
nuz. Ben seçmedim, burada büyüdü¤üm için
böyle geliflti. 
MF: Yabani, Centrale ve BO18 gibi projeleriniz 
kapal› ya da sakl› tasar›mlar. ‹çlerinde baflka bir 
dünya bar›nd›ran mekân içinde mekânlar. 
Bunun nedeni nedir?
B. Khoury: Bahsetti¤iniz tüm mekânlar hep
problemli yerlerde infla edildi. Bu binalar bu-
nu yans›t›yor ve kabul ettiriyor. Bu tarz bina-
lar›n böyle sorunlu yerlerde olmas›n›n zorlu-
¤unu ve olanaks›zl›¤›n› yans›t›yorlar. Ben bi-
nalar›m› araç olarak görüyorum. Manipüle
edilen, bulunduklar› çevreyle etkileflim için-
de olan araçlar. Yap›lma nedenlerinden çok,
çevresinde bulunan sosyal, siyasi, ekonomik
ve kültürel ayr›nt›lar› yüzeye ç›kartmaya çal›-
fl›yorum. Benim için önemli olan yüzeyde gö-
rülen güzelli¤in ötesinde bir fley yakalamaya
çal›flmak. Mimari, siyasi bir hareket. Benim
binalar›m insanlar için keyif ve sevinç kayna-
¤› oluyorlar. Onlar› k›flk›rt›c›, flehvet uyand›-
ran binalar olarak görüyorum.

Ortado¤u projeleri hakk›nda
“2003 y›l›nda Ortado¤u’nun özellikle Körfez
ülkelerinde inan›lmaz bir süratle talep gör-
dük. 2008 y›l›nda projelerimizin yüzde 70’i
yurtd›fl›ndayd›. Bu ülkelerdeki flehirler inan›l-
maz bir h›zla büyüyorlard›. Ortado¤u deneyi-
mini Anglosakson kitaplar›nda yans›t›lan me-
totlara, tipolojilere ve ideallere karfl› bir savafl
olarak nitelendiriyorum. Çünkü bu tarz yer-
lerde yap›lan projelerin yöresel olarak insan-
lara hitap etmesi gerekiyor. Amerika’n›n Hus-
ton flehrinde yap›lan bir al›flverifl merkezi ile
Kuveyt’te yap›lan bir al›flverifl merkezi bir ola-
maz, olmamal›. Oradaki modernleflme çal›fl-
malar›m›zda, ülkeye yönelik bir modernlefl-

me yans›tmaya çal›flt›k. Bu flehirlerdeki sos-
yal ve kültürel yap›lar› anlay›p, oradaki insan-
lara uygun binalar infla etmeye çal›flt›k.”

Beyrut hakk›nda
“Beyrut’un bana ö¤retti¤i en önemli ders, ka-
famdaki saf ve toy dünyada olmad›¤›m› fark
ettirmesi oldu. Okulda her fleyin iyi ve do¤ru
oldu¤u bir dünyada yaflad›¤›m›z, bu neden-
le do¤ru alanlarda, yap›c› projelerde çal›fla-
ca¤›m›z ö¤retildi. Bu çizgide de gelecekte kü-
tüphaneler, müzeler, hastaneler, adliye saray-
lar› çizip, infla edece¤imiz düflüncesi afl›lan-
d›. Halbuki benden hiçbir zaman öyle yerler
çizip yaratmam istenmedi. Hiçbir zaman da
yapaca¤›m› düflünmüyorum.”

Ortado¤u mimarisi hakk›nda
“Sadece Lübnan’da de¤il ama bütün Ortado-
¤u’da mimari aç›dan son 30 senede pek bir
geliflim görmüyorum. Bu mimarinin ötesin-
de, siyasi bir problem. Kendi tarihimizi yara-
tamaman›n getirdi¤i bir problem. Arap dün-
yas› flimdiki zamanda yaflamas›n› bilmiyor.

