MODERN

Olmak ya da Olmamak!
Efe Korkut KURT
Bak bu son ekspres, h›zl› metro
Do¤udan-Bat›dan gelip gidenlerin kavfla¤›nda
oyalanmaz: Sirenler!
Ve son bir uyar› sana:
Ait olmad›¤›n her iki dünyadan da
Bir sentez yapmaya kalkma
makas de¤ifltirmez son trenler
Murathan Mungan, Ekspres

‹stanbul Hilton Oteli, ‹stanbul, 1952
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0. Yüzy›l›n ilk yar›s› Dünya’n›n birçok yeri gibi bu topraklarda da çok zor geçti. Bat› Dünyas›’nda ilerlemeci/devrimci modernist düflünce ak›mlar›n›n ve bak›fl
aç›lar›n›n etkisinin doruk noktalar›na ç›km›fl oldu¤u bu dönemde, Bat›’da yaflanan çat›flmal› duygu durumlar› çevre kültürlerde çok daha travmatik etkiler b›rakt›. Bu etkilerin sonuçlar› en
aç›k biçimde kentleflmede ve mimaride kendini göstermifltir.
Modernizm rasyonalizmi, geliflmeyi, sürekli de¤iflimi büyük bir
gelecek kurma inanc› ve umuduyla belirlerken, bu motivasyonu
Rönesans’a dayanan hümanist bir idealizm ile temellendirir. Fakat tarih aç›kça göstermifltir ki bu motivasyonun temellendi¤i
altyap›n›n niteli¤i çok y›k›c› sonuçlar do¤urabilmekte, toplumlar
üzerinde sosyal, kültürel ve daha da tehlikelisi siyasal çat›flma-

lar› ortaya ç›kartmaktad›r. Bu dinamik ve y›k›c›/üretken süreçte
özellikle yeni kentleflmekte olan ülkelerde olumsuz sosyo-kültürel etkiler çok daha derin yaflanm›fl, bu ülkeler hem ekonomik
altyap›lar›n›n dönüflümü sürecinde ciddi problemler yaflam›fllar
hem de evrensel kültür etkileriyle bafla ç›kacak toplumsal zeminden yoksun kalm›fllard›r. Bunun sonucu ise 19. Yüzy›l’›n
ikinci yar›s›ndan sonra esasen kentleflme/kentlileflme meseleleri ile temellenmifl olan modernizm düflüncesinin siyasi alanda
yaratt›¤› iki yönlü, büyük trajedilere varan sonuçlar›nda oldu¤u
gibi kentleflme pratiklerinde de ikili/çeliflkili sonuçlar vermesi
oldu. Özellikle geliflmekte olan ülkeler bu çeliflkili sonuçlar› bir
kimlik bunal›m› olarak derinden yaflam›flt›r ve yaflamaya devam
etmektedir. Mimarl›k disiplini içinde uluslararas› platformda
farkl› dönemlerdeki kimi ak›mlar ve üsluplar bu sorunsala farkl›
çözümler önermifller ve üretmifllerdir. Bu ak›mlar; modernizmin
“yarat›c›-y›kma” ve “devrimci-ilerici” unsurlar›na vurgu yapanlar
ile daha az say›daki tarihselcilik/bölgeselcilik gibi yerel unsurlar›
“aç›kça sars›nt› içinde olan bir dünyada politik ve toplumsal eylemin en güvenilir temeli olarak görenler” (Harvey, 2003: 49)
olarak iki ana yaklafl›m biçimi olarak ortaya ç›km›flt›. Hangi eksende üretilirse üretilsin, modern mimari üsluplar›n hiçbiri yap›sal çevrenin kimlik sorununa gerçekçi bir çözüm getirememifltir. Tasar›m/üretim süreçlerindeki bu eksiklik, II. Dünya Savafl›
sonras› dönemde, modern mimarinin rasyonellik ilkesinin ranta
dayal› ekonomik sistemin pragmatik bir arac› olarak kullan›lmas› ile yap›sal çevrenin niteliksiz ve yabanc›laflt›r›c› etkisi artm›fl
ve tarihsel bellek silinme noktas›na gelmifltir.
