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Abstract 

People have changed their environment since the early ages. Especially in 
the 20th century, there has been much progress in terms of industry and 
technological developments. There have also been important developments 
in terms of new ideas and trends. The understanding of futurism emerged in 
the early years of the 20th century. It has turned out to be an advanced and 
innovative, original and progressive trend. This trend, which gives 
importance to speed, power and mechanization, has been effective in many 
branches of art. This trend, which started to emerge in Italy, then spread all 
over Europe. It advocates that life is constantly changing and art should keep 
up with all the established rules and find new ways of expression and forms. 
However, even if futurism was originally structured as an art movement, it 
has become a scientific concept in which futurist ideas share the predictions, 
future scenarios of those who think about the future. Futurism is, in a sense, 
a disgust to the past and an irony to the present. They claim that good and 
beautiful are future dreams and ideas. It shows how the futurism movement 
that emerged in the 20th century affected many branches of art and is still 
affecting it. Although futuristic works in many branches of art date back to 
older days, such works in landscape architecture are very new. In this study, 
the understanding of futurism and the areas where futurism is used is 
explained by examining its place in the profession of landscape architecture. 
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Özet 

İnsanlar ilk çağlardan itibaren bulundukları çevreyi yenilemekte ve 
değiştirmektedir. 20 yy. insanlık tarihinin teknolojik gelişmeler bakımından 
birçok yol kat ettiği yıl olmuştur. Fütürizm 20. yy ilk yıllarında gelişmiş ve 
yenilikçi, özgün ve ilerici bir akım olmuştur. Hıza, güce ve makineleşmeye 
önem veren bu akım birçok sanat dalında da etkisini göstermiştir. İtalya’da 
çıkmaya başlayan bu akım, daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Yaşamın 
sürekli değişime uğradığını, sanatın da yerleşik bütün kuralları bir yana 
bırakarak yeni biçim ve anlatım yolları bularak bu değişime ayak uydurması 
gerektiğini savunmaktadır. Ancak Fütürizm başta bir sanat akımı olarak 
yapılanmış olsa bile, günümüzde, her konuda gelecek üzerine düşünenlerin 
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öngörülerini, gelecek senaryolarını, fütürist fikirler başlığı altında 
paylaştıkları bilimsel bir kavram haline gelmiştir.  Teknoloji, eğitim, sağlık, 
enerji ya da bireyden topluma bizleri ilgilendiren her konu fütüristlerin 
konusudur. Fütürizm bir bakıma geçmişe bir tiksinti, şimdiye ise bir ironiyle 
yaklaşmaktır. İyi ve güzelin geleceğe ait bir düş ve idea olduğu 
savunmaktadırlar. Bu çalışma 20. yy da ortaya çıkan fütürizm akımının bir 
çok sanat dalını nasıl etkilediği ve halen etkilemekte olduğunu 
göstermektedir. Birçok sanat dalındaki çalışmaları eskilere dayansa da 
peyzaj mimarlığında ki çalışmaları daha çok yenidir. Bundan dolayı 
uygulanmış çalışmalar sınırlıdır. Genellikle tasarımsal aşamada bulunan 
peyzaj örnekleri bulunmaktadır. Bu araştırma sırasında, fütürizm anlayışının 
peyzaj mimarlığındaki yerini incelerken en büyük sorun fütürizm akımının 
peyzaj mimarlığındaki yeri ve önemi hakkında bilgi bulunmaması olmuştur. 
Bu çalışmada fütürizm anlayışı ve fütürizmin kullanıldığı alanlar açıklanarak, 
peyzaj mimarlığındaki yeri, uygulamaları, projeleri ve öneminden 
bahsedilecektir. 

 

1. Giriş 

Fütürizm geçmiş sanata (edebiyatta ki durgunluktan ve uyuşukluktan) duyduğu 
büyük bir tepki ve makine çağına olan inancı ile ortaya çıkar. Bu akımın sanatçıları 
teknolojiyi överek 1909 yılında ilkelerini yayınlarlar. Filippo Tomasso Marinetti 
tarafından kaleme alınan ilkeler geçmiş sanatını yok etmeyi öngörür. Geleceğin 
sanatı olan Fütürizmin hız, enerji, gürültü, hareket, dinamizm ile aktüel gerçeklere 
yanıt vereceği görüşünü savunurlar (Ögel, 1977; Erdinç, 2001). 