Bu, kültürel yoksullu¤un ve bofllu¤un bir gös-
tergesi. Benim mücadelem flu anda bulun-
mak, yaflamak ve projelerimle günümüzü yan-
s›tabilmek. En kötüsü ise yaratmad›klar› bir
geçmiflte yafl›yorlar. Bu daha da korkutucu.
Geçmiflimiz flehrin mimarisine yans›yor. “So-
lidere” mesela bunun en güzel örneklerinden
biri. Lübnan’›n geçmifli antik kaz›larla bafll›-
yor, Osmanl› dönemiyle devam ediyor ve
Frans›z mandas›yla bitiyor. Bence çok garip
bir fenomen çünkü e¤er tarihimiz Frans›z
mandas› ile bitiyorsa, cumhuriyetin kurulma-
s›ndan önce bitiyor demektir. 1940’l› sene-
lerden sonra mimarl›k miras›m›z yokmufl gi-
bi davran›l›yor. Geçmiflimiz ise bizim yarat-
mad›¤›m›z bir geçmifl, bizi kolonize edenler
taraf›ndan ortaya konulan. Gelecek hakk›n-
daki düflüncelerimiz ve yap›tlar›m›z ise Ang-
losakson modelleriyle ba¤daflt›r›l›yor. Bey-
rut’un deniz k›y›s›nda bulunan binalar› mese-
la. Bu binalar fianghay, Dubai, Huston, yani
dünyan›n herhangi bir flehrinde bulunabilir-
di pekala. Beyrut’a ya da bulundu¤u sosyo-
kültürel unsurlarla hiçbir ba¤lant›s› yok.”
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A vrupa ve Orta Do¤u’da pek çok bafla-
r›l› projeye imza atan Lübnanl› mimar
Bernard Khoury’nin ilk ödülü 2001 y›-

l›nda Roma belediyesi taraf›ndan 40 yafl›n-
dan genç mimarlara verilen sayg›n “Borromi-
nio Ödülü”ydü. Bernard Khoury, 1991 y›l›n-
da Amerika’daki Rhode Island School of De-
sign, mimarl›k bölümünden mezun oldu.
1993 y›l›nda ise Harvard Üniversitesi’nden
mimarl›k yüksek lisans derecesini ald›. 2008
y›l›nda Lozan’da bulunan Ecole Polytechni-
que Federale de Laussanne’da misafir profe-
sör olarak görev ald›. 2011 y›l›nda ise Bey-
rut Amerikan Üniversitesi’nde (AUB) misafir
profesör olarak görev yapt›.
Maison Française: Lübnan’a ne zaman geldiniz? 
Nas›l projeler üstünde çal›flt›n›z?
Bernard Khoury: 1993’te geldim.  1998 y›l›na
kadar hiçbir zaman infla edilmeyen projeler
üstünde çal›fl›mO zamanlar yapt›¤›m projeler
imüteahhitlerin beklentilerine uymad›. Yarat-
t›¤›m binalar›n infla edilebilmesi için yeterli
ve güvenilir oldu¤umu kan›tlamam gerekiyor-
du. Bu da zamanla oluflan bir fley. O zaman-
lar çok gençtim ve pazar fazla tutucuydu.
MF: Halen tutucu bir pazar oldu¤unu 
düflünüyor musunuz?
B. Khoury: Bu nedenle e¤lence endüstrisine

