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Levent Şentürk, 6 Temmuz 1974, Eskişehir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık
bölümünden mezun oldu. Aynı kurumda çalışıyor. Potansiyel Mimarlık İşliği’nin (Pomi)
yürütücüsüdür.
Kitapları:
İşaretname ve İntermezzo (1998, YKY), Doxa Yazıları (2003, YKY), Yerdeğiştirmeler Seçkisi
(2004, YKY), Lilliput Masallar (2004, Sel), Dozerin Rüyaları (2010, 6.45), Modulor’un Bedeni
(2011, 6.45), Kış Dönencesi (2012, 6.45), Pomi 2002-2012 (2012, Esogü), Mimarlığın Biyopolitika Sözlüğü (2013, 6.45), Kiç Sözlüğü (2014, Kült), Kuir Mekân (2015, Kült), Kara Grotesk
(2015, Kült), Yengeç Baladı (2016, Kült), Endişe Yengeçleri (2018, Enis Batur ile birlikte, Kırmızı
Kedi Yayınları), Plastik Melek (2020, Yort).

Bu kitap 150 adet basıldı, 50 adedi satış dışı tutuldu.
İlk 100 kopya numaralandı.
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ilüstrasyon / illustration
Selinay Tunç, Convercey Swarming, 2019.
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Autoportrait with roots.

Bu kitabın ilk hali, Potansiyel Mimarlık İşliği tarafından, Esogü Mimarlık
Bölümü’nde, 2019 yılının Mayıs ayında, elli (50) nüsha halinde Eskişehir
Bademlik’te yapıldı, çoğaltıldıktan sonra elde dikilerek ciltlendi. Kapak
malzemesi Pomi tarafından geliştirildi ve elde üretildi. 50 kopya dışında,
10 ilave kopya ise orijinal Pomi kâğıdıyla mücellit tarafından ciltlendi.
HABENT SUA FATA LİBELLİ
The first version of this book was produced by Workshop for Potential
Architecture (Pomi) in ESOGU Department of Architecture, Bademlik, Eskişehir,
in May 2019, in 50 copies, in hand-sewn binding. Hand-made cover material was developed and produced by Pomi. 10 more besides 50 hand-sewn copies were bound by bookbinder.
HABENT SUA FATA LİBELLİ

desen / illustration : LŞ

Bu kitap Pomi öğrencilerinden Eda Dokuzok’un anısına adanmıştır.
4
5
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This book is dedicated to the memory of a Pomi student, Eda Dokuzok.
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Armağan Ekici
ö ns öz

f o r ew o r d

Borges’in 1940’da yayımladığı Tlön, Uqbar, Orbis Tertius öyküsündeki
bir pasajın tam olarak ne dediğini (öyküyü ilk okuyuşumdan yıllar sonra, kimbilir

When I finally grasped what Borges tells in the following excerpt in Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius (I do not know how many times I had read it until then, many

farkettiğimde sarsılmıştım: “Kitapları bizim kitaplarımıza benzemez. Kurmaca eserlerde tek bir hikâye hayal edilebilecek
tüm permütasyonlarıyla anlatılır. Tabiat Felsefesi türündeki kitapları
olanları bir doktrinin hem tezini hem de antitezini, lehdar ve aleyhdar
düşünceleri kesinlikle içerir her zaman. Kendi karşı-kitabını içermeyen
kitabı eksik sayarlar.”

years after my first attempt) ,

kaçıncı okuyuşumda)

Raymond Queneau’nun 1947’de Exercices de Style’i yazarken ilhamını
Borges’in permütasyonlu cümlesinden değil, Bach’ın Füg Sanatı’ndan
aldığını biliyoruz. Yine de, böylesi paralellikler, yüzyıllar boyunca süregiden bir mizaç ortaklığının izlerini hissettiriyor bize. Bir fikri ele alıp
onu aklımıza gelen her biçimde çeşitlemeye çalışmak, bu alıştırmayı
yapabilmek için onu hangi biçimlerde, daha başka hangi biçimlerde
çeşitleyebileceğimizi düşünmek, kimilerimiz için çok eğlenceli bir oyun
olmasının yanısıra, bizi kendimizle, kendi sınırlarımızın içi ve dışıyla
tekrar tanışmaya sevkeden, yaratıcılığın, düşüncenin özünün ne olduğu hissettiren, insan düşüncesinin temellerinden biri olan metafor
ve analoji meseleleri üzerinde derinleşmeye yönlendiren bir çalışma
türü. Elinizdeki bu kitap da “bu tasarım, bu ilkeye ne açıdan benziyor, analoji nasıl kurulmuş?” sorusunu tekrara tekrar sorduracak size;
sondaki liste ise bu oyunun bitimsizliğini hatırlatacak.
Queneau’nun kitabını 2003’te —bana bugün bazı açılardan acemice
gelen bir heyecanla, sonradan düzeltmeye çalıştığım hatalarla— çevirip bitirdiğimde, çevirinin başkalarında da bu türden bir yazı heyecanını, bu oyuna katılma isteğini uyandırması umudunu taşıdığımı
söylemiştim. Pek çok genç insanın onyedi yıl sonra bu meseleye
199+’daki kapsam, iddia ve uygulama cesaretiyle eğileceği, bu oyuna böylesine güçlü ve derin bir hamleyle katılacağı 2003’teki hâlime
gelecekten bir haber olarak ulaşsaydı muhtemelen inanamazdım.
199+’ya emek veren herkesi derin bir minnetle selamlıyorum.

199 Bilingual.indd 5

I was shocked: “Their books are also different.
Works of fiction contain a single plot, with all its imaginable permutations.
Those of a philosophical nature invariably include both the thesis and the
antithesis, the rigorous pro and con of a doctrine. A book which does not
contain its counterbook is considered incomplete.”
Not by Borges’ sentence on permutation was Raymond Queneau inspired, as he wrote Exercices de Style in 1947, though: It was Bach’s The
Art of Fugue. Nevertheless, such parallelisms hint the traces of a shared
character in centuries. Some of us may well consider it as a very amusing
game to create all sorts of variations of a certain idea, and to exercise
further inventions of variations. It has more to offer: It is a type of work
that urges us to encounter again and again with the inner and outer limits
of ourselves, that makes us feel what the essence of creativity and thought is, that drives us deeper into the basic aspects of human thought, i.e.
metaphor and analogy. The present book is going to make you ask these
questions once and again: “What is the similarity between this design and
this principle? How does the analogy work here?” The list at the end will
remind you the infinity of the game.
When I completed the translation of Queneau’s book in 2003 –with a
clumsy excitement, and many mistakes I later attempted to correct– my
hope about it was to evoke a similar sort of enthusiasm about writing
and playing the same game. I would probably not believe, if I heard about
what has just happened: Seventeen years later, a group of young people
joined the game with a very strong and deep move, with the scope, assertion and courage of application as they did in 199+. I salute each and
every participant of 199+ with my deepest gratefulness.
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M i m a rl ık Pratiğ inin N e re sin de
Ayrı /Aykırı Düştük!?

Güven Arif Sargın
199+ için bir önsöz istendiğinde, sessiz üretkenliğini yakından olamasa da dikkatle takip etmeye çalıştığım meslektaşım Levent Şentürk’ün
sözlü olarak paylaştığı kısa bilgi dışında, kitapla ilgili derinlemesine bir
farkındalığımın olmadığını itiraf etmeliyim. Basım sürecindeki kitap,
Şentürk’ün yürüttüğü stüdyo çalışmalarının daha geniş bir kitleyle paylaşılmasını öngörüyor. Kendi meşrebince mevcut kabullerin üstüne çıkmaya çalışan ya da en azından ‘makbul’ mimari eğitime karşıt bir eğitim pratiğinin olasılığını tartışan kitabın içeriğine dair kapsamlı bilgimin
olmayışını kendi adıma büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Ve yine itiraf etmeliyim ki, kitaba ilişkin önsöz mahiyetindeki metnim, yerinde ve
haklı eleştirilere bağlı olarak gelgitler yaşadı –bu esere dair önsöz nasıl
yazılmalıydı? İletilen taslağı bir solukta okuyup, içinde yeralan projeleri sırasıyla çalışınca –ki bunun yirmi dört saat içinde gerçekleştiğinin de
altını çizmem gerekir– zihnimde bu çalışmayı nasıl ve hangi bağlamda
konumlandıracağıma dair keskin bir fikir oluşmuştu: Bu alanda basılan
her kitap söylemsel nitelikte, aynı zamanda siyasi bir pratik niteliğinde.
Kısacası kendi mecrasında ikircikli pozisyonlar barındırıyor.
Muktedirin ve/veya karşı-muktedirin sözü, söylemi ve dili ihtiva ediyor –kısacası, çelişkili ve fikren çatışmaktan geri durmayan bir akademik pratikten dem vuruyorum. 199+ için benzer içerikte bir yazı
kaleme almayı tercih ettim; elbette mevcut dağarcığımın elverdiği kadarıyla ve bana verilen zaman nisbetinde. Eseri hakettiği biçimde ve
tutarlı bir teorik çerçeveye bağlayabilme telâşı içinde, biraz da zihin
akışı yöntemiyle bu metni yazdım/yazabildim.
Her kitabi söylem ve iktidar edimi arasında örtük bir ilişki söz konusu.
Tam da bu noktada, söylemsel pratikler üzerinden muktedir ve karşı-muktedir meselesini bir kez daha tartışmaya açalım. 199+’yı siyaseten muktedirle atbaşı giden –hadi adını koyalım– karşı-muktedir pratikler bağlamında konumlandırmaya çalıştım; kaleme aldığım
metinlerimle müşterek bir dil ve söylem tutturma gayreti içinde
6
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olduğumu özellikle belirtmeliyim.1 Muktedir, icat ettiği dil ve o dile
bağlı semantik yapı içinde sosyal bir iletişim, kısacası meşruiyet arayışında. Her dil söylem aracısı, her söylem ise bir hakikatın kurucu öğesi. Kısacası hakikat nedir, nasıl kurulur ve daha da önemlisi, 199+ bu
hakikatler silsilesinde nerede duruyor? Meseleyi biraz olsun açmak
adına Foucault’nun 1980’li yıllarda teorik bir açılım sunan, “bilginin arkeolojisi”ne dair kitabına dikkatinizi çekmek isterim:2 Kimi entellektüel çevreler, Foucaultcu bakma biçiminin ziyadesiyle tüketildiğini iddia edilebilir; ancak onun ‘arketipler’ üzerinden yürüttüğü muktedir ve
karşı-muktedir tartışmasının hâlâ geçerli olduğunu yinelemek isterim. Bu noktada, şu soruyu haklı olarak sorabilirsiniz: Kitabi bir eser
Foucault’nun arketipleriyle analojik bir bağ kurabilir mi? Ya da muktedir ve/veya karşı-muktedir’e denk düşer mi? İsterseniz, konuyu biraz daha açalım: Muktedirin tahakkümünü örgütleyen şey, salt baskıcı
aygıtlardan ibaret değil; Walter Benjamin’in ifadesiyle, ‘fantazmagorik’ kurmacalarla özneyi/toplumu baskılayan düşsel tahakküm dünyasının da varolduğu dağarcığımızda uzun zamandır. Öznenin/kitlenin baskıyı ve şiddeti doğru konumlandırabilmesinin önünü kapatan;
dahası toplumun rızasını almayı beceren, sözü edilen algılar dünyasının ta kendisi –bu, iktidar sahiplerinin söylem aracılığıyla kotardığı
beceri dolu bir toplumsal inşaya denk düşer. Kısacası kitle, muktedirin
kurguladığı yanıltıcı algıyı yeniden, erk sahibi adına üreten bir yığın konumuna indirgenmiştir. Bu yığın içinde yer tutan her özne bu algıyı içselleştirerek ona uyar, algıyla özdeşleşerek yeniden-üretilmesini sağlar, dolayısıyla muktedirin meşruiyetine onay veren sürecin parçasıdır.
Burada sözünü etiğim hakikat algısının kurucu nesnesinin, hepimizin
bildiği ve ilk baskısını 1930’lu yıllarda yapan, her mimarlık öğrencisinin kutsal kitabı addedilen ‘yapı tasarım bilgisi’ Neufert 3 olduğunu
şimdilik kabul edelim [tartışmamızı zenginleştirebilmek adına]; Foucault’nun
hakikat algısı dediği şeyin toplumsal bir mutabakata denk düştüğünü
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H ow t o R u n Co u n t er t o
Arch i t ec t u ra l P ra c t i ce? !

Güven Arif Sargın
When I was asked to write a preface to 199+, I have to admit that I was
not aware of what it has inside, besides the brief information provided by
my colleague, Levent Şentürk, the quiet productivity of whom I have been
following carefully, from a distance, though. 199+ is a book that shares
what Şentürk and his students have done in a studio course which attempts, in its own peculiar way, to transcend the present established order in architectural education, and offer an alternative to its ‘accepted’
version. I also have to admit that my preface travelled back and forth,
due to fair comments –how should a preface to such a work be written?
After I devoured the pre-print version, and went over the projects in it in
24 hours, I was sure how I would position it in my mind: Each and every
book published in this field has a discursive aspect; and as political practices, they all hold ambivalent positions in their course. They all involve the
statements, discourse and language of power and counter-power –this is
a conflicting academic practice that does not abstain from any intellectual conflict at the same time. This is why I prefer to write a preface of similar content, within the limits of my present repertoire and time. More importantly, in a haste to acknowledge its worth in a consistent theoretical
context it deserves, this preface is an outcome of a stream of mind, and of
a series of negotiations with the creator of the book.
Always, there is a subtle relationship between discourse and the act of
power. This is why I discuss discursive practices here once again, and consider 199+ in a counter-power position politically –I especially emphasize that I am writing in line with my prior texts in the same context.1 The
powerful seeks for a social communication, i.e. a legitimization, in the language and the semantic structure it invents. Each language is a medium
for a discourse, and each discourse is the constitutive element of a truth.
What is truth, how is it constructed, and what is the position of 199+ in
the series of truths? I would like to refer to Foucault’s books published in
1980s, emphasizing the theme “the archeology of knowledge”: 2 In some
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intellectual circles, Foucault’s perspective is considered to have already
been exhausted; however, I find his discussion of power and counter-power on the theme “archetypes” still valid. One may rightfully ask whether an
academic work could establish an analogical bond with Foucault’s archetype. Would it correspond to the question of power and/or counter-power? Let us proceed a bit more: What organizes the hegemony of power is
not limited to the means of oppression only. It also includes an imaginary
realm of hegemony that represses the society/the individual by means of
“phantasmagoric” fictions, in Walter Benjamin’s terms. This realm of perception is the very means that prevents the individual/the mass from positioning repression and violence correctly, and that receives the society’s
consent. This is how the power holders skilfully manage to create a social construct by means of discourse. This is how the mass is reduced to a
conglomerate that reproduces, in the name of power holders, the illusory
perception created by power. Each individual participates the process of
reproduction of perception and legitimization of power by identifying with
the perception itself, rather than by interiorizing it. For the sake of our discussion, we can easily admit that in the field of architecture, the constitutive element of such truth is the well-known holy book of architectural design published in 1930s: Neufert3. We should also note that what
Foucault calls the perception of truth is a social consensus. Neufert’s perception of truth is reproduced not only by “accepted architectural practices”, but also by institutionalized means of architecture. Therefore, we
have to analyze so-called accepted practices of imposed architectures,
the instrumental reason that legitimizes these practices, the rationalism
that legitimizes instrumental reason, and finally the institutional structure that sanctifies rationalism. The powerful legitimizes itself by employing architecture as a “war machine”. 4 Departing from a general theoretical
idea that architecture is a political means of production, it can be argued
that the Neufertian architectural practices have the potential to become a
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de bilerek. Özetle Neufert’in hakikat algısı, ‘makbul mimarlık pratikleri’ aracılığıyla olduğu kadar, kurumsallaşmış mimari aygıtlar vasıtasıyla da üretilir: Dolayısıyla, bize dikte edilen mimarlıkların –sözde–
makbul pratiklerini, bu pratikleri genelgeçer kılan araçsal aklı, araçsal
akla sorgulanamaz bir hüviyet kazandıran akılcılığı [rasyonalizmi] ve hiç
şüphesiz ki akılcılığa tapındırtan kurumsal yapılanmaları tahlil etmekle yükümlüyüz. Bu bağlamda, muktedirin mimarlığı neredeyse bir ‘savaş makinasına’4 dönüştürerek meşruiyet kazandığı bilinmelidir.
Mimarlığın siyasi bir üretim olduğuna dair genel kuramsal yaklaşımdan hareketle: Neufert’in öykündüğü mimari pratiklerin de fonksiyon, form, biçem ya da yer; mekân, bağlam, tektonik, teknoloji ya da
standartlaşma; seri üretim, akılcılık benzeri kavramlara dûçar olduğu oranda “savaş makinasına” dönüşme kapasitesi barındırdığı söylenebilir. Şüphesiz muktedir, ‘savaş makinası’ sıfatıyla [ve kapasitesiyle]
yıkma, bozma, yeniden-inşa etme ve düzenleme yöntemlerini, prosedürlerini ve sürecini işlevsel kılma, icat etme, kullanma ve kabul ettirmeye yeterli ve yetkili olduğunu öne sürer.5 Muktedirin savaş makinasının kıymeti kendinden menkuldür; mimarlığın tözünde yer alması
beklenen eleştirel, yaratıcı, araştırmacı ve yenilikçi kimi öğeler, sözü
edilen savaş makinası marifetiyle işlerlik kazandırılan normlar/standartlar, vb. tarafından çoktan ikâme edilmiştir. Neufert’te sabitlenen
mimarlık pratiği de patolojiktir; kalıtsal referanslar üzerinden kendi biçemini görünür kılmak isteyen iktidar için hastalıklı bir alana dönüşmüştür. Kısacası, sözünü ettiğimiz referans kitaba ilişkin mimarlık pratiğinin ‘kutsiyet’ atfettiği ilkeler, kurallar, kabuller, standartlar ve
normlar hâlâ sorgulanmayı beklemektedir.
Bu gerekçeyle, Bilginin Arkeolojisi, sözü edilen söylemsel pratiklerin, salt iktidarı pekiştiren değil aynı ölçüde iktidara karşıt yeni pratikleri ihsas eden bir süreci örgütlediğini de iddia eder [bu noktada, merceğimizi Neufert’ten 199+’ya çevirmeyi öneriyorum]. Bu ikircikli durumun müesses
nizamla çatışacak yeni kapasiteler üretebilmek adına çok önemli olduğunu söyleyebilirim;6 muktedirin hakikat algısını üreten kaynakları deşifre ederek, karşı-muktediri keşfedecek arayışlar söz konusu edilmeli. Öyleyse, farklı/aykırı ve hiç şüphesiz potansiyel mimari pratiklerin bu
tür bir karşı-iktidar mecrası olduğunu iddia edebilir miyiz?7
Tam da bu noktada 199+’ya geri dönerek sözlerimi tamamlamak ve

bu kitabı, karşı-muktedir kapasite üreten bir entelektüel emek olarak
gördüğümü özellikle paylaşmak isterim. Yakın zamanda karşı-muktedir yayınların görece serbest ve özgürce bizlerle buluştuğu ve pratiklerimizi yeşerttiği hepimizin malumu; dürüstçe söylemek gerekirse, sürreel [gerçeküstü] bir dünyanın derinliklerinde yatan ve özellikle
iktidarın baskıladığı ve bilinçdışına sürgüne gönderilen ‘beşeri izlerin’
yüzümüze şiddetle çarpılması zihnimizi bir kez daha bulandırıyor, aklımızı karıştırıyor –lakin bu kez, bizleri son derece memnun ederek.
Salt bu nedenle bile, bu çalışmanın gerçekleştirildiği kuruma ve arkasında sağlam duran meslektaşlarımıza teşekkür borçluyuz; her geçen gün mevcut iktidarın kodlarını her düzlemde yeniden-üreten akademik ortamların mevcudiyeti, kısacası hal-i pür melâli, biz akademik
özneleri içinden çıkılamaz bir gayya kuyusuna, körlemesine, iteliyor.
Bu bağlamda, mimari tasarım stüdyolarında mimarlık pratiğinin yeniden sorgulanması; bildik teorik atıfları tahrif ederek gerçekleştiren
böyle akademik öznelerin varlığı son derece memnuniyet verici.199+
özelinde sürdürülen pratiğin mimarlık teorisi, eleştirisi ve özellikle mimarlık pedagojisi açısından önemi yadsınamaz; benim özellikle yıllardır büyük bir körlükle, siyaseten okumaya çalıştığım mimarlık pratiğine nev-i şahsına münhasır bir farkındalık kazandırması nedeniyle de
sözü edilen çalışmanın önemli olduğunun altını çizmek isterim. Karşımuktedir bir mimarlık pratiğinin olası kapasitelerini oluşturma sürecinde, kitap hepimize aynı soruyu farklı şekillerde soruyor: “Mimarlık
pratiğinin neresinde ayrı/aykırı düştük!?”

1 Güven Arif Sargın, 2018, “İcraatin İçinden: Kapitalizmin Eril Rejiminden Devrimin
Özgürleştirici Makinasına [ya da yıkarak inşa etmenin “alaturka” tecellisi üzerine notlar]”, Çatışma Planlama ve Tasarım, Edt. Olgu Çalışkan, METU Faculty of Architecture
Press: Ankara, ss. 3-19.
2 Michel Foucault [1989] The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language,
Pantheon Books: New York.
3 Ernst Neufert, [1983] Yapı Tasarım Bilgisi, Kelaynak Yayınevi: Ankara.
4 Gilles Deleuze, Felix Guattari [2011] A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia,
University of Minnesota Press: Minneapolis: London.
5 Paul Hirst [2005] Space and Power; Politics, War and Architecture, Polity Press:
Cambridge.
6 Michel Foucault [2003] Society Must be Defended: Lectures at the College de France,
1975-1976, Picador: New York.
7 Michel Foucault [2010] The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 19781979, Picador: New York.
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“war machine” with the concepts form, function, style, place, space, context, tectonic, technology, standardization, mass production, rationalism,
and etc. The powerful, with its characteristic and capacity of a “war machine”, claims its skill and authority to functionalize, invent, use and impose the methods, procedures and processes of destruction, disruption,
reconstruction and organization.5 War machine, as the powerful’s object
of desire, is a self-evident “entity”; however, the critical, creative, explorer and innovative elements expected to be the essence of architecture
have already been replaced by the norms and standards employed by the
war machine. Neufertian architectural practice is a morbose realm for the
power, with its pathological but genetic references to make its style visible. Briefly stated, the principles, rules, standards and norms sanctified by
this reference book are still there to be questioned.
The Archeology of Knowledge claims that discursive practices organize
an alternative process than legitimization of power, i.e. the new practices that resist the former –this is where we can start to talk about 199+.
This ambivalent position is so crucial to organize new capacities to struggle with the established order.6 A quest for new perspectives to decipher
the sources of the power’s perception of truth, and to discover the counter-power. The contrarian and potential architectural practices can be considered as the medium of such counter-power attempts.7
I would like to express that 199+ is, for me, an outcome of intellectual
labor that creates a counter-power capacity. Counter-power works have
been actively and freely partaking our practices. “Humane traces” of a
surreal realm suppressed and banished by the power are once again puzzling us –this time, with a pleasure. For that reason alone, we have to be
grateful to our colleagues and the institution that made this work possible. In a period defined by an academic realm dominated by the codes of
present power, the members of that realm are exiled in a deep darkness. It
is a source of hope to witness the works of those who question and transform the standard architectural practice in design studios. The importance
of 199+ in terms of architectural theory, critique and especially pedagogy
cannot be denied. I have been focusing on architectural practice through
a political perspective for years, and this work provides me with a unique
awareness. In the process of potential for a counter-power architectural
practice, this book asks the following question to us all: “How to run counter to architectural practice?”
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Sözlüğü açalım, “Potansiyel Edebiyat” kelimelerini arayalım. Hiçbir şey
bulamayız. Can sıkıcı bir boşluk. Metnin takip eden kısmında amaçlanan şey bir tanım dayatmaktan ziyade, benden daha muhterem insanların hazırlayacağı ana yemekten önce, açlıktan geberen çoğunluğun
sabırsızlığını dindirmek için en azından bir ordövr sunmak.
Dilin icadına eşlik eden tartışmayı anımsıyor musunuz? Mistifikasyon,
çocukça fantezi, ırkın soysuzlaşması ve Devlet’in çöküşü, Tabiat’a ihanet, duygulanıma tasallut, ilhamın cinai ihmali; o zamanlar dilin suçlanmadığı şey kalmamıştı (elbette, dil kullanılmadan).
Dahası, yazmanın ve gramerin yaratımı –zannediyor musunuz
ki bu kavgasız gürültüsüz gerçekleşti? Hakikat şu ki, Antikler’le
Modernler’in Kavgası bakidir. Kavga, Zinjantropus ile (bir milyon yedi
yüz elli bin sene evvel) başladı ve ancak insanlık yok olduğunda tamamına erecek – yahut, bizden sonraki mutantlar davayı sırtlanacaklar.
Bu arada, Kavga, kötü adlandırılmıştır. Zira, Antikler, kendi dönemlerinde Modernler olarak kabul edilenlerin mutaassıp torunlarıdır;
Modernler de bugün aramızda olsalardı pek çok durumda mucitlerin
tarafında yer alır ve sadık taklitçilerini reddederlerdi.
Potansiyel edebiyat sadece bu tartışmadaki yeni sürgün verenleri
temsil eder.1

çok duyarlı olduklarından, bunu savunmalıydı (aşıkların ve maşukların
bunlardan vazgeçmesini kesinlikle istemeyiz).
Ne yani, insanlık arkasına yaslanıp yeni fikirlerin kadim mısralar
düşürmesini seyretmekle mi yetinsin? Bize kalırsa, öyle yapmasın. Bazı yazarların yetenekle (hatta dehayla), eserlerine nakşettiklerini; kimilerinin nadiren (yeni kelimeler yaratarak), kimilerinin tercihen
(karşı kafiyelerle), kimisinin de ısrarla ama sadece bir yönde (Lettrizm)
yaptıklarını, Potansiyel Edebiyat İşliği (Oulipo) sistematik ve bilimsel bir edayla, icabında veri işleyen makinelere rücu ederek yapma
niyetinde.
Oulipo’nun girişmeye niyet ettiği araştırmada, biri analize biri senteze meyleden iki asli eğilim tespit edilebilir. Analitik eğilim, yazarlarının
umduklarının sıklıkla ötesine geçmiş ihtimalleri bulmak için, geçmişin
eserlerini araştırır. Mesela, bana kalırsa Markov’un zincir kuramıyla
canlandırılabilecek olan cento [başka yazar ve şairlerin eserlerinden parçaların birleştirilmesiyle oluşturulmuş metinler] bunun örneklerindendir.
Sentetik eğilim daha heveslidir: Oulipo’nun asli uğraşını oluşturur.
Mesele, ceddimize malum olmayan yeni ihtimaller geliştirme meselesidir. Mesela, 100,000,000,000,000 Şiir’de ya da Boole haikularında durum budur.
Matematik –özellikle de güncel matematiğin soyut yapıları– hem cebirsel (kompozisyonun yeni yasalarına müracaat) hem de topolojik (metinsel
temas, açıklık ve kapalılık) açısından araştırılacak binlerce ihtimal sunar.
Bir yandan da anaglifik şiirleri, projeksiyonla dönüştürülebilen metinleri ve benzerlerini düşünüyoruz. Başka deneysel girişimler de hayal edilebilir, en başta da özel sözlük alanında (kargalar, tilkiler, yunuslar;
Algol bilgisayar dili, vesaire). Öngörülebilen (ve kimi vakalarda zaten tasarlanmış) olasılıkları saymak için çok uzun bir makale yazmak gerekir.
Sadece tohumunu inceleyerek yeni bir meyvenin tadını önceden almak pek kolay değildir. Alfabetik kısıtı ele alalım. Bu kısıt, edebiyatta
(Villon’da, ondan çok önce ilahi yazarlarında ve Yeremya’ya atfedilen Mersiyeler’de
olduğu gibi) hakikaten afallatıcı eserler üreten akrostişe; resimde yine

Her edebi eser, Çin işi kutular gibi iç içe yerleştirilmiş, birtakım kısıt ve
usule kendini mümkün olan en iyi şekilde yerleştiren ilhamla başlar
(en azından yazarın fikri budur). Lügat ve gramer kısıtları, roman kısıtları (kısımlara ayırma, vesaire), umumi nazım sanatına dair kısıtlar, sabit biçimlere dair kısıtlar (rondo ve sonede olduğu gibi), vesaire.

gayet iyi bir şey olan Herbin’e; müzikte B.A.C.H. adlı füge neden olmuştur –ki burada da muhterem bir eserle karşı karşıyayız. Alfabenin
mucitleri tüm bunları nasıl hayal edebilirdi ki?

Meslek sırrına sadık kalıp yeni ihtimallerin tahayyülüne inatla ayak
mı diremeli? Statükonun partizanları bu soruya müspet cevap vermekte tereddüt etmeyecektir. Kanaatleri, makul bir düşünüşten ziyade alışkanlığın kuvvetine ve mevcut kural ve yönetmeliklere göre
elde edilmiş etkileyici birtakım şaheserlere (ve ayrıca, heyhat, pek de ustaca yazılmamış bir sürü parçaya) yaslanır. Dilin icadı fikrinin muhalifleri;
feryatların güzelliğine, iç çekişlerin ifade gücüne, yan gözle bakışlara

Neşe arzusunun kendini gösterdiği tüm eserleri düşünüp taşınmadan mahkûm eden ciddi insanların faydasına da bir çift sözümüz var.
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Sonuçta, Anoulipoculuk keşfe, Sentoulipoculuk da icada adanmıştır.
Birinden diğerine bağlanan zımnî kanallar mevcuttur.

Şairlerin eserlerinde eğlence, muziplik ve latife de şiirin alanına dahildir. Bu yüzden potansiyel edebiyat dünyanın en ciddi işidir. Q.E.D.

1 Bir tartışma nasıl sürgün verir? Bu soruyu bir kenara bırakıyoruz zira bu
şiirden değil, nebat fizyolojisinden neşet edebilir ancak.
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Let’s open a dictionary to the words “Potential Literature.” We find absolutely nothing. Annoying lacuna. What follows is intended, if not to
impose a definition, at least to propose a few remarks, simple hors
d’oeuvres meant to assuage the impatience of the starving multitudes
until the arrival of the main dish, which will be prepared by people
more worthy than myself.
Do you remember the polemic that accompanied the invention of language? Mystification, puerile fantasy, degeneration of the race and
decline of the State, treason against Nature, attack on affectivity,
criminal neglect of inspiration; language was accused of everything
(without, of course, using language) at that time.
And the creation of writing, and grammar –do you think that that happened without a fight? The truth is that the Quarrel of the Ancients and
the Moderns is permanent. It began with Zinjanthropus (a million seven
hundred and fifty thousand years ago) and will end only with humanity –or
perhaps the mutants who succeed us will take up the cause. A Quarrel,
by the way, very badly named. Those who are called the Ancients are
often the stuffy old descendants of those who in their own day were
Moderns; and the latter, if they came back among us, would in many
cases take sides with the innovators and renounce their all too faithful
imitators.
Potential literature only represents a new rising of the sap in this
debate.1
Every literary work begins with an inspiration (at least that’s what its author suggests) which must accommodate itself as well as possible to
a series of constraints and procedures that fit inside each other like
Chinese boxes. Constraints of vocabulary and grammar, constraints of
the novel (divisions into chapters, etc.) or of classical tragedy (rule of the three
unities), constraints of general versification, constraints of fixed forms
(as in the case of the rondeau or the sonnet), etc.
Must one adhere to the old tricks of the trade and obstinately refuse to
imagine new possibilities? The partisans of the status quo don’t hesitate to answer in the affirmative. Their conviction rests less on reasoned reflection than on force of habit and the impressive series of
masterpieces (and also, alas, pieces less masterly) which has been obtained
according to the present rules and regulations. The opponents of the
invention of language must have argued thus, sensitive as they were
to the beauty of shrieks, the expressiveness of sighs, and sidelong
glances (and we are certainly not asking lovers to renounce all of this).
Should humanity lie back and be satisfied to watch new thoughts
make ancient verses? We don’t believe that it should. That which certain writers have introduced with talent (even with genius) in their work,
some only occasionally (the forging of new words), other with predilection
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translation: Warren F. Motte, Jr.
(counterrhymes), others with insistence but in only one direction (Lettrism)
the Ouvroir de Littérature Potentielle (Oulipo) intends to do systemat-

ically and scientifically, if need be through recourse to machines that
process information.
In the research which the Oulipo proposes to undertake, one may
distinguish two principal tendencies, oriented respectively toward
Analysis and Synthesis. The analytic tendency investigates works
from the past in order to find possibilities that often exceed those their
authors had anticipated. This, for example, is the case of the cento,
which might be reinvigorated, it seems to me, by a few considerations
taken from Markov’s chain theory.
The synthetic tendency is more ambitious: it constitutes the essential
vocation of the Oulipo. It’s a question of developing new possibilities
unknown to our predecessors. This is the case, for example, of the Cent
Mille Milliards de poèmes or the Boolian haikus.
Mathematics –particularly the abstract structures of contemporary
mathematics– proposes thousands of possibilities for exploration,
both algebraically (recourse to new laws of composition) and topologically (considerations of textual contiguity, openness and closure). We’re also thinking of anaglyphic poems, texts that are transformable by projection,
etc. Other forays may be imagined, notably into the area of special vocabulary (crows, foxes, dolphins; Algol computer language, etc.). It would take
a long article to enumerate the possibilities now foreseen (and in certain
cases already sketched out).
It’s not easy to discern beforehand, examining only the seed, the taste
of a new fruit. Let’s take the case of alphabetical constraint. In literature it can result in the acrostic, which has produced truly staggering works (still, Villon and, well before him, the psalmist and author of the
Lamentations attributed to Jeremiah . . . ); in painting it resulted in Herbin, and
a good thing too; in music the fugue on the name B.A.C.H. –there we
have a respectable piece of work. How could the inventors of the alphabet have imagined all of that?
To conclude, Anoulipism is devoted to discovery, Sythoulipism to

1 How can sap rise in a debate? We shall leave this question aside, since
it arises not from poetry but from vegetal physiology.
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Esasen ciddi olanlardan ziyade zeki olan insanlar için çalışıyorum. P. Feval

Şiir, her şeyin icraya dayandığı basit bir sanattır. Bu, Oulipo’nun hem
eleştirel hem de yaratıcı faaliyetlerini yöneten temel yasadır. Bu
bakış açısından, İkinci Manifesto, Birliğimizin yaratılışına başkanlık
eden (ve İlk Manifesto’da yazılmış olan) ilkeleri dönüştürme amacını gütmez; daha ziyade onları yükseltir ve güçlendirir. Fakat şu da belirtilmelidir ki artan bir hevesle (biraz da kaygıyla karışık), son birkaç yılda
araştırmalarımızda yeni bir yönelim tasavvur etmekteyiz. Bu tasavvur şunları içeriyor:
Oulipocu eserlerin ezici çoğunluğu, şimdiye kadar kendilerini
SENTETİK strüktürElist bir perspektife oturtmuştur (okurdan ricam, bu
manifesto için özel olarak yaratılmış bu kelimeyi, pek çoğumuzun ihtiyatla yaklaştığı strüktürAlist terimiyle karıştırmamalarıdır).

Aslında, bu eserlerdeki yaratıcı gayret, öncelikle edebiyatın biçimsel
veçhelerini tatbik etmektir: Alfabeyle, ünsüzlerle, ünlülerle, hecelerle, seslerle, grafikle, prozodiyle, kafiyeyle, ritimle ve sayıyla girişilen kısıtlar, yapılar yahut programlar. Öte yandan, semantik meselelerle uğraşılmamıştır; anlam, yazarların takdirine bırakılmış ve
yapısal meşgalelerimize dahil edilmemiştir.
Bir adım daha atıp semantik meselesine de girişmek; kavramları, fikirleri, imgeleri, duyguları ve hisleri işlemeyi denemek de arzu edilir görünmektedir. Bu görev meşakkatli, cesur (ve tam da bundan ötürü)
düşünülmeye değerdir.1 Jean Lescure’ün Oulipo tarihi bizi eskiden
ve şimdi olduğumuz gibi resmediyorsa, yukarıda tarif edilen heves
de nasıl olmamız gerektiğini tasvir eder.
Oulipo’nun kendine atfettiği faaliyet ve görev suni (yahut daha genel
anlamda sanatsal) edebi yapıların tesiri ve uygulanabilirliği sorununu
ortaya koyar.
Bir yapının tesiri –yani, bir yazara ne kadar faydalı olduğu– öncelikle, az ya da çok kısıtlayıcı olan kuralların dayattığı güçlüğe bağlıdır.
Okurların da yazarların da pek çoğu, akrostiş, hece oyunu, lipogram,
palindrom, holo-kafiye gibi aşırı kısıtlayıcı yapıların akrobasiden ibaret olduğunu ve müstehzi bir sırıtıştan fazlasını hak etmediğini, zira
hakikaten muteber sanat eserlerini vücuda getirmeye asla yaramadıklarını hisseder (yahut, hissedermiş gibi yapar). Asla mı? Cidden öyle. İnsanlar akrobasiye dudak bükmekte biraz hızlı davranır. Bu aşırı

kısıtlayıcı yapıların herhangi birinde rekor kırmak bile eseri temize çıkarmaya yeter; semantik veçhesinden türeyen hissiyat görmezden
gelinmemesi gereken bir değeri yaratır, fakat bu değer talidir.
Diğer uçta da tüm kısıtların reddedildiği feryat edebiyatı yahut fışkırma edebiyatı yer alır. Bu eğilimin de cevherleri vardır ve Oulipo
üyeleri bu tür edebiyatın en ateşli hayranlarıdır... elbette kutsal görevlerine adanmadıkları zamanlarda.
Bu iki kutup arasında, dilin icadından bu yana gerçekleştirilen sayısız deneyin nesnesi olan az ya da çok kısıtlayıcı yapılar takımı yer
alır. Oulipo bunlardan pek çoğunun tasavvur edilebileceğine kanaat getirmiştir.
Bir yazar aktarmaya niyet ettiği mesaja birincil önem atfettiğinde
bile (bir metin ve onun tercümesinin paylaştığı şeydir bu), kullandığı yapılara
duyarsız kalamaz ve bu yapıları rastgele tercih etmez: on iki hecelik dize yerine on üç ayaklı harika dizeyi, tarzların birbirine karıştırılmasını yahut birbirinden ayrıştırılmasını tercih eder. Bu geleneksel
yapılar, mütevazı kısıtlamalarıyla yazara hayli geniş bir tercih alanı sağlar. Görülmesi gereken, Oulipo’nun geleneksel olanlardan daha az ya da daha fazla kısıtlayıcı olmayan yeni yapılar yaratıp yaratmadığı ve bunlarla nasıl eğleştiğidir. Şair, ister antik ister yeni fikirler
üzerine, yeni dizeler düşürebilmelidir.
Peki, suni bir yapı uygulanabilir midir? Toplumun kültürel dokusunda köklenme, dallanıp budaklanma, meyve verme şansı var mıdır?
Hevesli modernistler bunun mümkün olduğuna kanidir; iflah olmaz
gelenekçiler ise tersine. Ve yine geldik küllerinden doğan meseleye:
Antiklerle Modernler Kavgası’nın yeni biçimi.
Bu sorunu –mutatis mutandis- canlı maddenin laboratuvarda sentezlenme sorunuyla karşılaştırmak mümkün. Şimdiye dek kimsenin becerememiş olması bunun a priori biçimde imkânsız olduğunu
göstermez. Mevcut biyokimyasal sentezlerin kaydadeğer başarısı umut vericidir, fakat bizi yakın gelecekte canlılar üretmemizin
mümkün olacağına ikna etmekte başarısızdır. Bu mesele üzerine
daha fazla tartışmak yararsızdır. Oulipo, suni edebi yapıların geliştirilmesinin hayatın yaratımından çok daha az karmaşık ve çok daha kolay olduğunu idrak ederek, taşın altına elini koymayı seçmiştir.
İşte, projemiz özünde böyledir. Görünürde (ama sadece görünürde) mütevazı kuruluşumuzu da zikretmeme müsaade edin: Edebi Protez
Enstitüsü.
Kim –niteliği ne olursa olsun- bir metni okurken makul bir müdahaleyle onu geliştirme ihtiyacı hissetmez ki? Hiçbir metin bundan azade olamaz. Tüm dünya edebiyatı farklı ve akıllıca tasarlanmış protezlere tabi olmalıdır. İkisi de çift dilli iki örnek vereyim.
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invention. From the one to the other there exist many subtle channels.
A word at the end for the benefit of those particularly grave people
who condemn without consideration and without appeal all work
wherein is manifested any propensity for pleasantry.
When they are the work of poets, entertainments, pranks, and hoaxes
still fall within the domain of poetry. Potential literature remains thus
the most serious thing in the world. Q.E.D.

Se cond Manifesto

1973

I am working for people who are primarily intelligent, rather than serious. P. Feval

Poetry is a simple art where everything resides in the execution. Such
is the fundamental rule that governs both the critical and the creative
activities of the Oulipo. From this point of view, the Second Manifesto
does not intend to modify the principles that presided over the creation of our Association (these principles having been sketched out in the First
Manifesto), but rather to amplify and strengthen them. It must however be remarked that, with increasing ardor (mixed with some anxiety),
we have envisioned in the last few years a new orientation in our research. It consists in the following:
The overwhelming majority of Oulipian works thus far produced inscribe themselves in a SYNTACTIC structurElist perspective (I beg the
reader not to confuse this word –created expressly for this Manifesto– with structurAlist, a term that many of us consider with circumspection).

Indeed, the creative effort in these works is principally brought to bear
on the formal aspects of literature: alphabetical, consonantal, vocalic, syllabic, phonetic, graphic, prosodic, rhymic, rhythmic, and numerical constraints, structures, or programs. On the other hand, semantic
aspects were not dealt with, meaning having been left to the discretion of each author and excluded from our structural preoccupations.
It seemed desirable to take a step forward, to try to broach the question of semantics and to try to tame concepts, ideas, images, feelings,
and emotions. The task is arduous, bold, and (precisely because of this)
worthy of consideration. If Jean Lescure’s history of the Oulipo portrayed us as we are (and as we were), the ambition described above portrays us as we should be.
The activity of the Oulipo and the mission it has entrusted to itself
raise the problem of the efficacy and the viability of artificial (and, more
generally, artistic) literary structures.
The efficacy of a structure –that is, the extent to which it helps a writer– depends primarily on the degree of difficulty imposed by rules that
are more or less constraining.
Most writers and readers feel (or pretend to feel) that extremely
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constraining structures such as the acrostic, spoonerisms, the lipogram, the palindrome, or the holorhyme (to cite only these five) are mere
examples of acrobatics and deserve nothing more than a wry grin,
since they could never help to engender truly valid works of art. Never?
Indeed. People are a little too quick to sneer at acrobatics. Breaking a
record in one of these extremely constraining structures can in itself
serve to justify the work; the emotion that derives from its semantic
aspect constitutes a value which should certainly not be overlooked,
but which remains nonetheless secondary.
At the other extreme there’s the refusal of all constraint, shriek-literature or eructative literature. This tendency has its gems, and the members of the Oulipo are by no means the least fervent of its admirers...
during those moments, of course, not devoted to their priestly duties.
Between these two poles exists a whole range of more or less constraining structures which have been the object of numerous experiments since the invention of language. The Oulipo holds very strongly to the conviction that one might envision many, many more of these.
Even when a writer accords the principal importance to the message
he intends to deliver (that is, what a text and its translation have in common), he
cannot be wholly insensitive to the structures he uses, and it is not at
random that he chooses one form rather than another: the (wonderful)
thirteen foot verse rather than the alexandrine, the mingling or separation of genres, etc. Only mildly constraining, these traditional structures offer him a fairly broad choice. That which remains to be seen is
whether the Oulipo can create new structures, hardly more and hardly less constraining than traditional ones, and how to go about it. On
ancient (or new) thoughts, the poet would be able to make new verses.
But can an artificial structure be viable? Does it have the slightest
chance to take root in the cultural tissue of a society and to produce
leaf, flower, and fruit? Enthusiastic modernists are convinced of it;
diehard traditionalists are persuaded of the contrary. And there we
have it, arisen from its ashes: a modern form of the old Quarrel of the
Ancients and the Moderns.
One may compare this problem –mutatis mutandis– to that of the laboratory synthesis of living matter. That no one has ever succeeded in
doing this doesn’t prove a priori that it’s impossible. The remarkable
success of present biochemical syntheses allows room for hope, but
nonetheless fails to indicate convincingly that we will be able to fabricate living beings in the very near future. Further discussion of this
point would seem otiose. The Oulipo has preferred to put its shoulder
to the wheel, recognizing furthermore that the elaboration of artificial
literary structures would seem to be infinitely less complicated and
less difficult than the creation of life.
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Bir anekdot ilkine renk katacaktır. Alexandre Dumas (baba) evli, erdemli ve güzel bir kadına gayretkeş ve beyhude bir şekilde kur yapmaktadır. Kadın ondan albümüne bir cümle yazmasını ister; o da
isabetli bir şekilde Shakespeare’e nazireyle şunu yazar: “Tibi or not
to be.” [“Ya ben, ya hiç.”]
İkinci örnekte, kusura bakmazsanız kendi kişisel hatıralarıma döneceğim. Yarım asır kadar evvel, John Keats’in şiirlerinden büyülenmiş halde, Botanik Bahçesi’nde aylaklık ediyordum. Maymun kafesinin önünde durdum ve (gelip geçenlerde en ufak bir hayret yaratmasa da)
feryat etmekten kendimi alamadım: “Un singe de beauté est un jouet pour l’hiver!”2
Lautréamont şunları yazarken bu ideale yaklaşmıyor muydu?:
İntihal zorunluktur. İlerleme bunu gerektirir. İntihal bir yazarın kelimelerini kucaklar, ifadelerini kullanır, yanlış fikirleri reddeder ve
doğru olanları onların yerine koyar.
Böylece intihal meselesine gelmiş oluyorum. Kimi zaman yeni olduğuna inandığımız bir yapının aslında geçmişte, bazen de uzak geçmişte keşfedildiğini ya da icat edildiğini fark ederiz. Bu durumu, söz
konusu metni “tahminle intihal” olarak nitelendirerek gurur meselesi
haline getiririz. Böylece adalet yerini bulur ve herkes hak ettiğini alır.
Oulipo birdenbire yok olsa ne olurdu, diye sorulabilir. Kısa vadede insanlar buna hayıflanır. Uzun vadede her şey normale döner, insanlık el yordamıyla ve beceriksizce de olsa, Oulipo’nun bilinçli bir şekilde gayret ettiği şeyi yeniden keşfeder. Ama böyle olursa, medeniyetin
kaderinde, bizim kısaltmayı görev bellediğimiz bir gecikme olur.

1 Bu perspektifle detektif romanının sistematik incelenmesine halihazırda girişilmiştir.
2 Keats’ın Endymion’unun ilk dizesi olan “A thing of beauty is a joy forever.” [“Güzel bir nesne ebedi bir haz verir”] dizesinin iki dilli eş sesli tercümesi.
Le Lionnais’nin feryadı, eşsesli olmasa da şöyle tercüme edilebilir: “Güzel
bir maymun kış mevsiminin oyuncağıdır.” (ç.n.)
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R a y m o n d Q u e n e a u
E de b iya t ı n Te mel l er i
(David Hilbert’e nazire)
Oulipo Kütüphanesi, No: 3
Halle’de Wiener’in (Norbert’in olacak değil ya) Desargues ve Pappus’un teoremleri üzerine verdiği dersten çıktıktan sonra, Berlin istasyonunda
Königsberg’e gidecek treni beklerken David Hilbert dalgın dalgın mırıldandı: “Noktalar, çizgiler ve düzlemler yerine masa, sandalye, maşrapa
gibi kelimeleri kullanmak da gayet mümkün.” Bu düşünce, 1899 yılında
yayımlanan Geometrinin Temelleri başlıklı eseri doğurdu. Yazar bu eserde
Öklid geometrisinin aksiyomatik sistemini (ve başka pek çoğunu) nihai olarak (ya da geçici bir biçimde nihai olarak) kurdu. Bu meşhur örneği model alarak, ben de edebiyat için bir aksiyomatik sistem sunacağım ve Hilbert’in
önermelerindeki “nokta”, “çizgi” ve “düzlem” ifadelerinin yerine sırasıyla
“kelimeler”, “cümleler” ve “paragraflar” ifadelerini yerleştireceğim.
Geometrinin Temelleri’nin İngilizce tercümesi yayımlandı (Open Court,
Townsend, New York, 1950); okur özgün formüllere de bakabilir. Şunu belirtmek gerekir ki Hilbert aksiyomlarını beş gruba ayırır: Bağlantı, düzen, paralellik, çakışma ve süreklilik.
İlk Aksiyom Grubu (Bağlantı Aksiyomları)
I, 1 – İki kelimeden bir cümle geçer.
YORUM: Aşikâr. Örnek: Verili iki kelime “a” ve “a” olsun; bu iki kelimeden şu
cümle geçer: “A ile başlayan cümlenin varacağı yer a’dır.”
I, 2 – İki kelimeden sadece bir cümle geçer.
YORUM: Bu şaşırtıcı olabilir. Yine de, “yıllar” ve “erken” kelimeleri düşünüldüğünde, bu kelimeleri içeren “Yıllarca, geceleri erken yattım” cümlesi yazıldığında, aşikârdır ki “Yıllarca akşam yemeğinden hemen sonra yattım,”
ya da “Yıllarca, geceleri geç yatmadım,” gibi cümleler, yukarıdaki aksiyom
gereği sözde-cümle olduklarından reddedilmelidir.
ŞERH: Tabiidir ki, özgün cümle “Yıllarca, akşam yemeğinden hemen sonra yattım,” şeklinde yazıldığında, “Yıllarca, geceleri erken yattım” cümlesi aksiyom I, 2’ye göre reddedilmelidir. Başka bir deyişle, Kayıp Zamanın
İzinde iki kez yazılamaz.
I, 3 – Bir cümlede en az iki kelime vardır; hepsi aynı cümleye ait olmayan
en az üç kelime vardır.
YORUM: Demek ki tek kelimelik cümle yoktur. “Evet”, “Hayır”, “Hey”, Pşşt”
gibi kelimeler cümle değildir. Aksiyomun ikinci kısmına gelince: Zımnî varsayım, kullanılan dilin en az üç kelime içerdiğidir (Fransızca ve İngilizce düşünülünce, haklı bir varsayım) ve dahası, bir dildeki tüm kelimeleri (yahut tüm
kelimelerden bir eksiğini, ya da iki eksiğini) içeren cümlelerin dışlanacağıdır.
I, 4a – Paragraf, üçü de aynı cümleye ait olmayan kelimelerden oluşur.
YORUM: Demek ki bir paragraf en az iki cümleden oluşur.
Şunu da belirtmek gerekir ki I,1 I,4 arasındaki aksiyomların formüle ediliş tarzları Aksiyom I,2 ile çelişir, zira her dördü de “kelime” kelimesine ihtiyaç duyarlar, fakat bahsi geçen aksiyoma göre, bunu içeren sadece tek
cümle olabilmelidir.
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Such, in essence, is our project. And perhaps I may be permitted to
allude to an apparently (but only apparently) modest foundation: the
Institute for Literary Prosthesis.
Who has not felt, in reading a text –whatever its quality– the need to
improve it through a little judicious retouching? No work is invulnerable to this. The whole of world literature ought to become the object
of numerous and discerningly conceived prostheses. Let me offer two
examples, both bilingual.
An anecdote embellishes the first. Alexandre Dumas père was paying assiduous but vain court to a very beautiful woman who was, alas,
both married and virtuous. When she asked him to write a word in her
album, he wrote –felicitously enriching Shakespeare– ”Tibi or not to
be.”
In the second example, I may be excused for calling on personal memories. More than a half century ago, filled with wonder by the poems of
John Keats, I was dawdling in the Jardin des Plantes. Stopping in front
of the monkey cage, I couldn’t help but cry (causing thus not a little astonishment to passersby): “Un singe de beauté est un jouet pour l’hiver!”1
Wasn’t Lautréamont approaching this ideal when he wrote: Plagiarism
is necessary. Progress implies it. It embraces an author’s words, uses
his expressions, rejects false ideas, and replaces them with true ideas.
And this brings me to the question of plagiarism. Occasionally, we discover that a structure we believed to be entirely new had in fact already been discovered or invented in the past, sometimes even in a
distant past. We make it a point of honor to recognize such a state of
things in qualifying the text in question as “plagiarism by anticipation.”
Thus justice is done, and each is rewarded according to his merit.
One may ask what would happen if the Oulipo suddenly ceased to exist. In the short run, people might regret it. In the long run, everything
would return to normal, humanity eventually discovering, after much
groping and fumbling about, that which the Oulipo has endeavored to
promote consciously. There would result however in the fate of civilization a certain delay which we feel it our duty to attenuate.

1 This is a bilingual homophonic translation of the first line of Keats’s
Endymion: “A thing of beauty is a joy for ever.” Le Lionnais’s ejaculation can
be literally (if nonhomophonically) translated as: “A beautiful monkey is a
toy for winter.” Excerpted from Oulipo edited and translated by Warren F.
Motte, Jr.
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R a y m o n d Q u e n e a u
Th e Fou n da t i o ns of Li teratu re
(after David Hilbert)

translation: Harry Mathews
After attending a lecture in Halle by Wiener; (not Norbert, obviously) on the
theorems of Desargues and Pappus, David Hilbert, waiting in the Berlin
station for the train to Koenigsberg, murmured pensively: “Instead of
points, straight lines, and planes, it would be perfectly possible to use the
words tables, chairs, and tankards.” This reflection gave birth to a work
that appeared in 1899, The Fundamentals of Geometry, in which the author established in definitive (or provisionally definitive) fashion the axiomatic system of Euclidean geometry (and of several others besides). Taking this
illustrious example as my model, I have here set out an axiomatic system for literature, respectively replacing the expressions “points,” “straight
lines”, and “planes” of Hilbert’s propositions with “words”, “sentences”, and
“paragraphs”. For some time now a translation of The Fundamentals of
Geometry has been available in English (Open Court, Townsend, New York,
1950); the reader can easily refer to the original formulations. It should be
noted that Hilbert presents five groups of axioms: those of connection, order, parallels, congruence, and continuity.
First Group of Axioms (axioms of connection)
I, I – A sentence exists containing two given words.
COMMENT: Obvious. Example: given the two words “a” and “a,” there exists a
sentence containing these two words – “A violinist gives the vocalist her a.”
I, 2 – No more than one sentence exists containing two given words.
COMMENT: This, on the other hand, may occasion surprise. Nevertheless,
if one considers the words “years” and “early”, once the following sentence
containing them has been written, namely “For years I went to bed early,”
clearly all other sentences such as “For years I went to bed right after supper” or “For years I did not go to bed late” are merely pseudo-sentences
that should be rejected by virtue of the above axiom.
SCHOLIUM: Naturally, if “For years I went to bed right after supper” is the
sentence written originally, “For years I went to bed early” becomes the
sentence to be excluded by virtue of the axiom I, 2. In other words, no one
can write A la recherche du temps perdu twice.
I,3 – There are at least two words in a sentence; at least three words exist
that do not all belong to the same sentence.
COMMENT: Thus there are no one-word sentences. “Yes,” “No,” “Hey,” “Psst”
are not sentences. In regard to the second part of the axiom: the implicit assumption is that the language used comprises at least three words (a
truism in the case of French and English) and furthermore that the possible existence of a sentence comprising all the words in a language (or all words
less one, or less two) is excluded.
I, 4a - A paragraph exists including three words that do not all belong to
the same sentence.
COMMENT: A paragraph consequently comprises at least two sentences.
It is to be noted that the manner in which the axioms I, 1 through I, 4 are
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Demek ki şu meta-edebî aksiyomu formüle etmek mümkündür:
Aksiyomlar aksiyomlara bağlı değildir.
I, 4b – Her paragraf en az bir kelime içerir.
YORUM: Demek ki I,3’e göre cümle olmayan “Evet”, “Hayır”, “Hey”, “Pşşt”
gibi kelimeler kendi başlarına paragraf oluşturamazlar.
I, 5 – Aynı cümleye ait olmayan üç kelime sadece bir paragraf oluşturabilir.
YORUM: I,2’de olduğu gibi, paragraf için de teklik sorusu ortaya çıkar.
Başka bir deyişle, aynı cümleye ait olmayan üç cümle tek paragrafta kullanılırsa, onlar başka bir paragrafta yeniden kullanılamazlar. Peki, itiraz
edilebileceği gibi, ya tüm kelimeler bir diğer paragraftaki bir cümleye aitse? Bu aksiyoma bakılırsa, bu imkânsızdır.
I,6 – Bir cümledeki iki kelime bir paragrafa aitse, bu cümledeki tüm kelimeler o paragrafa aittir.
YORUM: Yorum gereksiz.
I, 7 – İki paragrafta ortak bir kelime varsa, bir ortak kelime daha vardır.
YORUM: Bu aksiyoma riayet etmek için bir yazarın, yazdığı önceki paragrafta kullandığı kelimeyi sonraki paragrafta kullanabilmesi için, öncekinde geçen bir başka kelimeyi de sonrakinde kullanması zorunludur.
Artikeller, yardımcı fiiller vs. gibi kelimeler düşünüldüğünde bu zorunluk
temize çıkar; gösterenler (mesela, isim ve sıfatlar) söz konusu olduğunda,
açıkça anti-Flaubertcidir.
(Teorem I’deki yoruma bakınız.)

I, 8 – Aynı paragrafa ait olmayan en az dört kelime vardır.
YORUM: Bu, tek paragraftan oluşan bir “metnin” “metin” olarak anılmayı
hak etmediği, dahası, dilin (Fransızca, İngilizce) yeterli sayıda (en az dört) kelimeye sahip olduğu anlamına gelir.
(I,3’ün yorumuna bakınız.)

Aksiyom I, 7’yi yorumlarken, onun tüm sonuçlarını araştırmadık (gerçi, diğer aksiyomlar için de durum aynı). Hilbert’in kanıtladığı ilk teoremi gecikmeden sunuyoruz:
TEOREM I. Aynı paragraftaki iki ayrı cümle en azından bir ortak kelime
içerir; iki ayrı paragraf ya hiç ortak kelime içermez ya da bir ortak kelime
içerir ve bu cümledeki dışında hiçbir ortak kelime içermezler.
YORUM: İki paragrafta ortak bir kelime varsa, aslında bir tane daha ortak kelimeleri olmalıdır (I, 7); ancak bu iki kelime cümleyi belirliyorsa ve
I,1’e göre bu cümle biricikse. Yani, iki paragraf bir ortak cümleye sahiptir.
Böylece daha Flaubertci bir kavrayışa dönüyoruz. Önceki paragrafta zaten kullanılmış olan bir kelimenin tekrarı, o kelimenin kullanıldığı cümlenin tümünün tekrarını gerektirir –ezici bir zorunluk. İyisi mi –daha tedbirli olup– kelime tekrarından kaçınmalı. Flaubert bu aksiyoma ihtiyatla
riayet eder.
İkinci Aksiyom Grubu (düzen aksiyomları)
II, 1 – Bir cümledeki bir kelime belli bir düzen içindeki iki kelime arasına yerleştirilirse, bu iki kelime tersine sıralandığında da aralarına
yerleştirilmelidir.
YORUM: Malumun ilamı.
II, 2 – Bir cümlede iki kelime mevcutsa, bir başka kelime daha olmalıdır ve
ikinci kelime onunla ilk kelime arasında yer almalıdır.

YORUM: Bu şaşırtıcı olabilir. Okur, bu soruya dair daha derin bir içgörü için
3. ve 7. teoremin yorumlarına bakmalıdır.
II, 3 – Bir paragraftaki üç kelimeden biri diğer ikisinin arasındadır.
YORUM: Edebiyatın dikkatli bir incelemesi, bu aksiyomun işlemediği birkaç cümleyi açığa çıkarabilir –mesela, Tristram Shandy’nin XCVIII numaralı bölümü.
II, 4 – Bir paragrafta aynı cümleye ait olmayan dört kelime olduğu ve bu
kelimeleri içermeyen ama aynı paragrafta yer alan bir cümle olduğu varsayıldığında; bu cümle, kelimelerden ikisi tarafından belirlenen cümledeki bir kelimeyi içeriyorsa, bu kelimelerden biri ve üçüncü kelime tarafından belirlenen cümledeki bir kelimeyi de içerir.
YORUM: Bu aksiyomu izah etmek için Hilbert’in özgün sezgisel formülüne dönelim: “Bir üçgenin içine giren bir çizgi ondan çıkar da” (İngilizce tercümenin 7. sayfası).
Bu aksiyoma uygun paragrafları tespit etme yahut icat etme işini okura bırakıyoruz. Hilbert bunu takiben, aşağıdakileri de içeren pek çok teorem kurar:
TEOREM 3. İki kelimenin olduğu yerde, onları içeren cümle bu kelimeler
arasındaki en az bir kelimeyi içerir.
TEOREM 7. Bir cümledeki iki sözcük arasında sonsuz sayıda sözcük vardır.
YORUM: Aksiyom II,2’ye şaşıran okur, şüphesiz, şaşkınlığını haklı bulacaktır. Bu hayretin üstesinden gelmek ve bu teoremleri anlamak için, geleneksel izdüşümsel geometriyi örnek alarak “muhayyel kelimeler” ve
“sonsuz küçük kelimeler” adını verdiğimiz şeylerin varlığını kabul etmesi gerekir. Her cümle sonsuz sayıda kelime içerir; bunların pek azı algılanabilir, gerisi ölçülemeyecek kadar küçük ya da muhayyeldir. Bu, dikkatli zihinlerin sezdiği –ama asla açıkça idrak etmedikleri– bir şeydir. Retorik
öğrencilerinin bu derecede mühim bir teoremi gözardı etmeleri mümkün
değildir. Dilbilim de bundan faydalanabilir.
Paralellik Aksiyomu (Öklid Aksiyomu)
Bir cümle ve bu cümleye ait olmayan bir kelime varsayıldığında, bu cümle ve bu kelime tarafından belirlenen paragrafta, bu kelimeyi içeren ve bu
cümleyle başka ortak kelimesi olmayan sadece bir cümle vardır.
YORUM: “Yıllarca, geceleri erken yattım” cümlesi ve “uyanma” kelimesinin aynı paragrafta olduğunu varsaydığımızda, “uyanma kelimesini” içeren ve “Yıllarca, geceleri erken yattım” cümlesine ait olan kelimelerden
herhangi birini içermeyen sadece bir cümle vardır: “Bu sanı, uyanışımdan
sonraki birkaç saniye boyunca da varlığını sürdürürdü.” Demek ki, Kayıp
Zamanın İzinde’nin açılış paragrafı Öklid’in aksiyomuna, en azından kısmen, uygundur.
Çakışma ve süreklilik aksiyomlarını aktarmayı okura bırakıyoruz.
Aktarım süreci daha da ileri götürülebilir. İlginçtir, konik kesit bölümüne
gelindiğinde, artık aktarıma gerek kalmaz. Kendimizi retoriğe gömülmüş
buluruz. Sadece elipslerden, parabollerden, hiperbollerden, yani yazarların aşina olduğu mecazlardan bahsedilir; gerçi günümüzde elips nadirdir, parabol de (neredeyse iki bin yıldır) görmezden gelinmektedir; ama hiperbol hâlâ geçer akçedir.
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formulated contradicts axiom I, 2, since all four require for their articulation the words “words” and “sentences” whereas, according to the said axiom, no more than one sentence containing them should exist. It is therefore possible to formulate the following metaliterary axiom:
Axioms are not governed by axioms.
I, 4b – Every paragraph contains at least one word.
COMMENT: Therefore “Yes”, “No”, “Hey”, “Psst”, which according to I, 3 are
not sentences, cannot by themselves constitute paragraphs.
I, 5 - Not more than one paragraph exists containing three words that do
not belong to the same sentence.
COMMENT: As in I, 2, the question of unicity is thus raised. In other terms, if
three words that do not belong to the same sentence are used in one paragraph. they cannot be reused in another paragraph. But what if –as may
be objected– they all belong to the same sentence in the other paragraph?
An impossibility, according to this axiom.
I,6 – If two words in a sentence- belong to a paragraph, all words in the
sentence belong to the paragraph.
COMMENT: No comment required.
I, 7 – If two paragraphs have one word in common, they have still another one in common.
COMMENT: To comply with this axiom, a writer must, if in a new paragraph
he uses a word that has already appeared in the preceding paragraph,
obligatorily use a second word that has appeared in the preceding paragraph as well. The obligation is easily acquitted in the case of such words
as articles, auxiliary verbs, etc.; it is clearly anti-Flaubertian in regard to
signifiers (nouns and adjectives, for example). (See the comment on theorem 1.)
I,8 – At least four words exist that do not belong to the same paragraph.
COMMENT: This means· that a “text” consisting of a single paragraph does
not deserve the designation “text”; that, furthermore, the language (French,
English) contains sufficient words (four at least).
(See as well the Comment to I, 3.)

