
16-30 TEMMUZ

16-30 JULY

2008

SADIK 

KARAMUSTAFA

YAHSIWORKSHOPS
�
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
��

��
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�

12/1





Proje Lideri
Project Leader
Sadık Karamustafa

Katılımcılar
Participants
Umut Altıntaş
Ziyacan Bayar
Yusuf Kenan Çetinkaya
Fidel Duru
Gizem Hız
Şükran Maden
Gamze Özer
Meike Redeker
Mehtap Sönmez
Henrike Uthe



Çalışma Programı

Birer gün sürecek dört proje (Sadık Karamustafa)

Öğrencilerin verilen zaman sınırı içinde brif alma, bilgi toplama, araştırma yapma, tartışma, yaratıcı fikirler bulma, 
tasarlama ve uygulama yapma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacını taşıyor. Farklı konular,
farklı yaklaşımlar, farklı araçlar...

İki haftalık uzun proje

Görece uzun bir zaman dilimi içinde, konuyu genişlemesine ve derinlemesine
araştırma, tartışma, tasarlama ve uygulama olanağı tanıyan bir çalışma.



Working Plan

Four daily projects (Burcu Dündar)

Aiming to help students to improve their skills concerning getting information, making research, discussing, finding 
creative ideas, designing and verifying their design, within a limited, short deadline. Different subjects, 
approaches and media.

Long term project (2 weeks)

A long term project plans to use the whole 2 weeks so the students can relate to
their subject deeply: Search, discuss, design and produce their work.



1. Gün 

“Ben Yahşibey Nasılım?”
Kişilik ve Kimlik

ESTV yaz okulu, Türkiye’nin batısında, Yahşibey adında küçük bir Ege köyündedir.
Köy, Yahşi Bey adında tarihi bir kişilikten adını almıştır. Yahşi’nin kişiliği ve kimliği, bu projenin konusudur.

Yazı

Yahşibey için bir sanal kimlik tasarlayın. Köyü dolaşın, köylülerle konuşun, çevreyi gözlemleyin, fotoğraf çekin, 
ıvır zıvır toplayın. Bir sayfalık yazıyla hayalinizde geliştirdiğiniz Yahşibey’i anlatın. Nasıl biri, ne zaman
yaşamış, ne iş yapar, huyu suyu vs...

Grafik 

Ters L şeklinde bir direğe asılacak 1 X 3 metre boyutlarında banner tasarlayın. Banner’ın iki yüzü için iki ayrı iş 
tasarlayabileceğiniz gibi, dizi iş de yapabilirsiniz.

Köye adını veren Yahşi Bey kimdir? Öğrencilerden bir sanal Yahşibey kimliği yaratmaları istendi. Briefi aldıktan sonra 
köyü gezdiler, köylülerle konuştular. İnsanları ve çevreyi tanımaya çalıştılar; kimler, ne iş yapıyorlar, 
nasıl yaşıyorlar, ne düşünüyorlar?.. En önemlisi, köye adını veren kişi hakkında ne biliyorlar. Öğrenciler edindikleri 
bilgileri yorumlayarak birer sayfalık metinler yazdılar.

Çalışmalar için ortak bir başlık ve mecra saptandı.

Başlık
(Edip Cansever’in bir yapıtından ilham alınarak) “Ben Yahşi Bey Nasılım?



Day 1 

“Ben Yahşibey Nasılım?”
Personality and Identity

ESTV summer school is located in a small Aegean village called Yahşibey, in Western
Turkey. The village is named after a historical person, Yahşi Bey. Yahşi’s personality and identity is the theme of 
this project.

Verbal Assignment 

Create a virtual identity for Yahşi, the person who gives his name to the village.
Walk around the village, talk to the people, ask questions about Yahşi, observe environment, take photos, collect objects
Write a paper, telling about your imaginations about Yahşi. What sort of a guy? Man
or woman? His or her life etc.

Visual Assignment

1X3 meter, double sided banner, to be hangon a post at the seaside. You may put either same design or different designs 
on both sides of the banner.

Who is this Yahşi Bey person anyway? Students have been asked to create a virtual Yahşibey identity. After they have 
been informed about the brief, they went out to discover the village, talked to the local people, tried to know the persons 
and enviroment: Who lives in Yahsibey? What do they do to make a living? How do they live, how do they think etc... 
The most important part, what do they know about the person Yahşi Bey? They added their comments to their 
observations and turned them to a single page text.

