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Büyük Mimarlar:
Oscar Niemeyer’in Zihninde Yolculuk
Haz›rlayan: Rüksan Tuna

U

IA 2008 Torino kongresinde yer alan sergilerden biri usta mimar Oscar Niemeyer’e ayr›lm›ﬂt›.
Eskizleri, projeleri, foto¤raflar ve maketler yan›nda bir de film gösteriliyordu. Pirelli firmas›
sponsorlu¤unda Interni dergisinin haz›rlad›¤› “büyük mimarlar dizisi” kapsam›nda 2006 y›l›nda
Niemeyer 99 yaﬂ›ndayken çekilen 20 dakikal›k filmin yönetmeni Anna Agnelli.
Yap›tlar›n› hepimizin yak›ndan tan›d›¤› büyük ustan›n bu eserleri yarat›rken taﬂ›d›¤› endiﬂeleri,
duygular›n›, düﬂüncelerini mimarlarla paylaﬂmak istedim.
Aﬂa¤›dakiler Oscar Niemeyer’in Brezilya’daki ofisinde çekilmiﬂ filmde kendi a¤z›ndan dökülen
sözler. Bir yandan havana purosunu tüttürüyor, bir yandan kameraman›n gözüne bak›yor...
As›rl›k yaﬂam tecrübesinden süzülen, dam›t›lm›ﬂ sözler, hangisini baﬂl›¤a taﬂ›yaca¤›ma karar
veremedim, iﬂte tümü burada...
Mimarl›k benim mesle¤im
‹nan›yorum ki mimarl›¤›n farkl› olmaya ihtiyac›
var, ﬂaﬂ›rtmaya ihtiyac› var. Baﬂka ﬂeylerin kopyalar›n› bir araya getirmekle yetinemezsiniz. Benim iﬂlerimin arkas›nda yatan duygu budur.
Ben mimarl›¤›m› taﬂ›y›c› strüktürleri azaltmak
üzerine kurdum. Böylece daha büyüleyici, daha
dikkat çekici oldu.
Ben mimarl›¤›m› karakterize edecek baﬂka
formlar ar›yorum. E¤er yap›lanlar ﬂaﬂ›rt›yorsa,
bir sanat yap›t›yla ayn› yaratma gücüne sahip
demektir. Yarat›c›l›k her ﬂeydir, gerisi sadece
tekniktir.
Hayallerim mi?
Hayat bizi nereye isterse oraya götürüyor.
Bir gün bir gazeteci sordu: “Hayattan ne
beklersiniz?” diye. Ben de: “Kar›m yan› baﬂ›mda olursa Allah kerim” dedim. Gazeteci cevab›mdan hoﬂland› ve yay›mlad›. Bu gerçek hislerimdi. Ama bu cevap biraz da bencilce çünkü
dünyada yokluk var, yoksulluk var, ﬂiddet var.
Görevimiz tüm bu haks›zl›klara karﬂ› savaﬂmakt›r, omuz omuza yürüyüp ileri gitmektir.
Kendilerini önemli sanan veya yapt›klar› iﬂlerden dolay› önemli olduklar›na inanan kiﬂileri
gülünç bulurum. Hayat insano¤lunun dayan›ﬂmas›d›r.
Mimarl›k çok adil de¤il. Bizler hükümetler
için, zenginler için çal›ﬂ›yoruz.
Bir gün toplum arzulad›¤›m›z komünizm
gibi eﬂ ve eﬂitlikçi olursa binalar da küçülecek.
Ama büyük yap›lar, stadyumlar, sinemalar,
tiyatrolar gibi insan eseri dev binalar daha önem

