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YÜZÜNCÜ YILINDA BAUHAUS: KURGULAR / SÖYLEMLER / TARİHSELLİK 

Çok bilinmeyen bir Bauhaus fotoğrafında, Bauhaus Dessau binasının saydam cephesine yansımış bir kadın 
silueti ve hemen yanında bu bedenin boyunu geçen bir tripod fotoğraf kamerası görürüz (Görsel 1). Walter 
Gropius imzalı binanın atölye ve okul kanatlarını birleştiren cam köprünün ve bu köprünün altından geçen 
yolun yansımaları da geri planda olsalar da cephedeki insan ve makine siluetleri kadar, hatta onlardan 
da net bir şekilde, göze çarparlar. Giriş kapısını içeren saydam cephenin eşiğinde duran fotoğrafçının bu 
cephenin karşısındaki başka bir cam yüzeye vuran yansımaları fotoğraflayarak oluşturduğu bu kompozis-
yon, hem fotoğrafı çeken insan ve kamerasını, hem de bu ikisinin ön ve arka taraflarında konumlanmış 
mekânları, yansıtıcı bir yüzeyde buluşturması sebebiyle insan bedeni ve binayı yekpare bir bütün haline 
getirmektedir. Bu bütünlük, fotoğrafçının arkasında kalan masif kolonun bedenin etrafında oluşturduğu 
dar ve sıkı çerçevenin giriş kapısı çerçevesi ve fotoğrafın kendi çerçevesi tarafından yankılanmasıyla iyice 
vurgulanmaktadır. Birçok mekânsal katmanı kendi iki boyutlu yüzeyinde harmanlayışıyla, bu fotoğraf mi-
mari mekân ve mekânsal temsil arasındaki karmaşık ilişkiye dikkat çekerken, bir yandan da insan bedeni, 
nesneler ve mekân arasındaki zengin bağlantıların da altını çizer. Cama yansıyan kamera ve kadın siluetleri 
birbirleriyle yarışırcasına fotoğrafın yaratıcısı rolünde eşit derecede hak talep ederken, tripod kameranın 
fotoğrafın içindeki varlığı da fotoğraf nesnesinin her ne kadar orijinal bir eser olsa da doğası gereği çoğal-
tılmaya açıklığına vurgu yapmaktadır. Fotoğrafçının yüzünün bulanıklığı insanın nesne yaratım ve kulla-
nım sürecindeki rolünün anonimleşmesine işaret etse de, bu siluetin her şeye rağmen varlığını fotoğrafın 
merkezi bir noktasında ortaya koyması üretim sürecindeki insani boyutu hatırlatır. Gerek bu zıtlık, gerek 
de fotojeniklikleriyle ünlü Bauhaus ürünlerinin insan bedeniyle ilişkilerine yaptığı gönderme sebebiyle, bu 
fotoğraf, kendisinden çok daha yaygınca bilinen - ve Oskar Schlemmer imzalı metalik maske, kumaşı ve 
tasarımı Lis Beyer-Volger’e ait elbise, ve Marcel Breuer’in çelik boru sandalyesi gibi Bauhaus ürünlerini, 
maskeyle anonimleştirilmiş ve hatta robotlaştırılmış kadın bedeniyle bütünleştirirken bir taraftan da tüketici 
‘modern kadın’ imgesine vurgu yapan - Erich Consemüller’in 1926 tarihli Bauhaus Sahnesi Bauhaus-Szene-
isimli fotoğrafını akla getirir (Görsel 2). Daha da önemlisi, aynı fotoğraf sadece kadının fotoğraf nesnesinin 
oluşturulmasındaki yaratıcı rolünü ön plana çıkarmakla kalmayıp, bir yandan da kadın bedenini Bauhaus 
binasının saydam cephelerine yansımış ve hatta cephe tarafından yutulmuş, hayaletleşmiş bir siluet olarak 
temsiliyle Bauhaus’un cinsiyetçi tutum ve politikalarına dair ipuçları verir.  



2 yüzüncü yılında bauhaus  

Marianne Brandt tarafından 1926-28 yılları arasında çekilmiş, Dessau’da Bauhaus Kapıları arasında Yan-
sımalar Spiegelungen zwischen Bauhaus-Türen in Dessau başlıklı bu fotoğraf, yüzyıldır üstüne yazılıp 
çizilmiş eserlerin büyük bir çoğunluğu kendisini endüstriyel üretim, ilerleme, mekanikleşme, verimlilik, 
ve çoğaltılabilirlik gibi bazı basit anahtar kelimelere indirgemiş olsa da, gerek Bauhaus okulunun gerekse 
okulun tarih içindeki yorumlanışlarının görünüşte birbirine tamamen zıt bir dizi kavramı bir arada barın-
dırdığına dikkat çekmesi bakımından çok önemli. İnsan ve makine, anonimlik ve kişisellik, orijinallik ve 
çoğaltılabilirlik, nesnelerin bağımsızlığı ve mekânsallıkları, üç boyutlu nesneler ve iki boyutlu temsilleri 
gibi kavramlar arasındaki gerilimleri taraflara eşit ağırlık vererek ortaya koyması sebebiyle fotoğraf, sadece 
Brandt’in değil Bauhaus’un da bir oto-portresi olma görevini üstlenir. Bauhaus’a dair indirgenmiş bir imge-
lemin yaygınlaşmasında Walter Gropius’un İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Bauhaus’u tanıtma ve yaygınlaştırma çalışmalarının izlediği seyir ve aldığı biçim büyük bir rol oynadı.1 Öte 
taraftan, Éva Forgács’in Bauhaus Düşüncesi ve Bauhaus Politikası (The Bauhaus Idea and Bauhaus Poli-
tics) kitabının başlığının tekil vurgusunun da ortaya koyduğu gibi Bauhaus tarihini ağırlıklı olarak Walter 
Gropius ekseninde ve dolayısıyla tek taraflı olarak inceleyen eserler de bu imgelemi iyice güçlendirdiler.2 
Ancak özellikle son on sene içinde Bauhaus üstüne yapılan çalışmalarda, nihayet kalıplaşmış söylemlerden 
uzaklaşıp okulun tarihini ve mirasını bütün çok yönlülüğüyle inceleme eğiliminin yoğunluk kazandığını 
gözlemleyebiliyoruz. Jeffrey Saletnik ve Robin Schuldenfrei’ın dikkatimizi çektiği gibi:

Bauhaus’un kavram olarak inşası, defalarca ve zaman zaman stratejik olarak silinmiş ve yeniden 
yazılmış olan bir palimpseste yakınlık gösteriyor. Bu bakımdan düşünüldüğünde, Bauhaus hem 
değişken kökenleri hem de ardından gelen revizyonları gösteren bir belge olarak görülebilir. Bir-
çok tekerrüründe Bauhaus, rekabet halindeki ulusçulukların ağırlığı, sosyo-politik değişim, moder-
nizm söylemleri ve bunlara verilen tepkilerle beslendi. Bauhaus mirası, sanat yapma, pedagoji, 
üretim ve yazarlıkla ilgili değişen tutumları ortaya koyuyor.3

Bu sebeple, yakın zamanda konu hakkında yapılan çalışmalar, Bauhaus’un kendisini var etmiş kişilikleri 
ve ürünleriyle kendi sosyo-politik ortamında ortaya çıkmış tarihsel bir gerçeklik olduğu kadar, gerek bu 
ortamda gerekse başka bağlamlarda ileri sürülmüş bir dizi söylemden oluşan kurgusal bir yapı olduğunu da 
gözönünde bulundurmaları açısından önem taşıyorlar.

Eğer Hayden White’ın, tarih yazımının hangi kaynaklara ve metodolojilere dayanırsa dayansın ve kendine 
dair bilimsellik söylemi ne şekli alırsa alsın, temelinde bir kurgusallık içerdiği ve dolayısıyla her zaman 
politik bir eylem olduğu kuramından yola çıkacak olursak,4 Bauhaus’a dair kendi zamanında ve sonrasında 
ortaya konulmuş söylemlerin o dönemlerin sosyal, kültürel ve politik anlayış ve ihtiyaçlarına cevap aradık-
ları gerçeğini dikkate almamız kolaylaşacaktır. Yüzüncü yılı sebebiyle yoğunlaşan ve hız kazanan Bauhaus 
çalışmalarının ve etkinliklerinin bu çerçeveden değerlendirilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Bauhaus’un 
çağdaşı olan düşünür Walter Benjamin’in tarihin, tüketilip geride bırakılacak bir olgudan çok, her bağlamın 
kendi söylemleri ve bakış açıları çerçevesinden tekrar tekrar kurgulanacak akışkan, değişken ve dinamik bir 
yapı olduğunu öne sürdüğünü de bu sebeple hatırlatmak istiyorum.5 Dolayısıyla, Bauhaus’un yüzüncü yılı, 
eleştirelliği bir kenara bırakıp basmakalıp söylemleri tekrar eden övgüler ve kutlamalardansa, yeni bakış 
açıları getirebilen, okulun daha önce açıkta bırakılmış, kenara itilmiş boyutlarını ve bu kenara itilmişliğin 
sebeplerini ortaya çıkaran, ve bu süreçte kendi tarihsel bağlamını da değerlendiren çalışmalar ortaya çı-
karabildiği sürece anlam kazanıyor. Başka bir yazımda tartıştığım gibi, “Bauhaus’un teknokratik mirası ve 
bunun alternatifleri, Bauhaus tasarım prensiplerine atfedilen evrensellik kavramı ve bunun getirdiği sorun-
ların küresel çerçeveden tekrar değerlendirilmesi ve Bauhaus’un geri plana itilmiş, saklı kalmış tarihleri,” 
son dönemde yapılan Bauhaus çalışmalarında öne çıkan konuları oluşturuyor.6 Önceki yazımda, Bauhaus 
mirasının zaman içinde neoliberal politikalar ve çokuluslu şirketlerin teknokratik söylem ve imgelemleri ta-
rafından araçsallaştırıldığına ve Imaginist Bauhaus gibi oluşumların aynı mirası alternatif şekilde ele alışla-
rının önemine detaylı bir şekilde dikkat çekmiştim.7 Dijital ortamda tasarım üretiminin orijinallik, otonomi, 
makinenin ve mimarın tasarım sürecindeki rolleri gibi kavramları tekrar gözden geçirmemize sebep olduğu 
günümüzde, Bauhaus tarihinde aynı konularda hep var olmuş gerilimlere günümüz tartışmaları açısından 
taze bir bakışla dönebileceğimizi de Bauhaus hakkındaki teknolojik eksenli tartışmalara eklemek gerekli. 
Bu yazıda ise, Bauhaus’un gizli kalmış tarihlerine ve küresel tarih anlayışı çerçevesinde tekrar değerlendi-
rilebilecek yönlerine daha detaylı bir şekilde eğilmek istiyorum.



3yüzüncü yılında bauhaus

Brandt’in fotoğrafının da ima ettiği gibi Bauhaus’u Bauhaus yapmış olan Ise Gropius, Anni Albers, Brandt, 
Gunta Stözl ve Lucia Moholy gibi kadınlar gerek okul yönetimince gerekse okulun tarih içindeki yeniden 
yorumlanmalarında çok uzun bir süre ikinci plana itildiler veya tamamen kayboldular. Bauhaus’un kendi 
manifesto, iç tüzük ve yayınlarında çoğulculuk ve eşitlik üstüne vurgu yapılırken, bir yandan da Walter 
Gropius öncülüğündeki yönetim kurulunun okuldaki kadın nüfusunu belli bir sayıda tutmak için gizli bir 
kota belirlediği, giriş sınavlarında kadınları daha yüksek standartlara tâbi tuttuğu ve okula girmeyi başaran 
kadınları “kadın atölyesi” adını taktıkları dokuma atölyesine yönlendirdikleri artık belgeleriyle ortaya kon-
muş ve yadsınamayacak bir gerçek.8 Bu konu, sadece kadınların Bauhaus’daki konumlarını ve bu konuma 
rağmen Bauhaus’a kattıklarını değerlendirmemizi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ilk manifestosunda 
sanat ve el sanatlarını birleştirme ilkesine vurgu yapmış okulun bazı el sanatlarını da cinsiyetçi bir söylemle 
kadınsı olarak niteleyip önemsemediği gerçeğini de gözler önüne seriyor. İlk defa Anja Baumhoff’un ortaya 
koyduğu gibi:

Bugün Bauhaus’la ilişkilendirilen demokratik gelenek, müphem bir ustalık ve erkek dehası temelli 
bir sanat anlayışıyla zayıflatıldı. Bu anlayış üç sanat kategorisi arasında ayrım yapmaktaydı: resim 
ve heykel gibi güzel sanatlar (Kunst); seramik ve dokuma gibi sanat-ve-zanaat (Kunstgewerbe); ve 
marangozluk gibi el sanatları veya el işçiliği (Handwerk). Bu kategorilerin kendileri cinsiyetlendi-
rilmiştir: yüksek sanat ve el sanatları erkek alanları iken, sanat-ve-zanaat [arts-and-crafts] oldukça 
düşük statüye sahip bir kadın mesleğidir. İlk Bauhaus tüzükleri - okula giriş prosedürleri gibi - ka-
dınlara yönelik cinsel ayrımcılığı açıkça yasaklarken, fiili Bauhaus politikası tam da bu ayrımcılığı 
yaptı. Bunun nedeni, el işçiliğinin geleneksel olarak Almanya’da erkek bir alan olmasıydı. Kadınlar 
geleneksel el sanatlarının çoğundan ve ayrıca çoğu sanat akademisinden 1920’lerin başlarına ka-
dar dışlandı. Gropius, kadınların zanaatkar olmasını istediğinde, profesyonel zanaatkar olamaya-
caklarını, ancak sadece sanat-ve-zanaat yapabileceklerini biliyordu.9

Bu cinsiyetlendirilmiş kategorilerden oluşan hiyerarşik skalanın en altına itilmiş olsalar da, T’ai Smith’in 
ortaya koyduğu gibi Stölzl ve Albers gibi dokuma atölyesinin yöneticiliğini yapmış kadınların dokuma sa-
natı ve el sanatları üstüne yaptığı önemli teorik ve pratik çalışmalar, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarının 
kendi yapılanmalarını derinden etkileyerek, “Bauhaus’un söylemsel anlamını yeniden dokudular.”10 Aynı-
zamanda, mesela Bauhaus’un fotoğraf üretimi ve teorisine en az László Moholy-Nagy kadar katkı yapan, 
ve Moholy-Nagy’ın sadece kendine atfetmiş olduğu fotogram deneylerini onunla beraber gerçekleştirmiş 
olan Lucia Moholy, ve Bauhaus’un yazışmalarını ve halkla ilişkilerini üstlenip, yönetiminde görev almış Ise 
Gropius gibi figürler, Bauhaus söylemlerinin oluşturulmasına ortak oldular.11 Bu bakımdan içinde bulun-
duğumuz yıl içinde yayımlanmış olan bir dizi kitap, cinsiyet ve cinsellik kavramlarını merkezlerine alarak 
Bauhaus tarihini, kişiliklerini ve söylemlerini tekrar değerlendirmeleri açısından, Bauhaus anlayışımızı sil 
baştan gözden geçirmemizi sağlıyorlar.12 

Bauhaus’un cinsiyete dair saklı kalmış tarihleri, çoğulculuk ve ayrımcılık meseleleri kadar,13 sanat ve el 
sanatları arasındaki gerilimi gündeme getirirken, aynı şekilde ikinci plana itilmiş kültürel ve etnik azın-
lıkların Bauhaus söylemlerinde oynamış olduğu rol ise okula dair bir başka kavram karmaşası ve tezatlığı 
ortaya çıkarıyor. Kalıplaşmış Bauhaus incelemelerinin devamlı ortaya koyduğu “ilerleme” kavramının as-
lında bir taraftan da sömürgeci ve batı merkezli bir tarih anlayışına olanak sağladığı gerçeğini, örneğin, 
Linn Burchert’in aktardığı, Johannes Itten’in sanatın ilerleyişine dair geliştirip ders notlarında dile getirdiği 
teorilerde bulabilmek mümkün: 

4 Şubat 1919 tarihli bir el yazması ders metninde, Itten, Mazdaznan’ın ‘beyaz', Aryan ırkının 
evrimi’ hakkındaki inancına atıfta bulundu. [Itten], Mazdaznan’ın insanın ‘siyah’, ‘kahverengi’, 
ve ‘zeytuni’den ‘beyaz ırk‘a evrimleştiği inancı ve sanatın evrimi arasında bir paralellik kurdu. 
Burada, [Itten] Mazdaznan’ın ‘beyaz ırk’ın tanrı tarafından seçildiği ve diğer avantajların yanı sıra 
mükemmel entelektüel yeteneklerle kutsandığı fikrini yineledi. Itten, bu sebeple, ‘gerçek’ din ve 
‘gerçek’ sanatın sadece Aryan ırkında ortaya çıktığını belirtti.14

Bu notlar, elbette, Itten’in temel tasarım ilkelerini belirlemekteki önemli rolünü veya aynı ilkelerin tasarım 
eğitimini yeniden yapılandırdıkları gerçeğini görmezlikten gelmemize değil, bu ilkelerin ortaya atılma se-
bep ve yakıtını oluşturmuş ‘ilerleme’ ve ‘modernizm’ kavramlarının bir yandan önemi yadsınamaz gelişme-
lere imza atarken, bir yandan da aynı söylemlerle yıktığı, yok ettiği, ‘geri’de kalmış sayarak kolonileştirdiği 
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ve küçümseyerek geri plana ittiği etnik, ırksal ve kültürel gerçekliklerin çok boyutlu bir şekilde incelenmesi 
gerektiğine işaret ediyor. Özellikle ırkçı, yabancı düşmanı, ‘başka’laştırıcı ve göçmen-fobik akım ve söy-
lemlerin ivme kazandığı günümüzde tarih yazımının en büyük sorumluluklarından birinin de bu yok etme-
ye ve geri plana itmeye meyilli söylem ve kavramları tekrar gözden geçirip, katmanlarını olabildiğince ana-
liz etmek olduğunu düşünüyorum.  Bu bakımdan da, Bauhaus tarihini ve mirasını, yüzüncü yılında, gerek 
küresel bir perspektiften tekrar değerlendirip farklı coğrafyalardaki yeniden yapılandırılışlarını inceleyen, 
gerekse okulun üstü kapatılmış etnik ve kültürel azınlık tarihlerini ele alarak tekrar işleyen çalışmaların, 
Bauhaus literatürüne yaptığı tartışılmaz katkının altını çizmek istiyorum.15 

Bütün bunları gözönünde bulundurarak hazırladığımız bu Bauhaus özel sayısında, Bauhaus’un tarihini 
ve özellikle yüzüncü yıl bağlamında mirasını eleştirel bir çerçeveden tekrar değerlendiren ve bu mirası 
Türkiye mimarlık, tasarım, eğitim, kültür ve sanat tarihiyle ilişkilendiren yazılar yer alıyor. Bu kapsamda 
oluşturulan yazılar sanat - tasarım, yenilik - gelenek, beden - mekân, teknoloji - insan, bilim - mistisizm, 
tek yönlü - çok yönlü etkileşimler gibi bir dizi ilişki ve kavramları Bauhaus çerçevesinde baştan ele alıp 
derinlemesine inceliyorlar.

Mimarlık, tasarım ve sanat arasındaki karmaşık ve çok katmanlı ilişkilerin tekrar gündeme oturduğu bu dö-
nemde sanat, el sanatları ve tasarımı aynı çatı altında toplamakla kalmayıp, aynı zamanda en azından teorik 
olarak bu disiplinleri birbirleriyle bağdaştırma amacı gütmüş Bauhaus’un bu ilişkileri ele alış yöntemlerine 
günümüz tartışmalarını göz önünde bulunduran yeni bir bakış açısıyla geri dönmek mümkün.16 Jale Erzen, 
“Bauhaus: Kuram ve Pratik,” başlıklı yazısında “yirminci yüzyılda, yalnızca mimari ve tasarım değil resim, 
heykel, dans ve müzik alanlarındaki yeniliklerin çoğunun arkasında Bauhaus’dan çıkan ustaların etkisini” 
vurguluyor. Özellikle yirminci yüzyıl başında sanat, mimarlık ve tasarım alanlarının kitlesel söylemlerinde 
bas köşeye yerleşen ‘yenilik’ kavramını Bauhaus ekseninde ele alan Erzen, bu kavramın yankılarını özel-
likle Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Weimar kentinin sosyal, kültürel ve politik bağlamında inceliyor. 

Bauhaus’un basta gelen gündem maddelerinden birini oluşturan mimarlık ve sanat, beden ve mekân arasın-
daki yoğun ilişkiler ağını Oskar Schlemmer’in sahne sanatlarına yaklaşımı açısından inceleyen “Bir Söküm 
Denemesi: Oskar Schlemmer ve Triadic Ballett / Triadisches Ballett” isimli yazılarında, Başak Uçar, Ufuk 
Uğurlar ve Gökçe Naz Soysal, Schlemmer’in bedeni soyutlayıp geometrik düzlemin aktif bir parçası haline 
getiren yaklaşımının, beden ve mekân ilişkilerini ele alan alışılagelmiş söylemleri nasıl tekrar düzenlediğini 
inceliyorlar. TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans seviyesinde ‘Mediascapes: Dijital Tasarımda 
İletişim Modelleri’ seçmeli dersi kapsamında Schlemmer’in Triadisches Ballet’sinin dijital ortamda harita-
lanmasıyla ortaya çıkan verileri tekrar biraraya getirerek sunan Uçar, Uğurlar ve Soysal, çağdaş teknolo-
jiler ve zaten teknolojiyi en azından söylemsel ve teorik bağlamlarda ön plana çıkarmaya uğraşmış olan 
Bauhaus’un sanat üretimleri arasında yeni bir diyalog kurulmasını sağlıyorlar.

Bauhaus’un teknoloji ve bilime verdiği önem ve bu vurgunun modern eğitim sistemine yansımaları ge-
nelde okula dair standart tarihlerde Walter Gropius ekseninde değerlendirilmiş olmasına rağmen, Emel 
Aközer, “Vorkurs ve Modern Eğitim: Bauhaus’un Aydınlık Yüzü” başlıklı yazısında bazı tarihçilerin çeşitli 
sebeplerle mistisizm yönünü ön plana çıkarmış oldukları Johannes Itten’in bilimselliği temeline oturtmuş 
olan modern pedagojinin kurulumundaki oynadığı temel rolün altını çiziyor. Itten’in kurucusu ve ilk öğ-
retmeni olduğu Vorkurs’un temel prensiplerini gözardı etmemenin modern mimarlık eğitimini bütün yön-
leriyle anlayabilmek için gerekliliğine işaret eden Aközer, “Bauhaus’un eğitim alanındaki mirasının doğru 
değerlendirilip ileriye taşınabilmesinde[ki] kritik önemi”ne dikkat çektiği “Vorkurs deneyi(mi)nin modern 
eğitimin tarihindeki yerini ve bu deney(im)in amaçlarının tanımlanmasında yol gösteren ilkeleri” detaylı 
bir şekilde analiz ediyor. 

Bauhaus’un modern pedagojinin oluşturulmasındaki bu önemli rolünü tekrar değerlendiren “Bauhaus’u 
Hazırlamak / Bauhaus’a Hazır Olmak,” isimli yazısında ise Derya Yorgancıoğlu, bu etkinin tek yönlü bir şe-
kilde gelişen bir süreç değil, döngüsel ve çok yönlü bir gidişat olduğunu önemle vurguluyor. Edward Said’in 
fikirlerin yolculuğu ve bu yolculuklarda dönüşüme uğrayan etkilerini daha iyi incelemek için gereken kat-
mansal analiz yöntemlerine dair ortaya koyduğu kuramlardan yola çıkan Yorgancıoğlu, hem Bauhaus’un 
uzun soluklu etkisinin bazı tarihsel katmanlarının bir arkeolojisini sunuyor, hem de “Bauhaus’u hazırlayan 
ve Bauhaus’a hazır olmayı sağlayan koşulların özündeki değişim eğilimi ve amacı”nı kavramamızın bu 
döngüsel etkileşmeyi daha iyi anlamamızı sağlayacağını savunuyor. 



5yüzüncü yılında bauhaus

2018 -19’da önce İstanbul Salt Galata’da, sonra da Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
seyre açılan etkileyici İdealist Mektep, Üretken Atölye: 1932’den 1973’e Gazi Resim-İş sergisinin de yakın 
zamanda gündeme getirdiği, bu okulun (ve okulu bünyesine alan Gazi Eğitim’in) sanat ve iş kavramlarını 
ilişkilendirerek Türkiye’deki modern sanat ve el sanatları eğitimini temelden şekillendiren eğitim anlayışı, 
Hasan Pekmezci’nin “Yeni Bir İnsan, Yeni bir Toplum Tasarımı: Bauhaus ve Gazi Eğitim,” başlıklı yazısının 
konusunu oluşturuyor. Osmanlı’nın son zamanlarından başlayarak Türkiye’nin çetrefilli modernleşme ve 
ulus inşası süreçlerine uzanan bir dönemde sanat ve el sanatları eğitiminin yeniden yapılandırılışını Bau-
haus okulunun eğitim politikalarıyla ilişkilendiren Pekmezci, “1930'larda Almanya'ya, Avusturya'ya Gazi 
Eğitim'in kadrosu olarak eğitime gönderilenlerin tümünün Bauhaus anlayışında eğitimci olmaları”na dikkat 
çekiyor.

“20. Yüzyıl Sanat ve Tasarım Eğitiminde Bauhaus’un Önemi”, isimli yazısında, Namık Kemal Sarıkavak ise, 
Bauhaus’un sanat, mimarlık ve grafik tasarım ilkelerinin yirminci yüzyılda ortaya çıkmış olan çeşitli grafik 
tasarım anlayış ve yaklaşımlarında oynadığı rolü inceliyor. “1980’lerin ikinci yarısından itibaren bilgisa-
yarlaşan bir ortamda, hele internet ve yeni medyanın günümüzde gündelik yaşamı ele geçirdiği 3. Milen-
yumda Bauhaus modeli”nin yeniden tartışmaya açılması gerektiğini savunan Sarıkavak, Bauhaus söylem 
ve ilkelerinden yola çıkarak, içinde bulunduğumuz yüzyılda grafik tasarım yaklaşımları ve eğitiminin ele 
alınışına dair bir dizi öneride bulunuyor.

Tasviri bu yazıyı açan Brandt görseline geri dönecek olursak, iç içe geçen cephe, beden ve nesne yansı-
malarının yüzeyinde birleştiği bu fotoğrafın başlığının aslında başka bir hikâye daha anlattığını görürüz. 
Türkçeye Dessau’da Bauhaus Kapıları arasında Yansımalar olarak çevirdiğim fotoğraf başlığındaki Spie-
gelungen sözcüğü, tıpkı İngilizcedeki karşılığı olan reflections gibi, sadece ‘yansımalar’ değil aynı zamanda 
‘düşünceler’ anlamına da gelir. Bauhaus fotoğraflarında sıkça kullanılan imgeleri oluşturan metalik yüzey-
leri, aynaları ve iki aynanın arasında kalanların sonsuzluğa uzanan yansımalarını hatırlatır şekilde, Brandt 
fotoğrafındaki nesneler ve bedenler de saydam cephelerin hem onları hem de birbirlerini yansıtmasıyla 
çoğalır. Ancak cam yüzeyler, aynadan farklı olarak, nesne ve bedenleri her yansıtıp yeniden ortaya ko-
yuşlarında tekrar tekrar değişime uğrattığı sürece; Bauhaus’un kapıları arasındaki düşünceler orada kapalı 
kalmaz, dönüşüme uğrayarak başka yüzeylerde yansımaya devam ederler. 

Görsel 1: Marianne Brandt, Dessau’da Bauhaus Kapıları arasında Yansımalar (Spiegelungen zwischen Bauhaus-Türen in Dessau), 1926-28.  
Kaynak: kultur-online.net
Görsel 2: Erich Consemüller, Bauhaus Sahnesi (Bauhaus-Szene), 1926. Kaynak: welt.de
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DİPNOTLAR

1  Bu yaygınlaşmada, Gropius’un Harvard 
Tasarım Okulu'ndaki çalışmaları kadar, New 
York’taki Museum of Modern Art’ta 1938-39 yıl-
larında gerçekleştirilen Bauhaus, 1919-28 sergisi-
nin de payı büyük olmuştur. Bkz. Herbert Bayer, 
Walter Gropius ve Ise Gropius, der., Bauhaus, 
1919-28, New York: The Museum of Modern Art, 
1938. Gropius’un Bauhaus’a dair yaygınlaştırdığı 
söylemlerinin zaman içinde gösterdiği seyre dair 
yapılmış detaylı bir çalışma için ayrıca bkz. Karen 
Koehler, “The Bauhaus Manifesto Postwar to 
Postwar: From the Street to the Wall to the Radio 
to the Memoir,” Bauhaus Construct: Fashioning 
Identity, Discourse and Modernism, der., Jeffrey 
Saletnik ve Robin Schuldenfrei (Londra ve New 
York: Routledge, 2009), 13-36. 
2  Éva Forgács, The Bauhaus Idea and Bauhaus 
Politics, çev., John Bátki (Budapeşte, Londra ve 
New York: Central European University Press, 
1995).
3  Yazı içindeki alıntıların Türkçe çevirileri ya-
zara aittir. Jeffrey Saletnik ve Robin Schuldenfrei, 
“Introduction,” Bauhaus Construct: Fashioning 
Identity, Discourse and Modernism, der., Jeffrey 
Saletnik ve Robin Schuldenfrei (Londra ve New 
York: Routledge, 2009), 2. Orijinal metin: “The 
construction of the Bauhaus as concept is akin to 
a palimpsest, having been repeatedly and at times 
strategically erased and rewritten. On these terms, 
the Bauhaus can be viewed as a document that 
reveals both shifting origins and subsequent revi-
sions. In its many iterations, the Bauhaus has been 
beset by the weight of competing nationalisms, 
socio-political change, discourses of modernism, 
and ensuing reactions to them. Its legacy reveals 
changing attitudes about art-making, pedagogy, 
production, and authorship.”
4   Hayden White, “The Politics of Historical 
Interpretation: Discipline and De-Sublimation,” 
Critical Inquiry 9, no. 1 (1982): 113-37; “The 
Narrativization of Real Events,” Critical Inquiry 7, 
no. 4 (1981): 793-8; Metahistory: The Historical 
Imagination in Nineteenth Century Europe 
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 
1975); ve “Historicism, History, and the Figurative 
Imagination,” History and Theory 14, no. 4 
(1975): 48-67.
5  Walter Benjamin [1940], “Theses on the 
Philosophy of History,” Illuminations: Essays 

and Reflections, çev., Harry Zohn (New York: 
Schocken Books, 2007), 253-64. Elbette, 
haklarındaki klasik anlayışlardan yola çıkacak 
olursak Benjamin’in sürrealizm akımına yakınlığı 
sebebiyle Bauhaus’un antitezini oluşturduğu 
söylenecektir. Ancak, gerek Benjamin’in teknolo-
jinin demokratik potansiyelinin altını çizişi, ger-
ekse Bauhaus’un fotoğraf, fotomontaj ve kolaj 
teknikleriyle kurduğu sürrealizme yakınlaşan 
ilişkiler, Benjamin ve Bauhaus arasında olduğu 
düşünülen uçurumu tekrar gözden geçirmemiz 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Çeşitli Bauhaus 
kişiliklerinin fotoğraf çalışmalarının bu sürreal 
içerikleri için, bkz. Karen Koehler, “Bauhaus 
Double Portraits,” Bauhaus Bodies: Gender, 
Sexuality, and Body Culture in Modernism’s 
Legendary Art School, der., Elizabeth Otto ve 
Patrick Rössler (New York ve Londra: Bloomsbury 
Visual Arts, 2019), 265-86 ve Elizabeth Otto, 
“Designing Men: New Visions of Masculinity 
in the Photomontages of Herbert Bayer, Marcel 
Breuer, and László Moholy-Nagy,” Bauhaus 
Construct: Fashioning Identity, Discourse and 
Modernism, der., Jeffrey Saletnik ve Robin 
Schuldenfrei (Londra ve New York: Routledge, 
2009), 183-204.
6  Ekin Pınar, “Bauhaus’un 100. Yıl 
Etkinliklerine Küresel ve Azınlıkçı Çerçevelerden 
Bir Bakış,” Mimarlık 407 (Mayıs-Haziran 2019): 
22-4.
7  A.g.e. Orijinal Imaginist Bauhaus manifes-
tosu için bkz. Asger Jorn [1957], “Notes on the 
Formation of an Imaginist Bauhaus,” Situationist 
International Anthology, revised and expanded 
edition, der. ve çev., Ken Knabb (Berkeley: Bureau 
of Public Secrets, 2006), 23-4. Jorn’un Bauhaus 
mirasını özgün yorumlayışı için bkz. Nicola 
Pezolet, “Bauhaus Ideas: Jorn, Max Bill, and 
Reconstruction Culture,” October 141 (Summer 
2012): 86-110. 
8  Anja Baumhoff, The Gendered World 
of the Bauhaus: The Politics of Power at the 
Weimar Republic’s Premier Art Institute, 1919-
32 (Frankfurt, Berlin, Bern: Peter Lang Publishing 
Inc., 2001), 58–9, 76–8; Sigrid Wortmann 
Weltge, Bauhaus Textiles: Women Artists and 
the Weaving Workshop (London: Thames and 
Hudson, 1993), 41–2.
9  Baumhoff, The Gendered World of the 
Bauhaus, 19. Orijinal metin: “In fact the demo-
cratic tradition which is associated today with 
the Bauhaus was undermined by an ambiguous 
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conception of craftsmanship and by a conception 
of art based on male genius, which differentiated 
between three categories of art: fine art (Kunst), 
such as painting and sculpture; arts-and-crafts 
(Kunstgewerbe), like pottery and weaving; and 
handicraft or craftsmanship (Handwerk), such as 
carpentry. These categories were themselves gen-
dered: high art and handicraft were male domains, 
but arts-and-crafts was a female occupation, with 
comparatively low status. While the first Bauhaus 
statutes, such as its admissions policies, explicitly 
prohibited sexual discrimination against women, 
the de facto Bauhaus policy did just that. this was 
due to the fact that craftsmanship was tradition-
ally a male sphere in Germany. Women were 
excluded from most of the old handicrafts, and 
also from most of the art academies until the early 
1920s. When Gropius wanted women to become 
craftsmen he knew that they could hardly be pro-
fessional handicraftsmen but that they could only 
do arts and crafts.” 
10   T’ai Smith, Bauhaus Weaving Theory: From 
Feminine Craft to Mode of Design (Minneapolis 
ve Londra: University of Minnesota Press, 2014), 
ixx. Albers ve Stözl’ün önemli teorik çalışmaları 
için, bkz. Anni Albers, Anni Albers: On Weaving 
(Middletown: Wesleyan University Press, 1965); 
[1959] Anni Albers: On Designing (Middletown: 
Wesleyan University Press, 1971); ve Gunta Stölzl 
[1926], “Weaving at the Bauhaus,” Gunta Stölzl: 
Bauhaus Master, der., Monika Stadler and Yael 
Aloni (New York: Museum of Modern Art, 2009), 
85–7. 
11  Lucia Moholy hakkında bkz. Robin 
Schuldenfrei, “Images in Exile: Lucia 
Moholy’s Bauhaus Negatives and the Construction 
of the Bauhaus Legacy,” History of Photography 
37, no. 2 (2013): 182-203; Sandra Neugärtner, 
“Utopias of a New Society: Lucia Moholy, 
László Moholy-Nagy, and the Loheland and 
Schwarzerden Women’s Communes,” Bauhaus 
Bodies, 73-100. Ise Gropius hakkında bkz. Ulrike 
Müller (Ingrid Radewaldt and Sandra Kemker ile), 
Bauhaus Women: Art, Handicraft, Design (Paris: 
Flammarion; London: Thames & Hudson, 2009), 
140; Saletnik ve Schuldenfrei, “Introduction,” 
Bauhaus Construct, 1-9; Mercedes Valdivieso, 
“Ise Gropius: ‘Everyone Here Calls Me Frau 
Bauhaus’,” Bauhaus Bodies, 169-93.
12  Mesela, bkz. Elizabeth Otto, Haunted 
Bauhaus: Occult Spirituality, Gender Fluidity, 
Queer Identities, and Radical Politics (Cambridge 
ve Londra: The MIT Press, 2019); Laura 

