dek i yak l a şun . gü nümüz mitnarlığında da ö ne mli ölçüde uygulan

makla olup. cephelerin kompozisyonlannda dolu duvar panoları. pencere

boşlukları. döşeme, kolon v.b, cephe elemanları bir Neo-Plastik resim an 

layışı ndaki elemanlar g ihi ele a l ınmaktad ı r.

GemıR/etve/d.
Sc/mMef E1'1. UffecM.

Hollanda. 1924
(Wamcke. C-P., 1994)

PielAhndlJ3n ,
/(rıml?1. M3Vl 5.111

KOmfJ(J?I$)'(JI1u. YJ/hÔOYa.
28.5.(21.25. rssa

(Ficllflef-Rafhus, ı, 1989,s:426)

Sc ötöd« Evi, Uffechf, 1924.
rf ichner-Rathus, L. , 1989.s:426)



ScIJrOder ["rne aıt iÇ
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Form ve Anlam
Sclırödcr Evi'nin Utn:cht'deki sı radan, içine kapalı (ku tu ) hacimlerden olu 

şan ev lerin arasında göze çarpan e n ö nemli üzell iği. tc k baş ına duran d ikey

yüzcylerle. boşlukta dura rı yatay yüzeylerin bir ko mpozisyon oluşturması

dır. Ricıveld küpü pa rcalu yarak birbiriyle ç a k ışa rı . (a ğırlıksız) uçuşan d üz

lemler in oluştu rduğu mekanı 'cv ' haline getirmiştir. Diğerleri gib i k ütlesel

(masif) b ir yapı olu şturm.ımışur.

Evin üç tarafında iki kat yüksek liğinde d ikilen d üzlemler g örülmektedir. Bu

yüzeyler, iki katı bütün leştirip, aynı zamanda da g ök y üz üyle il i şki kurarı

elemanlard ı r . Böyle likle bu elemanlar dengeyi tamamlar. Bütün ev i, dikey

de yükselen ve yutayda uzayan güç le r iliş kisinin b ir gö stergesi olarak orta 

ya ç ı ka rmaktad ı r. Dike y ve yatay (balko nlar, saçaklar gibi) d üzlemler iç ve

dış ilişkisini tanımladığı gibi . bağımsız dikmeler ve k irişl erin kullanı lması da

ça rpıcı b ir gücün çizgileri ola rak d inamik bir kompozisyo nu ya ra tma ktadır.

Bu çizgise l elemanlar sını rs ız uzantılar gibi algdanrnaktad ır. Dış yüzey lerde

kullanılan renkle r beyaz ve gri o lurke n. çizgisel elemanlarda sa rı. mavi , k ır

mız ı kulla nılmıştır . Bu. iç me kan da ki zenginliğe davetiri b ir anlatım ı olarak

tanımlanabilir. Yüzeyler in ve çizg ilerin a rasında kaybolmasını sağlamak

'boşluk yara tmakl amacıyla pen cere kasa ları ve giri~ kapısı siyah renklidi r.

Yine aynı amaçla b üy ük caın lı yüzeyle r genel mekan sal bütünlük içinde e ri

recek b içimde tasa rtanımşur.

İlk bakışta Schröder e vinin içinin de d ışanda amaçlana n düşünce ilc ıasa r

land ı ğı g örü lmektcdi r. Çak ış an yüzeyler ve çizgilerle 'odalar ayrı şarak ' bö-
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tümlerden aralıkl a ra dönüşmüştür. Başka b ir dey i ş l e : iç mekan parca lana

rak daha küçük rnekan la ra (odalara) h ö l ü nrnern iş ama pratik iş lev aç ısın

dan amaçlanan b u fark lı mekan oluşumlarm ı . çak ışan yüzeyle r ve mobilya 

la rla anlatmıştı r . Renkle rin ku lla nılış ı a çısından bakıldığında, d ışa rıda kulla

nılan renklerin destekleyici olmasına karşın , iç mekan oluşumunda b üyük

renkli yüzey ler öncelikli elema nlar o larak görülmekted ir. Duvarlara yapılan

ek leme le r. ye r ve mo b ilyalar. siyah, sa rı, mavi ve kımuzryla renk l erıd i ri lmiş

tir. Pence relerdeki renkli çizg iler varlığını içer ide \OT dışarıda koruyarak i çe

riyle d ışarıy ı ili şkilendinuck ıcdir.

Genelde renkli yüzeyle r mekansa l sınırlara uyınakta. an cak bu n l a rı a yrı

a l a n l amuş gib i ran ımla ın.uuaktad ır . Böylelikle güçlü b ir ze m in du ygusu ya 

raulmakıa , alma n ı şıkla güçlü hir varlı k olu ştu rulmaktadır . Dışa rıda gizli ka

lan doğa l d üzen , Schröder evin in içinde va r o lan meka n ve ış ı k la , ku lla nı

lan renk, mekan bütünlüğünde gereklilik o larak o rtaya çıkmaktad ır. Mobil 

ya lar güç lerin süre kli değişim gösteren etk i leş imlerid ir. Burada kurula n dü

ze n te mel elema nların du rağan birleşimi o lara k an l a ş r lmamahdı r .