In commenting on axiom I, 7, we did not explore all the consequences that
can be drawn from it (as well as from other axioms already considered). We introduce forthwith the first theorem demonstrated by Hilbert:
THEOREM I. Two discrete sentences in the same paragraph have at most
one word in common; two discrete paragraphs either have no word in
common or else they have one word in common and no word in common
outside this sentence.
COMMENT: If the two paragraphs have one word in common, they must
in fact have a second (I, 7); but in that case these two words determine
the sentence and, according to I, 1, this sentence is unique. The two paragraphs therefore have one sentence in common.
We thus come back to a more Flaubertian conception. The repetition of a
word already used in a preceding paragraph requires the repetition of the
entire sentence –a crushing obligation. It is just as well –and far more prudent– to avoid any repetition of the word. Flaubert complies with this axiom scrupulously.
Second Group of Axioms (axioms of order)
II, 1 – If a word in a sentence is situated between two words taken in a particular order, it is also situated between them when these two words are
taken in reverse order.
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COMMENT: A truism.
II, 2 – If two words are present in a sentence, there exists at least one other
word so situated that the second word appears between it and the first word.
COMMENT: This may occasion surprise. The reader is requested to refer
to the comments on theorems 3 and 7 for fuller insight into the question.
II, 3 – Of three words in a paragraph, one is situated between the two others.
COMMENT: A careful investigation of literature will unearth a few sentences to which this axiom does not apply - for example, in Chapter XCVIII of
Tristram Shandy.
II, 4 – Given three words in a paragraph that do not all belong to the same
sentence; given a sentence that does not contain these words but belongs
to the slime paragraph; if the latter sentence contains a word of the ‘sentence determined by two of the same words, it will always contain a word in
common with the sentence determined by one of these words and the third.
COMMENT: To elucidate this axiom, let us go back to Hilbert, who formulates it “more intuitively: a straight line that enters a triangle exits from it
as well” (p. 7 of the English translation).
We leave the reader the task of identifying or inventing paragraphs true to
this axiom. Hilbert subsequently establishes several theorems, among them
THEOREM 3. Where two words are present, the sentence in which they appear includes at least one word between these two words. And:
THEOREM 7. Between two words of a sentence there exists an infinity of
other words.
COMMENT: No doubt a reader surprised by axiom II, 2 will deem his surprised justified. To overcome his astonishment and understand these theorems he need only admit the existence of what we shall call, following the
example of traditional projective geometry, “imaginary words” and “infinitesimal words.” Every sentence contains an infinity of words; only an extremely limited number of them is perceptible; the rest are infinitesimal or
imaginary. Many thoughtful minds have had a premonition –but never a
clear awareness– of this. No longer will it be possible for students of rhetoric to ignore so crucial a theorem. Linguistics may benefit from it as well.
Axioms of Parallels (Euclid’ s axiom)
Given a sentence and a word that does not belong to this sentence; in the
paragraph determined by the sentence and the word, no more than one
sentence exists that contains this word while having no word in common
with the given sentence.
COMMENT: Given the sentence “For years I went to bed early,” and the
word “awakening,” in the paragraph that includes them, there is one sentence and one only that contains the word “awakening” and no word belonging to the sentence “For years I went to bed early,” namely: “This belief
lasted a few seconds after my awakening.” Thus the opening paragraph
of A la recherche du temps perdu follows Euclid’s axiom at least locally.
We leave to the reader the task of transposing the axioms of congruence
and continuity.
The process of transposition might be pursued still further. Curiously
enough, once the domain of conic sections is reached, there is no more need
of transposition. We find ourselves immersed in rhetoric. There is no talk of
anything but ellipses, parabolas, and hyperbolas, all figures of speech well
known to writers, even if in our day ellipsis is rare, the parable has been neglected (for nearly two thousand years), and hyperbole is common com.
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Levent Şentürk

A’dan Z’ye
‘Sentetik Pomi’:
Pomi’den Sonra
Mimarlık
‘Synthetic Pomi’
from A to Z:
Architecture After Pomi

Biçem Alıştırmaları’ndan (99) Pomi 199199’a
Bu kitap tamamen kaza eseri ortaya çıktı. Sırma Bilir, Raymond
Queneau’nun meşhur eseri Biçem Alıştırmaları’nın (2003) çeviri boyutunu, oulipo’yla ilişkilerini ve başka alanlardaki yankılarını ele alan doktora tezinin son bölümünde 33 iç mimari alıştırma/
çeşitleme yapmıştı (2019). Tezde Pomi’den genişçe ve övgüyle bahsetmesinin verdiği sersemliği atlatıp Biçem Alıştırmaları’ndaki
prosedürlerin benzerlerini mimarlık için geliştirebilir miyim diyerek masaya oturduğumda tarih 5 Mart’tı. Kitap bundan tam 70
gün sonra bittiyse, bu çılgınlığı ne öngördüm ne de hedefledim.
Pomi için bahar 2019’da bir sürrealist mimarlık detayları kataloğu fikriyle yola çıkmıştım, doğru -ama aklımda, 2005’de hakkında
kapsamlı biçimde yazdığım Biçem Alıştırmaları asla yoktu. Daha
çok, 1/10 ila 1/5 ölçeğinde, sistem kesitleri/detayları üzerine kurulu bir katalog oluşturma düşüncesi vardı; ama bütünüyle bulanık bir fikirdi bu. Serafini’nin Codex Seraphinianus’uyla diyaloğa
geçecek bir mimarlık kılavuzu olmasını öngörüyordum. Gri ve teknik görünecek, çizimlerden oluşan, yakından çılgınlığını ele veren
bir tür Post-Neufert. Şubat ortasından itibaren iki hafta boyunca Pomi öğrencileriyle Sürrealizmin başlıca uğraklarının yanı sıra,
mimarlık alanındaki önemli figürlerin eserlerini inceledik. Atölyeyi
dönem boyu Özlem Gök ve Tülay Haspulat’la beraber yürüttük; biri eski öğrencim, diğeri intern öğrencilerimizden.
4 Mart 2019’daki ilk jürimizde bile kitabın adı hâlâ Süreel Mimari
Detaylar Kataloğu’ydu. Sobotta Anatomi Atlası’nı kullanan imaginarium kolajları istedik; bunlar varolmayan Chimera’ların renkli kolajlarıydı. İkinci egzersiz, her öğrencinin kendi seçtiği, ünlü
bir mimari yapının Autocad’deki plan deformasyonuydu, bunu üç
adımda göstermeliydi. Son adım, nihai ürünün, elyapımı ciltli kitabın başlangıç esini olacak prototiplerdi; içinde sürrealizmin temel
metinlerinden biri kullanılacaktı, cildin mekanizması alışılmadık
türde olmalıydı.
Bilir’in 33 çeşitlemesinin benzerleriyle yetinip, bu kitabın çizerleri olan Esogü Mimarlık 2. sınıf öğrencilerinden on kişilik proje
grubuma, yazdığım prosedürleri vermeyi tasarlıyordum. Bu prosedürleri uygulamaları için birer yapı seçmelerini istemiştik. XX.

22
23

199 Bilingual.indd 22

3/16/20 11:27 AM

From Exercises in Style (99) to Pomi 199199
This book is completely accidental. Sırma Bilir, in the last chapter of her
PhD thesis (2019) which focused on the aspect of translation in Raymond
Queneau’s famous Exercises in Style (1948), its connections with Oulipo, and
its echoes in other spheres, produced 33 interior design exercises/variations. After I got over the dizziness I felt caused by her comprehensive and
eulogistic reference to Pomi, I sat down to develop architectural versions of
procedures in Exercises in Style on March 5th. The book was complete in 70
days, although I had neither foreseen nor aimed at such frenzy. For Spring
2019 semester, I had an idea about a catalogue of surrealist architectural
details, but never thought of Exercises in Style, on which I had written extensively in 2005. I had a completely vague fantasy of a catalogue built on
system sections and details in 1/10 - 1/5 scale. I was hoping that it would
be an architectural guide in dialogue with Serafini’s Codex Seraphinianus; a
Post-Neufert in grey, a set of technical drawings that reveal its frenzy only
in a close look. The first two weeks of February in Pomi was invested in the
analysis of the main aspects of Surrealism and its echoes in architecture.
Özlem Gök, who used to be my student, Tülay Haspolat, an intern-student,
and I conducted the workshop throughout the semester.
In the first jury meeting on March 4th, 2019, the name of the book was A
Catalogue of Surreal Architectural Details. The students were required to
produce imaginarium collages out of Sobotta Atlas of Human Anatomy,
which resulted in colorful collages of non-existent Chimeras. The second
exercise required them to deform the Autocad plans of famous buildings
they each would choose to work on. The deformation was to be presented in three steps. The last step would be the prototype of the final product,
which was expected to inspire the handmade book with a basic surrealist
text and an unusual binding mechanism.
My initial plan was to present the procedures I wrote to the group of ten
second grade architecture students, and to ask them to draw variations
similar to Bilir’s 33 variations. Each of them would choose a building to apply these procedures. They would find architectural projects and 3D modellings (if available) of ten buildings of XX. Century, each from a decade. The
ten examples that traverse the century would be modified by the 33 procedures each. First few weeks, we proceeded in this route.
Above: Watanabe’s wooden house on pilotis in Fuji.
Üstte: Watanabe’nin Fuji’deki ahşap, pilotili evi.

Below: Bold Planning applied to Watanabe, 2019, Pomi, ÖG

Altında: Watanabe’ye Kalın Planlama, 2019, Pomi, ÖG & LŞ.

& LŞ.
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yüzyıldan, her on yıl için bir yapının projeleri ve varsa üç boyutlu hazır modellerini bulacaklardı; yüzyılı kateden on örneğin 33’er
kez aynı prosedürlerle bozuşturulmasına dayalı bir yöntem izleyecektik. Bu yolda, birkaç hafta boyunca mesafe de kaydettik.
Önce prosedürleri tanımak için ön deneyler yapmaya karar verip
kendimiz bir konut tasarlayıp modelledik. Daha ilk adımdan, sonuçlar sarsıcıydı. İlk jürideki deneylerin çılgınlığının verdiği cesaretle, prosedürleri kaleme almaya devam ettim; önce 77 (5 Mart
2019), ardından 118 oldu (11 Mart); sonra 150 oldu (15 Mart); 24 Mart’ta
172’ye ulaştım ve 26’sında 199 prosedürün ilk yazımı tamamlanmış oldu. Prosedürleri ortaya çıktıkça atölyeye ilettim; kısacası üç
haftada tümünü kararlaştırmıştım. Nisan başındaki ikinci jürimize
Sırma Bilir’i davet ettik.
Bu noktada yeni bir yapı seçmeye, prosedürleri yirmişer yirmişer
öğrencilere dağıtmaya karar verdik. Yirminci yüzyılı kateden örnekler fikrinden vazgeçtik. Böylece herkesin çeşitlemek için yirmi
farklı proje konusu oldu ve tam bir Babil Atölyesi ortaya çıktı. Bu
doğal olarak zincirlerinden boşalmış bir yaratıcılık patlaması, görülmedik bir özgüllük ve üretkenlik yaratmakla kalmadı, herkesin
her yöntemin altında başka kısıtlar, prosedürler, yan yöntemler
icat etmesi için uygun bir ortam da tesis etmiş oldu. 199199 proje.
Proje atölyelerinde tek bir konunun verilmesinin sakıncalarını,
çoklu konuların verilmesinin sakıncalarını, sonucu önceden sınanmış her tür mimari gündemin sakıncalarını bundan iyi gözler
önüne seren bir şey olamazdı.
Prosedüre bağlı biçimde tasarlama düşüncesine yatkınlık kazanırken, sürrealizmin topraklarında dolaştığımız birkaç hafta içinde, buradan büyük oranda uzaklaştık, tıpkı oulipocuların bir zamanlar sürrealizmle yaşadıkları çatışmada olduğu gibi.
Pre-oulipocu bir eser sayılabilecek Biçem Alıştırmaları’ndan (2003)
çok, Matt Madden’ın Bir Hikâyeyi Anlatmanın Doksan Dokuz Yolu
(2005) adlı çizgi roman eserinin Pomi’den Sonra Mimarlık’a damgasını vurduğunu söyleyebilirim; bu eserden haberdar olmamı
Bilir sağladı. En azından prosedürleri hayal ederken, Madden’ın
çılgınlığının ve dehasının başlıca kılavuzum olduğunu hissettim.

Queneau, Queleneyev tablosu / Queleneyev table. Read, 1998: 191.

Queneau’nunki gibi sıradan görünen bir çerçeve öyküye ihtiyacımız vardı; simgesel öneme sahip bir dönem yapısı bu iş için uygun değildi çünkü çok fazla olanağı barındırıyordu bu tip yapılar.
Nisan başında Özlem Gök ile beraber, 1960’larda inşa edilmiş,
Watanabe’nin Fuji dağındaki pilotili ahşap çay evini seçip üzerinde çalışmaya başladık. Özlem Gök ile, öğrenciliğimden kalma, 1960’larda basılmış, muhtemelen bölüm kitaplığımıza rahmetli Tatsuya Yamamoto tarafından bağışlanmış, Japonca olarak
yayınlanmış ciltli bir kitaptan, Watanabe’nin ahşap bir yapısını seçtik. Bu harika kitabı yirmi yıldan fazladır gizli bir servet gibi kendimden bile saklamıştım. Ne mimarı ne de yapısı hakkında
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In the preliminary phase, we designed and modelled a house to
exercise the procedures on, in order to get familiar with them.
The outcomes of this first step were stunning. With the motivation of the rave in the first jury meeting, I wrote more procedures: 77 procedures were written until March 5, 2019; 118 until
March 11th, 150 until March 15th, 172 until March 24th, and 199
until March 26th. The procedures were immediately presented
to the group. Therefore, in three weeks, I completed the procedures. The guest of our second jury meeting in the beginning of
April was Sırma Bilir.

At the beginning of April 2019, Özlem Gök and I skimmed a book
in Japan, probably donated by the late Tatsuya Yamamoto to
the library of our department. It was printed in 1960s. I had hidden this marvelous book even from myself for more than twenty years. We decided to work on Watanabe’s teahouse on Mount
Fuji, a wooden house built in 1960s. It was impossible to access any information, neither about the architect nor about the
building: This Borgesian mystery made it easier to get closer to
it. This Watanabe was a fameless one of many Watanabes; a
trick of a common surname.

Then, we decided to assign 20 procedures to each student,
and choose another building instead of ten buildings of the XX.
Century. This resulted in a Babylon Workshop in which each
member had 20 different projects to modify. It was not only a
boom of creativity, originality and productivity, but also paved
the way for the production of new constraints, procedures and
methods: 199199 projects!

Özlem and I sat in our concrete shelter underground, and started our secret nuclear experiments. Our first exercises were
Autocad drawings with a simple A x 2 constraint. The building
seemed so symmetrical and impracticable that we got the blues
at the very beginning. However, when it came to Bold Planning,
symmetry was as powerful as Queneau’s simple framing story

There would be no other way to reveal the shortcomings of submitting only one theme, or multiple themes, or any architectural agendas the outcomes of which were already tested in studio projects.

ning with gradually thickening walls and columns up to an extent that carve

In a few weeks, when we got familiar with the idea of designing with procedures, we wandered the surrealist territory and
eventually withdrew it, just as in the Oulipians’ conflict with
surrealism.
More than Exercises in Style (2003, the Turkish translation appeared
that date) which can be considered as a pre-Oulipian work, Matt
Madden’s comic book 99X: Exercises in Style (2005) inspired
Architecture After Pomi. Bilir made me aware of it. Madden’s
craziness and genius was my main guide when I was imagining
the procedures, at least.
What we needed was a seemingly simple story; a building of a
period which had a symbolic value was not appropriate for us,
since such buildings included various possibilities.
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(See page 23: Watanabe’s project on the top, and below, the series of bold planeach other into a new plan.)

Since Bateson, it is known that symmetry results from a genetic error of a lack of information. Nevertheless, it is considered to
be beautiful. The body creates symmetrical mutant organ-like
formations only in case of chromosome defects.
Throughout a month or so, Özlem and I had five or six sessions, and kept Watanabe for ourselves. At the beginning of
April, we chose a more contemporary example for the students,
a Convercey house which was simple enough, new enough and
heterogeneous enough. Tülay Haspolat compiled the limited information around into a project and presented it to the workshop. In April, we met twice a week and proceeded to complete
the book.
The reason why we did not assign Watanabe’s project was to
avoid the disadvantages of its symmetry, however, soon after
that we saw that it was a needless fear. ‘Watanabe variations’
is still in progress as a separate project. Although we aimed at
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bilgiye ulaşmak mümkündü, bu da Borgescil bir muammaya yaklaşmamızı kolaylaştıracaktı. Ünlü olmayan bir Watanabe idi bu;
yaygın soyadının azizliği.
Özlem’le beraber oturup, yeraltındaki betondan sığınağımızda
gizli nükleer denemelerimize başladık. Plan düzeyinde, en sakil
görünen “A x 2” türü bir kısıtla, elyordamıyla Autocad’de çizimler
yapıyorduk. Yapı öylesine simetrik ve elverişsiz görünüyordu ki,
işin başında çökeyazdık. Ama Kalın Planlama’ya gelince anlaşıldı
ki, simetri tıpkı Queneau’nun boş, manasız görünen çerçeve öyküsündeki gibi bir güce sahipti. (Bkz. s. 23: Üstte Watanabe’nin projesi, altındaki seri, aynı projenin duvar ve kolonlarının gitgide genişleyip sonunda içi oyularak yeniden planlandığı versiyon.)

Bateson’dan beri, simetrinin genetik olarak aslında bilgi yokluğundan kaynaklandığı biliniyor; buna rağmen simetriye güzellik atfedilmeye devam ediliyor. Oysa beden, organlaşmada kromozom bozukluğu olduğunda simetrik, mutant organımsılar yaratıyor.
Özlem’le bir aydan geniş bir zaman diliminde 5-6 oturum yaptık
ve Watanabe’yi kendimize sakladık. Nisan başından itibaren, öğrenciler için daha güncel bir örnek seçtik; yeterince yalın ve yeni,
aynı zamanda yeterince heterojen bir yapı olarak Convercey evi.
Tülay Haspulat eldeki sınırlı bilgiyi projeye dönüştürüp atölyeye
aktardı. Nisan boyu haftada iki kez işleri tartıştık ve ilerlettik, kitaba hazır hale getirdik.
Özlem’le Watanabe’yi vermemekteki muradımız, simetrinin “sakıncaları”nı bertaraf etmekti. Bunun boş bir korku olduğunu, takip
eden günlerde anladık.
Bu kitapla beraber Pomi’nin 2002’den beri ilk kez kendi teorik
sahasını belirlediği gibi bir duyguya kapıldığımı itiraf ediyorum.
Mimari tasarım yapmanın kendiliğinden prosedürel bir tarafı olduğunu söylemeye gerek bile yok. Ancak bu prosedürcülük, araçsallaşmış bir akıl tarafından dizginlenmekte, etik ve bilimsel bir
doğruculuk tarafından da denetlenmekte. Araçsallaşmış akıl, bütün komutları belli biçimde güdümleyen kurallar bütününü yaratmış durumda. Üstelik bu, bilgisayarın kullanımından önce de böyleydi. Mimarlık eğitiminde neyi neden yapmamanız gerektiğini

hemen öğrenirsiniz. Bu, onyıllar boyunca içinden çıkamayacağımız, güvenli bir çukurdan başka bir şey değildir. Mimarlık eğitiminde proje tashihinin yedeğindeki etik ve bilimsel nedenler öyle
karşı konulmazdır ki, kimse aksini yapmaya yeltenmez; itaat doğallaşır. Öyle ya, bir kolonun kesitini şimdi yanlış yaparsak ve bu
hatamızdan bizi kimse döndüremezse, sonunda insanlar ölebilir.
Demek ki hatayı zamanında (fikir aşamasında, icraattan önce) fark etmek ve düzeltmek, mimari tasarım eğitiminin başlıca erdemidir.
Tashih görenler sonunda bir tarikat oluşturur ve yerkürenin her
yanında aynı ahlaklı ve bilimli, akıllı uslu dili konuşur hale gelir.
Oysa hatanın kendi mantıksal sonucuna ulaşması, tıpkı genetik
bir deney gibidir. Doğal değil, tam tersine, teorik bir süreç ve her
aşamasında yeni kavramlar icat etmeyi mümkün kılacak, kuralların hükmünden kurtulmuş bir zaman aralığı, alacakaranlık kuşağı.
Oulipocu çevirilerin yanlışlanamazlığı gibi, Pomi’deki mimari alıştırmalar da yanlışlanamaz. Tam tersine, her prosedürle önümüzde yeni bir ‘patafizik coğrafyanın açıldığını duyumsarız. Her prosedür, Codex Seraphinianus’taki gezegene benzer şekilde, bizi
tamamen başka bir gerçekliğin hüküm sürdüğü galaksilere götürür. Hiçbiri, yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden daha az gerçek değildir. Hatta kimilerini bu dünyaya getirip yasalaşmalarını
bile dileyebiliriz. Hiçbiri, mevcut dünyamızın kurallarını taklit etmez, onları yargılamaz da. Ama mimarlık dilinin anlamsal sınırlarını Pomi prosedürleri kadar kara mizahi bir biçimde gözler önüne
seren az şey vardır kanımca.
Pomi’de 199 teknik icat edip bunları uygulamamız, Oulipo’nun ilk
dönemini hatırlatıyor bir yanıyla. Queneau ve Le Lionnais öncülüğünde bir grup yazar ve şair, lipogram, liponimi, sestina, homovokal çeviri gibi birçok tekniği, sonucunda edebiyat çıkıp çıkmadığına bakmaksızın deniyordu. Aslolan prosedürlerin uygulanması
ve sürrealistlerin ilhamının sahte özgürlüğündense, kısıt altında
üretmenin gerçek özgürlüğünü cümle âleme ilan etmekti. Ama
Perec’le beraber eser de öne çıktı ve on yıl kadar arayla Kayboluş
ve Yaşam Kullanma Kılavuzu gibi romanlar grubun ününü yerküreye yaydı, grubu da kanonik hale getirdi. (Bkz: Baetens, 2012: 115-127)
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finishing it simultaneously with 199, it was impossible.
With this book, I confess that I have felt for the first time
since 2002 that Pomi determines its theoretical field by itself.
Architectural design, by nature, has a procedural aspect. This
proceduralism, however, is controlled by an instrumental reason and by an ethical and scientific correctness. Instrumental
reason created a set of rules that manipulates all instructions
in a certain way. Moreover, this was the case even before the
use of computer. In architectural education, you immediately
learn what not to do and why. It is nothing but a secure hole
that we cannot get out for decades. Ethical and scientific reasons that project correction employs are so irresistible that no
one can attempt to do otherwise, and obedience thus becomes
naturalized. It is certain that people would die if we fail in drawing the section of a column correctly, and if nobody corrects us.
Therefore, the main virtue of architectural design education is to
be aware of the mistake on time (i.e. in design phase, before application)
and to correct it. The corrected architects eventually constitute
a sect of ethical, scientific, reasonable and tame language, and
speak it all over the world.

Invention and application of 199 methods in Pomi reminds of
the first years of Oulipo. A group of authors and poets led by
Queneau and Le Lionnais were experimenting with various
methods such as lipogram, sestina, homo-vocal translation,
etc. regardless of the literary value of the outcomes. They preferred the real freedom of producing under constraints and of
applying the procedures, rather than the false independence of
surrealist inspiration. With Perec, works came to the fore; A Void
and Life: A User’s Manual became famous all over the world, and
this made the group canonical. (See: Baetens, 2012: 115-127)
199+ catalogue (199199) will, I hope, strengthen Pomi’s bond with
Oulipo, and be a late but powerful response to Read’s timid question he asked in 1998 in an article: Is a potential workshop of architecture possible? Considering the time spent on this volume
(two months), each elementary experiment in it should be seen as
a spark for future works, which might be tested as standard exercises in a studio and inspire new creations.

Mistake reaching its logical end, however, is just like a genetic
experiment. It is not a natural, on the contrary, a theoretical process which makes it possible to invent new concepts; a section
of time free from the dominating rules; a twilight zone.

I also think that the irony in applying procedures on ‘plan’, which
has been outmoded for a long time, a productive one. Today’s
design world witness the complicated potential of software in
rendering a wide range of amorphisms. Focusing on outmoded plan procedures and discovering new possibilities there, are
not unexpected: This may well be considered as the Oulipian rebirth of the plan.

Just as Oulipian translations, Pomi’s architectural exercises cannot ever be falsified. On the contrary, each procedure unfolds a
pataphysical terrain. Each procedure takes us to a galaxy where
a completely different reality reigns, just like the planet in Codex
Seraphinianus. In terms of being real, none of them are inferior to
the world we live in. We may well wish to transfer some of them
to our world and adopt them as rules. These procedures neither
imitate nor judge the rules of our present world. That said, in my
opinion, it is so rare that semantic limits of the architectural language are exposed in a black-humorous way as Pomi does.

Some sixty years ago, Le Lionnais declared that synthetic Oulipo,
i.e., the necessity of inventing new methods for the coming generations, must be the main resort of Oulipo. In architecture, as in
any other theoretical field, this must be the main theme: Invention
of new dictionaries and new sciences; creation of plural topographies of knowledge, thought and art. Mainstream tends to follow and appropriate technological lead, and adopt a position and
identity thereof. However, besides the invention of new realms,
present concepts must also be re-functionalized and re-defined,
just as Stanislav Lem did in his The Futurological Congress.
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Pomi’nin 199+ kataloğuyla beraber (199199), Oulipo ile olan bağını perçinleyeceğini, bununla da kalmayıp, Read’in 1998’de sunduğu bir bildiri metninde değindiği, potansiyel bir mimarlık atölyesi
acaba mümkün olabilir mi, diye çekingen bir tonla sorduğu soruya, geç de olsa, kapsamlı şekilde ve gür bir sesle evet yanıtının verilebileceğini, verildiğini umuyorum. Bu cildin iki ay gibi bir sürede
sıfırdan ortaya çıktığı hesaba katıldığında, burada her biri ancak
birer kıvılcım olabilecek ilk deneylerin zamanla atölyenin standart
alıştırmaları olarak birçok yerde sınanıp geliştirilebileceğini ve yeni üretimlere esin verebileceğini umuyorum.
Prosedürlerin, çoktan demode olmuş “plan” üzerinde etkili olmasındaki ironiyi de verimli buluyorum. Yazılımların amorfizmin
her türünü inanılmaz bir komplikasyon kapasitesiyle katedebildiği günümüzün tasarım dünyasında, çoktan gözden düşmüş olan
plan prosedürleriyle uğraşmak ve burada henüz keşfedilmemiş
yeni olanaklar bulmak hiç de şaşırtıcı gelmiyor; planın Oulipocu
doğumuna tanıklık ettiğimiz bile düşünülebilir.
Le Lionnais, neredeyse altmış yıl önce, Sentetik Oulipo’nun, yani
gelecek kuşakların yazarları için yeni yöntemler icat etmenin, oulipo’nun ana uğrağı olması gerektiğini ortaya koymuştu. Bugün
mimarlıkta da, herhangi bir teorik alanda da asli uğraş konusu bu
olmalıdır: Yeni sözlükçeler, yeni bilimler icat etmek; yeni ansiklopedilerin ortaya çıkmasını sağlayacak çoğul bilgi, düşünce, sanat topoğrafyaları yaratmak. Ama merkezi eğilim daima teknolojik öncülüğü olanların icatlarının içine yerleşmek; buradan kendine bir
konum ve kimlik devşirmek; işler böyle yürüyor. Oysa yapılması gereken, sadece yeni alanlar icat etmek değil, mevcut kavramlara da
biteviye yeni işlevler ve karşılıklar bulmaktır: Sözgelimi Stanislav
Lem’in Gelecekbilim Kongesi’nde muhteşem bir şekilde yaptığı gibi.
Oulipocular “atölye” sözcüğüne asli anlamını kazandırdı ve katılımcı bir çalışma ve üretme düzeni tutturdular, sürrealistler ise
daha çok dışlayıcı bir tutum içinde bulunmuş gibi görünüyor ve
zaman oulipocuları haklı çıkarıyor. Ouvroir sözcüğünün dikiş atölyesi ile etimolojik bağına Sırma Bilir işaret etmişti. Biraz da buna
istinaden, 199+’nın elli nüshasını elde dikerek ciltledik.

Potansiyel mimarlık prosedürlerini kategorilere ayırmak mümkün.(Bkz., s. 34) Belirsizleştirmeye dayalı kısıtlar, hariç bırakıcı kısıtlar, çarpımsal kısıtlar, agrandize edici/büyütücü ve küçültücü kısıtlar icat ettik. Yanı sıra, envanterleştirici, listeleyici kısıtlar,
saptırıcı kısıtlar, tersyüz edici kısıtlar da. Bunlara algoritmaları,
yani bir dizi kısıtı bir araya getiren bileşimsel kısıtları da ekleyebiliriz. Vurgulayıcı kısıtlar, çeviri niteliğindeki kısıtlar, dogmatizmler/önkoşullu kısıtlar ve ölçümsel kısıtlar ile prosedürlerin çehresi netleşir. Read’in tablosundan 21 yıl sonra, sistematik bir Pomi.
Oulipo’nun yerleşik kısıtlarının Pomi’nin ve mimarlığın kavram dağarcığına yansıması söz oyunlarıyla gerçekleşebilir: Omissions/
Pomissions; Lipogram/Li‘Pomi’gram, Inventories/’Pomi’nventories,
Lipolex/Archilex, Palindrom/Planindrom, Algoritm/Archgoritm,
Anagram/Planagram, W+n/A+n, Taboo/T’arch’boo, Autopsy/
Archtopsy, vb.
Elementlerin periyodik cetvelini icat eden Mendeleyev’e atıfla
Queleneyev diye anılan tabloda (bkz. s. 24), sesten başlayarak paragrafa doğru büyüyen birimlerle, uzunlukları/ölçüleri, sayıları, biçimleri ve doğaları bakımından kısıtlar eşleştirilir Queneau
tarafından; bu oulipocu metodoloji veya soyağacıdır. Kuşkusuz
Oulipo’nun üretimi genişledikçe, eserler ve sanatçılar çoğalıp zaman ilerledikçe, bu tablo komplike hale gelmiştir; giderek, Oulipo
tabloya sığmaz olmuştur. Read (1998) benzer bir mantıkla, mimarlık için bir tablo oluşturmuş. (Bkz. s. 31.) Queneau’nun büyükten küçüğe sıralamasının aksine, daha kategorik bir ayrımdır bu.
Sentetik tavırla yeni prosedürler, halihazırdaki mimari/kentsel
pratiklerle ilgilidir. Read’in çaprazlama tablosu analitik Pomi’ye
daha yakındır.
Jacques Jouet, kısıtın hedef mi, ortam mı, ürün mü olduğu konusunda önemli bir eleştirel tartışma açmıştır. Çoğun Oulipo eserlerinde kısıtın bir dizi komplike imalatın neticesinde görünmezleştiği, metne yedirildiği bir gerçektir. Mimarlık bakımından da aynısı
geçerli olabilir: Özellikle plan prosedürlerinde planı bütünleyici
son işlemler canalıcı önemdedir. Yarısı kesilmiş bir kapı, bitişmeyen duvar çizgileri, vb. düzeltilir. Bu dokunuşlar, anlamlı bir sapmayı örtbas etmeye yönelmeyecek kadar işlemsel kaldığı sürece
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Oulipians gave an essential meaning to the word ‘workshop’,
and pursued a system of participatory production. Surrealists,
in contrast, seem to have been highly exclusive. Time proves
Oulipians right. Sırma Bilir once referred to the etymological relation of the word ‘ouvroir’ and the sewing workshop. This is
partly why we hand-sewed the fifty copies of 199+.
The procedures of potential architecture can be categorized (see
p.35) We invented constraints such as indistinction, omission,
multiplication, aggrandization, and minimization. Moreover, we
invited inventory, listing, digressive and invertive constraints.
We can also add the algorithms, i.e. compositional constraints
which combine a set of constraints. Constraints that emphasize,
translate, and those of dogmatisms and measure add to our set
of procedures. Twenty one years after Read’s table, we created
a systematic Pomi.
Oulipo’s established constraints can be renamed in architectural repertoire by a play with the word Pomi and concepts of
architecture: Omissions/Pomissions, Lipogram/Li’pomi’gram,
Inventories/‘Pomi’nventories, Lipolex/Archiplex, Palindrom/
PLanindrom, Algorithm/Archgorithm, Anagram/Planagram,
W+n/A+n, Taboo/T’arch’boo, Autopsy/Archtopsy, etc.
In the table named Queleneyev (see p. 24), with reference to
Mendeleev’s periodic table of elements, Queneau, beginning
from vocal and extending to paragraph, combines constraints
in terms of their lengths/measures, numbers, forms and natures. This is a Oulipian methodology, or a genealogical tree.
As Oulipian production extended with more artists and works
in time, the table got so complicated that it was impossible to
fit Oulipo in it. Read (1998) invented a table for architecture following a similar logic (see p. 31). These new synthetic procedures
focus on present architectural/urban practices. Read’s table is
closer to analytic Pomi.
Jacques Jouet once critically discussed whether constraint is an
aim, a medium or an outcome. It is a fact that constraint is mostly become invisible, embedded into the text by a complex set of
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production techniques. Architecture can do the same: Especially
the finalizing processes are of utmost importance in plan procedures. A door cut in half, non-joining lines of walls must be
corrected. These final touches are appropriate to an extent that
they do not obscure a sensible digression. The culture of correction in architecture allows such artistic touches.

A Pomi Pedagogy Around Read’s Design Games
Let’s take a closer look at Read’s table of design games, and go
through its propositions one by one:
Just as in Queneau’s, in Read’s table we see constraints of number, dimension, form and quality in horizontal rows (see table in p.
31). They intersect with material, detail or element, composition
and status constraints in the vertical columns.
The first row: Material x Number: “Design by a given amount of
given materials. Combining two materials.” This proposition becomes a very productive Pomi experiment provided that a great
quantity of single materials and articulators are used. It is especially great for Pomi 201, opening up a spectacular realm for
large-scale architectural installations. Material x Dimension:
“Production of patterns with tiles. Deconstruction and reconstruction of the grids.” These are ideal procedures for Pomi 101,
with their comprehensive contribution to architectural pedagogy, and possibility to create a proper playground for basic design experiments. Material x Form: “Standardized construction
materials.” “Structural sets.” “Fragmentary system kits.” These
are ideal for Pomi 201. They can also be of use in Pomi 301 and
401, which focus on urban scale production. Material x Quality:
“Design by only one material: Wood.” “Structural expression.”
“Studio based on artisanship and hand-workmanship.” Pomi’s
nature can be revealed in these procedures.
The second row: Detail x Number: Procedures of collage and bricolage. Detail x Dimension: “Recurring rhythms.” “Rhythmic patterns.” Constraints that force the producer to use a given detail
scheme and a given set of materials would pave the way for
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bir sorun yoktur kanımca. Mimarlıktaki tashih kültürü, bu tür zanaatkârane elden geçirmelere cevaz verir zaten.

Read’in Tasarım Oyunları Etrafında Bir Pomi Pedagojisi
Şimdi Read’in tasarım oyunları tablosuna dönüp, önermelerine
teker teker göz atalım: (bkz. yan sayfadaki tablo.)
Yatayda sayı, boyut, biçim ve nitelik bakımından kısıtları belirlemiş; tıpkı Queneau gibi. Bunlar düşeyde malzeme, detay veya eleman, kompozisyon ve durum ile çarpıştırılıyor.
İlk satır: Malzeme x Sayı: “Verili miktarda, verili materyalle tasarım. İki malzemeyi birleştirme.” Bu önerme ancak fazla miktarda
tekil malzemeyle ve eklemleyicilerle çok verimli, Pomici bir deneye dönüşür. Özellikle de Pomi 201 için harikadır; büyük ölçekli mimari enstalasyonlar için gösterişli bir alan açar. Malzeme x Boyut:
“Karolarla patern oluşturma. Karolajı parçalayıp yeniden birleştirme.” “Belli bir malzemenin tekrar eden birimlerle kullanımı.”
Bunlar, Pomi 101 için idealdir; mimarlık pedagojisine kapsamlı katkı sağlar ve temel tasarım stüdyosu deneylerinde son derece elverişli oyunsal bir alan açar. Malzeme x Form: “Standartlaştırılmış
yapı malzemeleri.” “Strüktür oluşturma setleri.” “Parçalı sistem kiti.” Bunlar Pomi 201 için idealdir. Dahası, kentsel ölçekteki Pomi çalışmaları için, Pomi 301’den itibaren Pomi 401 için de bir altlık sağlarlar. Malzeme x Nitelik: “Tek bir malzeme ile, ahşapla tasarım.”
“Strüktürel ifadesellik.” “Zanaat, el işçiliğine dayalı stüdyo.” Burada
da Pomi’nin doğasının açığa çıkabildiği görülür.
İkinci satır: Detay x Sayı: Kolaj ve brikolaj/asamblaj işlemleri.
Detay x Boyut: “Tekrar eden ritmler.” “Ritm kalıpları.” Verili bir detay
şemasını kısıtlanmış veya verili bir dizi materyalle yapmaya zorlanmak verimli bir kesit tasarımcılığına yol açabilir gibi görünüyor.
Detay x Form: “Klasik süsleme: Kodlu süsleme paleti.” “Sabit boyutlu unsurla bir malzemenin yer değiştirmesi. (Tekstil dokumasının
taş duvarcılığına uyarlanması, Semper.) Ahşap yapı tekniğinin kökeninde klasik detaylar yatar.” Semper’e yönelik vurgu oldukça önemli;
Pomi’nin öncelleri arasında, anti yapısalcılığı nedeniyle Semper’i
ilk elde sayabiliriz. Örgü tekniklerinin Oulipocu metin mantığına

uyarlanması başlı başına bir alan açabilir. Detay x Nitelik: “Tek bir
amaçla detay tasarlama, örneğin modern detayların yalın hatlar
ortaya çıkarması.” Bu çok genel bir tasarımcı eğilimi ve Pomi bakımından özelleşen bir boyut gibi görünmüyor.
Üçüncü satır: Kompozisyon x Sayı: “Tek bir kompozisyon unsuruyla sınırlama. Bir strüktürü uyarlama.” Bunlar da monovokalizmin ve bir lipogram, liponimi, vb.’nin karşılığını arayan öneriler.
Kompozisyon x Boyut: “Klasik oranlar. Boyut sınırlamasıyla tasarım.” Vitruvius’un Pomi’ci bir okumasını yapmayı denemek mümkün olabilir mi? Boyut sınırı getirmek kesinkes çok verimli ilkeler
getirir. Kompozisyon x Form: “Sosyal role göre formal bina kuralları. Yapı tipolojileri.” Bunlar da tümüyle parodiden ibaret çeviriler
biçiminde karşılık bulmakta, bu kitapta. Kompozisyon x Doğa: “Bir
fikrin ifadesi olan evler. Belli bir fenomene göre tasarım yapma.”
Bunların, sürreel kapasitesi olmakla beraber postmodern mimarlık tarafından tüketilmiş oldukları söylenebilir.
Dördüncü satır: Durum x Sayı: Bir objeyi bir bağlama yerleştirmek
veya daha basit düzeydeki muadili, Pomi’nin değil daha konvansiyonel projeciliğin stratejilerini anımsatmakta. Durum x Boyut:
Kente minimal müdahale ve kente altyapıyla müdahale, Pourat’ın
(Potansiyel Urbanizm Atölyesi) etkinlikleri için pek de radikal görünmeyen, konvansiyonel teknikler. Durum x Form: “Dıştan içe tasarım, bina şehrin detayıdır. Kentsel tasarım için sınırlayıcı kurallar.” Burada da pek potansiyel görünmüyor, çünkü pek akıllı uslu
yordamlar bunlar. Durum x Nitelik: “Projenin kente genişlemesi.
Kentsel bir niteliğe göre tasarım yapma.” Özellikle ilk önerme, bir
aşırılık olarak son derece verimli olabilir.

Hangi Tür Pomi’ler Eksik? Geleceğin Pomi’leri
Lettrist Pomi
Metinleri mimariye doğrudan “çeviren”, ölçümsel bir Pomi’nin eksikliği hissediliyor. Her harfe sırayla bir numara vererek metinleri
metrik ölçüm sistemine dahil etmek mümkün. Her kelime, bir dizi ölçüden oluşur, deyim yerindeyse, plandaki bir mahal gibi, ölçü setine dönüşmüş olur. Cümle plana dönüşebilir, kelimelerin
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design tendency not specific to Pomi.
The third row: Composition x Number: “Constraint of one compositional element. Adaptation of a structure.” These correspond to monovocalism, lipogram, liponimy, etc. Composition
x Dimension: “Classical proportions. Design by the limitation
of dimensions.” Is it possible to conduct a Pomiean reading of
Vitruvius? Dimension limits would certainly result in very productive principles. Composition x Form: “Formal building rules
according to social role. Construction typologies.” In this book,
these are transformed into parodical translations. Composition
x Nature: “Houses as expressions of ideas. Designing by certain phenomena.” Despite their surreal potentials, these seem
to have been exhausted by postmodern architecture.
The fourth row: Status x Number: Contextualizing an object or
its simple equivalents remind of conventional project design,
not of Pomi. Status x Dimension: Minimal urban interventions
and infrastructural interventions in the city seem to be conventional, not radical, techniques for Pourat (Potential Workshop for
Urbanism). Status x Form: “Design from exterior to interior: The
building is a detail of the city. Constraining rules for urban design.” As these are so rational procedures, I do not see any potential in them. Status x Quality: “Project extending to the city.
Designing by an urban characteristic.” The first proposition, especially, may well be so productive as an extrmism.
Read, Table of Design Games / Tasarım Oyunları Tablosu, 1998: 191.

Lacking Pomis: The Pomis of the Future
a creative section design. Detail x Form: “Classical ornamentation: A coded palette of ornamentation.” “A material replacing an
element of fixed dimension. (Application of textile weaving to masonry.
Semper.) Classical details lie at the root of wooden construction
technique.” The emphasis on Semper is so crucial, since Semper
is one of the precursors of Pomi with his anti-constructionism.
Weaving techniques can be used in the logic of Oulipian text
production. Detail x Quality: “Designing details with one aim only, e.g. modern details resulting in simple lines.” This is a generic
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Lettrist Pomi
We feel the lack of a measuremental Pomi that “translates” texts
directly into architecture. Texts can be included in metric measurements by enumerating all letters one by one. Each word is
made of a set of measurements, a set of measurements in a locus in a plan. A sentence can be considered as a plan, and sequential articulation of words can be taken as conditions for the plan.
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ardışık artikülasyonu plan için koşul haline getirilebilir.
Lettrist bir Pomi, iki ve üç boyutlu gridalizmler icat etmeyi sağlayabilir. Ölçüleri yatayda, düşeyde ve derinlik içinde kodlayıp büyüklüklerle uzamsallıklar kurulabilir.

Poligonal Pomi
Çokgensel prizmaların Pomi’sinin yokluğu açık yaratıyor.
Sözgelimi, küpün en az hamlede piramide bölünüp, her piramidin zar gibi atıldığı, zarların yüzünde de sözcüklerin bulunduğu
bir şiir yazma tekniği olan Schuldt Küpü tekniği başlangıç olabilir.
Schuldt Küpü’nün zarları olan çokgenlerden daha komplike çokgensel cisimlerin rastlantıyla eşleştirdikleri değerleri kullanmak,
birçok mimari prosedüre, ihtiyacı olan veri akışını yeterince karmaşık ve şizoid biçimde sağlayabilir.

PoUrAt, Potansiyel Urbanizm Atölyesi
Prosedürlerden bazıları kent ölçeğinde. Bunu daha kapsamlı ele
almak ve kentsel bir bölge üzerinde prosedürün sonuçlarını irdelemek, roman ölçeğindeki oulipo uygulamalarının muadiline dönüşebilir; Pomi 401 için uygun. Boullée’yi veya Durand’ı Pomi’nin
XVIII. ve XIX. yüzyıldaki öncelleri saymak olasıdır. Fransız mimarlığında kombinasyon mantığının geçmişten beri taşıdığı öneme değinen Aureli, hem Boullée’yi hem de onun öğrencisi olmuş
Durand’ı bu geleneğe yerleştirir.(2011: 141-176) Durand’ın kombinasyonculuğu Pomi için ilham kaynağıdır ve bu kitabın devamı olmasını umduğum, Pomi’den Sonra Urbanizm’i ele alan ikinci cildin
esin kaynaklarından biridir.

Sentetik Pomi’nin On Kategorisi
On kategoriye indirgenmiş haliyle Pomi’nin 199 prosedürünün dökümü yer alıyor. Bu kategorizasyon, her kısıtın tek bir kategoriye
ait olduğu varsayımına dayanıyor elbette. Gerçekte birçok madde
birden fazla kategoriye ait.

Maddeler, başta Queneau’nun Biçem Alıştırmaları’ndan mülhem.
Hatta bazılarının adı bile aynı. Madden’ın çizgi roman versiyonu
olan kitabı, Queneau’dan daha da fazla işe yaradı. Geri kalanların bir bölümünü, bazı temel matematik ilkelerine göre oluşturdum. Queneau’da üsluba dair anonim örnekler vardı. Mimarlıkta
bunların karşılığı çok yavan olurdu. Bunun yerine, doğrudan tasarımcıların ismini kullanarak kısıtlar önerdim. Madden da ünlü
çizgi romancılara öykünerek birçok varyasyon icat etmiş. Böylece
önemsediği çizerleri selamlamış.
Kitapta hangi maddenin Queneau’dan veya Madden’dan geldiğini
bulup çıkarmayı, izini sürmeyi meraklı okura bırakıyoruz.

Maddeler, Levhalar, Notlar
Kitapta yer alan prosedür tanımları bana ait. Her kısıtı, ilk levhasında çizerin adıyla tanımladım. Okur, bazen levhalarda benim
veya çizerinin açıklamalarıyla karşılaşacak. Ayrıca, kitabın sonundaki Notlar (Bkz. s. 294-304) bölümünde, ilgili prosedürün çizeri tarafından nasıl yorumlandığına dair açıklamalar da bulacak. Kitaptaki bütün bu açıklamalar, zaman zaman, hem mimarlar
hem de mimar olmayanlar için faydalı olacaktır diye umuyorum.
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A lettrist Pomi would be able to invent gridalisms in two –and
three– dimension. Measures can be coded horizontally, vertically and in depth, so that volumes can construct spatial units.

Polygonal Pomi
Pomi of polygonal prisms is still lacking. The Schuldt Cube can
be a starting point: In this technique, a cube is divided into pyramids with minimum moves, the pyramids are used as dices with words on their faces to write poems by throwing them.
More complicated polygonal objects can randomly be matched
for a complex and schizoid data flow for various architectural
procedures.

PoUrAt, Potential Workshop for Urbanism
Some procedures are in urban scale. Approaching these in a
more comprehensive way and analyzing the outcomes in an urban zone would be equal to Oulipo applications in novels. This
is appropriate for Pomi 401. Boullée and Durand can be considered as Pomi’s precursors from XVIII and XIX. centuries. Aureli
notes that the logic of combination has always been important in French architecture, and locates Boullée and his student
Durand in this tradition (2011: 141-176). Durand’s combinationism is
a source of inspiration for Pomi, and for the second volume of
this book, i.e. Urbanism After Pomi.

Synthetic Pomi and Its Ten Categories
Below (p. 35) is the list of 199 Pomi procedures grouped in ten categories. This categorization is based on the assumption that each
constraint belongs to one category only. However, they do not.
The themes are mainly inspired by Queneau’s Exercises in Style.
Some of their names are even identical. Madden’s comic book
was even more efficient than Queneau. I made up some of the
rest according to basic mathematical principles. Queneau’s
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work included anonymous examples of styles, the architectural equivalents of which would be so tasteless. Instead, I invented some constraints by some designers’ names, as Madden did
with famous illustrators he acclaimed. It is the curious reader’s
task to find out which procedures come from whom.

Themes, Sheets, Notes
The definitions of procedures in this book are mine. Each constraint is inscribed in the very first sheet in the series with the
names of who drew it. On some sheets, I and/or the drawer wrote
some notes. You can see in the section Notes at the end of the
book (pp. 295-304) some explanations on how the drawer interpreted the constraint. I sincerely hope that all these explanations
would be of use for architects and non-architects as well.
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S E N T E T İ K
1 ALGORİTMA
biz dizi matematiksel adım
Archgoritm
Delta P (∆P)
Devrik Plan Cümleleri
Dış √ İç
Dualities
Kesit Açısı
Kesitleme
Kırık Çizgi
Kombin
Kombinasyon C (P,2)
Narsist Palindrom
Ölçekler Matrisi
Palimpsest
P.O.M.İ. Algoritması
Sestina
Silindirizm
2 BELİRSİZLEŞME
anlamı bulandırma
örtmeceler
Belli Sevgili
Kadastral
Planocentrique
Sampling
Sectioncentrique
3 ÇEVİRİ
üsluplar
başka bir bakış açısı
varyasyonlar
çeşitlemeler
Ağaç Ev
Animemorfizm
Anlar Anlamaz
Archilex
Arcimbolding
Autocad Ekranı
Başka Bir Proje
Behind The Scenes
Benzeti
Christoisms
Çocuklar
Demonte
Dikerek
Dimensions of Dialogue
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Diyagramlar
Düğün
Eksenler
Folderung
Frameism
Futurama
Gizli Sevgili
Gordoning
Hakkında
Hedjuking
Hiper Planlama
İki Farklı Bağlam
İçerilmeler
İp Modeli
Kamulaştırma
Klanlama
Köşeler
Kötü Maket
Lazerografi
Leibnizims
Lekecilik
Maximalizm
Merdivenden İnen Çıplak
Mikromegalar
Motto 99
Networking
Party Time!
Pelüş
Perforaj
Proses
Reklam
Resmi Mektup
Sabahlama
Serbest El
Sorgu
Söyleşi 1 (Mimarla)
Söyleşi 2 (Eleştirmenle)
Sponsorlar
Stencilogy
Swarming
Şantiye
Şairane
Tahtaya Tebeşirle
Taksonomi
Tashih
Taslak
Tembel İşi
Whatsapp
Wire-Chess
Yaratıcı Tesisatçılık
Yaşayanlar
Zoom-in
Zoom-out

4 ÇOKLAŞTIRMA
AZALTMA
indirgemeler
abartmalar
A±n
A x 2 (A x n)
A ÷ 2 (A ÷ n)
A – 90
A + 90
Ah/2
Balkonlama
Haikulaştırma
Israr
İkizleme
Kaba
Mobilya
Senkop
5 ENVANTER
listelemeler
dökümler
Checklist
Distinguo
Envanter
Lineer
Talimatname
Tam Tamına
6 HARİÇ BIRAKMA
dogmatizmler
Çizgi Lipogramı
Detaymerkezcilik
De-Structuralisms
De-Void
Dış Duvar Lipogramı
Dik Açı Lipogramı
Facadocentrique
Fotoloji
İç Duvar Lipogramı
Idefix
Küpleme
Monoelementism
Planocentrique
Sampling
Sectioncentrique
Tabu

O N

K AT E G O R İ S İ

7 METAMORFİK
başkalaşımlar
Buruşturmalar
Füzyon
Harabe
İstimlak
Liquify
Malzeme Türetme
Pivotlu
Sandwichisms
Saydam
Serbest Atışlı Plan
Sitüasyonist
Stilistik Kolaj
8 ÖLÇÜMSEL
patafizik ve matematik
Çaplama
Çeyrek Saat Uygulaması
Fark Planlaması
Gölge Alanları
Hipotenüsleme
İç Metraj Çaprazlaması
İç Planlama
Köşegen
Kronoplan
Metraj Çaprazlaması
Modulorize
Originism
Oroboros
Paranteze Alma
Planagram
Planindrome
Sabit Ölçü Planlaması
∑ (Sigma)
Yarıçaplama
9 SAPTIRMA
program çarpıtmaları
tasarım çarpıtmaları
bozucu müdahaleler

Implosion
İstismar
Kalın Planlama
Kesinleme
Kevgir
Küçük Ama Ölümcül
Labirent/Dışlama
Lobografi
Mezbahalama
Olumsuzluklar
Optik Kusur
Otoparklama
Park
Pilotism
Platolama
Prehistology
Pomi Housing
Saraylama
Sokuşturma (+7) Cento
Sustalı
Şekiller
Tahribat / Otopsi Raporu
Taraf Tutarak
Triptit
Uydurukçu
W+n (A+N)
Walter Benjamin Pasajlar
Projesi
10 TERSYÜZ ETME
zıddına çeviren müdahale
diyalektik
Askıda
Avlulama
Başaşağı
İçini Dışına Çıkarma
Kuleleme
Ters Kompozisyon
Vertigo

Aşkınsal
CPR (Glitch)
Dışrak
Ekler
Explosion
Fildişi Kule
Flooding
Fortification
Hurdalık
İkiz Ev
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TEN CATEGORIES OF THE SYNTHETIC Pomi
1 ALGORHYTHM
a series of mathematical
applications
Archgoritm
Delta P (∆P)
Inverted Plan Sentences
Exterior √ Interior
Dualities
Sectional Angle
Sectioning
Broken Line
Combine
Combination C (P,2)
Narcissist Palindrome
Matrix of Scales
Palimpsest
P.O.M.İ. Algorithm
Sestina
Cylinderism
2 UNCERTAINTIES
blurring the meaning
obscurings
Beautiful in-law
Cadastral
Planocentrique
Sampling
Sectioncentrique
3 TRANSLATION
styles
another point of view
variations
Tree House
Animemorphism
Got it or not
Archilex
Arcimbolding
Autocad Screen
Another Project
Behind The Scenes
Comparison
Christoisms
Child’s Play
Demounted
Sewing
Dimensions of Dialogue
Diagrams
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Wedding
Axes
Folderung
Frameism
Futurama
Beautiful Outlaw
Gordoning
Template
Hedjuking
Hyper Planning
Two Different Contexts
Inclusions
String Model
Expropriation
Clanning
Corners
Poor Model
Laserography
Leibnizims
Tachism
Maximalizm
Nude Descending a
Staircase
Micromegas
Motto 99
Networking
Party Time!
Plush
Perforation
Process
Advertisement
Official Letter
Work till the Morning
Free-hand
Enquiry
Interview 1 (with the
Architect)
Interview 2 (with the Critic)
Sponsors
Sponsorlar
Stencilogy
Swarming
Construction Site
Poetic
Chalk and Blackboard
Taxonomy
Revision / Correction
Sketch
Lazy
Whatsapp
Wire-Chess

Creative Installment
Inhabitants
Zoom-in
Zoom-out
4 AGGRANDIZATIONS
DIMINUTIONS
simplifications
exaggerations
A±n
A x 2 (A x n)
A ÷ 2 (A ÷ n)
A – 90
A + 90
Ah/2
Terracing
Haikusation
Insistence
Twinning
Vulger
Furniture
Syncope
5 INVENTORY
listings
Checklist
Distinguo
Inventory
Linear
Instructions
Exactly
6 EXCLUSIONS
dogmatisms
Line Lipogram (Delining)
Detail-centrism
De-Structuralisms
De-Void
Lipogram of Exterior Walls
Lipogram of Right Angle
Facadocentrique
Fotology
Interior Wall Lipogram
Idefix
Cubings
Monoelementism
Planocentrique
Sampling

Sectioncenrique
Taboo
7 METAMORPHIC
metamorphings
Crushing
Fusion
Ruins
Demolition
Liquify
Material-Composition
Pivot
Sandwichisms
Transparent
Free Throw Plan
Situationist
Stylistic Collage
8 MEASURAL
‘pataphysics and mathematics
Diametering
Quarter Hour
Extraction Planning
Shadow Areas
Hypotenusing
Interior Measures Crossed
Interior Planning
Diagonal
Chronoplan
Measures Crossed
Modulorize
Originism
Ouroboros
Paranthesis
Planagramme
Planindromme
Constant Measure Planning
∑ (Sigma)
Radius
9 PERVERSIONS
programme distortions
design distortions
disruptive interventions

Extensions
Explosion
Ivory Tower
Flooding
Fortification
Junkyard
Twin House
Implosion
Violation
Bold Planning
Precision
Cullender
Small but Fatal
Labyrinth/Exclusion
Lobography
Slaughterhousing
Negativities
Optical Flaw
Car Parking
Park
Pilotism
Plateau
Prehistoriology
Pomi Housing
Palacing
Shoving (+7) Cento
Switchblade
Shapology
Destruction/Autopsy Report
Biased
Triptique
Fabulist
W+n (A+N)
Walter Benjamin Passages
Project
10 INVERSIONS
inverting intervention
dialectics
Hung
Courtyarding
Upside-Down
Inside Out
Towering
Reverse Composition
Vertigo
(Vertigohorizontalizm)

Transcendental
CPR (Glitch)
Exoteric
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1.

Yazan ve resimleyen/ Texts and illustrations Levent Şentürk
Hand-drawn pages (pp. 3640) of a presentation on
potential architecture, for
the students of architecture at Uludağ University,
29.4.2019.

Raymond Queneau, “Queleneyev” tablosunun
Fransızca orijinali / The original Queleneyev table.

36
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Patafizik Koleji’nin mensupları / Members of the
Pataphysical College, 1955. Asteriksliler (*), oulipocudur. Ayaktakiler: Louis Barnier, Raymond
Queneau*, Latis*, Jean Ferry, Georges Petitfaux, Noel
Arnaud*, Henri Bouché. Oturanlar: Claude Ernoult,
François Caradec.

3/16/20 11:28 AM

3.

2.

1. Albert Marie-Schmidt proposed the name Olipo instead of S.L.E. in 19th of
December, 1960 and it was then adopted. In 13th February 1961, the president of the ‘Pataphysics College M. Latis proposed to add the ‘u’ the word ouvroir:
Oulipo. Le Lionnais: The aim of potential literature is to invent new techniques for
the future generations to get rid of inspiration.
Queneau in 5 April 1961: “Oulipians are the rats who have to design a maze in
which they plan to escape.”
2. Jean Lescure There are two kinds of Oulipo, Analitic and Synthetic. The Analytic
Oulipo discovers the experimental aspects of previous authors. Synthetic Oulipo,
is the main mission and opens up new possibilities for the writers. Ou-x-po: A
Potential studio for architecture: What would an Analythic and Synthetic ArchPo / Ou-Arch-Po deal with? Analythic Oulipo: Alfred Jarry, founder of ‘Pataphysics
and writer of Ubu. Raymond Roussel, “How I Wrote One of My Books” and Locus
Solus. Plagiary Anticipatory.
3. Architecture John Hejduk (1929-2000): He proposes a surreal animemorphism in his designs he mocks anthropocentrism. This vision has parallels with

199 Bilingual.indd 37

Luigi Serafini. Christo (1935) and Jeanne Claude (died 2007) have carried on their
urban revolution with their packages. The spectacle appearing as a surreal anti-monumentalism in Contemportary Art. Rachel Whiteread (1963) invented a
revolutional meta-architecture such as molding the negative space of buildings
with concrete and made her works in the 1990s.
4. Architecture Superstudio’s dystopical architecture reached its most radical
point in the 1970’s, carry Boullée’s monumentalism to its logical end by their
non-human environments. They also seem to refer to Durand’s combinatorialism.
Constant, long before his New Babylon is one of the leading figures who embraces today with his manifestoes from 1948. New Babylon, techno-dérive, global
nomadism: The individual freed from the memory and the obligatory sharing of
place in New Babylon.
Gordon Matta-Clark’s ‘operation’ is one of the humourous yet surreal acts of the
last century. By this he points to the operation that cities ‘deserve’. Matta-Clark
was one of the participants of the Deconstructivism exhibition; however, after
shooting at the windows of the gallery before the opening he was dismissed from

3/16/20 11:28 AM

4.

5.

the group.
5. Oulipo before Oulipo Exercises in Style (1948). This pre-Oulipian work is
based on the 99 variations of the same story. It was translated into Turkish
by Armağan Ekici. This book inspired Pomi to invent architectural procedures
in 2019. Architecture is not yet discovered in this manner.
10.000.000.000.000 Poems Who is the author? Who is the reader? What is
the text? These basic questions are reasked by the mechanism of this book.
Ten sonnets, fourteen lines and their combinations. For architecture this
mechanism is still terra incognita since Durand, waiting to be inspected.

6. Georges Perec (1936-82) Lipogram: The procedure where one letter (or more letters) are ommited intentionally from the text. Frequently used in musical variations.
‘The Left Handed lipogram’ is the technique for the typewriter where only left hand
fingers are used. A Void (1969) A 300 page fiction where the letter ‘e’ never appears. The Oulipo gained international recognition after this novel. The second phase
of the oulipo: From proceduralism to the artwork itself. Life A User’s Manual (1978)
The Night’s Tour: A chess riddle is the diagramme of the 99 part novel. This novel
carries the Oulipo to the so called third level, the level of canonisation. Perec joined
Oulipo in 1967. He died from cancer in 1982. The scene is a XIXth century apartment.

O U L i
38
39

199 Bilingual.indd 38

3/16/20 11:28 AM

6.

David Bellos wrote a lenghty article about all the complicated techniques Perec
incorporated.
7. Italo Calvino (1923-1985) Invisible Cities (1972), If A Winter’s Night A
Traveler (1979) and The Castle of Crossed Destinies (1973) in the oulipian
trilogy of Calvino. How I Wrote One of My Books explicates A Traveler. In both
Invisible Cities and A Traveler, Calvino uses similar diagrams in a sophisticated way.

7.

Walter Abish (1931) Alphabetical Africa (1974). In the first part of the novel,
only words beginning with the letter ‘a’ are allowed. 2nd part: Words with ‘a’ and
‘b’. 26th part: All words are allowed. It has 52 parts, the second half is in reversed
order. Aliteration turns out to be a restriction.
Christine Brooke-Rose (1923-2012) Author of lipogrammatic novels. Her
Between (1968) omits all forms of the verb ‘to be’. Amalgamemnon (1984)
avoids using present tense verbs.

P o m i
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8.

9.

8. Christian Bök (1966) Canadian poet, author of ‘Eunoia’. The word is the
shortest word to contain all the vovels in English. Eunoia also means ‘beautiful thought’. The first part is in monovocal ‘e’, second, monovocal ‘u’. All the
sections have to use all the monovocal words of the language for only once.
Matt Madden (1968) Akin to Queneau’s Exercises in Style, Madden made
a comic strip version. 99 Ways to Tell a Story (2005) is a well of inspiration
for Pomi.
Museum of Innocence Orhan Pamuk (1952) produced cabinets of curiosities
in his museum, by using the words’ objects from the novel.
9. Prisoner’s Lipogram The lipogram used by the prisoner in his cell. He has

very limited paper and wants to write a letter as long as possible, so he uses letters
like a, r or v, instead of longer ones like b or g to gain as much vertical space on paper as possible.
Jacques Jouet What is a constraint? It is more that the tradition/convention. It has to
be chosen personally. It has to be incorporated systematically all along the text. But it
is more than being a mechanical application. Clinamen, personal errors and improvisations make a piece of writing literature. The critique of the constraint: Does the constraint chosen at the beginning of the text have to appear in the final version? What
happens if two constraints collide? What happens to a non-constrained part of a text
when it meets a constraint?
(Source: Baetens, Jan. 2012. “Oulipo and Proceduralism” In: The Routledge
Companion to Experimental Literature. Eds. Joe Bray, Alison Gibbons, Brian Mchale.
London, New York: Routledge, pp. 115-27. )
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“Bir probleme altmış beş önerinin olması yaratıcılık işareti değil. Bu tamamen enerji kaybı.” Jan Kaplicky
“It’s not a sign of creativity to have sixty-five ideas for one problem. It’s
just a waste of energy.” Jan Kaplicky
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A

A±n

1 : ↑ büyüdü ( %25 )
2 : ↓ küçüldü ( %25 )...

Selinay Tunç
Heads or tails, flip a coin app was used.
Yazı : - %25 ↓
Tura : + %25 ↑

Yazı - Tura tablosu.

Google Yazı - Tura
yazılımı kullanılmıştır.

Görünüş
Cephe Ön
/ Elevation
1
15

2m

13

2

5

4

3

14

17
16

10

11

4m

21

18

20

19
9

8

12

7

6

Kat Planı
Birinci1.Kat
Planı
First Floor Plan

a

Sağ Görünüş

b
g

c

d
e
ABC D

42
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f

(3D Modelleme ve plan) Tüm yapı elemanlarına belirlenen oranda
(%n), ölçüleri bakımından (en, boy, çap, kalınlık vb.) arttırıcı veya eksiltici
şekilde müdahalede bulunulması.

(Plan) Mahallerin her birinin metrekare cinsinden büyüklüğü çıkarılır. İkili farkların tamamı bulunur. Her biri, yeni planın yeni bir
mahalinin metrekare cinsinden büyüklüğüdür. Yeni fark planı çizilir. Bu planda mahaller serbest biçimde yeralır ve işlevlendirilir.
Örnek: Plandaki mahal büyüklükleri şöyledir:

E

F

Zemin kat
Kat Planı
Zemin
/ Ground level

(3D modelling and plan) Increasing or detractive intervention in all the
sizes (width, length, radius, thickness, etc.) of constructional elements in a
predetermined percentage (n%).
(Plan) All spaces are measured in square meters. Each measure is extracted from another one to find the dimension of a new space in the
new plan. The extraction plan is drawn thereof. Spaces are located
freely in this new plan and they are assigned function.
Example: The original measures of the spaces in the original plan are
as follows:

M1 = 25 m2. M2: 15 m2. M3: 7 m2.
M1 – M2 = 10 m2 [F1]
M1 – M3 =18 m2 [F2]
M2 – M3 = 8 m2 [F3]
Buna göre F1 = 10 m2, F2 = 18 m2, F3 = 8 m2 olur. (Yeni mahaller, fark

S1 = 25 m2. S2: 15 m2. S3: 7 m2.
S1 – S2 = 10 m2 [F1]
S1 – S3 =18 m2 [F2]
S2 – S3 = 8 m2 [F3]
Therefore, ES1 = 10 m2, ES2 = 18 m2, ES3 = 8 m2. (New spaces, extract-

mahali = F)

ed space = ES)
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A

A x 2 (A x n)

KESİT 1/200

Rahime Nur Kesenci
AX2 UYGULANMIŞ PLAN 1/200

2,5 m
5m
AX2 UYGULANMIŞ PLAN SON HALİ 1/200

Kesit / Section
KESİT 1/200

KESİT 1/200
Kesit
/ Section

MODEL

KESİT 1/200

Plan
KESİT 1/200

MODEL
AX2 UYGULANMIŞ
Plan,
A x 2.PLAN 1/200

KESİT 1/200

MODEL

AX2 UYGULANMIŞ PLAN SON HALİ 1/200
Plan, son
hali / final stage.

(Kesitler ve yapıyı kesince ortaya çıkan çizimler, 3D Modelleme
ve üç boyutlu görsel anlatım.) Mimari bileşenlerin ve unsurların
sayısını ve adedini iki katına çıkarıp ve çift kat artırıp, yeniden ve
tekraren tasarlama ve design etme. ‘A x n’; seçilen ve tercih edilen
yapı elemanının ve bina unsurunun ‘n’ kadar artırılması ve çoğaltılması.

(Sectional drawings and drawings that accurately demonstrate the
building, 3D modelling and 3D visual representation.) Design and
re-design the building and the construction again and one more time
by doubling and duplexing the number and items of architectural
components and elements. ‘A x n’; increasing and multiplication of a
selected and determined construction element and building component ‘n’ times.

Çeşitliliği artırmak ve bir kısıt haline getirebilmek için bazı kurallar belirlenir. Zemin kat; döşeme, duvar ve tüm elemanları dahil
olmak üzere sınır çizgilerinden sıfır olacak şekilde -z yönünde ofsetlenir. 1. kat ve çatı katı için görünüşe giren her şey sınır çizgilerine sıfır olacak şekilde +z yönünde ofsetlenir. 1. katın içindeki
duvarlar kapılar ve pencereler her biri bulunduğu noktadan sağa
doğru 1 m. ofsetlenir. Tüm yapı elemanları bu kurallarla x2 hale
gelir. RNK

In order to enhance variety and make it a constraint, some rules are
invented. The ground floor, with all its furnishings, walls and elements,
is offset in –z direction from the boundary lines. Everything visible in
the first floor and in the attic are offset in +z direction. Walls, doors
and windows in the first floor are each offset 1 meter to the right. All
construction elements are thereby multiplied. RNK
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1,5 m
3m

AX2 UYGULANMIŞ PLAN 1/200

AX2 UYGULANMIŞ PLAN SON HALİ 1/200

44
45

“Çifte Dikiş

“Double Entry

Günün ortasında ve de öğle vaktinde bir S hattı ve Contrescarpe-Champerret otobüsünün ve yolcu taşıma aracının sahanlığında ve platformunda duruyor ve dikiliyordum; otobüs ağzına kadar
doluydu ve tıka basa dolmuştu.”

Towards the middle of the day and at midday I happened to be on and
got on to the platform and the balcony at the back of an S-line and
of a Contrescarpe-Champerret bus and passenger transport vehicle
which was packed and to all intents and purposes full.”

Raymond Queneau, Biçem Alıştırmaları
tanbul: Sel, s. 10).

Raymond Queneau. 1998. Exercises in Style. Translation: Barbara
Wright. John Calder Pub. (digital version unpaginated)
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A

A ÷ 2 (A ÷ n)
Zühal Bayrak
1,5 m
3m

A/2
ZEMİN KAT PLANI Ö:1/200

1. KAT PLANI Ö:1/200

A/3
ZEMİN KAT PLANI Ö:1/200

(Plan) Mimari bileşenlerin sayısını yarıya indirerek yeniden tasarlama. Bir planın unsurlarını neden yarı yarıya azaltalım ki? Planda
yer alan her şey, yeterli ve gereklidir. Kolonlardan birini veya birkaçını, uyanık geçinen bir otomobil galericisi değilseniz kesmeye
kalkmazsınız.