İlk olarak Fütürizm 1909’da Paris Le Figaro gazetesinde yayımlanan İtalyan şair ve 
editör Filippo T. Marinetti’nin manifestosu ile gündeme gelirken 1912’de ki ikinci 
manifesto ile edebiyatın yeni formu konusundaki fikirleri duyurmuştu. Marinetti 
düşünceleri özellikle teknolojideki son gelişmeler, karmaşık yapısı ve gücünün 
güzelliği ile otomobil, uçak ve makinelere odaklanmıştı. Akımın adı olan 
“Fütürizm” diğer adıyla “Gelecekçilik” de Marinetti tarafından verilmiş olup 
geçmişin durağan sanat anlayışının yerine geleceği, buluşları, orijinalliği ve 
bunlarla birlikte ortaya çıkan sosyal, kültürel ve toplumsal değişimi sembolize 
etmektedir (Başaran, 2007). 

Şekil 1: Filippo Tomasso Marinetti (1876-1944) 
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22 Aralık 1876’da Mısır’da dünyaya gelen Marinetti, İtalyan şair, oyun ve roman 
yazarıdır. Fütürizm akımının kurucusudur. Marinetti, sanatın modern olanı 
anlamakta yetersiz kaldığını düşünmüş, toplumda köklü değişiklikler sunmak 
istemiştir. Akım öncesinde hayata geçirdiği ve biçimlerini özgürce yapılandırdığı 
şiirleriyle geleneksel kalıpları reddettiğinin ilk sinyallerini 1904 yılında vermiştir.  
20 Şubat 1909 tarihinde La Figaro gazetesinde kendi imzasıyla Fransızca olarak 
yayımladığı Manifesto du Futurisme (Gelecekçiliğin Bildirgesi) fütürizm akımının 
genel özelliklerini ve amaçlarını içermektedir (URL-1, 2019). 

Bir süre sonra “Fütürizm; şiir, roman, oyun, resim, heykel, müzik, fotoğrafçılık, film, 
basımcılık ve mimarlık sanatını kapsayan bir akım olmuştur (Lynton, 1982; 
Düzgün, 2011). 

Amaçları ise geleceğe geçişte mekanik yaşamdan yararlanmak ve teknolojiyi 
yüceltmektir. Harekette bu görüşün çıkış noktası olmuş, endüstri ve makine ilk 
olarak fütürizmde önem kazanmıştır (Musal 2010). Fütüristler önceki akımları 
hareket konusunda yeterince hareketli olmadığını, mevcut yaşamın ise çok 
hareketli olduğunu belirterek, soyut bir anlayışla hareketin bir süreç içindeki 
eşzamanlı değişik görüntülerini, bir araya getirmeye çalışmışlardır. Fütürizmi 
geleceğin sanatı olarak görmüşler ve yaratıcılığı boğan geleneğe karşı olmuşlardır 
(Çakmakçı, 2007). 

Fütürizm tarihi gelişimi açısından iki evrede ele alınmaktadır. 20. yüzyıl sanatı 
üzerinde kalıcı ve güçlü etkiler bırakan birinci evre (1910-1912), Kübistlerle (20. 
yüzyıl başındaki temsile dayalı sanat anlayışından saparak devrim yapan Fransız 
sanat akımıdır) başlayan iletişimden kaynaklanan kavramsal ve teknik genişleme 
süreci olarak değerlendirilmektedir. Bu evrenin etkileri Boccioni ‘nin ölümüne 
(1916) kadar sürmüştür. İkinci evre ise; 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mussolini 'nin 
faşist yönetimi sırasında Filippo Marinetti'nin akımı yeniden canlandırma 
çabalarını kapsamaktadır (Ulusoy, 2005; Özcan, 2017). 

2. Fütürizmin Kullanıldığı Alanlar 

Şair Marinetti’nin 1909'da yayınladığı bildirgeyle ortaya çıkan bu akım; edebiyat, 
resim, mimarlık, fotoğrafçılık, moda, matematik, seramik sanatı, peyzaj, tiyatro vb. 
eserlerini etkilemiştir. 

