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Kentsel doku...

Bir mimar olarak kenti, yapı ya da diğer bileşenler adı altında kentsel doku ve insanın bir 
araya gelmesiyle yerleşimcilerin fiziki bir manifestosu olarak düşünüyorum. Kentsel doku; 
altyapı ve sokakların, binaların, peyzajın, açık alanların, parkların ve boş alanların asimilasyonu 
(özümsenmesi) denebilir.

Kent, insan kitleleri hareket ettikçe anbean, saat başı değişir. Şehir yalnızca sakinlerinden 
oluşmaz; çalışanlar, eğlenenler ve gelip geçenler de kente dahildir.  

Şikago, bünyesinde bulunan fabrikaların sayısı nedeniyle buraya taşınan ulusal ve uluslararası 
yerleşimcilerin, kentin yerlileriyle karışımı sayesinde dünyanın en sıra dışı şehirlerinden biri. 
Şikago'nun merkezi konumu, demir yolu merkezi ve Michigan Gölü'ne ve Mississippi Nehri'ne 
kolay erişimi üreticilerin her zaman ilgisini çekti ve gelişmiş ulaşım altyapısıyla bu kent, ziyaret 
edenlere ve içinde yaşayanlara kolaylıklar sunan bir yer haline geldi.

Urban fabric...

As an architect I think of the city as an assemblage of people and the urban fabric as the 
built or unbuilt components – a physical manifestation of the occupants. The urban fabric is 
an assimilation of the infrastructure and streets, the buildings, landscape, open spaces, parks 
and vacant land.

The city changes minute-by-minute, hour-by-hour as the masses of people travel through it. 
It is comprised of more than residents of the city, it includes those who work, play and pass 
through. 

Chicago is one of the most diverse cities in the world with a mix of local, national and 
international residents, many who moved to Chicago because of the number of factories 
based here. Chicago’s central location, rail hub and easy access to Lake Michigan and the 
Mississippi river has always been a draw for manufacturers, and the infrastructure for all 
modes of travel make it an easy city to get to, visit and live.

Şikago, bünyesinde bulunan fabrikaların sayısı nedeniyle 
buraya taşınan ulusal ve uluslararası yerleşimcilerin, 
kentin yerlileriyle karışımı sayesinde dünyanın en sıra 
dışı şehirlerinden biri.

Chicago is one of the most diverse cities in the world 
with a mix of local, national and international residents, 
many who moved to Chicago because of the number of 
factories based here.

Mark P. SEXTON
Krueck + Sexton Architects
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Mimari mirası korumak...

Kentsel dokumuzun korunmasında en büyük güvence Michigan 
Gölü ve Şikago Göl Kıyısı Yasası. Bu yasa; kıyı şeridini, sularımızı 
korumak ve herkesin kullanımı için özel çevresel, eğlence, 
kültürel, tarihi ve toplumsal alanları belirleme amacını taşıyor ve 
kentimizi tanımlayan estetik değerleri koruyor. (detaylı bilgi için: 
chicagocode.org)

Şikago'da mimarlık ayrı bir öneme sahip. Zamanla büyüyen 
diğer kentlerden farklı olarak, 1871 Büyük Şikago Yangını ve 
1893 Kolomb Dünya Fuarı; Şikago'yu şehir planlaması, bina 
tasarımı, malzeme inovasyonu ve inşaat alanında yeni fikirler 
için merkez haline getiren olayları tanımlıyor. Bu mirasın 
korunması, bir bütün olarak mimarlık topluluğunun bir parçası 
ve şehrin kendisi için de önemli. Tarihi Michigan Bulvarı Bölgesi, 
Şikago'nun 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki mimari mirasın nasıl 
koruduğunun bir örneği. Tasarım yönetmeliği, tarihi sokakların 
“Şikago şehir merkezinin en seçkin görüntülerinden birini 
oluşturduğunu” belirtir. Bu nedenle 2 km uzunluğundaki bir hat 
üzerinde yer alan tüm binalar, yıkımdan veya herhangi bir köklü 
değişiklikten korunuyor. Tarihsel olarak mimari tasarımda öncü 
olan Şikago’nun bu özelliği yapıların cephesinde görülebilir. 
Fakat, şehir geçmişte takılı kalmayıp çağdaş mimariyi de 
bulvar üzerindeki yapılarda destekliyor. Tasarımımız olan Güney 
Michigan Caddesi’ndeki Spertus Enstitüsü dinamik bir modern 
bina örneği. 21. yüzyıl binası olarak, ikonik sokağın mimari dilini, 
zenginliğini ve bütünlüğünü açıkça tamamlıyor.