kazanacak.
Ve herkes bunlardan yararlanacak ve kullanacak.
*
Mimarl›k, varl›¤›n› ince zevklere borçlu.
Her mimar›n kendi stili olmal› ve bunun için
mücadele etmeli. Neden hoﬂlan›yorsa onu yapmal›, baﬂkalar›n›n ondan yapmas›n› bekledi¤i
ﬂeyleri de¤il.
Bitmiﬂ bir yap› e¤er iﬂe yar›yorsa, iﬂleyiﬂini
gözlemlemek bir zevktir. Hayat mimarl›¤› de¤iﬂtiriyor ama mimarl›k hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmiyor. Yeni ﬂeyler, yeni formlar yaratmal›. Örne¤in
taﬂ›y›c› strüktürleri azaltal› beri benim mimarl›¤›m daha çarp›c› oldu. Ondan beridir strüktürler üzerinde çal›ﬂ›yorum.
E¤er büyük bir hacim yaratmam gerekiyorsa
de¤iﬂik bir form kullanabilirim. Mimarl›k farkl›
olmak zorundad›r. ﬁaﬂ›rtmal›, hayran b›rakmal›d›r. Onun için mimarl›k da teknik de de¤iﬂiyor.
Günümüz teknolojisi her ﬂeyi mümkün k›l›yor
ama mimarl›¤›n de¤iﬂmeyen asli unsuru mimar›n yarat›s›d›r.
S›ra d›ﬂ› bir ﬂey yaratmada önemli olan ﬂudur: Örne¤in Brezilya’da bir müze tasarlam›ﬂt›m, bitti¤inde bir ﬂeyin eksik oldu¤unu düﬂündüm. Ve yoldan geçen insanlara sorular sordum. Farkl› bir ﬂey yapmam gerekiyordu. Binan›n bir cephesinde bir taraftan baﬂlay›p di¤er tarafa giren bir rampa oluﬂturdum. Bu çok gerekli bir ﬂey de¤ildi, ama yapt›m iﬂte, çünkü benim
fikrimdi. Bugün o müzeyi ziyaret etmek için bir
neden daha var: Binan›n cephesinde 30 metre
yükselen rampay› da görmek. ‹nsanlar müzeyi o

Oscar Niemeyer,
5 Aral›k 1907 do¤umlu
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rampada yürümek için de ziyaret etmek istiyorlar. Rampada yürüyorlar, d›ﬂar› ç›k›yorlar, tekrar
içeri giriyorlar. (resim 1)
Yarat›c›l›k her ﬂeyin temelidir. Toplamda bir
proje yeni bir ö¤e getiriyorsa, bu ö¤e çok gerekli de¤ilse de sonuç çok iyi oluyor, çok güzel
oluyor.
Fransa’dayken örne¤in, benden bir tiyatro
binas› isteyen bir belediye baﬂkan› ile tart›ﬂm›ﬂt›m. Sahay› gezdim, deniz kenar›nda çok rüzgârl› so¤uk bir yerdi. Meydan› dört metre aﬂa¤›
almay› önerdim. Tabii bu zor bir öneriydi, çünkü dört metre aﬂa¤› indirece¤imiz alan 400
metrekareydi. Yüzüme bakt›, yap›lmas› için öyle
karal›yd›m ki yüzümden anlad›. Bu meydan
ﬂimdi yap›ld› ve insanlar› rüzgârdan koruyor
çünkü dört metre aﬂa¤›da.
Bildi¤im kadar›yla bu ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ
tek meydan oydu. Bunun biricik olmas› biraz
da kader. ‹ﬂte yarat›c›l›¤›n anlam› budur: Yeni
ve farkl› ﬂeyler önermek.

Ulusal Müze (Museu
Nacional Honestino
Guimarães ) ve d›ﬂ rampa.
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Gelecek?
Buraya nas›l geldik, bilmiyoruz. Bu harikulade
evren nas›l oluﬂtu, bilmiyoruz. Büyük patlamadan m›? Tek bildi¤imiz galaksinin ucunda, her
ﬂeyden uzakta son derece mütevaz› bir gezegende oldu¤umuz.
E¤er insanl›k tarihini incelersek, ﬂahane meraklara tan›k oluruz. Pek çok insan her ﬂeyi keﬂfetmek istemiﬂ ama hâlâ pek çok ﬂey belirsiz.
Ölüm, tanr› inanc›... Stalin dünyay› yöneten s›radan güce inan›yordu.
Anlamaya çal›ﬂ›yoruz ama insan hayat›nda
öyle çok ﬂey gizemle örtülü ki...
Do¤a muhteﬂem. Bir filin veya bir a¤açkakan›n nas›l yarat›ld›¤›n› tarif etmek imkâns›z, düﬂlemek de... Bir a¤açkakan güzel rengi ve kanat

