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ÖZET
İngiltere’de 18. yüzyıl sonlarında başlayan “Endüstri Devrimi” ile birlikte fabrikalar başta olmak üzere
yeni yapı tipleri ortaya çıkarken, yeni yapı malzemeleri ve yapım sistemleri de kullanılmaya
başlanmıştır. Geleneksel mimarlığı modern mimarlığa dönüştürecek yeni tasarım ve inşa
yaklaşımlarının şekillendiği bu dönemde, mimarlık teknolojisinin gelişimi açısından oldukça önemli
yapı örnekleri yer alır. Bu öncü yapılardan en önemlisi Paris yakınlarında, Noisel’de 1871-72 arasında
inşa edilen Menier Çikolata Fabrikası yapısıdır. Mimar Jules Saulnier tarafından tasarlanan yapı,
endüstri devriminin en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilmektedir.
Pek çok mimarlık tarihçisi tarafından demir iskeletli yüksek yapıların ilk örneği olarak kabul edilen 4
katlı yapıda, kare kesitli, boşluklu demir taşıyıcılar yatay ve düşeyde diyagonallerle bağlanarak bir
kafes oluşturur. Bu taşıyıcı sistemiyle yapı aynı zamanda, günümüzde Diagrid (Diagonal Grid) olarak
anılan ve yüksek binaların inşasında kullanılan, çapraz kirişlerle kurulu üçgen kafes tabanlı modern
taşıyıcı sistemin de – hayli erken gelmiş – bir ilk örneğidir. Strüktürel etkinliği zamanının oldukça
ilerisinde olan taşıyıcı sistemi dışında yapının cephesi de oldukça yaratıcı bir tasarımdır. Cephede,
taşıyıcı sistemi oluşturan üçgen kafeslerin arası tuğla ile örülerek doldurulmuştur. Renklendirilen ve
bazıları sırlanan tuğlalar, yapı cephesinde taşıyıcı sistemin diyagonalleri ile uyumlu bir renk dokusu
oluşturur. Yapının hafif cephesi, günümüzün modern ölçütlerinde bile hala estetik değerini
korumaktadır.
Menier Çikolata Fabrikası, sadece malzeme seçimi/kullanımı açısından değil, yenilikçi taşıyıcı sistemi
ve yapı cephesiyle taşıyıcı sistemin uyumu açısından zamanının oldukça ötesinde bir yapıdır. Bu
çalışmada yapının öncü niteliği, modern yapı cephelerinin gelişimindeki rolü açısından
değerlendirilecektir. Aynı dönemde yapı cephelerinin gelişiminde etkili olmuş, diğer belirleyici
endüstri yapılarına da çalışma kapsamında değinilecektir.
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YAPI CEPHELERİNİN GELİŞİMİNDE BİR ÖNCÜ: MENİER
ÇİKOLATA FABRİKASI (1872)
1. Giriş
İngiltere’de, 18. Yüzyılın başlarından itibaren insan, hayvan, su ve rüzgâr gücüne dayalı üretim
yöntemleri buhar gücünün keşfiyle birlikte yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. 1780’li yıllarda ilk
verimli buhar makineleriyle buhar gücü etkin biçimde kullanılmaya başlanırken daha sonra tüm
Avrupa’ya yayılacak olan Endüstri Devrimi de şekillenmiştir. Makinaya dayalı üretime geçişle birlikte
üretimin şekli ve miktarı artarken atölyeler, fabrikalar vb. yeni yapı tipleri ortaya çıkar. Bu yeni
yapıların üretim ve kullanım süreçlerindeki değişimler, yeni yapı malzemelerinin ve yapım
sistemlerinin gelişimin hızlandırarak mimari gelişimde de etkili olur. Geleneksel mimarlığı modern
mimarlığa dönüştürecek yeni tasarım ve inşa yaklaşımlarının şekillendiği bu dönemde, mimarlık
teknolojisinin gelişimi açısından oldukça önemli yapı örnekleri yer alır. Bu yapılar arasında özellikle
ilk demir yapılar, günümüzün modern mimarlığına giden yolda öncü rolleri nedeniyle önem
taşımaktadırlar. Bu yapılar aynı zamanda getirdikleri yeni yaklaşımlarla modern yapı kabuklarının
gelişiminde de öncü olmuşlardır. Bu yapılardan en önemlisi Paris yakınlarında, Noisel’de 1871-72
arasında inşa edilen Menier Çikolata Fabrikası yapısıdır. Mimar Jules Saulnier tarafından tasarlanan
demir karkas taşıyıcılı yapı, endüstri devriminin en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilmektedir
[1]. Bu yapıya kadar olan süreçte demir yapıların modern yapı kabuklarının gelişimindeki rolünü
anlayabilmek için öncelikle bu yapıların tarihsel gelişimi, önemli örnekleriyle irdelenmelidir.

