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Yüksek Mimar ve Restorasyon 
Uzmanı Yakup Hazan ve Mimar 

Tolga Hazan:”Sistemlerin 
her defasında kendilerini 

kent içinde ifade etme 
zorunlulukları vardır. Bu ifade 
etme biçiminin zaman zaman 
mimarlık üzerinden yapıldı!ını 

gözlemekteyiz. Kimliklerine 
ve büyüklüklerine göre 

kümelenme biçimleri merkezleri 
veya alt merkezleri tercih eder. 

Bu sistemlerin tamamı ya"amın 
kendisi ile beslenirler. #"te tam 
bu noktada mimarlık devreye 
girer. Özellikle kente ait olan 

mimari tasarım de!er kazanır. 
Mimarlık bu noktada kendini 
var etme "ansını yakalar ve 

mimarın sorumlulu!u mimarlık 
adına sınırsızdır.”
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 “Kente ait olan 
mimari tasarım 
de!er kazanır”
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Bilgi, birikim, emek ve 
elbette ki yetenek… 
Hazan Mimarlık’ı ba-
!arılı kılan tüm bu nite-
likler olmalı. Mimarlı"ı 

ya!am biçimi olarak seçen Hazan 
Mimarlık, 10’u birincilik ödülü ol-
mak üzere bugüne kadar 60’a yakın 
ödüle ve mansiyon ödülüne layık 
görüldü. Ba!arıları, mimari anlayı!ı 
ve kent ile mimarlık hakkında Y. Mi-
mar ve Restorasyon Uzmanı Yakup 
Hazan ve Mimar Tolga Hazan ile 
keyifli bir röportaj gerçekle!tirdik. 

Hazan Mimarlık, 10’u birincilik 
ödülü olmak üzere bugüne kadar 
60’a yakın ödüle ve mansiyon ödü-
lüne layık görülmü! bir mimarlık 
ofisi. Bu ödüllerin arkasında yatan 
ba!arının sırrını ö"renebilir miyiz?
Yarı!malarda özgürlük alanı sınır-
sızdır ya da yarı!malar sınırlarınızı 
zorlar. Tasarımın gerçekle!mesine 
ait ipuçları veren zihinsel yüzeyler, 
bu özgürlük alanı içinde, o kadar 
kaygan durur ki bunları yan yana 
getirmek üst üste koymak bilgi ister, 
birikim ister, emek ister, yetenek is-
ter. Eylemlerin yapıya nasıl dönü!e-
ce"i özgürce dü!ünülüp, sınırsızca 
hayal edilir. Mekan, zaman ve ya-
!am iç içe geçer. Yarı!ma boyunca 
bir arada dururlar. Yarı!ma her !e-
yiniz olur. Dü!üncelerimizin haya-
ta geçmesinde yarı!maların önemli 
rolü vardır. Mimarlı"ı ya!am biçimi 
olarak seçti"iniz zaman üretken 
oluyorsunuz. Mesle"imizle birlikte 
ya!amaktan, mesle"imizi gündelik 
hayatımıza ta!ımaktan mutluyuz. 

Projelerinizde en çok neye dikkat 
edersiniz, mimari anlayı!ınızı nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Projelerimizi geli!tirirken her ko-
nuyu kendi ba"lamı ve konusu ile 
ele aldı"ımız için fiziksel, !emasal 
ya da biçimsel herhangi bir kalıba 
ba"lı kalmadan; fakat her projenin 

arkasındaki zihinsel emek sürecini 
titizlikle ele almaktayız. Tasarım 
gerçekle!tirilirken öncelikle ara!-
tırma ve dü!ünme sürecine ihti-
yacımız vardır. Elimizdeki verileri 
arttırarak ortaya koymak bu verileri 
analiz etmek ve bu veri da"arcı"ı 
ekseninde gerçekle!ecek bir dü-
!ünme sürecine ihtiyacımız vardır. 
Her projenin argümanları bu do"-
rultuda geli!tirilmektedir. Sonuç 
ürün ve argüman birlikteli"i önem 
verdi"imiz olmazsa olmazlarımız-
dandır. 

