
AlmAs shAmsee

İ ç mekan tasarımcısı Almas 
Shamsee, Londra’nın en seç-
kin bölgelerinden bir olan Shad 
Thames’deki evini, Home Repub-
lic için açtı. Bu bölgede aile-

siyle birlikte yaklaşık 12 yıldır yaşayan 
Shamsee, Tower Bridge / Kule Köprüsü 
ve Thames Nehri’ne yüksekten bakan 
bu tripleks daireyi kısa süre önce satın 
almış. Tasarımcı, özellikle şehrin ruhu-
nu hissettiren evin manzarası karşısında 
çok etkilendiğini belirtiyor.

Tripleks dairenin görünümünü tama-
men yenileyen tasarımcı, halihazırda 
bulunan iki merdiveni ve tüm altyapıyı 
değiştirmiş. Daire, bulunduğu bina-
nın kavisli bir kısmında yer aldığından 
mekanlarda oval bir yapı söz konusu. 
Bu ovallik mekanlara oldukça farklı bir 
hava kazandırmış. 

İçeriye girdiğinizde ilk olarak mutfak ve 
yemek alanı dikkatinizi çekiyor. Mutfak 
büyük bir Calacatta Oro mermeri etra-
fında şekillendirilmiş. Açık renkli mer-
mer tezgah yüzeylerinde ve mutfaktaki 
adacıkta kullanılmış. Adacığın üzerine 
sarkıtılan Faber’den kuş yuvasını andı-
ran lamba, mutfağın sadeliği ile dengeli 
bir detay oluşturmuş. Lamba, bir avize 
gibi kullanılabildiği gibi yemek yaparken 
aşağıya indirilerek daha işlevsel bir kim-
liğe bürünebiliyor. Özel olarak bu proje 
için üretilen lake dolaplar mermerle 
uyum içinde. Ailenin birlikte yemek 
yapıp güzel vakit geçirmelerine yönelik 
olarak tasarlanan mutfak, pratik oldu-

Londra’ya hakim bir noktada bulunan bu tripleks daire, 
İngiliz iç mekan tasarımcısı Almas Shamsee’nin yeni evi. 
Mekanın genelinde hakim olan denge ve dinginlik, şehrin 
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Thames’deki evini, Home Republic için açtı.
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shad Thames’de ailesiyle birlikte 
yaklaşık 12 yıldır yaşayan Almas 
shamsee, Kule Köprüsü ve Thames 
Nehri’ne yüksekten bakan bu tripleks 
daireyi kısa süre önce satın almış. 
Tasarımcı, özellikle şehrin ruhunu 
hissettiren evin manzarası karşısında 
çok etkilendiğini belirtiyor.
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ğu kadar samimi bir hava da taşıyor. 
Odanın oval pencerelerine uyumlu bir 
şekilde yuvarlak cam Michael North-
croft masa tercih edilmiş.

Mutfak ve yemek odasıyla aynı katta 
misafir yatak odası ile Shamsee’nin 
6 yaşındaki oğlunun odası bulunuyor. 
Misafir yatak odasında sakin, dingin 
tonlar tercih edilirken yastıklarla renk 
patlaması yaratılmış. Shamsee’nin özel 
olarak bu oda için tasarladığı dolapların 
aynısı ana yatak odası için de hazırlan-
mış. Özellikle dolapların içleri tamamen 
kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tasarlanmış. Oğlunun odasındaki Har-
lequin imzasını taşıyan duvar kağıtları, 
odaya hem çocuksu hem de tarz sahibi 
bir hava katmış.

AlmAs shAmsee

Giriş kattaki misafir yatak odasında 
sakin, dingin tonlar tercih edilirken 
yastıklarla renk patlaması yaratılmış. 
Shamsee’nin özel olarak bu oda için 
tasarladığı dolapların aynısı ana yatak 
odası için de hazırlanmış.