2.1. Moda ve Fütürizm 

Fütürizm, savaş öncesi dönemin diğer coşkulu gelişmeleri arasında en önemli 
avangard hareket olarak belirmişti. Fütürist hareketin amacı, bütün geleneksel, 
modası geçmiş ve burjuva tarzlarını saf dışı etmekti. Modern çağın temposu sanat 
ve hayata adapte edilmeliydi. Bu bakış açısıyla modada daha dinamik, renkli, 
geometrik ve asimetrik tasarımlar gerçekleşmeye başlamıştır (Özdemir, 2013). 

Fütürist sanatçılar, kıyafet tasarımlarında alüminyum, cam, metal gibi alışılmışın 
dışında malzemeler kullanmışlardır. Bu materyaller arasında fosforlu malzemeler, 
çeşitli bedeni boyama teknikleri, geometrik formların kolajları da bulunmaktadır. 
Değişik materyallerin yanında, Fütüristlerce giyim için günümüz akıllı tekstillerine 
öncülük eden yeni fikirler de ortaya atılmıştır (Özüdoğru, 2012).  
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Fütürist tasarımlarda renkler, kırmızının en kırmızısı gibi en belirginini 
kullanılarak, bu renkleri uyaracak dinamik modeller tasarlanarak, üçgenler, 
koniler, helozonlar, elipsler, daireler vb. formlarla kesimler asimetrik çizgilerle 
birleştirerek yelek, ceket, çorap vb. giysilerde kullanmışlardır (Parlak, 2006; 
Yenidoğan, 2013). 

Günümüz tasarımcıların Hüseyin Çağlayan’ın da teknoloji ve giysi arasındaki 
ilişkileri sorguladığı tasarımları fütürizmin izlerini taşımaktadır. Çağlayan’ın 
tasarımlarında beden ve onun çevresi ile ilişkileri üstüne geliştirilen işlevsel form 
arayışları dikkat çekmektedir (Özdemir, 2013). 

2.2. Edebiyat ve Fütürizm 

I. Dünya Savaşı öncesinde İtalya’dan başlayarak birçok ülke sanat ve tasarımcısını 
etkileyen Fütürizm sanat ve edebiyatta eski gelenekleri yıkıcı bir tavır 
benimsemiştir (Demirkıran, 2015). 

Fütürizmde, 

 Gözü peklik, korkusuzluk, başkaldırı ve makine hayranlığı esastır (Çetişli, 
2010; Kesim, 205). 

 Üslûp hızın güzelliğini yansıtmalı, makinenin gürültüsünü duyurmalıdır 
(Ertem, 1994; Kesim, 2015). 

 Ülkelerini, profesörlerin arkeologların, çenesi düşük edebiyatçıların ve 
antikacıların kangreninden kurtarmayı istemek esastır (Kesim, 2015). 

 Şiirde vezin ve kafiye ortadan kalkmalı şiir sentaksı ve söyleyişi 
basitleştirilmelidir (Çetişli, 2010; Kesim, 2015). 

Dünya edebiyatında Filippo Marinetti (1876-1944), Vlademür Vladimirovic 
Mayakovski (1893- 1930) bu akıma örnek gösterilen isimlerdir (Çetişli, 2010; 
Kesim, 2015).  

Türk edebiyatında fütürizm. Nazım Hikmet Ran fütürist şairlere örnek 
gösterilmiştir (Ertem, 1994; Kesim, 2015). 

2.3. Fotoğraf ve Fütürizm 

Fütüristler nesnelerin hareket anındaki görüntülerini resmetmeye çalışarak hızın 
resmini yapmak istediler. Onlar için hareketin kendisi, hareket eden objeden daha 
önemli olmuştur. Aynı kare içinde, nesnenin üst üste birçok hareketinin, yer alması 
esasına dayanan kronofotografi yönteminden etkilendiler. Fütüristlerin arasında 
tek fotoğrafçı Bragaglia’dır (Çetin, 2006).  

2.4. Tiyato ve Fütürizm 

Fütürist tiyatro, Adophe Appia’nın düşüncelerinden etkilenerek, boyalı panolardan 
oluşan dekor anlayışına karşı çıkmıştır ve değişik yoğunluğu, devinimi ve renkliliği 
olan psikolojik ışık yöntemini kullanmıştır. Bu dinamik ışık mimarisi, oyuncunun 
oyunu yerine üç boyutlu ışıksal anlatımı geçirmeyi amaçlar (Özüaydın, 2006). 