All the students were leaded to use the same title and medium.

Title
“Ben Yahşi Bey Nasılım?















2. Gün 

“Empati.”
Kendini bir başkasının yerine koyarak onu anlamaya, düşünce ve duygularını ifade etmeye çalışmak.

Bu projede herkes hem tasarımcı, hem de müşteri rolü oynayacak. Kura torbasında bir arkadaşınızın ismini 
çekeceksiniz. Arkadaşınız sizin müşteriniz olacak, siz de başka bir arkadaşınızın müşterisi olacaksınız. 
Müşterinizle konuşun. Dün yazdığı Yahşibey kimliği yazısını temel alan iki sayfa tasarlayın; bir sayfa yazı, 
Bir sayfa resim. Çok zorunlu kalmadıkça resim ve yazı ayrı sayfalarda yer alsın.



Day 2 

Empathy; the imaginative projection of one’s consciousness into the feeling of
another person or object.

In this project every student will be both client and designer. One of your friends will be your client after drawing lots. 
You are also going to act as client of another fellow student.Talk to your client, try to understand who she or he is. 
Get his or her paper, which has been written yesterday. Reading and trying to understand his or her definitions,
make a researh, in the village. Try to make good contacts with village people.This time your guide is your client’s 
declarations and imaginations about Yahşi Bey. Design his words about Yahşi Bey using a double A5 page.



Gizem Hız

“Madam Yahşibey” (Henrike Uthe)



Madam Yahşibey

Bir insanım.
Türk müyüm?
Hayır!
Ben bir Fransızım.
Yaşlı bir kadınım, yani öyle diyorlar aslında.
Ama bence yaşlı değilim.
Kendimi genç hissediyorum.
Hala canlıyım.
Evet hala çok canlıyım. Gencim!
Buyurun lütfen.
İlk olarak oturun bir bardak hoş bir Chardone içelim, 1931’den kalma.
Ne dersiniz?
Bir parça da yumuşak kamamber, yanına da sıcacık bir baget.
Çok basit, degil mi?
Ne güzel.
En güzel…
Eskiden babam kendi elleriyle kamamber yapardı.
Küçükken ilk olarak tadına hep ben bakardım.
Babam her zaman “Benim prensesimin büyümesi gerekiyor” derdi.
Geçmişe bakıp düşündüğümde şakayla karışık ve sabırla
“Hayatımda her sey yolunda” diyorum.
Çok şey yaşadım…
Yavaş yavaş…
Gurur duyuyorum kendimle.

(Metin: Henrike Uthe)



Fidel Duru

“Tanrı Yahşibey” (Şükran Maden)



Tanrı Yahşibey

Felsefe:
Sabır, sebat ve sükunet ile huzura kavuşmak.
Tanrı Yahşibey:
Adaletli, merhametli, ulaşılmaz, cinsiyetsiz.
İnançlar:
Yahşibey tek tanrı
Bütün canlılar eşit haklara sahip
Şartlar ne olursa olsun bütün canlılar yardımlaşmalı
İbadet Yerleri:
Ovalar.
İbadet Şekli:
Ovalarda hayvancılık ve tarımla uğraşmak.
En Mühimler:
Taş, at, eşek, zeytin.
Yahşibey Buyurur ki:
Hayatta ulaşabileceğiniz en büyük zenginlik huzurdur.
Mühim olan sahip olduklarınızın azlığı veya çokluğu değil, onunla ne kadar yetinip huzurlu
olabildiğinizdir.
Size esirgemeden sunacağım huzura kavuşmanın kaçınılmaz yolu da:
Sabır
Sebat
Sükunettir.