Sedad Hakk› Eldem, bütün eserleri ile olmasa bile bir genelleme yaparak bakacak olursak, tarihselci/bölgeci bir modernizm üslubu içinde yer ald›¤› söylenebilir. Kendisi mimari üslubu ile ilgili çok fazla düflünsel/metinsel bir çal›flma yapmam›fl olmakla birlikte (1940'ta Arkitekt dergisinde yay›mlanan
"Yerli Mimariye Do¤ru" bafll›kl› bir bildiri niteli¤i tafl›yan k uramsal çal›flma yaz›s› önemlidir) hem bir e¤itmen hem de pratikte birçok tasar›m› uygulanm›fl bir mimar olarak kendi döneminde yetiflmifl genç kuflaklar› bu yaklafl›m› ile etkilemifltir.
Sedad H. Eldem’in mimarl›k kimli¤ini kendi dönemi içinde evrensel ve yerel ba¤›nt›lar› ile ortaya koyarken modernizmin y›k›c› etkilerine hem kentleflme hem de mimarl›k pratikleri içinde neden etkili çözümlerin ortaya ç›kamad›¤›n›n baz› ipuçlar›n› görme f›rsat› bulunabilecektir.
Sedad H. Eldem I. Ulusal Mimarl›k ak›m›n›n etkin oldu¤u bir
dönemde yetiflmifltir. I. Ulusal Mimarl›k Ak›m› sürecinde -biraz
Osmanl›’n›n ve yeni kurulan Cumhuriyetin merkeziyetçi yap›s›n›n da etkileri ile- kamu yap›lar›nda eski dinsel yap›lardan al›-

nan elemanlar (genifl saçaklar, kubbe, sivri kemer, sütun, çini
kaplamalar vs.) sivil mimarl›¤a uygulanmaya çal›fl›lm›flt›r. Sedad H. Eldem buradan ald›¤› miras› uzun süre Anadolu’da
araflt›rmalar yaparak inceledi¤i geleneksel sivil Türk mimarisini
unsurlar›n› modern mimarinin teknik imkanlar› ile sentezlemifltir. Bu yaklafl›m modernizmin en büyük siyasal trajedisine
do¤ru gidildi¤i bir ortamda Avrupa’n›n farkl› ülkelerinde de
gündemdeydi. Modernizmin evrenselci düflünce temellerine
dayanan “uluslararas› üslup”una bir alternatif yaklafl›m olarak
yerel kültür referanslar›n› mimarinin özgün bir dil ve yap› kazanmas› ad›na kulland›lar. Bu yaklafl›m elbette modernizm sürecinin kendi içinde ve kendi dinamikleri ile gerçekleflti ve bu
tarihselci yaklafl›m tümü ile farkl› koflullar›n ve dönemsel etkilerin ifadesi olan postmodern mimarinin tarihselcili¤i ile kar›flt›r›lmamal›d›r. II. Ulusal Mimarl›k ak›m›n›n etkin oldu¤u süreci
ulus-devlet modeli içerisinde milliyetçi ideolojilerin çok bask›n
olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve bu ideolojik temellerin izlerinin
mimariye yans›makta oldu¤u bir dönem olarak ileri sürmek
çokta yanl›fl olmayacakt›r. Bu anlamda Sedad Hakk› Eldem’in
hem bir akademisyen olarak hem de Koruma Kurullar›ndaki
görevleri aç›s›ndan devlet ile kurumlar›n›n içindeki varl›¤› (Eski
Eserleri Muhafaza Encümeni (1941-45) ve Gayrimenkul Eski
Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu (1962-78) gibi kurulufllarda
