ELEﬁT‹R‹ / KURAM

Mutfakta Devrim
Çeviri ve Derleme: Rüksan Tuna - Fatma Öcal
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920’ler bütün Avrupa için dönüﬂüm y›llar›yd›. 1. Dünya Savaﬂ›, toplumu de¤iﬂtirmiﬂti. Özellikle kad›n›n rolü yeniden tan›mlan›yordu. Art›k geçerli olan, ev iﬂleri ile mesleki
u¤raﬂlar›n tek bir ﬂapka alt›nda toplanmas›yd›.
Ayn› zamanda hemen hemen her yerde, özellikle de Almanya’da acil konut ihtiyac› hüküm sürüyordu; alt gelir seviyesindekilerin en fazla ihtiyac› olan, onlar›n kullan›ﬂlar›na uygun düﬂecek

natlar Meslek Okulu’nda yüksekö¤renim gördü, ard›ndan da mimar olmaya karar verdi. Viyana’da ayd›n özelli¤i ve bar›ﬂç› görüﬂleriyle tan›nan ailesindeki erkekler, Lihotzky’nin mimarl›k okumas›na karﬂ› ç›kt›lar. Dönemin ö¤retim
görevlilerinden Oskar Strnad sayesinde okula
kabul edildi.
Strnad, ö¤rencisinin, “‹ﬂçi Evleri” ad›yla aç›lan bir yar›ﬂmaya kat›lmas›n› sa¤lad›. Bunun için
önce Viyana’daki iﬂçi semtlerine giderek iﬂçilerin yaﬂam koﬂullar›n› yerinde inceleyecekti. ‹ncelemesi, yar›ﬂmaya kat›lan tek kad›n olarak
kendisine büyük ödülü kazand›rd›. Bu inceleme
sayesinde Lihotzky, iki dünya savaﬂ› aras›nda
Avrupa’da en önemli yap› modeli haline gelen
“yeni yap›” tarz›n›n öncülerinden biri oldu.
Optimist, politik ve angaje kuﬂa¤›n en önemli
temsilcilerinden biriydi. Bizim modern mutfa¤›m›z›n ilk örne¤i olan
Frankfurt Mutfa¤›’n›n yarat›c›s›
olarak tarihe geçti. Viyana Uygu-

Lihotzky, Viyana’daki
Uygulamal› Sanatlar
Müzesi’nde 100. yaﬂ
kutlamas›nda. Kuruluﬂta
Frankfurt mutfa¤›n›n
orjinaline uygun bir modeli
bulunuyor.

konut ise hiç yoktu. Bu iki tarafl› zorlama, pek
çok mimar› temizlik ve teknik aç›dan yenilenme
düﬂüncesine itti: Yap› ak›ﬂ›n› rasyonalize etme
ve prefabrikasyon, uygun konutlar› büyük ölçeklerde gerçekleﬂtirecekti. Ancak ilerleme, ayn›
zamanda sosyal yenilenme (yeni bir toplum için
yeni yap› ﬂekilleri) anlam›na da geliyordu. Bunu, modernin iﬂlev ve biçim olarak basit çözümler aramas› takip etti.
23 Ocak 1897’de Viyana’da do¤an Margarete Schütte-Lihotzky Avusturya’n›n ilk kad›n
mimarlar›ndand›. Resim dal›nda özel e¤itim ald›ktan sonra zaman›n, kad›nlara aç›k tek yüksek
e¤itim kurumu Viyana Uygulamal› Güzel Samimar•ist 2001/1
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lamal› Güzel Sanatlar Meslek Okulu’nu bitirdikten sonra çeﬂitli yerleﬂim birimleri ve konut
yap›lar›nda çal›ﬂt› ve pek çok çizim toparlad›.
Özel merak› ise mutfakt›. Geleneksel mutfa¤›n
çok fazla yer kaplad›¤›na ve konutlar› gereksiz
yere pahal›laﬂt›rd›¤›na inan›yordu. Bu tür mutfaklar teknik ilerlemenin çok gerisinde kal›yor,
etkili bir ev yönetimini imkâns›z k›l›yordu. Buna karﬂ›n modern mutfak hem yer hem de maliyet tasarrufu sa¤lamal› ve iﬂ ak›ﬂ›n› rasyonalize
etmeye imkân vermeliydi.
Mimar›n ilgilendi¤i, sadece gündelik yaﬂam
de¤ildi, bunlar›n ideolojik bir arka plan› vard›:
Margarete Schütte-Lihotzky mimariyi sosyal ve
politik arzular›n›n yap›sal karﬂ›l›¤› olarak alg›l›yordu. Bütün çal›ﬂmas› yeni bir toplum düzeni
dile¤i üzerineydi ve kad›n›n eﬂitli¤ine angaje olmuﬂtu.
Yeni mutfak, bir taraftan sosyal dezavantajlar› giderici olmal› ve kad›na onurlu bir yaﬂam
sa¤lamal›, di¤er taraftan kad›n› önemsiz ev iﬂlerinden kurtarmal› ve kendi özel geliﬂimini gerçekleﬂtirmesi için ona daha fazla mekân ay›rabilmeliydi: Feminist manifestonun yap›land›rd›¤›
mutfak. Genç mimar 1927’de ﬂöyle yazm›ﬂt›:
“Düﬂünen her kad›n ev iﬂlerinin ﬂimdiye kadarki geri kalm›ﬂl›¤›n› görmeli ve bunun kendilerinin ve ailelerinin geliﬂimlerine engel oldu¤unu

