DEKORASYON

Kerim Çarmıklı
otoparkla arasındaki
kot farkı sebebiyle
eğimli olan bahçeyi
basamaklar ve
aydınlatmalarla
süsleyerek kademeli
bir Zen bahçesi
elde etmiş.

Bahçede kullanılan
mobilyalar, dış mekân
kullanımına uygun
malzemelerden
üretilmiş. Bej, doğal
ahşap rengi ve taş
grisi dinginlik hissini
destekleyen ana renk
paleti.

İç mimar ve mobilya tasarımcısı Kerim Çarmıklı,
yeni taşındığı evinde karmaşadan uzak bir yaşam
alanı yaratabilmek için başrolü yalın ritmlere ve
Uzakdoğu’dan seçtiği objelere vermiş. Sessiz ve
izole bir bölgede konumlanan bahçe dubleksi,
dekorasyonuyla dengeli kurgular yaratmanın
ipuçlarını veriyor.
Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. Fotoğraf Kadir Aşnaz.

Şehirdeki

Zen

İrili ufaklı Buda heykelcikleri Zen etkisini destekliyor.
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Büyük fenerler ve lacivert detaylı yastıklar mobilyalara
eşlik eden dekoratif objeler arasında.

Yuvarlak bronz objeler ejderha yumurtalarını
anımsatıyor.
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U

zakdoğu temalı objeler ve toprak renkleriyle elde edilen
sakin atmosfer Kerim Çarmıklı’nın evine adım attığımız
ilk andan itibaren kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Zen
stiline her zaman yakın durduğundan bahseden Kerim Çarmıklı,
bu stilin aynı zamanda modern dokunuşlarla tamamlandığı
takdirde her yaşa hitap eden uzun ömürlü mekânlar yarattığını
söylüyor. Ona göre, Uzakdoğu stili ne tür mobilyalar kullanılırsa
kullanılsın aksesuar aracılığıyla mekânın ruhuna entegre olmayı
başarıyor. Aksesuar sayısının artması da evde sıcak bir atmosfer
yaratıyor. Tam da bu sebeplerden kendi evinde de modern
Zen stilini tercih eden Kerim Çarmıklı, tamamlayıcı olarak kullandığı aksesuarların her birini özel olarak seçmiş. “Bu yüzden
başka yerde rastlanması pek mümkün olmayan, kişiye özel bir
stil ortaya çıktı” diyor. Türkiye’de sıklıkla karşımıza çıkmayan
bu aksesuarların her biri yine Çarmıklı’nın çeşitli Uzakdoğu
seyahatlerinden toplanmış parçalar. “Aksesuar alışverişlerimi
yurtdışından yapmayı tercih ediyorum. Seyahatlerde insanlar
alışveriş konusunda biraz aceleci olabiliyor. Bu da hata yapmaya
yol açıyor. Ben özellikle her gördüğüm parçayı satın almamaya,
seçici davranmaya çalışıyorum. Mekâna ruh katan parçaları
seçmek benim için en belirleyici özelliklerden biri. Söz konusu
kendi evim de olsa iç mimarisini üstlendiğim başka bir ev de
olsa, mekânın ve içinde yaşayanların kimliğine uygun mobilya
ve aksesuar seçimini her zaman ilk plana koyuyorum.”

Arı ve dingin renkler
Bir iç mimar ve mobilya tasarımcısı olarak Kerim Çarmıklı
mekân tasarımlarında renk uyumlarına büyük önem veriyor.

Dal figürlü gümüş kapaklı cam obje,
gün ışığının miktarına göre farklı renk
yansımalarına ev sahipliği yapıyor.
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İstanbul tarihini eski fotoğraflarla anlatan kitaplar orta sehpa
üzerinde kendilerine yer buluyorlar. Minyatür ejderha figürleri
dikkat çekiyor.

Yemek odasının girişinde yer alan zarif kadın
figürleri ışıklı oniks kaideler üzerine yerleştirilmiş.

Aynalarla derinlik
kazanması sağlanan
salonda göz yormayan,
soft tonlar tercih
edilmiş. Koltuk
ve kanepeler JNL
Collection, orta ve
yan sehpalar Armani
Casa’dan alınmış.

“

Ev, zaman içinde olgunlaşan ve
sürekli gelişen ucu açık organik
bir proje gibi…

Yaşarken sık sık değişiklikler ve
eklemeler yapıyorum.
Kerim Çarmıklı

”

Dairesel formlar, bronz, taş, ahşap gibi doğal
malzemeler dekorasyonun baş aktörleri
arasında.

Uzakdoğu antika pazarlarından satın alınmış kulplar.

