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BRIEF

Bir kavram olarak düşünür, düşünmezi de içinde barındırır. düşünmezin varliği ise yoktur. Önemli olan kişinin 
ilgisi ve düşüncesinin derinliğidir. Mutfağın konumu, kapının sağı solu kadar ne yaptığımız ve neden yaptığımızı 
düşünmek, bir planlama işi olan mimaride başarıya atılan ilk adımdır. Yahşibey köyünde, gençlerin hep güzel 
olarak hatırlayacaklarını umduğum onüç günümüz böyle geçti. Kitaplığımızda yer alan düşünceler gün gelir 
gençlere okunur.

Her öğrenci mesleğini düşündü ve ona dair yazdı.



BRIEF

As a concept,  “thinker” contains the non-thinker. The non-thinker, however, has no existence. it is the interest of 
the person and the depth of her thinking that counts. The first step towards success in architecture, 
which is all about planning, is to think about not only the location of the kitchen or the left and right side of the door, 
but also about what we do and why we do it. This is the way those thirteen days passed in the village of Yahşibey, 
and i hope that’s the way the young people there will remember it. There will come a day when the ideas 
in our library will be read out to them.

Each student thought of his/her profession and wrote about it.



KİMLİKSİZ

Kimlik bir durumu ifade etmek için kullanılan salt bir tanımlamadan ibarettir. Algı sonsuz imkan barındıran 
durumlarken kimlik vermeye çalışmak -tanımlamak- sınırlama ve ortak dil oluşturma çabası olarak kalmaktadır. 
Algıladığımız gri rengin herkes için aynı renk olup olmadığını bilmezken, verdiğimiz gri adı beklide yaşamakta 
olduğumuz farklı renklerdeki dünyanın ortak tanımlarından biridir. 

Kimlik, algının gölgesi olarak kalmaktadır. Ufak dokunuşlardan ibaret olan mimari, ortaya çıkabilecek diğer 
işlevleri barındırabilmeli ve her duruma açık olmalıdır. Ancak bu şekilde kent ve mimarlık bulunduğu zamana ve 
bulundurduğu kişilere göre kendini yeniler. Yöreselden çıkıp metropole giden kent farklı kimlikleri, 
farklı anlarda barındırarak, farklı durumlara yol açar. Metropol kent, kimliksizliğin sonsuz kombinasyonlarını 
içinde barındırır. Hiçbir zaman kimliğini kaybetmek durumu söz konusu değildir. Kent farklı kimliklerin 
üst üste düşmesiyle kimliğini bulur. Sınırları kaldıran bu durum,kişinin hiçbir yere ait olmama fakat her an 
her yere ait olabilme durumunu gerçekler. Bir odağın tekeli olmaktan çıkan “kimliksiz”  kent ve mimarlık 
en komplekssiz durumu yaşar.

Nur Çıkla / İstanbul Teknik Üniversitesi
 



NO IDENDITY

Identity is merely a description used to express a certain situation. There are an infinite number of possibilities 
with perception, but the attempt to identify -to delineate- is merely the attempt to set boundaries and construct 
a common language. We don’t know whether the gray we perceive is the same color for everyone, and yet perhaps 
that name we have given is one of the definitions we have in common for the multicolored world we live in. 

Identity is only the shadow of perception. Architecture, which is no more than small touches, must include all other 
functions that may emerge and be open to all contingencies. Only in this way can the city and architecture renew itself 
in keeping with the times and the people it hosts. The city goes from local to metropolitan, containing different identities 
at different times and leading to different situations. The metropolitan city contains the infinite combinations of having 
no identity. This is never a matter of losing one’s identity. 

Nur Çıkla / İstanbul Teknik Üniversitesi



FORM

Doğada bulunan farklı biçim ve şekillenmelerin soyutlanmasıyla elde edilen bir düzen,bir farklılaşma, 
bir arayıştır; fonksiyon, estetik, ekonomik ve çevreye bağımlı olma gibi mimari tasarıma girdi sağlayan verilerle 
şekillenir. Bir birikimin sonucu olan, hemen her insanın tanımlayıp, algılayabileceği sadelikteki temel geometrik 
formlar; mimaride, bütünü oluşturan farklı parçalara ve bunların farklı şekillerde bir araya gelişlerine olanak 
sağlar. Bir bina formunun seçiminde kentsel dokuya uyum gözetilebilir ya da bina  “tek başınadır”, bir “kimlik”  
barındırmaktadır ve bu haliyle bir uyumsuzluğu içinde barındırabilir. Form, doğruluğu tartışılabilecek ama 
kesin bir doğruya ulaşılamayacak, tasarımcının ilkelerine göre şekillenecek bir değerdir. Mimaride estetik olanı 
tasarlayabilmek, yapıya biçimiyle bir kimlik kazandırmak, çevresiyle uyum ya da uyumsuzluk yaratmak, 
insanların geometrik formlarla içine girdikleri sınırları ortadan kaldırmaya  çalışmak  form ile mümkün 
olmuş,böylelikle mevcut yapılaşmadaki taklitlere tepki verilmiştir. İşlevsellik, modern mimarinin dayandığı 
temel tasarım ilkelerinin en önemlilerinden biri olup Amerikalı mimar Louis Sullivan tarafından mimarlıkta 
kullanılan “biçim işlevi izler.”  sloganına dayanır. İçten dışa gelişen mantıksal adımlarla işlevci ve tümevarımcı olan 
bu yaklaşımla mimari, “forma” ulaşabilir ancak bu biçimlenişle mimari için önemli olan estetik değerler kısmen de 
olsa göz ardı edilmiştir. Tümdengelim bir yaklaşım izlenerek tasarlanacak bir binanın bitmiş formunun önceden 
belirlenmesi ise bazı estetik formüllerin peşinen kabul edilmişliğini göstermektedir.Tümdengelim yönteminde 
form verme,tümevarımda form bulma söz konusu olduğu söylenebilir. Başarılı bir mimari eser, hem estetiğe 
hem de fonksiyona cevap verebilir. 

