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43.Yahşibey Tasarım 
Çalışması’nda;

“Bir coğrafya dersi olarak 
Ege kırsalında mimarlık” 
başlığı altında, giderek nüfusu 
azalan köylerin kendi iç 
dinamiklerini kullanarak usulca 
değişebilmelerini sağlayacak 
yollar üzerine düşünmeye, 
uzun süreler içinde biriken 
yerel bilginin hâlâ kullanışlı 
olup olmadığını anlamaya 
çalışıyoruz. 

Bu yılki çalışmalarımız üç noktada önceki 
çalışmalardan farklı olarak ele alındı:

1
22 Eylül - 4 Kasım tarihleri arasındaki Tasarım 
Bienali’nin “Okullar Okulu” başlığı altında yer 
alabileceğimizi düşündük. Çünkü Yahşibey Tasarım 
Çalışmaları da tasarım eğitiminin kendi sınırlarını 
zorlamasında önemli bir paya sahip. Okullar Okulu’nun 
çağrı metnini okuduğumuzda bu bağlantı açıkça 
görülüyor. Çağrının “Temalar” bölümünde “Zaman ve 
Dikkat” ile “Yiyecekler ve Gelenekler” başlıkları altında 
belirtilenlere daha da yakın durduğumuzu fark ettik.

2
Biraz bu temaların çağrışımı ile biraz da mimarlık 
eğitiminin hep konuşulan meselelerinden biri olarak 
bilgisayar kullanmadan el ile çizerek ve kesip biçip 
maket yaparak çalışmamızın iyi bir deneyim olacağına 
karar verdik.

3
İfade tekniklerinin düşüncelerimizin aktarılmasında 
bu kadar önemli olmasına rağmen yeterince 



bilinmediğini düşünerek bu yılki ekibi mimarlar ve 
grafik tasarımcılardan oluşturmamızın doğru olacağını 
düşündük ve bu amaçla 8 mimarlık ve 4 grafik tasarım 
öğrencisiyle 12 kişilik bir ekip oluşturduk. 

Ekipler iki yapının üzerinde çalıştı. Bu yapılardan biri 
1973 yılında kurulmuş ve bugün de işletilmesine rağmen 
giderek eskimiş / bozulmuş yağhane yerleşkesi, diğeri ise 
yakın zamanda muhtarlığın girişimi ile yapılmış olan ve 
aşevi ya da düğün salonu olarak bilinen yapı.

Her ikisini de yakından inceleyip; muhtarla, kooperatif 
başkanıyla, köylülerle konuşarak şimdi olduklarından çok 
daha iyi bir duruma getirilebileceklerini farkettik. 

Bu çalışmanın, sözkonusu iki yapının da iyileştirilebilmesi 
ve böylelikle Yahşibey’e olumlu katkılarının sağlanması 
için iyi bir mimarlık desteği olacağını düşünüyoruz.

Nevzat Sayın, Selda Baltacı, Emre Senan

During the 43rd 

Yahşibey Design Workshop

Under the title “Architecture 
as a geographical course in 
the Aegean countryside”, we 
tend to think of ways through 
which villages with a decreasing 
population, can slowly change by 
their own internal dynamics, as 
well as to elaborate on whether 
the local knowledge accumulated 
over long periods of time is still 
applicable.



This year’s workshops have been addressed in a 
different manner than the previous workshops with 
regards to the following three aspects:

1
We considered to take part in the Design Biennial; to 
be held between September, 22 to November, 4, under 
the concept of “A School of Schools”; due to the fact that 
Yahşibey Design Workshops have also always played a 
considerable part in the way design education is pushing 
itself beyond its boundaries. The relevance is even more 
explicit, when we read the open call text for “A School 
of Schools”. We have come to the realization that we 
are even more oriented towards the specifications under 
the titles of ““Time and Attention” and “Food and Customs” 
within the “Themes” section of the call.

2
Partly owing to the associations with these themes 
and partly as a widely discussed matter in architecture 
education, we have decided that it will be a good 
experience not to work on computers, but rather to 
work by hand-sketching and model-making through cuts 
and gluing.

