
TEK ODALI EV HAYALİ: AZ
ODA, ÇOK ALAN

Tek odalı evde genç bir aile nasıl huzur bulabilir,
rahat çalışabilir ve aynı zamanda günün hareketli
ortak yaşamından keyif alabilir? Hanneke ve
Wouter, Rotterdam Limanı'ndaki dairelerinde
kendilerine uygun bir ev örneği yaratmışlar: Ayırma
duvarları, açık alanlar ve büyük bir düzen aşkıyla.

6 dakika
Rotterdam,
Hollanda



Tek odalı ev hayali: Az oda, çok alan

https://www.blum-inspirations.com/tr/


Hanneke ve Wouter, daha kapısından girer girmez aslında evi sevmişler.
Hollandalı çift, bir tarafta deniz ve limanın, diğer tarafta Rotterdam şehir

evlerinin cepheden manzarasına bakakalmışlar. 136 metrekarelik alanın her
köşesine, yerden tavana kadar uzanan geniş pencerelerden ışık giriyormuş.

Hanneke, “Dairenin tümünü görebilme lüksü bizi etkiledi ve tamamen
hayran bıraktı”, diyor. Beş dakika içinde almaya karar vermişler.

“Tek odalı bir evde yaşamanın iyi tarafı şu:
Kendi kişisel kat planını oluşturuyorsun.”



Lloydstraat’daki Schiecentrale binası, eskiden bir elektrik santralına aitmiş
ve yenileme çalışması, Mei architects and planners bürosundan Robert
Winkel tarafından yapılmış. Serbest çalışan bir pedagog olan Hanneke ve IT
danışmanı Wouter, klasik bir eski bina istiyormuş; ham beton duvarları ve
havalandırma boruları olan bir endüstri katı değil. Ama o esnada, Belçika’nın
Gent şehrinde ilk kez beraber yaşadıkları daireyi hatırlamışlar: “Orada,
taşındıktan hemen sonra tüm kapıları çıkarmıştır; çünkü biz bu genişliği çok
seviyoruz!” Bu tek oda, sunduğu sınırsız tasarım özgürlüğü ile doğru bir
seçim olduğunu göstermiş. İç mimar Martijn Sorée, çiftin beklentilerini ve
fikirlerini yönlendirmiş ve de az malzeme ve bol hile ile, neredeyse hiç bir
sınırı olmayan, gene de kendi içine çekilme imkanı sunan modern bir aile
apartmanı yaratmış.



İnce ayırma duvarları ile esnek alanlar
tasarlamak

Fin çamından ince paneller çok yönlü: Katın ana hatlarını belirliyor ve bir
resim duvarı görevi görüyorlar, saklama alanı yaratıyorlar ve hatta kısmen
kenara itilebiliyorlar; örneğin, çocuk alanına açılan oda yüksekliğindeki
katlanır kapaklar, tavan rayları üzerinde çalışıyor ve gün içerisinde tamamen
katlı durabiliyor. Çiftin yatak odası, oturma odasındaki tavana yakın
pencereleri olan ahşap yüzeylerin arkasına gizlenmiş. Kısmen üst üste
yerleştirilmiş kıyafet dolaplarından oluşuyor ve penceresi yok; tavana yakın
geniş cam şerit, içeri yeterli gün ışığının girmesini sağlıyor.



Tek odalı bir dairede yaşamanın ana
kuralı: İşlevi belirlenmiş yaşam alanları
ve birbirinin içine akan geçişler
Evin tamamında sadece, ortadaki banyoya duvar örülmüş. Geri kalan alanlar
açık tasarlanmış; ama gene de işlevlerine göre belirgin bir biçimde
bölümlere ayrılmış. Hanneke, “Başlangıçta, yatağımızı pencereye dayamak
istiyorduk. Neyse ki iç mimarımız, bizi bundan vazgeçirdi”, diyor. Şimdi, aile
kanepesinin ve uzun yemek masasının durduğu yaşam alanları ön pencereye
bakıyor; çiftin ve çocukların yatak odaları, ahşap ayırım duvarlarının
arkasında güzelce birbirine yaslanıyor. İki mutfak ünitesi, dairenin arka
tarafında camlı giriş alanına açık bir koridor oluşturuyor. Hatta burada küçük
bir yazı masası duruyor.

“Ham beton duvarlar ve havalandırma
boruları: Ahşabın sıcaklığı ile birleşen kaba

yalınlığı seviyoruz.”



Living in a box: Açık alan bir ev olmasına
rağmen yeterli saklama alanı nerede ve
nasıl yaratılmış?

Tek oda daire disiplin gerektirir. Genç çift, taşınmadan önce bir envanter
oluşturmuş ve eşya atmaktan korkmamış. “Şimdi, gerçekten kullandığımız
eşyalara sahibiz.” Çocuk alanına açılan katlanır duvar ve de banyo ve
tuvaletin oda yüksekliğindeki sürgülü kapıları gibi kapaklı ön cepheler görsel
bir ferahlık sağlıyor. Ve çok fazla açık alan, eşyalar için az yer anlamına
gelmiyor: Mutfaktaki iki ünite, ekstra derin çekmeceleri ile düzenin
korunmasına yardım ediyor. Daire kapısının önündeki box tipi çelik bir
dolapta bisikletler ve çamaşır kurutma makinesi saklanıyor.



Biraz malzeme bilimi: Ve sonucu,
endüstriyel görünüm ile yuva sıcaklığının

bir araya gelmesi
Büyük yüzeyli tekstil malzeme, özellikle büyük mekanlarda sesi emer. Ama

Hanneke ve Wouter, bilinçli olarak perde kullanmamaya karar vermişler.
“Nispeten alçak tavanlar, burada sesin çok fazla yankılanmasını engelliyor.”

Ayrıca, yatak odasındaki ahşap tasarım ve giriş alanındaki büyük halı, hoş bir
atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor. Açıkta duran havalandırma boruları,

ham beton duvarlar ve taupe rengi dökme zemin, kanepe ve yumuşak bir
şekilde parlayan bakır aydınlatma ile nesnel bir kontrast oluşturuyor.
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