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Yatak odasından çıkılan terasta özel bir 
havuz yer alıyor. Ortamın dinginliğe paralel 
gri ve lacivert tekstiller tercih edilmiş.

Y unan Adaları’nın en popülerlerinden Santorini, Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın 
200 kilometre güneydoğusunda hilal şeklinde volkanik bir ada. Santorini de-
yince hafızalara ilk olarak yamaçlara yayılmış Kiklad mimarisindeki kübik evler, 

güneş ve romantik manzaralar geliyor. Zamanında İtalyan kuşatmasında kalmış adada 
yaşamış olan asil Venedikliler ve Katolik keşişler, Caldera kayalıklarındaki bu taş evleri 
XVIII. yüzyıl ortasında inşa etmiş. Ziyaret ettiğimiz “kaptanın rezidansı” lakaplı tarihi ev, 
Atina’nın köklü bir ailesine ait. Ailenin genç kuşağından iki kız kardeş Sophia ve Demi 
Kotsifas bugün burada yaşıyor. Zamanında bir kaptanın yaşadığı, siyah sert kayalık 
arazinin tepesindeki ev, yaz aylarının yanı sıra kışın da kullanılıyor. Büyüleyici manzara 
eşliğinde aşağı doğru devam eden, kayalara oyulmuş yaşam alanları mevcut. Kotsifas 
kardeşler bu alanları da dahil ederek yapıyı 13 odalı bir butik otele dönüştürmüş. 
Adadaki Fira bölgesinin eski limanını seyreden altı kota yayılmış olan yapının ev olarak 
kullanılan birimi 500 metrekare ve 7 odalı. Venedik etkisiyle inşa edilmiş olan yaşam 
alanının yerleşimindeki benzersiz kemerler ve tonozlar, Kiklad mimarisi ile karakterize 
edilmiş. Göz kamaştırıcı beyaz badanalı duvarlar, organik ve kübik şekiller mimarinin 
egemen özellikleri ve volkanik ada ortamıyla tam bir uyum içinde hayat bulmuş. İç 
mimar Stamos Hondrodimos, projede Kotsifas kardeşlerle renovasyon için bir araya 
gelmiş. Altı ay süren projede Interior Design Laboratorium firmasından Chrysi Makri 
ve Nefeli Tsiami de çalışmış. Ekip işinin önemli olduğunu dile getiren baş mimar 
Hondrodimos, Aralık 2015’te başladıkları projeyi Mayıs 2016’da teslim etmiş. Hond-
rodimos şöyle anlatıyor: “Estetik ve ada ruhu, her zaman Kotsifas kardeşler için öncelik 
taşıyordu. Ayrıca, yerel zanaatkârlara ve yerel mimariye hep saygılı bir duruşları vardı. 
Gerek zanaatkârlar, gerek esnafla uzun süreli sağlam ilişkileri vardı. İşbirliğimiz için 
bu çok önemli bir anahtar oldu çünkü biz de aynı ilkelerde çalışmayı tercih ediyoruz. 

Porto Fira’nın havuzunda 
yüzerken Caldera kayalıklarından 
taşan suyun güzelliği görsel 
bir şölen yaratıyor. Kiklad 
mimarisinin yön verdiği yapının 
iç ve dış yaşam alanlarında 
gereksiz ayrıntılara yer yok. 

Interior Design 
Laboratorium’un 
kurucusu iç mimar 
Stamos Hondrodimos.

DEKORASYON

Santorini’de cennet provası
Atina merkezli iç mimarlık ofisi Interior Design Laboratorium’un sahibi iç mimar Stamos 
Hondrodimos’un tasarladığı Porto Fira Suites’teki ev, Yunan Adaları’nın gözdelerinden Santorini’de 
konumlanıyor. Manzara muhteşem, mimari adaya özgün, dekorasyon ise modern, sade ve bembeyaz...
Derleyen Rana Korgül. Fotoğraflar Interior Design Laboratorium arşivi.
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Misafir yatak odalarından birinin önündeki 
terasta jakuzi bulunuyor. Zemin, seramik 
kaplanmış. Şezlonglarda lacivert koton kumaş 
kullanılırken kütük sehpalar beyaza boyanmış.

