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bir çiftlik ve tarım okulunu inşa etti. 1967
yılına kadar aktif olan bu proje, bugün
ütopizmini yitirmiş olsa da, etkin bir şekilde
süt ürünleri üreten bir çiftlik, 1950-1960
döneminin Filistin modernizmini yansıtan
yapıları terkedilmiş bir modern kültürel
miras olarak hala Eriha’da ayakta. Pelin Tan
anlatıyor.
54 Tema
Hijyen ve Mimarlık
Bugünlerin kaçınılmaz konuşma başlığı hiç
kuşkusuz hijyen. Kişi ve beden sağlığından
kamu sağlığına uzanan bir kapsamda tüm
dünyanın temel korku konusunu oluşturuyor.
Doğrudan mimarlıkla da bağlantılı. En dar
anlamlı olduğu bedenden başlayarak kentin,
metropolün ve ülkenin, hatta dünyanın
makro-mekanına dek soyut bir toplumsallıkta
değil, fiziksel çevrede varlık kazanıyor
ya da kazanamıyor. Zehra Betül Atasoy,
Yiğit Bener, Margaret Campbell, Adolf
Loos, Burçak Özlüdil, Burkay Pasin, İsmail
Yaşayanlar ve Nuran Yıldırım’ın katkılarını

biraraya getiren bu Tema dosyası, konunun
güncel anlam ve önemine uygun olarak
dünyada ve Türkiye’de hijyenin mekansallığını
eksen alarak örgütlendi.
96 Mimarlık
MacKay-Lyons Sweetapple Architects
Kanada ve ABD
Brian MacKay-Lyons, Talbot Sweetapple,
Melanie Hayne ve Shane Andrews’ın
yürütücülüğündeki mimarlık firması MacKayLyons Sweetapple Architects, Halifax
(Kanada) ve Denver (ABD) ofislerinde yerel ve
uluslararası ölçekte projeler üretiyor.

sorun üreten Türk üniversite sisteminin kendisi
gibi dertli bir gerçeklik… Berna Yaylalı Yıldız
değerlendiriyor.
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Taste: A Cultural History of the Home
Interior.
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Üniversite Kampüsleri
Kampüs kavramı bir ABD icadı. İlk olarak
daha 18. yüzyılda Princeton Üniversitesi’nin
yerleşim alanını nitelemek için kullanıldı.
Bugün artık Türkiye’nin de üniversite kampüsü
gibi güncel bir meselesi var. Yapılsa da
yapılmasa da, onunla da onsuz da olunmayan,

Yayın Kurulu

Dergi Konsept Tasarımı

Prof.Dr. Ali Cengizkan (TED Üniversitesi)
Prof.Dr. Arzu Erdem (Kadir Has
Üniversitesi)
Prof.Dr. Arda İnceoğlu (MEF Üniversitesi)
Prof.Dr. Ayşen Savaş (ODTÜ)
Prof.Dr. Ayşe Şentürer (İTÜ)
Prof.Dr. Uğur Tanyeli (İstanbul Şehir
Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet Tercan (MSGSÜ)

Emre ÇIKINOĞLU, BEK Tasarım
Kapak Tasarımı

Bülent ERKMEN
Kapak Prodüksiyon

BEK Tasarım
Kapak Fotoğrafı

Serdar TANYELİ
Kapak Uygulama

Barış AKKURT, BEK Tasarım

Baskı:
Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu
Cad. No:35/1 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 281 25 80
Sertifika No: 46618
Yönetim: Binat İletişim & Danışmanlık
Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sokak,
Güneş Apartmanı, No:2 D:7 Kat:6 34353
Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: +90 212 259 90 79
E-posta: info@binatdanismanlik.com

Abonelik ve Dağıtım

Sinem YILMAZ
abone@binatdanismanlik.com
Tel: 0212 259 90 79
www.arredamentomimarlik.com
www.binatdanismanlik.com
Arredamento Mimarlık Dergisi’nde yayınlanan yazılardan alıntı yapmak kaynak belirtmek
koşuluyla serbesttir. Yazılardaki düşünceler yazarlarına ait olup Arredamento Mimarlık
Dergisi’ni bağlamaz. Reklamlar reklam verenin sorumluğundadır. Arredamento Mimarlık
Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

ÖNGÖRÜNÜM

6

Biz Bize Yeter miyiz?
Uğur Tanyeli ■ Hiçbir toplum kendisine
yetmez. Hiçbir çağda ve yerde bu mümkün
değildi, hala da değil. Kendine yeterlilik
milliyetçilikler çağının icatlarından biri.
Sadece kendi ekonomik kaynakları
sayesinde, sadece kendi ürettiği kültür ve
bilim verileriyle ayakta duran bir ülke bir
illüzyon. “Değerli bir yalnızlık” savı dünya
genelinde dışlanmış bir toplumun kendi
sorunlu durumunu tahammül edilir kılmak
için başvurduğu bir ideolojik argüman.
Çok acıklı bir duruma uydurulmuş şık
bir kılıf. Bir meşrulaştırma çabasından
ibaret. Bugünkü Türkiye’nin durumuna
gerçekçi değil, sözde bir açıklama getiriyor.
Oysa yalnızlık ne kişisel ne de toplumsal
anlamda “değerli”dir. Her iki bağlamda
da psikopatolojik bir içeriği var: Yalnızlık
giderilmesi gereken bir arızadır. Bir yücelik
göstergesi olarak nitelenmesiyse, olsa olsa
bu patolojinin vahamet düzeyine işaret eder.

ARREDAMENTO

Ledoux’nun (1736-1806) Fransa Ulusal
Kitaplığı Projesi.

Türkiye’de genellikle iki çarpıtmayla
gündeme getiriliyor: Birincisi, siyasal
bağımsızlıkla eşanlamlı diye takdim
ediliyor ki, eşanlamlı değil. İkincisi,
kültürel anlamda yaratıcılıkla, özgün ve
özgür düşünceyle eşanlamlı sanılıyor ki,
o hiç değil. Dünya ne dün ne de bugün
küçük siyasal birimlerin tanımladığı
parçalanmışlığı yansıtan bir kültür, bilim
ve ekonomi sahnesi değildi. Birbirine
bağımlı ve hatta muhtaç birimlerin,
toplulukların, kişilerin karmaşık ilişkileri
çerçevesinde çalışıyordu. O sayede, kuzey
Çin’de “mantou” denen, bizim “mantı”
dediğimiz bir yemeğimiz var. Yemeğimize
baharat serperken, bizim Hindistan
dediğimiz ülkenin yerli adı olan “Bharat”ı
kullanıyoruz. 16. yüzyıldan beri vidacıvata gibi İtalyan teknik araçlarından
yararlanıyoruz. Balıkçılar “vira Bismillah”
derken “vira” diye bir İtalyanca ve ona
eklenen bir Arapça terime başvuruyorlar.
Maazallah istavrit, palamut, çinekop, lüfer
yerken “kökü dışarıda” Yunanca sözcükleri
kullanmak gerekiyor. Milli Piyango bileti
alırken, “milli” diye Arapça kökenli ve
“piyango” derken de İtalyanca kökenli
sözcükle kurulmuş bir isim tamlamasıyla
konuşuyoruz.
Sadece biz değil, dünyanın tüm toplumları
böyle melez bir kültürel, ekonomik,
siyasal ortamda yaşıyor ve eskiden de
öyle yaşıyordu. Dünya, yine şimdilerde
Türkiye’de sevilen bir klişenin tarif
ettiği dinsel kültür alanları halinde de
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“Özüne dönme”nin Türkiye’de kabaca
Ziya Paşa’dan (1825-1880) ve ardından
Ziya Gökalp’ten (1876-1924) başlayan
bir tarihi var. Her ikisi de kültür alanında
bunun hakkında geçmişe teşhis koyarak,
güncel durum için de eylem programları
tanımlayarak konuştular. Osmanlı
kültürünün önce Arap ve İran kaynaklarına
yaslandığını, 19. yüzyılda da Batı’yı
taklide yöneldiğini, her iki çağda da özgün
olmadığını savundular. Hatta Gökalp’e göre
mimarlıktan başka “bizim” özgün kültürel
yaratılarımız yoktu. Resim, müzik, edebiyat,
dil vs. gibi alanlarda hep başkalarından
etkilenmiş ve kendi öz kültürümüzü
ortaya koymamıştık. Böyle öz bir kültürün
dünyanın başka yerlerinde varolduğuna
ciddiyetle inanıyordu. Shakespeare’in
“stanza”larının bir İtalyan şiir formu
olduğunu, oyunlar yazdığı tiyatronun
kökeninin Antik Yunan’a uzandığını, Inigo
Jones’un Rönesans mimarlığını İngiltere’ye
İtalya’dan taşıdığını, İngilizce’nin
11. yüzyıldan itibaren Anglosakson dilinin
Fransızca’yla çaprazlanmasıyla ortaya
çıktığını, bankacılığın o adaya Londra’da
üslenen Lombardiyalı bankerler aracılığıyla
öğretildiğini ve daha nicelerini bilmiyordu.
O ve sonraki Türk kuşakları yalnızca
“biz”im başkalarını taklit ettiğimizi
sanıyorlardı. Başkaları hep özgündüler de,
biz nedense taklit ediyorduk!

Geniş bir çoğunluğun düşlerini yıkmak
pahasına hemen söyleyeyim: 16. yüzyıl
bağlamında iddia edildiğinin aksine,
Osmanlı daha gelişkin değildi. Hep
verdiğim niceliksel bir veriyi sıralayayım:
Tüm Türkiye kitaplıklarında bugün
sadece 270.000 civarında yazma kitap var.
Avrupa’da yalnızca 1450-1500 arasında,
matbaanın icadının ilk 50 yılında, toplam
9 milyon basılı yayın dolaşımdaydı. 1600’e
gelindiğindeyse, 345.000 farklı başlıkta
kitap basılmıştı ve bunların baskı sayısı
yaklaşık 180 milyondu*. 17., 18., 19. ve
20. yüzyıllardan hiç konuşmayacağım.
Osmanlı, Türkiye ve dünya hakkında fikir
yürütmek için çocuksu yücelik iddialarını
bırakıp böyle verilerle düşünmek gerekir.
Peki, Avrupa’nın Osmanlı’dan farkı neydi?
Yanıt basit değil. Sadece bir boyutuna
dikkat çekeceğim. Avrupa, yani o zamanki
uzanımıyla Polonya ve Macaristan’dan
daha batıdaki kesimi sıkı bir bütünsellik
ve ilişkiler ağı içinde yaşıyordu. Örneğin,
Mainz’ta doğan basım teknolojisi birkaç
onyıl içinde tüm Avrupa’ya yayılmıştı.
Avrupa ölçeğinde bir kitap ticaret ağı vardı.
Almanya’nın Leipzig kenti 16. yüzyılda
bile bir kitap üretim ve dağıtım merkeziydi.
Başka yerlerde yasak olan “sakıncalı” ve
geleceği hazırlayan kitapları Amsterdam’da
bastırmak ve Avrupa çapında dağıtmak
mümkündü. Yeni topçuluk teknolojisi
ve onun sonucu olan kent tahkimatları
-dönemin deyimiyle “trace italienne”bir yüzyıl geçmeden tüm Avrupa’da
uygulanıyordu. Osmanlı’nın matematiksel
yapım pratiklerini öğrenerek bu sürece
katılması için aradan iki yüzyılı aşkın süre
geçmesi gerekecekti.
İtiraz edenlerin “ihtiyaç yoktu da ondan;
savaşları hep biz kazanıyorduk” deyişini
duyar gibiyim. Ne yazık ki, ihtiyaç
vardı. Örneğin, İnebahtı’da (1572)
tüm Osmanlı donanması yok olmuştu
bile. Akdeniz’in alçak bordalı gemileri
yeni yüksek bordalı Avrupa Atlantik

denizciliğine yenik düşmüştü. 17. yüzyıl
sonunda Osmanlı’nın tüm Rumeli sınır
boyu kale ağı Belgrat dahil, bir çırpıda
elden çıkacaktı; çünkü Osmanlılar bu
yeni teknolojiye direnemiyordu**. Daha
önemlisi, bu teknik ve kültürel bilgi dolaşım
ve üretim ağının bir parçası değillerdi.
Örneğin, bütün Avrupa 16. yüzyıldan
başlayarak aynı mimarlık kitaplarını
okuyor, çeviriyor, uyguluyordu. Türkiye
bu dolaşım sistemine ancak 1990’lardan
(yanlış okumadınız 1990’lardan) başlayarak
yavaş yavaş katılacaktı. Başka bir örnek:
16.-18. yüzyıllarda Delft’te, Paris’te
Şark yazmalarını barındıran kitaplıklar
vardı, ama İstanbul’da Avrupa kitapları
toplama, okuma, tartışma imkanları yoktu.
Avrupa’da 18. yüzyıl başında Çin tarihi
okumaya imkan veren kitaplar mevcuttu.
Türkçe ilk Çin tarihi cumhuriyet çağında
basılacaktı.
Neden böyleydi sorusunun yanıtı
başlıkta gizli: Biz bize yeteriz sanılıyordu.
Hiçkimse kendisine yetmediği gibi biz
de bize yetmiyorduk ve bu gerçeği hala
anlamamakta direnen bir genel eğilim var
bu ülkede. Yetmediğimizin kanıtı, hala
Avrupa sermayesine muhtaç olmamızdan,
umutsuzca Avrupa bankalarından kredi
aramakla uğraşmamızdan da belli. Hala
ekonomik değer ve teknoloji üretmiyoruz.
Yetmediğimiz şuradan belli ki, Avrupa
üniversite sisteminin hala çeperlerinde
dolaşıyoruz. Öğrenciler Zürih’te ETH’ya,
Oxford’a, Salamanca’ya, Sorbonne’a,
Bologna’ya, Heidelberg’e üniversiter
öğrenim için gidiyor, ama buraya
gelmiyorlar.
Özetle, kültürel üretkenliğin anahtar
kavramı kendine yeterlilik değil,
herkesle diyalog ve alışveriş içinde
olmaktır. Herkesle, ama herkesle
birarada yaşayabilme, herkesten
öğrenebilme, herkesle işbirliği yapma
iradesi gösterebilmektir altın anahtar.
Öğrenmekten, öğrenirken değişmekten
korkmamaktır, medeniyetimizi kaybederiz
diye kaygı duymamaktır. Ancak, uzaktaki
yakındaki herkesle diyalogsuz, geniş
kesimiyle kavgalı olan bir ülkede bu hedef
daha çok uzaklardadır. ■ Uğur Tanyeli
* Andrew Pettegree, “Renaissance Library
and the Challenge of Print”, The Meaning
of Library. A Cultural History, ed.: Alice
Crawford, Princeton University Press,,
Princeton ve Oxford, 2015. s. 75, ülkelere
göre dağılım tablosu: s. 76’da Table 3.1.
** Ömer Gezer, Kale ve Nefer. Habsburg
Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (16991715), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2020,
s. 116 vd.
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Bugüne uzanan bir kendinden kuşku
güzergahı açılmıştı. Türkiye’de sonraki
hemen her siyasal ve düşünsel yaklaşım
bu “kendini inkar paranoyası”ndan
muzdarip olacaktı. Gerçekçi olanlar Ziya
Paşa ve Gökalp gibi melezliğin hemen her
dönemde görüldüğünden söz edecekti.
Muhafazakar-milliyetçi-İslamcı görüşlerin
karışımıyla kültürel teşhisler üretenlerse,
önceleri “özümüzü korurken” sonradan
bozulduğumuzu söyleyeceklerdi. Onlar geç
19. yüzyıldan başlayan bu çizgide giderek en
asabi olanlar haline geldiler. Bizim özgün,
kendimize ait, kimseye borçlu olmadığımız
bir medeniyetimiz vardı da onu yitirmiştik.
“Medeniyet kaybı” yaşıyorduk. Bu inancın
uluslararası ortamda güncel siyasal ve
ekonomik yanlışların olağan sonucu olan
köşeye sıkışmışlığı kompanse etmeye
yönelik bir psikopatolojiye işaret ettiği
aşikar. Bu durumda acıklı -çünkü yanlıştarihsel açıklamalar üretmek kaçınılmazdı.

Örneğin, biz bir zamanlar yalnız ama
güçlüydük. Hiçbir yere, kültüre, ekonomiye,
devlete önem vermeyerek, herkesi “susta
durdurarak” şahane bir tekil güç olarak
yaşıyorduk. Osmanlı’nın bir zamanlar
hiçkimseye muhtaç olmadığı, kendine yeterli
olduğu, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı
bulunduğu gibi savlar ilkokul öğretiminden
başlayarak kuşaklar boyu belletildi durdu.
En eğlenceli öğretim anektodlarından biri
hala okul tarih kitaplarındaki muhkem
ve mutena yerini koruyor: “Osmanlı
Rönesans’a neden katılmadı? Çünkü
Avrupa’dan daha gelişkin olduğu için oraya
muhtaç değildi de ondan!”

ÖNGÖRÜNÜM

örgütlenmemişti. Yani, Hıristiyan, İslam,
Budist, Hindu ya da Doğu-Batı gibi kapalı
ünitelerden de oluşmuyordu. Böyle olduğu
savı ömrü 18. yüzyıldan başlayan bir
açıklama kalıbı. İlginç olanı, bugün epey
sevilerek kullanıldığı Türkiye’de değil, Batı
Avrupa’da icat edildi. Oryantalizmin bildik
paradigmalarından biriydi, hala da öyledir.

HABER / ÜRÜN
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Kastamonu
Entegre
Hijyen+ özellikli laminat
parkeleri kullanıcıların
hizmetine sunan Kastamonu
Entegre, bu özelliğe sahip
lamlı yüzeylerin geliştirilmesi
için de çalışmalarına devam
ediyor. Kastamonu Entegre’nin
Blue Angel (Mavi Melek)
sertifikasıyla üretim yapan,
ileri teknoloji altyapısına
sahip tesislerinde üretilen
Boutique ve Stonex parke
koleksiyonları, Hijyen+ özelliği
sayesinde çeşitli kaynaklar
aracılığıyla parkeye taşınan
zararlı mikroorganizmaların
çoğalmasını engelleyerek
sağlıklı yaşam alanları

oluşturuyor. Zeminlerin
yanısıra, Kastamonu
Entegre’nin banyo
ve mutfaklarda da
mikroorganizmaların

barınmasını önlemek amacıyla
ürettiği, suya ve neme
dayanıklı yapısı ile hijyen
sağlayan Technotop tezgah
serisi de, granit ve mermer

tezgahlara göre fiyat avantajına
ek olarak ısıya, çarpmaya,
aşınmaya karşı direnci ve kolay
temizlenebilmesi ile öne çıkıyor.
kastamonuentegre.com.tr

Artema

TEPTA Aydınlatma

Duş sistemleriyle,
kullanıcıya özel deneyimi
esas alan Artema; duş
kolonu, duş başlığı ve
el duş takımlarında
zengin seçenekler
sunuyor. Artema’nın özel
sistemleri AquaMassage,
AquaSoft, AquaSpray ve
Waterfall suyun masaj
özelliği sağlayacak farklı
biçimlerde akmasına
imkan tanıyor.
artema.com.tr

Türkiye’de TEPTA Aydınlatma
tarafından temsil edilen
Simes’in, Microlighting
koleksiyonunda yer alan Pocket
armatürleri dış mekanlar için
tasarlandı. Çift ışık emisyonlu
ince duvar apliği Pocket, duvar
yüzeyinde aydınlatma desenleri

oluşturuyor. Bir klips ve
özel bir taban yardımı ile
duvara monte edilen Pocket,
115x160 mm ebatlarında kare
formunda üretiliyor; monte
edildiği yüzeye 35 mm’lik bir
yükselti ile yerleşiyor.
tepta.com

San Deco
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Boyayı estetik görünümüne
kazandırdığı işlevsel yaklaşımla
yaşamın her alanına taşıyan San
Deco; dekoratif mat iç cephe
boyası San Deco Magnetic
ile ürün gamını genişletti.
Yapısındaki manyetik özellikteki

metal sayesinde duvarlara
çekim gücü kazandıran akrilik
emülsiyon esaslı ürün; mağaza,
ofis, konferans salonu, kreş ve
çocuk odası gibi pek çok alanda
kullanılabiliyor.
sandeco.com.tr

Şişecam
Düzcam
Emniyet ve güvenlik camı
Şişecam Lamine Cam, pandemi
sürecinde sosyal mesafenin
ve hijyen koşullarının
sürdürülmesine katkıda
bulunuyor. İki veya daha fazla
cam plakanın özel bağlayıcı
polivinil bütiral (PVB)
tabakalar yardımıyla, ısı ve
basınç altında birleştirilmesiyle
üretilen Şişecam Lamine Cam,
ortak yaşam alanlarında ara

bölme camı olarak tercih
edilirken, aynı zamanda
mekana daha fazla gün ışığı
alınmasını sağlıyor.
sisecamduzcam.com
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Kale
Banyo
Edge, Kale
Banyo’nun yeni,
kullanıcı dostu
banyo mobilyası
serisi. Luxury
line, Style line
ve Comfort line
paketlerinde
metal, seramik ve ahşap gibi
farklı malzemelerin birarada
kullanıldığı seri; tamamlayıcı
açık raflar, kapaklı yan
modüller ve geniş iç hacimli
boy dolabı gibi artan depolama

DesignFloor
Ar-Ge süreçlerinde
tüketici sağlığına önem
veren DesignFloor, hijyen
gereksinimlerini karşılayan,
CE ve uçucu organik bileşik
(VOC) salımı konusunda
A+ sertifikalarına sahip
zemin çözümleri geliştiriyor.

DesignFloor Hi-Tech
Laminat Parke ürünleri,
nemin ahşaba nüfuz etmesini
engelleyen tabakaları ve özel
kilit sistemi sayesinde suya
direnç gösteriyor, haşere
barındırmıyor.
designfloor.com.tr

ihtiyacına yönelik çözümleri
barındırıyor. Seride Antrasit/
Vizon, Antrasit/Mocha Perla ve
Antrasit/Ceviz olmak üzere 3
farklı renk seçeneği bulunuyor.
kale.com.tr

VMZINC
Çatı ve cephe kaplama
çözümlerini titanyum çinko
malzemenin uzun ömürlülük,
kolay işlenebilirlik, esneklik
avantajları ile sunan
VMZINC’in yüzeyi, havadaki
nem ve tuz ile aşındıkça doğal
yollarla oluşan koruyucu
bir patinayla kaplanıyor ve

sürekli kendini yeniliyor.
Boya kullanılmadığından
UV dayanımı yüksek olan
VMZINC® Titanyum Çinko
yüzeylerde ton farklılıkları ya
da renk değişimleri meydana
gelmiyor.
vmzinc.com.tr

GF Hakan Plastik
Güvenli ve verimli altyapı
projeleri için hizmet sağlayan
GF Hakan Plastik’in Koruge
boru sistemi, 100 mm’den
1000 mm’ye kadar muflu
veya mufsuz borular ve ek
parçalardan oluşuyor. Çift
katmanlı yapısı ve dayanıklılığı
sayesinde atık suların yeraltı
su kaynaklarına karışmasını
önleyen Koruge boru sistemi;
yerüstü ve yeraltı boşaltma
sistemleri, kanalizasyon
sistemleri, endüstriyel atık
su drenaj sistemleri, yağmur
suyu tahliye sistemlerinde
kullanılabiliyor.

gfps.com

emniyeti sayesinde yemeğin
taştığı durumlarda dahi güvenli

bir kullanım sunuyor.
silverline.com

ARREDAMENTO

Silverline
Dokuz kademeli
ısı ayarı özelliğinin
ocak teknolojisine
uyarlandığı Silverline
My Flame ocak,
zamanı ve enerjiyi
tasarruflu kullanmak
adına en ideal ısı
seviyesi ile çalışıyor.
Ada mutfaklar da dahil olmak
üzere her mutfağa kolaylıkla
uyum sağlayan 75 cm’lik
genişliğe sahip ocak, 4 gazlı
gözün dışında, yüksek ısı
gerektiren yemekler için wok
gözüne de sahip. Siyah cam

yüzeyi döküm ızgaralarla
birleştiren tasarımında en
önemli özelliklerden biri
ızgaraların tekli olması.
Böylece kirlendiğinde ızgarayı
bütün olarak yıkamaya gerek
kalmıyor. Silverline My Flame
ayrıca; otomatik gaz kesme
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ORKA Banyo
Banyo mobilyası sektöründe 28
yılı geride bırakan ORKA Banyo,
bütünsel tasarım yaklaşımı ile
yenilikçi ve fonksiyonel ürünler
geliştirmeye devam ediyor.
ORKA Banyo’nun Only, Rate,
Karma ve Amorf olmak üzere 4
seriden oluşan yeni koleksiyonu,
yalın formları pastel renklerle
biraraya getiriyor. ORKA Banyo
Tasarım Merkezi’nin imzası ve
Sezgin Aksu gibi tasarımcıların
işbirlikleriyle hayata geçen
koleksiyonda yeni renkler,
yeni kapaklar ve modüler

banyo mobilyaları öne çıkıyor.
Koleksiyonda; esnek kullanım
alanlarına sahip, kolay kurulumu

Kalekim

E.C.A.

Duvar yüzeyinde
ısı kaybını
ve terlemeyi
önlemeye
yardımcı iç cephe
boyası Isıtutan
Comfort’u sunan
Bi’Boya, Kalekim
güvencesiyle
üretiliyor. Akrilik
emülsiyon esaslı
yapısıyla yoğuşmayı engelleyen
ürün, mikro cam kürecikler
sayesinde izolasyon etkisi
oluşturarak duvar yüzeyinde
ısı kaybını azaltıyor ve özellikle

Boyut, çıkış ucu ve
su akışı özelliklerine
göre farklılaşan
ürünler içeren Tiera
armatür serisi,
E.C.A. tarafından
tasarlandı.
Dayanıklı krom
kaplama ve
“bicolor” (çift
renk) teknolojisiyle
üretilen
bataryalarda krom,
krom-beyaz, krombej, krom-siyah, krom-kırmızı
ve mat siyah renk alternatifleri
bulunuyor. 20 yıl garantili
Tiera armatür serisinin
lavabo ve eviye bataryaları,

kuzey cephede konumlanan iç
mekanlarda uygulandığında,
rutubetin yarattığı olumsuz
etkilere karşı dayanım sağlıyor.
biboya.com.tr

Cosentino
Kuvars yüzey üreticisi
Cosentino, mimar ve
tasarımcı Daniel Germani’nin
işbirliğiyle geliştirdiği ultra
kompakt yüzeyi Dekton’un
yeni koleksiyonu Chromica
ile mekanları yeniliyor.
Porselen, cam ve kuvars
hammaddeleri kullanılarak
oluşturulan Dekton; UV
ışınlarına, çizilmelere, lekelere

ARREDAMENTO

olan, modüler ve konforlu banyo
mobilyalarının yanısıra “ORKA
Plus” adı altında armatür ve

ve ani sıcaklık değişimlerine
karşı dirençli. Dayanıklılığı
ve bakım kolaylığı sayesinde
uzun ömürlü olan Dekton,
zeminlerden dış cephelere kadar
pek çok kullanım alanında ve
zorlu etkenlere maruz kalan
tasarımlarda uygun bir çözüm
sunuyor.
cosentino.com

aksesuar gibi ürün grupları da
yer alıyor.
orkabanyo.com/tr

su tasarruflu ve kireç kırıcılı
perlatörleri sayesinde doğal
kaynakların korunmasına
destek oluyor.
eca.com.tr

AK-İZO Yalıtım Sistemleri

Aktaş Holding bünyesinde
bulunan AK-İZO Yalıtım
Sistemleri, Lineflex markasıyla
kendinden yapışkanlı ve
renkli EPDM membran
ürünleri geliştirdi. Kendinden
yapışkanlı EPDM membran
sayesinde hızlı ve kolay
uygulama yapılırken yapıştırma

maliyetleri ve zamanla oluşan
su izolasyon problemleri
ortadan kaldırılıyor. İstenen
RAL kodunda üretilen
renkli menbranlar ise
üzerinde yürünebilir çatı
uygulamalarında tercih
edilebiliyor.
lineflex.com.tr
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Villeroy&Boch
Yaşam alanları için yenilikçi
tasarımlar geliştiren
Villeroy&Boch’un Marble
Select karo koleksiyonu, İtalyan
Serpeggiante mermerini 4 farklı

Roca
renkle yeniden yorumluyor.
Karolar, çizgisel ve renk geçişli
damarlar ile vurgulanan parlak
ve mat yüzeyleri barındırıyor.
villeroyboch-tr.com

Banyo alanları için
yenilikçi ürünler tasarlayan
Roca, çeşitli banyolara
ve kullanım biçimlerine
uygun birbirinden farklı
ve kişiselleştirilebilir
modellere sahip Gömme
Rezervuar ürününü
sunuyor. Dayanıklılığı,
ses izolasyonu sistemi ve
yüksek performansı ile öne
çıkan ürün, hızlı ve kolay
kurulumun yanısıra kolay
bakım avantajı sağlıyor. 200
bin yıkama çevrimine imkan
tanıyan vanası ve 400 kg’a
kadar direnç garantisi ile Roca
Gömme Rezervuar, kamu

projeleri ve özel projelerde
tercih edilebilir.
roca.com.tr

Knauf
Legrand
Bina elektrik ve
dijital altyapı
sistemleri geliştiren
Legrand’ın
“SalbeiTM &
SalbeiTM selection”
anahtar-priz serisi,
renk çeşitliliği
ile hızlı ve kolay
montaj özelliklerini
biraraya getiriyor.
İşlevselliği ile hem
yaşam alanları
hem de çalışma
mekanlarında
kullanıma uygun
olan “SalbeiTM & SalbeiTM
selection” anahtar-priz serisi;
beyaz, bej, alüminyum, antrasit,

şampanya, altın, roze, füme ve
inci beyazı renk seçenekleriyle
sunuluyor.
legrand.com.tr

ARREDAMENTO

PETRA The Flooring Co.
Türkiye’deki kullanıcılarına
PETRA The Flooring Co.
güvencesiyle ulaşan Milliken,
pandemi döneminin getirdiği
yeni çalışma kültürünü
desteklemek için bilgilendirici
karo halı tasarımlarından
oluşan, mevcut karo halı
düzenlemelerine kolaylıkla
entegre edilebilen Social
Factor koleksiyonunu
geliştirdi. İş yerinde güvenlik
ve sağlık önlemlerinin iyimser
bir ortamda benimsenmesini
amaçlayan Social Factor, canlı
ve dikkat çeken tasarımları

biraraya getiriyor.
Chase The Rainbow,
Set In Concrete,
Drawn Together,
Clerkenwell Life ve
Fixated With Stripes
olmak üzere farklı
tasarımlara sahip 5 alt
seri içeren koleksiyon,
kullanıcılara
ofis içi dolaşım,
sosyal mesafe ve
temizlik kuralları
gibi konularda
yönlendirme sağlıyor.
petratr.com

İnovatif
ürünleriyle
güvenilir sistemler
geliştirmeyi
hedefleyen Knauf,
fiber alçı ve
elyaf teknolojili
Knauf Brio® ile
çimento esaslı
AQUAPANEL®
ince kuru zemin
plakalarını
sunuyor. Ağır
yüklere dayanaklı
olmalarının
yanısıra yüksek ısı ve
ses yalıtımı da sağlayan
plakalar özellikle yerden
ısıtma sistemleriyle birlikte
kullanıldığında enerji
tasarrufuna büyük katkı

yapıyor. Temiz, hızlı ve kolay
montaj imkanı veren plakalarla
hafif, deforme olmayan,
pürüzsüz ve sert kaplamalar
elde edilebiliyor.
knauf.com.tr

KP Brehmer:
“Büyük Resim”
Arter, yeni sezonda Alman
sanatçı KP Brehmer’in
kapsamlı bir retrospektifine
yer veriyor. Küratörlüğünü
Selen Ansen’in üstlendiği
“KP Brehmer: Büyük Resim”
başlıklı sergide, sanatçının
üretiminden baskı, resim, film

Sarkis: “UNTITLED”

ve arşiv materyallerini içeren
geniş bir seçki, farklı kavramlar
ve temalar etrafında izleyiciye
sunuluyor. 200’ün üzerinde
yapıtın ve arşiv malzemelerinin
yer aldığı sergi; 24 Ocak 2021
tarihine kadar görülebilir.
arter.org.tr

KP Brehmer, “Gri Skalası (Göz)”, 1966 (KP Brehmer Koleksiyonu ve
Vakfı, Berlin. Fotoğraf: Roman März).
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belirsiz atmosferi anlatıyor.
Bellekten dikkatle seçilen
parçaları bir zaman ve mekan
içine yerleştirirken tarihten
taşıdığı hikayeler üzerinden
gündeme bakma imkanı
sunuyor. Sergi, 25 Ekim’e
kadar ziyarete açık olacak.
dirimart.com

Sarkis, “no: 3”, Kırmızı Vitraylar serisi, 2020.

Acı Reçete #02
Borusan Contemporary, yeni
sezonu :mentalKLINIK sanatçı
ikilisi tarafından Covid-19
koşullarının değişime zorladığı
sanat dünyasına sunulan “Acı
Reçete #02” sergisi ile açıyor.
Sağlık tedbirleri kapsamında
ziyarete kapalı olacak Perili
Köşk’teki ana galeri mekanına
kurulan yerleştirmeden
oluşan sergi, hareketli
kamera sistemi aracılığı
ile koreografik bir video
aktarımına dönüştürülerek

Pelin Özgen Piker:
“Dünya”
Pelin Özgen Piker’in
“Dünya” başlıklı
karma fotoğraf
sergisi, 2 Eylül’de
izleyiciyle buluşuyor.
Kaleseramik
Pazarlama ve
Kurumsal İletişim
Müdürü Piker’in
sergideki çalışmaları;
mimari yapıları ve
doğa formlarını
kadrajına alıyor.
Sanat ve tasarımı
birleştiren bir
platform oluşturma
hedefiyle 2019
yılında kurulan Goba
Art&Design’da
gösterimde olacak
sergi, 19 Eylül 2020
tarihine kadar ziyaret
edilebilir.
gobaartdesign.com

Dirimart, Sarkis’in UNTITLED
isimli sergisine evsahipliği
yapıyor. Işık, cam, ahşap,
iplik gibi çeşitli malzemeleri;
fotoğraf, neon, video ve vitray
gibi tekniklerle biraraya
getirdiği sergisinde Sarkis,
birbirinden bağımsız gibi duran
toplumsal ve kültürel konuların
günümüzde oluşturduğu

Borusan Contemporary’nin
internet sitesi ve sosyal medya
hesaplarından 7/24 izleyici
ile buluşacak. Sergi aynı
zamanda İstiklal Caddesi’nde
bulunan Borusan Müzik Evi
binası vitrinine yerleştirilen
ekrandan da yayınlanacak.
Küratörlüğünü Dr. Necmi
Sönmez’in yaptığı sergi,
17 Eylül 2020-31 Ocak 2021
tarihleri arasında izlenebilir.
borusancontemporary.com

Fotoğraf: Pelin Özgen Piker.

:mentalKLINIK, “Puff Out”, 2018 (©:mentalKLINIK. Fotoğraf: Ivan Zupanc).

Feyezan / Overflow
Murat Germen’in Ferda
Art Platform’da izleyicilerle
buluşan “Feyezan/Overflow”
adlı sergisi, pandemi sürecinin
bireyler üzerindeki çelişkili
etkilerini inceliyor. Necmi
Sönmez’in küratörlüğünde,
Kerem Piker’in sergi
tasarımıyla hazırlanan
gösterim, hem farklı bir
görselliğin kapılarını aralıyor
hem de günümüzün politik
manzaraları karşısında
sanatçının sözünü sakınmadan
geliştirdiği refleksleri içeriyor.

Heykelleri” ve “Beraberlik
Manzaraları” adlı serilere ve
bir video işine yer veriliyor.
Pandemi sürecinde “eski
ve yeni normal” arasında
sıkışmış olan günlük hayatın
ne kadar sürdürülebilir
olduğunu sorgulayan seriler,
kaçınılmaz sosyal sıkıntıları
görsel imgelerle gündeme
getirerek tartışmayı amaçlıyor.
Germen’in günümüz
insanının gerçeklik algısını
yorumladığı işleri biraraya
getiren “Feyezan/Overflow”,
10 Ekim 2020 tarihine kadar
görülebilir.
ferdaartplatform.com
Sergi tasarımı: Kerem Piker. Fotoğraf: Emre Dörter.

Germen’in, ilk defa üç farklı
medyumdan işlerini birarada
sunacağı sergide “Başka Tas
Başka Hamam”, “Düşünce

İmparatorluklar Arasında,
Sınırlar Ötesinde
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im2020: İç Mimarlık
Öğrencileri Proje Yarışması
TMMOB İçmimarlar
Odası’nın her yıl düzenlediği İç
Mimarlık Bölümü Öğrencileri
Proje Yarışması’nın
üçüncüsü olan im2020, bu
yıl Başkent Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü’nün evsahipliğinde
düzenleniyor. İç mimarlık
bölümü öğrencilerinin
projelerini her akademik yıl
sonunda biraraya getiren
yarışmayla; akademisyen ve
öğrenciler için bir iletişim
platformu yaratarak
öğrencilerin meslek kimliğini

güçlendirmek, öğrenim ve
meslek hayatları için anlamlı
bir hedef oluşturmak ve aynı
zamanda lisans eğitimi içinde
yer alan projelerin niteliğinin
yükselmesine katkıda
bulunmak amaçlanıyor.
İç mimarlık ve çevre tasarımı
bölümleri öğrencilerinin
katılımına açık ve üç aşamalı
olarak düzenlenen yarışmada
lisans eğitimi boyunca
gerçekleştirilen stüdyo
projeleri değerlendirilecek.
Yarışmaya son katılım tarihi:
16 Ekim 2020.
icmimarlarodasi.org.tr

SALT Beyoğlu’nda ziyarete
açılan “İmparatorluklar
Arasında, Sınırlar Ötesinde”
isimli sergi, Osmanlı’nın
modernleşme sürecine ve tarih
sahnesinden çekilmesine tanıklık
eden Köpe ailesinin anılarına
odaklanıyor.

arşivden ciltler dolusu anı ve
karikatürler, görüntü ve ses
kayıtlarının yanısıra yüzlerce
fotoğraftan bir seçkiyle
sergide, Osmanlı ve AvusturyaMacaristan diplomatik
ilişkilerinin gündelik hayata
nasıl yansıdığına bakılıyor.

2. Meşrutiyet, 1. Dünya Savaşı
ve mütareke döneminden görsel
bir anlatı sunan sergide, aile
üyelerinin Braşov, İstanbul,
Selanik, Edirne ve Konya gibi
şehirlerde şekillenen hayatları
kişisel belgeler aracılığıyla
siyasal, toplumsal ve diplomatik
tarihin dönüm noktalarına
ışık tutuyor. Köpe ailesinin
geriye bıraktığı kapsamlı

Nefin Dinç (James Madison
University), Erol Ülker (Işık
Üniversitesi) ve Lorans Tanatar
Baruh (SALT) tarafından
hazırlanan ve İstanbul’daki
Macar Kültür Merkezi
tarafından desteklenen sergi,
27 Aralık 2020 tarihine kadar
izlenebilir.
saltonline.org
Köpe ailesi, Selanik, 1903 (Antoine Köpe Arşivi.
Elizabeth Childress’in izniyle).
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“This Is America: Art USA Today”
Burası Amerika:
Günümüzde ABD Sanatı

1

ARREDAMENTO

1 Theaster Gates, “Siyah Gücün Vatanı” (Where
Black Power Lives), Gary, IN, For Freedoms’ın
“50 Eyalet Girişimi” (50 State Initiative), 2018
(Fotoğraf: Madeleine Thomas).

Hollanda’da Kunsthal KAdE’de açılan “This Is America: Art USA
Today” başlıklı sergi, siyasal ve sosyal açıdan bölünmüş haldeki
ABD’de, 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan başkanlık
seçimleri öncesinde sanatçıların görüşlerini araştırıyor. Kimlik,
şehir kültürü, iklim değişikliği ve “Trump” gibi güncel başlıkların
ele alındığı sergide ABD’den yaklaşık 40 sanatçının resim,
fotoğraf, duvar resmi, belgeleme ve enstalasyon çalışmaları yer
alıyor.
Dread Scott, Catherine Opie, Celeste Dupuy-Spencer, Travis
Somerville, Kota Ezawa ve Avram Finkelstein gibi sanatçıların
katkıda bulunduğu sergide işler; kölelik, milliyetçilik, demokrasi,
ırkçılık, dini fanatiklik, Teksas-Meksika sınırına örülen duvar,
kadın ve LGBTQ hakları üzerine günümüzde ABD’de yaşanmakta
olan sorunları konu alıyor. Serginin ayrı bir bölümünde,
sanatçılar Hank Willis Thomas ve Eric Gottesman tarafından
başlatılan “For Freedoms” projesi için 2018 ara seçimlerinde
200’e yakın sanatçının tasarladığı ve 50 eyalette kurulan ilan
panoları ziyaretçilere sunuluyor.
ABD’li fotoğrafçı Andres Serrano’nun 2019’da New York’taki
bir sergi için Trump portresi yapmak üzere topladığı nesnelerden
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bir seçki de bu sergi kapsamında yer buluyor. Trump’ın adını,
yüzünü veya imzasını taşıyan fotoğraflar, şapkalar, kupa ve
dergilerin yanısıra kumarhane, üniversite gibi ona ait kurum ve
işletmelerle bağlantılı objeler üzerinden “Trump markası”nın
nasıl yaratıldığı inceleniyor.
Sergi öncesinde ABD’de bir seyahate çıkarak sanatçılar, küratörler
ve galeri sahiplerinin görüşlerini alan ve bu seyahati sergiye eşlik
eden bir kitapta belgeleyen Robbert Roos’un küratörlüğünü
üstlendiği “This Is America: Art USA Today”, 3 Ocak 2021
tarihine kadar görülebilir. ■

2 Hank Willis Thomas, “Düşmanlıklar Askıda”
(A Suspension of Hostilities), 2019, 1969 Dodge
Charger (Sanatçının ve Kayne Griffin Corcoran’ın
izniyle, Los Angeles).
3 Avram Finkelstein / Queer Crisis Flash Collective,
“Güvenli Yer Yok” (No Safe Space), 2014 (Avram
Finkelstein’ın izniyle).
4 Avram Finkelstein / Queer Crisis Flash Collective,
“Kuir Krizi” (Queer Crisis), 2014 (Avram Finkelstein’ın
izniyle).
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7
5 Andres Serrano, “Oyun:
Trump’la İlgili Her Şey” (The
Game: All Things Trump),
2019 (Görseller: a/political ve
ArtX’in izniyle. Fotoğraf: John
Mireles).
6 LxsDos, “Kardeş Şehirler”
(Cuidades Hermanas), El
Paso’da duvar resmi.
7 Catherine Opie, “Politik
Kolaj” (Political Collage),
Untitled #1’dan bir kare,
2019 (©Catherine Opie,
Regen Projects’in izniyle, Los
Angeles).
8 Celeste Dupuy-Spencer,
“Beyaz Saray’da (tamamen
şeytani dinamizm)” [In The
White House (perfectly
demonic dynamism)], 2018
(Nino Mier’in izniyle).
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“Screens and Sieves”:
Ekranlar ve Kafesler

1
2

ARREDAMENTO

1 Veronika Kellndorfer, “Havalandırma Şaftları” (Ventilation
Shafts), 2017 (Fotoğraf: James Prinz. Mies van der Rohe Haus’un
izniyle).
2 Veronika Kellndorfer, “Kaydırılmış Köşe” (Shifted Corner),
2018 (Fotoğraf: Veronika Kellndorfer. Mies van der Rohe Haus’un
izniyle).

Sanatçı Veronika Kellndorfer, “Screens and Sieves” başlıklı sergisi
ile Mies van der Rohe’nin Berlin’de 1932 yılında tasarladığı
ve bugün Mies van der Rohe Haus adıyla sanat galerisi olarak
kullanılan Lemke Evi (Landhaus Lemke) ve 1968 yılında
tamamlanan, mimarın Almanya’daki son işi olan Yeni Ulusal
Galeri (Neue Nationalgalerie) yapısı arasında bir köprü kuruyor.
Kellndorfer, Yeni Ulusal Galeri’nin restore edilmek
üzere 2015 yılında kapatılmasını takiben müze yöneticisi
Joachim Jäger’den aldığı davetle yapıyı bir daha asla
gözlemlenemeyecek bir ara durumda, bir nevi arkeolojik bir
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3 Veronika
Kellndorfer,
“Renovasyondan
Kısa Bir Süre Önce”
(Shortly Before
Renovation), 2017
(Fotoğraf: James
Prinz. Mies van
der Rohe Haus’un
izniyle).
4 Veronika
Kellndorfer,
“Havalandırma
Şaftları”
(Ventilation Shafts),
2017 (Fotoğraf:
Ulrich Schwarz).

aralıktan fotoğraflıyor. Sanatçı Yeni Ulusal Galeri’nin tarihi
boyutuyla mekansal bir araç olarak ele aldığı fotoğraflarını
Mies van der Rohe Haus’a taşıyor. Fotoğrafların serigrafi
yöntemiyle yapının cam yüzeylerine basıldığı sergi, iki yapı
arasında kurduğu diyalog ile bir zaman-mekan yolculuğu
deneyimi sunarken yansıtıcı, geçirgen cam paneller ve kumaş
gerili geniş alüminyum çerçeveler aracılığıyla çokkatmanlı
üretim sürecini de görünür kılmayı amaçlıyor.

Müzenin dört sergi ve iki konferanstan oluşan “SPACE-TIMEODYSSEY” teması kapsamındaki sergi, Mies van der Rohe
Haus’ta 20 Aralık 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilir. ■
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“Electronic”
Kraftwerk’ten
The Chemical Brothers’a

1

ARREDAMENTO

2

1 Chemical
Brothers konseri,
the O2 arena,
30 Kasım 2019
(Fotoğraf: Luke
Dyson. The Design
Museum’un izniyle,
Londra).
2 Peter Keene,
“Dafne’nin
Peşinde” (In
Search of
Daphne: The
Oramics Machine
Revisited), 20152018 (The Design
Museum’un izniyle,
Londra).

Elektronik müziği kökenlerinden geleceğine uzanarak inceleyen
“Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers” isimli
sergi, Londra’da Design Museum’da ziyaretçilerle buluştu. Daha
önce Musée de la musique - Philharmonie de Paris’de gösterimde
olan serginin Londra ayağında Birleşik Krallık’ta elektronik
müzik ve “rave” kültürüne ışık tutuluyor. Kraftwerk, The
Chemical Brothers, Jeff Mills ve Aphex Twin gibi profesyonellerin
çalışmaları üzerinden tasarım, teknoloji ve inovasyonun elektronik
müziğe nasıl yön verdiğini inceleyen sergide, görsel ve işitsel
enstalasyonlarla izleyiciye farklı deneyim rotaları sunuluyor.
Elektronik müzik ile çağdaş tasarım, moda ve sanat arasındaki
bağlantıları araştıran sergi, 400’den fazla nesneyi biraraya getiren
dört bölümden oluşuyor. Elektronik müzikte devrim yaratan
enstrümanları ve onlara öncülük eden Donald Buchla, Tadao
Kikumoto ve Daphne Oram gibi mucit isimleri konu alan “Erkek
ve Kadın Makine” (Man and Woman Machine) başlıklı ilk
bölümde Jean-Michel Jarre’ın “muhayyel” müzik stüdyosu ve 1024
architecture imzalı ışık enstalasyonu da görülebilecek. Dünyanın
farklı noktalarından eğlence mekanlarını izleyicilerle buluşturan
“Dans Pisti” (Dancefloor) başlıklı bölümde Tomato and
Underworld’ün plak kılıfı tasarımları, Walter Van Beirendonck’un
fetiş modası üretimleri ve ünlü Haçienda kulübünden nesneler yer
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3-4 Kraftwerk, “The Man Machine” canlı performans
(Fotoğraf: Peter Boettcher. The Design Museum’un
izniyle, Londra).
5 Jean Michel Jarr’ın sanal stüdyosu (Fotoğraf: Gil
Lefauconnier. The Design Museum’un izniyle, Londra).

alıyor. “Mix ve Remix” başlığını taşıyan üçüncü bölümde albüm
kapakları ve posterler üzerinden grafik tasarımın müzikle ilişkisi ele
alınırken “Ütopik Düşler ve İdealler” (Utopian Dreams and Ideals)
adlı son bölümde ise gece kulübü cemiyetlerinin “rave” kültürüne
karşı yasalara gösterdiği tepkiler ve bu direnişin azınlık grupları
nasıl güçlendirdiği araştırılıyor.
Jean-Yves Leloup, Gemma Curtin ve Maria McLintock’un
küratörlüğünde; 1024 architecture, All Things Studio ve Agnès
Dahan Studio’nun sergi tasarımlarıyla hazırlanan “Electronic:
From Kraftwerk to The Chemical Brothers”, 14 Şubat 2021’e
kadar ziyaret edilebilir. ■
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6 DJ ve müzisyen Ellen Allien, Festival N.A.M.E.,
Roubaix, 2017 (Fotoğraf: Jacob Khrist. The Design
Museum’un izniyle, Londra).
7 Christian Clozier, “Gmebaphone 2”, Fransa, 1975
(Musée de la musique Anglès. The Design Museum’un
izniyle, Londra).
8 Jeff Mills “Doğaüstü kostüm” (Supernatural
costume), 2017 (Fotoğraf: Gil Lefauconnier. The
Design Museum’un izniyle, Londra).
9 1024 architecture, “CORE” (Fotoğraf: Gil
Lefauconnier. The Design Museum’un izniyle,
Londra).
10 Yuri Suzuki’nin, tekno DJ’i, prodüktör ve besteci
Jeff Mills için tasarladığı “The Visitor” (Fotoğraf:
Gil Lefauconnier. The Design Museum’un izniyle,
Londra).

GÜNDEM / MİMARLIK

36

Kopenhag Mimarlık Festivali
“The Welfare City in Transition”
Refah Kentinin Dönüşümü

1

Danimarka’nın Kopenhag, Aarhus ve Odense şehirlerinde,
23 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında “The Welfare City in
Transition” temasıyla gerçekleşmesi planlanan Kopenhag Mimarlık
Festivali, Covid-19 pandemisi nedeniyle 1-11 Ekim 2020 tarihlerine
ertelendi.

2

ARREDAMENTO

1 Festival afiş görseli (Copenhagen Architecture
Festival’ın izniyle).
2 Görsel sanatçı Albert Grøndahl’ın Johan
Borups Højskole öğrencileriyle uzun soluklu
işbirliği ve saha araştırmasına dayanan sergi
projesi: Brøndby Strand için Ütopik Vizyonlar
(Copenhagen Architecture Festival’ın izniyle).