(Metin: Şükran Maden)



Ziyacan Bayar

“Yahşibey’de Yaşayan Yahşibeyler” (Fidel Duru)



Yahşibey’de Yaşayan Yahşibeyler

Yahşibey köyünde yaşayan Yahşi (genç, çocuk, yaşlı, ev, taş, toprak, keçi, eşek…)
Yahşibey’e “Ne kadar da büyük” diyorlar.
Yahşi, komşusu Yahşi’nin evine bakıyor.
Yıkılmış bir tarafı, diğer tarafı ise ayakta kalmak için direniyor. Peki ne olacak, tabiî ki yeni Yahşi’lere taşlar verecek 
kırmızı çatılı Yahşi.
Çocuk Yahşi’nin sesi duyuluyor ancak o kadar sessiz konuşuyor ki bunu büyük bir sorumlulukla yapıyor. 
Yahşi köyünde tek kural sessizlik, kimin koyduğu belli olmayan bir kural. 
Yine birileri geliyor, birileri gidiyor.
Bu kural yüzünden acaba Yahşibeylere gelenler sessizlikte sesler”inden korktuklarından mı gidiyor? 
Peki gelenler niye geliyor? 
Seslerini unuttuklarından ve kendilerini duymak için mi? 
O zaman, diyor kendine Yahşibey gür sesiyle içinden, çevrem ne kadar küçük, içimdeki Yahşibey ne kadar büyükmüş.

(Metin: Fidel Duru)



Mehtap Sönmez

“Yahşi Yahşi” (Meike Redeker)



Yahşi  Yahşi

Yahşi Yahşi... Yahşibey’i tanıtmak için en önemli bu anlatmali; nasıl kendi istiyor yaşıyor, nasıl kendi istiyor düşünüyor.
Kendisi için neyin iyi olduğunu düşünüyorsa, onu yapıyor.
Çevresindekilerin ne düşündüğü ya da ne yaptığı pek çok farketmez. başka yerden etki yok. 
Kimseden etkilenmediği için hayatın tadini çıkarabiliyor. hareketler, telaşli değil, yavaş. çok rahat bir hayatı var, 
hem de cok rahat bir insan o. 
Hayatı kendi kurallarına göre yaşıyor. her şeyi dertetmiyor, ‘hafif’ bir hayatı var. 
En ufak şeyden bile mutlu oluyor, ozaman çok mutlu, çok memnun. gürültüye ihtiyaci yok, sessiz, gürültüsüz biri ama 
iletişim içerisinde olmayi seviyor. herkesle sohbet etmekten, herkese selam vermekten hoşlanıyor. zengin değil, 
zengin olmanın meraklısı değil. hiçbir zaman pek çok çalışmadı, çalıştıği zaman genellikle ellerle çalıştı. saçı vahşi, 
cildi kuru, biraz gri ama yaşlı olmayı düşünemecek çünküzaman bilmiyor, önemli değil ona.

(Metin: Meike Redeker)



Umut Altıntaş

“Bilge Deli Yahşibey” (Gizem Hız)



Bilge Deli Yahşibey

İsyankar, haksızlığı sevmeyen, eşitliğe inanan ve sessizliği çok seven Yahşibey’dir kendisi. 
Köy kadınlarının her zaman yanında olmuştur, çocukları çok sevdiği için onların şen kahkahalarını hiç gürültü olarak 
duymamıştır. Onun sessizlik anlayışı farklıdır aslında. Zamanını bomboş oturarak geçirenleri de hiç sevmez. 
Bu nedenle kahvede neredeyse kimseler gözükmez. 
Kadınların ezilmesine de karşıdır. 
Gündüz vakitlerinde onun sayesinde çocuk ve yaşlılar dışında köyde kimseler kalmaz.
Korkarlar Yahşibey’den, çekinirler. 
Kimi zaman gürler sesiyle, bazen saldırganlaşır üretmeyeni çalışmayanı sevmez, bu nedenle köyde herkes kaçar
gündüzleri tarlalara çalışmak için.
Eşitliğin, adeletin savunucusudur.
Sessizliği koruyan, köyün bilge delisidir Yahşibey.

(Metin: Gizem Hız)



Henrike Uthe

“Yahşi Robot” (Umut Altıntaş)



Yahşi Robot

He was working in a factory. to make his living and doing the same things on and on makes him miserably unhappy. 
So he doesn’t like any of industrial norms. He doesn’t like the way he lives, he doesn’t like what he is.
Then one day he decided to escape with a time machine from his future world to where he can have basic, natural and
peaceful life. So he chose Yahsibey village, dedicate himself to this village where he found what he looked for.
Then one day without a reason maybe because of a virus, he was broken.
Now all the metal trashes and waisted irons that surround the village are the parts you see. 
They are the pieces of the robot.

