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Gökdelenler:

E

ski Babil’den bugüne insano¤lunun de¤iflmeyen ütopyas› göklere ulaflman›n veya göklerde yaflaman›n son yüzy›ldaki maddesel karfl›l›¤› gökdelenler yaklafl›k bir as›rl›k bir gecikme ile ‹stanbul için bir olgu olarak karfl›m›za ç›kt›. Elbette Bat›’ya ve
Bat› sistemine bu derece yak›n durmufl ve son yüzy›l› aflk›n süredir bu sistemin bir parças› olmaya kendini adam›fl bir flehir
için genifl anlamda “modernizm”in, dar anlamda “modern mimari”nin etkileri ‹stanbul için çok yeni bir fley de¤il. Bugüne de¤in bu
etki ‹stanbul’un tarihsel önemi ve güzelli¤ine yak›fl›r özellikler tafl›mad›. Bilakis ‹stanbul’un eflsiz do¤al ve tarihi yap›s›na ciddi zararlar verdi¤i söylenebilir.
Gökdelenler birçok yönden modern kent ve özellikle metropoller aç›s›ndan çok önemli bir olgudur. Bu olguyu tan›mamak ve yok
saymak bana göre fazlas›yla romantik ve ak›ld›fl› bir durufl anlam›na gelir. Burada gökdelenlere her yönüyle karfl› duran bir bak›fl›
kastediyorum. Yoksa gökdelenlerin bir kent için ne ifade etti¤i, kent içindeki var olufllar› ve de yaflanabilir ve estetik bir kent için
nas›l organize edilerek ele al›nmalar› gerekti¤i önemlidir ve bu yaz›n›n içeri¤ini oluflturmaktad›r.
Öncelikle gökdelenleri kent içindeki herhangi bir yap› veya mimari elemanlar ile bir göremeyiz. Gökdelenler fiziki büyüklükleri ile
elbette kent için birer imaj ve siluet ö¤esidirler ve de kentin fonksiyonel iflleyifli için etkileri olabilir ama bunlar›n ötesinde bu uzun
boylu görkemli yap›lar›n hem kent hem de kentli için sembolik, siyasi ve toplumsal özellikleri vard›r ve konunun bence esas önemli k›sm› da burada yatar. Gökdelenleri sadece fizik-çevreye ve siluete olan etkileri ve yüzeysel bir mimari tarz konusu olarak ele
al›rsak bu dar ve eksik bir de¤erlendirme olur.
Her fleyden önce flunu söylemek gerekir ki, mimarinin ve kent mekan›n›n bir dili vard›r ve bu dil politiktir. Bu dil mimari yap›y› kent
için bir plastik ö¤e niteli¤ine tafl›r. Bu dili kullanmak aç›s›ndan da yüksek, iri ve merkezdeki yap›lar›n plastik de¤er olarak kentin içindeki di¤er yap›lardan daha flansl› olduklar› su götürmez. Bu durum mimarinin simgesel ve ideolojik gösterge rolünü neyin ve kimin
oluflturaca¤›, yönlendirece¤i veya kullanaca¤› konusunu gündeme getirir. Bu da bize iktidar mekanizmas›n›n böylesi bir gücün
toplumsal sonuçlar›n› dikkatle ele almaya zorlar. Avrupa’n›n büyük bölümünde geleneksel (sanayi öncesi) toplumda ekonomik ve
siyasi iktidar› büyük ölçüde elinde tutmufl kilisenin yapt›rd›¤› yüksek katedraller veya güçlü ailelerin ‹talyan flehirlerindeki kuleleri bu
iliflkiyi ortaya koymakta. Peki bugün, bütün bu yüksek yap›lar›n sahipleri kimler? Bu yap›lar sadece birer altyap› araçlar› m›d›rlar?
Bu sorular›n cevaplar› bizim bugün anlad›¤›m›z anlam› ile kentin do¤ru tan›m›n› yapt›¤›m›z zaman daha da aç›k bir flekilde ortaya

ç›kar. Ça¤dafl anlam› ile kent, sanayi devrimi ile ortaya ç›kmaya bafllam›fl bir olgu. Kentler (‹ngiltere’de bafllayarak) kapitalist yap›n›n
geliflimi, üretimin yo¤unlaflt›¤› alanlara eklemlenen nüfus ile oluflmufllar. Ça¤dafl anlamda kentin do¤uflu ile gökdelenlerin ortaya
ç›k›fl› ayn› sürecin bir parças›. Sanayi devrimi ile ortaya ç›kan ekonomik yap› ile toplumsal iktidar›n gücü sermaye-kapitale geçmifl
ve teknolojik geliflmenin elvermesi (özellikle beton ve çelik teknolojisinin mimari tasar›ma etkileri) ile yüksek katl› yap›lar›n kapitalist
sistem eliyle üretimi bafllam›flt›r.