Doruk Van / Erciyes Üniversitesi
 



FORM

Form is an order, a differentiation or an exploration derived from the abstraction of various shapes and patterns found 
in nature; it is in turn shaped by factors providing input to architectural design such as function, aesthetics, economy and 
dependence on the environment. The fundamental geometric forms result from experience and are so simple that they can 
be recognized by everyone; they make it possible for different parts to emerge and come together in different ways 
to create a whole in architecture. In determining the form of a building, one can watch out for harmony with urban fabric 
or the building “stands alone” and in that case it can embody a certain disharmony. Form is a value whose correctness 
can be debated but never absolutely determined, to be shaped according to the principles of the designer. Designing the 
aesthetical, giving an identity to a building through its form, creating harmony or disharmony  with its environment and 
trying  to eradicate the boundaries people create with geometric shapes came to be possible in architecture through form, 
thus reacting to all imitations in the current urbanization. Functionality is one of the most important fundamental design 
principles of modern architecture, and is based on the motto  “form follows function” by the American architect Louis 
Sullivan. Architecture can reach “form” through this approach that is functionalist and inductive with its steps that logically 
develop from inside to outside, but it disregards at least partially the aesthetic values that are also important 
for architecture. A deductive approach predetermines the finished form of the building to be designed, showing that 
certain aesthetic formulas were taken as givens. It can be said that the inductive method gives form, whereas 
the deductive method finds form. A successful architectural work can meet the need for both aesthetics and function.

Doruk Van / Erciyes Üniversitesi



EĞİTİM VE MİMARLIK

Mimarlık eğitiminde evrensel doğruları aramak yerine daha gerçekçi ve hedef belirleyici bir sistem uygulanmalıdır.
Mimarlık eğitimi için ideal formül bulunamamıştır. Formüle etme çabasının anlamsızlığı mimarlığın dallı ve grid 
yapısından kaynaklanmaktadır. 

Mimarlık, teori ve pratiğin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu bir meslek olduğu için,eğitim hayatında da bu yön 
göz ardı edilmemelidir. Mimarlık bölümünde mimari proje dışında yer alan mimarlığın beslendiği yan disiplinler 
ezbere dayalı sistemle işlenmektedir. Bunun yerine mimarlık eğitiminde atölye ve kuramsal derslerde tartışılarak 
öğrencinin zihninde bir dolu soru işareti oluşmalıdır. Bu şekilde eğitim sistemi öğrenciyi düşünmeye, sorgulayıp, 
araştırıp, analiz etmeye iter ve farkındalıklara sahip olmasını sağlar. Proje süreci konuşulan, tartışılan, sorular 
sorulan ve cevapları daha çok soruyla arayan bir süreç olmalıdır. Projenin fikir aşamasının değerlendirilmesine 
ayrılan kısa süre ve çizim değerlendirilmesine ayrılan uzun süreler mimarlığın sorunu haline gelir. Mimarlık 
kendi üzerine düşünmelidir.Sorular sorulmalı cevapları ararken bazı farkındalıkları kazanmalıdır. Mimarlar 
topluma yön verebilen insanlar olmuştur.Mimarlığın bu yönü mesleğin önemini ortaya koymaktadır. Bu bilinci 
kazanmak için dört yıllık bir eğitim süreci yeterli değildir. Mimarlık bitimsiz bir eğitim sürecidir.

Hayriye Öztürk / Erciyes Üniversitesi



EDUCATION AND ARCHITECTURE

Architectural education must use a realistic and target-oriented system instead of searching for universal truths. 
An ideal formula for architectural education has still not been found. The meaninglessness of such an attempt at formula 
formation results from the intricate and grid-like structure of architecture.

Architecture is a profession where theory and practice are closely intertwined; it would therefore be wise not to ignore 
this aspect in education. In architectural education, the auxiliary disciplines, outside the architectural project and 
supporting architecture are learned by rote. Instead, discussions in workshops and theoretical classes in architectural 
education should raise a host of questions in the minds of students. Such an educational system encourages the student 
to think, question, explore and analyze, raising her awareness. The project process must be one where there are 
conversations and discussions, where questions are asked and answers are sought by asking many more questions.  
The short period devoted to evaluating the idea phase of the project, compared to the long period given to evaluating 
the drawing, results in a problem for architecture.  Architecture has to think about itself. It has to ask questions and 
gain awareness in its search for answers. Architects have been able to give direction to societies. This aspect of 
architecture proves the importance of the profession. Four years of education is not sufficient to attain this awareness. 
Architecture is an endless learning process. 

