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BRIEF

KÖY
-Kentsel nüfusun giderek arttığı ve yakın zamanda büyük bir çoğunluğun kentlerde yaşayacağı söyleniyor. 
Ve cümle bu durumu olumlayan bir cümle gibi kuruluyor. Araştırmaların ve değerlendirmelerin büyük
bölümü kent üzerine. Gelişmişlik, modern ve postmodern durumlar kentli kavramlar. Sosyolojinin, psikolojinin, 
mimarinin konuları da kent içinden, globalleşme ve sınırların kalkması da…
-Köyler üzerine nasıl bir düşünce geliştirilebilir? Buralarda ne yönde bir değişiklik olacak? Kim ekip biçecek? 
Kim tarımsal üretimle uğraşacak? Sürdürülebilirlik kavramını doğduğu yerde yaşamayı sürdürebilmek olarak da 
anlayabilmeliysek bunu nasıl gerçekleştirebiliriz?
-Bu çalışma idari olaral en küçük yerleşme birimi kabul ettiğimiz köylerde olup bitenler üzerine bir okuma ve 
değerlendirme çalışması olarak kurgulanmaya çalışıldı;iki noktada irdelemeye çalıştık konuyu; iç dinamikler ve 
dış dinamikler üzerinden.
-Her iki durumu gözden geçirmek için üç konu belirledik.

1. Tarım kredi kooperati$eri tarafından kurulan (1973) ve Yahşibey adıyla zeytinyağı üretip, satacak kadar 
aktif olduğu halde giderek devre dışı kalan ‘kontinü’ yağhaneyi ele aldık. Programını geliştirip, farklı amaçlarla da 
kullanılabilen ve kendini çekip, çevirmenin yanı sıra köyün, köylülerin ekonomik gücünün sürekliliğinin ve
katılımcılarının da itici gücü olabilir diye düşündük.
2. Turizm Bakanlığı’nın bu bölgeyi termal turizm alanı ilan etmesini fırsat bilerek alternatif konaklama üniteleri 
için bir model oluşturabileceğimizi varsayarak köy evleri’nden yola çıkıp işçilikleri,malzemeleri,detayları ve kütle 
ilşkilerini sorguluyarak; alışkanlıkların içinden yeni bir şey çıkarabileceğimizi düşündük.
3. Köy meydanı’nı yeniden ele alıp,cami,kahvehane,muhtarlık,bakkal,çeşme gibi verilere açık hava sineması, 
toplu yemekler için mekan,çocuk oyun alanı gibi verileri de katarak kadın,erkek,çoluk,çocuk,buralı ve 
‘dışarlıklılar’ın bir aeada olabilecekleri bir kamusal alan oluşturabilirmiyiz diye düşündük.



BRIEF 

VILLAGE
-It is claimed that the urban population is ever-increasing and that soon a large majority will be living in cities. 
And the sentence is constructed in a way that a%rms the situation. Most of the research and evaluations that are done 
are on cities. Development, the modern and postmodern condition are all urban concepts. And the topics of sociology, 
psychology, and architecture also pertain to the city, and so do globalization and the elimination of boundaries…
-What kind of thought system can be worked up using villages as a base? In what direction will change occur in these 
areas? Who will do the farming? Who will engage in agricultural production? If we are to understand the concept of 
sustainability also as ‘being able to continue living in the place where one is born,’ how can this be accomplished?
-We tried to conceive this work as a reading and evaluation of what happens in a village, which we accept as being 
the smallest administrative settlement unit; we tried to explore the subject from two standpoints: 
that of internal dynamics and that of external dynamics.

-We determined three topics in order to reconsider both cases.
1. We took into consideration the ‘kontinü’ oil plant, built in 1973 by the Agricultural Credit Cooperatives of Turkey, 
and which was gradually put out of use despite the fact that it was still active enough to produce and sell olive oil, 
which it used to do under the brandname Yahşibey. We thought that this program could be developed and used for 
di&erent purposes, and while being self-su%cient it could also be the driving force behind the continuity of the 
economic strength of the village and the participation of the villagers.
2. The Ministry of Tourism has declared this region an area for the tourism of thermal resorts; we took this as an 
opportunity, and, assuming that we could establish a model for alternative accommodation units, we thought that 
we could derive something new out of habits by taking as our starting point the ‘village houses’ and by examining 
workmanship, materials, details, and relations of mass.
3. We wondered if by reconsidering the ‘village square’ and adding inputs such as an open-air cinema, an eatery, 
and a children’s playground to such inputs as mosque, co&eehouse, muhtar’s o%ce, grocery store, and fountain, whether 
it would be possible to create a public space that would bring together women, men, children, locals and outsiders.



-Her üç çalışma da da mevcut alışkanlıklar ve kurallara uymakla birlikte gerçekte olup, olmayacakları konusunda 
açık bir yaklaşımla ele alındı. Gerçekleşmekten çok ele alınışlarının iç tutarlılığı çok daha önemli oldu. İyi şeylerin 
‘gerçek’ le ‘düş’ arasında bulunup, çıkarılabileceğine içtenlikle inanıyorduk; denedik.

Nevzat Sayın, Zeynep Ceren Erdinç



-In dealing with all three issues we conformed to existing habits and rules regardless of whether or not the programs 
would actually come about. The internal consistency of the way they were dealt with was far more important to us 
than their actualization. We sincerely believe that one can ‘nd and bring out good things from somewhere between 
dream and reality; this is what we tried to do.

Nevzat Sayın, Zeynep Ceren Erdinç

This is a phonetic translation of the word ‘continuous’. The continuous method is a method for oil pressing. 
Here they have directly taken the Western word (probably from French) and written it phonetically in Turkish,
which gives a rather humorous result.



YAĞHANE



OIL PLANT



















































BARINAKLAR



HOUSES



























MEYDAN



SQUARE











CAMİ



MOSQUE



















HAYIR YEMEĞİ
HAMAM



HAYIR FOOD
TURKISH BATH







MEYDAN



SQUARE











SOKAK
KAHVE



STREET
CAFE



























Yahşibey Köyü işleri için bir kimlik denemesi



A visual identity proposal for Yahşibey  Village business







Günlük Yaşam



Daily Life


