2. Dünya Savaşı’ndan sonra küllerinden doğan refah kentlerinin
atlattığı zorlukların bugün karşılaşılan finans, göç, demokrasi,
konut krizleri ile benzerliğine dikkat çeken ve daha kapsayıcı refah
kentlerinden daha ayrıcalıklı “bolluk kentlerine” geçiş sürecini ele
alan tema, pandeminin ardından gölgede kalsa da, festivalin yola
çıktığı sorular güncelliğini koruyor: Bugünün kentsel problemleriyle
başa çıkmak için geçmiş deneyimlerimizden neler öğrenebiliriz?
Çağdaş kentsel gelişme ne ölçüde düzenlenebilir? Sosyal mühendislik
ve “tabula rasa” plancılığı farklı biçimleriyle yeniden mi ortaya
çıkıyor? Ekonomi, siyaset, mülkiyet, demografi gibi kavramlar
kentsel gelişmeyi nasıl etkiliyor? Evler yatırım nesnesi olduğu zaman
planlama, tasarım ve inşa kimin için yapılıyor?
Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte farklı formatlardaki etkinliklerle
bu sorulara yanıt arayan festivalde, programın bir bölümü Covid-19
ile ilgili güncel içeriklerle birlikte Nisan-Haziran ayları arasında
çevrimiçi ortama taşındı. 1-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek
olan programda ise Portekizli yönetmen Pedro Costa’nın
retrospektifi, Şilili yönetmen Patricio Guzmán’ın son üçlemesi, Bjarke
Ingels’in “Making of a Mountain” filminin prömiyeri gibi sinema
disipliniyle ilişkilenen birçok etkinliğin yanısıra kentlerde savaş
sonrası mimariye yönelik rehberli turlar ve seminerler yer alıyor. ■

GÜNDEM / MİMARLIK

38

3
4

6

ARREDAMENTO

8

5

7

3 Lords of Water belgeselinden bir kare, yön.:
Jérôme Fritel, Fransa, 2019 (Copenhagen
Architecture Festival’ın izniyle).
4 Mimar Marie-Louise Høstbo rehberliğinde
düzenlenecek gezilerin bir durağı:
“Champagnehuset” (1935-1936), Grønningen,
Kopenhag (Copenhagen Architecture Festival’ın
izniyle).
5 İsveçli mimar Petra Gipp ile “Master Class”
atölyesi (Copenhagen Architecture Festival’ın
izniyle).
6 Americaville belgeselinden bir kare, yön.: Adam
James Smith, 2020 (Copenhagen Architecture
Festival’ın izniyle).
7 Natura Urbana: The Brachen of Berlin, filmden
bir kare, yön.: Matthew Gandy, 2017 (Copenhagen
Architecture Festival’ın izniyle).
8 SLA, “The International Criminal Court”, Lahey,
Hollanda, 2011 (Copenhagen Architecture Festival’ın
izniyle).
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“Home Stories:
100 Years, 20 Visionary Interiors”
Ev Hikayeleri:
100 Yıl, 20 Vizyoner İç Mekan

1

2

ARREDAMENTO

3

4

1 Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, São Paulo, 1952 (©Instituto Bardi.
Fotoğraf: Francisco Albuquerque; İllüstrasyon: Daniel Streat,
Visual Fields, ©Vitra Design Museum).
2 Alison ve Peter Smithson, “Geleceğin Evi” (House of the
Future), 1956 (©Daily Mail).
3-4 Brandlhuber+ Emde, Burlon, “Antivilla”, Krampnitz,
Almanya, 2010-15 (Brandlhuber+ Emde, Burlon’un izniyle.
Fotoğraf: Erica Overmeer / VG Bild-Kunst, Bonn 2020).
5 Kishō Kurokawa, “Nakagin Kapsül Kulesi” (Nakagin Capsule
Tower), Tokyo, Japonya, 1970-72 (Fotoğraf: ©Tomio Ohashi).
6 Noritaka Minami, “A504 I” (Nakagin Kapsül Kulesi, Tokyo,
Japonya), 2012 (©Noritaka Minami).
7 Finn Juhl Evi, Ordrup, Danimarka, 1941 (Fotoğraf: Henrik
Sorensen Photography, 2013).
8 Karl Lagerfeld’in Monte Carlo’daki apartman dairesi, Monako,
yak. 1983; tasarım: Memphis (©Jacques Schumacher).

Vitra Design Museum’da Şubat ayında açılan “Home Stories:
100 Years, 20 Visionary Interiors” isimli sergi, çağdaş iç mekan
tasarımının öyküsünü gündeme taşımayı amaçlıyor. Önemli
toplumsal, siyasal, kentsel ve teknolojik gelişmeler ışığında
Batı’da iç mekan tasarımı ve kullanımının yüzyıllık evrimini ele
alan sergi, Adolf Loos, Finn Juhl, Lina Bo Bardi ve Assemble
gibi mimarlar ile Andy Warhol ve Cecil Beaton gibi sanatçıların
yanısıra iç mimar Elsie de Wolfe’un tasarladığı 20 ikonik iç
mekan etrafında şekilleniyor.
Günümüzde ev için iç mekan tasarımı; mobilya, tekstil,
dekorasyon ve aksesuarlardan oluşan dev bir ekonomik alana
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işaret ediyor. Ev mekanına dair, geçmiş ve günümüze ait eğilimler
dergi, televizyon programı, blog ve sosyal medya kanalları gibi
geniş medya kollarını besliyor. Diğer yandan konut sorunsalı
sık sık gündeme gelirken evlerin iç mekanları üzerine üretilen
söylemin yetersiz kaldığı görülüyor.

Jochen Eisenbrand ve Anna-Mea Hoffmann’ın küratörlüğünü,
Space Caviar’ın sergi tasarımını üstlendiği “Home Stories”e
aynı isimli bir yayın eşlik ediyor. Sparkassen-Finanzgruppe’nin
ana partnerliğinde organize edilen serginin sponsorları arasında
ise IKEA, JUNG, ARKET, Amorim, Samsung, kvadrat ve Les
Couleurs Suisse bulunuyor.
11 Mayıs’ta yeniden ziyarete açılan Vitra Design Museum’da
gösterimi 28 Şubat 2021’e kadar uzatılan sergi, çevrimiçi sunulan
video turlar, kısa filmler, sergi kataloğu ve müzenin sosyal medya
paylaşımları üzerinden de deneyimlenebiliyor. ■

ARREDAMENTO

“Mekan, Ekonomi ve Atmosfer: 2000-Bugün” (Space, Economy
and Atmosphere: 2000-Today), “İç Mekanı Yeniden Düşünmek:
1960-1980” (Rethinking the Interior: 1960-1980), “Doğa ve
Teknoloji: 1940-1960” (Nature and Technology: 1940-1960)
ve “Modern İç Mekanın Doğuşu: 1920-1940” (The Birth of the
Modern Interior: 1920-1940) olmak üzere dört bölümden oluşan
sergi, iç mekan tasarımının biçimlenişi ve zenginleşmesinde her
zaman mimarlık, ürün tasarımı, güzel sanatlar ve sahne tasarımı
gibi farklı disiplinlerin de rol oynadığına dikkat çekiyor. Kamusal
mekanın verimli kullanılmasından iş ve özel hayat arasındaki
sınırların bulanıklaşmasına uzanan, ev yaşamına dair güncel
sorunları da kapsayan sergide 1920’lerde serbest planın ortaya
çıkışı, 1950’lerde ev aletlerinin yükselişi, 1960’larda enformel
konutlara geçiş ve 1970’lerin loft yaşantısı; model, çizim, mobilya
ve film vb. materyalle inceleniyor.

8
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14

9 Claude Parent, “Parent Evi” (Maison Parent), Neuilly-sur-Seine,
Fransa, 1973-74 (©bpk / CNAC-MNAM, Fonds Parent / Bibliothèque
Kandinsky / Gilles Ehrmann / VG Bild-Kunst, Bonn 2020).
10 Jacques Tati, Mon Oncle filminden kare, 1958 (©Les Films de
Mon Oncle - Specta Films CEPEC).
11 Marie Jacotey, “Granby N48” (Assemble’ın Granby Four Streets
konut projesinin çizimi, Liverpool, Birleşik Krallık, 2013-bugün),
2016 (Sanatçının ve Hannah Barry Gallery’nin izniyle, Londra).
12 IKEA, Katalog kapağı, 1974 (©Inter IKEA Systems B.V.).
13 Verner Panton, “Visiona 2” sergisinde “Hayal Peyzajı” (Phantasy
Landscape), Köln, Almanya, 1970 (©Verner Panton Design AG,
Basel).
14 Nat Finkelstein, Andy Warhol ile “Factory Panorama”, New York,
ABD, 1964-67 (©Nat Finkelstein Nachlass, 1965).
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Calatrava ve Beton
Kabukları Üzerine
Calatrava çağdaş betonarme strüktürün şiirini yazanların başında geliyor.
1900’lerden 1950’lere uzanan aralıkta aynı alanda çalışan Freyssinet,
Maillart, Nervi, Torroja gibi öncülerin izinden ilerliyor. Mühendislik
pratiklerinde form zarafeti ve formda temellenen taşıyıcılık arayışının bir
yüzyılı aşkın tarihinin son evresini temsil ediyor. Cecil Balmond, Toyo Ito
gibi zamandaş ustalarla aynı zemini paylaşıyor.

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI’NIN KATKILARIYLA

1

Ahmet Topbaş ■
“Bazı belli başlı yapısal mühendislik
işleri aynı zamanda yapısal sanat işleridir.
Mühendislik çalışmalarının yapısal sanat
olarak sınıflandırılabilmeleri için Princeton
Üniversitesi’nden Prof. David P. Billington
bu çalışmaların verimlilik, ekonomiklik ve
zerafet olarak tariflenen üç ana konuda da
mükemmellik seviyesine ulaşmış olmaları
gerektiğini söyler. Yapısal sanatın anahtar
anlayışı: Yapı mühendisinin tasarım
yaparken yaratıcı ve oyuncu şekilde zarif
bir taşıyıcı yapı yaratması ve bunu da
mühendislik kısıtlamalarını tatmin ederek
gerçekleştirmesidir”1.
“Hiçbir şey yapının formundan doğan
mukavemet (dayanım, direnç) kadar zarif
olamaz.”2 Eladio Dieste

Mühendislik ve mimarlık tarihi boyunca
sayılı olarak gerçekleşmiş bazı işler vardır.
Mühendisliğin bütünleştiği, önplanda
olduğu, kaslarını gösterdiği bazı mimari
yapılar bunlar. Mühendisliğin proje
doğası gereği maestro konumunda olduğu
köprü ve altyapı projelerinden çok
mimari alandaki işlerden bahsediyorum.
Bu tasarımlarda mimar ve mühendisin
özel bir ilişkisi ve birbirini tamamlayan,
beraber yaratmaktan keyif duyan, beraber
özgün olmaya çalışan bir birlikteliği
hep not edilmiş. Veya bu tasarımlar tek
kişide iki mesleğe birden duyulan ilgi
ile kaynak bulmuş. Bu beraber bütünsel
yaratıcılık farklı şekillerde ortaya çıkmış.
Piano Rogers ortaklığı ve mühendis Peter
Rice ile Shigeru Ban ve Hermann Blumer
örnek olarak gösterilebilir. Mimarlık
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1 Palau de les Arts Reina Sofia (Valencia Opera
Binası), 2007 (Fotoğraf: David Iliff / CC BY-SA 3.0).
2 Valencia Opera Binası’nın kanopisi inşa halinde:
Çelik sandık merkez kiriş ve kanat kesiti sonraki
segmentin montajını bekliyor (Fotoğraf: FELIX
Alain / hemis.fr).
3 Adan Martin Auditorio De Tenerife (Tenerife
Oditoryumu) kanopisi kabuğunun özel kayıcı kalıp
sisteminin montajı (Görselleştirme: Kadir Yardımcı;
©ATTEC).

ve mühendislik özelliklerini tek potada
eritmiş isimlere Antoni Gaudi, Felix
Candela, Pier Luigi Nervi, Eladio Dieste
gibi mühendis-mimarlar ile birçok mimarla
başarılı şekilde sanat çalışabilen Mutsurō
Sasaki, Jorg Schlaich, Ove Arup ve Paul
Fast + Gerald Epp ikilisi örnek verilebilir.
Norman Foster gibi çocukken makine
mühendisi olma hayalleri ile büyüyen ve
profesyonel mimarlık ofisinin ilk yıllarında
mühendis Anthony Hunt gibi bir ustadan
temel pratik öğrenen ve bu yıllarda
Hunt’ın ofisinde kiraladığı masadan
çalışan, tecrübelenen birisi de olabilir bu.
İspanyol mimar ve mühendis Santiago
Calatrava ise bizlere 20. yüzyıl
mühendislik ustalarının işlerini hatırlatır,
onlara selam durur ve kendi ilhamları ve
mimari görüşüyle daha heykelsi yapılar
üretir. Böylelikle “yapısal verimsizlik”
ve “formun mimari fonksiyona
olumsuz etkisi” tartışmalarına neden
olmakla beraber malzemenin sınırlarını,
formların maceralarını nereye kadar
zorlayabileceğimiz konusunda bize cesur
bir örnek olur.
Bu yaklaşımı iki yapı üzerinden incelemek
mümkün: Biri Auditorio de Tenerife
(Tenerife Oditoryumu); diğeri ise daha
yakın tarihli yapısı olan Palau de les Arts
Reina Sofia (Valencia Opera Binası).

Opera binası Palau de les Arts Reina Sofia
ise inşası Valencia kentinde 1998-2009
yılları arasında gerçekleşen kültür kompleksi
Ciudad de las Artes y las Ciencias’ın4 (Sanat
ve Bilim Şehri) bir parçası. Tarihi kent
merkezi yakınında 35 hektarlık alan üzerinde
konumlanan dev kompleks, yapımı ardından
kentin başlıca turistik merkezlerinden birine
dönüşür.
Bu iki yapıya dışarıdan baktığımızda
benzer iddiadaki iki beton kabukla

2
3
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Calatrava’nın İspanya’ya bağlı Kanarya
Adaları’nda, Tenerife’de tasarladığı yapımı
2003 yılında tamamlanan oditoryum
binası ve sanat merkezi Auditorio de
Tenerife3, kentin sembolü haline gelir.
Kanarya Adaları başkanı Adán Martín’in
ölümü ardından adı Adán Martín Tenerife
Oditoryumu (Adan Martin Auditorio de
Tenerife) olarak değiştirilir.
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6

4-5 Valencia Opera Binası kanopisi ve manolya
yaprağı. Yaprağın tam ortasındaki ana damar ve
ondan çıkan yan radyal ince damarlar gibi bir
çelik konstrüksiyon tasarlanmış (Fotoğraf: Diego
Delso / CC BY-SA 3.0).
6 Tenerife Oditoryumu bitmiş hali ve kalıp
izlerinin de okunabildiği kanopi yapısı
(Fotoğraflar: Tim Ove / CC BY 2.0).
7 Tenerife Oditoryumu, 2012 (Fotoğraf: Diego
Delso / CC BY-SA 3.0).
8 Valencia Opera Binası, 2012 (Fotoğraf:
Tamorlan / CC BY-SA 3.0).
9-10 Tenerife Oditoryumu (Görselleştirme: Kadir
Yardımcı; ©ATTEC).
11 Tenerife Oditoryumu’nun inşasında, özel
tasarlanmış Peri kalıp sistemlerinin kanopi
kabuk başlangıç düzlemini oluşturduğu yer
(Görselleştirme: Kadir Yardımcı; ©ATTEC).
12 Valencia Opera Binası kanopisinin
mesnetlenme koşullarının eskizi (Görselleştirme:
Kadir Yardımcı; ©ATTEC).

karşılaşırız. Tenerife Oditoryumu
çatı kabuğu ilhamı hakkında çok şey
bilinmiyor. Akdeniz’in dalgalarını
hatırlattığını söyleyenler de var başka
ilhamlara referans verenler de. Şurası
bir gerçek Valencia Opera Binası ile
Tenerife Oditoryumu’nun çatısı arasında
kesinlikle formal ve yapısal bir bağlantı
var. İlginç olan Tenerife’nin betondan,
Valencia’nın çelikten yapılmış olması.
Kabuk çatı kanopilerinin ikisinde de aynı
mantık var. Tam ortalarında saklı bir
kolona basıyorlar ve bu noktadan sonra
konsol çalışıyorlar. Yenidünya meyvesi
ağacı veya manolya yaprağına benzeyen
şekilde kabuğun/yaprağın merkezinde
bir ana çekme elemanı var. Bu eleman
artgerme sistemiyle kabuğun merkezinden
çektirilerek temele ankrajlanıyor.
Valencia’da bunu çelik bir omurga ile
yapmışken, Tenerife’de bunu betonla
çözmüş.
Tenerife, Valencia’nın öncüsü. Ve 100 m
uzunluğuyla tamamıyla betonarmeden

yapılmış olduğundan çok daha dürüst
bir yapı ve daha iyi çalışıyor, daha
sade duruyor. Beton malzemeyle neler
yapılabileceğinin, ortalama 60 cm
kalınlıkta kalarak ne kadar ince
çalışılabileceğinin heyecan verici bir
kanıtı niteliğinde. Benim çelik malzemeye
sevgim ve ilgim bir yana; Valencia
Opera Binası’nın çelik iskeletli beton
çatı kanopisi, her ne kadar sacın adeta
gemi gövdesi yapar şekilde berkiltilmesi
ve iki eksende bükülmesiyle elde edilmiş
bir sanatsal kabuk taşıyıcı oluşturuyorsa
da Tenerife beton kabuğunun yerini
tutmuyor. Doğasından ağır beton gibi bir
malzemeyi aynı konsol mesafede ve aynı
incelikte yapmak çok daha cesurca. Bu
suni taşı adeta uçuruyor Calatrava. Veya
bir dalga misali engellerden aşırtıyor.
Betonun bu kadar narin olup bu kadar
da büyük bir açıklığı konsol şekilde
geçilmesiyle oluşturulan Tenerife
Oditoryum kanopisi bizlere yapısal
betonun ince, yenilikçi ve cesurca

kullanıldığında bir yapısal sanat
olabileceğinin kanıtı oluyor. Calatrava;
Nervi, Candela ve Torroja gibi 20. yüzyıl
ustalarının felsefesini tam uygulamasa
da bu sanatta bize betonla gelinebilecek
ufukları çok güzel gösteriyor.
■ Ahmet Topbaş, Y.İnşaat Mühendisi;
ATTEC, Kurucu/Yönetici.
Notlar:
1 Structural Art, Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/
wiki/Structural_art].
2 Uruguaylı mühendis Eladio Dieste’nin formdan doğan
mukavemet düşüncesi için bkz.: Eladio Dieste, The
Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture,
Thomas Telford Ltd., 2000.
3 Adan Martin Auditorio De Tenerife, 2003 için bkz.:
[https://www.calatrava.com/projects/adan-martinauditorio-de-tenerife-santa-cruz-de-tenerife.html].
4 Kültür kompleksi Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Sanat ve Bilim Şehri) ve Valencia Oditoryumu projeleri
hakkında detaylı bilgi için bkz.: [https://www.calatrava.
com/projects/ciudad-de-las-artes-y-de-las-cienciasvalencia.html].
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Felaket Sonrası
Pedagojik Onarım Denemesi:
Batı Şeria’da
Musa Bey’in “Vahası”*
Filistinli siyaset adamı Musa Alami (1897-1984) ya da Filistinlilerin deyişi ile Musa
Bey, 1945 yılında Arap Kalkınma Topluluğu’nu kurarak öksüz çocukları eğitmek ve
kalacak yer sağlamak için 1949’da Eriha yakınlarında bir çiftlik ve tarım okulunu
inşa etti. 1967 yılına kadar aktif olan bu ütopik proje, hem Filistinlilerin hem de
Siyonist İsraillilerin saldırılarına uğradı. Bugün ütopizmini yitirmiş olsa da, etkin
bir şekilde süt ürünleri üreten ve Alami Farm olarak işleyen çiftlik, 1950-1960
döneminin Filistin modernizmini yansıtan yapıları terkedilmiş bir modern kültürel
miras olarak hala Eriha’da ayakta.
aslında maddi olmayan bir yıkıma uğramış
olabileceği şüphesini duymaksızın sorarsa
ikiyüzlülük etmiş olur (hypocritical); yani
bu yaklaşım eleştirellikten yoksundur
(hypo-critical).1 Jalal Toufic

1
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1 Musa Alami Çiftliği (1949-1967),
Barakalardan görünüm, Batı Şeria,
Filistin, 2019 (Fotoğraf: Pelin Tan).
2 Alami Çiftliği, havadan görünüm,
2016-2018 (Kaynak: State of Palestine
Ministry of Local Government).
3 Alami Çiftliği, Vaziyet planı, 1949
Tarih (Kaynak: Arab Development
Society Archive).

Pelin Tan ■ Emsalsiz bir felaketin
neticesinde ikincil zarara uğrayanlar
çoğunlukla, böylesi bir felaket karşısında
duyarsız kalanların kurtulduğunu
varsaydığı şeylerdir. Geleneğin, felaketi
hasarsız atlattığı kanısındaki bir film
yapımcısı, düşünür, yazar, video yapımcısı
veya müzisyen, bu katliamdan “sağ
çıkabilmiş” şeylerin bir kısmını olsun
hayata döndürmesi gerektiğini aklından
bile geçirmez. Her kim “Neden ben
hayatta kaldım ve neden bunca şey
yıkılırken bu bina yıkılmadı?” sorusunu;
büyük bir felaket karşısında cismen
kurtulmayı başarmış görünen sözkonusu
binanın ya da bir kitabın, bir sanat eserinin

Filistinli siyaset adamı Musa Alami
(1897-1984) ya da Filistinlilerin deyişi ile
Musa Bey, 1945 yılında Arap Kalkınma
Topluluğu’nu2 (Arab Development
Society) kurarak, 1948’deki büyük
felaketten (Nakba Günü) sonra, öksüz
çocukları eğitmek ve kalacak yer
sağlamak için 1949 yılında Eriha (Jericho)
yakınlarında bir çiftlik ve ziraat okulunu
inşa etti. 1967 yılına kadar aktif olan
bu ütopik proje, Musa Bey’in bulduğu
fonlarla ayakta kaldı ve hem Filistinliler
hem de Siyonist İsrailliler tarafından
saldırıya uğradı. Erken modernist
konutlar, baraka ve toplanma alanları
ile düzenlenmiş 2.000 dönümlük bir
araziye tarlalar dahil inşa edilen çiftlik,
1951 ve 1967 yıllarında yeni modern
zirai tekniklerle üretim yaptı. Çiftliğin
en önemli ana fonksiyonu ise, Eriha
yakınında kurulan kamplardaki öksüz
Filistinli çocukların zanaat ve ziraat ile
uğraşarak eğitim almalarını sağlamak
olmuştur. İsrailliler tarafından 1948
yılında köylerinden, yerlerinden edilen
Filistinlilerin, Batı Şeria’daki kamplara
sürülmesi ve bir yandan da modern
Filistin milliyetçiliğinin siyasi anlamda
yapısallaşmaya başlaması, Musa Bey
gibi modernist bir siyasetçiyi, kırsal
kalkınma ve ekip/biçme pratiğini temel
alan ütopik bir pedagojik denemeye sevk
etmiştir. 350 çiftlik-okul kurma hayaliyle,
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kırsal kalkınma ile toprakla üretken bir
ulusalcı aidiyet geliştirerek Filistin halkını
güçlendirme niyetinde olan bu proje, 1967
yılına kadar mülteci Filistinli gençler ve
aileleri için ütopik bir onarma mekanını
geçici de olsa gerçekleştirmiştir.
Günümüzde hala etkin bir şekilde süt
ürünleri üreten ve Alami Farm olarak
işleyen bu çiftlik, 1950-1960 dönemi
eklektik Filistin modernizmini yansıtan
yapıları terkedilmiş şekilde bir modern
kültürel miras olarak hala Eriha’da ayakta.
Lüks konut siteleri ile hızla kentselleşerek
genişleyen Ramallah, bir sayfiye yeri
olarak bilinen ve görece küçük bir kent
olan Eriha’yı etkilemekte. Son yıllarda
özel yazlık temalı kapalı siteler ve yazlık
konutların giderek çoğaldığı bu bölge
daha da popülerleşmekte. Ürdün ve İsrail
arasındaki sınır tampon bölgesi ile Ürdün
Vadisi ve Ölü Deniz (Lut Gölü) arasında
konumlanan, binlerce yıllık tarihi ile belki
de insanlığın ilk yerleşimlerinden olan
Eriha, zengin doğası ve peyzajıyla gizli
bir vahayı andırır. Nablus ve çevresindeki
ziraat alanları ve üretimini saymazsak;
Eriha çevresi de yoğun tarımsal üretimi ile
tanınan bir bölge. Günümüz antroposen
dönemi eleştirilerini ve alternatif pedagoji
arayışlarını biraraya getiren agro-ekoloji
pratikleri bağlamında; zorla yerinden
edilerek mülksüzleştirmeye karşı
müşterekleşme siyaseti tabanında bir
hemzemin ütopyası olarak Musa Bey’in
50 sene önce çöl diyebileceğimiz bu
susuz arazilerde pedagojiyle zirai üretimi
birleştirdiği eğitim kurumu bir örnek teşkil
etmektedir.

2
3

Bastırılmış felaket ve eşikte bir
ütopya
Alami, 1944 yılında Arap Ligi’nin
de kurulmasını kapsayan İskenderiye
Protokolü’nün hazırlık konferansına
Filistin’i temsilen katılmak üzere gitti.
Fransız ve İngiliz sömürgeciliğinden
kurtulmak ve bölgede Arap milliyetçiliğini
güçlendirmek için biraraya gelen Arap
ulusları, başta Mısır başbakanı Mustafa
Nehhas Paşa olmak üzere; Filistin’in Alami
temsiliyetine gerek olmadığını, çünkü
konferanstaki tüm Arap ülkelerinin zaten
Filistin’i temsil ettiğini belirttiler4. Dışlanan
Alami, aslında İngilizlerin açık olmasa
da koordine ettikleri bu toplantının son
panelinde, Filistinli Arapları temsilen fakat
resmi statü sayılmadan dinlendi. Alami,
iki öneri sundu: Birincisi Batı’da bir Arap
medyası kurmak ve en önemli ikincisi
ise Filistin köylerini kalkındıracak bir
Arap Ligi fonu oluşturmaktı. Toplantıda
medya bütçe desteği yanında; kırsalda
yaşayan Filistinlilerin refahını sağlayacak

ve Filistin’deki köy koşullarını iyileştirecek
Arap Kalkınma Topluluğu’nun kurulması
için 5 milyon sterlin verilme kararı alındı.
Fakat Arap ülkelerinin hiçbiri bu sözünde
durmadı ve yardımda bulunmadı; 250 bin
sterlin vermek isteyen Irak ise son anda
yardımını geri çekti. Musa Bey, kendi
bütçesini uluslararası fonlarla desteklemeyi
denedi ve genellikle Amerika, İngiltere
ve diğer ülkelerden fon bularak çiftlik ve
okulu inşa etti5. Ford Vakfı ve Birleşmiş
Milletler’in “insani yardım” olarak -ve
özellikle 1960-1970’li yıllarda Doxiadis ve
Fuller6 gibi mimar/tasarımcıların toplum
mühendisliği danışmanlıkları altındayerleşim ve kent planlama projelerine
Musa Bey’in yararlandığı tarzda fonlar
aktarılmaya başlanmıştı. Mimarlık
kuramcısı Felicity Scott, mimarlığı
siyasi bir teknolojik (tekno-siyasi)
araç olarak niteler: “Mimarlık sağlığı,
toplumsallaşmayı ve ülke vatandaşlarının
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1948 yılının sonuna kadar İsrail, Filistin’in
21 bin km2’si ve tarihi alanlarının
%77’sini işgal etti. Batı Şeria’nın 5.650
km2, Gazze’nin ise 365 km2 alanı ile
birlikte toplam 6.015 km2’lik alan Filistin
yönetiminde kaldı. 600.000 Filistinli ise
evsiz kaldı. 1951’in sonuna doğru Gazze,
Batı Şeria, Ürdün, Lübnan’da yaşayan ve
Birleşmiş Milletler’e (UNRWA) kayıt olan
Filistinlilerin sayısı 879.667’ydi. Batı Şeria
Ürdün’ün, Gazze ise Mısır’ın yönetimine
geçti3. Musa Bey, Kudüs ve Celile’deki
çoğu mal ve mülklerini kaybetti, bir
süre Lübnan’da sürgünde yaşadı. Kudüs
belediye başkanı Faidi al-Alami’nin oğlu
olarak, Filistinli bir Arap elit ailede,
Kudüs’te dünyaya gelen Musa Bey siyaset
ve hukuk eğitimini İngiltere’de Cambridge
Üniversitesi’nde tamamladı ve 1920-1948
yılları arasındaki İngiliz sömürgesi altında
naif ulusalcı bir Filistin temsilcisi olarak
aktif rol oynadı.
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üretimini düzenler”. Scott, 1960 ve 1970’li
yılları tariflerken, uluslararası mimarlık
ortamında çevresel meselelere kaygının
ölçeğinin katlanarak genişlediğinden;
Ford Vakfı ve Birleşmiş Milletler
gibi küresel kapitalizm kurumlarının
tahakküm bölgelerindeki ilişkilerini
meşrulaştırdıklarından bahseder7.
Ürdün’ün Batı Şeria’yı, Mısır’ın ise
Gazze’yi tahakküm altına aldığı 19481967 yılları arasında bu bölgeler etkin
olarak yeniden mekansallaşmıştır. Filistinli
sosyolog Salim Tamari; 1948’deki Büyük
Felaket’ten sonra yerinden edilen ve
mülteci durumuna düşen Filistinlilerin
barınma ihtiyacını karşılamak için
Gazze ve Batı Şeria’da barınma ve konut
denemeleri yapıldığını belirtir. Örneğin,
mimar Hassan Fathy’nin Gazze’de 1957’de
gerçekleştirdiği geçici mülteci konutları bu
deneylerden biridir8. Tamiri, bu nedenle
Musa Bey’in çiftlik okulu gibi ütopik

denemelerin bu bölgelerde bir tesadüf
olmadığını belirtir9.
Toprağı, insan emeği ile ekip biçmek,
bir araziyi ehlileştirmek ve altyapısını
kurarak mimari yapılar ile fonksiyonel
hale getirerek doğayı kültürleştirmek,
köktenci bir modernist ulusalcılık ile
aslında örtüşen bir agro-ekolojik ikilemdir.
1948’den bu yana, günümüzde Batı
Şeria’da mülteci statüsünde kentleşmiş
kamplarda yaşayan ve UNHCR koruması
altında olan topluluklar için Birleşmiş
Milletler tarafından garanti altına alınmış
Geri Dönüş Hakkı (the Right to Return);
aynı zamanda (başka ülkelerde sürgünde
olsun olmasın) tüm Filistin topluluğunun
ayakta tutmaya çalıştığı ortak tahayyül
edilen birleşik Filistin kimliğini destekleyen
bir metafor. Toprağı işleyerek “yerleşme”,
toprak ve mülkiyet arasındaki özneleşmeyi
güçlendiriyor. Geçici olduğu varsayılan
bir biçimde günbegün yerleşik yaşama

4

geçmek ise Geri Dönüş’ü ufukta hayal
edilen ama hiçbir zaman erişilemeyecek ve
fakat ulusal kimliği kurucu bir dispositife
dönüştürüyor. Musa Bey’e yönlendirilen
önemli eleştiri, mülteci statüsüne geçmiş
gençler ve aileleri toprakla ilişkilendirerek,
yerleşik yaşama teşvik ederek, geri dönüş
hakkını unutturması ve dolayısıyla zorla
yerinden edilmeyi meşrulaştırmasıydı.
Ulus devletleşme süreçlerinde,
milliyetçi düşüncede temellendirilmiş
kırsal kalkınma, homojen bir toplum
kimlikleştirmesi ve eğitimin tekil bir
toplumsal mühendisliğe indirgenmesi
erken dönem modern kültür üretiminde
neredeyse evrensel şablonlardır.
Her ne kadar bu yazının konusu olmasa
da, bu bağlamda belki de Alami Çiftliği
ve okulu ile Türkiye’de döneminde
gerçekleştirilmiş Köy Enstitüleri,
Halk Evleri ve çiftlik uygulamaları
gibi milliyetçi ideolojiden beslenen
modernist projeler arasında bir paralellik
kurabiliriz. Bu karşılaştırma niyetinde,
aslında Musa Bey’in kendi inisiyatifi
ve hayalindeki okulu belki de farklı bir
tarihsel örnek teşkil ediyor. Fakat yine
de Alami Çiftliği’ndeki gençlerin toplu
spor, çalışma, öğrenme gibi gündelik
etkinliklerini ve ortak mimari inşa
faaliyetinde bulunmalarını göz önüne
alacak olursak birçok benzerlik bulabiliriz.
Bu benzerlikler arasında; milliyetçi ideoloji
ile modernist projelerin kimlikleştirilmesi,
yeni nesillerin bu doğrultuda homojen bir
şekilde yetiştirilmesi gibi uygulamaların
imar faaliyetleri ile birlikte yürütülmesi
sayılabilir10.
4-6 Çiftlik alanı içinde konferans binası, Batı
Şeria, Filistin, 2019 (Fotoğraf: Pelin Tan).
7 Çiftlikte iki farklı boyutta inşa edilmiş 45
adet konut bulunuyor, Batı Şeria, Filistin, 2019
(Fotoğraf: Pelin Tan).
8 Çiftlik kurulduğunda 10 bin muz ağacı
dikilmişti; bugünse arazide ancak birkaç tane
görmek mümkün, 2019 (Fotoğraf: Pelin Tan).
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Musa Alami Çiftliği’ni ziyaret eden
Lübnanlı gazeteci yazar Cecil A. Hourani,
1951’de yayınladığı makalesinde,
okulun deneyselliğine vurgu yapar11:
“Belki de, Ortadoğu’da bugünlerde en
ilginç ziraat, toplum ve eğitim deneyimi,
Ürdün vadisinin batı bölgesinde, Eriha
yakınlarında Arap Kalkınma Topluluğu
tarafından gerçekleştiriliyor”. Günümüzde
hala önemli bir ütopik deneysel model
olarak kabul edilebilecek bu projenin
başlangıcında Musa Bey, Batı Şeria’da
2000 dönümlük bir araziyi Ürdün
yönetiminden aldı ve buraya 18 mülteci
aileyi yerleştirdi. Bu arazi, günümüzde
Ölü Deniz’in (Lut Gölü) 7 km doğusunda,
Ürdün sınır kapısına yakın Allenby
köprüsü ile tarihi kent Eriha arasında
yer alıyor12. Bir yaşam alanı olarak
tasarlanmış bu çiftlik, Musa Bey’in inşa
ettiği konutlar, barakalar, yüzme havuzu,
balık yetiştirme havuzları, konferans
binası, okul, sağlık kliniği, depolama
binaları, su pompalama evi ve bir fırını
içermektedir. Genel olarak erken dönem
Filistin modernizmini yansıtan bu yapılar
içinde, iki farklı boyutta inşa edilmiş 45
adet konut bulunmaktadır. Konutların
geniş boyutta olanı; iki oturma odası,
mutfak, banyo, veranda dahil 82 m2’den
oluşuyor. Küçük boyutta olan konutun
ise sadece bir oturma odası eksiktir13.
Yazar Cecil Hourani, yapıların malzemesi,
Filistin’de brüt yerel taş ile birlikte sıkça
kullanılan güneş altında kurutulmuş
kil tuğlaların, sıcaklığa karşı izolasyon
sağladığını belirtiyor. Bunun yanında,
o dönemde daha pahalı olan çimento,
ahşap, beton ve su tesisat malzemeleri
de kullanılmış. Bir konut, 784 dolara

maledilmiş14. Hourani’nin “Deneysel köy”
olarak adlandırdığı bu proje; hem yapı
malzemesi hem de toprak ve ekme/biçme
arasında kurulan diyalog bağlamında,
belki geniş ölçekte kırsal kalkınmayı değil
ama genç öksüz Filistinlilerin aidiyet ve
toprakla onarıcı ve dolayısı ile yaratıcı
ilişkiyi geliştirmesini merkezine alıyor.
1953 yılında Ford Vakfı’ndan üç senelik
ilk yardım fonunu alan Musa Bey, bu
para ile yeni konut, derslik binaları inşa
ettirdi15. Günümüzde ayakta olan bu
yapılar, dönemin yerel metal işçiliğiyle
imal edilmiş pencere ve kapılara, ahşap
tavanlara ve yerel mimarlığın önemli bir
mekansal motifi olan yarı kapalı verandaya
ya da hava sirkülasyonunu sağlayan bir
koridorlu girişe sahip binalardır. Filistin
geleneksel mimarisinde gördüğümüz
avlulu evler (riwaq) ya da iç mekanda
farklı odalara açılan geniş bir ortak oda
tipindeki koridor (liwan/portico) ve
eyvan (iwan) gibi mekanlar terkedilmiş.
Çatılar ise Eriha’da ısıya karşı izolasyon
için gelenekselleşmiş kil ve ahşap karışımı
malzeme ile kaplanmış.
Çiftlikteki okulun işlev kazanması
1951’de gerçekleşmiş ve 1955 yılında
geniş bir üretime geçmiştir. Filistinli
gençler burada, tarımcılığı öğrenmenin
yanında elektrik teknisyenliği, halı
dokuma, marangozluk ve metal işleri
gibi zanaat eğitimi de aldılar. 1958’de
Eriha’da İngilizlere karşı başkaldıran
Araplar, çiftliği yakıp yıktılar ve içinde
kalanlara da saldırdılar. Musa Bey, Ford
Vakfı ve Dünya Bankası’ndan aldığı yeni
fonlarla çiftliği tekrar onardı ve yıkılan
yerleri inşa etti. Topraktan su çıkarmayı
başaran bir sulama altyapısı kurduğunda
7
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Hemzemin pedagojisi ve ekip/biçme

ise bu kez Siyonistler tarafından saldırıya
uğradı: “1967 İsraillilerin istilasına
kadar, 26-27 su kuyusu yok edilmişti.
İsrail askerleri sistemli bir şekilde sulama
altyapısını, binaları ve makineleri
parçaladılar. Çiftliğin birçok tarlası çöle
döndü, bir kısmı da askeri alan ilan
edilip militerleştirildi”. Alami Çiftliği’nin
suyuna göz koyan İsrailliler, kendileri için
yapmaya başladıkları işgal yerleşimlerinde
bu suyu kullanmak istiyorlardı16. Oysa
toprakta tuz seviyesinin yüksek olduğu
500 dönümlük arazide, tuz oranı bu
sulama sistemi ile azaltılmıştı. Hourani’nin
raporunda belirttiği gibi; 10 bin muz ağacı,
12 bin okaliptus ve çok sayıda selvi ve
farklı ağaçlar dikilmişti. 100 dönümüne
pamuk, sebze (patates, soğan, patlıcan,
ıspanak) ve arpa, buğday ekilmişti.

Sahanın yamaları ve Batı Şeria’da
agro-ekoloji onarıcı sanat inisiyatifleri
Son yıllarda sürdürdüğüm ve bu yazıda
bir kısmını sunduğum Musa Alami
Çiftliği saha, arşiv ve sözlü-video tarih
araştırmamda girift bir ampirik bilgi
sarmalı mevcut. Geniş bir araştırma
nesnesi içeren bir tür fail statüsündeki
Alami Çiftliği’nin toplumsal hafıza
barındıran mimari bütününe nasıl
yaklaşmak gerekir? Haraway’in önerdiği
gibi bu faili nasıl konuşturmamız gerekir?17
Peyzajın ve arazinin altyapılar ile
düzenlenerek/organize edilerek köktenci
ulusalcılığın ve kimlikleştirmenin bir
tutkalı haline getirilmesini her ulus kurma
sürecinde görmek mümkün. Filistin
milliyetçiliği etrafında kimlikleştirilmeye
çalışan ya da tarihin katmanları içinde
unutulmuş bir vaka anlatımı yerine, bu
8
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9 Susanne Bosch, “Miracle of the Holy Land”, Sergi
kitapçığının kapak görseli.
10-15 Susanne Bosch, “Alter Nationality”, Arap
Kalkınma Topluluğu (ADS) üzerine tekrarlayan sessiz
film, arşiv video görüntüleri (1940’lar), 2018.

duvarının tacizlerinden gün geçtikçe
daha fazla etkilenen ve tarım alanlarını
kaybetme riski altında olan Battir
köylüleriyle (Beytulhalim) kurduğu Filistin
Ata Tohumu Kütüphanesi ile sanatçı/
antropolog Vivien Sansour ise, Gazze
dahil tüm Filistin’den ata tohumlarını
arşivlemeye çalışıyor.

9
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sahayı ve failini heyecanlı kılan; umut
varedici bir sömürgesizleştirme çabası
örneği olarak günümüzde güncel sanat
ve mimarlık sosyolojisi yöntemleri ile
yeniden anlamlandırabilme potansiyeli
taşımasıdır. Her türlü sömürgesizleştirme
çabasının bir faili olmuş olan Alami
Çiftliği ve okulu; mimarlık antropolojisi ve
etnografyası çalışmalarında müşterekleşme
pratiklerine dair bize yeni anlamlar
ürettiriyor. Günümüzde Batı Şeria ve
Gazze’nin peyzajı ve doğasına yönelik
yıkım; çöp/atık depolamak, taş vb.
çıkarmak, toprağa ve tohuma kimyasal
atıkla zarar vermek yoluyla sürerken
bir yandan inşaat faaliyetleriyle bölgede
neoliberal kentleşmenin yayılması devam
ediyor. Bu “parçalı antroposen” peyzajını
izlemek belki Tsing’in önerdiği gibi sahaodaklı radikal farklılıkların bölgeye özgü
görünümünün yeni koşullarını analiz
etmemizi sağlıyor18.
Tarımsal faaliyet, ekip/biçme ile
zirai mahsul, ata tohumu biriktirme,
toprağı temiz kılmak ve tüm canlıların
yararlanabileceği bir canlılık sarmalını
sürekli kılmak mümkün. Bu tür üretimler,
post-antroposen yeryüzü peyzajında
yaşadığımız şu günlerde insan olan
ve olmayan tüm varlıklarla dolaşık
ontolojik ilişkilenmemizi sorgulamamıza
yol açıyor19. Antropolog Yusoff’a göre;
antroposen, yeryüzünün ırkçılık ile
biçimlenmiş sömürge jeo-mekanlarını
temsil ediyor20. Bu bağlamda, işgal
edilmiş Filistin peyzajı belki de ekolojik
olarak en çok sömürülen ve altı oyulan
(extraction) topraklar. Sömürgeleştirmeyle;
sulama sistemi, tohumun ele geçirilip
dönüştürülmesi ve kimyasalla toprak
kirliliği gibi etkinlikler yapılıyor.
Neredeyse her hafta İsrail tarafından

uçakla Gazze’deki çiftçilerinin tarlalarına
havadan kimyasal atılarak üretim yapamaz
hale gelmeleri sağlanıyor. “Herbicidal”
(Bitki/Ot kırım) diye adlandırılan bu
ekolojik-kırım, tarım odaklı bir savaş hali.
Eko-kırım saha tanıklığını 2014 yılından
bu yana sürdüren Goldsmiths Üniversitesi
(Goldsmiths, University of London)
bünyesindeki mimarlık bölümü Forensic
Architecture, ekolojiyi sömürerek ve
kimyasal ile saldırarak yapılan tahribatı bir
tür savaş şekli olarak tanımlıyor21.
Son yıllarda, bu türden bir karşı peyzaj
(counter-landscape), bitki örtüsü ve agroekoloji mücadelesi veren sanatçı, mimar,
sosyal bilimci, köylü ve çiftçilerden oluşan;
Ramallah, Nablus, Erciha ve Bethlehem’de
Alami kültürel mirasını ufuklarında
barındıran dayanışmacı inisiyatifler var.
Filistin alternatif bitki arşivi ve tarım
araştırmalarına odaklanan çalışmalarını,
Al Mukkayyat altında sürdüren
akademisyen coğrafyacı Omar Imseeh
Tesdell, kent/kentselleşmeye fazlasıyla
yoğunlaştığımızı ve bunun yerine
ilgisini agro-biyoçeşitliliğe yönelten
kırsal müştereklerimizle alternatif
arşivler oluşturmamızın elzem olduğunu
belirtiyor22. Sahada biyoçeşitlilik, sadece
yerelleşmiş bir bitki ve ot örtüsüne tekabül
etmiyor; aynı zamanda bir tür ilişkisel
failler ağının eylemlerini de içeriyor23.
Ramallah’da Ein Qiniya köyünde
agro-ekoloji odaklı bir sanat ve tasarım
inisiyatifi olan Sakiya’nın yürütücüsü
Sahar Qawasmi ise, uzun zamandır Alami
Çiftliği’ni örnek aldıklarını ve deneysel
konumlu onarıcı bir bilgi üretimi için
Sakiya’yı bir alternatif pedagojik-ekolojik
akademi olarak gördüklerini belirtiyor24.
İsrail hükümetinin inşa ettiği ayrım

Musa Alami Çiftliği üzerine ilk kapsamlı
etnografik sanatsal saha araştırmasını
gerçekleştiren Alman sanatçı Susanna
Bosch, etnografik arşiv çalışmasıyla
elde ettiği buluntu video imajlarla
“Alter Nationality” başlıklı bir video
hazırladı. Bu video, sanatçının Musa
Bey’in metinleri ve okula dair tarihi
belgelerden oluşan bir yerleştirmesi ile
birlikte “Jericho: Beyond the Celestial
and Terrestrial” sergisinde gösterildi25.
Bosch ayrıca, çiftlik içinde ve etrafında
vatandaşlarla katılımcı bir yürüme
performansı gerçekleştirerek tabiat
ve bu mimari miras ile yeni onarıcı
ilişkilendirmeler yaratmaya çalıştı26.
Musa Alami Çiftliği ve okulu hem
alternatif pedagoji hem yeryüzü ile
ilişkilenmemizde bir sömürgesizleştirme
praksisi olarak değerlendirilebilir mi? Bu
kültürel mirasın parçalı sahasında, sanat
ve mimarlık araştırma yöntemleri ile bir
direnme pratiğini geliştiren canlı ampirik
ve kuramsal bilgiyi nasıl örebiliriz? Sonuç
olarak, Musa Alami Çiftliği ve ziraat
okulu yerleşkesi, 20. yüzyılın mimarlık
ve kültürel sömürgeleştirme mirası olarak
kısmen terkedilmiş, yaratıcı bir başarısız
ütopya olarak hala yaşıyor. Bu mekan,
toplumsal fail olarak bize; hem mimari,
tarımsal faaliyetin anlamları hem de
alternatif pedagojik pratikler bağlamında
geleceğe yönelik direnme potansiyelleri
sunuyor. ■ Pelin Tan, Doç.Dr.; Misafir
Öğretim Üyesi, Bard İnsan Hakları
Programı, New York; Campus in Camps
Pedagojik Kurul Üyesi, Dheisheh Filistin
Mülteci Kampı.
* Bu yazının kısa ve İngilizce versiyonu ilk
olarak şu kitapta yayınlanmıştır: Beatriz
Colomina, Ignacio G. Galán, Evangelos
Kotsioris ve Anna-Maria Meister
(ed.), Radical Pedagogies, MIT Press,
Cambridge, 2020. Bu araştırmanın bir
kısmı DAAR (Decolonizing Architecture,
Beit Sahour) tarafından desteklenmiştir.
Musa Alami Çiftliği arşivleri Kudüs’te
Arap Kalkınma Topluluğu (ADS) ve

53
MİMARLIK TARİHİ

Oxford Üniversitesi’nde yer alıyor.
Arşiv; broşür, fotoğraflar, hareketli imge
(video dokümanter), çiftliğin imar planı
gibi belgeleri içeriyor. Bu araştırmayı
destekleyerek katkıda bulunanlar:
Al-Quds Üniversitesi Mekan ve Kent
Pratikleri Bölüm Başkanı, Mimar Jens
Haendeler; Sanatçı Susanna Bosch; DAAR
(Decolonizing Architecture, Beit Sahour)
ve Qatan Sanat Merkezi Küratörü, Şehir
Plancısı Yazid Anani.
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10 Ayrıntı için bkz.: Neşe Gurallar, Halkevleri: İdeoloji
ve Mimarlık, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.
11 Cecil A. Hourani, “Experimental Village in the
Jordan Valley”, Middle East Journal, 5/4, Güz 1951,
s. 497-501.
12 Kennett Love, “Mr. Alami’s Oasis”, New York Times,
1953.
13 C.A. Hourani, a.g.e., s. 497-501.
14 A.g.e., s. 500.
15 G.W. Furlonge, a.g.e., s. 167-211.
16 A.g.e., s. 167-186.
17 Donna J. Haraway, Başka Yer: Donna Haraway’den
Seçme Yazılar, Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s.115.
18 Anna Lowenhaupt Tsing, Andrew S. Mathews ve
Nils Bubandt, “Patchy Anthropocene: Landscape
Structure, Multispecies History, and the Retooling of
Anthropology”, Current Anthropology, 60/20, Ağustos
2019.
19 Dolaşıklık Ontolojisi (entanglement) için fizikçi/
feminist felsefeci Karen Barad’ın argümanları ve
mekan pratikleri ilişkisine dair bkz.: Pelin Tan,
“Surpassing Disaster: Territories, Entanglements,
Methods”, Mediating the Spatiality of Conflicts,
International Conference Proceedings, TU Delft Faculty
of Architecture and the Built Environment, ed.: A. Pilav,
M. Schoonderbeek, H. Sohn, A. Staničić, BK Books,
2020. Ayrıca bkz.: Karen Barad, Meeting the Universe
Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of
Matter and Meaning, Duke University Press, Durkheim
ve Londra, 2007. Asya ve Ortadoğu bölgelerinde tarım
reformu ekonomisi, erken dönem devletlerin oluşumu
ve anarşizm uzmanı antropolog Prof. James C. Scott,
evcilleştirme ve uygarlaştırma arasındaki ilişkinin sadece
toprak üzerinde tarımsal faaliyet ya da hayvanların
evcilleştirilmesi olarak dar bir etkinlik alanı içinde
tutulmaması gerektiğini ifade ediyor. Scott, modernist
bir tarih anlatımının öncesine giderek, “antropojenik”
yani insan etkisi ile dönüşen peyzajı, “kalın” ve “ince”
antroposen dönemleri içinde ele alıyor ve yerleşik
tarımsal faaliyet öncesi saman, arpa, yaban ot toplama
gibi ekolojik etkinliklerin de peyzajı dönüştürdüğünü ve
evcilleştirdiğini belirtiyor. Bkz.: James C. Scott, Against
the Grain: A Deep History of the Earliest States, Yale
University Press, New Haven ve Londra, 2017, s. 46.
20 Kathryn Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or
None, University of Minnesota, Minneapolis, 2018,
s. 1676 (kindle versiyonu).
21 “Herbicidal Warfare In Gaza”, Forensic
Architecture: [https://forensic-architecture.org/

investigation/herbicidal-warfare-in-gaza].
22 Omar İmseeh Tesdell ile görüşme, Pelin Tan, Aralık
2019, Mayıs 2020.
23 Arturo Escobar, Territories of Difference: Place,
Movement, Life, Redes, Duke University Press, Durham
ve Londra, 2008, s. 34.
24 Sahar Qawasmi ile görüşme, Pelin Tan, Aralık 2019,
Ağustos 2020. Ayrıca Sakiya ve yürütücüsü Sahar
Qawasmi hakkında bkz.: [https://sakiya.org].
25 Susanna Bosch,” Miracle of the Holy Land”, Jericho:
Beyond the Celestial and Terrestrial, “Cities” sergisi
4. edisyonuna ait kitapçık (Küratör: Yazid Anani),
s. 67-68.
26 Susanna Bosch ile görüşme, Pelin Tan, 2018-2020.
Ayrıca bkz.: Y. Anani ve H. Toukan, “On Delusion, Art
and Urban Desires in Palestine Today: An Interview
with Yazid Anani”, The Arab Studies Journal, 22(1),
2014, s. 208-229: [www.jstor.org/stable/24877904]
Son erişim: 19 Ağustos 2020. Alter Nationality, Arap
Kalkınma Topluluğu (ADS) üzerine tekrarlayan sessiz
film, arşiv video görüntüleri (1940’lar), Susanne Bosch,
2018. Sergi: “Subcontracted Nations”, küratör: Yazid
Anani, 28 Haziran-1 Ekim 2018, A.M. Qattan Vakfı,
Ramallah, Filistin.
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1 Jalal Toufic, The Withdrawal of Tradition Past a
Surpassing Disaster, Forthcoming Books, Beyrut, 2009,
s. 15.
2 Arab Development Society hakkında bkz.: “Arab
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St Antony’s College, Oxford, OX2 6JF: [https://www.
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5 A.g.e.: G.W. Furlonge, 1969 ve Abusaada, 2020.
6 Nikos Katsikis, “Two Approaches To ‘World
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Urbanization, ed.: Neil Brener, Jovis, 2014, s. 481-504.
7 Felicity Scott, Outlaw Territories: Environments of
Insecurity: Architectures of Counterinsurgency, Zone
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8 Ismail Serageldin, Hassan Fathy, The Bibliotheca
Alexandria, İskenderiye, 2007, s. 34.
9 Susanne Bosch ve Salim Tamari, “The Miracle of
Holy Land?”, Söyleşi konferans, 05.01.2013, Birzeit
Üniversitesi Müzesi ve Uluslararası Sanat Akademisi,
Ramallah, Batı Şeria, West Bank, Filistin.
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Hijyen ve Mimarlık
Bugünlerin kaçınılmaz konuşma başlığı hiç kuşkusuz hijyen. Kişi ve beden sağlığından kamu
sağlığına uzanan bir kapsamda tüm dünyanın temel korku konusunu oluşturuyor. Doğrudan
mimarlıkla da bağlantılı. En dar anlamlı olduğu bedenden başlayarak kentin, metropolün ve
ülkenin, hatta dünyanın makro-mekanına dek soyut bir toplumsallıkta değil, fiziksel çevrede
varlık kazanıyor ya da kazanamıyor. Aslında her çağda insanoğlunun en önemli kaygılarının
arasında yer alıyordu. Ancak, bugünkü anlamıyla hijyen 18. yüzyıldan öncesine uzanan bir kavram
değil. Sözgelimi hemen her toplumda önemsenen beden temizliği ve yıkanma pratiklerinin geçmişte
hijyenik anlamının bulunduğunu bile söylemek olanaksız. Romalılar zengin ve gelişkin hamam
kültürlerine ve mimarilerine karşın, tekstil temizliği için genel helaların sidik birikimlerinden
yararlanıyorlardı. Sabunun yayılımı ancak 11. yüzyılda Venedik’ten başlayacak ve yavaş olacaktı.
O nedenle Türkçe dahil sayısız dilde adı hala İtalyanca (sapone). Örneğin, Batı Akdenizli İbn
Battuta 14. yüzyılda bugünkü Pakistan’da hala saç temizliği için kil kullanıldığını anlatır.
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Ancak, hijyenin özellikle Türkiye’de sanılanın aksine sabunla ve yıkanmayla bağlantısı epey dolaylı.
Hamam hijyenin mekanı olarak düşlense de, yüzyıllar boyunca her tür salgının yayılmasına imkan
veren mekanlardan biriydi. Henüz mikrop ve hatta bulaşma olgusundan habersiz olunan
çağlarda hastalıklar en kolay biçimde hamamlardan kapılıyordu. Ev mekanının
da bir hastalık kuvözü olarak çalıştığı bilinir. Hala da öyledir. Ailenin ortak bir
kaptan yemek yediği, soğukta kardeşlerin aynı yatağı paylaştığı bir dünyada
ev tehlikeli bir mekandı. Çok kalabalık konutlarda yaşanıyor, bedenler arası
sınırlar kolay çizilemiyor, fiziksel ilişkiler regüle edilemiyordu. Helalar
başlı başına bir hijyenik felaket bölgesi sayılabilirdi. Ev parazitleriyse
DDT’nin icadına kadar hemen her yerde ciddi sorunlar oluşturuyordu.
Fare, binyıllar boyu olağan bir ev hayvanıydı. Bugün ironik bir
ifade gibi nitelenebilir, ama geçmişte savaşta ölmek en sağlıklı
ölümlerden biriydi. Sayısız asker yaralanıp tedavi görürken
kaptığı enfeksiyonlardan ölüyordu.
Hepsinin değişmeye başlaması için 18. yüzyıldan
itibaren hem hastanelerin hem de konutların hijyenik
kılınması için çabalanacaktı. Pavyon tipi hastaneler
eski geniş koğuş sistemini adım adım tasfiye etti.
Konutlardaysa tuvalet ve mutfağın hijyenik hale
getirilmesi uzun sürecek ve hala devam eden bir
süreç oluşturacaktı. İnsanlığın bugün de bir
hijyen mücadelesi içinde olduğunu söylemek
mümkün. Bu Tema dosyası konunun güncel
anlam ve önemine uygun olarak dünyada ve
Türkiye’de hijyenin mekansallığını eksen
alarak örgütlendi. Ne var ki bu, yalnızca
olumlu bir gidişin öyküsü değil. Hijyen
tıbbi, teknik ve mimari nitelikli olmaktan
bile fazla, artık siyasal bir gerçeklik. ■
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TEMA
1

Kısa Hijyen Tarihi

2

3

MÖ 4000
Antik Babil kazıları, 6.000 yılı aşkın
bir süre öncesine ait drenaj ve foseptik
sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Babil
ve Ninova tüm kente hizmet eden
kanalizasyon sistemine sahiptir. Pis su, kil
borularla ve açık kanallarla uzak noktalara
taşınır.

