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“İyi oyuncu olduğumuzu,  
her rolü oynayabileceğimizi düşünüyoruz...”

Ele aldığı tüm projeleri, içerisinde bulundukları zaman ve mekan çerçevesinde değerlendirip yaratıcı çözümler geliştiren, iç mimariye ‘dekore etme’nin çok ötesinde, 
strüktürel ve mimari açıdan da yaklaşan Ofist ile bugüne kadarki meslek pratikleri üzerinden tasarım yolculuklarını konuştuk.

HÜSEYİN ÇİFEL
cifel.huseyin@gmail.com

2004 yılında iç mimar ve tasarımcı, 
Yasemin Arpaç ve Sabahattin Emir or-
taklığında Tünel, Pera’da kurulan ve 
günümüzde çalışmalarına Tophane’de 
devam eden Ofist, kuruldukları gün-
den bu yana, üzerinde yaşadıkları 
coğrafyanın, özelinde de İstanbul’un 
kültürel zenginliğine yapılan katkı ve 
eklentinin bilincinde ve sorumlulu-
ğunda mekanlar tasarlıyor. Bütüncül, 
fonksiyonel, çağdaş ve kişiye-yere özgü 
yaklaşımlarla, farklı fonksiyonlarda ve 
ölçeklerde projeler geliştiren Ofist, glo-
bal ölçekte de kabul gören tasarımlara 

imza atıyor. Uzun yıllardır İstanbul’un 
en işlek ticaret merkezlerinden biri 
olan, günümüzde ise sanat galerileri, 
butikler, lokantalar ve otellerle şehrin 
aktüel yaşamının merkezi olmaya baş-
layan Karaköy’ün bohem ve aktif ru-
hunu her metrekaresinde barındıran 
Karaköy Loft’la başlayan uluslararası 
başarısını, Bodrum Evi, AD Evi gibi 
projeleriyle devam ettiren Ofist ku-
rucularıyla, iç mimarlığı, ana tasarım 
yaklaşımlarını, dokunuş yaptıkları me-
kanları, sektörel gelişmeleri, kültürel 
bağlamları ve uluslararası başarılarını 
konuştuk.

Yasemin Arpaç ve Sabahattin Emir na-
sıl bir araya geldi? Ofist’in serüveni ne 

zaman, nerede, nasıl başladı? ‘Ofist’ 
adı nereden geliyor? 

Sabahattin Emir: Daha önce aynı ofis-
te çalışıyorduk. 2002’de ofisten ayrıl-
dıktan sonra bir süre birlikte iş yapıp, 
daha sonra 2004’te ofis açmaya karar 
verdik. Ağırlıklı olarak İstanbul’dan 
beslenen, İstanbul’u yaşayan kişiler ola-
rak ofisin sonuna İstanbul koyup sonra 
da onu kısaltarak ‘Ofist’ dedik.  

Bugüne kadar tasarladığınız iç mekan-
ların fonksiyonlarından ve içeriklerin-
den bahsedebilir misiniz?

S.E.: Önceleri restoran, mağaza, fuar 
standı gibi projeler ağırlıktayken, za-
manla konutlar da ağır basmaya baş-
ladı. Şu anda da restoran yapıyoruz 

ama sayısı azaldı. Tabii ki biz daha da 
çeşitlenmesini bekliyor ve istiyoruz. 
Kötü adamı iyi oynayan oyuncuya sü-
rekli öyle roller gelmesi gibi…  Biz iyi 
oyuncu olduğumuzu ve her rolü oyna-
yabileceğimizi düşünüyoruz.

Yasemin Arpaç: Hem aynı şeyleri 
yapmak bir süre sonra sıkıcı da olma-
ya başlıyor.  İster istemez tasarımcılar 
kendilerini tekrar etmeye başlıyorlar.  
Uzmanlık gerektiren bazı sektör işleri 
hariç, projelerdeki çeşitlilik tasarımcıyı 
dinamik ve yaratıcı tutuyor. Daha yeni-
likçi projeler ortaya çıkıyor.  O yüzden 
biz bu çeşitliliği seviyoruz.

İlk tasarladığınız mekan hangisi? Bu-
gün dönüp baktığınızda o mekanla ilgi-

li neler düşünüyorsunuz? O mekan size 
bugün neler hissettiriyor? 

S.E.: Belki ilk mekan değil ama bu-
gün baktığımızda beni en fazla düşün-
düren mekan Viyolet tekstil showroo-
mudur. Aslında kendi bağlamında çok 
tutarlı bir mekan olmasına ve fonksiyo-
nel olarak ihtiyacı çok iyi karşılaması-
na rağmen, işverenden çok kendimize 
yaptığımız bir mekan olmuş gibi geli-
yor. Bugün olsa daha farklı yaklaşırdık 
sanırım.

Y.A.: Egoist tasarımcılar olduğumuzu 
hissetmiyorum. Hatta öyle olmaktan 
özellikle de kaçınıyoruz.  Ama içimiz-
de az biraz bu duygusu olan varsa o da 
ben olurum herhalde (gülüyor). Ben 
Viyolet projesini hala çok seviyorum. 