1. KAT PLANI Ö:1/200

Taşıyıcı unsurların yarısını ortadan kaldırmak, reel düzlemde üç
türlü telafi edilebilir: Birincisi, mevcut taşıyıcılar yeniden hesaplanıp kalınlaşır, belki yerleri bütünüyle değişir. İkincisi, yapının bu
duruma göre bütünüyle yıkılıp çok daha hafif şekilde yeniden inşa
edilmesi gerekir. Üçüncüsü, yapıya sağlamlaştırma işlemleri yapılır ve birçok taşıyıcı eleman eklenir.

(Plan) Design by reducing architectural elements by half. Why should
we reduce the architectural elements in a plan by half anyway? Each
and every element in a plan is adequate and necessary. Unless you
are a clever automobile gallery owner, you would never cut a column
in half. Reducing the bearing elements in half can be compensated
in reality by three ways: First, the present bearing elements can be
re-calculated and made thicker, and they might be relocated. Second,
the building might be pulled down and reconstructed in a lightweight
fashion. Third, it can be supported with additional bearing elements.

Daha da fazla taşıyıcı unsuru ortadan kaldırmak, mantıksal sonucuna destrüktüralizmde ulaşacaktır. (Bkz. s. 85.) LŞ

Reducing more bearing elements would logically result in de-structuralism. (See p. 85) L.Ş.
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1 m.
2 m.

A/4
ZEMİN KAT PLANI Ö:1/200

1. KAT PLANI Ö:1/200

A/5
ZEMİN KAT PLANI Ö:1/200

1. KAT PLANI Ö:1/200

46
47

“Senkop
Yocu du br ote bim. Bonu züfa bona bezeyen v örülü br simi on br
şaka giyiş br geç am göme çatı.”
Raymond Queneau, Biçem Alıştırmaları (2003: 50).

“Syncope

Her sözcükten heceler atılıp, başı ve sonu korunmuş olan kelimeler üretilmeden önceki hali:

I gt io bs full opassgers. I niced a youngn with a nesemataraffe and
with a hathaplord.” Raymond Queneau, Exercises in Style.

“Yolcu dolu bir otobüse bindim. Boynu zürafa boynuna benzeyen
ve örgülü bir sicini olan bir şapka giymiş bir genç adam gözüme
çarptı.”

The original version of these words without omitting the syllables:
“I got into a bus full of passengers. I noticed a young man with a neck
than resembles that of a giraffe, and with a hat with

Haikulaştırma’da (Bkz., ss. 117-8) da kullanılabilir. LŞ

Haikusation (see pp. 117-8) can also be used. L.Ş.
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A – 90

A

Yusuf Ziya Tutar

Kesit / Section

Plan

(3D Modelleme, kesitler) Yapının bütün olarak saat yönünde doksan derece çevrilip zemine sabitlenmesi. Yapının programı bu
kütlesel duruma uyarlanır, model ve çizimler yeniden üretilir.

(3D modelling, sections) The building is completely rotated 90 degrees clockwise and fixed on the ground. The program is adapted to
the new massive condition, models and drawings are remade.

(Bkz.: A+90) Bu işlem A+90’daki gibi, bitmiş bir biçimi düzenlemeye dayalıdır. Tamamen yataya bağlı bir yapıyı koparıp, dik haline
adapte etmeye çalışmak! Bu işlemin A+90’dan farkı sadece dönüş yönü değildir. Örneğin mahallerin yerlerinin değişmesi, şeffaf
mekânların konumlarını, kat yüksekliklerini, merdiven konumlarını, hatta basamak sayısını etkilemekte. (Balkon için bkz. A+90, s. 48.) İA

(See: A + 90) This procedure, as in A + 90, is based on a re-organization of a completed form. A completely horizontal construction is
adapted in its vertical mode. The differences between this procedure
and A+90 are not limited to the direction of rotation. As locations
change, so do the positions of transparent spaces, elevations, position and number of stairs. (For Balcony, see: A+90, p. 48) İ.A.
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A

A + 90
Yusuf Ziya Tutar

48
49

(Bkz. A – 90.) (3D Modelleme, kesitler.) Yapının bütün olarak saat
yönünün tersine, doksan derece çevrilip yeniden tasarlanması.
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(See: A - 90) (3D modelling, sections) The building is completely rotated 90 degrees counterclockwise and redesigned.
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Ağaç Ev

A

Halime Törü, Engin Bıyıklı

Tree House

(3D Modelleme.) Yapının ağaç ev hali. Uygun bir ağacın bulunması/tasarlanması; yapının ağaç ev ölçeğine uyarlanıp yeniden tasarlanması. (Tüm malzeme ahşap.)

(3D modelling) The tree house version of the building. An appropriate
tree is found or designed; and the building is redesigned in the scale
of a tree house. (Only wood is used for the entire building.)

Mahaller yemek ve oturma odası, yatak odası ve banyo olarak ikiye ayrılır. Yemek ve oturma alanı şömine ile bölünür; üst kat asma
kat gibi yerleştirilir. Balkon ve merdiven konur. Yapının strüktürü
ağaç gövdesi ile sağlanır. HT

Space is divided into two: Dining room with living room and bedroom
with bathroom. Living and dining space is separated by the fireplace;
and the top floor is set with a mezzanine logic. Then, the balcony and
the stairs are positioned. The structure is based on the body of the
tree. H.T.
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A

Ah/2
İrem Arabacı

Zemin
Zemin Katkat
Ö:1/200
Ground level

Zemin kat kat
genişleyerek
bodrum kata dönüştü.
Zemin
genişleyerek
bodrum kata dönüştü.
Ground level enlarged to become basement.

1.Kat Ö:1/200
Birinci
Kat Planı
First Floor Plan

1.kat zemin kata dönüştü.
Birinci Kat
zemin kata dönüştü.
First Floor becomes ground floor.

2m
4m

Güney
Cephesinden
alınan kesit.
Güney cephesinden
alınan kesit Ö:1/200
Section from South elevation.

50
51

(Plan, kesit, 3D Model.) Kesitte yapının yarısı zemin altında bırakılır. Gömük versiyon. Bodrum kat, çıkış rampaları veya merdivenler, zemin altı mahallerin ışık alması, vb. Yapının çizimleri yeni duruma göre yeniden oluşturulur.
Yapının yarısı toprak altına alınır, katlar yeniden oluşturulur, aslında yapı çoğaltılıp azaltılabilecek bir değişime maruz kalır. Zemin kat genişleyerek bodrum kata, birinci kat zemine dönüşür ve
kat yükseklikleri de değiştiği için basamak sayısı artar. Bodrum
toprak altında olduğu için ışık alması için genişletilir. Birinci katta
pencereler büyütülür ve yüksekliği fazla olan kısımda pencereler
daha da büyütülerek yapının daha çok ışık alması sağlanır. İA
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(Plan, section, 3D modelling.) Half of the building is under the ground
in section. Buried version. The basement floor, platforms or stairs,
lighting in the underground sections are redesigned accordingly.
Half of the building is buried underground, and then the floors are
redesigned. This modification makes the building open to reduction
and multiplication. The ground floor expands and transforms into the basement floor, and the first floor becomes the ground floor.
As the elevations change, the number of stairs have to be increased.
The basement floor expands in order to get more light underground.
Windows are enlarged in the first floor, and made larger where height
allows for light. İ.A.
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Animemorfizm (Zoo)

A

Yusuf Ziya Tutar

Animemorphism (Zoo)

Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları, “Animizm”, s. 29.
“Onomatopeia”, s. 36.

(3D Modelleme) Oulipo’dan önce “İnsan her şeyin ölçüsü idi.” (Protogoras–Platon). Şimdi ise “hayvan dilleri” ve kedilerin okuyabileceği
metinler yazılabildiğine göre “Antropomorfizm” yerine, hayvanların anatomisine göre yeniden düzenlenmiş yapılar oluşturmak
üzere “Animemorfizm” tekniği var. (At, kirpi, koyun, karınca, zürafa, fil,
vb.) Yapının açıklıkları ve kesit ölçülerinden başlayarak, merdiven
ve mahal boyutlarının yeniden tasarlanması. Zoo, seçilmiş belli
sayıda hayvana göre, projenin türevlerinden oluşan hayvanmerkezciliktir.
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(3D modelling) Before Oulipo, “Man was the measure of all things.”
Now, since Oulipians wrote texts for cats to read
and invented “animal languages”; instead of “anthropomorphism” we
come up with “Animemorphism” [Zoomorphism] to design buildings according to the anatomy of animals (horse, hedgehog, sheep, ant, giraffe, elephant, etc.) All the measures of spaces, sections, stairs, and etc. are
redesigned. Zoo is an animal-centrism with variations of the project
according to a certain number of animals selected.
(Protogoras–Platon).
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A

Anlar Anlamaz
Rahime Nur Kesenci

Got it or not

1 m.
2 m.

Plan

ORİJİNAL PLAN 1/200

52
53

ANLAR ANLAMAZ 1/100

(Plan) Projenin çizimlerini hiç görmeden, başkasının açıklamalarıyla çizimler yapmaya çalışan kişinin icraatı. Whatsapp yazışmasıyla, telefonlaşmayla veya yüzyüze çizim. Süre kısıtı
uygulanmalı. Burada telefon mesajlaşması ve bir buçuk saate yakın bir süre kısıtı söz konusu. Üstte orijinal plan, altta “anlar anlamaz” yapılmış plan.
(Plan) Drawing a plan based on someone else’s explanations, without seeing any other drawings of the project. Drawing on Whatsapp messages, telephone calls and face-to-face talk. In
the following example, time limit was about an hour and a half, and the medium was text message. Original plan on top, and “got it or not” version below.

199 Bilingual.indd 52

Telefonda bir mimarlık öğrencisine projenin
planı anlatılır. Bir saat süre sınırlamasıyla
projenin planı çizilmeye çalışılır.
Nur Kesenci: [16.04.19 00:53] selam Mervecim. hazırsan başlıyorum. çizeceğin planın
ölçeği 1/200.
Merve Nur Kılınç: [16.04.19 00:55] selammm. tamam ben hazırım.
NK: [16.04.19 00:57] 3.07 uzunluğunda 0.1
cm kalınlığında duvar çiz. unit cm olmalı ona
dikkat et.
MNK: [16.04.19 00:58] tamamdır.
NK: [16.04.19 01:00] sağ tarafından aşağıya
doğru 1.08 cm uzunluğunda pencere çizmen
gerekiyor şimdi.
MNK: [16.04.19 01:01] tamam çizdim. şimdi
n’apıyorum?
NK: [16.04.19 01:02] ilk çizdiğin duvarda soldan sağa doğru 2.03 noktasında duvarın iç
kısmına iç duvar çizeceksin.
MNK: [16.04.19 01:03] uzunluğu?
NK: [16.04.19 01:03] çizeceğin duvar ilk çizdiğin duvara 90 derece dik açı olacak yani.
NK: [16.04.19 01:03] 1.35 cm uzunluğunda
0.05 cm kalınlığında.
Merve Nur Kılınç [16.04.19 01:04] anladımmm.
NK: [16.04.19 01:04] devamında kapı çizeceksin. kapının ölçüsü 0.38. menteşesi alt
kısımda kalıyor.
Merve Nur Kılınç [16.04.19 01:09] çizdim. inşallah doğru olmuştur.
NK: [16.04.19 01:13] tamamdır kapının bittiği yerden devam edeceğim.
Merve Nur Kılınç [16.04.19 01:14] tamam.
NK: [16.04.19 01:14] ama bundan önce çizdiğin pencereye A penceresi diyorum çünkü
seni göndericem oraya.
MNK: [16.04.19 01:14] ahhahhhaaah tamam
bekliyorum.
NK: [16.04.19 01:16] kapıdan sağa doğru
1.01 cm uzunluğunda duvar çiz.
MNK: [16.04.19 01:16] kalınlık. ne olacak?
NK: [16.04.19 01:17] ondan da aşağıya dik
bir şekilde 2.09 cm uzunluğunda duvar?
NK: [16.04.19 01:17] kalınlıkları 0.05.
MNK: [16.04.19 01:20] evet çizdimmm.
NK: [16.04.19 01:21] sola doğru 0.1 cm kalınlığında 3.1 cm uzunluğunda dış duvar çiz.
MNK: [16.04.19 01:22] tamam.
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NK: [16.04.19 01:22] kapıya geri dönüyoruz.
NK: [16.04.19 01:23] kapıdan aşağıya 0.2 cm
uzunluğunda iç duvar çiz. 0.14 uzunluğunda
sola. 0.05 kalınlığında olacak. kapının doğraması bu.
MNK: [16.04.19 01:25] tamam.
NK: [16.04.19 01:25] şimdi bu duvarın sol
tarafta bittiği noktadan diğer kapıyla aynı ölçüde kapı çiz.
MNK: [16.04.19 01:26] kapının yönü nasıl
olacak?
NK: [16.04.19 01:27] kapının menteşesi sağ
tarafta olacak.
NK: [16.04.19 01:29] 0.9 cm uzunluğunda
sola doğru duvar çiz. iç duvar.
MNK: [16.04.19 01:30] tamam.
MNK: [16.04.19 01:30] çizdimmm.
NK: [16.04.19 01:30] çizdiğin duvarın alt tarafında kalan çizgisinden 1.9 cm aşağıya dik
çiz. daha sonra üstteki çizgiden 0.9 cm yukarıya. Pencere.
MNK: [16.04.19 01:32] tamamm sonra ne
yapıyorum?
NK: [16.04.19 01:32] bu pencerenin iki ucunda dış duvarlara menteşeli kapılar var.
NK: [16.04.19 01:32] 0.38 cm yine.
MNK: [16.04.19 01:32] yönü ne olacak?
NK: [16.04.19 01:33] sola açılacak şekilde.
anlamadığın yer varsa sorabilirsin.
MNK: [16.04.19 01:37] tamam çizdim bir
şeyler. doğrudur inşallah.
NK: [16.04.19 01:38] kapıya başladığın noktadan 0.7 cm uzaklıkta. iki dış duvarı birleştir.
MNK: [16.04.19 01:41] tamam yaptım.
NK: [16.04.19 01:42] a penceresine dönüyoruz şimdi.
MNK: [16.04.19 01:42] dönelim.
NK: [16.04.19 01:42] pencerenin bittiği noktada sağa doğru 4.77 cm uzunluğunda dış
duvar çiz. 0.63 cm uzunluğunda pencere devam ediyor. duvarın bittiği yerde başlayacak.
3.78 cm uzunluğunda devamı olarak yine dış
duvar çiz şimdi.
MNK: [16.04.19 01:45] tamam. Çizdim.
NK: [16.04.19 01:47] şimdi dönel merdiven
çizeceğiz.
MNK: [16.04.19 01:47] onu nasıl yapacağım
ya.
NK: [16.04.19 01:47] duvarın bittiği noktada
üst çizgiden devam eden 0.02 cm’lik çizgi çiz.
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MNK: [16.04.19 01:48] hiç çizmemiştim.
MNK: [16.04.19 01:48] tamam.
NK: [16.04.19 01:48] 0.53 cm yukarı çizgi.
MNK: [16.04.19 01:49] tamam.
NK: [16.04.19 01:49] şimdi en son çizdiğin
0.53 lük çizginin bittiği noktayı merkez kabul
et. 0.22 yarıçaplı çember çiz. 0.41 yarıçaplı bir
çember. 0.44 yarıçaplı çember. 3 tane çember iç içe olacak.
MNK: [16.04.19 01:52] tamam çizdim.
NK: [16.04.19 01:53] 4 dilime ayır bu çemberi.
yani iki tane dik olacak şekilde çap çiz.
MNK: [16.04.19 01:54] tamam.
NK: [16.04.19 01:54] sağ altta kalan dilimi
trimle.
MNK: [16.04.19 01:55] trimledim.
NK: [16.04.19 01:55] trimlediğinin üstündeki
en dıştaki iki çember çizgisini düz olarak uzatıcaz şimdi.
NK: [16.04.19 01:55] 0.53 cm aşağıya uzat iki
çizgiyi de.
MNK: [16.04.19 01:56] iki çemberin ucundan
aşağıya “line” çizcem.
NK: [16.04.19 02:03] şimdi 3/4 çemberi 15
dilime ayır.
MNK: [16.04.19 02:04] tamam.
NK: [16.04.19 02:04] aşağıya uzattığın çizginin bittiği noktada sağa doğru.
NK: [16.04.19 02:04] 1.01 cm uzunluğunda
dış duvar çiz.
MNK: [16.04.19 02:05] tamam.
NK: [16.04.19 02:06] alt noktasından aşağıya
2.60 cm çizgi çiz.
MNK: [16.04.19 02:07] Tamam.
NK: [16.04.19 02:07] çizdiğin çizginin son
noktasından sola doğru yukardakiyle eş dış
duvar çiz.
NK: [16.04.19 02:08] son noktadan 0.1 cm
aşağıya inerek kalınlık vereceksin.
NK: [16.04.19 02:08] zorlanıyosun galiba
hdfjjlskdf.
MNK: [16.04.19 02:09] ahahhhahh.
MNK: [16.04.19 02:09] biraz.
MNK: [16.04.19 02:09] şimdi n’apıyoruz?
NK: [16.04.19 02:10] şimdi.
NK: [16.04.19 02:10] 0.5 cm uzunluğunda
pencere çiz. devamı olacak. sola doğru.

MNK: [16.04.19 02:11] tamam.
NK: [16.04.19 02:13] 3.75 cm uzunluğunda
dış duvar çiz. devamı olarak.
MNK: [16.04.19 02:13] tamam.
NK: [16.04.19 02:13] sonra 0.63 cm pencere.
sonra 4.70 cm dış duvar devamı olacak.
MNK: [16.04.19 02:14] devam ediyor değil
mi?
MNK: [16.04.19 02:18] tamam.
MNK: [16.04.19 02:19] diğer dış duvar ile birleşiyor değil mi?
NK: [16.04.19 02:20] evet birleşmesi gerek.
NK: [16.04.19 02:20] vaktimiz doldu sanırım
merve kanka. artık çizdiğin kadar.
NK: [16.04.19 02:20] umarım anlatabilmişimdir ndfgjsd.
MNK: [16.04.19 02:20] evet galiba da. sen
anlattın da ben çizebildim mi emin değilim.
NK: [16.04.19 02:21] göreceğiz artık.
MNK: [16.04.19 02:21] aynennn hadi bakalımmm
NK: [16.04.19 02:21] çok teşekkür ediyorum
yardım ettiğin için.
MNK: [16.04.19 02:22] rica ederim.

Nur Kesenci: [16.04.19 00:53] Hi, Merve. When
you are ready. The scale is 1/200.
Merve Nur Kılınç: [16.04.19 00:55] Hey! I am
ready.
NK: [16.04.19 00:57] Draw a wall of 3.07
length and 0.1 cm width. The unit is cm. Be
careful about it.
MNK: [16.04.19 00:58] OK.
NK: [16.04.19 01:00] On the right hand side,
you shall draw a window of 1.08 cm.
MNK: [16.04.19 01:01] OK, so I did. What is
next?
NK: [16.04.19 01:02] From the left, on 2.03 of
the first wall you drew, you’ll draw an interior
wall towards the inner part.
MNK: [16.04.19 01:03] length?
NK: [16.04.19 01:03] this one will be

3/16/20 11:28 AM

54
55

perpendicular to the one you drew, I mean.
NK: [16.04.19 01:03] Lenght is 1.35 cm and
width is 0.05 cm.
Merve Nur Kılınç [16.04.19 01:04] Got it!
NK: [16.04.19 01:04] Then, you’ll proceed with
the door. Size is 0.38. Its hinge is at the bottom.
Merve Nur Kılınç [16.04.19 01:09] I did it. I
hope it is correct.
NK: [16.04.19 01:13] OK. I’ll go on from where
the door ends.
Merve Nur Kılınç [16.04.19 01:14] Alright.
NK: [16.04.19 01:14] I call the window you
drew before as A, because I will send you back
there later.
MNK: [16.04.19 01:14] :))). OK, I’ll stand by.
NK: [16.04.19 01:16] From the door to right
hand side, draw a wall of 1.01 cm length.
MNK: [16.04.19 01:16] Width? What is its
width?
NK: [16.04.19 01:17] And another one perpendicular to it, 2.09 cm length.
NK: [16.04.19 01:17] Both are 0.05.
MNK: [16.04.19 01:20] Did it.
NK: [16.04.19 01:21] An exterior wall with 0.1
cm width and 3.1 cm length to the left.
MNK: [16.04.19 01:22] OK.
NK: [16.04.19 01:22] Let’s get back to the door.
NK: [16.04.19 01:23] From the door to downwards, draw an interior wall with 0.2 cm length.
To the ledt, 0.14 length. Its width is 0.05. This is
the joinery of the door.
MNK: [16.04.19 01:25] Alright.
NK: [16.04.19 01:25] Now, you draw another
door with the same size to the left of the other
one. From where the former ends.
MNK: [16.04.19 01:26] What is its direction?
NK: [16.04.19 01:27] The hinge should be on
the right.
NK: [16.04.19 01:29] Another interior wall
with 0.9 cm length, to the left.
MNK: [16.04.19 01:30] OK.
MNK: [16.04.19 01:30] Did it!
NK: [16.04.19 01:30] From the bottom line of
the wall you drew, draw a perpendicular line
downwards. 1.9 cm. And upwards from the top
line, 0.9 cm. A window.
MNK: [16.04.19 01:32] OK. Next?
NK: [16.04.19 01:32] This window has two
doors fixed to the exterior doors on the left and
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on the right.
NK: [16.04.19 01:32] 0.38 cm, again.
MNK: [16.04.19 01:32] Directions?
NK: [16.04.19 01:33] To the left. Ask when you
don’t get it.
MNK: [16.04.19 01:37] OK. I drew something. I
hope they are OK.
NK: [16.04.19 01:38] Join the walls from 0.7
cm from where the door is.
MNK: [16.04.19 01:41] OK.
NK: [16.04.19 01:42] Go back to Window A.
MNK: [16.04.19 01:42] Let’s go there.
NK: [16.04.19 01:42] Draw an exterior wall
from where the window ends to the right, with
4.77 cm length. It continues with a window of
0.63 cm. It starts where the wall ends. And go
on drawing the exterior wall for 3.78 cm more.
MNK: [16.04.19 01:45] Drawn!
NK: [16.04.19 01:47] Now, we’re gonna draw
a spiral staircase.
MNK: [16.04.19 01:47] How am I supposed to
do that, now?
NK: [16.04.19 01:47] From where the wall
ends, draw a 0.02 cm-line that continues from
the upper line.
MNK: [16.04.19 01:48] I did not draw it at all.
MNK: [16.04.19 01:48] OK.
NK: [16.04.19 01:48] 0.53 cm line upwards.
MNK: [16.04.19 01:49] OK.
NK: [16.04.19 01:49] Now, consider the ending point of the last 0.53-line as the center, and
draw three circles with the following radiuses:
0.22, 0.41, and 0.44 cm. Three circles in each
other.
MNK: [16.04.19 01:52] I did it.
NK: [16.04.19 01:53] Divide these circles into
four. I mean, draw two diameters perpendicular to each other.
MNK: [16.04.19 01:54] OK.
NK: [16.04.19 01:54] Trim the slice on bottom
right.
MNK: [16.04.19 01:55] I trimmed it.
NK: [16.04.19 01:55] We will lengthen the
two circle lines on the outer, over the one you
trimmed as lines.
NK: [16.04.19 01:55] 0.53 cm downwards.
Lengthen both lines.
MNK: [16.04.19 01:56] I will draw lines from
the tips of the two circles, no?

NK: [16.04.19 02:03] Now, divide the circle into 15.
MNK: [16.04.19 02:04] OK.
NK: [16.04.19 02:04] From the end of the line
you draw downwards, to the right...
NK: [16.04.19 02:04] ... draw an exterior wall
of 1.01 cm-length.
MNK: [16.04.19 02:05] OK.
NK: [16.04.19 02:06] Draw a 2.60 cm-length
line downwards, from the point it ends.
MNK: [16.04.19 02:07] OK.
NK: [16.04.19 02:07] From the end of the last,
draw an exterior wall to the left, equal to the
one over it.
NK: [16.04.19 02:08] You shall make it with
0.1 cm width, from where it ends.
NK: [16.04.19 02:08] It is difficult, eh?
MNK: [16.04.19 02:09] (Laughs).
MNK: [16.04.19 02:09] A bit.
MNK: [16.04.19 02:09] Now, what do we do?
NK: [16.04.19 02:10] Now.
NK: [16.04.19 02:10] It continues with a window of 0.5 cm. To the left.
MNK: [16.04.19 02:11] OK.
NK: [16.04.19 02:13] And an exterior wall of
3.75 cm.
MNK: [16.04.19 02:13] OK.
NK: [16.04.19 02:13] And another window
with 0.63 cm length. And it continues with an
exterior wall of 4.70 cm length.
MNK: [16.04.19 02:14] It continues with the
wall, right??
MNK: [16.04.19 02:18] OK.
MNK: [16.04.19 02:19] And it meets the other
exterior wall, right?
NK: [16.04.19 02:20] Yes, it has to.
NK: [16.04.19 02:20] The time is up. Leave it
as it is.
NK: [16.04.19 02:20] I hope I managed to tell
you.
MNK: [16.04.19 02:20] I suppose so. But I am
not sure if I could draw it.
NK: [16.04.19 02:21] We’ll see.
MNK: [16.04.19 02:21] Yes, we’ll see.
NK: [16.04.19 02:21] Many thanks for your
help.
MNK: [16.04.19 02:22] Not at all.
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A÷ 2

Archgoritm

A÷÷ 22

A

Zühal Bayrak

RAISE

Archgorithm

1,5 m
3m

RAISE

AISE
RAISE

TABULATE
d4
k1

p3

d3

Wall
p1

Door

TABULATE
ABULATE

p2

d4
d4
p3

k1
k1

d3

d1
p3
p3

d2

0,15 m

Stairs

d3
d3

p1

0,30 m

p1
p1

p2
d1

Window

p2
p2
d2

0,15 m

d1
d1

0,30 m

d2
d2

0,15 m
m
0,15
0,30 m
m
0,30

(3D Modelleme, çizimler.) (Bkz. P.O.M.İ. Algoritması.) Mimari algoritma veya bir dizi kısıt uygulanması: Mathews’ın Algoritmasında veya Calvino Satrancı’nda olduğu gibi. Kısıtlar X,Y ve Z eksenleri için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi prosedürlerden bazıları grup
halinde de uygulanabilir. Burada “A. R. T.” algoritması uygulanmış.

(3D modelling, drawings) (see P.O.M.İ. Algorithm) Architectural algorithm, or a set of constraints; similar to Mathews’ Algorithm and
Calvino’s Chess. Constraints can be specific to X, Y and Z axes, or
some procedures may also be applied in groups. Below is the application of “A. R. T.” algorithm.

Kimi Pomi kısıtları kendiliğinden algoritmiktir. (Bkz., s. 32’deki On Kate-

Some Pomi constraints are algorithmic by themselves. (See the articles

gori tablosunun ilk ayrımındaki maddeler.)

in the first section of the table on Ten Categories on page 33.)

A÷2: Mahal alanını değiştirmemek kaydıyla kolon, merdiven basamağı, duvar, kapı ve pencere sayılarını yarıya indirme.

A÷2: Reduction of the numbers of columns, stairs, walls, doors and
windows by half.

RAISE: Plandan tüm iç duvarları kaldırıp program bileşenlerini duvarsız şekilde yeniden kurmaya çalışma. Duvar yerine tefriş veya
ağaç eklenir. Kapılar kaldırılmaz. Tuvalet ve banyo duvarları yerine
buzlu cam eklenir.

RAISE: Removal of all interior walls, and reconstruction of all program
elements without walls. Furnishings and trees can be used instead of
walls. Doors remain where they are. Walls of toilets and bathrooms
are made of ground glass.

TABULATE: Mimari bileşenlerin (duvar, kapı, pencere, merdiven) ölçülerini çizelgeye geçirme. Duvar, pencere ve merdivenin uzunluk ve
genişlikleri; kapının genişlik ve yüksekliği sırasıyla çizelgeye yazılır. ZB

TABULATE: The sizes of architectural elements (walls, doors, windows
and stairs) are recorded on a table. Lengths and widths of walls, windows, stairs and doors are written on a table one by one. ZB
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A

Archilex
Zühal Bayrak

İzometrik
Perspektif
Aksonometrik
Isometric Perspective

1,5 m
3m

Zemin
kat
1. Kat Planı
Ground level

56
57

Birinci Kat Planı
2. Kat Planı
First
Floor Plan

(3D Modelleme, plan.) Her yapı elemanını sadece bir kez kullanma
kuralı. Örn: Bir kolon 30 x 50 cm. kesitinde ve 320 cm. boyunda
ise, ikinci kolon bu ölçülerden biraz farklı olmak zorundadır –bu,
tüm unsurlar için geçerlidir.

(3D Modelling, plan.) Each constructional element is used only once.
For example, if the section of a column is 30 x 50 cm, and its length is
320 cm, a second column must have different sizes –same should be
applied to all other elements too.

Bu kısıt, Lipolex yöntemiyle roman yazan Doug Nufer’in Never
Again’ine naziredir. (2004, NY: Black Square Editions.)

This constraint is a reference to Doug Nufer’s Never Again, a novel
written in Lipolex method. (2004, NY: Black Square Editions.)
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Arcimbolding
Cross linked spotted parquet

A

Yusuf Ziya Tutar

Elliptic blank wood flooring
Timber heat insulation between frames
Dried grape pulp insulation membrane
Ground blocking

(Kesit) Arcimboldo’dan ilhamla. 1/10, 1/5, 1/2 veya 1/1 sistem
kesitleri, detaylar ve nokta detaylarında, kimi çizim unsurlarının
yerine başka unsurlar koyarak detay çizimini bozma. A–n benzeri
sözlüksel teknikler kullanılabileceği gibi, rastgele seçilmiş canlı/
cansız unsurlar da konabilir. Rönesans’ın ayrıksı ressamı Arcimboldo’ya saygı duruşu. Sürrealizmin öncelleri arasında görülen
Arcimboldo’nun portre tekniğini mimarlığa, detay ve kesit çizimine uyarlamanın ne kadar mümkün olabileceğini bilmiyoruz. 199+
projesinin ilk hali, bir detay kataloğu üretme fikriydi; bütünüyle
teknik bir görünüme sahip absürd bir detaylar kataloğu. LŞ
Duvar ve döşeme detayından oluşan çizimin bozulması. Arcimboldo’dan ilhamla; meyveler ve ağaç dokusu kullanılır. Ahşap
parke, grobeton, blokaj gibi bölümlerin yerine meyveler yerleştirilerek bağlantı çeşidi, formu ve malzemelerin birleşimine göre
yeni malzemeler oluşturulur. Örneğin; birbirine çapraz bağlanan
çileklerden çapraz bağlantı benekli parke oluşur. Detay çizimi
başka bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı için çeviri ve bozucu
müdahalelerden dolayı da saptırmadır. AK
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(Section) Inspired by Arcimboldo. Modification of the drawing by replacing elements with others in 1/10, 1/5 and 1/1 system sections
and details. Lexicological techniques such as in A–n, or living and inanimate elements may be used.
This constraint is a reverence to Arcimboldo, the extraordinary painter of the Renaissance. Arcimboldo is considered to be a precursor of
surrealism. We do not know to what extent it is possible to apply his
portrait technique in architectural drawing of details and sections. An
early verison of 199+ project was a technical catalogue of absurd details. LŞ

Modification of drawing with walls and furnishing details. Inspired
by Arcimboldo, fruits and wood texture are used. Wood parquet, lean
concrete and telford are replaced with fruits; and new materials are
constituted according to joints, forms and compositions. For example,
strawberries are cross bonded, and a dotted parquet is made. As detail drawings are interpreted in a new perspective, this application is a
translation; and as it has modifying aspects, it is diversion. AK
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A

Askıda
Yusuf Ziya Tutar

Hung

58
59

(3d) Her mahal bir megastrüktür sayesinde asılarak taşıtılır.
Strüktürel anlamda da semantik bakımdan da tersine çevrim
sözkonusu.

(3D) All spaces are hung on a mega-structure. This is a structural and
semantic reversal.

Lineer, konteyner benzeri bir yapı olan Convercey’de hacimlerin
birbirinden koparılarak, ayrı ayrı asıldıklarını düşünelim. Eğri dikilmiş çubuk elemanlarla yapının sistemli biçimde asıldığı hali. HT

Imagine that the volumes in Convercey, a container-like building,
are hung separately. The building is hung systematically by the bars
erected as leaned. HT
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A

Aşkınsal
Engin Bıyıklı

Transcendental

2m

Plan 1/200

4m

Kuzey cephesi

Doğu cephesi

Perspektif

(3D Modelleme) Plandaki taşıyıcı unsurlardan biri (kolon, duvar) beş
kat büyütülür ve plandaki tüm mahaller bağımsız şekilde bu aşkınsal elemana saplanır. Proje buna göre yeniden oluşturulurken
düşey sirkülasyon unsurları ilave edilir.

(3D modelling) The size of a bearer element (a column, a wall) in plan is
multiplied by five and all spaces in the plan are stuck into this transcendental element. The project is re-designed according to this composition, and vertical circulation elements are added.

Tüm mahaller birbirinden ayrılıp kolon üzerine büyükten küçüğe
doğru, aynı zamanda zeminden yukarı dizilerek birbirleri arasındaki geçişlerin yeniden tasarlanması. Bu işlem yapıdaki bir kolonu 10 kat büyüterek gerçekleşir. Bu geçişler merdiven, asansör,
rampa vb. unsurlarla olabilir. EB

Separation of all spaces, rearrangement of them on the same column from the largest to the smallest fro the ground upwards, and redesigning the circulation among them. In this example, the column is
multiplied by ten. The circulations may include stairs, lifts and platforms. EB
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A

Autocad Ekranı
Aybüke Kara

Autocad Screen

60
61

(Ekran görüntüsü) Projenin üretildiği mecranın dahil edildiği, Autocad ekranından yakalanmış karelerin kullanıldığı betimleme.
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(Screenshot) A representation with Autocad screenshots, including
the medium in which the project is produced.
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A

Avlulama
Zühal Bayrak

Courtyarding
1. kat
First floor

Düzenlenmemiş hali
Plan in progress

2m
4m

Son hal
Final stage

(Plan) Yapının tüm program parçaları kesilip alınır. (Plansal lobotomi
Kesilen parçalar, planın dış sınırına komşu
olacak şekilde, çevresini sararak yeniden konumlanır. Plan yeniden çizilir. Avlulama, tersine çevirme prosedürlerinden biridir. Bu
kategoride şunları da saymak mümkün: Askıda, Başaşağı, İçini
Dışına Çıkarma, Kuleleme (Towering), Ters Kompozisyon, Vertigo
(Yatay düşeycilik) (Vertigohorizontalizm).

için Bkz. Lobografi, s. 175.)

Bu örnekte, plan fazla uzun olduğundan, tam bir avlu oluşamıyor
ve bir tür geçit veya pasaj, koridorlaşmaya eğilim gösteren bir iç
bahçe meydana geliyor. LŞ
Yapının tüm program parçalarının dışa aktarılması. Plan, dış sınırı
koruyarak tersine çevrilir ve mekânlar birbiriyle bağlantılı olacak
şekilde düzenlenir. Program parçalarının bulunduğu yer, avlu haline gelir. Yapının çevresini saran boşluk işlevselleşip içinde programları barındırır. AK
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(Plan) All programmatic parts of the building are cut out. (see, Lobography
for Plan Lobotomy, p. 175) The parts are relocated around the plan starting

from its outer border. The plan is redrawn accordingly. Courtyarding
is a reversing procedure. The following are in this category: Hung,
Upside-down, Inside Out, Towering, Inverse Composition, Vertigo
(Vertigohorizontalism) .
In this example, since the plan is too lengthy, an interior yard in the
form of a passage or a corridor, rather than a courtyard, is the outcome. LŞ

Transfer of all programmatic elements out. Plan gets inverted and
maintains its exterior borders. The spaces are arranged and re-connected. Courtyard emerges where once the parts of the plan once
were. The space surrounding the plan becomes functional with the
programs. AK
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Balkonlama

B

Zühal Bayrak

Terracing
Orjinal plan
Plan

Batı
OrjinalCephesi
batı cephesi
West Elevation

2m

Balkonlu plan
Balkonlu
Plan / Terraced Plan

4m

Balkonlu
Cephesi
Balkonlu batıBatı
cephesi
Terraced West Elevation
OrjinalCephesi
güney cephesi
Güney
South Elevation

62
63

Balkonlu
Cephesi
Balkonlu Güney
güney cephesi
Terraced South Elevation

(Plan, cepheler.) Yapının her mahali için bir balkon veya veranda
ilavesi. Program sabitlemesiyle “çifte dikiş” benzeri, arttırıcı/çoklaştırıcı türde bir prosedür.

(Plan, facades.) A balcony or a veranda is added to each and every
space in the building. This is a multiplying procedure, such as the Double Entry.

“Polyptoton

“Polyptotes

Vergi mükellefleriyle dolu bir otobüse bindim, vergi mükellefi karnının üzerinde diğer vergi mükelleflerinin vergi mükellefi yolculuklarını sürdürmelerine izin veren bir kutu olan bir vergi mükellefine para veriyorlardı.” Biçem Alıştırmaları, s. 47.

I got into the bus full of taxpayers who were giving some money to
a taxpayer who had on his taxpayer’s stomach a little box which allowed the other taxpayers to continue their taxpayers’ journeys.”
Exercises in Style.

Balkon, metindeki “vergi mükellefi” tekrarının eşdeğeri gibi düşünülebilir.

The terrace in this procedure can be considered as the repetition of
the word ‘taxpayer’ in the text.

199 Bilingual.indd 62

3/16/20 11:29 AM

Başaşağı

B

Zühal Bayrak

Upside-Down

Kat Planı
BodrumBodrum
kat / Basement

1m
2m

Kat Planı
Zemin katZemin
/ Ground
level

Çatı Planı
Çatı katı / Terrace
level

(Plan ve 3D model.) Yapının düşey programının tersine çevrilerek
yeniden planlanması.

(Plan and 3D Modelling.) Planning the vertical program of the building upside-down.

Yapı düşeyde, zemin ve 1. kat ve çatı olmak üzere üçe ayrılır. Başaşağı döndükten sonra yeni yapı düşeyde çatı, 1. kat, zemin diye
sıralanmış olur. Yapının1. katı zemine oturur, zemindeki kolonlar
çatıya taşınır, işlevlerini kaybederler. Orijinal iç planda değişiklik
olmaz. Başaşağı, planın tersine dönmesi nedeniyle, tersyüz etme
kategorisinde yer alır. ST

The building is divided into three parts, vertically: Ground floor, first
floor and the attic. After turning it upside down, the new version is
the attic and first floor, and ground floor on top of each other. The first
floor is positioned on top of the ground floor and the columns in the
ground floor are transferred to the attic, losing their function. Original
interior plan does not change. Upside-Down is in the category of reversal procedures. ST
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Başka Bir Proje

B

Engin Bıyıklı

Another Project

64
65

(Foto-kolaj.) Projeyle ilgisiz başka birçok yapının kullanılması. Orijinal proje malzemesini hiç kullanmadan projeyi anlatmak. Bir yanıyla tabu tipi bir kısıt. Öte yandan anlamsız parçalardan yapının
kendisine ulaşmak gibi elverişsiz bir yöntem tercih edilmesiyle,
bir kolaj tekniği.
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(Photo-collage.) The use of elements of various other buildings, without any material from the original building, in presentation of the project. A taboo constraint. A collage technique with an impractical practice, i.e. use of irrelevant elements to represent the original project.
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Behind the Scenes

B

Selinay Tunç
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Belli Sevgili

B

Yusuf Ziya Tutar

Beautiful in-law

66
67

(3D Modelleme) Bir yapıdan, cephelerden okunabilen alıntılar yapılması –tek bir yapıdan kopyalanan stilistik unsurlar.

(3D modelling.) “Quoting” from another building in a way that the reference is visible on facades –stylistic elements copied from a building.

Belli Sevgili veya Bariz Sevgili, “Beautiful in-law” ya da “Beau Présent” adlı Oulipocu şiir tekniğinin karşılığıdır. Sevgilinin adındaki
harfleri kullanarak yazılan şiir, bir lipogram türüdür. Notre Dame
Katedrali, belli ya da bariz sevgilinin mimarlıktaki karşılığı olarak
seçildi. (Henüz yanmamıştı.) Convercey’e oradan seçilen unsurlar ölçeksiz biçimde kolajlanmıştır. LŞ

This procedure corresponds to the Oulipian poem technique called
“Beautiful in-law” or “Beau Présent”, which is a type of lipogram: The
letters in the name of the lover is used for the poem. Notre Dame Cathedral was selected as the architectural obvious lover (before it burned
down) . The elements of it were collaged into Convercey without any
concern of scale. LŞ
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Kuzey Cephesi Ö: 1/200

Kuzey Cephesi, 1/200

Benzeti

B

Yusuf Ziya Tutar

Comparison
Güney Cephesi Ö: 1/200
Kuzey Cephesi Ö: 1/200

Güney Cephesi Ö: 1/200

Güney Cephesi, 1/200

Kuzey Cephesi Ö: 1/200
Kuzey
Cephesi
North Elevation

Güney Cephesi Ö: 1/200
Güney
Cephesi
South Elevation

Batı Cephesi Ö: 1/200
Batı
Cephesi
West Elevation

Batı Cephesi, 1/200
Batı Cephesi Ö: 1/200
Güney Cephesi Ö: 1/200

Kuzey Cephesi, 1/200
İzometrik Görünüş Ö: 1/250
Batı Cephesi Ö: 1/200

2m

İzometrik Görünüş Ö: 1/250

İzometrik Perspektif
İzometrik Görünüş Ö: 1/250
Isometric Perspective

İzometrik Perspektif
İzometrik Görünüş, 1/250
Isometric Perspective

4m
Güney Cephesi, 1/200

Kuzey Cephesi, 1/200
İzometrik Görünüş Ö: 1/250

1/200
Kuzey Cephesi,
Kuzey
Cephesi
North Elevation

Güney
Cephesi
1/200
Güney Cephesi,
South Elevation

(3D Modelleme, görünüşler.) Modeldeki ve görünüşlerdeki bazı
unsurların yerini alacak sembolik objeler yerleştirilmesi.
(Kolonun
Cephesi, 1/200
Güney
Batı Cephesi, 1/200
yerine dorik sütun, gibi.) Burada kötü film dekoruna dönüşen dönemsel kiçler biçiminde tezahür eden üç çeşitleme var.
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Cephesi, 1/200
BatıCephesi
Batı
West Elevation

(3D modelling, visualizations.) Replacement of some elements in 3D
models and visualizations with symbolic objects (e.g. doric pillars for columns, etc.) Three variations in the form of periodic kitsch compositions,
which become bad movie settings.

İzometrik Görünüş, 1/250
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Batı Cephesi,
Cephesi 1/200
Batı
West Elevation

Kuzey
KuzeyCephesi
Cephesi, 1/150
North Elevation

68
69
Doğu Cephesi,
Cephesi 1/150
Doğu
East Elevation

1 m.
2 m.
Güney
GüneyCephesi
Cephesi, 1/150
South Elevation
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Buruşturmalar

B

Selinay Tunç, Ayşenur Niğdelioğlu

Crushings

1,5 m
3m

(Plan, kesit ve görünüşler.) Bir çizimin çıktısı alınır. Kâğıt buruşturulur ve fotoğrafı çekilir. Buruşuk halinin fotoğrafı Autocad’de
çizilir. Bu yolla planlar, görünüşler ve kesitler ayrı ayrı dönüşüme
uğratılabilir. Bir plan farklı biçimlerde buruşturularak bozuşturulmuş ve sonraki aşamada buruşturma mimari araçlarla kısmen
telafi edilmiştir. Teorik olarak bir parça kâğıttan sınırsız buruşturma elde edilebilir. Deneyi ileri götürüp onlarca aşamanın topolojisini çözümlemek mümkün olabilir. Sürrealist rastlantı oyunlarının
muadili bir teknik.
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(Plan, sections, visualizations) A drawing is printed, the print is crushed
and photographed. The photograph of the crushed version is drawn
on Autocad. In this way, plans, visualizations and sections can each
be modified. A plan is crushed and deteriorated, and this deterioration
is partly compensated by architectural means. Theoretically, a piece
of paper can be crushed in endless ways. The experiment can proceed
into a topological analysis of several stages. This technique refers to
surrealist chance games.

3/16/20 11:29 AM

1,5 m
3m

70
71
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Checklist
Halime Törü

(Envanter) “Yapılması gerekenler” listesi olarak plan. Tasarımın
başından sonuna tüm yapılması gerekenlerin dökümü –tasarımcının kişisel alışverişleri, araştırmaları, sosyal iletişimi, vb. dahil
edilebilir. Steril tasarım aşaması tüm bu kişisel zaafları ve arızalı
kişisel macerayı sızdırmaz. Oysa çeklist böyle değildir.
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C

(Inventory) Plan as a “to-do list”. An inventory of what is to be done
from the beginning to the end of design process –shoppings, researches, social communications of the designer can be included.
Such personal weaknesses and ordinary adventures are hidden by
the sterile phase of design, however, not by the checklist.

3/16/20 11:29 AM

Christoisms

C

Ayşenur Niğdelioğlu

Güney Cephesi
GÜNEY CEPHESİ 1/200
South Elevation

Kuzey Cephesi
KUZEY CEPHESİ 1/200
North Elevation

Doğu Cephesi
DOĞU CEPHESİ 1/200
East Elevation

72
73
Batı Cephesi
BATI CEPHESİ 1/200
West Elevation

(Maket, çizim) Yapının ölçekli maketinin Christovari paketlemesine dayanan “çeviri”. Christo, anti-anıtlar üreten çarpıcı sürrealizmiyle büyük kolektif kentsel gösterilere kırk yıldan uzun süredir
imza atmıştır, Jeanne-Claude ile beraber. Christoculuğun birçok
versiyonu olabilir. Paketlemelerden başka, pnömatik heykeller,
gerili perdeler, şemsiyeler, bayraklar; varil işleri (Mastaba) bu işlerden bazılarıdır. Christoizmin iç mekânsal varyantları kadar, PoUrAt (Potansiyel Urbanizm Atölyesi) versiyonları da düşünülüp geliştirilebilir. Paketlenmiş yapının bu haliyle görünüşlerini çizmek çarpıcı
biçimsel sonuçlar verebilir. Bir objenin üzerini farklı biçimlerde
aynı kumaşla örtmek, her aşamasını fotoğraflamak ve sonra da
Autocad’de çizmek: Christoculuk, mimari ‘patafiziğin kollarından
biri olduğunu eninde sonunda gösterecektir.
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(Model, drawing) A Christoist “translation”: Packing the scale model
of the building. Christo, together with Jeanne-Claude, have been creating anti-monuments and striking surreal urban spectacles for some
forty years. Christoism may well have many versions besides packing:
Pneumatic statues, curtains, umbrellas, flags, barrel works (Mastaba)
are some of them. In addition to interior versions of Christoism, urban
variations can be imagined for PoUrAt (Potential Workshop for Urbanism).
Drawings of the building in its packing would result in striking formal
outcomes. Packing the object with the same textile in various forms,
photographing each phase and re-drawing them in Autocad: Christoism will eventually claim a track of architectural ‘pataphysics.

3/16/20 11:30 AM

CPR

C

Ayşenur Niğdelioğlu

Glitch

CPR
PlanıPLANI
1
CPR-1
1/200
CPR Plan 1
1,5 m
3m

CPR
Planı
2 1/200
CPR-2
PLANI
CPR Plan 2

(Plan) Kalp grafisi ve elektroşoktan esinlenerek. Planda kısmi
veya sürekli bilgi kaybı. Yatay veya düşey bir hat boyunca, planın
kopan yeri hiç değişmeden devam eder. Dijital tarama hatasına
benzer bir durum ortaya çıkar. Ortogonal olmayan planlarda lineer uzanımlar yaratabilir.
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(Plan) Inspired by cardiography and cardiopulmonary resuscitation.
Partial or continuous loss of data in plan. The broken parts of the plan
in a vertical or horizontal axis continues as the break has not happened. The outcome is similar to a failure in digital scanning. Linear
extensions can be created in non-orthogonal plans.

3/16/20 11:30 AM

Çaplama
İrem Arabacı

Ç

Diametering
Çaplamanın yapının dış duvarlarına uygulanması.
Diametering applied to the outer walls.

Çaplamanın yapının dışına uygulanması.

Çaplamanın planın dışına uygulanması.

Ö:1/200
1.1.Katkat
First floor

Zemin Kat Ö:1/200
Zemin
kat
Ground level

199+

2m

11

4m

74
55

A

Çaplamanın yapının iç duvarlarına uygulanması.
Diametering applied to the inner walls.
Çaplamanın yapının içine uygulanması.

74
75

(Plan) Planda tüm çizgisel ölçüler, bir dairenin çapı olacak şekilde yeniden tanımlanır. Planın bir yoğunluk olarak diyagramlaştırılması. Planın uzunluklarının alansal etkisini görünür kılmak için
‘patafizik bir yönteme dönüşebilir. Duvar uzunluklarının ‘etki alanı’
üzerinde durulduğuna tanık olan var mıdır? Çaplamanın, ‘bubble
diagram’ın sakil ve akıl fukarası kullanımının karşısında, özellikle
de kent ölçeğinde beklenmedik, güçlü bir tasarımsal karmaşıklığı
ifade etmesi mümkün olabilir.
Çaplama diyagramını bitmiş bir durum gibi değil de, tasarımsal
anlamda işlenecek bir başlangıç noktası gibi almak da mümkün
görünüyor.

Çaplamanın planın içine uygulanması.

(Plan) Each and every linear measures in the plan are redefined as a
diameter of a circle and the plan is transformed into a diagram of intensities. This can become a ‘pataphysical method to make the areal
impacts of lengths in plan visible. Has anyone stood in ‘the impact
area’ of a wall’s length? Compared to cheezy and foolish application
of ‘bubble diagram’, diametering has much more potential, especially
in urban scale, to express the complexity of design.
Diametering diagram can also be considered as a point of departure
for design, rather than a final outcome.

Ölçümsel bir teknik olarak çaplama, başka katsayı uygulamalarıyla değişikliğe uğratılabilir. Yani plan uzunluğuyla çap eşit kabul
edilmeyebilir, tersine-çaplama gibi işleyen bir algoritmaya da dönüştürülebilir. LŞ

Diametering as a measurement technique can be altered with the use
of coefficients. The measures in the plan do not have to be taken as
exact diameters, but be used in an algorithm of reverse diametering,
for example. LŞ

(Bkz. Yarıçaplama, Hipotenüsleme) Çaplama işlemi, planda ve ölçümsel olarak yapılan bir vurgu işlemidir. Önce yapıya ait tüm dış
unsurların ölçüleri belirlenir ve çapa çevrilir. Ardından tüm iç ölçüler bir dairenin çapı olacak şekilde çizilir. Tüm ölçülerin çaplanması
iki adımda tamamlanmış olur. İA

(see: Radiusing, Hypotenusing) Diametering is a procedure of measuremental emphasis in the plan. First, all exterior elements of the
building are measured and transformed into diameters. Then, all the
interior measures are used for drawing circles on the plan. In two
steps, diametering of the building is complete. İA
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Çeyrek Saat Uygulaması
Ayşenur Niğdelioğlu

Quarter Hour

Ç

2m
4m

Güney
Cephesi
GÜNEY
CEPHESİ
South Elevation

Birinci
BİRİNCİKat
KATPlanı
PLANI 1/300
First Floor Plan

(Plan, 3D model, cepheler.) Plandaki her mahal, saat yönünde 90
derece çevrilir. Çevirme mahalin merkezinden yapılır ve mahal
planda olabildiğince az yer değiştirir. Planlama yeniden yapılır.
Plansal hücreleri yeniden konumlandırma teknikleri oldukça geniş bir kısıtlar dizisi bulunmasına yolaçabilecek kadar verimli bir
alan gibi görünüyor. Bir planı çeyrek saat ileri almak: ‘Patafiziğin
uygulama alanından hayal edilebilecek bir işlem olsa gerek –veya
Alice böyle bir işe kalkışabilirdi.
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Kuzey Cephesi
KUZEY CEPHESİ
North Elevation

(Plan, 3D modelling, facades.) Each space in the plan are rotated
clockwise 90 degrees. The rotation point is the center of the space.
Hence, the space is moved as little as possible. Then the spaces are
planned again.
Techniques for the relocation of plan cells seem to include a wide variety of constraints. Putting the plan forward by a quarter: A ‘pataphysical application only Alice would imagine.

3/16/20 11:30 AM

Çizgi Lipogramı
Ayşenur Niğdelioğlu

Ç

Delining (Line Lipogram)

Nokta
Nokta Aralığı
Aralığı 11
Dot Spacing 1

1 m.
2 m.

NoktaAralığı
Aralığı55
Nokta
Dot Spacing 5

76
77

Matt Madden, 2005, 99 Ways to Tell a Story. No line, p. 177.

Nokta
Nokta Aralığı
Aralığı 10
10
Dot Spacing 10

(iki boyutlu anlatım) Plan, kesit ve görünüşlerde asla çizgi kullanılmaması. Nokta nokta, gri veya renkli alanlar, vb. ile anlatım.
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(2D representation) The use of lines in plan, section and visualizations
is not allowed. Representation with points, spots in grey and color, etc.

3/16/20 11:30 AM

Çocuklar
Engin Bıyıklı

Child’s Play

(3D model.) Çocukların oyun oynarken yapmış olabileceği versiyon. Sokaktan bulunma, evden taşınma, ödünç alınmış şeylerle,
ölçeksiz bir yapı örneği. Çocukluk ne zaman sona eriyor? Hiçbir
zaman diyenler kadar, kesin tarih koyanlar olacaktır. Benim deneyimime göre, en azından bir erkek çocuğu için bu 9 yaş olabilir;
yetişkinler dünyasının kodlarına ve her türden jestine, deyişine,
tavrına ve tepkilerine gediksiz şekilde hakim olunan yaş. Bu muhtemelen içinde bolca öykünme de bulunan bir eşik.
Çocuklarla ilgili versiyonu, doğrudan doğruya malzemelerle icra
etmek ve çocukları antropolojik bir gözlemin nesnesi kılmak yerine, bizzat çocuk haline gelerek icra etmek, böylece bir mekânsal çeviri mantığı geliştirmeyi denemek gerekir. Bu pratiğin kendi
içindeki kurallarının karmaşık işleyişi yeni bir alan açacaktır. Deleuzecü bir ifadeyle, çocuk-oluş. LŞ
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Ç

(3D modelling.) A version that might be created by children. A building
not to scale, built with found objects, things taken from the street,
brought from home, or borrowed from somewhere.
When does childhood end? Some would say never, and some others
would come up with a definite date. In my experience, at least for a
boy, it may last until the age of nine; when the kid masters the codes,
gestures, expressions, responses and moods of the world of adults.
This can also be considered as a threshold which probably includes
plenty of imitation.
This version is not applied by selected children and make them objects of an anthropological observation. On the contrary, the architect
becomes a kid herself, and attempt a logic of spatial translation. This
practice, with its immanent complex trajectory would open up a new
realm. In a Deleuzian term: Being-child. LŞ

3/16/20 11:30 AM

∆ P (Delta P)
Yusuf Ziya Tutar
Convercey Evi Plan
Convercey Evi Plan Ö: 1/200
Convercey House Plan

D

Pomi
Evi Plan
POMİ Evi Plan Ö: 1/200
Pomi House Plan
1,5 m
3m

78
79
(Plan) Delta P (∆P) ya da “planlar farkı” işlemi. P1 ve P2 planları
alınır.
∆Pd = PD1 – PD2
∆Pd = P1’in dış duvarları – P2’nin dış duvarları.
∆Pi = Pİ1 – Pİ2

∆ P (Delta P)
(Plan) Delta P (∆P) or “subtraction” procedure. Take plans P1 and P2.
∆Pe = PD1 – PD2
∆Pe = P1’s exterior walls – P2’s exterior walls

∆Pi = P1’in iç duvarları – P2’nin iç duvarları.

∆Pi = Pi1 – Pi2

Bu değerlerin tek tek (∆Pd , ∆Pi) karşılıkları bulunur. Böylece yeni
planın dış duvarlarının ve iç duvarlarının ölçüleri belirlenir. Yeni bir
fark planı çizilir (∆P)

∆Pi = P1’s interior walls – P2’s interior walls
∆P plan is drawn according to all ∆Pd and ∆Pi measures, i.e. the new
exterior and interior wall measures resulting from the subtraction.

Ör: 1. Plandaki dış duvarlardan ilkinin uzunluğu 8 m.

Example

2. plandaki dış duvarlardan ilkinin uzunluğu 5 m. ∆Pd1 = 3 m. olur.
(Yeni plandaki ilk dış duvarın uzunluğu).

The first exterior wall in Plan 1 is 8 meters. The first exterior wall in
Plan 2 is 5 meters. ∆Pe1 = 3 meters (the first exterior wall in the new plan.)
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Convercey Evi
Plan Ö: 1/200

1 m.
2 m.

D1 (623 cm) – D1 (150 cm) = D1 (473 cm)
D2 (23 cm) – D2 (325 cm) = D2 (302 cm)
D3 (150 cm) – D3 (325 cm) = D3 (175 cm)
D 4 ( 474 cm ) – D 4 ( 1 5 0 cm ) = D 4 ( 3 24 cm )
D5 (751 cm) – D5 (670 cm) = D5 (81 cm)
D6 (202 cm) – D6 (150 cm) = D6 (52 cm)
D7 (30cm) – D7 (230 cm) = D7 (200 cm)
D8 (619 cm) – D8 (170 cm) = D8 (449 cm)
D9 (653 cm)
D10 (750 cm)
D11 (202 cm)
Di1 (269 cm) – Di1 (580 cm) = Di1 (311 cm)
Di2 (277 cm) - Di2 (325 cm) = Di2 (48 cm)
Di3 (32 cm) – Di3 (350 cm) = Di3 (318 cm)
Di4 (113 cm) – Di4 (10 cm) = Di4 (103 cm)
Di5 (19 cm) – Di5 (85 cm) = Di5 (66 cm)
Di6 (407 cm) – Di6 (10 cm) = Di6 (397 cm)
D i 7 ( 6 74 cm ) – D i 7 ( 2 3 0 cm ) = D i 7 ( 4 4 4 cm )
Di8 (167 cm) – Di8 (230 cm) = Di8 (63 cm)
Di9 (55 cm) – Di9 (10 cm) = Di9 (45 cm)
Di10 (133 cm) - Di10 (175 cm) = Di10 (42 cm)
Di11 (176 cm)
Di12 (176cm)
Di13 (134 cm)
Di14 (55 cm)
Di15 (128 cm)
Di16 (84 cm)
Di17 (248 cm)

2m
4m
Tramore Evi Plan Ö: 1/200

Tramore House
Tramore Evi

Convercey Evi
ve POMİ
Evi Fark
Planı
Ö: 1/200differential plan
Convercey
House
and
Pomi
House

Convercey Evi ve Pomi evi fark planı

Planlar farkı işlemi. Planlar farkının bulunabilmesi için ilk aşamada altlık olarak alınan orijinal plan ve diğer planın ölçülerinin saptanması gerekir.
İkinci aşamada, planın sol üst köşesinden başlamak üzere saat
yönünde devam edecek biçimde dış duvarların her birinin isimlendirilmesi. Aynı işlem planın iç kısmında kalan duvarlar için de
tekrarlanır. Bu, orijinal planda uygulanmasının ardından seçilen
ikinci planda da uygulanır. Üçüncü aşamada, her iki planda aynı
ismi paylaşan dış duvarlar ve iç duvarlar arasındaki farklar bulunur, işlemler kaydedilir. Dördüncü ve son aşamada aynı ismi
paylaşan dış duvar ve iç duvarlar, orijinal plandaki yerleri sabit
kalarak, farkları sonucunda elde edilen değerler ile yeniden çizilir. Dış duvar veya iç duvar olarak iki planda da bulunmayanların
ölçüleri aynı kalır, çizilen plana eklenir. Böylelikle ‘fark planı’ elde
edilir. YZT
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The first step is to measure all sizes in original plans. The second step
is to entitle or enumerate all exterior and interior walls in the plans
starting from the top left corner, and proceeding clockwise. The third
step is to get the ∆P, differential measures for each. The fourth and
last step is to draw the plan according to ∆P measures and keeping
their location same. If there are other elements that do not correspond to anything on other plan remain same, and added to the new
plan. Thus, we have the ‘subtracted plan’. YZT

3/16/20 11:30 AM

Convercey Evi
Plan Ö:
1/200
Convercey
House
Plan
Convercey Evi Plan

1,5 m
3m

Convercey Evi
Plan Ö:
1/200
Convercey
House
Plan
Convercey Evi Plan

80
81
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D1 (623 cm) – D1 (623 cm) = D1 (0 cm)
D2 (23 cm) – D2 (23 cm) = D2 (0 cm)
D3 (150 cm) – D3 (150 cm) = D3 (0 cm)
D 4 ( 474 cm ) – D 4 ( 474 cm ) = D 4 ( 0 cm )
D5 (751 cm) – D5 (751 cm) = D5 (0 cm)
D6 (202 cm) – D6 (202 cm) = D6 (0 cm)
D7 (30cm) – D7 (30cm) = D7 (0 cm)
D8 (619 cm) – D8 (619 cm) = D8 (0 cm)
D9 (653 cm) – D9 (653 cm) = D9 (0 cm)
D10 (750 cm) – D10 (750 cm) = D10 (0 cm)
D11 (202 cm) – D11 (202 cm) = D11 (0 cm)

Bu son levhada farkın sıfır olması, çizimin unutulduğu izlenimini verse de, sıfır toplamlı ölçülerden oluşan bir planın çizilmesine
gerek olmayacağı sonucuna varıldığı görülüyor. Bir planı kendisinden çıkardığınız zaman, toplam sıfırdır, dolayısıyla da çizim
de gerçekleştirilmemiş olur. Planlama dünyasında uzunluğu sıfır
olan birimler çizilmez ve buna kimsenin itiraz ettiğini görmedim.
Varlıklar dünyasında bir varlığı başka bir varlıktan çıkaramazsınız,
bunu da herkesin makul karşıladığını biliyorum.
Bununla beraber, toplam uzunluğu sıfır olan bir geometrik birim
olarak noktayı kullanmak mümkün müdür? Her fark tek tek sıfır olsa da, her birinin planda karşılığını bulması, her işlem için en
azından birer nokta ile planın ifade edilmesi gerekmez mi?
Bir duvarı kendisinden çıkarınca sonuç sıfırsa, bu sıfırı, duvarın
yerine yazmak için bir nokta koymak gerekir mi?
Peki bu nokta, duvarın hangi noktasına konacaktır? Başına, ortasına, sonuna, yatay veya düşey aksına, bu aksların kesiştiği olası
bir geometrik merkeze?
Bu durumda, her duvarın merkezine birer nokta koyarak kesin bir
geometrik temsil ve büyüklük elde edildiği için, bir planın kendisinden çıkarılınca noktalardan oluşan kesinlikli ama boyutsuz bir
geometrik kümeye dönüşeceği söylenebilir. Bu noktaları herhangi
bri topografyaya kolaylıkla aplike edebiliriz. Hatta bu aplikasyon,
herhangi bir yapı inşa edilmeden önce, kendi farkının rölövesi olarak inşaat alanında standart bir uygulama haline getirilebilir.
Şantiyedeki kendinden fark rölövesi, projenin ilk “boyutsuz ama
boyutlu diyagramı”dır. Henüz varlığa dönüşmemiş yapının, ortada hiçbir malzeme yokken, hatta toprak daha kazılmamışken kazandığı varlıktır denebilir mi? Peki bu noktalar kümesinin iplerini
arazide hangi sırayla çekeceğiz? LŞ
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Di1 (269 cm) – Di1 (269 cm) = Di1 (0 cm)
Di2 (277 cm) – Di2 (277 cm) = Di2 (0 cm)
Di3 (32 cm) – Di3 (32 cm) = Di3 (0 cm)
Di4 (113 cm) – Di4 (113 cm) = Di4 (0 cm)
Di5 (19 cm) – Di5 (19 cm) = Di5 (0 cm)
Di6 (407 cm) – Di6 (407 cm) = Di6 (0 cm)
D i 7 ( 6 74 cm ) – D i 7 ( 6 74 cm ) = D i 7 ( 0 cm )
Di8 (167 cm) – Di8 (167 cm) = Di8 (0 cm)
Di9 (55 cm) – Di9 (55 cm) = Di9 (0 cm)
Di10 (133 cm) – Di10 (133 cm) = Di10 (0 cm)
Di11 (176 cm) – Di11 (176 cm) = Di11 (0 cm)
Di12 (176cm) – Di12 (176 cm) = Di12 (0 cm)
Di13 (134 cm) – Di13 (134 cm) = Di13 (0 cm)
Di14 (55 cm) – Di14 (55 cm) = Di14 (0 cm)
Di15 (128 cm) – Di15 (128 cm) = Di15 (0 cm)
Di16 (84 cm) – Di16 (84 cm) = Di16 (0 cm)
Di17 (248 cm) – Di17 (248 cm) = Di17 (0 cm)

Although the drawing seems to be absent on this last sheet, as the
subtraction results in zero, it is unnecessary to draw the plan. When
you subtract a plan from itself, the result is zero. Therefore, drawing is
omitted. In the world of plans, you do not draw something with zero
length, and no one objects this. In the world of beings, you cannot
subtract a being from another being, and everyone admit it.
The question, nevertheless, is whether a point (with its zero length) can
be used in such circumstances. In case that ∆P measures are zero, we
may represent the plan with points in their location.
ve Convercey Evi Fark Planı Ö: 1/200
If the Convercey
result isEvizero
when we subtract a wall from itself, it may be represented by a point. But, where can we locate it? To the wall’s beginning? To its end? On its vertical or horizontal axis? On the geometric
center of these axes?

In this case, as each wall is definitely represented by a point in its
center, a dimension-less but definite geometric set is the result of
subtracting a plan from itself. These points can be applied to any topography. This application may even become standard for pre-building phase in the site, as the survey of its own subtraction.
The subtraction survey is the first “dimensional but dimension-less
diagram” of the project. It is the precursor of the building, before it
exists, without any materials, before the ground is dug. Then, how do
we draw the rope in the site, starting from which point? LŞ
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Demonte
Ayşenur Niğdelioğlu

Demounted

D

Kamyon-Römork(Tenteli Araçlar); 7.10 +7.68 (boy) x 2.45 (en) x 2.80(yükseklik) m
Truck - Trailer (Curtainside Vehicles): 7.10 +7.68 (lenght) x 2.45 (width) x 2.80 (height) m.

5m
10 m

82
83
YAPININ PARÇALANMASI
Demounting of the edifice.