MÖ 2500
Pakistan’ın Sind eyaletinde yapılan
antik kent kazıları, Indus (Harappa)
medeniyetinin en büyük yerleşimlerinden
olan Mohenjo-Daro’da, su temini ve
kanalizasyonun boşaltılması için gelişmiş
bir sistem kullanıldığını gösterir. Yalnızca
elitlerin değil, surlar içinde yaşayan
herkesin evinde su tesisatı mevcuttur.
Ev ihtiyaçlarının yanında özel banyo
sistemleri ve kamu kullanımı için Büyük
Hamam’a kuyular yardımıyla su sağlanır.
Harappalılar atıkların uzaklaştırılması için
gider ve kanalizasyon sistemi inşa etmiştir;
ayrıca sürekli akan su ile temizlenen
tuvalet sistemleri de sifonlu tuvaletin
bilinen ilk örnekleridir.

MÖ 2000
Bu dönemde Girit adasında gelişmiş
tesisat sistemlerine rastlanır. Minos
Uygarlığı, temiz su girişi ve kirli su çıkışı
için yeraltına toprak borular döşeyen ilk
uygarlık olarak bilinir.

MÖ 800
Antik Kudüs’te MÖ 800 yılından beri
kanalizasyon ve su tedarik sistemi
bulunmaktadır.

Antik Yunan’da yılanlı asası tıbbın
sembolü haline gelen Asklepios tıbbın ve
sağlığın tanrısı, kızı Hygieia ise sağlık ve

MÖ 460
Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul
edilen Hipokrat’ın yaşamı hakkında çok az
bilgi mevcuttur. Kos Adası’nda doğduğu,
hekim olan babası tarafından yetiştirildiği

1 Mohenjo-Daro kazılarında bulunan Büyük Hamam,
Sind, Pakistan (Fotoğraf: Saqib Qayyum, 2014 / CC
BY-SA 3.0).
2 Ostia’da bulunan Hygieia heykeli, yak. MÖ 130161, İtalya (Fotoğraf: Mary Harrsch / Flickr).
3 Hipokrat’ın Peter Paul Rubens tarafından çizilen
gravürü, 1638 (Wikimedia Commons).

ve Kos’taki Asklepios tapınağındaki
ünlü tıp okulunu kurduğu bilinir. Onun
adıyla yayınlanmış birçok tıbbi metin,
dönemin tedavi yöntemleri ve teşhis/
tanı prosedürlerine ilişkin bilgi verir.
“Epidemic” başlıklı metninde Hipokrat
çeşitli bulaşıcı hastalıkların semptomlarını
ve seyrini açıklamak için örnek
vakalara başvurur. Tedavi imkanlarının
yokluğunda, hızlı ve güvenilir bir şekilde
teşhis edilmesi dahi bulaşıcı hastalıkları
yenmeye çözüm olamadığından,
Hipokrat’ın salgınla mücadeleye ilişkin
tavsiyeleri; temizlik, egzersiz, iyi beslenme
ve sağlıklı yaşam koşulu gibi önleyici
tedbirlerle sınırlıdır.

MÖ 430
Peloponez Savaşı’nın ikinci yılı sırasında
Sparta ordusu Atina kapılarına dayanır.
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MÖ 500

temizlik tanrıçası olarak bilinir.
Asklepios ve Hygieia kültü, hızla
gelişmekte olan şehirleri yıkan
veba sebebiyle MÖ 5. yüzyılda tüm
Yunanistan’a yayılır. MÖ 430’da veba
Atina’ya ulaşır. O dönemde sur içlerinde
200.000’den fazla insan yaşamaktadır.
Yalnızca kapsamlı temiz su tedarik sistemi
ve suyollarına değil birçok halk hamamı
ve umumi tuvalete de sahip olan Atina’da
hijyenin temelleri bilinmesine rağmen
kenti kırıp geçiren veba salgını sebebiyle,
nüfusun yaklaşık 1/3’ü ölür. MÖ 421’de
hayatta kalanlar kentte Asklepios için ilk
tapınağı inşa eder. Asklepion adı verilen
yılan motifleriyle bezenmiş dairesel planlı
ve kubbeli bu şifa tapınaklarında -rüyalar
tedavinin önemli bir parçası olarak
görüldüğünden- hastaların uyumaları için
hazırlanan bölümler bulunur.
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üretilmeye başlayan tuvalet kağıdının
modern endüstriyel üretimi ise ancak
19. yüzyıldan itibaren gerçekleşir.

1346

4
5

4 Yapımı MS 210’larla
tarihlenen büyük Roma
hamamı “Terme di
Caracalla”, İtalya (Fotoğraf:
Ethan Doyle White, 2016 /
CC BY-SA 4.0).
5 Pieter Brueghel’in
Ortaçağ Avrupası’nda
Kara Veba’nın yol açtığı
toplumsal kargaşayı
resmettiği “Ölümün Zaferi”
(De Triomf van de Dood),
yak. 1562.
6 Anthonie van
Leeuwenhoek’in Jan
Verkolje tarafından
çizilen portresi, yak. 1680
(Wikimedia Commons).
7 Ignaz Semmelweis,
yak. 1860 (Wikimedia
Commons).

Perikles kumandasındaki Atinalılar surlar
ardına çekilme stratejisini izler. Kırsaldan
kitlesel bir göçe sebep olan bu strateji
neticesinde, zaten yüksek nüfuslu olan
şehirde kaynak sıkıntısı yaşanırken salgın
başgösterir. Yakın mesafe ve kötü hijyen
koşullarında hastalık hızla yayılır. Atina
nüfusunun yaklaşık %25’i “Bubonik
Vebası” olduğu düşünülen bu salgın
nedeniyle ölür.
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MÖ 400
Anofel cinsi sivrisineklerden insanlara
yayılan Sıtma (Malaria) birçok kaynağa
göre Yunan İmparatorluğu’nun çöküşünde
önemli bir rol oynar. Daha çok bataklık
ve sulak alanlarda görülmesi nedeniyle,
1894’te İskoçyalı doktor Patrick
Manson (1844-1922) tarafından etkeni
bulunmadan önce, hastalığın akşamdan
sonra bataklıklardan salınan zehirli
gazların solunmasından kaynaklandığı
sanılır ve geceleri evlerini kapatanlara
bulaşmayacağına inanılır.

MÖ 200
Şebeke suyu Roma İmparatorluğu’nun
gücünün sembolüdür. Romalılar,

depolamak ya da toplamak yerine suyun
akmasını sağlamışlardır. Sayısız su
kemeri inşa ederek suyu kilometrelerce
öteye taşımışlardır. Romalıların su
tesisatını diğerlerinden üstün kılansa
kurşun borulardır. Dağdan gelen su, dev
sarnıçlarda toplanır; ardından kurşun
borularla hamamlara, umumi çeşmelere,
evlere taşınır. “Thermae” adı verilen
hamamlar, temizlik kadar sosyal amaçlı
da kullanılmıştır. Roma döneminde
kanalizasyon ve boru tesisatlarında
kullanılan kurşunun doğumlarda azalmaya
ve hastalıklara neden olduğu düşünülür.

MS 600
Neolitik dönemde Çinlilerin, keşfettikleri
yeraltı kaynaklarından derin kuyular ve
bambu kamışlar yardımıyla içme suyu
elde ettikleri biliniyor. En azından Han
Hanedanlığı’ndan itibarense atıkların
domuzlara yedirildiği, domuz ahırlarına
bağlanmış “domuz tuvaletleri”nin yaygın
olduğu belgelenir. Kayıtlara geçen ilk
hijyen amaçlı tuvalet kağıdı kullanımı ise
yine Çin’de 6. yüzyıla, Tang Hanedanı
(MS 618-907) dönemine tarihlenir.
14. yüzyıla gelindiğinde, kitlesel ölçekte

Çin ve Orta Asya’dan başlayan “Kara
Veba”, 1346’da üç yıldır Tatarlar’ın
kuşatması altında olan Kefe (Kaffa)
Limanı’na ulaşır. Tatarlar’ın vebaya
yakalanınca ölü yığınlarını gömmeden
kaçtıkları ve kaçmadan önce enfekte olmuş
vücutları mancınıkla kent içine attıkları
söylenir. Buna rağmen şehre vebayı getirenin
kente atılan bedenler değil enfekte olmuş
fareler olması da muhtemeldir. Kuşatmanın
şehirden kalkmasıyla kente sıkışıp kalmış
Cenovalı tacirler ülkelerine dönerken enfekte
olmuş fareleri de yanlarında götürmüş
olmalılar ki dönüş yolunda uğradıkları tüm
limanlarda veba ortaya çıkar. 1347’nin
sonuna doğru veba Güney Avrupa’nın
büyük bölümüne yayılır. Veba nedeniyle
Venedikliler, gelen gemilerin 40 gün hiç
dokunulmadan bırakıldığı “karantina”yı
icat eder. Bu yöntem mürettebatın kıyıya
çıkmasını önlediyse de farelere çare olmaz.
1348’de veba İngiltere ve Moskova’ya ulaşır.
Başlangıçta hastalığın koku ile yayıldığı
düşünüldüğünden döneme ait bir raporda
şöyle belirtilmektedir: “Vebaya yakalanan
hastalara yaklaşan herkes kendilerini sirke
ile yıkayacak, kıyafetlerine parfüm sürecek
ve gerektiğinde maske takacak. Hastalara
yaklaştıklarında yutkunmaktan veya ağızdan
nefes almaktan kaçınacaklar”. İnsanlık
tarihinde kaydedilen en ölümcül salgın olan
vebanın ilk büyük dalgası boyunca Avrupa,
popülasyonunun neredeyse yarısını (tahmini
25 milyon kişi) kaybeder.

1670
Hollandalı tüccar Anton van Leeuwenhoek
(1632-1723) 17. yüzyılın ortalarında
çıplak gözle görülemeyen canlıların
varlığını ispat eder. İlk mikroskobu
yaparak birçok önemli biyolojik keşif
gerçekleştiren Leeuwenhoek mercekler
aracılığıyla geniş siliyat çeşitliliğinin
yanısıra kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin
görünüşleri arasındaki farkı da keşfeder.
Leeuwenhoek bunları “animalcules”
(hayvancık) olarak adlandırır.

1817
Asya kolerası olarak da bilinen pandemi
(1817-1824) Kalküta çevresinde ortaya
çıkar; daha sonra Güneydoğu Asya,
Ortadoğu, Doğu Afrika ve Akdeniz
kıyılarına kadar yayılır. Bu salgının
sonucunda bölgeye gönderilen Britanyalı
askerler de dahil olmak üzere yüz
binlerce kişi ölür. Salgın, 19. ve 20.
yüzyıllar boyunca Asya ve Avrupa’yı
etkisi altına alan kolera pandemilerinin
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ilkidir. 1817’ye değin neredeyse yalnız
Hint Yarımadası’nda görülen kolera, o
tarihten sonra dünya üzerinde yedi büyük
pandemiye yol açmıştır.

1847
Ignaz Philip Semmelweis’ın (1818-1865)
Viyana’daki ilk doğum kliniğinde asistan
doktor olarak çalıştığı sırada, doğum ya
da düşük yapmış kadınların ölümüne yol
açan lohusalık humması Avrupa’da zirveye
ulaşır. “Annelerin kurtarıcısı” lakabıyla
tanınan Semmelweis, bu hastalığa doğum
sırasında klinik personelin ellerinden
anneye bulaşan bakterilerin neden
olduğunu tespit eder ve 1847’de önerdiği
klorlu solüsyonla el yıkama uygulaması,
anne ölümlerinin dikkate değer ölçüde
azalmasını sağlar.

1854
İngiltere’de Asya Kolerası ortaya çıkar.
Dr. John Snow (1813-1858) salgının
Londra’da yayıldığı noktalarla ilgili
gözlemlerini kaydeder. Raporlarında,
hastalığın Broad Street Well civarında
ortaya çıktığını ve ölümlerin çoğunun içme
suyunu sokak tulumbasının kuyusundan
alan evlerde meydana geldiğini belirtir.

1858
Thames Nehri’nden birkaç yıldır yayılan
pis kokunun, 1858 yılının yaz aylarında
sıcak hava dalgasının etkisiyle akılalmaz
boyutlara varması (Great Stink) yeni bir
kanalizasyon sisteminin inşasını nihayet
gündeme getirir. Arıtmadan nehre dökülen
kanalizasyon atıklarının neden olduğu
kokunun hastalık yaydığı düşünülür. İnşa
edilen devasa kanallar sayesinde lağım
sularının nehre ulaşmadan önce yolu
kesilerek kentin doğusunda deniz sularının
çekildiği kısımdan denize akıtılır.

1865
Max von Pettenkofer (1818-1901) Münih,
Würzburg ve Erlangen Üniversitelerinde
Hijyen Bölümü’nün kurulmasını sağlar;
1865’te Almanya’nın ilk hijyen profesörü
ünvanını alır. “Çevresel Fizyoloji”
(Physiologie der Umwelt) adlı çalışmasını da
bu dönemde yazar. Pettenkofer, ortaya attığı
“Sosyal Hijyen” (Sozialhygiene) kavramı
ile, hastalıkların ortaya çıkışında tek etkenin
bakteriler olmadığına, sosyal faktörlerin de
bunda rol oynadığına işaret eder.

1867

François Jules Lemaire’in karbolik asitin
etki mekanizması üzerine çalışmalarını
araştırır. 1867’de karbolik asitin
dezenfektan olarak kullanıldığı yara
tedavisini geliştirir.

1882
Modern bakteriyolojinin kurucularından
Alman hekim Robert Koch’un (18431910) bakteriler üzerine temel savları
günümüzde de geçerliliğini sürdürür.
1882’de tüberküloz patojenini izole etmeyi
başaran Koch’un, bu alandaki çalışmaları
1905’te Nobel Tıp Ödülü’ne değer görülür.
Kahire’de bulunduğu 1883 yılında ise
hastalarda, içme suyunda ve yiyeceklerde
kolera patojenini tespit eder.

1883
1883 yılında “Pan-Alman Hijyen ve
Güvenlik Fuarı” (Allgemeine Deutsche
Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene
und des Rettungswesens) Berlin’de açılır.
Bunu Londra (1884), Dresden (1911),
Darmstadt (1912) ve sayıları giderek artan
diğer hijyen fuarları takip eder.

1888
Fransız kimyager ve bakteriyolog Louis
Pasteur (1822-1895), laboratuvarında
fermantasyon ve çürüme üzerine
araştırmalar yürütür. Keşfettiği çok küçük
canlıların çürüme ve hastalık süreçleriyle
ilgisini tanımlar. Besin maddelerini hastalık
yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak
için kendi adıyla anılan ısıtma yöntemini
(pastörizasyon) geliştirir. Çalışmaları
cerrahideki asepsi ve antisepsinin temelini
oluşturur. Mikrobiyolojinin kurucusu
olarak kabul edilen Pasteur ayrıca kuduz
ve şarbon aşılarını da geliştirmiştir.

1895
Wilhelm Conrad Röntgen’in (1845-1923),
1895’te X ışınlarını keşfi, modern fiziğin

7

başlangıcı sayılır. Alman fizikçi, bu buluşu
ile 1901’de Nobel Fizik Ödülü’nü kazanır.
Tıp tarihinde çığır açan X-ışını (röntgen)
fotoğrafları, keşfinden hemen sonra tıbbi
teşhis ve tedavi aracı olarak geniş bir
kullanım alanı bulur.

1901
Difteriye karşı aşılanmış hayvanlardan
alınan kan serumunun, başka hayvanlarda
da bu hastalığa karşı bağışıklık sağladığını
ispatlayan Alman fizyolog Emil Adolf
von Behring (1854-1917), 1901’de ilk kez
verilen Nobel Tıp/Fizyoloji Ödülü’nün
sahibi olur.

1920
Thomas Mann, İsviçre’de bir tüberküloz
sanatoryumunda geçen Büyülü Dağ
romanını 1924’te tamamlar. O dönemde
tüberküloza karşı uygun hijyen tedbirleri
veya herhangi güvenilir bir ilaç henüz
yoktur. Mann’ın romanındaki Davos
Sanatoryumu’nda olduğu gibi iyi
beslenme, dinlenme ve temiz hava mevcut
tek tedavi seçeneğidir. Tüberküloz,
bilinen en eski hastalıklardan biridir.
Neredeyse 60 yıldır tedavisi mümkün
olmasına karşın, hala dünyada en yaygın
ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan
biri olmayı sürdürür. Her yıl dünyada
yaklaşık 10 milyon tüberküloz vakası
görülmekte; yılda 1,5 milyonu aşkın kişi
bu hastalıktan dolayı ölmektedir.

1929
1929’da İskoç bakteriyolog Sir Alexander
Fleming (1881-1955), küf kültüründen
elde edilen penisilini keşfeder. 1939’da
penisilin, tıpta kullanılan ilk antibiyotik
olur. Fleming 1945’te, ilacın geliştirilmesi
ve üretimi süreçlerinde ortak çalıştığı
Avustralyalı patolog Howart Florey ve Rus
asıllı Britanyalı kimyacı Ernst Boris Chain
ile birlikte Nobel Tıp Ödülü’nü alır.
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1860’da Glasgow Üniversitesi’nde
cerrahi profesör olan Joseph Lister
(1827-1912), hastalarda ateşe yol açan
ve genellikle öldürücü olan ameliyat
yaraları üzerine çalışır. Louis Pasteur’ün
mikrobiyoloji alanındaki bulgularını ve
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8

10
8 Robert Koch, yak. 1900 (Fotoğraf: Wilhelm Fechner /
Wikimedia Commons).
9 1911 Uluslararası Hijyen Sergisi (The International
Hygiene Exhibition) afişi, Dresden (Tasarım: Franz Stuck
/ Wikimedia Commons).
10 Wilhelm Röntgen tarafından çekilen, eşi Anna
Bertha’nın elinin X ışını görüntüsü, 1895 (Wellcome
Library / CC BY 4.0).
11 Alexander Fleming (Wellcome Collection /CC BY 4.0).
12 AIDS’e karşı mücadele veren eşcinsel aktivist grup
ACT UP’ın “Silence=Death” (Sessizlik=Ölüm) afişi,
1987 (ACT-UP ©1987 The Silence=Death Project.
Wellcome Library / CC BY-NC 4.0).

12

11
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1961
Özellikle yoğun bakım ünitelerinde
rastlanan Staphylococcus aureus
bakterisinin, bir antibiyotik olan
metisilin’e direnci (MRSA) ilk olarak 1961
yılında bildirilir. 70’lerin sonuyla, MRSA
enfeksiyonlarının sayısı artar. “Süper
bakteri” olarak da bilinen, hastane veya
toplum kökenli ölümcül enfeksiyonlara
yol açan MRSA, günümüzde neredeyse
tüm antibiyotiklere karşı direnç gösteren
“multi-resistant Staphylococcus aureus”ın
(çoklu ilaç dirençli Staphylococcus aureus)
kısaltması olarak kullanılmaktadır.
Yakın tarihli araştırmalarda, 2050 yılına
gelindiğinde antibiyotik direncinden
kaynaklı ölüm sayısının, kansere bağlı
ölüm sayısını geçeceği tahmin ediliyor.

1981
Der Spiegel’de yayınlanan 1981 tarihli
kısa bir makalede New York ve San

Francisco’da eşcinsel erkekleri etkileyen
bilinmeyen bir enfeksiyondan bahsedilir.
Bunu seks işçilerinin, hemofillerin ve
uyuşturucu bağımlılarının hastalık
raporları izler. Birkaç ay içinde, AIDS’in
yalnızca belirli bir grup insanı etkilemediği
ve tüm dünyada herkes için tehlike
arzettiği kesinleşir. Virüsü izole etmek
yaklaşık 10 yıl sürer. Hastalığa karşı
aşı bulma çalışmaları uzun yıllardır
sürdürülmesine karşın henüz olumlu
bir sonuç elde edilememiştir. İlk ortaya
çıktığı 1981’den bu yana, dünya çapında
70 milyondan fazla insan HIV ile enfekte
olmuş ve bunların yaklaşık 33 milyonu
yaşamını kaybetmiştir.

2019
Covid-19, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in
Hubei bölgesinin başkenti Wuhan’da ortaya
çıktı. 11 Mart 2020’de ise Dünya Sağlık
Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi.

Henüz aşısı bulunamamış olan hastalık
nedeniyle, bugüne kadar dünya genelinde
700.000’i aşkın kişi yaşamını yitirdi. ■
Kaynaklar:
Centers for Disease Control and Prevention:
[www.cdc.gov].
Current World Archaeology:
[https://www.world-archaeology.com].
Encyclopædia Britannica, Inc.:
[https://www.britannica.com].
US National Library of Medicine National Institutes of
Health: [https://www.nlm.nih.gov].
Ward, W. Peter, The Clean Body: A Modern History,
McGill-Queen’s University Press, Montreal, Québec,
2019.
Wikipedia: [https://en.wikipedia.org]
World Health Organization (WHO):
[https://www.who.int].
Smith, Virginia, Clean: A History of Personal Hygiene
And Purity, Oxford University Press Inc., New York,
2007.
Schülke & Mayr GmbH: [https://www.schuelke.com].
The Ancient History Encyclopedia:
[https://www.ancient.eu].
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Kanın Vücut
Dışındaki Dolaşımı:
Kan Bankalarının
Mekansal Gelişimi
Zehra Betül Atasoy ■ Kan yaşamsal bir
güç. Tarihsel süreçte tıbbi ve kültürel
bağlamda da önemli bir rolü var. Ancak
kan nakli ve depolanmasının çok uzun
bir geçmişi yok. Antik ritüellerde kanın
merkezi bir rol oynamasının yanısıra kan
içmenin kişiyi gençleştirdiğine ve bazı
hastalıkları tedavi edeceğine inanılıyordu.
Hipokrat zamanından itibaren dört humor
(humour) kuramıyla tanımlandığı biçimde,
hastalıkların dört yaşamsal sıvı olan
kan, sarı safra, kara safra ve balgamdaki
dengesizliklerden kaynaklandığı
düşünülüyordu. Bunların arasında en
önemlisi kandı. Birçok rahatsızlığın
tedavisinde en yaygın yöntemlerden
biri “kötü humoru” elimine etmek için,
bazı hallerde hastanın ölümüne kadar
giden, kan akıtmaydı. Bu durum William
Harvey’nin 1628’de dolaşım sistemini
açıklayan çalışması ile değişmeye başladı.
Harvey’nin ayrı ancak bağlantılı arterleri
tanımlaması yeni bir araştırma alanını da
beraberinde getirdi.

mahkemelerinde kan nakli yasaklandı.
Yaklaşık yüz elli sene boyunca yasaklı
kalan bu pratik 18. yüzyılın sonunda
tekrar gündeme geldi. 19. yüzyılın ilk
çeyreğinde ise hemorajik şok tedavisinde
insandan insana kan transfüzyonu
James Blundell tarafından başarıyla
gerçekleştirildi. Ve bu, önemli gelişmelerin
kapısını açtı. 1901’den önce tüm
insanların kanlarının aynı cins olduğu
düşünülüyordu. Karl Landsteiner A-B-O
kan gruplarını keşfederken, sonraki sene
ise öğrencileri AB grubu tanımladılar.
1940’ta ise Rh grupları keşfedildi1.

Kan bankalarının ve mekan
ihtiyacının ortaya çıkışı
Günümüzde kan verme, depolama ve
naklinin ardında standardize edilmiş

1 Üzerinde “Cepheye Kan Nakli Hizmeti” yazılı
araçlar sadece kan taşımıyor aynı zamanda
kan vermenin önemini vurgulayan propaganda
görsellerini de barındırıyordu. Bu görsellerde
bağışçının birden fazla kişinin yaşamını
kurtarabileceği vurgulanırken, kan verilen
kişilerin kolluklarındaki UGT, CNT, PSU yazıları
da sendikaları sembolize ediyordu. Burada yapılan
propaganda ile kan verme gibi yaşamsal bir konunun
politikleştirildiğini söylemek mümkün (Kaynak: “Un
hospital modeloen Montjuich”, Crónica, 9:380, 21
Şubat 1937 / Biblioteca Nacional de España).
2 Araç içerisinde, entegre edilmeden yerleştirilmiş
dolaplar kanı belirli bir derecede tutarak cepheye
taşınmasını sağlıyordu (Kaynak: “Un hospital
modeloen Montjuich”, Crónica, 9:380, 21 Şubat
1937 / Biblioteca Nacional de España).
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Öncelikle hayvandan insana kan nakli
gerçekleştirildi. İlk yazıya dökülmüş
transfüzyon 1667 senesinde XIV. Louis’nin
de hekimi olan Jean Baptiste Denis
tarafından yapıldı. Olumsuz sonuçlanan
ve büyük tartışmalara yol açan benzer
uygulamalar sonucunda Fransız ve İngiliz
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önemli bir operasyon olduğu aşikar.
Ancak modern kan bankalarının kurulması
oldukça yakın bir zamana tekabül ediyor.
20. yüzyılın başında bağışlar genel olarak
güvenilir olmayan kaynaklardan, hastanın
ailesi ya da yakınlarından sağlanıyordu.
Bazı durumlarda ise uygun donör bulmak
mümkün olmuyordu. İngiltere’de bu
durumların birinde, acil kan ihtiyacı
gereken bir hasta için hastane Kızılhaç ile
iletişime geçmişti. Kızılhaç görevlilerinden
Percy Oliver ekibiyle hastaneye gittiğinde
grubundaki bir hemşirenin kanı hasta
için uyumlu çıkmıştı. Bu deneyim sabit
potansiyel kan donörlerinin tedarikini
akla getirdi. Böylece ilk kan bağış servis
ağı 1921’de Oliver öncülüğünde İngiltere
Kızılhaçı tarafından oluşturuldu2. Kan
bağış ağının nüveleri atılmasına rağmen
kanın metalaşarak, mekan talebinin
doğması ise özellikle Avrupa ülkelerindeki
savaşlar neticesinde gerçekleşecekti.
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Kan bankalarının kurulması açısından
önemli gelişmelerden biri İspanya İç
Savaşı (1936-1939) sırasında meydana
geldi. Frederic Durán-Jordà, Barselona’da
oldukça başarılı bir mobil kan bankası
oluşturarak, hangi hastanede ihtiyaç
olursa buzdolaplarının yer aldığı araçlar
vasıtasıyla kan iletimi sağladı. Bu
uygulama kanın bir mekan içerisinde
toplanıp, dağıtımını gerçekleştiren ilk
örneklerdendi. Bu araçlarda genel verici
olan 0 gruplarının kanı toplanıyordu.
Çatışmaların yoğun olduğu zamanlarda
Durán-Jordà’nın kan merkezi, saatte 75
kişiye kadar bağış topluyordu3.
Durán-Jordà’nın transfüzyon alanına
katkısı hematoloji biliminde olmasa da
tasarım ve organizasyon alanlarında
gerçekleşmişti. Standart 300 ml’lik
cam şişeyi tasarlayarak, koldan kola
direkt kan naklini kaldırıp yerine
her yerde ve herhangi biri tarafından

gerçekleştirilebilecek depolanmış kanın
transfüzyonunu gündeme getirdi4.
Günümüzde bunlar bize olağan gelse de
dönemi için oldukça yenilikçi gelişmelerdi.
Kan alınan yerin dışında gerçekleşen
transferin modern kan transfüzyon
servislerinin öncülü olduğu söylenebilir;
çünkü bu, kanın artık hastaneler gibi
mekanlarda da bulunabileceğinin
göstergesiydi.
Milliyetçilerin galip geleceği kesinleşince
1938’de İspanya’yı terkeden Durán-Jordà,
İngiltere’deki Hammersmith Hastanesi’nde
bir kan bankası kurmak için Janet
Vaughan’a yardımcı oldu. Yaklaşan
2. Dünya Savaşı sebebiyle Vaughan’ın
kan deposu oluşturma önerisi desteklendi.
Cephede askerlerden alınan kanın hemen
orada transfüzyonu yerine merkezi bir
şekilde depolanmakta olan 0 grubu kanın
hızlı bir biçimde cepheye aktarılmasıyla
savaş sırasında başarı elde edildi. Kan
toplama milli savunmayla yakından
ilişkili bir konu haline gelmişti ancak
kan naklinin farklı potansiyelleri de yine
savaş sırasında ortaya çıkacaktı. Savaşta
kazanılan tecrübe gösterdi ki kan nakli,
kanamaların yanısıra farklı yaralanmaların
tedavisinde de kullanılabilmekteydi.
Bu da daha büyük ölçekte bir tedarikin
gereksinimini gündeme getirmişti5.
ABD’de ise 1937’de Bernard
Fantus öncülüğünde Cook County
Hastanesi’nde ilk kan bankalarından
biri kuruldu. 1933’te Sovyet Rusya’da,
doktor S.S. Yudin tarafından
kadavradan bir hastaya başarılı kan
nakli gerçekleştirilmişti. Ancak Cook
Hastanesi yönetimi bu yönteme etik
açıdan olumlu yaklaşmamıştı. Böylece
farklı araştırmalar yapan Fantus’un
bulguları neticesinde kanın daha uzun
süre depolanabilmesi ve ihtiyaç halinde
el altında olabilmesi sağlandı. Bu
gelişmeyle dünyanın çeşitli yerlerinden

kan bankası oluşturmak isteyenler tesisin
organizasyonunu gözlemlemeye gittiler6.
Savaş sonrasında kanın tıbbi bir meta
haline gelmesi ile mobil araçlar, kamusal
alanlarda zaman zaman görünür
olmaya başladı. Örneğin 1950’lerde
ABD’de günümüze göre daha büyük
ölçekteki mobil kan bağış araçları
kentin çeşitli bölgelerinde insanların
karşısına çıkabiliyordu. Bir spor salonu
genişliğindeki boş bir alana öncelikle
kurulumu yapmak üzere çalışanlar
geliyor ve yaklaşık iki saat içerisinde
araç ve çevresi bir hastane koğuşu
kadar teçhizatlandırılarak kurulum
gerçekleştiriliyordu. Araçta en az on
yatak, düzinelerce perde ve oturma
birimi, masa, atık kapları, çözelti şişeleri,
oksijen tankları, büyük soğutulmuş
kutular, kantin ekipmanı ve yüzlerce kan
şişesi bulunmaktaydı7. O sıralar henüz
şişelerde depolanan kan, sonradan plastik
torbalarda saklanmaya başlanacaktı.
Kurulum tamamlandıktan sonra
hemşireler, doktorlar ve gönüllüler alana
geliyordu. Standart olarak altı hemşire
ve on beş gönüllü bu araçlarda görev
alıyordu. Gönüllülerin görevi, karşılama
alanını ve kantini kullanıma hazır hale
getirmek, bağış sonrası için yemek
hazırlamak ayrıca kanın etiketlenip
kaydedileceği kan masasını kurmaktı.
Karşılama alanında bağışçılar, bağış
yapmaya uygun olup olmadıklarını
belirleyen anketleri dolduruyorlardı.
Kabul edildikten sonra, kan basıncı
ölçümü ve diğer testleri yapacak hemşireye
yönlendiriliyorlardı. Bağış sırasında veya
sonrasında donör reaksiyon gösterdiyse
doktor gözetimindeki ayrı bir odaya
yönlendiriliyordu8.
Zaman içerisinde bu mobil kan toplama
araçlarının kent içerisindeki görünürlükleri
arttı. Yatakların yerini kolçaklı, katlanarak
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depolanabilen şezlonglar aldı. Genel olarak
operasyonun ölçeği de gelişen teknolojiler
sayesinde küçüldü.

“Kendi canı pahasına ona kim kan
verir?”: Türkiye’de kan bankalarının
gelişimi

3 19. yüzyılda koldan kola
transfüzyonu sağlayan tasarımlardan
bir örnek ve uygulamasını gösteren
görseller. Burada bağışçının ayakta
kan verdiği görülüyor. (Kaynak:
James Blundell, “Obervations on
Transfusion of Blood”, The Lancet,
13 Haziran 1828).
4-5 Kiseung Lee’nin 2011 Helsinki
Tasarım Haftası’nda sergilenen
kan torbası tasarımı: “Blood bag
of santaclaus”, 2007 (©Kiseung
Lee’nin izniyle).

Halk arasında kan bağışı yapmanın
tehlikeli görüldüğüne, kendi kanını
başkasını kurtarmak için vermenin
kendini feda etmek anlamına geldiğine
dair bir kanaatin hakim olduğunu
söylemek mümkün15. Bu algı Kore Savaşı
sırasında gerçekleştirilen kampanyalar
ile değişikliğe uğramış, Kore’de savaşan
askerler için kan vermek diğer ülkelerdeki
gibi milli savunma meselesi haline
gelmişti. Kan bankalarının para ile satın
aldığı kan miktarının yetersizliği, kan
vermenin fedakarlık gerektiren insani

bir görev olduğunun vurgusunu yapan
propaganda çalışmalarını da beraberinde
getirmişti16.
Her ne kadar kan toplamada bağış esas
olsa da para ile satın alma da günümüzde
hala uygulama dahilinde yer alıyor.
Ancak büyük ölçüde kan vermenin bir
kazanç yolu olmaktan çıkıp toplumsal
ve insani bir yardım haline geldiğini
söyleyebiliriz. Kızılay gibi kurumların
kan vermeyi yaygınlaştırmak için
medya kuruluşlarını kullanmasının
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Türkiye’de de diğer ülkelerde görüldüğü
gibi kan nakli ile tedavi 1930’ların ikinci
yarısı itibarıyla yaygınlaşmaya başladı.
Hatta kan vermeyi geçim vasıtası haline
getirenler de vardı. Zaman içerisinde
gelişigüzel kan verme uygulamaları da
merkezileştirilmeye çalışıldı. Öncesinde
parayla kanını satanlar sağlık kontrolünden
geçirilerek kan grupları ve hastalık
taşıyıp taşımadıkları tespit ediliyordu.
İhtiyaç halinde bulunabilmeleri için de
ikametgahları belirlenerek sistematik
bir uygulama yaratılmaya çalışılmıştı9.
1940-1945 yıllarında üniversite ve bazı
hastanelerde küçük ölçekli kan üniteleri
kuruldu10. 1947’de Haseki Hastanesi
cerrahi servisinde, 1949 senesinde ise
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde kan
nakil merkezleri açıldı11. Ancak bunlar tam
manasıyla modern kan bankaları niteliği
taşımamaktaydı12. 1953’te düzenlenen
Kızılay Kongresi’nde Kan Yardım
Teşkilatı’nın kurulması kararlaştırıldı.
Kan bankaları büyük ölçekli yatırımlardı;
nitekim kanı taze tutan, ayrıca kuru plazma
haline getirilmiş kanı da uzun müddet
saklayan teknolojiye ihtiyaç vardı. Uzman
eksikliğinden ötürü tıp fakültesinden üç
asistan Amerika ve İngiltere’de eğitim
görmesi için gönderildi13. Nihayetinde
1957’de Ankara ve İstanbul’da Kızılay kan
merkezleri açıldı14.
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6 FAAB Architektura’nın
tasarladığı kan merkezi:
“Regional Blood Center”,
Racibórz, Polonya,
2013 (Fotoğraf: ©FAAB
Architektura’nın izniyle).

6

yanısıra kamusal mekanda yer yer
ortaya çıkan mobil kan bağış araçlarının
görünürlüğünün de bunda katkısı olduğu
inkar edilemez.
Öncelikle hastane bünyesinde açılan
kan merkezleri nihayetinde ayrı binalar
olarak, hastanelerdeki kan depolarıyla
birlikte kan bağış ve nakil ağının merkezini
oluşturuyorlar. 2020 yılı itibarıyla 18
bölge kan merkezi/bankası yapılanmasının
altında 68 kan bağış merkezi
bulunmaktadır17.

Antiseptik mekanlar ve
yeni potansiyeller
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Günümüzde kan bankaları soğuk odalar
ve depolar, kan toplama ünitesi ve gelişmiş
tıbbi laboratuvarlar gibi rijit fonksiyonel
gerekliliklerinin yanısıra ofis ve konferans
birimlerini de barındırıyor. Bina içerisinde
kan toplanıp test ediliyor ve işlenerek
depolanıyor.
Bu artık standartlaşmış kan depolama
ve bağış ağında, mimar ve tasarımcıların
steril mekanlara ve ürünlere yeni anlamlar
üretme görevi bulunduğu söylenebilir.
Örneğin Helsinki Tasarım Haftası’nda
sergilenmiş Kiseung Lee’nin plastik kan
torbası tasarımı Noel çorabı şeklindedir.
Lee, donörler için zahmetsiz görülebilecek
bu bağışın karşıdaki insan için yaşam
ve ölüm arasındaki ince çizgiyi ifade
ettiğini düşünüp bağışa teşvik etmek
amacıyla torbaları Noel çorabı şeklinde
tasarlamıştır.
Mimari ölçekte FAAB Architektura’nın
Raciborz-Polonya’da gerçekleştirdiği
kan merkezi, değişen tanımlara ve yeni

üretilen anlamlara bir örnek olarak
gösterilebilir. Cephenin kırmızının farklı
tonlarındaki düzenli olmayan dokusu
kana ve içindeki yaşamsal maddelere
gönderme yapıyor. Tasarımcılar binanın
formunun ise biyoloji ve teknolojinin
biraradalığına vurgu yaptığını belirtiyorlar.
Binanın fonksiyonuna dair ipucu veren
bu yaklaşımı benimseyen mimarlar, kan
bağışının toplumsal bir görev olduğunu
ve bunun yaygınlaştırılmasına tasarımın
yardımcı olacağını ifade ediyor.
Kan, yaşam ve ölüm arasında ince bir
kırmızı çizgi. Bu gibi antiseptik mekanlara
dair toplumsal ve bireysel bir bilincin
oluşturulması, yeni anlamlar yaratılması
tüm karar verici ve tasarımcılara bir görev
yüklüyor. Her tipoloji zaman içerisinde
gelişerek kendine özgü yapısal nüvelere
sahip oluyor. Bu bağlamda, kan nakli ve
depolama ağının paydaşı olan mimarlık
da artık sadece rijit bir şekilde ele alınması
gereken işleve odaklanmanın ötesine
geçebilecek birikime sahip olduğunu
gösteriyor. ■ Zehra Betül Atasoy,
Yüksek Mimar, Doktora Adayı; New
Jersey Institute of Technology & Rutgers
Üniversitesi, Urban Systems Programı.
Notlar:
1 Kim A. Janatpour ve Paul V. Holland, “A Brief
History of Blood Transfusion”, Blood Banking and
Transfusion Medicine, ed.: Leslie E. Silberstein vd.,
Churchill Livingstone, Philadelphia, 2007, s. 3-5.
2 A.g.e., s. 7.
3 A.g.e., s. 8.
4 Joan R. Grifols, “The contribution of Dr. Duran-Jorda
to the advancement and development of European blood
transfusion”, ISBT Science Series, 2, 2007, s. 138.
5 Janatpour ve Holland, a.g.e., s. 8.
6 M. Telischi, “Evolution of Cook County Hospital Blood
Bank”, Transfusion, 14:6 1974, s. 623-624.

7 Elizabeth H. Rath, “Here Comes the Bloodmobile,”
The American Journal of Nursing, 54:3, 1954, s. 317318.
8 A.g.e., s. 317-318.
9 “Sağlık İşleri: Hastalara kan verenler tesbit
olunacak”, Cumhuriyet, 30 Ağustos 1937. Bu kişilerin
düzenli bir şekilde sağlık testinden geçip geçmediğine
dair bir bilgiye bu araştırma dahilinde ulaşılamamıştır.
10 “Kan verme enstitüsü”, Cumhuriyet, 25 Ocak
1940. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı
olarak kurulması kararlaştırılır. Haberde bu uygulama
sayesinde kan naklinin gelişigüzel bir şekilde değil de
ıslah edilerek kontrol edileceği vurgusu yapılır.
11 “Cerrahpaşada kurulacak kan bankası”, Cumhuriyet,
29 Aralık 1950.
12 “Kan nakli merkezi hakkında Tıb Fakültesi Dekanının
beyanatı”, Cumhuriyet, 30 Aralık 1950.
13 “Kan bankaları nerelerde ve nasıl kurulacak?”,
Cumhuriyet, 25 Şubat 1954; “Kan Bankası
hazırlıkları”, Cumhuriyet, 26 Eylül 1954.
14 Tanju Atamer, “Kan Transfüzyonunun Tarihçesi”,
35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7-10 Ekim 2009,
Antalya, s. 148.
15 Suat Derviş, İstanbul’un Bir Gecesi adlı romanında
çocuğunun kurtarılabilmesi için kan arayan bir
anneyi konu alır. Kan satın almak isteyen kadın, bir
kahvehaneye gidip sorduğunda halkın kan verme
konusundaki bilgisizliğini canlı bir biçimde aktarır. Kimi
“İnsana bıçak batırıp kanı alıp birisine mi içirecekler?”
derken kimileri “(…) ben kanımı sana verirsem, sen
onu kaba koyup çocuğa mı götüreceksin?” diye sorar,
kimi de “insanın damarı açılmadan kanı çıkmayacağına,
derisi delinmeden damarı açılmayacağına göre bana
bu işin içinde en hafiften sustalı, jilet, en ağırdan da
kama, hançer, bıçak var gibi geliyor” der. Bkz.: Suat
Derviş, İstanbul’un Bir Gecesi, İthaki, İstanbul, 2018,
s. 196-199. Roman ilk olarak 1939’da tefrika halinde
yayınlanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet’te yayınlanan bir
habere göre ise Ramazan ayında kan vermenin günah
olduğuna inanıldığı için kan bankasının stoklarının
tükendiği belirtilmektedir. Bkz.: “Kan bankasının
stokları tükendi”, Cumhuriyet, 24 Nisan 1959.
16 “Kan Bankaları müşkül durumda: Sağlık Bakanı
bütün vatandaşları bu insani hizmete davet ediyor”,
Cumhuriyet, 19 Nisan 1952.
17 “Tarihçemiz”, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü: [https://kanver.org/sayfa/hakkimizda/
tarihcemiz/33].
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Yiğit Bener ■ Ellerimizi günde bilmem
kaç kere sabunlamayı kime borçlu
olduğumuzu biliyor musunuz? “O malum
virüse” diyenler sınıfta kaldı. Ne yani,
aşk olsun, ondan önce hiç mi elinizi
sabunlamıyordunuz? Öte yandan, pandemi
nedeniyle el yıkama ve sabunla temas
etme sıklığımızın arttığını düşünenler
yanılıyor: ABD’de yapılan bir araştırmaya
göre umumi helaları kullananların sadece
%5’inin ellerini sabunlama süresi virüsleri
öldürmeye yetiyormuş. Zaten bu insanların
üçte biri sabun kullanmıyormuş, onda
biri elini suya bile değdirmiyormuş! (Bu
oranlar erkeklerde daha bile yüksekmiş).
Gerçi, günde birkaç kez sabuna sarılıp
elini yıkamak bir saplantı ya da zorlantı,
yani obsesif kompülsif hastalık belirtisi de
olabilir elbette. O zaman faturayı çocukluk
travmalarına, yani anne-babalarımıza
çıkarabiliriz. Gelgelelim, suya sabuna
karışmayan, yani çocuklarının gündelik
hijyen sorunlarıyla layıkıyla ilgilenmeyen
ebeveynler de var.
Şunu biliyoruz: Sabun merakımızı
edebiyata ya da şairlere borçlu değiliz,
çünkü bu konuda genellikle sessiz
kalmışlar. Her konuda yazdığı iddia
edilen Enis Batur bir “Sabunname”
dahi yazmamış mesela… Ola ki bir gün
yazacaktır… (Kim bilir, belki bu yazı ona
ilham verir, ben de hayırlı bir işe vesile
olmuş olurum).
Elinde sabun köpürten, daha doğrusu
sabunu ele alan nadir yazarlardan biri
Fransız Francis Ponge. Kendi tabiriyle
“Kayıp Sabunun peşine” düştüğü 1967
tarihli Le Savon (Sabun) adlı kitabında
sabunun “sihirli bir taş” olduğunu
söylemiş1. “Kendine özgü bir haysiyeti
var” diye de eklemiş: “Doğa güçlerinin
kendine el atmasına katlanmak ve bundan
zevk almaktansa, tek taraflı olarak su
koyuvermeyi reddediyor ve eller arasından
kayıp gitmeyi, suya karışıp eriyerek yok
olmayı yeğliyor.”

İşin aslı şu ki, sabun insanlık tarihi
kadar eski bir icat. Gelgelelim, çok eski
zamandan beri bilinmesine rağmen
sabunun tıpta asepsi için kullanımı epey
yeni: 1850’lere kadar hekimler ameliyattan
önce ya da hasta doğurtmadan önce
ellerini yıkamazlarmış.
Antiseptik olarak tıpta sabun kullanmasını
1818 doğumlu Avusturya-Macaristanlı
bilim insanı ve hekim, “Annelerin
kurtarıcısı” ya da “Sabunun Galileo’su”
lakabıyla tanınan Dr. Ignaz Philipp
Semmelweis’a borçluyuz.
1846 yılında Viyana üniversitesinde
hekimlik yapan Dr. Semmelweis,
hastanede doğum yapan kadınların
nerdeyse üçte birinin “hamilelik humması”
ya da “loğusalık ateşi” denen ateşli
hastalıktan ölmeleri üzerinde durmuş. O
kadar ki, birçok kadın hastanede doğum
yapmaktansa evde hatta kendilerini
hastaneye taşıyan araçlarda kalıp orada
doğum yapmayı yeğliyorlarmış. Dr.
Semmelweis bu kadınlara kulak vermiş ve
hastane dışında doğum yapanlarda ölüm
oranının daha düşük olduğunu saptamış.

kadavra üzerinde çalıştıktan hemen sonraameliyata ya da doğuma girebiliyordu.
Dr. Semmelweis kadavra üzerinde çalışan
talebelerin kazara ellerini kestiklerinde
hastalandıklarını, bazılarının da öldüğünü
anımsamış. Bu gözlemlerine dayanarak bu
iki olgu arasında bir bağlantı olabileceğini
düşünmüş ve klinik şefine kalsiyum
hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak
el yıkanmasını önermiş.
Oysa klinik şefi o sırada yabancı tıp
talebelerini enfeksiyonlara neden olmakla
suçlayıp onları kovmanın daha etkili
olacağını düşünüyormuş… Tabii sorun
çözülmemiş. Dr. Semmelweis ısrarcı olmuş.
Klinik şefi “Ne yani, ölümlerden biz mi
sorumluyuz? Olacak iş mi!” diyerek genç
asistanını kovmuş.
Hekim hatası ve cehalet yüzünden pisi
pisine ölen kadınları kurtarmayı hedef
edinen Dr. Semmelweis’ın mücadelesi
burada kalmamış. Viyana’dan sonra gittiği
1

Lohusalık ateşi yaygın ve ölümcül olduğu
halde nedeni bir türlü bulunamıyordu
çünkü o dönemde bakterilerin varlığı
ve hastalığa neden olabildikleri henüz
kanıtlanmış değildi, dolayısıyla asepsi
önlemleri de alınmıyordu: Hekimler
ellerini yıkamadan ve (henüz keşfedilmemiş
olan) steril eldiven takmadan -örneğin
1 Ölümünün
100. yılında
Semmelweis
anısına basılan
posta pulu,
Avusturya’da,
1965.
2 Semmelweis’ın
el yıkama
uygulamasını
önerdiği
sırada görev
yaptığı Viyana
Hastanesi’ni
gösteren erken
tarihli bir
kartpostal,
Avusturya, 1784.

2
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Sabun tutkumuzu edebiyatçılara değilse,
onu ilk icat edene borçlu olabilirdik
pekala. Gel gör ki kimin icat ettiğinden
emin değiliz. Romalı bilim insanı Gaius
Plinus’a göre (MS 1. yüzyıl) sabun
bir Galyalı icadıymış. Zaten sabun
sözcüğünün Galya dilindeki sapo’dan

geldiği söylenir. Ancak kökenin Latince
sebum (yağ) sözcüğü olduğunu söyleyenler
de var. Yunancası sapon. Keltcesi sabun.
Arapçası ve Kürtçesi sabûn. Japoncası bile
sekken. Başka bir deyişle, sabun bir hayli
evrensel bir sözcük (İstisnası var elbette:
Maori diline sabun hopi olmuş).

TEMA

Suya Sabuna
Dokunmadan
Olmuyor
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3 Madeni para üzerinde Semmelweis portresi;
arka yüzde, Semmelweis’ın çalıştığı Viyana
Hastanesi ile hastayı muayene etmeden önce
ellerini yıkayan doktor ve öğrencisi, Avusturya,
2008.