Forlano, Molly Wright Steenson ve Mike Ananny, 
der., Bauhaus Futures (Cambridge ve Londra: 
The MIT Press, 2019); Elizabeth Otto ve Patrick 
Rössler, Bauhaus Women: A Global Perspective, 
New York: Bloomsbury/Herbert Press, 2019; ve 
Otto ve Rössler, der., Bauhaus Bodies.
13   Bauhaus tarihlerinin uzun bir süre boyun-
ca demokrasiyle direk ilişkilendirdiği okulun 
aslında çok daha karmaşık bir politik geçmişe 
sahip olduğunu irdeleyen bir çalışma için bkz. 
Kathleen James-Chakraborty, “Beyond Cold 
War Interpretations: Shaping a New Bauhaus 
Heritage,” New German Critique 116 (2012): 
11-24.
14  Linn Burchert, “The Spiritual Enhancement 
of the Body: Johannes Itten, Gertrud Grunow, 
and Mazdaznan at the Early Bauhaus,” Bauhaus 
Bodies, 61. Orijinal metin: “In a lecture man-
nuscript dated February 4 1919, Itten referen-
ced Mazdaznan’s belief in an ‘evolution of the  
white, Aryan race.’ He drew a parallel between 
the evolution of man according to Mazdaznan, 
from ‘black,’ ‘brown,’ and ‘olive-green’ to the 
‘white race,’ and the evolution of art. Here, 
he reiterated the Mazdaznanian idea that the  
‘white race’ was chosen by god and blessed with 
perfected intellectual capabilities, among other 
advantages. Thus, Itten stated, ‘true’ religion and 
‘true’ art came about only in the Aryan race.” 
Orijinal kaynak için: Itten Archive Zurich, sözü 
geçen ders notlarının basılmış bir kopyası için, 
bkz. Christoph Wagner, “Johannes Itten und die 
Esoterik,” Esoterik am Bauhaus: Eine Revision der 
Moderne, der., Christoph Wagner (Regensburg: 
Schnell & Steiner, 2009), 138-42. 
15   Bauhaus tarihini ve mirasını küresel çerçe-
veden değerlendiren bir dizi yazı için bkz. Marion 
von Osten ve Grant Watson, der., Bauhaus 
Imaginista (Londra: Thames and Hudson, 
2019). Kültürel azınlıklar perspektifinden yeni-
den ele alan birkaç çalışma için bkz. Elizabeth 
Chin, “Bauhaus and the People without Design 
History,” Bauhaus Futures, 85-94; V. Mitch 
McEwen, “Negro I Bauhaus: Design and Politics 
of Experimental Life,” Bauhaus Futures, 95-106.
16  Sanat ve mimarlık ilişkisi üzerine son dö-
nemde yapılmış önemli çalışmalar için bkz. Jane 
Rendell, Art and Architecture: A Place Between 
(Londra ve New York: I. B. Tauris, 2006); Hal 
Foster, The Art-Architecture Complex (Londra 
ve New York: Verso, 2011); Isabelle Loring 
Wallace ve Nora Wendl, der., Contemporary 



8 yüzüncü yılında bauhaus  

Art about Architecture: A Strange Utility (Surrey 
and Burlington: Ashgate, 2013); Giuliana Bruno, 
Surface: Matters of Aesthetics, Materiality, and 
Media (Chicago  ve Londra: The University 
of Chicago Press, 2014). Bu ilişkiyi Bauhaus 
kapsamında değerlendiren bazı yazılar için 
bkz. Laura Muir, “Lyonel Feininger’s Bauhaus 
Photographs,” Bauhaus Construct, 125-41; Paul 
Paret, “Picturing Sculpture: Object, Image and 
Archive,” Bauhaus Construct, 163-80; T’ai Smith, 
“Toward a Modernist Theory of Weaving: The 
Use of Textiles in Architectural Space,” Bauhaus 
Weaving Theory, 41-78; Morgan Ridler, “Dörte 
Helm, Margaret Leiteritz, and Lou Scheper-
Berkenkamp: Rare Women of the Bauhaus Wall-
Painting Workshop,” Bauhaus Bodies, 195-216.
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Yüzyıldır üstüne yazılmış eserlerin büyük bir çoğunluğu kendisini endüstriyel üretim, ilerleme, 
mekanikleşme, verimlilik ve çoğaltılabilirlik gibi bazı basit anahtar kelimelere indirgemiş olsa da, 
gerek Bauhaus okulu gerekse okulun tarih içindeki yorumlanışları görünüşte birbirine tamamen 
zıt bir dizi kavramı bir arada barındırır. Özellikle son on sene içinde Bauhaus üstüne yapılan 
çalışmalarda nihayet kalıplaşmış söylemlerden uzaklaşıp okulun tarihini ve mirasını bütün çok 
yönlülüğüyle inceleyen çalışmaların yoğunluk kazandığını vurgulayan bu yazı, aynı çalışmaların 
Bauhaus’un, kendisini var etmiş kişilikleri ve ürünleriyle kendi sosyo-politik ortamında ortaya 
çıkmış tarihsel bir gerçeklik olduğu kadar, gerek bu ortamda gerekse başka bağlamlarda ileri 
sürülmüş bir dizi söylemden oluşan kurgusal bir yapı olduğunu gözönünde bulundurmaları 
açısından önem taşıdıklarını savunur. Hayden White’ın, tarih yazımının hangi kaynaklara 
ve metodolojilere dayanırsa dayansın ve kendine dair bilimsellik söylemi ne şekli alırsa alsın, 
temelinde bir kurgusallık içerdiği ve dolayısıyla her zaman politik bir eylem olduğu kuramından 
yola çıkarak, Bauhaus’a dair kendi zamanında ve sonrasında ortaya konulmuş söylemlerin o 
dönemlerin sosyal, kültürel ve politik anlayış ve ihtiyaçlarına cevap aradıklarının altını çizer. Bu 
sebeple, yazar, yüzüncü yılı sebebiyle yoğunlaşan ve hız kazanan Bauhaus çalışmalarının ve 
etkinliklerinin bu çerçeveden değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret eder. Bu bakımdan Bauhaus 
tarihini ve mirasını, yüzüncü yılında, gerek küresel bir perspektiften tekrar değerlendiren, gerekse 
üstü kapatılmış cinsiyet, etnik ve kültürel azınlık tarihlerini ele alan, ve/veya teknoloji, sanat, 
el sanatları, mekan, beden, endüstriyel çoğaltılabilirlik, orijinallik, mekanikleşme, anonimlik ve 
kimlik gibi kavramların oluşturduğu Bauhaus katmanlarını ve bu katmanlar arasındaki ilişkileri 
bütün çok yönlülüğüyle tekrar işleyen çalışmaların, Bauhaus literatürüne yaptığı katkıları vurgular.

Anahtar sözcükler: Bauhaus’un 100. yılı, yakın dönem eleştirel yaklaşımlar, kurgu, söylemsellik, 
tarih yazımı.
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Yüzüncü Yılında Bauhaus: Kurgular / Söylemler / 
Tarihsellik
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Ekin Pınar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü ve Mimarlık Tarihi programlarında lisans 
(B.Arch) ve lisansüstü (M.A.) eğitimini tamamladıktan sonra, ikinci mastır (M.A.) ve doktorasını 
(Ph.D.) ABD’de Pennsylvania Üniversitesi’nin Sanat Tarihi bölümünde modern ve çağdaş sanat 
ve sinema tarihi üzerine tamamladı. Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde, aynı 
üniversitenin Sinema Araştırmaları programında, Franklin and Marshall Üniversitesi Tiyatro, Dans 
ve Film bölümünde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde temel tasarım, sinema 
ve mekân ilişkisi, çağdaş sanat, animasyon ve sinema tarih ve teorisi üzerine çeşitli dersler verdi. 
Aynı zamanda Philadelphia Sanat Müzesi, Philadelphia Çağdaş Sanat Enstitüsü ve Penn Beşerî 
Bilimler Forumu’nda küratöryel ve araştırma odaklı çeşitli görevler aldı. İlgilendiği araştırma 
konuları içinde modern ve çağdaş sanat ve mimarlık tarihi; sanat ve mekân ilişkileri; sinema 
araştırmaları; hareketli görsellerin sergilenme biçimleri ve alanları; animasyon tarih ve teorisi; 
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Even though the vast majority of works written through an entire century have reduced the un-
derstanding of the Bauhaus to some simple keywords, such as industrial production, progress, 
mechanization, productivity and reproducibility, the Bauhaus school and its historical interpreta-
tions comprise a vast set of seemingly opposite concepts. Within this past decade, the studies on 
the subject have finally steered clear from stereotypical discourses and examined the history and 
heritage of the school with all its versatility. With this in mind, this article argues that the recent 
studies on Bauhaus are significant in terms of their reconsideration of the school first and foremost 
as a fictive structure consisting of a series of discourses put forward not only in its own environ-
ment but also in its reiterations in other contexts. Taking heed of Hayden White’s theory that histo-
riography ultimately dwells on a fictional structure and, therefore, always implies a political action 
regardless of its sources and methodologies as well as the scientific discourses it advances, the 
article underlines that the studies on Bauhaus have always sought responses to the social, cultural 
and political formations and needs of their own periods. The author, therefore, points out the ne-
cessity of evaluating the increasing number of Bauhaus studies and activities at its centennial with 
such a conceptualization of history writing in mind. She underlines the import of the contributions 
to the Bauhaus scholarship both by studies that re-evaluate the Bauhaus history and legacy from 
a global perspective and address the hidden and overlooked minor histories of gender, ethnicity, 
and race as well as by those that analyze the multiple layers of Bauhaus history and ideas and the 
relationships among these layers consisting of concepts such as technology, arts, crafts, space, 
body, industrial reproducibility, originality, mechanization, anonymity, and identity.

Keywords: Bauhaus centennial, recent critical approaches, fiction, discursivity, historiography.

Bauhaus Centennial: Fictions / Discourses /  
Historicity
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Yirminci yüzyıl, endüstrileşmenin, kentleşmenin, 
göçlerin ve yeni icatların sağladığı ivme ve güven-
le geçmişi inkâr ederek, her alanda statükoya kar-
şı gelerek, sanatın politik bir güç olarak dünyayı 
değiştireceğine duyulan inanç ile başladı. Kuşku-
suz, doğal olarak ne denli ileriye hareket edilmişse 
o denli eskiyi korumak isteyenler olmuştur. Bu da 
yirminci yüzyıl başının hem politik hem kültürel 
olarak çarpıcı karşıtlıklardan oluştuğu anlamına 
geliyor. Değişimlerin doğal etkisi olarak eğitim 
sistemleri gözden geçirilmiş, birçok yerde yeni 
eğitim yöntemleri ortaya çıkmıştır. Yeni endüstriler 
üretimde gereken yeni işleyiş ve kullanım bilgileri 
kadar, yeni dünyayı anlamaya yarayacak yeni 
düşünce tavırlarına da ihtiyaç duyuyordu. Öte 
yanda, yeni üretimler, yeni mimari, yeni kentler ve 
yeni eğitim sistemleri yanında bir de bütün bunlara 
ivme veren yeni, kalıba sığmayan kişilikler çağıdır 
yirminci yüzyıl başı. Birçok üretimi ve eğitim 
yöntemini rasyonel olarak anlatmak mümkün olsa 
da, yirminci yüzyılın modern karakterini oluşturan 
dâhileri rasyonel bir şekilde anlatmak kolay olma-
yacak.  Her alanda bu yeni kişiliklere rastlamak 
olası.  Sanki zamanın değişimi yeni kişiliklerin 
doğuşuna da neden olmuştur. Bu yaratıcı kişilerin 
birçoğu 1919’da Weimar’da açılan Bauhaus oku-
lunun kadrosunu oluşturdular. Wassily Kandinsky, 
Paul Klee, Mies van de Rohe, Marcel Breuer ve 

daha niceleri, modern tasarım, sanat ve mimariyi 
yeni dünyaya yayan öncüler oldular.

Bauhaus öncü ve avant-garde tavırların neden ol-
duğu yeni bir eğitim, düşünme ve üretme olayıdır 
ve yeniliklerin gündeme getirdiği yapı ve mimarlık, 
klasik ve yerel kültür, avant-garde ve gelenekçilik 
zıtlaşmalarının çözüldüğü yeni bir eğitim yapısı-
dır. Bauhaus Avrupa’da avant-garde’ın gelişmesin-
de büyük bir rol oynadı. Bauhaus Alman Moder-
nist hareketinin ideolojik temelini oluşturmakla 
kalmamış aynı zamanda yeni yüzyılın ilk yarısında 
Alman mimarlık kültürünün öncüleri ile yakından 
ilişkili bir kurum olmuştur. Bunlar Bauhaus’un yal-
nız Almanya’da değil, giderek gelişen uluslararası 
modern kültür içinde önemli bir yer tutmasının ne-
denleridir. Aynı yıllarda Rusya’da benzer ilkeler-
le açılan ve birçok önemli sanatçı yetiştiren okul 
VKhUTEMAS ise aynı uluslararası etkiye sahip 
olamamıştır. Bauhaus’un kurucusu mimar Walter 
Gropius eğitim alanında getirdiği yeniliklerle bir 
eğitim dehası olarak değerlendirilebilir. 

Ondokuzuncu yüzyıldan başlayarak endüstrileş-
menin yaşamın her alanında hissedilen etkilerinden 
dolayı her yerde eğitim reformlarına gerek du-
yulmuştur. Bu reformlar yirminci yüzyıl başında 
Bauhaus okulunda çarpıcı bir yöntemle karşımı-

BAUHAUS: KURAM ve PRATİK
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za çıkmış ama Bauhaus’un kapanışı ile dünyaya 
dağılan birçok mimar ve sanatçı ile birlikte yeni 
dünyanın birçok eğitim kurumunda yeniliklerin 
yayılmasını sağlamıştır.  Bauhaus özellikle yapı ve 
tasarım konusunda atılımlar yapmakla kalmamış 
okul ürünlerinin tasarım pazarında tanınmasını da 
sağlamıştır.  

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarında Fransa’da burju-
va kesiminde sanatın bir meta değeri kazanması 
ile Beaux-Arts (güzel sanatlar) eğitimi geliştirilmiş, 
bununla birlikte müzeler ve sanat okulları belirli 
bir kültürel değer üretiminde önemli rol üstlen-
mişlerdir.  Fransa’da Üçüncü Napolyon’un temsil 
ettiği krallık rejiminin koruduğu bu kurumlaşma-
ya karşın, İzlenimcilik akımı ile gördüğümüz gibi, 
akademiye karşı avant-garde sanatsal tavırlar belir-
meye başlamış, bunlar aynı zamanda gelişen de-
mokratik ayaklanmalarla paralel politik hareketler 
olarak yayılmışlardır. İngiltere’de endüstrileşme ile 
gelişen yeni tavırların başında William Morris’in 
kendine özgü, ortaçağ estetiğini örnek alan yakla-
şımını ve tasarım yöntemlerini görürüz. İngiltere, 
Avrupa ülkeleri içinde, kolonilerinden ve de teda-
rik edebildiği ham maddelerinden dolayı en ileri 
endüstrileşmiş ülke olarak mimari ve tasarım ala-
nında yeniliklere gerek duymuş ve yeni tasarım-
larla endüstrileşmeye ilk ayak uyduran ülke olarak 
belirmiştir.  İngiltere’yi örnek alarak yeni mimari ve 
tasarım yöntemleri geliştiren Almanya’da 1907’de 
endüstriyel tasarımda yenilikçi bir tavır geliştiren 
Deutscher Werkbund (Alman İş Birliği) büyük bir 
ivme ile başlamış, bünyesinde Bruno Taut, Peter 
Behrens gibi önemli mimarları barındırmıştı. Bi-
rinci Dünya Savaşı ertesi, endüstrinin ekonomi ve 
teknoloji ile güçlenmesi pazar ekonomisine uygun 
bir üretim sisteminin gerçekleşmesinde rol oyna-
mıştır.  Böylece 1919’da kurulan Bauhaus ekolü il-
kelerini temel alan tasarım eğitiminin giderek tüm 
dünyada benimsenmesine toplu üretim sisteminin 
de yerleşmesi neden olmuştur. Bugün, araba sek-
töründen tekstile kadar olduğu gibi, güzel sanat-
larda bile çoğunlukla, endüstri ve pazar ilişkilerine 
bağımlı bir ‘tasarım’ anlayışı egemendir. 

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarından beri birçok en-
telektüelin hissettiği bir rahatsızlığa cevap arayışı, 
1919’da Gropius’un Weimar’daki iki sanat okulunu 
birleştirerek idaresini ele alması ile kurulan Staat- 
liches Bauhaus in Weimar’ın (Weimar’da Devlet 
Bauhaus’un) başarısında rol oynayan önemli fak-
tör idi.  Zira Karl Marx’ın Kapital kitabında ortaya 
koyduğu gibi, makine üretimi, yani endüstri, insanı 
kendi ürününe yabancılaştırmıştı. Toplu üretimin 
toplum için ve insani değerleri kotararak tasarlan-

ması gerekiyordu. Bu çizgide karşımıza çıkan ilk 
çabalar William Morris’in Arts and Crafts (Sanat 
ve Zanaat) hareketi ve 1907’de İngiliz toplu ko-
nut projelerinden esinlenerek kurulan Deutscher 
Werkbund’un geliştirdiği endüstriyel tasarım an-
layışıdır.1 Ancak, 1919’da kurulan Bauhaus okulu 
ile toplu üretimi halk için ama çağdaş estetik an-
layışıyla bağdaştırarak gerçekleştirmek, öncelikle 
sanatçı ve tasarımcı yetiştirmek ve sonuçta mimari 
eğitimi ve dolayısıyla sağlıklı bir yapısal çevreyi 
amaçlamak, her şeyden önce eğitimle gerçekleşe-
bilecek bir ideal oluyordu. 

Bauhaus’un çeyrek asırlık tarihinin çoğu 
Almanya’nın en önemli yenilikçi düşüncelerinin 
filizlendiği iki kentte geçer. Gerek Weimar ge-
rek Dessau ve sonradan, kısa bir süre için de olsa 
Berlin, yeni fikirler ve sosyal gelişmeler açısından 
Almanya’nın önemli kentleri idi. Birinci Dünya 
savaşının sonundan, 1918’den Nazilerin hükü-
meti ele geçirdikleri 1933 yılına kadar, Weimar 
Almanya’nın idaresini yüklendiği cumhuriyetin 
merkezi idi. Weimar ünlü yazar Johann Wolfgang 
von Goethe’nin ve Friedrich Schiller’in yaşadığı 
kent olma yanında, zamanında Johann Sebastian 
Bach’ı barındırmış, Alman sosyalist partisinin ana-
yasası buraya bağlı Gotha’da yazılmış, Protestan 
hareketin öncüsü Martin Luther uzun yıllar burada 
yaşamıştı.2

Weimar Cumhuriyeti Almanya’nın tarihsel bütün-
lüğünü sağlamış olan Kaiser (kraliyet idaresi) ile 
Üçüncü Reich olarak bilinen ve Almanya’yı birçok 
açıdan bölmüş olan Nazi rejiminin arasında geçici 
bir dönemi ifade eder. Almanya’nın 1918’de Birin-
ci Dünya Savaşı sonunda feci yenilgisi ve Versay 
Anlaşması tarafından yükletilen borçlar bir yandan 
milliyetçi akımları canlandırırken bir yandan, yüz-
yıl başında filizlenen yenilikçi, devrimci ve solcu fi-
kirlerin güç kazanmasına neden olmuştu. Bauhaus 
ile aynı yılları paylaşan Weimar Cumhuriyeti süre-
since Weimar’da yayınlanan birçok dergi ve gazete 
solcu fikirleri aşılamaya çalışmış, kadınların cinsel 
hakları, kendi bedenlerine egemen oldukları savu-
nulmuş, Berlin’de çıplaklar kampı açılmış, sosyal 
sınıf farklarına karşı çıkılmış ve daha nice, ancak 
bugün açıkça savunulan fikirler yaygınlaşmıştı.  
 
Bu dönem yazarları arasında Walter Benjamin, 
Bertoldt Brecht, Theodor W. Adorno, Siegfried 
Kracauer ve daha nicelerini görüyoruz. Bu döne-
min bütün yenilikçi mimar ve tasarımcıları güncel 
konular üzerine fikir yürütmüşlerdir. Dönemin 
dergilerinde yayınlanan yazıların, Bauhaus’da or-
taya konulan yenilikçi tasarım ürünleri kadar etkili 
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üyeleri, erkek ve çocuklar, yatak-
ların yapılmasına, mutfak tezgahı-
nın temizlemesine, gerekli işlere 
katılacaklar...Bu değişimler ika-
mette sürekli bir düzen yaratacak-
tır, giriş holünün gereksiz forma-
litesi ortadan kalkacak—zira kim-
se habersiz misafirler tarafından 
mahcup edilmeyecek. (…) Eski 
günlerin yanlışlarını tekrar etmek 
yerine yeni ikamet alışkanlıkları 
geliştirilmeli ki aile yaşamı hiçbir 
gerginlik ve rahatsızlık olmadan 
devam etsin.5

Görülüyor ki mimarlar ve tasarımcılar mimari üze-
rinde konuşurken gündelik yaşamın döneme göre 
değişen gerçeklerini göz önünde tutmaya çalış-
mışlardır. Modern ve laik yaşam bütün ayrıntıları 
ile gözden geçiriliyor, etik olduğu kadar pratik uy-
gulamalar önerilmeye çalışılıyordu.

Taut gibi günün birçok düşünürü aynı zamanda 
eğitim ve iyi yaşam ilkelerini tartışırken Aydınlan-
macı yazarlardan ilham alıyor, Jean Jacques Rous- 
usseau gibi yazarlara referans veriyorlardı. Taut, 
“Yeryüzü İyi bir İkamettir” yazısında Rousseau’nun 
eğitim üzerine olan kitabı Emile’den uzunca söz 
eder ve devrimin asıl yaşam ve düşünce şekille-
rinde kendini göstermesi gereği üzerinde durur: 
“Bir devrim yalnızca rejim değişimi ve reformla-
rın uygulanması ile yetiniyorsa devrim adını hak 
etmez. İnsan ruhunun yenilenmesinden geri kal-
mıştır... Bizler kentin yok oluşuna şahit oluyoruz, 
— ve bunun ardından, sadece bir 126 yıl sonra, 
ikinci bin yılın sonuna geldiğimizde— yok oluş 
gerçekleşecektir.”6 Görülüyor ki, daha bindokuz-
yüzlerin başında yeniliklere çözüm getirmeye ça-
lışan entelektüeller bugünün kentinin sorunlarının 
farkındaydılar. Nitekim Amerika’da ondokuzuncu 
yüzyıl ortalarında farkına varılan kentsel sorunların 
Avrupa’da kentlerin endüstriyel bozulmaları ile 
farkına varılmış ve ‘bahçe kent’ kavramı yine 
yüzyıl başında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Bau- 
haus ekibinden olmasa da, dönemin sorunlarına 
yönelen söylemler bütün tasarımcı ve mimarları 
zamanla ilgilendirmiştir. Yine Weimar’da 1927’de 
Dr. N. lakabı altında yayınlanan “Çağdaş Bahçe 
Kent” başlıklı yazı günün bozulan kentlerinde in-
sanların tekrar doğaya dönme isteklerini ve buna 
çözüm getirecek olan yeni kentsel kavramları orta-
ya atıyordu.7 Makale Grünberg kentinde projelen-
dirilen bir ‘yeşil kuşak’ girişiminden söz ediyor, in-
sanların böylece doğaya yakınlaşmaları yanında, 
doğada ve bahçelerde çalışmalarının da sağlıklı 

oldukları kesindir.  Nitekim, bütün Batı ülkelerin-
de yüzyıl başında görülen ilerlemeler savunulan 
teorilere büyük ölçüde bağlı idi. Batı kültürünün 
en önemli niteliğini bu teorik ve söylemsel taban 
oluşturuyordu. Yalın işleri ile Bauhaus yapı ideal-
lerini yeni dünyaya yayan Mies van der Rohe, mi-
mariyi her zaman dönemin ruhunun ifadesi olarak 
anlamış ve 1924’de Der Quesrschnitt dergisinde 
“Mimari ve Döneminin İradesi” adıyla yayınlanan 
makalesinde şöyle yazmıştı: “... bizi etkileyen eski 
dönemlerin mimarileri kişilerin değil bütün bir 
dönemin işleri ve ifadeleriydi ... Onun için daha 
önceki dönemlerin mimarisinin biçim ve içeriği-
ni kendi zamanımız için yararlı kılmaya çalışmak 
ümitsiz bir gayrettir.” “İnsan arkaya bakarak ileri 
adım atamaz. ... Zamanımızın yaklaşımı tümüyle 
laiktir. Mistiklerin gayretleri sadece hikâye olarak 
kalacak ... Zamanımızın işlevsel yapıları ancak 
işlevlerini yerine getirdiklerinde mimari olarak 
olgunlaşacaklar ve zamanının iradesinin ifadele-
ri olacaklar.”3 Sinema hakkında önemli kuramlar 
oraya atan ve mimari mekân ve algı konusunda 
kitaplar yayınlayan Rudolf Arnheim Bauhaus’un 
Dessau’daki binası için şunları yazmıştı:

Tozlu, sivri çatılı, küçük kasaba 
evlerinin kalın yuvasından 
demir yolu ile ayrılan ve dış 
görünüşlerinde de görsel olarak 
inziva ifade eden iki devasa, 
kör edercesine beyaz blok 
durmaktadır, biri dikey, öteki 
ise birinciye dik açıda... Burada, 
tasarımda temizlik, belirginlik ve 
cesaret egemen olmuştur. Daha 
dışarıdan büyük pencerelerden 
içerdeki özel yaşamı görebiliyor-
sunuz, parmakları ile çalışan ya 
da dinlenen birini. Her cisim tasa-
rımını belli ediyor; hiçbir vida giz-
lenmiş, ya da hiçbir dekorasyon 
hangi hammadde ile yapıldığını 
saklamış değil. İnsan bu dürüst-
lüğü aynı zamanda moral olarak 
değerlendirmek zorunda kalıyor.4

Bruno Taut, “Bir Yaratıcı olarak Kadın” başlıklı ma-
kalesinde yeni ikametlerin kadının yaratıcılığını ve 
performansını vurgulayacağını iddia ediyordu:

O, işi için yeni düzenlere sahip çı-
kacak, çocukların bakımı, yemek 
pişirme, yıkama, temizlik, çama-
şır, alışveriş gibi işleri bir plana 
göre yapacaktır. ... Bir evin bütün 
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York’daki Pan Am binası dışında, Mies ya da Le 
Corbusier gibi büyük bir yaratıcı olmadığını ve Jo-
seph Rykwert gibi birçok eleştirmenin de onu mi-
mar olarak iyi değerlendirmediklerini yazar.11 Öte 
yanda, Gropius’un mimarlık pratiği açısından ge-
tirdiği önemli bir yenilik var, o da projelerini kendi 
ismi ile değil, birlikte çalıştığı mimar ortakları ile 
isimlendirmesi. Örneğin Pan Am binası, 1948-
1950 tarihli Harvard Mezunlar Merkezi, ve Ati-
na’daki Amerikan sefareti onun mimar ortakları 
ile kurduğu TAC olarak bilinen Architects’ Colla-
borative (Birleşmiş Mimarlar) ofisinin işleridir. An-
cak kuşkusuz Gropius’un tarihe geçen en önemli 
yapıtı Weimar hükümetinin bütçesini kesmesi ve 
ilişkilerinde olumsuz gelişmeler olması ile okulu 
1924-1925 yıllarında taşıdığı Dessau Bauhaus bi-
nasıdır. Milliyetçilerin düşmanlığını üstüne çeken 
düz çatısı, sade çizgileri ve işlevlerin ayrılması ile 
ortaya çıkan dinamik kütle ilişkileri, atölyelerin 
dışarıya saydamlığı ve iç tezyinattaki sadelik ve 
işlevsellik Dessau binasını ve ek olarak hocalar 
için inşa edilen konutları modern mimarlık tarihi-
nin önemli örnekleri olarak ortaya koyar. Dessau 
binalarının düz çatıları, tipik Alman mimarisin-
den uzaklaşmaları ile milliyetçilerin düşmanlığını 
çekmişti.  Bu konuda 1926-1927’de Adolf Behne 
ve Paul Westheim’in yazdıkları “Zur Asthetic des 
flachen Daches” (“Düz Çatının Estetiği”) makalesi 
dikkat çekicidir.12 Adolf Behne şöyle yazıyor: “Dik 
çatı yapının bütünü ile açık ve sade bir şekilde bü-
tünleşiyorsa bir güzelliği vardır. Eski kentlerdeki 
işçi ve orta gelirli evleri açıları ile ve çatının bü-
tünleyici malzemesi ile göze hoş görünürler. Ama 
daha sonraki dönemlerde insanlar çatıyı ilginç 
kılmaya çalıştılar, biçimi işlevle ilgili değildi ama 
çatı kendi başına bir mimari motif haline geldi... 
Artistik olarak düz çatı dik çatıdan daha az biçim 
imkanları taşıyor. Bizi binayı bir bütün olarak algı-
lamaya zorluyor. Bizim belirgin bir görünüş arzu-
muza cevap veriyor – atmosferik çatı görünüşüne 
son verme isteğimize cevap verse de (düz çatı-
nın) estetik imkanları çok geniş.” Paul Westheim 
ise aynı dergide şöyle yazmakta: “Bir kübik blok 
için—ne de olsa bir evin yapısını oluşturan kübik 
bloklardır –düz çatı doğal bir estetik yaratır.”13

Gropius’un Georg Muche ve Adolf Meyer ile Ber-
lin yakınında örnek ev olarak tasarladığı Sommer-
feld evi bütün detayları ile Bauhaus’da amaçlanan 
yeni işçilik ve estetik değerleri ortaya koyarken, 
Dessau’da işçiler için tasarladığı toplu konutlar 
yeni yüzyılın yaşam değerlerini ortaya koyuyordu. 
Bu açıdan mimar olarak Gropius, Mies kadar yü-
celtilmemiş olsa da çok önemli yenilikler getiren 
bir mimar ve eğitimci olarak unutulmayacaktır.

bir gelişme olacağını savunuyordu. Makaleden 
anlaşılan bazı belediyelerin bu sorundan haberdar 
oldukları ve Almanya’da Bauhaus’un aktif olduğu 
yıllarda tasarım ve mimarlık alanlarının kentsel 
kavramları da gündeme getirdikleri idi.8 

Anlaşılıyor ki Bauhaus’un Weimar’da başlaması 
bir rastlantı olmamıştır. Ne yazık ki Birinci Dünya 
Savaşı’nın Almanya’da yarattığı ortamda milliyet-
çilik bütün modern atılımlara karşı çıkarak nihayet 
devleti ele geçirmiştir. Böylece, Bauhaus ile filiz-
lenen yeni eğitim, tasarım, mimari ve sanat anla-
yışları ancak yeni kıtada, diasporada olgunluğa 
ulaşabilmiştir.  Gropius’un 1928’de Bauhaus’dan 
ayrılarak yerine Hannes Meyer’in gelmesi ile 
László Moholy-Nagy, Breuer ve Gropius’un birkaç 
yıl sonra Amerika’ya yerleşmeleri Amerika’da sü-
ren Art Deco ve Beaux-Art etkilerini sonlandırma-
da rol oynamış, Bauhaus’da başlayan avant-garde 
yaklaşımın asıl burada diasporada meyve vermesi-
ne yol açmıştır.

Johannes Itten, Bauhaus’un eğitim ilkelerini şu 
şekilde özetlemişti: “oyun şölene - şölen işe - iş 
ise oyuna dönüşür.”9 Eğitim, sanatçı ve zanaatçı 
işbirliği, sanat, el işçiliği, sezgi ve yöntem bütünlüğü 
içinde verilir. Çömlek, tekstil, tiyatro, özgün baskı 
ve ahşap atölyelerinden geçen öğrenciler, sosyal 
entelektüel ve simgesel bir sanat olan yapı bilimi-
ne yani mimarinin pratik hedeflerine göre hazır-
lanıyorlardı.10 Bu katılımcı eğitim sisteminde öğ-
renci ve hoca birlikte üretiyor, birlikte çalışıyordu. 
Tiyatro oyunları, konferans dizileri, müzik ve şiir 
dinletileri yanında öğrenciler kendi hazırladık-
ları kostümlerle maskeli balolar düzenliyorlardı.  
Gropius’un felsefesine göre el ve zihin birlikte-
liği ile yeni bir yaşam sanatına hazırlanıyorlardı.  
 
Gropius’un Bauhaus okulunu Weimar’da kur-
ma projesinin nedeni kentin sosyal ve kültürel 
gelişmelere ve yeniliklere açık bir merkez ol-
ması yanında Bauhaus’un giderlerini karşılaya-
cak bütçeyi sağlamakta yetki sahibi olmasıydı.  
Bauhaus’un ve Gropius’un tarihine baktığımızda 
Gropius’un bütün yaşamı boyunca bir promosyon 
ustası olduğunu görürüz. Hem Weimar hem de 
Dessau’da Bauhaus’u kurmakta başarısı onun bu 
becerisine bağlıdır. Gropius aynı zamanda oku-
lunda birbirine zıt, bağımsız ruhlu birçok devrimci 
sanatçının da uyum içinde çalışabilmesini sağla-
mıştır. Zira Bauhaus Gropius döneminde hem ras-
yonel hem de radikal birçok hocayı barındırıyor-
du. Amerikalı mimarlık eleştirmeni Martin Filler, 
Gropius’un Adolf Meyer ile birlikte yaptığı Fagus 
Ayakkabı Fabrikası Binası ve daha sonra New 
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Dessau’ya taşınan Bauhaus okulunda Gropius ye-
rine Hannes Meyer gelmiş ve en son Bauhaus ida-
reciliğine gelen Mies altında mimarlık Bauhaus’da 
öncelikli bir rol üstlenmiştir.14 Ne var ki, giderek 
sağ güçlerin eline geçen devlet Bauhaus’a şüphe 
ile bakıyordu.  Mies van der Rohe’nin komünist 
öğrencileri okuldan atmasına rağmen Gestapo 
1932’de okula destek veren Dessau belediye baş-
kanının aleyhine dava açtı.  Mies van der Rohe 
çeşitli merciler aracılığı ile okulu kurtarmaya çalış-
tıysa da Dessau Bauhaus 1932’de kapatıldı. Mies 
van der Rohe’nin girişimi ile Berlin’de bir telefon 
fabrikasında Bağımsız Eğitim ve Araştırma Enstitü-
sü olarak açılan okuldaki mimarlık programı için 
Mies, “amacımız öğrencileri mimarlığın her ala-
nında, küçük evlerden, kent planlamasına kadar- 
yalnızca yapı değil tekstile kadar her ayrıntıda” 
becerikli kılmaktır diyordu.15 

Vurgulamak gerekir ki, yirminci yüzyılda, yalnız-
ca mimari ve tasarım değil resim, heykel, dans ve 
müzik alanlarındaki yeniliklerin çoğunun arkasın-
da Bauhaus’dan çıkan ustaların etkisini buluyo-
ruz. Yirminci yüzyılın yeni tasarım ve mimarlık 
anlayışı yanında filizlenerek yaygınlaşan yeni 
sanat 1960’lara kadar çeşitli sanat dallarında 
dünyadaki avant-garde anlayışa öncülük etmiştir. 
Yirminci yüzyılda gelişen yeni sanat eğitimine 
baktığımızda, Bauhaus’da çalışan sanatçıların öz-
gün ve tümüyle özgür bir sanat yaklaşımını geliş-
tirmiş olduklarını ve bunun daha sonra özellikle 
Amerika’da yeni bir sanat pratiğine, çeşitli dallar-
da avant-garde uygulamalara neden olduğunu gö-
rüyoruz. 