hareketleriyle çok güzel duyumu olan bir kuﬂtur.
Do¤an›n diliyle bilim adamlar› aras›ndaki
mücadele keﬂfedip aç›klayabilir bütün bu olan
biteni. Sonra Darwin’in teorisi ve insan›n evriminin aç›klamas› var... Ama baﬂlang›çtaki amipler vb... Bütün bunlar› nas›l aç›kl›yoruz?
Bizler sadece kendi meslekleriyle do¤rudan
ilintili problemleri bilen doktorlar ve di¤erleri
gibi profesyonellere karﬂ› mücadele ediyoruz.
Ben çok okumad›m ama okumak zorunlu.
Herkes entelektüel olmak zorunda de¤il ama
her birimiz neden burada oldu¤umuzu keﬂfetmek zorunday›z. Yararl› oldu¤umuzu, bir ﬂeye
yarad›¤›m›z› hissetmek zorunday›z. Bu insan›
tevazua götürüyor. Buna ihtiyac›m›z var çünkü
hâlâ yeterince mütevaz› de¤iliz.
‹nsano¤lu çok önemli bir varl›k oldu¤unu
düﬂünüyor. Bizler hayat› daha kolaylaﬂt›ran, daha çekilebilir hale getiren küçük ﬂeyler yap›yoruz. Güzel bir resim, iyi bir ﬂiir... Ve her ﬂeyi tan›mak zorunday›z. Okumal›y›z... Okumak insan› merak etti¤i ﬂeylere yaklaﬂt›r›r.
*
ﬁimdi burada bir enstitü kuruyoruz. Yer haz›r, yap› da bitmek üzere. Bu bir e¤itim kurumu, burada iki ayl›k kurslar olacak. Kursa giden
herkes felsefe, sanat, edebiyat, hayat hakk›nda
her ﬂeyi ö¤renecek, oradan ufuklar› geniﬂlemiﬂ
olarak ç›kacaklar. Sadece iki ay sonra insanlar
daha bilgilenmiﬂ olarak ayr›lacaklar.
Burada iﬂler ABD’deki gibi sadece kazanma,
önemli olma, para kazanma olarak yürümüyor.
Biz Bush gibi aptallar› olmayan bir toplum istiyoruz. Silah› var ve kafas› kar›ﬂ›k.
*
ﬁu anda çal›ﬂm›yor görünüyorum ama siz
geldi¤inizde ben d›ﬂar›dayd›m, inﬂa edilen projelerimden birini görmeye gitmiﬂtim. Sizden
sonra bir gazeteci ile daha görüﬂece¤im. Bugünlerde çok revaçtay›m.
Gizemli görünmek, bir ﬂeyleri gizliyormuﬂ
gibi davranmak istemem. Söylemek istedi¤im
ﬂeyler çok basit. ‹nsanlara cevap vermeden önce
soracaklar› sorular› isterim, öyle cevap veririm.
Etraf›m çevrili, çünkü nerdeyse yüz y›ld›r hakk›mdaki her ﬂey merak ediliyor.
Neyse, bunlar beni çok da ilgilendirmiyor.
ﬁimdi buraday›m, burada olmay› ben de seçmedim, di¤erleri de, çok özel bir ﬂeyim de yok.
Ama insan entelektüelse daha fazla bilgi edinmeye çal›ﬂ›yor.
Bugün Japonya’da yap›lan futbol maç›n›
canl› yay›nda an›nda izleyebiliyorsunuz, bilim
çok ileri düzeye evrildi. Ama bizi çevreleyen gi-
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zem hâlâ var ve pek çok konudaki aymazl›¤›m›z› yans›t›yor.
Okumak, ö¤renmek, bilgi... hepsi do¤ru
ﬂeyler. Örne¤in bir yazar›n bir kitab›n› okuyup
be¤endi¤imde, onun hayat›n› da ö¤renmek isterim, yapt›klar› yazd›klar›n› do¤ruluyor mu bilmek isterim. Baﬂka yaz›lar›n› bilmek isterim, insan ruhunu nas›l tan›ml›yor ö¤renmek isterim.
Etraf›mdaki insanlarla ilgilenirim. ‹yiler mi bilmek isterim. Ancak merak ederek tarihte neler
oldu¤unu ö¤renebiliriz.
*
Bugünün mimarl›¤› çok farkl›, mimarlara
çok seçenekler sunuyor.
Eski katedrallerin kubbelerini inceledi¤imizde Rönesans’ta 30-40 metreden daha büyük
kubbe yapmad›klar›n› görüyoruz.
Bugün ben Brezilya’da bir müzeye 80 metre
kubbe yapt›m. Strüktürü kubbeye ast›m. Çok
sofistike oldu.
*
Venedik’i çok severim, hayran›y›m. Örne¤in
Doçlar Saray›’ndaki aç›k bahçeleri düﬂündü¤ümde, cepheler çok çok güzel, taﬂ›y›c› strüktür
çok iyi tasarlanm›ﬂ, dengeli, düzgün yüzeylerde
iki-üç boﬂluk aç›lm›ﬂ. Bu binay› tasarlayan mimar, sarayda daha büyük hacimler oluﬂturmak
istemiﬂ ama mümkün olmam›ﬂ, kompleks bir
ahﬂap strüktür kullanmaya zorlanm›ﬂ.
Hacim kullan›m›n›n geliﬂmesiyle birlikte mimar daha sofistike, daha merakl› olmaya do¤ru
gidiyor.
*
Mondadori için ‹talya’da bir bina tasarlad›m. Buraya geldi ve bana dedi ki “Milano’da,
senin Brezilya’da yapt›¤›n gibi güzel kolonlu
bir bina tasarlamak istiyorum.”
Yapt›¤› ﬂeyi gördüm.
Ben farkl› kolon sistemiyle bir bina yapmak
istemiﬂtim, kolonlar› çok fazla da düﬂünmemiﬂtim. Onlara eﬂit mekân b›rakaca¤›ma, daha fazla müzik duygusu vermek istedim. 15 metre, 7
metre, 3 metre arayla... Sonuç çok güzel oldu.
Önemli olan ﬂuydu: Milano’da böyle çeﬂitlilikte
kolonlar› olan baﬂka bir bina yoktu. (resim 2)
*
Dünyaya karﬂ› çok fazla iyimser de¤ilim.
Dünya çok adil de¤il, yoldan ç›km›ﬂ durumda.
ﬁu anda “uzman”a karﬂ› bir kampanya yürütüyorum. Yani her zaman “kazanan” oldu¤una
inanarak büyüyen kiﬂilere karﬂ›, kendi kendini
büyütenlere karﬂ›...
Biz, gençlerin desteklenmesi gerekti¤ine
inan›yoruz. Bu ﬂekilde büyürseniz yararl› biri
haline gelirsiniz. Biz hayat›n zor oldu¤unu

