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Kerim Çarmıklı henüz 30 yaşında ama Yeni Delhi’den Katar’a farklı lokasyonlarda
projeler üzerinde çalışıyor. İç mimarın ofisine konuk olduk.
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alışma masasında her şey
yerli yerinde, nizam içinde
duruyor. Nitekim Kerim
Çarmıklı da ütülü beyaz
gömleği, taralı saçları ve atletik yapısıyla disiplin sahibi olduğunun
sinyallerini veriyor. Artık internet olan
her yerden çalışılabilen bu yeni çağda,
o da ofisini Taksim’den Maslak’ta steril
bir plazaya taşımış, böylece ortakları ve
müşterileri ile buluşmalarını şehirde
keyif aldığı farklı semtlere yayabilmiş.
Beraberinde bu adrese getirdiği şeylerden biri ise masasının arkasında asılı
duran ve babasının imzasını taşıyan
mavi tonlardaki soyut yağlıboya tablo.
“Manevi değeri benim için çok önemli,
bana yaratıcı bir aileden geldiğimi her
daim hatırlatıyor ve beni motive ediyor”
diyor. Bu yıl 30’una basan ve geçtiğimiz
ay dünya evine giren Kerim Çarmıklı,
bize proje ve düğün hazırlıkları arasında
geçen yoğun temposunda vakit ayırıyor.
Bu arada disiplin dediysek yanlış anlaşılmasın; kendisi alabildiğine sıcak ve
samimi bir tavırla ağırlıyor bizi.
İş hayatına eğitim aldığı Amerika’da
başlamış ve İstanbul’a dönüşünden bir
süre sonra, 2012 yılında kendi şirketini
kurmuş. Tarzını değişken olarak tanımlıyor ancak Uzakdoğu’ya özgü felsefeyi
yansıtan tasarımlardan vazgeçmiyor.
Daimi başarısını ise yaratıcılığının yanı
sıra belki biraz da yaydığı dingin enerji
açıklıyor.

Ofisinde buluştuk; bir iç mimar olarak
seni ve şirketini temsil eden bu mekanı
tasarlama hikayenden bahseder misin?
“Her şeyden önce ofisler için en önemli
unsurlardan biri olan kullanışlılığın
üzerinde durduk. Ofisimde çalışan her
arkadaşım için en uygun çalışma ortamını sağlamaya çalıştık. Mekanların
birbirleri ile olan yakınlığı, ses izolasyonu, çalışma ortamı için çok önemli.
Renk ve tasarım da öyle. Açık ve natürel
renkler tercih ettik. İş yerindeki dinamik
çalışma tarzımızı ve benim tarzımı yansıtan renklerden uzaklaşmamaya gayret
gösterdik. Simetrik ve temiz çizgiler ile
duvarlarda da fazla hareketli tasarımlardan kaçındım. Sade ama şık bir hava
yakalamak için traverten kaplı duvarlardan faydalandım.”
Evin ile ofisin arasında benzerlikler
var mı? Evine gelmiş olsak bizi en çok
hangi obje şaşırtırdı?
“İkisi arasında çok fazla benzerlik yok.
Tek benzerlik, bana huzur ve sükunet
veren geleneksel Uzakdoğu objeleri ile
yaptığım ufak dekoratif dokunuşlar.
Otantik ve minimal birleşimleri çok sevdiğimden, hem evimde hem de ofisimde
bunu görmek mümkün.”
Ofisine dönersek; çalışma masan
düzenli mi yoksa dağınık mıdır? Neler
vardır üzerinde?
“Mesai saatleri içinde epey dağınıktır.

Projeler, kalemler, silgi tozları, evraklar
her yere saçılır... Ancak çok düzenli bir
yapım vardır, simetriye dikkat ederim.
Evde ve ofiste işim biter bitmez her şeyi
eski düzenine sokarım. Dağınıklık beni
çok rahatsız eder.”
Bu masa üzerinde yarattığın, imzanı
taşıyan en özel proje hangisiydi?
“Benim için bu soruyu yanıtlamak çok
zor. Her projem çocuğum gibidir. Nasıl
insan çocukları arasında ayrım yapamıyorsa, öyle düşünün. Hepsinin üstünde
çok emeğim vardır. Ayrıca her birinin
özel bir anısı vardır; benim ve şirketimin karakterini ve tarihini gösterirler.
Bu sebeple istisnasız hepsi benim için
birbirinden değerli.”
Mimarlık dijital sisteme geçeli çok oldu.
Senin teknolojiyle aran nasıl? Vazgeçemediğin analog, manuel süreç, araç
veya objeler var mı?
“Teknolojinin faydası büyük; gerçekçi
sunumlardan proje revizyonlarına ve
arşivlemeye kadar her konuda fayda sağlıyor. Ancak ben yine de paftalar üzerine
karalamadan yapamıyorum. Alışkanlık
diyelim.”
Hem ev hem de ofis, tesis, mağaza
gibi projeler üstleniyorsun. Bize bir ev
projesinde yer almanın senin için özel
yanlarından bahseder misin?
“Ev projeleri, en zor projeler olmalarına
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rağmen benim en sevdiklerim. İçinde
bir ailenin yaşayacağını bilmek,
onlara yuva kurmak çok hoşuma
gidiyor. Kurumsal projelerde o sıcaklığı yakalayamazsınız. Ev projelerinde, müşterinizin yaşam tarzını
yakalamak ve ona yeni evinde istediği
ortamı sağlamak için birebir çalışırsınız. Sonuçta her insan için yuvası
en önemli şeyidir; üzerine titrer ve en
iyisi olsun ister. Bu sebeple, böylesine
zor bir şeyi başarıp, müşterilerimi
uzun vadede memnun ve mutlu görmek beni hep mutlu eder.”
Stilinden feragat etme konusunda
ne kadar esneksin? Kerim Çarmıklı
denince aklımıza nasıl bir çizgi gelsin istersin?
“Tarz benim için değişkendir. Nasıl
bir kıyafetten veya arabadan sıkılıyorsanız, arada bir değişiklik yapmayı seviyorsanız, benim için de
durum öyle. Fakat önemle üzerinde
durduğum nokta daima şu olmuştur; hangi tarzı seçersem seçeyim,
her zaman en doğru şekilde uygulamaya çalışırım. Yapamayacaksam
yapmam, mantığım hep böyle işlemiştir. Müşterilerimi de her zaman
bu yolda yönlendirmeye çalışırım.”
Bir iç mimar olarak bize genel bir
nasihatte bulunsan, ne olurdu?
Bir evi “güzel” kılmanın ilk adımı
nedir sence?
“Kesinlikle kalite ve detaylar. Bazı
mekanlar ilk bakışta insana güzel
gelir ancak içinde yaşadıkça hatalarını, çatlaklarını görürsünüz. Bir
mekan boş bile olsa, bence kalitesi
ve detayları onu yine de fazlasıyla
güzel gösterir.”
Bize orijinal dekorasyon parçaları
bulabilmemiz için bir alışveriş
adresi verebilir misin?
“Kesinlikle Uzakdoğu!”
Şu an üzerinde çalıştığın, senin için
önem taşıyan bir proje?
“Yeni Delhi’de halen üzerinde çalıştığım çok güzel bir malikane projem
var. Tamamlanmasına çok az kaldı,
heyecanla bekliyorum.”

“Ev projeleri, zor olmalarına rağmen
benim en sevdiklerim. İçinde bir ailenin
yaşayacağını bilmek çok hoşuma gidiyor”