Yasemin Arpaç ve Sabahattin Emir
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Hem mekanın fiziksel özellikleri, hem 
de amacı doğrultusunda başarılı bir 
çözümleme… İşverenden çok kendi-
mize yaptığımız doğru olabilir, bunu 
kabul ederim ama işverenin de ama-
cını yerine getirdiğinin altını çizmek 
istiyorum. Emir’in de hassasiyetini an-
lıyorum bir yandan. Viyolet bittiği za-
man Anadolu’dan gelen bir müşterisi 
mekandan çok etkilenmiş ama şöyle de 
bir yorum yapmıştı: “Çok güzel olmuş, 
hayırlı olsun, ama biraz boş kalmış bu-
ralar. Ben size güzel bir halı göndere-
yim...” Haklı olarak, “Acaba yanlış bir 
iş mi yaptık... Biraz fazla veya zamansız 
mı oldu” diye düşündük. Fakat bu bir 
ev projesi olsaydı ve kullanıcısı içerisin-
de biraz eksik, biraz huzursuz yaşasay-
dı, o zaman yanlış bir iş yaptık, derdim.  
Ama bu bir ev değil, showroom... Biraz 
şaşırtması, etkilemesi ve beklenmedik, 
alışılmadık, yenilikçi olması, bilakis 
doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum.   

Şu an üzerinde çalıştığınız güncel pro-
jelerden bahsedebilir misiniz?

S.E.: Tüm hızıyla NUMNUM’lar de-
vam ediyor. Ankara, Bursa ve sırada 
iki üç şehirde daha projeler olacak. 
Bunun dışında daha önce de evlerini 
yaptığımız iki işverenin iki yeni evi var.  
Şair bir arkadaşımızın Çukurcuma’da 
bir evi var. Ayrıca Urla’da tam olarak 
ekolojik olmasa da enerji verimliliği 
yüksek bir ev projemiz de devam edi-
yor.  

İç mekan tasarımlarında, mimarların 
da iç mimarlar kadar etkin rol alması 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 

S.E.: Bence olabilir, hatta daha da 
ileri gidebilirim. Bir örnek vereyim, 
biz şimdiye kadar işe aldığımız arka-
daşlara hiç “Diploman var mı?”, diye 
sormadık. Yasal tarafını bilemem ama, 
bir işi yeterli kalitede yapıyorsanız ya-
sal durumunuzun bir önemi yok. Yani 
isterseniz manav olun, çok iyi mekan 
tasarlayıp bunu ifade edebiliyorsanız 
bence hiçbir sıkıntı yok. Bakacağımız 
ve değerlendireceğimiz tek şey orta-
ya çıkan sonuçtur. Aynı mantıkla, işi 
yapan iç mimar da olsa sonuca bakıp 
bunu manav yapsaydı daha iyi yapardı 
da diyebiliriz çünkü. 

Y.A.: Emir’in güzel bir tabiri var, be-
nim de çok doğruladığım... Bir dol-
makalem tasarlamanın, bir gökdelen 
tasarlamaktan farkı yok, diyor. Her 
ikisi de belli bir işlevi yerine getiriyor. 
Eğer siz tasarladığınız ürün hakkında 
dersinizi iyi çalışırsanız, her şeyi tasarla-
yabilirsiniz. İyi tasarımcı olmak sadece 
tasarladığınız gökdelenin ayakta dura-
bilmesi veya dolmakalemin yazabilmesi 
demek değildir. Öyle olsa zaten daha 
önceden yapılmış, işlevselliği tasdiklen-
miş bir modeli çoğaltıp dururduk. İyi 
analiz etmek çok önemli veri sağlıyor. 
Gittikçe daha komplike, hızlı ve yıpra-
tıcı olan hayatlarımızı kolaylaştırmak 
artık eskisinden daha önemli.  O yüz-
den daha yumuşak tutuşlu, daha rahat 
kullanımlı, taşıması daha pratik, mü-
rekkebini akıtmayan bir dolmakalem 
tasarlamak için iyi gözlemci olmak bel-
ki de tasarımın en önemli kriteri.  Yani 
kimin neyi tasarladığı değil, neyi nasıl 
tasarladığı daha önemli bir konu. 

Tasarımlarınız Türkiye’de olduğu ka-
dar yurtdışında da yoğun ilgi görüyor. 
Bu Ofist’in tasarım anlayışının global 
bir noktada olduğunun göstergesi mi 
sizce? 

S.E.: Evet ben öyle düşünüyorum. 
Artık dünya eskisi gibi değil. Soruda 
bile hala eski dünyanın izleri var aslın-
da... Yurtiçi, yurtdışı kavramları bence 
artık eskisi kadar doğru değil. Sosyal, 
kültürel, ekonomik olarak çok farklı 
gruplar var ve bizim çözüm üretirken 
dikkate almamız gereken konu bu as-
lında. Ülke sınırının nereden geçtiği 
değil. Çünkü sınırlar bu durumu git-
tikçe daha az belirlemeye başlıyor ve 
silikleştiriyor.  