Bauhaus’un 1933’de kapanması öncü fikirlerinin 
bütün dünyaya yayılması ile sonuçlandı. Zira Breu- 
er, Mies Van der Rohe, Albers, Oskar Schlem-
mer gibi birçok hoca öğretilerini Amerika’da 
sürdürdüler. Bauhaus etkisi önce iki koldan yayıldı 
diyebiliriz. Biri Mies Van der Rohe ve Breuer’in 
temsil ettiği yalın ve sorgulayıcı mimari ve tasarım, 
diğeri ise Amerika’da North Carolina’da 1933’de 
açılan ve Bauhaus’dan iki önemli hocanın, Josef Al-
bers ve Lyonel Feininger’in açık fikirli ve yenilikçi 
öğretilerinin rol oynadığı Black Mountain College 
sanat okulundan Amerika’ya yayılan avant-garde 
ve serbest sanat yaklaşımları idi. Modern sanatın 
en avant-garde uygulamalarını gerçekleştiren John 
Cage gibi bir müzikçi ve Merce Cunningham gibi 
bir modern dansçı, Bauhaus modeli üzerine kuru-
lan Black Mountain College’da ders verirken, Rob-
ert Rauschenberg gibi bir ressam ise aynı okulun 
öğrencisi idi. 

Bauhaus’dan ayrılarak 1937’de Chicago’da Yeni 
Bauhaus okulunu açan Moholy Nagy, Gyorgy 
Kepes ile birlikte MIT ve Harvard’da yeni tasarım 
anlayışlarını yayan, ışık ve mekanik çalışmaları ile 
sonradan gelen avant-garde sanatçılara esin sağla-
yan bir kaynak oluşturmuştur.    

Bu bakımdan Bauhaus modern tasarımın kaynağı 
olarak kabul edilse de aynı zamanda Klee, Kan-
dinsky, Albers ve Schlemmer gibi sanatçılarla 
Batı’da gelişecek serbest soyut ve avant-garde sa-
nat hareketlerinin temeli olmuştur. 
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Bu metin Bauhaus okulunun Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’sının politik ve kültürel günde-
mi içinde ne ifade ettiği ve Weimar kentinin kültürel geçmişi ile ilişkilerini, kurucusu olan Walter 
Gropius’un mimar ve eğitimci olarak rolünü ve Bauhaus okulundan Amerika’ya göç eden mimar 
ve tasarımcıların 1930’lardan sonra gelişecek olan yeni sanat, mimarlık ve eğitim anlayışındaki 
rollerini irdelemektedir.

Anahtar sözcükler: Weimar, Bauhaus okulu, kültürel tarih, sanat, Modernizm, mimarlık ve eğitim.
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BAUHAUS: Kuram ve Pratik

BAUHAUS: Theory and Practice

Jale N. Erzen
Jale N. Erzen, ressam, sanat tarihçisi, Uluslararası Estetik Kurumu Başkanı (2016-2019), Boyut Der-
gisi (1980-1984) editörü, Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği kurucusu ve başkanı (1991-2010) 
ve 1974-2010 ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesidir. Uluslararası ve yerli koleksiyonlarda 
resimleri vardır. İtalya, Japonya ve Slovenya’da misafir profesörlük yaptı, 2007’de Uluslararası 
Estetik Kurumu’nun Dünya Estetik Kongresi’ni düzenledi. Osmanlı mimarisi, Türk sanatı, modern 
sanat, fotoğraf, çevre estetiği ve genel estetik konuları üzerine uluslararası ve yerli kitap ve maka-
leleri yayımlanmıştır.  Mimarlık, eleştiri ve kültür alanlarında yerli ve yabancı ödülleri vardır.

This text concentrates on the relationships of the Bauhaus school with the political and cultural 
atmosphere of post-First World War Germany and the role that the historical and political past of 
the city of Weimar played in its modernist stance. It also deals with Walter Gropius’ importance 
as teacher and administrator, besides his innovations in architecture. The influence of many of the 
Bauhaus immigrants in the United States on art, design and education is viewed as an important 
aspect of modernism in the 20th century.

Keywords: Weimar, Bauhaus school, cultural history, art, Modernism, architecture and education.
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BİR SÖKÜM DENEMESİ: OSKAR SCHLEMMER  
VE  

TRIADIC BALLET | TRIADISCHES BALLETT

Başak Uçar, Dr., Öğretim Üyesi, TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ufuk Uğurlar, Gökçe Naz Soysal

Walter Gropius tarafından 1919 yılında Weimar’da 
bir sanat ve tasarım okulu olarak kurulan ve 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde sanat, bilim, teknoloji ve 
üretim yöntemlerinde yaşanan gelişmeler ve dö-
nüşümler ile şekillenen Bauhaus okulu, 14 yıl sü-
ren aktif varlığında sanat, mimarlık, tekstil, grafik, 
endüstriyel tasarım ve tipografi alanlarında yapılan 
çalışmaları önemli ölçüde etkilemiştir. Birçok fark-
lı disiplini bir araya getirmeyi amaçlayan Gropius, 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında gündemde olan 
teknoloji ve üretim vurgusuyla tasarım disiplinle-
rinde önemli değişimleri tanımlayacak bütüncül 
bir yaklaşım ortaya koymuştur. Endüstrileşme ve 
mekanik devrimin ardından ortaya çıkan yeni 
tasarım ve üretim yöntemleri arayışı ve yeni bir-
liktelikler ihtiyacının bir yansıması olarak değer-
lendirilebilecek bu bütüncül yaklaşım, farklı disip-
linlerde uzmanlaşmış isimleri bir araya getirmeyi 
hedeflemiştir. Kurgulanan bu birliktelik alternatif 
yaklaşımların ortaya çıkmasına, yeni yöntem ve 
araçlarla yeni kurgusal yaklaşımların araştırılması-
na olanak sağlamıştır.  Bununla birlikte, 20. yüzyı-
lın başında Albert Einstein’in görelilik kavramı ta-
nımıyla yeniden tartışma açılan Kartezyen mekân 
tanımı ve beraberinde tanımlanan dönüşümler 
Bauhaus’un ortaya koymaya çalıştığı bütüncül kur-
guyu yakından etkilemiştir.1 Mekân ve beden ara-
sındaki bütünleşme, çevresel dinamiklerin beden 

ile mekânsallaşması aynı zamanda da mekânın 
yine bu dinamikler ile bedenselleşmesi algısı ile, 
Bauhaus’da üretilen çalışmaları önemli ölçüde et-
kilemiştir.

Değişen ve dönüşen mekân kavramı ile beden 
arasındaki ilişkiye odaklı çalışmalar üreten önemli 
isimlerin Bauhaus kurgusuna katılmasıyla mekân, 
insan, beden ve makine arasındaki ilişkiler yeni-
den yorumlanmıştır. 1921 yılında Gropius du-
var resmi ve heykel atölyelerini yürütmesi için 
Oskar Schlemmer’i Bauhaus’a davet etmiştir. 
Schlemmer’in Wassily Kandinsky, Paul Klee ve Jo-
hannes Itten gibi isimlerle çalışma imkânı bulması 
Gropius’un birçok sanat disiplininin bütüncül bir 
yaklaşım oluşturmak için bir araya gelmesi temel 
fikrini desteklemiştir.2 Schlemmer’in Bauhaus’a ka-
tılmasından hemen sonra Bauhaus tiyatro atölyesi 
kurulmuş ve sahnenin insan, mekân ve makine ile 
olan dinamik rolünü irdeleyen çalışmaların üretil-
mesi için gerekli deneysel zemin hazırlanmıştır.

Okulun paylaşımcı ve işbirlikçi ortamının etkisiy-
le daha çok mekânsal kavramlar üzerinden üretim 
yapan Schlemmer kariyerindeki en parlak dönemi-
ni Bauhaus’da yaşamıştır.3 1922-23 yılları arasında 
taş ve ahşap heykel atölyelerinde ve Itten ile dö-
nüşümlü olarak metal atölyesinde yer almış, 1925-
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29 yılları arasında ise sahne atölyesinin yürütücü-
lüğünü yapmıştır. Her ne kadar Weimar sürecinde 
ürettiği resimlerle uluslararası bir bilinirlik kazan-
sa da, Bauhaus’un Dessau süreciyle birlikte sahne 
ile ilgili çalışmalarına yoğunlaşmıştır ve tiyatro ve 
dansın alışıldık kurallarını ve kısıtlarını bilinçli ola-
rak kıran yaklaşımıyla onu takip eden birçok sanat-
çının çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Sah-
ne kurgusu ile ilgili yaklaşımını beden ve mekân 
arasındaki ilişki ile tanımlayan Schlemmer’e göre 
mekân ve beden arasındaki sürekli ve değişken 
olan etkileşim sahnenin nasıl tanımlanacağını 
belirlemektedir ve hareket bu mekânsallığın en 
önemli göstergesidir.4 Mekânın bedensel deneyim 
aracılığıyla kavranmasına odaklanan Schlemmer, 
sahne çalışmalarını bedenin mekân ile kurduğu fi-
ziksel ve duyusal ilişkinin hareket ile ifade edildiği 
öngörüsüyle kurgulamıştır. Mekân algısının göreli 
olarak bedenin hareketi ile değişen, dönüşen ve 
sürekli yenilenen canlı bir varlığa dönüşmesi fikri 
geleneksel sahne tasarımında hareket ile mekân 
arasında kurulan durağan sabit ilişkinin yeniden 
yorumlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Önerilen sahne kurgusunda bedenin hareketi ile 
dönüşen mekân algısı, sahne ile mimarlık arasında 
görme üzerinden kurulan ilişkiyi beden ile ilişki-
lendirerek güncellemiştir.

Bu önermeden hareketle Schlemmer’in özellikle 
bale ve tiyatro için tasarladığı sahne çalışmala-
rında kurgulamaya çalıştığı beden-hareket-mekân 
ilişkisinin Bauhaus’da tiyatro ve sahne çalışmala-
rının önemini arttırdığı gözlenmiştir. Bu süreçte 
tiyatro ve sahne çalışmalarının hem kendilerini di-
ğer alanlarla ilişkilendirebilme potansiyelleri, hem 
de sahne ve mekân arasında mimarlık üzerinden 
kurulan analoji nedeniyle okulun çalışmalarının 
merkezinde yer almaya başladığı ileri sürülebilir. 
Beden ile mekânı bir arada düşünen bu önerme, 
dönemin yaşam pratiklerindeki değişimlere de 
dikkat çekerek yaşanan gelişmelere, artan hıza 
ve karmaşıklığa uyum sağlamaya çalışan bede-
nin sürekli değiştiği ve dönüştüğü ve mekânı da 
beraberinde dönüştürdüğünü varsaymaktadır. Bu 
yaklaşım Bauhaus’un yaşanan değişim ve geliş-
melere uyum sağlama çabası ile de paralellik gös-
termektedir. Görsel düzlem ile mekânsal derinlik 
arasındaki ilişkiyi çalışan Schlemmer’in kurguladı-
ğı deneysel dans performanslarındaki ortak payda 
hacmin hissedilmesi ve mekân hissidir.  Mekânın 
arkitektonik bir oluşum olarak tanımlandığı,5 bi-
çim, renk ve hareketin bir temsili olarak ele alındı-
ğı bu çalışmalarda dans eden figür bütün mekânsal 
geometriyi genişleten merkezi bir nokta olarak ele 
alınmıştır ve bu figür mekânın formunu kendi için-

de bir olasılık olarak barındıran bir eleman olarak 
kurgulanmıştır.

Schlemmer’in tanımladığı insan bedeni meka-
nik hareketlerin yapılmasına imkân tanıyan ve 
mekânda hareket eden yapay ve soyut bir figür-
dür ve bu figürün geometrik olarak tanımlanmış 
mekândaki hareketi beden ile mekân arasındaki et-
kileşimin keşfedilebileceği bir ortam sunmaktadır. 
Bu yapay beden figürü her ne kadar soyutlanmış 
olsa da insan bedeni geometrik olarak alt parçala-
ra ayrılarak çalışılmış ve fiziksel yapısının eleman-
ları korunmuştur.6 Bu yaklaşım Bauhaus’un beden 
ve o beden ile temsil edilen öznenin yorumuna 
ilişkin tutumu ile paralellik göstermektedir ve ben-
zer bir biçimde öznenin ve dolayısıyla bedenin bi-
reysel, kültürel, coğrafik niteliklerinden bağımsız, 
tarafsız bir biçimde ifade edilmesini amaçlamakta-
dır. Dolayısıyla Schlemmer’in insan bedenini ge-
ometrik biçimler aracılığıyla soyutlayarak çalışma 
prensibinin Bauhaus’un benimsediği sanat ve tek-
nolojiyi, insan ile makinayı birleştirme düşünce-
si ile uyuştuğu görülmektedir. Teknolojiyi insanı 
daha da derinden anlamanın bir yolu olarak kul-
lanan Schlemmer, bedeni mekanizma olarak ele 
almış ve geometrik olarak ifade etmiştir. Yirminci 
yüzyılın başlarında hâkim olan teknoloji ile ilişki-
lenme arayışının bir yansıması olan bu yaklaşım, 
öznel ve duyusal verilerden arınma arayışının da 
bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Schlemmer, insan figürlerini geometrik mekânda 
haritaladığı “İnsan ve Sanat Figürü” (“Mensch und 
Kunstfigur” | “Man and Art Figure”) yazısında yer 
alan Figür ve Mekân Çizimi (Figur und Raumline-
atur | Figure and Space Delineation) ve Benmer-
kezci Mekân Çizimi (Egozentrische Raumlineatur 
| Egocentric Space Delineation) isimli çizimler 
mekânda hareketin yansıması olan mekânsal ifa-
de ile beden arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur 
(Görsel 1).7 Figür ve Mekân Çizimi'nde kübik bir 
mekân içinde yer alan kostümsüz anonim bir in-
san bedeni ile kübik mekan arasındaki ilişki görün-
mez planimertik ve stereotomik ilişkiler ağı ile ifa-
de edilmiştir.8 Kurgulanan bu matematiksel tanım 
insan bedeninin matematiksel ve geometrik tanımı 
ile örtüşmektedir ve soyut, sabit ve Öklidyen bir 
mekân tanımına işaret etmektedir. Ancak, Ben-
merkezci Mekân Çizimi bedenin içinde bulunan 
kalp atışı, kan dolaşımı, nefes, beyinsel etkinlik ve 
sinir sitemi gibi etkenlerin de mekân ile hareket 
üzerinden kurulan ilişkide belirleyici olduğunu 
ortaya koyar ve mekânın bu hareketlerin merkezi 
olan insanın organik ve duyusal yansıması olduğu-
nun altını çizer.9 



23yüzüncü yılında bauhaus

Schlemmer, soyutlanmış bedenin dönüşümle-
ri ile tanımlanan kübik mekân kurgusunu elde 
edebilmek için bedenin sınırlarının yeniden ta-
nımlandığı ve hareketlerinin sınırlandığı kostüm-
ler kullanılmıştır. Koreografinin kostüm etrafında 
kurulduğu çalışmalarında Schlemmer, hareket 
halindeki bedeni matematiksel ve dolayısıyla ev-
rensel oranları simgeleyen farklı geometrilerdeki 
kostümlerle sarmalamıştır.10 Kostümler aracılığıyla 
bedenin özellikleri dışa vurulabilmiş, aynı zaman-
da da bu özellikler belirli oranda kontrol edilip 
dönüştürülebilmiştir. Bu yaklaşımın en önemli 
örneklerinden biri olan Triadisches Ballet kostüm 
tasarımları, geometrik ve mekanik koreografisi, ha-
reket ve mekân arasındaki ilişkinin yorumlanması 
ile öne çıkmaktadır. Prömiyeri 1922 yılında Stutt-
gart Landestheater’da yapılan Triadisches Ballet, 
1920’lerde Avrupa’da Weimar, Frankfurt, Berlin 
ve Paris gibi şehirlerde sergilenmiş ve Bauhaus’un 
söylemlerini ve beden-hareket-mekân ilişkisinde 
yaşanan dönüşümleri temsil eden bir ara yüz ol-
muştur. Triadisches Ballet beden ile mekân ara-
sındaki ilişkiyi geometrik düzlemde de tartışmaya 
açmış ve bu ilişkinin gerilimini bilinçli bir biçimde 
arttırarak yeni söylemler üretmeye imkân vermiş-
tir. 

Schlemmer, üç fraklı duruma ve renge odaklanan 
ve üç temel parçadan oluşan gösteriyi “formun ve 
rengin dansı” olarak tanımlamıştır. Birinci bölüm 
sarı, ikinci bölüm pembe ve üçüncü bölüm siyah-
tır ve toplamda on sekiz kostüm giyen üç dans-
çı tarafından sergilenmiştir. Triadisches Ballet’de 
Schlemmer endüstrileşmenin ve makineleşmiş 
üretimin insan bedenine uyarlanmasını dansçıla-
rın akışkan hareketlerini kısıtlayan özel üretim kos-
tümler aracılığıyla yorumlamıştır.  İnsan vücudunu 
abartılı bir biçimde temsil eden kostümler dans-
çıları geometrik ürünlere dönüştürmüştür (Görsel 
2). Kostümler dans süresince, bazen dansçılarla ve 
bedenleri ile uyumlu bir birliktelikte hareket eder-
ken, bazen de onların hareketlerinin tersi yönde 
hareket ederek, belirli hareketleri kısıtlarken diğer-
lerini vurgulamıştır. Hareketi belirleyen kostüm-

dür ve heykelsi kostümler kadar maskeler de dans-
çının hareket kabiliyetini belirler. Mekanizma ve 
organizma arasındaki ikili ilişkinin beden-kostüm 
sentezi ile sunulduğu mekanik koreografide, sah-
ne tekrar eden ve geçici olan aktivitelerin arenası 
olarak kurgulanmıştır.11 

Görsel 1: Schlemmer’in insan-mekân ilişkisini incelediği Figur und 
Raumlineatur ve Egozentrische Raumlineatur isimli çizimleri, 1925. 
Kaynak: Oskar Schlemmer [1925], “Man and the Art Figure,” The 
Theater of the Bauhaus, der., Walter Gropius ve Arthur S Wensinger, 
çev., Arthur S Wensinger (Middletown: Wesleyan University Press, 
1961), 23; 24.

Görsel 2: Oskar Schlemmer, Triadisches Ballet için kostüm çalışma-
ları, (tahminen) 1938. Kaynak: “Notes and Sketches for the Triadic 
Ballet,” https://www.moma.org/artists/5219.

Kurgulandığı dönemde yaşanan teknolojik geliş-
meler ve mekanik sıçramanın etkilerinin hissedil-
diği Triadisches Ballet, günümüz gelişmeleri, anla-
ma ve üretim yöntemleri etkisinde, TED Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümü’nde lisans seviyesinde seç-
meli ders olarak kurgulanan ‘Mediascapes: Dijital 
Tasarımda İletişim Modelleri’ dersi kapsamında 
yeniden çalışılmıştır. Bu ders, iletişim modelleri 
ile teorik ve teknolojik gelişmeler arasındaki iliş-
kiyi incelemeyi, özellikle dijital araç ve ortamlar 
ile okumalar, yorumlar ve çıkarımlar yapmayı ve 
bunu yaparken de mimari temsilin sınırlarını geniş-
letmeyi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda incelenen 
Bauhaus veri setine ilişkin çalışmalardan bir tanesi 
bu yazıda incelenmiştir. Ancak bu çalışma kapsa-
mında kurulan ilişkiler her ne kadar Schlemmer’in 
çalışmalarının etkisinde üretilmiş olsalar da, bi-
linçli olarak spekülatif ağlar kurmaktadır ve veriyi 
bağlamından kopararak yeniden çalışılabilir hale 
getirmek ve yeni ilişkiler kurabilmek için deney-
sel bir yol izlemektedir. Ufuk Uğurlar tarafından 
geliştirilen “Schlemmer’in Triadisches Ballet çalış-
masının söküm denemesi,” Gökçe Naz Soysal’ın 
da katkılarıyla genişletilmiştir ve Schlemmer’in 
beden-mekân kurgusunun veri analizi ve görsel-
leştirmesi yapılmıştır. 

Görsel 3: İncelenen çalışmada kullanılan bölüme ait ekran görün-
tüleri.

Bu süreçte beden ile mekân arasındaki kurguyu 
yeniden okumak için çalışmanın kısa bir bölümü-
ne ait video kaydı çözümlenmiş ve elde edilen 
veri farklı yöntemlerle yeniden bir araya getiril-
miştir (Görsel 3). Birçok olası yeni okumaya fırsat 
verecek hamlıkta olan bu veri Schlemmer’in tartış-
maya açtığı mekân-beden ilişkisini yeniden gün-
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deme getirmeyi, bunu yaparken güncel yöntem ve 
araçları kullanmayı amaçlamıştır. Üç bölümden 
oluşan Triadisches Ballet çalışması video analizle-
ri üzerinden başlamış ve kayıt sınırlamalarını dik-
kate alarak, en çok ve doğru verinin elde edilebil-
diği bölümlere odaklanılmıştır. Bunun bir sonucu 
olarak her iki figürün de birlikte görülebildiği ve 
verisinin doğruya en yakın olarak haritalanabildi-
ği üç sahneye odaklanılmıştır. Dansçıların mekân 
içindeki hareketlerinin haritalanması ve bu harita 
verisinin koordinatlarının belirlenmesi üzerine 
kurulu olan söküm aşaması, Schlemmer’in beden 
çalışmalarında kullandığı bedeni geometrik alt 
parçalarına ayırma yöntemini esas almıştır. Birinci 
aşamada bedenin sınırlarının kostüm ile bütünleş-
tiği figürler baş, omuz, bel, kalça ve ayak gibi te-
mel eklem bölgeleri göz önünde bulundurularak 
geometrik yerleşimleri kostümler ile belirlenecek 
şekilde analiz edilmiştir. Bu bölgelerin kostümde 
karşılığı olan bölümlerden geçen kesitler dansçı-
ların beden uzanımlarının mekândaki izini tara-
mak için kullanılmıştır. Bu yöntem koreografinin 
üç farklı parçası için tekrarlanmış ve farklı kostüm 
denemelerinin ve hareket serilerinin izlerini kıyas-
lamak için gerekli altlık sağlanmıştır (Görsel 4). 

Koordinat değerleri çözümlenmiş olan hareket se-
risi ve bu hareketlerde bedenin etki alanının hari-
talanması için elde edilen veri Kartezyen sistemde 
yeniden konumlandırılmıştır. Yeniden konumlan-
dırılan veri seti beden ve grid sistemi ilişkisini or-
taya çıkarmak için kayıtta kullanılan açı yerine üst 
görünüşte çalışılmıştır. Bedeni sarmalayan kostüm 
kesitlerinin bu grid sistemi üzerindeki hareketinin 
sistemin katı ve sabit algısıyla zıtlıklar taşıdığı göz-
lenmiş ve göreli olarak izleyici için bu katılığın 
erimeye başladığı varsayımıyla grid sisteminde ta-
nımlanan dönüşümler ve bozulmalar çalışılmıştır. 
Ancak bu çalışma sadece iki koordinat verisini dik-
kate almaktadır ve yükseklik verisini gizlemekte-
dir. (Üçüncü koordinat verisi farklı düzlemlerden 
alınan kesitlerle sınırlı olarak değerlendirmeye 
alınmıştır. Ancak bilinçli olarak kısıtlanan üçüncü 
koordinat verisi çalışmanın üçüncü aşamasında 
-mekânsal etkinin değerlendirilmesinde- dikkate 
alınmıştır.) Kısıtlı bedensel hareket ve son derece 
katı bir grid sistemindeki hareket serisinin düşey 
düzlemde önemli ölçüde değişime uğradığı göz-
lenmiştir (Görsel 6). Her ne kadar dansçılar hare-
ketlerinde katı grid sistemine uygun, dolayısıyla 
kısıtlı değişim ve dönüşüm içinde hareket ediyor 
gibi algılansa da, hareketlerin kostümler aracılığıy-
la mekâna esnediği bu örnekte bedenin ve hareke-
tin algısı grid sisteminin tekrar eden durağanlığıyla 
uyuşmamaktadır.

Görsel 4: Triadisches Ballet eserine ait üç parçadaki (video kaydının 
2:25-4:16, 4:45-6:20, ve 11:22-14:41 dakikaları arasındaki bölümleri 
incelenmiştir) figürlerin beş eksenden geçen kesitlerinin alan tarama-
sını temsil eden model. 

Bu üçlü incelemenin ardından katı grid sisteminin 
belirgin olarak ifade edildiği sarı bölümden belirli 
bir aralığa odaklanarak birinci aşamada beş parça-
lı olarak yapılan hareket incelemesi detaylandırıl-
mıştır. Schlemmer’in bedenin matematiği ile doğal 
veya planlı hareketler arasındaki dengeyi günde-
me getirdiği çizimindeki gibi pivot noktaları ve bu 
noktaların kostümlerdeki izdüşümleri esas alına-
rak 35 saniyelik kısa bir video parçası sökülmüş ve 
her pivot noktası 35 saniye içindeki koordinat de-
ğerleri ile haritalanmıştır (Görsel 5). Bu ham veri-
nin yeniden incelenmesi tasarımcının araştırma ve 
keşif süreci ile ilintilidir ve birçok yeni okumanın 
olasılığını içinde barındırır. Bu yazıda incelenen 
öneri, bu olası okumalardan sadece bir tanesidir. 

Görsel 5: Söküm işlemi uygulanan pivot noktalarının koordinat de-
ğerleri dökümü.

Görsel 6: İki figürün hareketlerinin grid sistemi ile etkileşimi çakışma-
ları engellemek için ayrı ayrı incelenmiştir.
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Çalışmanın üçüncü aşamasında her bir pivot nok-
tasının devamlı hareketine odaklanılmış ve bu de-
vamlı hareket serisinin kübik ve statik mekânda 
taradığı iz üzerinden grid sistemini nasıl dönüş-
türdüğü incelenmiştir. Zemin düzleminde çizil-
miş olan grid sisteminin katılığı ve durağanlığı ile 
mekânda bir mimari elemana dönüşerek kendi 
mekânını tarayan beden ve kostüm ikilisinin iliş-
kisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, elde 
edilen koordinat verisi tekrar beden üzerinde ta-
nımlanan pivot noktalarına atanmış (Görsel 7). ve 
pivot noktalarının uzamsal etki alanları göz önün-
de bulundurularak bedenin hareketi üç boyutlu 
mekânda taranmıştır. Ancak tekrar belirtilmelidir 
ki; bu görselleştirme var olan hareket serisinden 
elde edilen verinin yeniden yorumlanması ile elde 
edilmiş olup, kişisel bir bakış açısı içermektedir. 
Çalışmanın her iki aşamasında da koreografide du-
raksayan ve grid sistemi ile örtüşen parçalı bir ha-
reket serisi gibi algılanan dans parçasının aslında 
etki alanının ve dolayısıyla tanımladığı mekânın 
akışkanlığı ve karmaşıklığı dikkat çekmektedir. Bu 
aşamada uzamsal mekân tanımına odaklanmak 
amacıyla bilinçli olarak her bir pivot noktasının 
hareket süresi ve duraksama süreleri veri haritası-
na dahil edilmemiştir. 

Bu incelemede beden hareket halindeki bir mi-
marlığı temsil ederken karelerden oluşan ve kübik 
mekânla olan ilişkisini ortaya çıkaran bir heykele 
dönüşmektedir. Mekânın ve grid sisteminin kural-
larını takip eder gibi görünen beden ve tanımladığı 
mimarlık aslında bu sistemin kırılma anlarına işaret 
etmektedir ve bir organizma gibi değişip dönüş-
mektedir (Görsel 8). Schlemmer’in mekân-beden 
ilişkisi üzerinden yapılan bu çıkarım mekânın da 
beden ve bedenin hareketine yanıt verecek nite-
likte değişime ve dönüşüme imkân vermesi gerek-
liliğini de ortaya koymaktadır. 

Değerlendirme

Üç aşamalı olarak sürdürülen bu çalışmanın da 
altını çizdiği gibi, Schlemmer’in Triadisches Bal-

Görsel 7: Söküm aşamasında elde edilen koordinat değerleri pivot 
noktalarına yeniden atanmıştır ve hareketin devamlılığı görselleşti-
rilmiştir.

Görsel 8: Pivot noktalarının uzamsal etki alanları göz önünde bulun-
durularak bedenin hareketi üç boyutlu mekânda taranmıştır. 

let çalışması bir dans gösterisi olmanın ötesinde 
mekânsal, bedensel ve algısal söylemler barındı-
ran eleştirel bir öneri olarak Bauhaus’da bir kırılma 
noktası olarak değerlendirilebilir. Schlemmer’in 
birçok çalışmasında vurgulanan bedenin ve 
mekânın dönemin gelişmeleri ışığında sürekli de-
ğişen ve dönüşen girdilere uyum sağlayabilmesi 
gerekliliği ve bunun hareket üzerinden yorumlan-
ması bu çalışmanın temel altlığını oluşturmuştur. 
Bu amaç doğrultusunda incelenen Schlemmer’in 
Triadisches Ballet eserinin bir bölümüne ait çö-
zümlemede hareketin mekânsal algısına ilişkin 
geometrik verinin haritalanması ile kostüm, grid 
sistemi, mekânsal unsurlar olmaksızın sadece ha-
rekete ve bu hareketin mekânsal izine odaklan-
mak mümkün olmuştur. Güncel veri haritalama, 
analiz ve görselleştirme süreçlerinden yola çıkarak 
tanımlanan bu çalışmada beden-hareket-mekân 
üçlemesinin olası yorumları üzerinde çalışılmıştır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi bu veri analizinin ve 
yeniden görselleştirilmesinin öncelikli amacı yeni 
yorumlara ve okumalara olanak tanıması ve görü-
lemeyen ilişkilerin görünür hale getirilebilmesidir 
ve alternatif yorumlara ve temsillere açıktır.
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Sunulan yazı Bauhaus’un önemli isimlerinden biri olan Oskar Schlemmer’in beden ile mekân 
arasındaki ilişkiyi sorgulayan ve yeniden yorumlayan, bunu yaparken insan bedeninin parçaları-
nı soyutlayarak özgün bir yorum getiren yaklaşımını incelemektedir. Bu çalışmalar içinde beden 
ile mekân arasındaki ilişkiyi geometrik düzlemde de tartışmaya açan, bu ilişkinin gerilimini 
bilinçli bir biçimde arttırarak yeni söylemler üretmeye imkân veren ‘Triadisches Ballet’ yakın-
dan incelenmiştir. Kurgulandığı dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler ve mekanik sıçramanın 
etkilerinin hissedildiği bu çalışma, günümüz gelişmeleri, üretim ve temsil yöntemleri etkisinde 
yeniden çalışılmıştır. ‘Triadisches Ballet’ (TED Üniversitesi) Mimarlık Bölümü’nde lisans seviye-
sinde seçmeli ders olarak kurgulanan “Mediascapes: Dijital Tasarımda İletişim Modelleri” dersi 
kapsamında incelenmiştir. Bu süreçte beden ile mekân arasındaki kurguyu yeniden okumak için 
çalışmanın kısa bir bölümüne ait video kaydı çözümlenmiş ve elde edilen veri farklı yöntemlerle 
yeniden bir araya getirilmiştir. Birçok olası yeni okumaya fırsat verecek hamlıkta olan bu veri 
Schlemmer’in tartışmaya açtığı mekân-beden ilişkisini yeniden gündeme getirmeyi, bunu yapar-
ken güncel yöntem ve araçları kullanmayı amaçlamıştır. 

Schlemmer’in bedeni alt parçalara ayırdığı çalışmaları göz önünde bulundurularak, dansçıların 
hareketleri belirlenen beden noktaları üzerinden incelenmiş, her bir noktanın koordinat değer-
leri çözümlenmiş ve elde edilen bu veri bilinçli olarak bağlamından koparılmıştır. Veriler bede-
nin etki alanını ortaya koymak için kartezyen sistemde yeniden konumlandırılmış ve bedenin 
fiziksel etki alanı incelenmiştir. Tüm hareket serisi ile birlikte bedenin alt parçalarının da hareket 
ve etki alanları ayrıştırılarak çalışılmış ve çözümleme ile elde edilen veri farklı biçimlerde gör-
selleştirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Bauhaus, beden-mekân ilişkisi, veri çözümleme, veri görselleştirme.
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This article studies the unique and stimulating approach of Oskar Schlemmer, where he ques-
tions and reinterprets the relationship between body and space through abstracting the parts of 
the body. It focuses specifically on Triadisches Ballet where the discussion of this relationship 
between body and space is deliberately transformed to be studied with a geometric reference 
set, hence enabling new statements and treatises. Reflecting the impacts of the technological 
developments and mechanical transformations of the period, Triadisches Ballet has been recon-
sidered through the contemporary tools of design and representation in the context of the un-
dergraduate elective course in TED University Department of Architecture, titled “Mediascapes: 
Communication Models in Digital Design.” A specific part of the performance is studied in 
detail in order to unravel the setup between the body and space and the produced data set was 
analyzed via several methods as a part of the introduced course. The produced raw date set, 
which is open to new and alternative interpretations, restores the discussion of body and space 
relationship through using the contemporary tools and methods. 

The presented work took into consideration the studies of Schlemmer, where he segments the 
body into parts and analyzed the movements of the figures in reference to the pivot points. Coor-
dinates of these pivot points has been deciphered and a new data set has been produced, which 
was then consciously decontextualized to be reinterpreted. The data set has been remapped 
in the Cartesian coordinate system in order to reveal the impact zone of the body, where the 
movement of the body has been studied in reference to the parts of the body. The produced 
data enabled the reading of the relationship between the body, movement and space, and has 
been re-visualized with different methods and tools to provide a new input for the debate on 
body-space relationship.

Keywords: Bauhaus, body-space relationship, data analysis, data visualization.