Bunun için bu evaynı anda d üze nin ve özgürlüğün bi r de ne mesidir. Xor

bcrg-Schulzun deyimiyle , ev tasanma ye ni bir 'gramer' önermektedir. Bu

gramer ya rdımıyla birincil-ikincil, kü çük -büyü k. iç ve dış arasındak i ilişki iş

leme konmaktadır (Norbc rg-Schulz. 1988. s:142-143),

Schröder evi De Stijl hareketin in felsefesin i vu rgula yan en başarıl ı mi mari

yap ı o larak de ğ erlerıdirilmckıedir. Jaffe bunu ş ö yle betimle rn e ktedir: "De

Stijl hare ketin in amaclan bu ya pıım De Stijl'in bir abidesi olmasın ı sağl ama

sın ı n ya n ı s ı ra , döne min mimaris inin de abid csidir' (No rbcrg-Sc-hnlz. 1988,

j atfe, Le Groupc 'Le Style'). Bunun içind ir ki Schr öder Eviinin modern mi

marl ı k tar ih indeki ye rin i a nlam ak ve değerlend ire bilmek , anca k De Stijl'irt

ge ne l eğil imlerine bakına k la olas ıd ı r.

Schröder evi tar ihsel ve sanatsa l değe rleri n i n ya nı sıra. özel bir programın

gerekle rin i ye rine getirmekte. daha da ö tesinde ana kavrarn lara ve prensip-
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le re ı şık tut mak görevini üs tle nme ktcd ir. A ç ık pl an ve onun bir pan~'a sı olan

gr am er, a çık ve inand ırı c ı bir şekilde gerçek leşti ti l miş. mode rn mimarinin

sahip o ld uğu ve daha önceden bilinmeyen mekansal zenginliği ve dinamiz

mini göstermişt i r. Rictvcld 'in 'yü zvıllarca çok az sa nat eseri gereklilikleri ak 

ıa rrnada yete rli olmuştu r. ' söz le rin i Schrödcr evi kanıtlamaktad ı r (Norberg

Sch ulz, 1988, s: 143-152 l.

S.SONUÇ
Bu dönemde . mimari mekan Ye resimsel mekan ardsında b ir ö zdeş leşme

gcrçekteşmisur. Resim sel ıuckanla mimari mekanın bileşimi. geometrik bir

anlayış ı adeta doğurmuştur. Özellikle De Stijl'in hem tanımlamaları. hem de

uygulamaları 'mimari mekanı resimsel temel değerleri Içe ren yeni bi r un la

yış "c kavrayışm somuılulu ğu haline getirmişt ir. Gerçekten de : mekanın iç i

ve d ı ::, ı, boyut l arıyla. yüzeyleriy le. kenarlan yla tam amen resimsel etkinliğe

dön ü şt üruhuü ştü r.

Va n Docsburga güre 'Bina , tüm sanatla rı teruel biçimleriyle bir araya gcti 

rcrck onla rın gerçe k doğas ı n ı <H,'ığa ç ı k a ran yeni mimarlığın bir parçasıdır . '

Resim, hc ykel , mima rl ı k hirl ikli b ir biçim ya pıs ın ı ortak olarak oluşturursa.

sanatçının büyük rüyası, i nsanı resmin içine sokmak gerçekleşebilir. İşte bu

düşünceyle De Stijl g ruhuyla oluşaını l an disiplinler arası o rta k yörucm ve

o rta k eyle m giderek (yapıda resim. heykc l ve mimarlık be kle nt ile rin i bü n

yesinde harındıran bilimsel , teknik ve estet ik değerlere sahip) yeni b ir mes

lek disiplini olan i çmiınarlığrn ortaya cıkmasında en büyük etkenlerden bi

rini ol uşturmuştur .

Resim sanatının. mekan tasarımında " e bugünk ü mimari ve iç mima ri d ü

şü nce tarzının oluşumunda getird iği yenilikler yadsı namaz. De Stijl a n l ayış ı

ile bi rlikte : somutta n soyura ve soyutta n olab ill'ne geçiş b ir yöntem olarak

kulla nılmıştır. Böylece . mima rideki tıkanıklık giderilerek geleneksel mekan

a nlayış ı y ı k ı l nuşu r . insan doğadan bağımsız . üzgür iradesiyle ya ra tıc ı kimli

ğ ine kavuşmuştur. Disipl inler arasında va r o lan içe rik ve biçim ayrı lı k l a rı

yerini birlikte eylemliliğe bırakmış , bu da ürü nde ve mekanda birl iğe götü r

müştür. İşt<: çağa özgü böyle bir d isiplin le r aras ı ort ak düşünce ve birlikte

eylem lilik bugün de ö rnek alınacak bir yak laş ı m o larak değerlend i rilebilir.



Meslek disiplinlerinin -birbirlerinin birikimlerinden de faydalanarak- bir du

rum değerlendirmesi yaparak olası yöntem, kuram ve felsefeler için birlik

te eylemliliğe gitmelerinin mekan tasarımı konusunu daha ileri götüreceği

düşünülebilir.
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