3
With the attribution that techniques of expression remain 
unknown, despite being of extreme importance in 
conveying our thoughts; this year we bended ourselves 
towards forming a team of both architects and graphic 
designers. Thus, we have a team of 12, comprising of 8 
architecture students and 4 graphic design students. The 
team worked on two structures: first of which is the oil 
production plant that was established in 1973 and has 
deteriorated despite still being run today; and the second 
is the structure that is recently established by the initiative 
of the neighborhood unit and known as the “soup kitchen 
or “the wedding saloon”. By close examination on both 
structures, as well as discussions with the neighborhood 
representative, the head of the co-op and the village 
residents, we realized that condition of the structures could 
be much more improved.

We believe that this workshop will be a valuable 
architectural support in terms of the restoration of 
the above mentioned structures, and therefore, a 
contribution to Yahşibey. 

Nevzat Sayın, Selda Baltacı, Emre Senan







SABİT ENGİN
FIRAT KILAVUZ
NURGÜL GEÇİN

Yahşibey köyü yapısal ve kültürel anlamda 
karakteristik özellikleri olan küçük bir yerleşim 
bölgesi. Gerek konumu, gerekse ikliminden 
dolayı insanları etkileyen bir yapıya sahip. 
İlerleyen zamanlarda insanların ilgisinin daha da 
artacağı düşünülürse, Yahşibey ağır bir ziyaretçi 
yüküyle karşılaşabilir. Bu durumun köyün organik 
işleyişini olumsuz etkilemesine karşın ziyaretçi 
yükünü karşılayabilecek tampon bölgelere ihtiyaç 
duyulacaktır. Yağhane yapısını ele alışımızda 
buranın tampon bir bölge olarak işleyebileceğini de 
göz önünde bulundurduk.

1973’te kurulan zeytinyağı fabrikası günümüzde de 
kullanılıyor fakat mevcut yapıların niteliksizliğinden 
ötürü yavaş yavaş işlevini yitiriyor.

Fabrikanın bulunduğu alanda yıkık bir tuzlama 
binası, artık kullanılmayan karasu havuzu, işlevini 
yitirmiş bir lojman binası, korunaksız zeytin 

depolama alanları, bekçi kulübesi ve zeytinyağı 
üretimine uygun olmayan fabrika binası yer alıyor.

Alanı incelediğimizde fabrikadaki yapıların 4x4 
metrelik bir grid sisteme göre planlandığını gördük 
ve buraya yapacağımız müdahalelerde de önceki 
planlamada yakaladığımız izleri takip etmeye karar 
verdik.

Zeytinyağı üretim şeması doğrusal bir yol 
izliyor. Fakat mevcut fabrika yapısı doğrusal 
ve genişlemeye uygun olmadığı için endüstriyel 
yapılarda işlevselliğin önemini gözeterek üretim 
şemasına daha uygun bir yapı önerdik. Uzun vadede 
üretim hacminin büyüme potansiyeline bağlı olarak 
eklemlenebilecek bir yapı planı oluşturduk. 
Yeni yapıdaki üretim hacmini dış mekandan 
izlenebilecek şekilde şeffaflaştırdık bu 
sayede üretim aşamalarının canlı bir müzeye 
dönüşebileceğini varsaydık.



Zeytin depolama alanını güneşten korumak amacıyla 
üzeri kapalı bir  zeytin toplama alanı önerdik. Bu bölüme 
giren taşıtlar için için ayrı bir giriş verdik.

İnançlar ve gelenekler günlük hayatımızı şekillendiriyor. 
Bunun etkin gerçekleştiği kanallardan birisi de yemek 
yeme kültürü. Yerel inançlara göre ölüm, düğün, sünnet 
gibi törensel durumlarda dağıtılan yemekler ‘hayır’ diye 
tanımlanan toplumsal faydayı getiriyor. Bu bağlamda 
hayır yemekleri geleneklerin önemli bir parçası.
Köyde köklü bir gelenek olan hayır yemeklerine 
mekan oluşturmak için eski lojman yapısının yerini 
değerlendirdik. Yemeklerin dış mekanda yapılması 
adetine sadık kalarak yarı açık mekanda pişirme işlevine 
yer açtık. Bu alan hayır yemeği yapıldığı zamanlarda 
eskiden olduğu gibi ritüelin meydana da taşmasına 
olanak sağlayan bir yapı.