Deciphering the Triadic Ballet of Oskar 
Schlemmer
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VORKURS VE MODERN EĞİTİM: 
 BAUHAUS’UN AYDINLIK YÜZÜ1 

Emel Aközer, Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ; Bağımsız Araştırmacı

Das Ziel jeder Erziehung heißt: Freiheit.  
(... eğitimin amacı özgürlüktür.)2  
Eğitimin birincil amacı ... tüm yapıların 
en önemlisinin—özgür ve güçlü bir ka-
rakterin inşasıdır.3 

Giriş: Vorkurs’un Amacı

Mayıs 2008’de “Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasa-
rım Eğitimi ve Bauhaus” sempozyumunda sundu-
ğum “Mimarın Özgürlüğü” başlıklı bildiri,4 sanat 
ve mimarlık tarihçilerinin, kuramcıların, eleştir-
menlerin ve eğitimcilerin Bauhaus’un hazırlık 
programı (Vorunterricht, Vorlehre, Grundlehre, ya 
da yaygın olarak bilinen adıyla Vorkurs)5 üzerine 
anlatılarındaki çarpıcı farklılıklara odaklanmıştı. 

Hazırlık programının yaratıcısı Johannes Itten’dır.  
Okulun kurucusu Walter Gropius, Bauhaus’un 4. 
yılında, 1923’te yayımlanan Idee und Aufbau des 
Staatlichen Bauhauses Weimar (Weimar Devlet 
Bauhaus’unun Felsefesi ve Örgütlenmesi) başlıklı 
kitapçıkta, okulun tarihinde Itten’ın rolüne açıklık 
getiren şu önemli notu düşmüştür:

Vorlehre Johannes Itten tarafın-
dan geliştirilmiştir: [Itten] 1918’de 
Viyana’da vermiş olduğu dersleri 
Bauhaus’da sürdürmüş ve detay-
landırmıştır.6

Bu kitapçığın gözden geçirilmiş İngilizce çeviri-
sine 1938’de New York’ta Museum of Modern 
Art’ta (Modern Sanat Müzesi, MoMA) açılan “Bau- 
haus, 1919-1928” sergisinin kataloğunda da yer 
verilmiştir. İngilizce metinde  hazırlık programının 
temel amacı şöyle tanımlanır: 

... bireyin, kendi potansiyelini ve 
sınırlarını görebilmesine olanak 
verecek kişisel deneyimlerin ve 
keşiflerin [personal experiences 
and discoveries] önünü açmak 
için, konvansiyonel düşünce ka-
lıplarını [conventional patterns of 
thought] kırarak özgürleşmesini 
sağlamak...

Itten’ın kendisi, “Vorkurs” deneyi(mi)ni anlattı-
ğı, ilk kez 1963’te yayımlanan Gestaltungs- und 
Formenlehre’de (Tasarım ve Form; Design and 
Form) programın hedefini şöyle ifade etmiştir:

Öğrenenlerin [der lernenden] 
yaratıcı güçlerinin ve dolayısıy-
la sanatsal yeteneklerinin ortaya 
çıkmasını sağlamak. Gerçek bir iş 
[ortaya koyabilmeleri]  için, [öğ-
renenlere] kendi deneyimlerinin 
ve bilişlerinin [Eigene Erlebnisse 
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und Erkenntnisse] yol göstermesi 
gerekir... [öğrenenler] adım adım, 
hayatiyetini kaybetmiş tüm kon-
vansiyonel kalıplardan [aller to-
ten Konvention] kendilerini kur-
tarmalı ve kendi işlerini yaratma 
cesaretini kazanmalıdırlar.8 

Çevirilerden kaynaklanan farklılıklara karşılık, ori-
jinal metinlere yakından bakıldığında, Gropius’un 
(1923) ve Itten’ın (1963) Vorkurs’un amacını aynı 
terimlerle ve aynı metaforlara başvurarak tanımla-
dıkları görülmektedir. Amaç, öğrenenlerin yaratı-
cılıklarını ve sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine, 
doğanın belirlediği sınırlara kadar geliştirebilme-
lerine olanak vermektir. Bunun için gerekli olan, 
kişisel deneyimlerin ve bilişlerin (Erlebnisse ve Er-
kenntnisse) önünü kapayan, hayatiyetini ya da ge-
çerliliğini yitirmiş konvansiyonel kalıpların—ölü 
kalıpların (der toten Konvention)—dışına çıkma 
cesaretidir; özgür olmaktır.  Öğrenenlerin özgün 
(taklit ya da kopya olmayan, sahte olmayan), ger-
çek işler ortaya koyabilmeleri böyle mümkündür. 

 “Mimarın Özgürlüğü”nde, Vorkurs’un do-
ğuşunu ve Bauhaus mirasını ele alan anlatılarda 
çizilen Itten portreleriyle birlikte, Gropius’un ve 
Itten’ın Vorkurs’un amacı (ya da işlevi) üzerine 
yazdıklarına ilişkin yorumların da değiştiğine dik-
kat çekmiş, birbiriyle çelişen anlatılardan örnekler 
vermiştim. 

 Bu anlatılarda Itten, bir uçta, mistik inanış-
larıyla ve Oskar Schlemmer’ın 1921’de Bauhaus’a 
içeriden bakarak “oryantal kültürün istilası” ola-
rak değerlendirdiği,9 “dinsel ya da yarı dinsel” bir 
karakter taşıdığı varsayılan sanat eğitimi pratikle-
riyle öne çıkar. Örneğin mimar ve tarihçi Joseph 
Rykwert, ilk olarak 1968’de The Listener’da ya-
yımlanan BBC konuşması metninde, Bauhaus’un 
Bauhaus yandaşları ve tarihçiler tarafından öteden 
beri “mantıksız, akıl karışıklığı içindeki bir dünya-
da aklın mabedi” olarak resmedildiğini, bu resmin 
gerçeği yansıtmadığını savunmuştur.10 Rykwert’e 
göre, Bauhaus’un dikkate alınması gereken “ir-
rasyonel, güçlü, karanlık” bir yüzü de vardır.11 
Onun anlatısında Itten, “Bauhaus’un Karanlık 
Yüzü”ndeki en karanlık figürdür.12 

Diğer uçta, mistik ilgileri göz ardı edilmeden, ama 
“her şeyin ötesinde bir eğitim kuramcısı” ve üstün 
yetenekli bir eğitimci kimliğiyle çizilen Itten port-
releri yer alır. Itten, ölümünden dört yıl, Rykwert’in 
BBC konuşmasından sadece beş yıl kadar önce 
yayımlanan Gestaltungs- und Formenlehre’de 
kendisinin de değindiği gibi, kariyerine 1908’de 

İsviçre’nin Bern kantonunda bir köyde ilkokul 
öğretmeni olarak başlamıştır.  Cenevre’de École 
des Beaux-Arts’da kısa süren sanat öğreniminin 
ardından 1910’da matematik, fizik ve kimya alan-
larında ortaöğretim öğretmenliği eğitimi için Bern 
Üniversitesi’ne dönmüştür.13 Itten, bu dönüşün 
nedeninin, okuduğu sanat okulunun ve tüm di-
ğer sanat okullarının “Orta Çağ yaklaşımı” olarak 
değerlendirdiği akademik öğretim yönteminin ya-
rattığı “düş kırıklığı” olduğunu yazmıştır.14 Resim 
öğrenimine, 1912 Sonderbund sergisini ziyaret et-
tikten sonra, “ne öğrenmek istediğini bildiğinden” 
emin olarak, yeniden başlamıştır. 

Rykwert’in “Bauhaus’un Karanlık Yüzü” konuşma-
sının yayımlandığı yıl, sanatçı ve eğitimci Henry 
P. Raleigh, “Johannes Itten ve Modern Sanat Eği-
timinin Arka Planı” başlıklı makalesinde, Itten’ın 
ilkokul öğretmenliği deneyimi üzerine yazdıkla-
rına değinerek, onun öğrencilerinin ürettikleri-
ni değerlendirirken gösterdiği duyarlılığı, içinde 
yetiştiği “avant-garde, ilerici eğitim çevresi”yle 
ilişkilendirmiştir.15 Sanat tarihi profesörü Marcel 
Franciscono ve sosyoloji, sanat tarihi ve sanat 
eğitimi ve pedagoji alanlarındaki çalışmalarıyla 
tanınan, kendisi de uzun yıllar öğretmenlik yapan 
Rainer K. Wick, Itten’ın Bauhaus’a taşıdığı eğitim 
yaklaşımını Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Mon-
tessori ve başka eğitimcilerin “liberal pedagoji 
reformu” geleneği içinde değerlendirmişlerdir.16 
Anita Cross da, Vorkurs’un eğitim alanındaki arka 
planını ele almış, 19. yüzyılın sonunda Chicago 
Üniversitesi’nde Dewey’nin liderliğinde gerçek-
leştirilen Chicago okulundan 1900’lerin Werk-
bund eğitim programına kadar uzanan eğitim re-
formu deney(im)lerine dikkat çekmiştir.17 

***

“Mimarın Özgürlüğü”nde, Itten’ın Gestaltungs- 
und Formenlehre kitabının hemen  girişinde, mo-
dern eğitimin temelini oluşturan bir ilkeyi—bir etik 
ilkeyi—dile getirdiği şu pasajın da altını çizmiştim: 

Yeteneğin eğitimdeki kadar be-
lirleyici olduğu başka bir insan 
etkinliği yoktur. Yalnızca yetenek-
li eğitimci ... bir çocukta insan ol-
manın tarif edilemez mucizesine 
saygı gösterecek ve bunu koruya-
caktır. İnsana saygı tüm eğitimin 
başlangıç noktası ve amacıdır.18 

Wick, Itten’ın 1904-1908 yılları arasında Bern’de, 
ilkokul öğretmenliği eğitimi sırasında katıldığı bir 
seminerde tanıştığı bu ilkeye, “reform pedagojisi-
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nin öğrencinin kişiliğine koşulsuz saygı ilkesi”ne, 
Bauhaus’da ve daha sonra ders verdiği diğer sanat 
okullarında da sadık kaldığını yazmıştır.19

Bu yazıda amacım, ilk tasarlandığı biçimiyle 
Vorkurs’un, Rykwert’in “elkitapları klişeleri”nin 
ötesine geçme iddiası taşıyan Bauhaus anlatısın-
da20 ve aydınlanma, modernlik, ilerleme idealle-
riyle barışık olmayan başka mimarlık tarihi anla-
tılarında pek sözü edilmeyen yüzünü—modern 
eğitimin ve özel olarak modern sanat eğitiminin 
ilkelerinin yansıdığı ilerici aydınlık yüzünü—öne 
çıkarmak. Bauhaus mirasının belki de en önemli 
parçası olan Vorkurs deneyi(mi)nin

- günümüzde modern sanat ve mimarlık 
eğitimi açısından taşıdığı değeri doğru sap-
tayabilmek,

- daha önemlisi, mimarlık, sanat ve tasarım 
eğitiminde Bauhaus mirası diye modern eği-
timin ilkelerine bütünüyle yabancı yorum-
lardan hareket etme yanlışına düşmemek 
için

aydınlanmanın, modern eğitimin ve modern eği-
tim kurumlarının tarihini dışarıda bırakmayan 
daha geniş bir perspektiften bakabilmenin önemli 
ve gerekli olduğunu düşünüyorum. 

lık” eğilimini temsil eden, “pedagojik ilgilere sa-
hip İsviçreli bir ressam” olarak çizmiştir.21

Banham, sanat eğitimi tarihçisi Frederick Logan’ın 
Bauhaus ile Friederich August Froebel’in Kinder-
garten programını karşılaştırdığı makalesine gön-
derme yaparak, “Bauhaus Yöntemi”nin dayandığı 
iki önemli inovasyon üzerinde durur.22 Bunlardan 
ilkinin, Vorkurs aracılığyla hayata geçirilen “yapa-
rak öğrenme” düşüncesi olduğunu yazar. İkincisi, 
Banham’ın anlatımıyla, zihinlerini her türlü önyar-
gıdan arındırmak ve bir bakıma işe sıfırdan başlat-
mak için öğrencileri anaokulu (Kindergarten) aşa-
masına, “çocukluğun soylu vahşiliğine” geri götür-
me azmidir.23 Banham’ın bakış açısından, Vorkurs 
ile “Akademik” öğretim arasındaki en önemli fark-
lılık, bu azmin ardındaki, daha önce öğrenilmiş 
her şeyin yıkılması gerektiği varsayımıdır.24

Banham, bu iddiasına kanıt olarak, 1922’de Bau-
haus “çırakları”nın ve “kalfaları”nın eserlerinin 
sergisi için Itten tarafından yazıldığını belirttiği 
metinden şu bölümü aktarır:

Program, öğrencilerin yaratıcı 
güçlerini açığa çıkarmayı, [öğ-
renciye] Doğa’daki malzemele-
rin bilgisini kazandırmayı, görsel 
sanatlar alanındaki tüm yaratıcı 
faaliyetlerin dayandığı temel il-
kelerle tanıştırmayı amaçlamıştır. 
Her yeni öğrenci, gerçekten ken-
disine ait olan kavrayış ve bilgiye 
ulaşabilmek için, [ağırlığından] 
kurtulması gereken bir birikmiş 
enformasyon yığınıyla gelir...Ha-
zırlık programı, öğrenciyi özgür-
leştirmeyi, kendi ayakları üzerin-
de durmasını ve hem materyal, 
hem de form bilgisini doğrudan 
deneyimle kazanmasını sağlama-
yı amaçladığından, öğrencinin 
tüm kişiliğiyle [student’s whole 
personality] ilgilidir.25

Banham’a göre Itten, yerleşik eğitim yaklaşımına 
muhalefette bu denli ileri giderek, “Batılı Rasyonel 
düşüncenin ana gövdesi”nin dışına çıkmış, onun 
etkisi altında Bauhaus öğrencileri Eckhart gibi Orta 
Çağ mistiklerine ve Mazdeizm, Taoculuk ve Zen 
gibi Doğu’nun tinsel öğretilerine yönelmişlerdir.26

Rykwert, Bauhaus’un “karanlık yüzü” üzerine söy-
lediklerinin “kutsal mekânlarını karalama” niyeti 
sezen bir grup Bauhaus’lunun öfkesini çektiğini, 
oysa bu konuda daha önce başkalarının da yazdı-

Görsel 1. Johannes Itten portreleri

Görsel 1.3. 1938. Kaynak: Herbert Bayer, Walter Gropius ve Ise 
Gropius, der., Bauhaus, 1919-1928 (New York: The Museum of 
Modern Art, 1938), 21.

Görsel 1.1. Anna Höllering, 1912. Kaynak: Christoph Wagner, “Jo-
hannes Itten. Biografie in Bildern,” Johannes Itten: alles in einem – al-
les im Sein, der., Ernest.W. Uthemann, (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 
Verlag, 2003), 83.

Görsel 1.2. Paula Stockmar, 1920/1921, Weimar. Kaynak: A.g.e., 85.

Bauhaus Literatüründen Eski ve Yeni Johannes It-
ten portreleri (1960-2019) ve Vorkurs Anlatıları

Rykwert, Itten’ın eğitim yaklaşımını mistik öğreti-
lerle ilişkilendiren ilk yazar değildir. Örneğin mi-
marlık tarihçisi ve eleştirmen Reyner Banham da, 
ilk kez 1960’ta yayımlanan Theory and Design in 
the First Machine Age (İlk Makine Çağında Kuram 
ve Tasarım) başlıklı kitabında, Itten’ı, Bauhaus’un 
erken döneminin irrasyonalizmini ve “Orta Çağcı-
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ğını kendisi belirtmiştir.27 Rykwert’in anlatısındaki 
yenilik, Bauhaus’un, Itten’ın temsil ettiği karanlık 
yönüyle ilginç olduğunu, geçerliliğini koruduğu-
nu savunuyor olmasıdır.28 Rykwert, Banham’dan 
farklı olarak, Bauhaus’un karanlık yüzünü, daha 
doğrusu karanlıkta kaldığını düşündüğü yüzünü 
eleştirmez. Dahası, Itten ve Paul Klee’den, “mo-
dernliğe ... adanmışlığın tehlikesini en açık biçim-
de gören” iki Bauhaus ustası oldukları ve dinsel ya 
da yarı dinsel görüşlerini açıkça ortaya koydukları 
için övgüyle söz eder.29 

Banham’ın ve Rykwert’in Vorkurs’un karanlık 
yüzü üzerine “ikonoklastik” tezleri çok sayıda 
çalışmaya esin kaynağı olmuştur. İlginç örnek-
lerden biri, Marcia F. Feuerstein’in “Bauhaus’un 
Karanlık Yüzünde Beden ve Bina: Oscar Schlem-
mer” başlıklı yazısıdır.30 Feuerstein, Rykwert’in, 
Bauhaus’un “mantıksız, akıl karışıklığı içindeki bir 
dünyada aklın mabedi” olarak resmedilmesinin 
bir çarpıtma olduğunu söylediği pasajdan yola çı-
karak, ”Bauhaus mitosu”nun nasıl ortaya çıktığına 
dair şunları yazar:

Sigfried Giedion, Hans Wingler 
ve James Marston Fitch’in ya-
zılarında Bauhaus imajı sıhhi-
leştirilir ve rasyonelleştirilirken, 
Bauhaus’un üretimi kutsallaştırıl-
mıştır. Bauhaus’dan esinlenmiş 
ilk nesil modern mimarlığın bu 
önemli polemikçileri, görünüş-
te işleve, açıklığa, presizyona ve 
nesnelliğe [Sachlichkeit] dayalı 
hijyenik bir estetiğin haberciliğini 
yapmışlardır.31

Feuerstein’a göre Bauhaus, Walter Gropius’un 
Herbert Bayer’le birlikte küratörlüğünü yaptığı 
1938 MoMA sergisi kataloğunda da asli olma-
yan (fringe), ya da “kaotik” unsurlardan arındırı-
larak sunulmuştur.32 Feuerstein, bu baştan başa 
sıhhileştirme—arındırma—programının bir kanıtı 
olarak, Johannes Itten’ın katalogda kullanılan fo-
toğrafına işaret eder: Katalogda Itten’ı “tamamen 
traşlanmış başı, keşiş gözlükleri ve dökümlü koyu 
kırmızı cübbesiyle” değil de, “iş kıyafeti içinde, 
muhafazakâr saç kesimiyle” gösteren bir fotoğraf 
kullanılmış (bkz. Görsel 1.2 ve Görsel 1.3), böyle-
ce, “Bauhaus ... pedagojisinin kendi içinde tutarlı 
bir imajı” yaratılmıştır.33 “Gropius ve Bayer’in inşa 
ettikleri mitos,” der Feuerstein, “1970’lerin başla-
rında, Rykwert’in Bahaus’un ‘Karanlık Yüzü’ çalış-
masının yayımlanmasından dört yıl sonra MoMA 
kataloğunun yeniden basılmasıyla yeniden can-
landırılmıştır.”34

Feuerstein’ın Vorkurs anlatılarına katkısı, “Bauhaus 
eğitiminin temeli ve başlangıcı” olduğunu vurgu-
ladığı Vorkurs’un amacını, Banham’ın düşündü-
ğü gibi öğrenciyi “çocukluğun soylu vahşiliğine” 
değil de, “popüler, mistik bir Hıristiyan tarikatı” 
olarak tanımladığı Mazdaizm’in cennetine geri 
götürmek olarak yorumlamasıdır.35 Feuerstein, 
Vorkurs programında “bir dönem Gropius’un Ba-
uhaus’unun entelektüel ve pedagojik kültüründe 
yaygın sinsi bir etkisi” olduğunu söylediği tarikatın 
esas hedefini görür:

Mazdaizmin başlıca hedefi insan 
türünün bütünüyle arındırılmasıy-
dı-esas olarak cennete dönmekti 
... Bu arınma süreci-ki makrobi-
yotik diyet bunun bir parçasıydı-
‘tüm doğum öncesi etkilerin ve 
geçmişin mirası olan ilişkilerin’ 
izlerini silecek ... ve başlangıçtaki 
Aryan halkını-Zerdüşt’ün beyaz 
ırkını yeniden yaratacaktı.36 

Dolayısıyla, Feurstein’ın bakış açısından 
Bauhaus’un “karanlık yüzü,” Rykwert’in düşündü-
ğü gibi karanlıkta kalmış, irrasyonel, ama Bauhaus 
mirasını ilginç ve günümüzde de geçerli kılan bir 
yönü değildir; sözün tam anlamıyla karanlıktır.

Mark Crinson ve Jules Lubbock (1994), Britanya’da 
mimarlık eğitiminin tarihi konusundaki kitapları-
nın “modernist akademi”ye ayırdıkları bölümün-
de, Rywert’e değil de Banham’a ve MoMA sergi 
kataloğundaki 1922 tarihli çeviri metinden aktar-
dığı pasaja referans vererek, Vorkurs’un amacının, 
doğuştan gelen yeteneklerini geliştirmek için öğ-
rencileri çocukluk aşamasına geri götürmek ol-
duğunu tekrarlamışlardır.37 Crinson ve Lubbock 
(1994) Bauhaus’da elle tutulur herhangi bir sanat 
ya da mimarlık tarihi öğretiminin olmamasını da 
bu yaklaşıma bağlamışlardır.38

İçinde bulunduğumuz yıl, 2019’da yayımlanan 
yazısında Fred Turner, Itten’ı “ressam ve mistik” 
olarak tanıtma geleneğini sürdürmüştür.39 Turner 
hazırlık programının dönemin sanat okullarının 
programlarına hiç benzemediğini, Itten’ın prog-
ramının Mazdaizm’in bedenin eğitimi egzersizle-
riyle iç içe geçtiğini yazmıştır.40 Diğer taraftan da, 
Banham’ın Itten’dan  aktardığı aynı pasajda dile 
getirilen, hazırlık programının öğrenciyi özgürleş-
tirme, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlama 
idealinin, “Bauhaus’un [erken döneminde] diğer 
modernist hareketlerle paylaştığı”nı düşündüğü, 
esas olarak siyasi bir projeyle bağlantılı olduğunu 
da öne sürmüştür.41 
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Bauhaus’un 100. yılı dolayısıyla Ocak 2019’da 
Guardian’da yayımlanan makalesinde mimarlık 
eleştirmeni Rowan Moore, Banham’ın yaklaşık 
60 yıl önce, Rykwert’ın 50 yıl önce yazdıklarını 
anımsatan bir anlatımla, günümüzde “yalınlaştı-
rılmış tasarımı, modern malzemelerin rasyonel ve 
zarif kullanımını ve endüstriyel teknikleri, açıklı-
ğı, sadeliği, serinkanlı minimalizmi” akla getiren 
Bauhaus’la ilgili gerçeğin, özellikle ilk yıllarında, 
“çok daha kaotik ve karmaşık” olduğuna dikkat 
çekmiştir.42

Bu makalede Moore, Gropius’un Bauhaus’unun 
“rasyonel olduğu kadar irrasyonel, pratik oldu-
ğu kadar mistik, modern bir kurum olduğu kadar 
bir Orta Çağ kurumu” olduğunu ve ilk yıllarında 
Bauhaus’un endüstriyel geleceğin bir laboratuvarı 
değil de, daha çok 1960’ların California komün-
lerinin öncüsü gibi göründüğünü de eklemiştir. 
Itten’dan da sadece ve sadece “ilk yıllarda resim 
öğreten ... bir İsviçreli sanatçı” ve Mazdeizm’in iz-
leyicisi olarak söz etmiştir.43

Esas olarak Banham’ın ve/veya Rykwert’in yorum-
larından yola çıkan bu anlatılarda Raleigh’in 50 yıl 
kadar önce yazdıkları göz ardı edilmiştir.44 Itten’ın 
“her şeyin ötesinde bir eğitim kuramcısı ve belki 
de modern anlamda ilk gerçek sanat pedagogu” ve 
“modern formda, eğitimin belirgin bir sonucunu 
görebilen pek az kişiden biri” olduğu, o dönemde 
Almanya’da ve İsviçre’de eğitim ve estetik alanla-
rında öne çıkan görüşlerin benzersiz bir sentezini 
gerçekleştirdiği sanki hiç yazılmamıştır.45 

Raleigh, Vorkurs’un amacının Banham’ın öne 
sürdüğü gibi, işe sıfırdan başlatmak için öğrencileri 
Kindergarten aşamasına geri götürmek olmadığını, 
Itten’ın hiçbir şekilde primitivizmi savunmadığını, 
sadece, bazı sanat eğitimi yaklaşımlarının hatası-
nın bireyin psikolojik yapısında doğuştan var olan 
form duygusunu köreltmek olduğunu fark ettiğini 
de vurgulamıştır.46

Diğer taraftan, Bauhaus üzerine 1938 ertesinde açı-
lan ilk büyük MoMA sergisinin kataloğunda—Bau-
haus 1919-1933: Modernliğin Atölyeleri’nde—sa-
nat tarihçisi ve küratör Leah Dickerman, Itten’ın 
Gestaltungs- und Formenlehre kitabına referans 
vererek, Vorkurs’un “hayatiyetini kaybetmiş tüm 
konvansiyonel kalıplardan [all the dead wood of 
convention]” özgür kılma amacını, I. Dünya Sava-
şı deneyiminden kaynaklanan bir “tabula rasa” ge-
reksinimiyle,  “öğrenmeye yeniden başlayabilmesi 
için genç sanatçıyı kültürel bozulmuşluğun etkile-
mediği, çocukluktakine benzeyen  bir masumiyet 
durumuna” geri götürmek olarak yorumlamıştır.47 

Bu konuda Banham gibi Dickerman da Froebel’in 
“Kindergarten” programıyla Vorkurs arasında-
ki ilişkiye dikkat çekmektedir. Şu var ki Dicker-
man, Logan’ın yanı sıra Franciscono ve Wick’in 
Bauhaus’un eğitim alanındaki arka planını ele alan 
çalışmalarına da dayanarak, Itten’ın programının 
çocuk eğitimi alanındaki ilerici gelenekle bağını 
kurmaktadır. Dickerman, Froebel üzerinde önem-
li bir etkisi olan ve Rousseau’nun Émile (1762) 
başlıklı ünlü kitabında dile getirdiği düşünceleri 
hayata geçiren Heinrich Pestalozzi’den de söz et-
mektedir.48

Rousseau ve Pestalozzi’den Itten da söz etmek-
tedir. Wick, Itten’ın günlüğünden Temmuz 1916 
tarihli şu notu aktarır:

Bir fikirden [gedanken] yoksun 
görü [Anschauung], kördür. H. 
Pestalozzi— Görüden yoksun bir 
fikir, boştur. J. J. Rousseau.49 

Vorkurs’un özgürleşmeyi, kendi ayakları üzerin-
de durmayı sağlama amacında da Rousseau’nun 
Émile kitabına örtük bir gönderme bulmak müm-
kündür:

Émile’in... ne yürüteçlerle [chari-
ots; Gängelwagen] ... ne dizgin-
lerle [lisières; Leitzaum] işi ola-
caktır...50

Immanuel Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” başlıklı 
makalesinde aydınlanmayı yürüteçlere ve dizgin-
lere—başkalarının vesayetine—ihtiyaç duymadan 
kendi başına ayakta durmayı ve kendi başına yürü-
meyi öğrenmek olarak betimlediğini de belirtmek 
uygun olur.51  

Görsel 2.1. Immanuel Kant’ın (1784) “Aydınlanma Nedir?” başlıklı 
yazısında söz ettiği yürüteç (Gängelwagen). Kaynak: Antonie Hor-
nung, Roger Hofer ve Robert Walpen, “Immanuel Kant: Was ist 
Aufklärung?,” 2005. https://www.ds.uzh.ch/wiki/Textkompetenz/in-
dex.php?n=Main.ImmanuelKant.

Görsel 2.2. Margarete (Gretl) Hanus (Franz Čižek’in çocuklar için 
sanat sınıfı (Jugendkunstklasse) öğrencisi; 14 yaşında), “İlk Adım,” 
1919. Kaynak: V&A’s collections, 2019. http://collections.vam.ac.uk/
item/O769046/print-hanus-gretl/. 
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Farklı Referans Çerçevelerinden Görebildikleri-
miz / Göremediklerimiz

Bauhaus’un tarihi ve mirası, Johannes Itten ve 
Vorkurs’un amacı üzerine bu farklı okumalar ve 
değerlendirmeler kuşkusuz sözünü ettiğim tarihçi-
lerin, kuramcıların, eleştirmenlerin farklı referans 
çerçevelerine sahip olmalarından kaynaklanmak-
tadır. Fiziksel dünyamızdaki nesneler ve olaylar 
gibi geçmişteki olayların—ve aktörlerinin—farklı 
referans çerçevelerinden farklı gözüktükleri, yazılı 
metinlerin farklı referans çerçevelerinden okun-
duğunda farklı şeyler söylediği bilinmeyen bir şey 
değildir. Modern bilimin ve modern bilim eğitimi-
nin belki de en önemli dersi budur.52 

Banham, Vorkurs’un “öğrenciyi özgürleştirme, 
kendi ayakları üzerinde durmasını ve hem mater-
yal, hem de form bilgisini doğrudan deneyimle ka-
zanmasını sağlama” amacını, “çocukluğun soylu 
vahşiliğine geri götürme” niyeti olarak yorumla-
yabiliyor ve “Goethe’nin kenti Weimar yurttaşla-
rının” Weimar’ın reaksiyoner günlük gazetesinde 
(Weimarische Landeszeitung Deutschland) dile 
getirilen tepkisini haklı görüyorsa,53 bu büyük öl-
çüde, genel olarak eğitim konusunda belirli bir ba-
kış açısına, esas olarak geleneksel bir bakış açısına 
sahip olmasından kaynaklanıyor olmalıdır.

Ya da Moore, Itten’ı sadece “ilk yıllarda resim öğ-
reten başı traşlı bir İsviçreli sanatçı” (the shaven- 
headed Swiss artist who taught painting in the 
early years) olarak resmedebiliyorsa ve Bauhaus’un 
başlangıçta “endüstriyel bir geleceğin laboratuva-
rından çok 1960’ların California komünlerinin 
öncüsü” gibi göründüğünü düşünüyorsa,54 bu, 
Vorkurs’un modern eğitimin tarihi içindeki yerinin 
onun referans çerçevesinden hiçbir şekilde gözük-
memesindendir. Oysa bir başka çerçeveden, örne-
ğin gene 1960’larda iki büyük fizikçi ve bir psi-
koloğun—Philip Morrison, Frank Oppenheimer ve 
Jerome Bruner’ın—8-9 yaşlarındaki çocuklarla yap-
tıkları çalışmalarda ya da Oppenheimer’ın kurucu-
su olduğu San Francisco’daki Exploratorium’da, 
modern eğitimin (Vorkurs’ta uygulamaya koyulan) 
aynı temel prensiplerinden hareket edildiğini gör-
mek mümkün olabilir.55 

Banham’ın yorumunun, Bauhaus Arşivi’nin (Bau-
haus-Archiv) kuruluşunun henüz tamamlanmadı-
ğı, Itten’ın Kunst der Farbe (1961) ve Gestaltungs- 
und Formenlehre (1963) kitaplarının henüz yayım-
lanmadığı bir döneme ait olduğunu hatırlamak da 
önemlidir. Dolayısıyla Banham’ın elinin altındaki 
kaynaklarla Itten’ı Raleigh (1968) gibi “her şeyin 
ötesinde bir eğitim kuramcısı ve belki de modern 

anlamda ilk gerçek sanat pedagogu...” olarak göre-
bilmesi pek beklenemez.56

Rykwert bu bakımdan Banham’a göre daha avan-
tajlı bir konumdadır. Itten‘ın zaaf ve tuhaflıklarına 
karşılık, eğitim yaklaşımının, modern form diline 
giriş konusundaki katkısıyla önemini koruduğunu 
yadsımayarak en azından görünüşte daha dengeli 
bir tarih anlatısı ortaya koyabilmiştir.57 Son dere-
cede yapılandırılmış olduğunu belirttiği bu yak-
laşımın amacının “öğrenciyi daha önce edindiği 
şemalardan (ya da düşünce kalıplarından) kurtar-
mak,” problemler üzerinde bağdaşık bir biçimde 
düşünmeye zorlamak olduğunu da vurgulamış-
tır.58 Ne var ki bu amacı aydınlanmanın, aydınlan-
ma pedagojisinin ve modern eğitimin tarihi içinde 
ele almak yerine, “Itten’ın zaaf ve tuhaflıkları”nı 
Vorkurs’un, bir anlamda modern sanat, mimarlık 
ve tasarım eğitiminin mistik, irrasyonel temellere 
dayandığı tezi için malzeme olarak kullanmıştır. 

Rykwert’in Bauhaus anlatısıyla, modern bilimin 
“metafizik” temelleriyle ilgili ünlü tarih tezleri ara-
sında dikkate değer bir benzerlik vardır. 59 Söz ko-
nusu bilim tarihi tezlerinde de örneğin Johannes 
Kepler’in neo-Platoncu ve Pythagorasçı mistisizme 
ilgi duymuş olması, modern matematiksel astro-
nominin doğuşundaki rolünün önüne çıkarılarak 
resmedilmiştir. “Bauhaus’un Karanlık Yüzü” esas 
olarak modern mimarlık eğitiminin “metafizik” 
temelleri üzerine bir tarih tezidir ve Johannes It-
ten bir bakıma sanat ve mimarlık eğitimi tarihinin 
Johannes Kepler’idir. Burada şunu belirtmekle ye-
tineceğim: Modern matematiksel astronomi için 
Kepler’in mistisizmi ne kadar “önemli” ise, mo-
dern sanat ve mimarlık eğitimi için Itten’ın mis-
tik eğilimleri de ancak o kadar “önemli”dir—ay-
dınlanma, modernlik, ilerleme idealleriyle barışık 
olmayan tarihçilerin inandırmaya çalıştıkları kadar 
değil.

Johannes Itten’ın Referans Çerçevesinden  
Vorkurs

Itten’ın Kunst der Farbe (1961) ve Gestaltungs- 
und Formenlehre. Mein Vorkurs am Bauhaus und 
später (1963) kitaplarının, Bauhaus deneyi(mi) ve 
bu deney(im)in tarihsel ve kültürel bağlamı konu-
sunda pek çok Bauhaus anlatısında olduğundan 
çok daha geniş bir perspektif sağladığını söyle-
mek yanlış olmayacaktır.60 Bunun nedeni sadece 
Itten’ın Bauhaus’un ilk yıllarının başlıca aktörlerin-
den biri olması değil, onun bu deney(im)e ve Bau-
haus tarihindeki kendi rolüne, yıllar sonra ilerici 
reform pedagojisi geleneğinden gelen bir eğitimci 
olarak, aynı zamanda dışarıdan bakabilmiş olma-
sıdır. 
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Itten’ın Gestaltungs- und Formenlehre kitabında 
çizdiği tablo, esas olarak, savaşta yaşanan dehşet 
verici olayların ve onarılması güç kayıpların kar-
maşa ve çaresizliği hayatın her kulvarına taşıdığı 
bir ortamda —çepeçevre bir irrasyonellik okyanu-
sunun ortasında—sanat eğitimine rasyonel bir te-
mel sağlama arayışını ortaya koymaktadır.61 Böy-
le bir ortamda, Itten’ın da açıkça ifade ettiği gibi, 
Bauhaus’un kendi içinde romantizm ve irrasyo-
nalizm dalgalarından hiç etkilenmediği söylene-
mez.62 Itten örneğin Oswald Spengler’ın ilk cildi 
1918’de yayımlanan Der Untergang des Abend-
landes (Batının Çöküşü) başlıklı kitabının “yeni 
bir entelektüel arayış içindeki Bauhaus öğrencile-
ri” arasında tartışıldığını, kendisinin de “bilimsel, 
teknolojik uygarlığımızın kritik bir noktaya ulaştığı 
olgusunun” farkına vardığını yazmıştır.63 Itten, te-
laşlı bir amaçları netleştirme arayışı ve pratik de-
neylerin heyecanıyla elbette yanlışların yapıldığı-
nı, çağın çalkantıları ve kaosu içinde kendilerine 
rehberlik edebilecek müstesna bir eğitimcinin ol-
mamasının eksikliğini yaşadıklarını da itiraf etmiş-
tir ama aynı zamanda Bauhaus’un Weimar’daki ilk 
yıllarının “romantik” dönem olarak adlandırılma-
sının yanlış olduğunu vurgulamıştır.64 Itten’a göre 
o yıllar Bauhaus’un “evrenselci” (universalist; uni-
versalistischen) dönemine karşılık gelir.

