
Are concrete 
kitchens the new 

marble?

Concrete is the new marble. 

It’s a big claim that’s will 

no-doubt ruffle feathers in the 

décor dominion, but interior 

designer Jamie Blake stands 

by it. Specialising in kitchen 

design, Blake worked as a 

bespoke cabinetry carpenter 

before studying interior de-

sign and founding his studio, 

Blakes London.

Beton mutfaklar mermere alternatif 
olabilir mi? 

Beton mermere alternatif olabilir. Bu fikir elbette dekorasyon 

dünyasında çok iddialı, ancak iç mimar Jamie Blake konsepte 

tümüyle güveniyor. Blake, iç mimarlık eğitimi alıp kendi stüd-

yosu Blakes London’ı kurmadan önce bağımsız olarak mutfak 

dolabı tasarımları üzerine çalışmış.

Blake’in iddiasının bir temeli var. Vogue Living, geçen yıl 

Sydney Annandale’de bulunan, zemin ve merdivenler de dâhil 

olmak üzere, geniş çaplı beton zeminlere sahip bir tasarımcı 

evini konu aldı. Aynı şekilde, 1950’lerden kalan bu Melbour-

ne evi, zarif görünümlü cilalı beton 

zemine sahip. Bu ev gerçekten de 

içinde yaşamak isteyeceğiniz be-

tondan bir sığınak. Bu yapıların 

tümü geçtiğimiz yıl sayfalarımızda 

yerlerini aldı, bu yüzden Blake’in 

fikri o kadar da uçuk olmayabilir.

Blake, eğer pahalı bir mermer dö-

şemeye gereken özeni göstere-

meyecekseniz, betonun mutfak 

tezgâhları için ideal bir malzeme 

olduğunu söylüyor ve “Mermer le-

kelenebilir veya çizilebilir. Ancak, 

betonda kullanılan yeni yöntem-

ler, insanların normalde mermerle 

ilişkilendirdiği görsel hareketliliği 

sağlayabilir. Sağlam dokusunun yanı sıra, işçiliğine dair ufak 

ipuçları sunan kişilikli bir malzemedir.” diyor. Ne kadar daya-

nıklı olduğundan ise bahsetmeye bile gerek yok.
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Blake, betonun rafine görünümüyle tanınmadığını kabul edi-

yor. Mukavemeti ve düşük maliyetli olduğu için brütalist Sov-

yet mimarisinde beton yaygın olarak kullanılmıştı. Blake, yeni 

teknikler sayesinde Batı’da da beton kullanımının yaygınlaşa-

cağını söylüyor.

Blake, “Karışımda ya da kürlenme süresinde daha önce yapı-

lan hatalar, beton döşemelerde ufalanmaya ve hava boşluk-

larına neden oluyor.” diyor. “Bu da çatlamaya ve lekelenmeye 

yatkın zayıf noktalar oluşturuyor.” Avustralyalıların öncülü-

ğünü yaptığı yeni yöntemler, beton karışımına cam lifler, 

akışkanlaştırıcılar ve elyaf ekleyerek bu sorunları çözüyor.

Ayrıca Blake, “Bu yeni karışımlar kalıplara püskürtülebiliyor 

ve püskürtme işlemi hava kabarcıklarını dışarı çıkmaya zorla-

yarak pürüzsüz ve sağlam bir yüzey oluşturuyor. Bu yöntemi 

kullanarak mutfak adaları, lavabolar, barbekü alanları gibi 

pek çok beton tasarımlar yapabilirsiniz.” diyor.

 

Blake genel olarak bir beton meraklısı olsa da, reçineli ka-

rışımlardan çok hoşnut değil. “Bu kimyasal katkı maddesi, 

yüzeyi gözeneksiz yaparak lekelenmesini önler, ancak ham 

betona daha az benzeyen yapay bir görüntü oluşturuyor.” 

diyor.

 Eğer evinizi yeniliyorsanız, beton kullanımı için bulunan yeni 

yollar kesinlikle düşünülmeli. Betonun dokunulası, güzel ve 

tamamen kendine özgü olduğunu söyleyen Blake, hiçbir iki 

tezgahın aynı olmadığını ve mermer gibi bunda da ufak ku-

surları büyütmek yerine olduğu gibi kabul etmek gerektiğini 

ekliyor. 

Kaynak: https://www.vogue.com.au/vogue-living/design/

are-concrete-kitchens-the-new-marble/image-gallery/2622

d884444968823411d3291a285b14
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