Hayriye Öztürk / Erciyes Üniversitesi



MİMARLIK VE KADIN

Çağlardan beri süregelen toplum yaşamında erkek; ”avcı,toplayıcı” gibi sorumlulukları üzerine almıştır. Kadın ise doğası gereği 
daha narin olması, annelik içgüdüsünden ötürü koruyucu, kollayıcı olması sebebiyle daha az fiziksel güç gerektiren işlerin 
kontrol edilmesi ve yürütülmesi yönünde roller üstlenmiştir. Kadınların üstün “annelik” duygusundan dolayı sevilesi ve saygı 
duyulası varlıklar olduğunu düşünüyorum. Yüzyıllar boyunca mimarlık mesleği hep erkeğe atfedilmiş, daha çok erkek mesleği 
olarak görülmüş ve bugüne kadar da erkeklerin tekelinde olmuştur. Fakat günümüzde üniversitelerin mimarlık fakültelerindeki 
kadın öğrencilerin sayısının erkek öğrenci sayısından iki kat fazla olduğu düşünülürse önümüzde ki yirmi beş veya otuz yıl içinde 
mimarlık mesleğinin kadınlar tarafından yürütüleceği düşüncesi öne çıkmaktadır. Mimarlık mesleğindeki kadın nüfusunun 
artmasının başlıca sebeplerinden birisi dünya genelindeki kadın nüfusunun erkek nüfusundan daha fazla artmasıdır. Bir diğer 
sebebi ise “mimarlık” kavramının alışılagelmiş olandan daha farklı boyutlara açılmasıdır. Artık mimarlık eskisi gibi şantiye 
hayatından farklı olarak da ofis ortamında, bilgisayar başında düşünüldüğü için beklide kadınlar tarafından tercih edilmektedir. 
Kadınların iş ve ev organizasyonu, bu ikisini birlikte yürütebilme becerilerinin olması; mimari organizasyon ve şantiye yönetimini 
birlikte yürütme adına da erkeklerden daha başarılı olabileceklerinin işareti olabilir. Daha önce de belirttiğim üzere doğası gereği 
daha narin olan ve ince düşünebilen kadınların mimari tasarımın uygulamaya geçirilmesi aşamasında daha özenli ve detaylı 
çalışabilme şansını arttırmaktadır. Ofis hayatında ki disiplin ve düzenli çalışmaları da kadınların büro yönetiminde erkekler kadar 
başarılı olabilme olasılığı düşündürtmektedir. ”Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünün ne kadar doğru olduğunu 
bilmesek de kabul gördüğünü hepimiz bilmekteyiz. Ancak neden başarılı kadınların sayısının az olduğu üzerine düşünceler 
üretmek daha yapıcı bir eylem olabilir. Ataerkil toplum düzenlerinde,islami kurallarla yönetilen tutucu toplumlarda,örneklerini 
günümüzde de gördüğümüz, dininin toplum üzerinde ki baskısının yoğun olduğu ve sürekli empoze edildiği diğer cumhuriyetlerde 
de kadınları zayıf ve aciz gören zihniyetin, koruma,kollama adına kadınlar üzerinde oluşturduğu baskıyı görmezden gelemeyiz. 
Günümüzde bunun bazen giyim tarzında, bazen davranış biçimlerinde,bazen eğitimde, bazen de kişisel özgürlüklerde kısıtlama 
olarak örneklerini görmekteyiz. Kadın üzerinde ki  bu baskının adına ister mahalle baskısı, ister koruma kollama, ister inanç, 
ister din deyin özgürlüğü kısıtlanan kadın gün geçtikçe değişen ve gelişen dünya şartlarında özgür düşünce adına tasarımda da 
bağımsız hareket etmesini düşünmek oldukça güç. Bu durumun mimarlığa katkısı üzerine düşünülmeli.

Selçuk Balkan / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü



ARCHITECTURE AND WOMAN

In ages of social life, man has shouldered responsibilities like “hunter” and  “gatherer.” Woman, on the other hand, 
due to her delicate nature and the “mother instinct” that made her protective, took on roles like the control and execution of 
chores that were physically less demanding. I believe women deserve to be loved and respected because ofthis “mother” instinct. 
For centuries, architecture has been regarded as a man’s job, and remained a male privilege until the present. Today, however, 
the number of female students in architecture schools is twice that of male students, which leads one to think that 
in 25-30 years time, architecture will become a woman’s job. One of the main reasons for this increase in the number of 
women architects is the relatively bigger increase of the number of women as part of the world population. Another reason is 
that “architecture” has become something different from the way it has been traditionally conceived. Architecture is no longer 
a building site job, it can be done in the office, on the computer, and this may be why women choose to become architects. 
Women are able to work at the office and take care of household chores at the same time; this may be an indication that 
they will be more successful than men in handling architectural organization and building site management together. As 
I said earlier, women by nature are more delicate and better at subtleties, which make them better candidates for executing 
architectural design with greater attention for details. Their discipline and orderly work in the office environment gives them 
equal footing with men in office management. “There is a woman behind every successful man” is a saying that enjoys general 
acceptance, even if we do not know how much truth there is to it. It may however be more productive to think why the number 
of successful women is so low. In patriarchal social systems, in conservative societies governed by Islamic rules and in republics 
where religion has a stronghold on society and is continuously imposed, we cannot ignore how the view of women as weak 
and helpless creatures leads to the oppression of women even in the name of protecting them. Examples of this oppression are 
seen today in dress codes, attitudes, education and the restriction of individual freedoms. Whether the result of peer pressure, 
protection, beliefs or religion, the oppression of women makes it difficult for them to act independently in design and 
as free-thinking individuals in a changing and developing world. One must consider the effects of this situation on architecture. 

Selçuk Balkan / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü



MİMAR OLMAK

Mimar olmak bir istektir,ancak bu istek mimar olabilmek anlamına gelmez. Mimarinin temelinde düşünce vardır. 
”Mimar olmak, düşünceleri eyleme geçirmektir.” Mimar olmak yapılan seçimin ardından kişinin kendini mimar olarak 
görmesi ile başlar. Kişinin mimar olmak için mimari eğitim alıp almadığı önemli değildir. Eyleme geçmek mimarlıktır.

Kaç yaşında olursa olsun kişi kendini mimar olarak gördüğünde mimardır. Üretkendir. Mimar olmak beraberinde 
tek doğru getirmez, kişinin doğrusu kendisidir. Sadece emek verilmiş doruların nedenlerı olur, nedensiz doğru ise 
doğru değildir. Rastlantı mimarinin bir parçası olmamalıdır. Emek verilmemiş, üstünde düşünülmemiş mimari olamaz. 
”İyi mimari için düşünce yeterli değildir. Düşünce “kağıda dökülmeli” dir.  Bu şekilde “mimari” üretilmelidir.