Akademizmin hüküm sürdüğü sanat okullarının 
sunduğundan daha rasyonel bir eğitim arayışı 
1923’te Itten Bauhaus’dan ayrıldıktan sonra da 
sürmüştür.  Bauhaus programı, rasyonel bir bakış 
açısından tanımlanmış gerçek sorunlara rasyonel 
ve evrensel çözümler geliştirme çabasıyla tasar-
lanmış rasyonel ve “ideal” bir yapıdır.65 “İdeal” bir 
yapıdır, çünkü Bauhaus’un kısa ve zorluklarla dolu 
tarihininin ilk döneminde, belki de hiçbir zaman, 
tam olarak hayata geçirilememiştir.66 İlk yılların 
Vorkurs dersini, aynı zamanda böyle bir yapının 
tasarlanmasına olanak veren bir laboratuvar olarak 
görmek yanlış olmayacaktır. 

Vorkurs’un temellerini mistik ve irrasyonel yakla-
şımlarda arayan tarih anlatılarını okuyup değerlen-
dirirken, örneğin John Dewey’nin ilk kez 1916’da 
yayımlanan Democracy and Education (Demok-
rasi ve Eğitim) kitabında “okul”un amacı üzerine 
yazdıklarını dikkate almak da yararlı olacaktır. 
Dewey, Itten ve Gropius’un Vorkurs’un amacını 
tanımlarken dile getirdikleri düşünceleri, benzer 
metaforların yardımıyla şöyle formüle etmiştir:

Her toplum sırtında değersiz, 
geçmişten taşınan hayatiyetini 
yitirmiş ve açıkça aykırı şeylerin 
yükünü taşır. Okulun, sağladığı 

ortamdan bütün bunları uzak tut-
ma ve böylece sıradan sosyal or-
tamlardaki etkilerini bertaraf etme 
yükümlülüğü vardır. . . Bir toplum 
aydınlandıkça, mevcut birikimini 
bir bütün olarak aktarmama ve 
korumama . . . konusundaki so-
rumluluğunu fark eder. Okul bu 
amaca ulaşılmasında toplumun 
en önemli organıdır.67

Vorkurs pratik bir gereksinimden, Dewey’nin işa-
ret ettiği işlevi yerine getiremeyen, Itten’ın anlatı-
mıyla, “öğrenciyi geçerliliği olmayan bilgiyle dol-
durdukları ve durup düşünmek için yeterli zaman 
bırakmadıkları için kişisel gelişimin önünde bir 
engel oluşturan” muhafazakâr okullardan gelen 
öğrencileri Bauhaus programına hazırlama gerek-
siniminden doğmuştur.68

Itten 1950’de yayımlanan “Sanat Eğitiminin Temel-
leri” (“Grundlagen der Kunsterziehung”) başlıklı 
makalesinde, 1917’de Viyana’da sanat eğitimine 
başladığı kendi resim okulunda (Maler-schule), 
Čižek Okulu’nun (Ciszek-Schüler) eski öğrencile-
rinin dersinde “kendilerini evlerinde hissettikleri-
ni” yazmıştır.69 Bunun nedeni Itten’ın aralarında 
Franz Čižek’in de bulunduğu eğitim reformcula-
rının, erken yaşlardan başlayarak çocukların sanat 
eğitiminde gerçekleştirdiği dönüşümü 17-25-30 
yaşlarındaki öğrencilerin eğitimine taşımış olma-
sıdır.70

Sonuç: Sanat ve Mimarlık Eğitiminin Temelleri

Gropius’un 1923’te Idee und Aufbau des staat- 
lichen Bauhauses Weimar’da yazdıkları, Itten’ın 
bir eğitimci olarak her seviyedeki eğitimle ilgisinin 
ve reform pedagojisi hareketinden taşıdığı eğiti-
min amacına ilişkin düşüncelerin onun tarafından 
da paylaşıldığına işaret etmektedir:

Çocukların henüz genç ve yanlış 
biçimlendirilmemişken ön eği-
timleri [vorbildung] büyük önem 
taşır. Pratik egzersizleri vurgula-
yan yeni tip okullar (Montesso-
rischule, Arbeitsschule71), insanı 
her yönüyle geliştirdiklerinden, 
Bauhaus’un inşa etme üzerine 
[aufbauen] geniş kapsamlı prog-
ramı için mükemmel bir hazırlık 
sağlarlar ... Bauhaus eğitim ala-
nındaki yeni deneyleri yakından 
izlemektedir.72 
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Itten, “Grundlagen der Kunsterziehung” başlık-
lı makalesinde, Bauhaus’u yeni bir eğitim temeli 
(neuen Erziehungsgrundlage) olan yükseköğretim 
düzeyinde bir güzel sanatlar okulu (Hochschule 
der musischen Künste) olarak düşündüğünü, oysa 
Gropius’un yükseköğretim düzeyinde bir mimar-
lık okulu (Bau-Hochschule) programı istediğini ve 
Itten’ın o zaman yeterince açık olmadığını itiraf et-
tiği planlarını “aşırı fantastik” bulduğunu anlatır.73 
Bauhaus’dan ayrıldıktan üç yıl sonra Berlin’de 
ressamlar, mimarlar, fotoğrafçılar, grafikerler için 
kendi okulunu açmıştır.

“Grundlagen der Kunsterziehung,” modern eğiti-
min, bütün bu planların ve programların temelin-
de yatan şu ilkesiyle başlar:

 Das Ziel jeder Erziehung heißt: Freiheit. 
( ... eğitimin amacı özgürlüktür.)74 

Son olarak bu ilkenin, Bauhaus’un kuruluşundan 
110 yıl kadar önce Wilhelm von Humboldt’un 
“modern Alman üniversitesinin temel belgesi” ola-
rak görülen “Über die innere und äussere Organi-
sation der höheren wissenschaftlichen Anstalten 
in Berlin” (“Berlin’deki Yüksek Bilim Kurumları-
nın Karakteri ve İç ve Dış Örgütlenmesi Üzerine”) 
başlıklı memorandumunda da vurgulandığını be-
lirtmek isterim.75 Humboldt disiplinli entelektüel 
faaliyetin gerçekleştiği kurumlar olarak üniversi-
telerin amaçlarını ancak saf bilim idealini sürekli 
olarak göz önünde tutarak yerine getirebilecekleri 
için, başat ilkelerinin “özgürlük ve engellenmeme 
[Einsamkeit]” olması gerektiğini yazmıştır.76

Itten’ın Bauhaus’a taşıdığı, Bauhaus programına 
sağlam bir zemin sağlayan, modern eğitimin ve 
her seviyedeki modern eğitim kurumlarının da-
yandığı bu ilkedir. 
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dir: “Tuhaftır ki bunlar, savaşın yıkıntıya çevirdiği 
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Vorkurs ve Modern Eğitim: Bauhaus’un Aydınlık 
Yüzü

Emel Aközer, ODTÜ Mimarlık Bölümü emekli öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimi boyunca ve 
sonrasında, mimarlıkta kuram, araştırma ve eğitim bağlamında ilgilendiği epistemolojik ve etik 
soru(n)lar üzerine çalışmayı sürdürmektedir. Mimarlık eğitiminde öğrenen/öğrenme merkezli 
yaklaşımlar konusunda disiplinler arası iki projenin yürütücülüğünü yapmıştır. Son yıllarda kat-
kıda bulunduğu, bilim etiği konulu iki çalışma Science and Engineering Ethics’te yayımlanmıştır. 
“Tamamlanmamış Bir Müfredat Devrimi” (2018, 5 Kasım) başlıklı yazısı, genel olarak modern 
bilimle, modern bilimin etiğiyle ve “ilerleme” düşüncesiyle barışık olmayan bilim tarihi anla-
tılarının, modernliği ve modern eğitimi hedef alan muhafazakâr girişimlere sağladığı düşünsel 
destek konusundaki son dönem çalışmalarının yayımlanmış ilk ürünüdür. 

Johannes Itten bir bakıma sanat, mimarlık ve tasarım tarihi anlatılarının Johannes Kepler’idir. 
Modern bilimin “metafizik” temellere dayandığı tezini savunan bazı tanınmış bilim tarihçileri 
Kepler’in neo-Platoncu ve Pythagorasçı mistisizme duyduğu ilgiyi, modern matematiksel ast-
ronominin doğuşundaki rolünün önüne çıkarmışlardır. Benzer biçimde, mimar ve tarihçi Josef 
Rykwert, “Bauhaus’un Karanlık Yüzü” başlıklı makalesinde (1968), anlatısını Bauhaus’un “mis-
tik” temelleri tezine dayandırmıştır. Rykwert, “İsviçreli ressam” diye andığı Itten’ın mistik eği-
limlerine odaklanarak onu Bauhaus’un ilk dönemindeki en karanlık figür olarak çizmiştir. Oysa 
Bauhaus deneyi(mi)ne modern eğitimin tarihini dışarıda bırakmayan bir perspektiften yaklaşan 
tarih anlatılarında Itten sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir eğitimcidir. Bu anlatılar, Itten 
tarafından Bauhaus için geliştirilen hazırlık programının (Vorkurs) dayandığı ilkeleri görünür 
kılar. Bunlar aynı zamanda ilerici pedagoji reformu hareketinin dayandığı ilkelerdir ve Vorkurs 
aracılığıyla erken modern mimarlık eğitiminin temelini oluşturmuşlardır.

Modern matematiksel astronomi için Kepler’in mistisizmi ne kadar “önemli” ise, modern sanat 
ya da modern mimarlık eğitimi için Itten’ın mistisizmi de ancak o kadar “önemli”dir—aydın-
lanma, modernlik ve ilerleme idealleriyle barışık olmayan tarihçilerin inandırmaya çalıştıkları 
kadar değil. Buna karşılık, Bauhaus’un eğitim alanındaki mirasının doğru değerlendirilip ileriye 
taşınabilmesinde kritik önemi olan, Vorkurs deneyi(mi)nin modern eğitimin tarihindeki yerini ve 
bu deney(im)in amaçlarının tanımlanmasında yol gösteren ilkeleri görebilmektir.

Anahtar sözcükler: Vorkurs, Johannes Itten, modern eğitim, tarih yazımı, referans çerçeveleri.

The Basic Course and Modern Education: The 
Bright Side of the Bauhaus
From a specific point of view, Johannes Itten is the Johannes Kepler of the narratives in histories 
of art, architecture and design. Some renowned historians of science, in defense of the thesis that 
modern science had its foundations in “metaphysics,” have tended to capitalize on Kepler’s fas-
cination with Neo-Platonic and Pythagorean mysticism, foregrounding this aspect of his writings 
to obliterate his role in the birth of mathematical astronomy. Likewise, Josef Rykwert, in his “The 
Dark Side of the Bauhaus” (1968), based his narrative on the thesis of the “mystical” founda-
tions of the Bauhaus. He portrayed Itten as a central figure—a “Swiss painter”—who represents 
the “darkest” in the early Bauhaus. By contrast, in the narratives of historians who approach the 
Bauhaus experiment from a perspective that does not exclude from view the history of modern 
education, Itten appears not merely as a painter, but also as an educator. In these narratives the 
underlying principles of the preparatory program (Vorkurs), developed by Itten for the Bauhaus, 
become apparent. These are also the underlying principles of the progressive reform pedagogy 
movement, which, through Vorkurs, provided a firm basis for the early modern architectural 
education. 
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Itten’s mysticism is no more important for modern arts education or modern architectural education than 
Kepler’s mysticism is for modern mathematical astronomy, and much less than it has been fancied by the 
historians, theoreticians and critics discontented with the ideals of the enlightenment, modernity and prog-
ress. Conversely, for correctly assessing the educational legacy of the Bauhaus and for carrying it forward, 
it seems crucial to appreciate the significance of this experiment in the history of modern education, and of 
the principles underlying its aims. 

Keywords: Vorkurs, Johannes Itten, modern education, historiography, frames of reference.
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Aralık 1969 tarihli Art Education dergisinde, Bur-
ton Wasserman, Bauhaus’un 50. kuruluş yılı dola-
yısıyla kaleme aldığı yazısında, Bauhaus okulunu 
sanatçıların ve mimarların yeni bir görsel eğitim 
anlayışını yapılandırmak ve uygulamak için bir 
araya geldiği “devrimci” bir okul olarak tanımla-
makta, ve sanat programlarının Bauhaus teorisi 
ve pratiğinin etkisini yansıtmakta olduğunu be-
lirtmektedir.2 Wasserman’ın 1969 yılında yaptığı 
bu tespitin benzerlerine, Bauhaus’un 100. kuruluş 
yılının kutlandığı 2019 yılında yayınlanan ve gü-
nümüzde sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi alan-
larında Bauhaus etkisinin süregeldiğini vurgulayan 
pek çok yazıda rastlamak mümkün. Aradan geçen 
50 yıla ve mimarlık ve tasarım alanlarında dene-
yimlenen değişim sürecine rağmen, bu etkinin sü-
rekliliğini gözlemleyebilmek, konuyu eleştirel bir 
okuma yapmaya değer kılmakta. 

Böyle bir eleştirel okumaya şu sorularla başlana-
bilir mi? Acaba etkisi sürmekte olan tekil bir Bau-
haus mirasından bahsedilebilir mi? Bauhaus’u bu 
denli etkili kılan ya da Bauhaus etkisinin süreklili-
ğini sağlayan sadece bu -Wasserman’ın deyişiyle 
“devrimci”- okulun felsefesi ve yenilikçi pedagojik 
yaklaşımları mıdır? Bauhaus’un beslendiği erken 
yirminci yüzyıl döneminin düşünsel ve eğitimsel 
ortamların bu etkide rolü nedir? Almanya dışında 

dünyanın değişik coğrafyalarında etkili olmasının 
sebebi, Bauhaus fikirlerinin gücü kadar, bu “yeni” 
bağlamlardaki düşünsel ve eğitimsel ortamların 
yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesine uy-
gun bir zemin oluşturması olabilir mi? Bağlamla-
rın dönüşümüyle birlikte, Bauhaus fikirlerinin de 
dönüşümünden bahsedebilir miyiz? Bauhaus’un 
tasarım ve mimarlık eğitimi alanlarındaki etkisini 
tarihsel bir perspektiften ele alan bu çalışmanın 
amacı, Bauhaus’un kuruluşuna yön veren ve Bau- 
haus fikirlerinin varlık gösterdiği yeni bağlamlar-
daki düşünsel ve eğitimsel ortamları şekillendiren 
unsurlara dikkat çekmektir. Böylece Bauhaus etki-
sinin tek yönlü olmaktan çok, düşünsel ve coğrafi 
bağlamlar arasında döngüsel bir etkileşimin par-
çası olduğu savıyla, alternatif bir okuma yapılması 
hedeflenir.  

Edward W. Said “Yolculuk Eden Kuramlar” ma-
kalesinde, fikirlerin belirli durumlarda değişen et-
kilerini daha iyi anlamak için, arka planlarındaki 
oluşum ve dönüşüm süreçlerini şekillendiren kat-
manları keşfetmenin önemine işaret eder.3 Said, 
ilk aşama olarak, fikirlerin ortaya çıkmasını sağla-
yan belli koşulların varlığından, ikinci aşamada da 
fikirlerin ortaya çıktığı bağlamdan başka bir zaman 
ve mekân bağlamına hareketiyle kat ettiği mesafe-
den ve bu mesafenin kat edildiği geçiş sürecinden 

Derya Yorgancıoğlu, Dr., Öğretim Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
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bahseder. Üçüncü aşamada, fikirlerin yolculuk et-
tiği bağlamda kabul görme ve/veya dirençle karşı-
laşma olasılıklarını tartışır. Son aşamada ise, yeni 
bağlamlarında fikirlerin içselleştirilebileceği gibi, 
farklı dinamiklerin etkisiyle dönüşebileceğine vur-
gu yapar. Bauhaus fikirlerinin yirminci yüzyılın ilk 
yarısında, ortaya çıkış sürecini ve Almanya’dan 
Amerika kıtasındaki tasarım ve mimarlık eğitimi 
bağlamlarına gerçekleştirdiği yolculuğu, Said’in 
tanımlamakta olduğu “kuramların yolculuğu” çer-
çevesinde ele almak mümkün.  

Avrupa’da İlerici Eğitimcilerin Etkisi 

18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da gerçekleşen eği-
tim reformu sürecini etkileyen eğitimcilerin başın-
da Jean Jacques Rousseau (1717-1778), Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Johann Friedrich 
Herbart (1776-1841) ve Friedrich Wilhelm Froe-
bel (1782-1852) yer alır.4 Bu “ilerici” (progressive) 
eğitimciler, çocuk-merkezli bir eğitim pedagojisi 
anlayışı geliştirerek, bugün etkili olan öğrenen-
merkezli eğitim anlayışının da temellerini atarlar. 
Öngördükleri pedagojik modellerin ortak noktası-
nı, bilim alanındaki gelişmelerle birlikte psikoloji 
alanında etkili olan Gelişimci (Developmentalist) 
hareket ve insan doğası, zekâ ve öğrenme olgu-
larına ilişkin yeni kabuller oluşturur.5 Bireye ve 
bireye özgü kişiliğin gelişimine daha fazla saygı 
duyulmasına dayanan bu kabuller, okul öncesi 
eğitime çocukların psikolojik gelişimi perspekti-
finden yaklaşılmasını teşvik eder. Bu perspektife 
göre, “çocuğun diğer çocuklarla ve çevresiyle olan 
ilişkisi” gelişiminde önemli rol oynayarak çocu-
ğun öğrenme sürecine aktif katılımını destekler.6 

Rousseau’ya göre, bireyin doğal erdemlerine saygı 
duyulmalı ve bu nedenle eğitim, çocukların do-
ğal olarak büyümelerine izin vermelidir. Çocuğun 
“ahenkli gelişimi” için “entelektüel” (head), “ahla-
ki” (hearth) ve “pratik” (hand) eğitimin eşzamanlı 
olması gerektiğini savunan Pestalozzi gözlemler 
ve deneyler yoluyla “uygulamalı” ve “gerçek dün-
yaya-dayalı” öğrenmenin önemine işaret eder.7 

Rousseau ve Pestalozzi’nin eğitimsel fikirlerinden 
ilham alan Froebel, “aktif müfredat”a dayanan ve 
oyunun “küçük çocuklar için temel büyüme ve 
öğrenme yöntemi” olarak kabul edildiği anaokulu 
(kindergarten) kavramını geliştirir.8 Pestalozzi gibi, 
Froebel de, birlikte çalışmanın çocukların kendi-
lerini tanımalarını ve ifade edebilmelerini teşvik 
ederek öğrenmeyi desteklediğini savunur. Eğitim 
kuramcısı Herbart, yine çocuk-merkezli bir eğitim 
anlayışı çerçevesinde, tarih ve edebiyat derslerini 
müfredatın merkezine yerleştirerek, çocukların 
“entelektüel-ahlaki eğitimine” odaklanır.9 Rous-

seau, Pestalozzi, Froebel ve Herbart gibi ilerici 
eğitimcilerin fikirleri Avrupa kıtasını aşarak dün-
yanın pek çok farklı bağlamında yirminci yüzyılın 
ilk yarısında tasarım ve mimarlık eğitimini yeniden 
şekillendiren ilerici pedagojilerin geliştirilmesinde 
büyük rol oynar. 

Dewey ve İlerici Eğitim Hareketi

Biesta ve Miedema’a göre, 20. yüzyıl başında 
Amerika’da etkili olan ilerici eğitim yaklaşım-
larının arka planı uluslararası bir çerçevede ele 
alınmalıdır.10 İlerici Eğitim Hareketi (Progressive 
Education Movement), John Dewey önderliğinde, 
18. ve 19. yüzyıllarda etkisini gösteren pedagojik 
reform hareketinin yarattığı düşünsel atmosferden 
beslenerek gelişir ve 1930’lara kadar Amerika’da 
eğitim anlayışının yeniden şekillenmesinde önem-
li rol oynar. Biesta ve Miedema, Avrupa felsefe 
ve pedagoji geleneklerinin etkisinden bahseder-
ken, özellikle Herbart’in ve Froebel’in fikirlerinin 
Dewey’in öngördüğü pedagoji anlayışındaki yan-
sımalarına dikkat çekerler.11 Amerika’da politik ve 
toplumsal karmaşanın etkilerinin eğitim alanına 
yansıdığı erken 20. yüzyılda, Dewey’e göre “de-
mokrasi” bireyin varlığını ve bireylerin bir araya 
gelmesiyle toplumun oluşumunu gerçekleştirme-
yi mümkün kılacak yegâne yaşam tarzıdır.12 Bu 
çerçevede, eğitimin temel amacı, demokratik bir 
toplumun üyeleri olarak hareket etmeye istekli ve 
gerekli donanıma sahip açık fikirli ve sosyal du-
yarlılık taşıyan bireyler yetiştirmektir. Dolayısıy-
la, Dewey’in eğitim felsefesi, bireysel gelişim ve 
sosyal hedefler arasında bir uzlaşmayı ve koordi-
nasyonu öngörür; bireyin bütünsel gelişimi nihai 
amacına, “sosyal demokrasi” aracılığıyla ulaşılma-
sı hedeflenir.13 Dewey’in öngördüğü ilerici eği-
tim felsefesinin, 1894-1904 yılları arasında kurup 
yönettiği Laboratory School’da eğitim pratiklerine 
aktarıldığı görülür.14  

Yirminci yüzyılın ilk yarısında, Dewey’nin eği-
tim felsefesi ve pedagojik uygulamalarının etkisi 
Amerika’da tasarım ve mimarlık okullarını da içi-
ne alacak şekilde yükseköğretim alanına yayılır. 
Columbia School of Design, Harvard Graduate 
School of Design, Pennsylvania Graduate School 
of Fine Arts gibi dönemin önde gelen kurumlarında 
meydana gelen pedagojik reformlar bu etkiyle iliş-
kilendirilir.15 Geleneksel Beaux-Arts pedagojisin-
den modern tasarım pedagojisine geçiş, temelinde 
bireysel özgürlüğe, bireyin kendini gerçekleştirme 
ve ifade etme taleplerine saygı ile çerçevelenmiş 
demokratik bir eğitim sistemine doğru yönelim 
olarak nitelendirilir.16 18. ve 19. yüzyıllarda Avru-
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pa’daki eğitim reformu sürecini şekillendiren ileri-
ci eğitimcilerin etkisi Dewey’in eğitim felsefesinde 
gözlemlenirken, benzer şekilde Dewey etkisi Al-
man Werkbund ve Bauhaus okullarının yenilikçi 
olarak tanımlanan sanat, tasarım ve mimarlık eğiti-
mi kuramları ve uygulamalarında kendini gösterir. 
Bu yönüyle bağlamlar arası etkileşimin tek yönlü 
değil, döngüsel bir şekilde gerçekleştiğini söyle-
mek mümkündür. Bu döngüsel etkileşim çerçeve-
sinde, Dewey’in demokratik eğitim felsefesi ve ile-
rici pedagoji anlayışının, Türkiye’deki etkilerinden 
de bahsedilebilir. Dewey, Türk eğitim politikasını 
yönlendirecek tavsiyelerde bulunmak üzere yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyetine davet edilmiş ve 
iki ay süren ziyareti sonunda okullardaki eğitim 
standartları ve olanaklarını yükseltmeyi ve öğret-
men eğitimini geliştirmeyi içerecek kapsamlı bir 
reform önerisinde bulunmuştu.17 Cumhuriyetin 
kuruluşunu temellendiren bilim ve Aydınlanma 
idealleri ve Türk eğitim sisteminin bu idealler 
referans alınarak yeniden yapılandırılması talebi 
ile Dewey’in ilerici eğitim felsefesinin örtüşmesi, 
böyle bir daveti doğurmuştur.18

Bauhaus: Eğitimsel Arka Planı

Bauhaus etkisi, dünyada sanat, tasarım ve mimar-
lık eğitimi yaklaşımlarını dönüştürecek öğretim 
yöntemleri geliştirilmesi ve uygulanmasıyla iliş-
kilendirilebilir. Ortak eğitim idealleri etrafında 
bir araya gelen sanatçı, tasarımcı, ve mimarların 
pratiklerinin temellendiği bu öğretim yöntemlerin-
de önceki eğitim modelleri ve anlayışlarının izleri 
yadsınamaz. Cross’a göre, Bauhaus’un “zamanın 
entelektüel ikliminde var olan eğitimsel fikirlerin 
etkisini soğurduğu (absorbed) ve yansıttığı (re- 
flected)” gözlemlenir; bu yönüyle, Bauhaus kuru-
luşundan itibaren “toplumdaki daha genel düşün-
ce eğilimlerinin bir yansımasıdır ki bunların birço-
ğu da eğitim reformuyla ilgilidir.”19  

Erken yirminci yüzyıl Almanya’sında, Werkbund 
böyle bir entelektüel iklimin ürünü olarak ortaya 
çıkar. Werkbund’da, ülkenin sanatsal, etik ve sos-
yal sorunlarıyla doğrudan ilgilenen bir program te-
mel alınır.20 Endüstrileşmeyle birlikte “tasarlayan” 
ve “üreten” arasındaki bağın koptuğu eleştirisinden 
yola çıkarak, ikisi arasında yeniden uzlaşma sağ-
lanmasını öngören bu programla, “sanat, endüstri 
ve zanaat işbirliği” temelinde “endüstriyel üreti-
min kalitesinin arttırılması” amaçlanırken, eğitim 
bunun aracı olarak görülür.21 Rainer K. Wick’in 
tanımıyla “bilinçli olarak teknolojinin olanakla-
rını kullanan, estetik ve sosyal gerçekliğin tasarı-
mı” Werkbund’un temelini oluşturur.22 Werkbund 

“toplumsal kültürün reformu” üst çerçevesinde 
sanat eğitimi alanında bir reformu hedeflerken, 
Rousseau, Pestalozzi ve Froebel’in çocuk eğitimi 
konusunda öngördüğü ilkeler ile Dewey’in eğitim 
felsefesini şekillendiren birey ve toplum kavram-
larının bu reform hareketi üzerindeki etkileri ele 
alınır.23

Werkbund, Bauhaus Okulunun kurulacağı koşul-
ları ve entelektüel iklimi hazırlamada rol oynar. 
Aynı zamanda Werkbund’un üyesi olan Gropius, 
Bauhaus’un kuruluş manifestosunda “bütün yara-
tım süreçlerinde yeni ve güçlü bir çalışma birlikte-
liğine olan talep”in altını çizerken, Werkbund’un 
endüstri ve eğitim arasında kurulmasını öngördü-
ğü işbirliği hedefine dolaylı olarak referans verir.24 

Mimarlığın önderliğinde, bütün sanat ve zanaat 
alanlarının birleştirilmesiyle bir “estetik senteze” 
ulaşılması Bauhaus okulunun temel amacı ola-
rak tanımlanır.25 Buna karşın, Cross, Bauhaus’da 
endüstri-okul işbirliği odaklı sanayiciler ve pro-
fesyonel pratisyenlerin yaklaşımlarından farklı 
olarak, pozisyonlarını eğitimbilimsel referanslarla 
tanımlayan eğitimcilerin varlığına ve bu iki kanat 
arasındaki görüş ayrılıklarına dikkat çeker.26 Jo-
hannes Itten’in, “... ‘Zanaata Dönüş’ ya da ‘Sanat 
ve Teknoloji Birliği’ (Gropius’un bakış açıları) slo-
ganlarının sorunlarımızı çözebileceğine inanmı-
yorum. Dışa dönük bilimsel araştırma ve teknoloji 
kavramlarının içe dönük düşünme ve maneviyat 
ile dengelenmesi gerektiğine inanıyorum” sözle-
ri, Bauhaus Okulu içinde var olan farklı düşünsel 
yönelimlerden birini yansıtır.27 Bauhaus’un getir-
diği pedagojik reformun odağındaki Vorkurs’un 
uygulayıcısı Itten’e göre “öğrencilerin yaratıcı güç-
lerini ve dolayısıyla sanatsal yeteneklerini özgür-
leştirmek” bu dersin temel amaçları arasındadır.28 

Froebel’in anaokuluna ilişkin öğretim pratiklerine 
paralel olarak, daha önce bir anaokulu öğretme-
ni olan Itten’in pedagojik yaklaşımına göre, “ya-
parak” ya da “oyun” yoluyla öğrenme “kuramsal 
keşiflerin” temelini oluşturur.29 Öğretmenin bu 
süreçteki rolü ise, öğrenciye rehberlik etmek, yön-
lendirmek ve ilham kaynağı olmaktır. 

Amerika’da Modern Tasarım Pedagojisine Geçiş 
ve Bauhaus 

Bauhaus Okulu’nun faaliyetlerine 1933 yılında 
son verilmesiyle birlikte, okulun önde gelen sanat-
çı, tasarımcı ve mimarları, daha özgürlükçü ortam-
lar olarak değerlendirdikleri diğer Avrupa ülkeleri-
ne ve Amerika’ya göç etmeye yöneldiler. 1930’lu 
yıllarda Amerika’da sosyal ve düşünsel bağlamlar-
da yaşanan dönüşüm süreci, bu kıtada yeni fikirle-
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re açık ve istekli bir ortam hazırlamış, Avrupa’dan 
göç eden aydınlar kendi disiplin alanlarında fikir-
lerini ifade edebilmede bu ortamdan faydalan-
mışlardır. Ancak bu iletişim kimi zaman fikirsel 
ayrılıklar ve gerilimleri de içermiştir.30 McClay’e 
göre, yirminci yüzyılın ilk yarısında Avrupa’dan 
Amerika’ya gerçekleşen “entelektüel göç”, birey-
lerin belli fikirleri anlatma, tartışma ve etki yarat-
mada önemli rol oynadığı bir sürece işaret eder.31 

Bauhaus’un bu kıtaya tekil bir düşünce olarak de-
ğil, bir fikirler topluluğu olarak hareket etmesiyle 
birlikte, modern sanat ve tasarım pedagojilerinin 
temel ilkeleri bu kıtaya taşınmıştır.32 Jordy’in vur-
guladığı gibi, Bauhaus üyelerinin sanat, tasarım 
ve mimarlık konularındaki fikirlerini uygulayabil-
dikleri en güçlü mecralardan biri eğitim alanıdır.33 

Otuzlu yılların sonlarında Walter Gropius, Ludwig 
Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Josef Albers 
ve László Moholy-Nagy gibi en önde gelen Ba-
uhaus ustaları Harvard Graduate School of De-
sign, Pennsylvania University Graduate School of 
Fine Arts, Illinois Institute of Technology ve Black  
Mountain College gibi dönemin “ilerici” okulların-
da ders vermeye başladı.

Bauhaus üyelerinin Amerika’ya göç ettiği 1930’lu 
yıllar, bu kıtada tasarım ve mimarlık eğitimi bağ-
lamlarında, geleneksel yaklaşımların sorgulandı-
ğı ve yeni kavramsal ve pedagojik yaklaşımların 
tartışıldığı bir dönüşüm sürecine rastlar. Pearlman 
bu dönemi “Ecole des Beaux-Arts’a temellenen 
öğretme yöntemlerinden modern tasarım peda-
gojisine geçiş” olarak tanımlarken, Amerika’da 
Dewey’in “demokratik eğitim” ilkelerinin, sorgu-
lamayı ve deneyselliği teşvik eden, eleştirel düşün-
me alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen eğitim 
anlayışının, mimarlık eğitiminde yaşanan peda-
gojik dönüşüm üzerindeki etkisine dikkat çeker.34 

Anthony’ye göre de, geç 1920’lerden itibaren 
“taklit ederek öğrenmeden, yaparak öğrenmeye” 
geçişin yaşandığı bir dönüşüm süreci ivme kaza-
nır.35 Bu süreçte, Beaux-Arts’ın yarışmalar aracı-
lığıyla rekabete dayalı eğitim anlayışından farklı 
olarak, modern tasarım pedagojisinde öğrencilerin 
bireysel gelişimlerinin ve yaratıcılıklarının destek-
lenmesi, tasarım eğitiminin kolektif ve demokratik 
öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesi yönünde 
adımlar atılmaya başlanır. Dönemin önde gelen 
tasarım ve mimarlık okullarında gerçekleştirilen 
müfredat reformları bu süreci destekler.