düﬂünüyoruz. Gençler dünyay› daha iyi bir yer
yapmak için mücadele etmeli. Adaletsizli¤e karﬂ› sokaklarda yap›lan mücadele bizim yapt›¤›m›z
iﬂlerden daha önemli.
Örne¤in beﬂ y›ld›r her sal› günü felsefe ve
astronomi hocalar› ofisime gelip ders veriyorlar.
Biz insanlar›n entelektüellere dönüﬂmelerini
istemiyoruz, biz onlar›n hayat› hissetmelerini istiyoruz. Herkes daha iyiye evrilmeli. Hayat
zor...

Biz bu dünyadan geçip gidiyoruz... Her
birimiz kendi hikâyesini yaz›yor, sonra ölüyor
ve hiçbir ﬂey olmuyor. ‹nsanlar önemli olduklar›n› düﬂünüyorlar ama en ufak entelektüel bilgileriyle evreni incelediklerinde ne kadar küçük
ve önemsiz olduklar›n› anl›yorlar.
Ben hep yapabilece¤imin en iyisini yapmaya
çal›ﬂt›m. Bu ev sahibi olmaktan veya daha iyi
yaﬂamaktan daha önemli bence.
‹nsanlar di¤erlerinin “kusurlar›na” bakmas›nlar istedim. Tam tersine tek tek herkesin
iyi özellikleri oldu¤una inan›yorum. Lenin’in
dedi¤i gibi “yüzde on iyi özellik” yeterli.
Bugün dünyaya bak›ﬂ›m bu.
Biz burada çal›ﬂ›yoruz, baﬂkalar›na yard›m
etmekten zevk al›yoruz.
Ben de herhangi biri gibi bir insano¤luyum,
özel bir ﬂeyim yok. Sadece ﬂans›m iyi gitti, çal›ﬂt›m ama öyle üzerinde konuﬂulacak bir özelli¤im yok. Ben de di¤erleri gibi dünyan›n canl›lar›ndan birisiyim...

Mondadori Saray›,
Milano.

Rüksan Tuna, Y. Mimar

Ünlü eﬂitlik formülü:
da¤lar/dalgalar/kad›nlar =
k›vr›mlar›yla kendi evi.
ﬁimdi Niemeyer Vakf›
taraf›ndan kullan›lan
Casa das Canoas,
1953 yap›m y›l›,
Rio'nun sayfiyesi Barra de
Tijuca'da.
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