Hayır yemeği her zaman gerçekleşen bir durum olmadığı 
için, barındırdığı yöresel değerler o zaman ile kısıtlı 
kalıyor. Bu değerlerin sürdürülebilmesi ve köye gelen 
ziyaretçilere her zaman ulaşabilmesi amacıyla batıdaki 
manzaraya bakan tuzlama binasının izlerini takip ederek 
bu alana lokanta binası önerdik.

Tüm bunlarla beraber mevcut yağhane yapısı, kendi 
sonunu bekleyen endüstriyel bir miras ve küçük 
dokunuşlarla hem yerel ihtiyacı karşılayabilecek hem 
de geleneklerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak 
potansiyeli içinde barındırıyor. Önerdiğimiz fikirler ile bu 
potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçladık.



SABİT ENGİN
FIRAT KILAVUZ
NURGÜL GEÇİN

Yahşibey village is a small residential area with 
structural and cultural characteristics. Both with 
its location and its climate, it is an area that 
influences people. Considering the potential rise 
in the attraction towards this area through time, 
it can be estimated that Yahşibey may encounter 
an influx of visitors. For this influx may have a 
negative impact on the organic processes of the 
village, there will be a need for buffer zones. 
While addressing the oil production plant, 
we conceived its utilization as a buffer zone.

This olive oil plant which was established in 
1973 is still in use today; however, due to poor 
constructional qualities of the existing structures, 
it is gradually losing its function.

The surroundings of the plant include a salinization 
building, an unserviceable earth pond, a 
dysfunctional lodging building, open olive storage 

yards, a watch house and a plant building that is 
not fit for olive oil production.

When we examined the site, we saw that the 
structures of the plant were designed based on a 
4x4 grid system and we decided to follow the traces 
of the prior planning decisions in our interventions 
to the site.

Olive oil production scheme has a linear path. 
Yet, since the current structure of the plant is 
neither linear nor convenient for expansion, we 
paid regard to the importance of functionality 
in industrial structures and proposed a structure 
more suitable to the actual production scheme. 
Depending on the growth potential of the 
production in the long run, a structure layout that 
can be articulated was created.

We made the façade transparent to enable 



the observation of the production volume from the 
exterior, and therefore assumed a transformation of the 
production stages to a live museum. In order to protect 
the olive storage yard from sunlight, we proposed a 
sheltered olive harvest yard and let a separate entrance 
to vehicles entering this section.

Beliefs and traditions shape our everyday life. An 
effective channel through which this takes shape is the 
food culture. According to the local beliefs, the food 
to be distributed in occasions of death, marriage and 
circumcision rituals brings the social benefit termed 
as “charity”. In this respect charity meals form a 
significant part of traditions.

To accommodate the charity meals, which has been 
a long standing tradition in the village, we put the 
location of the old lodging house to use. By adhering 
to the custom of cooking outdoors, we made room for 
cooking at a semi-open space. This became a structure 
that enabled the ritual to be taken to open space when 
charity meals are held, just like in the old days. 

Since charity meals are not regular occasions, the local 

value carried by them is limited to their time. To sustain 
these values and pass them on to visitors of the village at 
all times, we proposed a restaurant building by following 
the traces of the salinization building that looks over to 
the landscape in the west.

Together with all these features, the current structure 
of the oil plant is an industrial heritage that awaits its 
own end and it bears the potential of both addressing 
the local needs and contributing to the sustainability of 
traditions. We intended to uncover this potential by our 
proposed ideas.



