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BRIEF

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir coğrafya dersi olarak ege kırsalında mimarlık başlığı altında toparlanabilecek bir 
çalışma yürütmek istiyoruz. Giderek nüfusu azalan ve büyükşehir yasasıyla neredeyse adı bile kalmayan köyler 
üzerine düşünmek, fiziki ve beşeri ortamlarını anlamaya çalışmak iyi olacaktır. Anlamak, anlamlandırmak ve 
anlatılabilir hale getirdikten sonra doğal olarak yaşanabilir ama sosyal olarak sorunlu olan bu yerlerin kendi 
iç dinamiklerini kullanarak travmatik olmayan bir biçimde usulca değişebilmelerini sağlayacak yollar üzerine 
düşünmeye çalışacağız.
 
Bu çalışma sırasında geleneksel ve yöresel zanaatkârlıklarla deneyimlemelerle uzun süreler içinde biriken 
ve bir tür bilgelik sayılabilecek olan yerel bilginin ne olduğunu, hala kullanışlı olup olmadığını yeni katkılarla 
geliştirilerek kullanılmaya dayanıklı olup olmadığını anlamaya çalışacağız. İçinde bulunacağımız köy ve çevre 
köyler yakınımızdaki Bergama ve Aigai antik kentleri de gezi programımızın içinde olacak.
 
Ana hatlarıyla tanımlanmış olsa ve başlangıç noktasını belirlemiş olsak bile çalışma yöntemini ve yapılacak 
olanları birlikte oluşturmaktan yanayız. Bütün çalışma boyunca kim masaya ne getirirse kısa bir görüşmeyle 
değerlendirilip, ele almaya açık bir sürecin içinde olmayı verimli ve keyifli buluyoruz.



BRIEF

In the summer of 2017 we shall be repeating our workshop that may be summed up under the title of “Architecture in 
the Eagean Countryside as a Geography Lesson”. It is a good idea to think and try to understand the physical and human 
conditions of the villages, which are experiencing severe population loss, and whose existance is threatened under the 
new Metropolitan Code. After understanding, making a sense of and making it explicable we shall start thinking of 
ways of transforming these places that have social problems in a non-traumatic and sensitive manner by using their inner 
dynamics.

One of our focuses will be to understand the local knowledge that has accumulated over a long period by local artisans 
and experience and to see whether it is still appicable or not—and if it may inform new contributions. Not only the 
village where we shall stay and the surrounding villages, but also visiting the antique cities of Pergamon and and Aigai 
will be part of our programme.

Although we have an described an outline and have a starting point, we prefere to define the working method and what 
to do together. We find it productive and pleasent to be open to evaluate every participants suggestions during the whole 
workshop.
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