2. Yapı Kabuklarının Gelişiminde Önemli Demir Yapılar
Demir, Endüstri Devriminin mimarlığa sunduğu ilk yeni yapı malzemesidir. İngiltere’de 1709 yılında
Abraham Darby kok kömürünü elde etmiş ve bunu yüksek fırınları işletmek üzere kullanarak ticari
ölçekte demir üretiminin yolunu açmıştır. Font (dökme demir) olarak anılan bu yeni malzeme bir
yapıda ilk kez Coalbrookdale Köprüsü’nde (Coalbrookdale, İngiltere, 1779) kullanılır (Şekil 1).

Şekil 1: Dünyanın ilk demir yapısı: Coalbrookdale köprüsü (İngiltere, 1779).

Endüstri devriminin ilk yeni yapı malzemesini inşa eylemine sunduğu bu dönemde geleneksel
mimarlığın dönüşümü de başlar. Ancak yeni malzemelerin yapı uygulamalarında kullanımının
biçimsel ve strüktürel açıdan etkinleştirilmesi vakit alacaktır. Bu süreç özellikle ilk malzeme olması
nedeniyle demir kullanımında belirgindir. Bunun en çarpığı örneği ilk demir köprülerin malzemenin
getirdiği strüktürel olanaklar fark edilmeksizin yığma köprülere benzetilerek inşa edilmesidir.
Coalbrookdale Köprüsü bir bina olmadığı için klasik bir yapı kabuğu olarak kabul edilemese de ilk
örnek olması nedeniyle bu bakımdan anlamlıdır. Coalbrookdale köprüsü’nde yaklaşık 30 m. açıklık
geçilse de, taşıyıcı sistem yaklaşımı roma döneminden beri yapılan taş köprülerin biçimsel taklidinden
öteye geçememiştir.

Endüstri devriminin ortaya çıkardığı yeni malzeme ve strüktür olanaklarının mühendislerce ve
mimarlarca tam olarak anlaşılıp tüm potansiyeli ile kullanılabilmesi için bir süre geçmesi gerekmiştir.
Bu sürenin belirlenmesinde yeni yapı tipleri için üretim ve kullanım süreçleriyle şekillenen ihtiyaçlar
büyük oranda belirleyici olmuştur. Örneğin, demir yapılar için mimari gelişimlerini hızlandıran etken
yangına dayanıklı yapı ihtiyacı olmuştur. 18 yüzyılda İngiltere’de kurulan ilk dokuma atölyeleri kalın
tuğla duvarlı, ahşap kirişlerle taşınan ahşap döşemeli, genellikle beş katlı yığma yapılardı. Gece
vardiyaları mumlar ve yağ kandilleriyle aydınlatılan bu yapılarda, makine yağlarının ahşap döşemeye
damlaması, pamuk, keten vb. lifli, yanıcı hammaddelerle çalışılması gibi nedenlerle yangın oldukça
sık görülürdü. Endüstri Devrimi’nin ilk karkas yapıları da ahşapla inşa edilmiştir. Bu yapılarda ahşap
dikme ve başlıklar – kâgir duvar içinde kalsalar bile – önemli bir yangın riski teşkil ediyordu. Bu
nedenle 1790’lardan itibaren endüstri yapılarının taşıyıcı sisteminde ahşap yerine demir kullanımı - ilk
önce kolonlarda sonra kirişlerde - denenmeye başlanmıştır. İlk demir karkas endüstri yapıları yangına
dayanıklı yapılar olarak lanse edilmiş, zamanla sigorta şirketleri tarafından sigorta primleri
düşürülerek teşvik edilmiştir.