YAĞHANE YERLEŞKESİ İÇİN ÖNERİ SÜRECİ

PROJECT FOR THE OIL PLANT









YAĞHANE YERLEŞKESİ İÇİN ETÜTLER

SKETCHES FOR THE OIL PLANT









YAĞHANE YERLEŞKESİ 
GÜNEY GÖRÜNÜŞÜ VE KESİTİ
OIL PLANT
SOUTH ELEVATION, SECTION 

YAĞHANE YERLEŞKESİ 
BATI GÖRÜNÜŞÜ
OIL PLANT
WEST ELEVATION



DESEN DRAWING: SELDA BALTACI
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BEKÇİ KULÜBESİ
KARASU

YAĞHANE YERLEŞKESİ MEVCUT DURUM

OIL PLANT, CURRENT SITUATION



YAĞHANE YERLEŞKESİ İÇİN YENİ ÖNERİ: VAZİYET PLANI

LOKANTA

AŞ EVİ

SATIŞ YERİ VE LOJMAN

ÜRETİM

ZEYTİN BEKLETME

SITE PLAN, OIL PLANT



YENİ ÖNERİ: PLAN

HEW PROJECT: PLAN



YAĞHANE YERLEŞKESİ 
BATI GÖRÜNÜŞÜ
OIL PLANT 
WEST ELEVATION



YAĞHANE YERLEŞKESİ 
DOĞU BATI KESİT
OIL PLANT EAST-WEST SECTION



YAĞHANE YERLEŞKESİ 
GÜNEY GÖRÜNÜŞ
OIL PLANT 
SOUTH ELEVATION



YAĞHANE YERLEŞKESİ 
OIL PLANT









ALP FAHRİ ARDIÇ
ALİHAN SAĞLAM
KADİR ÇITAK

Yahsibey?
Yahsibey, Dikili-Bademli Yolu üzerinde bulunan bir 
köy (mahalle). Burada hayır yemeği geleneği hala 
devam ediyor.

Yağhane
Köyün hemen girisinde bulunan Yaghane, genis bir 
araziye sahip ve bu arazi daha verimli kullanilabilir 
mi?

Ne oldu?
Yılın yalnızca birkaç ayında aktif olan Yağhaneye 
yeni fonskiyonlar ekleyerek ziyaretçilerin ve köy 
halkının bu mekanı daha aktif halde kullanacağını 
ön görüyoruz. 

Ne yaptik?
Hayır yemeğini ve zeytinyaği üretimini bir araya 
getirerek çok işlevli bir mekan olusturmayi 
planladik.

Eski yağhane fabrikasının izleri üzerinden giderek 
soyut bir bant olusturduk. Bu bant üzerinde kütle 
çalışmaları ile birkaç yapının izlerini kaydırdık 
ve yeni yapılar ekledik. Eklenen yapilarin ve 
eski izlerin arasında koridorlar ve açık alanlar 
tasarladık. Yağhane, zeytin ürünleri satış yeri, 
restorant, hayır yemeği ve diğer etkinlikler için bir 
alan üzerinde çalıştık.



ALP FAHRİ ARDIÇ
ALİHAN SAĞLAM
KADİR ÇITAK

Yahşibey?
Yahşibey is a village (a neighborhood) on 
Dikili - Bademli road. Charity meal tradition still 
abides in this village.

Oil production plant
The plant that is right at the entrance of the village 
has a vast land. Can this land be utilized in a more 
efficient way?

What happened?
By adding on new functions to this plant which 
is only active for a couple months each year, we 
estimate that the visitors and the village residents 
will use this space more actively. 

What did we do?
We planned a multifunctional space by assembling 
the charity meal and olive oil production.

Following the traces of the old oil production 
plant, we drew an abstract line. Through this 
line, we moved the traces of some structures 
and added some new structures with volumetric 
studies. We designed corridors and open spaces in 
between the added structures and the old traces. 
We investigated the space for the oil production 
plant, a sales point for olive products, a restaurant, 
in addition to areas for charity meals and other 
activities.



TASARIM SÜRECİNDE DENEMELER

DESIGN TRIALS







KESİT DENEMELERİ

SECTION TRIALS



DOKU ARAŞTIRMALARI

EXPLORING TEXTURE 
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CURRENT SITUATION



OIL CENTER



HOUSE



SALTING AREA



5 METRELİK GRİDLERİN ÜZERİNDE
ESKİ YAPILARIN İZLERİ

THE TRACES OF THE FORMER BUILDINGS ON 
5 METER INTERVAL GRIDS

SALTING AREA
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DİDEM ÖZBEK
ASLI GÜRBÜZ
İREM KORKMAZ

Yahşibey Köyü’nde hayır yemekleri ile düğünler gibi 
toplu etkinliklerin gerçekleştirildiği, halk arasında 
“düğün salonu” veya “aşevi” olarak anılan yapı için bir 
iyileştirme önerisi hazırladık. 

