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SADELİK VE
HUZUR DOLU
BODRUM
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Aşk Bodrum’da yaşanır
çünkü Bodrum aşktır…
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Turkuaz mavisi deniz ayaklarınızı yalarken,
sonsuz bir sahil gözlerinizin önünde
uzanırken ve kızıl bir güneş teninizi yakıp
kavururken sevgilinin elinin omzunuza
dokunuşudur Bodrum.
Denizin
hakimi
gibi
kurulduğunuz
balık sofrasında kahkahalarınız göğü
çınlatırken ve dostlarınız gülümseyen
yüzleri ile yanınızdayken mutluluktan akan
gözyaşınızdır Bodrum.
Çılgın bir gecenin ardından maviliklere doya
doya yaptığınız kahvaltının ardından mis
gibi iyot kokusunu içinize çekerek içtiğiniz
damla sakızlı sade kahvenin yanındaki Türk

lokumudur Bodrum.
Beyazın maviye, mavinin rengarenk
begonvillere karıştığı, çıplak ayaklı
yürüyüşlerden keyif alındığı, hamakta
sallanan ve en dokunaklı şiirleri mırıldanan
edebi aşkların başladığı yerdir Bodrum.
Aşksa aşk, lezzetse lezzet, çılgınlıksa
çılgınlık, dostluksa dostluk, denizse deniz,
doğaysa doğa ve hepsinden doya doya
yaşamaktır Bodrum.
Hangimiz sevmeyiz ki Bodrum’u? Sakin
masmavi denizi, eşsiz manzarası ve tabii
ki hayranlıkla tek tek iç geçirdiğimiz evleri...

Asıl şaşırtıcı olansa kökeni
Brezilya’ya dayanan ve Bodrum
evlerinin camlarından rengarenk
ayaklarını
uzatarak
sarkan
Begonviller... Taa Brezilya’dan
kalkıp nasıl gelmişler, Bodrum’u
nasıl bulmuşlar, muhteşem
renkleri ile pencerelerde, kapı
önlerinde bir şenlik havası
yarattıklarının farkında olarak
ve göğüslerini gere gere nasıl
yerleşmişler
bilinmez
ama
şairlere, yazarlara ilham veren
ayrıntılardan
biri
oldukları
kesindir.

Bembeyaz evlerin, mavi kapıların görsel
şenliğine kaptırıp kendimizi beyaz zemin
üzerinde birer nazar boncuğu gibi duran
mavi percerelerden bakmak isteriz dünyaya
öyle ki, o dünyanın da bizi masmavi bir
denizle kucaklaması an meselesidir.
Beyaz badanaları ile güneşin yakıcılığından
korunurken mavi boyalar ile sıcak havaların
soğukkanlı sürüngeni akrebi evlerinden
uzak tutmaya çalışan Bodrumlular, M.Ö.
3000’li yıllarda bile doğa dostu olduklarını
ortaya koymuşlar.

Bodrumun tadını doya doya çıkarabileceğiniz muhteşem manzarası ve
modernist konforu ile sizi büyüleyecek bir yapıya Bodrum Gündoğan
Koyunda bulunan Zen Evleri’ne konuk oluyoruz bu kez.
Konuk olduğumuz ev denize doğru süzülen sonsuz havuzu, nefes
kesen bodrum manzarası ve geniş terası ile dikkat çekiyor. Mimarlığını
Ali Biter’in yaptığı evde sade renkler ön planda tutulmuş. Dekorasyonu
ev sahipleri ile yapılan mekanda gereksiz eşya kullanımından
kaçınılmış böylece Bodrum’un kendine has güzellikleri ile yetinen
ancak şıklığından da ödün vermeyen bir yapı ortaya çıkmış.

54

55

Hem yazın hem de kışın kullanılacak evin izolasyon
çalışmaları da buna göre düzenlenmiş. Ev
sahiplerinin istekleri doğrultusunda Bodrum doğal
mimarisinden uzaklaşmayan doğal malzemelerin
tercih edilmesi yapının dışına olduğu kadar içine
de ayrı bir zarafet katmış. Evin dış cephesinde
habitatına uygun biçimde iroko ağacı ve doğal
taşların kullanılmış olması sadeliğe yapılan vurguyu
artırırken yapının doğa içinde var oluşunu da
minimalize ediyor. Evin içindeki doğal meşe parkeler
ise merdivenlerde de sürdürülerek doğallıktan yana
olan tavır devam ettiriliyor.
Banyo ve giriş bölümü zeminlerinde doğal bir
malzeme olan mermer tercih edilmiş. Manzaradan
mümkün olduğunca çok yararlanılsın diye geniş
tutulan pencereler çerçevelerle sınırlandırılmayarak
denizin, güneşin ve kısaca muhteşem Bodrum’un
kucaklanması hedeflenmiş. Manzarayı kucaklarken
sıcaktan
bunalmamak
içinse
teknolojiye
başvurulmuş, iki kademeli uzaktan kumandalı
otomatik storlar istenildiğinde güneş ışınlarını
engellemek için kullanılıyor.
Koltukların tam karşısında çizgilerindeki
keskinlik ile sadeliğin vurgusunu
artıran meşe ağacından bir TV ünitesi
yerleştirilmiş. Bodrum Mutfak Mobilya
tarafından hazırlanan ada tipi mutfakla
karşılıklı konumlandırılan ünite mutfakla
salon arasındaki bütünlüğünde artmasını
sağlıyor.