Havalimanı projeleri çalı!malarınız 
arasında önemli bir yer tutuyor. Bu 
projelerde çıkı! noktanız ne oluyor? 
Mimari yarı!malar çok çe!itli konula-
rı ve geni! skalada problemleri kap-
samaktadır. Bu süreç kendimizi bilgi-
lendirmemizi zorunlu kılmı! ve bizi 
birçok farklı yapı tipinde donanımlı 
hale getiren bir süreç olarak !ekillen-
mi!tir. Havalimanları serüvenimizin 
ba!langıcı da yine mimari yarı!ma-
lara dayanıyor. Havalimanı tasarım 
özelli"i olan bir konu, terminalin 
barındırdı"ı sistemleri bilmelisiniz. 

Kars Havalimanı

TASARIM USTALARI l HAZAN M!MARLIK - YAKUP HAZAN & TOLGA HAZAN  

44  S.T. !n"aat-Malzeme !UBAT 2017



Öncelikle bir makine tasarladı"ınızın 
bilincinde olmalısınız. Teknik konu-
lara hakim olmak gereklidir. Mimar 
olarak yolcuların konforlu mekanlar-
dan uça"a gitmelerini önemsiyoruz, 
yolcuların en kısa mesafeden uça"a 
binmeleri tasarım kriterlerimizin ba-
!ında gelmektedir. Yolculuk sırasında 
valizle birlikte olmak kotsuz dö!e-
melerin tasarlanması gereklili"ini 
beraberinde getiriyor. Gelen ve giden 
yolcunun ayrılmasında dü!ünülmesi 
gereken konulardan bir tanesi tekno-
lojinin hissedildi"i çatı dö!emesinin 
yolcuları yönlendirdi"i ana mekanla-
rın kendi kimliklerini kazandı"ı bina-
lar tasarlıyoruz.

Restorasyon projelerinde hassasiyet 
ölçüleriniz neler? Hangi kriterlere 
dikkat ediyorsunuz?
Restorasyon bilimseldir. Mimarlık 
gibi de"ildir. Mimarlık ki!iye ba"lı-
dır; tasarım iyi ya da kötüdür. Ancak 
restorasyonun öyle bir yanı yoktur. 
Restorasyonda yaptı"ınız !eyin mut-
laka do"ru olması gerekir. Do"ru ola-
bilmesi için de bilimsel yanına çok 
dikkat edilmesi gerekir. Korurken, 
yapının o güne kadar sakladı"ı ya-

!anmı!lı"ını yok sayılmamalıdır. Ya-
!adı"ı süreç içinde biriktirdi"i enerji 
elinden alınmamalıdır. Yapının kul-
lanılması, mutlaka hayata dâhil edil-
mesi gerekir. Eski eserin hayatına, 
ya!anmı!lı"ına saygı duyulması çok 
önemlidir. #ehirlerin eskiyen yüzle-
rini ve kullanımda zorlanan bölge-
lerini, ya!anmı!lıklarını ellerinden 
almadan, geçmi!teki izlerini yok et-
meden, en önemlisi de de"erli olan 
mevcut ya!amı ve kültürü koruyarak 
hayata geçirmek de"erlidir. Bu proje-
ler kentlerde canlılar gibi ya!amlarını 

sürdürmektedir. Kentlerin problemli 
yerlerini kesip atmak yerine tedavi 
etmenin do"ru oldu"unu dü!ünmek-
teyiz. 

Van Akdamar Kilisesi’nde yer al-
dınız. Bu projedeki çalı!manızdan 
bahseder misiniz? 
Kültür ve Turizm Bakanlı"ı Döner 
Sermaye $!letmesi‘ne (DÖS$M) 2000-
2005 yılları arasında Akdamar Kilise-
sinin rölöve, restitüsyon ve restoras-
yon projelerini hazırladık. Akdamar 
Kilisesi, bu dönemin yapıları içinde 