Birkaç yıl önce köylülerin birikimleri ile apar topar 
inşa ettikleri bu yapının hikayesi gerek malzeme 
kullanımından gerekse ismindeki kararsızlıktan 
okunabiliyordu. Biz müdahalelerimizin köylülerin 
ihtiyaçları için en elverişli mekanı sağlaması ve 
yapının bulunduğu çevre ile daha uyumlu hale 
getirmesini önceliğimiz olarak belirledik ve açık 
alanları ve yapılarıyla birlikte bütüncül bir tasarım 
problemi olarak ele aldık.

Yapının taşıyıcı sistemini koruyarak başladık. Duvar 
yüksekliğini bir metre daha azaltıp çatının eğimini, 
bulunduğumuz bölgede yapılagelen %33’lük eğime 
getirdik. Böylece iç mekandaki ferahlık hissini 
bozmadan yapı kütlesindeki rahatsız edici iriliğe 

çözüm getirmeye çalıştık. Yapının zemine değdiği 
yerden yaklaşık 2 metre yükselen sıvalı duvar 
yüzeylerini koruyup saçak kotuna kadar aynı şekilde 
tamamladık. Tüm dış kabuğu serpme sıva ile 
sıvadık.  Bu cephe malzemesiyle yapıyı bulunduğu 
coğrafya içinde “belli-belirsizleştirmeye” çalıştık. 

Binanın girişindeki sürme demir kapıları kaldırdık. 
Yapı girişi için cephenin tam ortasındaki açıklığı 
kullandık. Yapının pencerelerini kaldırdık ve 
bunların yerine giriş kapısının tam karşısına, 
yani kuzey cephesine, büyük bir kapı-pencere 
yerleştirdik. Işığı kuzeyden alarak içeriyi ısıtmayan 
ve gün boyunca sabit kalan bir aydınlatma kaynağı 
elde ettik. 

İç mekanda çınlama, uğultu gibi akustik sorunları 
çözmek için ses yutucu paneller astık. 
Çatının eğimi, bize bu noktada bu sorunu çözecek 
hacmi sağladı. 



Batı yönündeki istinat duvarını yükselterek batı 
güneşini kestik. Böylece öğleden sonra bahçede 
daha serin şartlar sağlamak istedik. Depolama 
alanını da yapıdan ayırarak açık mutfakla birlikte 
bu batı duvarının önüne yerleştirdik, Tüm bu alanı 
bir çatının altına topladık. Yükselttiğimiz batı 
duvarı ile üzerini örten çatı arasında bir boşluk 
bırakarak açık mutfakta hava geçişine imkan 
verdik. Ocağın yanına bulaşık yıkamak için bir 
tezgah oluşturduk. İç mekana da kolay servis 
yapılabilmesi için yapının batı cephesinden bir 
kapı daha açtık. Tuvaletlere daha kolay 
ulaşabilmek için, Bu kapının karşısında da bir 
kapı var. Aynı zamanda, kapılar tamamen açık 
tutulduğunda, yapının önünde ve yanında yer alan 
oturma alanları da içerisiyle birlikte çalışan daha 
büyük bir alan oluşturacak. 

Girişin önündeki ağaçların gölgelerini çardaklarla 
güçlendirdik. Dışarıda oturulabilecek gölge alanları 
arttırdık. Tuvaletleri yapıdan ayırıp bahçe duvarına 
dayadık ve bir setin arkasına sakladık. Bu duvarın 
önüne bir çeşme yerleştirdik. Buranın karşı 
köşesinde ise üç basamaklık bir amfi oluşturduk. 

Çocuk parkını da bu basamakların önüne 
yerleştirdik. Burada toplanıp sohbet edilebilir, 
çocuklar oyun oynayabilir.