Preserving architectural heritage...

The greatest protection of our urban fabric is the Lake Michigan 
and Chicago Lakefront Ordinance. This law is meant to protect 
the shoreline, protect our water and to designate special 
environmental, recreational, cultural, historical, community 
areas for everyone’s use – guarding the aesthetic values which 
define our city. (see chicagocode.org)

Architecture is particularly significant in Chicago. Unlike other 
cities that grew over time, the 1871 Great Chicago Fire and the 
1893 World’s Columbian Exposition are defining events that 
made Chicago the center for new ideas in city planning, building 
design, material innovation and construction. Preserving this 
heritage is part of the fabric of the architecture community as 
a whole, and important to the city itself. The Historic Michigan 
Boulevard District is an example of how Chicago has protected 
its 19th and early 20th century architectural heritage. The design 
guideline notes that the historic street-wall “forms one of the 
most distinguished images of downtown Chicago” so all the 
buildings along the 2-km stretch are protected from demolition 
or any significant modification. The history of Chicago being 
on the cutting edge of architectural design is written on the 
facades of these buildings. The city, however, is not frozen in 
the past as it encourages contemporary architecture in open 
property along the Boulevard. An example of a dynamically 
modern building is the Spertus Institute on South Michigan 
Ave that we designed. It is clearly a building of the 21st century, 
adding to the architectural language, richness and integrity of 
the iconic street.

Kent karakteristiği...

Şikago'da doğup büyümüş bir mimar olarak, bu kentin farklılık ve 
çeşitlilik gösteren nüfus yapısı geçmişinin onun en eşsiz özelliği 
olduğunu düşünüyorum. Her mahalle, oraya yerleşmiş insanların 
kökenleriyle karakter kazanıyor; İtalyan, Çin, Kore, İrlanda ve 
diğer pek çokları... Bu farklı topluluklar benzer kökenlere sahip 
diğer topluluklarla mahalleler kurdu. Bu çeşitlilik Şikago'yu özel 
kılarken aynı zamanda onu ırkçılık konusunda zorlu bir yer haline 
getirdi. Irk ayrımcılığı bugün Şikago'nun en büyük sorunu ve bu 
durum sonucunda kentin bazı bölgeleri gelişirken, bazı bölgeler 
geri kalıyor.

Şikago'nun en önemli iki özelliği, Michigan Gölü kıyılarındaki 
konumu ve merkezi iş bölgesinden geçen Şikago Nehri. 28 
mil (45 km) uzunluğundaki kıyı kenarı, halka açık kesintisiz bir 
park ve 18 millik (yaklaşık 30 km) yürüyüş ve bisiklet yoluna 
sahip. Ben hevesli bir motorcuyum ve bu parkur; yerel bitkilerin 
ve manzaranın, gölün ve plajın ve Şikago'nun silüetinin nefes 
kesen panoramik manzarasının keyfini çıkararak seyahat etmek 
için bana açık ve doğal bir alan sunuyor. Binaların bu kıymetli 
alanı işgal etmeleri yasak. Suya erişim ve göl kenarındaki tüm 
manzaralar bu nedenle herkese açık. Tamamen imalat ve 
ticari ulaşım için yüzlerce yıldır kullanılan Şikago Nehri, son 
zamanlarda temizlendi. Kentsel çevre düzenlemesi ile nehir 
kıyısının güney tarafı halka açık bir eğlence alanına dönüştürüldü. 
River Walk ise nehir boyunca, her iki yakayı etkileyen efsanevi 
modern gökdelenler için çerçeve görevi gören kuvvetli demir 
köprülerden oluşan görsel deneyim sunuyor.