Ömer Pekin / Deutsche Schule



TO BE AN ARCHITECT

To be an architect is a desire, but this desire does not necessarily make you one. At the foundation of architecture lies idea. 
“To be an architect means to transform ideas into practice.”  Being an architect begins with the individual seeing herself 
as an architect as the result of the choice she has made. It is immaterial in becoming an architect whether the individual 
has received architectural education. Acting out is architecture. 

When one regards herself as an architect, no matter what her age, she has become an architect. She is productive. 
Being an architect does not bring with it a single truth, one’s truth is one’s self. Only the truth attained through labor 
has reasons, and a truth without reason is no truth at all. Coincidence should not be a part of architecture. There can be 
no architecture without labor and thinking. Idea is not sufficient for good architecture. The idea must be “committed to paper.” 
This is the way to produce “architecture.”

Ömer Pekin / Deutsche Schule



TAKLİT

İşlev, malzeme, çevre verileri, kentsel doku, birikimler, içgüdü formun oluşmasında etkendirler. Ancak bu etkenlerin 
ne şekilde ve oranda bir araya geleceği ve sonuç olarak nasıl bir formun ortaya çıkacağı formüllere bağlı değildir. 
Form formüle edildiği zaman, taklit ortaya çıkar. Mimaride çizilen her çizgi,koyulan her nokta somut 
veriler ile desteklenmelidir. Ancak içgüdünün de sürece etkisi göz ardı edilemez.Kentsel dokuya uyum ile kentsel 
dokudan farklılaşma arasında, taklit ve özgünlük açısından ince bir çizgi vardır. Kentsel dokuya uyum, birebir kopya 
edilerek değil, kentsel dokunun bugünün ihtiyaçlarıyla ve olanaklarıyla yorumlanması sağlanabilir. Mimarlık “yer”e 
özel olmalı. ”Yer” ve “zaman” doğru algılanmalı, bu sayede özgün yapılar üretilmelidir.Kentsel doku,bir sonuç ürünü 
olarak değil, tasarımda başlangıç noktası olarak algılanmalıdır.Yaratıcılık ve özgünlük, okullarda yada kitaplarda 
öğretilen kavramlar değillerdir. Mimari eğitim bilgiyi vermelidir. Bilgiyi sorgulayıp,yorumlayabilen kişi özgün olur. 
Yerel mimarlık, mimari akımlar yüzünden evrenselleşiyor. Oysa ki mimari evrensel değildir. Çünkü mimaride evrensel 
değerlerden yani tek bir mimarlıktan söz edilemez. Mimarlıkta “iktidar”ın yarattığı bir akım ve dolayısıyla oluşturduğu 
bir form vardır. Mimari bir akımın peşine takılanlar, akıma uymak adına yaptıkları işlerde, ”yer”i ve “zaman”ı hiçe sayarlar.
Hem kendilerini hem de “iktidar”ı taklit ederler. ”Zaman”, ”yer”, ”kentsel doku” tasarımın özünü oluşturur. Bulunduğu 
“yer”in ve “zaman”ın farkında olan yapı, ”kent dokusu”na uyarak ya da ondan farklılaşarak kendi kimliğini bulur.

Burcu Kumdalı / Yıldız Teknik Üniversitesi



IMITATION

Function, material, environmental factors, urban fabric, experience and instinct all play a role in the creation of form. 
How and in what degree these factors will come together and what kind of a form will finally emerge, however, cannot be 
determined by formulas. When form becomes formulaic, imitation ensues. In architecture, every line one draws, every point 
one commits to paper must be supported by material facts. This does not belittle the contribution of instinct to the process. 
In terms of imitation and originality, there’s a thin line between conforming to the urban fabric and diverging from it. 
Conforming to the urban fabric ought to come about not through strict imitation but through the interpretation of the needs 
and possibilities of the present urban fabric. Architecture must be site-specific. One must perceive the “place” and the “time” 
accurately and produce original buildings accordingly. Urban fabric is not the final product; it is the starting point in design. 
Creativity and originality are not concepts one learns at school or from textbooks. Architectural education must impart 
knowledge. The person who can question and interpret this knowledge becomes original. Local architecture is becoming 
universal due to movements in architecture; however, architecture is not universal, because one cannot speak of universal 
values in architecture or of a single architecture. In architecture, there is a movement created by the “powers that be” and 
hence a form derived from that. The followers of an architectural movement totally disregard “place” and “time” in the works 
they create as part of that movement. They imitate the “powers that be” and themselves as well. “Time,” “place” and “urban 
fabric” constitute the essence of design. A building that is aware of the “place” and “time” it is in can easily find its own 
identity either by conforming to he  “urban fabric” or by diverging from it. 

Burcu Kumdalı / Yıldız Teknik Üniversitesi



KORUNAMA(MA)

Bu kelime;geleneksel olanı yeniden üretmek değil, gününün, bugünün ve aradan geçen zamanın izlerini taşıyan 
bir korumacılık anlamını karşılamalı. Bugün koruma projelerinde sonuç ürün daha en başından kurul onaylı, betonarme 
strüktür üzerinde sahte tarihsellik giydirilmiş yapılar olarak belirlenmiş olsa da bu normların dışına çıkabilmeli. 
Geçmişin bugün yeniden yorumlandığı anlayış,eski görünümlü yapı üretiminde daha korumacı, dahası; yapılar 
tekil tarihi nesneler olmak yerine, çevrelerinde ki kültürel ve doğal mirası, kent ile kurduğu ilişkiyi korumak adına 
bir bütünde ele alınmalı.Yaşanan her dönemin ardından ortaya çıkan birbirinden farklı ya da birbirine benzer form, 
doku, kimlik arayışlarının yan yana, üst üste bir bütün içinde sürekli olabileceğini benimseyip, uygulama yapmak 
çok zor değil…