Ejderha figürleri ve Çince harflerle
süslenmiş küçük objeler Uzakdoğu
seyahatlerinden.
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Bahçeye açılan salonun duvardan zemine uzanan camlarında
jaluzi tercih edilmiş. Maskülen bir stile sahip salonda, tavandaki
gizli aydınlatmalara ek olarak abajurlar kullanılmış.

Kanepenin
arkasına
yerleştirilen
konsol Kerim
Çarmıklı’nın
favorisi olan
bronz renkte bir
çerçeveye sahip.

“Renk uyumu benim için çok önemli. Benzer renkler bile kullanıyor olsam ton farkı olmamasına dikkat ediyorum. Yine de zaman
zaman zıt renkte tek bir objenin tonsürton bir renk paletinde öne
çıkması hoşuma gidiyor. Bahsettiğim renk patlamasını kendi
evimde duvarlarda asılı olan sanat eserleriyle elde ettim. Toprak
renk ağırlıktaki mobilyaların yanında kırmızı ve turuncu renkli
küçük dokunuşların mekâna zenginlik kattığını düşünüyorum.”
Tıpkı kendi evinde olduğu gibi o, imzasını attığı iç mekân tasarımlarında da pastel tonlar, toprak renkleri, mat altın ve bronzu
ağırlıklı olarak kullanmaktan hoşlanıyor. Bir mekânın gerçek
stilinin detaylarda gizli oluğuna inanıyor. “Detaylara verilen
emek ve işçiliğin bir eve gerçekten değer kattığına inanıyorum.
Bu yüzden el işçiliğiyle öne çıkan aksesuarlar kullanmayı tercih
ediyorum” diyor.
Aydınlatmaları da dekorasyonun önemli bir parçası olarak değerlendiren Çarmıklı, ayarlanabilir özellikleri sebebiyle ağırlıklı
olarak gizli aydınlatmalar kullanmayı tercih etmiş. “Spotların ısı
yaymamaları benim için önemli bir tercih sebebi. Evdeki tüm gizli aydınlatmalarda hem tasarruflu hem de uzun ömürlü oldukları
için led spotlar kullandım. Dekoratif aydınlatmalar konusunda da
çok seçici davrandım. Evin hem stiline hem de renklerine en uygun parçaları bulmak çok vaktimi aldı” diyor. Kerim Çarmıklı’nın
minimali maksimalize eden zamansız, iç mekânlarda form ve
renk kullanımı konusunda güçlü ipuçları veriyor.

Kerim Çarmıklı her zaman ilgi
duyduğu Uzakdoğu stilini evinin
dekorasyonuna da yansıtmış.
Aksesuar vurgularıyla elde ettiği
görünüm için gereken kilit parçalar
yurtdışı seyahatlerinden seçilmiş.
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Amorf üçlü sehpanın üzerinde pirinç şamdanlar
ve timsah figürlü bir aksesuar bulunuyor.

Lila renkli Murano meyve tabağı, yemek masası
üzerindeki cam şişeyle takım halinde kullanılıyor.

Salondaki kanepenin yanında yer alan
abajur ve yan sehpalar Armani Casa’dan.
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Sağda. Evin dikdörtgen
şeklindeki mutfağı
minimal bir kurguya
sahip.

Solda. Yemek
odasının bir duvarını
boydan boya kaplayan
ayna alana derinlik
katıyor. Oval yemek
masası yine toprak
rengi sandalyelerle
tamamlanmış. Odanın
bitiminde yer alan
konsol, Kerim Çarmıklı
tasarımı.

Sağda. Üst kattaki
misafir banyosunda da
ebeveyn banyosunun
net hatları devam
ediyor.

Renk ve biçimin en aza ve temel öğelere indirgendiği projede,
maskülen kodların yönlendirmesiyle ruhu dinlendiren yalın mekân çözümlerine
ulaşılmış.
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Künye
Ev sahibi: Kerim Çarmıklı.
Evin iç mimarı: Kerim Çarmıklı.
Evin yapısı: 305 metrekare, bahçe dubleksi.
Mobilyalar: Kerim Çarmıklı tasarımları,
Armani Casa, JNL.
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Toprak tonlarının hakimiyetindeki büyük metrekareli ana yatak odası

giyinme odası, banyo ve yatak alanı olarak 3’e ayrılıyor. Odanın karmaşadan uzak dekorasyonu
mimarın Zen kültüründen ilham alan eviyle bütünlük yaratıyor.
Solda ve sağda. Kerim
Çarmıklı’nın yatak odası
da evin kalan bölümleri
gibi doğal toprak
tonlarında tasarlanmış.
Yatak odasında yatak
alanından ayrılan
giyinme odası ve
ebeveyn banyosu
bulunuyor. Yatak Kerim
Çarmıklı tasarımı.

Solda. Misafir yatak
odasında bir çalışma
masası ve küçük
bir giyinme odası
bulunuyor.

10

11