Bir ‘birliktelik alanı’ başlığı altında, hayır yemekleri 
ve düğünler gibi geleneksel etkinlikler için yeterli 
koşulları ve alanı sağlarken, yeni toplanma 
biçimlerine de açık bir mekan tasarlamaya çalıştık. 
Yüzlerce kişiye yemek hazırlayan için de, köyü 
kısa süreliğine ziyaret eden için de, tüm hayatını 
bu köyde geçirmiş olan için de keyifli bir deneyim 
sunacak bir alana dönüştürmeyi amaçladık.



DİDEM ÖZBEK
ASLI GÜRBÜZ
İREM KORKMAZ

We suggested an improvement for the structure 
colloquially known as “the wedding saloon” or “the 
soup kitchen”, where social occasions such as 
charity meals and wedding ceremonies are held.

The story of this structure, which was built hastily 
by the accumulation of the village residents a few 
years ago, was both apparent in the materials used 
and the indecision about its name. We prioritized 
providing the most efficient space for the needs 
of the residents and adapting the structure to its 
surroundings through our intervention. It was 
addressed as a holistic design problem inclusive of 
the open space and the structures.

We started by protecting the structural system of 
the building. By one-meter decrease in the height 
of the wall, the roof pitch was designed to meet the 
33% inclination used in this region. In this way, 
we intended to deliver a solution to the disturbing 

massiveness of the structure, while we maintained 
the spaciousness indoors. We preserved the 
plastered wall surfaces rising approximately two 
meters above the line where the structure touches 
the ground level and completed until the eaves 
level. The exterior was fully finished with sprayed 
plaster. Using this façade material, we tried to 
make this structure “indistinguishable” within this 
geography.

We removed the sliding iron gate at the entrance 
of the building and used the opening right in the 
middle of the façade for the entrance. The windows 
were removed and a large window-door was placed 
right across the entrance door, meaning on the 
northern front. By receiving the light from the 
north, we obtained a source of illumination that 
does not warm up the interior and remains constant 
throughout the day. 



We placed sound absorbing panels in order to 
resolve acoustic problems such resonance and 
humming indoors. At this point, the roof pitch gave 
us the volume needed for the resolution. By rising 
the retaining wall in the west, we hindered the 
sunlight from that direction, with the intension to 
provide a cooler space in the yard. We disengaged 
the storage space from this structure and placed it 
in front of this wall in the west, together with an 
open kitchen. All this space was gathered under 
one roof. By leaving a void between the raised 
west wall and the roof resting on it, we allowed 
air throughput at the kitchen. A counter was built 
next to the oven for washing the dishes and we 
opened another door from the west façade of the 
building to facilitate serving the interior from the 
kitchen. To have better access to the restrooms, 
there is another door across this one. Additionally, 
when these doors are kept fully open, the housing 
space in the front and on the sides of the structure 
constitute a larger space when added to the 
interior.

We reinforced the shadows of the trees in front the 
entrance by pergolas and enhanced the shady areas 
for sitting outdoors. We separated the restrooms 
from the structure, leaned them against the walls 
of the yard and obscured them behind a set. 
A fountain was placed in front of this wall and at 
the corner across this area, we built 
an amphitheater with three steps. We placed a 
playground in front, so that children can play and 
residents can gather to chat in this area.

Under the title of “a solidarity space”, as we 
provided the sufficient conditions and space for 
traditional activities such as charity meals and 
weddings, we also attempted to design an open 
space for new gatherings. We aspired to transform 
this space in a way that all - including the one 
preparing food for hundreds, the one visiting the 
village for just a short period and the resident that 
has always lived in this village – will have 
a pleasant experience.
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GİZEM TEMİZ
BURHAN GÜN RODOPLU
ÖMER FARUK GÜVEN