Dünyada inşa edilen ilk demir taşıyıcılı yapı, keten dokuma atölyesi olarak inşa edilen Ditherington
Flax Mill (Shrewsbury, İngiltere, 1797) yapısıdır (Şekil 2). Günümüzde hala ayakta olan bu 5 katlı
endüstri yapısı, modern mimarlığın ilk habercisi ve çelik çerçeveli modern gökdelenlerin atası olarak
kabul edilmektedir [2]. Yapının ortaklarından Benyon kardeşler daha önce dokuma atölyelerini bir
yangında kaybetmişlerdi ve sigortadan zararlarının sadece yarısını tazmin edebilmişlerdi. Bu nedenle
öncelikleri yapının yangına dayanıklı olmasıydı. Yapının mimarı Charles Bage’in getirdiği çözüm
akılcıydı. Ahşap dikmeler ve ahşap döşeme yerine demir dikme ve kirişlerle desteklenen basık tuğla
tonoz döşeme kullanmak (Şekil 3). Bu döşeme üzerine atılan ince bir kum tabakası üstündeki yer
kaplaması için tesviye katı görevi görmenin dışında döşemenin yangın dayanımını da iyileştirmiştir.
Yapı yangına dayanıksız konvansiyonel alternatifine göre %25 daha ucuza mal olmuştur [3]. Bage’nin
demir taşıyıcılı tasarımı daha sonraki süreçte yangına dayanıklı ve ekonomik bir çözüm olarak pek çok
endüstri yapısında kullanılmaya başlanmıştır. Kısa zamanda Avrupa yayılan bu yeni yapı tarzı bir süre
sonra ülkemize de gelmiştir. Fairbairn kitabında [4] İstanbul’da 1842 yılında inşa edilen hububat
öğütme işlevli, demir karkas taşıyıcılı bir endüstri yapısının teknik donanımına ve mimari özelliklerine
değinirken yapının şehri sık sık kasıp kavuran yangınlardan etkilenmemesi için demirden yapıldığını
da özellikle vurgular.

İlk demir taşıyıcılı endüstri yapılarının ortaya çıkışıyla beraber modern yapı kabuklarına giden yolda
ilk önemli adım da atılır. Endüstri yapılarının geniş iç mekânlarının doğal olarak aydınlatılabilmesi
için cephe açıklarının arttırılması – daha önceki yığma taşıyıcılı örneklerin aksine – mümkün
olabilmiştir.

Şekil 2: Dünyanın demir taşıyıcılı ilk yapısı: Ditherington Flax Mill (Shrewsbury, İngiltere, 1797).

Şekil 3: Ditherington Flax Mill yapısının taşıyıcı sistemi.

3. Menier Çikolata Fabrikası (Noisel, Fransa, 1872)
İlk kez 18. yüzyılın sonunda inşa edilmeye başlanan demir taşıyıcılı yapılar için bir sonraki öncü adım
75 yıl sonra Fransa’dan gelir. Paris yakınlarında, Noisel’de Menier Çikolata Fabrikası inşa edilmiştir
(Şekil 4). Mimar Jules Saulnier tarafından tasarlanan ve 1871-72 arasında inşa edilen yapı, endüstri
devriminin en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de ayakta olan yapı,
Fransız hükümeti tarafından 1992 yılında tarihi eser olarak tescillenmiştir [5].

Şekil 4: Menier Çikolata Fabrikası (Noisel, Fransa, 1872).
Yapının önceli (selefi) Ditherington Flax Mill yapısından sonra demir yapılara getirdiği başlıca
yenilik, tümüyle demir karkas taşıyıcılı olarak yapılmasıdır. Şekil 3’de görüldüğü üzere Ditherington
Flax Mill yapısının katları demir kolon ve kirişler ile taşınırken dış duvarlar tuğla yığmadır. Menier
Çikolata Fabrikasında ise dış duvarlar da günümüzün modern çelik karkas yapıları gibi iskelet (karkas)
sistemle inşa edilmiştir. Yapının tuğla cepheleri karkas taşıyıcı içine dolgudur. Pek çok mimarlık
tarihçisi tarafından demir iskeletli yüksek yapıların ilk örneği olarak kabul edilen 4 katlı yapıda, kare
kesitli, boşluklu demir taşıyıcılar yatay ve düşeyde diyagonallerle bağlanarak bir kafes oluşturur (Şekil
5). Bu taşıyıcı sistemiyle yapı aynı zamanda, günümüzde Diagrid (Diagonal Grid) olarak anılan ve
yüksek binaların inşasında kullanılan, çapraz kirişlerle kurulu üçgen kafes tabanlı modern taşıyıcı
sistemin de – hayli erken gelmiş – bir ilk örneğidir. Yapının taşıyıcı sisteminde, iki yandaki köprü
strüktürü de dâhil olmak üzere, 460 ton demir kullanılmıştır [6].