(Text: Umut Altıntaş)



Umut Altıntaş

“Bilge Deli Yahşibey” (Gizem Hız)



Yahşi Balık

Eski zamanlarda yahşi adında bir balık vardır. Yahşi derinlerde yaşayan fakat sadece bu bölgede kıyıya yaklaşan ve 
sadece bu bölgede avcılığı yapılabilen bir balıktır. Yahşi’nin sonuna “bey” eklenmesininnedeni, iriliği ve büyük zorluklarla
avlanabilmesidir. Yani bir saygı ifadesi gibidir. Bu yörede onu avlamayı becerebilen tek bir köy vardır.
Köy deniz kenarındadır ve köylülerin tek geçim kaynağı yahşidir. Fakat zaman geçtikçe, yahşi balığı avlana avlana soyu 
tükenme derecesine gelmiştir. Artık yahşi balığı bu sulara uğramamaktadır.

Böylece köy en önemli geçim kaynağını kaybetmiş ve parasız kalmıştır. Köylü, para kazanmak için balıkçılığı bırakıp 
dağlara taşınmaya karar vermiştir. Artık bugünde yaptıkları gibi zeytincilikle uğraşmaktadırlar.Yahşibey köyünde etrafta
görünen artık balık ağları, eski tekne kalıntıları ve çeşitli balıkçılık malzemeleri yahşi balık günlerinden kalma 
hatıralardır. Fakat bir kısım köylü de hala yahşi balığının peşine düşmekte kararlıdır ve kıyıdan ayrılmayı reddetmiştir. 
İşte o köyde bademli diye adlandırılmaktadır bu gün ve hala yahşinin peşindelerdir.

(Metin: Ziyacan Bayar)



Şükran Maden

“Hippi Yahşi” (Gamze Özer)



Hippi Yahşi

Eski hippi yeni kapitalist YahşiEstetik bey ve Kitsch hanımın oğlu olarak dünyaya gelir. Tanıştıkları günden beri hipi hayat 
tarzını benimseyen Estetik bey ve Kitsch hanım kızlarını da bu şekilde yetiştirir ancak ergenlik yaşlarının sonlarına doğru 
başka hayatların da olduğunu keşfeden yahşibey, şehirde eğitim almak istediği hususunda ısrar eder. Zor olsa da bunu 
başarır ve var gücü ile geçmişinden sıyrılıp şehir hayatına ayak uydurmaya çalışır. Köyde geçen zamanının büyük kayıp 
olduğu düşüncesi o nu kamçılar. Hırs ve azimle başarılı bir iş kadanı olur. Hayallerine kurduğu temizlik ve hijyen ürünleri 
şirketi ile kavuşur. Yahşibey istediği lüks hayatı sürmektedir. Havuzlu bir yalıya, hizmetçilere, isviçre bankalarında
hesaplara ve soylu bir aieye mensup bir işe sahip, çocukluğunun sığ hatıralarından arınmış mutlu bir şehir insanıdır artık.
Ta ki o geceye kadar.
Rüyasında ailesiyle beraber yaşadığı ‘İsimsiz’ köyünde hayatın sürdürdüğünü görür. Şehirin nimetlerinden yararlanmamış 
zavallı bir hippi olarak yaşlandığını. Kan ter içinde uyanan Yahşi derhal o anda yapması gerekene karar verir. 
‘İsimsiz’ köyüne gidecek ve oraya hijyen götürecektir. Hemen yola koyulur. kendi hallerinde mutlu mesut yaşayan hipi 
köylüler Yahşibey’i sevgiyle karşılarlar. Yahşibey ahaliye köy için planlarını anlatır. Her yere hjyen saçan fıskıyeler
yerleştireceğinden, onları böceklerden nasıl kurtaracağından, hayvanların dışkılarını yok edici ultra güçlü 
spreyinden vs. . .
Köylüler Yahşibey’in iflah olmaz bir şehirli olduğunu kanaat getirerek onun için güzel bir plan hazırlarlar. Akşam yemeği 
için toplandıklarında köyün yaşlı bilgesi ve ileri gelenleri güçlerini birleştirirler ve Yahşiyi ‘bok böceğine’ dönüştürürler.
Mutlu son.