Yahşibey köyü yaklaşık nüfusu iki yüz olan bir 
Ege köyü. Çoğunluğu yaşlı insanlar olan nüfus, bu 
köydeki ve civar köylerdeki geleneklerden biri olan 
hayır yemeklerini devam ettiriyor. Bu yaşlı nüfus 
için, özellikle yaz ve bahar aylarında gerçekleşen 
en önemli sosyal olaylar bu hayır yemekleriyle 
birlikte düğün, sünnet gibi kutlamalar. Köylüler 
bu tür kutlamalara ‘orglu bal’ da diyorlar, org 
çalınıp dans edilen bir çeşit balo. Köylüler için 
hayır yemeği vermek sıradan bir olay, yörenin 
geleneklerine alışık olmayan biri için böyle bir 
geleneğin hala devam ediyor olması çok ilgi çekici.
Köy halkı eskiden hayır yemeklerini köyün 
sokaklarında yaparmış. Sonrasında aralarında 
topladıkları bir miktar para ile aceleye gelmiş 
bir yapı inşa ettirmişler, bu yapıdan eski bir 
demirci olan köyün muhtarı da memnun değil. 
Yapı, köyde var olan taş yapı geleneğini takip 
etmiyor, çevresindeki yapıların ölçeğine dikkat 
etmiyor, Yahşibey köyüne yakışmıyor. Hem ‘Zaman 

ve Dikkat’, hem de ‘Yiyecekler ve Gelenekler’ 
temalarıyla hayır yemeklerini ilişkilendirerek, 
geleneklerin devam ettirilmesini ve tüm bu 
potansiyelin farkına vararak, bu yeme-içme-
buluşma alanı üzerine çalışmaya karar verdik.
Çalışmanın başlarında, bu yapı üzerine köylülerin 
söyledikleri ile, bizim düşündüklerimizi bir arada 
düşünerek bazı kararlar aldık. Duyduğumuz 
şeylerden biri köylünün bu yapıya sahip olduğu 
için mutlu olduğu, bu yapının onların hayatlarını 
kolaylaştırdığı idi. Bu yapıyı tamamen kaldırıp bu 
emeğin izini silmek doğru gelmiyordu; ilk karar 
yapıyı tutup, onu belli müdahalelerde bulunmaktı. 
Yapının bizlerin gözüne kötü gelmesinin nedenlerini 
saptadık: yapıya sonradan eklenen mutfak ve 
tuvalet yapıları araziye iyi yerleşmiyordu, yapının 
algılanışını bozuyordu. Bunları kaldırmak, 
bu fonksiyonları karşılayacak yeni yapıyı 
arazinin doğusunda kalan yüksek duvarın altına 
gizlenecek şekilde tasarlamak ilk kararımızdı. 



İkinci kararımız, yine kütlenin dışarıdan bakıldığında 
algılanışı ile ilgiliydi; yapının iri ve kaba görünümüne 
bir çare olarak, yapının en yüksek noktasını aynı 
yükseklikte tutup çatısının eğimini köydeki evlerinkine 
yaklaştıracaktık. Çatı bu iri görüntüyü desteklemek 
yerine bu görüntüyü bozacaktı. Üçüncü olarak, 
cephedeki gelişigüzel görüntüyü düzeltmek için duvarlar 
üzerine konan trapezler düzeltilecek, tuğla duvarlar üç 
metre yüksekliğe kadar örülecek; kütleye gelecek ek 
yapının yüksekliği de üç metre olacaktı.
Ek yapı halihazırdaki yapıyla ilişkilenerek onun 
problemlerini çözmeliydi, yapıda olmayan ve köylünün 
ihtiyacı olduğu açık ve yarı-açık mekanlara sahip 
olmalıydı. Örneğin aşçı Mehmet Amca’nın problemi 
sıcaklaydı, yaz aylarında kazanın başında dururken 
mutfakta duramadığını, yemekleri dışarıda yaptığını 
söylemişti. Ancak dışarıda ona gölge yapacak bir 
alan yoktu. Üstü kapalı açık mekanlar oluşturacak, 
yapının sağı, solu ve önündeki ölü alanları kullanacak 
planlamalar gerekliydi. Bunun için grup olarak iki 
alternatif önerdik: biri yapının içinde bir teras öneriyor, 
bu terasla başlayan yarı-açık mekanlar oluşturuyor. 
Diğeri yapının cephelerini yırtarak bu ölü alanları 
ele alıyor, bu alanlar içerisinde yarı-açık mekanlar 