Bu geliflmeler, dönemi için (20.yy. bafl›nda) heyecan verici bir olgu idi. Özellikle dönemin ayd›n ve sanat çevreleri (Futuristler baflta
olmak üzere) taraf›ndan bu yap›lar teknolojinin, bilimin ve toplumsal geliflmenin göz kamaflt›r›c› abideleri olarak kutland›lar. Dönemin
önde gelen mimarlar› ve tasar›mc›lar› yeni teknolojilerle üretilecek yepyeni yaflam biçimleri ile gelece¤e dönük umut dolu ütopyalar
tasarlad›lar. Frank L. Wright’›n 1 mil yüksekli¤inde binas› veya Le Courbusier’in kenti ve yap›lar› birer makine olarak gördü¤ü
“Machines for Living”’i gibi. Elbette gökdelenler ütopya olman›n ötesinde rasyonel ve yeni kent düzeninin rant sistemi içerisinde
kaç›n›lmaz olarak h›zla üretildi. Yüzy›l›n bafl›nda Newyork ve Chicago baflta olmak üzere Amerikan kentleri aras›ndaki rekabet küreselleflen kapitalizm ile yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Uzakdo¤u’ya do¤ru kayd› ve dünyan›n hemen her bölgesinde benzerleri üretilerek
ça¤dafl kentlerin birbirine benzeyen ortak olgusu olarak hayata kat›ld›lar. Bu sistem, dünyan›n tamam› bir serbest pazar olmaya
giderken kendi tüketim araçlar›n›n mekansal, politik ve sembolik gereklerini kent mimarl›¤› üzerinden somutlaflt›rmaya devam
etmektedir.
Peki bu devasa yap›lar kentlere ve kullan›c›lar›na ifllevsel anlamda ne sa¤lad›lar. Buna tek bir cevap vermek olanaks›z elbet.
Gökdelenlerin flehirden ald›klar›ndan fazlas›n› flehre veremedikleri bir gerçek. Genellikle insan› ezen, kent mekan› üzerinde bask›
kuran, insan ölçe¤indeki kent mekanlar›n› ortadan kald›ran, insanlar› asansörler içine doldurup parçalayan özellikleri hep elefltiri
konusu oldu. Di¤er taraftan yeni dünyan›n ihtiyaçlar› (konut, iflyeri vs.) göz önüne al›nd›¤›nda gökdelenlerin bu gereksinimleri en
rasyonel flekilde karfl›lad›klar› su götürmez. Özellikle yeni dünya kentleri ve kent merkezleri aç›s›ndan ifllevsel teknolojik geliflmenin
ak›lc› ve pragmatik çözümleri olduklar› çok aç›k. Artan nüfus aç›s›ndan bakt›¤›m›zda (2050’de dünya nüfusunun iki kat›na ç›kaca¤›
öngörülüyor) böylesi yap›lar›n vazgeçilmez olaca¤› ortadad›r.

‹stanbul?
‹stanbul 20.yüzy›lda sermaye birikiminin s›n›rl› kald›¤› ve 1950 ‘lere kadar resmi ideoloji taraf›ndan kenara itilmifl bir kentti ve hacimli modern mimarl›k örnekleri ancak bu y›llardan sonra ortaya ç›kmaya bafllad› ve her zaman ‹stanbul’un eflsiz silueti, tarihi dokusu
ve co¤rafyas› aç›s›ndan tart›flmal› bir konu oldu. ‹stanbul çok yönlü sosyo-ekonomik etkenlerle büyük bir iç göç dalgas› ile büyük
bir nüfus kazand› ve bu nüfus ‹stanbul topra¤›n›n çok büyük bir rant arac› haline gelmesine yol açt›. Bu büyük ekonomik etkinli¤in
siyasi sonuçlar› maalesef konunun ‹stanbul’da modern kentleflme- kentsel koruma iliflkileri ba¤lam›nda, demokratik ve bilimsel verilerle ele al›nabilmesine pek f›rsat vermedi. ‹stanbul’daki geliflme tutucu korumac›lar ile ya¤mac› giriflimciler aras›ndaki bir çat›flma
konusuna indirgendi. Bu, bugün dahil o kadar bask›n bir olgu ki, ‹stanbul’un h›zla artan gökdelenler konusu flu ana kadar belirtti¤im
simgesel, toplumsal ve ifllevsel özelliklerini ele almaktan çok uzak bir irade(sizlik) ile ele al›n›yor.