3

Budapeşte’deki bir klinikte çalışmaya
başlamış ve orada istediğini yaptırabilmiş:
El yıkayarak asepsi yöntemleri uygulatmış,
hatta ameliyat araç gerecini de yıkatmaya
başlamış, bu sayede ölüm oranını yüzde
birin altına çekmeyi başarmış. Bulgularını
içeren kitabını yayınlamış2.
Gelgelelim henüz “Pasteur öncesi
çağda” olunduğu için tezinin haklılığını
doğrulayacak “bilimsel kanıt” öne
sürememiş ve tutucu meslektaşları
tarafından yine yeterince ikna edici
bulunmamış. Bağnazlık ne de olsa bilimin
en büyük düşmanıdır, hele bu örnekte
olduğu gibi bağnazlar her zamanki din
adamları değil, bizzat bilim çevreleri
olduğunda!
Haklılığına meslektaşlarını bir türlü ikna
edemeyen Dr Semmelweis’ın dengesi
giderek bozulmuş ve 1865 yılında
akıl hastanesine yatırılmış. Daha 47
yaşındayken de orada yaşamını yitirmiş:
Kimine göre akıl hastanesinde kadavra
üzerinde çalışırken kazara kendi elini
kesmiş ve ömrü boyu mücadele ettiği
hastalığın kurbanı olmuş; daha az
romantik bir iddiaya göre de orada
gardiyanlar tarafından dövülerek
öldürülmüş.
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“Sabunun Galileo’su”nun dehası ancak
yıllar sonra, Louis Pasteur’ün teorileri
sayesinde doğrulanabildi: Bugün
Budapeşte’de Semmelweis adını taşıyan
bir tıp tarihi müzesi var. Hatta 1990’da
keşfedilen bir göktaşına onun adı verilmiş,
adına madeni paralar basılmış, posta
pulları üretilmiş.
1769’da kurulan köklü Budapeşte
Tıp Üniversitesi’ne 1969 yılında önce
Semmelweis Tıp Üniversitesi adı verildi,
sonra sadece Semmelweis Üniversitesi
oldu. Üniversitenin Nagyvárad tér’deki
teorik bölümler binası ise Macaristan’daki
en yüksek binaymış. Bu ikonik bina aynı

zamanda birkaç araştırma kurumuna, bir
öğrenci merkezine, Öğrenci Birliği ofisine,
oditoryumlara, konferans salonlarına ve
ülkenin en büyük vitray enstalasyonlarına
evsahipliği yapmaktadır. Bütün bunlar
elbette iş işten geçtikten sonra!
Dr. Semmelweis’ın anısını bugünlere
taşıyan asıl kişi ise tıp fakültesi bitirme
tezi olarak 1924’de “Philippe Ignace
Semmelweis’ın Yaşamı ve Eseri”ni yazan,
o dönemin genç hekimi ve geleceğin ünlü
edebiyatçısı Louis-Ferdinand Céline’dir3.
24 yaşındaki genç hekim Céline bitirme
tezinde şöyle der: “Semmelweis’ın benliği
özünde tümüyle bu ortak kadere, yani
ölüme karşı çıkmaktadır, tek ufku,
yaşama olan sonsuz inancıdır.” Bu tez
aynı zamanda Fransa’da bir önceki yıl
yayınlanan ve büyük yankı uyandıran,
Jules Romain’in hekimleri paragöz
sahtekarlar olarak sunan Knock adlı
oyununa karşı tıbbın toptan savunusu
olarak da okunabilir: “Semmelweis’ın
üzerinde durmamızın nedeni, dünyada
varolan belki de yegane gerçekten insani
düşünce olan o güzelim, cömert mi cömert
tıp düşüncesinin onun yaşamının her
sayfasında gayet açık okunacak derecede
kendini göstermiş olmasıdır.”
Gelgelelim Céline bu tezi 1936’da edebi bir
metin olarak yayımlarken tezin önsözünü
değiştirir ve çok daha çarpıcı bir paragraf
ekler: “Bu tez insanlara iyilik yapmaya
kalkmanın ne kadar tehlikeli olduğunu
kanıtlıyor. Bu çok eski bir derstir, ama hala
taptaze. (…) Bu kavanoz dipli dünyada her
şeyin bir bedeli var. Her şeyin kefareti er
ya da geç ödenir, iyiliğin de kötülüğün de.
İyiliğinki çok daha pahalıdır, kaçınılmaz
olarak.” Sonuç olarak, suya sabuna
dokunmanın bir bedeli var elbette4.
Olası alerjilerin dışında işin bir de aile
bütçesine yükü var: Fırsatçı üreticiler bu
furyada fiyatları bayağı arttırmışlar! Öte

yandan, dün bakterisit ilaçlar, bugün
de etkin virüsitler keşfedilinceye kadar
enfeksiyonlara karşı tek silahımız hijyen.
Gerçi hijyeni takıntı haline getirenlerin bir
kısmı akıl sağlıklarını yitirip tuhaf yollara
sapabiliyorlar, tıpkı 1930’ların ünlü
ırkçı Fransız hijyencileri René Martial ve
George Montandon, daha sonra da bizzat
Céline gibi… O da ayrı bir mesele, ayrı bir
hikaye5…
Öyle ya da böyle: Suya sabuna
dokunmadan olmuyor! Peki bol köpüklü
sabun malum virüsü yok etmeye ve daha
az bulaşmasına gerçekten yarıyor mu?
Emin değiliz. Dr. Semmelweis da emin
değildi, ama ısrarcı oldu, haklı çıktı. O
halde bu sefer aksi kanıtlanıncaya kadar
hiç olmazsa onun hatırına günde bilmem
kaç kere ellerimizi sabunlamaya devam
edelim.
Zaten teslim bayrağını çekmek dışında
başka çaremiz var mı?
■ Yiğit Bener, Yazar, Çevirmen.
Notlar:
1 Francis Ponge, Le Savon, Gallimard, Paris, 1967.
2 Ignaz Philipp Semmelweis, Die Ätiologie, der Begriff
und die Prophylaxe des Kindbettfiebers, C.A. Hartleben’s
Verlags-Expedition, Peşte, Viyana ve Leipzig, 1861.
3 Louis-Ferdinand Céline (Louis Ferdinand Auguste
Destouches), “La Vie et l’œuvre de Philippe Ignace
Semmelweis”, Doktora Tezi, Paris Üniversitesi Tıp
Fakültesi, 1924.
4 Louis-Ferdinand Céline, Semmelweis, Denoël&Steele,
Paris, 1936.
5 Daha ayrıntılı bir analiz için bkz. Yiğit Bener,
“Céline: Hekimlikten Hırtlığa Yolculuk”, Virüs, sayı 5,
Ekim/Kasım/Aralık 2020.
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Margaret Campbell ■ 19. yüzyılın
ortasından 20. yüzyılın ortalarına değin,
tüberküloz ve akıl hastalığı gibi tıbbın
belirli alanlarında uzmanlaşmış, hastaların
sosyal anlamda toplumdan izolasyonunu
sağlayan bir dizi tesis kuruldu. Tüberküloz
o dönemde, ağırlıklı olarak sanayileşmenin
hızlı gelişimiyle ve yaşamını kentin
kalabalık ve sağlıksız koşullarında
sürdüren işçi sınıfı ile ilişkilendiriliyordu.
İngiltere’de Garden City (Bahçe Şehir)
ya da Almanya’da Lebensreform
(Yaşam Reformu) gibi toplumsal reform
hareketlerinin konut standartlarını
yükseltmeye yönelik girişimlerine karşın
işçi sınıfının yaşam koşullarında büyük
bir değişim olmadı (Resim 2). Çalışma
çağındaki genç kadın ve erkeklerde daha
yaygın görülmesi sebebiyle hastalığın,
Avrupa ve Kuzey Amerika ekonomilerine
getirdiği mali yük dikkate değer
boyuttaydı1. Hastalığın araştırılması
ve tedavisi süreci, uygulamalı tasarım
yoluyla yeni bir sınıfsız ve hijyenik yaşam
tarzı yaratmak için form ile sosyal amacı
bütünleştirmeyi deneyen modenizmin
ortaya çıkışına rastlar ki bu da kaçınılmaz
olarak fikirsel üretimdeki kesişmeleri
beraberinde getirmiştir.

1

Brehmer’in Görbersdorf Sanatoryumu
(1854-63) varlıklı hastalarına sakin
bir ortam, sağlıklı yemekler ve hafif
egzersizlerle dinlenme imkanı sağlayan
ilk kurumdu4. Yönetici konumundaki
doktorların farklı yaklaşımlarını yansıtan
düzenlemelere karşın erken tarihli
sanatoryumların tasarımında esas alınan
belirli mimari nitelikler ortaktı. Günde
iki saat olarak belirlenmiş açıkhavada
dinlenme süreci, geniş verandalar,
balkonlar, üzeri örtülü koridorlar ve
şezlonglarla donatılmış çardaklarla teşvik
edildi. Bu “Kür”, genellikle öğleden
sonra 14.00-16.00 saatleri arasında ve
çoğunlukla sessizlik içinde uygulanıyordu5.
Batı dünyasında tüberkülozlu hastaların
halen yaygın olarak damgalandığı
veya dışlandığı 20. yüzyılın ortalarına
gelindiğinde, üçlü ilaç tedavisinin hızlı
tesir göstermesi sanatoryum yapılarının
hastane yapı stokuna katılmasını, konuta
dönüştürülmesini ya da yıkılmasını
beraberinde getirmişti6. Buna karşın
hastalığın yakın tarihte “Küllerinden
Doğan Bir Dickens Hastalığı” gibi haber
başlıklarını tetikleyen, ilaca dirençli bir
formunun yol açacağı olası sonuçlar,
tüberkülozun eski yaşam tarzı taleplerine,
özel tedavi rejimine ve onun düz çatı, teras,
şezlong gibi modern tasarımdaki izlerine
aşina olmayan bir nesli alarma geçirdi7.
19. yüzyılın tarihselciliğine kültürel
bir tepki olarak doğan modernizm,
demokratik teknoloji yöntemlerini
kullanarak eşitliğin özgürleştirilmiş bir
ifadesini ortaya koydu. Kitlesel üretimin
esas olduğu, pratik, ekonomik bir
tasarım estetiğini içeriyordu ve kültürlü
Avrupa kentlisi tarafından tereddütsüzce
benimsendi. İngiltere, Somerset’teki Pen
Pits (1935) gibi mimarisi günümüzde

1 Johannes Duiker ve Bernard Bijvoet, Zonnestraal
sanatoryum binaları, Hilversum, Hollanda,
1926-28 (Fotoğraf: Studio Chevojon / CCA
collection, PH1980:1015:389).

Uluslararası Stil olarak nitelenen
ayırdedici özelliklerle tanımlanmış konut
yapıları, zarif kadınların şık pijamalarıyla
şezlonglara uzanıp güneş banyosu
yapabileceği bir teras, balkon ve düz
çatıyı barındırıyordu8. Bugünün aksine
güneş banyosunun sağlığa faydaları,
güneşe kasıtlı olarak maruz kalmanın veya
helyoterapinin raşitizm ve vitamin eksikliği
belirtilerini hafifletebileceği görüşündeki
tıp uzmanları kadar bronzlaşmayı modaya
bağlı bir gereklilik (de rigeur) olarak
gören yüksek sosyete tarafından da
övülüyordu9. Bahçede, yıl boyunca güneş
ışınlarını yakalamak üzere stratejik olarak
konumlandırılmış ekseni çevresinde dönen
bir yazlık ev aynı zamanda tüberkülozlu
bir aile ferdi için açıkhava izolasyon odası
işlevi de görebilirdi10.
Sözgelimi İtalya, Marcellise’deki Villa
Girasole gibi, ister dönen bir yazlık evde
ister deneysel bir mekanik konut örneğinde
olsun “güneş” sözcüğü, geçtiği her yerde
sağlıklılıkla eşanlamlı kullanılıyordu11.
Popüler bir slogan haline gelen “Karanlıkta
30 yıl duracağına güneşte 30 saniye dur”,
kuru öksürük yoluyla saçılan damlacıklar
ya da tükürük bile ev tozunda bulaşıcı bir
şekilde varlığını sürdürebilirken güneşte
veya açıkhavada kısa bir süre geçirmenin
mikropları yok edebileceğini ima ediyordu.
Pek çok tüberküloz uzmanı, helyoterapinin
hastalığın akciğer dışı formlarının
tedavisinde de etkili olduğunu savundu12.
Hilversum yakınlarında yapımı 1931’de
tamamlanan Hollandalı bir tüberküloz
sanatoryumuna “Zonnestraal” (Güneş
Işını) adı verildi (Resim 1). Modern
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Robert Koch’un tüberküloz basilini
(mycobacterium tuberculosis) tanımladığı
1882’den Selman Waksman’ın
tüberküloza karşı ilk etkili antibiyotik
olan streptomisini bulduğu 1943 yılına
kadar hastalığın tedavisinde nispeten basit
yöntemlere başvuruldu. Temiz havanın
iyileştirici etkisi ise Hipokrat ve Galen
dönemlerinden itibaren biliniyordu.
19. yüzyılda George Bodington ve
Hermann Brehmer gibi doktorlar, kuru
hava koşuluna dayanan benzer iyileştirici
yöntemleri kullandılar2. Bu da erken
tarihli sanatoryumların genellikle dağlık
bölgelerde konumlandığı anlamına
geliyordu. Uzun süreli istirahat, besleyici ve
zengin bir diyetle birleştiğinde, hastalarda
çoğunlukla farklı düzeylerde iyileşme
sağlanıyordu. Ağırlıklı olarak resmi
kuruluşların ya da hayır kurumlarının
çabalarıyla finanse edilen bu tesislerin,
haftalar, aylar hatta kimi zaman yıllar
süren tedavilerle elde ettiği görünür
başarı, Sanatoryum Hareketi adıyla
bilinen terapötik olguyu ortaya çıkardı3.

TEMA

Tuhaf Bir Yatak
Arkadaşlığı:
Modernizm ve
Tüberküloz*
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2 “Garden City” (Kaynak: Ebenezer Howard,
To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform,
Swan Sonnenschein, Londra, 1898, Levha 2 / CCA
Collection, ID:87-B15949).
3 Jack ve Molly Pritchard’ın oturma odasında
Marcel Breuer’in Isokon için tasarladığı “Long
Chair”, Hampstead, Londra, 1934-1968 (Kaynak:
Jack Pritchard, View from a Long Chair: The
memoirs of Jack Pritchard, Routledge & K. Paul,
Londra 1984, s. 90 / CCA Collection, NA44.P961.
A2 1984).
4 Le Corbusier’nin Villa Savoye’u, kuzeybatı
cephesinden görünüm, Poissy, Fransa, yak. 1945
(Fotoğraf: Lucien Hervé / CCA Collection, PH1985
:0905).

2

mimarinin ufuk açıcı bir örneği olan yapı,
güneşin yenileyici gücüne dair çağdaş bir
inancı yansıtırken aynı zamanda, aşkın bir
teozofik düşünceye gönderme yapıyordu13.
Güneş ışığının etkinliğini artıran temiz
havaydı; tüberkülozla mücadeleye
yönelik bir ilan, “Uyurken pencerenizi
daima açık tutun” (yak. 1910) çağrısında
bulunuyordu; geç 19. yüzyıl sosyal
reformcuları ise sağlıklı ve hijyenik yaşamı
teşvik etmek amacıyla “Licht und Luft”
(Işık ve Hava) ifadesini kullanıyorlardı.
Günümüzde gerçek tıbbi tedavinin
kapsamına dahil edilmeyen; ışık, hava ya
da güneş gibi şifanın sembolik çağrışımları,
modern terapinin yorumlanmasında,
sanatoryum mimarisiyle görünürlük
kazanacak kadar etkili unsurlardı14.
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Peki modernist bileşenler, neden aksi halde
açıkhavada yaşamaya imkan vermeyecek
enlemlerde ve iklim koşullarında
yaygınlaştı?
19. yüzyılın ikinci çeyreğinde, kentte
yaşayan işçi sınıfının sağlıksızlığı,
aşırı kalabalıklaşma ve güneş ışığı
eksikliğinden ziyade hijyenik olmayan
konutlara bağlanıyordu. Edinburgh’da
15. yüzyıldan itibaren bilinen apartman
bloğu; 19. yüzyıla gelindiğinde ortak
merdiven erişimi ve sınırlı sayıda ortak
sıhhi tesisi ile kiracılı, çok sayıda kişinin
birarada yaşadığı, düşük nitelikli, yüksek
katlı konuta dönüştü. Kamu sağlığına
yönelik ilgi; öncesinde temiz su ve verimli
kanalizasyon sistemlerinin temini üzerinde
yoğunlaşırken 1882’den sonra kentsel
yaşamla ilişkilendirilen tüberküloz ve
solunum yolu hastalıklarındaki artışın
incelenmesine kaydı15. Paris’te gerçekleşen
ilk Uluslararası Hijyen Kongresi’nde
(1887) sunulmuş “Cites ouvrieres, maisons

ouvrieres” (İşçilerin Kentleri, İşçilerin
Evleri) başlıklı bir metinde Fransa’da hızla
büyüyen kentli işçi sınıfı için gelişmiş bir
standarda duyulan ihtiyaç vurgulandı.
Ayrıca “yeni” hijyenik konutlara
yerleşen işçi nüfusunda, enfeksiyon
görülme oranının daha düşük olduğunu
gösterebilmek için tüberküloz istatistikleri
kullanıldı16. Halk sağlığı reformunun bir
parçası olarak sosyal konutların inşası
mimarlıkta modernizmin ortaya çıkışıyla
aynı döneme denk gelir ki her ikisi de
19. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa
ve Amerikan toplumunun rekabetçi
sanayileşme sürecinin sonucudur 17.
Modernizm, uygulamaya dönük tasarım
taleplerini esas almasıyla; hijyenik yaşam
tarzına yanıt veren seri üretim nesnelerin,
donatılı beton, çelik çerçeve strüktür
ve sırlı seramik karo gibi yeni malzeme
ve teknolojilerin araştırılmasına ve
kullanılmasına katkıda bulunmuştur.
1. Dünya Savaşı’nın ardından Britanya’da
kentsel yenileme gereksinimi liberal
başbakan Lloyd George’un “kahramanlara
yaraşır evler” tasarısıyla tanındı. Bu aynı
zamanda, Versay Antlaşması ile Rus
Devrimi’ni takip eden ekonomik kırılganlık
döneminde siyasi istikrarın sürdürülmesi
için de önemliydi18. Avrupa çapında benzer
programlar, yenilikçi modernist mimarlara
hem fırsat hem de mali teşvik sağladı.
Düşük maliyetli sosyal konutlar için
alışılmadık, ilerici tasarım çözümlerinin
hayata geçirilmesi, sanayi kentlerindeki
yoksul bölgelerin dönüştürülmesinde
etkili oldu. İsviçre asıllı Fransız modernist
Le Corbusier, bu mimarların başında
gelen bir isim olmasına karşın bir yandan
sosyal bozulmanın hızlı kentsel yenileme
süreçlerinden kaynaklandığı görüşünü
destekledi. Daha sonra İngilizce çevirisi

The City of To-morrow (1929) adıyla
yayınlanacak olan Urbanisme (1924)
başlıklı kitabında, şehir planlama ve konut
tasarımı üzerine sağlıklı yaşam ve iyi
ahlakı teşvik eden alışılmadık görüşlerini
açıkladı. Prototip tasarımları arasında
konut birimine temel oluşturan immeublevilla’yı (1922) daha sonra Marsilya’da
yüksek yoğunluklu kentsel yaşam için bir
çözüm olarak geliştirdi19. 1927’de “Die
Wohnung” (Konut) sergisinde Alman
Werkbund’u, Stuttgart’ta teraslı müstakil
ev ve apartman bloklarından meydana
gelen 21 yapının tasarımı için dönemin
önde gelen mimarlarının görev aldığı
etkileyici Weissenhofsiedlung projesini
sundu.
1933’e gelindiğinde, Nasyonal
Sosyalizm’in yükselişiyle birlikte, bu
Avrupalı düşünür ve eğitimcilerin çoğu,
modernist fikirlerin yayılmasını sağlayacak
kültürel diasporanın parçası haline
geldiler. Modernizmin genç, ilerici ve pek
çokları için zengin bir toplumsal ortamda
geliştiği ABD’ye göç etmeden önce bir
bölümü Britanya’ya sığınmış olan bu
isimler arasında Walter Gropius ve Marcel
Breuer de bulunuyordu. Her ikisi de daha
sonra mimarlık okullarında ders verdiler
ve özgün pedagojik yöntemlerle yeni
oluşmaya başlayan modernist düşünceyi
teşvik ettiler.
Modern düşünce üzerinde ufuk açıcı
ve hala erken tarihli sayılabilecek diğer
bir yaklaşım ise Wilem Dudok, Jan
Duiker ve Gerrit Rietveld gibi mimar ve
tasarımcıların üretimleriyle estetik bir
ifade bulmuş olan Hollanda kökenli De
Stijl hareketinin felsefesidir20. Duiker
özellikle de De Stijl’in “ölçüsüz bir
manevi özgürleşme” nosyonuna yakınlık
duyuyordu. Zonnestraal’da olabildiğince
hafif görünümlü bir strüktür elde
edebilmek için; açık, iyi aydınlatılmış
iç mekanlar, geniş cam yüzeyler, her
hastaya açıkhavada uyuma imkanı veren
teraslarla kurguladığı yapısını bariz
yüklerden arındırdı. Ayrıca, iç mekanı
geleneksel Hollanda evinin potansiyel
bir mikrop yuvası (yağ ve nikotinden
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sararmış) niteliğindeki klostrofobik
odalarından kurtardı. Açık sarı, uçuk
mavi ve krem tonlarını barındıran renk
paleti ise, Duiker’in sanatoryum yapısının
tüberkülozu iyileştirme rolü konusundaki
iyimserliğini yansıtmaktaydı21.
Modernizm Fransa’da öncelikle Le
Corbusier’nin bireyci ve akılcı yaklaşımıyla
ifade bulurken; Alvar Aalto, Finlandiya’da
Paimio Sanatoryumu’nu çok daha
hümanist bir işlevsellikle biçimlendirmişti.
Duiker’ın Zonnestraal’da prefabrik beton
strüktürüyle elde ettiği hafiflik etkisinden
fazlasıyla haberdarsa da hastaların ve
personelin acil kişisel ihtiyaçları Aalto
için daha büyük önem taşıyordu. Paimio,
formel ve özel alanlar ile hizmet alanlarının
açık biçimde ayrıştırıldığı bir kırsal
yerleşkesi olarak yerel ölçekte tasarlandı22.
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Modernizmin Britanya’ya gelişi
gecikmeliydi; sonrasında da ancak estetik
sızıntılar halinde kendini göstermişti.
1930’lara değin modernist mimarlığın
sosyal konut ve hastane yapıları üzerinde
çok az etkisi oldu23. Modern yaşamın
yeni talepleriyle ilişkilendirilen büyük
mağazalar, sinemalar, otel ve dinlenme
tesisleri gibi ticaret ve eğlenceye yönelik
yapıları, yalnızca yüzeysel Art Deco
unsurları süslüyordu. Ancak yine de
Britanya, ilerici tasarımdan bütünüyle
yoksun değildi. Ressam ve heykeltıraşların
yanında benzer görüşteki sanayici ve
imalatçıların da dahil olduğu çeşitli
mimarlık ve tasarım grupları, İngiliz
modernizmine bütünlük kazandırma
çabasına girdiler24.
Modern Mimari Araştırma Grubu’nun
(MARS) kurucu üyesi olan E. Maxwell
Fry, Avrupa’nın çağdaş mimarlık
düşüncesine aşinaydı. İngiltere’de kaldığı
süre boyunca Walter Gropius’la ortaklığı
Fry’ın modernizme bağlılığını pekiştirdi25.
Ancak MARS Grubu sadece teorik bilgiye
dayalı bir münazara topluluğu değildi.
Temel amaçları; modern mimarinin
uygulanmasına dair sorunları tanımlamak
ve toplu konuta uygun çözümler üretmekti.
Jack Pritchard gibi İngiliz sanayiciler de
önerilen tasarım çözümlerine radikal bir
pragmatizm katarak modernist fikirleri
desteklediler. Modernizmin tutkulu bir
savunucusu olan ekonomist ve mühendis
Pritchard (1899-1992), 1935’te lsokon
mobilya şirketini kurdu26.

Bu dönemde Avrupa, Britanya ve Kuzey
Amerika’da pek çok yeni tüberküloz kliniği
ve diğer bulaşıcı hastalıklar için hastaneler
inşa edildi. En önemlileri arasında, burada
bahsi geçen, Zonnestraal Sanatoryumu
(Hilversum, Hollanda; 1928-31) ve

Paimio Sanatoryumu (Turku yakınında,
Finlandiya; 1929-33) ile İsviçre’deki Klinik
Clavadel (Davos, 1931-33) sayılabilir.
Bunlar ve diğer önemli modern yapılar,
Architectural Review ve Architects’ Journal
gibi Britanya’nın önde gelen mimarlık
yayınlarında düzenli olarak yer bulurken
avangarda yönelik büyük bir merak ve ilgi
duyan genç mimarlar, Kıta Avrupası’nda
modernizmin çığır açıcı örneklerini tanımak
için inceleme gezileri yapmaya başladılar29.
Böylece beyaz sıvalı betonarme yapılar,
geniş balkonlar, metal pencere sistemleri
gibi fabrikada üretilen bileşenler ve daha
pek çok modernist mimari unsur; yeni
banliyö yerleşimlerindeki düşük maliyetli
az katlı spekülatif konut üretiminde,
düşük maliyetli sosyal konuta yönelik
pilot uygulamalarda, Birleşik Krallık’ın
okul, hastane, klinik ve sanatoryumlarında
kullanılmaya başladı30.
Ancak öncesinde de belirtildiği gibi,
tüberküloz tedavisi ile ilişkilendirilen
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Günümüzde işlevsel modern yaşamın
öncü örnekleri arasında sayılan, mimari
bakımdan kaydadeğer iki apartman bloğu,
Londra’da inşa edildi. Gerek Rus göçmen
mimar Berthold Lubetkin’in tasarladığı

Highpoint 1, (Highbury, 1933-35)
gerekse Kanadalı mimar Wells Coates’in
Lawn Road Flats yapısı (Hampstead,
1934), beyaz sıvalı beton düz çatıları,
balkon ve terasları ile modernizmin
imzasını taşıyordu27. Lawn Road Flats
projesinin hayata geçirilmesini sağlayan
isim aslında, Gropius ve Macar asıllı
tasarımcı Marcel Breuer’in de aralarında
olduğu Nazi Almanyası’ndan birçok
kültürel sığınmacıyı burada ağırlayan
Jack Pritchard’dı. Breuer, ABD’ye
gitmeden önce lsokon’un birkaç mobilya
projesinde görev almıştı. Bunlardan biri de,
Pritchard’ın Lawn Road Flats’deki kendi
dairesinde de bulunan Long Chair’dı28
(Resim 3).
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mimari unsurların başında düz çatı, teras,
balkon ve şezlong geliyordu.
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Düz çatı
Geleneksel ahşap dikme ve kiriş yapım
yönteminden geliştirilen düz çatı
konstrüksiyonu, köklü bir geçmişe
sahiptir. Le Corbusier, 1909’da Atina’yı
ziyareti sırasında Parthenon ve ideal
oranları üzerine ayrıntılı bir çalışma
yapar. “Mimarlığın 5 İlkesi”nde de
ana hatlarıyla belirttiği üzere bu, onun
estetik yaklaşımına bir model oluştursa
da; Villa Savoye’da (Poissy, 1929-31.
Resim 4) -serbest plan, serbest cephe
düzeni, bina kütlesini zeminden yükselten
kolonlar (pilotis), teras ve yatay sürgülü
pencerelerle- ortaya koyduğu gelişmiş
modernist yorumunun öncüsü aslında
-açıkhava mekanı, teras ya da solaryum
olarak kullanılabilen düz çatısıylageleneksel Yunan evidir31. Öte yandan,
Pablo Picasso gibi çağdaş kübist sanatçılar
tarafından betimlenmiş düz çatılı Akdeniz
evleri de avangart bir etki yaratmıştır.
Daha sonra, 1924’te Le Corbusier ilgisini
kentsel çevrede sağlıklı yaşam konseptine
yöneltir. Bunun için “vücut sağlığı” ve
“hayati organların uyumlu işleyişi” çok
önemli olduğundan, sonraki apartman
bloğu tasarımlarında müstakil bahçe
terasları, çatıda “açıkhavada spor yapmak
için” bir koşu pisti ve kendi ifadesiyle
“Birleşik Devletler’de tüberkülozla
mücadelede büyük başarı sağlayan”
güneşlenme teraslarına yer verir32.
Le Corbusier, düz çatılar ve tüberküloz
arasındaki ilişkinin izini, daha öncesinde
mimarın İsviçre’deki yapıları ve Davos

tipi düz çatıya (Davoser flachdach)
yönelik kültürel duyarlılığı üzerinden
sürmek de mümkün. İsviçre’nin tatil
beldesi olan Davos’a özgü sosyolojik ve
iklimsel faktörler gözetilerek, 1872-1875
yılları arasında düz çatı inşasında çeşitli
denemeler yapıldı33. Schatzalp’ın güneye
bakan yamaçları üzerindeki Landwasser
Vadisi’nde konumlanan Davos’a ilk
ziyaretçilerin gelişi 1865 ile tarihlenir.
Kıtalararası demiryolu bağlantılarının
sağladığı imkanla Davos, hızla uğrak bir
nekahat ve tatil yeri haline geldi. Bölgedeki
iki komşu köy, Davos-Dorf ve Davos-Piatz,
üzerinde kamu binaları, oteller, dükkanlar,
kafe ve kiliselerin bulunduğu bir geçit
(Promenade) ile birbirine bağlanıyordu.
1881’de kentsel gelişme programının bir
parçası olarak, yayaları artan at arabası,
otomobil, bisiklet ve -kış aylarında- kızak
trafiğinden korumak adına kaldırımlar inşa
edildi. Çözülmenin başladığı baharın ilk
aylarında, eğimli çatılardan düşen keskin
buz sarkıtları altından geçen çok sayıda
yayanın yaralanmasına neden oldu.
Bu türden kazaları önlemek üzere
uygulamaya konan Davos düz çatıları,
bundan yaklaşık 30 yıl önce Silezyalı
bir yapı ustası olan Samuel Haussler’ın
geliştirdiği sisteme dayanıyordu. Alman
sanat tarihçi Erwin Poeschel, 1928’de
İsviçre’nin mimarlık dergisi Das Werk’te
diyagramlar eşliğinde yayınlanan metninde
bu çatıları tartışana kadar sözkonusu
yapım tekniği hakkında çok az ciddi
çalışmaya rastlanır. “Davos’ta Düz Çatı”
(“Das flache dach in Davos”, 1928) ve
“Yüksek Dağlarda Düz Çatı” (“Das flache
dach im Hochgebirge”, 1931) başlıklarını

taşıyan diğer iki makalesinde Poeschel,
düz çatının Davos’taki kullanımının
modernizm tarafından benimsenmesinden
çok daha öncesine dayandığını, buna
karşın ancak modern tasarımın temel
unsurlarından birine dönüşmesiyle
nihayet mimarlık söylemine girebildiğini
ileri sürdü34. 1930’larda Davos’ta ya da
İsviçre’nin diğer sağlık merkezlerinde
bir düz çatı metamorfozu meydana
geldi; geleneksel dağ evi ve villaların
eğilimli çatıları, sağlık turistinin iyileşme
talebine yanıt verebilmek için güneşlenme
teraslarıyla dönüştürüldü35.
Le Corbusier, Poeschel’in gözlemlerini
1934 tarihli eskiz defterlerine kaydetti.
Daha sonra Villa Savoye gibi bir özel
konutta ya da Unite d’Habitation
(Marsilya, 1953) gibi bir apartman
bloğunda düz çatının fiziksel egzersiz
ve açıkhava istirahati için nasıl
kullanılabileceğini gösterecekti (Resim
5-6). Onun sağlık ve hijyen konusundaki
mimari fikirleri, sadece zengin müşterilere
yönelik değildi. Le Corbusier gençliğinde,
birkaç ay boyunca Peter Behrens’in Berlin
ofisinde çalışmış ve burada Behrens’in
tüberkülozu mimari tasarımla iyileştirme
çabasına yakından tanık olmuştu36.
1922 tarihli immeubles-villa projesinde
Le Corbusier, Bordeaux yakınlarındaki
Pessac sosyal konut sitesi için düz çatı
teras bahçeleri tasarladı ve bunu 1927’de
Stuttgart’ta Weissenhofsiedlung projesinde
de yineledi. Behrens ise “dairenin düz
çatısının üstündeki veya arkasındaki
daireye bir teras [sunacak şekilde] biraraya
getirildiği” tek, iki, üç ve dört katlı
apartman kümelerini takdim etti37.
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1930’larda Britanya’nın hem spekülatif
orta sınıf apartmanları hem de düşük
maliyetli sosyal konutlarında hızla
benimsenen modernist düz çatı; sadece
güneşlenmek, bahçeyle uğraşmak veya
yıkanmış giysileri kurutmak için değil
aynı zamanda tüberküloz tedavisinin
evden sürdürülebilmesi için de kullanıldı.
Ne var ki İngiltere’de hava koşullarının
değişkenliği, balkonun daha uygun bir
çözüm olduğunu gösterdi38.

Teras ve balkon
Behrens ve diğer modern mimarlar, Paris
ve Berlin gibi hızla büyüyen kentlerin
gereksinimlerini karşılamak üzere, yoğun
yerleşimli konut birimlerinin merkezi
çekirdeğine güneş ışığı ve temiz havanın
erişimini sağlayan kademelendirilmiş teras
sistemleri geliştirdiler. Fransız mimar Henri
Sauvage, Paris, Rue Vavin’daki (1912-14)
bir apartman bloğu için erken tarihli
bir prototip olarak maisons á gradins’i
(kademeli evler) tasarladı. Sauvage, daha
sonra Charles Sarazin ile birlikte Rue des
Amiraux’da (1923-24), mavi ve beyaz
sırlı karolarla kaplı, piramit biçimli
tuğla ve beton bir kütleye sahip olan,
teras bahçeleri ve halka açık bir yüzme
havuzu bulunan bir başka bloğun inşasını
gerçekleştirdi39. Benzer deneysel konut
şemaları, Weissenhofsiedlung’a teraslı iki
müstakil evle katkı yapmış olan Alman
mimar Richard Döcker’i de etkilemiştir.
Bundan iki yıl önce, 1925’te Döcker,
Stuttgart yakınlarındaki Waiblingen’de
bir tüberküloz hastanesi ve sanatoryumun
hasta bloğunda teras düzenlemesi
yapmıştı40. 1930’da Hollandalı avangart
sanatçı ve De Stijl kuramcısı Theo Van
Doesburg’a göre, Döcker’in terasları
“insancıl” bir modern konut niteliği
taşımanın yanında hastane tasarımındaki
tedavi edici işleve de sahipti41. Açıkhavada
tedavi uygulaması dolayısıyla, 1930’larda
birçok tüberküloz sanatoryumu bu mimari
öğeyi bünyesine kattı.

7

tasarlandı. 1905’te Davos’ta Haus Caselva,
yerel mimar Gaudenz lssler tarafından
National-Romantik (Ulusalcı Romantik)
üslupta yenilenirken eğimli zemine ve de
bir yatağın ya da şezlongun sığacağı
genişliğe sahip dökme demir balkonlarla
donatıldı (Resim 7).

Salon ve yatak odalarının önündeki balkon
ve dinlenme verandalarının hava ve ışık
üzerindeki olumsuz etkileri çok büyük ve
bu yüzden de kaldırılmaları şart; planlanan
yapı, odanın istendiğinde bir locaya
dönüştürülmesine zaten izin veriyor42.

sağlayan katlanabilir, sürgülü
pencerenin gelişmiş bir formunu
(Fensterkonstruktionsvorschlag)
tasarladılar43. İngiltere’de Turban’ın dar
balkonlarının bir versiyonunun kullanıldığı
King Edward VII Sanatoryumu’nda
(Midhurst, Sussex, 1905); boydan boya
katlanabilen, sürgülü Fransız kapılar,
ahşap panjurlar, güney yönünde üstten
dönel pencereler ve karşılıklı duvarlarla
gece-gündüz havalandırma sağlandı.
Odanın içindeki dar balkon alanı,
hastaların açıkhavada dinlenmesine
imkan verirken doğrudan maruz
kalmadıklarından güneşin ve rüzgarın
zararlı etkilerinden korunmalarını
sağlıyordu. Güney Galler’de bulunan Sully
Tüberküloz Hastanesi’nin (1931-1935)
yürüyüş yolları için de yine Turban’dan
esinli, loca benzeri bir pencere düzeni
kullanıldı. Bir mimarlık eleştirmeninin
gözlemine göre: “Hastane koğuşlarının
kendisi neredeyse birer açıkhava mekanı
haline geldiğinden balkonlara yer
verilmedi”44.

Turban ve mimarı Jacques Gras, bir
duvarın dışarıya tamamen açılmasını

Bu açık balkonlar ya da açık pencereler,
yalnızca tüberkülozdan muzdarip olanların

Öte yandan, bir odanın balkona mı yoksa
bütünüyle açılabilen bir cam cepheye
mi sahip olması gerektiğine yönelik bir
tartışma da sürüyordu. İkinci durumda
yatak odasının kendisi bir loca (loggia)
oluşturacak ve ayrıca taban alanından
tasarruf edilecekti. Davos’un ilk uzman
tüberküloz hekimlerinden Dr. Karl
Turban, geniş balkonların gereksiz
olduğunu savundu:
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Düz çatılar sadece modernizme
özgü olmadığı gibi, balkonlar da
Alpler’deki geleneksel ahşap dağ
evlerinde kullanılagelen bir unsurdu.
Geç 19. yüzyılda, İsviçre’deki Davos,
Arosa, Montana ve Leysin gibi sağlık
merkezlerinde iyileşen varlıklı tüberküloz
hastaları, uzun nekahet dönemlerini
çoğunlukla, hedeflenen Freiluftkur
(açıkhava kürü) için üst kattaki galerisinde
bir açıkhava mekanı ya da bir dinlenme
verandası bulunan dağ evlerinde
geçiriyorlardı. Çok sayıda hastanın aileleri
ile birlikte konaklama talebini karşılamak
üzere inşa edilmiş sayısız otel, pansiyon
ve apartmana balkonlar eklendi ya da

TEMA

5 Le Corbusier’s
Unité
d’Habitation’ın
çatısından
görünüm, Marsilya,
Fransa, yak.
1952 (Fotoğraf:
Lucien Hervé /
CCA Collection,
PH1985:0852).
6 Unité
d’Habitation’un
çatısında egzersiz
yapan çocuklar
(Kaynak: Le
Corbusier, Les
maternelles vous
parlent, Gonthier,
Paris, 1986,
s. 75. Fotoğrafçı
bilinmiyor / CCA
Collection, MAIN
6836).
7 Haus Caselva,
Davos, İsviçre,
1905: Dökme
demir balkonlardan
görünüm, 1996
(Fotoğraf:
Margaret
Campbell).
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8 Napier Flats, Colinton Road, Edinburgh,
İskoçya, 1934: Balkonlardan görünüm, 1996
(Fotoğraf: Margaret Campbell).
9 “Nekahat koridoru” (Kaynak: Prévoyance
Social, Clair vivre, Brüksel, 1936-1937 / CCA
Collection, BIB207799).
10 Aino ve Alvar Aalto, Güneşlenme terasları
için metal çerçeveli şezlong, Piamio,
Finlandiya, 1937 (Kaynak: Varsinais-Soumen
Tuberkuloosiparantola, Polytypos, Turku,
1950, s. 54 / CCA Collection, NA44.A112.25.
V3 1950).
11 Marcel Breuer’in Isokon için tasarladığı
“Long Chair”, 1936 (Kaynak: Jack Pritchard,
View from a Long Chair: The memoirs of Jack
Pritchard, Routledge & K. Paul, Londra, 1984,
s. 113 / CCA Collection, NA44.P961.A2 1984).

yararına değildi. Turban’ın sistemi, ek alan
yanılsaması yaratarak küçük bir evi ya da
daireyi olduğundan daha büyük gösterme
eğilimindeki modern tasarım çözümlerinin
öncülüydü. Buna karşın kullanım
alanının açık bir balkonla genişletildiği
her yerde; uyumak, güneşlenmek ve
diğer dinlence etkinliklerini dış mekanda
gerçekleştirebilmek için özel birimlere
kavuşuluyordu. 1914’te İngiliz mimar ve
Bahçe Şehir hareketinin savunucusu Barry
Parker, Crabby Corner’daki Letchworth
Evi’nde yatak odasına açık bir uyuma
mekanı/verandası yerleştirdi. Yapının
günümüze ait iç mekan fotoğraflarında,
kullanıcının açıkhavada uyumasına
imkan veren hijyenik bir öğe olarak,
üst kattaki yatak odasının açık köşesine
konumlandırılmış bir divan görülür45.
Açıkhava uyuma kabinleri için benzer bir
tesis de, Avusturya asıllı ABD’li modernist
Rudolf Schindler’i Newport’ta Lovell Sahil
Evi’ni (Orange County, California;
1922-26) tasarlamak üzere görevlendiren
sağlık tutkunu Dr. Phillip Lovell tarafından
öngörüldü. Sağlık konusundaki görüşleri
işverenininkiyle örtüştüğünden, Schindler
zaman zaman Lovell’ın Los Angeles Times
gazetesindeki “Vücut Bakımı” (Care of the

Body) başlıklı haftalık köşesine aşağıdaki
gibi gözlemlerle katkıda bulunuyordu:
İleri makineleşme, yaşam koşullarımızı
kolayca kontrol eder. Kendi bedenimiz
hakkında sahip olduğumuz bilgi, bizi
kölelikten kurtarır ve Doğa bir dosta
dönüşür. Geleceğin evleri ve kıyafeti,
fiziksel ve zihinsel çıplaklığımıza müdahale
etmeksizin bize çevremizin kontrolünü
verecektir. Odalarımız toprağa yaklaşacak
ve bahçe evin bir parçası haline gelecek.
İç ve dış mekan arasındaki ayrım ortadan
kalkacak… İnsanlık artık dışarıda uyuyor
olacak46.
Bu önlemler, sağlığı koruma modasına
yönelik bir orta sınıf tepkisi olsa da aynı
zamanda tüberkülozlu bir aile üyesinin
yatılı bir klinik yerine evde kalmasına izin
verdiğinden “Kür” için de uygundu. Sıkışık
kent dokusu içinde yaşamını sürdüren,
maddi imkanlarıyla sanatoryum tedavisini
karşılayamayanlar için daha basit ve
ilkel yöntemler üretildi. 1911 tarihli
arşiv fotoğraflarında, açık bir pencerenin
yanında dinlenen bir kadın hasta görülür;
üstü bir kalas ve şilte ile -muhtemelen
yoksul hastalarla ilgilenen dispanser
hemşiresinin yardımıyla- eğreti bir
şekilde örtülmüş lavabo tezgahı üzerinde
uzanmaktadır47.
Balkonlar Britanya iklimine uygun olsun
ya da olmasın, 1930’lara gelindiğinde
hem Pen Pits (Somerset,1936) gibi
büyük konutlarda hem de Napier Flats
(Edinburgh, 1934. Resim 8) ve Lawn
Road (Londra, 1932-34) gibi alçak
ve yüksek katlı “spekülatif amaçlı”
apartmanlarda ya da Quarry Hill
Flats, Leeds (1938) gibi yeni düşük
maliyetli sosyal konutlarda tüberkülozun

bilinçaltı taleplerine hizmet ettikleri kadar
modernizmin stilistik sembolleri haline de
gelmişlerdi.

Şezlong
En önemli modern ikonlardan biri de
“Kür” koltuğuydu; bir yandan balkonun
boyutları için de kritik önemdeydi48.
Uzanma koltuğu ya da şezlong -ve
özellikle de Alvar Aalto, Marcel Breuer
ve Le Corbusier tarafından tasarlanmış
olanlar- lamine kayın veya huş kontrplak
ya da krom kaplama çelik boru gibi
modern malzemelerle üretildi. Kökeni
antik çağlara dayanan bu zarif oturma
biçimi, Greko-Romen’in yeniden
canlandığı 18. yüzyılın sonu ile
19. yüzyılın başı arasında da revaçta
oldu. Şezlong, geç 19. yüzyılda
çalışmayan orta sınıfın taleplerini
karşılamak üzere Avrupa’da bir grup
mobilya imalatçısı tarafından uygun
miktarlarda toplu üretildi49. 1900’e
değin, günde 4.000 mobilya üretme
kapasitesiyle Venedik’in önde gelen
iki firması, Gebrüder Thonet ile Jacob
& Josef Kahn’dı. Sanatoryumların
dinlenme salonlarına (Liegehallen. Resim
9) ait dönemin çizim ve fotoğraflarında;
şezlongları ve bükülmüş ahşaptan
sandalyeleri içeren, konut ve kafe
kullanımına yönelik üretilmiş aynı
zamanda “kür sandalyeleri” olarak
kendine hazır bir pazar da bulmuş pek
çok farklı stilde ürünle karşılaşmak
mümkün. Tüberküloz hastalarının
kullanacağı mobilyalar, vücut ölçülerine
uygun, dayanıklı ve kolay dezenfekte
edilebilir olmalıydı. Ayarlanabilir sırt ve
ayak desteği ile tasarlanan, kamıştan ve
kayın ağacından imal edilen sandalyeler
aynı zamanda makul fiyatlıydı. Davoser
Liegestuhl (Davos Şezlong) günümüzde
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de otel ve dağ evi balkonlarında, yazlık
ve kışlık tatilciler tarafından kullanılmak
üzere üretilmeye devam ediyor. Şezlong,
Thomas Mann, Büyülü Dağ’da (Der
Zauberberg) betimlediğinden bu yana
çok az değişti:
Şezlongun biraz eski moda iskeleti
-aslında, yeni olduğu belliydi; biçim
yaratma oyunuydu bu- kızıl kahve
cilalanmış tahtadandı ve pamukluya
benzer bir kumaşla kaplı olan şiltesi,
başucundan ayakucuna dek uzanan üç
kalın minderden oluşuyordu. Ayrıca,
enseniz için, ne çok sert, ne de içine
gömülecek kadar fazla yumuşak olan ve
harikalar yaratan, işlemeli, keten kılıflı
yuvarlak bir yastık bantlarla başucuna
tutturulmuştu. Hans Castorp, dirseği
şezlongun pürüzsüz geniş koluna dayalı,
gözlerini kırpıştıra kırpıştıra orada yatıp
dinleniyor[du] … “Nasıl şezlong onlar
öyle? Burada satılıyorsa, bir tane alıp
Hamburg’a götürmek isterim, sanki
bulutların üzerinde yatıyorsun. Yoksa,
sence Behrens onları, ölçü verip kendi mi
yaptırdı?50”

Şık ve ekonomik modernist versiyonlarıyla,
şezlongların görünümünde kaydadeğer

değişiklikler yapanlarsa Alvar Aalto,
Marcel Breuer ve Le Corbusier’ydi.
Yalnızca Aalto’nun koltuğu özellikle
tüberküloz hastaları için tasarlanırken,
Le Corbusier ve Breuer’inkilerde
öncelikle evde kullanım hedeflenmişti
ancak tümü “modern” malzemeler ve
imalat teknikleriyle üretildi52. Paimio
Sanatoryumu’nun mobilyalarını
tasarladığı 1929’dan 1933’e kadar Aalto,
(özellikle) akciğer tüberkülozu olan
hastaların mobilya ihtiyaçlarını ayrıntılı
bir şekilde inceledi. Finlandiya’nın
iklim koşullarında, hastaların dışarıda
geçirebilecekleri zaman sınırlıydı.
İç mekanda soğuk hava akımından
korunmak için hastanın bacaklarını yerden
yükseltmek gerekmediğinden (ani sıcaklık
değişimlerinden kaçınmak gerekiyordu)
ortak dinlenme mekanında iki saatlik
“Kür” boyunca ayak desteği bulunmayan
Scroll Chair (1933) kullanıldı53. Lamine
kayın çerçeveli sandalyenin kıvrılarak
biçimlenen oturma yeri ve arka paneli,
bakımı kolay bir malzeme olarak lake
uygulanmış huş kontrplaktan üretildi.
Periyodik terlemeler hastalığın
karakteristik bir semptomu olduğundan
arka panelin üst kısmındaki boşluklar
oturanın boynunu havalandırarak
ferahlatırken, 110 derecelik açısı
hastanın daha rahat nefes almasına
imkan veriyordu; kol dayanağının ön
kıvrımı ise fiziksel bakımdan zayıf
hastalara, otururken ya da ayakta
dururken tutunabilecekleri sabit bir destek
sağlıyordu. Scroll Chair günlük kullanıma
uygundu; kısa süre içinde avangart konut
iç mekanlarında da kullanılmaya başladı.
Aalto, Paimio için açıkhava güneşlenme
teraslarında kullanılmak üzere beyaz
emaye çelik boru iskeleti ve ayaklık
uzantısıyla, her türlü hava koşuluna

uygun bir koltuk da tasarladı. Arka
paneli ayarlanabilir hale getirebilmek için
kolçaklara mandallı bir bağlantı parçası
eklendi (Resim 10).
Marcel Breuer’in İngiltere’de geçici olarak
bulunduğu dönemde (1935-37), Jack
Pritchard’ın lsokon mobilya şirketi için
geliştirdiği Long Chair (1936), lamine
ahşap strüktür tasarımında önemli bir
denemeydi (Resim 11). Huş, ceviz ve
maun gibi farklı malzeme alternatifleri
ile üretilen koltuk, tıpkı Aalto’nun Scroll
Chair’ı gibi kısa sürede modern tasarım
klasikleri arasına girdi ve günümüzde de
üretilmeye devam ediyor54. Doğrudan
tedavide kullanılmak üzere tasarlanmış
olmasa da Pritchard koltuğun tanıtımında
“insan vücuduna göre şekillendirilmiş”
ifadesini kullandı ve şu telkinde bulundu:
“Yemeklerden sonra Isokon Long
Chair’da 10 dakika geçirmek ilaç kadar
etkilidir55”.
Le Corbusier’nin Pierre Jeanneret ve
Charlotte Perriand ile birlikte tasarladığı
LC4 şezlongu (1928), bir “dinlenme
makinesi” olarak sunulmasına karşın
bir sanatoryumda ya da klinik ortamda
ne kullanılmış ne de kullanılması
hedeflenmişti. Krom çelik iskeleti ve
hamak benzeri, siyah deri oturağını
taşıyan siyah ahşap ayaklarıyla ideal
oturma pozisyonunu sağlamak için özel
olarak tasarlanmıştı. 1922’de Le Surrepos
koltuğunu “sağlığa yararlı” diye lanse eden
Fransız hekim “Dr. Jean Pascaud” da,
anatomiye uygun biçimlenmiş bir koltuğun
sağlayacağı faydalara vurgu yapmıştı.
Dönemin reklamlarında resmedildiği
haliyle Pascaud’un tasarımına benzer bir
forma, 1922-23 ve 1928 tarihli iki
Le Corbusier eskizinde rastlanır56.
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Artık iskelet Thomas Mann’ın
gözlemdiği gibi kızıl kahve renkte
değil, bazen parlak sarıya boyanıyor;
ayarlanabilir koltuk arkalığı ise
kullanılmadığında rahat depolanabilmesi
için hala öne katlanabiliyor. Mann’ın
Castorp’u benzer şekilde “soğuk
günlerde kullanılan… kürk kaplı uyku
tulumu”ndan da etkilenmişti ki bu da
zorunlu açıkhava istirahatinde hastaları
olabildiğince rahat ettirecek çok sayıda
yöntemden biriydi51.
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Erken 20. yüzyıl modernizmi, ortaçağda
bilimsel yöntemlerin uygulanması
yerine sembolik çağrışım yoluyla tedavi
nosyonunun hala neredeyse tartışmasız
kabul edildiği bir dönemde ortaya çıktı.
Batıl inançların, mitlerin ve öznelliğin
yerini; saflığı, hijyeni, günışığını ve temiz
havayı vurgulayan modernist işlevsel
yaşam tarzı aldı. Mimari tasarımı,
tedaviden ve sonuç olarak da fiziksel
iyileşmeden bütünüyle ayrı tutan objektif
bir tedavi rejiminin ortaya çıkışı ise ancak
üçlü ilaç tedavisi atılımının gerçekleştiği
1950’leri bulacaktı57. Bunun öncesinde ise,
başta gelen üç modernist
Le Corbusier, Alvar Aalto ve Jan
Duiker’in tasarımlarının 1920’lerdeki
yaygın hastalık tedavisi anlayışından
etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Onların
mimarlığı, 1. Dünya Savaşı’nın getirdiği
yıkımın ardından şiddetle arzulanan
temiz, beyaz bir dünyayı kavramsal olarak
cisimleştirmiştir. Le Corbusier The City
of To-morrow’da şöyle der: “Şehirlerin
yerleşimi hijyeni ve ahlakı etkiler. Hijyen
ve ahlakın yokluğunda toplumun hücreleri
atrofiye uğrar58”. Mimarlığın mevcut
durumunu “teşhis etmek” için tıbbi
terminolojiden yararlanırken geleneksel
konutu tüberküloz gibi ağır hastalıkları
beslemekle suçlar: “İçinde yaşadığımız
makine tüberkülozla dolu eski bir
kulübe”59 iken “[modern] konut içinde
yaşamak için bir [sağlık] makine[si]dir60”.
Hiç şüphesiz ne düz çatı ne balkon ne de
şezlong erken tarihli tüberküloz tedavi
rejimlerinin doğrudan birer sonucu değildi
ancak hijyen ve sağlık arayışını rasyonalize
etmeyi deneyen bu modernist mimari
unsurların popülaritesi, -bugün artık
yerini, en yeni reçeteli ilaçlara ve tedavi
yöntemlerine terketmiş olan- yaşam tarzı
terapisi tarihinde derin bir iz bırakmalarını
sağlamıştır. ■ Margaret Campbell,
Tasarım Tarihçisi; Edinburgh College of
Art Emekli Öğretim Üyesi.
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* Burada Margaret Campbell’ın ve Canadian Centre
for Architecture’ın (CCA) izniyle, İngilizce aslından
Türkçeleştirilen bu metin ilk olarak şurada yayınlandı:
Margaret Campbell, “Strange Bedfellows: Modernism
and Tuberculosis”, Imperfect Health: The Medicalization
of Architecture, ed.: CCA, Montreal, Giovanna Borasi,
Mirko Zardini, Canadian Centre for Architecture.
Montreal / Lars Müller Publishers, Zürih, 2012,
s. 132-151 (İngilizce ve Fransızca; ©CCA, 2012).
Kitap, küratörlüğünü Giovanna Borasi ve Mirko
Zardini’nin üstlendiği, CCA’de 25 Ekim 2011-15 Nisan
2012 tarihleri arasında ziyarete açık olan aynı adlı sergi
paralelinde yayınlandı. CCA ayrıca, “Imperfect Health”
projesi kapsamında hazırlanan bir makale seçkisini de
“Take Care” başlıklı çevrimiçi yayınıyla erişime açtı.
Bkz.: [cca.qc.ca/takecare].