(3D Modelleme, envanter.) Yapının seyyar versiyonu. Bütünüyle
sökülüp yeniden kurulabilecek şekilde tasarlanmış, standart bir
tıra sığacak şekilde yeniden boyutlanmış elemanlardan oluşur.
Read’in çizelgesinde şuna denk geliyor (bkz. bu kitapta, s. 31): Kompozisyon x Boyut. Boyut kısıtlaması doğrudan işlevsel bir kısıta
yaklaşıyor. Ama işlevsel olmayan sığdırmalar için de demonte
şartnameleri yazılabilir. Bir yapıyı başka bir yapının içine sığdıracak şekilde sökmek, örneğin.
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(3D modelling, inventory.) A mobile version of the building designed
to be dismantled and rebuilt easily, with elements resized to fit in a
standard truck. (See p. 31) Composition x Dimension in Read’s table.
The constraint on size is directly functional. Dysfunctional sizes can
be regulated by demounting rules (e.g. demounting a building in such a way
that it fits into another building).
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ÇATI DUVARLARI Roof Walls
6.02/1.70
4.01/1.7
6.02/1.70
4.01/1.7
Window
PENCERE
2.57/3.5
2.59/3.5
1.25/3.5
Walls
DUVARLAR
0.10/3.5
0.10/3.5
0.30/3.5
4.38/3.5
2.67/3.5
0.43/3.5
1.13/3.5
2.69/3.5
2.59/3.5
6.74/3.5
1.67/3.5
0.55/3.5
1.34/3.5
1.76/3.5
1.18/3.5
0.65/3.5
1.34/3.5
0.84/3.5
Exterior Walls
DIŞ DUVAR
6.23/3.5
6.09/3.5
6.59/3.5
9.5/3.5
7.53/3.5
2.03/3.5
2.03/3.5
7.5/3.5
ÇATILAR
2.84/1.69
6.02/4.01
27.34/8.07
ŞÖMİNE
2.69/1.9
ZEMİN DUVARLARI Ground Floor Walls
6.1/3.7
2.69/1.95
4.41/1.95
4.82/1.95
1.14/1.95
0.9/1.95
AYAKLAR
0.37/1.95
Stairs
MERDİVEN
0.92/0.26
1.19/0.39
Ground
ZEMİN
3.42/5.69
4.38/6.1
27.34/8.07
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5m
10 m

YAPININ BOYUT SINIRINA GÖRE PARÇALANMASII
Demounting of the edifice according to dimensional limitation.

BATI CEPHESİ

West Elevation

3/16/20 11:30 AM

Detaymerkezcilik
Halime Törü

çatı konstrüksiyonu:
sızdırmaz plastik levha
ma
27 mm üç katmanlı tahta kapla
160 mm I-woo I ısı yalıtımı
i
100/200 mm köknar mertekler
buhar bariyeri
yatılım ahşap
19 mm üç katmanlı lamine

Detail-centrism

D

kaplama

accompanyHand-drawn section details
founding
and
ls
ing thicknesses of materia
struction,
con
f
roo
the
as
h
suc
s
element
ctions, doors,
windows, stairs, wall constru
n, in the second
The
.
ring
floo
and
king
plan
element is deparagraphs, each related
distances to
and
s
scribed by the measure
which, no
plan
a
of
ure
pict
per
gain a pro
.
doubt, goes in vain

2735 cm
Yerden 575 cm yüksekliğinde
175 cm yüksekte,
uzunluğunda ve bu çatıdan
cm uzaklıkta 600
kuzey cephesi sağdan 297
var.
cm uzunluğunda 2 adet çatı

Pencere
tahta
yalıtımlı, çift camlı yumuşak
me ızgarası
30 mm beş katlı lamine döşe
ı çelik
yass
lgüneşlik panjurları için
hareketli bağlantı parçası
esi soldan
1. Kat planında; kuzey ceph
n 1052 cm
622 ve güney cephesi solda
liğinde,
uzaklığında 270 cm cm geniş
uzaklığında
doğu cephesi sağdan 50 cm
r var.
180 cm genişliğide pencerele
esi
Çatı Katı planında; kuzey ceph
cm
509
a
soldan 46 cm uzaklığınd
genişliğinde pencere var.

merdivenler
ere tutturulmuştur.
Merdivenler zemindeki kirişl
sı, bir dübel kullanarak
Merdivenin üst sabitleme plaka
kirişe bağlanır.

84
85

cm uzaklığında 90
Güney cephesi, soldan 300
var. Merdivenin
cm yarçaplı döner merdiven
Zemin kattan 1.
bitiminde 100 cm açıklık var.
nda 200 cm
kata çıkan 300 cm uzunluğu
genişliğinde merdiven var.

(Kesit detayları.) Yapının bütününe dair fikir vermeyen bir ölçekten, fragmanlar halinde anlatım. Bir plana referans veremeyen,
bütünü detaylarla resmetmeye çalışan bir lipogram. Sosyal yaşamda, grubun üyelerinin ortaklaşa bildiği bir konudan bahsedilirken detaymerkezciliğe yaklaşan bir anlatı çıkar ortaya.

199 Bilingual.indd 84

duvar konstrüksiyonu:
u aplama
27 mm karaçam dilli ve olukl
27mm çıtalar
mı
140 mm maden yünü ısı yalıtı
buhar bariyeri
27 mm çıtalar
e ahşap kaplama
19 mm üç katmanlı firin lamin
seinden 160 cm geride
Zemin kat planında kuzey ceph
boşluğu 430 cm
kapı
cm
70
r
duva
soldan 80 cm
duvar var.
esi soldan 400 cm sonra
1. kat planında güney ceph
an bir duvar var. Bu
250 cm kuzey cephesine uzan
cm uzaklığında 400 cm
duvara dik doğrultuda 100
var.bu duvarlada aynı
uzunluğunda bir duvar daha
rla 130,130 ve 80 cm
hizada 120, 80 ve 120 cm arala
Kuzey cephesinden 160 cm
var.
rlar
duva
nda
luğu
uzun
bir duvar var bu duvara
geride 670 cm uzunluğunda
lıkta 170 cm
dik soldan 240 ve 330 cm uzak
r var. .Kuzey cephesi
uzunluğunda iki tene duva
cephesine dik 420 cm
soldan 610 cm sonra kuzey
var.
r
duva
bir
nda
luğu
uzun

door
en
kasa ve pervazlar döşemed
12 cm yukarıda bırakılmış
ile
sıva-kasa bileşim çizgisi çıta
örtülüdür
esinde soldan 7000 cm
Zemin kat planı kuzey ceph
700
en 160 cm geride soldaan
uzaklıkta , kuzey cephesind
liğide kapılar var
cm uzaklıkta 100 cm geniş
sağ ve soldan 20 cm
1. kat planında batı sephesi
e, kuzey cephesinden 420 cm
uzaklıkta 90 cm genişliğind
750 ve 1000 cm uzaklığında,
geride batı cephesinde 50,0
geride batı cephesinden 400
kuzey cephesinden 500 cm
esinden 350 cm geride batı
cm uzaklığında, kuzey ceph
a 70 cm genişliğide 5
cephesinden 850 cm uzaklığınd
var.
kapı
tane iç
döşeme
e
7mm üç katmanlı köknar lamin
yalıtımlı ahşap kaplama
buhar bariyeri
mı
160 mm mineral yün ısı yalıtı
19mm odaklı iplikçikli tahta
cm uzaklığında
kuzey cephesi soldan 600
genişliğide
600 cm uzunluğunda 400 cm
zemin kat döşemesi var.
2735 cmm
Yerden 185 cm yüksekliğinde
genişliği 800
uzunluğunda doğu cephesi
cm olan 1.
cm batı cephesi genişliği 570
kat döşemesi var.

(Section details.) Representation of the building with fragments in a
scale that does not give a clue about the whole. A lipogram of details
with no reference to a plan. In social life, groups employ detail-centrist
narratives when they talk about a subject they all know about.
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1.Kat Ö:1/200

De-Structuralisms
Engin Bıyıklı

1. adım

D
Optik kusur işleminden sonra zemin kat Ö:1/200
2. adım

1,5 m
3m

3. adım

Optik kusur işleminden sonra 1.kat Ö:1/200

(3D Modelleme) Bir yapıdaki tüm taşıyıcı unsurların atılmasıyla
elde edilen anti-yapısal yapı. Destrüktüralizmler, tarihsel köklerine inebileceğimiz, düşünsel bakımdan zengin bir Pomi prosedürüdür. İlkin Gottfried Semper tarafından kuramlaştırılmıştır
on dokuzuncu yüzyılda; mimarın anıtsal eseri Der Stil, bir yanıyla
destrüktüralizme adanmıştır denebilir. Çünkü Semper’in Bekleidungsprinzip’i, yapısal addedilenin yerine giysiyi koyar. Yapısal unsurlar, bu giysiyi ayakta tutan şeyler olmanın ötesine geçmez. Bir
yapıdan, yapısal her şeyi atana kadar söküm yapmak, organik bir
işleme de benzer bir yanıyla. Organsız bedene varma işlemi. BBC
belgesellerinden birinde, hayvan kalbinden kök hücreyle yeniden
insan kalbi yapımında nasıl yararlanıldığı anlatılıyordu: Kalp, hiç
hücre kalmayasıya boşaltılıyordu. Geriye, salt biçim olan, kolajenik bir zar kalıyordu. Kök hücreler, kalbin ‘evi’ni tanıyor ve burada kalp hücresine dönüşerek organı inşa etmeye girişiyordu. İşte
maddi metafizik diye buna denir. Demek ki, “organsız bir organ”,
boşluğuyla, organlaşmaya yolaçabiliyor; hiçbir genetik belirleyen olmasa da, mekân/boşluk kurucu etkiyi yaratıyor. O halde,
strüktürel olmayan unsurlarını havada asılı bırakacak şekilde yıkabilmeyi başarırsak, elde ettiğimiz şeyi başka bir biçimde yeniden tasarlayabiliriz de. Destrüktüre edilmiş bir üç boyutlu temsili,
başka bir tasarımcıya verip yeni bir şey tasarlamasını isteyebiliriz. Destrüktüralizmler, Rachel Whiteread’in negatif kalıplarından
daha belirsizdir. (Bkz. Olumsuzluklar, s. 191.) Bu yanıyla Implosion (bkz. s.
137) veya Explosion’a (bkz. s. 102) benzer. İçe veya dışa patlamanın
herhangi bir ânını inşa edebilseydik, buradan yeni bir yapı üretme
fikrine de geçebilirdik. LŞ
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(3D modelling.) Anti-constructional building designed by omitting
all bearer elements. Destructuralisms are very fruitful Pomi procedures, and they can be traced in history. Gottfried Semper was the
first to theorize them in the XIX th century, and his monumental Der
Stil was devoted to destructuralism. His Bekleidungsprinzip replaces constructional elements with textile. The constructional elements
are nothing but entities that keep the textile standing. Dismantling
everything constructional from a building is similar to an organic procedure. It is a process to achieve a body without organs. In a BBC
documentary, the subject was how to make a human heart out of
an animal heart with stem cells. The heart was evacuated of its all
cells except for the collagen membrane surrounding all, as a form.
The stem cells recognized the ‘housing’ of the heart, and transformed
themselves into heart cells in it to build the organ. This is material
metaphysics proper! ‘An organ without an organ’ is able to become
an organ with its own void. Without any genetic determination, the
void/space create the constituent effect. Therefore, if we can dismantle a building by keeping the non-structural elements, we can redesign it in another way. We can have a designer create a brand new
building, providing her with the 3D representation of this de-structured mode. Destructruralisms are more undetermined than Rachel
Whiteread’s negative molds (see: Negations, p. 191) . This is partly similar to Implosion (see: p. 137) or Explosion (see: p. 102) . If we could build
any instance of implosion or explosion, we could proceed from here
to an idea of producing a new building. LŞ
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De-Void
Engin Bıyıklı

Orjinal kuzey cephesi
Kuzey Cephesi
/ North Elevation

D
1. aşama kuzey
cephesi
İlk düzenleme, Kuzey Cephesi / First stage,
North
Elevation.

2. aşama
kuzeystage
cephesi
İkinci aşama
/ Final
Kat planları
1.1. kat
/ Ground level

Orjinal

İlk1. aşama
düzenleme / First stage

2. aşama
İkinci
aşama / Final stage

Kat planları
2.2. kat
/ Upper level

Orjinal

İlk1. aşama
düzenleme / First stage

2. aşamaaşama / Final stage
İkinci

86
87
batı cephesi
WestOrjinal
Elevation

1. Aşama batı cephesi
İlk düzenleme,
Batı Cephesi.
First stage, West Elevation.

2. Aşama
batı cephesi
İkinci
aşama,
Batı Cephesi.
Final stage, West Elevation.

(3D Modelleme) (Bkz. Kalın Planlama, s. 144-46.) Yapıda hacimsel boşluğun yok edilmesi, total masiflik. Örneğin bir odanın duvarları
aslında o odanın boşluğunu yaratır. İşte bu boşluk atıldığında, geriye sadece birbirine bitişmiş yapı elemanları kalacaktır.

(3D modelling) (See: Bold Planning, p. 144-46) Total mass; elimination of all
volumetric void in the building. For example, the walls of a room actually create the void for that room. When this void is eliminated, what
remain are the structural elements side by side.

Duvarların birbirine yaklaşıp insanları ezmesi, korku filmlerine yaraşır bir durum. Ya aşama aşama kurucu boşluğu ortadan kaldırıp,
sonunda bir limite kadar tüm yapıyı presleseydik? Boşluksuzluk,
destrüktüralizmler gibi, mutlak bir yöntemdir, tıpkı ‘bananagram’
gibi: Anlamlı kelime üretme yasağıyla tanımlanan anagram ya
da evirmece. Elinizdeki bir grup harfle sadece anlamsız sözceler
üreteceksiniz. De-void de ‘ban-space’dir o halde; Boşluksuzculuk,
mutlak dolulukçuluk, beraberinde mutlak mekân yitimini, anlamsızlığı getirir. Yani çok verimli bir işlemdir. LŞ

Converging walls, crushing people between them, is a scene from horror movies. What if we gradually eliminated the constituent void, and
press the entire building to an extent in the end? De-Void is an absolute method, just like destructuralisms, and ‘bananagram’: An anagram which does not allow production of any meaningful words. You
have a set of letters only to produce meaningless utterances. DeVoid is a ‘ban-space’, then. Voidless-ism, absolute massivism results
in absolute loss of space, and meaninglessness. That is to say, it is a
very productive procedure. LŞ
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1

Devrik Plan Cümleleri

2

5

4

3

7

6

Rabia Nur Kesenci

9

8

Inverted Plan Sentences

ORİJİNAL ZEMİN KAT PLANI 1/200
Plan,
zemin kat. / Ground level plan

1

D

2
1
5

7

6

4

3

2

1,5 m

9

8

5

4

3

3m

7

6

9

8
ORİJİNAL
ZEMİN
KAT PLANI
1/200
Devrik
Plan,
üst1/200
kat.1.ADIM
(İlk adım.) / Inverted Upper floor
plan.
(Initial
phase)
DEVRİK 1.KAT
PLANI

1

2
1

3

5

4

6

7

2
9

8

5
6

4

3

7

9

8

Devrik Plan, üst kat. (Son adım.) / Inverted Upper floor plan. (Last phase)
DEVRİK 1.KAT PLANI 1/200 SON ADIM

DEVRİK 1.KAT PLANI 1/200 1.ADIM

1

2

5
7
6
(Plan) Planda her mahal ayrı ayrı belirlenir.3 Her mahal,
belli
tipte
4
duvardan oluşabilir. (Dolu duvar, pencereli duvar, kapılı duvar,8 şeffaf duvar ve
türevleri.) Her mahalin duvarları birer kez, saat yönünde, yan duvar
olacak şekilde yer değiştirir. İşlem her mahalde tekrar edilir. Plan
DEVRİK 1.KAT PLANIdeğişir.
1/200 SON ADIM
ölçüleri değişmez, iç ve dış duvarların nitelikleri
Queneau’nun Biçem Alıştırmaları’ndaki kimi yöntemler, (“artan sayıda harf

öbekleriyle permütasyonlar”, s. 87; “metathesis”, s. 103 ve “hacıgöz ile kravat”,
s. 113) buradaki mahal içeriklerini (anlamlarını?) kaydırma işleminin

karşılığı gibi düşünülebilir.

Hacıgöz ile Kravat’tan: (2003: 113)
“Gir bün öğle cakti vivarı, ot birbüsün sarka rahanlığında, çok ense
uzunlu ve örgası şapkülü sir bicimle admalanmış bir çever gördüm.”
Cümlenin hece kaydırmayla bozulmadan önceki hali şöyle olmalıydı:
“Bir gün, öğle vakti civarı, bir otobüsün arka sahanlığında, çok
uzun boyunlu ve şapkası örgülü bir sicimle çevrelenmiş bir adam
gördüm.”
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Duvarları mahal mahal kaydırarak benzer bir sonuç alınabilir. Burada prosedürün güzel bir komplikasyonu kendini gösterir: Mahaller birbirine bitişik olduğundan, ortak duvarlar birçok kez kaymaya uğrayarak planı altüst eder. LŞ

9

(Plan) Every space in the plan are designated one by one. They each
may have a specific type of wall (filled wall, wall with windows, translucent
wait, and the like) . Each wall of each space are relocated clockwise once,
to become sidewalls. Plan measures remain the same, but the characteristics of interior and exterior walls change.
Some methods in Queneau’s Exercises in Style

(such as ‘permutations
with increasing number of letters’, ‘metathesis’, ‘more or less’) may well be con-

sidered as the corresponding methods, with their dislocating meanings and contents.
“More or Less
Won date bout mid Dane the plait former finesse boss, I naughtiest
aitch up with a nod neck and a nodder rat –a bitterest ring a rwo and it.”

Relocation of walls among spaces might result in similar outcomes.
A nice complication of the procedure emerges here: As the spaces are
side by side, the relocation of shared walls overthrow the plan. LŞ
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8

ORİJİNAL ZEMİN KAT PLANI 1/200

1

1

2
5
6

4

3

7

9

8

Devrik 1. kat planı / Inverted 1st floor plan.

4m

3

2
5

6

7

9

Zemin
Ground
level
ORİJİNAL kat
ZEMİN/ KAT
PLANI 1/200

2
5

9

8

7

6

8

1

4

5

4

3

2m

DEVRİK 1.KAT PLANI 1/200 1.ADIM

1

2

3

6

4

7

9

8

DEVRİK 1.KAT PLANI 1/200 SON ADIM
DEVRİK 1.KAT PLANI 1/200 1.ADIM

88
89

Bu varsasyon, bilindik devrik cümle yapısının oldukça dışında bir
yöntemle yazılmıştır. Bunun ne olduğunu anlamak için, düz metni
yazmak ve her kelimeye birer rakam vermek işe yarayabilir, böylece devrikleştirici işlemin nasıl bir kalıba/ritme uyduğu görünür
hale gelebilir.

This variation
is written by a method that extends beyond inverted
1
2
sentence structure. In order to understand it, the regular sentence is
written down, and5all words are enumerated. Thus, it becomes appar7
9
6 sentence
4 of the
ent how
fits a pattern/rhythm.
3 inversion

“Devrik (Biçem Alıştırmaları, 18)

DEVRİK 1.KAT PLANI 1/200 SON ADIM
“Synchesis
(Exercises in Style)

Saçma genç sapan adam bir, bir gün bir S otobüsündeyken tıkış
tıkış, sündürülerek sanki boynu uzatılmış gibi olan, vardı şapkası
bir yuvarlak ve sarılıydı şapkasına sicim, gördüm. Ukala ve sesle
ağlamaklı bir, olan durmakta yanında, girişti beyefendiye serzenişe. Çünkü onu iddia ittiğini ediyordu inse birisi ne zaman. Boş
oturdu ve bir koltuğa doğru koşturdu, bunu sonra söyledikten.
Rome (Cour de)’da karşılaştım onunla sonra saat iki, paltosuna bir
ekletmesini düğme ediyordu bir arkadaşı tavsiye.”

Ridiculous young man, as I was on an S bus one day chock-full by
traction perhaps whose neck was elongated, round his hat and who
had a cord, I noticed a. Arrogant and snivelling in a tone, who happened to be next to him, with the man to remonstrate he started. Because that he pushed him he claimed, time every that got off anyone.
Vacant he sat down and made a dash towards a seat, having said
this. Rome (Cour de) in the I met him later two hours to his overcoat a
button to add a friend was advising him.”

Plandaki duvar çeşitleri: Sağır duvar, pencereleri olan duvar, kapıları olan duvar ve cam duvar. Yapılacak işlem duvarların sırasıyla kaydırılıp, birbirinin yerine geçmesi. İlk aşamada her mahale
numara verilir. Numara sırasına göre saat yönünde mahallerin
duvarlarındaki açıklıklar ve kapalılıklar 90 derece yer değiştirir.
Değişen duvar ölçüleri adapte olur, sadece türleri değişir. Her işlem önceki işlemin devamı niteliğinde yapılır. Numaralama işlemi,
başlangıca göre yapılan işlemden farklılık gösterecektir. Bu nedenle birçok varyasyon mümkün. RNK

Types of walls in the plan: Blank wall, wall with windows, wall with
doors, glass wall. The procedure is to transfer the walls in sequence
to replace the next. Each space is enumerated. The gaps and masses
in the walls are transferred to the next wall in 90 degree clockwise
in numerical order. Wall sizes remain the same, only their types alter. Each application is a follow-up to its predecessor. The starting
space in enumeration is determining, therefore the procedure is open
to many variations. RNK
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Dış Duvar Lipogramı (PDD = 0)
Engin Bıyıklı

Lipogram of Exterior Walls (PEW=0)

Orjinal plan
Plan

D

1/200

Batı Cephesi
Orjinal batı cephesi
West
Elevation

1/200

1,5 m
Dış duvarları
atılmış
plan 1/200
Dış
duvarları
atılmış
plan.
Plan with exterior walls ommited.

3m

DışDışduvarları
atılmış
Batı Cephesi.
duvarları atılmış
batı cephesi
1/200
West Elevation with exterior walls ommited.

Güney
Cephesi
Orjinal güney
cephesi/ South
1/200 Elevation

Dış duvarları atılmış Güney Cephesi.
Dış duvarları atılmış güney cephesi 1/200
South Elevation with exterior walls ommited.

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “No Matt”, p. 199.

(Plan) (Bkz. İç Duvar Lipogramı, s. 130.) Plandan dış duvarlar atılır.
Plan yeniden yorumlanırken, programatik kayıplar telafi edilmeye
çalışılır. Dış duvarları atılmış bir yapının programları büyük ölçüde
açık havadaki programlara dönüşecektir elbette.

(Plan) (See: Lipogram of Interior Walls, p. 130) Exterior walls are omitted from the plan. In the reinterpretation phase, programmatic disadvantages are compensated. The programs of a building with omitted
exterior walls, as expected, would become exterior programs.

Programın işlemesi için dış duvarda mobilyalar için bırakılan niş
boşluklarının ve pencerelerin yerine duvarlar eklenir ve işleyiş yeniden tasarlanır. EB

Instead of alcoves for furniture and windows, walls are added, and
the operation is redesigned. EB
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a1
b3

Dış √ İç
Zühal Bayrak

Exterior √ Interior

D

a7

a6
b8

a1b2

b1

b4b3
a1

c6

c7

b6
b5 a7

a6

b2
b4

a1

c4
b7

b6

b6

b8
a2

a5
a3

c6

d1 c7

c3 c3 c3

c1

c4

c2

c3 c3 c3

c2

4m

c4

a3

2. PLAN Ö: 1/200
a4

c1

c2

c3 c3 c3

c2

c1

Plan 22. PLAN Ö: 1/200

(Plan, 3D Modelleme) Matematikteki kareköklü sayılar kuralından
esinlenerek: a√b x c√d = ac√bd.

(Plan, 3D modelling) Inspired by square root rule in mathematics:

İki farklı planın “kareköklü çarpımı”

“Square rooted multiplication” of two different plans.

Plan 1: a√b, a: dış duvarlar, b: iç duvarlar.
Plan 2: c√d, c: dış duvarlar, b: iç duvarlar.

90
91

c5

d8 c1

1.PLAN Ö: 1/200

b5
a2

c4

d8
c6

d1

1.PLAN1Ö: 1/200
Plan

2m

c5

a4
a4

b7

b6

c6

a4

b8

b8
b1

a5

c3 c3 c3

Plan 1’deki dış duvarlar (a1, a2, a3, ..., an) ve Plan 2’deki dış duvarlar (c1, c2, c3, ..., cn) “işleme sokulur”: a1c1, a2c2, a3c3, ...ancn.
Ayni şey iç duvarlarda da yinelenir ve ortaya üçüncü bir plan çıkar.
Eşleşmelerin ne olacağı ve işlemin nasıl olacağı yorumcuya bırakılmıştır.
Dış duvarlarla iç duvarların kareköklü çarpımından yeni ölçüler
elde edilir ve plan yeniden çizilir. Bu çarpım uzun ve kısa kenarlar
için ayrı ayrı uygulanır. ZB
Uzun Kenar
Dış1 √dış2 x iç1 √iç2
1- 3,11 √11,51 x 1,38 √12,30 = 4,31 √141,66 = 51,38
2- 3,26 √8,55 x 0,56 √22,36 = 1,84 √191,30 = 25,55
3- 3,75 √1,31 x 1,34 √15,47 = 5,05 √20,35 = 22,79
4- 1,01 √9,14 x 2,08 √17,43 = 2,11 √159,46 = 26,75
5- 3,75 √11,36 x 3,37 √28,94 = 12,67 √328,89 = 229,80
6- 2,37 √8,56 x 0,88 √7,06 = 2,09 √60,48 = 16,29
7- 0,75 √11,48 x 1,29 √8,55 = 0,97 √98,24 = 9,67
Kısa Kenar
1- 0,1 √0,65 x 0,05 √0,65 = 0,005 √0,42 = 0,0032
2- 0,1 √0,65 x 0,05 √0,32 = 0,005 √0,21 = 0,0023
3- 0,1 √0,65 x 0,05 √1,31 = 0,005 √0,85 = 0,0046
4- 0,1 √0,65 x 0,05 √0,32 = 0,005 √0,21 = 0,0023
5- 0,1 √0,65 x 0,05 √0,5 = 0,005 √0,32 = 0,0028
6- 0,1 √0,65 x 0,05 √0,5 = 0,005 √0,32 = 0,0028
7- 0,1 √0,65 x 0,05 √0,65 = 0,005 √0,42 = 0,0032
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a√b x c√d = ac√bd.
Plan 1: a√b, a: exterior walls, b: interior walls.
Plan 2: c√d, c: exterior walls, d: interior walls.
Exterior walls of Plan 1 (a1, a2, a3, ..., an) and of Plan 2 (c1, c2, c3, ..., cn)
are “processed”: a1c1, a2c2, a3c3, ..., ancn. So are interior walls, and a
third plan is obtained. The interpreter is free in matching and process.

Plan is redrawn by the measures from the square rooted multiplication of exterior and interior walls. Long and short sides are separately
processed. ZB
Long side
Exterior1 √ Exterior2 x Interior1 √ Interior2
3,11 √11,51 x 1,38 √12,30 = 4,31 √141,66 = 51,38
3,26 √8,55 x 0,56 √22,36 = 1,84 √191,30 = 25,55
3,75 √1,31 x 1,34 √15,47 = 5,05 √20,35 = 22,79
1,01 √9,14 x 2,08 √17,43 = 2,11 √159,46 = 26,75
3,75 √11,36 x 3,37 √28,94 = 12,67 √328,89 = 229,80
2,37 √8,56 x 0,88 √7,06 = 2,09 √60,48 = 16,29
0,75 √11,48 x 1,29 √8,55 = 0,97 √98,24 = 9,67
Short side
0,1 √0,65 x 0,05 √0,65 = 0,005 √0,42 = 0,0032
0,1 √0,65 x 0,05 √0,32 = 0,005 √0,21 = 0,0023
0,1 √0,65 x 0,05 √1,31 = 0,005 √0,85 = 0,0046
0,1 √0,65 x 0,05 √0,32 = 0,005 √0,21 = 0,0023
0,1 √0,65 x 0,05 √0,5 = 0,005 √0,32 = 0,0028
0,1 √0,65 x 0,05 √0,5 = 0,005 √0,32 = 0,0028
0,1 √0,65 x 0,05 √0,65 = 0,005 √0,42 = 0,0032
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Dışrak
Halime Törü

Exoteric

1 m.

D

2 m.

(Plan, 3D Modelleme) Planda her hacmin dışa kapıyla açılması
sağlanır. Dış cepheden kopuk hacimlerin kendi koridorları oluşur.
Dışrak hale gelen hacimlerin planda birbiriyle ilişkileri devam eder.
Bkz. Balkonlama (s. 62) Burada katmerli bir problem var gibi görünüyor, bir tür plan hastalığı olsa gerek: Her organ (mahal), kendine
iltihabı drene edecek şekilde gövdenin dışına doğru kanallar açmış.
Gövde dışına doğrudan bağlantısı olanlar elbette avantajlı imiş
ama içeride kalan mahaller, diğerlerinin hilafına, zaman zaman bir
koridordan çok tesisat şaftını andıran tüneller kazmış. Dışrak bir
planın ilişkiler diyagramı, oldukça karmaşık olsa gerek. LŞ

Dış cepheye bağlı hacimlerde direkt olarak dışarıya kapı açılır.
Cepheden kopuk hacimlerde koridorlar oluşturulur. Mahallere ve
taşıyıcı elemanlara minimum müdahale edecek şekilde koridorlar
yerleştirilir. Bu koridorlar ile her hacim dışarıyla bağlantı sağlar.
Koridor genişlikleri değişkenlik gösterir çünkü dışrak hale gelen
hacimlerin planda birbirleri ile ilişkilerine minimum müdahale
edilmesi amaçlanır. HT

199 Bilingual.indd 91

(Plan, 3D modelling) Each space in the plan has an exterior door. The
spaces separated from the exterior façade have their own corridors.
The relations among the exoteric spaces remain.
See: Terracing (p. 62) We seem to have a crucial problem here: Plan is
ill. Each organ (space) digs canals to drain the inflammation out. The
organs which have direct access out are lucky, however, the interior
spaces, contrary to others, dig tunnels similar to installment shafts
rather than corridors.
A relational diagram of exoteric plan would be too complicated. LŞ

The spaces in direct contact with the exterior façade have exterior
doors. In others, corridors are formed. The corridors are located with
a minimum interference with spaces and bearer elements. These corridors provide passages to exterior for all spaces. As exoteric volumes
are least intervened, corridor sizes may vary. HT
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Dik Açı Lipogramı (Eisenmanism)
Rahime Nur Kesenci

Lipogram of Right Angle (Eisenmanism)

D

1.AŞAMA PLAN 1/200

2.AŞAMA PLAN 1/200

1.AŞAMA
PLAN 1/200
İlk
düzenleme
First stage

Son 2.AŞAMA
hal PLAN 1/200
Final stage

1,5 m
3m

92
93

Kesit / Section
KESİT 1/100

(Plan) Planda hiç dik açı kullanmayacak şekilde planın bozulması.
Hangi açıların neye göre seçileceği yorumcuya bırakılmıştır.
Matematiğin, hatta gündelik hayatın temelini oluşturan “dik açı”nın yok olduğunu bir an düşünmek bile her şeyi imkânsızlaştırır.
Dik açı lipogramı olan bir dünyada kapı duvarla, menteşe kapıyla
ya da merdiven zeminle birleşim sağlayamaz. Bu çalışmada her
şeyin az açılı olduğu durum ele alınır. Elemanların değişeceği yöne
ve açı miktarına şöyle karar verilir: Elemanların tekrar birbirleriyle
dik açı oluşturmaması için iki asal sayı seçilir. İlk aşamada her bir
eleman için ismi 5 harften fazla olanlar saat yönünün tersi yönde
19 derece dönerken, ismi 5 harf ve 5 harften küçük olanlar saat
yönünde 11 derece döndürülür. İkinci aşamada iç duvarlar, denge
hissini daha da bozmak için, sırayla +3 ve -5 derece döndürülür.
Bu aşamada merdiven basamakları ve pencere detaylarında da
denge hissi bozulur. RNK
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KESİT 1/100
(Plan)

Deterioration of the plan byMODEL
leaving all right angles out. The
interpreter is free to select angles.
MODEL

The absence of “right angle”, which is so basic to mathematics as to
daily life makes everything impossible. In a world constructed by the
lipogram of right angle, doors cannot meet with walls, hinges with
doors, and stairs with the ground. In this example, diversions from the
right angle are minimum. The decisions on the direction of elements’
relocation and its angle is made as follows: In order to avoid any right
angle, two prime numbers are selected. In the first step, the elements
the names of which contain more than five letters are rotated 19 degrees counterclockwise, and others 11 degrees clockwise. In the second step, interior walls are rotated +3 and -5 degrees, correspondingly, in order to disturb the feeling of balance more. Here, balance is
disturbed in stairs and windows. RNK
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Dikerek
Rahime Nur Kesenci

Sewing

D

1m
2m

(El yapımı sayfa) Yapının çizimlerini iğne ve iplikle, kâğıda dikerek
oluşturmak. Ouvroir’nın aynı zamanda dikiş atölyesi demek olduğuna bir gönderme. Planın ön yüzü ve arka yüzü: Dikişten sonra plan.

(Handmade page) The drawings are sewn on the paper with needle
and thread. A reference to the meaning of Ouvroir, i.e. sewing workshop. The front and back page of the plan: Plan after sewing.

Hiç ilmek ilmek plan dikeniniz var mı? Plan kalemle değil iple çizilir. Ancak ip, plan üzerinde sanki kalemmiş gibi davranır, kalemin
izini takip eder. Tek renk iple monokrom uygulanır. Farklı renklerde farklı kalınlıklarda iplerle de üretilebilir. RNK

Has any one of you ever sewn a plan? Plan is drawn with thread, instead of pencil. The thread, however, behaves similar to the pencil on
the plan, and follows its trace. The application is in monochrome, with
a thread of one color. This can also be done with threads of various
colors and thicknesses. RNK

199 Bilingual.indd 93

3/16/20 11:32 AM

Dimensions of Dialogue
Selinay Tunç

D

Jan Švankmajer, Dimensions of Dialogue,1982.

94
95

(3D Modelleme) Švankmajer’in ünlü filminin ilk bölümüne gönderme. Karşılıklı iki yapı birbirine doğru kendi yapı elemanlarını
uzatmaya başlar; böylece ikisinin arasında kalan uzam da örülmeye başlar. Seri halinde üç boyutlu modeller.

(3D modelling) Reference to the first episode of Švankmajer’s famous
film. Two buildings face to face extend their structural elements towards each other, and thus the space in-between is woven. A series
of 3D modellings.

Bu çeşitlemede filmin birbirini tamamlayan büstler sekansına
gönderme yapıldı. Örneğin bir yapı 1. kat zeminini uzatırken diğer yapı 1. kat duvarlarını uzatıyor. Yapıya başka bir bakış açısıyla
bakmamızı sağlayan bu madde bir tür çeviri maddesidir. ST

In this version, the sequence of the film with busts completing each
other. One of the buildings extend the ground of its first floor, while
the other extends the walls of its first floor. Since the procedure provides us with a new perspective, it can be categorized in translation
procedures. ST

“Aphaeresis

“Apocope

“Apheresis

Cu lu obüse dim. Nu fa
nuna eyen gülü cimi lan ka
iş ç am züme arptı. ka cuya
dı, man leri se da se ak klarını diğini yerek. Ra ti ya du,
bir uk müştü kü.

Yol do bir ot bin. Boy züra
boy benz ve ör bir si o bir
şap giym bir gen ad gö ç.
Baş bir yol kız ne za biri in
ya bin ay parm ez söyle.
Son git ve bura otur boş
kolt gör çün.

Ot us sengers. Ticed ung an
eck embled at affe ring at ith
ted ord. Ot gry nother senger plaining rod oes very one
n ut. Ent at own here as ree
eat. Ing ack eft ank ticed king
own ith riend ving vice ow
egant wing irst ton oat.”

Rin kasına ri düğümde, u
kadaşıyla ağı arı olta arken
düm, kadaşı a tosunun mesini ret erek sıl ha nacağı
unda siyelerde unuyordu.”
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Neh sol ya ge dön, on bir ar
aş yuk v at gör, ar on pal ilk
düğ işa ed na da şık olu yol
tav bul.” Biçem Alıştırmaları

“Apocope
I g into a bu full of passen. I
no a yo ma whose n resem
the of a gir and who was
wear a h w a plai cor. He g an
with a passen, complai that
he tr on his t e time any got
i or o. Then he w and s d because th w a f s. Go b l b, I no
him wal up and d w a f who
was gi him ad on h to be ele,
sho him the f but of his c.”
Exercises in Style.
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Distinguo
Thura Tunmin

D

(Plan, diyagram) Bir unsurun ne olmadığının, sessel benzerlik temelinde absürt açıklamaları (Örneğin, planda pencereden bir ok çıkar, bir
yuvarlağın içinde, tencere çizimi ve bir çarpı: “tencere değil”) Plan bu imlerle
dolar ve anlatım absürd hale getirilir.

(Plan, diagram) Absurd explanations on what an element is not, in
terms of vocalic similarities (e.g. a “window” in the plan is indicated with an arrow and a drawing of a “widow” with a cross on it: “not a widow”). The plan is filled
with such absurd indications.

“Distinguo

“Distinguo

Bir otobüste (otopside değil), şapkalı (Kâhtalı değil) bir genç adam (çinko
dam değil) gördüm (örmedim), kafasındaki şapka (kafesindeki votka değil) örgülü bir sicimle (büzgülü bir cisimle değil) çerçevelenmişti.” Biçem

Alıştırmaları, s. 31.

In an S bus (which is not to be confused with a trespass) I saw (not an eyesore) a
chap (not a Bath one) wearing a soft hat (and not a hot daft sack), which hat
was encircled by a plaited cord (and not by an applauded cat).” Exercises
in Style.

Planın elemanları, benzer sesler içeren diyagramlarla açıklanmaktadır (Homovokal çeviri): Ağaç/sayaç, banyo/radyo, basamak/
tutamak, cam/çam, duvar/yuvar, evye/levye, kapı/sapı, kolon/
koton, küvet/büvet, merdiven/eldiven, mutfak/misvak, ocak/
uçak, pencere/tencere, salon/balon, sandalye/fasülye, şömine/
makine, yatak/tabak, yastık/fıstık. (TTM)

The elements of the plan are explained with homo-vocal diagrams:
Tree/three, bath/math, step/tap, glass/glaze, wall/tall, sink/thing,
door/noir, column/solemn, tub/sub, stairs/stares, kitchen/kitsch in,
oven/owen, window/widow, hall/ball, chair/share, fireplace/dire
strait, bed/bad, cushion/fashion. TTM
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Diyagramlar
Yusuf Ziya Tutar

Diagrams

D

96
97

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “Map”, p. 95.

(Diyagram) Yapının esas çizimlerinin yerine, yapıyı varedecek tüm
bilgiyi içeren diyagramlar.
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(Diagram) Instead of the essential drawings of the building, all information about it is given in diagrams.
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Dualities
Aybüke Kara

D

Birinci Kat Planı / First Floor Plan

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story:
“Exercises in Closure”, p. 105.

1,5 m
3m

(Plan) Plandan seçilen iki program bitişik hale getirilip yeniden çizilir. Planda istenen sayıda düalite/ikili seçilip bu şekilde yeniden
tasarlanabilir. İkilikler, algoritmik bir kısıttır. Plan içindeki alt planları açığa çıkaran verimli bir alıştırmadır.

(Plan) Two programs in the plan are adjoined and redrawn. Dualities
may be added for various new plans. Dualities is an algorithmic constraint, a productive exercise which reveals subplans.

Dualities bir dizi işlemden oluşmaktadır. Öncelikle yapıda bulunan
programlar numaralandırılır. Plandaki tüm ikili programlar yazılır
ve buna göre mahaller bir araya getirilip düzenlenir. AK

Dualities has several steps: All programs in the building are enumerated, and all dual-programs are listed. Spaces can thus be adjoined
and reorganized. AK
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Düğün
Yusuf Ziya Tutar

Wedding

D

1,5 m

Vaziyet Planı Ö: 1/250

Vaziyet Planı / Site Plan

3m

5m
10 m

98
99

Plan Ö: 1/200

(Plan, vaziyet planı) Evde düğün. Bahçede nikâh masası, içeride
her yerde oturma ve geniş yemek düzeni. Ayrıca pist, ses, orkestra düzeni; birçok araba için vaziyet planı.

199 Bilingual.indd 98

(Plan, layout plan) Wedding in the house. Wedding table in the garden,
and seats and dining order in all interior space. Dance floor, orchestra
space, and parking layout can be added.
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Ekler
Thura Tunmin

Extensions
E

PLANI Ö : 1/200
ZeminZEMİN
kat KAT
/ Ground
level

1,5 m

1. KATFloor
PLANI Ö Plan
: 1/200
Birinci Kat Planı / First

3m

Ö : 1/200
2. kat /2. KAT
2ndPLANI
floor

Teras katı / TerraceÇATI PLANI Ö : 1/200

(3D Modelleme) Yapıya çeşitli eklentiler yapılması –öngörülmedik
gelişmeler neticesinde, çeşitli zamanlarda yapılmış yapısal ekler:
Yeni odalar, hafif strüktürler, vb. Yapısal eklentiler yapıları rizomlaştırır, biçim-bozucudur. Pomi ’nin kentsel versiyonunda eklerin
kentsel üreme mantığına dair birçok PoUrAt kısıtı geliştirilebileceği öngörülebilir.
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(3D modelling) Extesions to the building –unforeseen reasons may
result in the addition of structural elements, new rooms, lightweight
structures in time. Structural extensions transform buildings in a rhizomatic fashion and deforms them. In the urban version of Pomi, this
would be a fertile constraint that would give birth to many PoUrAt
constraints in urban reproduction logic.
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Eksenler
Ayşenur Niğdelioğlu

Axes
E
1 m.
2 m.

PLAN 1/150
PLAN 1/150

100
101

(Diyagram) Yapının planında kullanılan tüm eksenel çizgiler.
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(Diagram) All axial lines used in the plan of the building.
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(3D Modelleme, diyagram, cepheler, listeler.) Tüm bileşenlerine
ayrıştırılan ve böyle açıklanan yapı. Matt Madden’da (“Inventory”,
99 Ways to Tell a Story, 2005, s. 19) çerçeve öykünün tüm unsurları, öykülemeyi askıya alarak, gruplar halinde çerçevelenir. Mimari bir
yapının envanteri çok daha karmaşıktır. Burada sadece ölçümsel
bir envanter verildi; üç boyutlu modelin bir envanteri. Şayet bir
uygulama projesi söz konusu olsaydı, durum çok daha kapsamlı
olacaktı.
1. KAT PLANI
1/200 verilerek
Yapının tüm bileşenlerinin adlandırılıp, uzunluk ölçüleri
açıklanmış hali.

ZEMİN
KAT PLANI level
Zemin kat
/ Ground
1/200

2m
4m

Envanter
Aybüke Kara

Inventory
(3D modelling, diagram, facades, lists) The building is divided into its
elements, and explained thereof. In Matt Madden’s “Inventory” (99
Ways to Tell a Story, 2005, p. 19), each and every element of the
framing story are reframed in groups, when the storyline is temporarily suspended. The inventory of an architectural structure is much
more complex. Below is a dimensional inventory of the 3D model only. If what was at stake was an application plan, this would be more
comprehensive.

E

All elements of the building are entitled and explained in an inventory of their sizes.
Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları: “Tanımsal”, ss. 92-3.
Raymond Queneau, Exercises in Style: “Parts of speech”
Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “Inventory”, p. 19.

1. KATFloor
PLANI Plan
Birinci Kat Planı / First

BASAMAK
B1 (121 cm x 28 cm)
B2 (121 cm x 28 cm)
B3 (121 cm x 28 cm)
B4 (121 cm x 28 cm)
B5 (121 cm x 28 cm)
B6 (121 cm x 28 cm)
B7 (121 cm x 28 cm)
B8 (121 cm x 28 cm)
B9 (121 cm x 28 cm)
B10 (121 cm x 28 cm)
DÖŞEME
DÖ1 (469 cm x 407 cm)
DÖ2 (267 cm x 377 cm)
DÖ3 (206 cm x 348 cm)
DÖ4 (590 cm x 248 cm)
DÖ5 (478 cm x 1138 cm)
DÖ6 (301 cm x 529 cm)
DÖ7 (590 cm x 248 cm)
DÖ8 (2733 cm x 569 cm)
DÖ9 (289 cm x 149 cm)
DUVAR
D1 (20 cm x 619 cm)
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D2 (48 cm x 653 cm)
D3 (20 cm x 751 cm)
D4 (20 cm x 202 cm)
D5 (20 cm x 202 cm)
D6 (20 cm x 751 cm)
D7 (20 cm x 474 cm)
D8 (20 cm x 619 cm)
İÇ DUVAR İD1
(10 cm x 269 cm)
İD2 (10 cm x 277 cm)
İD3 (10 cm x 113 cm)
İD4 (10 cm x 417 cm)
İD5 (10 cm x 167 cm)
İD6 (10 cm x 176 cm)
İD7 (10 cm x 176 cm)
İD8 (10 cm x 176 cm)
İD9 (10 cm x 133 cm)
İD10 (10 cm x 128 cm)
İD11 (10 cm x 84 cm)
İD12 (10 cm x 258 cm)
İD13 (10 cm x 674 cm)
İD14 (10 cm x 417 cm)
İD15 (10 cm x 89 cm)
İD16 (10 cm x 440 cm)

1/200

İD17 (10 cm x 268 cm)
İD18 (10 cm x 610 cm)
KOLON
K1 (36 cm)
K2 (36 cm)
K3 (36 cm)
K4 (36 cm)
K5 (36 cm)
K6 (36 cm)
ZEMİN KAT PLANI
K7 (361/200
cm)
PENCERE
P1 (123 cm)
P2 (481 cm)
P3 (125 cm)
P4 (193 cm)
P5 (257 cm)
P6 (257 cm)

STAIR
S1 (121 cm x 28 cm)
S2 (121 cm x 28 cm)
S3 (121 cm x 28 cm)
S4 (121 cm x 28 cm)
S5 (121 cm x 28 cm)
S6 (121 cm x 28 cm)
S7 (121 cm x 28 cm)
S8 (121 cm x 28 cm)
S9 (121 cm x 28 cm)
S10 (121 cm x 28 cm)
FLOOR
F1 (469 cm x 407 cm)
F2 (267 cm x 377 cm)
F3 (206 cm x 348 cm)
F4 (590 cm x 248 cm)
F5 (478 cm x 1138 cm)
F6 (301 cm x 529 cm)
F7 (590 cm x 248 cm)
F8 (2733 cm x 569 cm)
F9 (289 cm x 149 cm)
WALL
W1 (20 cm x 619 cm)

W2 (48 cm x 653 cm)
W3 (20 cm x 751 cm)
W4 (20 cm x 202 cm)
W5 (20 cm x 202 cm)
W6 (20 cm x 751 cm)
W7 (20 cm x 474 cm)
W8 (20 cm x 619 cm)
INTERIOR WALL
IW1 (10 cm x 269 cm)
IW2 (10 cm x 277 cm)
IW3 (10 cm x 113 cm)
IW4 (10 cm x 417 cm)
IW5 (10 cm x 167 cm)
IW6 (10 cm x 176 cm)
IW7 (10 cm x 176 cm)
IW8 (10 cm x 176 cm)
IW9 (10 cm x 133 cm)
IW10 (10 cm x 128 cm)
IW11 (10 cm x 84 cm)
IW12 (10 cm x 258 cm)
IW13 (10 cm x 674 cm)
IW14 (10 cm x 417 cm)
IW15 (10 cm x 89 cm)
IW16 (10 cm x 440 cm)

IW17 (10 cm x 268 cm)
IW18 (10 cm x 610 cm)
COLUMN
C1 (36 cm)
C2 (36 cm)
C3 (36 cm)
C4 (36 cm)
C5 (36 cm)
C6 (36 cm)
C7 (36 cm)
WINDOW
WD1 (123 cm)
WD2 (481 cm)
WD3 (125 cm)
WD4 (193 cm)
WD5 (257 cm)
WD6 (257 cm)
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Explosion
Engin Bıyıklı

E

102
103

(3D Modelleme) Yapının dışa patlaması. Modelin tüm unsurları,
dış uzaya doğru saçılır. Patlatılmış izometrik/aksonometrik perspektif etkili bir anlatım olarak benimsenegelmiştir. Faydacı ve
estetik bir yöntemdir, aynı zamanda tümel olduğundan zekicedir.
Pomi ’deki patlatılmış perspektif, patlatmayı faydacıl bir gösterim olmaktan kurtarıp bizzat patlatmanın kendisini bir tasarlama
edimine dönüştürür. Unsurlar, plandaki konumlarıyla ters orantılı
biçimde plandan uzaklaştırılır. Plan merkezine en yakın olanlar
en uzağa saçılır, çeperdekiler daha az saçılmaya uğrar. Unsurların
cinslerine, boyutlarına ve malzemelerine göre, patlama davranışı
için koşullar konarak patlama algoritmaları oluşturulabilir.
Mimarlıkta patlak perspektif, en içte olanın en içte, en dışta olanın en dışta kalacağı şekilde simetrik yapılır. Burada tam tersi söz
konusu: En dıştaki en içte kalacak, en içteki en dışa çıkacak şekilde patlatma yapılır. Tüm elemanlar, tefrişler, insan modelleri uzay
boşluğuna yayılır. EB
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(3D modelling) Building explodes. All elements of the model are
spread into the outer space. Exploded isometric/axonometric perspective has been used as an effective expression for a long time. It
is a pragmatic and aesthetic method; and it is a clever method as it
is plenary.
Exploded perspective of Pomi excludes the pragmatic aspect of explosion, and transforms the explosion itself into the act of design. The
elements are moved away from the plan inversely proportional to
their location in it. The closest to the center of the plan moves to the
farthest point, the elements in the periphery are less exposed to dispersion. The types, dimensions and materials of the elements can be
taken as variables in an algorithm of explosion.
Exploded perspective in architecture is a symmetrical expression
which keeps the inner elements inside, and exterior elements outside.
Here, it is the exact opposite: Explosion makes the exterior elements
stay inside, and interior elements spread outside. All elements, furnishings, human models spread into the space. EB
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9

10

8
7

ZEMİN KAT PLANI

9
8

5.Soldan 622 cm. uzaklıkta
270 cm. genişliğinde bir
pencere var.

2.Sol taraftan 708 cm. uzaklıkta 100
cm genişliğinde kapı var.

6.Planın uzunlukları 2733
cm‘ye 806 cm.

3.Sağdan 978 ve 307 cm. uzaklıkta
18 cm yarıçaplı piloti ayakları mevcut.
3

BİRİNCİ KAT PLANI

1.Sol taraftan 201 ve 581 cm. uzaklıkta 18 cm yarıçaplı piloti ayakları
mevcut.

4.Soldan 609 cm. uzaklıkta 610 cm.
uzunluğunda duvar mevcut

11.Soldan 300 cm. uzaklıkta 90 cm.
yarıçaplı döner merdiven var. Merdivenin 15 basamağı var.

Façadocentrique

ÇATI KAT PLANI

1

1

9.Sağdan 303 cm.
uzaklıkta 598 cm. uzunluğunda çatıdan daha
yüksekte 2. çatı var.

13.Soldan 300 cm. uzaklıkta 90 cm. yarıçaplı
döner merdiven
var.Merdivenin bittiği
yerde 100 cm. açıklık
var.

3

1.Sol taraftan 201 ve 581 cm. uzaklıkta 18 cm yarıçaplı piloti ayakları
mevcut.

14
13

8.Sağdan 202 cm. uzaklıkta
100 cm uzunluğunda
korkuluk var.

9

10

812
7

14.Soldan 300 cm.
uzaklıkta 598 cm.
uzunluğunda
çatıdan 150 cm.
daha
yüksekte bir çatı
var.

3

Rahime Nur KesenciZEMİN KAT PLANI

10.Sağdan 900 cm.
7.Sağdan 1177 cm. uzaklıkta uzaklıkta 36 cm. çaplı
bir baca var.
125 cm. genişliğinde bir
pencere var.

12.Soldan 1052 cm.
uzaklıkta 270 cm.
genişliğinde pencere

2

3.Sağdan 978 ve 307 cm. uzaklıkta
18 cm yarıçaplı piloti ayakları mevcut.

11
1

1

3

2

2.Sol taraftan 708 cm. uzaklıkta 100
cm genişliğinde kapı var.

3

F

4.Soldan 609 cm. uzaklıkta 610 cm.
uzunluğunda duvar mevcut

18

11.Soldan 300 cm. uzaklıkta 90 cm.
yarıçaplı döner merdiven var. Merdivenin 15 basamağı var.

14
16

17

13
12

15.Soldan 30 cm.ve 420 cm.
uzaklıkta 36 cm. çaplı pilotiler
var.

16.Soldan 50 cm. uzaklıkta
530 cm. uzunluğunda cam
duvar var.
17.Sağdan 50 cm. uzaklıkta
180 cm. uzunluğunda
pencere var.

15

18.Sağdan 236 cm.
uzaklıkta 400 cm.
uzunluğunda çatı
var.

15

11

18

19.Soldan 100 cm. uzaklıkta
270 cm. uzunluğunda cam
devamında 30 cm. duvar
ve 270 cm. cam mevcut.
20.Sağdan ve soldan
20 cm. uzaklıkta 90 cm.
uzunluğunda kapılar
mevcut.

Ground floor plan
1. 201 cm. and 581 cm. away from left, there are 36 cm. diameter pilotis.
2. 708 cm. from left there is a 100 cm. wide door.
3. 978 and 308 cm. from right there are 36 cm. diameter pilotis.
4. 609 cm. from left there is a 610 cm. long wall.
11. 300 cm. from left 180 cm. diameter winding stairs. It has 15 steps.
15. 30 cm. and 420 cm. from left there are 36 cm. diameter pilotis.
1st Floor plan
5. 622 cm. from left, there is a 270 cm. wide window.
6. Plan is 2733 to 806 cm.
7. 1177 cm. from right, a 125 cm. wide window.
8. 2020 from right, 100 cm. high stair railing.
12. 1052 cm. from left, 270 cm. wide window.
13. 300 cm. from left, 90 cm. diameter stairs. At the end of it, a 100 cm. wide

(Görünüşler) Cephemerkezcilik. Plan ve kesit yerine sadece görünüşleri kullanarak, görünüş-merkezci bir mimari proje.
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16

15

17

20

19

19

20

15.Soldan 30 cm.ve 420 cm.
uzaklıkta 36 cm. çaplı pilotiler
2m
var.

4m
15

stairhead.
16. 50 cm. from left, a 530 cm. long glass window.
17. 50 cm. from right, 180 cm. long window.
19. 100 cm. from19 left, 270
cm. long glass wall; 30 cm. further, wall; then a
19
20
270 cm. long20glass wall.
20. 20 cm. from left and right, 90 cm. wide doors.
Roof Plan
9. 303 cm. from right, a secondary roof of 598 cm. lenght.
10. 900 cm. from right, a 36 cm. diameter chimney.
14. 300 cm. from left, 598 cm. long, 150 cm. higer than the roof level, there
is a roof.
18. 236 cm. from right, a 400 cm. long roof.

(Façades) Façade-centrism. An elevation-based architectural project expressed by elevations instead of plan and sections.

3/16/20 1:06 PM

Fark Planlaması

1

2

10

Rahime Nur Kesenci
1

1

2

Extraction Planning
5

F

3

8

10

5

6

6

4

ORİJİNAL PLAN 1/200
Plan

8

2m

PLAN 1/200
5

1

4m

2

3

10 6.4 18

1

2

3

5

6 7

5.3 2

1
1

5

5.3 2

4

10 6.4 18

4

2

61 7 2

83

3

1.

510 6 7

6

4
88

9

8

9

10

10
10.6

1.

10.6

4 5 6 7 1 8 2 9 310 4 3. 5 6 7

8 9 10

4.7 8 5 148.7 01.53.66.4 8 0.64.7 8 5 48.7 1.5 6.4 0.6
3.6 0 11.6 1.1 4.4 1.4 252.33.62.1 010 11.6
6.2 1.1 4.4 1.4 52.3 2.1 10 6.2
0 3.6 8

2
3 8 11.6 0 12.7 16 13 340.789.511.61.6 07.412.7 16 13 40.7 9.5 1.6 7.4
5.3 0 3.3 0.3 53.4 3.2 11.1 5.3
4 7 1.1 12.7 0 3.3 0.3 453.4 73.2 1.111.1 12.7
14.4168.6 3.3 0 3 56.7 6.5 14.4 8.6
5 8 4.4 16 3.3 0 3 556.786.54.4
3.5.6 0.3 3 0 53.7 3.5 11.4 5.6
1 6 2 5 3 1.4 4 13 5 0.36 3 7 0 8653.7953.5101.411.4 13
52.346.7
7 06.448.7
50.2
42.3 48.153.4 53.4 56.7 0 50.2 42.3 48.1
8 52.346.7
4.7 8 53.4
5 53.4
48.756.7
1.5
0.6
1 0 7 3.648.7
850.2
2.1 3.2 6.5 3.5 50.2 0 7.9 2.1
52.33.5
2.1
101.506.22.17.9 9.5
2 3.68 0 1.511.62.11.19.54.4 3.21.4 6.5
942.3
7.97.1040 1.65.811.11 4.4 11.4 42.3 7.9 0 5.8
1.66.4
3 8 9 11.6 6.401012.71.61611.1113 4.440.711.49.5
1048.1
0.62.1
5.8 7.40 5.3 8.6 5.6 48.1 2.1 5.8 0
11.1
5.36.2
4 7 101.10.612.76.20 7.43.35.30.38.653.45.63.2
5 8 4.4 16 3.3 0 3 56.7 6.5 14.4 8.6
6 5 1.4 13 0.3 3 0 53.7 3.5 11.4 5.6
7 48.7 52.346.7 53.4 53.4 56.7 0 50.2 42.3 48.1
8 1.5 2.1 9.5 3.2 6.5 3.5 50.2 0 7.9 2.1
9 6.4 10 1.6 11.11 4.4 11.4 42.3 7.9 0 5.8
10 0.6 6.2 7.4 5.3 8.6 5.6 48.1 2.1 5.8 0

104
105

PLAN 1/200

9

7

6.4 8.5
18 16.4
5.3 210.6 5 58.7 8.5 16.4
510 58.7

5 58.7 8.5 16.4

3

94

8

9

9

7

9

7
6

3

7

4

3
2

1

5

4

2

10

10

1

1.

2

3

4 5 6 7 1 8 2 9 310 4 2.5 6 7

8 9 10

2.

4.7 8 5 148.7 01.53.66.4 8 0.64.7 8 5 48.7 1.5 6.4 0.6
3.6 0 11.6 1.1 4.4 1.4 252.33.62.1 010 11.6
6.2 1.1 4.4 1.4 52.3 2.1 10 6.2
0 3.6 8

1

2
16 13 340.789.511.6
1.6 07.412.7 16 13 40.7
1 9.5 1.6 27.4
3 8 11.6 0 12.7PLAN
1/200
0 3.3 0.3 453.4 73.2 1.111.1 12.7
5.3 0 3.3 0.3 53.4 3.2 11.1 5.3
4 7 1.1 12.7Plan
8
4.4
16
3.3
0
3
56.7
6.5 14.4 8.6
8
4.4
16
3.3
0
3
56.7
6.5
14.4
8.6
5
5
2. 0.3 3 0 53.7 3.5 11.4 5.6
1 6 2 5 3 1.4 4 13 5 0.36 3 7 0 8653.7953.5101.411.4 135.6
52.346.7
7 06.448.7
50.2
42.3 48.153.4 53.4 56.7 0 50.2
8 52.346.7
4.7 8 53.4
5 53.4
48.756.7
1.5
0.6
3 42.3 48.1
1 0 7 3.648.7
850.2
2.1 3.2 6.5 3.5 50.2 0 7.9 2.1
52.33.5
2.1
101.506.22.17.9 9.5
2 3.68 0 1.511.62.11.19.54.4 3.21.4 6.5
942.3
7.97.1040 1.65.811.11 4.4 11.4 42.3 7.9 0 5.8
1.66.4
3 8 9 11.6 6.401012.71.61611.1113 4.440.711.49.5
1048.1
5.8 7.40 5.3 8.6 5.6 48.1 2.1 5.8 0
11.10.62.1
5.36.2
4 7 101.1 0.612.76.20 7.43.35.30.38.653.45.63.2
5 8 4.4 16 3.3 0 3 56.7 6.5 14.4 8.6
6 5 1.4 13 0.3 3 0 53.7 3.5 11.4 5.6
7 48.7 52.346.7 53.4 53.4 56.7 0 50.2 42.3 48.1
8 1.5 2.1 9.5 3.2 6.5 3.5 50.2 0 7.9 2.1
9 6.4 10 1.6 11.11 4.4 11.4 42.3 7.9 0 5.8
10 0.6 6.2 7.4 5.3 8.6 5.6 48.1 2.1 5.8 0

3.

1
1

2

3

4 5 6 7 1 8 2 9 310 4 4. 5 6 7

8 9 10

6
4

9

7

5
8

Her mahalin şekli belirlenince planda yerine konur.
HER every
MAHALİNroom
ŞEKLİ is
BELİRLENDİKTEN
SONRA
KONMUŞ HALİ 1/200
After
defined, they
arePLANDA
put inYERİNE
the plan.

4.

4.7 8 5 148.7 01.53.66.4 8 0.64.7 8 5 48.7 1.5 6.4 0.6
3.6 0 11.6 1.1 4.4 1.4 252.33.62.1 010 11.6
6.2 1.1 4.4 1.4 52.3 2.1 10 6.2
0 3.6 8

2
3 8 11.6 0 12.7 16 13 340.789.511.61.6 07.412.7 16 13 40.7 9.5 1.6 7.4
5.3 0 3.3 0.3 53.4 3.2 111.1 5.3
4 7 1.1 12.7 0 3.3 0.3 453.4 73.2 1.111.1 12.7
14.4168.6 3.3 0 3 56.7 6.5 14.4 8.6
5 8 4.4 16 3.3 0 3 556.786.54.4
4.5.6 0.3 3 0 53.7 3.5 11.4 5.6
1 6 2 5 3 1.4 4 13 5 0.36 3 7 0 8653.7953.5101.411.4 13
52.346.7
7 06.448.7
50.2
42.3 48.153.4 53.4 56.7 0 50.2 42.3 48.1
8 52.346.7
4.7 8 53.4
5 53.4
48.756.7
1.5
0.6
1 0 7 3.648.7
850.2
2.1 3.2 6.5 3.5 50.2 0 7.9 2.1
52.33.5
2.1
101.506.22.17.9 9.5
2 3.68 0 1.511.62.11.19.54.4 3.21.4 6.5
942.3
7.97.1040 1.65.811.11 4.4 11.4 42.3 7.9 0 35.8
1.66.4
3 8 9 11.6 6.401012.71.61611.1113 4.440.711.49.5
1048.1
5.8 7.40 5.3 8.6 5.6 48.1 2.1 5.8 0
11.10.62.1
5.36.2
4 7 101.1 0.612.76.20 7.43.35.30.38.653.45.63.2
5 8 4.4 16 3.3 0 3 56.7 6.5 14.4 8.6
6 5 1.4 13 0.3 3 0 53.7 3.5 11.4 5.6
7 48.7 52.346.7 53.4 53.4 56.7 0 50.2 42.3 48.1
8 1.5 2.1 9.5 3.2 6.5 3.5 50.2 0 7.9 2.1
9 6.4 10 1.6 11.11 4.4 11.4 42.3 7.9 0 5.8
10 0.6 6.2 7.4 5.3 8.6 5.6 48.1 2.1 5.8 0

(Plan) Mahallerin her birinin metrekare cinsinden büyüklüğü çıkarılır. İkili farkların tamamı bulunur. Her biri, yeni planın yeni bir
mahalinin metrekare cinsinden büyüklüğüdür. Yeni fark planı çizilir. Bu planda mahaller serbest biçimde yer alır ve işlevlendirilir.
Örnek: Plandaki mahal büyüklükleri:

2
6

9
7

4

5

YENİ PLAN 1/200

(Plan) All spaces are measured in meter squares. Each measure is extracted from another one to find the dimension of a new space in the
new plan. The extraction plan is drawn thereof. Spaces are located
freely in this new plan and they are assigned function.
Example: The original measures of the spaces in the original plan are
as follows:

M1 = 25 m2. M2: 15 m2. M3: 7 m2.

S1 = 25 m2. S2: 15 m2. S3: 7 m2.

M1 – M2 = 10 m2 [F1]

S1 – S2 = 10 m2 [F1]

M1 – M3 =18 m2 [F2]

S1 – S3 =18 m2 [F2]

M2 – M3 = 8 m2 [ F3]

S2 – S3 = 8 m2 [ F3]

Buna göre F1 = 10 m2, F2 = 18 m2, F3 = 8 m2 olur. (Yeni mahaller, fark

Therefore, ES1 = 10 m2, ES2 = 18 m2, ES3 = 8 m2. (New spaces, extract-

mahali = F)

ed space = ES)
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Fildişi Kule
Halime Törü

Ivory Tower
F

1. KAT

2. KAT
plan

3. KAT

4. KAT
doğu cephesi

2m
4m

5. KAT

6. KAT

perspektif

kuzey cephesi

(3D Modelleme, plan, kesit) Plandaki her mahal ayrı bir kat planı
olarak çizilir ama yeri değiştirilmez. Kesitte çeşitli kotlara gönderilmiş hacimler birbirine (merdivenlerle, rampalarla, asansörlerle, vb.) elemanlarla bağlanarak yeni bir kesit tasarlanır.

(3D modelling, plan, section) Each and every space in the plan is
drawn as a separate floor plan, but their location does not change. In
section, the spaces located in various elevations are connected with
others with stairs, ramps, lifts, etc., and a new section is designed.

Mahaller ayrılır ve en büyük hacim en altta kalacak şekilde plandaki yerleri değiştirilmeden üst üste dizilerek kuleleştirme yapılır.
Farklı kotlar arası geçiş plan sınırlarını aşmayacak şekilde, konumlandırılan merdivenler ile sağlanır; böylece plan sınırları değişmeden 3D model saptırılmış olur. HT

Spaces are separated from each other and reorganized in such a way
that the largest stays at the bottom and others from larger to smaller
get on top of it in a tower-like form. For connection between various
floors, stairs are designed inside the borders of the plan. Therefore,
the outer dimensions of the plan do not change, but it is distorted in
3D. HT
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Flooding (Selleme)
Yusuf Ziya Tutar

F
Görünüş Ö: 1/200

Plan
Plan Ö: 1/100

Üst Görünüş Ö: 1/200

Görünüş Ö: 1/200

106
107
Görünüş Ö: 1/200

(3D Modelleme, plan, kesit) Selleme. Yapı belli oranda (örneğin 2 m.)
suya gömülür. Yapı suyun ortasında kalmış bir ada olarak, tüm
program unsurları yeniden elde edilecek şekilde tasarlanır.
Zumthor’un Vals Kaplıcası ekibinin ortaya çıkardığı sözlükleştirilmiş, ansiklopedik kitap önemli bir girişimdir. Yapı çok tanınmakla
beraber bu kitap az bilinmektedir. Mimarlık alanında ansiklopedik
girişimler Pomi için büyük ilham kaynağıdır: Moussavi’nin Biçimin
İşlevi cildi, Rem Koolhaas’ın anıtsal SMLXL çalışması ilk elde akla
gelenlerdir. LŞ
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Kesit
/ Section
AA
Kesiti
Ö: 1/100

(3D modelling, plan, section) Flooding. The building goes down into
the water in a certain proportion (e.g., 2 meters). It is redesigned as
an island, with all the original programs revived in the new conditions.
The crew who worked in Zumthor’s Therme Vals created a lexical,
encyclopedic book for the project. The building is famous; however,
few know about the book. All encyclopedic attempts in architecture
are sources of inspiration for Pomi, such as Moussavi’s The Function
of Form and Rem Koolhaas’ monumental work, SMLXL. LŞ
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Folderung (Folding)
Halime Törü

F

(Maket) Katlama. Yapının, maketi yapılırken, kâğıttan, boyutsuz
ve katlanmış elemanlardan oluşması.