Ana yatak odası bir üst 
katta yer alıyor. Yerden 
tavana uzanan büyük 
pencereleriyle nehrin 
hemen yanında hissediyor 
insan kendisini. Odanın 
temelindeki tonlara 
bakıldığında, duvarlarda ve 
perdelerde daha ağırbaşlı ve 
koyu tonların tercih edildiği 
görülüyor. Turuncu tonlar 
ile ise mekana kararında bir 
canlılık kazandırılmış.
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En üst kat, açık plan bir yaşam alanı olarak 
tasarlanmış. İki belirgin bölüm öne çıkıyor; 
biri dinlenme alanı diğeri ise eğlenme ala-

nı. Rahatlama alanında jel yakıt kullanılan 
çevreci bir şömine, iç içe geçmiş dairesel tasa-
rımıyla dikkat çekiyor. Şöminenin iki yanına 
yerleştirilmiş koltuklar ve sehpa ile karşılıklı 
sohbet ederken kahvenizi yudumlayacağınız, 
ya da sakin bir şekilde satranç oynayacağınız 

sıcak bir ortam yaratılmış.

AlmAs shAmsee

Koyu renkli zeminler ve sıcak 
tonlardaki aydınlatma tercihleri ile 

mekanın rahatlatıcı etkisi artırılmış.

Mutfak büyük bir Calacatta Oro 
mermeri etrafında şekillendirilmiş. 
Açık renkli mermer tezgah yüzeyle-
rinde ve mutfaktaki adacıkta kul-
lanılmış. Adacığın üzerine sarkıtı-
lan Faber’den kuş yuvasını andıran 
lamba, mutfağın sadeliği ile 
dengeli bir detay oluşturmuş.
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Shamsee’nin 6 yaşındaki oğlunun odasındaki 
Harlequin imzasını taşıyan duvar kağıtları, odaya 
hem çocuksu hem de tarz sahibi bir hava katmış.

Ana yatak odası bir üst katta yer alıyor. 
Yerden tavana uzanan büyük pencere-
leriyle nehrin hemen yanında hissediyor 
insan kendisini. Odanın temelindeki 
tonlara bakıldığında, duvarlarda ve per-
delerde daha ağırbaşlı ve koyu tonların 
tercih edildiği görülüyor. Turuncu tonlar 
ile ise mekana kararında bir canlılık 
kazandırılmış.
En üst kat, açık plan bir yaşam alanı 
olarak tasarlanmış. İki belirgin bölüm 

öne çıkıyor; biri dinlenme alanı diğeri 
ise eğlenme alanı. Rahatlama alanında 
jel yakıt kullanılan çevreci bir şömine, iç 
içe geçmiş dairesel tasarımıyla dikkat 
çekiyor. Şöminenin iki yanına yerleşti-
rilmiş koltuklar ve sehpa ile karşılıklı 
sohbet ederken kahvenizi yudumlaya-
cağınız, ya da sakin bir şekilde satranç 
oynayacağınız sıcak bir ortam yara-
tılmış. Koyu renkli ahşap zeminler ve 
sıcak tonlardaki aydınlatma tercihleri 

ile mekanın rahatlatıcı etkisi artırıl-
mış. Görüntü ve müzik sistemlerinin 
yer aldığı eğlenme alanında dengeli bir 
şıklık öne çıkıyor. Sakin tonlar burada 
da varlığını sürdürüyor. Tavandaki geri 
dönüşümlü camdan üretilen el üflemesi 
avize, Almas Shamsee’nin doğum yeri 
olan Kenya’dan bir firma olan Kitengela 
Glass imzasını taşıyor. Avizenin mavi 
ışıltısı, mekanın ana tonlarıyla da uyum 
içinde.

AlmAs shAmsee

Tripleks dairenin 
görünümünü tamamen 
yenileyen tasarımcı, 
halihazırda bulunan iki 
merdiveni ve tüm altyapıyı 
değiştirmiş. Daire, 
bulunduğu binanın kavisli 
bir kısmında yer aldığından 
mekanlarda oval bir yapı 
söz konusu. Bu ovallik 
mekanlara oldukça farklı bir 
hava kazandırmış. 

hOme rePUBlıC z 4746 z hOme rePUBlıC