Şekil 5: Menier Çikolata Fabrikası yapısının taşıyıcı sistemi.
Yapının en önemli özelliği kakao öğütmek için gerekli gücü üzerinde yer aldığı Marne nehrinin
hidroelektrik gücüyle sağlamasıdır. Yapı, zeminde yer alan sifon su türbinleri üzerine bir köprü gibi
inşa edilmiştir (Şekil 6). Yapının demir karkas taşıyıcı sistemi, bu türbinlerin ve çalıştırdığı
makinaların oluşturduğu titreşimin yapıya zarar vermeksizin yapı kabuğu içinde yutulmasını sağlar.
Titreşimin tuğla cephede çatlaklar oluşturmasını önlemek üzere, üçgen kafesli karkas (Diagrid) sistem
kullanılarak taşıyıcı sistemin rijitliği arttırılmıştır. Cephe bu rijit kafes içersine tuğla dolgu olarak inşa
edilerek tuğla cephenin çatlama riski en aza indirilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 6: Menier Çikolata Fabrikası. (a) Kesit (b) Yapının sifon türbini
Strüktürel etkinliği zamanının oldukça ilerisinde olan taşıyıcı sistemin yanında yapının cephesi de
oldukça yenilikçi bir tasarımdır. Cephede oluşabilecek titreşim kaynaklı statik çalışmanın cephe
yüzeyi küçük parçalara bölünerek kontrol altına alındığı bu ceephe yaklaşımı estetik açıdan da oldukça
yaratıcıdır. Cephede, taşıyıcı sistemi oluşturan üçgen kafeslerin arası tuğla ile örülerek doldurulmuştur
(Şekil 7). Renklendirilen ve bazıları sırlanan tuğlalar, yapı cephesinde taşıyıcı sistemin diyagonalleri
ile uyumlu bir renk dokusu oluşturur. Süslemelerde çikolatanın temel bileşeni olan kakao bitkisinin
yapraklarını andıran desenler ve süslemeler kullanılmıştır. Yapının pencere doğramaları da demirdir

ve çikolata üretimi için uygun ortam sıcaklığını sağlamak üzere çift camlıdır [7]. Yapının çift camlı,
hafif cephesi, günümüzün modern ölçütlerinde bile hala estetik değerini korumaktadır.

Şekil 7: Menier Çikolata Fabrikası’nda diyagonal demir karkas taşıyıcı arasında tuğla
dolgulu cephe.

4. Değerlendirme ve Sonuç
Endüstri Devrimi, yeni yapı malzemelerinin (demir, beton, çelik vb.), yeni yapım sistemlerinin (metal
karkas, prefabrikasyon vb.) ve yeni yapı tiplerinin (fabrika, atölye, işçi evleri, sergi binaları vb.) ortaya
çıkışına sebep olan etkisiyle modern mimarlığın çıkış noktasıdır. Günümüz mimarlığında artık
kanıksadığımız modern tasarım ve inşa yaklaşımlarının da şekillendiği bu dönem mimarlık alanındaki
teknolojik gelişmeler açısından oldukça ilginç ve önemli bir dönemdir. Bu çalışmada modern
mimarlığın ilk yapı malzemesi olan demir ile inşa edilen yapıların öncü örnekleri ana hatlarıyla
sunulmuştur. Bu öncü örneklerden en önemlisi olan Menier Çikolata Fabrikası, sadece malzeme
seçimi/kullanımı açısından değil, yenilikçi taşıyıcı sistemi ve yapı cephesiyle taşıyıcı sistemin uyumu
açısından zamanının oldukça ötesinde bir yapıdır. Diyagonal demir iskeletli bu öncü strüktür sistemi
cephe açıklıklarının artırılmasına imkân vererek günümüzün şeffaf cephelerine giden yolu açmıştır.
Aynı zamanda hafif cephelerin ilk örneklerinden olan bu cephe günümüzün modern ölçütlerinde bile
hala estetik değerini korumaktadır.
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