Y.A.: Evet ben de katılıyorum Emir’e. 
Fakat, Türkiye’ye mi, Avrupa’ya mı iş 
yaptığınız fark etmese bile, bir Türk’e 
mi, yoksa bir İngiliz’e mi iş yaptığınız 
hala fark ediyor.  Aslında bir yandan 
da bu başka bir sorunun cevabı ama 
farklı yapılar ve alışkanlıklar hala var. 
Bir İngiliz’in mutfağı daha çok fırın 
pişirmesi üzerine yoğunlaştığı için, o 
fırın tepsilerinin yıkanabilmesi için ko-
caman evyeler gerekiyor mesela.  Bu 
çok küçük ve basit bir örnek... Demek 
istediğim bugün yaşadığımız dünya, 
birbirine fiziksel olarak çok uzak di-
yarları bile çok kolayca birbirine bağ-
lıyor. İnternet sayesinde herkes her 
şeye aşina artık... Biraz daha belirgin 
bir örnek verirsem, Uzakdoğu’yu ele 
alalım mesela.  Uzakdoğu hala herkese 
uzak aslında… Daha global değil, ama 
alışkanlıkları, lezzetleri, kültürleri artık 
daha bildik, daha ulaşılabilir. Sanırım 
bunların da etkisi var. Yani müşteriniz 
bir Japon ise, hala onun kendi alışkan-
lıklarına, kültürüne, beğenisine göre 
yaratıyorsunuz.  Fakat, bu yarattığınız 
dünya bir İngiliz’e artık o kadar da ya-
bancı görünmüyor.  

Proje tasarım süreçlerinizde, cinsiyetle-
rinizin farklı olmasının ne gibi etkileri 
oluyor? Bununla ilgili hatırladığınız gü-
zel bir anı var mı? 

S.E.: Kesinlikle var, ama fark sadece 
cinsiyette değil. Biz Yasemin’le çok 
farklı insanlarız; cinsiyetimiz, sosyal 
kimliklerimiz, karakterimiz, eğitimi-
miz, hassasiyetlerimiz çok farklı. En 
büyük şansımız ise bu kadar farklılığı 
ortak bir şey üretebilmek için bir avan-
taja dönüştürmemiz.

Y.A.: Evet farklıyız, fakat insana ba-
kışımız, saygımız aynı. Yani hassasiyet-

lerimizin farklı olduğunu pek düşün-
müyorum ve bu bence çok önemli bir 
konu. Teşekkür etmeyi, lütfen demeyi 
bilmeyen birisiyle bir 10 sene geçire-
mezdim mesela ben.   

Bugüne kadar yapmış olduğunuz me-
kan tasarımlarını incelediğimizde, tari-
hi değeri olan ve bu konuda bağlamları 
kuvvetli mekanları dönüştürdüğünüzü 
görüyoruz. Bu dönüşümde Ofist’in kat-
kıları nelerdir? 

S.E.: Ofist olarak projeye yaklaşırken, 
mekanın içinde bulunduğu bağlamı 
çok önemsiyoruz. Hele de bahsettiği-
niz türden mekanlar geldiğinde, doğal 
olarak bu bizim için ana çıkış noktası-
nı oluşturuyor. Ya kendi zamanımıza 
ait malzeme ve anlayışları kullanarak 
genel yaklaşımı devam ettiriyoruz ya 
da mekanın estetik bütünlüğüne zarar 
vermeden, hatta onun altını iyice çize-
cek şekilde çok farklı malzeme ve anla-
yışlara başvurup tam tersini yapıyoruz. 
Ama hep referans alıyoruz. 

Y.A.: Sanırım bir önceki soruya ver-
diğim cevaba devam edeceğim. Sadece 
insana değil, çevremize, tarihe, yaşa-
dığımız şehrin mirasına da bakışımız 
ve saygımız örtüşüyor Emir’le. Hiçe 
saymak doğru bir tutum değil. Zaten 
yarattığınız şeyin özgün, bir diğer pro-
jenizden farklı olmasını sağlayan şeyler 
de bu dayanaklar.  Bulunduğu çevre, 
sahip olduğu miras...  Tabii ki başka da-
yanaklar da var; sahibinin profili, kulla-
nım amacı, bütçesi… Zaten bütün bu 
verileri, dayanakları doğru bir şekilde 
ele alıp yorumladığınız zaman başarılı 
bir çözüme ulaşmış oluyorsunuz. 

Yurtdışında yayınlanan projeleriniz ara-
sında en büyük ilgiyi “Karaköy Loft” 
görüyor diyebiliriz. Bunu neye bağlı-
yorsunuz? Neden diğer tasarımlarınız-
dan daha ön planda sizce? 