Notlar:
1 Geç 19. yüzyıl Almanya’sında, sağlıklı işgücüne
duyulan ihtiyaç çalışanlara yönelik sağlık sigortası
programlarının başlatılmasını sağladı. Britanya’da
Boer Savaşı’na katılanlar arasında sağlık durumu
kötü olanların bulunması (bunların başında tüberküloz
hastalarının geldiği belirtilmiştir) genel sağlık
standartlarını iyileştirmeye yönelik önlemlere yol
açtı. Bkz.: Linda Bryder, Below the Magic Mountain,
Clarendon Press, Oxford, 1988, s. 22.
2 1840’da Warwickshirelı doktor George
Bodington’ın (1799-1882) akciğer veremi tedavisi
üzerine bir makalesi yayınlandı. Metodu açıkhava
istirahatine ve sıkı bir diyete dayanıyordu. Bodington
daha sonra Birmingham, Sutton Goldfield’da bir
tedavi merkezi kurdu. Silezya doğumlu Alman doktor
Hermann Brehmer (1826-89), Türberküloza adını
veren J.L. Schönlein’ın öğrencisiydi. Görbersdorf’daki
sanatoryumu 1859’da kuruldu. Peter Dettweiler
(1837-1904) ise Brehmer’in hem hastası hem de
öğrencisiydi; Freifuftkur (açıkhava kürü) ile elde
edilen başarıdan etkilenmişti. 1876’da Frankfurt
yakınında Taunus Dağları’nda kendi sanatoryumunu
kurdu. Alman göğüs doktoru Otto Walther, 1881’de
Nordrach’da (Baden-Württemberg) açıkhavada
yaşamanın faydalarını vurgulayan sade bir rejimi
benimseyen bir sanatoryum kurdu. British Journal of
Tuberculosis, 1 (1907), s. 192-193, 307.
3 Bryder’ın Magic Mountain’ı 20. yüzyıl
Britanya’sında tüberkülozun sosyal tarihinin başarıyla
aktarıldığı bir bölümü içerir.
4 Görbersdorf, günümüzde Polonya sınırlarında olan
Silezya’da halen bir sağlık beldesidir. Bkz.: Margaret
Campbell, “Therapeutic Gardens”, Historic Gardens
Review, Kış, 1998-99, s. 27-34.
5 “Kür” (The Cure) burada, Freiluftkur (açıkhava
kürü) ve Freiluft Liegekur (açıkhava dinlenme kürü)
terimlerinde ifade edildiği biçimde kullanılmıştır. Cur
de silence ise, kür sırasında hastaların konuşmasının
yasak olduğu bir varyasyondu. İyileşme sürecinde
fısıldamaya ve ardından temkinli bir şekilde yeniden
konuşmaya izin verilirdi.
6 1951’de Edinburgh’da Sir John Crofton ve ekibi,
tüberküloz için üçlü ilaç tedavisini [streptomycin,
para-aminosalicylic acid (PAS) ve isoniazid] geliştirdi
(aynı zamanda Edinburgh tedavisi olarak da bilinir).
Ayrıca bkz.: John Crofton ve Andrew Douglas,
Respiratory Diseases, Blackwell Science, Londra,
1969.
7 Chris Smyth, “A Dickensian Disease that Carne
Back from the Dead”, The Times, 3 Haziran 2011.
8 Pen Pits, İngiliz mimar P.J.B. Harland tarafından
1936’da, 1930’ların moda “gemi” evlerinden biri
olarak tasarlandı. Surrey’de İngiliz besteci Sir Arthur
Bliss için inşa edildi.
9 Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and
Modernity, Virago, Londra, 1985, s. 131.
10 Yazlık evler, vernaküler Arts and Crafts
görünümlerini korurken, açıkhava tüberküloz
tedavisine yönelik bu temel eklemeler tartışılmadı.
Ancak düşük fiyata demonte olarak piyasaya sunulan
versiyonlarının, mobilyadan bahçe kulübelerine
uzanan prefabrik ev montaj ünitelerinin yolunu açtığı
söylenebilir.
11 Chad Randl, Revolving Architecture: A History of
Buildings that Rotate, Swivel and Pivot, Princeton
Architectural Press, New York, 2008, s. 76-87.
12 Auguste Rollier, 1903’de İsviçre, Leysin’de gün
ışığı tedavisi uygulayan bir (akciğer dışı) tüberküloz
kliniği açtı. Londra Belediye Başkanı Treloar’ın
Allan’daki Sakat Çocuklar Evi’nin tıbbi sorumlusu
Sir Henry Gauvain, esas olarak kemikleri, eklemleri
ve cildi etkileyen “cerrahi tüberküloz” vakalarında
(Lupus Vulgaris) günışığı terapisinin faydalarını
savundu. Bkz. Bryder, Magic Mountain, s. 188-90.
13 Dr. M.H.J. Schoenmaekers, Het Nieuwe
Wereldbeeld (1915) adlı kitabında “Neoplastisizm”

(Nieuwe Beelding) kavramını ortaya atan Hollandalı
matematikçi ve teozofisttir. Fikirleriyle, Piet
Mondrian, Jan Duiker ve modern mimarinin toplum
üzerinde olumlu etki yapabileceğini savunan diğer
De Stijl üyelerini esinlemiştir.
14 Frank Ryan, Tuberculosis: The Greatest Story
Never Told, Swift Publishers, Bromsgrove, 1992,
s. 92, 245.
15 N. Bullock ve J. Read, The Movement for Housing
Reform in Germany and France, 1840-1914,
Cambridge University Press, Cambridge, 1985,
s. 350-351.
16 R. Burridge ve D.Ormandy, “Unhealthy Housing:
Research, Remedies and Reform”, E. & F.N. Span,
Londra, 1993, s. 311-312. Makale, Société de
Médecine Publique et d’Hygiène Professionnelle
başkanı Émile Trélat tarafından sunuldu.
17 Bkz.: N. Bullock ve J. Read, A.g.e., 1985.
18 Britanya’da “Tudor Walters Report” (1918) ve
“Housing Manual” (1919), “tıbbi görüş, odalara bol
miktarda günışığı girmesi gerektiği yönünde mutabık
oldu” gibi ifadelere yer verirken The Housing,
Town Planning, &c. Act (1919) yerel yönetimlerden
bölgenin konut ihtiyaçlarının araştırılmasını ve uygun
geliştirme programlarının uygulanmasını talep etti.
19 Le Corbusier, “The Hours of Repose”, The City of
To-morrow and its Planning (1929) çev.: Frederick
Etchells, Architectural Press, Londra, 1977,
s. 215-216.
20 Hollandalı modernistlerin üretimine duyulan
hayranlık, İskoç mimar Thomas Tait’in (1882-1954)
Paisley’deki Hawkhead Enfeksiyon Hastalıkları
Hastanesi (1933-34) tasarımında Porter’s Lodge
ile Rietveld’in Schroeder Evi’ne (Utrecht, 1924)
ayrıca mavi ve sarı seramiklerle Dudok’un Hilversum
Belediye Binası’na (1923-31) yaptığı göndermelerden
izlenebilir.
21 Bkz.: Jan Molema, Jan Duiker, Uilgeverji 010
Publishers, Rotterdam, 1989, s. 84-89; De Back,
Berndsen ve Berns, A Space of Their Own, Uitgeverji
010 Publishers, Rotterdam, 1996, s.13-15, 20, 40,
45, 81. Ayrıca bkz.: Wessel de Jonge, “Zonnestraal:
Restoration of a transitory architecture.Concept,
Planning and Realization in the Context of its
Authenticity”, 7. DOCOMOMO Uluslararası Teknoloji
Semineri, Viipuri Library, Vyborg, Rusya, Eylül
2003.
22 Paimio’da kır evi analojisi tasarımının tamamına
hakimdir: Örneğin; resepsiyon alanı, çift kat
yüksekliğindeki yemekhane ve tedavi odalarına ulaşan
giriş bölümündeki akciğer biçimli çiçek tarhı; ilk kat ve
dinlenme salonuna erişim sağlayan ana merdivenler ve de
hasta kanadındaki yataklı servise bağlanan kütüphane.
23 Britanya, Arts and Crafts hareketine mimari
bağlılığını korudu ve pek çok yenilikçi unsuru
barındırmasına karşın Charles Holden’ın King Edward
VII Sanatoryumu (Midhurst, Sussex; 1905) bu bağlılığın
göstergesi oldu. Bkz.: Architectural Review 19, Haziran
1906, s. 278-282.
24 Britanya modernizmi Twentieth Century Group
(1930), Unit One (1933) ve Modern Architectural
Research Group (1933) tarafından temsil edildi.
Unil One üyeleri arasında sanatçılar Paul Nash,
Barbara Hepworth, Ben Nicholson ve Henry Moore ile
mimarlar Colin Lucas ve Wells Coates bulunuyordu.
1934’te Unit One: The Modern Movement in English
Architecture, Painting and Sculpture’ı yayınladılar.
Modern Architectural Research Group (MARS)
yürütücüleri Wells Coates, Maxwell Fry ve Frederick
Yorke’du; üyeleri arasında Amyas Connell, Basil
Ward, Colin Lucas; Architectural Review yazarları
Morton Shand ve John Gloag ile şair John Betjeman
bulunuyordu.1930’da onlara Berlhold Lubetkin, Serge
Chermayeff, John Summerson ve sanat eleştirmeni
Herbert Read katıldı. MARS, 1933-1957 aralığında
İngiliz mimarisi üzerinde büyük bir etki bıraktı.
25 E. Maxwell Fry (1899-1987) C.H. Reilly’nin
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akçaağaçtan üretiliyor. Bkz.: Bridget Gillies, Michael
St. John ve Deirdre Sharp (Ed.), The Pritchard Papers:
A Guide to the Papers of John Craven Pritchard, 18991992, University of East Anglia, Norwich, 1998.
55 A.g.e., s. 4, 5,18, 26.
56 Tıp tarihinde Dr. Pascaud hakkında çok az atıf
bulunduğundan, pazarlama aracı olarak kullanılan
kurmaca bir isim olması muhtemeldir. Bkz.: L’Esprit
nouveau, Le Corbusier Archives, Fondation Le Corbusier,
Maison La Roche, Paris.
57 Doktor John Crofton, tüberkülozun antibiyotikle
tedavisinde kilit bir rol oynadı. Randomize klinik
araştırmaların ilk savunucularından biri olarak
Edinburgh’daki tüberküloz hastalarının ümit vadeden
ilaçları kullanmalarına karşın iyileşme göstermediklerini
gözlemledi. Tüberküloz bakterilerinin hızla direnç
oluşturabildiğini ve ilacın etkinliğinin nasıl uygulandığına
bağlı olduğunu; doğru şekilde uygulandıkları sürece
hastalığın daha düşük dozlarla kontrol altına alınarak
tedavi edilebileceğini farketti. Üç ilacın birlikte
kullanımı kritik önemdeydi: Streptomycin, paraaminosalicylic acid (PAS) ve isoniazid. Üçlü ilaç tedavisi
sayesinde hastaların aylarca yatakta kalması ya da rutin
tedaviler haline gelen iz bırakan operasyonlara girmesi
artık gerekmeyecekti.
58 Le Corbusier, City of To-morrow, s. 84.
59 Le Corbusier, Towards a New Architecture, s. 257.
60 A.g.e., s. 100.
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ya da anlaşılamayan temel kaygısı sağlığı teşvik;
yani tüberküloz gibi ciddi boyutlu toplumsal bir
felaketin reformlarla iyileştirilmesiydi”. Bkz.:
Weissenhofsiedlung, Rizzoli, New York, 1979, s. 177.
37 Peter Behrens, “Terrassen am Haus: Deutscher
Werkbund”, Bau und Wohnung (1927); şurada
aktarıldığı gibi: Alan Windsor, Peter Behrens:
Architect and Designer, 1868-1940, Archilectural
Press, Londra, 1981, s. 164.
38 Tim Dawson, “Bright Ideas for Stylish Housing”,
The Sunday Times, 24 Ağustos 1997, (Ecosse eki)
s. 12.
39 Jacques Gulber, “Henri Sauvage”, Architectural
Design 2, no. 79, Şubat 1979, s. 70-72.
40 Bkz.: Richard Docker, Terrassentyp, J. HoHman,
Stuttgart, 1929. Waiblingen’deki sanatoryum daha
sonra yıkıldı.
41 Thea van Doesburg, On European Architecture:
Complete Essays from Het Bouwbedrijf, 1924-1931,
çev.: Charlotte I. Loeb ve Arthur L. Loeb, Birkhäuser,
Basel, 1990, s. 313-316 .
42 Y.J. Oswald, “ La Montagne Magique Crepuscule
de la Belle Époque: L’Univers Sanatorial de Davos
avant la Grande Guerre”, Doktora Tezi, University of
Strasbourg, 1993 (Görseller: 28 ve 29).
43 A. Corboz ve G. Morsch, Espoir: Sanatorien,
Doktora Tezi, ETH Zurich, 1984, s. 421.
44 “Sully Tuberculosis Hospital, Glamorgan”,
Architect and Building News, 11 Ocak 1935,
s. 40-44; The Architect’s Journal, 22 Ekim 1936,
s. 555-560 ve 24 Haziran 1937, s. 1134.
45 Bkz.: Mervyn Miller, Letchworth Garden City,
Chalford, Stroud, 1995, s. 102.
46 Rudolph Schindler’in Dr. Lovell’ın “Care of the
Body” başlıklı köşesine yaptığı katkılar için bkz.:
Los Angeles Times, Mart ve Mayıs 1926, Sunday
Magazine Section.
47 Royal Victoria Dispensary, “The Consumptives’
Home Under Care of the Dispensary Nurse”,
Edinburgh Dispensary Scheme (1911), University of
Edinburgh Library, Medical Archive, T.B. slides,
no. 23.
48 Margaret Campbell, “Therapy or Leisure: The
chaise longue. a Versatile Recliner”, Journal of
Design History 12, no. 4, Güz 1999, s. 327-343.
49 Thorstein Veblen’in (1857-1929) The Theory of
the Leisure Class’da (1899) açıkladığı gibi “aylak”
(orta) sınıf, kendine has dinlenme anlayışı ve
“gösterişçi tüketimi” ile kimliğini korur. Ayrıca bkz.:
Colin Campbell, The Romantic Ethic and the Spirit of
Consumerism, Alcuin Academics, York, 2005.
50 Thomas Mann, The Magic Mountain, çev.: H.T.
Lowe-Porter, 2 cilt (1927), yeniden basım: Penguin
Books, Londra, 1960, s. 65, 67. Türkçe’ye çevirisi
şuradan alıntılandı: Thomas Mann, Büyülü Dağ,
Almanca aslından çev.: İris Kantemir, Can Yayınları,
İstanbul, 1998 (1. baskı).
51 Bu koltuk ve uyku tulumu, Blauer Heinrich
Müzesi’nin (Berghotel Schatzalp, Davos-Piatz) kalıcı
sergisinde görülebilir. Koltuk günümüzde Davoslu aile
şirketi Graf tarafından üretiliyor.
52 Breuer, Bauhaus’ta bükülmüş ahşaba alternatif
olarak çelik boru denemeleri yaptı. 1931’de İngiliz
imalatçı PEL (Practical Equipment Ltd.) modernist
mobilyaları üretmek için çelik boruları kullandı. Şirket,
bisikletler için çelik boru üreten Accles & Pollock’un
yan kuruluşuydu. Serge Chermayeff, 1933 Dorland Hall
Sergisi için bir PEL sandalyesini seçti.
53 Bir benzeri “Sitzmaschine”, Viyana Secession
grubundan mimar Josef Hoffmann tarafından 1905’te
tasarlandı; J+J Kahn (Viyana) tarafından üretildi.
Sinir hastalıklarının tedavi edildiği Purkersdorf
Sanatoryumu’nda şezlong olarak kullanıldı.
54 Pritchard, kendi projelerinde yer alacak mobilya
tasarımlarını üretmek için lsokon mobilya firmasını
1935’te kurdu. “Long Chair” halen lsokon Plus
(Chiswick, Londra) tarafından poliüretan takviyesi ile
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yürütücülüğündeki Liverpool Mimarlık Okulu’nda
eğitim gördü. Bkz.: E. Maxwell Fry, “Harmony out of
Discord”, RIBA Journal, Aralık 1979, s. 526-529.
26 Jack Pritchard (1899-1992). Diğer ilerici İngiliz
şirketleri arasında PEL (Practical Equipment
Ltd.) , Finmar ve Crittall Manufacturing Company
sayılabilir.
27 1932’de Lubetkin Dr. Philip Ellman için bir
tüberküloz kliniği (East Ham Göğüs Kliniği -inşa
edilmedi) ve Tüberküloz Kliniği’nin yapının bir
kanadının zemin katında yer aldığı Finchley Sağlık
Merkezi’ni (1938- 39) tasarladı. Bkz.: Peter Coe ve
Malcolm Reading, Lubetkin and Tecton, architecture
and social commitment, Arts Council of Great Britain,
Londra, 1981, s. 112–13; Ayrıca bkz.: Malcolm
Reading ve Peter Coe, Lubetkin and Tecton: an
architectural study, Triangle Architectural Publishing,
Londra, 1992, s. 40–1.
28 Breuer’in “Long Chair” (1935) tasarımı, lsokon
tarafından lamine kayın kontrplaktan üretildi.
İngiltere’de bulunduğu dönemde Breuer, F.R.S. Yorke
ve Mendelsohn ile ortaklık yaptı. 1934-38 yılları
arasında Walter Gropius okullarda sağlıklı açıkhava
mekanları üzerine modernist fikirlerini hayata
geçirmek adına Maxwell Fry ile ortaklık kurdu.
Cambridgeshire’da lmpington Village College’in
(1936-39) tasarımı ve inşasında birlikte çalıştılar.
29 Bu yapılar The Architects’ Journal’ın birkaç
sayısında yer buldu (Örn. 24 Haziran 1937, s. 1152).
Mary P. Shepherd’a göre tıbbi personel, yöneticiler
ve mimarlardan oluşan bir heyet Davos’da yeni
yapılan sanatoryumlarda incelemede bulunmak üzere
İsviçre’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bkz.: Shepherd,
Heart of Harefield: the story of a hospital, Quiller
Press, Londra, 1990, s. 48.
30 İskoçya’da Napier Flats (Edinburgh, 1934) ve
Hawkhead Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nde
(Paisley, 1933-34) kullanılan metal pencere
çerçeveleri, modernist yaklaşımı benimsemiş bir şirket
olan Crittall Manufacturing Company tarafından
üretildi. Bkz.: F.J. Mead, Silver End: the making of
an Essex village, North East London Polytechnic,
Londra, 1989.
31 Bkz.: Le Corbusier, Towards a new architecture,
Architectural Press, Londra, 1970.
32 Le Corbusier, The City of To-morrow, s. 215-216.
33 İsviçre’nin popüler kayak merkezi Davos, 1960’a
kadar yüksekliği ve konumu nedeniyle özellikle
tüberküloz hastalarını ağırlayan bir sağlık merkeziydi.
34 1913-1927 tarihleri arasında Davos’ta yaşamış,
Alman sanat tarihçisi ve hukukçu Erwin Poeschel
(1884-1965) açıklamaları ve diyagramlarında,
kirişlerin üzerinde havalandırılan çatı mekanı ile
ek bir kat olarak yukarı doğru uzanan eğimli çatıyı
göstermektedir. Tavan ile çatı arasında yer alan 2 cm
kalınlığındaki mantar tabakası yalıtım sağlamaktadır.
Bir iç boruya tahliye edilen çatı 1:200’lük eğime
sahipti. Böylece eriyen karın kaldırıma akması
ya da keskin buz sarkıtları düşmesinin önüne
geçilerek, tahliyesi binanın içinde güvenli bir biçimde
sağlandı. Bkz.: Das Werk (1928), s. 102-109 ve
Der Baumeister: Monatshefte für Architektur und
Baupraxis, 29 (1), Verlag Georg D.W, Callweyville,
Münih, 1931, s. 38-44.
35 Adaptasyona iyi bir örnek de Villa Sophia’nın
(yak. 1900), Davoslu mimar Rudolf Gabarel (18821963) tarafından Sanatorium du Midi’ye (1930)
dönüştürülmesidir. Bkz.: Christof Kübler, Wider den
hermetischen Zauber: rationalistische Erneuerung
alpiner Architektur um 1930: Rudolf Gaberel und
Davos, Desertina, Chur, İsviçre, 1997, s. 105, 120129 ve Turicum 1, 1995, s. 42-51.
36 Hem Walter Gropius hem de Le Corbusier,
dönemin önemli isimlerinden mimar ve tasarımcı
Peter Behrens’in (1868-1940) Berlin ofisinde
çalıştılar (yak. 1909). Karin Kirsch şöyle diyor:
“Behrens’in, eleştirmenlerce dikkate alınmayan
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Tesisatçılar*
Adolf Loos ■ İçinde bulunduğumuz
yüzyılda marangozların varolmadığını,
sadece demir mobilyalar kullandığımızı
kolaylıkla tahayyül edebiliriz. Aynı şekilde
taş ustaları olmadan da yaşanabilir;
çimento işçileri onların yerini doldurur.
Ancak tesisatçının yokluğunda ise
19. yüzyıldan söz edilemez. O, yüzyıla
damgasını vurmuş ve bizler için
vazgeçilmez hale gelmiştir.
Ona Fransızca bir isim vermemiz
gerektiğini düşündük ve installateur
dedik. Halbuki bu yanlıştır. Çünkü
bu adam, Germen kültür fikrinin ana
dayanağıdır. İngilizler bu kültürün bekçisi
ve koruyucusudurlar; dolayısıyla bu adam
için isim arayışında öncelikle söz sahibi
olmayı hak ederler. Zaten “plumber”
kelimesi Latince’de “yol göstermek”
anlamında olan plumbum kelimesinden
gelir; bu yüzden de İngilizler için olduğu
kadar bizim için de yabancı değil, ödünç
alınmış bir kelimedir.
150 yıldır kültürümüzü ikinci elden,
Fransızlardan almaktayız. Fransız
önderliğine karşı hiçbir zaman isyan
etmedik. Artık Fransızlar tarafından
aldatıldığımızı, İngilizlerin uzun zamandır
Fransızları parmağında oynatmakta
olduğunu farkettiğimizde ise İngilizlere
karşı Alman kültüründen bir cephe
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1 Viktorya stilinde banyo mekanı, 1911
(Kaynak: Mott’s Modern Plumbing, J.L. Mott
Iron Works, Publisher / New York Public
Library).

örüyoruz. Aslında Fransızlar tarafından
yönlendirilmeye bir itirazımız yoktu,
halimizden hoşnuttuk. Ama gerçekte bizi
yönetenin İngilizler olduğu düşüncesi, işte
bizi bu kaygılandırdı.
Yine de Germen kültürü başarılı
mücadelesini tüm dünyaya yaydı. Onunla
işbirliği yapan büyük ve güçlü olur... Ona
karşı duran geride kalır... Her ne kadar
biz Almanlar hala buna direniyorsak da
Germen kültürünü kabul etmeliyiz. “İngiliz
hayranlığı hastalığı”na dirensek de bunun
bize hiçbir faydası yok.1 Yaşama şansımız,
varlığımızın kendisi buna bağlı.
İngilizler dünyanın karmaşasından
az çok uzak durmayı başardılar. Ve
İzlandalıların yüzyıllar boyunca Germen
efsanesini muhafaza etmeleri gibi, İngiliz
kıyılarından ve İskoçya’nın falezlerinden
kopan Roma dalgaları Germen kültürünün
son kalıntılarını Alman topraklarından
sildi. Böylece Almanlar duygu ve düşünce
açısından Romalılaştı. Ama şimdi kendi
kültürlerini İngilizlerden geri alıyorlar ve
o meşhur azimleriyle bir zamanlar elde
ettiklerine tutundukları gibi, bugün de
kendilerine yeni görünen İngiliz kültürü
karşısında zorlanıyorlar. Lessing dahi
Germen düşünce biçimini Almanlar
için anlaşılır hale getirmeye çalışırken
bir hayli zorlandı. Adım adım, ortaya
çıkan her Gottsched’le2 mücadele etmek
gerekti. Yakın zamanda ise aynı mücadele,
marangozların atölyelerinde cereyan etti.
Bizim Gottschedlerimiz ve onlarla birlikte
Fransız kültürünün ve göreneklerinin
tüm taklitçileri kazanamayacakları

bir savaş veriyorlar. Artık dağlardan
korkmuyor veya tehlike karşısında geri
durmuyoruz; artık yolun tozundan,
ormanın kokusundan veya yorgunluktan
kaçmıyoruz. Kirlenme korkumuz, su
karşısında düştüğümüz dehşet geride kaldı.
Roma dünya görüşünün hakim olduğu
dönemde, büyük Ludwig’in3 zamanında
kimse kirlenmezdi, ama diğer yandan
kimse de yıkanmazdı. Sadece sıradan
insanlar yıkanırdı. Üst sınıf kirlenmeye
karşı dirençliydi. “Her gün yıkanması
gerekiyorsa tam bir pasaklı olsa gerek”
derlerdi o zamanlar... Bugün Almanya’da
muhtemelen aynı şekilde konuşuyorlar.
Aslına bakılırsa bu yanıta yakın zamanda
fliegende’de4 rastladım. Her gün yıkanması
gerektiği konusunda öğretmeninden
gelen talimatı aktaran küçük bir çocuğa
babasının verdiği cevaptı.
İngiliz kirlenme korkusunu tanımaz.
Ahıra girer, atıyla ilgilenir, biner ve geniş
kırlara doğru yola çıkar. İngiliz her şeyi
kendisi yapar; avlanır, dağlara tırmanır
ve testereyle ağaç keser. İzleyen olmaktan
hiç keyif almaz. Germen şövalyeliği İngiliz
adasında kendine bir sığınak bulmuş ve
oradan da dünyayı tekrar fethetmiştir.
Son kral Maximilian ile bizim çağımız
arasında uzun süren Roma işgali bulunur.
VI. Charles Martinswand’da!5 Akıl alır gibi
değil! Peruğu ve Alpler’e has havasıyla!
VI. Charles’ın sıradan bir avcı gibi dağların
tepesine tırmanmasına asla izin verilmezdi!
Tahtırevan ile taşınması gerekirdi; tabii
eğer dönemi için tuhaf kaçacak bu isteği
dile getirmiş olsaydı.
O zamanlar tesisatçıların yapacak
hiçbir işi yoktu ve böylece unvanlarını
kaybettiler. Elbette su temin sistemleri,
çeşmeler, süs amaçlı su kullanımı vardı.
Ama banyolar, duşlar ve tuvaletler
yaygınlaşmamıştı. Yıkanmak için su
kullanımı kısıtlıydı. Roma kültürünü
koruyan Alman köylerinde bugün hala, biz
İngilizleşmiş şehirlilerin nasıl kullanacağını
bilemeyeceği, el yıkama tasları bulmak
mümkün. Bu hep böyle değildi. Ortaçağ’da
Almanya su kullanımı ile ünlüydü. Büyük
halk hamamları (bugün bader denilen
berberler bunların tek kalıntısıdır) her
zaman kalabalık olurdu ve herkes günde
en az bir kez banyo yapardı. Sonraki
dönemlerin kraliyet saraylarında genelde
banyo bulunmasa da, Alman bir kasaba
sakinin evinde en şaşaalı ve en ihtişamlı
oda banyoydu. Alman Rönesansı’nın
baştacı, Augsburg’de bulunan Fugger
evinin6 ünlü banyolarını duymayan var
mıdır? Alman dünya görüşü yaygınken
spora, eğlenceye ve avlanmaya ilgi duyan
bir tek Almanlar değildi.
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hastaya sonraki gün iyileşmiş olacağına
dair söz vermiş. Sargı bezi çıkarıldığında
ağrılarla birlikte kalın bir kir tabakası
da ortadan kaybolmuş. Mucizevi bir
tedavi! Birçok insanın ancak bu yollarla
temizliğe, yıkanmaya ve banyo yapmaya
ikna edilebilmesi üzücü. Eğer ihtiyaç yaygın
olsaydı devletin, Caracalla Hamamları’nın
yanında hela gibi kalacağı devasa
banyolar inşa etmesi gerekirdi. Devletin
çıkarı da halk arasında temizliğe ilginin
artması yönünde. Zira ancak su kullanımı
konusunda İngilizlere yaklaşabilen
insanlar ekonomik olarak da onlara ayak
uydurabilir; ancak su kullanımı konusunda
İngilizleri geçebilenler dünya hakimiyetini
onlardan alma başarısına ulaşabilir.

Banyoya yerin olmadığı bir ev mi!
Amerika’da imkansız. 19. yüzyılın sonunda
milyonlarca kişilik nüfusa sahip bir ülkenin
vatandaşlarının hala her gün banyo yapma
imkanından yoksun olması bir Amerikalı
için felakettir. Bu yüzden, New York’un
en fakir bölgelerinde bile 10 sente, bizim
köylerimizdeki misafirhanelerden daha
temiz ve hoş konaklama imkanları bulmak
mümkün. İşte bu sebeple Amerika’da
tüm sınıflar için tek bir bekleme odası
mevcuttur, çünkü en kalabalık toplulukta
dahi en küçük bir koku farkedilmez.

Halbuki tesisatçı temizliğin öncüsüdür;
devletin baş zanaatkarı, günümüzün
yaygın kültürünün ana levazımatçısıdır.
Musluğu ve gideri ile her İngiliz lavabosu
bir gelişim mucizesidir. Ayrıca kızartma ve
pişirme donanımına sahip ocaklar, Viyana
menülerinde göze çarpar. Viyana Şnitzeli
ve kızarmış piliç (İtalyan tariflerinin
yanısıra haşlanmış ve buğulanmış Fransız
spesiyalleri) tüketimi devamlı düşerken
rozbif, ızgara biftek ve pirzola tüketimi
durmadan artmaktadır.

1830’larda “Genç Almanya”nın7
üyelerinden biri olan Laube, krieger’da
önemli bir yorumda bulundu: Almanya’nın
iyi bir banyoya ihtiyacı var. Bunu
ciddiyetle ele alalım. Aslında sanata hiç
ihtiyacımız yok. Henüz bir kültürümüz
bile yok. İşte devletin imdada yetişebileceği
yer burası. İşi tersinden yapmadan,
sanat üretimi için para harcamadan
önce bir kültür üretmek denenebilir.
Okulların yanısıra banyolar inşa
etmeliyiz ve profesörlerin yanısıra banyo
çalışanları atamalıyız. Kültürde yükselen
standartlar, sanatta yükselen standartları
da beraberinde getirecekti ki bu da, öne
çıktığında bunu devlet desteğine ihtiyaç
duymadan yapacak bir sanattır.

Su kullanımının artırılması en ciddi
kültürel vazifelerimizden biri. Viyanalı

Çeviri: K. Bilge Erdem
* Adolf Loos tarafından 1898’de aynı tarihli
“Jubiläumsausstellung Wien 1898” sergisi kapsamında
kaleme alınan bu metin, şurada yer alan İngilizce
çevirisinden aktarıldı: Spoken into the Void: Collected
Essays by Adolf Loos, 1897-1900, çev.: Jane O.
Newman ve John H. Smith, MIT Press, Cambridge, MA,
1982.

Notlar:
1 “Die englishe Krankheit” ifadesinden “English
disease” olarak çevrilmiştir. Raşitizm için Almanca’da
kullanılan ifade üzerine bir kelime oyunu. İngiliz
hayranlığı anlamına da gelmekteydi.
2 Johann Christoph Gottsched (1700-1766), Alman
edebiyat eleştirmeni, felsefeci, Fransız Aydınlanması’nın
destekçisi. 18. yüzyılda Alman yazını üzerinde kuvvetli
etkisi olmuştur. Edebiyatta epigonal estetik kuramının
başlıca temsilcisidir ve Alman edebiyatında önemli
Fransız klasik oyun yazarları ve şairlerinin model
alınması gerektiğini savunmuştur.
3 Bavyeralı I. Ludwig (1786-1868), 1825-1848
yılları arasında Bavyera kralı. Başlıca icraatı Münih’i
Avrupa’nın en etkileyici başkentlerinden birine
dönüştürmek ve sanat merkezi haline getirmek olmuştu.
Başlarda liberal bir çizgide olan hükümdarlığı giderek
daha gerici hale geldi. 1848 Devrimi sırasında tahtı oğlu
II. Maximilian’a bırakmak zorunda kaldı.
4 Die Fliegende Blatter, 1944-1944 yılları arasında
Münih’te yayınlanan Alman mizah dergisi.
5 Martinswand, Tirol Alplerinde yer alan dik ve kayalık
bir yamaçtır. Efsaneye göre İmparator I. Maximilian bir
melek tarafından oradaki bir mağaradan kurtarılmıştır.
6 Tüccar ve bankacı Fuggerler, 15 ve 16. yüzyılda
dokumacılıktan yükselerek Avrupa’nın en zengin
ailelerinden biri haline geldi. Ausburg’de yer alan
saray benzeri evleri, sanatsal ve zengin dekorasyonu
ile ünlüydü ve Badezimmer denilen, duvarları Antonio
Ponzano’ya ait İtalyan tarzında grotesk figürlerle süslü
iki banyo içeriyordu (1570-72).
7 Junges Deutschland, 1830’larda Almanya’da radikal
görüşlü yazar ve şairlerden oluşan bir topluluktu.
Heinrich Laube (1806-1884) grubun önde gelen üyeleri
arasındaydı. “Savaşçı” (Die Krieger), üç ciltten oluşan
romanı Genç Avrupa’nın (Das Junge Europa) ikinci
cildinin başlığıdır; 1837 yılında yayınlanmıştır.
8 Vincenz Priessnitz (1799-1852), resmi tıp eğitimi
olmayan; Graefenberg’de su tedavileri, temizlik,
egzersiz ve kırsal yaşam üzerine tavsiyelerde bulunduğu
muayenehanesinde uluslararası üne kavuşan Silezyalı
bir köylü.
9 Sebastian Kniepp (1821-1897), Bavyera’nın
Woerishofen köyünde çalışan bir yardımsever, rahip ve
şifacı. Ciddi bir hastalığı su tedavisi ile atlatmasının
ardından kendisini, çeşitli banyo ve temizlenme
biçimleriyle soğuk su kullanımını içeren hidroterapi
programına adadı. Su içmenin yanısıra sağlıklı beslenme
alışkanlıkları ve şifalı otların tedavi amaçlı kullanımı
üzerine tavsiyelerde bulundu. 1890 yılında geniş bir
kitleye ulaşan “Su Kürüm” (Meine Wassercur) isimli
kitabı yayınladı. Adını taşıyan tedaviler, kaplıcalar ve
diğer ürünler dünya çapında satıldı ve özellikle ABD’de
rağbet gördü.
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Ancak Almanlar -büyük çoğunluktan
bahsediyorum- vücut ve ev temizliği için
çok az su kullanmakta. Yalnızca zorunda
kaldıklarında, birileri bunun sağlıkları
için gerekli olduğunu söylediğinde
kullanıyorlar. Silezya’daki zeki köylü8 de
Bavyera dağlarındaki akıllı rahip9 de suyu
ilaç niyetine kullanmayı salık verdi. Faydası
da oldu. Sudan en çok korkan insanlar
suya girdi ve iyileşti. Bu son derece doğal.
Bir gezgine göğüs rahatsızlığından dert
yanan Eskimo’nun hikayesini kim bilmez?
Gezgin, Eskimo’nun göğsüne bir sargı
bezi yapıştırmış ve kendisine inanmayan

Banyo tesisatımız en zayıf noktamız
olabilir. Bu ülkedeki insanlar küveti
beyaz karolarla kaplamak yerine -bir
üreticinin (kendisi bu sergide değil) beni
safça inandırmaya çalıştığı gibi- kiri daha
az gösterecek renkli karolar kullanmayı
tercih ediyor. Teneke küvetler de uygun
tek renk olan beyaz yerine koyu renklerde
sırlanıyor. Bir de mermermiş gibi
gösterilmeye çalışılan küvetler var; alıcı
bulduklarına göre demek ki buna kanan
insanlar da var. Rokoko sifon vanaları,
Rokoko musluklar, Rokoko lavabolar bile
var... Örneğin M. Steiner’da Amerikan
tarzı mükemmel başüstü duş sistemleri
görüyoruz; yeni bir buluş, tamamen
pürüzsüz ve dolayısıyla çok zarif.
H. Esders hem form hem de renk açısından
isabetli ve verimli armatürler üretiyor.
Bütünüyle teknik açıdan bakıldığında,
döner vananın varoluğu bir çağda, kollu
vanayı kullanmayı sürdürmenin haklı
bir gerekçesi olamayacağını belirtmekte
fayda var. Bu modası geçmiş şapkadan
artık kurtulmak gerekir. Kollu vana
aynı maliyette olmasına rağmen daha
çabuk eskir ve başka sıkıntılara yol açar.
Tesisatçılar istemese bile halk kendi
yararına hareket etmeli ve döner vananın
kullanımı konusunda ısrarcı olmalıdır.

tesisatçılarımızın görevlerini yerine
getirmeleri ve bizi bu önemli hedefe, Batı
medeniyetlerinin kalanıyla eşit bir kültür
düzeyine ulaştırması dileğiyle...
■ Adolf Loos
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Bizler geri kaldık. Bir süre önce Amerikalı
bir hanımefendiye, ona göre Avusturya ve
Amerika arasında en göze çarpan farkın ne
olduğunu sordum. Cevabı şuydu: Tesisat!
Sıhhi tesisat, ısıtma, aydınlatma ve su
temin sistemleri. Bizim musluklarımız,
lavabolarımız, tuvaletlerimiz, banyolarımız
ve diğer şeyler İngiliz ve Amerikan
donatılarına kıyasla çok daha düşük
seviyede. Bir Amerikalıya en şaşırtıcı gelen
şey, tuvaletlerimizde yıkama teçhizatı
olmadığı için ellerimizi yıkamadan önce bir
testi su almaya gitmek zorunda kalışımız
olsa gerek. Bu söylediklerime bizde de
sözkonusu konfor imkanlarının olduğunu
söyleyerek karşı çıkanlar olacaktır. Elbette,
ama her yerde değil.
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sınırlar mimari ifadesini kentsel cevaplar ve
karantina istasyonlarında buldu. Bugünün
koronavirüs pandemisi bize epidemiyle
birlikte yaşama çabasını birdenbire
istemediğimiz kadar anlaşılabilir ve aşina
kıldı.

Sağlık mekanı: hastaneler
Uzmanlar, reformcular, hükümetler
reel ve metaforik olarak hijyen ve sağlık
konularına cevap ararken bir tedavi aracı
olarak mimarlıktan bahsedince akla
gelen ilk tipoloji ise hastaneler olsa gerek.
Üzerlerine yapılan çok sayıda çalışmaya
karşın hastanelerin uzun, karmaşık ve
aslında çok da iyi bilinmeyen bir tarihi var.

1

Sağlık ve Mekanı
Sağlıklı Düşünmek
Burçak Özlüdil ■ Mimarlık ile hijyen
ilişkisini pek çok farklı açıdan düşünmek
mümkün. Kuşkusuz ilk olarak aklımıza
modern mimarlığın hijyene, hijyeni
olası kılan belli bir yaklaşım ve estetiğe
atfettiği anlam ve önem geliyor. Ancak
mimarlık, hijyen ve sağlık arasındaki ilişki
göründüğünden oldukça karmaşık ve
çetrefilli.
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Kent ve mimarlık bazen patolojinin yeri
bazen de devası olarak tahayyül edilegeldi.
En geniş anlamıyla mekanı, kenti ve
bedeni ikamet edilebilecek strüktürler
olarak görerek bu ilişki kimi zaman reel
kimi zaman metaforik olarak kurgulandı.
Mimarlık ve tıp alanları özellikle
19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl
başlarında yaşanan salgın hastalıklar, hızla
endüstrileşen kentlerin yaşadığı kriz gibi
toplumsal problemleri bilime yaslanarak
çözmek için bazen birbirlerini kullandılar ve
bazen birbirleriyle iktidar çekişmesi içinde
oldular. Hem tıp hem mimarlık kendilerini
bilimin değişmez ilkelerine dayanan bilgi
alanları ve toplumsal aktivizmin oyuncuları
olarak inşa ediyordu. Daha 1830’larda
gözlemciler, yazarlar ve profesyoneller
toplumsal problemlerin merkezine kentin
patolojisini yerleştirmişlerdi bile1. Eğer
fiziksel çevre iyileştirilirse, insanların beden
ve zihinlerinin de iyileştirileceğine ilişkin bir
inanç vardı.
Bu söylem gayet yaygın bir biçimde inşa
edilmiş ve kabul görmüştü. Üstelik bir
metafordan daha fazlasıydı. Örneğin
Londra’da düzenlenen 1884 Uluslararası

Sağlık Fuarı’ndaki (International Health
Exhibition) eski ve yeni Londra temsilleri
bu fikirlerin açık yansımalarıydı:
“Sağlıksız” eski Londra geçmişin epidemiler
ve yangınlarla sonuçlanan hatalarını temsil
ediyordu. Buna karşın “sağlıklı” yeni
Londra’nın temsili pozitifti: Yeni binalar
kentin eski caddelerine verilmiş cevaplardı.
Su veya bitkisel referanslarla beslenen
dekoratif ögeleri geçmişin veba ve yangın
kokan binalarına karşıtlık oluşturuyordu2.
1870 ve 80’lerde mekan, kent ve beden bu
anlamda sadece ikame değil aynı zamanda
birbirlerine benzer şekillerde regüle de
edilebilir görülüyordu. Sağlık uzmanlarına
göre beden, konut ve kent regülasyonun
bilimsel ilkelerine dayanan tek bir sistemin
parçalarıydı ve enfeksiyon ancak hepsinden
birlikte temizlenebilirdi. Kent adeta devasa
bir konutmuşçasına iyi bir kanalizasyon,
havalandırma ile ve temizlenerek ıslah
edilebilirdi. Doktorlar konuta adeta insan
bedenini inceliyorlarmış gibi kesit alarak
ve insan bedeni gibi çeşitli sistemlerin
oluşturduğu bir bütün olarak yaklaşmayı
denediler3. Hatırlamakta fayda var ki bu tür
benzetme ve yaklaşımlar kısmen gündelik
yaşamın bir parçası olan hastalıklarla ve de
kötü hijyen koşullarıyla ilişkiliydi. 19. yüzyıl
boyunca gerek pandemiler gerek de lokalize
olmuş salgınlar her an yaşamın içindeydi.
Su ve kanalizasyon sistemleri bugünün
standartlarından çok uzaktı. Dolayısıyla
Londra veba veya Paris kolera ile
ilişkilendirilip hastalıklı beden ile hastalıklı
kent analojisi kurulduğunda bu doğrudan
bir hastalığa referans veriyordu (Örneğin
1920’lerde New York kanser referansıyla
yumuşak doku tümörüne benzetildiğinde bu
farklı bir tahayyülün ürünüydü ve kentteki
gerçek kanser hastası sayısıyla bir ilişkisi
yoktu). Seyahat kısıtlamaları, kapanan

Hastanelerin tıp kuramı ve pratiği içindeki
rolü, modern tıp bilimlerinin “gelişim”
çizgisi içinde “kütüphane ve hasta başı
tıbbı” ile onu müteakip “laboratuvar
tıbbı” arasında bir “aşama” teşkil eden
merkezi bir konuma sahip4. Bu bakış
hastanelere ilerlemeci lineer “Batı” tıp
tarihi anlatısında kritik bir yer atfediyor.
Mimarlık ve mimarlık tarihi bağlamında ise
bu önem çok daha yaşamsal. Öte yandan
hastaneler, zamansız ve statik kurumlar
değiller. Talep, bilimsel bilgi ve günün tıp
pratiğine bağlı olarak dinamik bir biçimde
farklı anlamlar taşıyıp işlev kazanıyorlar.
Dolayısıyla hastanelere daha soğukkanlı bir
biçimde yaklaşmak için onların amaçlarına
dair algımızı genişletmemiz ve gevşetmemiz
lazım. Çarpık algımızın en önemli
nedenlerinden biri gerek hastane gerek
hastalık ve sağlık kavramlarının yüzyıllar
içinde değişen anlamlarına karşın onları
aynı terimler altında tartışmaya çalışmamız.
Tarih boyunca geniş bir yelpazedeki bina ve
kurumlar hastane olarak adlandırıldı. Hem
Batı hem de Batı-dışı dünyada, örneğin,
içinde hastalara ayrılmış birkaç odası
bulunan bir konut da, hastalara vakfedilmiş
dini hayır kurumları da, erken modern
hastaneler de hastane olarak kabul edildi.
Özellikle modernitenin sağlık ve
kurumlarına atfettiği merkezi role, tıp ve
mimarlık alanlarının yukarıda tartıştığım,
kendilerini tanımlama biçimlerine bağlı
olarak, hepimizin zihninde hastane,
hastalık ve sağlık çok tanımlı. Kabaca
19. yüzyıl sonlarından beri hastane
dendiğinde günün çağdaşlarının görmeyi
beklediği belli kriterler var. Bu kriterler
aynı zamanda doğrudan gelişmişlik veya
medeniyet seviyesinin de göstergeleri olarak
algılanıyorlar. Örneğin, II. Abdülhamid
döneminde (1876-1909) yapılıp kullanıma
açılan hastaneler, başka tipolojiler ile
birlikte, II. Abdülhamid’in Osmanlı
İmparatorluğu’nu modern bir devlet olarak
gösterme ve belli bir Osmanlı kimliği inşa
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etme politikasının doğrudan uzantılarıydı.
II. Abdülhamid’in bu bağlamda yarattığı
kurumlar arasında tıbbi bilimlerin önemini
vurgulayan ve halkın yoksun kesimlerine
tıp hizmeti veren hastaneler önplana çıktı.
Bilim ve ilerleme ideallerine yaslanan,
pozitivist ve modernist söylemler etrafında
biçimlenen modern hayır kurumları
yaratmak aynı zamanda dönemin
gereklerini yerine getiren bir padişah
kimliğinin de önemli bir parçasıydı5.
Hastanelerin mekansal organizasyonu
özellikle tıp kuramı ve pratiğini yansıtması
ve hijyen anlayışıyla bağlantıları açısından
önemli. Pavyon tipi planlardan anıtsal
blok hastanelere binaların şekillenmesi,
havalandırma gibi teknik donanımlar tıp
bilgisi ve pratiği çevresinde gelişiyordu.
Yüzyıllarca baskın kuram olan hastalıkların
bulaşmasına kötü ve pis havanın neden
olduğunu savlayan miyasma kuramı belli
tür bir mekansal yapılanmayı idealize
ederken, 19. yüzyılın ikinci yarısında
giderek yaygınlık kazanan ve bugün de
halen takip edilen mikrop kuramı başka
mekansal örgütlenmeleri gerekli kıldı.
Bu bilginin “sahipleri” olan dönemin
doktorları kendilerini hastane tasarımı
üzerine yetkin görüyorlardı. Bunun bir
sonucu olarak da tasarım ve planlama
aşamalarında mimarlar ve doktorlar
arasında ciddi bir gerilim doğdu. Genel
kabul, mimarların bu dönemlerde hastane
mimarisine katkılarının estetik olduğu
yönündedir.

Delilik mekanı: bimarhaneler

hastalarını şehir dışında yeşillikler içinde
konumlanmış bimarhanelerde yeterince
havalandırılan, güneş alan odalarda sıkı
takip edilen bir rutin uygulayarak, başka
bir deyişle onlara insani bir ortamda
insani bir şekilde davranarak tedavi etmek
mümkündü.
Michel Foucault’nun 1961’de yayınlanan
Folie et Déraison: Histoire de la folie à
l’âge classique kitabı sözkonusu “tedaviyi”
ciddi biçimde eleştirip, deliliğin sabit bir
anlamı olmadığını, bunun yerine toplumsal
tahayyülle tanımlandığını savlamıştı.
Mekansal düzenlemelerin ise toplumsal,
ekonomik ve siyasal stratejilerin önemli bir
parçası olduğunu ve bu durumun özellikle
hapishane ve bimarhaneler gibi disipliner
teknolojilerin kullanıldığı yerlerde daha
da önplana çıktığını ikna edici bir biçimde
iddia etmişti. Bu iddia hem delilik tarihine
hem de deliliğin kontrol edilmek istendiği
mekanlara dikkatleri çekti. Aynı zamanda
da sayısız eleştiriye yol açtı.
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da
bimarhaneler planlanıp inşa edilirken,
Osmanlı İmparatorluğu da benzer sorunları
tartışıyordu. Tabip Louis Mongeri ile
birlikte Osmanlı’ya taşınan “moral
therapy” 1830’ların sonlarından beri tıp
alanında yapılagelen reformlara eklemlendi.
Sürekli bir arayış olmasına ve çok sayıdaki
denemeye karşın, Osmanlı sıfırdan bir
bimarhane inşa etmeyi başaramadı. Onun
yerine deliliğin mekanları, klasik Osmanlı
darüşşifaları oldu.
Külliyeler içinde yer alan ve vakıflarla
desteklenen bu darüşşifalar erken
modern Osmanlı dünyasının resmi
sağlık mekanlarıydı. Hümoral Galenci

1 York Retreat, kuzey girişinden perspektif (Kaynak:
Samuel Tuke ve Isaac Peirce, Description of the
Retreat, an Institution near York, for Insane Persons
of the Society of Friends, Isaac Peirce, Philadelphia,
1813 / U.S. National Library of Medicine).
2 Hamidiye Etfal Hastanesi ve çevresi (Kaynak:
Osman Nuri Ergin, Müessesat-ı Hayriye-yi Sıhhiye
Müdiriyeti, Matbaa-yı Arşak Garoyan, İstanbul,
1911).

tıp anlayışının Osmanlı tabiplerince
yorumlanmış biçiminin kullanıldığı (ve
öğretildiği) bu kurumların vakfiyelerine
bakarsak nice çalışanı, ehil tabipleri ve de
zengin vakıflarıyla bu hastanelerde her
tür hastalığın tedavi edildiğini görürüz.
Erken modern Osmanlı hastanesi genellikle
ortasında su öğesi bulunan ağaçlı ve çiçekli
bir avlunun çevresinde dizilmiş bakımlı
odalarıyla huzurlu bir yer olarak tasvir
edilegeldi. Bu popüler imajın yaratıcısı ise
Evliya Çelebi’den başkası değil.
Ancak belirtmekte fayda var ki,
darüşşifalara ilişkin bilgimiz her zaman
tekrar edilen birkaç klişe dışında oldukça
sınırlı. Biliyoruz ki, erken modern
hastaneler tıp personeli ve ilaç kullanarak
tedavi öneriyor ve tıbbi kurumlar olmak
niyetiyle oluşturulmuşlar. Bu niyetin tam
anlamıyla ne olduğu ise o kadar açık değil.
Nasıl işlediklerini bilmesek de
darüşşifaların politik önemleri aşikar.
Toplum içinde oynadıkları rol ve
ölçekleri çerçevesinde, darüşşifaları
içeren külliyeler, ancak büyük ölçekli
vakıflara erişimi olan saltanat üyeleri
tarafından inşa edilebildi. Bu sebeple de
erken modern hayır kurumları içinde
çok özel bir yere sahiptiler. Yerlerine
bakarak İmparatorluk’un genişlemesini ve
idari merkezlerini takip etmek mümkün.
Her külliye bir darüşşifa içermiyordu
ve bilindiği kadarıyla Osmanlılar 15. ve
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Mimarlığın şifacı rolünün en fazla önplana
çıktığı bina tipi belki de akıl hastaneleri
oldu. Hastaneler ve akıl hastaneleri
arasındaki ilişkinin geniş bir tartışması
bu yazının sınırlarının dışında. Ancak
akıl hastanelerine bu bağlamda özel bir
yer sağlayan, özellikle geç 18. yüzyıl ve
19. yüzyıl boyunca, bimarhanelerin6
(insane asylum) bizatihi kendilerinin akıl
hastalıklarının tedavisinde araçsal olduğu
fikrinin yaygın bir biçimde kabul görmesi.
Akıl hastanesinin henüz bimarhane ve
psikiyatrinin henüz bimarhane bilimi
(asylum science) olarak adlandırıldığı
bu dönemde, “bilim”in adını mekandan
alıyor olması da aynı ilişkinin sonucu.
Ünlü psikiyatri tarihçisi Roy Porter’in
hatırlattığı gibi, “bimarhane psikiyatri
pratiği için kurulmadı; psikiyatri bimarhane
sakinlerini yönetmek için geliştirildi7.” Bu
fikrin kökenleri “moral therapy” olarak
bilinen ve İngiltere’de William Tuke
(1732-1822) ve Fransa’da Phillip Pinel’in
(1745-1826) başını çektiği, “delileri”8 zincir
ve kelepçelerden, mahzenlerden kurtaran
yaklaşıma uzanıyor. Bu yaklaşıma göre, akıl

2
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3 Toptaşı Bimarhanesi’nde bir
erkek koğuşu (Kaynak: Osman
Nuri Ergin, Müessesat-ı Hayriye-yi
Sıhhiye Müdiriyeti, Matbaa-yı Arşak
Garoyan, İstanbul, 1911).
4 Haseki Nisa Hastanesi’nde bir
koğuş (Kaynak: Osman Nuri Ergin,
Müessesat-ı Hayriye-yi Sıhhiye
Müdiriyeti, Matbaa-yı Arşak
Garoyan, İstanbul, 1911).