Evin ilk girişinde sizi Bodrum karşılıyor. Önde masmavi bir deniz, ardında denize
uzanan muhteşem bir havuz ve sonrasında da tüm şirinliği ile dünyaya mal
olmuş Bodrum Evleri.
Salonda rahat bir oturum, genişlik ve büyük mekanların şıklığına vurgu yapılması
hedeflenmiş. Ortada yer alan,” akşam saatlerinde muhteşem bir sinema keyfi
için hazırım” diyen krem rengi geniş kanepeye “buradan manzara harika kahveni
ya da şarabını al gel, bekliyorum” diyen kırmızı renkli deri koltuk eşlik ediyor.
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Dostlarla yenen güzel akşam yemeklerini
hazırlarken manzaradan ve muhabbetten
kopmamak adına açık tasarlanan
meşe ağacı gövdesinde buzlu cam
kapaklarla hareketlendirilmiş mutfağın
görüntüsüne eşlik etmek için Gaggenau
marka otomatik gömme davlumbaz
tercih edilmiş ve böylece mekandaki
metal kullanımı minimuma indirilmiş.
Oturma düzeni masa olarak da kullanılan
ada etrafında ve bar tabureleri ile
oluşturulmuş. Adanın üstüne yerleştirilen
uzun sarkıt keyifli yemekleri aydınlatan

önemli ayrıntılardan.
Ferahlık ve geniş alan hissini evin bütün
bölümlerinde koklayabilmek, Bodrum’un
maviyi sonsuz kucaklamasını mekanın
tüm noktalarında yaşamak için merdiven
trabzanlarında cam kullanılmış. İkinci
ve üçüncü katta devam eden merdiven
ve geniş pencereye beyaz ahşap
jaluziler yerleştirilerek, Küba gibi sıcak
coğrafyaların
sembolik
dekorasyon
unsurları ön plana çıkarılırken, Bodrum
evlerinde hakim olan beyaz renge vurgu
yapılmış.

hissetmeniz için yuvarlak puf sehpaların
lüksü de dekorasyona eklenmiş.

Alt katta bulunan sinema odası beyaz
perdenin büyülü atmosferine yansıyan
boyaların İlhamı ile donatılmış ve doğası
gereği daha canlı renklerle giydirilmiş. Gri
siyah ve sarıyla hareketlendirilen beyaz
aksiyona tanıklık eden oyuncuları izlerken,
kıvrımlı formuyla dikkat çeken hareketli
üçlü kanepenin rahatlığını sonsuza kadar
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Yatak odasından transparan cam bölme
ile ayrılan ve oval formu ile dikkat çeken
bir küvetten oluşan ebeveyn banyosunda
da evin geneline hakim olan sadelik göze
çarpıyor. Beyaz ve meşe renginin hakimiyeti
büyük tropikal bitkilerle bütünleştirilerek
yaratılan atmosfer Bodrum denizine karşı
yapılacak küvet keyfinin yaratacağı terapik
etkiyi müjdeliyor.
Manzarası kendinden menkul Bodrum’da en
önemli mekanlardan birisi veranda elbette.
500 metrekare üzerine kurulmuş. 340
metrekare kapalı alana sahip bu muhteşem
villa akıllı ev teknolojisinden yararlanıyor,
ısıtma ve soğutması ise VRV sistem
klimalarla sağlanıyor olsa da yaşanılan
en büyük lüks Bodrum’un denizine karşı
uzanan havuzunda gizli. Turkuaz renginin
hakimiyetini sürdürdüğü havuzun etrafında
gözlerden uzak bir güneşlenme imkanı sizi
bekliyor. Verandanın bambu koltuklardan
oluşan oturma bölümünde dostlarınızı
ağırlamaksa büyük bir keyif.

Sinema odalarının en büyük lüksü de tasarımın
atlanmayan hatta ince ince planlanan kısımları arasında
yer alıyor. cipslerle, çerezlerle, kahveler, çaylar, meyve
suları ya da bir kadeh şarap ile tatlandırılan izleme keyfini
bölmemek için oluşturulan mini mutfak üst kattaki
mutfağa çıkmadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız için
bir harika.
Corian malzeme ile tamamlanan geometrik formlu
bar genç ruhlu alanın temsilcilerinden biri. Çerçevesiz
camların açılması ile bütünleşilen doğa manzarası
eşliğinde sinema keyfi ise bir harika.
Yatak odasında da aynı sade çizgiler ve meşe renginin
hakimiyeti sürdürülmüş. Özel olarak tasarlanan
yatağın yan duvarına yerleştirilen ünite özel eşyaların
sergilendiği kutsal bir alan hakimiyeti kurarken, meşe
rengi ve beyazın bir arada kullanımıyla oluşturulan
şık bölmeler uykudan önce kitap okumanın sağladığı
huzura işaret ediyor.
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Zen evlerinin kollarını denize açan havuzunda serinlerken yazın tadını sonuna kadar
çıkarabilirsiniz.
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