Fütürist tiyatro estetiği, sayısız durumu, duyguyu, düşünceyi, olay ve simgeyi, 
birkaç dakikaya sığdırmaya çalışır. Bu kısalık sayesinde, çağın gereklerine uygun, 
oldukça hızlı, fazla sözcük gerektirmeyen yeni bir tiyatronun yaratılması 
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hedeflenmektedir. Fütürist tiyatro, sinema ile rekabet etmek ve onu alt etmek 
iddiasını taşır (Özüaydın, 2006). 

2.5. Resim ve Fütürizm 

Marinetti’nin ardından Boccioni, Gino Severini, Carlo Carra, Luigi Russolo, 1910’da 
Fütürist ressamlar manifestosunu ilan etmiştir. Sezgiselliği, olağandışı yenilikleri, 
gürültüyü, özellikle makine tarafından çıkarılan gürültüyü, çok önemli değerler 
olarak belirleyen bu sanatçılar, yeni anlatım yöntemleri ve konularla çarpıcı bir 
gelişim kaydetmek istemişlerdir (Yılmaz, 2010). 

2.6. Matematik ve Fütürizm 

1908 yılında matematikçi Hermann Minkowski yeni bir kavram geliştirmişti. 
Minkowski ‘’Sadece mekân ya da sadece zaman artık geçerli değildir; ancak bu 
ikisinin bir çeşit beraberliği onların varlıklarını koruyacaktır.’’ diyerek yeni bir 
teori ortaya koyuyordu (Kortan, 1984). 

2.7. Seramik Sanatı ve Fütürizm 

Fütürist adı altında anılan ilk seramikler, geleceği, hızı, hareketi, makineyi 
yüceltmek adına yapılan seramiklerdir. Bu hareketin öncüsü olarak 
tanımlanabilecek seramik sanatçısı Tullio d‟Albisola‟nın ardından Farfa ve Fillia da 
Fütürist seramiklerin en başarılı örneklerini veren sanatçılar arasına girmiştir. 
Tullio ve Farfa birlikte seramik çalışmalarını sürdürürken, boşlukta nesnelerin 
oluşumu üzerinde durarak bu nitelikte formlar üretirler. Ürettikleri bu seramik 
formlar üzerine fütüristik desen anlayışında uygun dekor yapmışlardır (Altay, 
2011). 

2.8. Mimari ve Fütürizm 

Fütürizm ’in mimarlık alanında en bilinen temsilcisi Antonio Sant’Elia’dır (Civelek, 
2015).  

Sant‘Elia istediklerini Bilim ve tekniğin her türlü olanağından yaralanmak; 
alışkanlıklarımızın ve ruhumuzun isteklerini tamamen uygulayarak, grotesk, 
baskıcı ve bize ters gelenleri yok saymak, yeni biçimlerin, yeni çizgilerin, 
cephelerin ve hacimlerin yeni bir uyumunu kurmak; modern yaşamın özel 
koşulları olan ve estetik değerleri duyarlılıklarımızla uyuşan bir mimarlık 
yaratmak  olarak tanımlamıştır (Magenti, 2001; Sarıgül, 2008 ). 

Antonio Sant'Elia 1914'de mimarlıkla ilgili bir bildirge yayımlamış, mimarlığın 
kalıcı olmaması gerektiği düşüncesiyle 20. yüzyılda gerçekleştirilen en fantastik 
yapıları sanki daha o zamandan görmüştür Ama 1916'da 1. Dünya Savaşı'nda bir 
çarpışmada ölmüş ve düşündüğü "Uçan Yapılar"ını maalesef gerçekleştirememiştir 
(Aydın, 2010). 

2.9. Peyzaj ve Fütürizm 

İtalyan fütürizmi, fütüristik çevreden diğer yollar üzerinde güçlü bir etkisi olan 
sanat ve tasarımda önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu nedenle, belirli peyzaj 
tasarımlarında yaratılan fütüristik konseptler, tüm sınırlamaların serbest 
bırakılmasını ve çizgilerin, şekillerin ve fonksiyonların birleştirilmesini değiştiren 
fikirlerin başlatılmasını gerektiren iyi bir kompozisyon ile desteklenir. Peyzaj 
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sanatında kompozisyon, bir olgunun oluşturulmasında görsel unsurların ve 
ilkelerin birleştirilmesi anlamına gelir. Bir sanat eserinin yaratılmasındaki bu 
bütün ilişki, fütüristik eserlerin kusursuzlaştırılması için fütüristik mimari, peyzaj 
mimarlığının temelini oluşturan kompozisyon hakkında iyi bilgiye ihtiyaç duyar. 
Bu yüzden fütüristik kompozisyon izleyiciyi etkilemektedir. Bugün içinde 
yaşadığımız dünya kavramı, fütüristik fikirler ile doludur ve fütüristik parklar 
oluşturmak için bir başlangıç noktası oluşturur (Sandeva and Despot, 2015). 

