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BRIEF

Atölye binasını bir kamusal alana dönüştürün. Önceden belirlenmiş gruplar halinde, Türk mimarlarından 
Nevzat Sayın’a ait Yahşibey atölye binasındaki belirli bir alanı analiz edin, şu anki amaçlanan kullanımını 
değerlendirin ve tümüyle farklı bir kullanım belirleyin. Bu kullanımı mümkün kılacak içeriği üretin/düzenleyin/
derleyin/sergileyin. Grubunuzun ilerlemesini günlük gösterimler ve bütün gruplar arasında yapılacak ara sunumlar 
için belgeleyin. Nihai sunumunuz, dönüştürdüğünüz alanın kendisi olacak. Alanınızın nihai belgesi ya da 
basımı için en uygun ortamın ne olacağını düşünün.



BRIEF 

Transform the workshop building into a public space. Working in a pre-assigned group, analyse a particular 
space in Turkish architect Nevzat Sayın’s Yahşibey workshop building, consider its current intended use 
and then determine a completely different use. Produce/arrange/collect/curate content that facilitates this 
use. Document your group’s process for ongoing daily display and interim presentations between all groups. 
The final presentation will be your space itself. Consider the most appropriate medium for final 
documentation or publication of your space.
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ATÖLYE ALANI
WORKSHOP 
SPACE

Goda Budvytyte
Grégory Dapra 
Hyo Kwon 
Isabelle Vaverka



“Zaman zaman, önceden duyurmaksızın ve ücret iadesi yapmaksızın Park’ın ya da gezi yerlerinin açılış 
saatlerini değiştirebilir, Park’ı ya da bir kısmını geçici olarak kapatabilir, Park’a girecek kişi sayısını kısıtlayabilir 
ve/ya da kapasite, hava muhalefeti ya da özel etkinlikler nedeniyle, güvenlik, emniyet ya da düzen sağlamak için, 
ya da koşulların bunu gerektirdiğini düşündüğümüzde, herhangi bir etkinliği ya da eğlence programını erteleyebilir 
ya da iptal edebiliriz.”*
-Disneyland Park Hong Kong / kurallar ve yönetmelikler.

Enstalasyonumuz, Yahşibey atölye salonunu, bir kural belirleme yoluyla kamusal alan olarak tanımlama girişimi. 
Kural, alanın kendisi haline geliyor ve alan kural aracılığıyla dönüştürülüyor. Alanda kullanılan cümle (kural), 
grubumuzun derlediği 216 kural toplamı arasından seçildi. Bu toplam, alfabetik olarak düzenlenip kitaplaştırıldı, 
Dikili’de basıldı ve ciltlendi, şimdi de atölye salonunun kitaplığına bırakıldı.

*Enstalasyon için “Park” sözcüğünün yerine, ”alan” sözcüğü kondu.



“We may from time to time, without prior notice and without refund or compensation, change the operating 
hours of the Park or attractions, close the Park or any part of it temporarily, restrict the number of 
persons having access to the Park, and/or suspend or cancel any attraction or entertainment program, due to 
capacity, inclement weather or special events, to ensure safety, security or order, or if we consider that 
the circumstances so require.” *
-Disneyland Park Hong Kong / rules and regulations.

Our installation is an attempt to define the Yaşhibey workshop room as a public space by setting a rule for it. 
The rule becomes a space in itself and the space is transformed by the rule. The sentence (rule) used in 
the space was selected from a collection of 216 rules compiled by our group. This collection has been 
alphabetically compiled into a book, printed and bound in Dikili, and now left on the workshop room bookshelf.  

*For the installation the word “Park” has been replaced with the word “Space”. 
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MUTFAK
KITCHEN

Stephen Serrato
Ines Cox 
Lu Liang 
Astrid Seme





Aptalca Düşünceler için Bol Malzeme

Hollanda’dan Yahşibey’e yaptığımız yolculuk, İstanbul’da sona eriyor – burada 11. İstanbul Bienali’ni ziyaret 
edeceğiz. Bienal adını, Bertholt Brecht’in bundan tam 80 yıl önce yazdığı Üç Kuruşluk Opera’nın ikinci perdesinin 
kapanışındaki  “Denn wovon lebt der Mensch?” (İnsan Neyle Yaşar?) adlı şarkıdan alıyor. Brecht’in sözleri, 
atölye mutfağının yana açılan cam kapılarının üzerine, beyazla yazılmıştı. Mimarinin -kapının- işlevi böylece 
sözcükleri kaydırmak için kullanılabilmişti. Kapıların insanlara açılması, mutfağı Yahşibey’den İstanbul’daki 
Bienal’e bir geçiş noktası haline getirmişti.