Gizem Gürsoy / Yıldız Teknik Üniversitesi



(NON)PRESERVATION 

This word must be taken to mean not the re-production of the traditional, but the kind of preservation that bears 
the traces of the past, the present and the time that has passed in between. Even though the final product in today’s 
preservation projects are predetermined as council-approved concrete buildings with fake historical curtain walls, one 
must be able to go beyond these norms. Those who reinterpret the past today are much more conservative in 
the production of historical-looking buildings; what’s more, buildings must not be regarded as individual historical objects 
but as part of a whole, in order to preserve the cultural and natural legacy around them and the relationship they have 
with the entire city. It is not that difficult to accept the fact that similar or different forms, fabrics and searches for 
identity emerge after all the periods we live through, and to formulate applications accordingly…
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MİMARLIĞIN OLANAKSIZLIĞINA DAİR 

Her birey aynı yer için farklı okumalar gerçekleştirebilir ve kendi sınırlarını hareketi ile belirler. Bir noktadan diğerine 
ulaşmak için izlediği yol ve o yol üzerinde algılamayı seçtiği elemanlar onun için sınırlarıdır. Her birey için yaşadığı 
kentin sınırı ulaşabildiği en uzak noktaların bütünüdür. Bu sınır zamana ve kimliğe bağlı olarak sürekli yenilenir 
durumda olmalıdır ki o sınırlar içinde kalınmasın. Mimari zaman kazandırmalı ve kimliksiz kimlik oluşturmalıdır. 
Her şey olamasa da, çok şey olabileni ortaya koyabilmelidir. Mimarlık için yeter koşul nefes almaktır. Daha iyi mimarlık 
için derin nefes alınmalıdır. Aralarda derelerde dolaşılmalı ve bu şekilde uçlar zorlanmalıdır. Ve mimarinin oluştan 
yokoluşa devam eden bir süreç olduğu,bu sürecin istiflenmesinin suni olduğu unutulmamalıdır.
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ON THE IMPOSSIBILITY OF ARCHITECTURE 

Every individual may read a certain place differently and determine her limits by her movements. The road she travels to 
get from one point to the next and the elements she chooses to perceive on the way are her limits. For every individual 
the limits of the city she lives in are the sum of the farthest points she can reach. These limits must change with time and 
identity to make it possible to go beyond those limits. Architecture must give one time and create identities without identity. 
It must be able to put forth that which can be a lot of things, if not everything. The sufficient condition for architecture is 
breathing. For a better architecture, one must breathe deeply. One must wander high and low and in this way push one’s 
limits. And one must never forget that architecture is a process that continues from creation to annihilation, and that 
the accumulation of this process is merely artificial. 
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YAHŞİBEY’DEN İSTANBUL’A KENT DOKUSU 

Adını sadece bu yörede yaşayan ve avlanan, köylülere geçim kaynağı olan yahşi balığından alan bu köyde; Yahşibey’de, 
köy dokusunu oluşturan yapılar;
-dışa kapalılık.
-kendi içine dönük fonksiyonları barındıran avlular.
-kullanılan form:dikdörtgen ve kare plan, yığma yapıya uygunluk.
-ev duvarı anlamı taşıyan bahçe duvarları.
-sokak dokusunda sağır bahçe duvarları (avluya açılan kapılar dışında).
-yalnız yayalar için yapılmış kaldırımsız sokaklar,gibi özellikleri taşır.

Nevzat Sayın’ın Yahşibey köyünde tasarlayıp,uygulamış olduğu yedi yapı köy dokusuyla uyum içindedir. Malzeme 
bakımından dil bütünlüğü sağlanmış olsa dahi kullanılan yapım teknolojilerinden ileri gelen farklılıklar oluşur.
Bu noktada Nevzat Sayın’ın aynı dili farklı şiveyle konuştuğu söylenebilir. aşamalarında var olan dokuya saygı duyma  
prensibi esas alınmıştır. Bu sebeple Yahşibey’de ki duvar dokusu bu yapılarda devam ettirilmiştir;örneğin sokakların 
kesiştiği yerlerde  köyün duvar dokusuyla uyumlu olan kavisler yaratılmıştır. Ancak yapılara içinde yaşanılan hayatlarla 
farklı kimlikler kazandırılmıştır. Böylelikle Nevzat Sayın,ne köylüyü kendine ne de kentliyi köylüye özendirmiştir. 
Yahşibey’de sonradan yapılan yapılar köyün mevcut dokusuyla ne kadar  uyumlu olsa da başta İstanbul olmak üzere 
birçok kentimizde yaratılmış doku varolan ile uyumsuzdur.Neden öncelikli olarak İstanbul? Kendi içinde belli bir 
dokuya sahip tarihi yapıları barındırmakta olan bu şehirde bu yapıların uygun şekilde -kendi kentsel dokusu içinde-
korunamadığı bir gerçektir. Bunun yanı sıra Mecidiyeköy’de yapılan gökdelenler bulundukları dokuya uyum 
sağlayamamakla birlikte form kaygısı duyularak tasarlanıp, uygulandıkları için kent dokusunda birer yabancı gibi 
kalmışlardır. Dokunun imar yapısıyla  doğrudan ilişkili olduğunu unutmamak gerekir. Bu noktada imar edenlere
-mimarlara-büyük görev düşmektedir. Önemli olan politikanın ve para hırsının egemen olduğu günümüzde meşhur 
mimar olmaktan çok çevresine saygı duyan, rant peşinde koşmayan; sadece İstanbul’da değil ülkemizin birçok yerinde 
uygulanan sahte planlamanın tahriplerine susmak yerine karşı çıkan, başarılı mimarlar olabilmektedir. 