S.E.: Bunun nedenini bence bileme-
yiz. Sebebi her şey, hatta bir tesadüf bile 
olabilir. Ama fikir yürütebiliriz. Önce-
likle mekan tek bir hacimden oluşuyor, 
fakat aynı zamanda her köşesinden çok 
farklı perspektifler elde edebileceğiniz 
ve farklı malzemelerle, farklı heyecan-
lar duyabileceğiniz zengin bir hacim. 
Bence işin içinde biraz da seks var! Bir 
blogda “Türkiye’nin en lüks bekar evi’ 
diye haber çıkınca, bunun üzerinden 
Ekşisözlük’te çok yorum (geyik) yapıl-
dı. Bu anlamda mekan, bir çok insanın 
(erkeğin) sahip olmak isteyeceği bir ev 
gibi duruyor.

Y.A.: Yorumlara bakarsak, seks ko-
nusunda bu ev evet, belli ki tüm izle-
yenler açısından bir temsil ve büyük 
bir beklenti oluşturuyor. Ev sahibi evin 
hakkını veremiyorsa, bir dünya insan 
hakkını helal etmeyecek diye esprisini 
yapıyorum. Sanıyorum bu ev birçok in-
san için belki biraz ulaşılmazlık, belki 
de hayalindeki ev algısı yüzünden çok 
ilgi çekici. Sıra dışı çözümler var.  Fakat 
aslında ulaşılması çok da zor değil, di-
yebilirim. Ev sahibi de ilk tanıştığımız-
da çok sıradan, bildik yöntemlerle bir 
ev oluşturmaya çalışıyordu kendisine. 
Gaz betonla mutfak duvarları örmüş-
tü ki zor durdurduk; “Sen bizi birazcık 
bekle önce” dedik.  Sonrasında o da 
bizim getirdiğimiz alternatif çözümleri 
görünce çok heyecanlandı.  Evin kur-
gusunda, ev sahibinin beklentileri ve 
yaşam tarzında herhangi bir değişiklik 
yapmadık.  Sadece aynı amaçlara biraz-
cık daha farklı yollardan ulaştık, diyebi-
lirim.  Bütçe konusuna gelirsek de, evet 
elbette kiralık bir evi dayayıp döşeme 
bütçelerinden bahsetmiyoruz. Ama 
etrafınızda gördüğünüz birçok yapılı, 
tasarlanmış evden daha da ekonomik 
çözülmüş bir ev olabilir kendisi.   

Günümüzde iç mimar/dekoratör kav-
ramı birçok noktada iç içe bir tavırla 
algılanıyor. Bu tavır sizi rahatsız ediyor 
mu? Ofist’in iç mimari tasarım anlayışı 
tam olarak nedir? 

S.E.: Bazı kavramlara takılmamalıyız 
bence. Yani şöyle yaparsan dekoratör-
sündür ve kötüdür, şunu yaparsan iç 
mimarsındır ve iyidir diyemeyiz. Önem-
li olan kimin ne yaptığıdır. Yapılanı 
herkes farklı biçimde isimlendirebilir. 
Ofist olarak bizim tasarım anlayışımı-
za gelince… Öncelikle biz her projeyi 
kendi özel koşullarında değerlendirip, 
her projeye sıfır olmasa da sıfıra yakın 
bir noktadan başlamayı uygun görüyo-
ruz. Bunun nedeni, her projede benzer 
şeyleri çizerek kendimizi tekrar etme-
mek ve profesyonelleşmenin getirebi-
leceği işimize yabancılaşmak derdin-
den kaçınmak... Sonuçta bu durumun 
projelerimize yansıdığını ve ayırt edici 
olduğunu düşünüyorum. Biraz açarsak 
da, bir masa tasarlamak gerektiğinde ya 
daha önceki masalara bakıp ben daha 
değişik bir şey çizeyim deyip, aşağı yu-
karı öncekilere benzer bir şey ortaya 
koyarsınız ya da farklı olacağım diye 

zorlama bir şey çizersiniz. Ya da “Masa 
nedir?” sorusunu tekrar sorup, ihtiyaca 
göre cevaplayıp, çözüm üretirsiniz ve 
belki yine öncekilere benzer bir masa 
tasarlarsınız ama yine de sizi ifade eden 
bir tasarım yapmış olursunuz. Sıfırdan 
başlamaktan kasıt budur. Her projenin 
ayrı bir doğrusu vardır dediğimizde, 
bazı projelere daha yapısal çözümler, 
bazılarına da daha kozmetik çözümler 
önermenin doğru olabileceği sonucu-
na da varıyoruz. Yani ben her projeyi 
kozmetik olarak çözerim diyemeyece-
ğiniz gibi, tersini de söyleyemezsiniz. 