(Model) Folding. Only dimensionless, folded paper is used in the model of the building.
1 m.
2 m.

Yapının yaklaşık 4,5–5 m. su altında kalması. Yapı içinde yürüyerek sirkülasyonun imkânsızlaşması üzerine, yapının iç kısmının
Peter Zumthor’un Therme Vals’inde olduğu gibi, merdivenlerle
kotlanması. Yürüyerek veya yüzerek istenen noktaya ulaşılır. YZT
The building is partly under the water (4.5 - 5 meters). As walking in the
building is impossible, the interiors are elevated by the use of stairs
as in Peter Zumthor's Therme Vals. Inhabitants walk and swim to
where they want to reach. YZT
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Fortification
Yusuf Ziya Tutar

F

108
109

(3D Modelleme, kesit) Her yapı elemanının iki buçuk katı kadar
yükseltilip (x 2,5) konik şekilde kesitinin kalınlaşması (tabandaki kesit
ölçüleri 2.5 kat büyür.) Ortaçağ kalesine dönüşen yapı. (Açıklıklar da aynı
oranda büyür. Kapı, pencere, vb.)
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(3D modelling, section) The sizes of each and every element of the
building is multiplied by 2.5, and the section gets thicker in a cone-like
form section measures on the ground gets larger by 2.5. The building
transforms into a middle age fortress. Windows, doors and etc. also
gets fortified.
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Fotoloji

Zemin Kat Ö:1/200

İrem Arabacı

Photology

Birinci Kat Planı / First Floor Plan
1.Kat Ö:1/200

F
Kuzey Cephesi / North Elevation
Kuzey cephesi Ö:1/200

Fotoloji işlemli zemin kat Ö:1/200

Sigma işleminden sonra kuzey cephesi Ö:1/200

Güney cephesi Ö:1/200
Güney
Cephesi / South Elevation

Fotoloji işlemli 1. kat Ö:1/200

Sigma işleminden sonra güney cephesi Ö:1/200

Batı cephesi Ö:1/200
Batı
Cephesi / West Elevation

Sigma işleminden sonra batı cephesi Ö:1/200

Doğu cephesi Ö:1/200
Doğu
Cephesi
East Elevation

Sigma işleminden sonra doğu cephesi Ö:1/200

(Fotoğraf) Plan ve görünüşler istendiği gibi gridlenir. Her karenin
yerine, karede bulunan çizimin aynısı olan bir fotoğraf konur. Ancak içerik, mimari değildir. Ör: Doğa, sokak, kıyafet, eşya fotoğrafı. Sonunda, çizimler fotoğraflarla yeniden-üretilmiş olur; ancak
oldukça şizo bir şekilde. Buradaki uygulama fotoloji kolajından
epeyce ayrılıyor. Pomiciler kendilerini çizimsel birime ya da çizgiye
dönüştürmüş. Fotografinin araçsallaştığı bir uygulama olmuş bu
nedenle. Oysa fotoloji, kadraj mantığını çarpıtan sürreel fotografik kolaja atıfta bulunmaktadır.

(Photograph) Plans and visualizations are gridded at will. Every
square is replaced by a photograph with similar form, but not necessarily with architectural content. The content of the photograph may
be nature, street, clothing, object, etc. Thus, the drawings are reproduced with photographs, in a highly schizoid way, though. The application below is far from a photology collage. Pomi members transform
themselves into lines, or linear units. Photography gets instrumentalized here. Photology, however, refers to surreal photographic collage
which diverts the logic of framing.

Plandaki ve cephelerdeki tüm elemanların yerine, 2019 Bahar
Dönemi Pomi Atölyesi’ndeki öğrencilerin gövde, kol veya parmaklarının fotoğrafları konur. Böylelikle plandaki tüm çizgiler, cephelerdeki tüm unsurlar yeniden fotoğraflarla üretilir. İA

All elements in the plan and in facades are replaced with the photographs of the body parts of Pomi students in 2019 Spring semester. Thus, all lines and façade elements are reproduced with photographs. İA
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Frameism
Zühal Bayrak

F

110
111

(Diyagram) Çerçevecilik. Kitabın levha kompozisyonlarından biri:
Sadece boş çerçeveler görünür; içerik için hazırlanmış kalıplar.
Mimarlıkta ve grafik tasarım alanında hazır kalıplara çok yer verilir, kanıksanmış görsel kalıplar benimsenir. Kalıpçılık veya çerçevecilik, içeriğin ta kendisi haline gelir ama tek bir şartla: Görünmemek koşuluyla. Oysa boş görünürlük temsil alanını yeniden
sorgulamamızı sağlayabilirdi.
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(Diagram) A composition in frames: Only empty frames, patterns for
contents. Ready templates are frequently used in graphic design and
architecture; and inured visual forms are adopted. Patternism and
frameism become the content itself, with one condition: The frame
should be invisible. The empty visibility, however, would make us
question the field of representation.
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Futurama
Yusuf Ziya Tutar

F

Kuzey
Cephesi Ö: 1/250
Kuzey
Cephesi
North Elevation

İzometrik
İzometrik Perspektif
Görünüş Ö: 1/500
Isometric Perspective

1,5 m
3m

Güney Cephesi
Cephesi Ö: 1/250
Güney
South Elevation

(3D Modelleme) Yapının Futurama versiyonu.

Doğu Cephesi
Ö: 1/250
Doğu
Cephesi
East Elevation

(3D modelling) The Futurama version of the building.

Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları: “Kehanet”, s. 17.
Raymond Queneau, Exercises in Style: “Prognostication”.
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Füzyon
Ayşenur Niğdelioğlu

Fusion
F

Plan PLAN

Doğu
Cephesi
DOĞU
CEPHESİ
East Elevation

PLAN

Güney
Cephesi
GÜNEY
CEPHESİ
South Elevation

112
113

Batı Cephesi
BATI CEPHESİ
West Elevation

GÜNEY CEPHE

(3D Modelleme) Bileşimcilik. Yapının açılı kesme işlemleriyle parçalanması ve parçaların yeni, girişik, amorf bileşimler oluşturacak
şekilde yeniden birleştirilmesi.
Füzyon türleri= yatay füzyon, içiçe füzyon, düşey füzyon, decon
füzyon, eksik füzyon (kesilmiş parçalardan bazılarının atılması), ikiz füzyon (bazı parçaların tekrar kullanımı), unutkan füzyon (tek bir parçanın kullanımı) vb.
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(3D modelling) Compositionism. The building is cut in parts with various angles, and the parts are recombined in new, tangled, amorphous
compositions.
Types of fusion: horizontal fusion, intertwined fusion, vertical fusion,
decon-fusion, omitting-fusion (some parts are omitted), twin-fusion (some
parts are used more than once), absent-fusion (only one part is used) etc.
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Gizli Sevgili
Engin Bıyıklı

Plan 1/200

Beautiful Outlaw

G
Plan 1/200

(3D Modelleme) Başka bir yapıdan, fazla belli etmeden unsurlar
alıntılanması –cepheden okunaklı olmayan, iç mekânsal unsurlar kopyalanır. Oulipocu bir şiir tekniği olarak gizli sevgili, bir ismin harflerinin lipogramatik metnidir; buradaki mimari karşılığı
ise, mobilya pastişi gibi ele alınmıştır. Mies Van der Rohe’den açık
ya da örtük alıntılar modelin tefrişatında görülebilir. Gizli Sevgili
(Beautiful out-law veya Belle absente): Şiir Ayşe için ise, a, y, ş ve e hiç
kullanımayacaktır. Ek kısıtlar: Her dizede bu harfler dışındaki tüm
harfler kullanılacaktır. Şiir, adın harf sayısı kadar dizeden oluşur.
her dizede sırasıyla o harfin lipogramı uygulanır. LŞ
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(3D modelling) Subtle citations from another building –interior elements illegible from facades are copied. Beautiful outlaw, as an
Oulipian poem technique, is a lipogramatic text of the letters of a
name. In architecture, here, it is applied as a pastiche of furnishings.
Subtle or explicit citations from Mies Van der Rohe can be seen in the
furnishing of the model. “Beautiful outlaw”, or “Belle absente”: If the
poem is written for someone named Mary, the letters m, a, r, and y
are never used. Additional constraints: In each and every line, all the
letters except these must be used. The number of lines is equal to the
number of letters in the lover’s name. In each line, lipogram of the letter is applied. LŞ
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Gordoning
Yusuf Ziya Tutar

Bronx Floors, 1972–1973

Bronx Zeminler

G
Splitting, 1974

Bölme-1

Bölme-2

Bingo, 1974

114
115

Bingo

(Fotoğraflar, 3D Modelleme) Gordon Matta-Clark’ın tarzında; binaları kesip biçerek ürettiği eserlerine atıfta bulunan, bir dizi üç
boyutlu işlem yapılması.

(Photographs, 3D modelling) Cutting procedures in 3D, referring to
Gordon Matta-Clark’s building cuts.

Günün Sonu: Yan duvarında oval bir delik açar.
Konik Kesişim: Yapının duvarına 45 derecelik, konik bir delik açar.

Bingo: The front wall of house in the suburb is taken down, and the
building opens.

Ofis Barok: Bir ofis binasında lirik bir kesimdir. Oyma, kesişme
noktalarında kayık şeklini alarak katların arasında ritmik olarak
yayılan iki yarım dairenin etrafında düzenlenmiştir.

Day’s End: He opens up an oval hole in the side wall of the building.
Conical Intersect: He opens up a conical hole in 45 degrees in the
wall of the building.

Bronx Zeminler: Matta-Clark, Bronx’ta terk edilmiş binaları alır,
döşeme parçalarını kesip yerinden çıkarır. Bina konstrüksiyonunu
açıkça ortaya serer.

Office Baroque: A lyric cutting in an office building. Two semi-circles
are rhythmically distributed among floors, and cuts are in the shape
of a caique.

Bölme: Yapının ortasından açtığı kesikle Matta-Clark başka bir doğal ışık açısını evin içine sokarken, güneşin hareketiyle iç mekândaki sürekli dönüşümü garantiler.

Bronx Floors: Matta-Clark cuts deserted buildings’ floorings off, and
reveals the constructions.

Bingo: Bir banliyö evi alır, ön duvarını tamamen yıkar ve içini açar.
YZT
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Splitting: Matta-Clark splits a building into two, and invites another
natural light in, guaranteeing continuous transformation in the building with the movement of the sun. YZT
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Day’s End, 1975
Günün Sonu

Conical Intersect, 1975
Konik Kesişim

Office Baroque, 1977
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Ofis Barok
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Gölge Alanları
Thura Tunmin

Fields in Shadow

G

116
117

Sabah 08:00’de gölgeler toplamı. Öğle 11:00’de gölgeler toplamı.
Total shadows at 8 a.m.
(3D Modelleme, plan.) Her yapı bileşeninin yerdeki gölgesi ayrı
ayrı çizilir. Tüm gölgeler belli bir mantığa göre, toplam ve sürekli
bir gölge alanı oluşturacak şekilde bir araya getirilir. Alfred Jarry’ye saygı duruşu... ‘Patafizik ilmi sayesinde, bir yapının bütün
elemanlarının gölgelerinin aynı anda toplamda ne kadar yüzey
kapladıklarını, saaten saate bu yüzeyin nasıl değişeceğini düşleyebildik. Jefrey Kipnis’in mimarlık teorisine Jarry’den onyıllar
sonra getirdiği yeni tanımlar da belirsizliği ve ölçülemezi tahayyül
etmeye dönüktü. Bir yapıdaki gölgelerin toplam büyüklüğü, etkileşimli gölgelenmeler nedeniyle ideal olarak gözlenemese de,
modelleme sayesinde bu gölge alanlarının hesaplanması mümkündür. Serinletme kapasitesi kadar ruhumuza kuytular sağlayan
bir yapının yirmi birinci yüzyılda toplumumuza getireceği katkılara paha biçilemez tabii. LŞ
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Akşam 18:00’de gölgeler toplamı.

Total shadows at 11 a.m. Total shadows at 6 p.m.
(3D modelling, plan.) The shadows of each element on the ground are
drawn. All shadows are combined in a certain logic that a field of total and continuous shadow is obtained. A reverence to Alfred Jarry.
Thanks to the science of ‘pataphysics, we are able to imagine the total shadow of all elements in the building, and their change from a
time of the day to another. The definitions in Jefrey Kipnis’ architectural theory, decades after Jarry, aimed at imagining the uncertain and
the immeasurable. The total size of shadows of a building cannot be
ideally observed, because of interaction among shadows. However,
modelling can help in measuring the fields in shadows. A building
with a potential to cool us, and provide quiet for our souls would contribute to the society of XXIst century. LŞ
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Haikulaştırma
Yusuf Ziya Tutar

Haikusations

Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları : “Litotes”, s. 12.
Raymond Queneau, Exercises in Style: “Litotes”.

H

(3D Modelleme, plan) Yapının içinden tek bir hacmin seçilip, yapının bu programa sıkıştırılıp indirgenmesi işlemi. Oulipo’ya Marcel Bénabou tarafından kazandırılan deyim veya özlü söz üretme
tekniği basitçe, kafiyeli bir şiirde, dizelerin sonundaki kafiyeli sözcükleri ardı ardına yazmaktan ibarettir.
Ahmet Muhip Dıranas’ın “Fahriye Abla”sına uygularsak:
“..............................................Kokusuyla dolar
................................................Batmadan kapılar.”
“...............................................Baygın mahalleden
.................................................Aydınlığa gülen.”
“................................................Bütün erkeklerin
..................................................kısa eteklerin.”
“.................................................Açardı baharla
...................................................değişmez zamanla.”
Haikulaştırma ise, her dizenin ilk ve son kelimeleri ile yapılır. Yine
Dıranas, “Serenad” şiirinden:
“Yeşil ............. bana
Işıklarla ............. içi.
Geldim ......... kapına
Gözlerimde ....... çiğ.”

(3D modelling, plan.) Reduction of all programs of the building into a
selected single space in it. Marcel Bénabou contributed Oulipo with
the production of apothegms by writing down all the rhyming words
in a poem one under the other. Below is an example applied on Lewis
Carroll’s The Hunting of the Snark:
... Bellman cried,
... with care;
... on the top of the tide
... in his hair.
... I have said it twice:
... encourage the crew.
... I have said it thrice:
... three times is true.”
... it included a Boots—
... Bonnets and Hoods—
... arrange their disputes—
... value their goods.
Haiku procedure uses the first and last words of a line in a poem.
Below is an example applied again on Lewis Carroll’s The Hunting
of the Snark:
There ... things
He ... ship:
His ... rings,
And ... trip.
He ... packed,
With ... each:
But ... fact,
They ... beach.
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1,5 m
3m

Haikulaştırma
sonrası plan sonra
Ö: 1/200/ Plan after Haikusation
Plan,
Haikulaştırmadan

2m
4m
Görünüş Ö: 1/250

118
119

Kuzey Cephesi
Kuzey
CephesiÖ: 1/200
North Elevation

Görünüş Ö: 1/250

Güney Cephesi
Güney
CephesiÖ: 1/200
South Elevation

Batı
Cephesi
Batı Cephesi Ö: 1/200
West Elevation
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Hakkında
Tülay Haspulat

Template

Zemin kat / Ground level
Zemin Kat Planı Ö: 1/100

Kuzey Cephesi Ö: 1/150
Kuzey
Cephesi / North Elevation

1. Kat Planı Ö: 1/100
Birinci
Kat Planı / First Floor Plan

H
Güney Cephesi Ö: 1/150
Güney
Cephesi / South Elevation

2,5 m
Üst Görünüş Ö: 1/100

5m

1 m.
2 m.

Convercey Evi (2001) bizim çerçeve öykümüzü oluşturuyor. Mimarlarını tanımıyoruz, yapıya karar vermek için uzun boylu araştırma
yapma ve müzakere etme şansımız olmadı, bu konuda fazla kafa
yormadık, buna vaktimiz de yoktu zaten. İşin açığı, Convercey bir
tür ehvenişer oldu; çünkü Özlem Gök ile beraber, 1960’larda inşa
edilmiş, Fuji Dağı’nda konumlanan bir Watanabe yapısı seçmiştik.
Atölyeye bu yapıyı vermekten korktuk çünkü hiçbiri henüz sınanmamış iki yüz prosedürü son derece simetrik, modern bir törensel
Japon evinde denemeye kalkışmak hezimet olabilirdi. Bu nedenle
Watanabe’nin yapısı üzerinde kendimiz çalıştık ve atölyeye de yalın, güncel ve kendi içinde asimetriler barındıran bu yapıyı vermeye
karar verdik. Mimarların bu işe ne diyeceğini, bu oylumlu cildin sonuna gelmişken bile bilmiyoruz ve çok da ümitli değiliz.
Queneau’nun Biçem Alıştırmaları’ndaki öyküsü kadar boş bir çerçeve değil Convercey konutu. Ahşap bir konteynere benzemesi ve
yalınlığı, öğrenciler için prosedürleri sarih şekilde icra etmeleri için
iyi bir altılık olabilir diye düşünmüştük.
İşin komiği, daha birkaç denemenin sonunda Watanabe’yi vermekten boşuna imtina ettiğimiz ortaya çıktı; bilhassa da Kalın
Planlama’nın bunca simetrik bir yapıyı ne hallere sokabileceğini
görmek Özlem’e ve bana cesaret verdi (Bkz., s. 23 ve ss. 144-46).
Convercey (2001) ve Watanabe (1960?) arasındaki ortaklık, ikisinin
de ahşaptan olması ve ikisinde de piloti ayaklarının sahneye çıkmasından ibaret. LŞ
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Batı Cephesi Ö: 1/150
Batı
Cephesi / West Elevation

Doğu Cephesi Ö: 1/150
Doğu
Cephesi / East Elevation

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: Template, p. 3.
Convercey House (2001) is our narrative frame. We do not know its architects, and we did not have the opportunity to do a thorough research about it before we selected it, since we did not have time to.
The truth is that Convercey is the lesser of two evils for us, since we
had decided on a Watanabe building on Mount Fuji from 1960s. We
were afraid to assign this building to the studio, because our two hundred procedures never exercised would result in a catastrophe on a
symmetrical, modern, ritualistic Japanese house. That is why Özlem
and I worked on Watanabe, and decided to assign another simple,
contemporary house with partial asymmetries. We still cannot guess
what Convercey’s architects would think about our procedures; and
we are not so hopeful about it.
Convercey House is not as empty as Queneau’s story in Exercises
in Style is. As it is similar to a wooden container, and it is simple, we
considered it as a proper base for the application of procedures.
After a few experiments, we realized that it was unnecessary to avoid
Watanabe: Especially in Bold Planning, we saw that this symmetrical building might well be dramatically modified. (see p. 23 and pp. 14446) The similarity between Convercey (2001) and Watanabe (1960?) is
limited to their material (wood) and their pilotis. LŞ
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İzometrik Perspektif
Isometric Perspective

İzometrik Görünüş Ö: 1/100

“Convercey Evi
Proje yöneticileri: B. Quirot ve O. Vichard.
Teslim tarihi: 2001.
Yüzey alanı: 125 m2.
120
121

Bu ev, onu karşılayan doğaya saygıyla inşa edilmiştir. Bu dar
mekân, etrafını saran manzaraya karşı güney yönünde uzatılmış
ve Saône ovasının uzak manzaralarını daha iyi yakalamak için kirişlerle yükseltilmiştir. Glenn Murcutt’ın evlerinin planlarına referans verdik. Ancak çoğu zaman uzun kenarlarında açık olsalar da,
biz her iki ucunda da açık mekân yapmak istedik. Bununla birlikte,
bu seçimden kaynaklanan düzlemin yatay dinamikleri, ana yaşam
alanlarını tanımlamak için iki yerde belirlenir:
Yemek alanında iki cumbalı pencere birbirine bakar ve enine bir
eksen oluşturur; Böylece ev, doğudan batıya uzanan manzarayla
geçilir.
Oturma odasında, yüksek tavan ve bacanın varlığı, tepe ışığıyla
tariflenen dikey bir eksen oluşturur.
Metal yapıyı çevreleyen karaçam kaplamasının herhangi bir taşıyıcı gücü yoktur ve evin bütününde rolü budur. Bir Roma formunda tasarlanan ana destek noktasına göre konutun bir tarafı uzun
ve dar, diğer tarafı daha geniş ve daha kısadır, simetri kavramı
baskındır. Sevgili Viollet le Duc’ün anısına…” (İngilizceden çeviren: Tülay
Haspulat.)
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Kesit / Section

Kesit-1 Ö: 1/100

Kesit / Section

Kesit-2 Ö: 1/100

“Convercey House
Project managers: B. Quirot and O. Vichard.
Delivery: 2001
Surface: 125 square meters.
This house is built as a tribute to the nature that welcomes it. It is
narrow, stretched towards the South and towards the landscape that
surrounds it. It is raised on stilts to better seize the distant sight on
the plain of Saone. The plans of Glenn Murcutt’s houses were used
as reference. Whereas these are most often open on their long side
we wanted a space mainly open at both ends. The horizontal dynamics of the plan that results from this choice is, however, halted in two
places to define the main living spaces:
-at the dining area, two bay windows face each other and create a
transverse axis; the house is thus crossed from east to west by the
landscape, in the living room, the highest ceiling height and the presence of the fireplace create a vertical axis that a zenith light comes
to qualify.
The larch cladding that surrounds the metal structure expresses no
constructive force and it is at home in its entirety that this role is conferred. Designed in the form of a Roman scale, it is long and it is at
home in its entirety that this role is conferred. Designed in the form of
a Roman scale, it is long and narrow on one side of its main point of
support, wider and shorter on the other, thus illustrating the concept
of weighted symmetry. In memory of Viollet le Duc…”
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Harabe
Thura Tunmin

Ruins

Güney Cephesi
CEPHESİ
SouthGÜNEY
Elevation

Kuzey Cephesi
CEPHESİ
North KUZEY
Elevation

H

iç İÇmekân
interior
MEKAN/ GÖRÜNÜŞ

(3D Modelleme) Yapının harabeye dönüşmüş hali. Ne kadar zaman sonraki hali, harabeleşme nedenleri, süreç olarak harabeleşme, vb. yollardan hangisini seçeceği tasarımcıya bırakılmıştır.
Harabeleşmeyi steril tasarım ediminin dışında tutmak elzemdir
tabii. Harabeleşmiş yapısı, her değme mimarın başlıca kâbusu
olsa gerek. Burada harabeye dönmüş halinin bir parodisini yapmaya kalkıştık ancak geleceğin yükselen tersine değerlerinden
biri olarak harabeleştirmeyi şimdiden ortaya koymakta ve adlandırmaya çalışmakta fayda var. Yıpranmanın algoritması, düzeyleri; mimari bileşenlerin zaman karşısındaki çökme kapasitelerinin
bilimi. Harabenin estetiğinden harabenin topolojisine ve mühendisliğine doğru. Otopsinin yükselişi. LŞ
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(3D modelling) The building in ruins. The designer is free to determine
the duration, the causes, and the process of getting ruined.
Ruin is excluded from the sterile action of design. Her building in ruins
is the nightmare of the architect. Here, it is a parody of a ruined building, however it seems necessary to present ruin as a rising anti-value
of the future. The algorithm of decay and its degrees is the science of
architectural decadence’s potentials. From the aesthetics of ruin to its
topology and engineering. Rise of autopsy. LŞ
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Hejduking
Zühal Bayrak

H

122
123
(3D Modelleme) Yapının Hejduk tarzında, oyuncakla hayvan ikonu
arasında, sadeleştirilmiş halinin tasarlanıp modellenmesi. Hejduk’un eserlerine referansla. Queneau’nun Biçem Alıştırmaları’nda stilistik biçemler epeyce geniş bir yer tutar. Mimari eşdeğerleri
Hejduk, Tschumi, Christo, Matta-Clark, Eisenman, Libeskind gibi
figürler olarak özelleşebilir diye düşündük. Read’in tablosunda
(1998. Bu kitapta, bkz. s. 31), Queneleyev tablosunun (Bkz. s. 24 İngilizce çevirisi ve s. 36 Fransızca orijinali) mimari karşılığı araştırılıyordu ve
burada elbette anonim bir karşılık getiriliyordu. Queneau da Alıştırmalar’da belli tipler temelinde çeşitlemeler yapar; özel isimlerin
taklitlerine pek yer vermez. Elbette Alıştırmalar ’ın mantığı bakımından makul bir durum. Ne var ki, mimari stillere müracaat ederek Pomici çeşitlemeler çoğaltılamaz, sadece mimarlık yapılmış
olur bu yolla. Oysa Hejdukizm gibi alt türler ortaya koymak, icat
edilmiş temaları bağımsız biçimde çeşitleme ve o temaları taklit
etmeden icra etme şansı verebilir. LŞ
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(3D modelling) Design and 3D modelling of the building in Hejduk
style, something between a toy and an animal icon. With reference to
Hejduk’s works. Queneau’s Exercises in Style includes many stylistic
interventions. Architectural equivalents may well be the figures such
as Hejduk, Tschumi, Christo, Matt-Clark, Eisenman and Libeskind. In
Read’s table (1998. See p.31 in this book), the architectural equivalents of
Queneleyev’s table were attempted with anonymous ones (for English
translation, see p. 24, and for its original in French, see p. 36) . Queneau, too, produces variations on the basis of certain types; and excludes the imitations of proper names in Exercises in Style. This is reasonable in
terms of the logic of Exercises. However, Pomi variations cannot be
multiplied by reference to architectural styles: This would be proper architecture. Only presenting subgenres such as Hejdukism would
provide a way to vary invented themes independently, and practice
them without imitation. LŞ
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Hiper Planlama
5A
1A

1A1A-Balkon
BALKON/ Balcony
PİLOTİ/ Pilotis
2A2A-Piloti
MERDİVEN / Stairs
3A3A-Merdiven
4A-ŞÖMİNE
4A5A-DÖNER
ŞömineMERDİVEN
/ Fireplace
5A Dönel Merdiven / Winding Stairs

2A
4A
3A

Rahime Nur Kesenci

Hyper Planning

KAYNAK plans
PLANLAR
Source
1A

1A

3A

3A

1,5 m

H

3m

2A

2A
4A

5A

4A

5A

(Plan, kolaj) Plandaki her unsurun kökenini başka bir plana bağlayan hipermetinsel yaklaşım. Lejant veya oklarla kaynak plana işaret edilir. Her unsur için, eşlenecek başka bir plan bulunmalıdır. Elbette birden fazla unsurun kökeni aynı olabilir; bu durumda daha
az kaynak plan gerekir. Hiper planlamayı, çeviri teknikleri kategorisine yerleştirebiliriz. Borges’in Babil Kütüphanesi öyküsündeki
evren, şayet harflerden değil de mimari kodlardan oluşan bir kütüphane olmuş olsaydı, burada muhtemel mimari varlıkların ezeli
ve ebedi tüm permütasyonlarının çizilmiş olduğunu görecektik.

(Plan, collage) A hyper-textual approach which associates the origins
of all elements to another plan. The source plan is referred by a legend
or by arrows. Each element has to be related with a different plan.
The origins of more than one element may well be the same, and in
this case, the number of source plans decrease. Hyper-planning can
be categorized as a method of translation.

Bir yanıyla mimarlık hipertekstüeldir; her çizginin başka bir yerden geldiği “gösterilebilir”, o kaynakların da başka başka yerlerden
geldikleri, keza, gösterilebilir vs. Dışsal biçimde, gitgide genişleyen bir referans evreni düşleyebiliriz; her mimari tasarım, bunun
kural olduğu bir tür ansiklopedizme hızla sıçrayıp sonsuzlaşabilir.
(Ayrıca, bkz. Başka Bir Proje, s. 64.) LŞ

Architecture is, in a way, hyper-textual. Each line can be considered
as transferred from somewhere else, and those origins would also
be taken as transferred from another source. We can imagine an ever-extending universe of references. Each architectural design may
well become infinite in an encyclopedism with such a rule. (See, Another
Project, p. 64) LŞ
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Imagine that the universe in Borges’ Babel Library is made of architectural codes, rather than letters; here we would see the entire set of
permutations in possible architectural beings.
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Hipotenüsleme
İrem Arabacı

Hypotenusing

H
(Plan) Her duvarın, dik açılı bir üçgenin hipotenüsü olduğunu varsayan planlama.
Dış Hipotenüsleme: Üçgenin planın dışına doğru baktığı hipotenüsleşme diagramı.
İç Hipotenüsleme: Üçgenin planın içine baktığı işlem. İnsanların
çizilmiş iki dik kenarı katetmektense parklarda hipotenüsledikleri
bilinir. Planlamanın a priori hipotenüslediği varsayılamaz mı peki?
Plan çizen kişi, kestirme şekilde, iki dik kenar yerine hipotenüsü
çiziyor olabilir mi her seferinde? O halde, gerçekte çizmesi gereken, hipotenüslenmemiş plan neye benzerdi?
Hipotenüsleme için, içbükey ve dışbükey olmak üzere iki geometrik çeşitleme denemesi yaptık.
124
125

Hipotenüsleme plancıyı üçgenin diğer iki kenarını seçme konusunda tamamen özgür bırakan bir mimari prosedürdür. Nasıl ki çemberin çapına denk gelen, çember üzerindeki herhangi bir noktaya
değen sayısız dik açı varsa, plancı için de bir duvar parçasını çap
kabul ederek onu hipotenüsleyen sayısız kırık duvar olasılığı vardır.
Genişleyen ve daralan türde iki farklı plan olasılığını diyagramlaştırmayı denedik; bu planları çakıştırıp mevcut duruma yeniden
bakmak yeni bir fark planına götürebilir elbette. LŞ

Hipotenüsleme işlemi plandaki tüm çizgileri ölçümsel bir sürece
sokmaktır. Hipotenüsleme işleminde referans olarak 30-60-90
üçgeni belirlenir. Pisagor kuralına göre bu dik üçgende 30 derecelik açının gördüğü kenar uzunluğu a kadar ise, 90 derecenin gördüğü kenar uzunluğu 2a kadardır.
İç hipotenüsleme’de dik üçgen, yapının içine bakarken, dış hipotenüsleme ’de dik üçgen dışına doğru bakar. İA
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(Plan) Each wall is taken as the hypotenuse of a right-angled triangle.

1.Kat Ö:1/200

External Hypotenusing: The triangle is towards the exterior of the
plan.
Internal Hypotenusing: The triangle is towards the interior of the plan.

Human beings prefer covering the hypotenuse, rather than travelling
over the two legs. What happens if the plan prefers hypotenusing?
What if the drawer of the plan draws a hypotenuse instead of the two
sides? What would the original plan without hypotenusing look like?
We exercised two geometric variations for hypotenusing: An concave
one and a convex one.
Hypotenusing is an architectural procedure that sets the designer
free in determining the two sides of the triangle. In a circle, there are
infinite number of right-triangles with their hypotenuses equal to the
diameter of that circle. Same is true for the number of walls taking
the present wall as the diameter of a circle, and the hypotenuse of
the triangle.
We attempted to make diagrams of two possible plans, one expanding,
other shrinking. These two would be superposed to get a third plan. LŞ

This procedure pushes all the lines into a process of measurement.
The reference is a 30-60-90 triangle. The side opposite to 30 degree angle is a, and the side opposite the 90 degree angle is 2a. This
Pythagorean rule helps in hypotenusing all the measures in the plan.
In internal hypotenusing, the triangle is towards the interior of the
plan; and in external hypotenusing, the triangle is towards the exterior of the plan. İA
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Zemin Kat Ö:1/200

İç hipotenüsleme

Zemin kat
Kat Ö:1/200
Zemin
/ Ground level

1.Kat Ö:1/200
Birinci
Kat Planı / First Floor Plan

1.Kat Ö:1/200
Birinci
Kat Planı / First Floor Plan

2m
Dış hipotenüsleme / External Hypotenusing

4m

İç hipotenüsleme / Internal Hypotenusing
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Hurdalık
Engin Bıyıklı

Junkyard

H

Kuzey cephesi
Kuzey
Cephesi / North Elevation

126
127

Güney cephesi
Güney
Cephesi / South Elevation

(Maket) Yapının tamamının çıkma malzemelerle, geri dönüştürülmüş malzemeyle, vb. oluşturulması. Zaman ve imkân kısıtı nedeniyle, maket düzeyinde anlatılan parodi. 1/100 ölçekli bir maketten giderek daha küçük ölçeklere geçiş yaparak, hurdalıktan
yararlanmanın zorunluk haline geldiği bir dizi deneye girişilebilir.
Sözgelimi, 1/50, 1/20, 1/10 maketler yapmak için, kırtasiyeciden
bit pazarına, hurdalığa doğru yön değiştirmek zaruret halini alacaktır. LŞ
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(Model) Entire building is made of recycled and reused materials. Time
and source limitations resulted in a parody in model scale. One may
begin with a model with 1/100 scale, and gradually make the scale
smaller in a series of experiments which make junkyard a necessity.
For 1/50, 1/20 and 1/10 models, one has to go to the junkyard, instead of buying from a stationery seller. LŞ
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Israr
Rahime Nur Kesenci

Insistence

I

(Plan, 3D modelleme.) Mevcut programın içine, fazladan unsurlar doldurma. Fazladan doldurulmuş unsurların örnekleri: Banyo;
mevcutta duş var. Ekleri: Jakuzi, Türk hamamı, sauna, Fin hamamı.
Fazladan unsurlarla doldurulmuş mevcut yapının içine aşırı yatırım yoluyla ‘ısrarcı’ programlama. Israrcı proglamlanmış ve fazladan unsurlarla doldurulmuş mevcut programın yapısının sınırları
korunur, kat planında iç mekân kalabalıklaştırılır. Queneau’nun
kitabında, aynı adladır. Queneau’da aynı adla olan çeşitlemenin
mimari karşılığını, programda, kiçle ve görgüsüzlük düzeyinde
parodi haline getiren bu deney, mobilya mağazasına dönüşen evi
gözler önüne seriyor. Mobilya mağazasına dönüşen evin gözler
önüne serilişinin bir adım ötesinde, yatak odasındaki yatağı bir
kez daha “yataklaştıran” bir planlamayı düşünmek de mümkün
olacaktır: Yemek masasındaki yemek masası; koltuk takımındaki
koltuk takımı, banyodaki banyo; ısrarın ısrarı... LŞ
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(Plan, 3D modelling) Additional elements stuffed in the present program. Examples of stuffed elements: Bathroom, shower present.
Additions: hot tub, Turkish bath, steam bath, Finnish bath. Insistent
programming the present building by over-investment. The borders
of the present building remain the same, but the interior space gets
crowded. The architectural equivalent of Queneau’s variation with the
same name becomes the parody of kitsch and lack of manners in interior decoration. Further than revealing a house transformed into a
furniture shop, we can imagine planning a bed in the bed of the bedroom, a dining table in the dining table, a sitting group in a sitting
group, a bath in the bath: The insistence of insistence. LŞ
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“Israr

1.PARÇA

2.PARÇA

3.PARÇA
PLAN 1/200

1.PARÇA

2,5 m

Bir gün, öğle vakti civarında, neredeyse dolu olan
bir S otobüsüne bindim. Neredeyse dolu olan bu
S otobüsünde oldukça tuhaf olan bir genç adam
vardı. Onunla aynı otobüse binmiştim, ve bu genç
adam, bu neredeyse dolu olan aynı S otobüsüne
benden önce binmiş olarak, demek ki öğle vakti
civarında, kafasında benim birazcık garip bulduğum bir şapka giyiyordu, benim, günün birinde
öğle vakti civarında onunla aynı otobüse binen
kişinin.” Biçem Alıştırmaları, s. 39.

5m

“Insistence
2.PARÇA

One day, at about midday, I got into an S bus which
was nearly full. In an S bus which was nearly full
there was a rather ridiculous young man. I got into the same bus as he, and this young man, having gotten into the same nearly full S bus before me,
at about 12 noon, was wearing on his head a hat
which I found highly ridiculous, I , the person who
happened to be in the same bus as he, on the S line,
one day, at about 12 noon.” Exercises in Style.

128
129

3.PARÇA
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İçini Dışına Çıkarma
Engin Bıyıklı

Inside Out

İ

Kuzey Cephesi
North Elevation

Doğu Cephesi
East Elevation

kalorifer vb. dış duvara.)

(3D modelling, visualization, plan) The interior façade becomes the
exterior and vice versa (e.g. thermal sheathing and insulation works are fixed inside, and the heater cores outside).

Yapının tüm iç duvarları kendi doğrultusunda en yakın cepheye
çıkar ve bu cepheye yapışır. Dış duvarlardaki niş ve mobilya boşlukları da dışa çevrilir. Yapının içi boş bırakılır. EB

Each interior walls becomes the nearest exterior façade. Niches and
furniture spaces also move to façade, and the interior space becomes
empty. EB

(3D Modelleme, görünüş, plan) Dış cephenin iç cepheye, iç cephenin dış cepheye dönüştürülmesi. (Ör: Dıştaki mantolama içe, duvardaki
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WC

Banyo
Misafir
Odası

Oturma
Odası

Mutfak

İç Duvar Lipogramı (PİD = 0)
Yeme-İçme

Yatak
Odası

Zühal Bayrak

Interior Wall Lipogram (PIW=0)
2m

WC

Banyo
Misafir
Odası

4m

Oturma
Odası

Mutfak
Yeme-İçme

Yatak
Odası

Birinci Kat Planı / First Floor Plan

İ
Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story, “No Jessica”, p. 197.

130
131

(Plan) (Bkz. Dış Duvar Lipogramı, s. 89.) Plandan tüm iç duvarlar
atılır ve program bileşenleri duvarsız şekilde yeniden kurulmaya
çalışılır.

(Plan) (See, Exterior Wall Lipogram, p. 89) All interior walls are omitted, and the program is reconstructed accordingly.

Bu tür bir deney, iç mimarlığın sıradan pratiklerini anımsatır; iç
mimari müdahale, özellikle de mevcut konut yapısında, çoğun iç
duvarların yıkılmasıyla başlar.

This experiment is similar to ordinary interior design practices; since
interior design interventions, especially in contemporary residences,
mostly start with taking the interior walls down.

İç duvar lipogramını konvansiyonel iç mimari uygulamadan ayıracak şey nedir öyleyse? İç duvarların atılması, programların duvarsız kurulacağı anlamına geleceğinden, sadece duvarları atmak
yetmez; dahası, duvar yerine geçecek şeyleri ikame etmek de
değildir.

What is the difference of Interior Wall Lipogram, then? It is not
enough to omit the walls; and it does not mean replacement of walls’
substitutes.

Basit bir eksiltmenin son derece karmaşık sonuçları olur; bu, mimari tasarım için haydi haydi geçerli. Sözgelimi mahremiyet gerektiren banyo gibi yerlerin girişe en uzak yere alınmasından başlayarak tek hacimli mekânın işleyişi bütünüyle değişecektir.
Burada birkaç şey yapmak mümkün:
Dış duvarı katmanlarına ayırıp elma kabuğunu soyar gibi soymak
ve bu “kabuk”ları kullanmak.
Plan parçalarını yeniden yerleştirmek; ıslak hacim, wc, banyo gibi
şeyleri yeniden konumlandırmak.
Dış duvarın iç nişlerini olabildiğince fazla kullanmak.

Each simple reduction has complex results, and this is all the more
in effect in architectural design. For example, private spaces such as
bathroom have to be moved to a far end, and all the functioning of
monospace would entirely alter.
Here are a few options:
The exterior wall can be sliced into its layers, skinned out like an apple, and reuse these “skins”.
Parts of the plan can be relocated; wet areas, wc, bathroom and the
like can be repositioned.
Interior niches of the exterior wall can be used in their maximum
capacity.

Zemini topografik hale getirmek; yükseltiler oluşturmak.

The floor can become topographic, and these levels may be
functionalized.

Şöminden azami şekilde yararlanmak.

The fire place is refunctionalized.
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İç Metraj Çaprazlaması
Zühal Bayrak

Interior Measures Crossed

a3
a2
a1

a7
a6
a5

a1

a2

a3

a4
a1

a2

a4

a5
a5

a3

a4

a5

a6

a7

a3
a2

a4

a1

İ

2m
4m

1. KAT PLANI
Ö:1/200
Birinci Kat Planı
/ First
Floor Plan

(Plan) Aynı yapının iç ölçü setleri birbirinin yerine konur. Örneğin
planda yatay bir aksın ölçüleri, dikey bir aksın yerine konur. Kesit
ölçüleri ve plan ölçüleri de çaprazlanarak, “iç metraj çaprazlaması” yapılabilir (Yapı elemanları düzeyinde ise: Sözgelimi, kolon ölçüleri, pencere

KAT PLANI
Ö:1/200
Birinci Kat Planı /1. First
Floor
Plan

ölçüsü olur, vb.)

Farklı akslardan ölçü setleri belirlenerek çeşitli çaprazlamalar sonucunda farklı planlar elde edilen ölçümsel bir tekniktir.
1. Yatay ve dikey olmak üzere iki farklı aksın ölçüleri çaprazlanır.
Yatayda alt taraftaki ölçülerle, dikeyde 2. ve 7. m.’den alınan ölçüler birbirinin yerine konur ve plan buna göre yeniden düzenlenir.
Yapının dar aksı daha geniş, geniş daha dar ve kendi içine kısılmış
gibi olur.
2. Yatay ve dikey olmak üzere iki aksın ölçüleri çaprazlanır. Yatayda üst taraftaki ölçülerle, dikeyde 12. ve 26. m.’den alınan ölçüler
birbirinin yerine konur ve plan buna göre yeniden düzenlenir. Taşan duvarlar, mahaller, kesişen, genişleyen veya daralan birimler
oluşur. ZB
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(Plan) Interior measures in the building is replaced with each other.
For example, the measure of a horizontal axis becomes the measure
of a vertical axis. Measures of sections can be crossed with those of
plan. In terms of structural elements, the measures of columns can be
taken as those of windows, etc.
This is a measuring technique for producing new plans with replacing
measures of separate axes with each other. ZB
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İç Planlama

2,5 m

Yusuf Ziya Tutar

5m

Interior Planning
Plan Ö: 1/200
Plan

İ

Plan Ö: 1/200
Plan

2m
4m

132
133

Plan

(Plan) “Planın iç duvarlarının kesiştiği yerlere iç köşe denir.” Planın
iç köşeleri tespit edilir. Bu noktalardan geçen ve dış sınırları bu
noktalar olan yeni bir (daraltılmış) plan çizilir. Orijinal plandaki programlar mümkün olduğunca korunarak planlama yeniden yapılır.
İlk adımda plan üzerinde herhangi bir iç köşeden geçen, yatay ve
dikey düzlemde iki kesit çizgisi çizilir. İkinci adımda seçilen iç köşe
ile plandaki diğer iç köşeler arasında kalan en uzak sınırları kapsayacak biçimde bir bölge seçilir. Üçüncü adımda tüm planın, bir önceki adımda belirlenen alan içerisine küçültülür. Son adımda plan,
sınırları orijinal plana göre daraltılmış bu bölge içerisinde gerçekte
var olması gereken ölçülere (dış duvar kalınlıkları 20 cm., iç duvar kalınlıkları
10 cm., kapı genişlikleri 80 cm. gibi) sadık kalınarak yeniden çizilir. Bunun
sonucunda planda bazı elemanlar eksilir. Bazı parçaların eksik çizilmesi gibi komplikasyonlar ortaya çıkar. YZT
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Plan Ö: 1/100

(Plan) “The corners where the interior walls meet is called as interior corner.” The interior corners of the plan are determined. A narrower
plan with limits to these corners is drawn. Plan is redesigned by keeping the original programs as much as possible.
The first step is to draw a horizontal and a vertical section line from
any one of the interior corners. The second is to select the largest area
among the selected corner and others. The third is to reduce the original plan to fit in the borders determined in step 2. The last step is to
redraw the plan as original measures remain the same (i.e. the width of
external walls remains 20 cm, internal walls 10 cm, doors 80 cm). Some elements
have to be omitted, and this may result in some complications. YZT
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İdefix
Thura Tunmin

ÜST GÖRÜNÜŞ

İ

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ

(Plan, 3D Modelleme) Seçilen temel bir şekle göre tüm yapı elemanlarının ebat ve kalınlıklarının sabitlenmesi. Örneğin ‘kare’ –
tüm kesitler kare, tüm büyüklükler karesel olur.
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(Plan, 3D modelling) Each and every measure in the building is fixed
according to a selected basic form. For example, select ‘square’ as the
basic form, and redesign all sections and spaces as squares.
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İki Farklı Bağlam
İrem Arabacı

Two Separate Contexts

Hamamyolu, 1/500.
Hamamyolu

İ

Sakarılıca, 1/500.
Sakarılıca

134
135

François Ayroles. 1995. Partial Iconographic Repetition.

(Vaziyet planı) Yapının vaziyet planında iki farklı bağlama (kır evi ve
yerleştirilmesi. Modernist retorikte iki karşıt imgeyi
yanyana göstermek radikal yargılar üretmekte sıklıkla başvurulan
bir ikna yöntemi olmuştur. Pomi ’de bu iki farklı bağlamla ne yapılabileceği üzerinde durmak gerekir; kara mizah işe karışacaktır
elbette.

yapı adası vb.)
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(Layout plan) Location of the building in two separate contexts on the
layout plan (e.g., country house and city block). Modernist rhetoric often employs the juxtaposition of two contrasting images for producing radical judgments. Pomi seeks the ways to deal with the two contexts,
with dark humor, of course.
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İkiz Ev
Rahime Nur Kesenci

Twin House
PLAN 1/200
Plan

3m
6m

3.İKİZ EV

İ

3.İKİZ EV

3.İKİZ EV
PLAN 1/200
Plan

PLAN 1/400

PLAN 1/400
Plan

PLAN 1/400

4.İKİZ EV

4m
8m

4.İKİZ EV

4.İKİZ EV

PLAN 1/400
Plan

(Plan, 3D Modelleme) Yapının ikiz ev düzeninde yeniden üretimi.
Tek duvarın sağırlaşması gerekir. (Bkz. Pomi Housing, s. 218) İkiz Ev,
PLAN 1/400
Pomi Housing’in bileşenlerinden biridir. İkiz Evleştirme tekniğinin
icrasının peşi sıra, başka plan istismarları ve kopyacılıklar üzerine
düşününce, ortaya müteahhit fırsatçılığının alametifarikası olan
bu yöntem çıktı. Çünkü aynı projeyle her tür yapıyı yapmanın, kolayına kaçmanın bir yoludur Pomi Housing.
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(Plan, 3D modelling) The building is reproduced in twin house order.
One of the walls have to become a blank wall (see Pomi Housing, p. 218) .
PLAN of
1/400 the components of Pomi Housing. After the
Twin house is one
application of Twinning technique, we imagined methods for further
abuses and imitations in plans. The result is the trademark of contractor opportunism. The very same project can be used for all types
of buildings in Pomi Housing.
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İkizleme
Aybüke Kara

Twinning

Plan
PLAN
1/200

İ

136
137

(Plan, 3D Modelleme) Mayaların içiçe inşa ettikleri Ziguratlar gibi,
binanın ikizinin kendi üzerine inşa edilmesi. İçiçe geçmiş ikizler.
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(Plan, 3D modelling) The twin of the original building is built upon it, as
Mayas built Ziggurats. Twins intertwined in each other.
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Implosion
Engin Bıyıklı
2m
4m

İlk1. Aşama
aşama
First stage
Üst/Görünüş

İ

İkinci
aşama
/ Second stage
2. Aşama
Üst Görünüş

İlk aşama, İzometrik perspektif
1. Aşama Perspektif
First stage, Isometric Perspective

(3D Modelleme, plan.) Yapının içine doğru patlaması. Planın dış
sınırlarını aşmayacak şekilde, tüm unsurlar çizimin içine saçılır. İçe
saçılmanın yasalarını koymak gerekir.
Yapının yaklaşık ağırlık merkezi belirlenir. Sonra tüm yapısal bileşenler her adımda yapının ağırlık merkezine birer metre yaklaşır.
Tüm programın hiçe sayılarak içe doğru patlamalar şeklinde saptırmalar uygulanmasıdır. EB
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İkinci aşama / Second stage
2. Aşama Perspektif

(3D modelling, plan) Implosion of the building. All elements are scattered in the drawing, without going beyond the original borders. The
rules of implosion are to be determined.
Approximate center of gravity of the edifice is determined. Then all
the structural components are pushed one meter toward the gravity
center of the edifice at each step. It is the application of deflections
in the form of internal explosions/implosions, ignoring the whole programme of the building. EB
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İçerilmeler
Yusuf Ziya Tutar

Inclusions

İ

138
139

(3D Modelleme) Yapının başka bir gelecekte, istimlak edilmediği
ama yutulduğu yeni bağlamlar. Bir müzenin içinde obje gibi sergilenmesi, arkeolojik alana dönüşmesi, ada haline gelip etrafının bir
çukurla –dev bir inşaat çukurunun ortasındaki bir adanın üzerindeki ev– veya suyla çevrilmesi, büyük bir hangarın içinde kalması,
vb. İçerilme, modern mimarlık retoriğinin tersidir. Çünkü her mimari
tasarım, çevreyi kendinde temsil etme ve içerme iddiasındadır. Modern mimari nesne, varlığıyla çevreye anlamını yeniden kazandırır.
Burada ise yapı, Balinanın karnındaki Ahab gibi yutulmuştur. Böylece retoik iddiaları çöker ve her şey tersine döner.
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(3D modelling) In a different future, the building is included in new
contexts, but not expropriated. It can be exhibited in a museum as an
object, become an archeological site, become an island with a hole or
water around it, remain in a hangar. Inclusion is the opposite of modern architectural rhetoric, since each architectural design claims the
right to represent its environment, and include it all. Modern architectural object, with its sole presence, makes its environment meaningful. The building here is immersed, as Ahab is swallowed by the
Whale. The rhetoric thus collapses and everything is reversed.
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İp Modeli
Thura Tunmin

String Model

İ

(Maket) Projenin üç boyutlu modelinin ipler gerilerek oluşturulmuş hali –mekânda ise enstalasyon ölçeğinde. Kancalar ve kılavuz ipler yardımıyla 3D modelin olabildiğince gerçekçi, ölçekli;
mümkün olursa 1/1 ölçekli yeniden üretimi... İp sürrealizmin kült
malzemeleri arasında mıdır bilinmez ama Duchamp’ın Bir Mil İp
yerleştirmesinden bu yana özel bir yeri olduğunu düşünebiliriz.
Pomi’nin 1. Antalya Bienali’ndeki (2011) ip işleri, Duchamp’a adanmıştı. İp olası en elverişsiz mekânlaştırma araçlarından biri gibi
görünebilir. İple çalışmanın, Oulipo’nun Ouvroir (Atölye) boyutuyla
özel bir bağlantısı da var.
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(Model) The model of the project is made by stretching strings –in
space, it is in the scale of an installation. 3D modelling of the building is reproduced by using hooks and guide strings to achieve a realist, scaled version of the building –in 1/1 scale, if possible. String has
a special place, if not a cult material, in surrealism since Duchamp’s
One Mile of String installation. String installation of Pomi in the 1st
Antalya Biennial (2011) was dedicated to Duchamp. String may be
considered as one of the most impractical materials in spatialization.
However, it has a special relation with the Ouvroir (workshop) aspect
of Oulipo.
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İstimlak
Rahime Nur Kesenci

Expropriation

İ

140
141

(3D Modelleme) Yapının yıkımına karar verilmiştir. Yıkım sırasında, para edebilecek her şey yapıdan çıkarılmıştır. Geriye kalan hali,
istimlak halidir. Yıkımın başladığı andan sonlanana kadarki süreç,
aşamalar halinde anlatılır.
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(3D modelling) After the expropriation decision is made, all valuable
elements are taken out. What remain is the expropriation version of
it. Entire process from the start of destruction to its end is represented in stages.
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İstismar
İrem Arabacı

Violation
Birinci
Kat
1.Kat,
1/200.

Planı / First Floor Plan
1,5 m
3m

İ
Zemin Kat,
Zemin
kat1/200.
/ Ground level

İlk
aşama / First stage
1. versiyon:
Koridorun mahalleri
istismar
etmesi. etmesi. / Corridors violate rooms.
Koridorun
mahalleri
istismar

İlk
aşama / First stage
1. versiyon:
Koridorun mahalleri
istismar
etmesi. etmesi. / Corridors violate rooms.
Koridorun
mahalleri
istismar

2. versiyon:
2.
versiyon:
İkinci
aşama / Second stage
İkinci
aşama / Second stage
Mahallerin birbirini istismar etmesi.
birbirini istismar etmesi.
Mahallerin
birbirini istismar etmesi / Rooms violate each other. Mahallerin
Mahallerin
birbirini istismar etmesi / Rooms violate each other.

(Plan.) Her mahal kendi sınırlarının dışına taşarak diğer mahallerin hakkını ihlal eder (Örneğin asma katlı mahale bir asma kat daha eklenir.
Koridor, ek koridorlar oluşturur. Islak hacim kendine başka ıslak hacimler ekler,
vb.) Burada program ontolojik bir varlık gibi düşünülmüştür. Varlık

kendi varlığında ısrar eder, program bileşenleri ise birbiriyle mücadeleye girişir. Sonunda elbette herkes bundan zararlı çıkar ama
plan, bu savaşımdan geriye belge gibi kalır.
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(Plan) Each space extends its borders and violates another’s (e.g. an
additional mezzanine is placed on top of the original. A corridor generates additional
corridors. Wet area reproduces itself with new wet areas, etc.) In this procedure,

the program is imagined as an ontological entity. Being insists on its
being, and the elements of the program struggle with each other. At
the end, all of them lose, but the plan remains as a document of this
battle.

3/16/20 1:11 PM

Kaba
Engin Bıyıklı

Vulgar

2m
4m

K

142
143

(3D Modelleme) Yapıyı oluşturan, incelikle profillendirilmiş elemanlar kabalaştırılır; yeniden yerlerine konur. Detayların ayrıntılarının yitimi, vülgerleşme belirtisidir.

(3D modelling) All elaborately profiled elements in the building are
redesigned in their coarser versions, and replaced with the originals.
The loss of details is the indication of vulgarization.
“Cockney (Vulgaire)

“Kaba
AAb işte otbüse bindim gidiyom gençten bi erif gördüm, alla canımı alsın gördüüm en dallamaerif buydu. Bööle ayvan gibiboyun,
teleskop gibi dümdüz, bi de tepesine bi şapka kondurmuş, aabi,
alla canımı alsın, altıma sıçtım. Tam dallama. Neyse aabi, erif
bişeylere kıl oldu, durup durup yanındaki erife “siz ne yaptıınıızı
düşünüyosunuz, ayaama basmasanıza!” demez mi? Öbürerifin
olayla içbialakası yok a! Erif dallamaya şöyle bi döndü baktı “ne
diyon arkadaşım sen?” diye, dallama o bakışı görür görmez aynenaraazi, gitti uzak biyere oturdu.
Aabi soora bakikigözümönümeaksın, iki saat soora garın ordan
geçiyom, yine bu dallama! Yanında kendi gibi bi züppe, ssilindirik
bi düümeakkında buna akıl veriyo.” Biçem Alıştırmaları, s. 57.
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So A’m stand’n n’ ahtsoider vis frog bus when A sees vis young Froggy
bloke, caw bloimey, A finks, ‘f’at ain’t ve most funniest look’n’ geezer
wot ever A claps eyes on. Bleed’n’ great neck, jus’ loike a tellyscope,
strai’ up i’ was, an’ ve titfer ‘e go on ‘is bonce, caw, A fought A’d ‘a died.
Six foot o’ skin an’ grief, A ses to meself, when awlver sud’n ‘e starts to
come ve ol’ acid, an’: “Gaw bloimey,” ‘e ses, “wot ver ber-leedin’ ow yeh
fink yeh adeouin’ of?” ‘E’s tawkin to annuver bleed’n’ fawrner vere on
ve bus pla’form; ses ‘e keeps a-treadin’ on ‘is plites awler toime, real
narky ‘e gets, till vis uvver Frog bloke turns roun’ an ses, “’Ere,” ‘e ses,
“oo yeh fink yeh git’n’ a’? Garn,” ‘e ses, “A’ll give yeh a pro’r mahrfful na
minute,” ‘e ses, “gi ah a vit.” So he does, pore bastard, ‘e does a bunk
real quick deahn ve bus wivaht anuvver word. Cup lowers la’r, guess
wo’? A sees ve fust young bleeder agin walkin’ up’n deahn ahtsoider
ve Garsn Lazzer, arkin’ to anuvver young Froggy a-jorein’ ‘im abeaht a
bleedin’ bu’en.” Exercises in Style.
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Kadastral
Zühal Bayrak

2m

Cadastral

4m
Birinci Kat Planı / First Floor Plan

1. KAT PLANI Ö:1/200

K

1. KAT PLANI Ö:1/200
(Plan) Kadastral paftayla imar planının tam örtüşmediği olur. Bunun sonucunda, parsel veya adalar çakışmaz, bulanıklık oluşur.
Bu gerçeklikten ilham alarak: Yapının planı birkaç kez üstüste çizilir veya dijital çizim çoğaltılır. Her seferinde plan biraz değiştirilir.
(az büyültme/küçültme, az rotasyon.) Bileşimsel/ikircikli hali yeniden çizilir ve plan çarpıtılmış olur. Queneau’da ikirciklenme olarak karşılanan alıştırmanın mimari/kentsel versiyonu denebilir.

(Plan) Cadastral map sheet does not always match up with the construction plan. Blocks or plots may not fit and the plan may become
confused. Inspired by this fact, the plan is drawn on top of itself many times or the digital drawing is multiplied. Plan would change a bit
in every attempt by small scaling and rotation interventions. All drawings are composed into a distorted plan. This procedure is the architectural/urban equivalent of Queneau’s Hesitation exercise.

“İkirciklenme
Tam olarak nerede olduğunu gerçekten de hatırlayamıyorum...
kilisede mi, çöp tenekesinde mi, toplu mezarda mı? Otobüs belki
de? Bir şeyler vardı... neler vardı sahi? Yumurtalar mı, halılar mı,
turplar mı? İskeletler? Evet ama etrafında etleri duran iskeletler,
canlı hem de. Evet galiba böyleydi. Otobüste insanlar.”
Biçem Alıştırmaları, s. 21.
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“Hesitation
I don’t really know where it happened... in a church, a dustbin, a
charnel-house? A bus, perhaps? There were... but what were there,
though? Eggs, carpets, radishes? Skeletons? Yes, but with their flesh
still round them, and alive. I think that’s how it was. People in a bus.”
Exercises in Style.
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Kalın Planlama
Aybüke Kara

Bold Planning

K
(Plan.) 1. Taşıyıcı ve yapısal elemanların kesitte maksimize edilmesi. 2. Programların bu kalınlıkların içine yeniden oyularak yerleştirilmesi.

144
145

1. İlk aşama, adım adım gelişen bir kalınlaşmadır. Planda duvarlar
büyür, büyür, kolonlar da aynı oranda büyür; o kadar ki, sonunda
pratik bir olanaksızlık kendini gösterir: Yapının içinde adım atacak
yer kalmamıştır. Kalınlaşma, planda neredeyse hissedilmeyecek
kadar narin kesitlere sahip piloti ayaklarının, devasa lekelere dönüşüp planı bütünüyle anlamsız kılmasına varır. Kalınlaştırma işleminde unsurların eşit oranda büyümesi adil görünüyor. Bununla
beraber, duvarlara ayrı, kolonlara ayrı bir katsayı verilerek başka
başka kalın planlar elde edilebilir. Bu farklı planların ikinci aşamada çözümlenmiş hallerinden bir seri elde edilebilir.
2. Bu eşiğe ulaşınca, kalınlaştırmaya bir son verilir ve tersi yapılır:
Tüm kalınlaşmış kesitlerin içi oyulur; bunlara ince, sabit bir duvar
kalınlığı verilir. Böylece programların içine yeniden yerleştirileceği
plan da ortaya çıkmış olur.
Kalın Planlama, en sofistike mimari planları yerden yere vurur, onları canavarlaştırır, tanınmaz hale getirir, insan kılığından çıkarır,
inanılmaz derecede saçma ve işe yaramaz kılar. Hangi mimardan
intikam almak istiyorsanız ona Kalın Planlama uygulayın. İşe yarayacaktır. Queer teoriyle vedalaşın. Çünkü artık elinizde Kalın Planlama var. Gün gelecek, Kalın Planlama, Pomi mimarlık okulunda,
mimarlık felsefesi dersi olarak okutulacak. LŞ
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(Plan.) 1. Bearing and structural elements are maximized in section.
Programs are carved in these massive volumes.
1. The first step is a gradual thickening. Walls and columns get larger into a practical impossibility: There is no space left in the building.
Columns which used to have petite sections become gigantic spots
on the plan. Therefore, the plan loses its practical meaning. It is fair to
thicken all the elements in the same ratio. However, one may well exercise different ratios for walls and columns for various plans. With
the implementation of the second step, various plans may result in a
series.
2. After all elements are thickened to an extent, the next step is to
carve those thick sections leaving a thin, fixed wall. The result is the
new plan in which the programs will be located.
Bold Planning can easily debunk a most sophisticated architectural
plan, dehumanize it, make it unrecognizable, non-sense and non-functional. If you want to avenge on an architect, apply Bold Planning on
one of her plans. It will work! Say goodbye to Queer Theory, because
you have Bold Planning now! One day, Bold Planning will be taught
as the philosophy of architecture in Pomi School of Architecture. LŞ
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a

c

b

d

1,5 m
3m

e

Taşıyıcı ve yapısal elemanların boyutları planda aşamalı olarak
büyütülür; bu kalınlıkların dış sınırları yeni planın duvarları kabul
edilerek içleri oyulur. Böylece yeni mahaller elde edilmiş olur ve
programlar yeniden yerleştirilir.

Bearing and structural elements are maximized in section and the exterior borders of these thicknesses are considered as the walls of the
new plan. The maximized volumes are carved as new spaces for the
programs to be relocated.

a. Plan.
b. Duvarların 50 cm. kalınlaştırılmış hali.
c. Duvarların 1 m. kalınlaştırılmış hali.
d. Duvarların 2 m. kalınlaştırılmış hali.
e. Kalınlıkların içleri oyularak programların yerleştirilmesi. AK

a. Plan.
b. Walls get 50 cm. thick.
c. Walls get 1 m. thick.
d. Walls get 2 m. thick.
e. Volumes carved for the relocation of programs. AK
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146
147

Right: Watanabe bold planned, 2019, ÖG and LŞ.
Sağda: Watanabe’ye Kalın Planlama, 2019, ÖG ve LŞ.

199 bilingual 2.indd 146

3/16/20 1:11 PM

Kamulaştırma
Yusuf Ziya Tutar

Expropriation

K

5m

10 m

Vaziyet
Planı
/ Site
Plan
Vaziyet
Planı
Ö: 1/500

(Plan) Yapının (altyapı, bayındırlık, yol veya park, otopark, gibi kentsel nedenlerle) istimlak edilmesi. Birinci karede yapı bağlamı içinde, ikinci
karede bina yok ama yerine yapılan şeyler görünüyor.
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(Plan) Expropriation of the building due to urban excuses, such as infrastructure, public works, road, park, car park, etc. In the first drawing, the building is in its original context, and in the second, it is replaced by other programs.
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148
149
5m

10 m

Vaziyet Planı Ö: 1/500

199 bilingual 2.indd 148

3/16/20 1:11 PM

Kesinleme
İrem Arabacı

Precision

1. KatKat
PlanıPlanı / First Floor Plan
Birinci

B

K
A

1,5 m
3m
Ön Görünüş
Cephe
/ Elevation

Ayrıntı(A)
(A)
ayrıntı / detail

Ayrıntı
ayrıntı / detail
(B)(B)

Biçem Alıştırmaları: “Tamı Tamına”, s. 23.

Exercises in Style: “Precision”.

(3D Modelleme) Yapıda birbiriyle kesişen, iç içe geçen ve birbirine
temas eden tüm unsurlar, temas etmeyecek şekilde birbirinden
kopartılır. Münferit unsurlardan oluşan yeni kurgu. Kesinleme
abartıldıkça, ortada kesinlenecek bir gerçeklik de kalmayacaktır.

(3D modelling) All elements intersecting each other or in contact with
another are separated from each other. The new composition is made
of individual elements. As precision is exaggerated, the reality to be
precise vanishes.
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(Robin Hood’un) Kesit Açısı
İrem Arabacı

Sectional Angle (of Robin Hood)

Plan PLAN Ö 1/200
1,5 m
3m

K
Kesit / SectionKESİT Ö 1/200

150
151

(Plan, kesit, 3D Model.) Kesitteki ortogonal elemanlara açı verme
ilkesi (90+-n). Açı değeri, (+-n) Robin Hood İlkesi’ne göre verilir. (Kesit
Açısı, “zenginden alıp fakire verir”.) Her duvar, komşu mahalin metrekaresi ile kendi metrekaresi arasındaki fark kadar derecelik açıyla
eğilir. Komşudan küçükse komşusuna doğru eğilir ve mekân hacmen büyür; komşudan büyükse de içine doğru eğilir, yani hacmen
ufalır. Bu işlem tüm iç duvarlara uygulanır. Clinamen: Eğimin yolaçtığı geçişsizlikler tasarımsal olarak giderilir.
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(Plan, section, 3D modelling) Orthogonal elements in the section become angulated (90+-n) . The degree of the angle is determined by
Robin Hood principle: Sectional Angle takes from the rich and gives to
the poor. Each wall leans with an angle of x degrees, and x is determined by the difference of neighboring surface areas. If the neighboring space is smaller, the wall leans towards the larger space, so that
the smaller one’s volume gets bigger. This procedure is applied on all
interior walls. Clinamen: Intransitive spaces are redesigned.
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Kesitleme

B

Yusuf Ziya Tutar
A

Plan
Plan, 1/200

A

Sectioning

B

B

K

A

A

1 m.
2 m.

B

Plan, 1/200
(Plan.) (Bkz. İç Planlama, s. 132.) Ortogonal plandan
geçen yatay
AA ve düşey BB kesit çizgileri. AA ve BB, bir iç köşede kesiştirilir.
Böylece plan dört bölgeye bölünür. Her bölgedeki iç köşe sayısı, o
bölgenin plansal küçültme katsayısı olur: “1/n” ve plan parçası o
oranda küçültülür. Plan yeniden çizilir.

(Plan) (see, Interior Planning, p.132.) AA and BB sectional lines are
intersected in an interior corner, and thus the plan is divided into
four areas. The number of interior corners in each area (n) is taken as
the reduction factor for that area. The plan is reduced into 1/n and
redrawn.

İlk adımda, plan üzerinde herhangi bir iç köşeden geçen, yatay ve
dikey düzlemde iki kesit çizgisi çizilir. İkinci adımda, plandaki dört
bölgenin her birindeki iç köşe sayısı saptanır ve o oranda küçültmeler uygulanır. Son adımda bu dört bölge arasında sirkülasyonun gerçekleşebilmesi için gerekli düzenlemeler (koridor genişliği, duvar ölçüleri vb. ihtiyaç duyulan yerlerde noktasal müdahaleler) yapılır. Kapı ve
pencereler gibi gerçek ölçülerinden uzaklaşan elemanlar, hangar
kapısı gibi başka elemanlarla değiştirilir. YZT

In the first phase, a horizontal and a vertical sectional line that passes through any interior corner is drawn. In the second phase, the number of interior corners in each area is determined and the areas are
reduced accordingly. The last step is to arrange the circulation among
the areas (widths of the corridors, sizes of walls, and various other interventions) .
If some elements such as doors and windows get too far away from
their original sizes, they are replaced by hangar gates, etc. YZT
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Kevgir
Engin Bıyıklı

Cullender

1 m.