URBAN FABRIC FROM YAHŞİBEY TO İSTANBUL 

Yahşibey gets its name from yahşi, a fish that lives and is hunted only in this area, providing sustenance for the people of the 
village; the buildings that form the fabric of the village have the following characteristics:
- closed to the outside
- courtyards that host contained functions
- common form: rectangle and square, suitable for block construction
- garden walls doubling as house walls
- blind garden walls facing the streets (except for doors leading to courtyards)
- streets with no sidewalks, made for pedestrians only.

The seven buildings designed and constructed by Nevzat Sayın in the village of Yahşibey are in harmony with the village fabric. 
The construction material used may be similar, but differences emerge due to construction technologies. At this point, 
it could be said that Nevzat Sayın speaks the same language with a different accent. These buildings have been assimilated into 
the fabric of Yahşibey, and the principle of respecting existing fabric at the design and execution stages was upheld. 
For this reason, the wall fabric in Yahşibey was used in these buildings; for example at the intersections of streets, curves were 
created in harmony with the wall fabric of  the village. The buildings were given different identities, however, through the lives 
led inside of them. In this way Nevzat Sayın did not tempt the people of the village or the people from the city to be like the 
other. Despite the fact that buildings recently constructed in Yahşibey are in harmony with the existing fabric of the village, 
this is not the case in many cities, especially Istanbul. Why Istanbul? It is a fact that these buildings have not been preserved 
correctly -as part of their own urban fabric- in this city, where there are many historical buildings of a certain fabric. 
Besides, not only are the skyscrapers in Mecidiyeköy out of step with the fabric they are situated in, they also stand out as 
foreign elements because they have been designed and built with an eye for form. It must not be forgotten that fabric is 
directly related to the type of construction. At this point, a heavy responsibility awaits those who construct, i.e., 
the architects. The important thing today, when politics and greed for money rules all, is to be successful architects, 
who prefer to respect the environment rather than becoming a famous architect, who don’t run after personal gain and 



Doku konusundaki bu duyarlılık yalnızca kentsel tasarım konusundaki bu duyarlılık yalnızca kentsel tasarım konusunda 
değil  Asıl önemli olan, Şevki Pekin ile Yahşibey’de yapmış olduğumuz bu workshoptaki gibi geleceğin mimarlarını 
sadece proje tasarlama ve uygulama açısından değil de bir takım kavramlar üzerine düşünmeye, algılayabilmeye ve 
ceplerini doldurmaya (bilgi ve deneyimleri biriktirmeye) teşvik edebilmektedir. Yapı içi planlamada da dikkat edilmesi 
gereken bir etmen olmalıdır. Böyle bir duyarlılığa  sahip olabilmek de iyi ve kaliteli bir mimarlık eğitiminden geçmek 
ile gerçekleşir; ancak bu eğitim ülkemizde olduğu gibi dört yıla sıkıştırılmış bir program şeklinde uygulanmamalıdır. 
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who raise their voices against the destructive effect of bogus planning not only in Istanbul but in many parts of the country. 
Such sensitivity regarding fabric is an important factor in urban design as it is in interior design.  to a four-year program. 
What is really important, as far as the workshop Şevki Pekin and I held at Yahşibey, is to encourage future architects to 
go beyond mere project design and execution and to get them to think about certain concepts, to comprehend them and to 
fill their pockets (with knowledge and experience). Having such sensitivity is possible by getting a good, high-quality 
architectural education; and this education must not be limited, like it is in Turkey, to a four-year program. What is really 
important, as far as the workshop Şevki Pekin and I held at Yahşibey, is to encourage future architects to go beyond mere 
project design and execution and to get them to think about certain concepts, to comprehend them and to fill their pockets 
(with knowledge and experience).
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MEŞHUR OLMAK 

Nasıl bir dünyada yaşadığımızı aslında kimse bilmiyor. Herkes tarafından bilinmek, tanınmak, anlaşılmaz istiyoruz artık...  
21.yy mı bizleri bu sistemin bir parçası haline getirdi? Yoksa akımlar mı bizlere birdenbire içimizdekileri ortaya çıkarma 
gücü verdi? Yaptığımız işin özünden, içeriğinden daha önemli olan o işin ambalajı ve reklamı oluverdi birden.Reklam belki 
de bu işin en önemli kısmı. Gazete sayfalarında, dergi kapaklarında bulduk kendimizi. Düşünüyor insan, meşhur olmak 
bir “iyi mimarlık” ölçütü müdür? Meşhur olmayanlar (kötü mimarlar!) neyi eksik yapıyorlar? Meşhur ve dünyanın 
en başarılı mimarı oldular! Esas meşhur olması gerekenin  “mimar” mı, yoksa mimarın kafasında imar ettiği düşünceler mi 
sorgulanmalı. Mimar ortaya koyduğu düşüncelerin sonucu olarak meşhur oluyorsa kimsenin buna itirazı olmayacaktır. 
Birçok ünlü mimar tanınmasaydı, nasıl öğrenecektik işlerini, düşüncelerini? Basılmasalardı kitaplarda, yazılmasalardı 
dergilerde nereden öğrenecektik 50,100… yıl öncesinin yapıtlarını. Ve bizden sonra nasıl okuyacaklar yeni nesiller 
şimdi yaptıklarımızı. Mimarlığın dünü, bugünü ve yarını önem kazanacaktır bu şekilde. Bu karmaşada mimara 
düşen görev,tasarımlarını meşhur olma kaygısıyla form karmaşasına çevirip etik ve estetik değerlerden, insanlardan 
uzaklaştırmamasıdır.