Interior Design Laboratorium tasarımı sonsuzluk havuzu, Ege 
sularıyla kucaklaşıyor. Güneşlenme alanı Kiklad mimarisinde sıkça 
görüldüğü gibi bütünsel ve organik bir forma sahip. Minderler ve 
yastıklar özel dikim. Interior Design Laboratorium tasarımı ham 
çam ahşabından tabureler sehpa olarak kullanılıyor. Havluların 
rengi, havuzun ve Ege denizinin rengine göre seçilmiş.

Masa tablası, volkanik adanın siyah, 
yerel lav taşından özel olarak yaptırılmış. 
Yastıklar özel dikim. Kristal su şişesi 
aileden kalma antika bir parça.

Ada yaşamının dayanılmaz 
cazibesi ve sadeliği, Interior 
Design Laboratorium’un 
yorumuyla eve yansıyor.

Bu adadaki ilk projemiz değil. Dolayısıyla adayı ve zorluklarını iyi biliyorduk. 
Mekân, Caldera kayalıklarında olduğu için bölgeye ulaşım zorluğu vardı ve 
uzun bir yürüyüş gerektiriyordu. Bu da mekânın özel konumu ve manza-
rası olmasına, kalabalık köyden soyutlanmasına olanak sağlıyordu. Ancak 
ulaşım zorluğu bizi inşaatta çok zorladı. Normal bir proje yerine, dik kaya-
lıklar yüzünden iki kat daha fazla işgücü kullandık. Yol ve araç kullanımı ol-
madığı için tüm malzemeler eşeklerle taşındı. Toplam alan çok olsa da bö-
lümler küçük metrelere bölünmüştü. Bu da bizi yaratıcılığımızı ve tasarım 
kabiliyetimizi kullanmaya teşvik etti. Tüm bunlar projenin güzelliği ve özü 
için bize ayrı bir meydan okuma fırsatı tanıdı.” 
Ev, doğal ışıktan yararlanmak için güneybatıya doğru yönlendirilirken, güç-
lü rüzgarlardan ve aşırı sıcaktan korunmak için beyaz sıva boyalı duvarlar 
oldukça kalın inşa edilmiş. İç mekânı doğrudan güneşten korumak ve yıl 
boyunca sabit bir sıcaklık elde etmek için ilk iki kot kayaların içine oyulmuş. 
Yine de bu evi benzersiz ve sıradışı kılan özellik, her kottaki yaşam alanla-
rının farklı mimari özelliklere sahip olması sayılabilir. 2016’da Interior De-
sign Laboratorium tarafından gerçekleştirilen renovasyonda evdeki 7 oda 
önerilen yeni konsepte hizmet etmek üzere tamamen yeniden düzenlen-
miş, azami aydınlık sağlaması için yer değişiklikleri yapılmış. Evin rekreas-
yonunda bütünlük sağlanması adına cepheler şekillendirilmiş, pencereler 
ve kapılar genişlemiş. Kısacası, yaşam alanları yeniden doğmuş. 

Terastaki kemerli nişin içine keyifli bir oturma köşesi düzenlenmiş. Yastıklarda biyeli ve 
çizgili modellerle sadelik kırılmış, şıklık pekiştirilmiş. 
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Salon tonozlu yapısıyla 
dikkat çekiyor. 
Hondrodimos, evi 
beyaza boyayarak 
ve sade seçimler 
yaparak dekorasyonu 
şekillendirmiş. Duvar 
boyunca tasarlanan 
sedirde sırt paneller 
yaşlanmış meşeden 
yapılarak ortama 
sıcaklık katılmış. 