3

4

17. yüzyıl arasında bugünün Türkiye’si
sınırları dahilinde darüşşifası olan sekiz
külliye kompleksi inşa ettiler. En erkeni
olan, Bursa Bayezid I/Yıldırım Darüşşifası,
ilk başkent kabul edilen Bursa’daydı
(1399). İkincisi İstanbul’un fethinden
hemen sonra inşa edilen Fatih Darüşşifası
(1470), üçüncüsü ikinci başkent kabul
edilen Edirne’deki II. Bayezid Darüşşifası
ve de dördüncüsü önemli bir idari
merkez olan Manisa’daki Hafsa
Sultan Darüşşifası’ydı (1539). Diğer
dördü şaşırtıcı olmayan bir biçimde
imparatorluğun başkenti İstanbul’da
inşa edilecekti: Haseki (Hürrem)
Sultan Darüşşifası (1539), Süleymaniye
Darüşşifası (1555), Atik Valide (Nurbanu
Sultan) Darüşşifası (1583) ve Sultan
Ahmed Darüşşifası (1621)9 (Bunlara ek
olarak Mekke ve Tunus gibi yerlerde de
külliyeler yapıldı10. Ayrıca Osmanlılar
Şam, Halep, Kahire gibi ele geçirdikleri
yerlerdeki mevcut hastaneleri de
kullanmaya devam ettiler11).
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Bu listenin de ortaya koyduğu gibi, temel
olarak hastalara tahsis edilmişseler de,
darüşşifalar hastaların tedavi edildiği tek
yer değildi. Hatta erken modern Osmanlı
hastanelerinin şifa dağıtımında marjinal
bir yeri olduğunu düşünebiliriz12. Tıpkı
erken modern Avrupa’sında olduğu gibi,
Osmanlı’da hastaların evde bakımı birincil
çözümdü. 16. yüzyılda nüfusu 300.000
ile 700.00013 arasında değişen İstanbul’da
sadece dört tane darüşşifa bulunuyordu.
Nüfus artmaya devam ederken tüm
17. yüzyıl boyunca kente tek bir darüşşifa
eklendi. Kuşkusuz bunda erken modern
hastane yapılanmasının yavaş yavaş
anlamını kaybetmeye başlamasının da
etkisi vardı. Her durumda, bu hastanelerin
nüfusun ancak görece küçük bir kısmına
hizmet verdiğini düşünmek yerinde
görünüyor.
Nitekim bu durum 19. yüzyıl başlarına
kadar devam edecek ve tıp bilim ve
eğitimindeki gelişmelere paralel olarak
Osmanlı sağlık sistemine askeri hastaneler
veya azınlık hastaneleri gibi çeşitli

kurumlar yavaş yavaş eklenecekti. Kabaca
aynı dönemde genel hastane işlevleri
darüşşifalardan taşındı, bir kısmı yıkıldı
ve kalanlar da mecnunlara tahsis edilerek
yeni isimlerini aldılar: Bimarhane. Önce
Süleymaniye Darüşşifası, sonra Toptaşı
(Atik Valide) Darüşşifası (kadın hastalara
hizmet veren Haseki Sultan Darüşşifası
ile birlikte) imparatorluğun resmi
bimarhaneleri olarak hizmet verdiler.
Bu geçiş döneminde darüşşifalar tıpla
ilişkisiz işlevler görmenin yanısıra askeri
hastane ya da salgın hastanesi olarak
da kullanıldılar. Bu, hastane kısımları
dahil olmak üzere, külliyeleri oluşturan
birimlerin akışkan kullanımlarına ve
değişen anlamlarına dikkat çekmesi
açısından özellikle manidar. Aynı
zamanda, binaların içkin şifacı rollerini
sorgulamak açısından da ilginç bir nokta.
Osmanlı bimarhanesinin yaratılması
üzerine başka yerlerde yazdığım üzere,
bu klasik Osmanlı yapılarının mekansal
ve zamansal (gündelik rutin, tıbbi rutin
gibi) organizasyonu dönemin psikiyatri
anlayışını destekleyecek biçimde yeniden
düzenlendi. Bu düzenlemenin önemli bir
sonucu, Osmanlı’da psikiyatrik hizmet
veren kurumların planlı bir şekilde
bimarhane olarak tasarlanmış çağdaşlarına
benzer biçimde işlev görmesiydi14. Başka
bir deyişle, dışarıdan her ne kadar Avrupa
veya Amerika’daki çağdaşlarına biçimsel
olarak benzemeseler de işleyiş biçimleri
günahı ve sevabıyla çağdaşlarından çok da
farklı değildi.
Bu anlamda hastane ve bimarhanelerin
tarihi bize mimarlık ve sağlık arasındaki
ilişkiyi düşünürken çok daha açık bir zihinle
yaklaşmamız gerektiğini bir kere daha
anlatıyor. Özellikle de birdenbire kendimizi
içinde bulduğumuz pandeminin yarattığı bu
dünya içinde. Sağlık, hastalık, hastane ve de
mimarlık hepimiz için neredeyse açıklama
gerektirmeyecek bağlarla bağlılar. Ta ki,
pek çok başka alanda olduğu gibi, iyice
yakından bakıp bu ilişkiyi sorgulamaya
başlayana kadar. ■ Burçak Özlüdil, Dr.;
New Jersey Institute of Technology.
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Hamam ve
Gusülhaneden
Islak Hacme
Türk Evi’nde
Banyo Kültürü
ve Hijyenin
Dönüşümü
Burkay Pasin ■ İçinde yaşadığımız
pandemi sürecinde yalnızca iş yapma
ve sosyalleşme biçimlerimiz değil, ev
içindeki gündelik hayatımız da oldukça
değişti. Bedensel temizlik ve hijyenin ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha
kavrarken, yaşadığımız mekanların da
bu anlamda ne kadar sağlıklı ve yeterli
olduğunu da sorgulama fırsatı yakaladık.
Peki, evlerimizdeki ıslak mekanlar, bizim
ve aynı evi paylaştığımız diğer bireylerin
ihtiyaçlarını hijyen ve sağlık açısından
yeterince karşılıyor mu? Artık işe
gitmeden hızlıca duş almak yerine kendi
bedenimizle ve suyla daha fazla vakit
geçirebildiğimiz banyonun hayatımızdaki
yeri nasıl değişiyor? Bu soruların
yanıtlarını bir çırpıda vermek kolay
değildir. Önümüzdeki yıllarda, mimarlar,
mimarlık kuramcıları ve araştırmacıların
bu konuda daha fazla çalışma yapacağı
kuşkusuz. Geleneksel Türk Evi’ndeki
yıkanma kültürünün modern konutta
nasıl dönüştüğünü ve bunun mekansal
yansımalarını örnekler üzerinden eleştirel
bir gözle irdeleyen bu makale, böyle bir
farkındalık ve sorgulama döneminin
ardından gelecek araştırmalara ve
tasarımlara ışık tutmayı hedeflemektedir.

Geleneksel Türk Evi’nde hijyen ve
mahremiyet

1

Anadolu’nun farklı bölgelerindeki Türk
evleri incelendiğinde, ortak kullanım
alanlarından özelleşmiş mekanlara doğru
derecelenme gösteren, kapalı, açık ve yarı
açık mekanlardan oluşan bir mekansal
organizasyon olduğu görülür. Sofa, hayat,
avlu gibi ortak kullanım alanları bu
organizasyonun bel kemiğini oluşturur.
Nitekim Türk evi plan şemalarına ilişkin
en çok başvurulan kaynak yine Eldem’in
çalışmasıdır. Eldem, birçok Anadolu
kentindeki uzun ve detaylı incelemeleri
sonucunda, Türk Evi’ni önce sofasız ve
sofalı olarak ikiye ayırmış, sofalı tipleri de
sofanın dışarıda, içeride ve ortada olmasına
göre üç alt tipe bölmüştür (Eldem, 1954,
24). Sofasız tipte ortak kullanım alanı zemin
kattaki avludur. Eldem’e göre, çamaşırhane,
fırın, mutfak gibi servis mekanlarının bu
plan tipleri üzerinde bir etkisi yoktur;
hamamlar bina planı içinde odalardan ayrı
bir yerde, helalar ise ya evin dışında ya da
sofanın bir ucunda yer alırlar (Eldem, 1954,
14). Her ne kadar servis mekanları gibi
gözükseler de, bu mekanlar Türk Evi’ndeki
hijyen ve mahremiyet olgularının gündelik
hayatta nasıl işlediğini anlamak açısından
önemlidir.
Türk Evi’nde yıkanma faaliyeti ya evin
avlusunda ancak eve bitişik tekil hamam
yapılarında ya da odalardaki sabit
yüklüklerin içerisinde yer alan ve ancak
tek kişinin kullanabileceği gusülhanede
gerçekleşir. Çarşı hamamlarının

küçültülmüş bir formu olan tekil hamam
yapıları, aynı çarşı hamamlarında olduğu
gibi camekan, ılıklık, sıcaklık ve külhan
bölümlerinden meydana gelir; hatta fil
gözü pencereler ve aydınlatma nişlerine de
sahiptir. Bu konut hamamları çoğunlukla
saray, konak ve yalılarda yer alır; bu
açıdan bir statü göstergesidir (Tuluk,
2010, 63). Çoğu zaman mutfak ve fırınla
aynı çatı altında konumlanırlar. Doğrudan
evin alt katına bağlanan bir ev hamamının
ayakta kalan bir örneği olarak Zarif
Mustafa Paşa’nın 18. yüzyılda İstanbul’da
yaptırdığı yalısındaki hamam gösterilebilir
(Resim 2).
Avluda ayrı bir hamam yapısının
bulunmadığı birçok Türk evi örneğinde
yıkanma işlevinin odaların yüklük kısmına
gizlenmiş gusülhanelerde gerçekleştiğini
görmekteyiz. Gusülhane, hamamlardaki
toplu yıkanma faaliyetinin aksine kişisel
ve anlık temizlik gereksinimini karşılayan
bir özel mekandır (Tuluk, 2010, 63). Bu
tek kişilik hacimdeki yıkanma faaliyeti
akan su ile değil, ısıtılmış suyun ibrik,
kazan gibi geleneksel malzemelerle buraya
taşınması ve hamam tası, güğüm gibi
kapkacaklarla vücuda dökülmesi yoluyla
gerçekleşir. Yıkanmadan sonra oluşan kirli
atık su ise bir tahliye deliğiyle dışarı atılır.
Bazı konak yapılarında hamamla birlikte
gusülhanelerin de yer alması yine bir statü
göstergesi olarak kabul edilebilir (Tuluk,
2010, 63-64. Resim 3).
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“Türk Evi” diye adlandırdığımız
geleneksel yapı tipine ilişkin belki de
ilk ve en kapsamlı çalışma 20. yüzyılın
ortalarında mimar Sedad Hakkı Eldem
tarafından yapılmıştır. Eldem Türk
Evi’ni “eski Osmanlı Devleti’nin işgal
ettiği sınırlar içinde, eski tabiriyle
Rumeli ve Anadolu mıntıkalarında
yerleşmiş, inkişaf etmiş ve 500 sene kadar
tutunmuş, kendi vasıflarıyla tebarüz
etmiş bir ev tipi” olarak tanımlamıştır.
Yine Eldem’e göre bu yapı tipi kendine
özgü karakterini Anadolu’da bulmuş;
17. ve 18. yüzyıllarda da Anadolu’ya
komşu coğrafyalara doğru bir yayılma
göstermiştir (Eldem, 1954, 11).
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1 Bir havagazı
şofbeni reklamı
(Kaynak:
Cumhuriyet,
12 Ocak 1937).
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3

Gusülhanelerin odalardaki dolap ve
yüklüklerde konumlanması ve teknik
tertibatı, özellikle Orta Anadolu’daki
birçok Türk Evi’nde (Safranbolu,
Kırşehir, Yozgat, Çorum vb.) hemen
hemen aynıdır. Sadece oturulup su kabı
koyulacak boyutta olan gusülhane ya
ocağın yakınındaki dolaba ya da yan
odanın ocağına yakın yapılarak içerisinin
sıcak tutulması sağlanmaktadır.
18. yüzyılda ocağın her iki yanında
ortaya çıkmaya başlayan ve içerisinde
tütün içilen çubukluk hücreleri de benzer
bir etki yapmakta; örneğin kullanılan
havluların daha çabuk kuruması
sağlanmaktadır (Azezli, 2009, 37-39).
Zaten gusülhanelerin bu kadar dar
bir alana sahip olması, mekanın su
buharıyla bile kolaylıkla ısınabilmesini
sağlamaktadır (Tolacı, 2009, 130).
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Anadolu’nun farklı bölgelerindeki
Türk evlerinde gusülhanenin yalnızca
malzeme kullanımı ve yerden yükseklik
gibi hususlarda ufak değişiklikler
gösterdiğini görmekteyiz. Örneğin,
Göynük evlerindeki odalarda yer alan
ahşap kapılı duvar içi gusülhanelerde
ahşap ya da alçı kalıplama tekniğinde
yapılmış, geometrik ve nebati motiflerle
bezenmiş ocaklar görülmektedir (Dikmen
ve Toruk, 2015, 111). Bitlis ve Avanos
evlerinde gusülhanelerin hafif yerden
yükseltilmiş ve etrafı perdeyle çevrili “çol”
adı verilen örnekleri mevcuttur. Divriği
evlerinde, gusülhanenin zemininin saltaşı
ile döşendiği ve uygun bir yerine sıcak
su küpü yerleştirildiği görülmektedir.
Erzurum evlerindeki gusülhaneler ise
kullanılmadıkları zamanlarda üzerleri
bir kapakla kapatılarak saklanmaktadır
(Tuluk, 2010, 64).
Hijyen açısından bakıldığında Türk
Evi’nde pis ve temiz suyun hem mekansal
hem de teknik anlamda ayrıştığını
görmekteyiz. Örneğin, geleneksel
Safranbolu evlerinde bahçelerde toplanan

yağmur ve kar suları bahçe sulamasında,
sokak köşelerindeki çeşmelerden alınan
su ise temiz su olarak kullanılmıştır.
Yine gusülhanedeki atık su hela
çukuruna gönderilip, bulaşık suyuyla
karıştırılmamaktadır (Gezer, 2013,
28-29). Benzer bir hijyenik ayrışma
tuvaletler için de geçerlidir. Türk Evi’nde
19. yüzyıla kadar avluda yer alan tuvalet
mekanı, sonradan evin içine taşınmıştır
(Göğebakan, 2015, 52).
İlk Türk evlerinde tuvalet avluda, aynı
hayvan barınakları gibi, eve en uzak
köşeye yerleştirilmiştir; dolayısıyla tuvalet
kokusu mümkün olduğunca hissedilmez
(Bozkurt ve Altınçekiç, 2013, 79).
Örneğin, geleneksel Siverek evlerinde
tuvalet, avluya giriş aralığı olan ve dehliz
denilen mekanda ahır, depo gibi diğer
servis mekanlarına bitişik konumlanmıştır.
Tuvaletin avlu giriş kapısına yakın bir
merdiven altına konumlanmasında, kötü
kokulardan uzak kalmanın yanısıra
sokaktaki kanalizasyona yakınlık da
göz önüne alınmıştır (Oğuz ve Arkan,
2019, 475-477). İç sofalı evlerin
yaygınlaşmasından sonra bir alaturka
hela ile bir el yıkama yerinden oluşan ve
mermerden üretilen tuvaletler, merdiven
kenarlarında ya da eyvanların içine yer
almaya başlar (Resim 4).
Geleneksel Safranbolu evlerindeki
sürdürülebilirliği analiz ettiği çalışmasında
Hale Gezer, bu evlerde kaynakların
korunumu ilkesi bağlamında suyun
tüketimi, ayrışması ve dağılmasına ilişkin
önemli tespitlerde bulunmuştur. Günlük
kullanım ve yangın durumlarında ihtiyaç
duyulabilecek havuzlar, sıcak suyun
kazanlarda kaynatılıp gusülhanelere
taşınması, aydınlatma için gündüz
doğal ışık, gece de gaz yağı lambalarının
kullanılması ve doğal havalandırma gibi
unsurlar, elektrik yükü gerektirmeyen pasif
çözümler olarak karşımıza çıkar (Gezer,
2013, 28-29).

Türk Evi’nde gusülhane, hela,
çamaşırhane, mutfak gibi ıslak mekanlarda
görülen bu mekansal ve teknik ayrışma,
ilk etapta hijyen ve enerji sınırlamasıyla
ilişkili görünse de dolaylı olarak evdeki
mahremiyet koşullarını da şekillendirir.
Odaların içinde bulunan yüklüğe saklı
gusülhaneler kişiye veya evli çiftlere özeldir
ve ancak odadan ulaşılabilir. Üstelik
çamaşır yıkama ve yemek yapma gibi
ortaklaşa yapılabilen işlerle tuvalete girme
ve yıkanma gibi bireysel faaliyetlerin ayrı
katlarda ve ayrı hacimlerde gerçekleşmesi,
aynı anda evdeki farklı bireylerin birbirini
görmeden, rahatsız etmeden ve daha uzun
sürelerde bu işlevleri gerçekleştirmesini
sağlar. Bu da özellikle birlikte yaşayan
kalabalık ailelerde günlük işlevlerle
şekillenen ve sürdürülebilir bir kamusallık
ve mahremiyet olgusunu mümkün kılar.

Modern Türk Evi’nde ıslak hacim
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında
Batı tarzı modernleşme hem işlevsel
hem de teknik açıdan “modern kübik
ev” olarak idealize edilen konut tipinde
kendini göstermeye başlar. Avrupa ve
Amerika’daki konut mimarisinde görülen
yalın geometrik formlar ve açık plan
şemalarından etkilenen modern Türk Evi,
farklı konut tiplerinde (müstakil villa,
işçi evleri, apartman dairesi vb.) benzer
şekillerde görülen bir dönüşüme girer.
Bu dönüşümün ıslak mekanlarda hem
teknolojik hem de işlevsel yansımaları
olmuştur.
Meltem Gürel, “Modern Bir Mekan
Olarak Banyo” (Bathroom as a Modern
Space) adlı makalesinde Türkiye’de
modernleşme pratiklerinin banyo
donatıları ve vitrifiye ürünleri üzerinden
nasıl şekillendiğini tartışır. Hijyen ve
konfor gibi söylemlerle idealize edilen
modern banyo vakit geçirilen mahrem bir
mekan olmaktan çok artık tam anlamıyla
bir ıslak hacimdir. Gürel’e göre “alafranga
bir tuvalet, bir lavabo ve bir banyo
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Modern konut dönemin popüler gazete
ve dergilerinde, “verimli, pratik, hijyenik,
ekonomik, sağlıklı ve konforlu” bir yaşam
tarzının kaçınılmaz bir gereği olarak temsil
edilir (Bozdoğan, 2001, 203). Batı tarzı
modern banyo tesisatları, hem Cumhuriyet
dönemi mimarlarının ev planlarında
hem de reklam afişlerinde sıklıkla
görülmektedir. Özellikle büyük kentlerdeki
konut tasarımlarında 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren alafranga tuvalet ve
banyo tesisatları bir norm haline gelir.
Kurnanın yerini banyo, alaturka tuvaletin
yerini alafranga tuvalet alırken, sıhhi
tesisat açısından bu iki donanım tek bir
modern banyo hacminde biraraya
getirilir. Bu işlevsel ve mekansal değişim
sosyo-kültürel değer yargılarını da
etkilemiş ve alafranga tuvalet ve banyo
küvetini tek hacimde barındıran modern
banyo bir medeniyet göstergesi haline
gelmiştir (Gürel, 2008, 219-220).
Konuttaki modernleşmenin tesisat ve
ekipmana endeksli teknolojik yönü
aslında bazı Anadolu kentlerinde daha
20. yüzyılın başlarında görülmeye
başlar. Pek çok Türk Evi’nde su başka
yerde ısıtılarak gusülhanelere taşınırken,
erken 20. yüzyılda Çorum evlerinde
çarşı hamamlarındaki külhana benzer ve
duvar içerisine yerleştirilmiş küçük bakır
bir kazanın alttan ısıtılmasına dayanan
bir düzeneğin ortaya çıktığı görülür
(Tuluk, 2010, 61-62). Yalnız bu düzenek,
alafranga tuvalet, banyo küveti, şofben gibi
Batı tarzı modern bir tesisat olmaktan çok,
iki geleneksel banyo öğesinin (gusülhane
ve külhan) birleştirilmesiyle elde edilen
bölgeye özgü bir çözümdür.

4
5

6

Banyodaki konfor, hijyen ve modernliğin
yalnızca tesisat üzerinden değerlendirildiği
bu anlayış, ilerleyen yıllarda birçok
apartman ve toplu konut projesinde
de kendisini gösterir. Örneğin, Fahri
Nişli’nin 60’lı yıllarda İzmir’de tasarladığı
7 katlı bir apartmanın aynı katındaki
kısmen farklı dairelerde banyo küveti,
klozet, bide ve lavabonun tek bir mekana
yerleştiğini, hemen bitişiğinde bir alafranga
tuvalet mekanı daha olduğunu ve her bir
dairenin iç cephesine konumlanan bu ıslak
hacimlerin pencerelerinin ortak bir ışıklık
ve havalandırma boşluğuna açıldığını
görmekteyiz (Resim 7).
Küvet, klozet ve lavabo üçlüsünden
oluşan ıslak hacim zaman içinde konut
çözümlerinde bir stereotip haline gelecek
ve konut tipi ya da konut sahibinin
statüsünden bağımsız olarak her
konutta kullanılacaktır. Kentlerdeki
konut üretiminin oldukça arttığı 80’li
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İşlevsel bağlamda, geleneksel Türk Evi’nde
tamamen ayrılmış yıkanma, tuvalete
girme, çamaşır yıkama, yemek yapma
gibi ıslak mekan gerektiren işlevlerin
bir kısmı, 1930’lardan itibaren ayrı bir
oda gibi ve daha basitçe çözülmektedir.
Ancak bu işlevsel ve mekansal dönüşüm
kademeli olmuştur. Örneğin, 1930’ların
sonunda İzmir’in Karantina semtinde
Necmettin Emre tarafından tasarlanan
iki katlı bir villada bu dönüşümün ilk
izlerini görmekteyiz (Resim 5). Bu villada
ortak kullanım mekanları zemin katta,
özelleşmiş mekanlar da birinci katta
çözülmüş; geleneksel Türk Evi’ndeki sofa
mantığı bir koridor eklentisiyle birlikte
kısmen uygulanmıştır. Ancak sofa vakit

geçirilen ortak bir mekan olmaktan çok
tüm odaların açıldığı ve merdivene ulaşılan
bir geçiş mekanı olarak tasarlanmıştır.
Bu şemada tuvalet ve mutfak zemin kata,
banyo da üst kata yerleştirilerek geleneksel
ayrışmanın halen devam ettiği söylense de,
bu mekanlar gusülhanelerde olduğu gibi
odalardan doğrudan ulaşılan özelleşmiş
alanlar değildir. Benzer bir örnek, Sedad
Hakkı Eldem’in Maçka’da Prof. Ahmed
Ağaoğlu için tasarladığı iki katlı villadır
(Resim 6). Eldem, bu projede her ne
kadar merkezi sofa mantığını yorumlayıp,
mekanları mahremiyet derecelerine
göre konumlandırsa da, her iki katta da
banyo diye adlandırılan küçük hacmin
içine banyo küveti, lavabo ve klozeti
yerleştirmiştir. Üstelik zemin kattaki tek
tuvalet de mutfak ile aynı tesisatı paylaşır.
Her iki yapıdaki tutarsızlık; ortak ve
özel mekanlar farklı katlara ayrışırken,
ıslak mekan kullanımında kişiye özel bir
kullanım olanağının olmamasıdır.
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küvetinden oluşan ve Batı’ya özgü bir
ürün olan ıslak hacim, erken 20. yüzyıldan
itibaren Türkiye’deki konut peyzajının
ayırdedici bir özelliği” haline gelir (Gürel,
2008, 216).

2 Zarif Mustafa Paşa Yalısı Hamamı plan ve
kesiti [Kaynak: Zarif Orgun, “Zarif Mustafa
Paşa Yalısı”, Arkitekt, 05-06/1941 (125-126),
s. 111].
3 Safranbolu Evi’nde gusülhane görünüş ve
planı (Kaynak: Ömer İ. Tuluk, “Erken 20.
Yüzyıl Çorum Evlerinde Banyo Teknolojisi”,
METU Journal of Faculty of Architecture,
27:2, 2010, s. 62).
4 Safranbolu Gökçüler Konağı üst kat
planı (Kaynak: Nigan Bayazıt, “Safranbolu
Evlerinin Plan Tipolojisi ve Kullanıcı İhtiyaçları
Hiyerarşisi”, Tasarım Kuram, 17, 2014, s. 3).
5 Necmettin Emre tarafından İzmir
Karantina’da tasarlanan bir villanın kat planları
[Kaynak: Necmettin Emre, “Karantinada Bir
Villa”, Arkitekt, 04/1937 (76), s. 102].
6 Sedad Hakkı Eldem’in Ahmed Ağaoğlu
için İstanbul Maçka’da tasarladığı villanın
kat planları [Kaynak: Sedad Hakkı Eldem,
“Maçka’da Prof. A.A. Evi”, Arkitekt,
10-11/1938 (94-95), 1938, s. 278].
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yıllardan itibaren artık bu ıslak hacmin
evin en iç köşesine hapsolduğu ve
ışıklık olmadığı durumlarda mekanik
olarak havalandırıldığı görülmektedir.
Hatta çamaşır ve kurutma makineleri
de, 2000’li yıllardan itibaren artık bir
klişeye dönüşen ve “Hilton lavabo” diye
adlandırılan kapaklı ünitelerdeki yerlerini
alacaktır (Resim 8). Günümüz modern
konutlarındaki banyo mekanı artık, içinde
su ile ilgili her tür işlevi barındıran tam bir
ıslak hacim haline gelmiştir.

Sonuç yerine
Birçok uygulamalı disiplinde olduğu
gibi mimarlıkta da ateşi yeniden
keşfetmek yerine geçmişten ve gelenekten
öğrendiklerimizi yeniden yorumlamak ve
günümüz koşullarına uyarlamak doğru
bir yaklaşım olacaktır. Makalenin ilk
bölümünde de anlatıldığı üzere ıslak
mekanların geleneksel Türk Evi’nin içinde
ve dışındaki fiziksel ayrışması, yalnızca
bir sıhhi tesisat çözümü olarak değil, aynı
zamanda gündelik yaşantıdaki mahremiyet
olgusunun mekansal bir yansıması gibi
de görülmelidir. Gerek avluya yerleşen
hamamlarda gerekse odalardaki yüklüklere
gizlenen gusülhanelerde gerçekleşen
yıkanma faaliyeti, günümüzdeki duş
ve banyo alışkanlıklarına kıyasla
daha uzun süren ve bireylerin kendi
beden temizliklerine daha fazla özen
gösterebildikleri bir ritüeldir. Banyonun
tuvalet ve çamaşırhaneden net bir şekilde
ayrışması bu işlevlerin aynı anda birden
fazla kişi tarafından yapılabilmesini sağlar.
Hiç kimse bir diğerini görsel, işitsel ve
fiziksel olarak rahatsız etmez; kötü kokular
da temiz kokulara karışmaz.

7

8
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7 Fahri Nişli tarafından İzmir’de
tasarlanan bir apartmanın kat planları
[Kaynak: Fahri Nişli, “Bir Apartman”,
Arkitekt, 01/1961 (302), s. 8].
8 Onur Dinmez tarafından tasarlanan
P Evi’nin banyo plan ve görünüşü
(Kaynak: Onur Dinmez Arşivi).

İşlevsellik, rasyonellik ve standartlaşma
gibi ölçütleri önceleyen modern
konutta ise hijyen, mekanla çoğunlukla
teknolojik bağlamda ilişki kuran bir
kavrama indirgenmiştir. Bunun mekansal
yansıması ise lavabo, alafranga tuvalet,
çamaşır makinesi, şofben vb. endüstriyel
ürünlerin minimum alan sarfiyatıyla
kompakt yerleşiminden menkul bir
ıslak hacimdir. Böyle bir hacim oldukça
mekaniktir ve bu dar hacimde suyla
ilişki kurulan her tür faaliyet zorunlu
ama tali bir servis işlevi olmanın ötesine
geçemez. Üstelik banyonun yıllar içinde
ıslak bir hacme dönüşmesi, bu hacmin
bir konutun neresine, hangi ölçülerde ve
nasıl yerleşeceğine ilişkin mevzuatı bile
şekillendirmiş; farklı ve özgün banyo
tasarımları günümüz müstakil konut ve
apartman projelerinde yer bulamamıştır.
Tam bu noktada, mimarlık kuramcılarına
düşen geleneksel banyo mekanlarının
ardındaki kültürel kodları ve işleyiş

mantıklarını doğru okumak, mimarlara
düşen de güncel banyo tasarımlarında
ıslak hacmin ötesine geçip, bu kuramsal
bilgi ve tecrübeleri daha sağlıklı, hijyenik
ve keyifli mekanlar üretmek adına yeniden
yorumlamaktır.
■ Burkay Pasin, Doç.Dr.; İzmir Ekonomi
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.
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İsmail Yaşayanlar ■ Osmanlı Devleti’nin
ilk payitahtlarından olan Bursa, gerek
başkent vasfı ve gerekse sonraki
dönemlerde İstanbul’a yakınlığı sebebiyle
önemli bir taşra şehriydi. Başkentliği
döneminde, Fatih Sultan Mehmed’in
saltanatına kadarki süreçte neredeyse
tüm Osmanlı sultanlarının külliyeler inşa
ettirdiği Bursa’da kentin mekansal gelişimi
bu yapılar çerçevesinde gerçekleşmişti.
Bursa’nın batısında bulunan Hudavendigar
Külliyesi ve doğusunda bulunan Yıldırım
Külliyesi arasında kalan aksta Çekirge
ve Kükürtlü semtlerinde kaplıcalar ve
hamamlar, Muradiye ve Hisar semtlerinde
eski mahalleler ve sultan türbeleri, Ulucami
ve civarında hanlar bölgesiyle çarşı,
Yıldırım semtinde ise seyrek mahalleler ve
bekar odaları bulunuyordu.
Bu yazıda, bahsi geçen semtlerde Osmanlı
tarihinin çeşitli dönemlerinde inşa edilen,
sağlık ve hijyen hizmetleri veren üç yapı ele
alınıyor: İlki Yıldırım semtinde bulunan
ve esasen Yıldırım Bayezid’in külliyesinin
bir parçası olan Yıldırım Darüşşifası,
ikincisi Kükürtlü semtinde Kanuni Sultan
Süleyman döneminde inşa edilen Yeni
Kaplıca ve üçüncü olarak da Hisar’daki
Hamidiye Gureba Hastanesi. Bahsi geçen
üç yapı inşa edildikleri dönemlerden
bağımsız olarak mekan, yapı ve sağlık
üçgeninde ele alınmaya çalışıldı; bir sağlık
kuruluşunun yahut bir hijyen tesisinin
inşasında mekanın seçiminin önemi ve yapı
unsurlarının bileşimi üzerinde duruldu.

Şifahaneden hastane prototipine:
Yıldırım Darüşşifası

1

sağlık kuruluşu Yıldırım Darüşşifası’ydı3.
Kuruluş tarihi tam bilinmese de
vakfiyesinden anlaşıldığı kadarıyla 1399
ya da 1400 yıllarında açıldığı anlaşılan
Yıldırım Darüşşifası, ismiyle müsemma
olarak dönemin Osmanlı padişahı Yıldırım
Bayezid tarafından yaptırılmıştı4. 30x50 m
boyutlarında dikdörtgen biçimde bina
edilen darüşşifa, orta alanındaki avlunun
etrafında sıralanmış 20 küçük, 6 büyük
oda ile 1 dershaneden oluşmaktaydı. Bu
odalardan küçük olanların hastaların
tedavisi ve dinlenmesi amacıyla
kullanıldığı, büyük odaların birkaçının
hekim ve eczacılara hizmet ettiği, ayrıca
tuvalet ve mutfak olarak kullanılan
odaların da bulunduğu, dershane denilen
büyük kubbeli bölümde ise ameliyatların
gerçekleştirildiği düşünülmektedir5.
Yıldırım Darüşşifası, Osmanlı’nın ilk
sağlık kuruluşu olmasının yanısıra,
binanın inşa sürecinde mekan seçimi
açısından da oldukça önemli bir yere
sahipti. Darüşşifa, külliyeyi oluşturan
diğer yapı elemanlarından daha uzak bir
yerde ve meyilli bir arazide yapılmıştı.
Osmanlı mimari eserleri zorunlu bir
durum sözkonusu olmadığında, emniyetli
ve sağlam düz zeminlere inşa ediliyorken,
Yıldırım Darüşşifası’nın %14’lük
eğime sahip bir arazide kademelenerek
yükselecek şekilde yapılmış olması,
bina arsasının özellikle seçildiği savını
güçlendirmektedir6. Külliye ve darüşşifa
yerinin seçiminde “et çürüme testi”,
muhtemelen Yıldırım Darüşşifası’nın arsa
tayininde de kullanılmıştı. Eski bir İslam
geleneği olan et çürüme testi, aynı yaş
ve aynı türden koyunların kestirilerek,
etlerinden çıkarılan filetoların inşaat

yapılması planlanan yerlere asılması
ve bir gün süresince en taze kalabilen
ve bozulmamış etin bulunduğu alana
darüşşifa inşa edilmesi yöntemiydi7.
Darüşşifanın vakfiyesine göre, bu
sağlık kuruluşunda 3 hekim, 2 eczacı
(saydalan) ve 2 şerbetçinin (aşşab)
görev yapması gerekiyordu8. Hekimler
hastalarla ilgileniyor, tedavi usullerini
belirliyor, hangi hastalıklarda ne tür
ilaçların kullanılacağını tayin ediyor,
eczacı ve şerbetçilere reçeteler vererek
ilaçların hazırlanmasını sağlıyordu.
Hekimlerin yazdıkları reçetelerdeki katı
ilaç terkiplerini eczacılar, likit terkipleri
ise şerbetçiler hazırlıyordu. Vakfiyede
yer alan bu görevliler dışında Yıldırım
Darüşşifası’nda cerrahlar ve kehhallerin
(göz hekimleri) de görevlendirildiği Bursa
kadı sicillerindeki kayıtlardan tespit
edilmiştir9.
Yıldırım Darüşşifası uzun yıllar Bursa
kentinin en doğu ucunda, ticari ve sosyal
açıdan çok da hareketli olmayan bir
mahalde konumlanmışsa da, şehrin en
önemli sağlık tesisi olarak hizmetlerini
sürdürmeye devam etmişti. Ancak
19. yüzyıla gelindiğinde, modern
hekimliğin yaygınlaşması ve diplomalı
seyyar hekimlerin taşra şehirlerinde
hizmet vermeye başlamalarıyla birlikte
darüşşifa ve benzeri sağlık kuruluşları eski
önemlerini kaybetmişlerdi. Bu duruma
vakıf idarelerinde yaşanan aksaklık
ve yozlaşmaların da etkisi olmuştu.
1800’lerden itibaren eskiye nazaran az
kullanıldığı için atıl hale gelmeye başlayan
Yıldırım Darüşşifası, 1830-40’larda
giderek harabeye dönüştü, 1855’te
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Modern öncesi dönemde pek çok devlette
görüldüğü gibi, bir İslam monarşisi olan
Osmanlı Devleti’nde de sağlık hizmetleri
bir nevi sosyal ve dini yapılanmalar bütünü
olan vakıflar sayesinde yürütülüyordu1.
Darüşşifalar ve bimarhaneler diğer İslam
toplumlarında olduğu gibi Osmanlı’da
da kurumlaşmış sağlık müesseseleriydi2.
Osmanlı döneminde bu usulle kurulmuş ilk

TEMA

Bursa’da Mekan,
Yapı ve Sağlık:
Yıldırım
Darüşşifası,
Yeni Kaplıca ve
Hamidiye Gureba
Hastanesi

1 1910 tarihli
Bursa kent
planı: (Yıldızla
işaretlenmiş
yerler) Sağdan
sola; Yıldırım
Darüşşifası,
Hamidiye
Gureba
Hastanesi, Yeni
Kaplıca (İsmail
Yaşayanlar
Arşivi).
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2 Yıldırım Külliyesi (Kaynak: Abdullah Frères, İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, II. Abdülhamid
Albümleri).
3 Yıldırım Darüşşifası, arka cephe (Kaynak: Bursa
Büyükşehir Belediyesi Arşivi).
4 Mudanya yolundan Yeni Kaplıca (Kaynak:
Sébah&Joaillier, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Koleksiyonu, II. Abdülhamid Albümleri).
5 Yeni Kaplıca sıcaklık bölümü (Kaynak:
Sébah&Joaillier, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Koleksiyonu, II. Abdülhamid Albümleri).
6 Yeni Kaplıca (Kaynak: Hudâvendigâr Vilâyeti
Sâlnâmesi, Def’a 33, Bursa: Matbaa-i Vilâyet, H.1324,
s. 97).

nazire olarak Yeni Kaplıca hamamı
1552 yılında inşa edilmişti. Osmanlılar
devrinde bina edilmiş kaplıcaların başında
gelen bu yapı, büyüklük ve görkemlilik
yönünden Bursa’daki diğer hamamlardan
ayrılıyordu13. Yapı, su kaynağı olan
Bademlibahçe’nin aşağısında eğimli
bir yamaca inşa edilmiş ve MudanyaBursa arasındaki yola hakim bir şekilde
konumlandırılmıştı14. Üçü büyük olmak
üzere toplam on kubbeyle örtülü olan
Yeni Kaplıca, diğer tüm kaplıcalar gibi
soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden
meydana gelmektedir15. Pek çok halveti
ve kurnası bulunan hamamın, sıcaklık
bölümünde geniş bir havuz yer alır.

2
3

gerçekleşen büyük Bursa depreminde
(Küçük Kıyamet) ise sağlık kurumu
işlevini yitirdi10. Geri kalan yıllarını
barut deposu olarak geçiren bina11,
Cumhuriyet döneminde uzun yıllar
atıl kaldı; ardından 1991 yılında Bursa
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaptırdığı
rölöve çalışmalarıyla rekonstrüksiyonu
gerçekleştirilen darüşşifa yeniden ayağa
kaldırıldı. Bugün Bursa Yıldırım Darüşşifa
Göz Merkezi adıyla yine bir sağlık
kuruluşu olarak hizmet vermeye devam
etmektedir12.
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Hijyen ve şifa: Yeni Kaplıca
Hamamlar, Osmanlı kentlerinde kişisel
hijyenin sağlanmasında önemli yeri olan
yapılardandır. Kişilerin hanelerinde
aldıkları banyolar haricinde, yüksek ısılı
suda hem gevşemek hem de derinlemesine
cilt temizliği yapabilmek adına ayda bir
defa hamama gitmeyi tercih ettikleri

bilinir. Temel su kaynağı kaplıca olan
hamamlar ise sıradan banyolardan farklı
olarak belirli hastalıkların tedavisinde
önemli rol oynar ve bu özellikleriyle
ünlenirler. Kaplıcalarıyla meşhur olan
Bursa kentinde, mineral içerikleri
birbirinden farklı, çeşitli kaynaklardan
çıkan kaplıca suları ve bu sularla beslenen
pek çok hamam bulunmaktadır. Kaplıcalı
hamamlar, genellikle Bursa şehrinin en batı
ucu olan Çekirge ve Kükürtlü semtlerinde
konumlanmıştır. Bizans döneminden beri
kullanılagelen ve I. Murad döneminde
inşa edilen Çekirge’deki Eski Kaplıca
hamamının şöhreti civar kentlere yayılmış,
pek çok kişi kaplıcadan istifade için
Bursa’ya gelmişti. Gut hastalığından
mustarip Kanuni’nin bir kaplıca tedavisi
sırasında Bademlibahçe’den gelen suyla
şifa bulması sonrasında burada bir
hamam yaptırılması için emir vermesiyle,
kentin “Eski Kaplıca”sına adeta bir

Yeni Kaplıca, diğer Bursa hamamlarındaki
gibi sadece yerli halkın değil, İstanbul’dan
ve başka ülkelerden gelen ziyaretçilerin
de çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için
faydalandığı bir hamam olmuştu.
19. yüzyılda hem iç hem de dış ziyaretçiler
için yükselen bir değer olan kaplıca
turizminin başlıca öznelerinden biri
olan Yeni Kaplıca hamamının etrafına,
hamamdan çıktıktan sonra dinlenmek
veya kısa süreli konaklamalar için oda
eklentileri yapılmıştı. İlk dönemde sadece
ahşap olarak, yer ile bağlantısı ahşap
çubuklarla sağlanan bu yapılar daha
sonra yıkılarak, yerine hamam yapısıyla
bitişik, temelden konut tipi binalar
inşa edilmiştir16. Hem Osmanlı hem de
Cumhuriyet döneminde sık sık tamir edilen
Yeni Kaplıca, bugün hala aktif bir şekilde
hizmet veren bir kuruluştur.

Modernleşme süreci:
Hamidiye Gureba Hastanesi
Avrupa’da kamu sağlığı pratiklerinin
hayata geçirilmesinde en önemli
kurumlardan biri olarak ortaya çıkan
modern hastane yapıları, 19. yüzyılın ilk
yarısında öncelikle Osmanlı İstanbul’unda
tesis edilmişti17. 1860’lardan itibaren
taşra kentlerinde de kurulmaya başlayan
modern hastanelerden biri, 1863 yılının
Nisan ayında Yusuf Kamil Paşa’nın
sadrazamlığı sırasında “Anadolu Sağ Kol
Ciheti Müfettişliği”ne tayin edilen Ahmed
Vefik Efendi’nin teşebbüsleriyle hayata
geçirilmişti. Paris’te yüksek tahsil görmüş
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olan Ahmed Vefik Efendi’nin temel vazifesi
Batı Anadolu’daki konar-göçerleri iskan
etmek, şehirleri ana arterlere bağlayan
yolları şose haline getirmek, harap haldeki
kent, kasaba ve köyleri kalkındırmak ve
yeniden imar etmekti18. Bursa merkezinde
yürüttüğü bu kapsamlı operasyonda, 1855
depreminde ciddi zarar görmüş olan bu
kente büyük önem vermiş, harap hale
gelmiş pek çok tarihi eseri ayağa kaldırmış
ve yeni yapılar tesis etmişti. Müfettişliği
sırasında Yıldırım Darüşşifası’nın
kullanılamaz durumda olduğunu gören
Vefik Efendi, Hisar semtinde Bursa ovasını
gören bir tepe üzerinde konumlanan
Damat Efendi Konağı’nı satın alarak
burayı hastane yapmak üzere harekete
geçmiş, binayı tamir ettirmiş, bahçe
düzenlemesi yaptırmış ve yollarını
düzelttirmişti19. Müfettişlik görevinden
azledilmesi sebebiyle hastanenin 1868’deki
açılışında bulunamayan Vefik Efendi, 1879
yılında merkezi Bursa olan Hudavendigar
Vilayeti’ne “paşa” unvanıyla vali olarak
atanınca hastaneyle yeniden ilgilenmeye
başlamış, buraya gelir sağlaması açısından
İnegöl’de bulunan Çitli Maden Suyu
ile Bursa Tiyatrosu’nun bilet gelirlerini
hastaneye vakfetmişti20.

6

Avrupa’da modern hastaneler bulaşıcı
hastalıkların yayılması endişesiyle kent
merkezlerinin dışına inşa edilirken, Vefik
Paşa’nın Gureba Hastanesi’ni şehrin
merkezinde açmış olmasının sebebi halkın
kolay ulaşımını sağlamak düşüncesidir23.
Zira hastanenin havadar bir yerde
olması ve kent silüetinde ihtişamıyla
boy göstermesinden başka konumsal bir
avantajı bulunmamaktadır.
Tek binadan oluşan 60 yatak kapasiteli
Gureba Hastanesi, Reşid Mümtaz Paşa’nın
valiliği döneminde iki yeni pavyon
ilavesiyle genişletilmiş, yatak sayısı 150’ye
çıkarılmış ve ismi dönemin padişahı II.
Abdülhamid’e ithafen Hamidiye Gureba
Hastanesi olarak değiştirilmişti24. Yapılan
yeni binalar, Neo-Grek stilde inşa edilmiş
olması ve Avrupa’da salgın hastalıkların
tüm hastaneyi ele geçirmemesi için
uygulanan payvon sisteminin kullanılması
bakımından oldukça önemlidir25.
Cumhuriyet’e miras kalan bu hastane,
daha sonra kurulacak olan Bursa Devlet

Hastanesi’nin nüvesini teşkil etmiş,
mekansal ve fonksiyonel açıdan aynı
amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Sonuç
Somut kimlikler üzerinden kurgulanan
kurumları görünür kılan ve onlardan
faydalanan bireylerin aidiyet duygusu
geliştirmesini sağlayan en temel unsur,
kuruma evsahipliği yapan mekan ve
yapıdır. 1600’lerde yaşamış Osmanlı
vatandaşı sıhhat, hastalık, tedavi gibi
kelimeleri duyduğunda, zihninde canlanan
iki imge muhtemelen hekim ve ilaç olurdu.
Bu imgeler sağlık kurumuna evsahipliği
yapan binada, dolayısıyla o dönemde
“darüşşifa”da birleşiyordu: Kişi yakındığı
hastalığı için hekime burada muayene
oluyor, ilacı burada hazırlanıyor, hatta
gerekirse yatılı tedavi görüyordu. Bu
imgelem, modernleşme döneminde daha
çok unsuru içinde barındırır hale gelmişse
de, bu defa zihinlerde en kapsayıcı
tahayyül, “hastane” olmuştu. Hastalığını
muayene ettirmek isteyen veya tedaviye
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Modernleşme sürecinin Bursa’daki
yansımalarından biri olan bu hastane,
gureba yani gariplere hizmet edilmek
üzere açılmış, Bursa’ya gelen ziyaretçilerin
Uludağ’a doğru baktıklarında beyazlığı
ve ihtişamıyla göze çarpan ve oldukça
havadar bir alanda konumlanan bir sağlık
kuruluşu olmuştur21. Dövme demirden
parmaklıklarla çevrili bir bahçe içinde
bulunan iki katlı kargir hastane binası, o
dönemde Avrupa’da çok örneği olan konut
biçimindeki hastanelerden esinlenmiş,
süslemeleri yine o dönemde Avrupa’da
yaygın olan Neo-Klasik tarzda yapılmıştı22.
Ancak hastanenin konumlandırılması
Avrupa’daki uygulamalardan ayrılır.

5
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7 Gureba Hastanesi Merkez
Bina (Kaynak: Anonim,
İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Koleksiyonu,
II. Abdülhamid Albümleri).
8 Kuruçeşme Mahallesi’nden
Hamidiye Gureba Hastanesi
Merkez Bina manzarası,
kartpostal (Kaynak:
Neslihan Dostoğlu, Osmanlı
Döneminde Bursa - 19. Yüzyıl
Ortalarından 20. Yüzyıla
Bursa Fotoğrafları, AKMED
Yayınları, Antalya, 2001,
s. 156).
9 Hamidiye Gureba
Hastanesi’ne ilave edilen
birinci pavyon (Kaynak:
Anonim, İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler
Koleksiyonu, II. Abdülhamid
Albümleri).
10 Hamidiye Gureba
Hastanesi’ne ilave edilen
ikinci pavyon (Kaynak:
Anonim, İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Koleksiyonu,
II. Abdülhamid Albümleri).

8

7

9

10
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ihtiyaç duyan bir kişi hastane binasına
giderek orada vazife yapan hekimlerin
hizmetine başvuruyordu. Benzer şekilde
daha iyi temizlenmek isteyen, bir yandan
da sıcak suyun verdiği rahatlamayı
düşünen kişilerin zihninde hamam yapısı
canlanması oldukça doğaldı. Eğer hamam
kaplıca suyuna sahipse temizlenme ve
rahatlama ihtiyacının yanısıra aynı
zamanda tıpkı darüşşifa ve hastane
imgelemindeki gibi şifa bulunacak bir yer
olarak da düşünülebilirdi.
Osmanlı’ya başkentlik yapmış,
önemli şehirlerden biri olan Bursa’da,
imparatorluk tarihinin çeşitli veçhelerinde
tesis edilen Yıldırım Darüşşifası, Yeni
Kaplıca ve Hamidiye Gureba Hastanesi,
burada yaşayan sıradan bir Osmanlı
vatandaşının hijyen ve sıhhat hususunda
duyumsadığı imgelerin, taşa-tuğlaya
bürünmüş somut halleriydi. 1680’de
göz rahatsızlığından şikayetçi olan
Ahmet, Yıldırım’a giderek Darüşşifa’ya
başvuruyor; 1730’da cildinde döküntüler
olan Hüseyin, Kükürtlü’deki Kaplıca’da
kırk günlük bir kaplıca kürü alıyor;
1905’te karın ağrısı çeken Emine, Gureba
Hastanesi’ne giderek muayene oluyordu.
Bu bağlamda kişilerin kurumla ilişkilerinin,
mekandan ve yapıdan beklentileriyle
şekillendiğini ve bu yapılara bağlılıklarının
ihtiyaca binaen gerçekleştiğini söylemek
yanlış olmasa gerek. ■ İsmail Yaşayanlar,
Doç.Dr.; Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü.
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Nuran Yıldırım ■ İkinci kolera pandemisi
18. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’ya
ulaştığında (1831) henüz mikroplar
bilinmiyordu, kokuşmuş hava ile bulaştığı
zannedildi. Robert Koch (1843-1910)
kolera etkenini bulduktan sonra, hastalığın
yayılması, bir yerde tutunup kalması
için bulunması gereken özel şartlar,
profilaksisi, epidemiyolojisi ve mücadelesi
için nelerin gerekli olduğu anlaşıldı ve
açıklandı. Kolera vibriyonları hastaların
gaitalarında (dışkılarında) saf kültür
halinde bulunuyordu. Hastalığın oluşması
için kolera vibriyonlarının bulaşık içme
suları, yiyecek ve içeceklerle bağırsaklara
ulaşması gerekiyordu. Bir yerde koleranın
salgın yapıp yapmaması; o beldenin hijyen
teşkilatına, kullanım ve içme sularının
durumuna bağlıydı. Hastalığın yayılmasına
en müsait yerler büyük şehirlerdi.
Osmanlı Devleti kolerayı, Avrupa’ya ulaşan
ikinci kolera pandemisinin topraklarına
gelmesiyle tanıdı ve uzun yıllar kolerayla
savaşmak zorunda kaldı. 1831’den
itibaren payitaht İstanbul’da aralıklarla
çıkan büyük-küçük salgınlarda kolerayla
mücadelenin baş aktörleri; 1838’de kurulan
Karantina Meclisi/Meclis-i Umur-ı Sıhhiye/
Karantina Direktörlüğü, Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane (İstanbul Tıp Fakültesi) hocaları,
İstanbul’daki sefarethanelerin doktorları ve
salgınlar nedeniyle özel olarak Avrupa’dan
davet edilen uzmanlardı.