Joseph Hudnut, mimarlık okullarında eğitimin ge-
leneksel Beaux-Arts pedagojisi ekseninde temel-
lendiği bir dönemde modern tasarım yöntemlerini 
mimarlık programlarında uygulamaya koyan bir 

akademisyen olarak bu süreçte öne çıkar. Sırasıy-
la Columbia School of Design (1934) ve Harvard 
Graduate School of Design’da (1936) dekan ola-
rak göreve gelmesiyle birlikte mimarlık program-
larında bir değişim sürecini başlatır. Columbia’da 
tasarım stüdyolarını öğrencilerin ortak çalışma 
yapabilecekleri öğrenme ortamları olarak yeniden 
kurgulamış, Harvard’da mimarlık, şehir planlama 
ve peyzaj mimarlığı programlarını bir araya ge-
tirerek Graduate School of Design’i kurmuştur. 
Gropius, Dekan Hudnut’ın çağrısıyla 1937’de 
Harvard’a gelerek mimarlık müfredatını yeniden 
tasarlamıştır. Pearlman’a göre, Gropius’un gele-
neksel Beaux-Arts temelli Harvard Tasarım Okulu-
nu modern tasarım pedagojisiyle şekillenen “Har-
vard Bauhaus”a dönüştürdüğüne yönelik yaygın 
kanının aksine, dekan Hudnut’ın hümanist ilke-
lere temellenen ve Dewey’in demokratik eğitim 
anlayışından beslenen modern pedagojik yaklaşı-
mının Harvard Tasarım Yüksekokulu’nda tasarım 
ve mimarlık eğitiminde bir dönüşümün gerçek-
leşmesindeki rolü çoğu zaman ihmal edilmiştir.36 

Pearlman, Hudnut ve Gropius arasında bir yandan 
Harvard Graduate School of Design’ın kontrolü-
nü üstlenme, bir yandan da okul sınırlarını aşarak, 
yirminci yüzyılın ilk yarısında Amerika’da modern 
mimarlık ve planlama alanlarının yönünü tayin 
etme konusunda bir mücadele geliştiğine işaret 
eder.37 

Grawe, Bauhaus paradigmasının Amerika’ya 
yolculuğunda daha çok bireysel fikirler ve peda-
gojik yaklaşımların ön plana çıktığını tartışır.38 

Amerika’da tekil bir “Bauhaus pedagojisi”nin var-
lığından söz edilemeyeceğini savunan Grawe’e 
göre, bu kıtadaki entelektüel atmosfer, Gropi-
us, Mies van der Rohe, Moholy-Nagy ve Albers 
gibi Bauhaus üyelerini kendilerine özgü öğretim 
yöntemlerini uygulamaya teşvik eder niteliktedir. 
Grawe, Bauhaus üyelerinin Amerikan entelektüel 
çevrelerinde yer bulabilmesini, büyük ölçüde yeni 
ortamlarına adapte olabilme başarılarıyla ilişkilen-
dirir ve dolayısıyla, Bauhaus’un Amerika’ya “na-
kil edilmesi” (transplantation) gibi bir durumun 
söz konusu olamayacağını vurgular.39 Jordy ise, 
Bauhaus fikirlerinin yeni bağlamlarında dönüşü-
me uğradığının altını çizer ve Bauhaus üyelerinin 
Amerika’da mimarlık mesleği ve mimarlık eğitimi 
alanlarındaki etkisinin Bauhaus’un “devamı” (con-
tinuation) olarak değil, “ek bölümü” (postscript) 
olarak tanımlanabileceğini savunur.40 

Josef Albers, sanat ve tasarım eğitimine getirdiği 
özgün yaklaşımla Amerika’da varlık gösteren Bau- 
haus üyeleri arasındadır.41 Albers, özellikle Kuzey 
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Carolina’daki Black Mountain College’de yeni bir 
sanat eğitimi anlayışını yansıtan uygulamalar ger-
çekleştirdi. Albers, görmeyi öğrenmede ve yeni 
bir görsel dil oluşturmada öğrencilere yardımcı 
olmanın sanat eğitiminde esas olduğunu, “esnek 
hayal gücü, keşif ve buluş”un bu eğitsel amaca 
hizmet eden temel yöntemler olduğunu savu-
nur.42 Albers’e göre, sanatın öncelikli amacı “kes-
kin gözlemsel becerilere dayalı gerçek imgelemin 
(true vision) uyandırılması” olarak tanımlanabilir; 
dolayısıyla sanat, “gözlem ve artikülasyon yoluy-
la öğrenilebilir, geliştirilebilir ve uygulanabilir.”43 

Albers, “Picassobia”, “Matisseitis” ve “Klee(p)-
tomania” olarak tanımladığı yaklaşımları eleştirir-
ken, temel çizim, renk ve tasarım uygulamalarında 
“etkinlik, yoğunluk, yaratıcılık ve malzeme ekono-
misini destekleyen gerçekçi çalışmalar” üzerinde 
durur.44 Her türlü yaratıcı çalışmada, denemenin/
deneyimlemenin etüt etmekten daha etkili oldu-
ğunu savunur; ona göre, oyun yoluyla deneme 
cesareti geliştirir, cesur olmak ise kişiyi yaratıcı 
yollara yöneltir.45 Hata yapmanın ve hataların far-
kına varmanın, eleştirel düşünmeyi destekleyerek, 
bu yaratıcı yolları keşfetmeye ve uygulamaya kat-
kılarını tartışır. Albers’in sanat pedagojisinin, ileri-
ci öğrenme kuramlarına ve Dewey’in demokratik 
eğitim felsefesine referanslar içerdiği tartışılır.46 
Eğitimde bilgi-temelli doktrinlerin yerine gerçek 
problemlerin farklı bakış açılarına olanak tanıya-
cak şekilde çözümlenmesinin, öğrencinin kendi 
potansiyellerinin farkına varmasına, eleştirel dü-
şünmeye ve kendini ifade etmeye teşvik edilme-
sinin önemsendiği ilerici öğrenme kuramlarıyla 
paralel olarak, Albers sanat eğitiminde deneyim 
yoluyla öğrenmenin önemini savunur. Sanat eği-
timine yaklaşımın yapı taşlarını oluşturan “öğret-
me yerine öğrenme,” “yaratıcı sürecin şartı olarak 
deneme-yanılma ilkesi” ve “keşfederek öğrenme” 
ilkeleri, pedagojik reform hareketinin temelinde 
yatan ilerici eğitim ideallerini benimsediğinin gös-
tergeleri olarak değerlendirilir.47 

Sonuç

Lerzan Aras, “Bauhaus’u Unutulmaz Kılmak” 
başlıklı yazısında, Bauhaus’un bir eğitim sistemi 
olarak günümüzde geçerliliğini korumasını “za-
mandan bağımsız çalışabilir olma becerisi” ile iliş-
kilendirir.48 Bauhaus’un zamanla kurduğu ilişkiyi 
“zamansızlık” olgusuna referansla tanımlamak, 
tam da bir paradigma olarak Bauhaus’un oluşum 
süreci ve temel ilkeleri ile örtüşür. Bauhaus’un 
değişim odaklı düşünsel ve eğitimsel iklimin etkili 
olduğu bir bağlamda ortaya çıkması tesadüf değil-
dir. 18. ve 19. yüzyılların geleceğe dönük ilerici 

pedagojik reform hareketleri ve erken 20. yüzyıl-
da Amerika’da etkili olan ilerici eğitim kuramları 
Bauhaus paradigmasını beslerken, döngüsel bir 
şekilde Bauhaus paradigması da Amerika’da mo-
dern tasarım pedagojisine geçiş sürecine ivme ka-
zandırmıştır. Diğer bir deyişle, Bauhaus’u hazırla-
yan ve Bauhaus’a hazır olmayı sağlayan koşulların 
özünde, değişime açık olma hatta değişimi amaç-
lama dinamikleri yatar. Bugün tasarım ve mimarlık 
eğitimi alanlarında da bir değişim sürecinin dene-
yimlendiği tartışmaların odağındayken, Bauhaus 
bizi hala üzerinde düşünmeye ve güncel eğitim 
pratiklerimizle ilişkilendirmeye teşvik etmekte. 
Kullandığımız araçlar ve tasarım süreçlerinin ka-
tılımcıları değişmiş/çeşitlenmiştir; ancak bununla 
birlikte, odağına ‘öğrenen’i alarak, görmeyi ve dü-
şünmeyi öğrenme, deneme/deneyimleme ve böy-
lece yaratıcı yollar keşfetme ilkeleri, farklı eğitim 
modellerine zemin oluşturmaya devam etmekte. 

Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, Said’e re-
feransla, belli düşünsel koşulların varlığı sadece 
fikirlerin ortaya çıkması için değil, fikirlerin yol-
culuk ettikleri farklı bağlamlarda anlaşılabilmeleri 
ve etki yaratabilmeleri için de gereklidir. Fikirlerin 
anlaşılabilmesi, yine Said’in dediği gibi “kuramın 
kendisi- sınırları, olasılıkları, doğasında var olan 
problemleri” iyi analiz edebilmekten geçer; bu da 
durumsal bir içgörü ve eleştirel bir bakış açısıyla 
mümkündür. 49 Bauhaus’a bugünden baktığımız-
da, Bauhaus’u hazırlayan ve Bauhaus’a hazır ol-
mayı sağlayan koşulları holistik bir bakış açısıyla 
ele almak önem taşır. Önemli olan bir diğer nokta 
ise, Bauhaus’un bugünün tasarım ve mimarlık eği-
timi alanlarına katkısının günümüz özgün koşul-
larının süzgecinden geçirerek özümsenebilmesi, 
bugün için sunduğu olasılıklar ve potansiyellerin 
irdelenebilmesidir. 
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yürütmüştür. Dr. Yorgancıoğlu’nun araştırmaları mimarlıkta kuram ve araştırma, mimarlık eği-
timi, tasarım stüdyosu pedagojisi, mimarlık ve fenomenoloji ilişkisi, öğrenme mekânı tasarımı, 
yükseköğretimde öğretim ve öğrenim araştırmacılığı konularına yoğunlaşmaktadır.

Bauhaus’un tasarım ve mimarlık eğitimi alanında etkisini tarihsel bir perspektiften ele alan bu 
çalışmanın amacı, Bauhaus’un kuruluşuna yön veren ve Bauhaus fikirlerinin etkili olduğu yeni 
bağlamlardaki düşünsel ve eğitimsel ortamları şekillendiren unsurlara dikkat çekmektir. Bauha-
us etkisinin tek yönlü bir etki olmaktan çok, düşünsel ve coğrafi bağlamlar arasında döngüsel bir 
etkileşimin parçası olduğu savıyla, alternatif bir okuma yapılması hedeflenir. Çalışmada Bauhaus 
okulunun farklı üyeleri tarafından uygulanan çeşitli eğitim pedagojisi yaklaşımlarının arka planı-
nı şekillendiren fikirler incelenmiş ve Bauhaus fikirlerinin yeni bağlamlardaki etkisi, 18. ve 19. 
yüzyıllarda temellenen pedagojik reform hareketinden başlayarak yirminci yüzyılın ilk yarısında 
Amerika’da etkili olan ilerici eğitim kuramlarının etkisiyle dönüşen tasarım pedagojisi çerçeve-
sinde ele alınmıştır. Böylece, Bauhaus’un günümüzde tasarım ve mimarlık eğitimi alanlarında 
süregelen etkisinin tarihsel referansları aranmıştır. Bauhaus’u hazırlayan ve Bauhaus’a hazır ol-
mayı sağlayan koşulların özündeki değişim eğilimi ve amacı vurgulanmıştır.

Anahtar sözcükler: Bauhaus, ilerici eğitim kuramları, pedagojik reform hareketi, modern tasa-
rım pedagojisi.

This study aims to draw attention through a historical perspective to both the factors that in- 
formed the foundation of Bauhaus and to the elements shaping the intellectual and educational 
environments in the new contexts influenced by Bauhaus ideas. Arguing that the Bauhaus ef-
fect has acted as part of a cyclical interaction between intellectual and geographical contexts 
rather than producing a one-way influence, the paper aims to generate an alternative reading 
of this effect. Accordingly, the study examines the ideas that shaped the background of various 
pedagogical approaches applied by different Bauhaus members and discusses the impact of 
Bauhaus ideas within new contexts. Through an inquiry into the influence of American progres-
sive educational theories on the design pedagogy transformation in the first half of the twentieth 
century, the study explores the historical references of Bauhaus’s ongoing influence in the fields 
of contemporary design and architectural education. Doing so, the paper emphasizes that the 
conditions that prepared not only the formation of the Bauhaus paradigm but also the ready ac-
ceptance of it in different contexts essentially rely on a desire and goal for change.

Keywords: Bauhaus, progressive education theories, pedagogic reform movement, modern  
design pedagogy.

ab
st

ra
ct



55yüzüncü yılında bauhaus
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Hasan Pekmezci, Prof. Dr., Hacettepe  Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Emekli Öğretim Üyesi 

Cumhuriyeti kuranlar, çok yönlü, geniş bakış açı-
sı ve çağı anlayan kadrolarla yola çıkarken, ülke-
nin yurt dışında eğitim görmüş elemanlarının ve 
akıl-fikir insanlarının düşüncelerinden yararlan-
mayı ilke saymışlardır. Hatta amaçladıkları yeni 
toplum tasarımı için uygun gördükleri yabancı 
bilim adamlarından da plan-program istemeleri 
geniş bakış açılarını gösterir. Osmanlı yönetiminin 
son yıllarının başarılı eğitimcilerinden Satı Beyin 
(1880-1969) yolundan giden İsmail Hakkı Balta-
cıoğlu (1886-1978), İsmail Hakkı Tonguç (1893-
1960) gibi eğitim insanlarının zaman içinde önem-
li görevler üstlenmesi bu düşüncelerin sonucudur. 
Yukarıda değindiğimiz eğitimci Satı Bey özellikle 
Cumhuriyet aydınlarının önünü açan uygulamala-
rı ile dikkat çekicidir.

Bu gibi çalışmalarda üzerinde durduğumuz konu-
larda onun öngörüleri ve uygulamaları ile çok an-
lamlı gelişmelere zemin hazırlanmıştır:

Bütün öğrenciler Fransa’ya gönderil-
memelidir; başka ülkelere de özellikle 
Almanya’ya gönderilmelidir. Japonlar, 
yabancı ülkelerdeki öğrencilerini iki 
yıl bir ülkede, kalan üç yıl başka bir 
ülkede okutuyorlar. Bizim bu konuda 
eski alışkanlıklarımızı değiştirmemiz 
gerekiyor.1

Satı Bey, bu düşünce ile daha önce eğitim sis-
temini yerinde incelediği Almanya‘ya hem 
Baltacıoğlu’nun hem de Tonguç’un Eğitim ve Sa-
nat Pedagojisi ile İş Eğitimi alanlarında eğitim için 
gönderilmelerini sağlamıştır. Bu gelenek, daha 
sonraları üzerinde duracağımız sanat ve sanatın 
toplumsal işlevi üzerine önemli etkiler yaratan yö-
nelimlerin de nedeni olmuştur.

Bu birikimin sonucu Cumhuriyet’in kurulmasın-
dan sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiy-
le 1924 tarihinden başlanarak sanat alanında ve 
diğer eğitim, kültür, teknoloji, sanat tarihi alan-
larında eğitim için değişik ülkelere öğrencilerin 
gönderilmesi aksatılmadan devam etmiştir.  Çok 
yönlü bu kavrayış kısa sürede teknolojik alanda 
da başarılı çalışmalara zemin hazırlamıştır.  Dar-
ül Muallimin/İstanbul Öğretmen Okulu’nun aç-
tığı yoldan başlayarak Cumhuriyet hareketinin 
kazandırdığı ivme 1960’lara kadar Türkiye’deki 
eğitimin çeşitli kademeleri için önemli bir kaynak 
görevi üstlenmiştir. Nitekim özellikle Almanya’ya 
ve Avusturya’ya eğitime gönderilen Hıfzırahman 
Raşit Öymen (1899-1979), Baltacıoğlu, Tonguç, 
İsmail Hakkı Uludağ, Hakkı İzzet, Şinasi Barutçu 
(1906-1985), Mehmet Ali Atademir, Malik Aksel 
(1903-1987), Recep Cengiz Kan, Ferit Apa gibi 
eğitimciler, Gazi Eğitim Enstitüsü’nü ve bu kurum 
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içinde Resim-İş Bölümü’nün kuruluşunu gerçek-
leştiren kadroları oluşturmuşlardır:

1932-1935 yılları arasında Resim-İş  
Bölümü’nde eğitim görüp mezun olan-
lar, Cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla 
birlikte pek çok yeniliğe, ‘ilk’e imza ata-
caklardır. Onlar arasından Sait Yada, Fe-
rit Apa, Veysel Erüstün, R. Cengiz Kan, 
hocaları Hayrullah Örs, İsmail Hakkı 
Uludağ ve Malik Aksel, akran hocaları 
Şinasi Barutçu, Refik Epikman ve Sela-
mi İzzet Sedes ile 10. Yıl Kutlamaları, 
10. Yıl Sergisi, 10. Yıl Maarif Sergisi ve 
kendi Yıl Sonu Sergi geleneğini başla-
tarak, Devlet Resim ve Heykel Sergisi 
dizisinin aşılanmasını sağlarlar [Görsel 
1 ve 2]. Sait Yada Tatbiki Güzel Sanatlar 
Okulu’nu kurmak üzere İstanbul’a gi-
derken, Ferit Apa Türkiye’nin ilk çağcıl 
basımevi Apa Ofset’i İstanbul’da kura-
cak, Şinasi Barutçu fotoğrafçılık ve ders 
araçları alanında öncü bir uzman ola-
cak, Hayrullah Örs Topkapı Sarayı’nı ve 
başka eski eserlerin müze olarak dönüş-
türülmesini sağlayacak, Necdet Pençe 
Ankara Gazi Çiftliği (sonradan Atatürk 
Orman Çiftliği) Hayvanat Bahçesi’ni 
kuracak, Veysel Erüstün ve Recep Cen-
gizkan, yaş haddinden emekli olana 
kadar Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü’nde öğretmenlik yapacaklar-
dır. 1935 mezunlarının katkısı ve etkisi-
nin efsanevi olduğu söylenebilir.2 

1926’da Gazi Eğitim kurulurken üniversite olarak 
düşünülmemiştir; ki üniversite dışında yepyeni bir 
eğitim modeli geliştirmektir amaç. Bauhaus’un çı-
kış nedenlerinden biri de batıda hızla değişen ve 
gelişmeyi amaçlayan ülkelerde de yayılmaya baş-
layan endüstri ürünlerinin mekanikleşen, anonim-
leşen bu nedenle de duyumsamadan uzaklaşan 
üretim tarzının insan karakteri ile uyumsuzluğuna 
çözümler aramaktı. Sadece estetik ve sanatsal kay-
gıların sınırlı kalacağı düşünülüyor, bu nedenle 
tamamlayıcısı olarak işlevle, insanî duyumsama-
lara ve kişisel yaratım hazzına cevap verecek bir 
özgün üretim amaçlanıyordu.

Bauhaus’un ortaya çıktığı yıllarla Anadolu ihtilali-
nin yaşandığı yıllar aynı dünya ve Avrupa atmos-
ferinin yıllarıdır. Almanya’nın büyük savaş sonra-
sı her şeyi yeniden kurmayı amaçlaması ile Sevr 
ile parçalanan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine 
inşa edilen Anadolu ihtilalinin beklentileri ortak 
noktalara sahiptir.

Bauhaus’un Almanya için beklenti ve düşünceleri 
incelendiğinde: 

Kurucusunun bir mimar olmasına kar-
şın, Bauhaus okulu sadece mimari ya-
ratımlara ilişkin bir manifesto içermi-
yordu. Bauhaus’un amaçları, öğretim 
programı ve bu okulda başka neler 
yapılacağı da tartışılmaktaydı. Öğ-
rencilere aktif hizmetten rastlantısal 
yeni yaratımlara ve yaşamın anlamına 
dair eğitim verilecekti (…) Bauhaus, 
yeni cumhuriyette savaş sonrası eği-
tim programlarında reform yapmayı 
amaçlayan ilk sanat okuluydu. Bazı 
sanat okullarının böylesi bir reform 
yapması olası değildi. Dersler el sanat-
ları, çizim ve bilimi içeriyordu. Gropi-
us bu amaçlarla okulu kurdu. Burada 
iyi ustalar yetiştirecekti. Geleneksel 
profesörlerin yerine eğitim, ustalar ta-
rafından verilecekti. Öğretim üç ana 
sanat dalında toplanmıştı. Bu dallar, 
mimarlık, resim ve heykeldi. Bunun 
dışında, dokumacılık, taşçılık, metal, 
çömlek, vitray, tiyatro gibi atölyelerde 
de eğitim veriliyordu. Bu sanat dalları 
arasında herhangi bir ayrım gözetilmi-
yordu. Bauhaus programının iş eğitimi 
özellikle vurgulanmakta ve burada sa-
natsal üretimler yapan kişilerin önce-
likle işçi olduğu belirtilmekteydi. On-
lar, hiç bir sınıf ayrımının olmayacağı, 

Görsel 1. 10. Yıl mezunları sergi açılışında sağdan: Hasan Âli Yücel, 
İsmet İnönü, Esat Altan, Reşat Şemsettin Sirer, Malik Aksel, İsmail 
Hakki Uludağ. Kaynak: Kişisel Arşiv

Görsel 2. Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Bölümü 20. Yıl mezunları 
sergi broşürü, 1950. Kaynak: Kişisel Arşiv

Gazi Eğitim Enstitüsü ve onun önemli bölümlerin-
den bir olan Resim-İş Bölümü büyük savaşlar ya-
şamış ve yeni bir dinamizmle çağdaş yaşamı kur-
mayı amaçlamış bir ülkenin bu beklentilere yanıt 
verecek umut okulu sayılıyordu. Yeni bir toplum, 
daha odaklı söyleyişle çok yönlü yeni tasarım-
larla ‘’yeni bir toplum ve yeni bir insan modeli’’ 
yaratmak en temel amaçlarındandı. Bu nedenle 
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zanaatçılar loncasını kurmak ve içinde 
tüm sanatları birleştirecek geleceğin 
binasını yaratmak istiyorlardı. Bu 
anlayış, Weimar’da hazırlanan 
Bauhaus programında da şöyle 
geçiyordu; ‘Okul atölyelerin hizmetin-
dedir. Ve günün birinde atölye çalış-
maları içinde eriyecektir. Bauhaus’da 
öğretmen ve öğrenci değil, usta ve 
çırak vardır.’ Okul öncelikle bir mi-
marlık okulu olarak tasarlanmış olsa 
da burada 1927 yılına kadar mimarlık 
eğitimi yapılamamıştır. Gropius’a göre 
okulda bütün atölyeler kurulmadıkça 
bir mimarlık eğitimi yapılmazdı.3

Gazi Eğitim Enstitüsü’nün ve bünyesinde kurulan 
Resim-İş Bölümü’nün temel ilkelerinden biri bu 
sınıf yerine atölye-işlik kavramıydı. İkinci olarak 
da unvan, statü saplantılarına bakmadan alanında 
yetkin, usta, başarılı her insandan yararlanmanın 
yollarını aramak ve bulmaktı.  Kendi elemanlarını 
usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirmek ve onlara Gazi 
Eğitim’lilik aidiyeti içinde görev ve sorumluluklar 
vermekti. Resim-İş Bölümü de kadrolarını oluştu-
rurken aynı disiplini tavizsiz izlemiştir. Bu bölü-
mün amaç ve ilkeleri klasik anlamda resim öğret-
meni yetiştiren bir okul olmaktan öte bir içeriğe 
sahipti. Klasik eğitim veren Akademi’den elli yıl 
sonra Anadolu’da özgür yaratım-tasarım ve düşün-
ce üretiminin, betimlemenin, soyut-somut biçim 
ve formlara dönüştürmenin önünü açan ve bun-
ların yaşamla anlamlanmasına fırsat yaratan bir 
okuldur. Okulun pedagojik yaklaşımında öğreni-
lenlerin, kazanılanların yaşama transferi, eğitsel ve 
toplumsal dinamizme katkısı amaçlanmıştır. 

Gazi Eğitim ve Bauhaus ilişkisi konusu irdelenir-
ken kurucularının dilinde doğrudan atıfta bulun-
ma ya da kavram ve terim olarak telaffuz etme 
görülmeyebilir; ama devrimci bir yolda ve dünya-
nın kültür ve eğitim politikalarını izleyen bir ül-
kenin bu eğitim hareketlerine ilgisiz kalması dü-
şünülemezdi. Ayrıca tarihi müttefiki olan Alman-
ya gibi aynı savaşın yıkımları arasından yeni bir 
çıkış arayan, Alman eğitim ve kültürünü iyi bilen 
Cumhuriyet aydınlarının bu hareketi görmezden 
gelmesi söz konusu olamazdı. 1930’larda Resim-
İş Bölümü’nün ve daha sonra Köy Enstitüleri’nin 
kurucularından ve baş yöneticilerinden olan Ton-
guç, 1918’den itibaren Bauhaus’un aktif yıllarında 
Almanya’da eğitim görüyordu (Görsel 3, 4, 5 ve 
6). Tonguç gibi iş eğitimi, okul müzeleri, tatbikat 
okulları, ve ders aletleri gibi alanları inceleyen ve 
yaşama transferi için uğraşan birinin konuşma ve 

yazılarında ‘izm’leri, ideolojileri terminoloji ola-
rak kullanmaması Bauhaus gibi bir okulu ilgi ala-
nına almaması anlamına gelmez ve düşünülemez. 
Kaldı ki Tonguç’larla aynı dönemlerde Atatürk 
tarafından Almanya’ya eğitime gönderilmiş Refik 
Epikman gibi bir Cumhuriyet ressamı, ve Cengiz 
Kan, Barutçu, Uludağ, Sait Yada gibi eğitim in-
sanları Gazi Eğitim’in kadrosunu oluştururken ün-
vanları, statüleri, diplomaları değil, alanlarındaki 
yetkinlikleri ölçüt sayılmıştır. Nitekim Barutçu, 
Yada ve Mustafa Aslıer 1957’de, Bauhaus ilkele-
ri doğrultusunda Alman eğitimcilerle birlikte eği-
tim için kurulan, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu (TGSYO)’nun kurucuları olmuşlardır. Gazi 
Eğitim’in uzun yıllar görev yapan kadrosu incelen-
diğinde Necdet Pençe, Barutçu, Cengiz Kan, Apa, 
Veysel Erüstün, Hidayet Telli, Nevide Gökaydın, 
Mustafa Tömekçe, Hüseyin Fehmi Özcan, Kayı-
han Keskinok, Adnan Turani, Muammer Bakır gibi 
eğitimcilerin ortak özelliğinin Bauhaus düşüncesi-
ni taşıması olduğu gözlemlenebilir. Bu eğitimcile-
rin üstlendikleri atölye sistemi özgürlüğe, yaratıcı 
üretime, sanatın yaşamın her alanına yansımasını 
amaçlayan çabalara dayanır.

Görsel 3. Savaştepe Köy Enstitüsünün ilk öğrencileri, Balıkesir, 
1940. Kaynak: twipu.com/nadirfotograf

Görsel 5. Köy Enstitüsünde Resim-İş dersi. Kaynak: Kişisel Arşiv

Görsel 4. Savaştepe Köy Enstitüsü öğrencileri, Balıkesir.  
Kaynak: pinterest.com

Görsel 6. Ayfer Uz, Köy Enstitülerinde Resim-İş, 2004, kitap kapa-
ğı. Kaynak: kolnkutuphane.de

Gazi Eğitim Resim-İş Bölümü, bu nedenle, kurulu-
şundan başlayarak sanat eğitiminin yaratıcı, özgür 
ifade ve özgür kültür birikimini ve bunların dar 
bir çerçeveden çıkıp üretime ve yaşama transfe-
rini, geniş bir bakışla Anadolu’ya taşımayı amaç 
edinmiştir. Burada somut birkaç örnek vermek 
istiyorum. Örneğin, maden atölyesinde öğrenci-
nin kendi seçeceği bir maden parçası üzerinde 
dilediği bir formu uygulaması ve yaratması (Gör-
sel 7); aynı şekilde ağaç işleri atölyesinde sıradan 
bir tahta parçasıyla dilediği bir formu uygulaması 
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beklenirdi (Görsel 8). Estetik bir formla birlikte iş-
lev temel kaygı sayılırdı.  Burada bu atölyeleri bir 
temrin yeri gibi basite indirgemek o günleri somut 
olarak yaşayanların yaratım ve üretim serüveni-
ni ve duyumsamalarını anlamamak ve bilmemek 
anlamına gelir. Bu atölyelerde eğitim görenler ya-
şamlarının her aşamasında, görev aldıkları okullar-
da ve kurumlarda, Gazi Eğitim Resim-İş Bölümü 
atölyelerinde kazandıklarının ne anlama geldiğini 
daha derin hissetmişlerdir.

kalmış bir ulusun, bir toplumun eğitim okulla-
rı olarak kurulması sebebiyle, gittiği, ulaştığı her 
yerde yaşamı etkileyecek, değiştirecek birikimi ve 
misyonu taşıma ilkesinden yola çıkmıştır. Mezun-
larının Anadolu’nun her köşesine yayılması bun-
dandır (Görsel 9).

Görsel 7. Gazi Eğitim Enstitüsü, Maden İşleri Atölyesi. 
Kaynak: Kişisel Arşiv

Görsel 9. Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Bölümü’nün 20. yılında 
mezunlarının Türkiye’ye dağılış haritası. Kaynak: GEE Resim-İş Bölü-
mü 20. Yıl mezunları sergi broşürü

Görsel 8. Gazi Eğitim Enstitüsü, Ağaç İşleri Atölyesi.  
Kaynak: Kişisel Arşiv

Bu atölyelerde öğrencilerin zaman içinde kulla-
nacağı, kullanmaktan haz alacağı malzemelerin 
yaratıcı bir şekilde kullanılmasının hedeflenmiş ol-
ması Bauhaus eğitim anlayışıyla benzerlikler taşır:

İşlediği alandan bağımsız olarak 
bütün dersler, öğrencileri iyi işçi-
lik ve fonksiyonlara dikkat etme-
ye teşvik ederken, aynı zamanda 
materyallerin keşfedilmesine ve 
yaratıcılığın son raddesine kadar 
götürülmesine önem veriyordu. 
Tüm öğrencilerin çeşitli sanatlara 
geçmeden önce ön kursu almaları 
gerekiyordu. Atölye olarak adlan-
dırılan her sınıfa bir sanatçı ve bir 
yetkin el-sanatçısı eşlik ediyordu. 
Derslerin arasında ‘dolap yapımı, 
ahşap ve taş oymacılığı, duvar res-
mi, cam boyama, kitap ciltleme, 
metal işleme, seramik, dokuma, 
baskı ve tiyatro’ vardı.4  

Teorik bilgiler somut verileri, somut sonuçları des-
tekleyen, yaratıma katkı sağlayan dinamik değer-
lerdir. Uygulanamayan, afaki kalan bilgiler, bilgi 
hamallığı demektir. Gazi Eğitim, çok yönlü geri 

Walter Gropius’un Bauhaus manifestoda belirttiği 
gibi sanatçı ve el sanatçısı arasındaki ayrımın kalk-
ması Bauhaus’un ilkelerinden biriydi;

Mimarlar, heykeltıraşlar, ressam-
lar biz hepimiz el sanatlarına geri 
dönmeliyiz. Çünkü ‘meslekten 
sanat’ yoktur. Öz olarak sanatçı, 
zanaatkârın yücelmesidir. Öyle öl-
çüsüz ve sınırsız bir zanaatkârlar 
loncası oluşturmalıyız ki sanatçı 
ile zanaatkâr arasındaki ayrılık or-
tadan kalksın. Geleceğin yeni yapı-
sını hep birlikte istemeliyiz, düşün-
meliyiz ki, bütün (sanatsal) unsur-
lar bir bütünde vücut bulsun...5 

Benzer şekilde, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bö-
lümü hem eğitimde, hem sanatsal-atölye çalışma-
larında hem de tezlerinde sanat ve el sanatları iliş-
kilerini ele alan ciddi bir çalışma koleksiyonu mey-
dana getirmişlerdi. Özellikle, Anadolu geleneksel 
sanatlarının ve zanaatlarının yazısal ve belgesel ta-
ramalarını örnekleriyle tez halinde yazıya-belgeye 
taşımışlardır. Bugün çoğu kaybolan, zaman içinde 
yozlaştırılan, özgünlüğünü kaybeden cepkenler, 
para keseleri, oyalar, işlemeler gibi halk kültü-
rü değerlerinin özgün örneklerinin derlemesini 
gerçekleştirmişlerdir. Örneğin, 1930’ların halk el 
sanatlarını, demircilik, bakırcılık, ağaç-ahşap işçi-
liği, semercilik, halı-kilim-sicim gibi dokumacılık 
konularını, o günün koşulları içinde görsel olarak 
belgeleme, tez halinde derleme ve yazma başarı-
sını göstermişlerdir. 

Sanatçılar içinde yaşadığı toplumun, atmosferin 
aktif ve aydın bir bireyi; onun bir parçası, sözcü-
sü, tanığı olarak sosyo-kültürel açıdan sorumlu 
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insanlardır. Bu nedenle çok sayıda yazan, çizen, 
boyayan, yontan, biçimlendiren, resimle ve baskı 
resimle somutlaştıran,  alanında yetkin çok sayıda 
sanatçı yetişti.  

Gazililerdeki bu sorumluluk günümüzde de aynı 
yükümlülükle ve bilinçle devam ediyor. Türki-
ye’deki Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin ve Eğitim 
Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri’nin 
çoğunun kurucuları, dekanları Gazilidir. Çok 
önem verdiğim bir konu olan müzecilik bilinci 
gereği, devletin ve özel sektörün bu zamana ka-
dar yapmadığını gerçekleştirerek, iki büyük sa-
nat müzesini sadece resimden kazandıklarıyla 
topluma sunan, Türkiye’nin ilk Baskı Resim Mü-
zesi İMOGA’yı kuran Süleyman Saim Tekcan ve 
Ankara’da Ayaz Müzesi ve Vakfını kuran Mustafa 
Ayaz, Gazi Eğitimlidir.

Gazi’de aldıkları fotoğrafçılık kazanımı ile fotoğ-
raf, film ve belgesel sanatında Sıtkı Fırat, Ziya 
Ünal, Osman Aziz Yeşil, Hasan Yücel, Zeki Şahin; 
baskı resim alanında Gökaydın, Aslıer, Bakır, Nev-
zat Akoral, Mürşide İçmeli, Süleyman Saim Tek-
can, Hayati Misman, Atilla Atar, Gören Bulut, Ha-
san Pekmezci, Hayri Esmer, Saime Hakan; heykel 
Alanında Burhan Alkar, Hakkı Karayiğitoğlu, Yaşar 
Sami Gökgöz, Ali Suat Kızıltuğ, Remzi Savaş, Me-
tin Yurdanur, Osman Dinç, Mümtaz Demirkalp, 
Turhan Çetin, Refa Emrali, Necmettin Yağcı gibi 
ulusal ve uluslararası başarılı sanatçılar yetişti. Bu 
isimler elbette birer örnek anlamında belirtilmiştir. 
Yazılamayan, pek çok başarılı sanat insanımız var. 
Gazi Eğitim kurulduğu günden başlayarak Anado-
lu insanının, gencinin çağa, çağdaş yaşama, kültür 
ve sanata ulaşma kapısı olmuştur.

Bu kurumları yaratanlara minnet duygularımızla.
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Yeni Bir İnsan, Yeni bir Toplum Tasarımı: 
Bauhaus ve Gazi Eğitim

1945 Konya-Beyşehir-Üzümlü doğumlu Hasan Pekmezci’nin resim alanına olan ilgisi ve sevgisi 
ilkokuldan hemen sonra eğitim görmeye başladığı altı yıllık, yatılı İvriz Öğretmen Okulu’nda, ni-
telikli resim öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile gelişti. Ardından resim sınavıyla kabul edildiği 
İstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri’ni 1965 yılında birincilikle bitirdi ve Urfa’nın Si-
verek İlçesinde öğretmen olarak göreve başladı. Aynı yıl Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü 
kazandı. Enstitüden, sanatın insan yaşamını sarmalayan en üst düzeyde insanî etkinlik olduğunu 
özümleyerek mezun oldu; Öğretmenliğin önemine ve kutsallığına inanarak bu mesleğe tutku 
ile bağlandı. Arifiye Öğretmen Okulu, Çankırı Ortaokulu öğretmenliği görevlerinde bulundu. 
Sanatçının yapıtları ilk kez 1969 yılında Devlet Resim Heykel sergisine seçildi.  1971 yılında 
ilk kişisel sergisini Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenledi. 1978 yılında yetiştiği 
ve ideali olan Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’ne Öğretmenler Kurulu kararı ile öğretmen 
olarak davet edildi. Bu kurumda Serigrafi atölyesini kurdu. 1984’te bir eseri Budapeşte Güzel Sa-
natlar Müzesi’ne satın alındı. Müzede kalıcı koleksiyondaki tek Türk Sanatçısıdır. 1987 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliğine, baskı resim 
atölyelerini kurmak ve bu dersleri vermek üzere atandı. 2012’den sonra Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde baskı resim atölyesi kurdu, bu atölyeye adı verildi. 1989 yılında Uluslara-
rası Şili Bienali’ne seçildi. 1991 yılında 7370 eserin katıldığı Osaka Trienali’nde uluslararası jüri 
tarafından sergilenmeye değer görülen 150 sanatçıdan biri olarak bu sergide Türkiye’yi temsil 
eden tek Türk sanatçısı oldu. 1987’de doçent, 1995 yılında profesör olduğunda alanında bir 
çok önemli ödülün sahibiydi. Yağlıboya, özgün baskı ve gravürlerden oluşan eserleri ile bugüne 
kadar, yurt içinde ve yurt dışında, 55 kişisel sergi açtı ve yüzlerce karma ve grup sergisinde yer 
aldı. Serigrafi, Desen, Sühendan Fırat kitaplarını yazdı. Sanat ve eğitim üzerine konferanslar 
verdi; bildiriler, makaleler yayınladı. 2016 yılında ÇAĞSAV (Çağdaş Sanatlar Vakfı) Sanat Ödü-
lüne ve 2019 yılında Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Onur üyeliğine değer görüldü. 
Adına kurulan gezi grubu ile yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde 300’den fazla müze ve sanat 
merkezini inceleme fırsatı buldu. Bu grupla 500’den fazla sanat öğrencisinin, sanatçının, sanat 
meraklısının uluslararası müzelerle, ustaların eserleriyle tanışmasına fırsat yarattı. Hasan Pek-
mezci, 1962 yılından beri arkadaşı olan eğitimci-ressam Şükran Pekmezci ile evli. İki kız babası 
ve üç torun sahibi.

Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetenler gerileme döneminin aşılması için Tanzimattan itibaren 
Batı kültüründen ve teknolojisinden yararlanmanın gerekliliğini daha yoğun hissetmeye ve bu 
doğrultuda insan yetiştirmenin yollarını aramaya başlamıştır. O günlerin katı toplumsal baskıları 
içinde çok sınırlı da olsa yurt dışına eğitim-bilgi-görgü, sanat, teknoloji     alanlarında öğrenciler 
gönderilmeye başlamıştır. Bu alanda ilk akla gelen; Kapitülasyonlardan beri en çok bağ kurulan 
ülke Fransa ve onun eğitim ve kültür kenti Paris olmuştur. Bu alanda öncü eğitim kurumu olan 
İstanbul Darül Muallimin öğretmen ve yöneticileri oldukça aktif ve etken rol oynayarak, Os-
manlının Medeniyetçiler grubunda yer alan Maarif Nazırı Emrullah Efendi ve eğitimci Satı Beyin 
yönlendirmeleriyle, Fransa dışına da öğrenci göndermenin, bu ülkelerdeki gelişmeleri de yakın-
dan takip etmenin gerekliliğini uygulamaya başlamışlardır. Farklı ülkelerdeki çok yönlü geliş-
meler doğrudan ya da dolaylı olarak özellikle Cumhuriyet’ten sonra Atatürk’ün tutumuyla önem 
ve ivme kazanmış, Batı’da etkin olan eğilimler, siyasal, sosyal, kültürel ve sanatsal hareketler 
Cumhuriyet ideolojisi olan ‘’Yeni bir insan, yeni bir toplum yaratmada nasıl yer alabilir’’ sorgu-
lamasıyla önemli gelişmelere zemin hazırlamıştır. Batıda görülen çeşitli etkenlerden biri de Bau-
haus ekolüdür. Kuramsal olarak   ‘’Biz Bauhaus ekolünü uygulayacağız, ya da uyguluyoruz’’ gibi 
doğrudan gönderme görülmeyebilir ama özellikle Almanya’ya eğitime giden ve öğrenmeye, 
yeni bir şeyler kapmaya aç ve hazır eğitim insanlarının tam orada, Bauhaus hareketinin yoğun 
atmosferi içinde bulunarak etkilenmemesi, araştırıp sorgulamaması söz konusu olamaz. Bahaus 
ve Gazi Eğitim bağlantısını kurarken dayandığımız temel nokta buradadır. 1918’den başlaya-
rak Almanya’da eğitim gören aydın insanlarımızdan biri olan İsmail Hakkı Tonguç Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün kurucularındandır. Zaten eğitime, yaşama, eğitim-toplum-yaşam 
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Design of a New Person, of a New Society:  
Bauhaus and Gazi Education
The rulers of the Ottoman Empire began to feel the necessity of using Western culture and tech-
nology more intensively and to find ways to educate people in this vein in order to overcome the 
decline period. They sent (albeit a very limited number of) students abroad to pursue studies in 
the fields of education-knowledge-etiquette, as well as art and technology. After Capitulations, 
France, and its educational and cultural center Paris, became the most visited country for such 
educational pursuits. With the guidance of the Minister of Education Emrullah Efendi and the 
educator Satı Bey, the teachers and administrators of Darül Muallimin, the leading educational 
institution in this field, subsequently played a very active role in establishing study-abroad pro-
grams in countries outside of France in order to follow the developments in other countries as 
well. After the founding of Republic, especially due to the inclinations of Mustafa Kemal Atatürk, 
multi-faceted developments in different countries had a direct or indirect impact on the forma-
tion of new policies in Turkey. The new republican ideologies regarding the role of a “new 
human in the creation of a new society” has prepared the ground for important developments 
taking as their model the political, social, cultural, and artistic movements in the West. One of 
these various influences of the West is the Bauhaus school. There may be no explicit reference 
to the school in official accounts along the lines of “We will practice, or we are practicing the 
principles of Bauhaus school.” Yet, it is impossible to not expect people, who went to Germany 
to learn new things, to be inspired by Germany’s educational reform atmosphere in which Bau-
haus played a significant role. Here, Bauhaus and Gazi Education constitutes the main point 
of connection. İsmail Hakkı Tonguç, one of our intellectuals who went to Germany in 1918 to 
study, is one of the founders of Gazi Education Institute’s Department of Painting. In fact, his 
perspective on education, life, as well as the relationships among education, society, and life 
is intertwined with the Bauhaus principles. It is no coincidence that the pedagogical outlook of 
those on the Gazi Education Faculty, who were sent to Germany and Austria in the 1930s, reflect 
the educational approaches of Bauhaus.

Beginning from the day it was founded; Gazi Education implemented an education system ei-
ther directly or indirectly influenced by the Bauhaus School. Relying on a workshop system and 
master-apprentice relationship, the aim of the school has been to generate original designs that 
materialize a coherent interaction between functional and creative-aesthetic concerns. The stu-
dents’ freedom of personal creation and original quests have been considered among the basic 
principles of education. The achievements are a totality of actions that would not remain within 
the limits of the school but instead integrate with and be transferred to life at all costs.

Keywords: Bauhaus, Gazi Education, Creative and Functional Dimensions of Art, İsmail Hakkı 
Tonguç, Workshops instead of Classes, Master-Apprentice System.
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ilişkisine bakış açısı bu alanla iç içe olan bir eğitim insanıdır Tonguç.1930’larda Almanya’ya, 
Avusturya’ya Gazi Eğitim’in kadrosu olarak eğitime gönderilenlerin tümünün Bauhaus anlayı-
şında eğitimci olmaları bu konunun ne denli bilinçle ele alındığını gösterir.

Gazi Eğitim’de, kurulduğu günden başlayarak eğitim dizgesinde doğrudan ya da dolaylı Ba-
uhaus ekolü anlayışında bir eğitim sistemi uygulanmış; atölye düzeni ve usta çırak ilişkisi ile 
eğitimin yaratıcı-estetik kaygılarla tutarlı işlevinin özgün tasarımlara ulaşması amaçlanmıştır.  
Öğrencinin kişisel yaratma özgürlüğü ve özgün arayışları eğitimin temel ilkesi sayılmıştır. Kaza-
nılanlar sadece okul içi değil, yaşamla bütünleşen, yaşama transfer olması mutlaka gerekli olan 
bir eylemler bütünlüğüdür.

Anahtar sözcükler: Bauhaus, Gazi Eğitim, Sanatın Yaratıcı ve İşlevsel Yönü, İsmail Hakkı Ton-
guç, Sınıf değil Atölye sistemi, Usta-Çırak Eğitim.
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Modern Çağda Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Sanatların endüstriyel dönüşümünde ve tasarım 
kültürünün hem kuramsal hem de uygulamalı 
gelişiminde Bauhaus deneyimi 20. yüzyıl moder-
nizminin en önemli örneğini oluşturur. Bauhaus’u 
sadece bir sanat (ve elbette bir tasarım) hareketi 
olarak görmek ve ele almak, onun asıl işlevini ve 
etkisini anlamamak olur. Çünkü Bauhaus yalnızca 
bir sanat eğitimi modeli değildir. Elbette, temel-
de mimarlık, iç mekân, resim, heykel ve reklam 
(grafik tasarım) alanlarına yönelik olarak hem 
Almanya’nın stratejik ihtiyaçlarına çözüm öneren 
yeni bir (sanat/tasarım/zanaat) eğitim modelidir, 
ancak hem de emperyal bir güç olmaya aday bir 
ulusun toplumsal dönüşümünün kültürel ve sanat-
sal ürünlerinin geliştirildiği bir modernleşme ha-
reketidir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, Bauhaus yeni bir 
yönetim biçimine geçen, başta Almanya olmak 
üzere, modern ve ulusal toplumlar çağında kon-
jonktürel ve stratejik bir girişimdir. İşte, tarihsel, 
toplumsal, kültürel ve sanatsal açıdan Bauhaus’un 
Almanya için önemi bu gerçeklikten kaynaklanır. 
Ancak Bauhaus sadece bu ülke için değil, daha 
sonrasında tüm dünyada sanat ve tasarım eğitimi 
için bir yeni model olur (Görsel 1). Yine bu neden-
le, Bauhaus’u anlamak için 20. yüzyılın modern 

20. YÜZYIL SANAT VE TASARIM 
EĞİTİMİNDE BAUHAUS’UN ÖNEMİ

Namık Kemal Sarıkavak, Prof. Dr., Hacettepe  Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi 

sanat hareketlerini, 1919’dan önceki ve sonraki 
akımların ona etkilerini ve temsilcilerinin Bauhaus 
eğitimine katkılarını bilmek gerekir.

Görsel 1.  Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölü-
mü tarafından 30 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arasında 2019’da düzen-
lenen “Bauhaus’un 100. Yılı” temalı çağrılı sanat ve tasarım sergisine 
katılım için Prof. Namık Kemal Sarıkavak tarafından tasarlanmış bir 
afiş. Çalışma, Bauhaus örneğinin, 20. yüzyıl boyunca, Gazi Yüksek 
Öğretmen Okulu, daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü ve son hali olan 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (GÜGEF) Resim-İş Eğitimi Bö-
lümü için (yaklaşık 2000’lerin başına değin) bir model olarak kulla-
nıldığını açıklamaktadır. Kaynak: NKS Kişisel arşivi.

Bu makale, 1) Bauhaus’un tasarım ilkelerine katkı-
ları, 2) çağdaş grafik tasarım sürecine etkileri ve 3) 
günümüze yansımaları çerçevelerini ele alıp, gü-
nümüz sanat ve tasarım eğitimini yeniden gözden 
geçirerek, Bauhaus’dan alınan dersler bağlamında 
geleceğin tasarım eğitimini biçimlendirmek üzere 
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eğitim ve öğretim modeli hakkında öneriler sun-
maktadır.

Tarihsel Süreçte Kökenler ve Bauhaus’un Gelişi-
mi

İngiltere’deki Arts & Crafts okullarından hareket-
le, 1907 ve sonrasında Almanya’da ortaya çıkan 
Deutscher Werkbund derneği ve 1917 Bolşevik 
Devrimi sonrası Rusya’da açılan VKhUTEMAS 
tasarım ve el sanatları okuluna rağmen, Bauhaus 
– bunların dışında – yeni bir başlangıç olmuştur. 
Ancak “Bauhaus’un tarihsel kökeni veya kaynağı 
19. yüzyıla kadar geriye götürülebilir.”2 

Önce İngiltere ve sonra Almanya’da, Endüstri 
Devrimi’nin kentlerde yarattığı işçi sınıfı ile sanayi-
leşmenin gitgide esnaf ve zanaatkârları yok etmesi 
yeni toplumsal yapılanmalara yol açar. Bu süreçte 
batı toplumlarında büyük bir kesim proleterleşir 
ve emekçi sınıfını oluşturur. Fakat bu, aynı zaman-
da, akılcılaşma ile ihtiyaç üretiminin daha ucuza 
olmasını da sağlar. 19. yüzyıl boyunca İngiltere, 
Avrupa’da başat bir sanayi toplumuna dönüşür. 
1851’den itibaren düzenli gerçekleştirilen, her 
katılan ülkenin kendi geliştirdiği en son teknik ve 
kültürel ilerlemeleri göstermek için uluslararası fır-
satlar sunan dünya fuarlarında İngiltere 1890’ların 
şampiyonudur. Ancak bu durum Alman birliğinin 
kurulmasından sonra adım adım değişmeye başlar 
ve yüzyıl sonuna gelindiğinde artık Almanya’nın 
üstünlüğü belirginleşir.

1896’da dönemin Alman hükümeti İngiltere’nin 
kültürel başarısının gizlerini öğrenmesi için Her-
mann Muthesius’u Ada’ya gönderir. Dönüşünde, 
onun önerileriyle, tüm Prusya el sanatları okulla-
rında iş atölyeleri kurulur ve başlarına dönemin 
çağdaş sanatçıları eğitmen olarak atanır. Muthesi-
us, Werkbund’un amaçlarını daha sonra (1911’de) 
açıklarken, teknik ve malzemede niteliğin öne-
minden bahseder. İşin maddesel yanından ziyade 
ruhsal yanını vurgular ve de malzeme ve tekniğin 
üzerine biçimi yerleştirir. Ona göre “biçim, malze-
me ve tekniğin ruhsal ifadesidir.”3 

Muthesius’un önerileri doğrultusunda, Art 
Nouveau’nun Almanya’daki en önemli temsilcile-
rinden mimar Peter Behrens Düsseldorf’daki sanat 
okulunun başına atanır. 1906’da yazdığı bir ma-
kalede “modern mimarlığın sorunları yalnızca yü-
zeysel sorunlarla çözülemez” diyen Hans Poelzig 
Breslau’daki, Bruno Paul ise Berlin’deki sanat aka-
demilerinde görevlendirilerek reformlar gerçekleş-
tirirler.4 20. yüzyılın ilk on yılında Almanya ağır 
silah ve sahra toplarını, savaş gemilerini, lokomo-
tif ve otomobilleri üreten bir endüstri ülkesi ola-
rak İngiltere’yi geçer ve 1914’deki Birinci Dünya 
Savaşı’nın patlak vermesine kadar kendi konumu-

nu sürdürür. Stuttgart Sanat ve Zanaat Okulu’nda 
Otto Pankok iş atölyelerini başlatırken, Weimar’da 
o günlerin en başarılı modern sanat kolejinin başı-
na Art Nouveau’nun önemli ve başı çeken mimar-
larından Henry van de Velde getirilir.

İngiltere örneğinden hareketle, ev gereçleri, mo-
bilya ve gündelik çağdaş yaşam için metalden 
faydalı ürünler yapmak üzere tüm Almanya’da kü-
çük özel iş atölyeleri yaygınlaştırılır. Bunların en 
önemlileri arasında Dresdner Zanaatkarlar İş Atöl-
yeleri gelir, ki daha sonra Deutsche Werkstatten’i 
(Alman İş Atölyeleri’ni) oluşturmak üzere Münih 
İş Atölyeleri ile birleştirilecektir. İngiltere’deki Arts 
& Crafts atölyeleri makine üretimi yöntemlerini 
reddederken, Almanya’da bu işleme biçimi tak-
dir ve teşvik edilir. Richard Riemerschmid makine 
yapımı mobilyanın bir dizisini tasarlar. Daha son-
ra Bruno Paul genel geçer bir mobilya programı 
geliştirir. İşte tüm bu gelişmeler, Almanya’nın 20. 
yüzyıl başında küçük ve orta ölçekli sanayi üreti-
minde de öne geçmesini sağlar.

Yüzyıl başında yükselen ulusalcı ortam ve ruhla 
birlikte, Almanya, dünya geneline yayılan endüst-
riyel ününü artırmak için bir tarz dili geliştirme-
ye başlar. Ekonomik, ulusal ve kültürel düşünce-
lerin bireşimi 1907’de Deutscher Werkbund’un 
Münih’te kurulmasına yol açar (Görsel 2 ve 3). 
Bu gelişme Birinci Dünya Savaşı öncesinde sa-
nat ve sanayinin en başarılı ve en önemli bir-
likteliğini temsil etmektedir.5 “1907’de kurulan 
Werkbund’un amacı endüstrileşmenin hızla değiş-
tiği bir dünyada yaşamın tüm alanlarını kapsayan 
tasarımlar gerçekleştirmekti.”6 

Görsel 2. Alman İş Atölyeleri logosu. Kaynak: Google image search

Görsel 3. Deutsche Werkstätten, Brück & Sohn Kunstverlag, Helle-
rau, 1911. Kaynak: Google image search
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Görsel 4. Peter Behrens’in AEG için hazırladığı bir afiş. Kaynak: Phil- 
ip B. Meggs, A History of Graphic Design, 3rd Edition (New York: 
John Wiley & Sons, Inc.: 1998), 228.

Görsel 6. Karl Peter Röhl’un 1919’daki ilk Bauhaus logosu. Kaynak: 
Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, 3rd Edition (New 
York: John Wiley & Sons, Inc.: 1998), 279.

Görsel 7. Oskar Schlemmer tarafından çizilen Bauhaus Weimar logo-
su, 1923. Kaynak: Steven Heller ve Seymour Chwast, Graphic Styles 
(New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1988), 112.

Görsel 5. Deutsche Werkbund’un 1914’de Köln’de gerçekleşen Za-
naat, Endüstri ve Ticaret Mimarisi Sanatları sergi afişi. Kaynak: Philip 
B. Meggs, A History of Graphic Design, 3rd Edition (New York: John 
Wiley & Sons, Inc.: 1998), 229. 

Bauhaus’un Çağdaş Sanat Eğitimine ve Tasarım 
İlkelerine Katkıları

Bauhaus eğitim sisteminin esası öğrencilere tasa-
rım ve el sanatları becerilerinin temel ilkelerinin 
öğretilmesi ve tasarımcıyla zanaatkarın yan yana 
çalışmasına dayanmaktadır (Görsel 6 ve 7). Bir 
diğer önemli özellik ise, Bauhaus çalışma prog-
ramının temeli kabul edilen altı aylık temel sanat 
eğitimi başlangıç kursudur. Öğrencilerin endüstri, 
malzeme ve çağdaş üretim yöntem ve sorunlarını 
yakından tanımaları ve bu konularda bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak için atölyelerde (werkstätte) 
el sanatları konusunda uygulama yapmaları sağla-
nır. Çeşitli inşa malzemeleriyle yapılan çalışmalar 
bir sanatçı (usta/hoca) ve bir zanaatkar (kalfa) ile 
birlikte öğretilip denetlenir. Eğitimde ortaçağdaki 
loncalar gibi usta, kalfa ve çırak tanımı kullanıl-
maktadır.7 

Geçmişte ekilen bir tohum olarak 2007 senesinde 
100. Yılını kutlayan Deutscher Werkbund, bugün 
Almanya’nın sadece bir sanayi ve teknoloji ülke-
si olmasını değil, eğitim, kültür ve sanatta da 20. 
yüzyıla damgasını vurmasını sağlayan bir gelişme-
dir (Görsel 4 ve 5). İşte, Bauhaus’un tarihsel süreç-
teki kökenleri bu gelişmelere bağlı olmuştur.
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Bauhaus’da uygulamaya konan yeni bir öğretim 
yöntemi olarak – sanat eğitimi için başlangıç veya 
hazırlık kursu niteliğindeki – temel dersi (Vorlehre) 
veya temel kursu (Vorkurs) 1 Ekim 1919’da göreve 
atanan kuramcı ve sanatçı Johannes Itten yönet-
mektedir (Görsel 8). Amacı, her öğrencinin kendi 
yaratıcı niteliklerine gelişme olanağı tanımak, mal-
zemelerin doğal ve fiziksel yapısını anlamalarını 
sağlamak ve tüm görsel sanatların temelini oluştu-
ran tasarımın temel ilkelerini öğretmektir. “Onun 
pedagojik eğitim ilkesi ‘sezgi ve yöntem’ ya da 
‘öznel deneyim ile nesnel tanıma’ gibi bir çift kar-
şıtlıkla ifade edilebilir.”8 Itten, yön yaratma ve akış 
sırasını aramadan önce, öğrencileri gevşetmek ve 
rahatlatmak için kendi derslerini sıklıkla jimnastik 
hareketleri ve nefes egzersizleri ile başlatır. Onun 
temel eğitimi 1) malzeme ve doğal nesne çalışma-
ları, 2) eski ustaların incelenmesi ve 3) canlı desen-
den oluşmaktadır.9 Johannes Itten, Vorlehre veya 
Vorkurs adını verdiği hazırlık kursu-dersi ile, daha 
sonra dünya genelinde günümüze değin sanat ve 
tasarım eğitiminde ‘Temel Tasarım’ (Basic Design) 
olarak anılacak olan temel bir eğitimi başlatmıştır. 
Bu hazırlık kursunun amacı farklı kaynak ve eği-
tim düzeylerinden gelen farklı özellikteki öğrenci 
adaylarını daha sonraki sanat ve tasarım eğitimi 
aşamalarına hazırlamaktır. Itten’e göre, eğitimin 
başlangıcındaki Temel Kurs bir dönem olmalıdır. 
Temel Kurs’un başarıyla tamamlanmasından son-
ra, öğrenciler Bauhaus atölyelerinde bir zanaat 
öğreneceklerdir ve aynı zamanda gelecekte sanayi 
ile işbirliği yapmak için eğitileceklerdir. 

1920’de Paul Klee ve 1922’de Wassily 
Kandinsky’nin Bauhaus’a katılmaları tasarım söz-
lükçesine biçim, renk ve mekân konusunda ileri-
ci düşünceleri katar. Örneğin, Klee modern sanat 
çalışmalarına yerli ya da çocuk resimleri tarzıyla 
yaklaşarak, görsel iletişim unsurları taşıyan resim 
ve desenler yaratır. Kandinsky ise renk ve biçim 
konusundaki tinsel değerler ve otonomi düşün-
cesiyle resimlerini tanınabilir motif veya temsili 
unsurlardan arındırarak, soyut ve dışavurumcu bir 
tarz geliştirir.10 Temelde mimarlık ve sanat eğiti-
mini bütünleşik bir biçimde vermesi planlanmış 
olan Bauhaus’da ilk yıllar zorluklar içinde geçmiş, 
mimarlık eğitimine ancak üçüncü yılın sonunda 
başlanabilmiştir. Çünkü Gropius başlangıçta tek 
mimardır ve yönetsel işlerle uğraşmaktan pek fazla 
derslere vakit ayıramaz. Ancak Bauhaus programı 
onun tarafından geliştirilir (Görsel 9). Walter Gro-
pius tarafından hazırlanan Bauhaus’un 1922-23 
müfredatını göstermektedir. 1923’de Weimar’da 
sanat, teknoloji ve sanayi işbirliğinin savunulduğu 
ilk Bauhaus Sergisi açılır ve uluslararası beğeni ka-
zanır (Görsel 10).

Görsel 8. Johannes Itten, Temel Ders (Vorlehre) için daha sonra bası-
lan kitabında renk kuramını da yayınlar. Burada görülen kendi geliş-
tirdiği renk çemberidir. Kaynak: Google image search

Görsel 9. Walter Gropius, Bauhaus Eğitim Müfredatı, 1922.  
Kaynak: Magdalena Droste, Bauhaus: 1919 – 1933 (Köln: Benedikt 
Taschen Verlag, 1990), 35.
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Gropius ve Moholy-Nagy Bauhaus Basımevi’nin 
ilk yayını olan ve 1919-1923 yılları arasındaki za-
manı içeren Staatliches Bauhaus in Weimar adlı 
kitabı birlikte çıkarır. Kitap tasarımını Moholy-
Nagy, kapak tasarımını henüz bir öğrenci olan 
Herbert Bayer yapar (Görsel 13). Moholy-Nagy, 
Staatliches Bauhaus in Weimar kitabındaki tipog-
rafi makalesinde, tipografinin bir iletişim aracı ol-
duğu için temelde iletişimsel olmak zorunda oldu-
ğunu, bu açıdan tipografinin tam anlamıyla açık 
ve anlaşılır olması gerektiğini, okunurluğun başta 
geldiğini, iletişimin hiçbir zaman önceden tasar-
lanmış bir estetik yapı ile bozulmaması gerektiğini 
ileri sürmektedir. Ona göre “harfler hiçbir zaman 

1923’de Johannes Itten Bauhaus’dan ayrılır. Aynı 
yıl Macar konstrüktivist László Moholy-Nagy 
Bauhaus’a katılır (Görsel 11). Çok yönlü yenilikçi 
sanatçı Moholy-Nagy resim, heykel, film, fotoğraf 
ve grafik alanında yeni biçim ve anlatım olanak-
larını araştırır. Pleksiglas gibi yeni malzemeleri, 
fotomontaj ve fotogram gibi yeni düzenleme ve 
üretim yöntemlerini, kinetik, hareket, ışık ve say-
damlık gibi görsel olguları çalışmalarında uygular 
ve gerçekleştirir. Bauhaus öğretimine, tasarım il-
kelerine ve felsefesine büyük katkılarda bulunan 
Moholy-Nagy’nin fotografi ve tipografiye olan ilgi-
si, onun görsel iletişim konularına eğilmesine ne-
den olur. Moholy-Nagy reklam grafiği ve özellikle 
afiş sanatının “tipofoto”ya doğru giden bir gelişim 
içinde olduğunu görmektedir. Kendisi bu gelişme-
leri “yeni görsel yazın” olarak adlandırmaktadır 
(Görsel 12). Moholy-Nagy, bu yeni görsel yazını 
işlediği “Typophoto (Typofoto)” isimli makalesin-
de herhangi bir fotoğrafın izleyenine bir başkası-
nın öznel yorumuna gerek kalmaksızın nesnel bir 
anlatım sunduğunu vurgular ve büyütme, abartma, 
süperpoze ve montaj gibi yeni tekniklerle fotoğra-
fın afiş sanatını etkilemeye başladığını ileri sürer. 
Tipografide ise güçlü zıtlıklar yaratmayı ve rengin 
cesur bir biçimde kullanılmasını savunmaktadır. 
İletişimin önceden belirlenmiş estetik biçim ve 
kavramlardan arınmış olarak, tam bir açıklık için-
de sağlanması gerektiğini söyler.11 

Görsel 10. Joost Schmidt, Staatliches Bauhaus Ausstellung, sergi afişi, 
1923. Kaynak: Magdalena Droste, Bauhaus: 1919 – 1933 (Köln: Be-
nedikt Taschen Verlag, 1990), 107. 

Görsel 11. László Moholy-Nagy, Light Space Modulator, 1929-30. 
Kaynak: Google image search

Görsel 12. László Moholy-Nagy, Pneumatik afişi, 1929-30.  
Kaynak: Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, 3rd Edition 
(New York: John Wiley & Sons, Inc.,1998), 280.
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Görsel 14. László Moholy-Nagy'den fotoğraf çalışmaları. Solda: 
Eiffel Tower, 1925; Ortada: Berlin Radio Tower; Sağda: Boats.  
Kaynak: Google image search

Görsel 15. Walter Gropius’un 1926’da tasarladığı Dessau Bauhaus 
Binası. Kaynak: Google image search

önceden düşünülmüş bir kalıbın, örneğin bir kare-
nin, içine yerleştirilmeye zorlanmamalıdır.”12 Yeni 
bir tipografi yaratmak istediğini belirtir ve bu dilde 
ise tipografik düzenin esnekliğini, çeşitliliğini ve 
tazeliğini nesnel ifadenin iç kurallarının ve optik 
etkinin oluşturması gerektiğini düşünmektedir.13 

Bauhaus, 1925-1932 yılları arasındaki Dessau 
döneminde, kimliği ve eğitim felsefesi ile tam bir 
olgunluğa erişir (Görsel 15). Gropius, yazılarında 
Bauhaus’un kendine ait bir tarzı olmadığını ısrarla 
belirtse de, De Stijl ve Konstrüktivizm’in etkisinde 
kalmış, ancak bu akımların biçimsel oluşum ilke-
leri kavranarak gündelik gereksinim tasarımlarına 
uygulanabilen bir tarza veya bir dile dönüştürül-
müştür. Bu dönemde atölyelerde üretilen ilk ör-
nekler (prototypes) endüstriye satılır. Ustalara aka-
demik bir yaklaşımla profesör ünvanı verilerek, 
Bauhaus bir tasarım yüksekokuluna dönüştürülür. 
‘Bauhaus’ adlı dergi ve kitap dizileri yayınlanır 
(Görsel 16). Yine bu dönemde yetişmiş olan beş 
öğrenci okulda eğitim hizmetine atanır.

Bauhaus, Dessau’ya taşınmak zorun-
da bırakıldığında, Gropius müfredatı 
elden geçirerek bir tipografi atölyesi 
kurdu. Atölyeyi önce Herbert Bayer, 
daha sonra da kursun adını Ticari Sa-
nat olarak değiştiren Joost Schmidt ça-
lıştırdı. Bayer’in tasarıma yaptığı çok 
sayıda katkılardan biri, tüm büyük 
harfleri reddeden Evrensel Abece’siy-
di. 1920’lerin sonlarında, Bauhaus 
tarzı işlevsel grafik tasarımın özüy-
dü.14 

Görsel 13. Gropius, Moholy-Nagy ve Bayer, Staatliches Bauhaus in 
Weimar, 1919-1923 kitap ve kapağı, 1923. Kaynak: Google image 
search

Bir nesne fotoğrafçısı olan Moholy-Nagy fotoğraf 
makinasını bir tasarım aracı gibi kullanır. Normal 
bakış dışında, daha çok kuşbakışı (bird’s eye) veya 
yerden bakış (worm’s eye) açıları ile aşırı yakın çe-
kimler ve öznel bir bakış açısı kullanmıştır. Doku, 
ışık ve gölge oyunları ve bunların yinelenmesiy-
le fotografik uygulamalar yapmıştır. Günümüzde 
fotoğraf disiplinindeki her yeniliği ona borçlu ol-
masak da, Moholy-Nagy’ın fotoğrafları en temel 
tasarım ilkelerini ve görme biçimi, yöntemi ve 
anlayışımızı değiştirmekte rol oynamıştır. 1922’de 
başladığı ‘fotogram’ çalışmalarını ertesi yıl ‘fotop-
lastik’ uygulamaları izler. Moholy-Nagy, fotoğraf 
makinası olmasa bile, ışığa duyarlı kağıt üzerine 
kaydedebilme özelliği nedeniyle, fotoğrafın en te-
mel özelliklerinden birini kavramış ve göstermiştir 
(Görsel 14).
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Görsel 17. Herbert Bayer’in ‘Universal’ abecesi.  
Kaynak: Google image search

Görsel 16. 1928 yılına ait bir Bauhaus dergisinin kapak görüntüsü. 
Kaynak: Google image search

Bayer, tipografik tasarıma işlevsel ve konstrüktif 
doğrultuda yenilikler getirir. Evrensel bir abece 
tasarlayarak, tipografiyi açık, basit ve rasyonel bir 
biçime dönüştürür (Görsel 17). Tipografide temel 
ögeler olarak kare, daire ve üçgenleri, renk olarak 
ise siyah ve üç ana rengi kullanır. Sözcüklerin bir-
birlerine olan önem derecesine göre harf boyu ve 
harf kalınlığında farklılıklar yaratmış, alan bölmek, 
farklı ögeleri birleştirmek ve önemli olanlara dik-
kati çekmek için çizgi, nokta veya kareler kullan-
mıştır (Görsel 18, 19 ve 20).
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Görsel 18,19,20 . Herbert Bayer’in çeşitli dönemlerde tasarladığı 
kapak ve afişler. Kaynak: Google image search

Gropius 1928’de görevinden ayrılır. Aynı zaman-
da Moholy-Nagy ve Bayer de Bauhaus’u terk eder. 
Gropius’tan sonra, Bauhaus’un başına İsviçreli 
mimar Hannes Meyer geçer. Ancak politik düşün-
celerinden dolayı yerel yönetimle anlaşamaz ve 
1930’da görevden ayrılınca yerine Berlinli mimar 
Ludwig Mies van der Rohe yönetici olur. Mies’in 
“Less is more.” (“Az çoktur.”) sloganı 20. yüzyıl 
modern tasarım ve mimarisinin temellerini belir-
leyen bir ilke olur. 1931’de Nazi partisinin baş-
layan saldırıları okulda eğitimin sürdürülmesini 
imkânsız kılar, 1932’de Berlin’e taşınan Bauhaus 
10 Ağustos 1933’de öğretmenlerin ortak kararıy-
la kapatılır. Sanatçı ve eğitimcilerin çoğu bir süre 
sonra Amerika’ya göç eder.

Bauhaus’un Çağdaş Grafik Tasarım Eğitimine Et-
kisi ve Günümüze Yansımaları

Bauhaus, 1933’de kapansa da, eğitim anlayışı ve 
tasarım çözümlemeleri sanatçı hocalar tarafından 
Amerika’ya taşınır. İsviçre’deki tasarım okulların-
da görev alanlar Bauhaus’da ortaya konan tasarım 
ilke ve yaklaşımlarını geliştirirler. İkinci Dünya Sa-
vaşı öncesi Yeni Tipografi hareketi ve Amblemci-
ler ile sonrasındaki Uluslararası Tipografik Biçem 
ve Kurumsal Kimlik Tarzı hareketleri Bauhaus’da 
geliştirilen tasarım ilkeleri ve eğitim anlayışının 

daha pür ve etkili kılınmış modernist uygulamala-
rının sonucunda ortaya çıkar.

İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu yeni dü-
zende sanat ve tasarım eğitimi günün ihtiyaçları 
çerçevesinde yeniden biçimlendirilir. Amerika’nın 
önemli modernist ve avant-garde tasarımcıla-
rından biri olan Paul Rand daha otuzlu yaşların-
dayken savaş dönemi ve sonrası yıllardaki kendi 
tasarım uygulamalarını da sunduğu Thoughts on 
Design (Tasarım Üstüne Düşünceler) adlı kitabını 
1947’de yayınlar (Görsel 21).15 1950 ve 60’larda 
yeni reklamcılık ve kurumsal tarzlar atölye yerine 
stüdyolar önermektedir. Eğitimde stüdyo ve proje 
odaklı çalışmalar temelinde yeni müfredatlar ge-
liştirilir. Belki bu, yeni dönemin gereksindiği dü-
şünülen bir eğitim modelidir. Fakat sonuçta her 
şeyden anlayan, ama bir konuda uzmanlaşamayan 
ve bir sorunu çözmekten uzak tasarımcılar yetiş-
tirilir. Bunun nedenini elbette değişen eğitim an-
layışlarında aramak gerekir. Eğitim anlayışlarının 
ipuçlarını ise ortaya konan düşünceler, metinler, 
söylemler, bildiriler ve tabi ki uzmanlar tarafından 
geliştirilen akademik ve profesyonel yayınlarda 
bulmak mümkündür.