Y.A.: “İç mimari, dekorasyona karşı” 
başlıklı sorunuz için, ara sıra benzer 
tartışmaları özellikle sosyal medyada 
gördüğüm zaman, bizim ofisin ismi-
ni “Evim Möble” veya “Yuvam Deko-
rasyon” diye değiştiresim gelmiyor 
desem yalan olur (gülüyor). Bizim 
ofisin tasarım yaklaşımına gelirsek 
de… Biz aslında esnek bir ofisiz, iş-
verenlerimizin kullanımına yönelik 
çözümlemelere de her zaman açığız.  
Bu bazen Emir’in dediği gibi, ufak 
tefek makyajlar yapmak anlamına da 
gelebiliyor. Ama yapmayı sevdiğimiz ve 
fark yaratabildiğimiz, elbette ki sıfır-
dan ele almak. Sıfırdan ele aldığımız 
projelerdeki yaklaşımımız, her köşeyi, 
mobilyayı ayrı ayrı ele almak değil. Yak-
laşımımız tüm mekanı bir bütün olarak 
ele alıp tasarlamak yönünde. Süsleme 
değil, daha yapısal çözümler... Bu du-
varı ördük, şimdi önüne bir kütüphane 
çizip koyalım değil, o duvarı daha baş-
tan bir kütüphane olarak tasarlamak.  
Mekanın kabuğunu tasarlamak. Kara-
köy Loft’a bakın mesela. O evde her 
şey ev sahibinin beklentileri ve ihtiyacı 
doğrultusunda, kişiye ve mekana özel 
tasarlanmış. O evde taşıyıp götürebi-
leceğiniz mobilya, bir kanepe, 8 tane 
İkea sandalye ve yatağın şiltesidir. Geri 
kalan tüm fonksiyonlar yapısal olarak 
tasarlandı, çözüldü ve uygulandı. Koca 
beton mutfak masasını/tezgahını hadi 
5 cm sağa kaydıralım deme şansınız 
bile yok. Bu da tabii ki öncesinde çok 
detaylı ve özverili bir çalışma gerekti-
riyor.  Ama sonucunda gerçekten kişi-
ye ve mekana özgü bir sonuç çıkıyor.  
Bu çok yorucu, vakit ve emek alan bir 
süreç ama işte ben bundan çok keyif 
alıyorum.

Türkiye dışındaki ülkelerde gördüğü-
müz iç mekan tasarımlarını dikkate al-
dığımızda, kendinizi farklı bir ülkede, 
farklı bir kültürden beslenen bir meka-
nı tasarlarken nasıl hayal ediyorsunuz? 
Bu süreçte ne gibi aşamalardan geçmek 
gerekir? 

S.E.: Genel olarak bu farkların or-
tadan kalkmaya başladığından bah-
setmiştik. Paris’teki bir reklamcı ile 
İstanbul’daki bir tasarımcı çok benzer 
hayatları yaşayabiliyor. Ne yazık ki dün-
ya tek kültürlülüğe doğru gelişiyor. So-
runuza gelince, sonuçta bir tasarımcı-
nın sorunu iyi analiz edip, tanımlayıp 
kendi donanımıyla bir çözüm üretmesi 
gerekir. Farklı bir kültürde bir sorunun 
analizi ve tanımlanması, içinde yaşadı-
ğımız kültüre göre daha zor olabilir 
ama çok heyecanlı ve ufuk açıcı da ola-
bilir. Sahip olduğumuz kültürde işe 1-0 
önde başlıyoruz. Çoğu şeye ben olsam 
bunu yapardım, şu malzemeyi kullanır-
dım gibi ön kabullerle başlıyoruz ama 
yabancı bir kültürde bunu keşfetmek 
zorunda kalırız. Biraz abartarak söy-
leyeyim, ben kendi adıma hep Ay’da 
bir mekan tasarlamaya çalışsak nasıl 
olurdu diye düşünmüşümdür.  Bırakın 
kültürü, fizik kuralları bile farklı.  Bir 
tasarımcı olarak çok heyecanlı bir du-
rum olurdu. 

Y.A.: Dersinizi iyi çalışmak çok önem-
li... Daha önceden bildiğiniz bir konuy-
sa daha az, bilmediğiniz bir konuysa 
daha çok çalışmanız gerekli.  Geri kala-
nı yine dolmakalem tasarlamak gibi… 

Bir mekanı tasarlarken, o mekanın içe-
risinde bulunduğu yapının mimarisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tasarı-
mınızı hangi süreçlerde ve ne şekilde 
etkiliyor? 

Y.A.: Daha ilk başta projeyi ele alır-
ken önümüze koyduğumuz bazı veriler 
var. Sahibi, konumu, yapı tipi, çevresi, 
mirası… İste bu da o olmazsa olmaz 
verilerden birisi.

S.E.: Önceki soruda biraz bahset-
miştik. Şöyle ki, eğer belli bir este-
tik bütünlüğe sahip, bir mimara ait 
binada çalışmak durumundaysak, 
mekanın binadaki konumuna bağlı 
olarak binanın genel yaklaşımı bizim 
için bir bağlam oluşturuyor tabi ki.  
O binaya ‘rağmen’ bir şey yapma-
mız doğru olmaz. Ama genelde du-
rum daha farklı oluyor. Bu anlamda 
İstanbul’da, bir bina içindeki mekanı 
tasarlarken dikkat etmeniz gereken 
yetkinlikte yapı sayısı çok az. Yukarıda 
sorunun analizinden bahsetmiştik ya, 
bunun bir parçası da mekanın analizi. 
Rölöveyi alıp önümüze koyduğumuz-
da, mekanın fiziksel durumu bize bir 
şeyler söylemeye başlıyor zaten. Adeta 
bizimle konuşuyor, “Hayır olmaz” di-
yor, “Böyle yap” diyor. Yapının taşıyıcı 
sistemi, yaklaşım yönü, manzara, yük-
seklik, bazen de mekanda hazır bulu-
nan elemanlar, hep birlikte mekanı 
çözmeye çalışıyoruz.