Çalışmayla, yeni bir anlayış olan fütürizmi anlatarak, diğer meslek disiplinlerindeki 
yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Fütürizm felsefeliyle dünyada 
yapılan peyzaj ve mimari uygulamaları verilerek daha çok yeni olan bu anlayışla 
yapılan tasarım çalışmaları incelenmiş, bu anlayışın peyzaj mimarlığı mesleğinde 
tanınmasına yardımcı olmasına çalışılmıştır.   

3. Dünyada Uygulanmış Fütüristik Peyzaj Örnekleri 

3.1. I-Cıty: A Glowıng Garden In Malaysıa (Parlayan Bahçe Malezya) 

Malezya dünyanın en güzel parklarından birine sahiptir. Etkileşimli i-City'e gelen 
ziyaretçiler, milyonlarca parlayan ışıklarla süslenmiş renkli ağaçlara hayran 
kalmaktadırlar. Açılış 2010'da gerçekleşmiştir. Park genelde karanlıkta ziyaret 
edilmektedir. Çiçekli çelenkli ağaçların yanı sıra yeşil bölge, flamingo ve tavus 
kuşlarının ihtişamlı figürlerine ve başka önemli alanlara da sahiptir. Park, şehrin 
en çok turist çeken yerlerinden biridir.  Yerel halk ve turstler akşamları yürüyüş 
yapmak için parlayan bahçeyi ziyaret etmektedir (URL-2, 2019). 

Şekil 2: Parlayan Bahçe (Malezya)’dan görüntüler 

  

3.2. Gardens By The Bay (Körfez Bahçeleri Singapur) 

Gardens By The Bay Singapur‘un bahçe içindeki şehir vizyonunun en son ve en 
büyüleyici örneği devasa boyutlardadır. Park içerisinde dünyanın her yerinden ve 
farklı iklimlerden ve yörelerinden getirilmiş bitki ve ağaçlar bulunan, dikey ve 
yatay bahçelere sahip fütüristik bir anlayışla yapılmıştır. Bahçe mekanı açık ve 
kapalı alanlardan oluşmaktadır.  Hatta aslında bahçeler kompleksi şeklindedir. 
Singapur Marina’da yer alan modern bahçe, bugün şehirdeki turistik yerlerin en 
dikkat çekicilerinden biridir (URL-3, 2019). 

En çok dikkat çeken bitkilerin başında Supertrees olarak adlandırılan ve yapay 
olarak ağaç şeklinde yapılmış olan ağaçlar geliyor. Aslında tamamı yapay olan bu 
ağaçlar tesis için büyük önem taşımaktadır. Bu ağaçlar, bahçe içindeki orkide ve 
diğer bitkiler için gerekli gölge alanı sağlamaları, bitkilerin fotosentezi için güneş 
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ışığını absorbe edebilmeleri ve yağmur suyunu toplayarak gerekli sulak alanı 
oluşturmalarından dolayı Supertrees adını almıştırlar. Bu devasa ağaçlar ayrıca 
binanın soğutulmasında da görev almaktadırlar (URL-4, 2019). 

Bu ağaçlar geceleri olağanüstü büyüleyici bir manzara sergilemektedirler. 
Toplamda 18 adet süper ağacın aralarında bulunan geçitler sayesinden bahçe, 
kuşbakışı bir gezintiye de fırsat vermektedir (URL-4, 2019). 

Şekil 3: Körfez Bahçeleri (Singapur)’ dan görüntüler 

  

4. Dünyada Fütürizm İle İlgili Tasarım Çalışmaları 

4.1. New York City 

Manhattan adası, New York'ta Hudson River Park'ın bir parçası olmak için 
tasarlanmıştır. Burada, Pier 55'te 2,7 dönümlük bir arsa için de en gelişmiş peyzaj 
mimarisinin görülmesi planlanmaktadır. 