Erzincan Havalimanı
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çok özeldi. Belgeleme a!amasını, 
4 ay boyunca Akdamar Kilisesi’ne 
gidip gelerek ve orada ya!ayarak 
tamamladık. Akdamar Kilisesi’nin 
di"er eserlerden çok farklı bir ma-
nevi önemi oldu"unu projelendirme 
i!ine ba!lamadan önce biliyorduk. 
Bu yapının ya!adı"ı süreç içerisinde 
sadece kilise olarak görev yapmamı!, 
aynı zamanda idari ve siyasi merkez 
olarak da görev yapmı!tır. Bu ne-
denle Ermeniler için çok önemli bir 
yapıdır. Ayrıca yapının mimarisi, dı! 
cephesini tamamen kaplayan ve belli 
konuları anlatan rölyefler ile kilisenin 
içini tamamen kaplayan ve $ncil’de 
yer alan konuları anlatan resimlerle 

yapı kendini çok özel bir noktaya 
ta!ımaktadır. Siyasi boyutunun yanı 
sıra mimari de"erleriyle de ön plana 
çıkmaktadır. Bizim verdi"imiz temel 
karar, Akdamar Kilisesi’nin bir ‘mü-
ze-yapı’ olması ve kendini sergile-
mesidir. Proje kapsamında kendimizi 
geri planda tutmak, mümkün oldu-
"unca !effaf durmak, yaptıklarımızın 
kalıcı olmaması, geri dönü!ümlü ol-
ması, müdahaleleri yaparken zarar 
vermeyecek malzemeler kullanmak, 
ıslak imalatın yol açtı"ı kimyasal et-
kile!imin zararlarından uzak durmak 
adına kuru imalat yapmak temel 
kriterlerimizdi. Akdamar Kilisesi’nin 
her santimetre karesi de çok kıymetli,  

camdan merdivenler koyalım, alttaki 
izleri koruyalım, onları ziyaretçilere 
gösterelim istedik. Projeleri tüm ay-
rıntıları ile hazırladık. Uygulamada 
da genellikle proje tanımlarının ve 
kararlarının içinde kalındı fakat bazı 
detaylar gerçekle!medi. 

Türkiye’deki koruma ve restorasyon 
i!lerini nasıl de"erlendiriyorsunuz?
Türkiye’de korunacak o kadar çok 
yapı var ki. Biz karnını doyurmaya 
çalı!an insanlarla dolu bir ülkeyiz. 
Sosyal problemlerimiz var. Önce-
li"imiz, bu sınırlar içinde ya!ayan 
insanların sosyal olarak daha iyi bir 
seviyeye ula!ması. Yoksa tarihe sahip 
çıkmadı"ımızı kimse söyleyemez, 
çünkü yapılanlar ortada. Bizim yap-
tı"ımız tasarımlara uygulamalara ba-
kın, tarihe ne kadar saygı duyuyoruz. 
Bu yapıların hepsi kültürümüzün bir 
parçasıdır. O yüzden çok önemsiyo-
ruz. 

Kent ve mimarlık üzerine görü!leri-
nizi alabilir miyiz?
Kenti olu!turan sistemler kent mer-
kezlerinde ve alt merkezlerde küme-
lenmektedir. Sistemlerin her defasın-
da kendilerini kent içinde ifade etme 