Mekanları yaşantıların ve kültürlerin 
şekillendirdiği ve sizin de bazı işve-
renlerinizin yurtdışında doğup büyü-
müş karakterler olduğunu göz önüne 
alındığında, Türkiye dışındaki kültürle 
yetişmiş bir karakter için Türkiye’de 
tasarladığınız bir iç mekanın tasarım 
süreci nasıl işliyor? Bağlamların çarpış-
ması oluyor mu? 

S.E.: Benim gözlemlediğim kadarıyla, 

genellikle ne istediklerini daha iyi bili-
yorlar ve sizin tasarımcı olarak huku-
kunuzu tanıyor, saygı duyuyorlar. Tabii 
ilginç istekleri de olabiliyor. En ilginci 
İngiliz bir işverenimizdi ve bize, eğer 
bir köşede doğru bir çözüm bulmuşsak 
bunu tüm evde uygulayabiliriz demişti. 
Biz de beğendiği aydınlatma elemanını 
evin banyolar dahil her noktasında kul-
lanmıştık. Çok hoşuna gitmişti.

Y.A.: Hatta sonrasında, yine bize işve-
ren olan bir İngiliz arkadaşının evinde 
de aynı şeyi yaptık.  Avrupalılar bu ko-
nulara daha aşina. Daha tecrübeliler. 
Daha önce mimarlarla, tasarımcılarla 
defalarca çalışmışlıkları var ve bu yüz-
den aslında sizi nasıl daha verimli kul-
lanabileceklerini biliyorlar. Sizi kendi 
bilmedikleri konularda daha fazla zor-
luyor ve sonuçlardan daha çok fayda-
lanıyorlar.   

Tasarımlarınızda kullanmayı en çok 
sevdiğiniz malzeme nedir? Neden? 

Y.A.: Gerçek malzemeler... Gerçek 
dokular...

S.E.: Özellikle şu malzeme diyeme-
yiz. Zaten bir projeye, ‘Bizim malzeme 
zaten belli’ diye başlamak hiç doğru 
değil. Dönüp projelere baktığımızda 
çok farklı malzemeler görüyoruz ama 
bu malzemelerin en doğal hallerini ter-
cih ettiğimizi de görüyoruz. Ahşapsa 
mutlaka hafif tellenmiş, dokusu orta-
ya çıkmış ve üzeri su bazlı cilalanmış, 
demirse ham demir üzeri mat vernik 
gibi. Yani bir malzeme seçiminden çok 
malzemelerin nitelikleri ile ilgili tercih-
lerimiz oluyor. 

“Issız Adam” filminin ana mekanların-
dan olan restoranı da siz tasarlamıştı-
nız. Film vizyona girdiği dönemde epey 
konuşulmuştu. Bunun size bir katkısı 
oldu mu? 

S.E.: Portfolyomuza eklediğimiz gü-
zel bir proje daha... Bunun gibi pr 
olanakları piyasadaki bilinilirliğinizi 
arttırıyor ama size birebir işveren getir-
miyor. İşveren her zaman memnuniyet-
ten dolayı geliyor. Bir yakının tavsiyesi 
veya daha önceki çalışmamızdan kalan 
memnuniyetle tekrar geliyor.

Yurtdışındaki örneklere baktığımızda, 
içerisinde golf sahası olan ofisler, ga-
lerisinde trambolin bulunan evler gö-
rüyoruz. Fakat bu Türkiye’de alışık ol-
duğumuz bir tutum değil. Sizce neden? 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  

S.E.: Kısaca ergonomi (işbilimi) diye-
biliriz. Endüstriyel üretimin ilk yılların-
dan, yani fordist üretim tarzındaki bant 
üzerinde üretiminden bahsediyorum. 
Ergonomistler, verimliliği arttırmak 
için bant sistemini buldular. Bir işçi 
sabahtan akşama kadar önüne gelen 
bir araba parçasının hep aynı vidası-
nı sıkıyor. Gerçekten verim arttı tabii. 
Ama bir süre sonra işçi sıkılmaya ve 
hata yapmaya başlayınca, ergonomist-
ler adamın dikkatini dağıtmamak ve 
tabii ki verimliliği düşürmemek için 
banda sırayla bir kırmızı, bir mavi 
araba parçası göndermeye başladılar.  
Ben çağdaş ofis binalarındaki koşu pis-
ti, kaydırak gibi şeylerin, zamanında 
mavi yakalılar için yapılan, araba par-
çalarının rengini değiştirerek banda 
göndermekten pek farklı olduğunu 
düşünmüyorum. Bizde neden az bil-
miyorum, demek ki bizdeki beyaz ya-
kalılar bu tip bir motivasyona ihtiyaç 
duymadan da verimli çalışabiliyorlar.  
İhtiyaç olduğunda bizde de olacaktır 
mutlaka. 