(Metin: Gamze Özer)



Meike Redeker

“Yahşi Bey” (Y. Kenan Çetinkaya)



Yahşi Bey

Dilden dile dolaþan bir efsane . İnsanların anlattıklarına bakılırsa onu gündüz vakti gören olmamış. Verdikleri selamın 
karşılığını alamayanlar, yardım teklifleri donuk bakışlarla karşılananlar, ermiş olduğuna inanıp yüz sürmek için yolunu 
gözleyenler, ispirto şişelerini takip edip bulamayınca cin olduğunu düşünenler, konuşmadığı için ana avrat düz gidenler, 
içkiyi fazla kaçırıp yar misali üstüne atlayanlar şöyle dursun; bir de suskunluğunun ve kendinde olma halinin bedelini
her gün ödeyen ve ödeyeceğni bilen, ispirtoyu yoluna katık etmiş(rakıyı hiç sevmedi zaten) ufak bir adamcık var...
Kimse ile konuşmayan, kendini bırakmış ve “içler acısı” bir halde. Görenlerin yapabildiğü tek tanım bu. 
Öyle ya tam bir “trajedi”. Ama ölümü unutmak şöyle dursun gerçekliğini bir an bile olsun kaybetmeyen bir insan için 
susmak acıklı bir durum olmaktan oldukça uzakta. sözün bittiği düşüncesine nail olmuş, bununla sarhoş ve sürekli 
bir tefekkür haliyle baş edebilen bir anti-kahraman. ama toplum yahut topluluk için bir muhabbet nesnesi,
haline üzülüp, merak edip, bunu dillendirerek kendi çelişkilerinden uzaklaştıkları bir “renk” ve fakat biliyoruz ki 
başka olana duyulan merak, kolayca korkuya, nefrete, hatta lince dönüşebilir. Zira bu ücra ve izole köyde bile 
bu iş böyle olmuştur. bir taciz, bir iftira, bir linç, suskunluk, bir mefta. Kendinde olmanın bedelini ödemekten kaçmayan 
bir suskun; Yahşi...

(Metin: Y. Kenan Çetinkaya)



Gamze Özer

“Yahşi Bey” (Mehtap Sönmez)



Yahşi Keçi

Bundan seneler önce denize yakın küçücük bir yerleşim yeri varmış. Bu yerleşim yerinde iki akrabayaşarmış.
Bu akrabalar birbirleriyle hiç geçinemezler, hergünleri kavga ve gürültüyle geçermiş.Günün birinde pamuk
beyazı bir keçi çok uzaklardan belirmiş. Bu keçinin içinde barındırdığıgizli güçler varmış. Her gittiği, 
her bulunduğu yeri sevgiyle, güzellikle donatırmış.Keçi bu köye geldikten sonra köyün üzerindeki kara bulutlar
birden yokoluvermiş. Keçi akrabalarınmutlu mesut yaşadıklarını görmüş ve bir güzellik daha getirmek istemiş köye. 
Köyden bir süreliğineuzaklaşmış ve geri döndüğünde peşinde bir grup hayvanı da getirmiş. Ve akrabalar bundan 
sonradağlardan topladıkları yemişlerle değil de keçinin getirdiği hayvanlarla geçimlerini sağlamaya başlamışlar.
Köyde yaşayan akrabalar Keçiye güzellik anlamında olan Yahşi adını takmışlar ve minnetlerini sunmak için de 
köylerine keçinin ismini vermişler. Mutlu mesut yaşamaya devam etmişler.

(Metin: Mehtap Sönmez)



3. Gün 

Metin için “görsel okumalar: Bruce Mau’nun “Gelişim İçin Tamamlanmamış Manifesto’su.

Bu projenin nesnesi Kanadalı grafik tasarımcı Bruce Mau’nun kaleme aldığı “Gelişim için “Tamamlanmamış Manifesto” 
başlıklı metni. Metin genç tasarımcıları ve tasarım öğrencilerini hedefliyor. Otuza yakın başlık ve kısa bölümden 
oluşuyor. Biz onbeş bölüm üzerinde çalışacağız. Önce bölüm başlığını ve ilgili metni okuyacağız. Size verilen 
10 dakikalık süre içinde dinlediğiniz metnin görsel okumasını yapacaksınız,  yani metni görsel olarak 
yorumlayacaksınız. Bu aşamada sadece kalem kullanacaksınız. Metnin anlamını yorumlayan görsel fikirler 
bulacaksınız. Fikirlerinizi size dağıtılan bir tek A5 kağına çizeceksiniz. Her kağıdın arkasına adınızı yazmayı 
unutmayın. Her saat başı on dakika ara vereceğiz.