K

2 m.

152
153
-Dış duvarlar boydan boya 1 metre aralıklarla eksiltidi.

(3D Modelleme) Yapının dış duvarları, 1 m. dolu 1 m. boş olacak
şekilde eksiltilir. Yapı “kevgire döner“.
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(3D modelling) One meter of each two meters in the exterior walls of
the building are subtracted, and the building thus becomes a cullender.
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Kırık Çizgi
Halime Törü

Broken Line

Çarpıtılmış zemin kat planı
Zemin kat
çarpıtılmış
Distorted
ground
floor plan
plan

Zeminkat
kat/ orijinal
Zemin
Groundplan
level

1,5 m

K

3m

birinci1.adım
Adım/ first step

Çatı katı / Roof level
Çatı katı orijinal plan

Çarpıtılmış çatı kat planı
Çatı katıroof
çarpıtılmış
plan
Distorted
floor plan

ikinci adım
/ second step
2. Adım

üçüncü adım
/ third step
3. Adım

(Plan, 3D Modelleme) Plandaki çizgisel unsurlar belirlenir. Her çizgi
belli bir ölçüden sonra, saat yönünde kırılır. (90 derece) (Örneğin 10 m.’lik
bir duvar, 1/2 kuralına göre kırılırsa, 5 m.’den sonraki kısmı, saat yönünde 90 derece
kırılır.) Aynı değişken tüm duvarlara uygulanır. Plan yeni duruma göre

yeniden çizilir. Aynı işlem 1/5, 1/4, 2/3 vb. oranlarla uygulanabileceği gibi, doğrudan ölçü ile de yapılabilir: “Her duvar 2 m.’den sonra
kırılacak”, gibi. Bir başka değişken: Kırma işlemi birden fazla sefer,
aynı duvarda da olabilir: “2 m.’de bir, 90 derece saat yönünde”, vb.
Plan, karmaşıklığı oranında, Perry Kulper’in kriptik [şifreli] adını verdiği, projenin kromozomal bilgisini içeren, ancak görünümü mimari
olmayabilen bir diyagrama dönüşebilir; Convercey özelinde böyle
bir “üzerine kapanmış yoğunluk” halini almış gibi görünüyor. Kırık
Çizgi’nin PoUrAt versiyonunda, planlar birbirine eklemlenip başka
ölçeklerde komplikasyonlar yaratabilir belki de.
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(Plan, 3D modelling) Linear elements in the plan are broken 90 degrees in clockwise direction according to a principle about the size.
For example, a wall of 10 meters can be broken according to 1/2 rule:
It is broken in 5 meters 90 degrees clockwise. The same rule is applied to all walls, and the new plan is drawn. The same procedure can
be applied with ratios such as 1/5, 1/4, 2/3, etc. or a length may become the rule: “Each wall is broken in 2 meters.” Breaking procedure
can be applied on the same wall more than once: “Each wall will be
broken 90 degrees clockwise in every 2 meters.” In this way, the plan
may become a complex diagram (cryptic, as Perry Kulper calls) , which has
the chromosomal information of the project but does not have an architectural look. In Convercey, it becomes “an intensity which folds into itself”. Plans can be articulated in various scales into various complications if the Broken Line procedure is applied in urban level, for a
PoUrAt version.
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Birinci Kat Planı / First Floor Plan

Çarpıtılmış birinci kat planı
Distorted first floor plan

1,5 m
3m

154
155
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Klanlama
Yusuf Ziya Tutar

Clanning

K

Luigi Serafini, Codex Seraphinianus,

“.

(3D Modelleme, plan) Yapının “klan” versiyonu. Klan kolektif üretimi, özgül çözümleri, kendine gönderimliliği, teknoloji öncesi
veya sonrasını temel alır. Gelenekleri ayrıksıdır.
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(3D modelling, plan) The “clan” version of the building. Clan focuses
on collective production, original solutions, self-referentiality, pre- and
post-technology. Its traditions are anomalistic.
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Kombin
Ayşenur Niğdelioğlu

Combine

K

1 m.
2 m.

156
157

(Plan) Plandaki çeşitli unsurları yeniden kombine ederek başka
planlar üretme. Mahaller arasında yeni bileşimler oluşturulmak
yoluyla bir iç mekânsal kombin deneyine girişilir.
Planda kapı ve pencerelerin konumlarının sabit tutularak iç duvarların yerlerinin değiştirilmesi. Bu yönüyle bir çeviri olduğu için
farklı tasarımlara olanak tanır. Buna göre AutoCAD çizimi yorumlamalarıyla planlar farklılaşır. Deneysel bir işlem olması sebebiyle
orijinal plandan farklı hacimler oluşur. AN
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PLAN 1/120
(Plan) Various elements are recombined in order to produce various
other plans. New compositions are produced in interiors.
Doors and windows remain in their places and interior walls are relocated. New designs become possible with this translation procedure.
AutoCAD drawings are reinterpreted by this experimental procedure
and different spaces are achieved. AN
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Kombinasyon C(P,2)
Selinay Tunç

Combination C (P,2)

K

(Plan) Planın ikili mahal kombinasyonlarının oluşturulması. Planda n sayıda mahal belirlenip bunlar teker teker yeniden çizilir. İkili
eşleştirmeler yapılır. Eşleştirme sırasında plansal konumlar korunur. Ör: Planda 7 mahal varsa: C (7,2) = 7 x 6 / 2 = 21 farklı plan
çizilecek demektir. Kombinasyon, ideal olarak, sadece ikili değil,
3lü, 4,lü, 5li, 6lı ve 7li eşleşmelerin tamamını kapsar. 7li eşleşme,
orijinal planın kendisidir: C (P, 7) = P.
Aureli, bilmeden de olsa, Pomi ’nin iki önemli öncelini ele veriyor:
Birisi Boullée, diğeri de, öğrencisi Durand. Durand’ın son derece
sistematik biçimde, sadece Pomi ’nin değil, henüz adı bile konmamış, ama 2020’de ilk eserini vermeye hazırlanan PoUrAt ’ın (Potansiyel Urbanizm Atölyesi) esas önceli olduğu gözlerden kaçmaz. Kombinasyon mantığına dayalı bir kentsel programlar evreni öngören
Durand’ın levhaları düz anlamıyla tipoloji çalışmalarından ibaret
değil. (Bkz. s. 159’daki tablo.) LŞ
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(Plan) Binary combinations of the spaces in the plan. A number of
spaces in the plan are redrawn and recomposed in binary combinations. In matching, their locations are kept same. For example, if the
plan has 7 spaces, C (7,2) = 7 x 6 / 2 = 21 different plans can be
drawn. Ideally, combination includes combinatory matching of 3, 4,
5, 6 and 7 elements. The latest is the original plan itself: C( P, 7) = P.
Aureli, unknowingly, reveals two important predecessors of Pomi:
Boullée and his student Durand. Durand is the essential precursor of
not only Pomi, but also PoUrAt (Workshop for Potential Urbanism) , which
will emerge with its first work in 2020. Durand imagined a universe
of combinatory urban programs, and his tables are much more than
typological exercises. (see, table in p. 159.)
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İkili Kombinasyon
İkili kombinasyon / Double
combination

Üçlü Kombinasyon
Üçlü kombinasyon
/ Triple combination

Dörtlü kombinasyon / Quatro combination
Dörtlü Kombinasyon

2m
4m

158
159

Kombinasyon maddesi için matematiksel işlemlere ihtiyacımız
var; bu yüzden bu bir algoritma maddesidir. Uygulanabilmesi
için öncelikle yapı yedi mahale ayrılır. Mahallerin planda korunabilmesi için seçilen mahaller plan üzerinde birleştirilir. Mahallerin ikili kombinasyonları sırayla üretilir. Biraraya gelen mahaller
arasında yepyeni bağlantılar oluşturulur. Bu bağlantı kimi zaman
asma köprülerle kurulurken kimi zaman koridorlarla, kimi zaman
da odalarla sağlanır. 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı kombinasyonlarda hangi
mahallerin seçileceğine zar ile karar verildi ve mahallerarası bağlantılar çeşitli şekillerde sağlandı. ST

Beşli
/ Quintet combination
Beşlikombinasyon
Kombinasyon

AltılıAltılıkombinasyon
/ Sestet combination
Kombinasyon

For this procedure, we need mathematical processes. Therefore, this
is an algorithmic procedure. First, the building is divided into seven
spaces. Selected spaces are recombined on plan. All binary combinations are produced one by one, and the combined spaces are reconnected by draw bridges, corridors or rooms. Combinatory matching of
3, 4, 5 and 6 elements were determined here by throwing dices. ST
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K

Kombinasyon

1.2

1.3

2.3

2.4

1.4

1.5

2.5

2.6

1.7

1.6

2.7

8m
16 m

4.5

4.6

4.7

5.7

5.6

6.7
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3.7

3.6

3.5

3.4

Jean-Nicolas Louis Durand. 2000. [1802-1805] Precis of the Lectures
on Architecture. Trans. David Britt. Part II, Composition in General,
Plate 9. LA: Getty Research Ins Pub. p. 231.

3/16/20 1:12 PM

Köşegen
Thura Tunmin

Diagonal

ZeminZEMİNkat
/ Ground level
KAT PLANI

Birinci
Kat Planı / First Floor Plan
1. KAT PLANI

ORİJİNAL

AŞAMA
birinci adım / first1.step

K

AŞAMA
ikinci adım / secondSONstep
KAT PLANI
ZeminZEMİNkat
/ Ground level

KAT PLANI
BirinciÜSTKat
Planı / First Floor Plan

4m
8m

160
161

ORİJİNAL

AŞAMA
birinci adım / first 1.step

AŞAMA
ikinci adım / second 2.step

(Plan) Yapının her unsurunun ölçüleri, o unsurun köşegenine göre
yeniden belirlenip değiştirilir. Örneğin bir kolonun 30 x 40 cm.’lik
kesitinin köşegen ölçüsü 50 cm. olacağından, bu kolon değişerek 40 x 50 cm. kestinde olur. Yapı bu köşegensel değerlere göre
yeniden ölçülendirilir. Sadece yapısal unsurların değil, doğrama
gibi ikincil unsurların da, hatta cam kalınlıklarının da köşegen ölçüsünü esas alması en idealidir. Bir tür ölçümsel büyütme olsa da,
oranlı büyütmeden oldukça farklıdır; daha çok anamorfik denebilecek bir ölçümsel saptırmadır bu.
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(Plan) The dimensions of each element is altered according to the diagonal of that element. For example, a column of 30 x 40 cm (with a 50
cm diagonal) becomes 40 x 50 cm. The building is resized according to
these diagonal measures. Ideally, not only structural elements, but also secondary items such as joinery and glass thickness should be resized accordingly. It is different than proportional extension, since it is
an anamorphic distortion.
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Köşeler
Engin Bıyıklı

Corners

K

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: Extreme Close-ups, p.
161.

(3D Modelleme) Yapıyı tanımlamak için gereken asgari sayıdaki
köşenin içeriden, yakın plan perspektifleri. Ermes Marana gibi birinden, (Calvino’nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu’daki, herkesi aldatan yazar karakteri)
bu Pomi cildi için bir ölçüm yapıp getirmesi istenseydi, yanında
lazerli metresi olmadığını bahane ederek, sadece fotoğraf makinesiyle binaya gizlice girerdi. İddiası da şu olurdu, ki bunu içindeki resimleri koyduğu zarftan okuyacaktık: “Bir yapının uzayda
varolabilmesi için gereken asgari sayıdaki koordinatı kesinleyen
şey, bu koordinatların bulunması gerektiği halde yapı tarafından
pervasızca işgal edilmiş bulunan noktaların fotoğraflarıdır.” LŞ
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Imagine that someone like Ermes Marana (the deceptive author in Calvino’s
assigned to measure a building for
this Pomi volume: With the excuse that he did not have his laser measuring tool, he would sneak into the building with his camera. On the
envelope in which he put the photographs of the corners, we would
read his claim: “What precisely determine the minimum number of
coordinates for a building to exist in space are the photographs of the
dots, which are recklessly occupied by the building itself.” LŞ
If on a Winter’s Night a Traveler) was
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Kötü Maket
Selinay Tunç

Poor Model

K

162
163

(Maket) Bir maketi kötü yapan şeyin ne olduğunu söylemek kolay
olmayabilir. Gereğinden iyi malzemelerle yapılmışsa veya fazlasıyla bitmiş malzemelerden yapılmışsa kötü maket olur. Hazır
malzemeler maketin katilidir.
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(Model) It is not easy to say what exactly makes a model poor. It can
be poor even when it is made of materials better than enough, or using too much ready-made materials. Ready-made material kills the
model.
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Kronoplan
Rahime Nur Kesenci

Chrono-plan

(Plan) “Plandaki her duvarın ölçüsü (uzunluğu, m. cinsinden), saat kadranına göre yönünü de gösterir.” (Tanım)
Plandaki her duvarın ölçüleri saptanır. Her duvar, uzunluğuna
göre, saat kadranındaki yönünü üzerinde taşır. Örneğin, 7 m.
uzunluğundaki duvar, saat 7 yönünde çevrilir. Ölçü 7,75 ise yaklaşık olarak saat 7.45 yönüne bakar, vb. Buna göre tüm duvarlar
yeniden konumlanır ve plan yeniden çizilir.
Kronoplancılık henüz keşfedilmemiş bilimlerden biridir. Halbuki
her plan aynı zamanda bir kronoplandır. Bir kronoplan, bir plan
kadar kesin olabilir. Çünkü bir duvarın ölçüleri bilinebildiği sürece,
kronometrik açısı ve konumu da bilinebilir. Her plan, ortogonalliği
bakımından ya 1-6 (düşey çizgiler) ya da 9-3 (yatay çizgiler) kronoplanimetresine uyar.
Binaların kronoplan değerlerine göre karbon ayakizi, çeşitli sürdürülebilirlik indekslerine göre hangi sınıfta yer aldıkları hesaplanabilir.
Bir plana bakarak, onun kronoplanından tıpkı bir röntgenden yararlanır gibi yararlanabilir ve bir planı kronoplanından teşhis edebiliriz.

(Plan) “The size of every wall in the plan (length in meters) also shows its
direction in clock dial.” (Definition)
Each wall in the plan is measured. It is placed in the direction as its
measure corresponds in the clock dial. For example, a seven-meter
wall is placed in the hour hand’s direction at 7 o’clock. If the length
is 7,75 meters, it is in the direction of the hour hand in 7:45 o’clock.
All walls in the plan are located accordingly, and the plan is redrawn.
Chrono-plan is a science that has not been discovered yet. Each and
every plan is also a chrono-plan. A chrono-plan can be as precise as a
plan, since the measure of a wall gives chronometric angle and location of it. Each plan fits orthogonally to 1-6 (vertical axes) or 9-3 (horizontal axes) chrono-plan-meter.
Chrono-plan measures would give a building’s carbon footprint, and
its category due to various sustainability indexes.

Kronoplan, planlama için semptomatiktir.

A chrono-plan can be considered as an x-ray of a plan. Diagnosis is
possible.

Zamanla, binalarla ilgili biçimsel sınıflandırmalardan vazgeçilecektir. Çünkü yapıların kronoplan veritabanı oluşturulduğunda,
doğru bilinen bütün sınıflandırmaların geçersiz olduğu görülecektir. Birbirine hiç benzemeyen iki yapı, izokronomorfolojik olabilecektir. Böylece o güne kadar hiç bilinmeyen ortak yanlar da
keşfedilip bunlardan yararlanılabilecektir.

Chrono-plan is a symptom of the plan.
In the future, formal categorizations will become obsolete, since a
chrono-plan database of buildings will easily render all present categorizations invalid. Two buildings that seem to have nothing in common would well be iso-chrono-morphic. Thus, similarities that have
never been recognized would be discovered.

Kronoplanlama ilminin kentsel veritabanı sayesinde, kentlerimizi
kronoplanlayabileceğiz, böylelikle kentlerimizin en kronik sorunu
olan kronoplan yokluğunu giderebileceğiz. LŞ

The urban database of the science of chrono-planning would pave
the way for chrono-planning our cities, and for the solution of the
most chronic urban problem: Lack of chrono-plan. LŞ
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K
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PLAN 1/200

2,5 m
5m

PLAN 1/200
Plan

11

12

1
2

10

3

9
4

8
7

11

12

6

5
1.ADIM 1/200
birinci
adım
first step

1

10

2

8

4

3

7

6

5
1.ADIM 1/200

2.ADIM 1/200

ikinci adım
second step

2.ADIM 1/200

164
165
üçüncü adım
third step

son adım
last step
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Kuleleme
Selinay Tunç

Towering

K

1,5 m
Aksonometrik
İzometrik
Perspektif
Isometric Perspective

3m

+ Sirkülasyon
Kesit + Kesit
sirkülasyon
Section + circulation

Ön Görünüş

(3D Modelleme) Yapıyı oluşturan elemanların bir kule oluşturacak
biçimde yeniden bir araya getirildiği serbest uygulama. Kuleleme,
işlevsel gökdelencilikten ayrılır.
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(3D modelling) A loose procedure in which the elements of the building are recomposed in the form of a tower. Towering is the opponent
of functional skyscraper-ism.
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Küçük Ama Ölümcül
Selinay Tunç

Small but Fatal

1 m.

K

2 m.

166
167

(3D Modelleme) Küçük hataların yapılarda ölümcül olabileceği bilinen gerçektir. Bir basamağın unutulması, kafa kurtarmayan bir
ankastre eleman, yanlış yerde bulunan bir kot farkı, gibi. Küçük
ama ölümcül bir hata, her mimarın gelecekte imzası haline gelebilir. Her tanınmış mimarın bir öldürme şekli olduğu gerçeği gelecekte kanıksanabilir.
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(3D modelling) Small mistakes can be fatal in buildings, such as a forgotten step, a built-in element located inappropriately, a misplaced
elevation difference. A small but fatal mistake may well become the
sign of every architect in the future. Each famous architect would
have her own distinct way of killing.
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Küpleme (Cubings)
Halime Törü

K

(3D Modelleme) Yapının planında, duvar ve kolonları her birinin ölçüsü çıkarılır ve bu ölçüde birer küp yapılır. Küpler yerlerine konur.

(3D modelling) Walls and columns in the plan are measured. For each
of them, a cube of the same size is produced and located.

Küpleme, dogmatik teknikler arasında en radikallerinden biridir.
Küplenmiş bir elemanın ilk hali nasıl tahmin edilebilir? Bir ölçüsü
mü, yoksa iki ölçüsü mü kareseldir? Küpleme, geriye dönük bir olası
projeler evreni kurmak için kullanılabilir. Böylece esas yapıya değil,
olası yapıların bir kataloğuna varılabilir ancak.

Cubing is one of the most radical one among the dogmatic techniques. How can the original of a cubed element be estimated? Is
it cubed by one of its measures or more? Cubing can be used as a
means of constructing a retrospective universe of projects. Although
the single original building cannot be achieved, a catalogue of probable buildings could be.

Her küplemenin ekinde, bir proje kataloğu bulunabilir. Mimarlardan, yapılarının aslıyla değil, küplenmiş haliyle ilgili kurumlara müracaatları, kurumun olası projelerin tamamını inceleyeceği ve kurumun buna göre düzenleyeceği raporla esas yapının onayına karar
verileceği bildirilebilir. Ancak o noktada mimarların orijinal projeyi
teslim edecekleri; gelgelelim, zaten orijinal projenin ne olduğunun
önemini yitirdiği, çünkü her halükârda onaylanmış bulunduğu...
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Attached to each cubing procedure, one may find a catalogue of projects. The architect applies to the related institution with the cubed versions of her project; the institution examines the set of probable original projects, approve the set, and then require the architect to bring
the original one –and, the original loses its importance at this stage,
because it has already been approved in the set of probable originals.
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Plan

plan

Kuzey Cephesi
North Elevation

KUZEY CEPHESİ

Doğu Cephesi
East Elevation

DOĞU CEPHESİ

168
169

Perspektif

Duvar, kolon, döşeme ve çatı elemanlarının her birinin en uzun
ayrıtı referans alınarak küpler oluşturulur, planda birebir yerlerine
yerleştirilir. Aslında içiçe giren küpler oluşur. HT
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The longest edge of each element –walls, columns, furnishings, ceilings, etc.– is taken as the edge of the cube which will be replaced by
the original element in its original place. The cubes may nest into each
other. HT
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Labirent/Dışlama
Halime Törü

Labyrinth/Exclusion

Birinci Kat Planı / 1.First
Floor Plan
KAT ORİJİNAL
1,5 m
3m

L

ÇARPITILMIŞ
PLAN distorted
Birinci Kat Planı, çarpıtılmış 1./KAT
First
Floor Plan,

(Plan) Planın iç duvarları saptanır. Her duvar, kendi ekseninde, en
yakınındaki dış duvarın dış sınırına dayanacak şekilde dışa taşınır.
Plan yeniden çizilir. (Yakın bir yöntem için bkz. Sustalı, s. 252.) Plansal lobotominin (bkz. Lobografi, s. 175) geriye döndürülebilir versiyonudur.
Demek ki Dışlama, bir pseudo-lobografidir.

199 bilingual 2.indd 169

(Plan) Each interior wall is moved towards the border of the nearest
exterior wall in its own axis. Plan is redrawn accordingly. (For a similar
method, see, Switchblade, p. 252.) This is a reversible version of plan lobotomy (see Lobography, p. 175) . Exclusion, then, is a pseudo-lobography.
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Lazerografi
Engin Bıyıklı

Laserography

2m
4m

L

170
171

(Maket) Projenin lazer kesim cihazında çizilmiş hali. Maket kesim
teknolojisinin sadece yüzey yakma işlemi için kullanılması.

(Model) Project drawn by a laser cutting device. The cutting technology is used for surface burning only.

Lazerografinin kullanım alanlarından bazıları:

Some uses of laserography:

Dövmecilik.

Tattoo

Hayvansal ve bitkisel dövmecilik.

Animal and plant tattoo.

Stencilogy taslaklarında. (Bkz. s. 251)

Stencilogy sketches (see, p. 251)

Swarmoloji. (Bkz. s. 253)

Swarmology (see, p. 253)

Uydurukçu şablonbilimi. (Bkz. s. 269)

Fabulist template-ology (see, p. 269)

Proto-Gordoning. (Bkz. s. 114)

Proto-Gordoning (see, p. 114)

İki boyutlu turşuculuk. (Bkz. Notlar, s. 294.)

2D-pickling (see, Notes, p. 294)

Animemorfik maketbilim veya lazer zoolojisi. (Bkz. s. 51)

Anime-morphic model-ology or laser zoology (see, p. 51)

Üç boyutlu Shapeoloji (bkz. s. 256)

3D Shape-ology (see, p. 256)

İki boyutlu tekboyutçuluk mimarileri.

2D uni-dimensional architecture.

Çokboyutlu hiççilik Urbanizmi.

Multidimensional nihilist urbanism.
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Leibnizisms
Halime Törü

L

1,5 m
3m

(Plan) Leibniz’in “her doğru bir eğridir” önermesine uygun şekilde,
planın eğrilerden oluşacak şekilde yeniden çizilmiş halleri üzerinde monadolojik gözlemler. Herakleitosçu serbest elcilik.
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(Plan) Monadologic observations in the re-drawings of the plan in accordance with Leibniz’s premise, i.e. “Every line is a curve.” Heraclesian
free-handism.
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Lekecilik
Aybüke Kara

Tachism (Spotism)

PLAN 1/200
Plan

BATI CEPHESİ
1/200

Güney
GÜNEY Cephesi
CEPHESİ
1/200 Elevation
South

DOĞU CEPHESİ
Matt Madden (2005: 177) “No Line”.
1/200

L

172
173

1 m.
2 m.

Kuzey
KUZEY Cephesi
CEPHESİ
1/200 Elevation
North

(Boyama) Projenin el çizimi lekelerle betimlendiği, çizgi, perspektif,
plan/kesit/görünüş vb. araçların hiç kullanılmadığı dogmatik kısıt.
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(Painting) Project is represented by hand-painted spots, without using
lines, perspective, plan/section/visualizations, etc.
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Lineer
Rahime Nur Kesenci

Linear

GÜNEY CEPHESİ
Güney Cephesi
/ South Elevation

KUZEY CEPHESİ
Kuzey Cephesi / North
Elevation

L

2m
BATI CEPHESİ
Batı Cephesi
/ West Elevation

(Plan, görünüşler) Yapıyı oluşturan tüm unsurların, ölçülere uygun
şekilde, bir çizgi boyunca dizildiği düzenleme. Lineer kısıtı sayesinde, karşılaştırmalı bir diyagramatik envanter elde edilmiş olur.
Bu sayede, birçok ölçümsel veya başka tipteki kısıt, uygulanmadan önce test edilebilir.
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DOĞU CEPHESİ
Doğu
Cephesi / East Elevation

4m

(Plan, visualizations) All elements are arranged in a row on a line.
Linear constraint provides a comparative, diagrammatic inventory, by
which many types of constraints, especially ones on measure, can be
tested before application.
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Liquify
Ayşenur Niğdelioğlu

2,5 m
5m

L
2m
BİRİNCİ KAT PLANI 1/120

174
175

(Plan, görünüşler). İlk adımda plana ve görünüşlere Photoshop’ta
liquify işlemi yapılır.
Sonraki adımda bozulmuş çizimler, Autocad’de çizim diline uyarlanarak yeniden oluşturulur. Liquify’da ortaya çıkan fiziksel deformasyonlar kısmen ortadan kaldırılarak liquify işleminin izleri
silinir.
Liquify ile Buruşturmalar (Bkz. s. 69) arasında, rastlantının devreye
girişi ve olasılık evreninin genişliği (olasılık patlaması) bakımından
benzerlikler vardır. Buruşturmalar rastlantıya açıkken liquify daha
denetlenebilir bir efekttir.
Sıvılaştırma, doğrudan çizimler üzerinde uygulanmayabilir de.
Sözgelimi, planın alanıyla aynı büyüklükte, kopyalanmış renkli bir
yüzey katmanında uygulanıp planla çakıştırılabilir ve daha komplike bir tasarım aracına dönüştürülebilir; bu yöntem özellikle de
PoUrAt’ın kentsel ölçekli girişimlerinde işlevsel hale gelebilir.
Görünüşlerle başlanırsa, görünüşten plana doğru başka bir etkileşimli projelendirme süreci gerçekleştirilmiş olur. Plandan başlandığında da görünüşler değişecektir; kısacası, bunlardan biri
tercih edilmelidir. LŞ

199 bilingual 2.indd 174

Kuzey Cephesi
North Elevation

KUZEY CEPHESİ 1/120

4m

(Plan, visualizations) First, plan and visuals are exposed to liquify in
Photoshop.
Distorted drawings, then, are redrawn in Autocad in accordance with
its conventions. Physical deformations after liquify are partly erased.
Liquify and Crushings (see p. 69) are similar in the introduction of contingency, and the wide scope of probabilities. While Crushings is
more open to chance, Liquify is a more controllable effect.
Liquidization does not have to be applied directly on drawings: A colored level with the same size of the plan can be liquified and be used
as a more complex design tool, which may be effective especially in
the urban scale interventions of PoUrAt.
If the procedure starts with visualizations, another interactive track
in the project can be pursued from visualizations to plan. If it starts
with the plan, visualizations would alter. In short, one of them should
be preferred. LŞ
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Lobografi
Yusuf Ziya Tutar

Lobography

L
2m
4m

(Plan) Plan lobotobisi –planın sadece dış konturu kalacak şekilde
boşaltılması. Plan dışı alanın projeyle ilgili her türlü bilgiyle (lejantlar, detaylar, ölçüler vb.) doldurulması.
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(Plan) Lobotomy of the plan –evacuation of the plan until the exterior
contours remain only. The field outside the plan is filled with all sorts
of information about the project (legends, details, measures, etc.).
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Malzeme Türetme

Tesviye Kaplaması Yer Betonu (g)

(g)

Su Keçesi Yalıtım Membranı (h)
(h)
Isı ve Ses Tesviyesi Yalıtım
Döşemeli Betonu (ı)

Aybüke Kara

(ı)

Material-Composition
(Sectio-legendaryhybridrawing)

Ahşap Kör Parke Döşemesi (i)
Su Yalıtım Kadranları Arası Ahşap
Yalıtım Membranı (j)
Su Yalıtım Grobeton Membranı (k)

(i)

(j)

(l)
(k)

(l)

(Kesitlejantlı çizimelezleme.) Uyduryenilenmiş noktadetaylamaların paftaüzerindelenmesi. Bilimalzemecilik, bilim adınalanıp durarak, sadece mevcutmalzemeleniyor. Oysa ki, detaykesitleyenlerin, uydurdurak bilmeden terimcelemesi gerekir; bu konudaki
isteksizlik bağışlanamaz. Süreelejantlamanasızlığa her zamankinden çok ihtiyaçlıyoruz.

(m)
Su Şapı Yalıtım Döşemesi Kaplama Membranı (m)
(n)
Isı Tesviyesi Yalıtım Betonu (n)
Betonarme Sıva Plağı (o)

(o)

M

176
177

“... olmasaydı bugün bir Gelecekdilci olamazdım.
“Gelecekbilimci mi demek istediniz?”
“O kelime artık başka bir anlam taşıyor. Gelecekbilimci önsavurganlıkla, tahminde ve kehanette bulunur, bense işin sadece teorisiyle ilgileniyorum. Tamamiyle yeni bir alan, bizim zamanımızda
bilinmeyen bir alan. Dilbilimsel türetme aracılığıyla kâhinlik diyebiliriz buna. Morfoloji yoluyla önceden tahmin etmek! İleriye yönelik etimoloji!”
“Hiç duymamıştım. Nasıl bir şey?”
(...)
“Dilbilimsel Gelecekbilim, dilin dönüşüm olasılıkları aracılığıyla
geleceği araştırır” diye açıkladı Trottelreiner.
(...)
“Araştırmamız en güçlü bilgisayarların yardımıyla yürütülüyor,
çünkü insanın tüm çeşitlemeleri kendi başına takip etmesi imkânsız. Tabii çeşitleme derken dilin sözdizimsel-paradigmatik değişikliklerini kastediyorum...”
Stanislaw Lem. 1997. Gelecekbilim Kongesi. Çev. Fatma Taşkent.
İstanbul: İletişim. ss. 109-10.
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“…I couldn’t be a futurologian today!”
“A futurologist?”
“That word means something different now. A futurologist makes
profutes, prognoses, prophecies, while I deal exclusively with theory. This is a completely new field, unknown in our day. You might call
it divination through linguistic derivation. Morphological forecasting!
Projective etymology!”
“Never heard of it. How does it work?”
(…)
“Linguistic futurology investigates the future through the transformational possibilities of the language,” Trottelreiner explained.
(…)
“Our research is conducted with the aid of the very largest computers, for man by himself could never keep track of all the variations. By
variations of course I mean the syntagmatic-paradigmatic permutations of the language… “
Stanislaw Lem, The Futurological Congress.
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(a)
(b)

(c)

(d)

Türetilen Malzemeler
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)
(f)

(e)

(f)

“Sözcük Türetme
Parismeridyensel bir uzay-zamanda ortakkitleselce taşıtsahanlıklanıyordum ve şapkaörgüçevrimli uzunboyunsal bir aceminin
yanındaydım. Ortayaşlılıkta birine dedi ki; “sankiitiştiriyorsunuz
beni.” Bunu laffışkırttıktan sonra kendini hayvaniştahla boşkoltukladı. Artçıl bir zaman-mekânda onu tekrar gördüm. “Paltona
düğmekletmen lazım” diyen bir X ile senlazareskliyordu. X sonra
ona nedensöyledi.” Biçem Alıştırmaları, 27.
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“Word-composition
I was plat-bus-forming co-massitudinarily in a lutetio-meridional
space-time and I was neighbouring a longisthmusical plaitroundthehatted greenhorn. Who said to a mediocranon: “You’re jostleseeming me.” Having ejaculated this he freeplaced himself voraciously. In
a posterior spatio-temporality I saw him again; he was saintlazaresquaring with an X who was saying: “You ought to buttonsupplement your overcoat.” And he whyexplained him.” Exercises in Style.
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Maximalizm
Thura Tunmin

(Plan) Planda hiç boş yer kalmayacak şekilde her yerin taramalarla, tefrişlerle, tesisat bilgisiyle, ölçülerle vb. doldurulması. Ayrıca
başka maksimalist kısıtlar için bkz.: Başka Bir Proje (s. 64), Distinguo
(s. 95), Lobografi (s. 175), Resmi Mektup (s. 221), Swarming (s. 253).
Maksimalizm, mimarlık tarafından güçlü saiklerle daima horgörülen bu terim, Minimalizmin kölesi olmaya mahkûm edilmiştir.
Maksimalizm, horror vacui ’den (hiç boşluk bırakmamacasına bir alanı doldurma) bezemeciliğe kadar türlü suçlamanın odağındadır.

M

178
179

(Plan) The plan is stuffed with crosshatchings, furnishings, installments, measures, etc. to an extent that there is no empty area left on it. For other maximalist constraints see: Another Project
(p. 64) , Distinguo (p. 95) , Lobography (p. 175) , Official Letter (p. 221) ,
Swarming (p. 253) .
Maximalism, which has always been despised in architecture (for
good reason) , is doomed to be the slave of Minimalism. The condemnations from horror vacui (the fear of leaving a space empty) to ornamentation takes Maximalism as a focus.

Mimarlık bilinenin anlatımına indirgenmiştir ve bilgi ekonomisini
dizginlemek istemesi faydacılığa bu adanmışlığından gelse gerek.
Çığırından çıkmış bilgi, her yerden sökün eden ve onun dengesini
tehdit eden dünya karşısında mimari temsil savunmasızdır.

Architecture is reduced to the expression of what is already known,
and its urge to restrain the economy of knowledge is because of
its devotion to pragmatism. Knowledge out of joint, and the entire
world bearing down on it threatens vulnerability of architectural
representation.

Edebiyatı olduğu kadar mimarlığı da çığır açıcı maksimalizmiyle
yere seren, Georges Perec ve büyük eseri Yaşam Kullanma Kılavuzu olmuştur. Yaşam, en küçük noktasına kadar imgeyle, olayla,
kişiyle örülmüştür.

It was Georges Perec’s gigantic work, Life: A User’s Manual, which
managed to knock down literature and architecture with its maximalism. In this work, life is woven to its smallest part with images, events
and characters.

Planı tıka basa bilgiyle doldurmayı deneyebiliriz. Hiçbiri de plana ve
mimari gerçekliğe yabancı olmayan bir bilgi seline boğabiliriz planı. Matt Madden’ın çizgi roman çeşitlemelerinden en azından iki
tanesi, aşırı veri kullanımına örnektir: Çok fazla metin (Too Much Text,
2005: 175), bunlardan biri. Çizim alanının, sonunda sıfırlanacak kadar
daralmasıyla sonuçlanan, metinle istilası. Metnin gerçek bir rakip
olamayacağını mı ima eder Madden burada? Öteki de görsel anlatımı boğan taramacılık olarak tezahür eder: Maksimalist. (2005: 183).

We can attempt to stuff the plan with information. We can drown it
in a flood of information relevant to the plan and to architecture. At
least two of Matt Madden’s variations are examples of the use of excessive data: Too Much Text (2005: 175) is one of them. It is the invasion of the entire drawing area by texts. Does Madden imply that text
cannot be a real rival for drawing? The other example is Maximalist
(2005: 183) , which emerges as an excessive hatching drowning the visual expression.

İşin açığı, mimarlık her ölçekte kendi bilgisini kat be kat çoğaltacak kadar maksimalisttir, interaktif bir plana yaklaştıkça yaklaşabiliriz ve buna rağmen söyleyeceklerinin bitmediğini, alabildiğine
çoğaldığını görebiliriz. LŞ

To tell the truth, architecture is maximalist as it maximizes its knowledge in every level; an interactive plan can gradually be achieved and
architecture still cannot exhaust what it has to say: In contrast, they
multiply. LŞ
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1 m.
2 m.

Ö : 1/200
Matt Madden, 2005. 9 Ways to Tell a Story: Alt, sağ (Below, right): Too
Much Text, p. 175 ve alt, sol (Below): Maximalist, p. 183.
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Merdivenden İnen Çıplak
Yusuf Ziya Tutar

Nude Descending a Staircase

M

180
181

(Plan) Duchamp’ın tablosundaki gibi, plansalNudefigür
çoğaltması.
Descending a

(Plan) Multiplication of the plan figure, as in Duchamp’s painting.

Staircase, No. 2, 1912

Planın Marcel Duchamp’ın Merdivenden İnen Çıplak’ında olduğu
gibi çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşen bir hareketi mekanik olarak ifade ettiği gibi tablolaştırılmasıdır. Planda yer alan
geometrik şekillerin sahip olduğu bazı açılar saptanır (75°, 15° vb.)
ve bu açıkların tekrarı, kopyalanması, saat yönünde beşer derecelik sapmaları gibi varyasyonlarla Merdivenden İnen Çıplak’a öykünülür. YZT

199 bilingual 2.indd 180

Plan becomes a painting, representing mechanically a movement
in a short duration, just as in Marcel Duchamp’s Nude Descending
a Staircase. The angles of geometrical shapes in the plan are copied, repeated, and diverted 5 degrees clockwise, and these variations
overlap. YZT
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E

Metraj Çaprazlaması

D
A

Halime Törü

C

Measures Crossed

2m
B

4m

E
C

B

B

A

D

M

(Planda:) İki proje ile. Seçilen ikinci/gölge yapının ölçüleri, esas yapıya uygulanır. Örneğin iç ölçüler (duvar kalınlığı-iç ölçü-duvar kalınlığı-iç
ölçü-koridor-duvar kalınlığı...) yer değiştirir.

(Plan) Two plans: The measures of the secondary plan is applied to
the primary plan. For example, all interior measures (width of wall – interior measure – width of wall – interior measure – corridor – width of wall …) are
replaced.

(3D Modellemede:) İki proje ile. Küçük bir konut yapısına orta ölçekli bir kentsel yapının ölçü setlerinden bazıları uygulanır. Bazı
yapı elemanları uzayda yüzer hale gelir.

(3D modelling) Two projects: The measures of a medium scaled urban building is applied to a small residence. Some structural elements
have to float in space.

Burada Mies van der Rohe’nin Barselona Pavyonu’nun ölçüleri
çaprazlama için kullanılmıştır (Planda ve modellemede).

Here, the measures of Mies van der Rohe’s The Barcelona Pavillion is
applied for crossing in the plan and in 3D modelling.
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Mezbahalama
İrem Arabacı

Slaughterhousing

2m

Zemin Kat Ö:1/200
Zemin
kat / Ground level

4m

1.Kat Ö:1/200
Birinci
Kat Planı / First Floor Plan

Atık
Biriktirme
ve Atık
Nakliye
Alanı

Saman/
Yiyecek
Deposu

Kesimhane
Ahır

Mezbahaya dönüştürülmüş zemin kat Ö:1/200
Mezbahaya
dönüştürülmüş zemin kat.
Ground level, Slautherhoused.

M

Depo

Soğuk Hava Deposu

Dinlenme Odası
Ofis

Muhasebe

Duşlar

Soyunma
Odası

Balkon

Nakliye Birimi

Mezbahaya
dönüştürülmüş
birinci kat.
Mezbahaya dönüştürülmüş
1. kat Ö:1/200
Upper level, Slautherhoused.

182
183
(Plan) Planın mezbaha olarak yeniden üretimi. Kesimlik hayvan
bekleme yeri, kesim öncesi hazırlık, kesimhane, parçalama, atık
depoları, soğuk hava deposu ve nakliye birimleri ile çalışanlar için
ofis, yemek, giyinme ve duşlar, dolap odaları, vb.
Mevcut programların kendileriyle hiç ilgisi olmayan programlara
dönüşerek saptırılması. Yapının iki katının da mezbahaya dönüştürülmesinde, zemin kat genişleyerek sığırlar için bekleme alanı
yani ahıra, saman veya yiyecek deposuna ve sığır atıklarının toplanıp mezbahadan uzaklaştırıldığı depoya dönüşür. Birinci kat sığır etlerinin bekletildiği soğuk ve normal depolara; çalışanlar için
dinlenme, giyinme alanlarına ve ofis, muhasebe ve nakliye birimlerine dönüşür. Zemin ile birinci kat arasında ilişki, yapının içinden
bir merdivenle ve yapının dışından depoyla ilişki kurmak amacıyla
yük asansörüyle kurulur. İA
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(Plan) Plan is reproduced as a slaughterhouse. The waiting space for
animals, space for preparations, spaces for slaughtering, dismemberment, storage units for waste, cold storage, transportation unit, spaces for the workers such as office, cafeteria, changing room, showers,
closets etc.
Distortion of present program into an irrelevant one. The ground floor
becomes the waiting space, i.e. a barn, a storage space for animal
feeds, wastes. The first floor contains cold and regular storages and
spaces for the workers, i.e. office, cafeteria, changing room, resting
room, showers, closets, accounting and transportation. Two floors are
connected with interior stairs, and an exterior cargo lift. İA
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Mikromegalar
Yusuf Ziya Tutar

Micromegas

M

Güney Cephesi Ö: 1/200

Güney Cephesi Ö: 1/200
(3D Modelleme) Daniel Libeskind’in Micromegas serisine nazire.
Model bileşenlerinin sayısız kere arttırılıp evrene saçılması.
Daniel Libeskind’ın Micromegas’ında olduğu gibi bir evren oluşturma çabası. Convercey Evi’ne ait tüm yapısal parçaların kopyalanarak, açıları değiştirilerek, iç içe kesiştirilerek hayali bir düzensizlik
evreni yaratılması. Micromegas çalışmaları, zamansız, strüktürsüz, anlamsız, işlevsiz biçimsel görsel anlatımlardır. Geometri,
atomlarına ayrılmış ve bir “hiçmekân” üretilmiştir. Libeskind’in
bu çizimleri; geleneksel düzen, yapısal geometrik özellikler, arazi incelemesi ve uzamsal boyutluluk verilerinin tersi bir anlayışta
gerçekleşmektedir. YZT
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Batı Cephesi Ö: 1/200

Batı Cephesi Ö: 1/200

(3D modelling) A reverence to Daniel Libeskind’s Micromegas series.
The components of the model are multiplied endlessly, and scattered
into the universe.
An attempt to construct a universe similar to Daniel Libeskind’s
Micromegas. All constructional components of Convercey House
are multiplied, their angles diverted, overlapped in an imaginary universe of disorder. Micromegas are formal visual expressions without
structure, meaning, function and time. Geometry is atomized and a
“non-space” is produced thereof. Libeskind’s drawings oppose to traditional order, structural geometry, terrain study and spatial dimension datas. YZT
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Mobilya
Engin Bıyıklı

Furniture

M

184
185

(3D Modelleme) Yapı çok işlevli, kompakt bir mobilya gibi, mobilya
ölçeği ve malzemesinde yeniden tasarlanır. (Sırma Bilir’den esinlenerek.)
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(3D modelling) The building is redesigned as a compact furniture, with
furniture materials and scale (inspired by Sırma Bilir).
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Modulorize
Aybüke Kara
1 m.

2 m.

Modulor’a uyarlanmış plan / Plan, adapted into the Modulor

Modulor ölçeğine uyarlanmış plan, 1/150

(Plan) Le Corbusier’nin Modulor ölçeğine uyarlama. Modulor Kırmızı seri ve Mavi seriden oluşur.
Kırmızı seri ölçüleri (mm. cinsinden) = 6, 9, 15, 24, 39, 63, 102, 165,
267, 432, 698, 1130, 1829, 2260.
Mavi seri ölçüleri (mm. cinsinden) = 11, 18, 30, 48, 78, 126, 204, 330,
534, 863, 1397, 2260. (Mavi seri, Kırmızı serinin iki katıdır.)
Plandaki her ölçü, Modulor’daki iki seriden birinin rakamlarına
uyacak şekilde değiştirilir. (En yakın olanı tercih edilir.) Plan yeniden çizilir, böylece Modulor’a uyarlanmış olur.
Plandaki her ölçünün, Modulor’daki iki seriden biri olan en yakın
rakamla değiştirilmesi ve planın yeniden çizilmesi, böylece Modulor’a uyarlanmış plan elde edilmesidir. Uzunluk ölçüsüne yakın bir
ölçü bulmak için Modulor’un katları kullanılabilir. LŞ
Modulor, Le Corbusier tarafından altın oran ve insan ölçüleri kullanılarak geliştirilmiş modül sistemidir. Bu sistemde ortalama insan
boyu 183 cm. olarak kabul edilmiştir. İnsan boyu olarak kabul edilen ve 183 cm.’den başlayan ölçü sistemine Kırmızı Seri ve kolunu
kaldırmış insan boyutu olan 226 cm.’den başlayan ölçü sistemine
Mavi Seri ismi verilmiştir. AK
Planda kullanılan Modulor ölçüleri ve katları. 63 mm 204 mm 267 mm
698 mm 780 mm (78x10) 863 mm 1020 mm (102x10) 1130 mm 1397 mm 1829
mm 2040 mm (204x10) 2260 mm 2520 mm (126x20) 2794 mm (1397x2) 3300
mm (330x10) 4080 mm (204x20) 4520 mm (2260x2) 5340 mm (534x10) 6780
mm (1130x6) 6980 mm (698x10) 7316 mm (1825x4) 8160 mm (204x40)
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(Plan) An adaptation in Le Corbusier’s Modulor scale. Modulor includes Red and Blue series.

M

Red series (in millimeters) = 6, 9, 15, 24, 39, 63, 102, 165, 267, 432,
698, 1130, 1829, 2260.
Blue series (in millimeters) = 11, 18, 30, 48, 78, 126, 204, 330, 534,
863, 1397, 2260. (Blue series double the Red.)
All measures in the plan are replaced with the closest measure from
one of the series in Modulor. Plan is redrawn accordingly for the
Modulor adaptation. LŞ

Le Corbusier developed the Modulor as a module system using the
golden ratio and measures of human body. Average human body is
183 cm. in length in this system. Red series departs from the average
human length, 183 cm., and the Blue series from the length of human
figure with an arm up, 226 cm. AK
The measures and their exponents are as follows: 63 mm 204 mm 267

mm 698 mm 780 mm (78x10) 863 mm 1020 mm (102x10) 1130 mm 1397 mm
1829 mm 2040 mm (204x10) 2260 mm 2520 mm (126x20) 2794 mm (1397x2)
3300 mm (330x10) 4080 mm (204x20) 4520 mm (2260x2) 5340 mm (534x10)
6780 mm (1130x6) 6980 mm (698x10) 7316 mm (1825x4) 8160 mm (204x40) AK
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Monoelementism
Thura Tunmin

Monoelementism

PENCERELİ MERDİVEN

M

186
187

(3D Modelleme) Seçilen tek bir yapı bileşeninin tekraren kullanımıyla, tüm yapının sadece bu elemanla yeniden yapımı.

(3D modelling) One of the components is chosen and the entire building is reconstructed out of this sole element.

Kolon versiyonu: Tüm yapı tek bir kolonun defalarca kullanımıyla
yeniden yaratıldı. Ahşap duvarlarda ahşap kolonu, cam kısımlarında cam kolonları kullanılak yapıldı.

Column Version: Only one column is repeatedly used to build the entire building. In wooden walls, the wooden column is used and in glass
parts, the glass columns are.

Pencere versiyonu: Tüm yapı tek bir pencerenin defalarca kullanımıyla yeniden yapılır. TTM

Window Version: The entire building is reproduced by repeating use
of a window. TTM
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Motto 99
Zühal Bayrak

M
1 m.
2 m.

Louis Kahn.

(3D Modelleme) Açık uçlu kısıt. Bir mimarlık mottosu saptanır. (“Biçim işlevi izler”; “Az çoktur”, vb.) Proje, “motto neyi gerektiriyorsa” ona
göre serbest biçimde değiştirilir. (Motto örnekleri için bkz. ss. 288-93.)
Mimarlar, mottoları sever ve mottoların peşine takılıp bütün kariyerlerini bazen birkaç motto etrafında kurmaya çalışırlar. Bu yüzden bazen son derece tutucu davranırlar. Convercey House’u, Louis Kahn’ın söylediği “Güneş binaya çarpana kadar binanın ne kadar
muhteşem olduğunu bilmiyordum” mottosuna göre yeniden ele
aldım. Louis Kahn’ın mottoyla ilişkilendirdiği bir yapıdan esinlenerek yapının çatı kısmını üçgenlerle yeniden tasarladım. Çatıdan biraz daha yüksekte bulunan kısımdan güneş içeri aldım. ZB.
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Kesit
/ Section
KESİT
Ö:1/100

(3D modelling) An open-ended constraint. An architectural motto is selected (such as “Form follows function,” “Less is more,” etc.) The project
is transformed in accordance with the motto’s requirements in freeform. (For various mottos, see p. 288-93)

Architects love mottos, and pursue their entire career after them. That
is why they are so conservative sometimes. Here, Convercey House is
retreated according to Louis Kahn’s motto “I never never knew how
great it was until the sun hit the side of the building”, in order to produce a Kahn version, the roof is redesigned in triangles and the upper
side of the roof is left transparent so that sun gets in. ZB
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Narsist Palindrom
(Ayna Palindromu)
Aybüke Kara
ayna görüntüsü
Planın ayna Planın
görüntüsü
1/200
Mirrored plan

Narcissist Palindrome

Yatayda
1 m.
dilimleme,
Yatayda
100aralıklı
cm aralıkla
dilimlemediyagram.
diyagram
Horizontal slicing in 1 m. intervals, diagram.

cm aralıklı
aralıkla dilimleme
yöntemi
(Düzenlenmemiş hali)
Yatayda1001 m.
dilimleme,
düzenlenmemiş.
Horizontal slicing in 1 m. intervals, in progress. 1/200

1,5 m

N

3m

188
189

100 cm
son
haliaralıkla
/ lastdilimleme
phase yöntemi (Düzenlenmiş hali)

1/200

(Plan) Planın iki kopyası alınır, biri yatayda diğeri düşeyde ayna
görüntüsü olacak şekilde çevrilir. Orijinal plan, birinciye göre ayrı,
ikinciye göre ayrı, yeniden çizilir, böylece yatay ve düşey ayna palindromları üretilmiş olur. Bilinen en eski palindrom, tarımsal bir
deyiştir ve 5 x 5’lik “sihirli kare”, tersinden ve dikey olarak aynı
okunur: (LŞ)

(Plan) Two copies of the same plan are flipped horizontally and vertically, and the original plan is redrawn according to two separate mirror images for horizontal and vertical mirror palindromes.
The oldest known palindrome is an agricultural saying, and the 5x5
magic square reads the same in reverse order and vertically. (LŞ)
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Planın ayna Planın
görüntüsü
ayna görüntüsü
1/200
Mirrored plan

Düşeyde
m. cm
aralıklı
dilimleme,
diyagram.
Düşeyde1 100
aralıkla
dilimleme diyagram
Vertical slicing in 1 m. intervals, diagram.

cm aralıklı
aralıkla dilimleme
yöntemi
(Düzenlenmemiş hali)
Yatayda1001 m.
dilimleme,
düzenlenmemiş.
Horizontal slicing in 1 m. intervals, in progress. 1/200

1,5 m
3m

100hali
cm aralıkla
dilimleme yöntemi (Düzenlenmiş hali)
son
/ last phase

1/200
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Networking
Aybüke Kara

1. KAT
PLAN
Birinci Kat Planı / First Floor
Plan
1/200

Kolonlar / Columns

KOLONLAR

Duvarlar / Walls

DUVARLAR

Kapılar / Doors

KAPILAR

1,5 m

N

3m

190
191

Pencereler / WindowsPENCERELER

(3D Modelleme, diyagram) Yapının ağsal mantığa uygun versiyonu.

(3D modelling, diagram) The version of the building that fits the network logic.

Planı ağlara ayırma işlemi. Planda birçok ağın bulunduğunu ve bu
ağların bir araya gelip planı oluşturduğunu gösteren anlatım. Kolonların, duvarların, kapıların ve pencerelerin kendi içerisinde birer
ağ olması ve bunların bir araya gelip planı oluşturmaları. AK

The plan is split into networks. The representation that expresses the
multiplicity of networks that constitute the plan together. Columns,
walls, doors and windows are reconsidered as separate networks in
themselves. AK
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2,5 m
5m

Olumsuzluklar
Engin Bıyıklı

Negativities
Architecture after Rachel Whiteread

Kuzey
Cephesi
Kuzey cephesi
North Elevation

O
(3D Modelleme) Proje maketinin negatif kalıbının alınması. (Architecture after Rachel Whiteread.) Whiterad’in mimari heykelleri, bir tür
Pompeii kalıntısıdır. Whiteread, boşluğun kalıcı bir biçim kazanması sağlayarak pozitif ve negatif imge arasında bir oyun oynar.
Queneau’daki Olumsuzluklar (2003: 28) başlıklı bölümde, şeylerin
ne olmadıkları listelenerek anlama ulaşan bir çeşitleme yapılmış: “Ne gemiydi ne uçaktı, karadan giden bir taşıma aracıydı. Ne
sabahtı ne de akşam, öğleydi. Ne bebekti, ne de yaşlı bir adam,
genç bir adamdı. ...” Mimarlıkta bu dilsel anlatımın karşılığı, yani
“ne olmadığı + ne olduğu”, “yapının kendisi + boşluğu”dur; kısacası gerçekliktir. Whiteread ise, sadece “ne olmadığının” listelemesi
sayılabilecek boşluğu kalıplar.

(3D modelling) The negative mould of the project model. (Architecture
after Rachel Whiteread) Whiteread’s architectural sculptures can be considered as a sort of Pompeii remains. Whiteread gives the void a constant form, and plays a game with the negative and the positive image. In Queneau’s Negativities, the list of what things are not is given:
“It was neither a boat, nor an aeroplane, but a terrestrial means of
transport. It was neither the morning, nor the evening, but midday. It
was neither a baby, nor an old man, but a young man.” In architecture,
the formula of “what it is not + what it is” is equal to “the building itself + its void”, in short, reality. Whiteread moulds the void in order to
show what it is not.

Yapının duvarları birer kalıp gibi düşünülerek mahallerin doluluk;
duvar, pencere açıklığı gibi yerlerin boşluk olacak şekilde modellenmesi (Rachel Whiteread). Son adımda tüm duvar ve tefrişlerin kaldırılarak totalde masif bir kütle elde edilmesi. EB

The walls of the building are imagined as a mould, spaces become
masses, and openings such as doors and windows are modelled as
void (Rachel Whiteread) . In the last step, all walls and furnishings are
omitted to get a massive block. EB
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Optik Kusur
İrem Arabacı

Optical Flaw

2m

Zemin Katkat
Ö:1/200
Zemin
/ Ground level

4m

1.Kat Ö:1/200
Birinci
Kat Planı / First Floor Plan

Optik kusurlu
zeminZemin
kat Ö:1/200
Optik
kusurlu
kat / Ground level with Optical Flaw

O
192
193

Optik kusurlu
Ö:1/200
Birinci
Kat1.kat
Planı
/ First Floor Plan with Optical Flaw

(Plan, 3D Modelleme.) Elemanları belli bir yüzde oranında (%10, 20,
30…) büyültmek veya küçültmek yoluyla yapıyı yeniden tasarlamak. Optik kusur, yanılsama etkisiyle paranoyayı harmanlayan
acımasız bir aldatmacadır. Özellikle mimarlık hocalarını proje tashihinde çileden çıkarmak için birebirdir.
Günlük hayatta kullanılan standart büyüklüklerin 1.5 katına çıktığı ölçümsel bir saptırma. Yapıda bulunan taşıyıcılar, iç duvarlar,
pencereler, merdivenler %50 oranında büyür. Dış duvarlar bu kusurlama işlemine dahil edilmez. Dış duvarlar haricindeki tüm yapı
unsurları büyüdüğünde yapı içeriden ve dışarıdan, belirgin, devasa ve alışık olunmayan bir boyut kazanır. İA
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(Plan, 3D modelling) The elements are magnified or minimized with a
certain percentage, and redesigned. Optical Flaw is a relentless trick
that mixes deception and paranoia. It works very well in drive professors of architecture out of their minds in revision process.
Standard measures used in everyday life are multiplied by 1.5.
Bearing elements, interior walls, windows, stairs get 50 percent bigger. The exterior walls are excluded from the process, since if they get
bigger, all the building would, and the flaw would not be obvious. The
building transforms into an obvious, grand unfamiliarity. İA
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Originism
Thura Tunmin

(3D Modelleme) Yapıyı oluşturan unsurların, seçilen bir orijin noktasına göre yeniden konumlanması.

(3D modelling) The elements of the building are replaced around a selected point of origin.

Tüm unsurlar tek orjine, belli unsurlar birden çok orjine, vb. Çeşitli
originizmler tasavvur edilebilir. Astronomik Planlama ’yı, orijinizmin komplike bir değişkesi gibi kabul edebiliriz: Geceleyin gökyüzüne bakmış olan herkes, uzaklarda yıldız gibi parlayan bir şeyin
bir yıldız kümesi de olabileceğini bilir. Her insanın gökyüzünde bir
yıldızının olduğuna dair inanış yaygındır.

All elements can be replaced around one origin, or some of them can
be replaced around multiple origins, etc. Varieties are possible.

Astronomik planlama bu inanışı sürdürür görünür: Her duvarın,
uzaklarda bir yerlerde bir orijini vardır.

Astronomic Planning seems to follow this belief: Each wall has an
origin somewhere out there.

İşlem şu şekilde ilerler: Önce yapıdaki duvar sayısı bulunur. Duvar
sayısını bulmak her zaman kolay olmayabilir; kimi duvarlar parçalanabilecek kadar uzunken, kimilerinin nerede başlayıp bittiğine dair birden fazla varsayımda bulunulabilir.
İkinci adımda, her duvara bir nokta düşecek şekilde bir takımyıldız oluşturulur; mevcut gökyüzü haritalarından yararlanılabileceği gibi (bu durumda plan, seçilen gökadaya göre adlandırılacaktır; sözgelimi
Orion planı, vb.) saymaca plan adacıkları da tasarlanabilir. Takımyıldızlar, planın mevcut köşelerinden de yapılmış olabilir. Bu durumda “plan, evrenin ölçüsüdür” mottosuna göre hareket edilmiş olacaktır kuşkusuz!
Üçüncü adımda, takımada ve plan çizim düzleminde belli bir mesafede konumlanır. Mesafe sıfırlanırsa “merkezcil astronomik
planlama” adını alabilir. Bu durumda planın büyüklüğü ile takımadanın büyüklüğünün birbirine çok yakın olma koşulu vardır. Zira
takımada plandan çok daha büyük olduğunda, çakışsalar bile planın saçıldığı görülür. Takımadanın büyüklüğü ve mesafesi, astronomik planın başlıca değişkenleri haline gelir. Her duvar kendi odağına göre döner ve istendiği kadar odağa doğru sürüklenir
veya sabit tutulur. LŞ
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Astronomic Planning can be considered as a complicated variance
of originism: Anyone who looks up to the sky at night may well realize
that the thing shining like a star can be a star cluster as well. The belief that each person has a star in the sky is so common.

The procedure is as follows: The number of the walls in the building
is determined, which is often difficult since some walls are large and
prone to be divided, and some others are susceptible in terms of their
starting and ending points.

O

In the second step, a constellation is constituted with dots per each
wall. Present sky maps can be employed (and in this case, the plan is named
after the selected galaxy, e.g. Orion plan) . Imaginary plan galaxies can also be
designed. Constellations can be imagined as they overlap with the
corners of the present plan. In this case, the motto would definitely be
the following: “Plan is the measure of the universe.”
In the third step, the archipelago and the plan is located in the drawing plane at a certain distance. If the distance is zero, the process is
named as “central astronomic planning”. In this case, the sizes of the
plan and the archipelago must be close to each other. When the archipelago is much larger than the plan, the plan would scatter even
if they overlap. The size and the distance of the archipelago are the
main variables of the astronomic plan. Each wall goes towards its focus, or kept fixed. LŞ
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Perry Kulperci bir düşünmeyle, “aspectival” bir bakışa ihtiyaç duyarız bu noktada. Kulper, mimari özellikleri (aspects), perspektifin
kurallarına uymak zorunda kalmadan ifadelendirebilmek için bu
kavramı icat etmiştir. “Bir alanın kendine özgü sorunlarını başka
bir alana taşımak” da Kulper’in yöntemleri arasındadır.
Pomi ’de “orijincilikler”in peşine düşerken, planda sanki bir veya
birden fazla kaçış noktası olsaydı, plan bunlara nasıl reaksiyon
göstermeye zorlanırdı, bunu denemek istedik.

Matt Madden’ın 99 Ways to Tell a Story Exercises in Style (2005) kitabından One Horizon [Tek Bir Ufka Göre] başlıklı çeşitleme ilham vericidir: (Bkz. üstteki resim.)
Burada, çizgi romanın mekânsal olanağı, yani kareden kareye
geçerken başka açılar ve mesafeler kullanabilme özgürlüğü, bile
isteye tek kaçış noktasına feda edilmiştir.
Mimari perspektif çiziminde, her kare bir iç mahal olsaydı ve çizimin tek kaçış noktası, kâğıdın ortasında bir yerlerde bulunsaydı,
böyle bir projeksiyon elde edilirdi.

194
195

Ancak çizgi romanda bu tercih, bir tür meta-konumlanışa yol açıyor; bu da izleyicinin her kare için değişen yerlere konumlamasına
karşın, toplamda “sanki tek bir ufki kaçışa aitmişçesine” yerleştirilmesidir. Öyle ki, izleyici/okur her seferinde yer değiştirmeye sürüklenirken (“şimdi neden mekânın burasından bu şekilde baktırılıyorum acaba?”)
çizerin basit perspektif hilesine maruz bırakılmaktadır.
Madden iki ayrı altlık hazırlamış olmalı, bu sayfayı çizebilmek için.
İlkinde, diyagram halinde, tek kaçışın gerektirdiği konumları belirliyor. Bu durumda sayfanın ortasındaki şerit göz hizasını, üstteki
şerit göz hizasının altını, alt şerit de üstünü gerektiriyor.
Ama her kareyi çizmek için yerleştirilmesi gereken gözün konumları bu diyagramla hiç benzeşmez. Bunların yerlerini planda
işaretlesek bunu net biçimde görürdük. Demek ki, tek kaçışlılık
etkisi için, son derece karmaşık, çok kaçışlı ve çok-gözlü bir sahne
hazırlamak gerekmiştir. Bu “basit diyagram/karmaşık yöntemler”
şeklindeki çalışma biçimi, oulipocu pratiklerle de örtüşmekte.
Originisms’e dönecek olursak: Planda bu tek kaçışlılığı hayli kaçıksı
ve patafizik şekilde yorumlamak mümkün görünüyor.
Planların kaçış noktaları olmaz, perspektiflerin olur.

Planın duvarları, plan alanının içinde veya dışında yer almasına
göre, kaçış noktası tarafından farklı biçimlerde manipule edilmektedir; dışsal kaçışlar bir tür dışa patlamaya (bkz. explosion, s. 102)
yol açarken, içeride kalan kaçış noktası bir tür içe patlamaya (bkz.
implosion, s. 137 ) yol açmakta. Ancak burada saçılmayı engeleyecek
şekilde, bir kısıt daha uygulanmış. Her plan parçası, bir kaçış tarafından çekime uğratılmakla beraber, çekildiği ışın boyunca sürüklenmeyip, tek noktasından sabit kalıyor, yani hareketli mafsal
gibi çalışıyor.
Dış orijinlerin sayısını çoğaltarak, daha karmaşık yönelimler elde
edilebilir. Her cephe için bir kaçış noktası, gibi.
S. 196’daki tek bir dış kaçışa/orijine yöneltilmiş planın katastrofisi
çarpıcıdır: Plan, perspektifin ufkuna yaklaştıkça bizden uzaklaşmamakta ve sonsuza kaçamamaktadır, tam tersine: Daralıp sıfırlanmakta, yani yakınsamaktadır. Plandaki katastrofik yakınsama,
perspektifteki katastrofik uzaklaşmanın oulipocu anlamda çevirisidir ve bu ikisi hiç de benzeşmez. Paralax mı?
S. 196’daki iç kaçış, radikal bir ışınsal düzenlemeye yol açar, öyle
ki planın burasında konumlanan biri, yapının panoptik odağında
durduğunu hemen kavrayacaktır. Bu tür planlama, konvansiyonel
konsantrik planlamayı, yani daireselci, merkezcil planı anımsatır.
S. 197’deki, dört farklı dış orijinli saptırılmış plan, farklı uzaklıklarda bulunup farklı şiddetlerde etki eden düzenleyicilerin plan
üzerinde oldukça verimli bir çokanlamlılığa yolaçabileceğini gösteriyor. Plan saçılmakta ve zorunlu olarak çeperlerini genleştirmektedir, bu arada da birçok yeni mekân bileşeni türemektedir.
Orijinizm çalışmaları, kentsel ölçekte manyetik odaklar oluşturup,
bunların etkilerini, kent mekânına konumlanmış iletken, lineer
bileşenler üzerinde test etme olanağı tanıyabilir. Bu bileşenler,
iletken ve yalıtkan demetler halinde saçılmış olabilir; dolayısıyla
yalıtkan parçalar, ortaya aniden çıkan kentsel bir manyetik odaktan etkilenmezken, iletkenler buna yanıt verebilir, vb.
Hangi parçanın hangi odağa yöneleceğine dair girift, çokkatmanlı
kısıtlar icat edilebileceğini varsayabiliriz. LŞ

Kim demiş?!

199 bilingual 2.indd 194

3/16/20 1:14 PM

“One Horizon” in Matt Madden’s 99 Ways to Tell a Story: Exercises
in Style (2005) is inspiring (see image, previous page).

More complicated methods can be developed by multiplication of exterior origins, such as one vanishing point per each façade.

Here, the spatial opportunities of comic book, i.e. the freedom to
use various angles and distances from one frame to another, is consciously sacrificed for the sake of a single vanishing point.

The catastrophic results of single origin plan on page 196 (next page)
is striking: As the plan gets closer to the horizon of the perspective, it
cannot get far away towards the infinite, but it becomes narrower towards zero, i.e. it gets closer. The catastrophic convergence in the plan
is the Oulipian translation of the catastrophic divergence in perspective; and these two are not similar at all. Is it parallax?

If each frame was an interior space and if the only vanishing point of
the drawing was somewhere in the middle of the paper, such a projection might be the result in the architectural perspective drawing.
In comic book, however, this preference results in a meta-positioning,
i.e. location of the beholder in changing positions for each frame, but
in total, “an impression that all these positions belong to the same and
only horizontal vanishing point.” The beholder/reader is exposed to a
simple perspective trick of the illustrator, and finds herself changing her
position and thinking why she is positioned in that point of view.
Madden must have prepared two separate bases to draw this page.
In the first, the positions that the sole vanishing point necessitates
are determined as a diagram. In this case, the strip in the middle of
the page is at the eye level, whereas the one on top is below it, and
the one on the bottom is above it.
However, this diagram does not overlap with the positioning of the
eye for each frame. This can be seen obviously if these positions are
marked on the plan. Therefore, for a “one horizon” effect, a very complicated perspective was set, with multi-vanishing point, and multi
points of view. This sort of work, i.e. “simple diagram / complicated
methods” complies with Oulipian practices.