Y.A.:  Ofisler konusunda Emir haklı 
olabilir. Ama evler konusu bence biraz 
farklı bir durum. Biz Türkler hala daha 
konservatif düşünüyoruz. Evimizde hiç 
kullanmasak bile yemek odamız, hiç 
misafirimiz gelmediği halde misafir 
odamız olması gerektiği gibi algıları-
mız var. Ama belki de karı-koca kay-
kaycıyız ve evimizin zeminlerinin hep 
rampa olmasını istiyoruz. Olamaz mı?  
Neden olmasın?  

Ofist’in renklerle arası nasıl? Tasarım-
larınızda renkleri nasıl kullanıyorsu-
nuz? 

S.E.: Mekanda kullandığımız malze-
melerin doğal renkleri dışında fazla 
renk kullanmıyoruz.

Y.A.: Renkler, kumaşlarda desenler, 
dokular... Bunlar biraz mimarin empo-
ze edebileceği veya etmesi gereken ko-
nular değil, daha çok son kullanıcının, 
yani işverenin talep etmesi gereken ko-
nular diye düşünüyorum.  

“AD Evi” projenizde hareket edebilen 
bir duş teknesi tasarladınız. Biraz bun-
dan bahsedebilir misiniz? 

S.E.: O proje, tüm bina restorasyonu 
başka bir firma tarafından yapılan bir 
apartmanda yer alıyor. Projeye uygun 

olarak banyo duvarlarını yarıya kadar 
ahşap pano yapmışlar ve aslan ayak-
lı bir küvet koymuşlardı. İşverenimiz 
‘Ben her sabah duşa giriyorum, bu kü-
veti kullanamam, yerine duş koyalım’ 
deyince biz de düşünmeye başladık.  
Duşu, duvar panolarına uydurmak çok 
çirkin ve gecekondu bir çözüm olacak-
tı.  Biz de duş için bağımsız, banyonun 
genel bağlamından kopuk bir çözüm 
üretelim dedik ve önce ortada bir küvet 
düşündük. Ama fazla yer olmadığın-
dan ve arkasını temizlemek sorun ola-
cağından tekerlekli bir çözüme gittik.

Y.A.: Sonra bu tutum tüm ev gene-
linde de devam etti.  Binanın geçmi-
şini olduğu haliyle benimseyip, saygı 
duyup, sevip, koruyup, bunun üzeri-
ne günümüz şartlarına uygun şekilde 
yerleşimlerimizi, binaya dokunmadan 
yaptık.  Tekerlekli duş teknesi de bu 
şekilde ortaya çıktı.  Geçmişe saygı du-
yan, avare bir duş teknesi… (gülüyor)

Günümüzde tasarım disiplinlerinin in-
terdisipliner anlayışlarla ortak çalışma-
lar ürettiğine rastlıyoruz. Birçok farklı 
nitelikte tasarımcı beraber üretim yapı-
yorlar. Ofist’in bir iç mekan tasarımın-
da, farklı bir tasarım disiplininden olan 
biriyle çalışma şansı olsaydı, bunun kim 
olmasını isterdiniz? Neden?

S.E.: Bu bence çok heyecanlı bir du-
rum.  Tam olarak kastettiğiniz gibi bir 
şey olmasa da, şu anda buna benzer 
bir çalışmayı ekolojik yapı konusunda 
tecrübeli bir ekiple yapıyoruz. Yapı 
üretiminde sürdürülebilirlik olanaklar 
çerçevesinde olabilir bir şeyken, iç mi-
marlık konusunda işler öyle gitmiyor. 
Bu konuda Ofist olarak neler yapabile-
ceğimizle ilgili düşünüyoruz. Alterna-
tif malzeme ve teknolojiler bakıyoruz. 
Mesela bu konuda ortak çalışabileceği-
miz her ekiple birlikte olmak heyecanlı 
olurdu.

Bugüne kadar en çok sorun yaşadığınız 
proje sürecinden bahsedebilir misiniz? 
Nasıl bir sorunla karşılaştınız?

S.E.: Çok olmadı aslında ama yine de 
var ve genelde ekonomik sorunlar. Bi-
raz kişilerin karakterlerinden kaynak-
lanan şeyler. Profesyonel olarak yaptı-
ğımız işle ilgili küçük bir iki şey dışında 
hemen hemen hiç problem yaşamadık. 

Y.A.: Bir defasında da projede, biraz 
da işverenimizin kendi ifadesindeki 
hatadan dolayı da, konsepti tamamen 
yanlış anlayarak, hiç de beklemediği 
bir öneriyle karşısına çıktık. Ama ikin-
cisinde tam 12’den vurduk.

