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ŞIK, SICAK VE   DOĞA DOSTU

NEW YORK MANHATTAN’DA, SICAK VE BOHEM 
ATMOSFERININ ÇOK DAHA ÖTESINE GEÇEN ÖZELLIKLERIYLE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞE ÖNCELIK VEREN, DOĞA DOSTU BIR 
ÇATI DUBLEKSINI MERCEK ALTINA ALIYORUZ. ÖDÜLLÜ 
PROJENIN IÇ MIMARISI, JAMES HUNIFORD IMZASINI TAŞIYOR.

Y A Z I  G Ö Z D E  U L U S O Y   F O T O Ğ R A F  N I C K  J O H N S O N

James Huniford ve iç mimari ekibinin 
yanı sıra projede Feng Shui Uzmanı Dee 
Kelly ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş 
olan Uluslararası Bina-Biyoloji ve Ekoloji 

Enstitüsü’nden Matthew Waletzke ile 
işbirliği yapılmış.
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ç mimar James Huniford’un “Iyi bir 
tasarım, içinde yaşayan insanların 
kişiliğiyle ilişki kurmakla alakalıdır.” 
fikrini tüm projeleri için geçerli kılan, 
Manhatttan, Bond Caddesi üzerinde 
projelendirdiği, 285 m2’lik çatı dub-

leksini keşfediyoruz. Feng Shui Uzmanı Dee Kelly ve Ulus-
lararası Bina-Biyoloji ve Ekoloji Enstitüsü uzmanı Matthew 
Waletzke’nin desteği ile çevreye verilen zararı en aza indir-
meyi öncelik alan bir yol haritasıyla ilerlenerek, böylesine 
şık ve etkileyici bir şehir evinde bile doğa dostu kalmanın 
mümkün olduğunu kanıtlayan, oldukça etkileyici bir örnek 
ortaya çıkartılmış... 

Metalin keskin yüzeyine kontrast ahşabın doğal doku-
sunun kullanıldığı, mavi, gri ve kahve tonlarının renk paleti-
ni oluşturduğu yaşam alanında, dokulu kumaşların yarattığı 
sıcaklık, huzur dolu bir kaçamak için sadece ‘eve’ dönmeyi 
yeterli kılıyor. Tabii ki bohem atmosferi ve şık detaylarıyla 
akıllara ilk gelenin sürdürülebilir malzemelerle kurgulan-
mış, çevre dostu bir yaşam alanına adım atıldığı yönünde 
olmadığı kesin! Fakat çekici görüntüsünün ardında, takdi-

İ
ri hak eden bir anlayış yatıyor. Etkileyici çatı dubleksi, özellikle 
New York gibi karbon ayak izinin en yüksek seviyelerde olduğu 
bir şehirde, bireysel olarak verdiği zararı azaltmak için elinden 
gelen her şeyi yapmaya gönüllü, dört çocuklu, hassasiyeti faz-
lasıyla yüksek bir aileye ev sahipliği yapıyor. Dört mevsim hu-
zurlu ve sıcacık bir atmosferle tüm aileyi sarıp sarmalayan ev 
dört odası, üç banyosu ve yaklaşık 110 m2’lik şehir manzaralı te-
rasıyla oldukça ferah kullanım alanlarına sahip. Ev sahiplerinin 
New York’ta ne derece mümkünse o kadar organik, doğa dostu 
ve huzurlu bir yerde yaşama isteğine karşılık ünlü iç mimar Ja-
mes Huniford; “Geri dönüştürülmüş yapı malzemeleri ve doğal 
kaynakların titizlikle kullanımına imkan sağlayan akıllı hava ve su 
filtreleme sistemleri, lüks ve çevre dostu bir yaşam sürdürülme-
si amacıyla eklendi. Evdeki tüm ahşap ve metal tasarımlar, geri 
dönüştürülmüş malzemeler seçilerek tasarlandı. Ahırdan çıkma 
ahşaplara, keçi sütü bazlı boya uygulandı. Odalar düzenlenirken, 
elektromanyetik frekans bloke yalıtım tesis edildi. Bu projenin 
tüm özellikleri sürdürülebilirlik ve natürellik duygusuyla formüle 
edildi. Sonucunda, çarpıcı ve maskulen stilin bütünleştiği bohem 
tavır, Kuzey Kaliforniya tasarım estetiğiyle buluşarak, duyarlı bir 
yaşam alanı yarattık,” diyor. 