The interior origins on p. 196 results in a radical radiational order, so
that beholder standing there would easily realize that she stands in
the panoptical focus of the plan. This reminds the conventional concentric planning, i.e. circular, centralist planning.
The one with four exterior origins, on p. 197 demonstrates that origins in various distances with various strengths result in a very effective polysemy. The plan scatters and extends while many new spatial
elements emerge.
Originism exercises can be used to test urban impacts of imaginary
magnetic focuses to linear urban components. These components
may well be scattered as conductor or non-conductor bundles, and a
sudden emergence of an urban magnetic focus would affect some of
them, and not others.
Further complicated and multi-layered constraints can be designed to
determine which particle would be dragged towards which focus. LŞ

As for Originisms, the single vanishing point in plan is crazy and
pataphysical.
Plans do not have vanishing points, perspectives do.
Says who?!
Here, we need an “aspectival” view, in a Perry Kulperian thinking.
Kulper invented this concept to express architectural aspects without being obliged to comply with the rules of perspective. Kulper’s another method is “to transfer specific problems of a realm to another.”
While we were in the pursuit of “originisms” in Pomi, we attempted
to answer the following question: How would the plan react if there
were more than one vanishing points?”
The walls are manipulated by the vanishing points in different ways,
in accordance with their being interior or exterior to the plan area.
Exterior vanishings result in a sort of explosion (see p. 102), and interiors in implosion (see, p. 137) Here, however, there is an additional constraint to prevent scattering. Each element in the plan is pulled by the
vanishing point, however it does not drag along the vanishing line, but
moves around a fixed point.
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1,5 m
3m

İlk aşama / First step1.AŞAMA
1,5 m
3m

İlk aşama / First step

196
197

1. AŞAMA

İkinci aşama / Second
step
2. AŞAMA

İkinci aşama / Second step
2. AŞAMA

Son aşama / LastSON
step
AŞAMA
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Son aşama / Last step

SON AŞAMA
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1

2

3

4

1

İlk aşama / First step 1. AŞAMA

2

2m
4m

3

4
1

İkinci aşama / Second step
2. AŞAMA

2

3

4
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Son aşama / Last step
SON AŞAMA
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Oroboros
Engin Bıyıklı ©

Ouroboros

2m
4m

Desen/illustration: LŞ, 2018.

3/2 tur dönme
3/2 tour turn

O
198
199

(Plan, görünüşler, 3D Modelleme). Ortogonal planın dairesel şekilde yeniden çizilmesiyle elde edilen plan. Başıyla sonu yarıçap
çizgisi boyunca eşitlenen plan, oranlanarak dairesel dilimlere ayrılır. Cepheler bu plana göre yeniden çizilir. Bu kullanışlı icat, bir
yandan on dokuzuncu yüzyıl panoramalarını hatırlatırken, bir
yandan da yapıların birer simit gibi yeniden çizildiği dairesel bir
mimarlık evrenini haber veriyor. Yapının içinde, planın anamorfik
versiyonunda gezinir gibi geziniyoruz. Oroboros, adını kuyruğunu
ısıran yılan figüründen alıyor. Simya için bu sembol, yaşam çevrimini de içeren birçok anlama sahip.
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(Plan, visualizations, 3D modelling) The orthogonal plan is redrawn in
a circular form. The edges of the plan are equalized along the radius,
and divided into circular segments. The facades are redrawn accordingly. This useful invention reminds XIXth century panoramas and refers to a circular architectural universe that the buildings are designed
in the form of a ring. We can have a tour in the anamorphic version
of the plan. The name of Ouroboros refers to the circular symbol depicting a snake, swallowing its tail, an emblem of life cycle in alchemy.

3/16/20 1:14 PM

2m
4m

Plan

Plan

3/4 tur dönme
3/4 tour turn
tam tur dönme
a full tour turn

Cephe / Elevation

Plan, kısa kenarları ve dairenin içeride kalan kısmı sabit kalacak
şekilde dairesel plana çevrilir. 1. Yapının dairesel olarak kaç derece
olacağına göre yardımcı çizgilerle dilimlere ayrılır. 2. Her dilimin
dairesel planda denk geldiği açı hesaplanarak tüm iç duvarlar ve
tefrişler yerleştirilir. 3. Sırasıyla tam tur, çeyrek eksik tur ve son
olarak bir buçuk tur olacak şekilde bu işlem yapılır. 4. Tefriş ve
mahaller, dairesel plana göre yeniden düzenlenir ve bunlara uygun olarak görünüşler tekrar çizilir. EB
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Cephe / Elevation

The short edges of the plan and the parts which remain in the circle
are kept constant, and the entire plan is transformed into a circular
one. 1. The plan is divided into a number of segments with additional lines. 2. Each segment is refurnished with internal walls and furnishings in accordance with its circular angle. 3. These are applied in
full tour, a quarter tour, and one and a half tour. 4. Furnishings and
spaces are reorganized in the circular plan, and visualizations are produced accordingly. EB
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Otoparklama
Zühal Bayrak

Carparking

SAĞ GÖRÜNÜŞ Ö:1/200

2m

SOL GÖRÜNÜŞ Ö:1/200
GİRİŞ

4m

ÜST GÖRÜNÜŞ Ö:1/200

O
ARKA GÖRÜNÜŞ Ö:1/200

ÖN GÖRÜNÜŞ Ö:1/200

200
201
(Plan, 3D Modelleme.) Tüm mahallerin, azami araç park edecek
şekilde yeniden düzenlenmesi. Araç girişleri üst kat (lar) a rampalamalarla sağlanır.

Yapı, arabaların girebileceği, hareket edebileceği ve en fazla aracın
park edebileceği şekilde yeniden tasarlanır. Giriş kapısı genişliği 2,75
m, yüksekliği 2 m.’den az olmamalı, otopark iç yüksekliği kiriş altı
dahil olmak üzere hiçbir yerde 2,10 m.’den az olmamalıdır. Umumi
otoparklarda rampa eğimi % 15’ten fazla olmamalı ve otoparklar haricinde % 20’den fazla olmamalıdır. Bu ilkelere uyarak yapıda
bozucu müdahaleler uygulanır. Kimi yerde duvarlar sabit kalırken
kimi yerlerde de kaldırılıp, hatta alanı genişletip rampalar yerleştirilir; böylece araçlar daha kolay hareket edebilir. Giriş kapı yüksekliği
1,75 m.’den 2 m.’ye, genişliği 1 m.’den 2.75 m.’ye çıkarılır. ZB
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(Plan, 3D modelling) All spaces are reorganized as a car park for maximum number of cars. Platforms are used to reach upper floor(s) .
The building is redesigned as a car park in which maximum number
of cars can move and park. The door must be 2.75 meter-width and
2 meter-length minimum, and the ceiling height must be 2.10 meters
minimum. Maximum inclination of the platforms must be 15% in public car parks, and 20% maximum in other spaces. These limits determine the interventions. Some walls remain, some are omitted and replaced by platforms, so that the cars can move. The height of the door
is increased from 1.75 meters to 2 meters, and its width from 1 meter to 2.75 meters. ZB
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Ölçekler Matrisi
3

4

4

5

2

3

1

3

6

2

5

2

3

6

2

1

6

3

Zühal Bayrak

5

2

Matrix of Scales

6
5

1

3

4

2m
4m

(Plan) 1. Plan girdlere ayrılır.
2. Zar atımıyla her gridin (veya istenen sayıda gridin) parçalarının ölçeği
yeniden belirlenir.

(Plan) The plan is divided in grids.

3. Ölçeği değiştirilecek parçanın içi yeniden çizilir.

3. The interiors of the transformed grids are redrawn.

4. Plan yeniden oluşturulur.

4. The plan is reorganized accordingly.

5. Zar sayısı için ölçek belirleme:

5. Dices and scales:

Zar
1
2
3
4
5
6

Dice
1
2
3
4
5
6

Ölçek
1/20
1/50
1/100
1/200
1/500
1/1.000

Bir dizi adımdan oluşan algoritmik teknik. Plan eşit gridlere bölünür, zar atımıyla her grid numaralandırılır. Boş gridler numaralandırılmaz. Numaralara denk gelen ölçeğe göre plan yeniden düzenlenir. Seçilen bir gridden başlanarak sırasıyla her biri bir önceki
parçayla birleşir. Bazı parçalar önceki konumundan çok uzaktadır;
bazıları daha yakında veya aynı yerde konumlandırılır. Küçülen
veya büyüyen duvarlar, yürünmesi zor merdivenler, içinden geçilemeyen kapılar oluşur. ZB
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2. The scale of each grid is re-determined by throwing dice.

Ö

Scale
1/20
1/50
1/100
1/200
1/500
1/1.000

An algorithmic technique of set of steps. Plan is divided into equal
grids, and each grid is enumerated by throwing dice. Empty grids do
not have any numbers. The grids are rescaled according to their numbers, and the plan is reorganized. The grids combine with each other
in line, starting from a selected grid. Some sections get far away from
their original position, some are closer, and some remain where they
were. Walls get smaller or larger, stairs become unclimbable, doors
impassable. ZB
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Palimpsest
Ayşenur Niğdelioğlu

2,5 m
5m

1
2
3
4
5
6

A

B

C

D

E

F

PALİMPSEST 6
A2-A1
B6-B1
C5-C1
E6-D1
C3-E1
F4-F1

PALİMPSEST 12

P

A1-A2
B3-B2
B5-C2
D6-D2
E2-E2
C1-F2

202
203

PLAN 1/300

GRİDAL SİSTEM 1/300

(Plan). 1. Plan 6 x 6’lık gride bölünür. Karşısına aynı şekilde bölünmüş, boş bir 6x6’lık grid konur.

(Plan) 1. Plan is divided into 6x6 grids. A blank 6x6 grid is set aside.

2. Zar atımı. Plandan kesilecek parça belirlenir. Örneğin 1-6 gelirse, 1. Sütun, 6. Sıradaki parça kesilir.

2. By throwing dice, segments to be cut off are determined. For example, 1-6 would result in cutting off the segment in column 1, row 6.

3. İkinci zar atımı. Kesilen parça, boş gridde nereye konacak: Örneğin 4-3. 4. Sütun, 3. Sıraya.

3. By throwing dice for the second time, the segment cut off from the
plan is located in the blank grid. For example, 4-3, column 4, row 3.

4. Planın yarısı (18 tur kesme ve yapıştırma) veya tamamı bu şekilde
kesilip yeniden konumlanır.

4. Half of the plan (18 rounds of cut and paste) , or all of it is relocated in
the blank grid.

5. Yeni duruma göre planda düzeltmeler yapılır.

5. Corrections are made according to the new plan.

6. Tek zar atımında kesme ve yapıştırma yapılması da mümkün,
bu da palindromik palimpsest olur: 6-1 gelirse, 6. sütun 1. sıradan
kes; 1. sütun, 6. sıraya yapıştır.

6. It is possible to combine cut and paste moves in one dice throw, as
a palindromic palimpsest: 6-1; cut column 6, row 1, and paste to column 1, row 6.
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PALİMPSEST 18
B1-A3
F5-B3
F6-C3
E5-D3
C6-E3
F6-F3

2,5 m

PALİMPSEST 24

5m

E4-A4
B4-B4
D1-C4
A5-D4
B2-E4
E1-F4

PALİMPSEST 30

C4-A5
F3-B5
D5-C5
F1-D5
A3-E5
B2-F5

PALİMPSEST 36
F2-A6
A4-B6
D3-C6
D4-D6
E3-E6
D2-F6

PLAN 1/300

GRİDAL SİSTEM 1/300

2m
4m

PLANIPlan
1/120
Birinci Kat Planı BİRİNCİ
/ FirstKAT
Floor
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Paranteze Alma
Ayşenur Niğdelioğlu

Parenthesis

Plan

1 m.

1. KAT ORİJİNAL

2 m.

4,3

1
1
1

27,5

8,5
12,9

0,5

67,5

P

204
205

1
1

0,2
1

6,5

5,5

6,5
1

3

25,9

1,5

1,3

2

1,5
1

2

1 1
1

1
1

1
1

17,6 17,6

41,7

(Plan) Bir denklemdeki ortak bileşenler, ortak çarpım unsurları
olarak parantezin dışına alınabilir.
P [p1 + p2] = Pp1 + Pp2
P (n) = P x n.
Plandaki bir iç duvar katsayısı, açısı korunarak planın dışına alınır. Yeni duruma göre plan yeniden yorumlanır. Tüm iç duvarlara
uygulanır. Parantez dışı birim planın dışına alınır, kalan parçalar
parantez içi ifade gibi planın içinde kalır.
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Çarpıtılmış1.plan
plan
KAT /Distorted
ÇARPITILMIŞ
PLAN

(Plan) Common components in a formula can be taken out of the parenthesis as a common factor.
P [p1 + p2] = Pp1 + Pp2
P (n) = P x n.
An interior wall in the plan is taken out of the plan, its coefficient and
angle kept constant. The plan is redrawn accordingly. This procedure
is applied on all interior walls. The unit outside the parenthesis is taken out of the plan, while remaining parts stay in the plan, as the terms
in the parenthesis.
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Park
İrem Arabacı

Kolonların yerine ağaçlar
Kolon
yerine ağaç. / Tree for column.

Zemin Kat Ö:1/200

Zemin kat / Ground level

2,5 m

Merdiven mahalinin yerine kaydırak
Merdiven
yerine kaydırak. / Slides for stairs.

5m

Bodrum kattaki boş mahalin yerine bisiklet park demirleri
Bodrum
kat boşluğu yerine bisiklet park yeri. Birinci
1.Kat Ö:1/200
Kat Planı / First Floor Plan
Bicycle parking for basement space.

2,5 m

kat
kenarına banklar. / banks for sides.
Katın kenarlarına banklar

enKattaki
büyük
mahale
salıncak.
en büyük mahalin
yerine salıncak
swing for the biggest room.

kat
tırmanma.
Katınortasına
tam ortasına tırmanma
oyuncağı
climber at the center.

Kattaki en boş
alana tahteravalli
kattaki
boş
alana tahterevalli
seasaw for the empty space

Katta mahallerintahterevalli,
toplandığı alana da son adımda
tahterevalli
sallanan
sonsallanan
adım.
swing seasaw, last step.

P

5m

(Vaziyet planı) Mahal adları ve yapı elemanları listelenip numaralanır. Yerlerine, park planının, rekreasyon alanının vb. unsurları
eşleştirilerek yazılır. (Kum havuzu, bank, çiçek tarhı, zeytin ağacı, kaydırak,
gölet vb.) Plan bu yeni unsurlarla yeniden oluşturulur. (Cephe ve kesitler de dahil edilebilir.)
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(Layout plan) Spaces and constructional elements are enumerated
and replaced by the elements of a park or a recreation area (sandpit, bench, flowerbed, olive tree, slide, pond, etc.). Plan is redesigned with these
new elements. (Facades and sections can be included in the intervention.)
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Party Time!
Ayşenur Niğdelioğlu

(Vaziyet planı) Evde parti. Planda parti yapan kalabalık ve tefrişte düzensizlik; bahçede parti eklentileri, barbekü, büyük masa,
tenteler, hot tub, gazebolar, sahne sistemi, dinleyicilerin oturma
düzeni.
Autocad’teki vaziyet planı çizimine tefriş eklenmesi. Parti düzenine ait sahne sistemi, havuz, oturma düzeni vb. Plan üzerinde
bazı noktalar belirlenmesi ve bu noktalardaki durumlarla ile ilgili
bilgi verilmesi.

P

206
207

1-Seyirciler arasındaki Z, sahnede gösteri yapanlardan A’ya aşık
ama bunu bir türlü ona söyleyemiyor.
2-L, arkadaşlarına çalıştığı yerde K’nin onu ne kadar kıskandığını
söylüyor. Onu dinliyormuş gibi yapan C ise T’nin partiye gelip gelmediğine bakıyor. Bu sırada sarhoş olan Ç yanlışlıkla L’nin üzerine
içki döker. L, koşarak üstünü temizlemek için lavaboya gider.
3-Z, ev sahibi P’nin bilerek her şeyin ucuzunu aldığını iddia ediyor.
Aslında P ile Z çok yakın arkadaş ve sürekli görüşüyorlar.
4-K, Z’den çok hoşlandığını ancak, yakın arkadaş oldukları için
gerçeği bir türlü Z’ye anlatamadığını söylüyor. Arkadaşlarının da
desteğiyle bunu daha fazla gizleyemeyeceğini düşünerek, bugün
partide bütün gerçekleri ona anlatmaya karar veriyor.
5-Partiye yeni gelen T ise partiye katılan kişinin çok az olduğunu
ve müziklerin çok kötü olduğunu söylüyor. Geçen hafta kendi verdiği partinin bundan çok daha eğlenceli olduğunu da ekliyor.
6-Ev sahibi P ise davet etmediği kişilerin partisine gelmesinden
oldukça rahatsız ve bunu büyük bir ayıp olarak nitelendiriyor. Hatta davet etmediği ve sevmediği kişileri partisinden kovmayı bile
düşünüyor. AN
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(Layout plan) A house party. The party crowd, disorganized furnishing in the plan. Party accessories in the garden: Barbecue, large table,
sunshades, hot tub, gazebos, a stage, and audience seats.
Addition of furnishings to the layout plan on Autocad. Stage system,
pool, seating units for the party. Some locations on the plan are selected, and information about these locations are given on the plan:
1. Z, among the audience, is in love with A, a performer on the stage;
but s/he cannot tell her.
2. L, tells her friends how her colleague K is jealous of her. C seems to
be listening to her, but checks if T is present at the party. Ç gets drunk
and spills his drink on L. L runs to the loo to clean her clothes.
3. Z claims that the party host P buys the cheapest of everything.
They are close friends.
4. K declares that he fancies Z, but cannot tell him since they are close
friends. With the support of his friends, he decides to open himself to
Z in this party.
5. T is a latecomer. He thinks the number of participants is not enough,
and the music is so bad. She adds that her party last week was much
more fun.
6. P, the host is disturbed by the attendance of uninvited ones. She
plans to show them the door. AN
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Pelüş
Zühal Bayrak
1 m.
2 m.

Plush

1
2
3
4

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story, “Furry”, p. 59.

7
6

5

P

VAZİYET PLANI 1/200

Birinci Kat /First Floor

Zemin kat / Ground level
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Perforaj
Yusuf Ziya Tutar

Perforation
BatıBatı
Cephesi
/ West
Elevation
Cephesi
Ö: 1/200

1 m.
2 m.

P

Kuzey
KuzeyCephesi
Cephesi/Ö:North
1/200Elevation

Doğu
East
Elevation
DoğuCephesi
Cephesi/ Ö:
1/200

208
209

GüneyCephesi
Cephesi/Ö:South
1/200Elevation
Güney

(3D Modelleme) Delikli bina. Yapının olabildiğince fazla unsurunun perfore edilmesi.
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(3D modelling) Building with holes. Elements of the building are
perforated.
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Pilotisms
Yusuf Ziya Tutar

1,5 m
3m

P

(Görünüşler, 3D Modelleme.) Yapının veya alt bileşenlerinin pilotis
ayakları üzerine kaldırılması işlemi. Yapının bütünü, bir bölümü,
bir katı, bir cephesi veya elemanlarının bazıları piloti ayakları (dairesel kolonlar) üzerinde yükseltilebilir.
Pilotizmin alt türleri:

(Visualizations, 3D modelling) The building and its sub-elements are
elevated on radial columns. All the building, or a part of it, a floor, a
façade, or some elements of it are elevated on pilotis.

Monopilotizm: Tüm yapının tek bir piloti üzerine alınması.

Subcategories of Pilotism:

Mikropilotizm: Kısmi pilotileme –paradoksal pilotileme (bir pencere-

Monopilotism: Entire building is elevated on top of a single piloti.

nin pilotilenmesi, vb.)

Ultrapilotizm: Hali hazırda ayaklar üzerinde olan bir yapının (Villa Savoie, asma köprü, vb.) yeniden pilotilenmesi. LŞ
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Micropilotism: Partial-pilotism –paradoxal pilotism (pilotism of a window, etc.)
Ultrapilotism: Re-pilotism of an already-elevated building, such as
Villa Savoie, or a drawbridge. LŞ
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Pivotlu
Engin Bıyıklı

Pivot

P

210
211

(3D Modelleme) Yapının her mahalinden (varsa) cepheye bakan yüzeyi, (yatay veya düşey çalışan) pivotlu bir mekanizmaya dönüştürülür.
Böylece bu yüzey mekanik olarak açılır kapanır bir düzenek haline
getirilir.
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(3D modelling) The surfaces of all spaces facing the façade are transformed into a pivotal mechanism that works horizontally or vertically.
They hence become a mechanically opening mechanism.
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Yapılar
a

a

d
e
a

c

b

d

e

f

g

h

j
ı
Orijinal Yapı

1

b
c
d

f
g

f
g

e
g
h

2

a

3

ı
j

a

b

4

b

c

a

c

d

b
c

d

e

e

f

d
e

f

g

f
g

g

h

h

ı

h
ı
j

ı

j

j

5

6

a

a

b

b

7
a
b
c

c

c

d

d

e

e

f
g

f
g

f
g

h

h

h
ı
j

ı

ı

j

j

8

Selinay Tunç

f

h
ı
j

h
ı
j

Planagram

a

b
c
d
e

b
c

d
e

9

10

8

5
3

1

9

10

4
6

2

7

R. Q., 1961, 10 14

Biçem Alıştırmaları: “Anagramlar”, s. 30.
Exercises in Style: “Anagrams”.

P

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “Anagramme 1”, p. 77.
“Anagramme 2”, p. 79.
(Plan) Yapının planından, yatayda veya düşeyde ince bir şerit alınır. Bu işlem on ayrı yapının planı için de yapılır. Parçalar birbirine
ulanır. (Yani eklemlenir.)

(Plan) A thin strip is cut off the plan, in horizontal or vertical axis. This
is applied to ten separate buildings. The strips are recomposed.

Yapının yatay şeridi dikey şeridine de ulanabilir –böylece iç artikülasyon yapılır. İç artikülasyon için, birden fazla yatay /düşey çift
de kullanılabilir. Planagram, anagramda (evirmece) olduğu gibi, çizim
serilerini birbirine yeniden eklemleyerek yeni düzenlemelere olanak tanır. LŞ

A horizontal strip may well be composed with a vertical one –an interior articulation is thus possible. More than one horizontal or vertical pairs can also be used for interior articulation. Planagram is similar to anagram in that it is used to articulate sets of drawings into
new compositions. LŞ
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5a
3g
5c
3h

8b
7f

4e
6a

9j 10ı

8f 9c
10b

4d
6j

1e
2h
1 m.
2 m.

1g
2d

7ı

Number of edifice

Number of edifice

Part chosen

Part chosen

b

212
213

199 bilingual 3.indd 212

3/16/20 1:19 PM

Planindrom
Engin Bıyıklı

Planindromme

Yatay dilimleme (1 m.) / Horizontal slicing (1 m.)

Plan

1,5 m
3m

Raymond Queneau, 2003. Biçem
Alıştırmaları: Geriye Doğru, s. 14.
Raymond Queneau, Exercises in Style,
“Retrograde”.

Plan dilimleri yerine konmuş, düzenlenmemiş.
Plan slices in place, in progress.

İngres’in “Odalık” tablosunun
Vanarsky tarafından 64 dilim halinde tersine çevrimi. Oupeinpo. (Harry
Mathews, Oulipo Compendium, 1998: 296-7).

P

Plan dilimleri yerine konmuş, düzenlenmiş. (Clinamen)
Plan slices in place, final. (Clinamen)

(Plan) Yapının her çizimine uygulanacak ayrı dilimleme işlemi.
Plan aralıklarla (1 m., 2 m., 4 m., vb.) dilimlenir. Sondaki dilim en başa,
sondan bir önceki ikinci sıraya gelir. Dilimler bitene kadar sırayla
dizilir. Plan yeniden oluşturulur.
Planların ve görünüşlerin ilk olarak bir metre aralıklarıyla dikey
ve yatay dilimlenmesi; ardından bu dilimlerin birincisinin en sona,
ikincisi birincinin önüne, üçüncüsünün ikincinin önüne gelmesiyle
yeni plan ve görünüşlerin düzensiz hallerinin elde edilmesi. Sonra
tüm plan ve görünüşler tekrar düzenlenir. EB
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Ingres’
painting
“La
Grande
Odalisque” was retrograded in 64
slices. Oupeinpo (Harry Mathews, Oulipo
Compendium, 1998: 296-7) .
(Plan) Each drawing of the building is sliced separately. Plan is sliced
in certain intervals, 1 m., 2 m., 4 m., etc. The slice at the end replaces
the first, the second from the end to the second, etc. Plan is recomposed accordingly.
Plan is divide into 1-meter-length slices horizontally and vertically.
These slices are re-sequenced in retrograde fashion. EB

3/16/20 1:20 PM

Plan

Plan dilimleri yerine konmuş, düzenlenmemiş.
Plan slices in place, in progress.

2,5 m
5m

Plan dilimleri, düşey. (1 m.)
Plan slices, vertical. (1 m.)
Plan dilimleri yerine konmuş, düzenlenmiş. (Clinamen)
Plan slices in place, final. (Clinamen)

Cepheler / Façades

Cepheler / Façades

Cephe dilimleri yerine konmuş, düzenlenmemiş.

Cephe dilimleri yerine konmuş, düzenlenmemiş.

Façade slices in place, in progress.

Façade slices in place, in progress.

Cephe dilimleri yerine konmuş, düzenlenmiş. (Clinamen)

Cephe dilimleri yerine konmuş, düzenlenmiş. (Clinamen)

Façade slices in place, final. (Clinamen)

Façade slices in place, final. (Clinamen)

214
215
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Planocentrique
Selinay Tunç
Zemin Kat Planı

1. Kat Planı

2m
4m

(Plan) Planmerkezcilik. Plan, kesit, görünüş yerine paftada: Plan,
plan, plan. Görünüş çizmek yerine planı yeniden koyar ve bazı
açıklamalarla plan üzerinden görünüşleri tarif etmeye çalışır.
Planocentrique, planın tamamını görmemizi engellediği için bir
hariç bırakma maddesidir. Burada sadece planlar bulunur ama
planların tamamı değil, sadece açıkladığımız kısmı. Planı açıklarken bütün girinti, çıkıntı, yükseklik farklarına, görünüşe giren elemanlara değinilir ve ölçüler 1/1 verilir. Bu tarifler plan üzerinden
görünüşleri hayal etmemizi sağlar. ST
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P

(Plan) Plan-centrism. The sheet includes the plan, the plan and the
plan instead of the plan, the section and the elevation. Instead of
drawing elevations, plan is repeatedly placed on the sheet, and some
explanations accompany the drawing to describe it.
As this procedure prevents the beholder from seeing the entire project, it is a constraint in the category of omission. Only the explained
part of the plan is present. The explanation includes all details that
would be on the visualization in 1/1 scale. These descriptions help
the beholder to imagine the visualizations. ST
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Platolama
Zühal Bayrak

Plateau

3

2

5.55 m
3.8 m

4
1

2.05 m

7.3 m

7

6

5

8

14.3 m

10.8 m

9.05 m

12.55 m

ÜST GÖRÜNÜŞ Ö: 1/200

SOL GÖRÜNÜŞ Ö:1/200

8

2,5 m

7

5m

5

6

4
3
2
1

P

216
217

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

SAĞ GÖRÜNÜŞ Ö:1/200

(Plan, kesit) Plandaki her mahalin ayrı kotta olduğu, kesitte yapılandırılmış, genişletilmiş plan. Rampa, merdiven, asansörler,
başka eşik-mekânlar eklenerek yeniden yapılmış plan. Her mahal
bağımsız bir platoya dönüşür ve kendi özgül çeperlerini yaratır.

(Plan, section) Each space in the plan is distributed to a separate elevation. An extending plan constructed in sections. Platforms, stairs,
lifts and other threshold-spaces are added. Each space becomes an
independent plateau, with their specific peripheries.

Mahaller birbirinden ayrılır. Sırayla zemindeki mahalden başlayarak her mahal öncekinin yarı yüksekliğine konumlandırılır. Mahalin yüksekliği değişse de planda aynı kottaymış gibi gözükür. Mahallerin ara bağlantıları merdiven, asansör ve rampalarla sağlanır.
Bir mahalden diğerine geçiş süresi artar ve bazı yerlerde zorlaşır.
Bozucu müdahalelerden dolayı saptırma kategorisindedir. ZB

Spaces are disconnected. Starting from the ground floor, each space
is located on top of the previous one, half the elevation high. Although
the height of a space alters, it looks as if it is in the same elevation in
the plan. The connection among the spaces are constructed by platforms, lifts and stairs. Circulation gets difficult. This procedure is in the
category of diversion. ZB
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P.O.M.İ. Algoritması

1 m.

Rahime Nur Kesenci

2 m.

P.O.M.İ Algorithm

Plan
2,5 m
5m

1

2

Envanter tekniklerinden birinin uygulanması. / Application of an inventory
technique.
3

4
Step Window

1 m.
2 m.

Plan

Wall
iç duvar lipogramı
interior wall lipogram

P

Interior wall

2,5 m
5m

Plan with Pomi algorithm

dış duvar x 2
exterior wall x 2

P = Planagramlar (Plansal her tür teknikten biri)
O = Omissions (Hariç bırakma tekniklerinden biri)
M = Multiplications (Çoğaltma tekniklerinden biri)
İ = Inventories (Envanterle ilgili tekniklerden her biri) ...olmak üzere, dört
aşamalı bir algoritmanın tanımlanması ve icrası.
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2,5 m

dış duvar x 2 - son
exterior wall x 2 - final

5m

Definition and application of an algorithm of four steps:
P = Planagrams (Any plan technique)
O = Omissions (Any technique of omission)
M = Multiplications (Any technique of multiplication)
İ = Inventories (Any technique of inventory)
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Pomi Housing
Yusuf Ziya Tutar

POMİ Evi-3 Görünüş-1 Ö: 1/500

Plan Ö: 1/500Housing 3
Pomi EviPOMİ3Evi-3
/ Pomi

POMİ Evi-3 Görünüş-2 Ö: 1/500

Görünüş-1 Housing
Ö: 1/500
Pomi EviPOMİ4 Evi-4
/ Pomi
4

POMİ Evi-4 Görünüş-2 Ö: 1/500

POMİ Evi-4 Plan Ö: 1/500

5m
10 m

P

218
219

POMİ Evi-1 Görünüş-1 Ö: 1/500

Plan Ö: 1/500
Pomi EviPOMİ1 Evi-1
/ Pomi
Housing 1

POMİ Evi-1 Görünüş-2 Ö: 1/500

1/500
Pomi EviPOMİ2Evi-2/ Görünüş-1
PomiÖ:Housing
2

POMİ Evi-2 Görünüş-2 Ö: 1/500
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POMİ Evi-2 Plan Ö: 1/500
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Prehistorioloji
Yusuf Ziya Tutar

Pre-historiology

KESİT
Kesit 1/100
/ Section
MODEL

P

(3D
Yapının tümden sağırlaşması, duvar kalınlığının
KESİTModelleme)
1/200
dört katına çıkarılması, mahallerin beş metreden uzun kenarı
kalmayacak şekilde küçülmesi ve duvarların yarı yarıya toprağa
gömülüp her mahale sadece çatıdan girilebilmesi, çatının zeminleşip düzleşmesi. (Çatalhöyük’te olduğu gibi.)
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(3D modelling) The building becomes entirely blank. The thickness of
all walls is multiplied by four; the edges of spaces are reduced to 5 m.
maximum. Walls are half-buried into the ground, and entrance is possible only from the roof. Roof becomes a flat floor, as in Çatalhöyük.

3/16/20 1:21 PM

P

Proses

Reklam

Yusuf Ziya Tutar

İrem Arabacı

Process

Advertisement

220
221

İsveç’te sizi doğayla baş başa bir huzura davet ediyoruz. Yeşilin doğasının içinde ahşap evinizde sizi hayallerinize kavuşturuyoruz.
Ailenizle birlikte sizi oosimize bekliyoruz.

(Plan) Yapının planının oluşum “aşamaları” –sanki kendisi tasarlamış gibi yapan tasarımcı.
(Plan) The formation “phases” of the building’s plan – the designer
pretends to be the real designer of the building.
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Resmi Mektup
Zühal Bayrak

Official Letter

Vaziyet planı ve yapıyla ilgili bilgileri (ölçeği, bulunduğu ilçesi, bina yüksekliği, bina
derinliği, kat adedi, ön bahçe mesafesi, yan bahçe mesafesi, arka bahçe mesafesi,
pafta, ada, parsel...) içeren belge.

R

Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları, “Resmi Mektup”, s. 33.
Raymond Queneau, Exercises in Style, “Official Letter”.

(Belge) Belediyeye teslim edilen ozalit proje kopyalarının başlangıç sayfasının şablonun bir türevi –ada, parsel, pafta, koordinatlar, plankote, sahibi, proje müellifleri, adres vb. bilgiler.
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(Document) The copy of the first page of the blueprints submitted
to the public housing office in the municipality: Information such as
block, plot, layout, coordinates, dimensional drawing, owner, project
owner, etc.

3/16/20 1:21 PM

Sabahlama
Aybüke Kara

Work till the Morning
Birinci Kat Planı1./ KAT
FirstPLANI
Floor Plan

1/200

1 m.
2 m.

Zemin katZEMİN
/ Ground
KATlevel
PLANI

1/200

222
223

S
Çatı katı / Terrace
level
ÇATI PLANI

1/200
Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları : “Beceriksizce”, s. 69.
Raymond Queneau, Exercises in Style: “Awkward”.

(Çizim) Planı, kesitleri ve görünüşleri çizme işini son geceye bırakıp sabahlayan tasarımcının versiyonu.
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(Drawing) The version of the designer who left all the drawings of the
plan, sections and visualizations to the last night.
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Sabit Ölçü Planlaması
Yusuf Ziya Tutar

Constant Measure Planning
1,5 m.

Plan Ö: 1/150
Plan
3 m.

2,5 m
5m

Plan-1 1Ö: 1/500
Plan

Plan
2 1/250
Plan-2 Ö:

(Plan) Sabit bir duvar uzunluğu belirlenir. Plandaki mahallerin
metrekare cinsinden büyüklükleri çıkarılır. Her mahal, metrekaresi aynı kalarak, sabit ölçüye göre yeniden boyutlanır. Yeni boyutlarına göre plan yeniden çizilir.
Örneğin 5 m. sabit duvar boyu olsun. M1 = 22,5 m2 olsun. Bu durumda, mekânın yeni ölçüleri = 5 m. (sabit) x 4,5 m’dir.
Sabit ölçü planlaması, seri halinde yapılmalıdır: 1-2-3-4-5-6-78-9 m. sabit ölçülerdir; buna göre toplam 9 plan yapılır.
Her bir mahalin toplam alanı belirlendikten sonra bu mahallerin
her birinde bir duvar ölçüsü sabit bırakılır. (Örneğin bir mahalin toplam
alanı 10.1 m2 ve bu mahalin duvarlarından birinin 1 m. olarak kalması.) Ardından
toplam alanın değişmemesi için diğer duvar uzunlukları bu sabit
ölçüye göre değiştirilir. (Örneğin toplam alanı 10.1 m2 olan ve duvarlarından
birinin ölçüsü 1 m. kabul edilen mahalin bir diğer duvar ölçüsünün de 10.1 m. olması gibi.) Ve bu işlem sırasıyla 1-2-3-4-5-6-7-8-9 rakamları için

tekrarlanır. YZT
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(Plan) A constant measure for walls is determined. The surface area of each space is measured. Their surface area remains the same,
while their dimensions are altered according to the determined constant measure. The plan is redrawn accordingly.
For example, the constant wall measure is determined as 5 m. and
S1 = 22,5 square meters. Here, the new dimensions od the plan is 5
m. (constant) x 4,5 m.
Constant measure planning must be applied in series. With constants
1-2-3-4-5-6-7-8-9 m, 9 separate plans are drawn.

S

One wall in each space is taken as a constant (e.g. the total area of a space
is 10.1 square meters, and one of the walls is kept as 1 m long). Other dimensions
are altered according to the constant measure, in order to avoid any
change in the total surface area (e.g. if the surface area of the space is 10.1
square meters, and the constant wall is 1 m long, the other wall will have to be 10.1 m
long). The procedure is applied for constants 1-2-3-4-5-6-7-8-9. YZT
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2,5 m
5m

PlanPlan-3
3 Ö: 1/250

Plan 4Plan-4 Ö: 1/250

Plan-55Ö: 1/250
Plan

PlanPlan-6
6 Ö: 1/250

224
225
2,5 m
5m

Plan 7

Plan-7 Ö: 1/250

Plan 8

Plan-8 Ö: 1/250

Plan Plan-9
9 Ö: 1/250
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Sampling
Engin Bıyıklı
Line types:
Wall
Door
Stairs
Window
Refurbishment
Flooring
Column

Dış duvarlar / Exterior walls

İç duvarlar / Interior walls

Kapı & pencereler / Doors & windows

Hatching types:
Exterior wall hatchings
Interior wall
Fireplace bricks
Exterior façade
Ground
Flooring
Column

Tefrişat / Refurbishment

1 m.
2 m.

S

(Plan, diagram) Çizimi oluşturan tüm unsurlar lejant halinde verilir. (Duvar kalınlıkları, ince çizgiler, kesik çizgiler, taramalar vb.) Planmerkezcilik (bkz. s. 215), detaymerkezcilik (bkz. s. 84), kesitmerkezcilik (bkz. s.
230), cephemerkezcilik (bkz. s. 103) gibi lipogramatiktir ve temelde
dogmatizme dayalı bir tekniktir.
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(Plan, diagram) All the elements of the drawing are given in a legend (The thickness of walls, thin lines, interrupted lines, hatchings, etc.) . This procedure is lipogramatic, and dogmatic, such as Plan-centrism (see, p.
215) , Detail-centrism (see, p. 84) , Section-centrism (see, p. 230) , Façadecentrism (see, p. 103).
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Sandwichisms
Zühal Bayrak
kerpiç
tuğla
beton
kerpiç
tuğla
beton
kerpiç
tuğla
beton

kerpiç
adobe
tuğla brick
beton
concrete
kerpiç
tuğlaadobe
betonbrick
kerpiç
concrete
tuğlaadobe
beton

brick
concrete

Cephe / Elevation
ÖN GÖRÜNÜŞ

cam
çelik
cam
çelik
cam
çelik

1/150

Kesit
/ Section
KESİT
1/150

cam
glass
çelik
camsteel
çelik
glass
cam
steel
çelik

glass
steel

226
227
1,5 m.

S

3 m.

Çelik-Cam Birleşim Detayı
Steel-Glass detail

(3D Modelleme ve cepheler.) Bir kesit çeşitleme tekniği olarak,
tek bir malzemeden oluşan yapı elemanlarının iki veya daha fazla
malzeme katmanının tekrarından oluşacak şekilde yeniden tasarlanmasıdır. (Örn: Betonarme kolonun beton-cam-ahşap-beton-cam-ahşap gibi düşey bir kesitte yükselmesi, gibi…)
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Toprak Birleşim Detayı
Earth detail

(3D modelling, façade) As a sectional variation technique, the elements constituted by one type of material are redesigned as two or
more layers of different materials (e.g. A reinforced concrete column is transformed into a concrete-glass-wooden-concrete-glass-wooden one in the vertical
section) .

3/16/20 1:22 PM

Saraylama
Yusuf Ziya Tutar

Palacing

S

(3D Modelleme) Saraylaştırma. Yapının şaşaalı dış unsurlarla donatılması, planın halka halka, çevresine peyzaj olarak yayılması.
Vaziyet planında plan büyüklüğünün 20, 25 kat büyüyerek lükse
kaçması.
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(3D modelling) Transformation of the building to a palace. Magnificent
exterior elements are added, and the plan extends out of its borders
in circles as a landscape. The size of the plan is multiplied by 20 or 25
in the layout plan.

3/16/20 1:22 PM

228
229
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Saydam

1.MAHAL-6
2.MAHAL-3
3.MAHAL-1
4.MAHAL-2
5.MAHAL-1
6.MAHAL-4
7.MAHAL-4
8.MAHAL-4
9.MAHAL-1

Ayşenur Niğdelioğlu

Transparent

Plan

PLAN 1/200
DOĞU/CEPHESİ
1/200 Batı Cephesi
BATI /CEPHESİ
1/200
Doğu Cephesi
East Elevation
West Elevation

CEPHESİ
1/200
Güney CephesiGÜNEY
/ South
Elevation

1,5 m
3m

S
Kuzey CephesiKUZEY
/ North
Elevation
CEPHESİ
1/200

(Plan, cepheler, 3D modelleme.) Yapının her mahalinde, saydam
olmayan bir yüzey saydamlaştırılır. (Duvar, tavan veya zemin.) Yapı yeniden modellenir.
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(Plan, facades, 3D modelling) In each space, one of the surfaces are
transformed into a transparent one (wall, ceiling or floor) . The building is
remodeled.
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Sectioncentrique
Halime Törü

8.10
7.10
5.60
5 5.60

3.80

1.80
1.80

0.00

-1.00

1,5 m
3m

nde baca
çaplı 250 cm yüksekliği
1800 cm sağda 35 cm
ide
ger
cm
335
en
ind
kuzey cephes
döşemesiz çatı katı
ine
140 cm yüksekliğinde
90 cm genişliğinde şöm
liğinde 1700 cm sağda
1. katta 2 metre yüksek
ğı
yüksekliğinde piloti aya
1600 metre sağda 1.80

0.00

cm
cm geride soldan 570
Kuzey cephesinden 50
piloti ayağı, soldan 600
da
ğun
nlu
uzu
cm
uzaklığında 180
uzanan
sekliğide çatıya kadar
cm uzaklığında 180 yük
çatısı, 180 cm
kat
1.
a
und
kot
cm
560
zemin kat dış duvarı.
ktunda 1. kat döşemesi

8.10
7.10

5.60

5.60

1.80

230
231

1.80

0.00

0.00

S

-1.00

da cam duvar
cm geride 135 cm sağ
Kuzey cephesinden 30
ğı
aya
ti
pilo
de
liği
yüksek
cm
220 cm sağda 1 metre
emesi. (İlk 620 cm 800
döş
kat
1.
da
ğun
nlu
2750 cm uzu
)
cm
570
ra
son
genişliğinde daha

(Kesitler ve sayısal veriler.) Planları ve görünüşleri sadece kesitler
kullanarak anlatma kısıtı. Proje “plan-kesit-görünüş” yerine sadece kesit-kesit-kesit çizerek betimlenir. (Bkz. s. 225, Sampling.)
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işliğinde 600 cm
0 cm geride 400 cm gen
Batı cephesinden 180
ı katının batı
çat
ı,
kat
ı
çat
yüksekliğinde
uzunluğunda 150 cm
a
bac
nde
liği
lı 250 cm yüksek
cephesinde 35 cm çap
230 cm sağda iç duvar
ve
145
ide
ger
cm
0
Batı cephesinden 130
da 100 cm
0 cm geride 220 cm sağ
Batı cephesinden 160
ğı
yüksekliğinde piloti aya

(Sections and numerical data) The constraint to represent plans and visualizations by using sections only. Instead of “plan-section-elevation”,
the description includes “section-section-section” (see, Sampling, p. 225)
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Senkop
Ayşenur Niğdelioğlu

Syncope

DOĞU CEPHESİ

PLAN
1,5 m

CEPHESİ
Doğu CephesiDOĞU
/ East
Elevation

PLAN
Plan

3m

Güney Cephesi / South
GÜNEYElevation
CEPHESİ

GÜNEY CEPHESİ

(3D Modelleme) Yapının üç boyutlu her elemanında ayrı ayrı eksiltme işlemleri yapılır ve bu eksiltmeler sonunda yapı tekrar birleştirilir.
“Senkop
Yocu du br ote bim. Bonu züfa bona bezeyen v örülü br simi on
br şaka giyiş br geç am göme çatı. Baka br yoya kızı, n zan beri
ise y d bine ak parmalarını ezdini söyrek. Sora giti v baya otdu,
bş br koluk götü çükü. Nerin sl yasına gi dönde, ou br arşıyla ağı
yarı vota ataem gödüm, şaı oa posunun ik dini işret erek nal d şk
olcağı yoluna tavde buldu.” Biçem Alıştırmaları, 50.
Queneau’da, aradan hece atıp baş ve son heceleri bırakma şeklinde başlayan senkop, zaman zaman tek bir harf atılmasıyla ilerletilmiş, metni çeviren Armağan Ekici tarafından. Kimi kere, hece
veya ses atma işleminden geriye gerçek sözcükler de kalabilir. LŞ
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CEPHESİ
Batı CephesiBATI
/ West
Elevation

PLAN

BATI CEPHESİ

(3D modelling) Each 3D element of the building are separately subjected to omission procedure, and the building is recomposed after
that.

S

“Syncope
I gt io bs full opassgers. I niced a youngn with a nesemataraffe and
with a hathaplord. He got angwer pssger because he comined that he
troes. Then he occed a vnt st. When I was ging along the sroute in the
oppection, I niced him in the Courome. He was beven a lon in egance
weference ta bun.” Exercises in Style.
Queneau starts the syncope by omitting the syllables from the midGÜNEY CEPHESİ
dle of words, keeping the first and the last ones. The translator progresses by omitting one letter, in some cases. In some omitting applications, what remains can be another meaningful word. LŞ
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Serbest Atışlı Plan
Zühal Bayrak

Free Throw Plan
2m
4m

Atıştan sonra plan, 1.
ATIŞ SONRASI PLAN
Plan after throw, 1.

Parçalanmış plan çıktısı.
Plan print out, thorn.

Plan, son hal, 1.
PLANIN SON HALİ
Plan, final, 1.

(Plan) (Bkz. Surrealist Games (2005). Torn Paper Collage. Compiled by Alastair Bro232
233

S

tchie. Edited by Mel Gooding. Boston, London: Shambhala Redstone Editions. p. 59)

Plan, elle parça pinçik edilir ve parçalar bir kâğıdın üzerine tek
hamlede atılır. (Avuç dolusu, bardak boca ederek vb.) Parçaların dağılımına uyacak şekilde plan yeniden çizilir. Sürrealist oyunları bir araya getiren oulipocu Brotchie, Oulipo’nun teknikler repertuarının
azımsanmayacak derecede sürrealizme dayandığını göstermiştir.
Surrealist Games (2005) şu başlıklar altında birçok oyunu inceler.
Aşağıda bazılarını listeledim:
1. Dil Oyunları:
Otomatizm (Otomatik yazı); Zincir Oyunları (Leziz Ceset, Yankılı Şiir, Paralel
Öyküler); Başka Metin Türetme Yolları (Dadaist Şiir, Sürrealist hikâye).
2. Görsel Teknikler:
Şans Manüpulasyonu (Yırtılmış kâğıt kolajı), Gerçekliği Yeniden Bir
Araya Getirme (Fotomontaj), Ne Hayat Ama (Paranoyak-Eleştirel Yöntem).
3. Dünyayı Yeniden İcat Etmek (Tartışmalar, Provokasyonlar, Objeler)
4. Dokümanlar. LŞ
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(Plan) (see, Surrealist Games. 2005. Torn Paper Collage. Compiled by Alastair
Brotchie. Edited by Mel Gooding. Boston, London: Shambhala Redstone Editions. p. 59)

Plan is torn into pieces by hand, and the pieces are thrown on a piece
of paper with a single move. The plan is redrawn according to this
random distribution of pieces.
Brotchie, the Oulipian who compiled surrealist games in a book
demonstrated that Oulipian techniques found their origin mostly in
Surrealism. Surrealist Games (2005) includes the following:
1. Language Games:
Automatism (automatic writing) ; chain games (Exquisite Cadaver, Sonorous
Poetry, Parallel Stories) ; other text generating techniques (Dadaist Poetry,
Surrealist story) .
2. Visual Techniques:
Manipulations on chance (collage of torn paper) , re-composition of reality
(photo-montage) , What a life (paranoiac-critical method) .
3. Re-invention of the world (Discussions, Provocations, Objects)
4. Documents. LŞ
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2m

Atıştan
sonra
ATIŞ SONRASI
PLAN plan, 2.
Plan after throw, 2.

4m

Plan, son hal, 2.
PLANIN SON HALİ
Plan, final, 2.

Serbest El
Ayşenur Niğdelioğlu

Free-hand
2m
PLANI Plan
Birinci Kat Planı /BİRİNCİ
FirstKATFloor

4m

S

CEPHESİ
Güney Cephesi /GÜNEY
South
Elevation

DOĞU
CEPHESİ
Doğu Cephesi / East
Elevation
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CEPHESİ
Batı Cephesi /BATIWest
Elevation

(El çizimi skeçler) Plan, kesit, görünüşlerin serbest elle çizilmiş
hallerinden oluşan çeşitleme. Serbest el mimarlıkta özellikle de
“usta” mimarların zihinsel bakımdan ne kadar ileri gittiklerinin birer kanıtı gibi sıklıkla retorik olarak kullanılır.
(free-hand drawings) Free-hand drawings of plan, sections and visualizations. Free-hand is a rhetorical tool which show the “master” architects’ mental progress.
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Sestina

1. ADIM

Aybüke Kara

2. ADIM

3

1

2,5 m

2

4

5m

1

1. ADIM

2

2. ADIM

2. ADIM

3. ADIM

5

3 3. ADIM

234
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Klasik sestina düzeninde, altışar mısralık altı kıta yazılır. Sestina
permütasyonunu 1 2 3 4 5 6 ile başlayarak, ikinci set için sondan
başlayıp merkeze dönen spiral olarak şöyle bri permütasyona
tabi tutarız: 6 1 5 2 4 3. üçüncü permütasyon bu kez aynı kuralla
3 6 4 1 2 5 olur. Dördüncü:
5 3 2 6 1 4, beşinci: 4 5 1 3 6 2, ve altıncı: 2 4 6 5 3 1 olur. Yedincide başa dönmüş oluruz: 1 2 3 4 5 6.
123456
615243
364125
532614
451362
246531

S

(Bkz. Harry Mathews, Alastair Brotchie. 1998. Oulipo Compendium. London: Atlas Press, p. 225.) Pomi ’de bunu bilmeden tersinden anlattığımdan

(!) sestina’nın orijinal sayısal düzenini saptırmışım. Çünkü altılıyı sondan başa ve dıştan içe değil de merkezden dışa ve baştan
sona doğru anlatmıştım; yani saat yönünde. Oysa saat yönünün
tersine işletilmesi gerekir. Demek ki Pomi ’nin uygulaması Tersestina olmuş oluyor. Düzeltir, özür dileriz LŞ

199 bilingual 3.indd 234

A poem in classical sestina form: Six stanzas of six lines. A spiraling
permutation that starts from the end to the center is applied for the
second set, and carried on with the next four:
123456
615243
364125
532614
451362
246531
The seventh permutation would be the same as the original: 1 2 3 4
5 6. (See. Harry Mathews, Alastair Brotchie. 1998. Oulipo Compendium. London:
Atlas Press, p. 225.) In Pomi’s application, I mistakenly told this in the reverse fashion, and diverted from the original numerical order of sestina. While it originally is from the end to the beginning, and from periphery to center, my version was the contrary. Thus, it can be called
Counter-sestina. Sorry for any inconveniences. LŞ
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3. ADIM
4. ADIM

4. ADIM

4

4 4. ADIM

1 m.
2 m.

5 5. ADIM

5. ADIM

5
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∑ (Sigma)
İrem Arabacı

Kuzey cephesi Ö:1/200
Kuzey
/ North

Zemin Kat Ö:1/200
Zemin
kat / Ground level

işleminden sonra kuzey cephesi Ö:1/200
∑Sigma
Kuzey
/ ∑ North

1.Kat Ö:1/200
Birinci
Kat Planı / First Floor Plan

2,5 m
5m

Sigma işleminden sonra zemin kat Ö:1/200
Sigma’dan
sonra zemin kat / Ground level after sigma.

Güney cephesi Ö:1/200
Güney
/ South

işleminden sonra güney cephesi Ö:1/200
∑Sigma
Güney
/ ∑ South elevation

Batı cephesi Ö:1/200
Batı
/ West

işleminden sonra batı cephesi Ö:1/200
∑Sigma
Batı
/ West after sigma

Sigma işleminden sonra 1. kat Ö:1/200
Sigma’dan
sonra üst kat / Upper level after sigma.

Doğu cephesi Ö:1/200
Doğu Cephesi
/ East Elevation

236
237

S

(Plan) Planda aynı türdeki yapı elemanları saptanır ve işleme konur; yeniden boyutlandırma yapılır. Bunun için:
1. Aynı tür yapı elemanlarının toplam ölçüsü bulunur. Bu ölçülerde
tek bir elemana dönüştürülür.
2. Planlama yeniden yapılır. Ör: 2 m., 3 m., 2.5 m. genişliğinde üç
pencere var. 2+3+2.5= 7.5 m. genişliğinde tek bir pencereye dönüştürülür.
3. Ek madde: Tekil elemanlar dönüşüme uğramadan planda kalmaya devam eder.
4. Bu dönüştürülmüş yeni elemanlarla yapı yeniden kurulur. Plan
ve görünüşler yeniden çizilir.
Sigma, bir yanıyla envanter, bir yanıyla saptırma, bir yanıyla da
algoritmadır.
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Sigma işleminden sonra doğu cephesi Ö:1/200
Sigma’dan
sonra Doğu Cephesi
East elevation after sigma.

(Plan) Constructional element of the same type are re-dimensioned.
For this:
1. The total size of the same sorts of elements are determined. All of
them are transformed into a sole element of that sort with the total size.
2. Plan is redesigned. E.g. In the plan, there are three windows, 2 m, 3
m, and 2.5 m. After the application, there is only one window of 7.5
meter-length.
3. Additional rule: Single elements remain the same.
4. The building is recomposed with these totalized elements; plans
and visualizations are drawn accordingly.
Sigma is a constraint of inventory, diversion and algorithm at the
same time.
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Silindirizm
Yusuf Ziya Tutar

Cylinderism

2,5 m
5m

(Plan) The plan is rolled into a cylinder, and its edges meet. Narrower
cylinders can be imagined, where one edge of the plan meets some
other part of it. The plan is redrawn according to joining.
(Plan) Yapının planı silindir şeklinde bükülür, başı sonuna bitişir. (Daha
dar bitişmeler de yapılabilir.) Plan bitişime göre yeniden çizilir.
“Silindirik bir metin, üzerinde değişiklik yapılmasına gerek duyulmaksızın birden fazla noktasından –ideal olarak herhangi bir noktasından– başlayabilen dairesel bir metindir. Harfler düzeyinde
kurulabileceği gibi (İng. emit, mite, item, emit...) hece, kelime, cümle veya
paragraf düzeyinde de kurulabilir. En ilginç oulipocu örneğini Paul
Fournel ve Jacques Roubaud, L’Hôtel de Sens ile vermiştir.” (Harry
Mathews, Oulipo Compendium, 1998: 132. Çev. LŞ.)
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The first variation: 1. The shortest piece of the plan in horizontal plane
(the first section). Then, its length is doubled to determine the length of
the second piece. 2. The length of the next piece is determined in
Fibonacci fashion, adding all the previous lengths, until the vertical
plane is covered. 3. The pieces are separated from each other, and
transformed into a cylinder with the bottom piece placed on the top
piece. 4. After the new piece is generated on top of the plan, this is
placed down below the one on the bottom. 5. The second piece from
below is placed on top of the one on top, and so forth. 6., 7., 8. The last
piece in the middle of the plan are recomposed with the others. YZT
The second variation: Same procedure is applied in horizontal order.
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2,5 m
5m

2,5 m
5m

238
239
2,5 m
5m

İlk varyasyon: 1) İlk adımda, planın yatay düzlemindeki en kısa
parçanın belirlenmesi. (İlk kesit) Daha sonra bu parçanın uzunluğu
kendisi ile toplanarak (5, 5+5=10) 2. parça uzunluğunun bulunması. 2) Kendinden öncekilerle toplanmaya devam edilerek (Fibonacci dizisindeki gibi) parça uzunluğunun elde edilmesi ve bunun planı
dikeyde kapsayıncaya kadar devam ettirilmesi. 3) Uzunlukları
belirlenen parçaların birbirinden ayrılması ve bir düzlemi bükerek silindir haline getirir gibi en altın en üste getirilmesi. 4) Bunun
altındaki parçanın, en alttakinin altına getirilmesi. 5) Bu işlemin
son parçaya kadar devam ettirilmesi. 6) 7) 8) Son adımda, plan
düzleminin ortasındaki parçayla birlikte diğer parçaların bir araya
getirilmesi. YZT
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8)
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2,5 m
5m

İkinci varyasyon: 1) Aynı yöntemin planda yatayda uygulanması.
İlk adımda, planda dikey ve kısa bir parçanın belirlenmesi. (İlk parça.) Bunun kendisiyle toplanıp ikincinin bulunması. 2) Devam edilir
(Fibonacci sayı dizisindeki gibi) 3) Parçalar birbirinden ayrıldıktan sonra
silindir haline getirme. 4) Planın en sağında oluşan yeni parçanın
solunda kalan parçanın, plandaki en solda kalan parçanın soluna
yerleştirilmesi. 5) Ardından, planın en solunda kalan parçanın sağ
tarafındaki parçanın, planın en sağ kısmında kalan parçanın da
sağına yerleştirilmesi ve bu işlemlerin planın ortasında son parça
kalana kadar devam ettirilmesi.
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
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Sitüasyonist
Thura Tunmin

Situationist

: 1/2000
Vaziyet Planı /ÖSite
Plan

1 m.
2 m.

240
241

S

Ö : 1/200
(Kent ölçeğinde plan) Planın tüm mahalleri birbirinden koparılır.
Her parça, seçilmiş kent parçasında çeşitli yerlere dağıtılır, yeniden konumlandırılır; Sitüasyonlistlerin Paris planında olduğu gibi.
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(Urban-scale plan) All spaces of the plan are separated from each
other. Each piece is located on various positions on selected urban
fragment, and repositioned as in the Paris plan of the Situationists.
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Sokuşturma (+7)
İrem Arabacı
Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a
Story, Cento, p. 111.

Shoving (+7) Cento

Raymond Queneau, 2003, Biçem Alıştırmaları: “Cümle İçinde Kullanın”, s. 20.

Rampa eklenmesi.
Rampa
eklenir. / Ramp added.

Piloti ayakları
eklenmesi..
Pilotiler
eklenir.
/ Pilotis added.

S

Eğrisel duvar
eklenmesi.
Eğrisel
duvar
eklenir. / Inclining wall added.

(3D Modelleme) Yapıda bulunmayan, seçilmiş başka mimari eserlerden kopyalanan 7 mimari unsurun yerleştirilmesi. Burada Le
Corbusier’nin Villa Savoie’undan unsurlar kullanıldı.
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(3D modelling) Seven architectural elements from selected architectural projects are located in the original project. Here, the elements
from Le Corbusier’s Villa Savoie were used.
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Sorgu
Ayşenur Niğdelioğlu, Levent Şentürk

Enquiry

Birinci Kat Planı / First Floor Plan

BİRİNCİ KAT PLANI
2m
4m

Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları: “Sorgu”, s. 58.
Raymond Queneau, Exercises in Style: “Cross-Examination” .
Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: Police Procedural, p. 55.

Zemin kat / Ground
ZEMİNlevel
KAT PLANI

242
243

S

Güney Cephesi /GÜNEY
South Elevation
CEPHESİ

Kuzey Cephesi /KUZEY
North Elevation
CEPHESİ

Doğu
Cephesi
/ East Elevation
DOĞU
CEPHESİ
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PROJE: Projemizi anlatmak için neden çizgiler kullanmaya mecbur kaldığımız yönündeki sorunuza istinaden, geometrinin temelini oluşturan noktanın bu anlatımda yetersiz kaldığını bildirmek
zorundayız. Çizgiler bir araya gelerek duvarları, pencereleri, hatta
kolonları bile anlatabilmektedir. Oysa noktaların böyle bir gücü
ne yazık ki bulunmamaktadır. PENCERELER: Yapımızda neden
pencerelere yer verdiğimiz yönündeki soruya cevaben, bunun
zorunluk olmadığını, nitekim tarih boyunca pencere açıklığı bulunmayan yığınla yapı yapıldığına katıldığımızı, hatta mağaralardaki hermitajların duvarlardan dahi yoksun olabildiklerini belirten
değerli fikrinizi paylaşıyoruz, küçümsemiyoruz. Böyle bir izlenim
verdiysek de özür dileriz. Esasında pencerelerin, kapı gibi işlevsel
bileşenlerin elbette zorunlu değil sadece mimari kapris oldukları
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şekildeki değerli görüşünüzle de aslen hemfikiriz. Bizlerin bu konuda hiçbir kastı ve maksadı bulunmamaktadır. PENCERE GÖSTERİMİ: Gösterimdeki yatay çizgiler, pencerenin uzunluğunu, düşey çizgiler de kapının açılırken taradığı alanı ifade etmektedir. Bu
gösterimi yapmaktan firmamızın hiçbir maddi çıkarı veya politik
bir angajmanı bulunmamaktadır. Kapının taradığı alanın çeyrek
daire ile ifade edilişi hiçbir dini gönderme veya iddia edildiği gibi
herhangi bir dini mensubiyet imasında bulunmamaktadır. Böyle
bir izlenim veren tüm unsurlar projeden kaldırılmıştır. KOLONLAR:
Yapımızın neden kolonlar üzerinde durdurulduğu yönündeki anlamlı sorunuza cevaben, tek bir kolonun son derece ekonomik ve
sade bir çözüm olabileceği yönündeki eşsiz önerinizi dikkate almakla ve üzerinde çalışmakla beraber, birden fazla kolon kullanmanın ekonomik bakımdan daha iyi olacağının tüm mimarlarca
kabul edildiğini bildirmek zorundayız. Nitekim projemizde birden
fazla fretli kolon kullanılmıştır. Ayrıca, etriyeli kolon yerine taşıma
gücü daha yüksek olduğu için fretli kolon kullanılmıştır. Etriyeli
kolonların yivlerinin çevrelerinin neden hesaplanmadığı ve kurumunuza bildirilmediği yönündeki sorunuzu olumsuz değerlendirmek zorundayız çünkü hepsinin hesaplamaları daha önce her ay
bir yıl boyunca düzenli şekilde kurumunuza iletilmiş bulunuyordu.
Umarız bu karışıklığın giderilmesine izin verirsiniz. MERDİVEN
BASAMAKLARININ YÜKSEKLİĞİ: Basamaklarımızın rıht yüksekliği, sizin de belirttiğiniz gibi, 10 cm. yapılmamıştır. Merdivenlerin
rıht yüksekliği için bunun yeterli olmadığı iddiamızda ısrar etmemizin, maksadını aşan bir yorum olduğu yönündeki eleştirinizi kabul ediyoruz. Kuşkusuz 10 cm.’lik rıhtlardan dört yaşından büyük
çocuklar da çıkabilir ve çocuğunuzun bu yükseklikten daha fazla
olan basamaklardan düşerek zarar göreceği yolundaki endişenizi
gayet önemli buluyoruz. Ancak ilerleyen yaşlarda çocukların 17
cm.’lik olağan yükseklikleri kolayca çıkabildiği bilimsel olarak da
değerlendirilmektedir. Elbette her yıl yeni bir merdiven yaptırmak
için bütçe ayırmış olduğunuz gerçeğini gözardı etmek gibi bir niyetimiz bulunmamaktadır. AHŞAP: Yapıda ağırlıklı ahşabın tercih
edilmiş olmasının, kurumunuzu aşağılamak gibi bir niyetle ilgisi
olmadığını istirham ederiz. Firmamız ahşap yapılar konusunda
yeterli deneyime sahip bulunduğunu varsayacak kadar yapı ürettiğinden, bu materyali kullanmaya karar vermişti; her bir ahşap
doğrama tahtasını tek tek kurumunuza kaydettirmeyi ihmal ettiğimizi elbette kabul ediyoruz ve bundan dolayı affınıza sığınıyoruz. DÖRT CEPHE: Yapımızın kısa kenarlı cephelerini kurumunuzla
alay etmek için özellikle bu şekilde kısa tuttuğumuz konusunda
halen sürmekte olan manevi tazminat davanızın saiklerine duyduğumuz saygıyı bir kez daha vurgulamak isteriz. Firmamızın bu
konuda hiçbir kastı bulunmayıp yalnızca kısa kenarla ilgili daha
önce bize defaten tebliğ edilmiş bulunan emirnameyi icra etmiş
bulunuyoruz. Saygılarımızla, AN, LŞ.
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PROJECT: Referring to your question why we had to use lines in the
representation, we have to reply that the basic element of geometry,
i.e. point, is insufficient in such an expression. Lines can be used to
represent walls, windows, and even columns. However, points cannot.
WINDOWS: In reply to your question why we included windows in our
building, we would like to claim that window is not a must in a building, and many buildings without windows have been built throughout history; moreover, hermitages in caves may well lack walls, even.
So, we agree with you in that. If we seemed to be underestimating
your opinion, please excuse us. Indeed, we also agree with your opinion that doors and windows are sole architectural phantasies. We do
not have any evil intentions. WINDOW REPRESENTATION: The horizontal lines refer to the length of a window, and the vertical ones refer to the area it sweeps as it opens. Our company does not have any
interest on political engagement in this representation. The quarter
circle swept by the door does not have any religious reference, or refer to any religious allegiance. All such elements are omitted from the
project. COLUMNS: To your rightful question why the building stands
on top of columns, and considering your uniquely original, and economic suggestion to use one column only, we have to inform you that
all architects agree on the fact that use of multiple columns is more
feasible financially. As a matter of fact, we used more than one spiral columns, instead of stirrup columns, since the former are stronger.
On the contrary to your warning that the measures of the stirrup columns were not sent to your institution, we have already sent all our
calculations monthly throughout last year. We hope you allow us to
sort out the mess. HEIGHTS OF STAIR STEPS: The riser height of our
steps is not 10 cm, as you detected. And our insistence on its insufficiency can be criticized as something beyond our purpose. Children
older than four years old can climb 10 cm-steps, and higher steps
would be dangerous for children if they fall. However, older children
can easily climb 17 cm-steps, as scientific researches demonstrate.
We nevertheless take into account that you have a budget to renovate the stairs every year. WOOD: Our predominant preference of using wood does not have any intention to insult your institution. Our
preference is due to our expertise in wooden buildings. We failed in
registering each and every piece of wood in your institution’s account,
and we ask for forgiveness. FOUR FACADES: The lawsuit for mental
anguish your institution filed is still in process, and we respect your
motivation in considering our short facades as an insult. This preference is not an intentional choice, but an obligation set by the mandate, and we had to comply. Sincerely, AN, LŞ.
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Söyleşi 1 (Mimarla)
Halime Törü, Levent Şentürk

Interview 1 (with the Architect)

maya karar verdiler. Mimarlar derin bir sorgulamaya girişirler bazen. Benim için ise bir başlangıç oldu. Yapının maketi ofiste her
gün oturduğum masamın karşısında duruyor. Bu yapıyı her gün
görmek bana ilham veriyor. Bir gün baktım ki, Corbu’nün Savoy
villasından kimi unsurları bilmeden dahil etmişler. Bu beni yapıya
daha da fazla bağladı.
HT Neden böyle bir tasarım kararı almış olabilirler?
CK Paris’te bu yapının tasarım aşamasında çok zaman geçirdiklerini duymuştum. Adeta dérive halinde gezinmişler ve ilhamlarını
buradan toplamışlar. Her tasarım sonunda başladığı yere geri döner bence. Döngüsel yapıları severim.
HT Yapının konteyner gibi uzanmasını nasıl buluyorsunuz? Kırsal bir
konut için fazla endüstriyel bir karar değil mi sizce?

B. Quirot ve O. Vichard adına asistan tasarımcı Chevel Kreuttenn’in yanıtları (14 05 2019.)
HT Evden biraz bahsetmenizi isteyerek başlamak istiyorum.