oluşturuyor. İki öneri de hayır yemeği geleneğinin 
mekanı kullanımını analiz ederek ona alternatif 
mekanlar hazırlıyor, büyük yapıyla ilişkisini kurarak 
ve ona çok az müdahale ederek yapıyı ve etrafındaki 
alanı çok daha iyi bir kullanıma hazırlıyor. Köylünün 
isteklerini dinleyerek onlara alanlar oluşturuyor ve hem 
hayır yemekleri için hem de köyün gündelik yaşamı için 
mekanlar öneriyor.



GİZEM TEMİZ
BURHAN GÜN RODOPLU
ÖMER FARUK GÜVEN

Yahşibey is an Aegean village with a population 
of roughly two hundred residents. Elderly people 
who make up the majority of the population pursue 
the charity meals, which is one of the traditions 
of Yahşibey and the neighboring villages. The 
most important social occasions for the elderly 
population are these charity meals and celebrations 
such as weddings and circumcision ceremonies, 
which take place particularly during Summer and 
Spring. Residents call these ceremonies “orglu bal” 
[a dancing ball where an organ is played]. Whereas 
offering a charity meal is an ordinary occasion for 
the residents, for an outsider that is not accustomed 
to the traditions of this region, it is very interesting 
to see that a tradition of such is still carried on.

The village residents used to hold the charity 
meals in the streets of the village. Later on, they 
had a structure (COMMON HOUSE) built hastily 
by fundraising amongst them. The neighborhood 

representative, who was an ironsmith, is not 
content with this structure either. The structure 
does not follow the tradition of stone construction 
and it is not congruent with the scale of the 
structures around it. It simply does not accord 
with the village. By associating charity meals with 
both “Time and Attention” and “Food and Customs” 
themes, we decided to work on this dining and 
meeting area, with the intension of perpetuating 
the traditions and the awareness of the potential.

At the early stages of the workshop, we made 
some decisions by piecing together our thoughts 
and what the residents said about this structure. 
One of the things we heard was that the residents 
were pleased to have this structure and that it was 
easing their lives. It did not feel right to abolish 
the structure and the trace of the labor put into it. 
The first decision was to keep the structure and 
perform certain interventions. We determined the 



reasons behind our negative impression of the structure: 
the kitchen and the restrooms tacked on the structure 
did not fit in the land and impaired the perception of the 
structure. Firstly, we decided to remove these and design 
the new structure to accommodate the same functions in 
a way to conceal them under the high wall in the east of 
the land. Secondly, again we addressed the perception 
of the mass from the exterior. We were to adapt the 
roof pitch to the other houses in the village, by keeping 
the highest point of the structure at the same level, and 
therefore, we would offer a remedy to the coarseness of 
the structure. The roof would overturn this mass, instead 
of reinforcing its image. Thirdly, in order to fix the 
arbitrary image on the façade; the corrugated sheets on 
the walls would be justified, all-brick walls would be laid 
up to three meters and the new attachment to the mass 
would also rise up to the same height.

The new attachment could resolve the problems of the 
existing structure by relating to it. It could involve open 
and semi-open spaces that are not yet a part of the 
structure, but needed by the residents. For instance, 
Uncle Mehmet, the cook made a complaint about the 
heat. He said that he could not stand by the boilers 

in the kitchen during the summertime and he rather 
cooked outside. However, there were no shaded areas 
for him outdoors. Planning was needed in order to use 
the dead space in front and on the sides of the structure 
and to form sheltered open spaces. We proposed two 
alternatives for this as a group: one was building a 
terrace inside the structure and forming semi-open 
spaces initiated by the terrace and the second was 
getting hold of these dead areas by tearing the façade 
and creating semi-open spaces. Both proposals prepare 
alternative spaces by analyzing how charity meal 
tradition uses the space, and offer a much better use for 
the structure and the surrounding area by associating 
it with the larger structure and making minimal 
intervention. They generate spaces for the residents by 
listening to their demands and propose spaces both for 
the charity meals and the everyday life of the village.
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