bilmelidir. Kad›n..... ev iﬂine mahkum edilmiﬂtir, çok az kolayl›k elde edebilmiﬂtir, hâlâ anneannesinin zaman›ndaki gibi idare etmektedir.”
1926’da Frankfurt Belediye Meclis Üyesi
Ernst May, Margarete Schütte-Lihotzky’yi, buran›n ﬂehir planlama görevine davet etti. Burada
bir yandan yeni s›ra evler tipinin geliﬂtirilmesinde, bir yandan da konut yap›m›nda tamamlay›c›
ö¤e olan ev iﬂlerinin rasyonalize edilmesinde çal›ﬂt›: Böylesi konutlar›n mutfa¤› da yeniden tan›mlanmal›yd›.
O zaman›n e¤ilimlerine uygun olarak Lihotzky bilimsel araﬂt›rmalarla iﬂe baﬂlad›: ‹ﬂ ak›ﬂ›n› analiz etti, a¤›rl›k ve zaman ölçümleri yapt›.
1921’de ‘Schlesisches Heim’ dergisinde ﬂöyle
yaz›yordu: “Bütün ele al›ﬂ tarzlar›n›n ölçümü
yap›lmal›: ‹htiyaç duyulan zaman kronometre
ile ölçülmeli, at›lan her ad›m say›lmal› ve adeta
terazide tart›lmal›. Hesaplamalar yap›lmal› ve
örne¤in bugün 10 tane kulp kullanarak yap›lacak bir iﬂin, neden 8 kulpla yap›lamad›¤› ortaya
konmal›...” Bu, ﬂatafatl› çözümlerden uzaklaﬂma ve yeni ak›lc› içerikler geliﬂtirme anlam›na
da geliyordu.
Bu geliﬂme endüstri ve tekni¤e de ilham veriyordu. Alman hükümetinin o zamanki modeli
de ‘Mitropa Mutfak’t›. 2.9 m x 1.9 m’lik mutfak, özellikle tasarruflu mekân kullan›m›yla 15

Frankfurt mutfa¤›n›n tezgâh›,
1926. Mutfak çöp atma
oluklar›, teraslanm›ﬂ pencere
parmakl›klar›, tabak
kurulama düzene¤i,
odac›klardan oluﬂan yemek
kutusu pek çok yenilikten
birkaç›yd›.
Frankfurt mutfa¤›n›n plan›.
1. Ocak
2. Masa tahtas›
3. Piﬂirme kutusu
4. Aç›l›r-kapan›r ütü masas›
5. Yiyecek dolab›
6. Döner sandalye
7. Masa
8. Çöp olu¤u
9. Kurulama düzene¤i
10. Eviye
11. Odac›klar
12. Tencere dolab›
13. Temizlik dolab›
14. Is›tma gövdesi
15. Sürgülü tezgâh
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Frankfurt mutfa¤›, 1926.
Oca¤›n yan›nda yer alan piﬂirme kutusu, sabah piﬂirilip içine konulan
yeme¤in, akﬂam iﬂ dönüﬂünde servise haz›r halde olmas›n› sa¤layan
iki adet izole edilmiﬂ silindir içeriyordu.
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saatte 400 ziyaretçinin ak›n›na u¤rad›. Bu aç›dan Frankfurt Mutfa¤›, çal›ﬂma ve hareket alanlar›n› optimize eden bir ürün olarak ortaya ç›kt›. Art›k minimum mekânda (1.87 m x 3.44 m)
maksimum hareket mümkündü. Hiçbir detay
atlanmam›ﬂ, göz ard› edilmemiﬂti. Her ﬂey iﬂ
ak›ﬂ›nda olmas› gereken yerdeydi, ergonomik
olarak düzenlenmiﬂti:
Eviye tabak-çanak dolab›yla birlikteydi, baharatlar ocakla. Çöpler tezgâhtaki bir boruyla
do¤rudan d›ﬂar› at›l›yordu. Lamba, bir ray sistemiyle hareketlendirilmiﬂti, kad›n en çok nerede
›ﬂ›¤a ihtiyaç duyuyorsa lambay› oraya çekebiliyordu. Ütü masas› kapal› bir ﬂekilde duvarda
as›l›yd›. Sabit tezgâhlar beton baza üzerine inﬂa
edilmiﬂti, bu da temizli¤i kolaylaﬂt›r›yordu.
Tam kurulanmam›ﬂ tencerelerin kurumas› için,
tencere dolab›n›n zemini ›zgaral› tahtadan yap›lm›ﬂt›. Özellikle 18 tane numaral› çekmece
çok pratikti. Bunlar hem çekmece, hem ölçekli
kutu, hem de saklama kab›yd›. Kocaman kulplar›yla küçük alüminyum çekmeceler, un ve ﬂeker gibi, mutfaktaki temel g›da maddelerinin istenen ölçülerde do¤rudan tencereye konmas›n›
sa¤l›yordu. Mutfaktaki renk seçimi de iﬂlevlere
uygundu. Fayanslar aç›k gri, ahﬂap k›s›mlar sinekleri ve böcekleri kaç›rd›¤› için koyu mavi
çizgiliydi.

