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Villa Kali        
Villa Kali        ENGLISH SUMMARY ON PAGE 123

Evin mimari dili, hem grafik hem de dramatik anlamda yakınındaki 
kayalığın katmanlı biçiminden esinlenmiş. Bu dil kendini üst üste
binen ince ve geniş yatay levhalar olarak ortaya koyuyor.
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Yaz› ve foto€raflar 
BLANKPAGE Architects 
+ Karim Nader Studio 
taraf›ndan YAPI 
Dergisi için özel olarak 
gönderilmifltir. 

» Villa Kali, 2.000 m²’lik, 11 yatak odalı bir sayfiye evi. Proje, 
farklı tasarımcılarla sayısız işbirliğinin gerçekleştirildiği ve 
mimari ürünün bütüncül bir sanat yapıtı olabileceğine ilişkin 
umutları tazeleyen dört yıllık bir sürecin ürünü.  

Birkaç yatak odasının ortak bir avluya baktığı geleneksel 
doğu tipi konuttan yola çıkarak tasarlanan konutta kütleyi 
bölen iki yatay hareketle bütün mekânların Akdeniz’e açılması 
ve kesintisiz deniz manzarasına sahip olması sağlanmış. 
Birbirinden ayrılan hacimler dış kütleyi, teraslı bir merdiven 
ve girişten deniz kıyısındaki bahçeye kadar nazikçe akan su 
yoluyla basamaklı bir omurga olarak gösteriyor. 

Evin mimari dili, hem grafik hem de dramatik anlamda 
yakınındaki kayalığın katmanlı biçiminden esinlenmiş.
Bu dil kendini üst üste binen ince ve geniş yatay levhalar 
olarak ortaya koyuyor. Bu levhalardan her biri ayrı bir 
programın temelini oluşturuyor. Aşağıda hem iç mekân hem 

de dış mekân olarak ortak kullanımlara ayrılan katta, spor 
salonu ve dışarıda kıyıya kadar uzanan havuzlu teraslar 
yer alıyor. Üstteki iki katta çok sayıda yatak odası ve aile 
yaşam alanlarının yanısıra, hem arka bahçeye hem de deniz 
manzarasına eşit derecede açılan bir teras bulunuyor. Bu yatay 
kompozisyonun son katmanıysa, evin dolaşımını, yüksek 
bahçeler ve teraslarla bütün çatıya yayıyor.       

Mimar Karim Nader projeyle ilgili olarak şunları söylüyor: 
“Evin tasarım, yapım ve içinde yaşamaya başlama süreci 
mimarlar ve kullanıcılar olmak üzere hepimiz için heyecan 
vericiydi. Mimarlar olarak, işverenimizin içerisinde büyük 
partilere, kalabalık toplantılara yetecek kadar geniş ve ferah 
bir yazlık ev talebini karşıladık. Konumun ve topografyanın 
bütün olanaklarını kullanarak şaşırtıcı bir iç-dış mekân 
etkileşimi yarattık. Evin sakinleri de bütün bu ev inşa etme 
sürecinden büyük keyif aldılar ve şimdi bu seçkin ve aynı 
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zamanda hayat dolu evin tadını büyük arkadaş gruplarıyla 
birlikte çıkarıyorlar.”  

BLANKPAGE Architects’ten Patrick Mezher; “Bizim projede 
asıl düzenleyici öğeler olarak öne çıkardığımız ve villadaki 
yaşam tarzının en önemli öğeleri teras havuz ve avlu. 10 
metreden uzun cam duvar, girişi havuz, plaj ve Akdeniz’in 
parıltılı sularına ve ötesine bağlıyor. Avlu, spor salonu ve zemin 
kata fazladan günışığı sunuyor” diyor.

BLANKPAGE Architects’ten Walid Ghantous ise: “Çevredeki 
peyzaja açık olmak işverenler açısından çok önemliydi. 
Kendileriyle çevre arasında mümkün olduğunca az engel 
olmasını istediler. Onların bu isteğine biz de açık planlı bir ev, 
manzara, günışığı ve esintiye açık odalarla yanıt verdik. Öyle 
ki odalarda tuz kokan deniz esintisini hissetmeniz olanaklı” 
diyor.  
İngilizceden çeviren: Sercan Altan
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Vaziyet Planı Site Plan

Kesitler Sections

Doğu Görünüşü East Elevation

Batı Görünüşü West Elevation

1 Deniz Sea
2 Kayalık Rock Formation
3 Ana Villa Main Villa
4 Park Girişi
Parking Entrance
5 Yol Road
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Kuzey Görünüşü North Elevation

Güney Görünüşü South Elevation
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Zemin Katı Planı Ground PlanBodrum Katı Planı Basement Plan

1 Oturma Odası Living
2 Spor Gym
3 Depo Storage
4 Teras Havuzu Terrace Pool
5 Resepsiyon Reception
6 Avlu Courtyard
7 Yemek Dining
8 Bar Bar
9 Mutfak Kitchen
10 Servis Alanı Service Area

1 Yatak Odası Bedroom
2 Yatak Odası Bedroom
3 Oturma Odası Family Living
4 Yatak Odası Bedroom
5 Yatak Odası Bedroom
6 Teras Köprü Bridge Terrace
7 Yemek Dining
8 Yatak Odası Bedroom
9 Yatak Odası Bedroom
10 Giriş Entrance
11 Park Girişi Park Entrance

Birinci Kat Planı First Plan

1 Yatak Odası Bedroom
2 Oturma Odası Family Living
3 Yatak Odası Bedroom
4 Yatak Odası Bedroom
5 Teras Köprü Bridge Terrace
6 Yemek Dining

©Marwan Harmouche



122 123YAPI 425 NİSAN 2017 YAPI 425 NİSAN 2017 

Villa Kali       
Lebanon
» Villa Kali, delivered just in time for the 
summer of 2016, is a major 2.000 sqm, 11 
bedroom seaside mansion, designed as a full 
commission from the architectural scale to 
interior and furniture design and selection. It is 
a four-year effort that involved collaborations 
with numerous designers and contractors that 
truly inspired the renewal of the possibility of 
architecture as a total work of art.
Revisiting the traditional oriental home in a 
seaside setting - a house with several bedrooms 
that surround an open courtyard with a 
water fountain - this version of the concept 
is achieved through a splitting the volumes 
into two horizontal movements that open 
up towards the Mediterranean allowing for 
uninterrupted sea views to all spaces of the 
house. The external void revealed by this split 
of the volumes reveals a cascading spine with a 
terraced staircase and water pools that gently 
fall down from the entrance level all the way to 
the seaside garden via the bridging reception 
area. The glazing system in the reception 
can slide away completely creating a cross-
ventilated outdoor covered space that can be 
inhabited across seasons in the pleasantness of 
the shade.
The architectural language of the house is 
inspired by the stratification of the nearby 
rock formation on the shore, at once graphic 
and dramatic. The language articulates a series 
of superposed horizontal planes, thin and 
extending. Every one of those planes becomes 
the support for a variety of programs: a lower 
public level at once internal and external, 
houses the reception areas, gym area and 
outdoor pool terraces all the way to the shore. 
The two upper levels house a multitude of 
bedrooms with family living areas on both 
levels and a spectacular mid-space suspended 
terrace equally open to the back garden and the 
horizon on the seaside.
The final layer of this horizontal composition 
extends the circulation all the way to the 
roofs in the form of suspended gardens and 
outdoor terraces.
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Sistem Kesiti System Section
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