25 Ekim 1847 günü başlayan ikinci
salgın daha hafif seyretmiş ve Kasım

1

1849’a kadar İstanbul’un bir köşesinde
varolmuştu. Bu bir yıl içinde koleraya
yakalanan 9.237 kişiden 4.275’i
hayatlarını kaybetmişti.
Kırım Savaşı sırasında müttefikimiz
Fransa’nın Marsilya limanından gelen ordu
birlikleriyle üçüncü kez İstanbul’a gelen
kolera Fransız, İngiliz ve Osmanlı askerleri
arasında yayılıp şehre bulaştı.
“Büyük Kolera” ise 1865 yazında,
Mısır’dan Muhbir-i Sürur gemisinin
tayfalarıyla geldi. Az miktardaki paralarını
biriktirmek amacıyla yetersiz beslenip
kötü koşullarda yaşayan Kasımpaşa kışlası
işçileri arasında hızla yayılarak bütün
şehri sardı. Bu salgında 30.000’e yakın
İstanbullu hayatını kaybetti.
İstanbul’un dağınık yerleşimi nedeniyle
sokakların yeterince temiz tutulamaması,
kanalizasyon sisteminin düzenli olmaması
ve içme sularının hijyenik yöntemlerle
kullanıma verilememesi, şehirde uygun bir
kolera zemini oluşturuyordu. Bu yüzden
1871, 1873, 1876 yıllarında da sürüp
giden salgınlar yaşandı.
Beşinci kolera pandemisinin uzantısı olarak
İstanbul’da çıkan 1893-1895 salgını;
Bakteriyolojihane-i Şahane, tebhirhaneler/
dezenfeksiyon istasyonları gibi modern
kurumların açılmasına, tıbbi istatistiklerin
tutulmasına, kanalizasyon sistemine dikkat
çekilmesine ve İstanbul sularının sistemli
bakteriyolojik analizlerinin yapılmasına
yol açmıştır.
20. yüzyıl başlarında yaşanan kolera
salgınları genellikle uzun seferberlikler
ve zorlu savaş koşullarında Osmanlı
ordusundan kaynaklanmıştır. Birbirini

1 II. Mahmud’un yaptırdığı Büyük Bent, Büyükdere
(Kaynak: Mert Sandalcı, Max Fruchtermann
Kartpostalları, II, Koçbank, İstanbul, 2000, s. 575).

izleyen Trablusgarp (1911), Balkan
Savaşları (1912-1913), 1. Dünya Savaşı
(1914-1918) ordunun ve halkın yaşam
koşullarını ağırlaştırmış, kamusal hijyenin
sağlanamaması, sağlık hizmetlerinin
yetersizliği yüzünden askerler arasında
başlayan kolera salgınları ülke geneline
yayılmıştır.
1950-1960’lı yıllarda yoğun göç alan
Esenler/Sağmalcılar’da kontrol altına
alınamayan yapılaşma nedeniyle, su
ve kanalizasyon altyapısı bir türlü
tamamlanamamıştı. Sık sık patlayan
kanalizasyon borularından çıkan kirli sular
sokaklara yayılıyordu. 13 Ekim 1970 günü
Sağmalcılar’da bağırsak enfeksiyonları
görülmeye başlandı. Yapılan incelemelerde,
bölgedeki binaların kanalizasyonlarının
yanlışlıkla -Mimar Sinan’ın eseri olup şehir
suyu için kullanılmakta olan- Kırkçeşme
suyuna bağlandığı anlaşıldı. Resmi bir
açıklama olmamakla beraber pek çok
kaynak, 2.000 kolera vakası görüldüğüne
ve 52 kişinin de öldüğüne işaret
etmektedir. Salgının ardından Sağmalcılar
adı Bayrampaşa olarak değiştirilerek
semtin zedelenen imajı düzeltilmeye
çalışılmıştır.

Kamusal alanların temizliğine yönelik
tedbirler
İstanbul, fetihten Tanzimat’a gelinceye
kadar; Dersaadet (İstanbul) ve Bilâd-ı
Selâse (Üsküdar, Galata ve Eyüp) olmak
üzere dört kazaya, bu dört kaza da dört
mahkemeye (şubeye) ayrılmıştı. En üst
yetkili İstanbul Kadısı (Efendisi), doğrudan
doğruya sadrazama bağlıydı. İstanbul
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İstanbul’da 26 Temmuz 1831 günü
başlayan ilk kolera salgını sırasında
şehirde veba vakaları da görülmekteydi,
henüz karantina teşkilatı kurulmamıştı.
Veba salgınlarının üzerine gelen ve
5.000-6.000 can alan ilk kolera salgınının
ardından Karantina Meclisi kuruldu ve
daha sonra Osmanlı coğrafyasına yayılan
karantinahanelerle karantina teşkilatı
faaliyete geçti.

TEMA

Kolera
Salgınlarında
Şehir Hijyeni:
İstanbul’da
Kanalizasyonlar,
Şu Şebekesi ve
Tebhirhaneler
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3
2-3 Beyoğlu Belediyesi, Règlement Police de la Voirie
/Sokaklara Dair Nizamname, Constantinople 1859:
Kapak ve 1. sayfa.
4 Dersaadet Su Şirketi’nin İstanbul cihetine inşa
edeceği havuz ve suyollarını gösteren harita, Gallaud
çizimi, 25 Eylül 1886. (Kaynak: Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri-Osmanlı Arşivi).
5 Haliç ve saray çevresindeki suyollarının geçtiği
bölgeyi binalarıyla gösteren harita, Gallaud çizimi,
1887 (Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Devlet ArşivleriOsmanlı Arşivi).
6 Rudolf Emmerich (Wikimedia Commons).
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Efendisi payitahtın hem valisi hem
hakimi hem de belediye başkanı sayılırdı.
Üsküdar, Galata ve Eyüp Kadıları da
kendi bölgelerinin yöneticileriydi. İstanbul
Kadısı belediye hizmetlerini kendisine bağlı
İhtisap ağaları (belediye zabıta müfettişleri)
ile yürütürdü. Sokakların temizliğinden
Kadılara bağlı Subaşıların emri altında
çalışan “Çöplük Subaşısı” sorumluydu.
Çöplük Subaşısı, evlerdeki ve sokaklardaki
çöpler ile hayvan pisliklerini “Arayıcı”
adı verilen esnafa toplattırır ve sokakları
temizletirdi. Toplanan çöpler denize
atılırdı. Denizlerin kirlenmesi gibi bir
bilinç yoktu. Atmeydanı’nı (Sultanahmet)
yılda bir, Beyazıt meydanını ise ayda iki
kez temizlettirmek Çöplük Subaşısı’nın
görevleri arasındaydı. Çöplük Subaşılığı,
Yeniçerilik ile birlikte lağvedilince,
İstanbul’un temizlik işleri 1826 sonlarında
kurulan İhtisap Nezareti’ne devredildi.
1826’dan sonra da İhtisap nazırlarının
başında bulunduğu teşkilat; güvenlik
işlerinde kolluk kuvvetlerine yardımcı
olur, çarşı-pazar düzeni, kente giriş
çıkışlar ve bazı vergilerin toplanması
ile ilgilenir, ayrıca esnafın temizliğine
ve sattığı malın hilesiz olmasına dikkat
ederdi. Fırınları, aşçı ve kebapçı
dükkanlarını denetlerdi.

Karantina teşkilatının beyni olan
Karantina Meclisi faaliyete geçtikten sonra,
hastalık odağı olabilecek tabakhaneler ve
mezbahaların temizliği ile ilgili önlemleri
de almaya başladı. Çünkü o sırada
payitahtta belediye bulunmuyordu. O
yıllarda tavuklar dükkanlarda kesiliyor,
temizlenip satıldıktan sonra kesim
artıkları dükkanlarda kokuşuyordu.
Karantina kurallarına göre bu artıkların
ortadan kaldırılması gerektiğinden;
27 Mayıs 1839 (13 RA. 1255) tarihli
Takvim-i Vekayi ile, kesim artıklarının
derhal denize dökülebilmesi için Limon
iskelesinde (Eminönü) tahsis edilecek yere
nakledilmesi gerektiği halka duyurulmuştu.
Kolera salgınlarının kokuşmuş havadan
kaynaklanıyor olması, sokak ve çevre
temizliğine dikkati artırmıştı. 1848’de artan
kolera vakaları nedeniyle Maliye Nezareti’ne
bir ferman gönderilerek; sokakların temiz
tutulması, çöplerin ortalıkta bırakılmaması,
kasap dükkanlarında koyun kesilmemesi,
deri, işkembe ve bağırsakların dükkanlara
asılmaması ve temizliğe dikkat edilmesi
istenmişti. Ancak bu emirlere rağmen
1850’lerde hala her kasap dükkanı bir
mezbaha gibiydi ve tamamında hayvan
kesiliyordu.
Kasım 1852’de İstanbul’un bazı yerlerinde
kolera vakaları görülünce, Karantina
Meclisi, bu hastalığın kokuşmuş havadan
meydan geldiğini hatırlatarak, mahalle ve
çarşı aralarında bulunan süprüntüler ile
bazı yerlerde bulunan su birikintilerinin
temizlenmesini ve kamu sağlığının en
önemli şartı olan temizliğe her yerde
dikkat edilmesini önermişti. Bunun üzerine
Zaptiye Nezareti’ne, keyfiyetin mahalle

imamlarına duyurulması ve temizliğe
dikkat edilip edilmediğinin daima kontrol
edilmesi emredildi.
Karantina Meclisi, Kırım Savaşı’nda
çıkan kolera salgını sırasında, Şubat
1854’te, Davutpaşa bekar odalarında kürk
sepileyenlerin, Fener’de oturanların şuraya
buraya süprüntü ve mezbele yığdıklarını
tespit etmiş ve bunların koleraya neden
olduğunu belirtip kaldırılmalarını istemişti.
Kırım Savaşı sırasında, her gün gemilerle
gelen müttefik devletlerin askerleri ve
malzemeleri İstanbul’da büyük bir kargaşa
yaratmıştı. Asker ve malzeme taşıyan yük
arabaları dar sokaklarda kalıyor, hastane,
otel, pansiyon yetişmiyordu. Bunlara bir
de kolera salgını eklenince Babıâli yabancı
diplomatların tenkit ve istekleri karşısında
bocalamaya başlamıştı. Bu ortamda günlük
hizmetleri ve şehir yönetimini yürütecek ve
şehri modernleştirecek bir teşkilata ihtiyaç
duyuldu. 16 Ağustos 1854’te resmi bir
tebliğ ile Şehremaneti (Belediye) unvanıyla
yeni bir memuriyet ihdas edildi ve bir de
Şehir Meclisi kuruldu.
Birkaç yıl sonra İstanbul 14 belediye
dairesine ayrıldı (1857). Başlangıç olarak
yabancıların yoğunlukta olduğu ve
elçiliklerin bulunduğu Beyoğlu, Galata
ve Tophane’nin bir bölümünü kapsayan
6. Daire-i Belediye (Beyoğlu Belediyesi)
kuruldu. Diğerleri de zamanla kurulacaktı.
Altı ay sonra 7 Haziran 1858’de
yayımlanan Nizam-ı Umumi ile İstanbul’un
ilk belediye dairesinin görevleri belirlendi.
Ardından sokakların düzenlenmesini
ve temizliğini sağlamak amacıyla bir
nizamname hazırlandı. 20 Nisan 1859
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tarihli, Sokaklara Dair Nizamname’nin
(Règlement Police de la Voirie), 5. ve
6. maddeleriyle 6. Daire-i Belediye
bölgesindeki sokaklar üç sınıfa ayrıldı.
1. sınıf sokaklar kışın günde bir, yazın
günde iki defa, 2. sınıf sokaklar günde
bir, 3. sınıf sokaklar ise haftada bir defa
süpürülmeye başlandı. Ev ve dükkan
sahipleri belirli zamanlarda, süprüntü
almak için geçecek araba, beygir ve
katırları beklemek zorundaydı (7. madde).
Sokaklara süprüntü bırakmak, içeride
olan suları dışarıya dökmek yasaktı.
Sokakların temiz tutulması için yapılan
uyarılara aykırı hareket edenlere para
cezası kesilecekti (11. madde). Bütün
önlemlere ve uyarılara rağmen 1860
yılında, mahalle ve çarşı pazar temizliğine
pek uyulmadığı tespit edilmiş ve temizliğin
sağlık kurallarından olduğu vurgulanıp
dikkat edilmesi istenmişti.
Çok geçmeden Haziran 1865’te başlayan
ve hızla bütün İstanbul’a yayılan kolera
salgınında yaz sonuna doğru günde
binden fazla ölüm vuku bulmaktaydı.
Eylül ayı başlarında 10.000 evi yutan
ve şehri adeta dezenfekte eden Hoca
Paşa yangınından bir hafta sonra salgın
tamamen ortadan kalktı. Ölü sayısı
30 bin kişiyi bulduğundan bu salgın
toplumsal hafızada “Büyük Kolera” adıyla
yer etmiştir. Salgın sırasında gazetelere
gönderilen resmi açıklamalarda, koleranın
en iyi ilacının temizlik olduğu, sokakların
temizlenmesi için zaptiye zabitleri ile
erlerin görevlendirildiği dile getirilmişti.
Zaptiye Müşirliği, Padişah’ın sokaklardaki
pislikleri temizleyen ve hastalara yardım
eden bütün görevlilere teşekkür ettiğini
duyurmuştu. Ayrıca, koleranın yayılmasını
önlemek amacıyla mahallelere yakın olan
mezarlara ölü gömülmesi yasaklanmış
ve definlerin gösterilecek mezarlıklara
yapılması gerektiği ilan edilmişti.
Kolera salgınları sırasında kamusal
alanlarla ilgili hijyenik tedbirler
görevlilerce izleniyor fakat salgın bitince
kontroller azalınca toplum bu tedbirlere
boş veriyordu. Bu yüzden İstanbul’da
1865’te çıkan en büyük salgından sadece
beş yıl sonra, kısa aralıklarla kolera
salgınları patlak vermişti.

5

temizlik olmadıkça hastalıktan kurtulmanın
mümkün olmadığını dile getirmişti.
Saray hekimlerinden Miralay Dr. Yusuf
Zeki Bey, akşamları Galata ve Beyoğlu’nda
küçük kahvelerin önlerine iskemle
atarak nargile içen hamal, tulumbacı ve
merkepçileri, nargile sularını sokaklara
döküp kokuşmaya neden oldukları için
şikayet etti. Bunun üzerine kahve önlerinde
nargile içmek yasaklanmıştı.
Cemil Paşa (Topuzlu, 1866-1958),
Şehreminliği sırasında şehirdeki kolera
salgınlarını da dikkate alarak bir
“Nezafet-i Fenniye Müdürlüğü” kurmuş
ve temizlik işlerine bütçe ayırmıştı.
Salgının hızını kesebilmek amacıyla,
caddeler her gece Terkos suyu ile yıkanıp
süpürülüyordu (1912-1914).
Kamusal alanların temizliği fazla masraf
gerektirmediğinden İstanbul’da çıkan
kolera salgınlarında sokaklar ile çarşıpazarların temiz tutulması için önlemler
alınır, salgın bitince arkası aranmaz, halk
da tedbirleri unuturdu.

Kanalizasyon sistemine yönelik
girişimler
Kolera vakalarının sürüp gitmesinin
bir nedeni de İstanbul’da düzgün bir
kanalizasyon sisteminin olmamasıydı.
Mevcut sistem zaman zaman tıkanıyor
ve atık sular şehir sularına karışıyordu.
1852 yılında Kapalıçarşı’daki hanların
kanalizasyonu tıkanmış, suyollarına
karışan atık sular Mahmut Paşa Camisi’nin
şadırvanına kadar yayılmıştı. Sultan
Abdülmecid, yörenin temizlenmesi için
gereken 50.928 kuruşun, han ve dükkan
sahipleri tarafından ödenmesini emretti.

6

Karantina Meclisi, 1854 Ekim’inde,
Demirkapı (Sirkeci) havalisinden geçen
büyük kanalizasyonun sahile varıncaya
kadar tamamen dolduğunu, bu civardaki
evlerin kanalizasyonlarının tamamen
tıkandığını, lağım sularının sokaklara
taştığını dile getirip temizlenmesini
istemişti.
19. yüzyıl ortalarında bir atık su kanalı
haline gelmiş olan Kasımpaşa deresi
adeta bir kolera odağıydı. 1865 kolera
salgınında en çok kayıp Kasımpaşa’da
verilmişti. Bu yüzden derenin üzerinin
kapatılması düşünülmüş fakat bunun
nasıl olması gerektiği konusunda anlaşma
sağlanamamıştı. Tartışmalar sürerken
1873’te Dolapdere’den Arapkapı’ya
kadar tramvay hattı döşemek isteyen
şirket, Kasımpaşa deresini kapatarak
üzerini kullanmak için ruhsat talep
etti. Daha sonra 6. Daire-i Belediye
(Beyoğlu Belediyesi) başkanlığına
verilen tahsisatla derenin iki yanına atık
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Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse (İstanbul,
Galata ve Eyüp) Hıfzısıhha-i Umumiye
Müfettişi Miralay Bonkowski Bey, 1892
yazında İstanbul’da yaptığı inceleme gezisi
sonunda; mezbaha, kasap ve bakkallarda
temizliğe dikkat edilmediğini tespit etmiş
ve Kasımpaşa deresinin temizlenmesini
önermişti. Aynı senenin sonunda pek çok
mahallede temizliğin sağlanamadığını,

4
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7 André Chantemesse
(Wikimedia Commons).
8 Maurice Nicolle’ün
Bahçeköy bentlerinde yaptığı
bakteriyolojik analizlerin
sonucunu gösteren şema,
4 Nisan 1894 (Kaynak:
Cumhurbaşkanlığı Devlet
Arşivleri-Osmanlı Arşivi).
9 Gedikpaşa Tebhirhanesi,
1894 [Kaynak: Servet-i Fünun,
no.173, 23 Haziran 1310
(5 Temmuz 1894)].
10 Tebhirhane görevlileri,
resmi kıyafeti ve dezenfeksiyon
kıyafeti ile: Sağda resmi, solda
iş elbiseleriyle, 1911 [Kaynak:
Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye
Müdüriyeti, İstanbul Matbaa-i
Arşak Garoyan, 1327 (1911),
s. 91].
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su kanalları yapılmaya başlandı. Bu
kanalların büyük bölümü 1886 yılında
tamamlandı. Kanallar bittikten sonra
derenin temizlenmesi düşünülüyordu.
Dere kenarlarındaki kanallar 1890 yılında
bitmiş ve bu kez de derenin temizlenmesi
gündeme gelmişti. Karantina Meclisi’nde
Hollanda delegesi olarak bulunan
Dr. Stéculis’nin hazırladığı projeye göre,
sel suları üzeri kapatılan dereden denize
akacak, iki yanındaki kanallar da Beyoğlu,
Pangaltı ve Feriköyü tepelerinden inen
atık sular ile Tatavla ile Baruthane’ye ait
olan atık sulara ayrılacaktı. İki kanaldan
denizin 30-40 m kadar içine uzatılacak
dökme borularla Haliç’e verilecek kirli
sular akıntılara kapılıp gidecekti.
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Şehrin atık su giderlerinin zaman zaman
tıkanması, taşması veya patlaması az
görülen hadiselerden değildi. 1895
Haziran’ında Galata ve Kılıç Ali
Paşa caddesindeki ana kanalizasyon
arteri patlamıştı. Derhal oraya giden
Hıfzısıhha-i Umumiye Sermüfettişi
Bonkowski Paşa, semte yayılan bu
pisliğin koleraya davetiye çıkardığını dile
getirerek hemen önlem alınmasını istemiş,
günde 450-500 araba pislik taşınarak
bölge temizlenmişti.
1893-1895 Kolera salgını hafif şekilde
sürmekteyken, koleranın çıkış sebepleri ile
yayılımının önlenmesi hakkında inceleme
yapmak üzere, Almanya’dan Prof.Dr.
Rudolf Emmerich davet edildi. Emmerich
bir önceki yıl çıkan salgında koleradan
ölenlerin evlerini gezdi, sokakları, kuyuları,
lağımları ve mezbahaları teftiş etti. Bazı
resmi daireleri, askeri ve sivil hastaneleri
inceledi. Bu gezileri sonunda tespitlerini ve
tavsiyeleri şöyle ifade etti:
1. Yeniköy’de geçen sene ve bu sene
kolera hastalığı görülen evleri inceledik.

8

Evlerin içinde bulunan helaların lağım
bağlantıları iyi değildir. Ayrıca kuyulara
bitişik bulunduklarından kuyu sularını
kirletmektedirler. Kuyu suları içmeye ve
yemek pişirmeye uygun değildir. Koleradan
korunmak için Yeniköy’de lağımların
düzenlenmesi, suların temizlenmesi ve
kaldırımların iyi döşemesi gerekir.
2. İstinye’de bataklık halinde bulunan dere
mutlaka temizlenmelidir. Oraya akan sular
meyilli yerlerden akmaktadır.
3. Tophane’deki askeri mezbaha
pislikle dolu olup civarı için pek
tehlikeli bir yerdir. Şahıslara ait iki
mezbahanın zeminleri sağlam olmayıp
aletleri kokuşmuştur. Bu mezbahalar
kapatılmalıdır.
4. Sirkeci istasyonu civarında yoksul
göçmenlerin kaldığı tahta barakaların atık
suları, içlerindeki çukurlara akıp zeminde
birikmektedir. Bundan iki gün önce bu
barakalarda kalan bir adam koleraya
tutulup vefat etmiştir. Sağlığa zararlı olan
bu meskenlerin bertaraf edilmesi çok
önemlidir.
5. Demirkapı caddesinde ve pek çok
sokaklarda kaldırım olmadığı gibi
etraflarında bulunan evlerden akan
çirkefler sokakları bir bataklık haline
getirmiştir. Sokakların temiz tutulmaları
için kaldırım döşenmesi gerekir. Geçen
sene bu sokaklarda kolera vukuatı
görülmüştür.
6. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi ziyaret
edip tertip ve intizamından emin olduk.

Bakteriyoloji laboratuvarı çok güzel
düzenlenmiş.
7. Babıâli karakolunun durumu iyidir
yalnız tuvaletlerin muntazam olmayan
meydanına çimento döşenmelidir.
8. Haydarpaşa Hastanesi elli seneden fazla
bir zaman önce yapıldığı halde hala sağlık
şartlarına uygundur. Hastanenin atık suları
güzel akıtıldığı için orada tifo ve kolera
gibi hastalıklar görülmez.
9. Selimiye Kışlası’ndaki helaların künk
ve mecraları bozuk olduğu için duvarlar
o derece pislik çekmiş ki tamir edildikleri
halde dışarıdan bakıldığında duvarların
renginden her bir helanın nerede
bulunduğu anlaşılıyor. Pek muhtemeldir
ki kışlanın temeli lağımlardan enfekte
olmuştur. Kışlanın bazı yerlerinde temizlik
ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
10. Üsküdar’daki karakol temizdir.
11. Gülhane’de bulunan Dulhane ve
Yetimhane’de inanılmayacak derecede
tehlikeli pislik birikmiştir. Bu tehlikeli
bina kolera kaynağıdır, hastalık buradan
bitişikteki Askeri Rüştiye (ortaokul)
öğrencilerine bulaşır. Bir an evvel bir çare
bulunması hatta yakılması gerekir. Askeri
dikimhane temizdir, lağımları doğrudan
doğruya denize akmaktadır.
12. Haseki Nisa Hastanesi hijyen
kurallarına uygunluğu ve temizliği ile
örnek alınacak bir hastanedir.
13. Gureba Hastanesi’nin güzel koğuşları
vardır, zamanında kurallara uygun
bir hastane idiyse de birçok noktadan

91
TEMA

9

bugünkü kurallara uygun değildir. Bu
nedenle hem geçen sene hem de bu sene
hastanede defalarca kolera çıkmıştır.
Emmerich bu tespitlerinden sonra alınması
gereken tedbirleri maddeler halinde
saymıştı:

1918-1920 yıllarında İstanbul’un
kanalizasyonunun ıslah edilmesi için bir
Fransız firması tarafından hazırlanmış
olan projelerin küçük bir bölümü
uygulanabilmiştir. “Fransız Kanalları”
adıyla anılan bu kanallar Fatih, Laleli ve
Beyazıt’ın bazı sokaklarında günümüzde
de kullanılmaktadırlar.

Şehir su şebekesi ve içme sularına
yönelik tedbirler
İstanbul’da kolera salgınlarının yaşandığı
1831-1915 yıllarında şehir suyu
Bizans’tan kalma su tesislerine ilave olarak
devreye sokulan; Halkalı, Kırkçeşme,
Taksim, Elmalı, Terkos ve Kağıthane
sularından sağlanmaktaydı. Kaynak suları
yanında çeşme, sarnıç ve kuyu suları da
kullanılmaktaydı.
12 Ağustos 1893’te başlayan kolera
salgınında, Büyük Bent kenarındaki
Belgrat köyü1 ile civardaki diğer
köylerin çamaşırlarını su bentlerinde
yıkayarak suları kirletmekte oldukları
haber alınmış, yöre halkının bentlerle
ilişkisini kesmek üzere 20 kadar asker

gönderilmişti. Kısa süre sonra halkın
bentlere yaklaşmasını yasaklamanın yeterli
olmadığı anlaşılmıştı. Çünkü Belgrat
köyünde kanalizasyon yoktu. Bunun
üzerine açıkta bulunan atıkların yağmur
sularıyla bentlere karışmasını önlemek için
her eve bir foseptik çukuru kazdırılması
kararlaştırıldı.
Ardından Eczacıbaşı Faik Paşa (Georges
Della Suda,1835-1913) ile mikrobiyoloji
mütehassısı Hasan Zühtü Nazif (18831897), 21 Eylül 1893 günü Terkos Su
Kumpanyası’nın Feriköyü ve Şişli’deki
ana havuzlarından aldıkları su örneklerini
analiz ettiler ve çevrede sulara zarar
verecek bir şey görmediklerini bildirdiler.
Fakat kolera artarak sürüyordu. Üsküdar
ve Kadıköy’e su sağlayan Göksu bendine
Paris’ten getirtilen kum filtreli süzgeç
takıldı, İstanbul yakası ve Beşiktaş’a su
getiren bentlere de aynı sistemde bir süzgeç
konması kararlaştırıldı.
Kolera vakaları artınca, Pasteur
Enstitüsü’nden dönemin ünlü hijyencisi
Dr. André Chantemesse (1851-1919) davet
edildi. 26 Eylül 1893 günü İstanbul’a
gelen Chantemesse İstanbul’da üç ay kaldı.
Şehirde inceleme gezileri yapıp gözlemlerini
ve tavsiyelerini raporlara döktü. O sırada
koleranın şehir sularıyla bulaştığı bilimsel
olarak kanıtlanmıştı. Chantemesse bu
yüzden önce şehir sularını inceledi. Çırçır,
Dutluk ve Yıldız Sarayı’na giden suları
temiz buldu, Taksim suyunu fena su olarak
nitelendirdi. Su bentleri çevresindeki
köyleri gezdi. Belgrat Köyü’nün domuz
ahırları ile Kömürcü ve Bağçecik köylerinin
atık sularının su bendine aktığını tespit
etti. Padişaha bu köylerin Büyük Bent’in

ARREDAMENTO

1. Şehirde son sisteme uygun lağımlar
yapılmalı. Bazı yerlerde hala Bizans’tan
kalma lağımlar kullanılmaktadır. Eski
lağımların tamirine harcanacak para boşa
gitmiş olur.
2. Sokakların tesviye ve temizliğine çok
dikkat edilip kaldırımların muntazam
olması, yağmur sularının toplanmadan
akıtılması gerekir. Şehrin en büyük
caddelerinden biri olan Beyoğlu’ndaki
Cadde-i Kebir’in (İstiklal Caddesi) bile
kaldırımları istendiği gibi değildir.
3. Sokaklara atılan çöpler düzenli
olarak toplanmalı ve sokaklar her gün
süpürülmeli.
4. Ötede beride bulunan küçük
mezbahalar, atıkları yüzünden çevresi için
zararlıdır. Bunun yerine sağlık kurallarına
uygun büyük merkezi mezbahalar
kurulmalıdır. Eskiden Münih’te de böyle
küçük küçük mezbahalar varken her sene
tifodan 500-700 kişi ölürdü. Merkez
mezbahanın kurulduğu 1881 senesinden
sonra tifodan ölümler 10-12’ye düştü.
5. Sokaklarda açıkta satılan gıda maddeleri
kapalı kaplarda satılmalı, örtülü pazar
yerleri yapılmalı, gıda maddelerinin
kontrolü için bir yer açılıp memurlar tayin
edilmelidir.
6. Evler ve dükkanlardaki atık suların
düzenli olarak akıtılması, helaların sifonlu
yapılması ve bol su bulundurulması
gerekir.

Ancak Emmerich’in ısrarla üzerinde durduğu
kanalizasyon şebekesi, büyük ölçekli
maliyet nedeniyle yenilenemedi. Sokaklar
yeterince temiz tutulamadı. Merkezi
mezbaha kurulamadı. Kasımpaşa, Hasköy,
Balat ve Ayvansaray gibi kanalizasyonu
bulunmayan semtler kolera odağı olmaya
devam etti. Nitekim, 1910 kolera salgınında,
Kasımpaşa’daki Hacı Hüsrev ve Sakızağacı
mahalleleri sakinleri Beyoğlu Polis
Müdüriyeti’ne başvurarak mahallerinin
açıktan akan kanalizasyonlarının
kapatılmasını istemişlerdi.
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11 Üsküdar Tebhirhanesi, 1994 (Nuran Yıldırım Arşivi).
12 Üsküdar Tebhirhanesi’nin etüv makinesi, 1994
(Nuran Yıldırım Arşivi).

olduğunu anlatan bir yazı ile birliktedağıtılması istenmişti. İstanbul’daki
bütün çeşme ve su depolarının muayene
ettirilerek çamur ve bunun gibi şeylerden
temizlenmesi de emredilmişti.
II. Abdülhamid su meselesine çok önem
veriyordu. Nicolle’ü Bakteriyolojihane-i
Şahane inşaatı tamamlanıncaya
kadar İstanbul ile civarındaki suların
muayenesine memur etti. Bir süre sonra,
her su bendinden gönderilen su örneklerini
inceleyen Nicolle, 4 Nisan 1894 tarihli
raporunda Sultan Mahmud ve Valide
Sultan bentlerinde koli basili bulunduğunu
tespit etti, gaita ile kirlenmiş olan bu
suların tehlikeli olduğunu bildirdi.

11
12

1894 yazında bütün bentlerden sorumlu
olan Mekteb-i Harbiye-i Şahane
Hıfzısıhha-i Askeri Muallimi Dr. Kolağası
Yusuf Ziya Efendi, bentlerde bir kokuşma
olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Bend-i
Kebir’in (Büyük Bent) suları boşaltıldı.
3.000 m3 çamur çıkartıldı. Bentte kalan
çamurdaki kokuşmayı yok etmek için o
civardaki kömür madeninden satın alınan
kömürler toz haline getirilip çamurun
üzerine döküldü.
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yanından kaldırılması gerektiğini bildirdi.
Bunun üzerine Belgrat, Kömürcü ve
Bağçecik köyleri istimlak edildi, köylüler
Kemerburgaz’da yaptırılan evlere
yerleştirildi.
Bir süre sonra bent sularının geçtiği
Bahçeköy’de bir kolera vakası çıkınca,
yöreye gönderilen Dr. Maurice Nicolle
aldığı on su örneğinde koli basili
bulmuş, üçünde “vibriyon” gördüğünü
ancak bakteriyolojihane inşaatı henüz
tamamlanmadığı ve gerekli araç gerece
sahip olmadığı için vibriyon tayini
yapamadığını bildirmişti. Nicolle, yeni
kolera vakaları görülen Ortaköy’de
kullanılan sularda da vibriyonlar
tespit etmişti. Yapılan analizler, arkası
kesilmeyen kolera vukuatının Beyoğlu
ve Taksim civarı ahalisinin içtiği Taksim
suyundan kaynaklandığına işaret ediyordu.
II. Abdülhamid, her mahalle çeşmesinin
başına birer memur konmasını, bu

memurların çeşmelerden su alanlara, suyu
kaynatıp soğuttuktan sonra içmelerindeki
faydayı, kibarca hatırlatmasını emretmişti.
Fakat Selimiye Kışlası’nda askerlere
kaynamış su içirildiği halde koleranın önü
alınamamış, kışlaya gelen su iptal edilip
memba suyu kullanılmaya başlandıktan
sonra koleradan eser kalmamıştı.
İstanbul’un farklı su kaynaklarından
beslenen birbirinden uzak semtlerinde
kolera görülmesinin nedeni hemen hemen
bütün su kaynaklarının kolera basilleri
içermesiydi.
Salgın sürerken, bekar odalarında ve
hanlarda yaşayanların, ağzı açık ve kırık
testi gibi kaplardan su içtikleri tespit
edilmişti. Bu kaplarda bulunan su koleraya
neden olabileceğinden, bekar odalarına
biri su kaynatmaya diğeri kaynamış suyu
saklamaya mahsus tenekeden yapılmış
kapaklı iki kabın -kolera zamanlarında
kaynamış su içmenin ne kadar faydalı

İstanbul kolera salgını ile mücadele
ederken, 10 Temmuz 1894 günü şehri
sarsan şiddetli deprem, bentlerden gelen
Kırkçeşme suyu ile Halkalı ve Turunç
suyollarına da zarar vermişti. Kırkçeşme
suları azalmış, Halkalı ve Turunç suları
ise hemen hemen hiç akmaz olmuştu.
Kırkçeşme suyolları 3.081.000 kuruş keşif
bedeliyle tamire alınmıştır.
Salgının 1895 yılında da devam etmesi
üzerine, bu defa Münih Üniversitesi’nden
davet edilen Emmerich, şehir sularını
inceledi. Yeniköy’e bentlerden gelen suyun
kullanılabilir nitelikte olduğunu fakat kuyu
sularına kanalizasyon karıştığını bildirdi.
Terkos ve Belgrat sularına filtre konmasını
tavsiye etti.
Alman Sefareti doktoru Andreas David
Mordtmann (1837-1912), Almanya
Devleti’nin delegesi sıfatıyla, Karantina
Meclisi üyesi olarak, başından sonuna
kadar tanıklık ettiği 1893-1895 kolera
salgını hakkında bir makale yayınladı.
Mordmann bu makalesinde şunları dile
getirdi: “Salgının çıktığı Hasköy ile
Topkapı Sarayı’nın bulunduğu Haliç’e inen
vadide, Rumeli’den gelen göçmenler ile
yoksul Kürt işçileri yaşamaktadır. Bu bölge
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1911 yılında kolera vakaları görülmeye
başlayınca, Terkos Gölü ve çevresi
Dr. Kemal Muhtar (Özden, 1874-1958)
tarafından incelendi. Kemal Muhtar
hazırladığı raporda; göl ile doğrudan
doğruya münasebeti olan toplam 21 köyün
süprüntülerine ilaveten o civardaki insan
ve hayvanlarla balık avlayan balıkçıların
ve gölün kıyısındaki bataklıkların gölü
kirlettiğini bildirdi. Çok geçmeden Terkos
gölü civarında dolaşmak, kayıkla gezmek
ve balık avlamak yasaklandı. Aynı sene
yapılan keşifte, şehir sularının her türlü
kirlenmeden korunabilmesi için demir
borulara alınması gerektiği anlaşılmıştı.
Fakat bentlerin ve Halkalı sularının demir
borularla isalesi için gereken 200.000 altın
için bir türlü kaynak bulunamadı.

Tebhirhanelerin faaliyetleri
Chantemesse 6 Ekim 1893 tarihli
raporunun 4. maddesinde; İstanbul,

Tebhirhanelerin yapımı için derhal
harekete geçildi. Gedikpaşa Tebhirhanesi
için Atikali Paşa Mahallesi Cami
Sokağı’nda eczacı Aleksandiridis ile
kunduracı Nikoli’ye ait olan arsa istimlak
edildi. Üsküdar’da inşası kararlaştırılan
tebhirhane için Açıktürbe’de Evkaf-ı
Hümâyûn Nezareti’ne ait bir arsa
Şehremaneti’ne verildi. Fransa’daki
Genest-Herscher Fabrikası’na büyük boy
etüvler ısmarlandı. Tophane, Batpazarı’nda
yapılması kararlaştırılan tebhirhanenin
acele olarak Hendesehane ve Sermühendis
Mehmet Efendi nezaretinde tamamlanması
istendi. Üç tebhirhane binası da hemen
hemen aynı şekilde 462’şer m2 üzerine inşa
edildi. Sadece dış görünüşlerinde ufak tefek
bazı değişiklikler vardı. Etüv makinesinin
yerleştirildiği duvarları tuğla, diğer
bölümleri ise ahşaptı. Gedikpaşa (İstanbul)
Tebhirhanesi 17 Aralık 1893 günü hizmete
girdi. Nisan 1894’te Tophane (Beyoğlu)
Tebhirhanesi açıldı. Üsküdar’da yapımına
girişilen tebhirhane, 8 Mayıs 1894 günü
dezenfeksiyona başladı.
Tebhirhanelerde, bulaşık ve temiz
olmak üzere iki bölüm vardı. Bu iki
bölümü ayıran duvara etüv makinesi
monte edilmişti. Etüvün bulaşık ve
temiz bölümlere açılan iki kapağı
bulunuyordu. İki bölümde de birer
giriş kapısı, meydanlık, arabalık, ahır,
müstahdem odası ve samanlık yer
alıyordu. Bulaşık ve temiz bölümlerin
personeli ile kullandıkları araç ve gereç de
ayrıydı. İhbar geldiğinde adrese en yakın
tebhirhanenin bulaşık tarafında çalışan
görevliler resmi elbiseleriyle verilen adrese
gidiyorlar, evsahibine görevlerini anlatıp
eve girmek için izin aldıktan sonra içeri
giriyorlardı. İzin vermeyen evsahibi
ile münasip bir dille konuşuluyor,

halkın sağlığı için bu işlemin yapılması
gerektiği, aksi takdirde zabıta yardımıyla
icrasına girişileceği anlatılıp tekrar onayı
isteniyordu. Evsahibi yine kabul etmezse
dezenfeksiyon işlemi yöredeki zabıtanın
yardımıyla yapılıyordu. Bu da mümkün
olmadığı takdirde evsahibi, zabıta
memurları ve tebhirhane memurlarının
imzaladığı bir tutanakla, sahibi izin
vermediği için dezenfeksiyon işleminin
yapılamadığı belgeleniyordu.
İzin alındıktan sonra resmi elbiselerini
çıkaran tebhirhane memurları kimyasal
dezenfektanlardan zarar görmeyecek
şekilde tasarlanmış özel iş elbiselerini
giydikten sonra hasta odasındaki; yatak,
yorgan, perde, kilim, keçe gibi eşya ile
elbise ve diğer eşyaları özel torbalara
koyuyorlardı. Daha sonra tavan, duvar,
döşeme tahtaları ile konsol, dolap gibi
eşyanın içine pulverizatör ile süblime
eriyiği3 sıkıyorlar; ayna, levha gibi yaldızlı
ve kıymetli ev eşyalarını ise süblime
eriyiği ile ıslatılmış bezlerle silerek
temizliyorlardı.
Hasta evinden alınan eşyalar tebhirhane
arabalarına yüklenerek tebhirhanenin
bulaşık tarafına getiriliyor, kan ve
gaita lekeleri varsa fırçalanıp binde
beş oranında hazırlanmış permanganat
de potas ile yıkandıktan sonra etüvün
bulaşık tarafa açılan kapağından
içerdeki raflara yerleştiriliyordu. 110
derece basınçlı su buharında 15 dakika
dezenfekte edilen eşyalar temiz taraftaki
kapaktan çıkarılıyor, kurutulduktan sonra
temiz tarafın arabalarıyla sahiplerine
götürülüyordu. Bir bakteriyolog, senede
bir kez etüvün eşyayı istenilen derecede
dezenfekte edip etmediğini kontrol
ediyordu. Tebhirhane görevlileri de bir
müfettiş tarafından denetleniyordu.
Gedikpaşa Tebhirhanesi’ne bağlı Balat
Halk Hamamı ile Tophane Tebhirhanesi’ne
bağlı Kasımpaşa Halk Hamamı’nda
fakir halk yıkanır ve bu hamamlar ile
İstanbul’daki diğer hamamların havlu ve
peştemalları bu tebhirhanelerde etüvden
geçirilerek dezenfekte edilirdi.
Şehremaneti’nin hazırladığı rapora göre
tebhirhaneler, 6 Kasım 1894 tarihine
kadar kolera görülen; Topkapı, Langa,
Kadırga, Şehzadebaşı, Süleymaniye,
Aksaray, Balat, Eyüp, Edirnekapı, Fatih,
Çarşamba, Fener, Galata, Cibali, Yeniköy,
İstinye, Hasköy, Kasımpaşa, Beyoğlu,
Fındıklı, Taksim, Tophane, Kuzguncuk,
Üsküdar, Beylerbeyi, Kadıköy semtlerinde
296 evi dezenfekte etti. Bu semtlerde
dezenfekte edilemeyen 15 evden 11’inin
sahibi dezenfeksiyon yaptırmayı kabul
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Balkan Savaşları’nda yenilen ordumuz
geri çekilirken, aralarında koleralıların
bulunduğu askeri birliklerin bir kısmı
Terkos ve Kağıthane’ye sevk edildi.
9-15 Aralık 1912’de Kağıthane,
17 Aralık’ta Terkos ve 20 Aralık’ta
Çemberlitaş’tan alınan su örneklerinde
kolera vibriyonları görülmüş ve
bakteriyolojik inceleme sonuçları
gazetelerle halka duyurulmuştu. Şehirdeki
kuyular dezenfektan maddeler dökülerek
temizlendi. Şehremaneti; lokanta, kahve,
birahane, şerbetçi dükkanları gibi
umuma açık yerlerde suların kaynatılarak
kullanılmasını mecburi hale getirdi.
Belediye doktorları ile belediye memurları
bu dükkanlarda su kaynatma kuralına
uyulup uyulmadığını kontrol ediyorlardı.
Ayrıca belediye isteyenlere kaynatılmış su
dağıtıyor, belediye merkezlerinde açılan
çayhanelerde de ücretsiz çay içilebiliyordu.
Günlük gazetelerle evlerde de suların
kaynatılmadan içilmemesi ilan ediliyordu.

Beyoğlu ve Üsküdar’da dezenfeksiyon
yapmak için üç tebhirhane2 kurulması
gerektiğini belirtti. 5. maddesinde de,
bir makinist ve iki işçiden oluşan üç
dezenfeksiyon ekibi kurulmasını istedi.
Ayrıca dezenfeksiyon uygulaması sırasında
kimya bilimine aşina bir görevlinin
bulunması gerektiğini ifade etmesi üzerine,
onun önerisiyle Paris Tebhirhaneleri
Müfettişi Eugen Mondragon, dezenfektör
olarak davet edildi. 24 Ekim 1893 günü
İstanbul’a gelen Mondragon 8 Aralık
1893’te Şehremini Rıdvan Paşa ile bir
senelik kontrat imzalayarak “tebhirhaneler
muallimliği” görevine başladı. Kontratına
göre; memuriyeti sırasında İstanbul
ve civarında her surette hizmete hazır
olacak, dezenfeksiyon işinde kullanılmak
üzere yanına verilecek kişilere bu usulü
öğretecekti.

TEMA

kısmen kanalizasyondan mahrumdur.
İçme suyu son derece bulaşık vaziyetteki
sarnıçtan alınmaktadır (Cisterna Basilica,
Yerebatan Sarayı). Kolera salgınının
çıktığı Tahtakale’den Unkapanı’na uzanan
bölgede, sayısız dar sokak ve pansiyon
olarak kullanılan son derece pis evlerde,
küçük esnaf ve küçük ölçekli ticaret erbabı
iş görmektedir. Burada her çeşit gıda
maddesi, yağ, ekmek, meyve depolanıp
satılır. Köprünün önündeki meydanda,
her sabah köylerden tekne ve kayıklarla
getirilen sebze ve meyveler pazarlanır ve
çok sayıdaki küçük tüccar tarafından,
başkentin en ücra köşelerine ulaştırılır.
Bu nedenlerle burada kolera salgınının
başgöstermesine şaşırmamak gerekirdi.”
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13 Tophane Tebhirhanesi iç avlu, 1994
(Nuran Yıldırım Arşivi).

edildi. Özellikle; Hasköy, Fındıklı, Balat
gibi hastalık kaynağı olan semtlerde
gerçekleştirilen başarılı dezenfeksiyon
uygulamaları sonunda 1910-1911 kolera
salgını kısa sürede önlendi.
1915 yılında yürürlüğe giren, Sıhhiye
Müdiriyetine Merbut Tebhirhaneler
Memurin ve Müstahdemini Talimatnâmesi
uyarınca bulaşıcı hastalık vakalarında
dezenfeksiyon yapmak mecburiydi,
kim tarafından talep edilirse edilsin
ücretsiz yapılıyordu. Kullanılmış
eşyanın dezenfeksiyonu ücrete tabi idi.
Üsküdar Tebhirhanesi 1921 yılında 300
dezenfeksiyon işlemi yapmıştı.
13

etmemiş. Biri kapalı olduğu biri de yıkıldığı
için dezenfekte edilememişti. Raporda
bir evin de neden dezenfekte edilmediği
belirtilmemiştir.
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Haziran 1895’te Kuleli’deki Mekteb-i
İdadi-i Şahane’de üç hademenin
koleradan ölmesi üzerine Üsküdar
Tebhirhanesi’nden giden görevliler
pulverizatör ile öğrencilerin yataklarına
aksülümen eriyiği sıkmış, tuvaletlere
kireç dökmüş; hademelerin yatakları ise
Üsküdar Tebhirhanesi’ne götürülerek
etüvden geçirilmişti. Üsküdar
Tebhirhanesi 26 Ekim 1895-26 Ekim
1896 tarihleri arasındaki bir senede;
24 humma-yı tifoidî (tifüs), 40 çiçek,
130 difteri, 41 mahiyeti bilinmeyen
hastalık ve 162 verem, boğmaca, kızamık
ve bunun gibi salgın ve bulaşıcı hastalık
vakalarında toplam 397 dezenfeksiyon
uygulaması yapmıştır.
İstanbul tebhirhaneleri 1895 yılında,
5. Daire-i Belediye’ye bağlı Yeniköy ve
İstinye’de 156 evi dezenfekte etti. Ayrıca
koruyucu olarak boş evler, bulaşık evler
ve bunlara bitişik meskenlere 2.800
dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Bunlardan
başka haftada iki kez, kira arabaları ile
tünel arabalarına, üç kez de tramvaylara
dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Toplu
taşıma araçlarından; kira arabalarında
47.250, tramvay arabalarında 9.550,
tünel arabalarında 480 olmak üzere
toplam 57.280 dezenfeksiyon işlemi
gerçekleştirildi. Bunlara üç tebhirhanede
yapılan 1.571 ve evlerde gerçekleştirilen
2.800 işlem de eklenince bu bir yıl içinde
tebhirhane görevlilerinin toplam 61.673
dezenfeksiyon işlemi yapmış olduğu
anlaşılmaktadır.

24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet ilan
edilip II. Abülhamid tahttan indirildikten
kısa bir süre sonra, Tebhirhaneler
Muallimi ve Dezenfektör unvanıyla üç
tebhirhaneyi yönetmekte olan Eugen
Mondragon’un görevine son verildi.
Tebhirhaneler, Şehremaneti’nin bir
birimi olan Müessesat-ı Hayriye-i
Sıhhiye Müdüriyeti’ne bağlandı (1911).
Tebhirhane binaları onarımdan geçirilip
boyandı. Uzun süreden beri kullanılan
büyük etüv kazanları istim tutmayacak
derecede köhneleşmişti. Fransa’daki
Genest-Herscher Fabrikası’ndan üç yeni
etüv alınması kararlaştırıldı. Ayrıca
aynı fabrikadan; 60 el pulverizatörü4,
Almanya’dan 20 sırt pulverizatörü
getirtildi. İstanbul’da üretilen 72 sırt
pulverizatörü ile birlikte 152 yeni
pulverizatör alındı. Mevcut 48 pulverizatör
tamir ettirildi ve bol miktarda yedek parça
sağlandı. İyi çalışmayan görevlilerin kimisi
emekli edildi, kimileri işten çıkarıldı.
Yerlerine genç, dinamik memurlar alındı.
Memur sayısı 45’e yükseltildi. İstanbul’da
başgösteren 1910-1911 kolera salgınında
artan talep karşısında görevlilerin
yetersiz kalması üzerine alınan 125
geçici memura kısa sürede dezenfeksiyon
yöntemi öğretildi. Bu salgın sırasında
kadrolu ve geçici memurlar gece gündüz
dezenfeksiyon yaptılar.
1911 yılında; 39.504 mesken, 607 okul,
1.333 mekan, 32.541 araba, 2.981
tramvay arabası, 100 tünel arabası,
1.148 hamam, 198 apartman, 590 han,
60 otel, 8.313 bekar odası, 8.741 dükkan,
23.798 kayık, 236 şirket ve idare vapuru
dezenfekte edildi. Bu yerlerde toplam
olarak 89.970 dezenfekte işlemi yapıldı.
Ayrıca 182.631 parça eşya dezenfekte

Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar
Tebhirhaneleri sistemli çalışmalarıyla,
başta kolera olmak üzere diğer bulaşıcı
hastalıkların arttığı zamanlarda
yaptıkları dezenfeksiyonlar yanında
hastalık odağı olabilecek kamusal
mekanlarda ve alanlarda koruyucu amaçlı
dezenfeksiyonlar da yaparak salgın ve
bulaşıcı hastalıkların yayılımını önlemek
suretiyle İstanbul halkının sağlığına önemli
hizmetlerde bulundu.