Ample Food for Stupid Thoughts

Our journey from Holland to Yahşibey ends in Istanbul where we will visit the 11th International İstanbul 
Biennial. The biennial takes its title from the song Denn wovon lebt der Mensch? (What Keeps Mankind Alive?), 
which closes the second act of Bertholt Brecht’s play The Threepenny Opera, written exactly 80 years ago. 
Brecht’s words were applied in white directly on to the workshop kitchen’s sliding glass doors. 
The function of the architecture itself -the door- could then be used to transpose the words. By opening the doors 
to the people, the kitchen became a transition place from Yahşibey to the Biennial in İstanbul.
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ÜST KAT
UPSTAIRS

Joris Van Aken 
Simone Koller
Lidia Wilkosz
Julie Van Severen



“Yahşibey’den Selamlar”

Bir alan yalnızca mimarisiyle değil, peyzaj içindeki konumlanışıyla da tanımlanır. Nevzat Sayın’ın binası, insanın 
gözünün manzaraya kaymasını sağlayacak şekilde yapılmış gibi; sanki binanın kendisi deniz, tepeler ve cami için 
bir çerçeve görevi görüyor… Oysa burası, yaratıcı atölye çalışmalarının yapıldığı özel bir yer, yöre halkı da buraya 
hemen hiç girmiyor. Köyün içinden geçerken, atölye binasından görülen manzara kadar güzelinin hiçbir yerde olmadığı 
anlaşılıyor. Bir kartpostal -en turistik ürün- yaparak, bu manzarayı insanlara geri vermenin bir yolunu bulduk.



“Greetings from Yahşibey”

A space is defined not only by its architecture but also by the way it is positioned in the landscape. Nevzat Sayın’s 
building seems to be built in such a way that the eye is lead towards the view, as if the building itself is functioning as 
a framework for the sea, the hills, the mosque... It is a private space, however, mainly used for creative workshops 
and locals usually never enter. Strolling through the village, it becomes clear that there is no beautiful view equal to 
the one from the Workshop building. 

By producing a postcard -the ultimate tourist product- we found a way of giving the view back to the public.







AHMET

HAMZA

DİKİLİ

ÖZCAĞDAŞ MATBAASI

ÖZÇAĞDAŞ OFFSET PRINTING HOUSE





EMRE



ALİ BABA ERHAN IŞIK



YAHŞİBEY

ÇEKİM
SHOOTING





DİKİLİ 

IŞIK FOTOĞRAF STÜDYOSU

IŞIK PHOTO STUDIO



İPEK

YAHŞİBEY

TELEFON KONUŞMALARI

YAHŞİBEY

PHONE CALLS



İNKILAP

BERGAMA 

ASİL MATBAASI
ASİL OFFSET PRINTING HOUSE



İBRAHİM
SERHAN

MUZAFFER











DİKİLİ 

DİZGİ
LETTERSET
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ALT KAT

DOWNSTAIRS

Dries Wiewauters
Anna Haas
Boris Van den Eynden
Annett Höland





“Namaza Gelin”

Müezzinin minareden okuduğu ezan, Yahşibey’de her yerde ve günlük ritmin üstünde büyük bir etkisi var. 
Bu ses hem atölyenin, hem de köy alanının bir parçası. Bu nedenle ezanın anlamını merak ettik. 
Araştırmalarımızda, Yahşibey köyünde yaşayanların bile yalnızca genel olarak anlamını bildiğini, tam çevirisini 
bilmediğini gördük, çünkü ezan Türkçe değil Arapçaydı. Atölye binasının dışının en belirgin özellikleri bu ses 
ve güzel manzara. Bu iki unsuru bir film ortamında birleştirdik; ezanın altyazısı, atölyenin iki tarafını kaplayan 
yarısaydam bir bez ekrana İngilizce ve Türkçe olarak yansıtıldı. İngilizce altyazılar atölye tarafına, 
Türkçelerse köyden okunabilecek şekilde diğer tarafa yansıtıldı. Yansıtılan bu altyazılar, köyle atölye binası 
arasında bir bağ oluşturdu. 



