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he: Vaziyet planının ana kurgusundan ve projenin 
suyla ilişkisinden söz edebilir misiniz?
Adnan Kazmaoğlu: Sinpaş'ın kendi projelerinde su 
kullanımına bir yatkınlık var. Bir bütün olarak değil de 
cepler şeklinde, mümkün olduğunca azaltılmış, 
lagünleşmiş su çerçeveleri çizmek ve onu belirli bir 
yerleşim birimi bazında tekrarlayarak çeşitli formatlarda 
mekanlar oluşturmak temel yaklaşımımızdı. İnsan 
ölçeğini göz önünde bulundurarak küçük komşuluk 
birimleri tasarladık. Bütününü hep birden algıladığımız, 
açıklıktaki binalar topluluğu değil ama insan ölçeğinde 
algılanan, ölçek de veren mahalle birimleri bunlar. 
Villaların iç avluları, onların ortak yaşam birimi gibi. 
Hedefimiz, her ev salkımının giriş hattını yüksek yapıp 
girişi üst kottan vererek altta bir kot kazanıp iki 
salkımın yan yana gelmesiyle arada kalan çukurlarda da 
su elemanı ve peyzajla bütünleşmiş birimler 

oluşturmaktı. Böylece üst düzlemde, yani binaların 
girişlerin olduğu kotta bir sokak olsun, bir de suyun 
bulunduğu alt kotta bir iç avlu. Temelde beş tipten, 
çeşitlemeleriyle birlikte toplam sekiz tipten oluşan bir 
binalar topluluğu burası. 

Projede villalar, lagünler ve su kenarındaki yürüyüş 
yolları bir arada, bir peyzaj anlayışı çerçevesinde 
düşünüldü. Mekanları suyla şekillendirerek sunmak 
doğru yapıldığında yaşama katkı sağlayabilir ama 
küresel ısınmayı göz önünde bulundurarak bu kadar 
suyun bakımının az enerji kullanılarak nasıl 
yapılabileceğini çözmek gerekiyordu. İngiliz peyzaj 
gruplarıyla bir araya gelindi. Onların bitkisel yolla bütün 
suyu filtre eden bir yöntemleri vardı, onu tercih ettik. 

Bu kadar çok sayıda evi çokluklarını hissettirmeyen, daha 
sakin bir kurguda düzenlemeye çalıştık. Bunun için 
yaptığımız şema, plan tipleri çeşitlenmesine imkan verdi. 
Yapılar olabildiğince temiz inşa edildi, konumlandığı  
çevre için oldukça yüksek bir kaliteye sahip.

Lagün İstanbul, yapay lagünler çevresine dizilmiş salkımlardan oluşan konut gruplarıyla 
bir bütünlük yakalayan bir yerleşim planına sahip. Yaşam alanlarını belirleyen bu plan 
kurgusunu ve suyla ilişkisini mimarı Adnan Kazmaoğlu ile konuştuk. 

LAGüN İSTANBuL

adnan kazmaoğlu mimarlık

LAGüNLERİ SARAN EVLER

Hülya Ertaş

fotoğraflar: Engin Gerçek 
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Lagünler çevresine dizilmiş konut bloklarından 
meydana gelen Lagün İstanbul projesinde su, 
peyzaj ve konut kütleleri birlikte tasarlanmış. 
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he: Aslında proje oldukça geniş bir alana yayılıyor ve 
çevrenize baktığınız zaman tek manzaranız yine bu 
proje. Ancak bu sıkıcı ya da tekdüze bir manzara değil. 
Bunu nasıl sağladığınızı anlatabilir misiniz? 
ak: Eskiden beri yaptığımız yerleşmelerde olduğu gibi 
bu kez de maliyetinin yükselmemesi için çok az sayıda 
tip yapılıp onların tekrarlanması yönündeki işveren 
talebiyle karşılaştık. Burada daha villa vari bir yerleşme 
olduğu için birimleri daha kişiselleştirmek ve daha fazla 
çeşitleme yaratmak istedik; bu konuda işverenle birlikte 
bir denge yakaladık. Birbirinin çizgisine paralel olan 
farklı büyüklükte tipleri yan yana gelişleriyle 
çeşitlendirip her cephede, her dizide biraz farklı bir 
imaj oluşturmak, ama yine de bütüncül bir sonuç elde 
etmek istedik. Kurgunun ana teması buydu.

Eski kentlere baktığımızda örneğin Bakü'nün eski şehir 
merkezi 1850 civarında (neredeyse on sene içinde) yerel 
malzemelerle, sarımsı bir küfeki taşı kullanılarak 

yapılmış. Dolayısıyla en kötü yapılmış bina dahi 
çevresindeki iyi binalarla bütünleşerek güzel bir kent 
dokusu oluşturulmuş. Biçimler farklılaşıyor ve uzaktan 
bakıldığında bir kütle hissi yaratmıyor. Biz de o 
çeşitliliği oluşturup bir yandan da malzemeleri de aynı 
tür seçtiğimiz için proje bir bütün olarak okunabiliyor. 
Gruplar kendi içinde hem bütünleşiyor, hem de binalar 
yoluyla kişiselleşiyor. 