Izgara planı önemli bir diğer önemli özellik çünkü düzen ve 
öngörülebilirliğin sağlamasının yanı sıra kişinin kendisini şehrin 
herhangi bir yerinde konumlandırabilmesine izin veriyor. Dar 
sokaklar, ızgara sisteminin bir parçası olarak şehir bloğunu ikiye 
bölerken, teslimatlar ve çöplerin kaldırılması gibi eylemlerin gizli 
ve ikincil bir sokak şebekesinde gerçekleştirilmesine olanak 
tanıyor. Bu, önemsiz gibi gözüküyor ancak diğer Amerikan 
kentleriyle karşılaştırıldığında Şikago bu özelliği nedeniyle 
oldukça temiz.

The characteristics of the city...

As an architect born and raised in Chicago I feel the city’s 
history of a diverse population is its most unique quality. Each 
neighborhood is defined by the people who originally settled 
there, whether Italian, Chinese, Korean, Irish and many more. This 
diverse collection of individuals established neighborhoods with 
others of similar origins. This diversity is what makes Chicago 
special, but it has also created the most significant challenging 
feature of Chicago – racial segregation. This separation is the 
biggest issue in Chicago today, with areas of the city thriving, 
while other locations are in decline.

The two most significant features of Chicago are its location 
along the shores of Lake Michigan, and the Chicago River 
that runs through the central business district. The 28-mile 
(45-km) lakefront features an 18-mile Lake Front Trail with a 
continuous public park. I am an avid biker, and this trail offers 
me an open, natural space to travel while enjoying indigenous 
plants and landscape, the lake and beach, and the breathtaking 
panoramic view of Chicago’s skyline. Buildings are prohibited 
from occupying the precious land. Access to the water and the 
resulting vistas along the entire lakefront are therefore open 
to all. The Chicago River, used for hundreds of years entirely 
for manufacturing and commercial transportation, has recently 
been cleaned up. Through urban landscaping the south side 
of the river bank has been converted into a public playground. 
The visual experience from the River Walk is of muscular iron 
bridges acting as frames for legendary modern skyscrapers 
that dot both sides of its banks.

The Cartesian street grid is another significant feature because 
it provides order and predictability, allowing one to locate 
themselves in any part of the city. Alleys are part of the grid 
system as they bifurcate the city block enabling all deliveries 
and trash removal to happen in a concealed secondary street 
network. This seems inconsequential but compared to other 
American cities, Chicago is remarkably clean because of this 
ally feature.
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Kente şekil veren malzeme...

1871 Büyük Şikago Yangını öncesinde binaların çoğu ahşaptan 
yapılmıştı. Yıkıcı yangından sonra taş, kagir ve tuğla gibi 
daha dayanıklı malzemeler hem konut hem de ticari yapıların 
tercihi haline geldi. Mies’in 860 - 880 Lake Shore Drive konut 
kuleleri, hem Şikago’da hem de dünya çapında yapı malzemesi 
kullanımını net bir şekilde değiştirdi. Tüm binalarda sadece çelik 
ve cam kullanıldı. Yapısal çeliğe gösterilen bu devrimci yaklaşım 
mimarlığın hizmetine sunularak, çeliğin bir cephe unsuru olarak 
yeni bir mimari tarz yaratmasına yol açtı.  

1957'de sütunsuz, paslanmaz çelik Inland Steel Building ile 
başlayan ve 1974 yapımı John Hancock Center ile yapısal 
çelik ifadesinde zirveye ulaşan kuleler, Şikago’nun mimari 
malzemelerini derinden etkiledi. Mies’in I-kirişli cephesi gibi 100 
katlı Hancock binası, bir binanın yapısını onun mimarisi haline 
getirmek adına cesur bir kavram. Çelik ve cam, bugün Şikago 
mimarisinin tercih ettiği tek malzeme değil. Jeanne Gang 
tarafından tasarlanmış Lake Shore East'te konumlanan Aqua, 
1961 - 1968 yılları arasında Bertrand Goldberg'in vizyoner Marina 
City'sinden esinlenilen, kıvrımlı yapısal bir beton kule. Marina 
City'nin ikiz kulelerinde brüt beton, çiçek yapraklarına benzeyen 
balkonlarını oluşturmak için kullanılarak yapının mimariye 
yükselmesini gösteren bir başka parlak örneği haline geldi.