1931’e kadar Frankfurt Mutfa¤› de¤iﬂik
ebatlarda yaklaﬂ›k 10.000 toplu konutta uyguland›. Kullan›c›lar taraf›ndan her zaman sevilmedi. En çok eleﬂtirilen yan›, kad›n› ailenin di¤er bireylerinden izole etmesi ve çocuklar›na
göz kulak olmas›na imkân vermemesiydi. Direnenlerin baﬂ›nda, bütün bir iﬂgününü fabrikada
ak›lc›, iﬂlevsel ortamda çal›ﬂt›ktan sonra evlerinde de askeri nizam uygulamas›yla karﬂ›laﬂan iﬂçi
aileleri geliyordu.
Margarete Schütte-Lihotzky, kad›nlar›n, ihtiyaç anlam›na gelen “pratiklik ve basitli¤in” yerine, sadece “hoﬂ ve rahat” bir ev istemelerinden ﬂikayetçiydi. Oysa ancak bu sayede, daha
k›sa sürede çok büyük ölçekli uygun konut üretimi mümkün olabilecek ve Frankfurt Mutfa¤›,
mutfak yap›m›nda bir örnek teﬂkil edecekti.
Almanya’da baﬂlayan ekonomik kriz nedeniyle sosyal yap› projeleri durdurulunca, Ernst
May, 1930 y›l›nda 16 kiﬂilik ekibiyle birlikte
Sovyetler Birli¤i’nin davetini kabul ederek Almanya’y› terk etti. Bu ekip içinde yer alan Lihotzky, Moskova’ya, Alman as›ll› kocas›yla birlikte gitti. Ekibin buradaki görevi, yeni kurulan metal endüstri bölgelerinin çevresinde iﬂçi ﬂehirleri kurmakt›.
Bu projelerin baﬂ›nda 120.000 konutlu
Magnitogorsk ﬂehrinin kurulmas› geliyordu.

Çekmece, ölçü kab›,
saklama kab›, hepsi
bir arada: odac›klar

Frankfurt mutfa¤›n›n ön-projesi, perspektif, 1926.
1926’da Frankfurt mutfa¤›n›n genel görünüﬂü;
yüksekli¤i ayarlanabilir lamba, aç›l›r kapan›r ütü masas›,
çöp atma oluklar› olan çal›ﬂma alan› aç›kça görülüyor.
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Lihotzky, çal›ﬂma
arkadaﬂlar›yla belediye inﬂaat
bürosunda, Frankfurt,1928.
Frakfurt mutfa¤›n›n plan›.
Kesikli çizgiler, gündelik
iﬂlerde kat edilmesi gereken
yolu gösteriyor. Her iﬂ için
al›nmas› gereken yol, s›radan
mutfakla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
yar›ya inecek biçimde
optimize edilmiﬂti.