kayd›m. Çünkü e¤lence endüstrisi daha ce-
sur olabilme gücüne sahip. Yapt›¤›m üç pro-
je de e¤lence endüstrisi içinde uluslararas›
yank› uyand›rd›. Böylelikle istedi¤im kaliteyi
ve güvenilirli¤i yakalad›m ve bir sonraki pro-
jemde 2000 y›l›nda Almanya’dan geldi.
MF: Alm›fl oldu¤unuz e¤itim sizi hangi 
aç›lardan etkiledi? 
B. Khoury: Gitti¤im okullardan çok, e¤itimimi
etraf›mda olan insanlardan, de¤ifltirdi¤im or-
tamlardan ve bunlar›n getirdi¤i farkl› hayat
derslerinden ald›m. Hayat›m›n bir bölümünü
Fransa’da ve Amerika’da geçirdim. Daha son-
ra Lübnan’a geri tafl›nd›m. Gerçek tan›m›yla
evim olarak nitelendirdi¤im bir yer yok. 
MF: Neden Beyrut?
B. Khoury: Çünkü hayat›m›n bu noktas›nda, bu-
raday›m. Lübnan’la hiçbir zaman ba¤lar›m›
koparaca¤›m› düflünmüyorum. Milano ya da
New York gibi yerlerde çok zorlu ve mücade-
leci bir ortam oldu¤unu düflünmüyorum. So-
runlu ve çalkant›l› yerlerde çal›flmak hofluma
gidiyor. ‹nsan› uyan›k tutuyor. Sabit ve rahat
hayatlara sahip olan meslektafllar›m›n prob-
lemlerine bak›yorum ve ne kadar farkl› dün-
yalarda yaflad›¤›m›z›n tekrar fark›na var›yo-
rum. Kurumsal bir otoritenin yoklu¤unda ken-
di bafl›n›z›n çaresine bakmay› ö¤reniyorsu-Fo
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G eçmiflte Do¤u’nun Paris’i olarak
tan›mlanan günümüzün Beyrut’u,
bir yandan tüm dünyay›

fethetmekte olan modernleflme ak›m›na
kendini kapt›rmamaya çal›fl›rken, bir
yandan da Arap kültürlerine sad›k kal›p
yeni bir çizgide kendini betimleyen bir
tasar›m kültürü olufluyor. 
Bugün ç›kaca¤›m›z Beyrut art deco
turunda, kendi kültürüne ait oryantal
ö¤elerin de¤erini art›r›p, el sanatlar›n›n
yok olmamas›n› teflvik eden bir tasar›m
diyar›n› keflfedece¤iz. Bu yaz›da takdim
edilen butik ve tasar›mc›lar, kültürel
köklerinin bir yans›mas› olan arabesk
sembol ve motiflerini modernlefltirerek,
geleneklerinin önemini yeni bir nesle
afl›lamaktalar. Beyrutlu tasar›mc›lar›n
amac›, flehirlerinin karakterini
kaybetmek yerine yeniden do¤mas›na
yard›mc› olmak. 

Ortado¤u’yu yeniden tan›mlayan 
tasar›m ak›m›n›n merkezi Beyrut
Lübnan’›n baflkenti Beyrut, dünyay›
fethetmekte olan modernleflme ak›m›na
kendini kapt›rmamaya çal›fl›yor. Kendi
kültürüne ait oryantal ö¤elerin de¤erini
art›r›p, el sanatlar›n›n yok olmamas›n›
teflvik eden bir tasar›m diyar›n›
inceliyoruz. Bu ak›m, bebe¤in ilk
ad›mlar›n› atmaya çal›flmas› gibi yavafl
ve süreli bir e¤itimler dizisi sonucunda
iki kültürü birbirine kaynaflt›rm›fl ve
flehrin karakterini kaybetmeden yeniden
do¤mas›na yard›mc› olmakta. Bir
zamanlar Do¤u’nun Paris’i olarak
tan›mlanan Beyrut, eski ismini geri
kazanma çabas›nda. 

e¤lence, tasar›m ve tarih içiçe
Do¤u’nun Paris’i olarak bilinen Lübnan’›n baflkenti Beyrut, bu ünvan›n› hakediyor. Savafl›n izlerini silip,
inan›lmaz bir yap›lanmaya giren bu kentte, Versace’den, Londral› Foster and Partner Mimarl›k flirketine kadar
pek çok tan›nm›fl imzaya rastlamak mümkün.

“BEYRUT “18

fiimdiki Lübnan’›n tarihini yazmak
Mimar Bernard Khoury geçmifle demirli yaflayan Lübnanl›lar›, 
mimarisi ile flimdiye çekip, Beyrut’un unutulmufl ve terk edilmifl bölgelerine
hayat veriyor. Zihinsel k›s›tlamalar› mimariyle k›rmay› baflaran 
Bernard Khoury, binalar› bu amaç do¤rultusunda araç olarak kullan›yor.

Lübnanl› mimar Bernard Khoury

Yap›m Alexandra de Cramer.
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