Gelecekte kullanılacak malzemelerin ne olacağı üzerine herkesin 
bir tahmini olabilir, ancak Şikago'nun yeni dünyayı son 150 yılda 
olduğu gibi yeniliklerle kucaklayacağından emin olabilirsiniz. ■

The architectural material which shapes the city...

Prior to the 1871 Great Chicago Fire most of the buildings were 
constructed of wood. After the destructive fire more enduring 
materials like stone, masonry and terracotta became the 
predominant resources for both residential and commercial 
structures. Mies’ 860 - 880 Lake Shore Drive residential towers 
unequivocally changed the course of building materials both in 
Chicago and worldwide. There were only two materials used 
on the entire buildings – steel and glass. This revolutionary 
approach of exposed structural steel was deployed in the 
service of architecture – as a façade element, bringing in a new 
architectural style.

These towers had a profound effect on Chicago architecture 
materials starting in 1957 with the column-free, stainless steel-
clad Inland Steel Building and reached a peak of structural 
steel expression with the 1974 John Hancock Center. Like Mies’ 
exposed I-beam façade, the 100-story Hancock building is a 
bold concept of elevating a building’s structure to become its 
architecture. Steel and glass is certainly not the only material of 
choice for Chicago architecture today. Aqua, at Lake Shore East 
by Jeanne Gang, is a sinuous structural concrete tower that was 
inspired by Bertrand Goldberg’s visionary Marina City of 1961 - 
1968. For Marina City’s twin towers, exposed concrete is used 
to create cantilevered balcony petals and becomes another 
brilliant example of structure elevated to architecture.

What the future material will be is anyone’s guess but you can be 
sure that Chicago will embrace the new with the same degree 
of innovation as the world has witnessed in the last 150 years. ■

Architecture is particularly significant in Chicago. 
Unlike other cities that grew over time, the 1871 
Great Chicago Fire and the 1893 World’s Columbian 
Exposition are defining events that made Chicago 
the center for new ideas in city planning, building 
design, material innovation and construction.

Şikago'da mimarlık ayrı bir öneme sahip. Zamanla 
büyüyen diğer kentlerden farklı olarak, 1871 Büyük 

Şikago Yangını ve 1893 Kolomb Dünya Fuarı; 
Şikago'yu şehir planlaması, bina tasarımı, malzeme 

inovasyonu ve inşaat alanında yeni fikirler için 
merkez haline getiren olayları tanımlıyor. 

Kentin sembolü ve hikayesi...

1893 Kolomb Dünya Fuarı’nın geriye kalan bileşenleri, Bilim 
ve Endüstri Binası Müzesi (orijinali Güzel Sanatlar Sarayı) ve 
bitişiğindeki Jackson Park'ın Olmsted tarafından tasarlanmış 
peyzaj alanına sahip kampüsü. Bu alan, kent tarihinde bir dönüm 
noktasıydı. Sanayileşme odaklı 1800'lerde bir şehrin temiz, beyaz 
ve düzenli olabileceği fikri görülmemiş bir şeydi. Müze kampüsü 
ise bu ideallerin yaşayan örneği olmaya devam ediyor.

Daniel Burnham’ın kent için 1909 yılında yaptığı plan, Michigan 
Gölü ve Şikago Göl Kıyısı Yasası’nı kapsıyordu. Tarihi Michigan 
Caddesi Bulvarı Bölgesi, bu önemli koşulun bir sembolü 
niteliğinde. Bulvar, Şikago'nun büyük rekreasyonel ve kültürel 
merkez noktası olan Millennium Park’ı kentin geri kalanından 
ayıran bir çerçeve görevi görüyor. 2004 yılında açılan Millennium 
Park; sanat, mimarlık ve peyzajı cesurca bir araya getiren ve 
sadece Şikago'da değil; Orta Batı genelinde en çok ziyaret edilen 
yer durumunda. Her ikisi de Frank Gehry tarafından tasarlanan 
Pritzker Bandshell ve BP Bridge, Anish Kapoor imzası taşıyan 
paslanmaz çelik Cloud Gate veya Jaume Plensa (ve firmamız) 
tarafından tasarlanan Crown Fountain gibi tüm bileşenler 
ekstrem modernliği ve interaktifliği sayesinde Şikago’nun 
yenilikçi atmosferini artırıyor.