Örneğin, çağdaş grafik tasarımın 2. Dünya Sava-
şı öncesinde ilkelerini ve temel dayanaklarını sa-
vunan Die Neue Typographie: Ein Handbuch für 
Zeitgemäss Schaffende (Yeni Tipografi: Çağdaş Ta-
sarımcılar için bir Elkitabı) adlı Jan Tschichold’un 
eseri 1928’de, Verlag des Bildungsverbandes der 
Deutschen Buchdrucker baskısıyla, Berlin’de ba-
sılmış; 1967’de gözden geçirilmiş versiyonu da 
aynı baskıevinden çıkmıştır. Kitabın geliştirilmiş 
sürümleri ise 1987’de Berlin’de Brinkmann & 
Bose tarafından, bu versiyonun İngilizce çevi-
risi ise 1995’de The New Typography: A Hand- 
book for Modern Designers başlığıyla Univer-
sity of California Press tarafından yayınlanmıştır 
(Görsel 22). Yeni Tipografi’nin kuramcısı ve söz-
cüsü Jan Tschichold, kitabında “Yeni Dünya – 
Görünüş” başlığı altında “çağımızı mühendislerin 
biçimlendirdiğini” söyleyerek, “Yaşamın Birliği” 
başlığı altında son derece radikal bir yaklaşımla 
“ bazılarının düşündüğü gibi, eski ile yeni tipog-
rafinin birlikte var olmayı sürdürmeleri artık im-
kansızdır” demektedir.16 Bu kitap, iki dünya savaşı 
arasındaki süslemeci eğilimlerin – daha sonra ad-
landırılan tanımıyla, Art Deco tarzının – dışında, 
daha çok Avrupa’da etkili olan ve Amerika’ya da 
taşınan Yeni Tipografi hareketinin tüm temsilcile-
rini etkileyen ve yönlendiren bir yayın olmuştur.
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Görsel 22. Jan Tschichold, The New Typography kitap kapağı, 
1995. Kaynak: Google image search

1947’de İsviçre Basel’da Genel Endüstri Okulu’nda 
grafik tasarım dersleri veren Armin Hofmann’ın  
Methodik der Form- und Bildgestaltung: Aufbau 
- Synthese – Anwendung (Form ve İmaj Tasarımı 
Metodolojisi: Yapı - Sentez – Uygulama) isimli, 
İngilizce çevirisi Graphic Design Manual: Prin- 
ciples and Practice (Grafik Tasarım Elkitabı: İlke-
ler ve Uygulama) başlığıyla 1973’de Academy 
Editions tarafından yayınlanan kitabı (Görsel 23) – 
sanki bir temel tasarım kaynak kitabı gibi – nokta, 
çizgi, yüzey, daire, kare, doğal form vb. unsurlar-
dan hareketle grafik tasarım geliştirme süreçlerini 
uygulama örnekleriyle açıklamaktadır. Hofmann 
kitabında “uygulamalı sanatların öncelikle kitlesel 
endüstriyel üretimin hizmetinde iş gördüğü”nü 
belirtmekte, “duyusal-sezgisel bir değerle kendili-
ğinden iş gören ile entellektüalite, yani bilinç tara-
fından yönlendirilen çalışmalar arasında bir ayrım 
olmaması gerektiği”ni ifade ederek, “her ikisinin 
birbirini desteklediğini, yakın bağlantılar olarak 
düşünülmesi gerektiğini ve disiplin ile özgürlüğün 
birinin diğerinin parçası olduğu eşit ağırlıktaki un-
surlar olarak görülmesi gerektiği”ni söylemekte-
dir.17

Görsel 23. Armin Hofmann, Graphic Design Manual: Principles & 
Practice kitap kapağı, 1973. Kaynak: Google image search

Görsel 21. Paul Rand, Thoughts on Design kitap kapağı, 1947.  
Kaynak: Google image search
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görselleştirilmesi süreci olarak ele aldığı grafik 
tasarım veya görsel iletişim çalışmalarında yalın 
fotoğraf kullanımından daha ziyade fotografik çö-
zümlere yer vererek, sezgi, düş gücü, sinektik yak-
laşım ile fotoğraf sanatının kendine özgü düşünce 
ve yaratıcılık işlemlerini oldukça geliştirir.

Bu dönemde stüdyolarda bir araya getirilen müş-
teri temsilcisi, metin yazarı, tasarımcı, tekniker ve 
uygulayıcılar yaptıkları işlerle sınırlandırılmış bir 
çerçevede kalmışlardır. Bu durum sadece kendi işi-
ni bilen ve yapan bir sorumluluk sınırı oluşturmuş, 
tasarımcıların kendi başlarına bir iş yapabilmesini 
sekteye uğratmıştır. Gropius’un Bauhaus’un ku-
ruluş aşamasında ortaya koyduğu ve savunduğu, 
sanatçıyı kendi düşünce ve üretiminde özgür kıl-
mayı amaçlayan “her sanatçı aynı zamanda kendi 
işinin zanaatkarı olmalıdır” söylemi yerini meka-
nikleşmeye ve otomatizme ve böylelikle üretim 
aşamasının diğer süreçlerine yönelik olarak bir 
bağımlılığa bırakmaya başlar.19 Dönemin okul-
larından mezun olan tasarımcılar sözde her şeyi 
bilmektedir, ancak eğitimde atölye çalışmalarının 
gitgide azalan önemi nedeniyle doğru düzgün bir 
beceriye sahip olunamamaktadır. Böyle bir durum 
karşısında, elbette, kendini hem düşünsel hem de 
teknik beceri ve yeterlik temelinde yetiştiren Her-
bert Lubalin ve çağdaşı Henry Wolf ile 1964’de 
Reinhold Yayıncılık tarafından Amerika’da yayın-
lanan Graphic Design: Visual Comparisons (Grafik 
Tasarım: Görsel Karşılaştırmalar) kitabının yazar-
ları Alan Fletcher, Colin Forbes ve Bob Gill gibi 
tasarımcılar akademik olduğu kadar profesyonel 
alanlarda da başarılı olur.

20. yüzyılın ikincisi yarısında 1960’lardaki Pop 
Art’la birlikte sanat ve tasarım eğitimi anlayışla-
rı evrilmeye ve değişmeye başlar. Uygulamanın 
yerini kuramsal temellendirme ile fikri buluş alır. 
Sanki Bauhaus döneminde fikir ve yaratıcılık hiç 
önemli olmamış gibi, artık bu dönemde yapmak 
değil, düşünce üretmek veya kavramsal önerme-
ler geliştirmek önem kazanır. Sanat hareketleri 
1960’lardaki banliyö (suburban) yaşam biçimini, 
1970’lerde yeni geliştirilen video gibi iletişim tek-
nolojileri ve bilgisayar gibi bildirişim ortamlarını 
sorgulayarak soyut ve felsefi düşünceler üzerin-
den kavramlaştırmaya ve minimalizme yönelir. Bu 
sözde duygudan arındırılmış ve tamamen düşün-
cede varlık gösteren sanat anlayışı “Kaybedilmiş 
Cennet” gibi başlıklar altında açılan resim sergi-
lerinde aynı zamanda kendi duygusal iç tepkileri-
ni de üreterek, 1980’lerde Yeni Dışavurumculuk 
gibi geçmişin resimsel arayışlarına özlem duyan 
bir güncellik oluşturur. Bir yanda ikonik hale ge-
len reklam ürünleri ile diğer yanda yabancılaşan 

Görsel 24. Emil Ruder, Typography: A Manual of Design kitap 
kapağı, 1967. Kaynak: Kişisel arşiv

Bir başka örnek, yine İsviçre tasarım okullarından 
Zürih ve Basel’da eğitimci olarak çalışmış olan ti-
pografi hocası Emil Ruder’in 1967’de, Almancası 
Typographie: Ein Gestaltungslehrbuch (Tipografi: 
Bir Tasarim Ders Kitabı) adiyla Arthur Niggli Ya-
yınevi tarafından, İngilizcesi ise Typography: A 
Manual of Design (Tipografi: Bir Tasarım Elkitabı) 
adıyla Academy Editions’dan çıkan yayınıdır (Gör-
sel 24). Bu kitabında, Ruder, işlev ve biçimden 
düzenleme yöntemlerine, tipografi tekniklerinden 
geometrik, optik ve organik görünüşlere, nokta, 
çizgi, yüzey, gri dereceleri ve renk gibi tasarım 
ögeleri ile oran, karşıtlık, ritim, kendiliğindenlik 
ve tesadüf, bütünsel tasarım ve kinetik gibi tasa-
rım ilkelerine yer vermektedir. Bauhaus’da Itten’in 
başlattığı temel tasarım ilke ve ögelerini geliştirme 
sürecini bu yayınıyla sürdüren Ruder’e göre “ti-
pografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır.”18

İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen ortamda geç 
modernistler atölye yerine stüdyolara girmişler, 
yeni reklamcılık anlayışı ile birlikte akademi ve 
stüdyoların işbirliğini savunmuşlar, İsviçre tasarım 
okullarından tüm dünyaya yayılan eğitim anlayı-
şıyla soyut görsel unsurların iletişimsel özellikleri-
ni önemseyerek uluslararası tipografi ve kurumsal 
kimlik tarzlarının genel geçerleri temelindeki ras-
yonel uygulama yöntem ve tekniklerini kullanmış-
lardır. Buna karşın Amerika’daki grafik tasarımın 
gelişiminde sezgi ve duyulara daha fazla önem ve-
rilir. Örneğin, 1950’lerden itibaren 60’lı ve 70’li 
yıllar boyunca grafik ve fotoğraf alanında yetişmiş 
önemli bir Amerikalı fotoğraf sanatçısı olan Henry 
Wolf, atölyesinde gerçekleştirdiği ve kavramların 
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yaşamlar aslında eğitimdeki yaklaşımlarla da para-
lellik oluşturur. Eğitimdeki akademik yaklaşımlar 
gündelik ve gerçek ihtiyaçlardan gitgide uzaklaşır. 
Banliyö yaşamıyla kuşatılmış ve daralan çevreler-
de ise disko ve sokak kültürü, fotokopi ve kendin 
yap kültürü gelişmeye başlar.

Tam bu aşamada sanat ve tasarım eğitimine yeni 
katkılarda bulunmak için geliştirilen bazı akade-
mik yayınlar olmuştur. Örneğin; Marjorie Elliott 
Bevlin tarafından hazırlanan ve Amerika’da Holt, 
Rinehart and Winston tarafından 1980 yılında ya-
yınlanan Design Through Discovery (Keşif Yoluyla 
Tasarım) kitabı önerdiği içerikle döneminde temel 
sanat ve tasarım dersleri için yararlı kaynaklardan 
biridir (Görsel 25). Tasarımın gerekliliğini, süreci-
ni ve çizgi, boşluk, biçim ve kütle, renk, doku ve 
örüntü, birlik ve çeşitlilik, denge, vurgu ve ritim 
ve de orantı ve ölçü gibi tasarım öge ve ilkelerini 
bölümler halinde doğa, sanat ve tasarım eserleri 
örnekleri üzerinden analiz etmekte, bilgilendirici 
bir içerik sunmaktadır.20

Diğer yanda Nicholas Roukes tarafından hazırla-
nan ve 1982’de Amerika’da Davis Publications 
tarafından yayınlanan Art Synectics: Stimulating 
Creativity in Art – A Teachers’ Guide (Sanat Si-
nektiği: Sanatta Yaratıcılığı Canlandırmak – Bir 
Öğretmen Rehberi) kitabı “farklı ve ilgisiz şeyleri 
veya nesneleri gerçek bağlantılar içinde bir araya 
getirmek” olarak tanımlanan sinektik yöntemi sa-
nat ve tasarım üretiminde bir yöntem olarak öner-
mekte, kitapta yaratıcı sanat ve tasarım çalışmaları-
nı gerçekleştirmek üzere benzetim, görselleştirme 
ve aktarma, işaret ve semboller, mit ve söylence 
yaratma, ritüel, oyun ve bedensel etkinlik ile uz-
laşmaz karşıtlık kavramları doğal ve yapay örnek-
ler üzerinden incelenmektedir. Kitap, eğitimci-
lere bir rehber olma niteliğinde projelendirilmiş 
örnek üretim süreci tanımlarını da içermektedir 
(Görsel 26).21

Görsel 25. Marjorie Elliott Bevlin, Design Through Discovery kitap 
kapağı, 1980. Kaynak: Kişisel arşiv

Görsel 26. Nicholas Roukes, Art Synectics: Stimulating Creativity in 
Art – A Teachers’ Guide kitap kapağı, 1982. Kaynak: Kişisel arşiv

Bir tipografi kitabı şeklinde tasarlanmış ve yazıl-
mış olsa da, Rob Carter, Ben Day ve Philip Meggs 
tarafından yazılan ve 1985’de Van Nostrand Re-
inhold yayınevi tarafından Amerika’da basılan Ty- 
pographic Design: Form & Communication (Ti-
pografik Tasarım: Biçim ve İletişim) isimli kitap 
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“Syntax and Communication” başlıklı üçüncü 
bölümünde temel tasarımın öge ve ilkelerini göz 
önünde bulundurmakta, genel olarak görsel ileti-
şim açısından tipografik tasarımın temel ilkelerini 
ele almaktadır. Bu kitap, derslerde yapılan öğrenci 
projelerini de içermekte, bir anlamda çağdaş ve 
deneysel tipografik tasarım eğitimi hakkında eği-
timcilere kaynak olmakta ve rehberlik etmektedir 
(Görsel 27).22

Daha önce bahsedilen fotoğraf sanatçısı Henry 
Wolf, American Showcase tarafından 1988’de 
yayınlanan Visual Thinking: Methods for Making 
Images Memorable (Görsel Düşünme: Görüntüle-
ri Anımsanabilir Yapabilmenin Yöntemleri) adını 
verdiği kitabında, aslında temel tasarım ilke ve 
öğeleri ile fotoğraf alanına özgü yeni ilkesel kav-
ramlar ve yaklaşımlar çerçevesinde, kendi gerçek-
leştirdiği işleri analiz ederek kavramlar ve ilkeler 
hakkında açıklamalar yapmaktadır (Görsel 28). 
Ancak onun ele aldığı ilke ve kavramlar hem fo-
toğraf alanına özgüdür hem de geçmişten bugüne 
temel tasarımın ilke ve kavramlarının nasıl değişti-
ğini de göstermektedir.23

Görsel 27. Rob Carter, Ben Day ve Philiph Meggs, Typographic 
Design: Form & Communication kitap kapağı, 1985. 
Kaynak: Kişisel arşiv

Görsel 28. Henry Wolf, Visual Thinking: Methods for Making Im-
ages Memorable kitap kapağı, 1988. Kaynak: Kişisel arşiv

Günümüzde görsel iletişim alanının temel uzman-
lıkları ise bundan 30-40 yıl öncesine göre oldukça 
değişmiştir. Basımın yerine artık ekran temelli ha-
reketli grafik, çoklu ortam ve etkileşim temelli di-
jital yayıncılık ile yeni medya uzmanlığı gibi yeni 
profesyonellikler ortaya çıkmıştır. Bu kökten tek-
nolojik gelişmeler karşısında, Bauhaus’dan günü-
müze grafik tasarım eğitiminin temelleri ve ilkeleri 
hakkında duyarlı olup, yeni görüş ve düşüncelere 
sahip akademisyenlerden; örneğin, Ellen Lupton 
ve Jennifer Cole Philips’in birlikte hazırladıkları ve 
2008’de Princeton Architectural Press tarafından 
yayınlanan Graphic Design: The New Basics (Gra-
fik Tasarım: Yeni Temeller) adlı kitap (Görsel 29).
bilinen ilkeleri günümüz dijital dünyasında karşı-
laşılan yeni ilke ve olgularla birlikte son yıllarda 
üretilmiş olan grafik tasarım çalışmaları üzerinden 
açıklamaktadır.24 Bir diğer eser olarak, ülkemizde 
Espas Yayınları tarafından 2010’da Türkçesi ya-
yınlanmış olan Grafik Tasarım Kuramı: Tasarım 
Alanından Okumalar başlıklı Helen Armstrong’un 
derleme kitabı günümüz grafik tasarımı eğitiminde 
temel tasarım derslerinin içeriklerindeki yeni ge-
lişmeleri ve grafik tasarım üzerine temel manifesto 
ve kuramları sunmaktadır (Görsel 30).25 Grafik ta-
sarım alanında görsel iletişim çalışmaları sürdürür-
ken hem geçmişi hem de son yıllardaki düşünsel 
ve söylemsel gelişmeleri gözden geçirmek, anım-
samak olaylar karşısındaki duruş açısından önem 
taşımaktadır.
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Tüm bunlara rağmen Bauhaus’un ruhu ve ilkeleri 
yine de halen önemini, etkisini ve canlılığını koru-
maktadır. Çünkü Bauhaus programı aslında yapı-
landırmacı bir yaklaşıma sahiptir. Program yapısı 
sezgisel, duyuşsal, dönüşümsel ve devingen oldu-
ğu kadar aynı zamanda mantıksaldır. Pedagojik 
temellere dayalıdır. Fayda ve yarar insanın yara-
tıcılığının önünde değildir. Bir engel oluşturmaz. 
Gropius’un eğitim programı ve Itten’in temel tasa-

Görsel 29. Ellen Lupton ve Jennifer Cole Philips, Graphic Design: 
The New Basics kitap kapağı, 2008. Kaynak: Kişisel arşiv

Görsel 30. Helen Armstrong, Grafik Tasarım Kuramı: Tasarım Ala-
nından Okumalar kitap kapağı, 2010. Kaynak: Kişisel arşiv

rıma dair kitabı incelendiğinde, programın işlevi 
önemsediği görülür, ancak insan ruhunun derin-
liklerindeki sezgi ve duyumsamaya karşı da du-
yarsız ve katı değillerdir.26 Bauhaus sonrasındaki 
modernizmin katılık ve ruhsuzluğu ise uluslararası 
tarzın genel geçer söylem ve uygulamalarından 
kaynaklanmaktadır.

21. Yüzyıl’da Grafik Tasarım Eğitiminin Nasıl Ol-
ması Gerektiği Hakkında Somut Öneriler27

Günümüzde, mesleki / profesyonel açıdan görsel 
iletişimle ilgili resmi ya da ticari, özel ya da tüzel 
kuruluşlarda çalışmak üzere yetiştirilecek üniver-
site mezunlarından beklentiler masaüstü yayıncı-
lık öncesine göre neredeyse tamamen değişmiş 
görünmektedir. Örneğin, veriye dayalı politika 
analizi yapmak ve politika tasarım sürecine kat-
kı sağlamak üzere bir grup işinsanı, bürokrat ve 
akademisyen tarafından kurulmuş olan TEPAV’ın 
(Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın) 
bundan hemen hemen 10-12 yılı önce yayınlamış 
olduğu “Türkiye’de Yüksek Öğretim ve İş Piyasa-
sı” başlıklı raporunda belirtildiği üzere, “DPT’nin 
2007 verilerine göre üniversitelerin programları 
ile iş dünyasının gereksinimleri birbirinin taleple-
rini karşılamaktan uzaktır.” Bu rapora göre, iş dün-
yasının bir üniversite mezununda aradığı beceriler 
ya da yetenekler ile yükseköğretim kurumlarında 
öğretilen beceriler arasında ciddi bir uyumsuzluk 
bulunmaktadır.

Günümüz iş dünyasının bir üniversite mezunun-
dan asgari beklentileri şöyledir:

•	Dil bilgisi; ağırlıklı İngilizce ya da şirketin 
iş yaptığı yabancı ülke lisanı 

•	İleri düzey bilgisayar becerileri; sadece 
bilgisayar okur-yazarlığı artık yetersiz görül-
mektedir, mesleki açıdan ilgili programlar 
veya uygulamaları işletebilme becerisi 

•	Analitik düşünme becerisi; olaylar ve olgu-
lar arasındaki ilişkileri kurma ve anlama ve 
sonuçları başka bir duruma uyarlayabilme 

•	Sosyal beceriler; arkadaş grupları kurabil-
me, kültürel-sportif etkinlikler yapma bece-
risi, toplumsal yaşama ya da yeni durumlara 
uyum ve etkileşim becerileri 

•	İletişim becerileri; kendi konusunu suna-
bilme, aktarabilme, ikna edebilme ve takım 
çalışması yapabilme 

•	Deneyim; mesleki tecrübe ve alanındaki 
uygulama pratiği becerisi.
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2007 TEPAV Raporu’ndaki bu tespitler günümüz 
ve geleceğe ilişkin eğitim - öğretim programlarımı-
zı nasıl yapmamız gerektiği konusunda bize reh-
ber olmak zorundadır. Aksi takdirde ülkesine ve 
toplumuna öncülük etmesi gereken eğitim kurum-
ları piyasanın dinamik işleyişine yetişemeyecek, 
akılcı, bilimsel, çağdaş, öncü, lider, buluşçu veya 
yenilikçi (innovative) ve istihdam yaratıcı olama-
yacaktır.

Kısaca, grafik tasarım – özünde – bir görsel iletişim 
biçimidir. Bu iletişim görsel ögeler, içerikler, me-
sajlar ya da iletiler aracılığıyla sağlanır. İletişimin 
gerçekleşmesi ise, farklı grafik ürünlere dönüştürü-
lebilen söz konusu mesajın (ister analojik, isterse 
günümüzdeki gibi sayısal) baskı ya da görüntüle-
me yöntemleriyle çoğaltılmasına bağlıdır. Mesajın 
hedef kitleye aktarılabilmesi için, grafik iletişim ve 
üretim görsel iletişim ve çoğaltım teknolojilerine 
temelden bağlıdır. İşte, iletilerin işlendiği, payla-
şıldığı ve aktarıldığı bu ortamlar ise iletişim kanal-
larıdır.

Görsel iletişimin en temel ortamları, modern ça-
ğın televizyon yayıncılığına, videoya ve oradan da 
yakın geçmişteki masaüstü yayıncılık dizgelerine, 
günümüzde ise internet ve özel iletişim kanalla-
rı sayesinde taşınabilir (mobile) dizüstü ve tablet 
bilgisayarlardan cep telefonlarına değin oldukça 
çeşitlenmiştir. Bu nedenle grafik tasarım, görsel 
iletişim ya da iletişim tasarımı gibi bölümler için 
iletişim teknolojisinin en yeni ürünleri bir eğitim 
yatırımı olarak, sürekli güncellenen bir biçimde 
yapılmalıdır. 

Bu nedenle asistanlarından en deneyimli öğretim 
üyelerine değin yükseköğretim kurumlarındaki 
tüm akademisyenler güncel ve geleceğin tekno-
lojik ortamında inceleme, araştırma, uygulama, 
değerlendirme yapabilmeli, etkileşimli iletişim 
projelerini disiplinler arası bir işbirliğiyle yeni 
medya ürünleri ya da ortamları üzerinde en son ağ 
altyapısının değişken (responsive) tasarım gerekle-
rine uygun gerçekleştirebilmeli ve öğrencilere bu 
teknolojik ortamların sunulduğu atölyelerde uygu-
lamalar yapma fırsatı verilmelidir.

Grafik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı 
ya da İletişim Tasarımı gibi adlarla tanımlansa da, 
üniversitelerin güzel sanatlar, sanat ve tasarım ya 
da benzer adlar altındaki fakültelerinde, lisans dü-
zeyinde sürdürülen bu eğitim ve öğretim alanında 
“ne yapılmalı?” sorusunun yanıtı günümüzde ar-
tık çok açıktır. İlkesel olarak yapılması gerekenler 
şöyle sıralanabilir:

1. Grafik tasarım ya da görsel iletişim tasarımı – ta-
rihsel olarak da, ontolojik olarak da – teknolojiye 

temelden (göbekten) bağlıdır. Bu nedenle teknolo-
ji üzerinde – ama gelişim ve değişime ayak uydu-
rabilen – bir eğitim ve öğretim programı yapılan-
dırılmalıdır.

2. Basım çoğaltım teknikleri artık sayısal ortama 
taşınmış, masaüstü yayıncılık sonrası herkes kendi 
basım ve çoğaltım gereksinimini karşılayabilecek 
yazılım ve donanıma sahip olmuştur. 2000 son-
rasının basım ve çoğaltımı kişiselleştirilebilen ge-
lişmiş dijital baskı teknolojileri nedeniyle, yüksek 
tirajlı veya kitlesel miktarda basılı ürün ihtiyacı 
dışında, analojik ve konvansiyonel teknolojiler-
le basımcılık ve yayıncılık temelinde bir öğretim 
programına ihtiyaç kalmamıştır. Bugün gereksini-
len ise e-kitap, e-dergi, e-gazete, e-bülten yapımını 
sağlayacak bilgilerin paylaşıldığı e-yayıncılık prog-
ramları hakkındaki e-eğitimdir.

3. Son yıllarda hareketli grafiklere gereksinim art-
mış ve internetle birlikte – basitten karmaşığa gif 
uygulamalar, banner ve bant reklamlar, dikkat çe-
kiciler ve çeldiriciler – her türlü video ve animas-
yon uygulamaları ya da kombine / karışık teknik 
uygulamalar görsel iletişimin her alanında ve orta-
mında durağan görüntünün yerini almıştır. Bu ne-
denle eğitim ve öğretim müfredatı iki boyutlu (2B) 
görüntü temelinden üç boyutlu (3B), çoklu ortam 
(multimedia) nitelikli metin, görüntü ve ses işleme 
ve düzenlemeye dayandırılmalıdır.

4. Yeni nesil teknolojiler için etkileşimli içerik; 
web sitesi, arayüz tasarımı, oyun tasarımı, eğlendi-
riciler, eğitici uygulamalar, kullanıcı dostu kolay-
laştırıcılar, hazır ve yararlı uygulamalar vb. gibi ar-
tık mobil ortamlarda kullanımda ve dolaşımdadır. 
“Yeni medya” olarak adlandırılan – yüksek çözü-
nür (hi-res) dokunmatik, plasma ve retina ekranlı; 
akıllı (smart), kablosuz (wireless), bluetooth, WiFi 
ve 5G gibi veri aktarım teknolojilerine uyumlu; di-
züstü ve tablet bilgisayarlar ile akıllı cep telefonla-
rını içeren – bu taşınabilir ortamlara yönelik yeni 
ve yaratıcı görsel iletişim çözümlerine gereksinim 
vardır.

Bu nedenle son ağ altyapısı temelinde farklı orta-
mın – piksel ölçüsü, düşey-yatay tutuluşu, ekran 
çözünürlüğü ve dokunmatik özellikler vb. gibi – 
fiziksel özelliklerine göre uyumlulaştırılmış ve de-
ğişken (bukalemun) tasarımların yapım ve üretim 
süreçlerinin eğitim ve öğretimde ele alınması ve 
buna göre yeniden bir lisans programlamasının ya-
pılması gerekmektedir.

5. Sanat ve tasarım eğitimi, grafik tasarım, görsel 
iletişim tasarımı ya da etkileşim tasarımı gibi adlar 
altındaki lisans programlarının ne kadar ayrılmaz 
bir parçası ise, bildirişim yöntemleri, bilgisayar ya-
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zılım dilleri, kodlama, görsel iletişim ilkeleri, ileti-
şim stratejileri, kurumsal kimlik, kurumsal strateji, 
marka yönetimi vb. dersler veya içerikler de bir o 
kadar bu eğitim ve öğretimi bütünleyici uzmanlık 
konularıdır.

6. Günümüzün iletişim beklentileri neredeyse ta-
mamen hem kitlesel hem de kişisel nitelikleri içer-
mektedir. Bundan dolayı görsel iletilerde “değiş-
ken” ama “sürdürülebilir,” “uyumlu” ama “öznel” 
kavramlar uzlaştırılmak durumundadır. Bunu sağ-
layabilmek için bilgisayar ve yazılım mühendisliği 
alanında kendi bilgi ve becerilerini geliştirmek is-
teyenlere (minimal miktarda ya da temel düzeyde 
de olsa) seçmeli olarak bu eğitimlerin sunulabil-
mesi gerekir. 

Sonuç

Artık, örneğin, yayın grafiği dersi elektronik ya da 
e-yayıncılık (e-publishing) üzerine uygulama, prog-
ram vb. gibi yazılım ve donanımlarda, e-yayıncılık 
ürünlerini gerçekleştirmek üzere; fotoğraf dersi 
e-photo ve sayısal görüntüleme teknolojileri ola-
rak 3D görüntü birleştirmelerini, high dynamic 
image (HDR) olarak 360 derecelik yeni fotogra-
fik görüntüleme, interaktif panorama ya da sanal 
gezinti tekniklerini, yatay doğrusal olduğu kadar 
dairesel panoramik görüntülemeleri, minyatür fo-
toğraf denilen tilt-shift tekniğini, etkileşimli sayısal 
görüntüleme teknoloji sunumunu (IDITD: interac-
tive digitat imaging technology display), video ya 
da projecting mapping ve benzeri ışınsal aktarım 
(yani, projeksiyon) tekniklerini içermelidir.

Grafik ya da görsel iletişimin en temel unsurları 
olan abecelerin etkin, işlevsel ve estetik kullanı-
mının öğrenildiği yazı ve tipografi dersleri de artık 
eskisi gibi yürütülemez. Bu dersler sayısal kalig-
rafi, sayısal tipografi, kinetik tipografi gibi – aslın-
da hareketli grafik ürünlerinin tamamlayıcıları ya 
da asıl oluşturucuları olarak – video ve çeşitli 3B 
animasyon teknikleriyle etkin bir biçimde kulla-
nılabilecek bir anlayışla yürütülmeli ve öğrenciye 
sunulmalıdır.

Üstelik ister temel sanat, isterse temel tasarım den-
sin, bu “temel” dersler bile hiç değilse bundan 
böyle bilgisayar ortamında yürütülmeli, 3. ve 4. 
sınıflarda video-grafi, animasyon, web tasarımı, 
e-yayıncılık (e-kitap, e-süreli yayın, e-makale, 
e-gazete vb.), etkileşim tasarımı, bilgi(lendirme) 
grafiği, kodlama, bilgisayar görüntüleme dilleri, 
iletişim tasarımı, iletişim yönetimi, bildirişim ve 
iletişim stratejileri, kurumsal strateji, kurumsal 
kimlik yönetimi, telif hakları ve yeni medya etiği, 
e-reklamcılık, e-oyun tasarımı, e-sunum tasarımı 

ve benzeri dersler öğrenciye sunulmalı, bugünün 
ve geleceğin gereksindiği strateji geliştirebilen, 
veri toplayıp analiz edebilen ve değerlendirme 
yapabilen ve günümüzün yeni medyasına uygun 
değişkenliğe göre esnek ve sürdürülebilir görsel 
tasarımlar yapabilen nesiller yetiştirilebilmelidir.

Tüm bunlara karşın, 2019 yılının Ekim ayından 
beri, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), grafik tasarım 
alanının da içinde olduğu bazı yaratıcı ve sanatsal 
temelde eğitim vermesi gereken bölümlerin ge-
reğinden fazla, farklı adlar altında açılmasına ve 
bunların belirli başlıklar altında isim ve tanım ola-
rak birleştirilmesine yönelik haklı bir çalışma yü-
rütmektedir. Ancak bu süreçte “grafik” ve “grafik 
tasarım” gibi adı geçen söz konusu bölümlere gi-
riş için – 100 yıllık bir Bauhaus eğitim ve öğretim 
geleneğini, amaç ve hedeflerini hiçe sayar bir bi-
çimde – yetenek sınavlarını kaldıracağını, öğrenci 
seçme ve yerleştirme sınavı sonucu alınacak pu-
anla bu bölümlere merkezi yerleştirme yapacağını 
duyurmuştur.

Maalesef, YÖK Yönetim Kurulu tarafından alınan 
bu karar aslında birbirinden ayrılamaz denli bir 
bütün olan sanat ve tasarım eğitimini adım adım 
yok etmeye yönelik art niyetli bir yaklaşımdır. Hiç-
bir gerekçe sanat ve tasarım eğitimi için yetenek 
sınavlarının olmazsa olmaz bir aşama olduğunu 
yok sayamaz. Bu sınavlar, adı her ne kadar “ye-
tenek” diye adlandırılsa da, aslında görsel zekayı, 
görsel kültürü ve sanatsal ve algısal duyarlığı ölç-
mek, ilgili sanat bölümlerine daha uygun adayla-
rı belirlemek için yapılmaktadır. Elbette öğrenci 
adaylarının bilişsel özellikleri de önemlidir. Zaten 
bu sınavlar sadece yetenek sınavı olarak yapıl-
mamakta, aynı zamanda öğrenci adayının sayısal 
puanları yetenek sınavı sonrası değerlendirme ve 
sıralama aşamasında sınav sürecine katılmaktadır. 
Sonuç olarak, YÖK kamuoyundaki tepkilere kulak 
vererek, kararı bir yıl ertelediğini açıklamıştır. An-
cak 2021-22 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren 
kesin olarak başlayacağını duyurduğu bu yanlış ve 
haksız uygulamayı ötelemek yerine, Yükseköğre-
tim Kurumumuz sanat ve tasarım eğitimcilerine ve 
de sanatçı/tasarımcılara kulak vererek bu yaklaşı-
mından tamamen vaz geçmelidir.
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Dalı, Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. 1985’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Grafik Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atan-
dı. 1988’de Yüksek Lisans tez konusu “Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi; Airbrush Tekni-
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Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (Mezuniyet Projeleri) derslerini ise 2014’e kadar sü-
rekli yürütmüştür. 2000’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi dışında Başkent Üniversitesi (Ankara) 
ve Atatürk Üniversitesi’nde (Erzurum) de dersler vermiştir. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı 
afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak) toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha 
sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü bulunmaktadır. 1987’den itibaren 5 kişisel sergi açmıştır ve günü-
müze değin yaklaşık 70 karma sergiye katılmıştır. Çeşitli süreli yayınlar ile 15’den fazlası ulusal 
hakemli dergilerde olmak üzere afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi, görsel ile-
tişim ve iletişim tasarımı eğitimi ile ilköğretimde yazı eğitimi üzerine 60’dan fazla makaleleri ve 
çevirileri yayınlanmıştır. 1988’den bugüne değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra 5 kita-
bı yayınlanmıştır. “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, 3.Baskı”, 
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len mevcuttur. Son olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde 
bölüm ve anasanat dalı başkanlığını yapmış olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde 
tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdür-
mektedir.

20. Yüzyıl Sanat ve Tasarım Eğitiminde 
Bauhaus’un Önemi
Hem kuramsal temelleri hem de uygulama yaklaşımlarıyla 20. Yüzyıl’ın sanat ve tasarım eği-
timinde çığır açmış olan Devlet Bauhaus Okulu 2019’da kuruluşunun 100. Yılını kutlamakta-
dır. Nazi yükselişi karşısında direnemeyip kapatıldıktan sonra bile eğitim anlayışı modern çağa 
damgasını vurmuş olan okul bir örnek yapılanma olarak günümüze değin etkisini sürdürmüştür. 
Ancak 1980’lerin ikinci yarısından itibaren bilgisayarlaşan bir ortamda, hele internet ve yeni 
medyanın günümüzde gündelik yaşamı ele geçirdiği 3. Milenyumda Bauhaus modeli yeniden 
tartışmaya açılmıştır. Örneğin; Bauhaus bir asır sonra artık güncelliğini yitirmiş midir? Günü-
müzün sanat ve tasarım eğitiminde bir rolü, bir etkisi ve halen varlığını sürdüren bir önemi 
kalmış mıdır? Bu makale bu sorulara yanıt bulmaya çalışacaktır. Bunun için Bauhaus’un varoluş 
temelleri gözden geçirilecek ve gelişimi ve sonrasına etkisi incelenecektir. Nihayetinde günü-
müz sanat ve tasarım eğitiminin ihtiyaçları bağlamında, Bauhaus’dan çıkarılan dersler öneriler 
şeklinde sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Bauhaus, 20. Yüzyıl, Modernizm, Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım.
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Design Education of the 20th Century
The State Bauhaus School, which, through both its theoretical foundations as well as its practi-
cal approaches, has revolutionized the 20th century art and design education, celebrates its 
centenary in 2019. Even after its demise due to the rise of the Nazi reign, its understanding of 
education left its mark on the modern era and enjoyed an everlasting impact as an exemplary 
formation. However, the contemporary computerized environment since the second half of 
the 1980s, especially of the 3rd Millennium, in which the Internet and the new media seized 
daily life, has reopened the Bauhaus model into discussion. For example: Has the Bauhaus lost 
its relevance after a century? Does it still retain its role, influence and importance in today’s art 
and design education? In an attempt to answer these questions, this article will examine the 
foundations, development, and after-effects of Bauhaus. Re-evaluating the lessons learned from 
the Bauhaus, the article ultimately seeks to propose suggestions regarding the needs of contem-
porary art and design education.

Keywords: Bauhaus, 20th Century, Modernism, Art Education, Graphic Design.