Bulduğunuz fikirler içinden üç tanesini seçin. Seçtiklerinizin herbiri farklı bir yaklaşımla ifade edilmeye uygun 
olsun; tipografi, illüstrasyon, fotoğraf. Bir fikir için fotoğraf çekin. Birinde, onar dakikalik seanslarda çizdiğiniz 
karalamalardan birini aynen kullanın. Metinlerden birini sadece yazı ile tasarlayın.

Tasarımlarınızın her birini karşılıklı iki A5 sayfadan birine yerleştirin. Öteki sayfaya metni,
özel bir tasarım endişesi gözetmeden, yazın.



Day 3 

Visual Reflections for text: “An Incomplete Manifesto for Growing” by Bruce Mau

The subject of this project is “Uncompleted Manifesto for Growing” written by Canadian designer Bruce Mau. 
The manifesto, including 30 short texts, adresses young designers and design students.
Today we are going to work with 15 titles and texts. First we will read title and text. 
Within 10 minutes period you will interpret the text visually. In this step you are allowed to use paper and pen only. 
You are asked to find creative ideas concerning the text.

Select three best ideas out of fifteen. Each choise must be appropriate for different visual approaches: 
One to work with photography; second, illustration; and third typography.
For the first idea shoot photos. For the second, use your rough sketch as image. And for the last idea use only typography.

Layout each design on double pages of a book.



1
“Süreç, sonuçtan daha önemlidir.”
“Sonuç”, “süreç”i yönendirdiğinde daha önceden bulunduğumuz yerlerin dışında bir yere
Gidemeyiz. “Süreç” “sonuç”u yönlendirdiğinde ise, nereye gidiyor olduğumuzu
bilemeyebiliriz ancak, varacağımız yer, gitmeyi isteyeceğimiz yerdir.



1
“Process is more important than outcome”
When the outcome drives the process we will only go where we’ve already been.
If process drives outcome we may not know where we’re going, but we will know
we want to be there.











2
“İyi Olanı Unut.”
İyi hepimizin üzerinde hemfikir olduğu şeydir. İyiye bağlı kaldığın sürece gercek gelişmeyi sağlayamazsın.



2
“Forget About The Good”
When The Outcome drives the process we will only go where we’ve already been. If process drives outcome we may not 
know where we’re going, but we will know we want to be there.







3
“Deneylerini sev (Çirkin bir çocuğu seveceğin gibi).”
Neşe gelişmenin motorudur. Çalışmalarını güzel deneyler, tekrarlamalar ve yanılmalar
Olarak görmenin özgürlüğünü yaşa. Uzaktan bak. Başarısız olmanın keyfini
her gün çıkar.



3
“Love your experiments (as you would an ugly child).”
Joy is the engine of growth. Exploit the liberty in casting your work as beautiful
Experiments, iterations, attempts, trials and errors.Take the long view and allow
yourself the fun of failure every day.











4
“Kazaları Yakala.”
Yanlış bir cevap, farklı bir soruya aranan doğru cevaptır. Sürecin bir parçası olarak
yanlış cevapları biriktir. Farklı sorular sor.



4
“Capture Accidents.”
The wrong answer is the right answer in search of a different question. Collect
wrong answers as part of the process. Ask different questions.











5
“Kendini Bırak.”
Kendine amaçsız bir şekilde gezinmek için izin ver. Yakınlıkları keşfet.
Yargılardan uzak dur. Eleştiriyi dinle.



“Drift.”
Allow yourself to wonder aimlessly. Explore adjacencies.
Lack judgment. Postpone criticism.











6
“Herkes Liderdir”
Gelişim kendiliğinden olur. Olduğu zaman, ortaya çıkmasına izin ver. Eğer
Mantıklıysa takip etmeyi öğren. Herhangi birinin başı çekmesine izin ver.



6
“Everyone Is a Leader”
Growth happens. Whenever it does, allow it to emerge. Learn to follow when
it makes sense. Let anyone lead.











7
“Yavaşla.”
Standart zamanların dışına çık. Şaşırtıcı fırsatlarla karşılaşabilirsin.