Anadolu'daki yerleşmeler, kent dokusu, yapıların insan 
ölçeğinde kalması özelliklerini Lagün İstanbul da 
taşıyor. Projeyi ölçeği doğru yakalamış, yaşam alanları 
kendisinden oluşan bir anlayışla planladık. Yeşil alanın 
ve boş alanların fazla olmasını sağladık.

he: Burada oturacaklar için nasıl bir profil öngörüldü? 
Buna göre nasıl bir mimari dil kurgulandı?
ak: Genel olarak hedef Kemer Country tarzında bir 
yerleşimdi, bizse alçak katlı kendi mimari anlayışımıza 

uygun bir proje önerdik ve bizim fikrimiz daha ağır 
bastı. Sitede genç bir profil var, hedef de buydu zaten 
ve bu anlamda proje hedefini buldu. Bir site 
toplantısında şöyle bir baktım ve aralarında iki-üç yaş 
fark olan genç ve başarılı insanlar gördüm. Dilleri, 
kıyafetleri, tavırları çok benzer insanlardı. Yerleşmenin 
tipi bunu çok etkiliyor. Katlı binalar böyle homojen bir 
kesime hitap etmiyor. Villa tipi sitelerse kaybettiğimiz 
mahalle yaşantımızın en iyi yaşadığı yerler. Siteler 
kapalı, soyutlanmış ama eskiden mahalle de diğer 
mahallelerden soyutlamış bir yerdi. Lagün'de her birim 
kendi içinde ilişki kuracak. İstanbul artık bir metropol. 
Bir metropol her tür yerleşmeyi içerir; kapalı site de 
olacak, açığı da olacak. Her tarafın kapalı site olmasının 
zaten şansı yok, bunların yaygın bir kent dokusu 
olmaları mümkün değil. Yeni gelişen alanlarda belirli 
bir gelir grubunun kendini biraz korumaya alan, diğer 
yandan da yeni yaşam kurgusunun ifadesi olan bir 
model. 

sağda ve en sağda: Alt kotta kalan lagünlere 
ulaşmak için kullanılan merdivenler

altta ve altta sağda: Konutların lagünlere değil, 
komşu bloklara bakan arka cepheleri
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solda: A tipi konut
solda altta: Btipi konut
solda en altta ve en altta: D tipi konut
altta: E tipi konut
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proje adı: lagün İstanbul 
proje yeri: Samandıra, İstanbul 
proje mimarı: Adnan Kazmaoğlu Mimarlık 
Araştırma Merkezi
tasarım ekibi: Adnan Kazmaoğlu, Melda Olcayto, 
Nermin Teker, Mehtap Kocaman, Sinan çelik, 
Ferda Dedeoğlu, Ebru Şemşimoğlu, Turgay Yaz, 
Aras Kazmaoğlu 
yardımcı mimarlar: Bengü Akarca, Begüm Büke 
işveren: Sinpaş GYO 
proje tarihi: 2007 
yapım tarihi: 2009-2010 
arsa alanı: 182.786 m2  
toplam inşaat alanı: 164.600 m2 
statik projesi: Yapı Teknik 
elektrik projesi: Kaver Elektrik 
mekanik projesi: Detay Mühendislik, Kani 
Korkmaz 
peyzaj projesi: cem Botanik 
proje yöneticisi: Hünkar Güzel 
ana yüklenici: Sinpaş Yapı 
yapım türü: Betonarme 
engelli erişimine uygunluğu: Uygun 

vaziyet planı

b tipi bahçe katı planı

b tipi zemin kat planı

a tipi bahçe katı planı

a tipi zemin kat planı

a tipi 1. kat planı
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c tipi 1. kat planı

c tipi bahçe katı planı 

c tipi zemin kat planı

d tipi zemin kat planı

d tipi 1. kat planı

d tipi 2. kat planı

e tipi zemin kat planı

e tipi 1. kat planı

e tipi 2. kat planı

e tipi bahçe katı planıd tipi bahçe katı planı

adnan kazmaoğlu
1948 doğumlu olan A. Kazmaoğlu, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarl›k 
Bölümü'nden 1975'te mezun oldu. 1988'den 
2000 y›l›na kadar, Mutlu Çilingiroğlu'yla 
birlikte kurduğu M‹AR Mimarl›k Ltd. 
Şirketi'nde sürdürdüğü mimarl›k ve kentsel 
tasar›m çal›şmalar›na, 2000 y›l›ndan bu 
yana Adnan Kazmaoğlu Mimarl›k Araşt›rma 
Merkezi'nde devam etmektedir.
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