Van Akdamar Kilisesi

Nev!ehir Ürgüp Müzesi
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zorunlulukları vardır. Bu ifade etme 
biçiminin zaman zaman mimarlık 
üzerinden yapıldı"ını gözlemekte-
yiz. Kimliklerine ve büyüklüklerine 
göre kümelenme biçimleri merkezle-
ri veya alt merkezleri tercih eder. Bu 
sistemlerin tamamı ya!amın kendisi 
ile beslenirler. $!te tam bu noktada 
mimarlık devreye girer. Özellikle 
kente ait olan mimari tasarım de"er 
kazanır. Mimarlık bu noktada kendini 
var etme !ansını yakalar ve mimarın 
sorumlulu"u mimarlık adına sınırsız-
dır. Sistemlerin baskıları ve mimarlık 
arasındaki gelip gitmeler, tasarım 
sürecinde bir artı de"er olarak ele 
geçirilebilirse kente ait mimarlıktan 
bahsetmemiz mümkün olabilir. Ken-
tin içindeki sistemler ve mimarlık 
hayatın kendisinden beslenir. Kendi 
zamanına ait ya!am biçimleri kentle-
ri ve mimarlı"ı fazlasıyla etkilemi!tir 
ve etkilemeye devam edecektir. Bu 
çerçeveden bakıldı"ı zaman ken-
tin içinde fiziksel, eylemsel, yapısal 
ve mesleki olarak her !eyin üst üste 
veya yan yana durdukları bilinmek-
tedir. Etkileme ve etkilenme alanları 
bu iç içelik durumunda birbirlerini 
yakınlık ve arzu etme oranlarında 
etkileyecek ya da dönü!türecektir. 
Kent ve kültürler canlıdır, de"i!irler 
ve dönü!ürler. Bu de"i!im ve dönü-
!üm sürecinin etkisi yatay ve dü!ey 
olarak kent içinde derinlemesine de-
vam eder. Bu etki kalıcıdır. Kent bel-
le"indeki anısal, fiziksel, mekansal 
izler kentin ar!ivi olarak saklanırsa 
sa"lıklı bir de"i!im ve dönü!üm sü-
reci ya!anır. Bütün bu de"i!im dönü-
!üm süreçleri içindeki ifade biçimleri 
ve kentin içindeki hayatın kendisin-
de mimarlık vardır. Mimarlık bütün 
bu olup bitenlerin içinde kendisine 
yer aramaz. Mimarlık bu sürecin, 
istese de istemese de, içine çekilir. 
Kent merkezlerindeki bu hareketlilik 
çe!itli sebeplerden ya!antıyı kentin 
çeperlerine ta!ır. Kentli gündelik ha-
yatlarını çeperlerde ya!amayı tercih 

eder. Bu de"i!im süreci içinde her iki 
bölgede de mimarlık vardır. Mimarlı-
"ın bu hareketlilik içinde önemli rolü 
vardır ve bu rolü iyi oynamalıdır. 

Büyük!ehirlerde insanların nefes 
alabilecekleri kamusal alanların ye-
tersizli"i tartı!ılan bir konu. Sizce 
kamusal alan ihtiyacına nasıl cevap 
verilmeli? Kentsel dönü!üm sürecin-
de bu konuda neye dikkat edilmeli? 
Kentsel dönü!üm projelerinin kamu-
sal ve sosyal boyutları ile ele alındı"ı 
taktirde dönü!ümün anlam kazana-
bilece"i görü!ündeyiz. Bu anlamda 
bir dönü!üm projesi çok disiplinli ve 
çok boyutlu bir çalı!ma süreci ge-
rektirmektedir. Aksi taktirde sonuçlar 
kamusal ve sosyal niteli"i zayıf, tek 
boyutlu çalı!malar olarak kar!ımı-
za çıkmaktadır, bu da kent ve kentli 
gelece"i için tahrip edici bir durum 
ortaya çıkartmaktadır. $nsanların 

kentin içinde toplanıp birlikte fikir 
üretebilece"i veya bir araya gelece"i 
mekanlara ihtiyaç duyulmakta. Mi-
marlar ve kent plancıları, kentin için-
deki örgüyü buna göre yapmalılar. 
$nsanlara nefes alabilecekleri, e"le-
nebilecekleri ve eylemlerini gerçek-
le!tirebilecekleri mekanların olması 
gerekmekte. 

Projelerinizde malzeme seçiminde 
kriteriniz nedir?
Malzeme ve sistemler, mimari tasa-
rımda dü!ünceyi ifade etti"i sürece 
de"erlidir. Tasarım ortamına sunulan 
yapı malzemesi çe!itlili"i, hatta farklı 
malzemeler tasarımcıların zihinsel 
alanlarında her zaman kar!ılı"ını 
bulacaktır. Tasarladı"ımız yapılarda 
malzemenin kullanılması önemlidir. 
Do"ada var olanı tasarımlarımıza ta-
!ıyoruz. Cam, çelik, ah!ap ve do"al 
ta! gibi malzemeleri kullanıyoruz.

"zmir Adnan Menderes Havalimanı
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