Hüma Bakır / İstanbul Teknik Üniversitesi



BECOMING FAMOUS

Nobody actually knows what kind of a world we live in. We now want to be known, recognized and understood by everyone. 
Is it the 21st century that made us a part of this system? Or is it because of movements that we found the power to 
bring out the things inside us all of a sudden? The packaging and advertisement of the work has suddenly become more 
important than the essence and the content. Advertisement may be the most important part. We have found ourselves 
on newspaper pages and magazine covers. Is being famous the true criterion for  “good architecture”? What is it that those 
who are not famous (the bad architects!) fail to do? The famous ones have become the most successful architects in the world! 
One must question whether it should be the “architect” that ought to be famous or the ideas she develops in her head. 
If the architect becomes famous as a result of the ideas she puts forth, nobody will object to that. How would we have 
learned of the works and ideas of so many famous architects, if they had not become well-known? How would 
we have found out the works of 50 or 100 years ago if they had not been printed in books or written about in magazines? 
And how will future generations read about what we do today? This is how the past, present and future of architecture 
becomes important. The duty of the architect amidst this confusion is to refrain from turning her designs into a jumble of 
forms and alienating herself from ethical and aesthetical values and people.
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ARALIK

Boş bir sayfa,elimde bir kalem,aklımda bir sürü fikir ve duyduğum heyecan… Farklı bir şeyler olmalı yine.Tabi bazı 
kurallar var ama zorunluluklar var, olmazsa olmazlar. Bir hayal ettiğim tasarladığım konsept doğrultusunda bir form 
çıkaracağım ortaya. İlk hedef arazim. Yollar, yapılar, doğal çevre, trafik, insanlar… Hepsi yavaş yavaş şekillendiriyor 
projemi, ben istesem de istemesem de bazı sınırlar oluşuyor. Aslında kimi zaman korkutur beni bu. Sonra sıra yapının 
kendisini tasarlamaya gelir. Kullanıcı profilim öne çıkar hemen. İhtiyaçları nelerle karşılayabilirim. Aslında kolay yollar, 
kolay kaçışlar, hazır çözümler her zaman aklımın bir ucunda tetikte. Dedim ya bazen zorunluluk gibi hissedilir bazı 
şeyler… Belki de sık sık. Yahşibey köyünde bir ipucu yakaladım aslında, bir şeyler keşfettim kendi adıma… Sınırsız 
sınırlar, şeffaf hayali sınırlar. Çok yalın, basit belki de, ama bir o kadar da farklı. İki ev arasında bir sınır fark ettim önce, 
olmayan bir sınır da denebilir. Evlerin bahçeleri arasında ki bir sınırdı ama orada ne ağaçlar, ne çalılık ne de çit vardı.
Sınır iki bahçe arasında ki akışın kendisiydi… Naif ve belirgin. Sırada ev… Tamamen kullanıcıyla birlikte şekillenen, 
kendi mekanlarını, odalarını kendi oluşturan bir ev. Kulağa sıradan gelse de,bu evin duvarları taş ya da 
tuğladan oluşmuyor. Bu evin duvarlarını, odalarını, yani sınırlarını kullanıcılar, içinde yaşayanlar onların hareketleri, 
enerjileri oluşturuyor. Tıpkı iki hafta boyunca Yahşibey’de bizi konuk eden evimiz gibi. Çalışma mekanımız ,mutfağımız 
,bahçemiz, odalarımız tasarımcının bize verdiği ipuçları doğrultusunda veya doğrultusuzca bizim enerjimizle, 
bizle şekilleniyor. Her birimiz evin birer parçası, ev de bizim bir parçamız, evle bir bütün oluyoruz. Hep düşünürdüm, 
canlı mekanlar, canlı yapılar, tasarımlar… Sanırım nasıl olduğunu bulmuş, hissetmiş hatta yaşamış oldum. 

Peki, Yahşibey’de değil de herhangi bir metropolde bu yaratılabilir mi? Cevap pek de uzağımda eğilmiş. Okulum geldi 
birden aklıma, her ne kadar bazı kısımları katı sınırlar içinde olsa da, dört senedir çalıştığım mekanların, stüdyoların 
sınırlarını hep biz belirliyorduk aslında.Dört sene boyunca ne sabit bir masam, ne sabit bir dolabım, ne de sabit bir sınıfım 
oldu. Kimi zaman koridorlar, merdiven avlusu, kimi zaman bahçede bir ağacın altı sınıfım, benim mekanım oldu.



DECEMBER

A blank page, a pencil in my hand, a lot of ideas in my head and the excitement I feel… Something different must 
happen again. Of course there are certain rules, requirements, things you can’t do without. I will develop a form along 
the lines of a concept I have dreamed of and worked on. My first goal is my land. Roads, buildings, natural environment, 
traffic, people… all of these are gradually shaping my project, and certain boundaries emerge even if I don’t want them to. 
Actually this scares me from time to time. Then it’s time to design the building itself. My user profile comes up immediately. 
How I can meet demands. Actually easy ways, easy escapes, ready-made solutions are always there, in a corner of 
my mind, waiting at the ready. As I said, sometimes some things strike you as necessities… Perhaps even very often. 
I caught a glimpse of a clue in Yahşibey, as a matter of fact, I discovered certain things for my own sake… Boundaries 
with no boundaries, transparent and imaginary boundaries. Very simple, straightforward, but very different, too. I first 
noticed a boundary between two houses, you could say a non-existent boundary. There was a boundary between 
the gardens of two houses, but there were no trees, no bushes and no fences. It was like the flow between the two gardens 
itself. Naïve and distinct. Then the house… A house that is shaped according to the user, a house that creates its own spaces 
and rooms. This may sound ordinary, but the walls of this house are not made up of stones or bricks. The walls, the rooms, 
in other words the boundaries of this house are created by those living in it, by their movements and energy. Just like 
our house that hosted us in Yahşibey for two weeks. Our work space, kitchen, garden and our rooms are all shaped by 
our energy, by us, according to the clues the designer gave us, or perhaps total disregard thereof. Each and every one of us 
is a part of the house, the house is a part of us, we and the house are one. I always used to think about living mechanisms, 
living buildings, designs… I think I have found how it is, I have felt it, even experienced it. Can this be created somewhere 
else, not in Yahşibey but in any metropolis? The answer turned out to be not very far away. I thought of my school all of 
a sudden; even though some parts of it had fixed boundaries, it was actually us who determined the boundaries of the work 
spaces and studios for the last four years. During those four years I never had a fixed table, a locker or a classroom. 
My classroom, my place was sometimes in the corridors, in the landing or under a tree in the garden. 