Ben ‹stanbul gibi bir metropolün gökdelenler olmadan var olmas›n› bir taraftan imkans›z di¤er taraftan_da anlams›z buluyorum. Bu
‹stanbul’un gelecek perspektifi aç›s›ndan da, dünya üzerindeki küresel sermaye merkezlerinden bir tanesi olmaya bafllamas›
aç›s›ndan da aç›kça okunabilir. Yaz›n›n da bafl›nda belirtti¤im gibi küresel sermaye-kapital ihtiyaç duydu¤u fizik alt yap›s›n› ve kendi
ideolojik sembollerini ‹stanbul’da da üretmektedir ve üretmeye devam edecektir. Bu oluflumun ‹stanbul’a uzun vadede ne getirip
ne götürece¤ini kestirmek kolay de¤il. Ama san›r›m; do¤ru yönlendirildi¤i ve planland›¤› taktirde ça¤›n›, ça¤›n›n mimari özellikleri ile
birlikte kendi kimli¤inin bir parças› olarak üretebilmesi ‹stanbul’u tarihi ile bar›fl›k bir flehir yapacakt›r. Bu da güncel mimari olgular›
günün düflünsel, teknik ve estetik özelliklerini kullanarak ortaya koymas› ile mümkün olabilir. Bugüne kadarki geliflme bunu yans›t›r
nitelikte olmamakla birlikte ‹stanbul’un dünya üzerindeki kültür odaklar› ile kurmaya bafllad›¤› git gide derinleflen etkileflim bu konuda umut vaat etmektedir.
Peki ‹stanbul büyük ölçekli böylesi bir dikey yap›laflma ile nas›l iliflki kurar, onunla nas›l bütünleflir? Bu ‹stanbul’un estetik kimli¤i
aç›s›ndan çok önemli bir konu. ‹stanbul büyük ölçekli ve genifl bir co¤rafyaya da¤›lm›fl bir flehir ve bu co¤rafyan›n merkezini bir hat
fleklinde bo¤az oluflturuyor. ‹stanbul’un tarihi ve yap›sal dokusu büyük ölçüde bo¤az›n iki yakas›na konumlanarak büyümüfl. Bu da
oluflmakta olan yüksek katl› yap›lar›n bo¤az ve çevresiyle kuracaklar› iliflki aç›s›ndan da ele al›nmalar›na iflaret ediyor. Daha aç›k
belirtmek gerekirse gökdelenlerin konumu ve yükseklikleri bo¤az ile kuracaklar› oran ve iliflki ba¤lam›nda ele al›nmal›d›r. Bu oranlar›n bo¤az› ve var olan dokuyu ne kadar bask›lad›¤› do¤ru lokasyon seçimi (Bo¤aza olan uzakl›¤› önemli bir konu) ile dikkatle ele
al›n›rsa yatayda geliflmifl bo¤az›n dikeyde yüksek yap›larla olumlu ve estetik bir kent silueti oluflturabilece¤ini düflünüyorum. Bugün
yap›lan tart›flmalar›nda (gökdelenlerin yarataca¤› alt yap› sorunlar› vs.) dar bir perspektif tafl›d›¤›n› ve çok daha önemli noktalar›n
tart›fl›lmas›n› zorlaflt›rd›¤›n› belirtmek isterim.
‹stanbul’un gelece¤ine gökdelenler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bana göre en önemli sorunsal küreselleflen dünyada ‹stanbul’un neyi
temsil etti¤i ve bu temsil gücünün mimari ve kentsel söylemi bar›nd›r›p bar›nd›ramayaca¤›d›r. Bu söylem klasik kapitalizmin
flehirlerinin birer art›¤› olarak sermaye hareketlerinin u¤rad›¤› tüm üçüncü dünya ülkelerinde mantar gibi üretti¤i ça¤d›fl› bir
yap›lanma m›, yoksa demokratik ve ça¤dafl ideallerin perspektifinde flekillenmifl yepyeni bir ideolojik söylemin parças› olarak üretilmifl plastik ö¤eler olarak m› ortaya konulacakt›r? Bu seçim veya geliflme ‹stanbul’un gelecekteki rolü ve güzelli¤i aç›s›ndan belirleyici olacakt›r.
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