7
“Slow down.”
Desynchronize with typical time











8
“‘Cool’ olma.”
“Cool” siyah giyinmiş tutucu korkudur. Bu tür sınırlardan kendini koru.



8
“Don’t be cool.”
Cool is conservative fear dressed in black. Free yourself from limits
Of this sort.











9
“Aptalca sorular sor.”
Gelişim istek ve masumiyetten güç alır. Cevabı değerlendir, soruyu değil.
Bütün hayatın boyunca bir çocuğun hızıyla öğrenemeye çalış.



9
“Ask stupid questions.”
Growth is fueled by desire and innocence. Assess the answer,











10
“______________”
Bilerek boş bırakıldı. Sana ve başkalarına ait doğmamış fikirlere yer bırak.



10
“______________”
Intentionally left blank. Allow space for the ideas you haven’t had yet,
and the ideas of others.















11
“Geç saatlere kadar ayakta ol.”
Fazla ileri gittiğinde, ayakta kaldığında ya da çalıştığında, yani dünyadan soyutlandığın zaman başına 
tuhaf şeyler gelebilir.



11
“Stay up late.”
Strange things happen when you’ve gone too far, been up too long, worked too hard, and you’re separated from 
the rest of the world.











12
“Kendini tekrarla.”
Hoşuna gidiyorsa, tekrar yap. Hoşuna gitmiyorsa, tekrar yap.



12
“Repeat yourself.”
If you like it, do it again. If you don’t like it, do it again.















13
“Birisinin omuzlarında dur.”
Senden önce gelmiş insanların başarıları üzerinde durarak daha fazla yol alırsın.
Üstelik manzara çok daha güzel.



13
“Stand on someone’s shoulders.”
You can travel farther carried on















14
“Masanı toplama.”
Yarın sabah bu akşam göremediğin şeyler bulabilirsin.



14
“Don’t clean your desk.”
You might find something in the morning that you can’t see tonight.















15
“Yeni kelimeler üret.”
Dağarcığını genişlet.Yeni şartlar yeni düşünce biçimleri gerektirir. Yeni düşünceler
Yeni ifade biçimleri ister. Yeni ifade biçimleri yeni şartlar doğurur.



15
“Make new words, extend the lexicon.”
The new conditions demand a new way of thinking. The thinking demands new
forms of expression. The expression generates new conditions.















6., 7. Gün 

“Harfler ve İmgeler” 

Birinci aşama

Projenin konusu resim-yazı. Alfabenin harflerini kura çekerek paylaşın. Herkese üç harf, bir sayı düşüyor. 
Payınıza düşen harflerle başlayan insanlar, canlılar ve nesneler bulun. Bulduklarınız mutlaka Yahşibey’e ait olmalı, 
Yahşibey’i çağrıştırmalı. Aynı şekilde, elinizdeki sayı ile ifade edilen obje grupları bulun. Bulduklarınızı fotoğraflayın. 
Fotoğrafları kare formatta hazırlayın. Bir harf için birkaç resim seçebilirsiniz.

İkinci aşama

Grup elemanlarının seçtiği ve kare formatta hazırlanan resim-harfleri bir araya getirip alfabe oluşturalım.



Day 6-7 

“Letters and images”

 Step one

This project is about images that become letters. Each student takes three different letters of alphabet and a figure 
out of 0-9. Walk around the village. Find people, animals, places, objects etc, whose name or character matches 
your letter or figure. They should remind us something about the village. Photograph them. Edit your photos in squere 
format. You may chose more than one image for one letter.

Step two

All letter-image ideas is to be brought together to form a complete alphabet to be used by group members. 
This collection is to be named Yahşibey Alphabet.



A A

A A



A A

A B



C C

C C



Ç Ç

Ç Ç



C D

D D



D E

E E



E E

E F



F G

E G



G Ğ

Ğ Ğ



H H

H H



I J

İ K



K K

K L



M M

M M



M M

M M



N N

N O



O O

O Ö



P P

P Q



Q S

R Ş



Ş T

T T



T Ü

U V



W X

W Y



Z 0

Z 0



0 1

0 1



1 2

2 3



3 3

3 4



4 5

5 6



6 7

6 8



8 9

9 9



















Günlük Yaşam



Daily Life