üyelik ve baflkanl›k yapm›flt›r) bu kimlik yap›s›n›n aç›k bir parças›d›r. Bat›’daki ayn› dönemdeki afl›r› milliyetçi siyasetteki
yükseliflin mimarideki etkilerinin benzerli¤inin ötesinde, Türkiye’nin modernizm projesinde Bat›l› unsurlara karfl› bir tür sevgi-nefret iliflkisinin çat›flmal› ruh halinin de bu mimari dil üzerinde etkisi oldu¤unu düflünebiliriz. Yüzünü ça¤dafl Bat› Dünyas›na dönmüfl olan ülke bir yandan kendi Osmanl› miras›n›
içsellefltirme konusunda so¤uk davran›rken di¤er taraftan Bat›
sistemine karfl› korunmac›, ürkek ve kendi içine kapal› bir tav›r
tak›nm›flt›. Bu milliyetçi diyebilece¤imiz refleks etkisini hiçbir
zaman yitirmedi. Di¤er taraftan flunu ortaya koymak gerekir ki,
Türkiye’deki bu milliyetçi yap› Avrupa’da ortaya ç›kan afl›r› milliyetçi toplumsal oluflumlara oranla çok daha hümanist say›labilecek bir biçimdedir. Bu anlamda Sedad Hakk› Eldem’in mimarl›¤›n› temellendiren unsurlar›n benzer bir zeminden gelmekle birlikte tümüyle ayn› kefeye konulmas›n›n bir haks›zl›k
olacakt›r. Ayr›ca Sedad Hakk› Eldem Mimarl›¤›’nda bu (hümanist) fark›n aç›kça gözlemlenebilece¤ini söylemeliyiz.
Mimari dili koflulland›ran büyük ölçekli toplumsal etkiler ve sonuçlar› bir tarafa, mimarl›k disiplinin (ve sanat›n hemen tüm
dallar›n›n) kendi içindeki bir nitelik tart›flmas› anlam›nda böylesi bir tarihselci çizginin ne anlama gedi¤ini ayr›ca ele almak
gerekmektedir. Bir akademisyen, bir araflt›rmac›, bir tarihçi
olarak Sedad Hakk› Eldem’in çokça taktir edilmesi gerekir.
Türkiye’nin ço¤u yok olmufl kentsel dokular›n› oluflturan geleneksel mimarinin rölöve çal›flmalar› yaparak ciddi bir arfliv
oluflturmufltur. Kendisi Avrupa’da modern mimarinin öncü ve
önemli ustalar›n›n bürolar›nda çal›flm›fl veya incelemeler yapma f›rsat› bulmufl, bu deneyimleri sürecinde Anadolu’nun geleneksel mimarisine olan inanc› ve ba¤l›l›¤› daha da artm›flt›r.
Di¤er taraftan modern mimarinin bir üslubu olarak tarihselci
yaklafl›mlar›n ne kadar estetik ve anlaml› oldu¤u tart›flmal›d›r.
Bu tart›flmal› durum da modernizm düflüncesinin kendi teme-

linden gelmektedir. “Her fleyden önce, modernitenin, b›rakal›m
modern-öncesi toplumsal düzenleri, kendi geçmifline bile sayg› göstermesi mümkün de¤ildir. Her fleyin geçicili¤i, bir tarihsel süreklilik duygusunu korumay› güçlefltirir. E¤er tarihin bir
anlam› varsa, bu anlam tart›fl›lan fleyin yan› s›ra tart›flman›n terimlerini de etkileyen bir de¤iflim girdab›n›n içinden keflfedilmek ve tan›mlanmak zorundad›r. Dolay›s›yla modernite kendinden önceki tarihsel durumlar›n her biriyle yada hepsiyle
ac›mas›z bir kopufl gerektirmez; ayn› zamanda, kendi içinde
bitmek bilmeyen bir iç kopufllar ve bölünmeler süreci yaflar.”
