
stan.dart.laş.tır.ma 
 

 
Bauhaus okulu, yaşamın her alanında geçen yüz yılda hissedilen hızlı sanayileşmeye, teknolojik 
gelişmeler ile değişime karşı yeni bir eğitim modeli sunmak üzere mimar Walter Gropius 
tarafından 1919’da Weimar Almanya’da kuruldu. Okul, yeni mimarlığın kanatları altında 
sanatların ittifakıyla, sanatın geniş kitleler tarafından da tecrübe edilebileceğini savunuyor; 
sanayi, sanat ve zanaat arasında mimari aracılığıyla yeni bağlar kurulacağına inanıyordu. 
Tasarımda ve üretimde tekniğin yanı sıra sanayiye yapılan vurgu, giderek akılcılık ve 
standardizasyon okulun ilkeleri arasında yerini aldı. 
 
Nasyonal Sosyalist rejim tarafından kapatılmadan önce 14 yıl faaliyet göstermekle birlikte çağın 
en etkili sanat ve tasarım okulu olarak tarihe geçen Bauhaus okulunun bu yıl 100. yıldönümü 
dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Düzenlenen etkinliklerin bir kısmı Bauhaus 
okulunun ilk yıllarından itibaren sadeleştirmeye ve tekrara verdiği önemi ve standardizasyon 
yaklaşımını odağına alıyor. Söz gelimi, Bauhaus Dessau Vakfı, “standart” kavramını 2018 yılı 
için tema olarak seçerek Bauhaus Magazine’de ve sergilerinde gündemine aldı. Berlin’deki 
Bauhaus Arşivi ise “bauhaus: üretim – yeniden üretim” başlığıyla düzenlediği sergide türünün 
tek örneği üretimler, seri üretim, orijinaller ve reprodüksiyonlar arasındaki ilişkiyi tartışıyor.  
 
Walter Gropius, modern mimarlık hakkında önemli kitaplardan biri olan Yeni Mimari ve 
Bauhaus’ta, “standardizasyon” ve “standart” üzerine görüşlerini şu şekilde ortaya koymuştu: 
 

Devrimiz makine ve elişi çalışmasının iş birliğinden doğan ve bilhassa yapı sahasında 
yankılar vermeğe başlayan standardizasyon isimli çalışma şeklinin rasyonelleşmesi ile 
başlamıştır. Hiç şüphe yoktur ki standardizasyonun ev inşaatı sahasına sistemli bir 
şekilde tatbiki; genişliğini şimdiden tayin edemeyeceğimiz büyüklükte ekonomi 
sağlayacaktır. Standardizasyon medeniyetin gelişmesini durdurucu bir faktör olmadığı 
gibi aksine bunun ön şartlarından biridir. Yaygın bir kullanışı olan herhangi bir şeyin 
geçmişteki şekillerinin en iyi birleşmesinden çıkan basitleştirilmiş pratik numunesine 
standart adı verilir; tarifte belirtilen bu “iyi tarafların birleşmesi” meselesi esaslı olmayan 
ve bünyeye taallûk etmeyen kısımların ve artistin şahsi fikirlerinin temizlenmesini takip 
eder. 

Walter Gropius, 1967, Yeni Mimari ve Bauhaus 

 
Tıpkı Bauhaus okulunun, sanayi çağının standartlaştırma, tekrarlanabilir / seri üretim ve kitlesel 
tüketim kavramlarından doğru mimarlığa bir araştırma nesnesi olarak yaklaşması gibi, okulun 
kuruluşunun 100. yılında bugün bilgi çağında, sayısal teknolojiler ve bilgisayar destekli tasarım 
aracılığıyla mimarlık alanında mümkün olan isteğe bağlı / kişiye göre uyarlanan, seri ama aynı 
olmayan, çeşitlilik ve karmaşıklık barındıran tasarımlardan, strüktürlerden / mimarlıklardan 
bahsediyoruz; yeni üretim biçimlerini, yeni malzemeleri ve yeni deneyimleri tartışıyoruz. 
 
Bu bağlamda, Betonart Yaz Okulu 2019, mimarlıkta, mekânda ve her tür strüktürel yapıda 
standartlaştırmayı, yapı bileşenlerinden biri olan bir duvar parçasının tasarımı ve yapımı / 
üretimi üzerinden tartışmaya açıyor: Duvar taşıyıcıdır, duvar bölücüdür, duvar korur, duvar 
saklar, duvar mekân tanımlar, duvar mekânları birbirinden ayırır, duvar hareketi organize eder; 
duvar örülür, duvar inşa edilir, duvar kalıpla dökülür, duvar onarılır; duvara oturulur, duvara 
yaslanılır; duvarın katmanları, boşlukları, çatlakları, bir yüzeyi ve dokusu vardır, duvar iklime, 
zamana, yere, şartlara göre değişir, biçim değiştirir; duvarın bir dili, gölgesi vardır; iki boyutlu 
duvarlar, alçak duvarlar, kalıcı / geçici duvarlar, akışkan, geçirgen, katı, durağan duvarlar ve 
duvar olmayanlar… 
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