Uzun yıllar boyunca hasar gören rıhtımlardan bir park tasarımı temelini 
oluşturulmaktadır. Suyun üzerinde, yüzlerce sütun tarafından desteklenen büyük 
bir platform inşa edilecek ve platformda, bir toprak tabakasının döşenmesi 
planlanmaktadır. Bir sürü ağaç ve bitki de projede içinde yer almaktadır (URL-5, 
2019). 

Şekil 4: New York City’ den tasarımsal çalışmalar 

 

4.2. Bionic-Arch (Taichung Şehrinde Biyonik Kemer) 

Orta Tayvan'ın kalbinde 21. yüzyılın yeşil binasının uluslararası modeli olarak 
tasarlanan ve biyoçeşitlilik sunan bir vaha olarak düşünülmektedir. İklim 
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değişiklikleri ve çevre korumaya yönelik ihtiyaçların farkındalığı artırılarak 
Tayvan Tower, sürdürülebilirliğin yeni dönüm noktası olması planlanmaktadır. 
Kendi kendine yeterli olması planlanan, dolayısıyla hükümetin enerji tasarrufu ve 
karbon salımı azalımı politikalarına katkıda bulunacak bir projedir (URL-6, 2019). 

Şekil 5: Tayvan’ da planlanan fütüristik yeşil gökdelenin tasarımsal çalışmaları 

 

4.3. Erdem Mimarlar ’ın Gelecek Kurgusu: Fütüristik Tepeler 

Erdem Mimarlar, Uluslararası Yilong Fütüristik Şehir Yarışması için geleneksel Çin 
manzarası ile geleceğin kenti arasındaki yeni ilişkiyi keşfetmeyi amaçlayan 
"fütüristik tepeler "den oluşan bir proje geliştirmiştir. "Oriental Tepeler Şehri, 
Xingyi Karst Dağları'nın doğal manzarasından ilham almaktadır. Bu ilham, Xingyi 
zirvelerinin simgesel siluetine uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hava, su, 
ısı ve enerji akışının neredeyse doğal yollarla yönlendirildiği otonom bir ekosistem 
oluşturmaktadır (URL-7, 2019). 

Şekil 6: Erdem Mimarlar ’ın Gelecek Kurgusu: Fütüristik Tepeler’ den görüntüler 

 

4.4. Flavours Orchard 

Çin'in Dianchi Nehri'nin yakınlarından bulunan 90.000 metrekare arazi üzerine 
tasarlanan geleceğin şehirleri olarak nitelendirilmektedir. Özellikte Çin'de yaşanan 
hava kirliliği ve artan popülasyona önlem niteliğinde planlanan proje Çin'in 
Kunming şehri model alınarak tasarlandı. (URL-8, 2019). 
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Şekil 7: Çin’ de planlanan geleceğin şehri olacak tasarımlar 

  

4.5. Tianjin Eko-City (Singapur) 

Tianjin Eko-City dünyanın ilk deneysel, çevre dostu belediyelerinden biridir. 
Singapur'da bulunan proje, sosyal, ekonomik ve çevresel uyum ve sürdürülebilirlik 
yaratmak için vizyoner bir proje olarak öncülük etmiştir.  

Eko-City, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, yağmur suyu geri dönüşümü ve atık su 
arıtma / deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi en son sürdürülebilir 
teknolojileri kullanmaktadır (URL-9, 2019). 

Şekil 8: Tianjin Eko-City (Singapur)’ un tasarımsal çalışmaları 

            

4.6. Noah’s Ark: Sustainable City (Nuh'un Gemisi) 

Tüm bitkileri ve hayvanları küresel bir selden koruyan Nuh'tan ilham alan 
Aleksandar Joksimovic ve Jelena Nikoliç , doğal bir felaket durumunda tüm yaşamı 
destekleyebilecek modern ve sürdürülebilir bir gemiyi tasarlamışlardır. Yenilikçi 
su dünyaları, teraslı tarlalarda yaşamı destekleyecek, yiyecek yetiştirecek, yağmur 
suyu toplayacak, kendi gücünü üretecek ve her türlü su bazlı felakete dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır (URL-10, 2019). 
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Şekil 9: 2012 Volo Gökdelen Yarışması için planlanan Nuh'un Gemisinin tasarımı 