(Harvey, 2003: 24) Bu aç›dan de¤erlendirdi¤imiz zaman “Milli
Mimari” içindeki yaklafl›mlar›n temelde modernizm içinde tutarl›l›ktan uzak olmaya mahkum olduklar›n› söylemek yanl›fl olmaz. Modernizm tüm yarat›c›-y›k›c› motivasyonunu geleneksel
olan› ve kendi üretti¤i biçimleri sürekli y›karak ve yeniden üreterek yeni bir Dünya kurma projesidir. Mies van der Rohe’nin
(1947: 186) dedi¤i gibi: “Bizim (modern*) mimarl›¤›m›zda geçmiflin biçimlerini kullanmaya çal›flmak umutsuzdur. Hatta en
güçlü artistik yetenekler dahi bu yolda baflar›s›zl›¤a u¤rarlar.
Tekrar ve tekrar gördük ki birçok yetenekli mimarlar, eserleri

kendi ça¤lar›yla ayn› yönde olmad›klar› için baflar›s›z olmufllard›r. Geriye bakarak ileriye do¤ru hareket etmek mümkün de¤ildir; geçmiflte yaflayan, ilerleme sa¤layamaz”. Bu anlamda
Sedad Hakk› Eldem’in kendisinin "mecmua mimarisi" diye adland›rd›¤› ve mimari kimli¤i aç›s›ndan bu pürist mimari yaklafl›mlara daha yak›n duran (hatta tümü ile bu dilde olan) eserlerinin bahsetti¤im modernite içindeki tutarl›¤›ndan dolay› daha
güçlü ve daha kal›c› olduklar›n› iddia ediyorum. Bununda ötesinde Bat›l› ve evrenselci yaklafl›mlar karfl›s›nda bir ulusal savunma refleksi ile ortaya ç›kan tarihselci tutumlar›n baflaramad›¤› özgüveni SOM Grubu mimarlar› taraf›ndan tasarlanm›fl ve
Sedad H. Eldem’in dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› ‹stanbul Hilton Oteli
belli ölçülerde yaratm›flt›. “Modern Türkiye, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun minarelerinden daha yükse¤e, bir ilerleme sembolü, e¤lence oda¤› ve turizm için bir m›knat›s infla ediyor... Fes
ve peçeyi Bat›l› özellikler lehine çoktan terk etmifl birçok Türk
için, yeni ‹stanbul Hilton baflka bir fleyi simgeliyor: bir zamanlar ‘Avrupa’n›n hasta adam›’ olarak an›lan Türkiye’nin uluslararas› ailenin sa¤l›kl›, varl›kl›, ve çok ziyaret edilen bir üyesi olma
umudunu.” (Akçan, E, 2001) Sedad Hakk› Eldem için kendi mimarl›k üslubundan bir sapma olarak de¤erlendirilen bu yap›
hiçbir Eldem eserinin olmad›¤› kadar kal›c› olmufl, II. Ulusal
Mimarl›k ak›m›n›n da sonunu getirmifltir. ‹stanbul gibi tarihi bir
kentte, tarihi doku ancak modern pürist mimarinin yal›n dili ile
yan yana geldi¤i zaman özgün olarak ortaya ç›kabilir. Modern

mimarinin eklektik uygulamalar› bu tarihi doku ile yar›flacak ve
de¤erini düflürecek riskleri beraberinde getirir. Bu noktada flunu da belirtmek ve Sedad Hakk›’ya hakk›n› vermek gerekir ki,
kendi son dönem çal›flmalar›nda bu riskli mimari dili daha olgun bir flekilde kullanabilmifl ve tarihi bir çevrede uygulad›¤›
(A¤a Han Ödülüne de lay›k görülen) Sosyal Sigortalar Kurumu
Binas› bu bak›mdan baflar›l› bir çal›flma olarak de¤erlendirilmifltir. Bu çal›flma ile bafllayarak, içinde bulundu¤u tarihsel
çevreye uyum sa¤layan, ifllevleri bozacak bir biçimselli¤e kaçmadan geleneksel Türk sivil mimarl›¤›n›n yatay çat› çizgisi, genifl saçaklar, efl boyutlu dizi pencereler ve ç›kmalar gibi baz›
yal›n ö¤eleriyle oranlar›n› kullanan, bu yöndeki ilk çal›flmalar›ndan farkl› olarak yeni gereç ve yap›m ve yap›m yöntemlerini
uygulayan ça¤dafl bir anlay›fl içine girmifltir. Bu aç›dan Özkan’›n vurgulad›¤› gibi; Sedad H. Eldem koyu bir bölgeselcidir
fakat referanslar› soyuttur. Bu soyutluk onun tutarl›l›¤› tart›flmal› tarz›n›n imkanlar›n› geniflletmifltir.