Lihotzky’nin bu projedeki as›l görevi ise kentin
çocuk yuvalar›n› planlamakt›.
Ernst May 1934 y›l›nda Afrika’ya gitmeye
karar verdi¤inde Lihotzky görevinin bitmedi¤ini gerekçe göstererek Sovyetler Birli¤i’nden ayr›lmad›. Burada yeni ﬂehirlerin planlanmas›nda
çal›ﬂt› ve uzun seyahatler yapt›. 1936 y›l›na kadar görevini sürdürdükten sonra, Almanya ile
Sovyetler Birli¤i aras›nda so¤uk savaﬂ rüzgârlar›
esmeye baﬂlay›nca, kocas›n›n Alman kökenli olmas› dolay›s›yla kara listeye al›nd›; ülkedeki bütün yabanc› mimar-mühendislerle birlikte, görevine son verildi. Buradan Paris’e gidip orada
bir süre kald›ktan sonra, birçok Nazi sürgünü
ya da kaça¤› ayd›n ve sanatç› gibi Türkiye’ye
gitmeye karar verdi.
Lihotzky, ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi çevresine girdi ve burada iki y›l yo¤un çal›ﬂmalar yürüttü. Bu arada Avusturya Komünist
Partisi’ne girmiﬂti ve Türkiye Komünist Partisi’yle de iliﬂkilerini sürdürüyordu. ‹stanbul’dan,
Avusturya’daki direniﬂ hareketine destek vermeye çal›ﬂt›lar. 1940’ta faﬂist Viyana’ya geri döndü¤ünde yurtd›ﬂ›nda Avusturya Direniﬂ Örgütü’yle ba¤lant›s› oldu¤u gerekçesiyle Gestapo
taraf›ndan tutukland›, 1945’te Amerikan birlikleri taraf›ndan hapishaneden kurtar›ld›. Savaﬂtan
sonra yine planc› ve mimar olarak görev yapt›.
Bu s›rada komünist çevrelere yak›nl›¤› dolay›s›yla her yönden güvensizli¤e gö¤üs germek zorunda kald›. Hapisten ç›kt›ktan sonra yap›lan
bir röportaj›nda, neden Türkiye’yi b›rak›p Nazi
iﬂgalindeki Viyana’ya dönmeye karar verdi¤i sorusunu, “zor bir zamanda rahat yaﬂam seçilmez.
Nazilere karﬂ› savaﬂmak için Viyana’ya dönmem
68 mimar•ist 2001/1

küçük bir ad›md›” ﬂeklinde cevapl›yordu.
Son y›llar›nda ise pek çok paye ile onurland›r›ld›. Viyana Güzel Sanatlar Müzesi 1993 y›l›nda, o zaman 96 yaﬂ›nda olan mimar için büyük
bir toplu eserler sergisi düzenledi. 18 Ocak
2000’de, 103 yaﬂ›ndayken aram›zdan ayr›ld›.
Margarete Schütte-Lihotzky’nin yapt›¤› öncü çal›ﬂma, bugünkü mutfa¤›m›z›n ilk düﬂüncesini oluﬂturdu. Bu çal›ﬂma, mekân› tasarruflu,
etkin ve iﬂlevsel kullanma prensipleriyle – ki
bunlar 20’li y›llarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kiﬂi baﬂ›na ayr›lan mekân daha fazla oldu¤u için, bugün
de hâlâ geçerlidir – bugünkü ankastre mutfak
mobilyas›n›n standartlar›n› oluﬂturma yollar›n›
açm›ﬂt›r. Dinlenme ve yemek odas› olarak hizmet etmeyen tek iﬂlevli küçük mutfak fikriyle de
hâlâ günümüzde geçerli¤ini korumaktad›r.
‹ronik olarak, Frankfurt Mutfa¤› belki de tasar›mc›s›n›n isteklerine ters düﬂen bir geliﬂmeye
yol açt›. Mimar›n amac›, kad›n› gereksiz ev iﬂlerinden kurtarmak, kad›n-erkek eﬂitli¤ini gerçekleﬂtirmekti, ama mutfa¤› küçültmek ve tek kiﬂinin çal›ﬂabilece¤i bir mekân haline getirmek,
geleneksel iﬂbölümünün do¤rulanmas›n› sa¤lad›. Her ne kadar yeni mutfak, verimin artmas›n›
ve ev kad›n›n›n zaman kazanmas›n› sa¤lad›ysa
da mekân kullan›m› ve ayr›m› ikinci bir kiﬂinin
(kocan›n) mutfakta kad›nla birlikte çal›ﬂmas›n›
imkâns›z k›ld›.

Almanya’da yay›nlanan Atrium dergisinin Eylül-Ekim 2000 tarihli
say›s›nda, Judith Solt imzas›yla yer alan “Revolution in der Küche”
baﬂl›kl› makale kaynak al›nm›ﬂt›r.
Foto¤raflar: Margarete Schütte-Lihotzky Arﬂivi Viyana Güzel Sanatlar Müzesi