Salonun devamında 
ebeveyn yatak odası 
bulunuyor. Pencerelerdeki 
sabit paneller hem perde, 
hem kanat görevi görüyor. 
Siyah sepet ve yastıklar 
Danimarka markası House 
Doctor’dan seçilmiş. Sol 
taraftaki beyaza boyanmış 
kilden tasarlanmış Drop 
aydınlatma Giannis 
Mamoutzis imzalı. 

Siyah kolçaklı koltuk ortamın beyazlığı ile güzel 
bir kontrast oluştururken sehpalar meşe ve metal 
birlikteliğinin zarif tasarımları olarak yerini almış.  

Proje için önce uzun soluklu bir tarih araştırması yapan Stamos Hondrodimos, gerek ada gerek manastır        mimarisinin özelliklerini en sade ve öz malzeme seçimleriyle burada bütünleştirmiş. 

Siyaha boyanmış ahşap yemek 
masası ve yuvarlak sehpalar 
Interior Design Laboratorium 
tasarım ekibinin imzasını taşıyor. 
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İklim ve coğrafyanın 
mimariyi şekillendirdiği 
belirgin özellikler ile 
günümüz yaşam koşullarının 
ihtiyaç duyduğu konfor, 
dekorasyonun ruhunu 
belirliyor.

Kiklad mimarisinin tipik 
özelliklerinden kemerli kapılar, 
nişler ve pencereler evin 
çeşitli yerlerinde karşımıza 
çıkıyor. Pencereden dışarıya 
bakıldığında Emu marka Aero 
sandalye görülüyor. 

Misafir odasının önünde kapalı 
bir havuz buluyor. Sepet ve fener 
aydınlatma House Doctor’dan 
seçilmiş. Ahşap tavan detayları 
sıradışı bir görünüm sağlıyor. 

Hondrodimos, “Interior Design Laboratorium olarak her projemizde oldu-
ğu gibi burada da lokasyona ve yerel yaşama saygılı, duyarlı mekânlar ya-
ratmak ilk hedefimizdi. Özel bir yaşlanma sürecine tabi olmuş ağır ahşap-
lar ve güçlü metaller ile saf sadeliği harmanlamak ise dekorasyondaki ama-
cımızdı. Böylece, bir manastırda rastlanabilecek barışçıl ve somut atmos-
fer gibi saflık ve sadelik hissi ön planda olan farklı alanlar tasarladık. Ge-
leneksel ada mimarisine ve geleneksel iç mekân kurgusuna sadık kalarak 
mekânda beyaz duvarlar, siyah demir elemanlar, doğal tonlarda kireçtaşı 
zeminler, ham meşe ahşaplar, lav taşı gibi yerel malzemeler tercih ettik. 
Geleneksel olarak Santorini’de pencere ve kapılar daima yoğun güneş ışı-
ğını engellemek için iç kepenkleri taşıyacağı için perdelerin kullanımı sık 
değildir. Biz de perde yapmadık. Aydınlatmalarda gömme spotlar ve aplik-
ler kullandık, Yunan seramik sanatçısı Giannis Mamoutzis ve ürün tasarım-
cıları Okapi Light ile irtibat kurduk. İç ve dış mekânların zemininde manas-
tır mimarisi bağlamını takip etmek için kireçtaşı kullandık. Zemine serilmiş 
halı ya da kilim yok ancak iki misafir odasında yatak başının olduğu duvara 
ince kilimler astık. Mobilyalar tarafımızca mekâna has tasarlanarak özel ima-
lat yaptırıldı. Her detay, ince düşünceyle projeye uyarlandı” diye anlatıyor. 

Solda. Yatak duvardan duvara tasarlanmış bir yükselti üzerine konurken yatak başı özel 
imalat yaptırılmış. Duvara asılmış desenli tekstil House Doctor’dan seçilmiş. 

Solda altta. Interior Design Laboratorium tasarım ekibi tarafından özel imalat 
yaptırılmış gardıropların kapaklarında hezaren kullanılırken esin kaynağı Katolik 
manastırlarındaki günah çıkarma odalarının kapıları olmuş. 