“Come to Prayer”

The Adhan, the call to prayer recited by the Muezzin from the Minaret, is omnipresent and strongly influences 
the rhythm of the day in Yahşibey. The sound is both part of the workshop and the village space. We were 
therefore curious to find out what the words of the Adhan actually mean. While researching, it became 
clear that even the people of the village of  Yahsibey only understand the general meaning but not the exact 
literal translation, as the call is in Arabic, not Turkish. The sound and the beautiful view are the most prominent 
characteristics of the workshop building’s outside space. We combined these two elements in a filmic setting 
where subtitles for the Adhan were projected in both English and Turkish onto a translucent fabric screen 
spanning the two parts of the workshop building. English subtitles set in one direction for the workshop, 
while Turkish subtitles were reversed to be read from the village. The projected subtitles formed a connection 
between the village and the workshop building.



EZAN

Tanrı uludur,
Tanrı uludur,
Tanrı uludur,
Tanrı uludur,
Şüphesiz bilirim, bildiririm,
Tanrı’dan başka yoktur tapacak.
Şüphesiz bilirim, bildiririm,
Tanrı’dan başka yoktur tapacak.
Şüphesiz bilirim, bildiririm;
Tanrı’nın elçisidir Muhammed.
Şüphesiz bilirim, bildiririm,
Tanrı’nın elçisidir Muhammed.
Haydin namaza,
Haydin namaza,
Haydin feraha,
Haydin feraha,
Tanrı uludur,
Tanrı uludur,
Allahı’tan başka tanri yoktur.



EZAN

Allah is the Greatest,
Allah is the Greatest
Allah is the Greatest,
Allah is the Greatest
I bear witness that there is no
deity worthy of worship except Allah.
I bear witness that there is no
deity worthy of worship except Allah
I bear witness that (indeed) Mohammed
is the Messenger of Allah
I bear witness that (indeed) Mohammed
is the Messenger of Allah
Come to Prayer,
Come to Prayer
Come to Salvation,
Come to Salvation
Allah is the Greatest,
Allah is the Greatest
There is no God except Allah.















“Yahşibey’in Yirmileri”

*Werkplaats Typografie tarafından Dikili’de, 10 Eylül 2009’da, Maureen Mooren ve James Goggin’in 
31 Ağustos-8 Eylül 2009 arasında düzenlediği atölye çalışması aracılığıyla yayınlanmıştır.



“The Yahşibey Twenty”

*Published by Werkplaats Typografie in Dikili on September 10, 2009 on the occasion of a workshop run 
by Maureen Mooren and James Goggin from August 31 until September 8, 2009



“The Yahşibey Twenty”  Katılımcılar

Alt Kat: Dries Wiewauters, Anna Haas, Annett Höland, Boris Van den Eynden.
Mutfak: Stephen Serrato, Ines Cox,Lu Liang, Astrid Seme.
Üst Kat: Joris Van Aken, Julie Van Severen, Lidia Wilkosz, Simone Koller.
Atölye Alanı: Goda Budvytyt˙e, Grégory Dapra, Hyo Kwon, Isabelle Vaverka.

Proje liderleri:
Maureen Mooren, James Goggin.
Kapak resmi:
View from the Yahşibey workshop building.
Baskı:
Genç Reklam
Dijital Baski Merkezi, Dikili. Printed in an edition of 200 copies.
Konsept:
Ines Cox, Anna Haas, Annett Höland, Lu Liang, Astrid Seme.
Tasarım, Prodüksiyon:
Ines Cox, Astrid Seme.
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ArtEZ Institute of the Arts

Teşekkürler;
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“The Yahşibey Twenty”  Participants

Downstairs: Dries Wiewauters, Anna Haas, Annett Höland, Boris Van den Eynden.
Kitchen: Stephen Serrato, Ines Cox,Lu Liang, Astrid Seme.
Upstairs: Joris Van Aken, Julie Van Severen, Lidia Wilkosz, Simone Koller.
Workshop Space: Goda Budvytyt˙e, Grégory Dapra, Hyo Kwon, Isabelle Vaverka.

Workshop Leaders:
Maureen Mooren, James Goggin.
Cover Image:
View from the Yahşibey workshop building.
Printer:
Genç Reklam
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Concept:
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Design, Production:
Ines Cox, Astrid Seme.
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