Otantik aksesuarlarla birarada 
sergilenen sanat eserleri 

arasında yer alan Julio 
Bittencourt imzalı fotoğraflar 

merdiven tarafındaki duvarı 
hareketlendirmiş.
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Şık detayların, bohem stille şaşırtıcı 
uyumunu gözlemlemenin mümkün olduğu 
dublekste, sıcak bir yuva hissi ve dinlendirici 
bir atmosfer hakim. Doğal materyallerin 
kullanımıyla desteklenen bu etki, kahverengi, 
mavi ve gri gibi birlikte kullanmanın zor 
olduğu renkleri buluşturuyor.  
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Açık planlı mutfak, oturma bölümüyle birleşiyor ve 
tüm ailenin sosyalleşme alanını tek bir yerde kullanabil-
mesine imkan veriyor. Aydınlatmalar ve yan sehpalar, Ja-
mes Huniford tasarımı, orta sehpa BDDW’den seçilmiş 
ve özel tasarlanan kanepe için Lee Jofa kumaş f irmasıy-
la çalışılmış. Şık ve otantik aksesuarların yanı sıra sanat 
eserlerinin karakter kazandırdığı evde, salon duvarında 
Julio Bittencourt imzalı fotoğraflara yer verilmiş. Doğru-
sal bir forma sahip olan mermer şöminenin yanında Scott 
Campbell and John Breed’in eserleri yer alıyor. Vermont’a 
özgü bir ağaçtan üretilen mutfak dolabı, 19. yüzyıldaki bir 
Tribeca Fabrikası’ndan alınan metal dolap kapılarıyla bir-
leştirilmiş. Özel tasarlanan metal merdivenlerin basamak-
ları için yine geri dönüşümden gelen ahşaplar kullanılmış. 
Evin tamamı kadar koyu renkler hakim olmasa da, otantik 
detayların öne çıktığı yatak odasında, pirinç ve deriden 
vintage sehpa, Pollack Fabrics’ten seçilen duvar kağıdı ile 
uyum sağlıyor. Yatak ve kanepe Huniford’un kendi tasarım 
koleksiyonuna ait. 

Ekolojik bilinçle tasarım çizgisi belirlenen ve kendine 
özgü stiliyle davetkar ve sıcak bir his uyandıran çatı dub-
leksinin 3 banyosu da farklı stillerle şekillenirken, tabii ki 
standartların dışına çıkılan bir banyoyla karşılaşmak şa-
şırtmıyor... Ana banyo, özel bir spa alanı olarak planlan-
mış. Neredeyse tamamı natürel materyallerle şekillenen 
banyoda, sedir ağacından elle oyulan Italyan küvet ilk anda 
dikkatleri üzerine çekerken, lavabo için damarlı doğal taş 
ve duş zemininde traverten kullanılmış. 

Ailenin spiritüel yönünü en iyi yansıtan ve doğayla ile-
tişimlerini şehir manzarasıyla birleşse de bir adım öteye 
taşıyan terasları da bir o kadar etkileyici... Yaklaşık 110 m2 

genişliğinde farklı kullanım alanlarına ayrılan teras, ailenin 
mangal başında toplanıp, keyif yaptığı bir açık alandan çok 
daha fazlası. Ev sahiplerinin dört çocuğuyla birlikte kulla-
nabileceği meditasyon odası, şehrin yarattığı endüstriyel 
fona kontrast yeşilliklerin ve özel yetiştirdikleri bitkilerin 
sarıp sarmaladığı, doğal taş koleksiyonunu sergiledikleri 
ve ilk bakışta doğayla ilişkide kalma ve yaşama mümkün 

Yatak odasında, pirinç ve 
deri vintage sehpa, Pollack 

Fabrics’ten seçilen duvar 
kağıdı ve James Huniford’un 
kendi tasarım koleksiyonuna 

ait yatak ve kanepeyle 
şık ve sıcak bir atmosfer 

kurgulanmış. 

James Huniford; “Evde, natürel dokulu malzemelerle, keskin yüzeyler arasında bir çekişme var. Bu birliktelik hem estetik açıdan 
çok çarpıcı hem de şehir yaşamının karmaşasını hissettiriyor.”
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Üç banyosu olan çatı dubleksinin 
ana banyosu özel bir spa alanı 
olarak planlanmış ve sedir 
ağacından elle oyulan İtalyan 
küvetin yanı sıra tamamı natürel 
materyallerle şekillenmiş. 

James Huniford: “Evdeki tüm 
ahşap ve metal tasarımlar, geri 

dönüştürülmüş malzemeler 
seçilerek tasarlandı. Ahırdan 

çıkma ahşaplara, keçi sütü 
bazlı boya uygulandı. Odalar 

düzenlenirken, elektromanyetik 
frekans bloke yalıtım tesis edildi. 

Bu projenin tüm özellikleri 
sürdürülebilirlik ve natürellik 

duygusuyla formüle edildi.”
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olduğunca çevre dostu yaklaşma fikriyle en çok örtüşen 
alan olarak değerlendirilebilir. James Huniford; “Amacım, 
doğadan, ağaçlardan, güneşten enerjisini ve ilhamını alan, 
sakin, huzurlu bir ev ortamı yaratmaktı,” diyerek sonlandı-
rıyor projeye dair sözlerini... Tamamlandığında ev sahiple-
rinin; “Bu evden başka bir yerde yaşamak asla istemezdik,” 
diyecekleri kadar içine sinen çatı daireleri, yalnızca kendi 
konforlarını değil, yaşadıkları çevreyi de aynı hassaslıkta 
düşündükleri bir yaşama ev sahipliği yapıyor. Tabii şehir 
şartlarının izin verdiği derecede...

110 m2 büyüklüğünde, bölümlere 
ayrılarak değerlendirilen terasta 
tüm ailenin birlikte kullanabileceği 
bir meditasyon odası hazırlanmış. 
Ailenin özel yetiştirdikleri 
bitkilerin yanı sıra doğal taş 
koleksiyonlarının bir kısmı da 
terasta ve bu odada sergileniyor.

Manhattan’daki çatı dubleksi, 
sahiplerinin en ufak detayına kadar her 
yerde sürdürülebilir materyali kullanma 
ve birey olarak doğaya verilen zararı 
en aza indirme fikriyle tasarlanmasını 
istedikleri çevre dostu bir ev olarak, 2016 
yılında özel bir ödüle layık görülmüş.  