Saç tasarımcısı Ertan Altun için bir 
stüdyo tasarladınız ve bu mekanda 
Ertan Bey’in duvar resimleri de yer 
alıyor. Bu tasarımınızın bir parçası mı 
aynı zamanda? Böyle durumlarda, bir 
işverenin proje sürecine bu şekilde da-
hil olması nasıl bir his? Tercih ettiğiniz 
bir durum mu?

S.E.: Bizim özellikle ev yaparken söy-
lediğimiz bir şey vardır: “Bir evi yap-
maya mimar başlar, sahibi bitirir.” Bu 
örnekte de Ertan mekanı bitirdi.

Y.A.: O proje için, aslında başka bir 
tasarımcıya oyun alanı, hareket imkanı 
yaratmak diyebiliriz.  Ertan için, Ertan 
olmasına imkan verecek bir mekan la-
zımdı. Biz de onun alt yapısını kurduk.  
Elbette söylediğimiz kadar basit değil 
ama işin özü bu.

“Bodrum Evi” projenizle, İngiltere’nin 
en popüler dekorasyon dergisi 
Livingetc.’ye kapak oldunuz ve içeri-
sinde de geniş yer buldunuz. Bu sizin 
için ne anlama geliyor? 

Y.A.: Nefis bir şey... (gülüyor)
S.E.: Yaptıklarımız konusunda bazen 

kendimizi doğru değerlendiremiyor 
olabiliriz. Bir şey yaptığınızda bunun 
takdir edilmesi güzel ve motivasyon ya-
ratmakla beraber, hep aynı çevrelerin 
sizi beğenmesi yanıltıcı da olabilir. O 
yüzden uluslararası çevrelerden aldığı-
mız olumlu eleştiriler kendimizi ulusla-
rarası alanda tartmak da demek oluyor 
bir yandan.

“Karaköy Loft” birçok uluslararası 
dergide, kitapta ve dijital mecrada ya-
yınlandı. Hala da yayınlanmaya devam 
ediyor. Türkiye’de bir anda internet 
fenomeni oldu. Almanyalı GQ dergisi 
loftu “Rüya Ev” olarak değerlendirdi. 
Sizce de “Karaköy Loft” bir rüya ev mi? 

S.E.: Bizim işverenimizin bu evden 
çok memnun olduğunu, hatta “Benim 
sosyal hayatımı bitirdiniz, evden çıka-
maz oldum” dediğini biliyoruz. Demek 
ki “Rüya Ev” ifadesi işverenimiz için bir 
gerçek. Bizim için bundan daha önem-
li bir şey yok. Aynı ifadenin başkaları 
tarafından da kullanılması mekanın 
çok konuşulması, çok hoş bir şey tabii. 
Bizi oldukça memnun ve motive etti 
diyebiliriz. 

Son olarak bundan 10 sene sonra 
Ofist’i hangi aşamada görmek istiyor-
sunuz?

S.E.: Ben kendi adıma diyebilirim ki; 
biz Ofist olarak bir yandan daha ve-
rimli çalışmak ve daha fazla kazanmak 
adına kurumsallaşmayı kendimize he-
def olarak koysak da, bir yandan da en 
önemli özelliğimizin Yasemin’le benim 
birlikteliğimiz olduğunu görüyorum. 
Yani veresiye defterinden şikayet edip, 
market olalım diye düşünüyoruz ama 
özümüzde bakkaliye işletmek var gibi 
geliyor. Eğer önümüzdeki günlerde ku-
rumsallaşmış bir bakkal olabilirsek ve 
böyle bir kültür yaratıp, bunu bizimle 
birlikte çalışan arkadaşlara devredebi-
lirsek bence bu çok iyi olacak.  

Y.A.: Sepet sallandırma konusunda 
elektronik sepetlere geçelim artık di-
yorum o zaman ben (gülüyor)...

Yasemin Arpaç: “Sıfırdan 
ele aldığımız projelerdeki 
yaklaşımımız, her köşeyi, 

mobilyayı ayrı ayrı ele 
almak değil. Yaklaşımımız 

tüm mekanı bir bütün 
olarak ele alıp tasarlamak 
yönünde. Süsleme değil, 
daha yapısal çözümler... 
Bu duvarı ördük, şimdi 

önüne bir kütüphane çizip 
koyalım değil, o duvarı 

daha baştan bir kütüphane 
olarak tasarlamak.  Mekanın 

kabuğunu tasarlamak...”

Sabahattin Emir: 
“İşverenimizin Karaköy 
Loft’tan çok memnun 

olduğunu, hatta “Benim 
sosyal hayatımı bitirdiniz, 

evden çıkamaz oldum” 
dediğini biliyoruz. Demek 

ki “Rüya Ev” ifadesi 
işverenimiz için bir 

gerçek. Bizim için bundan 
daha önemli bir şey yok. 
Aynı ifadenin başkaları 

tarafından da kullanılması 
mekanın çok konuşulması, 
çok hoş bir şey tabii. Bizi 

oldukça memnun ve motive 
etti diyebiliriz.”