Her yer benimdi ve ben de o yerin bir parçasıydım her zaman. Demek ki bu kadar büyük ölçekli bir yapı da  canlı, sınırsız 
olabiliyormuş. Sırada kendi evim vardı düşünmem gereken. Ailemle yaşadığım yer. Sınırların benim gözümde  en esnek 
olabileceği ama mekansal olarak bir o kadar katı sınırları olan. Herkese 1 oda, bir sürü eşya. Mutfak, banyo, salon 
hep sabit, hatta sabit ölçülerde.Ailemi ve kendimi koca bir boşluğun içinde, herkesin kendi karakterleri, kendi yaşayışıyla, 
kendi şeffaf sınırlarını oluşturduğunu düşündüm. Abimle benim odam arasında ki sınır tuğla yerine ikimizin enerjisi, 
yaşayışı olsaydı belki de çok daha farklı bir ilişkimiz, yakınlığımız olurdu, kimbilir… 

Ama eminim tüm ev gerçekten farklı ve özgün mekanlara sahip olurdu.Hayal etmesi, düşünmesi bile heyecan verici ve 
zevkli benim için. Sınırlar, sınırsızlıklar, dokunup göremediğim hayali sınırlar ve bunun ortaya çıkaracağı farklı tasarımlar, 
farklı deneyimler… Taş, tuğla, cam, çizgisel sınırlar hep.Belki mahremiyet duygumuzdan, belki zorunluluklardan 
belki de korkularımızdan, tereddütlerimizden ortaya çıkan sınırlar. Peki, özgürlüğümüz, özgürlüklerimizi paylaşmak, 
tasarımcıyla birlikte kendi mekanlarımızı yaratabilmek, hatta mekanlarımızı da canlı kılabilmek, mekanın enerjisi olup 
onunla bütün olma fikri Yahşibey çalışmamız boyunca paylaştığım, keşfettiğim diğer bir sürü fikir eşliğinde tasarım 
anlayışıma yepyeni bir heyecan, cesurca bir bakış getirdi. Bunların farklı şekillerde bir araya gelişlerine olanak sağlar. 
Bir bina formunun seçiminde kentsel dokuya uyum gözetilebilir yada bina  “tek başınadır”, bir “kimlik” barındırmaktadır ve 
bu haliyle bir uyumsuzluğu içinde barındırabilir. Form, doğruluğu tartışılabilecek ama kesin bir doğruya ulaşılamayacak, 
tasarımcının ilkelerine göre şekillenecek bir değerdir. Mimaride estetik olanı tasarlayabilmek, yapıya biçimiyle bir kimlik 
kazandırmak, çevresiyle uyum ya da uyumsuzluk yaratmak, insanların geometrik formlarla içine girdikleri sınırları ortadan 
kaldırmaya çalışmak form ile mümkün olmuş, böylelikle mevcut yapılaşmadaki taklitlere tepki verilmiştir. İşlevsellik, 
modern mimarinin dayandığı temel tasarım ilkelerinin en önemlilerinden biri olup Amerikalı mimar Louis Sullivan tarafından 
mimarlıkta kullanılan “biçim işlevi izler” sloganına dayanır.İçten dışa gelişen mantıksal adımlarla işlevci ve tümevarımcı olan bu 
yaklaşımla mimari, “forma” ulaşabilir ancak bu biçimlenişle  mimari için önemli olan estetik değerler kısmen de olsa göz ardı 
edilmiştir. Tümdengelim bir yaklaşım izlenerek tasarlanacak bir binanın bitmiş formunun önceden belirlenmesi ise bazı estetik 
formüllerin peşinen kabul edilmişliğini göstermektedir. Tümdengelim yönteminde form verme, tümevarımda form bulma söz 
konusu olduğu söylenebilir. Başarılı bir mimari eser, hem estetiğe hem de fonksiyona cevap verebilir.
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Everywhere was a part of me, and I was always part of that place. So even a building on such a large scale could be alive 
and without boundaries. Next I had to think about my own house. The place I lived with my family, where I thought 
boundaries were the most flexible, but where, spatially speaking, there were very inflexible boundaries. A room for everyone, 
a lot of stuff. The kitchen, the bathroom, the living room were all fixed, and even had fixed dimensions. I imagined my family 
and myself in the midst of a great void, where everyone created their own transparent boundaries with their personalities 
and lifestyles. If the boundary between my older brother’s room and mine had been our energy and lifestyles instead of bricks, 
we might have had a different relationship and closeness, who knows... 

But I’m sure that the house would have had really different and original spaces. Even dreaming and thinking about it is 
exciting and pleasant for me. Boundaries, unboundedness, imaginary boundaries I can’t touch or feel, and different designs 
and experiences where all these will come out… Stone, brick, glass-all are linear boundaries. Perhaps they emerge 
out of our fears and hesitations. Our freedom, sharing our freedom, creating our own spaces together with the designer, 
giving life to our spaces, turning into the energy of the space and becoming one with it-this idea gave my design approach 
a totally new excitement and a bold outlook along with all the other ideas I shared or discovered during our workshop 
at Yahşibey.
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