YAŞAM mimar

Gil Schafer’ın New
York’taki o�isinde kullanılan
şeﬀaf kapılar hem şeﬀa�lık
hem de mahremiyet
sağlamak için Raydoor
tarafından özel olarak
üretilmiş.
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GÜZEL BİR EVİN
KURALLARI
ÖDÜLLÜ MIMAR VE YAZAR GIL SCHAFER’IN GÖZ KAMAŞTIRAN EVLERININ
DÖRT OLMAZSA OMAZI VAR: KONFOR SAĞLAMAK, DOĞAL IŞIKTAN
YARARLANMAK, ODALAR ARASINDA AKIŞ OLUŞTURMAK VE HEM KENDI
IÇINDE HEM DE ÇEVRESIYLE UYUM YAKALAMAK

YAZI ŞAFAK GÜL
HOUSE BEAUTIFUL
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YAŞAM mimar

Özel mobilya, kumaş, halı,
sanat eserleri ve çinilerin bir
araya geldiği Georgia’daki ev
projesinin tamamlanması
dört yıl sürmüş.

Mimar Gil Schafer’ın tasarladığı

evlerin ortak bir noktası var:Yeni inşa edilseler
bile sanki yüzyıllardır oradaymış gibi çevreleriyle ahenkli bir şekilde varoluyorlar.“Tasarladığım evlerin çevresiyle uyum sağlamasını,
sanki her zaman oradaymış gibi görünmesine
dikkat ediyorum,” diyor Schafer. Üç kuşaktır
mimar olan bir ailenin çocuğu olarak küçüklüğünde yaptığı gözlemlerin bugünkü çizgisinde büyük etkisi olduğundan bahsediyor
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ardından da.“Çocukluğumda ABD’nin doğusundan batısına, kırsal alanlardan kent merkezlerine kadar birçok farklı noktada bulundum
ve hep gözlemledim.Yıllar sonra, bu gözlemlerimden de yararlanarak, evleri müşterilerimin
isteklerine göre ve kendi çizgimi izleyerek
şekillendirmeye başladım.”
Gil Schafer geleneksel ve klasik yaklaşımı
takip eden bir mimar. Bunu, aldığı eğitim ve
yaptığı gözlemlerinin ardından fark etmiş.

Sonra da birçok firmada çalışıp deneyim kazanmış.Takvimler 2002’yi gösterdiğinde de kendi
mimarlık ofisini açmış.Tek çalışanla çıktığı bu
yolculukta, zamanla ofisini çok daha büyük bir
hale getirmiş. Şu anda ise 35 mimarın çalıştığı
ofisinde ABD’nin dört bir yanındaki evlere
yepyeni görünümler kazandırıyor.
Mimarın renk paletinden bahsetmek gerekirse, kullandığı renkler daha çok pastel ağırlıklı.
“Dikkat çekici parlak renklerdense, daha sessiz

HOUSE BEAUTIFUL

12/21/2020 10:20:48 PM

YAŞAM mimar

“Çocukluğumda ailemle birlikte çok fazla ev değiştirmiş
olmam, içerisinde yaşanılan evin hayat tarzını etkilediğini
anlamam konusunda bana yardımcı oldu”

renkleri tercih ediyorum,” diyor mimar bu
konuda ve evleri nasıl doğa ile bütünleştirdiğine
değiniyor: “Evleri tasarlarken çevresindeki
doğanın renkleri ve karakteriyle uyum yakalamaya çalışıyorum. Bu uyumu artırmak için iç
mekan dokunuşlarım da oluyor. Doğa elementlerini iç mekanda kullanmak bu nedenle
olmazsa olmazlarımdan.”
Schafer, genellikle geleneksel yaklaşımı takip
etse de modern dokunuşlardan da çekinmiyor.
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“Geleneksel bir mimar olsam da 21. yüzyılda
yaşadığımızın farkındayım,” diyor.“Müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor. Artık evlerinin geniş banyolar ve geniş
oturma odalarıyla daha açık ve işlevsel olmasını
istiyorlar. Bu nedenle de kat planlarında değişiklere giderek yemek odaları ve bunun gibi
artık pek kullanılmayan alanları daha fazla aktif
olunabilecek farklı şekillerde değerlendiriyorum. Bunu yaparken tasarımlarımın da gelenek-

sel ama zamana uygun ve yeni görünmesini
sağlıyorum.”
Schafer’ın tasarladığı evlere girdiğinizde orada
yaşam olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz.
“Bir evi tasarlarken kesin doğrularım olmasa da
dikkat ettiğim birkaç nokta var,” diyor Schafer.
“Rahat bir ortam yaratmak, doğal ışıktan olabildiğince yararlanmak, odaların birbirine
kesintisiz bir şekilde bağlanması ve elbette hem
kendi içinde hem de çevresiyle uyumlu bir
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YAŞAM mimar

“Çoğu
müşterimizin
nesilden nesle
geçmiş objeleri
oluyor. Sıfırdan
inşa ettiğimiz
evlere bile
müşterilerimiz
için bir hatırası
olan objeleri
yerleştirerek
yaşanmıştık
hissini artırmaya
çalışıyoruz”
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bütünlük oluşturmak.” Son olarak, birçok
dergiden aldığı ödüllerin yanında Arthur
Ross Mimari ödülünü de kazanan Schafer ile
kitapları hakkında konuşuyoruz. Mimarın
çok satanlar listesine girmiş ‘The Great American House’ ve ‘A Place to Call Home’ isimli
iki kitabı bulunuyor. İlk kitabı ‘The Great
American House’ta bir evi yenilerken başarılı
olmak için mimari, dekorasyon ve peyzaj
tasarımına eşit derecede önem verilmesi
gerektiğine değinen mimar, ikinci kitabı ‘A
Place to Call Home’da ise ev halkı için yaşam
alanlarının yeni tasarımının başarılı olmasında
mimarinin yanında ortamın verdiği sıcaklık
hissinin de bir o kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor ve yedi ev projesini anlatarak,
yaptığı değişiklikler üzerinden tasarımcılara
örnekler veriyor.“Bir eve girdiğimde ilk olarak tasarım detaylarından ziyade o ortamın
nasıl hissettirdiğine odaklanıyorum,” diyor
Schafer.“Tasarımlarımı sadece güzel mekanlar elde etmek için yapmıyorum. Ev sahiplerinin yaşantılarını da analiz ediyorum ve
onların en mutlu olacağı seçimleri ortaya
koymaya çalışıyorum.”

Schafer, projelerinde kullandığı renk, doku ve desenlerle evin içi ve dışındaki doğa elementlerini ahenkli
bir şekilde harmanlıyor.
HOUSE BEAUTIFUL
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YAŞAM mimar

“Mimar olmak küçük yaştan beri
hayalimdi. Çocukluğumda legolar ve
ağaç kütükleriyle evler inşa ederdim.
O dönemde büyükbabam beni biraz
teşvik etmiş olabilir ama asla beni
mimar olmam konusunda zorlamadı.
Son seçim bana aitti”
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Schafer’ın tasarladığı
evlerde görebileceğiniz
iki dikkat çekici nokta:
Doğa elementleri ve
doğanın kendisi.
HOUSE BEAUTIFUL
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