Evet, Sedad Hakk› Eldem çok zor ve bedelleri çok a¤›r olmufl
bir dönemin önemli kültür üreticilerinden birisi olarak çal›flt›.
Kendi bireysel duruflu ve varoluflu gere¤i ald›¤› rol ne ülkenin
kentleflme sürecindeki kay›plar›na ve derin sorunlar›na çözüm
üretebildi ne de kimlikli bir modern mimarinin kal›c› ve nitelikli
bir düzey kazanabilmesine yarad›. Türkiye’nin bütün kentleri
Eldem’in tutku ile ba¤l› oldu¤u tarihi dokular›n› kaybederken,
bu özgün eserlerin modern mimarinin tarihselci/bölgeselci yorumlar›yla telafi edilebilece¤ini düflünmek ise en hafifi ile ciddi
bir kafa kar›fl›kl›¤›na iflaret eder. Bu aç›dan modernizm serüvenin en temel rolü biçti¤i, hatta aç›kça “kahraman”laflt›rd›¤› kültür üreticilerinin durufllar› bu sonuçlar aç›s›ndan son derece
belirleyicidir. Bat› Dünyas›’nda yak›ndan takip etti¤i modernist
öncüler üretim süreçlerinin temelini toplumcu amaçlar ve politik durufllar› ile oluflturarak, kentleflmenin ve mimarinin tüm
sorunsallar›n› bu ba¤lamlarda derin bir düflünsel arka plan ile
ele al›yorlard›. Mesela Le Corbusier’in sloganlar›ndan bir tanesi “düzenin tesisi yoluyla özgürlük yaratmakt›”. (Harvey, 2003:
46) Türkiye’nin düflünce ve siyaset alanlar› ise ayn› dönemde
hayli fakir bir co¤rafya idi ve devlet ideolojisi ile bu derece iç
içe geçmifl kültür üreticilerinin de yüzeysel mimari üslup tart›flmalar›n›n ötesine geçerek dalga dalga büyüyen toplumsal sorunlara kendi mesleki eksenlerinde ilerici çözümler üretmeleri
beklenemezdi. Türkiye’nin tüm özgün kentsel dokusu üzerinden tanklarla geçilmifl gibi yok olup giderken o dönemde karar
mevkilerinde bulunan bir çok “kahraman” bu yokoluflun arkas›ndan bakarak iç çekebilmifltir ancak. "Anadolu'da takriben
10 sene süren incelemeler yapt›m. O zaman staj çal›flmalar›m›

yap›yordum. Bunlar›n en uzun sürelisi ‹zmir civar›nda, ikincisi
de Ankara'da oldu ve oradaki evler üzerinde epeyce çal›flmalar yapmak imkân›m oldu. ‹yi ki bunlar› yapm›fl›m çünkü onlar›n ço¤u yok oldu.” (Eldem,1986) Oysa baflta da belirtti¤im gibi modernist düflüncenin kayna¤› “Dev ölçekte kentleflmenin
psikolojik, sosyolojik, teknolojik, organizasyonel, politik sorunlar›yla bafla ç›kma konusundaki acil ihtiyaç” (Harvey, 2003: 39)
ile temellenmekteydi. Bu ba¤lamda modernizmin Türkiye üzerindeki y›k›c› etkisinin tamda Türkiye’nin yeterince modern olamamas›nda aramak gerekti¤ini, Sedad Hakk› Eldem’inde mimari üslubu ve kültür üreticisi kimli¤i ile bu arada kalm›fll›¤›
temsil etti¤ini ifade etmek yanl›fl olmayacakt›r.
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