  

4.7. Vertical Village (Çevre Dostu Dikey Köy Yeni Delhi) 

Tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve çevre düzenlemesini bina tasarımına 
entegre edilmesiyle oluşturulan Yeni Delhi, Hindistan için dikey bir köy ile ortaya 
çıkmıştır. Bu tasarımın özellikleri ütopiktir. Doğal unsurları tasarıma dahil ederek, 
enerji verimliliğini en üst düzeye çıkartmakta ve çevresel etkiyi en aza 
indirmektedir, böylece daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaşam imkanı elde 
etmiş olmaktayız. Ortak yeşil alanların yanı sıra kuleler arasındaki gök ayağı ile 
birbirine bağlanmıştır. Devamlılığı sağlamak için gerekli olan tüm enerji yerinde 
üretilmektedir (URL-11, 2019). 

Şekil 10: Hindistan’ da planlanan fütüristik dikey köy 
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4.8. Akıllı Şehir Planı (Paris) 

2050 Paris Akıllı Kent projesi için mimar Vincent Callebaut 'nun gösterdiği 
sürdürülebilir kent planında, değişik şekillerde yeşil bina tasarımları dikkat 
çekmektedir. Bu kuleler doğayı şehrin göbeğine geri gönderiyor ve onu bio-
iklimsel tasarım ve yenilikçi sistemler yardımıyla yenilenebilir ve hızlı işlenen 
enerji kaynaklarının kullanımıyla birleştiriyor. Proje toplamda 8 kule içermektedir 
bu kuleler;  

 Dağ kuleleri  

 Antismog kuleleri 

 Fotosentez kuleleri 

 Bambu yuva kuleleri 

 Petek kuleleri 

 Farmscrapers kuleleri 

 Mangrov kuleleri 

 Köprü kuleleri’ dir (URL-12, 2019). 

Şekil 11: 2050 yılı için planlanan Paris Akıllı Kent Projesi 

  
 

 
 

 

 
 

4.9. Lilypad 

Belçikalı mimar Vincent Callebaut tasarımı olan “Oceanscraper okyanusta biriken 
plastik atıklar kullanılarak yapılan fütüristik bir  tasarım çalışmasıdır. Bu yapılar 
geri dönüştürülen plastik atıkların 3 Boyutlu basılması sonucu elde ediliyor. 
Gökdelenleri anımsatan ve okyanusun altına doğru 1000 metre aşağı 
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uzananmaktadır. Binalar koloniler oluşturmakta ve bu kolonilere de “Aequorea” 
denilmektedir. Aequorea’nın yaklaşık 20.000 insanı barındırabileceği ve kendi 
kendine yetebileceği hesaplanıyor. Bu fütüristik şehrin Brezilya’nın Rio de Janeiro 
sahillerinde yapılması planlanmaktadır (URL-13, 2019). 

Kendine yetebilen Oceanscraper görsel olarak bir denizanasına benzemektedir. 
Malzeme olarak kullanılacak geri dönüştürülerek kullanılacak plastikler ise Büyük 
Okyanus’ta biriken yüksek orandaki plastik atığın oluşturduğu “Büyük Pasifik Çöp 
Alanı’ndan karşılanacak. Çöplerin kullanılması hem okyanusun temizlenmesine, 
hem de binaların ihtiyaç duyulan hammaddesinin karşılanması düşünülmektedir 
(URL-13, 2019). 

Şekil 12: Oceanscraper adlı fütüristik okyanus yapıları 

  

4.10. Nautilus Eco-Resort Otel 

Filipinler turizmin hem faydasını hem de zararını gören bir ülkedir. Ekonomik 
getirisi yanında, ülkenin doğal yapısı plastik ve toksik atıklarla günden güne yok 
olmaktadır. İşte Belçikalı mimar Vincent Callebaut, sloganı ‘sıfır atık, sıfır emisyon 
ve sıfır fakirlik’ olan ve bu proje ile hem Filipinler turizmine ve hem de küresel 
anlamda turizme sürdürülebilir bir yaklaşım getirmeyi planlamaktadır (URL-14, 
2019). 