Tebhirhanelerin sonu
Cumhuriyet’in ilanından sonra
yürürlüğe giren, Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu (1930) ile kullanılmış elbise ve
eşyaların dezenfekte edilmeden satılması
yasaklandı. Bunun üzerine tebhirhaneler
ikinci el eşya ve giysileri dezenfekte
etmeye başladı. Zamanla İstanbul’da
salgın ve bulaşıcı hastalıkların azalması
nedeniyle tebhirhanelerin araç ve gereçleri
yenilenmedi. Tebhirhanelerde 1944-1957
yıllarında çiçek, tifo, tifüs, karma (tifotifüs), veba, kızıl, difteri, karahumma,
kolera, menenjit aşıları yapılıyordu.
Teknolojik yetersizliklerine rağmen, 19751976 yıllarında, evlerinde muayene edilen
1.988 hastanın giysileri ile kullandıkları
eşya ve araç gereç, ayrıca satışa çıkarılan
eski eşyalardan ibaret toplam, 122.867
parça dezenfekte edildi. İstanbul
Belediyesi’nin 1968-1973 yıllarına ait
faaliyet raporlarında, bulaşıcı hastalığa
yakalananların eşyaları ile satışa çıkarılan
kullanılmış eşyanın dezenfekte edildiği
tebhirhanelerin, ilkel ve bilimsellikten
uzak olup ihtiyacı karşılayamadıkları dile
getirilmişti. 1975-1976 yıllarına ait faaliyet
raporlarında tebhirhaneler, Sağlık İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı Bulaşıcı Hastalıklarla
Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bir birimi
olarak yer almaktadır. Tebhirhanelerin
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Bugün Gedikpaşa Tebhirhanesi’nin yerinde
Belediye İşhanı bulunuyor. Çevre esnafına
göre, bir süre bakırcı esnafının kullandığı
tebhirhane binası, Bedrettin Dalan’ın
belediye başkanlığı zamanında (26 Mart
1984-28 Mart 1989), dükkan karşılığında
müteahhide verilmiş. Belediye aldığı
dükkanları satmış, sadece adı kalmış.
22-24 Nisan 1991 tarihlerinde Bilim Tarihi
Kurumu ile IRCICA tarafından düzenlenen
Bilim Kurumları ve İslam Uygarlığı
Uluslararası Sempozyumu’na (International
Symposium Science Institutions
in Islamic Civilisation), “Osmanlı
İmparatorluğunda Tebhirhaneler”
başlıklı bir bildiri ile katıldım.
Sunumumdan hemen sonra yanıma
gelen Zeynep Ahunbay, 1978 yılında
yangın geçiren Tophane Tebhirhanesi’nin
harap bir halde olduğunu, yapı
malzemelerinden ve tarzından tarihi bir
yapı olduğunu anlamalarına rağmen
bunu kanıtlayamadıkları için Büyükşehir
Belediyesi’nin yıkım kararı aldığını
söyledi. Tarihi önemini anlatan kısa bir
yazı isteyince hemen hazırlayıp kendisine
verdim. O tarihte İTÜ Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi
olan Ahunbay bu yazıyı İstanbul Belediyesi
yetkililerine verdikten sonra yıkım kararı
kaldırıldı ve tebhirhanenin onarılıp bir
kültür evi olarak kullanılmasına karar
verildi. Aynı yıl İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne
bir restorasyon projesi hazırlattı. Bu
projenin başına Ahunbay’a verdiğimiz
kısa tarihçe konmuştu5. Bu arada Tophane
Tebhirhanesi ile ilgili bir yüksek lisans tezi
yapıldı6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan onarım sırasında,
mimari özellikleri yok edilen Tophane
Tebhirhanesi’nde 2000 yılından sonra,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Özürlüler Müdürlüğü (İSOM) ile bu
müdürlüğe bağlı İstanbul Özürlüler
Merkezi faaliyet göstermiştir. Günümüzde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler
Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

Üsküdar Tebhirhanesi günümüzde,
Doğancılar (Mirahor) Caddesi (no. 76)
ile Tebhirhane Sokağı’nın köşesinde
bulunmakta ve 6. pafta, 427. ada,
10. parselde yer almaktadır. İmar
planlarında anıtsal yapı alanında kaldığı
için İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 7 Ekim
1996 tarih ve 2006 sayılı kararı ile koruma
altına alınmıştır. Orijinal binası ve etüv
makinesiyle günümüze ulaşmış olan
Üsküdar Tebhirhanesi, Nisan 2006’da
tarihi dokusuna sadık kalınarak yan
binalara geçişlerle genişletilmiştir. Halen
İSMEK Üsküdar Türk İslam Sanatları
Merkezi olarak kullanılmaktadır.
■ Nuran Yıldırım, Prof.Dr.; Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi
ve Etik Anabilim Dalı.
Notlar:
1 Kanuni Sultan Süleyman, 1521’de Belgrat
kuşatmasında yardımlarını gördüğü Slav ve Bulgarları
savaştan sonra İstanbul’a getirtip Doğu Roma’dan kalma
Petra köyüne yerleştirmiş ve bu köye Belgrat/Belgratçık
Köyü adı verilmişti. Burada elçilere, Avrupalı ve yerli
Hıristiyan zenginlere ait yazlık evler vardı.
2 Tebhir, buhar sözcüğünden gelir. Buhar haline getirme,
tütsüleme, salgın ve bulaşıcı hastalıkların etkeni olan
mikroorganizmaların bulunduğu giysi ve eşyaların,
basınçlı su buharı ile yok edilmesi amacıyla etüvden
geçirilmesi yani dezenfekte edilmesi demektir. Bu işlemin
yapıldığı yere de tebhirhane denir.
3 Sublime: Ak sülümen de denir. Cıvadan elde edilen
zehirli bir maddedir. Belli oranda su ile karıştırılıp
dezenfektan olarak kullanılır. Civa (II) Klorür [HgCl2].
4 Dezenfektan maddeyi damlalar halinde püskürten
makine.
5 Yıldız Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tebhirhane’nin Semt konağı olarak yeniden
Düzenlenmesi, Ağustos 1991, İstanbul. Hazırlayanlar:
Prof.Dr. Necati İnceoğlu, Y.Doç.Dr. Bülent Tarım, Arş.
Gör. Bünyamin Derman, Öğr.Gör.Dr. Meral Kapkın, Arş.
Gör. Murat Şahin, Y.Doç.Dr. Füsun Alioğlu, Arş.Gör.
Deniz Önder.
6 Atilla Kangüleç, Tophane Tebhirhanesi Projesi, İTÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Şehircilik Anabilim
Dalı Restorasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Haziran
1993.
Kaynaklar:
Chantemesse, “Le Cholera de Constantinople”, Revue
Médico-Pharmaceutique, C. 6, No: 11, 30 Kasım 1893,
s. 146-149.
Ergin, Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, C. 5,
İstanbul, 1995.
Ergin, Osman Nuri, Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye
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1994 yılında Üsküdar Tebhirhanesi’ne
yaptığımız inceleme ziyaretlerinde
görüştüğümüz mahalle muhtarı ve
çevre sakinleri, tebhirhane bacasının

1980’lere kadar tüttüğünü hatırladılar.
Onların bu beyanlarına İstanbul
Belediyesi faaliyet raporlarındaki bilgiler
eklendiğinde, 1980’lerde faaliyetine son
verildiği anlaşılmaktadır. Bu yıllardan
sonra Üsküdar Tebhirhanesi’nde
sadece, Büyükşehir Belediyesi Bulaşıcı
Hastalıklarla Şube Müdürlüğü’nün
Anadolu yakası ilaçlama ve dezenfeksiyon
birimi ile Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı
köpek itlaf ünitesi faaliyet göstermiştir.

TEMA

dezenfeksiyon işlemleri yapmakla beraber
ilkellikleri nedeniyle ıslah edilmeleri gereği
vurgulanmıştır. 1978-1980 yıllarına ait
faaliyet raporlarında ise artık tebhirhaneler
anılmamış, sadece Bulaşıcı Hastalıklarla
Mücadele Şube Müdürlüğü’nün
dezenfeksiyon, fare, haşarat mücadelesi
yaptığı belirtilmiştir.

Müdüriyeti, İstanbul Matbaa-i Arşak Garoyan, 1327
[1911].
“Kasımpaşa Deresinin Tathiri”, Resimli Gazete,
No. 106, 25 Mart 1309 [6 Nisan 1893].
Mazrak, Mehmet (haz.), Orijinal Belge ve Fotoğrafların
Işığında Osmanlı’da Çevre ve Sokak Temizliği, İstanbul
2003.
Oğuz, Burhan, Bizans’tan Günümüze İstanbul Suları,
Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul,
1998.
Ortaylı, İlber, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim
Geleneği, İstanbul, 1985.
Süleyman Numan, Tıp Fakültesi Seririyat-ı Tıbbiye
Derslerinden: Kolera, Kostantiniye Matbaa-i Ebüzziya,
1328/1912.
Tezok, Ö. Fethi, 1970 İstanbul Kolerasının Nedenleri
ve Koleraya Genel Bir Bakış, Güzel İstanbul Matbaası,
İstanbul, 1971.
Yıldırım, Nuran, “Su ile Gelen Ölüm Kolera ve İstanbul
Suları”, Toplumsal Tarih 145, Ocak 2006, s. 18-29.
Yıldırım, Nuran:“1894’ten Günümüze Üsküdar
Tebhirhanesi”, Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım
2006. Bildiriler. Ed. Coşkun Yılmaz, C. II, Üsküdar
Belediyesi, İstanbul 2007, 413-428.
Yıldırım, Nuran: “Osmanlı Devleti’nin Modern Tıp
Kurumlarından Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar
Tebhirhaneleri”, Ali Haydar Bayat Anısına Düzenlenen
Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu 2 Haziran
2007, ed.: B. Özaltay, N. Yıldırım, M. Çekin,
Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2008, s. 199-215.
Yıldırım, Nuran, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul
Üniversitesi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Projesi No. 55-10, İstanbul, 2010.
Yıldırım, Nuran ve Ertin, Hakan “1893-1895 İstanbul
Kolera Salgınında Avrupalı Uzmanlar ve Osmanlı
Devleti’nde Sağlık Modernizasyonuna Katkıları”,
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt. 25, ek sayı 1,
Ocak 2020, s. 85-101.
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MacKay-Lyons Sweetapple
Architects
Kanada ve ABD
Brian MacKay-Lyons, Talbot Sweetapple, Melanie Hayne ve Shane Andrews’ın
yürütücülüğündeki mimarlık firması MacKay-Lyons Sweetapple Architects, Halifax (Kanada)
ve Denver (ABD) ofislerinde yerel ve uluslararası ölçekte projeler üretiyor. 30 yıla ulaşan
pratiklerini ekonomi ve yer odağında şekillendiren mimarlar; 2017 yılında Juhani Pallasmaa
ve Kenneth Frampton’ın katkılarıyla “Economy as Ethic” başlıklı bir monografi yayınladılar.
Çok sayıda uluslararası sergi ve yayında yer alan projeleri bugüne kadar Governor General’s
Medals ve American Institute of Architects Honor Awards’ın da aralarında bulunduğu 100’ü
aşkın ödüle değer görüldü.

Fotoğraf: James Brittain

“Cliff House”
Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde
okyanus kıyısındaki kayalık bir tepeye
yerleşen kulübe, yaklaşık 2 km2’lik arazide
yapılması planlanan bir dizi projenin ilki
olarak inşa edildi. 90 m2’lik dikdörtgen
bir kutu formundaki kulübenin bir kısmı
doğrudan zemine otururken okyanusa
doğru uzanan bölümü galvaniz kaplama
çelik konstrüksiyonla taşınıyor. Hafif çelik
iskeletle desteklenen ahşap çerçevelerden
oluşan ana strüktür iç mekanda da
görünür bırakılmış.
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Kulübeye penceresiz arka cepheden
giriliyor. Üç yanda geniş açıklıklarla
manzaraya bakan iki kat yüksekliğindeki
oturma ve yemek odası, konutun ana
mekanını oluşturuyor. Banyo ve mutfak
kütlenin zemine oturan bölümünde yatak
odası ise girişten merdivenle ulaşılan asma
katta yer alıyor.

Fotoğraf: James Brittain

Fotoğraf: James Brittain

Fotoğraf: Greg Richardson
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Fotoğraf: Greg Richardson
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Fotoğraf: James Brittain

Fotoğraf: Greg Richardson

Fotoğraf: James Brittain
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Konum: Nova Scotia, Kanada
Yapım Tarihi: 2010
Proje Alanı: 90 m2
Mimarlar: MacKay-Lyons Sweetapple Architects
Proje Sorumlusu: Brian MacKay-Lyons, Talbot Sweetapple
Proje Ekibi: Kevin Reid, Melanie Hayne, Sawa Rostkowska, Matt
Malone, Duncan Patterson
İnşaat Mühendisliği: Campbell Comeau Engineering Limited
Uygulama: Gordon MacLean ve Dana Wright
Peyzaj: Surface Design Inc.
Proje İşbirliği: Terrain Group Incorporated (jeoteknik)
Fotoğraflar: James Brittain, Greg Richardson
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Proje, 1922 yılında golf sahasının açılması
ile lüks konutlara evsahipliği yapmaya
başlayan Bigwin Adası’nda golf kulübü
için inşa edilen 40 kulübeden meydana
geliyor. Adadaki farklı peyzaj tiplerinden
yola çıkılarak oluşturulan doğrusal, avlulu
ve şaşırtmalı 3 farklı plan tipinin çeşitli
kombinasyonlarla kurgulandığı proje bir
davetli yarışma sonucu hayata geçirildi.

Fotoğraflar: Doublespace Photography
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“Bigwin Island
Club Cabins”

Her biri kendilerine ait banyosu olan
iki yatak odası, mutfak, yaşama mekanı
ve verandayı barındıran kulübelerde;
pencereli dik çatı, geniş camlarla kaplı
yaşama mekanını örtüyor. Yatak odaları
daha kapalı kütleler olarak bu mekandan
ayrışıyor. Veranda, mutfak, teras ve
koridorların konumu, değişen plan
tiplerine göre küçük farklılıklar gösteriyor.
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Fotoğraflar: Doublespace Photography
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Konum: Ontario, Kanada
Yapım Tarihi: 2018
Proje Alanı: 2,1 km2
İşveren: Jack Wadsworth
Mimarlar: MacKay-Lyons Sweetapple
Architects
Proje Sorumlusu: Brian MacKay-Lyons
Proje Ekibi: Dave Smith, Eagle Landing
(proje yürütücüsü); Jennifer Esposito, Diana
Carl (proje mimarı), Jonny Leger, Duncan
Patterson, William Green, Rimon Soliman,
Will Perkins, Matt Jones, Alastair Bird
İnşaat Mühendisliği: Blackwell Structural
Engineers
Uygulama: Greystone Construction
Peyzaj: Baker Turner Inc.
Fotoğraflar: Doublespace Photography
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“Smith House”
Nova Scotia’da mimarların 1994 yılından
itibaren her yaz öğrencileri ile birlikte
tasarım ve uygulama yaptıkları Shobac
kampüsüne bitişik konumlanan yaklaşık
8.000 m2’lik bir arazide inşa ettikleri Smith
House, avlularla çevrili 3 pavyondan
meydana geliyor. MacKay-Lyons
Sweetapple tarafından planlanan kapsamlı
bir dönüşüm projesinin parçası olan konut,
işverenin talebiyle bölgedeki eski balıkçı
kulübelerini referans alıyor.
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Manzaraya hakim bir tepede konumlanan
proje rekonstrüksiyonu yapılan tarihi

binalardan granit bir istinat duvarıyla
ayrılıyor. Girişin bulunduğu küçük
bir kulübe, yeme-içme ve yaşama
mekanlarının olduğu gündüz pavyonu ve
yatak odasının yer aldığı gece pavyonu
avlularla çevreleniyor.
Taş kaideye oturan yapılarda dış mekanda
korten çelik çatı ve cephe plakaları; iç
mekanda cilalı beton ve ahşap kontrplaklar
kullanılmış. Gündüz pavyonun şeffaf
cephesi ile gece pavyonunun sağır
duvarlarının oluşturduğu zıtlık iç mekanda
da malzeme farklılıkları ile sürdürülmüş.
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Fotoğraf: Doublespace Photography
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Konum: Nova Scotia, Kanada
Yapım Tarihi: 2019
Proje Alanı: 8.500 m2
Mimarlar: MacKay-Lyons Sweetapple Architects
Proje Sorumlusu: Brian MacKay-Lyons
Proje Ekibi: Shane Andrews (proje mimarı), Ashley
Hannon, Matthew Bishop, Joseph Burkett, Tyler
Reynolds, Sawa Rostkowska (tasarım ekibi), Kelsey
Wotila (çizimler)
İnşaat Mühendisliği: Blackwell Structural Engineers
Uygulama: Phil Creaser
Proje İşbirliği: Lange’s Rock Farm (taş uygulama),
Charles Lantz Cabinetry (ahşap uygulama), Acapulco
Pools (spa danışmanı)
Fotoğraflar: Doublespace Photography
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Bir Yaşam Alanı Olarak
Üniversite Kampüsleri
Kampüs kavramı bir ABD icadı. İlk olarak daha 18. yüzyılda Princeton
Üniversitesi’nin yerleşim alanını nitelemek için kullanıldı. Bugün artık
Türkiye’nin de üniversite kampüsü gibi güncel bir meselesi var. Yapılsa da
yapılmasa da, onunla da onsuz da olunmayan, sorun üreten Türk üniversite
sisteminin kendisi gibi dertli bir gerçeklik...
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Berna Yaylalı Yıldız ■ Covid-19 nedeniyle
Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart
2020’de pandemi ilan etmesinden beri
tüm dünyada yaşanan deneyimlerin en
önemlilerinden biri çevrimiçi eğitime
geçilmesi oldu. Tüm okullar boşaltıldı,
öğrenciler ve derslerin yürütücüleri
yaşadıkları mekanlardan çıkmadan ekran
başında dönemi tamamlamaya çalıştılar.
Kriz yönetimi olarak da kabul edilen bu
önemli değişiklik, 2015’te tamamladığım
üniversite kampüslerine odaklanan
doktora tezimde tartışmaya başladığım
birtakım meseleleri yeniden ve bu defa,
“Kampüssüz üniversite mümkün mü?”
sorusu eşliğinde ele almak gerekliliğini
hissettirdi. Öğretim ve eğitimin, yüzyüze
eğitim ortamının biricikliği, etkileşim,

yaratıcılık ve yeni fikir üretimi arasındaki
güçlü bağ ve aynı ortamda bulunan
araştırmacı, sanatçı ve üreticilerin yarattığı
ekosistemin ne kadar kıymetli olduğuyla
ilgili bu meselelere, üniversitenin ne
olduğu tartışması da şüphesiz kalbinden
bağlanıyor. Doktora çalışmamda şehir
merkezinden uzakta bağımsız bir yerleşke
olarak kurulan üniversite kampüslerini,
şehrin gündelik yaşam telaşından,
kalabalığından kurtulmak ve daha iyi
yoğunlaşmak adına kendisini yalıtan
akademik ortamı irdelemiş ve yerleşkelerin
gerek akademisyenlerin gerek öğrencilerin
kendi aralarındaki etkileşimi ve aslında
hepsinin biraradalığını kuvvetlendirecek
ortamları sağlayan mekansal üretim
olmadığı takdirde mekanik planlama ve
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Baştan başlayacak olursak, yüksek
öğrenim kurumu anlamında kullandığımız
üniversite sözcüğü Latince universitas
magistrorum et scholarium sözünün
kısaltılmış halidir ve “uzmanlar ve bilgi
insanları topluluğu” demektir2. Bu
bağlamda bilginin ve fikirlerin üretildiği ve
tartışıldığı yer olarak üniversite sözcüğü,
hem kurumu hem de kurumu oluşturan
bireylerin biraradalığını ifade eder. Tek
başına üniversite sözcüğü de İngilizce
“universe” (evren) ile ortak bir kökenden
yani universus kelimesinden gelir ve bütün,
birarada, hepsi anlamındadır.
Tarihte ilk üniversiteler, 12. yüzyılda,
Avrupa’daki kent içi üniversiteler olarak
karşımıza çıkar. İtalya’da Bologna;
İngiltere’de Cambridge ve Oxford,
kentsel dokunun sürekliliği içinde
birbirine yakın ama içe dönük formda
serpişmiş yapı grubundan oluşurlar.
19. yüzyılda yaygınlaşan Amerikan
kampüs modellerinin genel özelliği ise,
kent merkezine yakınsa bile, çoğunlukla
yeşil alan ile çerçevelenmiş bağımsız bir
yerleşke tipinde olmalarıdır (Turner, 1987,
22). Bu dönemde tasarlanan Virginia
Üniversitesi’nin örneklediği bu mekansal
modelin anafikri, çalışanların sakin ve
sessiz bir ortamda yoğunlaşmasına imkan
veren, yaşamsal gereksinim ve konforun
sağlandığı bir akademik köy (academic
village) oluşturmaktır. Aslında üniversite
geleneksel anlamı ile bilginin üretildiği,
tartışıldığı ve toplumla paylaşıldığı bir
yerdir ama Amerikan kampüs modeliyle
birlikte kentten soyutlanan bir fildişi
kuleye benzetilir.

2

ve akademik aktivitelere evsahipliği
yaparlar. Kullanıcısının çoğunlukla
öğrencilerden oluşması (Gumprecht, 2007,
2) ve çoğunluğunu öğrencilerin ürettiği
kültürel aktiviteler, eğlenceyi ve akademik
hayatı aynı zeminde birleştiren öğrenci
odaklı aktif bir sosyal hayatın kampüste
üretilmesini olanaklı kılar.
Kampüsün fiziksel dokusu da belirgin
özellikler taşır: Çoğunluğunu açık
alanlar oluşturur ama bu alanlar kentte
deneyimlediğimiz sokak, meydan gibi
kamusal alanlardan hayli farklıdır.
Üniversite kampüsleri bulundukları kent
parçasıyla fiziksel sınırları tanımlı ve giriş
çıkışları kontrollü kent parçalarıdır. Bu,
literatürde bazı tartışmaların üniversiteyi
neden çelişkili bir kamusal alan olarak
tariflediğini açıklar (Carmona, 2010,158).
Üniversite kampüslerine odaklanan yazılar
kampüsleri, kentten daha yeşil açık alanlar
sunan (Filion vd., 2004, 329), trafiğin daha
yavaş aktığı, gürültü ve kirliliğe daha az
maruz kalınan yaya dostu mekanlar olarak
tarifler (Bender, 1998; Gumprecht, 1993).
Farklı sosyal çevrelerden gelen öğrencilerin
yaşıtlarıyla sadece dersliklerde değil
sosyal mekanlarda karşılaşma olasılıkları,
sekiz-beş mesaisinde çalışan bireylere
göre görece daha esnek zamanlara sahip
olması ve kampüste farklı türden aktiviteye
ücretsiz ya da düşük fiyatlarla erişebilmesi
öğrenciye kentten farklı bir sosyal hayat
deneyimi sunar, bu da kentte karşılaşılan
sorun ve karmaşadan özgürleşme imkanı
doğurabilir. Bütün bunların, kampüsün
kamusal alanlardan, yani sokaklardan,
meydanlardan ya da kent kafeleri gibi
yarıkamusal alanlardan farklı kullanımları
içeren bir kamusal hayatı ürettiği
beklenebilir. Bu özellikleriyle kampüslerin
kamusal karakterini tartışmak önem
kazanıyor. Bundan önce, Türkiye’de
üniversitede kampüs fikrinin nasıl
geliştiğinden ve yıllar içinde kampüs

tasarımında hangi noktaların önemli hale
geldiğinden bahsetmekte yarar var.

Türkiye’de üniversiteler
2020 yılı itibarıyla Türkiye’deki üniversite
sayısı, 129’u devlet üniversitesi olmak
üzere, 207’ye ulaşmıştır. Bunların 88’i
2006’dan sonra kurulmuştur (52’si
devlet, 36’sı vakıf üniversitesidir).
Türkiye’deki 104 devlet üniversitesinin
59’u (%56’sı) ya tek bir yerleşke içindedir
ya da fakültelerinin çoğu bir yerleşkede
toplanmıştır4. Ayrıca 2000’lerden bu
yana kurulmuş olan neredeyse tüm devlet
üniversiteleri kent periferisinde ya da
dışında tek bir yerleşke içindedir. Bu
durum, üniversite kampüslerinin kent ve
bölgeye etkisi açısından planlamasının
yanısıra kendi içindeki kampüs tasarımını
da sorunsallaştırmamızı gerektirir.
Türkiye’de üniversitelerin ve özellikle de
bir yerleşkeye sahip üniversitelerin tarihine
baktığımızda, modern üniversitenin
kuruluşunu Osmanlı’da Tanzimat
Reformu’yla başlayan modernleşme
hareketiyle ilişkilendirebiliriz. Selçuklu
ve Osmanlı medreselerinin ardından
1845’te ilk modern üniversite Darülfünun
kuruldu; daha sonra bugünkü İstanbul
Üniversitesi’nin yerine taşındı.
Cumhuriyet’le birlikte üniversitelerin
kurulması ise 2. Dünya Savaşı sonlarında
1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi ile
oldu. Bu dönemde kurulan İTÜ ve Ankara
Üniversitesi eğitime kentin farklı yerlerinde
bulunan eski binalarda başladılar.
Üniversitelerin bütün fakültelerini biraraya
getiren bir kampüs içinde kurulması ise
1950’lerde Atatürk Üniversitesi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile
gerçekleşti.
Bu üniversiteler daha sonra model alınacak
olan ve sık üretilen bir kampüs modelinin
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Bugün Türkiye’de 207 tane üniversite3
olduğunu düşünürsek, bu sorulara
genelgeçer bir cevap vermenin zorluğunu
anlarız. Bununla birlikte tez çalışmam
süresince yaptığım söyleşiler ve mekan
analizleri ile birkaç tespitte bulunabilirim.
Üniversite kampüsleri bir yandan
bilginin üretimi, araştırma ve eğitim
için tasarlanmış yerlerdir ama bir diğer
yandan öğrencilere, akademisyenlere ve
daha geniş ölçekte de sosyal, kültürel
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tasarımların üniversitelerin varlık sebebine
hizmet etmediğini tartışmıştım1. Bugün,
2020 güz ve hatta bahar dönemlerinin
yeniden çevrimiçi yürütülebileceği
haberleri bir yana, bazı forumlarda
eğitimin geleceğinin artık fiziksel mekana
gereksinim duymadan da sürebileceğine
dair fikirlere rastlamak yüksek öğrenimin
ne olduğu ve özellikle nasıl bir yerde,
ortamda, mekanda gerçekleşmesi
gerektiğine dair fikirlerimi paylaşmaya
yöneltti.

1 Berkeley
- California
Üniversitesi,
ABD, 2011
(Fotoğraf: John
Morgan / CC BY
2.0).
2 Berkeley
- California
Üniversitesi
kampüsünde
California
Memorial
Stadyumu,
ABD, 1961
(Fotoğraf:
Roger W.;
Flickr / CC BYSA 2.0).

108
DÜŞÜNCE

3 Fraser Valley Üniversitesi, Kanada, 2018 (Fotoğraf:
University of the Fraser Valley / CC BY 2.0).
4-5 Utrecht Üniversitesi, Uithof kampüsü, Hollanda,
2012 (Fotoğraflar: Berna Yaylalı Yıldız).

3
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ilk örnekleri oldular. Üniversitelerin
kampüs tasarımları ile ilgili önerilerini
devletin beş yıllık kalkınma planlarında
ve üniversitelerin strateji planlarında
görüyoruz. Her ne kadar elde edilen
dokümanlardan genelgeçer bir yoruma
ulaşmak güç olsa da dönemsel farklar
üzerinden bir okuma önerisi sunmak
mümkün. Atatürk Üniversitesi hariç bu
dönemde üretilen diğer kampüslerin
planı bir yarışma projesiyle elde edildi;
eğitim, konaklama ve idari birimlerini
tek bir yerleşke içinde toplayan, kapalı
alanların farklı ölçeklerde açık ve yeşil
alanlarla desteklendiği yaya öncelikli
mekanlar tasarlandı. 1970’lerde ise,
varolan üniversiteler için daha çok
bütün birimlerini büyük bir gridal
organizasyonun etrafında gruplayan yeni
bir model kullanıldı. Bu planlarda açık
alanlar çoğunlukla eğitim binalarının
etrafında iç avlular olarak tanımlanıp,
eğitim binalarının birbiriyle ilişkisi
kompakt şekilde düşünüldü. Bölümler ve
açık alanlar arasından kurulan ilişkiler
birimler arasındaki yürüyüşü destekler bir
model sundu.
1980’lerde kurulan kampüsler hakkında
ulaşılabilen bilgi sınırlı olsa da o dönem
üretilen Gaziantep Üniversitesi kampüs
planı bazı ipuçları vermektedir. Planda
çok belirgin şekilde okunan ana merkezcil
aks, kampüsü iki bölüme ayırır ve
yönetim binaları, kafeterya ve kütüphane
gibi işlevleri gruplar. 1990’larda ise
kampüsler, kent merkezinden uzaktaki
geniş alanlarda tasarlandı. Pamukkale,
Mustafa Kemal, Niğde Üniversiteleri
ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE) bu modele örnektir. Ayrıca bu
dönemde tasarlanan üniversiteler, bir
önceki dönem gözlemlenen, merkezi

kampüs konfigürasyonuna dayandırılarak
üretilmiştir.
2000’lerden sonra tasarlanan kampüslerde
artık baskın bir mekansal modelden söz
etmek güçleşir. Yine de diyebiliriz ki,
kampüsün kentle entegrasyonu yeniden
önem kazanır. Bu dönemde açılan
Abdullah Gül Üniversitesi’nin iki kampüsü,
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin
kampüs planları, bu ilkeler doğrultusunda
üretildi. Bu yeni kampüs fikrine göre,
üniversite artık kentten uzakta ve kendi
kendine yeten ve sadece akademik çevreye
hizmet eden bir yer değildir. Aksine,
kampüs içindeki sosyal ve kültürel
mekanlarıyla kentliye dönük bir kamusal
alandır. Kampüsün kentle sınırları tanımlı
değildir; giriş ve çıkışlar daha serbest
bırakılmıştır.
Üniversite kampüsünün Türkiye’deki
gelişimine baktığımızda kampüsün
mekansal konfigürasyonu belli dönemlerde
benzer modeller üzerinden üretildi
diyebiliriz. Bununla birlikte, aynı dönemde
üretilen kampüs modellerinin farklılaşması
üniversitelerin ihtiyaçları ve beklentileri
ile şekillenir. Kampüsün bulunacağı yere
karar verme, onun şehirle kuracağı ilişki,
kampüs binaları arasındaki ilişkiler ve
onların lokasyonları, hem devletin hem
de üniversitenin belirlediği ihtiyaçlar
çerçevesinde belirlenir.

Kampüste kamusallık tartışması
Peki, Türkiye’de üniversitenin 50 yılda
şekillenen kısa tarihine baktığımızda
kampüste üretilen kamusal hayatı neler
üzerinden tartışabiliriz ve kampüste
kamusallık neden bu kadar önemlidir?
Literatür, üniversitelerin kamusal hayat
üretme rollerini iki ana aks üzerinden

tartışmakta. Birinci grup, üniversiteleri
diğer önemli kamuya hizmet eden
kurumlar gibi bilginin ve araştırmaların
üretilmesini sağlayan çapa işlevi gören
kurumlar olarak tarifler (Delanty
2001; Calhoun, 2006; Barnet, 2000).
Habermas’ın kamusal alan tartışmasına
referansla, Delanty (2001) üniversiteyi bilgi
ve toplum arasında aracı bir kurum olarak
görür. 1970’lerin öğrenci hareketleri ile
üniversite ve toplum arasındaki diyalog ve
paylaşım arttıkça, üniversite geniş bir kitle
ile bilgiyi paylaşmanın yeni yollarını üretir.
Bir diğer yandan, üniversite toplumun
ürettiği gündelik ve kültürel pratiklerin
içinde yer aldıkça kendi kamusal söylemini
inşa eder duruma gelir. Buna ek olarak,
üniversiteler yaptıkları harcamalar ve
yatırımlarla, kendi içinde yarattığı iş
olanaklarıyla ve kentte en büyük arazilere
yerleşmeleriyle ekonomik, sosyal, kültürel
hayatın değişiminde öncül kurumlar olarak
öne çıkarlar. Üniversitelerin bulundukları
kentler için çapa işlevine sahip oluşları bu
şehirlerin değişim ve dönüşümü için bir
katalizör olarak çalışmaları üzerinden de
tariflenir. Bu, üniversitelerin bulundukları
çevredeki sanayi kuruluşları ya da kent
yönetimi ile işbirliği kurulduğu ölçüde
gerçekleşir (Perry ve Wiewel, 2005;
Maurrasse, 2001; Rodin, 2005, 2007).
İkinci grup ise daha çok kampüs içinde
üretilen dinamiklere odaklanır ve
üniversitenin kamusal hayatını kampüste
üretilen sosyo-kültürel, politik ve
akademik aktiviteler üzerinden sorgular.
Bu çalışmalar üniversite ortamlarını
hem öğrenciler hem de akademisyenler
için çalışma mekanı olmanın dışında
da bir yaşam mekanı olarak ortaya
koyar ve öğrencilerin sosyal ve kültürel
üretimlerine odaklanır (Yanni, 2006;
Erçevik, 2008; Kumar, 1997; Chapman,
2006). Yanni’nin belirttiği gibi (2006)
kampüsteki etkileşimin arttırılması için,
sosyal aktivitelere akademik çevrenin
katılımı teşvik edilmelidir; katılımın
düşük olduğu ortamlarda akademik
hayat, derslikler ve ofisler arasında geçen
anlamsız bir sürece dönüşür. Burada
etkileşimden kasıt, öğrencinin kampüste
sadece yakın arkadaşları ile kurduğu
akademik ilişkiler değil, farklı gruplarla
geliştirdiği sosyal birlikteliklerdir.
Kampüsteki rastgele karşılaşmalar ve
selamlaşmalardan, ders dışı enformel ve
planlı aktivitelere kadar bir dizi paylaşım
bu etkileşimin türevlerini oluşturur.
Kampüste sosyalleşme Chapman’a
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göre öğrenen ve bilgisini paylaşan bir
topluluğun yaratılması için önemlidir
ve yazar, kampüsü kullanan akademik
topluluğu belli akademik kaygılar ve
ilgiler çevresinde biraraya gelen maksatlı
bir topluluk (intentional community)
olarak tanımlar (Chapman, 2006).
Kullanıcıların ortak amaçlar etrafında
düzenli olarak buluşması ve çalışması belki
de kentte daha tesadüfi ve daha kısa süreli
kentsel karşılaşmalardan daha derinlikli,
sohbetlerle ve ortaklıklarla bezenmiş bir
gündelik hayatı üretme potansiyeli içerir.
Aynı derslere, topluluklara katılmak, aynı
kamusal mekanlarda oturmak bile bu
topluluğun bir parçası olmak için olanak
sağlar (Halsband, 2005).
Salovey (2005), kampüsteki yaşamı
deneyimlemenin sosyalleşme haricindeki
rollerine de dikkat çeker. Öğrencilerin
karşılaştığı sosyal ve fiziksel çevrenin yeni
bilgi alanlarıyla tanışmasına ve o güne
kadar biriktirdiği benzer düşünme sistemini
aşmasına yardımcı olacağını düşünür. Bu
değişim; hem kütüphane, spor salonları
ve sanat mekanlarındaki etkinliklere
katılmak, hem de farklı sosyo-ekonomik
çevrelerden öğrencilerle karşılaşmak ile
olanaklı hale gelir. Bu açıdan üniversite
kampüsleri, öğrencilerin gençlikten
yetişkinliğe giden hayat kesitinde yeniyi
ve farklıyı deneyimleyebilecekleri önemli
bir mekan olmaktadır (Kumar, 1997). Bu
çalışmaların çoğu, üniversite kampüsünü
içinde kalabalık bir topluluğun yaşadığı
ve gündelik hayatına devam ettiği bir yer
olarak tarifler ve mekansal kurgusunun
kampüsteki kamusal hayatı değiştirdiğini
savunur. Üniversite mekanının hem kentle
kurduğu sınırlar hem de kampüsün fiziksel
dokusu içinde kurduğu süreklilikler,
kullanıcının pratiklerini etkileyip üniversite
deneyimini dönüştürür.

5

edilen odalar olmadığından, öğrenciler
düzenleyecekleri çeşitli kültürel
aktivitelerin hazırlık toplantılarını ancak
“müfredat içi” kullanımda olmadığı
durumda üniversitenin çok işlevli
salonlarında ya da çoğunlukla kafelerde
gerçekleştiriyor. Başka bir deyişle
düzenli ürettikleri kültürel aktiviteler
için öğrencilerin düzenli kullanabildiği
bir mekan yok. Halbuki yeni kampüs
anlayışları ile birlikte üretme, dinlenme ve
araştırma fonksiyonlarının artık birarada
ve yakın olarak tasarlanması ve öğrenciye
kullanabileceği alanların tahsis edilebilmesi
daha önemli hale geliyor (Christiaanse,
2007). Bu anlayış, formel eğitim
düşüncesinin ağır bastığı daha didaktik
ve bölgelere ayrılmış anlayışların egemen
olduğu yüksek öğretim ve araştırma
ortamlarının tersine; öğrencilerin farklı
bölümlerden ve farklı deneyimlere sahip
diğer öğrencilerle kendiliğinden biraraya

gelebildiği ortamların kampüsün birçok
yerinde oluşturulması fikrine dayanıyor.
Ayrıca farklı türden sosyal, kültürel ve
eğitim odaklı karşılaşmalara izin veren
ortamların varlığı kampüste kendine has
bir kamusallık oluşturulması anlamına da
geliyor.
İkinci olarak, yeşil alan kullanımının
kamusal hayatı etkileyecek bir role
sahip olduğu söylenebilir. Literatürdeki
bazı çalışmalar, kampüs içinde bulunan
park, orman ve diğer yeşil yoğunluklu
yerlerin, gençlerin akademik hayat
deneyimini olumlu yönde etkilediğini
belirtiyor (Abu-Ghazzeh, 1999; Walsh
vd., 2009). Söyleşilerde öğrenciler
literatürü destekleyecek biçimde yeşil
alanların sıkışık ders programları
arasında dinlenmelerine, sosyalleşmelerine
ve uygun hava koşulunda dışarıda
çalışmalarına olanak sağladığını
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Kampüsün mekan özelliklerine odaklanan
çalışmamda yaptığım söyleşi ve analizler
kampüsteki kamusal hayatla ilgili bazı
önemli bileşenleri ortaya koyuyor: İlk
olarak, öğrencinin eğitim dışında zaman
geçirdiği kulüp odaları, kafeler kamusal
hayatı belirleyen önemli mekanlar.
Öğrenciler sosyal karşılaşmalar için, kulüp
odaları ve bugün çoğu kampüste özel
işletmelere devredilen kafelerde buluşuyor
ve eğitim binaları ise çoğunlukla araştırma
ve ders çalışma mekanları sosyalleşmenin
dışında mekanlar olarak tarifleniyor.
Öğrenciler ders dışı vakitlerini çoğunlukla
eğitim binalarından uzakta geçiriyor
çünkü bu binalarda öğrencilerin sosyal,
kültürel ya da enformel buluşmaları için
kullanılabilecekleri bir mekan çoğunlukla
bulunmuyor. Ayrıca, kulüplere tahsis
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6 Ege Üniversitesi, İzmir, 2014 (Fotoğraf:
Berna Yaylalı Yıldız).
7-8 İstanbul Üniversitesi, Beyazıt kampüsü,
İstanbul, 2011 (Fotoğraf: Berna Yaylalı
Yıldız).

belirtiyor. Bununla birlikte, yeşil alanların
lokasyonu ve öğrenci kullanımına açık
olması, tasarlanmış olması kullanımının
karakterini de belirliyor. Öğrencilerin
ders programlarının yoğunluğu
düşünülürse, yeşil alanların eğitim
binalarına yakınlığı, onları daha çok
kullanılır hale getiriyor. Yeşil alanlar
öğrencilerin dinlenebilecekleri ve bazen
para harcamadan sosyalleşebilecekleri
bir ara mekan oluveriyor. Kullanımı
engelleyen bazı düzenlemeler ise yeşil
alanları bir sosyal mekan olmaktan
çıkarıp çevresinden kopuk ve keyifsiz
ortamlar haline getiriyor (Yaylalı-Yıldız
ve Çil, 2016). Yeşil alanlarda oturma
birimlerinin olmaması, çimlerin gün
ortasında sulanması ve de sınırlarının çalı
ve ağaç gibi peyzaj öğeleriyle kapatılması
yeşil alanları, eğitim mekanlarıyla arasına
sınır çizen boşluklara dönüştürüyor.
Öğrenci söyleşilerinde farkettiğim başka
bir konu ise, açık alanların büyüklüğü
ile ilgili. Özellikle şehir dışında
tasarlanan üniversite kampüslerinde,
fakülte binalarının çevresinde uçsuz
bucaksız bırakılmış açık alanlar ve
bunların arasında alternatif yürüyüş
yollarının tanımlanmaması, öğrenciler
için uzun yürüme rotaları oluşturuyor.

(Yaylalı-Yıldız, Czerkauer-Yamu ve
Çil, 2014) Bu anlamda yeşil alanlar
öğrenci kullanımlarını şekillendiren
sosyal mekanlar olmak yerine, üstüne
basılmasından imtina edilen ve kampüs
binalarını birbirinden koparan büyük
adalara dönüşüyor. Sonuçta kampüste
açık alanların yeşil olarak tariflenmesi
kamusal kullanım için yeterli değil.
Aksine, bu alanların öğrencilerin en çok
kullandığı binalara yakın olması, onların
konforuna ve farklı kullanımlarına izin
verecek şekilde tasarlanması gerekiyor.
Üçüncü olaraksa, kampüsün kentle
kurduğu ilişki, kampüsün kamusallığını
belirleyen bir diğer önemli etken.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan
üniversiteler bugün kent içi kampüsler
sayılırken, zamanla kent içinde büyük
arazilerin de azalmasıyla, yeni kurulanlar
çoğunlukla kent dışında kalıyor ve bu
fiziksel uzaklık, üniversitenin kentle
ilişkisini belirleyici oluyor. Üniversiteler
kent çeperinde kaldığı ya da üniversite
kentlinin de kullanabileceği bir kamusal
alan olarak tariflendiği zaman ise,
söyleşilerde çokça vurgulanan bir çelişki
ortaya çıkıyor: Kampüs kentli için
kolay erişilebilir bir kamusal mekan
olmaya başladıkça, öğrenciler kendi
kullanımına ait mekanların azaldığından
şikayet eder hale geliyor. Öğrenciler
kampüsün kendilerine ait bir mekan
olmasını istiyor; onlara göre, üniversite

hastanesi ve kafelerin gündelik hayatta
kentli tarafından sıkça kullanılması
üniversite deneyimine ket vuruyor.
Literatürde de benzer argümanların
ortaya çıktığını görmek mümkün.
Turner’e göre (1987) kampüsün, kentin
yorucu koşturmacasından ve trafikten
soyutlanmış, öğrencinin dışına çıkmaya
ihtiyaç duymayacağı ve bütün işlevleri
bünyesinde barındıran bir yer olması
gerekiyor. Bender (1998) ise “Kentin
üniversitesi olmak kentin içinde olmakla
eşdeğer değil” diyerek üniversitenin
sınırlarının kentin fiziksel dokusuyla
belirlenmesinin önemini vurguluyor.
Bir diğer deyişle, hem literatür hem de
söyleşiler üniversitenin bir yandan kentli
için bilgi üretip paylaşabileceğini ve aynı
zamanda öğrenci odaklı bir sosyal hayatın
üretilebileceği bir “yer”e dönüşebileceğini
savunuyor.

Sonuç
Üniversite kampüslerindeki yaklaşımlar,
üniversitenin kentle kurduğu ilişkiye,
öğrenci nüfusuna, stratejik plana
göre farklılık gösterebilir. Burada
esas vurgulamak istediğim konu ise,
üniversite kampüslerinin sadece bir
eğitim mekanı değil, aynı zamanda
öğrencinin farklı kalabalıklarla esnek
vakitlerde biraraya gelebildiği, müfredat
dışı paylaşım ortamları ve sosyal
pratikler üretebildiği bir yaşam alanı
olduğudur. Her ne kadar Covid-19
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kaynaklı tedbirlerle öğrencilerin
kampüsteki hayatı deneyimlemesi kısa
vadede sekteye uğramış gibi görünse
de, uzun vadede kampüsün mekansal
kurgusunun ve müfredat dışı mekanların
kullanımının, öğrencilerin sosyal ve
kültürel etkileşimini doğrudan etkilediği
unutulmamalıdır. Kampüste, öğrenci
odaklı bir sosyal hayatın üretilebilmesi
için farklı açık ve kapalı alanlar arasında
sürekliliklerin korunabilmesi, öğrencinin
yaya hareketinin desteklenmesi ve
üniversite deneyiminin zenginleştirilmesi
için eğitim mekanları kadar eğitim dışı
mekanların da kurgulanması ve kampüs
rotalarına dahil edilmesi gerekmektedir.
■ Berna Yaylalı Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi,
Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.
Notlar:
1 “Potansiyel Kamusal Alan Olarak Üniversite
Kampüsleri: Ege Üniversitesi’nde Politik, Sosyal ve
Kültürel Eylemlere Dair Bir Araştırma” başlıklı doktora
tezim, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik
ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim
Dalı’nda Doç.Dr. Ela Çil yürütücülüğünde 2015 yılında
tamamlanmıştır.
2 Online Etymology Dictionary’de “Üniversite”nin
tanımı için bkz.: [https://www.etymonline.com/word/
university].
3 Bu bilgiler Yükseköğretim Kurumu’nun kendi internet
sayfasından derlenmiştir.
4 Veriler 2015 yılında elde ettiğim devlet üniversiteleri
kampüs analizlerine dayanmaktadır.
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Let Them Haunt Us:
How Contemporary Aesthetics Challenge
Trauma as the Unrepresentable
Anna-Lena Werner
transcript, Bielefeld, 2020, 260 sayfa, ISBN 978 3839450468
Anna-Lena Werner kitabında,
merkezine travmayı alan çağdaş
estetik üretimi analiz ederken
onun “temsil edilemezlik”le
tanımlı kanonik pozisyonunu
sorguluyor. Janet Cardiff &
George Bures Miller, Omer
Fast, Forensic Architecture
ve Paul McCarthy’nin estetik
üretimleri üzerine araştırmalara
odaklanan kitap, günümüzün
sanatsal ve küratöryel
pratiklerinde yer bulan bireysel,

kolektif ve kültürel çatışmaları
keşfetmek için üretken bir
çerçeve oluşturacak travmayı
yeniden tanımlamayı deniyor.
Werner; estetiği, şiddetin ve
savaşın insani boyutlarını
anlamaya ve görsel kültür,
kolektif hafıza, siyaset
üzerindeki etkilerini ortaya
koymaya yönelik potansiyel
barındıran bir alan olarak ele
alıyor.

Kitapta şu bölümler yer alıyor:
1. Bölüm: Giriş, 2. Bölüm:
“Travmanın Tarihi”,
3. Bölüm: “Temsil Edilemezlik
Olarak Travmaya Meydan
Okumak”, 4. Bölüm: “Travma
Anlatıları”, 5. Bölüm:
“Travma Mekanları”,
6. Bölüm: “Travma - İyileştirici
Perspektifler”.

Transnational Architecture and Urbanism:
Rethinking How Cities Plan,
Transform, and Learn
Davide Ponzini
Routledge, Londra, 2020, 320 sayfa, ISBN 978 1315225555
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Kitap, Avrupa, Kuzey Amerika,
Asya ve Ortadoğu’daki kentsel
dönüşümle ilgili örnek analizler
üzerine bağlam merkezli ve
proje odaklı bir kavrayış
ortaya koyabilmek için kentsel
planlama, tasarım, politika ve
coğrafya çalışmalarını biraraya
getiriyor.
1990’lardan bu yana
özellikle önemli yapılara
ve mekanlara bakıldığında
çokuluslu tasarımların
giderek yaygınlaştığı görülür.
Geleneksel planlama ve
tasarım disiplinlerinin ise bu
tür dönüşümler karşısında
epey sınırlı bir kavrayışa sahip
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Öte yandan kamusal ve
akademik tartışmalarda,
dönüşümü beraberinde getiren

bu projelerin, küreselleşmenin
ortaya çıkardığı sosyoekonomik, siyasal, kültürel
yönelim ve koşullardan
kaynaklandığı savı öne çıkar.

nitelikli planlama modelleri
ortaya koymakta geleceğin
yeni kavramsallaştırmalarının
ve pratik anlayışının yol
göstereceğini öne sürüyor.

Yerleşik kent kuramlarının,
geçmiş deneyimlerle ilişkili
fakat bağlamı esas alan projeler
ve politikalar üzerinde ancak
kısıtlı bir etkisi olduğunu ileri
süren Ponzini kitabında, kentsel
çevrenin gösteri alanı haline
getirilmesi, tasarım pratiğinin
bağlamsızlaştırılması, plan ve
projelerin küresel dolaşımı gibi
güncel sorunsalları eleştirel
bir bakışla ele alırken; mimar,
plancı ve karar alıcılara
pratik birikim üzerinden
çıkarımlarda bulunmakta,
uluslaraşırı sorunlarla
başaçıkabilmekte ve daha

Kitap şu bölümleri içeriyor:
1. Bölüm: “Çağdaş kentlerin
uluslaraşırı dönüşümü”,
2. Bölüm: “Disiplinler arasında
(kentsel) sorunlar aramak”,
3. Bölüm: “Çağdaş kentlerde
kullanılabilir bilgiye erişmek için
kavramsal çerçeve”, 4. Bölüm:
“Eleştirel yaklaşım ve
pragmatik tutum”, 5. Bölüm:
“Çağdaş mimarinin ve kentsel
çevrenin gösteri alanı haline
getirilişi”, 6. Bölüm: “Kentsel
simge ve küresel uzmanların
mobilitesi”, 7. Bölüm:
“Mimari ve kentsel tasarımın
bağlamından koparılması”,

8. Bölüm: “Plan dolaşımı ve
karmaşık transferler”, 9. Bölüm:
“Megastrüktürlerin ve yapıların
transferi”, 10. Bölüm: “Merkezi
mekanların ve kentsel peyzajın
homojenleştirilmesi”,
11. Bölüm: “Uluslaraşırı
mimarlık ve şehircilik
planlanması, bilgisi ve uğraşısı”,
12. Bölüm: “Şehir plancılar,
tasarımcılar ve karar alıcılar bu
sorunlarla nasıl başaçıkabilir”.
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Taste:
A Cultural History of the Home Interior
Drew Plunkett
RIBA Publishing, Londra, 2020, 208 sayfa, ISBN 978 1003021186
Drew Plunkett kitabında
evin, bütünüyle “amatör”
sahibi tarafından tasarlanmış
iç mekanının, değişen
mimari stiller (özellikle de
modernizmin gelişiyle) ve
hakim tasarım yaklaşımları
karşısında daima gayriresmi
bir itiraz barındırdığını
iddia ederek popüler olanın
profesyonel alan üzerinde
giderek daha güçlü bir etkiye
sahip olduğunu öne sürüyor.
Akademik titizlikle hazırlanan,

güncel çizim ve fotoğraflarla
görselleştirilen kitap, öncelikle
konutta estetik dönüşümü
tetikleyen kültürel etmenleri
belirlemeyi amaçlarken para,
sınıf, güç ve nüfuzla tanımlı
çekici bir bölgeyi keşfe çıkarak
“beğeni”nin etki alanının
sınırlarına hem meslek hem de
ticari iş olarak geniş bir kitleyi
dahil ediyor.

Kafa”, 2. Bölüm: “Amatörlerin
Dışlanışı”, 3. Bölüm: “Yeni
Yüzyıl, Yeni Üslup”, 4. Bölüm:
“Halk Eliyle Dekorasyon”,
5. Bölüm: “Savaş Sonrası
Popülizmi”, 6. Bölüm: “1951
ve Sonrası”, 7. Bölüm:
“İmparatorluğun Dönüşü”,
8. Bölüm: “Ne Olursa Olsun
Yola Devam”, 9. Bölüm:
“Geleceğe Dönüş”, 10. Bölüm:
“Hepsi ve Daha Fazlası”.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor:
1. Bölüm: “Yeni Zengin, Eski

Arredamento Mimarlık’a Katkı İçin Yazım Kılavuzu
İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme,
proje tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın
tanıtımı, çeviri yazı gibi alanlarda
ve daha önce yayımlanmamış olmak
koşuluyla metin ve o metinle ilişkili
görsel malzeme katkısında bulunulabilir.
Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar
standart yazı sayfası (yak. 2000-2500
karakter) ile 10-15 sayfayı aşmamalıdır.
Bu metin uzunluğu konu ve içerik
özellikleri dikkate alınarak arttırılabilir.
Dipnotlar bu yazı hacim sınırlamasına
dahildir.
Metin Yazım Özellikleri: Metin,
Microsoft Word programıyla
yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu
12’dir. Yazım karakteri olarak Arial’ın
kullanımı yeğlenmelidir. Paragraf
ayrımları programın “önce-sonra
aralık bırakma” özelliği kullanılarak
değil, paragraflar arasında bir satır
boşluk bırakılarak yapılmalıdır.
Metnin e-posta ile ya da CD halinde
yollanması olanaklıdır. Gerekli iletişim
bilgileri derginin künye sayfasında
bulunmaktadır.

Siyah-beyaz ve renkli opak fotoğraf, dia,
bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda
görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3
formatını aşmamalıdır. Görsellerin
dijital imaj dosyası olarak JPG, TIFF,
PSD gibi formatlarda da sunulması
olanaklıdır. Mimari çizimler Autocad
programıyla değil, kağıt çıktısı olarak
veya JPG, TIFF vb. gibi formatlarda
gönderilmelidir. Tüm dijital görsellerde
çözünürlük 300 DPI’dan düşük
olmamalıdır.
Dipnotlar: İki tür referans verme,
kaynak gösterme sistemi uygulanabilir:
1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında değil,
metnin sonunda yer almalıdır.
Programın otomatik dipnot verme
özelliği kullanılmamalı, ana metinle
aynı biçimde yazılmalıdır. Metnin içinde
dipnot göndermeleri parantez içine
alınarak veya koyu (bold) karakterle
sıra numarası verilerek belirtilmelidir.
Dipnotlar ise, metnin sonunda Notlar
başlığı altında aynı sıra numarasıyla

yazılmalıdır. Yazımları kitaplar için şu
biçimde olmalıdır: Yazar Adı Soyadı,
Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı,
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi,
Sayfa Numarası. Makaleler için şu
yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar
Adı Soyadı, “Makale Adı”, Makalenin
İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör
Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım
Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası.
Aynı yayına bir kez daha gönderme
yapıldığında dipnotta o yayın Yazar
Adı, a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde
gösterilmelidir.
2. Metnin içindeki kaynak göndermeleri
parantezli sistemle de yapılabilir: (Yazar
Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası). Bu
sistem kullanıldığında metnin sonunda
bir kaynakça yer almalıdır. Alfabetik
olarak sıralanmış kaynakça şu düzende
yazılmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar
Adı (Basım Tarihi), Kitap Adı (italik),
Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım
Yeri. Makaleler içinse şu yazım düzeni
uygulanmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar
Adı (Basım Tarihi), “Makale Adı”,
Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın
(italik), Editör Adı, Çevirmen Adı,
Yayınevi, Basım Yeri.
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Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita,
çizim vb. görsel malzemenin sayısı

25’i aşmamalıdır. Görsel malzeme
yayımlanmak üzere gönderildiğinde
kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli,
ayrıca sunulmalıdır.