İlk Şikago Okulu'nun efsanevi binaları arasında yer alan Jackson 
Bulvarı'nda konumlanmış olan 1891 yapımı taş işçiliği örneği 
Monadnock Binası ve State Street'teki 1894 yapımı çelik 
iskelete sahip Reliance Binası’nın her ikisi de Burnham & Root 
imzası taşıyor. Monadnock Binası, dünyanın en uzun taş duvarlı 
binasıydı ve bu türün son örneği oldu. Üç yıl sonra Reliance 
Binası, geniş cam ve tuğla cephesiyle modern hareketi önceden 
haber vererek dünya genelinde mimariyi derinden etkiledi. İkinci 
Şikago Okulu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Modern Mimarlık 
ve Mies van der Rohe'nin çalışmaları ile filizlendi. 1957 yılında 
Rohe’nin tasarladığı 860 - 880 Lake Shore Drive apartman 
kuleleri ve 1957 yılında Skidmore Owings & Merrill tarafından 
hayata geçirilen Inland Steel, modern konut ve ofis kuleleri çağını 
açarak yalnızca Şikago'da değil, dünya üzerindeki gökdelenler 
için yeni bir bakış oluşturdu. Bu ikinci okulun doruk noktasının 
en iyi C.F. Murphy’den Jacques Brownson imzası taşıyan 1965 
yapımı Daley Merkezi'nde görülebileceğini düşünüyorum. 
Binanın paslanmaz COR-TEN çelik ve masif yapısı, Mies 
mimarisinin en iyi örneklerinden.

Symbolic places and the story behind them...

The only remaining components of the 1893 World’s Columbian 
Exposition are the Museum of Science & Industry Building 
(originally the Palace of Fine Arts) and the Olmsted designed 
landscaped Campus of the adjacent Jackson Park. This was a 
significant chapter in the history of the city. The idea that a city 
could be clean, white and ordered was unheard of in America 
during the industrial-focused 1800’s. The museum campus 
remains a living example of these ideals.

Daniel Burnham’s 1909 plan for the city was the framework 
for the Lake Michigan and Chicago Lakefront Ordinance. The 
historic Michigan Avenue Boulevard District is the symbolic 
representation of this significant condition. It performs as 
the dividing wall between the city and park land, a frame for 
Millennium Park, what is now the large recreational and cultural 
epicenter in Chicago. Millennium Park, opening in 2004, is an 
audacious assembly of art, architecture and landscape and 
has become the most visited place in the Midwest, not just in 
Chicago. With the Pritzker Bandshell and the BP Bridge, both 
designed by Frank Gehry, the stainless-steel Cloud Gate by 
Anish Kapoor or the Crown Fountain by Jaume Plensa (and our 
firm) – all components are unabashedly modern and physically 
interactive, serving to amplify Chicago’s progressive vibe.

The legendary buildings of the first Chicago School include the 
1891 masonry Monadnock Building on Jackson Boulevard and 
the 1894 steel frame Reliance Building on State Street, both 
by Burnham & Root. The Monadnock Building was the tallest 
masonry bearing building in the world and became the final 
structure of that type. Three short years later, the Reliance 
building, with its expansive glass and terra cotta façade 
foreshadowed the modern movement, profoundly influencing 
architecture across the globe. The second Chicago School 
blossomed after World War II with acceptance of Modern 
Architecture and the work of Mies van der Rohe. His 860 - 880 
Lake Shore Drive apartment towers in 1951 and the Inland Steel 
building by Skidmore Owings & Merrill in 1957, opened the 
chapter of modern residential and office towers, creating a new 
look for skyscrapers not only in Chicago but the world over. 
I think the climax of this second school can best be seen in 
the 1965 Daley Center by C.F. Murphy’s Jacques Brownson. The 
building’s rusting COR-TEN steel and massive structure spans is 
the ultimate realization of Miesian architecture.
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