Nautilus, Filipinler’in deniz yaşamından ilham alarak planlamıştır. Kendi etrafında 
360 derece dönen spiral şeklinde apartmanlar, deniz kabuğu şeklinde otel binaları, 
deniz kıyısındaki Fibonacci spiralleri üzerine konumlandırılacaktır. Kompleksin 
ana noktasında ise okul, yüzme havuzu, spor salonları gibi alanları içeren yeşil bir 
tepecik bulunmaktadır. Projenin geri dönüşümlü malzemelerle oluşturulması ve 
ayrıca enerji ile gıda tüketimi anlamında tamamen kendi kendine yetebilmesi de 
Callebaut’nun ana amaçlarından diğeridir. Bunun için bitkileri ve kendi kendine 
elektrik üretebilen hücreleri barındıracak teras ve duvarlar tasarlayarak ve 
yağmur suyunu yeniden kullanabilen, atık suyu biyolojik olarak geri dönüştüren 
sistemler kurarak yapmayı planlamaktadır (URL-14, 2019). 

 

  



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 107-122.  119 
 

Şekil 13: Filipin’ler de planlanan fütüristik otel tasarımı 

  
 

5. Sonuç 

Fütürizm 20. yüzyılın başlarında makine çağına olan inancı ve geçmiş sanat 
anlayışına duyduğu öfke ile ortaya çıkmıştır. Sanat ve edebiyatı yenileme isteğiyle 
kendilerinden önceki tüm sanat akımlarını reddetmişlerdir. Yüz yılı geçkin bir 
geçmişe sahip olan fütürizm halen yenilenmekte ve değişmektedir. Bu değişimler 
birçok sanat dalını etkisi altına almaktadır. Güce ve hıza önem veren fütüristler 
çalışmalarına yeni değerler katarak devam etmişlerdir. 

Günümüzde sanatçıların eserlerinde fütüristik etkiyi biçimsel veya içeriksel olarak 
okuyabilmenin mümkün olduğunu görmekteyiz. Kinetik heykeller, video vb. ritimli 
formlarla oluşan mekanik estetik, teknolojik, kozmik ve biyokimyasal temalar, 
dinamik değerler, canlı renkler, geometrik motifler, yazılar fütüristik etki olarak 
varlığını sürdürmektedir (Altay, 2011). 

Fütüristler doğanın, zamanın ve mekânın, arzu ve isteklerin ve en önemlisi de 
geçmişteki kültürün sınırlarının üzerinde bir süper-insan fikrine inanmışlardır. 
Teknolojik öğelerle donatılmış süper-insana olan bu inançları onları Birinci Dünya 
Savaşı’nı gönülden desteklemeye iten en önemli etkendir. Bu sebepten uçaklara, 
tanklara ve diğer silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, hatta bazılarını kendileri 
kullanmışlardır. Kısaca, Fütürist düşüncenin temelinde teknoloji, sanatın, milletin 
ve hatta insanlığın kurtuluşu için karanlık tünelin ucundaki en temel kaynak olarak 
algılanmaktadır. Fütüristler, teknolojiyi bir araç, bir ideoloji ve bir ütopya olarak 
yücelttiler demek yerinde olur. Her ne kadar tarih kitaplarında avangart, anarşist 
ve buna benzer çeşitli sıfatlarla anılsalar da, Fütürizmin mirası Modernizmin 
teknolojiye bakışı üzerinde sosyal, sanatsal ve politik olarak çok büyük bir iz 
bırakmıştır (Başaran, 2007). 

Teknolojik gelişmeler ışığında dünyamız hızla gelişmektedir. Bu değişiklikler 
içinde yaşadığımız çevremiz ve mesleklerde değişime uğramaktadır. Peyzaj 
mimarlığı mesleği de çıkardığı ürün ve fikirlerle değişime ayak uydurmaktadır. 
Fikirsel değişimlerden biriside fütüristik çalışmalardır. Fütüristik çalışmaların 
uygulamaları şu an için dünyada daha çok fikirsel olarak yaygınlaşmaktadır. 
Gelecekte ise uygulamaları da artacaktır. Geleceğe uyum sağlamak için bu tip 
değişimleri takip etmemiz gerekmektedir.  
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Aslın da biz değişimleri takip eden değil farklı fikirler üreten kişiler olmalıyız. Bu 
bağlam da şu soruyu kendimize sormalıyız ‘’Biz yeni yaklaşımlar ve fikirler üretme, 
değişimlere ayak uydurma konusunda ünyanın neresindeyiz?’’ 
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