244
245
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CK Eleştirel bir tutumla mı konuşayım? Yoksa samimi ve profesyonelce mi? (Gülüyor.) Tabii ki şaka ediyorum. Bir gün bir çift geldi,
yapıları için gerekli sponsorlukları bulabilirlerse bir ev yaptırmak
istediklerini söylediler. O günü hiç unutmuyorum, ayın 19’u, 9.
ay, buz gibi bir Eylül günü. Quirot ile ilk görüşmelerinde bay ve
bayan Neauque, ki bizim için stencil yapmışlardı, kolajlarla akıllarından geçeni anlattılar. Bay Neaque bir ara sustalısını çıkardı,
ben ürktüm ama hemen kâğıttan şekiller yontuverdi. Vichard o sırada şantiyeden geldi, her yanını karıncalar sarmış gibi kaşınmaya
başladı bu şairce çıkışı görünce, onu hiç böyle görmemiştim. Müşterimizin çizimleri bizim tabumuzdur.
HT Onları yok mu edersiniz?
CK Hayır kesinlikle onları tahrip etmeyiz. (Gülerek.) Bizim için mimari çizimler tam bir tabudur. Müşterilerimiz kendi bile hatırlamaz, o
gün tebeşirle ofisteki tahtamıza birşeyler çiziktirdiler, ben onların
bile resimlerini çekip arşivlemiştim. Biz müşterimizin düşüncesinin soyağacını çıkaran bir ofis olmayı hep sevdik. Sözlerini kendi
mimari talimatnamemize ekleriz.
HT Yapının piloti ayakları üzerinde oluşu, ahşap bir konteyner gibi uzanışı, geometrisi, asaleti ve tevazusu çalışırken bizi çok etkiledi. Bunlar
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CK Teşekkür ederim. Doğrusu Quirot ve Vichard için kariyerlerindeki bir eşiği temsil eder. Çünkü bu yapıdan sonra yollarını ayır-
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CK Bakarsak, toplamda öyle değil. Yani pencereleri toplayın, geniş
bir açıklık ediyor. Açıklıkları toplayın, duvarları toplayın, ne bileyim,
nihai olarak baktığımızda bunu iddia edemeyiz.
HT Geometrisi için başka neler etkili olmuş olabilir?
CK Bay Quirot şiire çok düşkündür. Özellikle uyaklı klasik Fransız
şiirlerini ezberden okurdu. Bana yapının altı farklı unsurdan oluştuğunu, bunların bence ne olduğunu sordu. Bir çırpıda sayınca çok
şaşırdı, sanırım beklemiyordu. Ben de hemen bunları öyle bir şekilde yeniden dile getirdim ki kulağa şiir gibi geldi. Quirot’un gözlerinden yaşlar süzüldü.
HT İnanılmaz bir bağınız olmalı.
CK İşimi seviyorum. Özellikle de Quirot’nun skeçlerini bilgisayara
aktarırken sanki kendi serbest el çizimlerimmiş gibi hissederim.
HT Tasarımınızda özellikle etkili olduğunu düşündüğünüz bir şey veya
kişi var mı?
CK Birçok kişi ve birçok şey etkili oldu, zaten mimarlıkta başka
türlüsü olamaz. Ama biz her şeyi şansa bırakıyorduk bir noktada.
HT Nasıl yani?
CK Demek istediğim, bir noktada kafanızdaki planları parçalayıp
çöpe dökersiniz. Konfeti yağmuru gibi camdan aşağı dökseniz bile
olur. Anlatabiliyor muyum?
HT Sonra da dönüp yerdeki parçaları yeniden toplar mısınız? (Gülüyor.)
CK Evet (Kahkahayla) . Mecburen.
HT Maliyete göre şekillenen kararlar aldığınız oldu mu?
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On behalf of B. Quirot and O. Vichard, assistant designer Chevel
Kreutten replies (May 14th, 2019) :
HT Could you please tell us about yourself?
CK Do you need a critical account, or would you prefer a warm and
professional one? (Laughters) I am joking, of course. One day, a couple
came to our office. They told us that they wanted to have a house
built, if they could get support from sponsors. I cannot forget that day,
it was 19th day of 9th month, a cold day in September. In their first
meeting with Quirot, Mr. and Mrs. Neauque brought a set of stencils
and collages to describe what they wanted. Mr. Neauque took out his
switchblade and carved some forms from paper. Vichard came back
from the building site, and when he saw this poetic move, he started
to itch as if he was swarmed by ants. I had never seen him like this
before. Drawings of our clients are taboo for us.
HT Do you destroy them?
CK No, we definitely do not destroy them. (Laughters) The clients would
not remember if you ask them; they drew some sketches by chalk on
our blackboard; I photographed and archived those drawings. We always try to make a genealogy of our clients’ thoughts. Their words
are registered in our architectural instructions.
HT We are impressed by the building, by the way how it stands
on the columns, how it extends as a wooden container; by its geometry, nobility, and modesty. What would you like to say about
these characteristics?
CK Many thanks. This building is a threshold in Quirot and Vichard’s
career, since they decided to part ways with each other. Architects
may sometimes get into a deep questioning, an examination. For me,
it was a beginning. The model of the building sits in front of me, faces my table in the office. I am inspired by seeing it each and every day.
One day, I realized that they had unconsciously included some elements of Le Corbusier’s Villa Savoye into it. And this made me feel
more attached to it.
HT Why did they have this design decision, in your opinion?
CK I heard that they spent so much time in Paris, during the construction process. They had detours and drifts in Paris, i.e. dérive, and got
their inspirations thereof. Each design somehow returns to its starting point. I like cyclical buildings.
HT What do you think about the container form of it? Is it too industrial for a rural dwelling?
CK At the end, it is not. Add up the windows, it is a wide opening. Add
up the openings, add up the walls, you know, finally, it is not industrial.
HT What are other influences in its geometry?
CK Mr. Quirot is so fond of poetry, especially of classical French poetry. He told me that there were six elements in this building, and asked
what they are. I listed them at once, and he was surprised. Then I re-listed them in a way that sounded like a poem, and he was almost in tears.
HT You must be so close.
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CK I love my job. Especially when I transfer Quirot’s sketches to computer, I feel like they are my own free-hand drawings.
HT Anything or anyone that is so influential in your design?
CK Many things and many people, indeed. And, this is the case for all
architecture. However, after a threshold, we used to leave it all up to
chance.
HT How?
CT I mean, you destroy all the plans in your mind, and dump them. You
can also throw them out of the window, like a confetti rain. Do you
know what I mean?
HT Do you pick them up and recompose? (Laughters)
CT Sure! (Laughters) You have to.
HT Have you ever made your decisions according to costs?
CK Of course, we have. Our client has a rich family, but they denied
the inheritance. I admire them. When we were in the middle of design process, they realized that the budget would not be enough. And
guess what they did: They simply kept the items at the beginning and
at the end, and omit all that is in between. The result is perfect: No
loss in their ideas.
HT An unusual budget method… How would you summarize your
design approach?
CK We always design the sections. Section is my obsession. It is my
dogma. I feel all I designed in my life was section only. In my childhood, I used to slice my toys in thin sections. I left no toys untouched.
HT What else happened in the process?
CK One day, Vichard came and claimed that the building is not transparent enough. I guessed that he would want me open some more
windows. He, instead, took a blue marker and painted some surfaces in blue. Ceiling, ground, and etc. Then, Quirot came, and “Do not
imagine this building as your palace. We cannot build these transparent surfaces with this budget”, he said. We had to give up the idea, although the family loved it.
HT What sort of problems did you go through?
CK The most important elements in the building are the sandwich
panels. Their production was so problematic. The company sent us
samples, but they did not work.
HT How did you solve the problems?
CK At the end, we determined a constant thickness measure, which
finally worked. I remember that day I worked till the morning. Quirot
and Vichard are unbelievably determined in official correspondence.
They made the company so famous without any advertisements. I
am so sad that they broke up. I still keep all drawings of the design
process. It reminds me a comprehensive housing project.
HT Thank you for your time.
CK Pleasure. I wish you success with the book.
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CK Bir gün Vichard geldi ve yapının yeterince şeffaf olmadığını
söyledi. Hemen oturup birkaç pencere açmamı filan isteyecek
diye düşündüm. Ama bunun yerine maketin karşısına geçti ve
mavi markörle maketin çeşitli yüzeylerini maviye boyadı. Bazen
tavanı, bazen de zemini. Afallamıştım. Ama sonra Quirot geldi ve
binayı kendi sarayın gibi düşünme, bu şeffaflıkları inşa edebilmemiz için yeterli bütçe yok dedi. Böylece bu işlemden vazgeçildi;
oysa aile çok sevmişti öneriyi.
246
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HT Ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız?
CK Yapının en önemli unsuru sandviç paneller. Bunların üretiminde
inanılmaz büyük sorunlar yaşadık. Firma bize sürekli sample’lar (numuneler) yolluyordu ama bunların hiçbiri işe yaramıyordu.
HT Karşılaştığınız sorunu nasıl çözümlediniz?
CK Sonunda bir kalınlık ölçüsünü sabitledik ve işler yoluna girdi.
O gün sabahlamıştım, hatırlıyorum... Resmi yazışmalar sırasında Quirot’nun ve Vichard’ın kararlılığı inanılmazdır. Hiç reklam
yapmadan şirketin büyük ün kazanmasını sağladılar. Ayrıldıklarına üzülüyorum. Tasarım prosesinin en küçük bir çizimini bile iyi
saklarım hâlâ. Bana bir zamanlar üzerinde çalıştığım kapsamlı bir
konut işini hatırlatıyor bu süreç.
HT Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.
CK Benim için zevkti. Kitabınızda başarılar.
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Shoving, Situationist, Cylinderism, ∑ (Sigma) , Sestina, Free-Hand,
Free Throw Plan, Syncope, Section-centrique, Transparent, Palacing,
Sandwichisms, Sampling, Constant Measure Plan, Work till the
Morning, Official Letter, Advertisement, Process, Pomi Housing.
Chevel Kreuttenn: Levent Şentürk’s anagram.

HT Süreçle ilgili başka neler olmuştu?

The interview subtly refers to the following articles from here towards the end of the book: Interview 2 (with the critic), Sponsors,
Stencilogy, Stylistic Collage, Switchblade, Swarming, Building Site,
Poetic, Forms, Taboo, Destruction, Chalk and Blackboard, Taxonomy,
Instruction. And to articles from here backwards: Cross-Examination,

CK Biz tasarımlarımızı daima kesitte çözeriz. Kesit benim hastalığım. Kesit bana göre tam bir dogma. Kesitten başka bir şey yapmadım gibi geliyor ömrüm boyunca. Çocuken bile oyuncaklarımı
boydan boya yarar, ince bir kesit kalana kadar inceltirmişim. Hiç
düzgün bebek bırakmamışım.

Serbest El, Serbest Atışlı Plan, Senkop, Sectioncentrique, Saydam, Saraylama, Sandwichisms, Sampling, Sabit Ölçü Planlaması, Sabahlama, Resmi Mektup, Reklam, Proses, Pomi Housing.
Chevel Kreuttenn: Levent Şentürk’ün anagramı.

HT Alışılmadık bir bütçe yöntemi... Tasarımınızı özetleyen en iyi ifade
ne olabilir?

Söyleşi gizlice şu maddelere değiniyor: Önce bu sayfadan ileriye
doğru: Söyleşi 2 (Eleştirmenle), Sponsorlar, Stencilogy, Stilistik Kolaj,
Sustalı, Swarming, Şantiye, Şairane, Şekiller, Tabu, Tahribat, Tahtaya Tebeşirle, Taksonomi, Talimatname. Sonra da geriye doğru:
Sorgu, Sokuşturma, Sitüasyonist, Silindirizm, ∑ (Sigma), Sestina,

CK Olmaz olur mu... Müşterimiz aileden varlıklı ama reddi miras
yapmışlar. Onlara hayranlık duyuyorum. Tasarımın ortalarına geldiğimizde, bütçenin yetmeyeceğini görmüşler ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Çok basit! Listeyi almışlar, başındaki ve sonundaki
kalemleri almışlar, ortalardakileri atıvermişler. Ve sonuç mükemmel olmuş, hiç kayıp oluşmamış düşüncelerinde.
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Söyleşi 2 (Eleştirmenle)

O
Oj

-

Engin Bıyıksız, Levent Şentürk

j

Interview 2 (with the Critic)
Hollandalı mimarlık tarihçisi ve kuramcı Clethen Ven Treuk ile Pomi için Engin Bıyıksız söyleşti.

EB B. Quirot ve O. Vichard tasarımı Convercey konutunun mimarlık
çevrelerinde ıskalanmış olmasına şaşırmak mı gerekir?
CVT Sanmıyorum. Eleştirmenlerimiz Holanda’da belli ki gerçek
evlerle değil de ağaç evlerle ilgilenmeyi tercih ediyor. Bence bu
burnu büyük eleştirmenler her şeyi yüksekliğinin yarısı kadar görmek gibi bir göz kusurundan muzdarip. (Gülme.)
EB Sizce kültürümüz fazla mı benmerkezci oldu?
CVT Kesinkes. Düşünsenize, daha geçen yüzyıla kadar her şeyi
antropomorfizme göre niteliyorken şimdi diğer canlıların önemini
teorik alanda yeni yeni fark ediyoruz, hayvan meselesine ciddi yazar ve sosyal bilimciler eğilmeye başladı. İyi bir gelişme bu.
EB Sizce mimarlık sahnesi bir hayvanat bahçesi mi yani?
CVT Ben böyle demezdim tabii (Gülme. Anlaşılmıyor.) Her şeyi o kadar
fazla bilgisayar odağından düşünüyoruz ki, ekonomiyi de algoritmalara bağladık. İhtiyacımız olan, bir defa kullanılan kavramı tekrar etmeyecek kadar müsrif bir kültürel maymun iştahlılık değil,
tersine. Bizler en azından Arcimboldo’dan beri bir kavramın bileşenlerinin kavramın kendiyle hiç ilgisi olmayabileceğini kavramış
olmalıydık ama ne yazık ki sığlık devam ediyor.
EB Belki de mimarlıkla ilgili bilinen her şeyi askıya almalıyız?
CVT O kadar ileri gitmeye gerek kalmayabilir. Aşkınsal unsurlar
olarak görülegelmiş konut gibi yapı tiplerini, Quirot ve Vichard gibi
mimarların üretimi üzerinden değerlendirirken, kafamızı Autocad
ekranından kaldırıp bu yapının serin avlusunda bir kez olsun dikilmemiz gerekiyor. Şundan eminim, bu yapının balkonundan
çevreye bir kez bakan, artık Fransa’daki konut mimarlığını başka
gözlerle görecektir.
EB Ne demek istiyorsunuz?
CVT Genç dostum, bakın siz ikinci sınıfta okuyorsunuz değil mi?
Bugüne kadar hangi hocanızdan bir projenin yüzlerce farklı çevirisi olabileceğini duydunuz? Bir eserin aynı dil içinde yüzlerce çevi-
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Bugüne kadar hangi hocanızdan bir projenin
yüzlerce farklı çevirisi olabileceğini duydunuz?
Bir eserin aynı dil içinde yüzlerce çevirisi olabileceğini söyleyen bir edebiyat öğretmeniniz olsaydı şimdi aynı kişi olur muydunuz? Doğrusu
ben de sizin kadar şanssızdım.
risi olabileceğini söyleyen bir edebiyat öğretmeniniz olsaydı şimdi
aynı kişi olur muydunuz? Doğrusu ben de sizin kadar şanssızdım.
EB Hocalarımızdan biri, bize Sedat Hakkı’nın “şöyle bir çeviriniz, işte
yine mimari” sözünü aktarmıştı birinci sınıftayken.
CVT Bravo. Eldem en iyi tanıdığım Türk modernistidir. Bu sözünü
bilmiyordum. Ama Le Corbusier de başaşağı çevirmeye dair aynı
şeyi söylemiştir, tabii başka bir proje için.
EB Sizce Loos haklı mı? Konut bir sahne mi?
CVT Ben daima sahnenin arkasına bakmayı yeğlerim. Loos, sonucu belli sevgili konut sahnesi kavramını burjuvadan alıyordu. Konut sahnesi bir benzeti geleneğine yaslanır. Loos, diğer taraftan
bu benzeti geleneğini buruşturup çöpe atmıştı unutmayın.

S

EB Sizce Convercey’in mimarlarının listelerinde olup da unuttukları
şeyler var mı kavramsal olarak?
CVT Bir düşünelim. Açıkçası bu yapıya tahammülsüz birçok insanla karşılaştım. Hatta içlerinden biri, “keşke Christo gelse de şu
garabeti bir güzel paketlese” diyecek oldu. O zaman daha berbat
görünmez mi? (Gülme)
EB İnsanın kalbini durduracak kadar güzel olmayacağı kesin. (Gülmeler)
Sizce bu konutun günümüzün mimarlığına ne çapta etkisi var?
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CVT Çeyrek saat içinde meşhur olup sonra da noktalardan oluşan
koca bir hiçe dönüşüveren onca mimarlık yıldızı varken Convercey’in etkisi mi? Bunu en iyi burada vakit geçirmiş bir çocuktan
dinleyebilirsiniz.
EB Sizce nasıl bir fark yaratıyor?
CVT Mimariyi öylece söküp götüremezsiniz, kalıcı bir etki yaratır.
Ve bu yıllar sürer. Ben her zaman detaylarla ilgiliyim, mimarlığı
detaylardan başka hiçbir şey anlatamaz.
EB Yani strüktürü hiçe mi saymalıyız?
CVT Hayır yanlış anlaşılmak istemiyorum. Detaylar, strüktür...
Bunların hepsi boşluğu yok eder ve yerine anlamı geçirir. Mimarlıkta devrik cümleler de kurulabilir ve bence Convercey konutla
ilgili bildiğimiz cümleleri devrik biçimde iletiyor.
EB Bu yapı dış duvarları yokken de doğal çevrede çok güçlü bir etki
yaratıyordu demiştiniz sohbetimizden önce.
CVT Evet gerçekten de öyleydi. Dışın kökü iç değildir her zaman,
bazan sadece dışrak bir kurgu vardır. Birazdan sizinle Delft’i gezeceğiz. Sizin talebelik yaptığınız Eskişehir gibi yeniyle eskinin bir
arada olduğu bir kent olduğunu göreceksiniz.
EB Sohbet için çok teşekkür ederim.
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Tree House, Ah/2, Animemorphism (Zoo) , Got it or not, Archgorhythm,
Archilex, Arcimbolding, Hung, Transcendental, AutoCad Screen,
Yarding, Terracing, Upside Down, Another Project, Behind The Scenes,
Beautiful in-law, Comparison, Crushings, Checklist, Christoisms,
CPR, Diametering, Quarter hour, Line Lipogram, Children, Delta P,
Disassembly, Detail-centrique, De-Structuralisms, De-Void, Inverted
Plan Sentences, Exterior Wall Lipogram, Exterior √ İnterior, Exoterism.
Clethen Ven Treuk: LŞ’s anagram.
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Ağaç Ev, Ah/2, Animemorfizm (Zoo) , Anlar Anlamaz, Archgoritm,
Archilex, Arcimbolding, Askıda, Aşkınsal, Autocad Ekranı, Avlulama, Balkonlama, Başaşağı, Başka Bir Proje, Behind The Scenes,
Belli Sevgili, Benzeti, Buruşturmalar, Checklist, Christoisms, CPR,
Çaplama, Çeyrek Saat Uygulaması, Çizgi Lipogramı, Çocuklar,
Delta P, Demonte, Detaymerkezcilik, De-Structuralisms De-Void,
Devrik Plan Cümleleri, Dış Duvar Lipogramı, Dış √ İç, Dışrak. Clethen Ven Treuk: LŞ’nin anagramı.

CVT Benim için keyifti.
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Engin Bıyıksız interviewed for Pomi with Clethen Ven Treuk, the Dutch historian and theoretician of architecture.

EB Is it surprising that B. Quirot and O. Vichard’s Convercey House
is overlooked in architectural circles?
CVT I do not think so. Our critics in Netherlands are mostly interested in tree houses, rather than real houses. They have an eye problem
that results in seeing everything in its half height. (Laughters)
EB Do you think our culture has become so egocentric?
CVT Absolutely. Just think: Everything was turning around anthropomorphism until the last century, and now we are realizing the importance of other living beings in theoretical realm. Writers and social scientists now focus on the issue of animal, which is a good thing.
EB Do you see the scene of architecture as a zoo?
CVT I would not put it that way. (Laughters) We got used to thinking
everything through a computerized perspective, and we connected
even economy to algorithms. What we need is not a flightiness that
make us not repeat any concept that is used once, on the contrary. We
should already have understood that the components of a concept
would be irrelevant to the concept itself, since Arcimboldo, at least.
However, shallowness still reigns.
EB Maybe we have to hang back everything already known about
architecture.
CVT We do not have to go that far. While evaluating the transcendental house typologies via Quirot and Vichard’s works, we have to raise
our heads from the Autocad screen, and stand in silence in the cool
yard of this building. I am sure that anyone who looks around from
the terrace of this building would see architecture in France anew.
EB What do you mean?
CVT You are in the second year in architecture school, right, young fella? Have any of your professors ever told you that a building may well
have various translations? Would you be the same person if your literature professor told you that any work of literature in a language
would have hundreds of translations in the very same language? I also was as unlucky as you in this.
EB One of our professors cited Sedad Hakkı’s sentence in the first
year: “Turn it around, and this is architecture again.”
CVT Bravo! Eldem is the Turkish modernist whom I am most familiar
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Have any of your professors ever told you that
a building may well have various translations?
Would you be the same person if your literature
professor told you that any work of literature in a
language would have hundreds of translations in
the very same language? I also was as unlucky as
you in this.
with. I did not know that sentence. But, Le Corbusier said the same
thing about turning a building upside down, for another project,
obviously.
EB Do you think Loos is right? Is a house a stage?
CVT I always prefer to see behind the stage. Loos derived the
beau-present house stage concept from bourgeoisie. This metaphor
leans on the tradition of comparison. He also crushed this tradition,
and threw it into the bin.
EB Do you think the architects of Convercey forgot some concepts in their lists?
CVT Let’s think it over. I met many who could not stand this building.
One of them even said “I wish Christo would pack this up!” Would it
look even more terrible, in that case? (Laughters)
EB It would not stop our heart with its beauty, definitely (Laughters).
What is the impact of this building in contemporary architecture?
CVT In an age star architects get famous for a quarter hour, and then
turn into nothing that is composed of points, what is the impact of
Convercey? A child who spend some time in it would tell it best.
EB What is its difference, in your opinion?
CVT You cannot just disassemble architecture and go away with it. It
has constant impacts. And it lasts many years. I am always interested
in details. Nothing but details express what architecture is.
EB Do we pay no attention to structure?
CVT No, I do not want to be misunderstood. Details, structure, they all
destroy the void and replace it with meaning. Inverted sentences can
be set in architecture. And Convercey does it.
EB Before our interview, you claimed that it had a strong impact
even without its exterior walls.
CVT It did. The square root of the exterior is not equal to the interior. Sometimes, the structure may well be exoteric. Now, we will have
a tour in Delft, and you’ll see that it is a city where the old meets the
new.
EB Thank you for the talk.
CVT Pleasure.

3/16/20 1:23 PM

Sponsorlar

Spiral

Yusuf Ziya Tutar

Thura Tunmin

Sponsors
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T
S

TUNKALIP

NURRAŞ

Planın dışa doğru (fi) oranında (altın oranda) büyüdüğü, sonsuza
doğru genişleyen hali. Planda merkezden dışa doğru genişleyen,
ütopik, kentsel ölçeğe sıçrayan bir yorum.
Altın bölüm veya altın oran. Fibonacci sayılarının oranının sınırı
olan altın oranın değeri, yaklaşık olarak 1,618’dir. Altın dikdörtgen, a + b ve a genişliğine sahip bir dikdörtgendir.
Plan extends towards outside with a rate of golden ratio, and reaches towards the infinite. In the plan, it is an ever-extending, utopic, urban version.
Golden ratio is the limit of Fibonacci sets, and it is 1,618 approximately. The sides of Golden rectangle is a+b and a.
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ENGİNPEN

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story, “Brought to you by...”, p. 123.
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Stilistik Kolaj

Stencilogy

Engin Bıyıklı

Rahime Nur Kesenci

Stylistic Collage

Stencilogy

1)Oscar Neimeyer - Palacio da Alvorado - Kolonlar
2)Tadao Ando - Işık Kilisesi - Haç şeklinde cam bulunan cephe
3)Zaha Hadid - Havenhuis - Çatı üzerindeki yapı
4)Mies van der Rohe - Farnsworth house - Veranda
5)Richard Meier - Athenaeum - Dış Merdiven
6)Frank Lloyd - Jacob House - Çatı
7)
7)Peter Eisenman - Wexner Sanat Merkezi - Büyük Baca

(Sprey boya, kalıp) Projenin stencil kalıplarıyla ve sprey boyayla
betimlendiği baskı tekniği. Bilgisayarda laser-cut stencil kalıpları
hazırlanıp, levhaya çeşitli renklerle, birkaç seferde, maskeleyerek
sprey uygulanır.
(Spray paint, pattern) A printing technique in which the project is represented with stencil patterns and spray paint. Patterns are laser-cut,
and applied in various takes by masking.
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1. Oscar Niemeyer / Palacio da Alvorado: Kolonlar (Columns).
2. Tadao Ando / Işık Kilisesi (Shapel of Light): Haç cephe (The façade with cross)
3. Zaha Hadid / Haven Huis: Çatı yapısı (Roof Structure)
4. Mies Van der Rohe / Farnsworth House: Veranda (Verandah)
5. Richard Meier / Atheneum: Dış merdiven (Exterior stairs)
6. Frand Lloyd Wright / Jacob House: Çatı (Roof)
7. Peter Eisenman / Wexner Arts Center: Büyük baca (Chimney)

S

(Plan) Tasarımın 7 farklı mimarın tasarım dilinden yapılmış yapı
fragmanı alıntılarıyla oluşturulması.
(Plan) Building fragments are quoted from the design language of
seven architects.
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Sustalı

Yukarı uzayarak elde edilen sustalı

Aybüke Kara

Switchblade
Sağa ve sola doğru uzayarak elde edilen sustalı

Aşağı uzayarak elde edilen sustalı

Sağa ve sola doğru uzayarak elde edilen sustalı

252
253
2m
4m

S

Plan

(Plan, 3D Modelleme.) Unsurlar, bir eksende (yukarı/aşağı, sağa/sola vb.)
uzayarak fırlar. Böylece eksenel vurgular meydana getirilir.
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(Plan, 3D modelling) The elements stretch along an axis (upwards/downwards, or right/left) . Axial emphases emerge thereof.
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Swarming
Selinay Tunç

S

(Plan) Aynı planın örneğin 1/1.000 veya 1/2.000 gibi büyük ölçekte, sayısız kopyası levhayı kaplar.

199 bilingual 3.indd 253

(Plan) Countless copies of the plan in 1/1000 or in 1/2000 scale
swarm the sheet.
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Şairane
Ayşenur Niğdelioğlu

Poetic

Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları : “Şaşaalı”, s. 55.
Raymond Queneau, Exercises in Style: “Futile”.
Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “Actor’s Studio”, p. 155.

Ş

Yapının bağlamından koparılıp bir gökdelenin yancağzına yerleştirilmesi. Yapının kıvrak derisinin desen haline getirilmesi.
254 Büyük çabalarla üst üste koyulan onca taş ve sokaklara alabil255 diğine açılmış kapılar, havadar salonlar, nefes kesen mekânlar,
büyük zevk ve incelikle döşenmiş mobilyalar, mozaikli zeminler, kolonlar arasında uzanan geçişler, bir evceğizin içinde bir
dünya... Zengin malzeme ile zahmetsizce görünen bir nizamın
mahsulü olan bu bina sadece bir kalıp, boş, mânasız bir cümle
gibi zekâyı bir müddet yorar. Balkonuna tırmanan sarmaşık;
gece, pencerelerinden sızacak ışık ve kışın tütecek bacasıyla
ruhumun esen limanı bu ev... Gün ışığından yapılmışa benzeyen
nergisler, loş mutfağı güzelleştirmiş. Zemin, volkanik kızıllığın ve gri kum taşının durağanlığında. Duvarlarsa akça pakça
gelinliği içinde ahşap. Yukarıdaki yıldızlara uzanan Süleyman
Tapınağı’nın sütunları karanlık bir sahne meydana getiriyor.
Siyah taştan bir zemin üzerinde yükselen surlar ayırıyor birer
birer mekânları. Pencere dediğin çayırları okşarcasına tarayacak göze binbir temaşa sunacak enginliğiyle... AN
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The building is torn apart from its context, and located alongside a skyscraper. The lithe exterior skin is
transformed into patterns. The house includes stones
laboriously put on top of each other, doors opening wide
to streets, spacious halls, holy spaces, furniture of taste,
mosaic floors, passages among columns, etc.: A whole
world in a tiny house. Richness of materials and order
exhaust the mind like a meaningless, empty sentence
does. This house is the windy harbor of my soul with
the ivy climbing up to its terrace, with the light coming
in at night, and with its smoking chimney. Daffodils
made of daylight makes the dim kitchen beautiful. The
floor is covered with red and grey sandstone in its inertia, and the walls with wood paint in white, like a
bride in its wedding dress. The columns of the Temple
of Salomon reaching up to the skies; an unknown void
set a dark scene. Spaces are separated from each other
by aggers standing on a dark stone ground. Its wide
windows presents thousands of spectacles for the meadows to be rendered by the eye of the beholder. AN
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Şantiye
Thura Tunmin

Construction Site

Ş

(3D Modelleme) Aşamalar halinde, yapının inşa sürecini gösteren
bir dizi perspektif diagram.
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(3D modelling) A series of perspective diagrams that demonstrate the
stages of building process.
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Şekiller
Yusuf Ziya Tutar

Shapology

256
257

Ş

(Plan) Yapıyı oluşturan her türlü şekil yapıyla ilgisi olmayan serbest bir tarzda, fantastik bir evren oluşturacak biçimde (mesela Libeskind’in Micromegas’ı gibi) bir araya getirilir.
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(Plan) All shapes that constitute the building are composed in a free
style into a fantastic universe, as in Libeskind’s Micromegas.
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Tabu
Thura Tunmin

Taboo / Tarchboo

T

(Çizim, diagram) Yapının çizimlerini kullanmadan, başka mimari
görsellerden yararlanan mimari tabu oyunu.

199 bilingual 3.indd 257

(Drawing, diagram) An architectural taboo game, which avoids the
original drawings but employs other architectural visuals.
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Tahribat / Otopsi Raporu
İrem Arabacı

Destruction / Autopsy Report
TAHRİBAT RAPORU

258
259

T

Inspection has shown that the model
has been hit by a hammer from the
median and on head 4 times. Impacts
damaged the interior and some
rooms became unusable due to damage on walls. Besides, roof, façades
and doors were severely damaged.
Due to the strong hits on the median, walls on the façades broke down,
windows broke off or collapsed; on
walls, cracks and dents have formed,
and all these are a risk for the durability of the edifice. As an implicit sign
of destruction, wall W1 bended 30
degrees toward North façade. W3
skewed 43 degrees toward the East
façade. On walls W6, W8, W11, W12,
W13, W14 there are cracks, disruptions, breaks. By the total collapse of
W16, column C1 skewed 45 degrees
whereas C2 did 36 degrees. In the
roof zone R1 there are several cracks.
Glass wall G1 is broken to %95, frame
skewed 90 degrees; C2, 80 degrees.
Decision: Major locales such as living
room, bedroom, lavatory and bathroom, due to heavy impacts, lost their
structural durability and bended. Also,
due to skewed walls on the façades,
especially on the North elevation
(W16 collapsed) the inspection has
shown that columns have lost capacity up to %60. We decided the edifice
to be reexamined for restoration, and
the edifice be sealed until the final report arrives.

Yapılan tahribat incelemesi sırasında görülmüştür ki, yapı ortasından ve ve baş kısmından çekiçle bir kaç darbe almıştır. Darbelerin geldiği noktalarda yapının içinde tahribat olmuş,
yapının ortasından itibaren bazı mahaller duvarlara gelen darbelerden dolayı kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca kullanılmayan mahallerin yanında yapının çatısı, cephesi, kapıları da
ağır darbeler almıştır. Ortalardan gelen darbelerin büyüklüğüyü sebebiyle cephelerdeki duvarlar yıkılmış, pencereler kopmuş veyahut devrilmiş; duvarlarda çatlaklar, ezikler oluşmuş
ve yapının sağlamlığı açısından büyük tehtit oluşturmuşlardır.

Tahribatın açık bir genelgesi olarak; D1 duvarı 30 derece kuzey cephesine doğru, D3 duvarı 43 derece doğu cephesine doğru eğilmek suretiyle; D6, D8, D11, D12, D13, D14
duvarlarında gözlenen kırıklar, çatlaklar ve kopmalar; D16 cephe duvarının tamamen yıkılmasıyla beraber; K1 kolonunun 45 derece eğilmesi, K2 kolonunun 36 derece eğilmesi ve
çatının Ç1 bölgesinde darbelerden kaynaklı fazlaca çatlakların oluşması, C1 camının %95 oranında kırılıp 90 derece eğilmesi, C2 camınınsa tamamen 80 derece zemine
eğilmesidir.

SONUÇ
Yapının esas kullanıma amaçlarından birkaçı olarak salon,oturma odası, yatak odası ve banyo tuvaletler; üzerlerine gelen ağır darbelerden dolayı ve çoğu duvarının taşıyıcılığını
eğilmek suretiyle yitirmesiyle, cephelerdeki duvarların eğrisellik kazanıp, hatta kuzey cephesindeki D16 duvarının tamamen yıkılması sebebiyetiyle, kolonlarında taşıyıcılığının ilk
incelemede tahmini yüzde 60 gibi bir oranda kaybetmesinden kaynaklı; yapının yeniden restore edilmesi için incelenmesine; inceleme sonucu gelene kadar yapının
kullanılmamasına karar verildi.

(Maket, metin, fotoğraf.) Yapının maketinin seçilecek bir yöntemle
tahrip edilmesi. (Fırlatma, yakma, çekiçle ezme, ayakla ezme, üstüne oturma,

(Model, text, photograph) Destruction of the model of the building
employing a selected method (e.g. throwing, burning, crushing with a hammer,

ıslatma, beton dökme, gömme, baltayla darp vb.)

crushing with feet or by sitting on it, wetting, pouring concrete on it, burying, cutting
with an axe, etc.)

Maketin orta noktasından başlanarak, doğu tarafına doğru çekiç
darbeleriyle makette tahribatlar oluşur. Tahribattan sonra zarar
gören unsurlar numaralandırılır. (D1, D2, C1, C2 gibi.) Zarar gören unsurlar bu numaralarla birlikte tahribat raporunda yerlerini alır. İA
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The model is destroyed with a hammer, starting from the center of it,
towards the east. The destroyed parts are enumerated (D1, D2, C1, C2,
etc.) and registered in the autopsy report with these numbers. İA
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Tahtaya Tebeşirle
İrem Arabacı

Chalk and Blackboard

T
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Taksonomi
Rahime Nur Kesenci
ANTİK YUNAN

Taxonomy

ANTİK MİMARİ

YUNAN MİMARİSİ
İYONİK

ROMA MİMARİSİ

KORENT
HELENİSTİK

DORİK
Ör.Zeus Tapınağı

ERKEN MISIR
MİMARİSİ

BİZANS MİMARİ
C
A
N
L
A
N
M
A

GEÇ MISIR
MİMARİSİ

BAROK MİMARİSİ

İTALYAN BAROK MİMARİ
Ör.Bernini ve Aziz Peter
Patrikhanesi

C
A
N
L
A
N
M
A

ALMAN BAROK MİMARİ

FRANSIZ BAROK MİMARİ

Ör.Würzburg Evi

Ör.Versalles Sarayı

ROKOKO MİMARİSİ

ART NOUVEU

RUS
NEOKLASİZMİ

NEOKLASİZM

Karl Friedrich Schinkel
Altes Müzesi
1823-30

ERKEN MODERNİZM

FRANSIZ
NEOKLASİZMİ

AMERİKAN
NEOKLASİZMİ

ASUR MEZAPOTAMYA
SANATI SANATI

İNGİLİZ GOTİK MİMARİSİ
ALMAN GOTİK MİMARİ
Ör. Notre Dame

GOTİK MİMARİ

RÖNESANS MİMARİSİ
Ör.Florensa Katedrali

John Nash
Bringthon Pavyonu
1787-1823

ORTA
KRALLIK
MİMARİSİ

ROMANESK

ESKİ ROMA

SÜMER
MİMARİSİ

MISIR MİMARİSİ

GOTİK
UYANIŞ

ROMANESK
CANLANMA

BEAUX-ARTS
MİMARİ

NEO RÖNESANS NEO BAROK

260
261

Convercey House
Bernard Quirot,
Oliver Vichard, 2001.
Ahşap strüktürlü
yapı, yirmi birinci yüzyıl başına
aittir. Piloti ayakları,
ekolojik malzeme
kullanımı, bağlamla
ilişkilenme, yalın
geometri, hafiflik
ve modernizme
göndermeler yapının
başlıca özellikleridir.

T

P
O
S
T
M
O
D
E
R
N
İ
Z
M

GERÇEKÇİLİK
ROMANTİK MİMARİ
SEMBOLİZM

ORYANTALİZM

NATURALİZM

MODERN MİMARİ

NEO EKSPRESYONİZM
AVANGARDE

KÜBİZM

DEKONSTRÜKTÜVİZM
Ör.Seattle Merkez İŞLEVSELCİLİK
Kütüphanesi
Sidney Opera Binası
Avustralya, 1973

İZLENİMCİLİK
SÜRREALİZM

DADAİZM

ART DECO
Ör.Empire State

Convercey House
Bernard Quirot, Oliver
Vichard, 2001. The
CONVERCEY HOUSE
wooden structured
Bernard Quirot , Oliver Vichard PİLOTİZM
building was built at
2009
the beginning
of yapı
the da 21.yy
Ahşap
strüktüre sahip
mimarisine
ait pekPilotis,
çok şey görülür. Piloti,
XXI. century.
işlevselcilik,
doğal
malzeme, minimal detaylar,
ecological
materials
ışık,
boşluk
ve doluluk, form, hafif kavramları
and
environmental
ile gösterişten uzak sade yapı modern misensitivity, simple
mariden izler taşır.
forms and lightness,
as well as modernist
references are its
fundamental characteristics.

Le Corbuiser
Villa Savoye
1931

BAUHAUS

FAVİZM

SOSYAL
KONUT
MİNİMALİZM MİMARİSİ

SOYUT DIŞAVURUMCULUK

ULUSLARARSI MODERN MİMARİ
YÜKSEK TEKNOLOJİ
Ör.Eyfel Kulesi

DE STİJL

AMERİKAN MİMARİSİ

FÜTÜRİZM

POP SANAT

(Diagram, görsel, metin açıklaması.) Yapıyı tarihsel olarak konumlandıran soyağacı.
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İKİNCİ
İMPARATORLUK
MİMARİSİ

BLOBITECTURE

GÖKDELEN MİMARİSİ
SÜPER METAL KULELER
Ör.Willis Kulesi, Chicago

M
O
D
E
R
N
İ
Z
M

(Diagram, visual, text) A genealogical three that locates the building
in a history.
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Talimatname
Aybüke Kara

Instructions

T

199 bilingual 3.indd 261

3/16/20 1:24 PM

262
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Tam Tamına
Zühal Bayrak

Exactly

T

(Plan, envanter) Belediyeye teslim edilen ıslak imzalı paftasının/
bürokratik projenin, malzeme, boyut, m2 ağırlığı, m3, yoğunluk,
renk, kayganlık katsayısı, kökeni, m2’si vb. bilgilerle aşırı derecede
bilgiye boğulduğu hali. Kısmi plan üzerinde yığınla plan notu. Çizim alanını ve levhası tümüyle kaplayan gereksiz bilgiler.
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(Plan, inventory) The bureaucratic presentation of the project stuffed
with excessive information, e.g. materials, dimensions, surface area,
weight, volume, color, slipperiness coefficient, origin, etc. Lots of plan
notes on a part of the plan. The drawing and the sheet are covered
with unnecessary information.
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Taraf Tutarak
Thura Tunmin

Biased

2 m.

1 m.

264
265

Matt Madden, (2005: 11), “A Refrigerator with a View”.
(Plan) Plan üzerinde, planın bazı mahallerinin daha detaylı ölçüler
eşliğinde, malzeme vb. bilgileriyle işlenirken, geri kalan kısımların
yalapşap gösterilmesi.
“Taraf Tutarak

T

Otobüs ölçüsüzce rötar yaptıktan sonra nihayet köşeden gözüktü
ve kaldırımın yanında durdu. Birkaç kişi indi, birkaç kişi bindi: Ben
binenler arasındaydım. Sahanlığa doğru itelendim, kondüktör bir
gürültü üretecini vahşice çekti ve otobüs hareket etti. (...) Zerafet
meselelerinde ona akıl hocalığı yaptığını sandığım bir arkadaşının
eşliğinde volta atıyordu; arkadaşı ona züppece bir kılı kırk yarmayla, paltosunun klaplarının arasındaki mesafeyi oraya bir ek
düğme koydurarak azaltmasını tavsiye ediyordu. Ne meymenetsiz bir tip, dedim kendi kendime. Sonra ikimiz, ben ve otobüsüm,
yolumuza devam ettik.” Biçem Alıştırmaları, s. 73-4.
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(Plan) Some parts of the model are articulated by detailed measures
and materials, while others are superficially made.
“Biased
After an inordinate delay the bus at last turned the corner and pulled
up alongside the pavement. A few people got off, a few others got on.
I was among the latter. I got shoved on to the platform, the conductor vehemently pulled a noise-plug and the vehicle started off again.
(…) He was walking up and down in the company of a friend who
must have been his arbiter of elegance and who was advising him,
with dandyesque pedantry, to reduce the space between the lapels
of his overcoat by having a supplementary button united to it. What
a ghastly type, I said to myself. Then the two of us, my bus and I, continued on our way.” Exercises in Style.
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Tashih
Zühal Bayrak

Revision / Correction

Taslak
Ayşenur Niğdelioğlu

Sketch
Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “How-to”, p. 21.

2m
4m

T
(Plan, elle müdahale) Yapının plan ve cephe/kesit çizimleri üzerinde birçok düzeltme notu; küçük diagramlar, kırmızı kalemle iptal
ve uyarılar, düzeltmeler.
(Plan, manual intervention) Many revision notes on plan, façade and
section drawings; diagrams, warnings, corrections in red pen.
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Tembel İşi
Aybüke Kara

Lazy

266
267

T
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Ters Kompozisyon
Halime Törü

Reverse Composition
5

11

5.45 m
6

4

3.70 m 7

8

3.70 m
2

3

1.95 m

1

0.97 m

5.45 m

1.95 m
±0.00 m

0.20 m

9

10

3.70 m

1.95 m

±0.00 m

ÜST GÖRÜNÜŞ 1/200

1,5 m
3m

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

(3D Modelleme) Yapının tasarımındaki kavramsal ele alışların tersine çevrimi. (Örneğin, düşey bir pencerenin yataylaştırılması hem biçimsel
hem de kavramsal bir dönüşüm olabilir.)

Yapı tersyüz edilir: Mahallerin dizilişi ve yapı elemanlarının şeffaflığına göre ters kompozisyon uygulanır. Lineer dizilen mahaller farklı kotlara yerleştirilir. 1 numaralı mahalden başlayarak 11
numaralı mahale kadar her biri, önceki mahalin yarı yüksekliğine
gelecek şekilde konumlandırılır. Şeffaf elemanlar opak, opaklar
şeffaf hale getirilir. HT
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(3D modelling) Conceptual approaches in design are reversed (e.g. making

T

a vertical window horizontal van be a formal and a conceptual transformation as well).

The building is turned inside out: Reverse composition is applied
according to transparency of elements, and to sequence of spaces. Linearly aligned spaces are relocated in various elevations. Each
space gets elevated for a half-height of the previous one. Transparent
elements become opaque, and vice versa. HT
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Triptik
Thura Tunmin

Triptyque

268
269

T

(3D Modelleme.) Kesitte üçleme tekniği. Örneğin antik düşey
‘Dor-İon-Korint’ üçlemesine atıfta bulunulabilir. Kesitte düşey çeşitleme (malzeme, boyut vb.) yöntemi.
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(3D modelling) triplication technique applied in section. The “DoricIonic-Corinthian” triplet can be referred. A method of vertical variation
in section (material and dimension, etc.).
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Uydurukçu
Aybüke Kara

Fabulist
1. KAT
PLANI
Birinci Kat
Planı
First Floor Plan1/200

Birinci Kat Planı
First Floor Plan

1. KAT PLANI
1/200

Uydurulmuş Plan
(1)
UYDURUKÇU
PLAN 1
Fabulist’s Plan (1)
1/200
1,5 m
3m

Uydurulmuş
PlanPLAN
(2) 2
UYDURUKÇU
Fabulist’s Plan (2) 1/200

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story: “Inking outside the
box”, p. 73.

(Plan) Planın bir bölümünün üzeri örtülür ve bu eksik kısım tamamlanır.
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U

(Plan) A part of the plan is covered, and redrawn in another way.
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Vertigo (Yatay düşeycilik)
Rahime Nur Kesenci

Horizontal Verticalism / Verticohorizontalism

1,5 m
3m

1

270
271
2

V

Kesit / Section

3

Plan

Plan

(3D Modelleme) Her unsur, bağımsız şekilde 90 derece çevrilir;
yataylar düşey, düşeyler yatay olmuş olur. Bu unsurlarla yapı sil
baştan yeniden tasarlanıp plan, kesit, görünüşleri çizilir.
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Plan

(3D modelling) Each element is rotated 90 degrees, thus the vertical elements become horizontal and vice versa. The building is redesigned accordingly, and plan, section and elevations are redrawn.
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W+n (A+N)
Selinay Tunç

(Sözlük, 3D Modelleme) Yapının bileşenlerinin her biri için mimarlık sözlüğünde, yerine koymak için ‘w+n’ tekniğiyle yer değiştirme işlemi yapılır. Örneğin ‘dış duvar’ maddesinden 7 sonra gelen
madde ne ise o çizilir. Bu işlem ‘n’ değişkenine farklı değerler verilerek ‘w+n’ silsileleri de elde edilebilir.
W+n en meşhur sözlüksel oulipocu tekniktir. Bu oulipocu tekniğin aslı S+7’dir. Jean Lescure’ün ortaya koyduğu S+7 yöntemi, bir
metinde her adılın (S) yerine, sözlükten kendinden sonraki yedinci
adılla (S+7) değiştirilmesidir. Bu maddede W, yapıdaki elemanın
ismini belirtirken n bu isimden kaç sonraki kelimeyi seçeceğimizi belirliyor. Oulipo’ya atıfla n=7 kabul edildi. Yapı elemanlarının
isimleri yazılır ve mimarlık sözlüğünde bu sözcükten 7 sonra gelen bulunur. Örneğin ‘basamak’ kelimesinden 7 sonra gelen kelime ‘beşik çatı’dır; yapıda basamak olan yerlere beşik çatı çizilir,
vb. ST
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(Dictionary of architectural terms, 3D modelling) Each element is replaced with another by w+n technique. For example, each “exterior
wall” is replaced by an element defined in the dictionary 7 entries after
the “exterior wall” entry. The parameter n can be varied for various sets.
W+n is the most famous Oulipian dictionary technique. The original
version of this technique is invented by Jean Lescure as S+7 (Pronoun + 7).
Each pronoun in the text is replaced by the 7th pronoun after the original. In our procedure, W refers to the name of the element in the building, and n refers to the number of forward move in the dictionary. For
example, the seventh word after “staircase” is “structural glass” in the
dictionary of architectural terms; therefore, all staircases are replaced
by structural glass. ST
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Walter Benjamin, Pasajlar Projesi
Aybüke Kara

Walter Benjamin, The Arcades Project

272
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W

(3D Modelleme, plan.) In Memoriam Walter Benjamin. Yapının
planın ortasından bir pasaj geçirilir ve bu pasaja göre yapı yeniden tasarlanır.
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(3D modelling, plan) In Memoriam Walter Benjamin. An arcade passes through the plan, and the building is redesigned accordingly.
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Wire-Chess
Selinay Tunç

1

2

(3D Modelleme) Yapının planı ve görünüşleri çizilir, boyutsuz çizim
katmanları gridal şekilde döşenir ve telden bir hayalet yapı gibi
üretilmiş olur.
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1. Adım

2. Adım

(3D modelling) The plan and visualization drawings of the building
are laid in grids as layers without dimensions, and thus a spectral
building made of wire emerges.

W
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WhatsApp
İrem Arabacı

274
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W
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Yaratıcı Tesisatçılık
Halime Törü

Creative Installment

cephesi / East Elevation
Doğudoğu
Cephesi

İzometrik Perspektif
perspektif
Isometric Perspective

kuzey cephesi
Kuzey Cephesi
/ North Elevation

(3D Modelleme) Yapıyı yeniden kurmak için, yapıdaki tesisat unsurlarından başka hiçbir malzemenin kullanılmadığı lipogram/
pomigram tekniği.
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(3D modelling) The entire building is built with installment elements
only. This is a lipogram/Pomigram technique.

Y
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Yarıçaplama
İrem Arabacı

Radius

Yarıçaplamanı yapının dışına uygulanması.
Yarıçaplamanı yapının dışına uygulanması.

Zemin Kat Ö:1/200
Zemin
kat / Ground level

Birinci Kat Planı
First Floor Plan

1.Kat Ö:1/200

2,5 m
5m
Yarıçaplamanın yapının içine uygulanması.

Yarıçaplamanın yapının içine uygulanması.
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Y

(Plan) (Bkz. Çaplama, s. 74.) Plandaki çizgisel unsurların, dairenin
yarıçapı kabul edilmesiyle elde edilen yeni plan.
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(Plan) (see, Diametering, p. 74) Linear elements are taken as radius,
and a new plan is produced.
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Yaşayanlar
Levent Şentürk

Inhabitants
Bu rüyanın başlıkları: Dik Açı Lipogramı (Eisenmanism), Dikerek,
Dimensions of Dialogue, Distinguo, Diyagramlar, Dualities Düğün, Ekler, Eksenler, Envanter, Explosion, Façadocentrique, Fark
Planlaması.

HT: Bir yapıyı en iyi orada yaşayanlar tanır. Bay Neauque ile bağlantıya geçip evdeki en garip yaşantısını sorduk. Kırmayıp bize bu
anısını iletti:
“RÜYA
Danmory Neaque (61)
Bana bir mimarlık okulunda okutulan, rüya ile ilgili bir dersiniz için,
evdeki en kâbus dolu günümü hatırlamamı istediniz. Ben ise bir
rüya anlatacağım. Rüyam on yıldır canlılığını koruyor; ancak sizin
işinize yarayıp yaramayacağından emin değilim bu korkunç anımın.
Rüyam, evin içinde başlıyor ve bir çatırtıyla şöminenin önünden
fırlıyorum. Duvarlar sanki kırılıyor ve aralarındaki açı (inanılmaz bir
kesinlikle) daralıyor, içeriden sivrilen salonumuzda, köşelere yakın
bulunan zavallı kitaplıklarımız parçalanıyor ve kitaplar eziliyor, etrafa saçılıyor.
Koşarak dışarı çıkmak istiyorum ama bir de bakıyorum ki ayaklarım yere dikilmiş, ipler resmen etime geçip beni zemindeki parkelere dikmiş ama hiç acı hissetmiyorum. Yere eğiliyorum, yerden
diller çıkıyor ve tehdit edici yılanlara dönüşüyorlar. Kafamı kaldırıyorum, pencereler buharlaşıyor ve yerlerine tencereler geçiyor,
devasa, değirmi tencereler, gonglara benziyorlar. O sırada ayaklarımın yeniden serbest kaldıklarını hissedince birden ağırlıksız hale
geliyorum; sanki boyutsuzum, yukarıda, kendi de boyutsuz hale
gelmekte olan evimize bakıyorum.
Birden ikizim ortaya çıkıyor ve bu da boyutsuz bir ikiz. Bahçeye
iniyorum, kızımın düğünü var. Ortalık kalabalık, misafirler gelmeye başlamış, herkes beni bekliyor. Ama benim üzerimde uygun
kıyafet yok. Eve bakıyorum, orasına burasına ekler inşa edilmiş,
bunları ne zaman yaptırdık diye düşünürken kızım her yanında
yatay ve düşey çizgiler olan çirkin, eksenel bir gelinlikle çıkageliyor. “Ne yaptın sen, düğünü mahvedeceksin” demeye kalmıyor,
karım yere pencereleri, duvar parçalarını, pasta dilimlerini, masa
örtülerini sıra sıra, tek bir çizgi üzerinde dizmiş, gülüyor. “Bir envanter oluşturmadan bu düğünü yapamazadık değil mi”, deyip
ciddi ciddi her şeyi sayıp kâğıda aktarıyor. Onları geride bırakıp,
tepeye tırmanıyorum, iyi ki uzaklaşmışım, birden herşey havaya
uçuyor, binamız paramparça ve ateş topu, dehşete düşüp onları
nasıl kurtaracağımı düşünüyorum.
Kan ter içine uyandım, gecenin bir saatiydi. Tek tek tüm cephelerimizi kontrol ettim, garip bir ürküntü içinde, her şeyin yerli yerinde
olup olmadığını görmek istemiştim. Sakinleşince garip bir güdüy-
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Raymond Queneau, 2003. Biçem Alıştırmaları: “Rüya”, s. 16.
Raymond Queneau, Exercises in Style, “Dream”.

le çalışma odasına gittim ve evimizin planını masaya koydum,
odaların metrekareleri yazıyordu üzerinde bu planın. Her birini alt
alta yazdım. Sonra bunları birbirinden çıkarmaya başladım. Rüyanın etkisi mi? Farkların önemli olduğunu düşünüyordum sanırım,
yıllar geçti, anımsamıyorum neden böyle bir işe giriştim o berbat
rüyadan sonra. Bugün bile o fark rakamları ezberimdedir nedense. Ne zaman ateşim yükselecek olsa, bu mahal farklarının metrekareleri zihnime üşüşür, insanın aklına takılan berbat bir şarkı
gibi, gelip zihnimi cehenneme çevirir.”

Y
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“Dream
Danmory Neauque (61)
You asked me to remember the most nightmarish day in my house,
for your course on dreams in the department of architecture. I will tell
you one of my dreams. It still is as lively as the day I had it ten years
ago. I am not sure if this works for you.
In the dream, I am in the house, and with a cracking noise, I jump from
where I sit in front of the fireplace. Walls seem to break and the angle
between them unbelievably narrows. Our poor bookshelves standing
in the corners are destroyed by the living room which gets narrower,
and the books spread around.
I attempt to run out, but my feet are stitched to the ground: I realize
that the strings have gone through my feet and fixed me to the floor,
although I do not feel any pain. As I reach down to the floor, tongues
come out of it and transform into threatening snakes. I look up: The
windows evaporate and giant widows replace them. They are of various ages, and look like witches. I suddenly realize that my feet are
free, and I become weightless and dimensionless. I watch our house,
which is becoming dimensionless as well.
A twin of me, who has no dimensions either, shows up. I go out to the
garden. It is my daughter’s wedding. There are many people around,
the guests have already started showing up. I am not dressed appropriately. When I am looking at our house and wondering when we had
those additional parts built, my daughter shows up, wearing a very
ugly dress with horizontal and vertical axial lines on it. As I am about
to yell her “What have you done! You will spoil the wedding,” I see my
wife has aligned windows, pieces of walls, slices of wedding cake,
table clothes on the ground. “We could not organize a wedding without an inventory, no?” she asks, and starts to list all those things on
a paper. I leave them there and climb up to the hill nearby. The house
suddenly explodes into pieces, in flames. I am horrified, and I panic as
I do not know how to rescue my family.
I woke up in cold sweat, in the middle of the night. I went out to check
the façades of the house in a strange fear: I wanted to be sure that
everything is in right place. When I chilled out, I went to my study, took
out the plan of our house, on which the surface areas of the spaces
were written. I started to subtract them from each other. Was it because of my nightmare? I still do not know why I did it. I suppose, I
found the differences important. And I still remember the subtraction
amounts. Whenever I have a fever, these measures swarm my mind,
like a song that haunts.
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Items referred in the dream: Lipogram of Right Angle (Eisenmanism),
Sewing, Dimensions of Dialogue, Distinguo, Diagram, Dualities,
Wedding, Additional constraints: Extensions, Axes, Inventory,
Explosion, Façadocentrique, Subtraction Plan.

HT A building can be represented best by its inhabitants. We contacted Mr. Neauque, and asked him to tell us his weirdest experience
there. He replied as follows:
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Zoom-in
Yusuf Ziya Tutar

Vaziyet Planı Ö: 1/1000

İmar Planı Ö: 1/5000

Vaziyet Planı Ö: 1/2000

Vaziyet Planı Ö: 1/500

Matt Madden, 2005. 99 Ways to Tell a Story, “Extreme Zoom”, p. 165.
(Plan) 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2,
1/1: 10’lu ölçek dizisi. Vaziyet planından nokta detayına. Her
adımda/ölçekte bir unsur ortadan kaybolur.
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(Plan) A set of ten scales: 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,
1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1: A scale set of ten. From layout plan to
point details. In each step/scale, an element vanishes.

Z
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Vaziyet Planı Ö: 1/500

Vaziyet Planı Ö: 1/250

Convercey Evi 1. Kat Planı Ö: 1/100

Convercey Evi 1. Kat Planı Ö: 1/100

280
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Convercey Evi 1. Kat Planı Ö: 1/50
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Zoom-out
Halime Törü

1/1

1/20

1/5

1/200

1/50

1/100

1/500

(Plan) 1/1 nokta detayından 1/1000 kentsel ölçeğe uzaklaşma
–10’lu ölçek dizisi. Her adımda bir unsur eklenir.

199 bilingual 3.indd 281

(Plan) A set of ten scales from 1/1 detail of points to 1/1000 urban
scale plan. In each step, an element is added.

Z
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A

199 Teknik Daha

+
199
199 Techniques More

Antistrüktüralizm (E. B.) Plandaki taşıyıcıların bölücü elemana
dönüştürülmesi. Taşıyıcı olmayan duvarların perde duvar olarak
yeniden çizilmesi.
Artan (A. K.) Yapının bir bölgesi seçilir, o bölgeden itibaren yapıda bulunan unsurların büyüklüğü, ölçüsü, kalınlığı artmaya başlar. (Yatay ve
düşeyde mahallerin daralması, merdivenlerin rıht yüksekliğinin artması vb.)

Başka Bir Strüktür (Z. B.) Yapının mevcut strüktüründen başka
strüktürlerle çözülmesi: Çelik, ahşap, taş yığma, şişme strüktür, vb.
Biri Bizi Gözetliyor (H. T.) (Johnsonism) Yapının camdan oluşması.
Boncuk (R. N. K.) Yapının çizgilerinin boncuklarla oluşturulması.
Boncuk büyüklüğü çizgi kalınlığını temsil eder.
Boyu Eninden Büyük (A. K.) Planın tek eksen kullanılarak (yatay veya düşey), boyu eninden büyük malzemelerle çizilmesi.
Boyutsuzlaştırma (A. N.) Yapıdaki üç boyutlu nesnelerin önce yüzey, sonra çizgi ve nihayet nokta haline getirilmesi. Modelinde
başlanıp Autocad çizimiyle devam edilebilir.
Braille (A. N.) Yapının çizimlerinin Braille Alfabesine uyarlanarak
anlatılması.

Z

Burnt (T. T. M.) Binanın yandıktan sonraki hali.
Çatı merdiveni (A. K.) Yapıda zemin kattaki merdiven iptal edilir. Onun dışındaki merdivenlere dokunulmaz. Binanın dışıyla ilişki, çatıdan zemine, dış merdivenle gerçekleşir.
Dış Geçit (A. K.) Yapıda bulunan mahallere içeriden değil dışardan
geçilmesi. Kapıların iptal edilmesi. Mahaller birbirine yapının dışından dar koridorlarla bağlanır.
Dinamitizm (L. Ş.) Yapının dinamitlenmiş hali.
Dormitorism (R. N. K.) Yapının yurda çevrilmesi. Eş büyüklükte
odalar, uzun koridorlar, ortak tuvaletler ve banyolar.
Double (Z. B.) Her yapı elemanının yüksekliğini iki katına çıkarma.
Dönem Benzerliği (Z. B.) Yapıyı aynı dönemde yapılan başka bir
yapıya benzetme.
Ekvatoral (T. T. M.) Yapının ekvatoral koşullara göre yeniden
düzenlenmesi.
Escherizm (Y. Z. T.) M. C. Escher’in resimlerinde kullandığı optik
ilüzyonlara atıfta bulunarak yapı maketinin merdivenleştirilmesi. Mahaller arasındaki ilişki korunur. Makete üstten bakıldığında,
orjinal maketten farklı gözükmemeli, yanlardan bakıldığında katmanlardan oluştuğu açıkça belli olmalı.
Eş Hacimler (S. T.) Yapının her biriminin hacmi hesaplanır ve bu
hacme sahip başka bir birim oluşturulur.
Geçmeli maket (E. B.) Yapının maketinin hiç yapıştırıcı kullanılmadan yapımı; parçaların geçmeli şekilde yeniden üretilmesi.
Hayali (S. T.) Yapının planının karşıdakine el işaretleriyle
anlatılması.
Hiyeroglif (Y. Z. T.) XXI. yüzyıla ait çizimlerin hiyerogliflerle anlatılması.
Homometrik planlama (L. Ş.) Planda seçilen bir mahalin metrekaresi ölçü alınır ve tüm mahaller metrekare olarak buna eşitlenir. Her mahalde, kısa kenar sabit tutularak uzun kenar değiştirilir.
Homovoidal Planlama (L. Ş.) Planda seçilen mahalin toplam açıklığı esas alınır, tüm mahaller buna eşitlenir. Örneğin: 2 m. genişliğinde, 2 m. yüksekliğinde bir pencereye (4 metrekare) sahip oda. Her
mahal toplamda bu kadar pencereye sahip olmalı.
Homovolumetrizm (L. Ş.) Yapının mahalleri seçilen bir hacim doğrultusunda eşitlenir. (Mevcut veya varsayımsal). Örneğin 60 metreküp.
Bir mahalin metrekaresi 20 ise, yüksekliği 3 m. olacaktır. 15 ise 4
m. olur, vb. Kesit yeniden oluşur, bu nedenle model olarak yeniden çizilmeli.
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A
A Horror Project (İ.A.) The called model of the building is transformed
into a horror house.

Equatorial (T.T.M.) The building is redesigned to fir equatorial
conditions.

Another Structure (Z.B.) Another structure is designed instead of the
present one: Steel, wooden, stone setting, inflatable structures.

Escherism (Y.Z.T.) The model of the building is redesigned in a form
that contains sets of stairs as in Escher’s illustrations with optical illusions. The connection among spaces are preserved. The view from the
top is same as the original, but the side views demonstrate the layers.

Anti-structuralism (E.B.) Bearing elements are transformed into separators. Walls that do not function as bearing elements are redrawn
as curtain walls.
Bead (R.N.K.) The lines in the building are constituted by beads. The
size of the bead refers to the thickness of the line.
Big Brother (H.T.) (Johnsonism) The building is made of glass.
Bingo (Z.B.) Elements of two buildings are enumerated, the numbers
are put in a pouch, and then the designer draws a number and redesign the building according to the sequence.
Braille (A.N.) The drawings are adapted to Braille Alphabet.
Bridge (T.T.M.) The building is redesigned as a bridge.
Burnt (T.T.M.) The version of the building after it burns.
Charade (R.N.K.) The building is represented by GIFs, emojis and photographs in WhatsApp. The plan is drawn with this information.
Contour (Y.Z.T.) The thicknesses of lines in plan, visualizations and sections are changed by an algorithm. (The lines can be enumerated clockwise,
etc. Other lines should be visible in print.) Singular lines which refer to nothing
can be observed as referring to some other units with their thickness.
Dimensionless (A.N.) Three dimensional objects in the building are reduced to planes, lines and points, gradually. The procedure starts with
model, and proceeds in Autocad drawing.
Dormitorism (R.N.K.) The dormitory version of the building, with
rooms with equal size, long corridors, common toilets and bathrooms.
Dot to Dot (S.T.) The dot to dot version of the plan.
Double (Z.B.) The lengths of all the elements in the building are
doubled.
Dynamitism (L.Ş.) The version of the building after it was exploded by
dynamite.

Exterior Passage (A.K.) The connection among spaces are by exterior passages. Doors are omitted, and spaces are connected by narrow
exterior corridors.
Flip-off Model (E.B.) The pieces of the model is produced in such a
way that they can be combined without using glue.
Glue Palindrome (A.N.) Glue is not used in the model.
Hieroglyph (Y.Z.T.) The drawings of XXI. Century are represented in
hieroglyphs.
Homometric Planning (L.Ş.) The surface area of a selected space in
the building is transferred to all other spaces: Short edges are preserved, and long edges are changed.
Homovoidal Planning (L.Ş.) The total opening in a selected space are
taken as a sample, and the openings of all others get equal to it. For
example, if the selected room has 2 m. x 2 m. window (4 square meters),
all others have to have a total opening of the same size.
Homovolumetrism (L.Ş.) The volumes of the spaces in the building are
equalized to that of a selected space (the selected space can be present or imaginary). For example, 60 cubic meters. If the floor area of a
space is 20 square meters, the height will be 3 meters; if the former is
15, the latter is 4. The section alters and the model has to be redrawn.
Imaginary (S.T.) The plan is represented with hand signals.
Incorrect Configuration (T.T.M.) Using incorrect scales in Autocad.
Some parts of a 1/100 scale drawing gets 1/50 or 1/200.
Increasing (A.K.) A part of the building is selected, and all the measures of elements (size, measure, thickness, etc.) starting from that part increase gradually (Spaces get narrower horizontally and vertically, riser heights of
stair steps increase, etc.)

Elevation Planning (L.Ş.) The floor areas of the spaces are measured.
The spaces are elevated upwards or downwards. For example, the
smallest space is on top, and the largest on the bottom. Elevation
factor.

Induction (İ.A.) Each space in the building are broken into pieces, and
someone who has never seen it attempts to recompose these pieces.

Equal Volumes (S.T.) The volume of each space in the building is calculated, and another unit with the same volume are produced.

Layer (A.N.) Everything is drawn in the same layer on Autocad.
Nothing can be distinguished.

Interior Window (A.K.) All windows on the facades are omitted. The
windows are located in the interior walls only.

Z
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A
İç Pencere (A. K.) Yapıda cephede bulunan pencerelerin iptal edilmesi. Tüm pencerelerin iç duvarlarda bulunması.
Kabarmış (Y. Z. T.) Yapının maketi yapılırken mukavva, karton gibi
malzemelerin yağmurlu bir günde dışarıda “unutulması”. Bu malzemelerle maketin yapılması.
Kalın Kesitleme: (L. Ş.) Yapının boy kesiti. Döşeme kalınlıkları aşama aşama artar, ta ki kesit geçişsizleşene kadar. Kalınlaşan kesite
mahaller yeniden yerleştirilir.
Karekök (S. T.) Yapının ölçülerinin karekökleri alınarak yeniden inşa edilmesi. (Örneğin planda mahal metrekareleri. Hacimlerin de karekökü alınabilir, vb.)

Kesitin Kesiti (Y. Z. T.) Planda düşeyde ve yatayda iki kesit alınır.
Bu kesit çizimlerinin bir daha kesiti alınır.
Konturlama (Y. Z. T.) Plan, görünüş ve kesitlerin çizgi kalınlıklarının değiştirilmesi. Çizgiler bir algoritmaya bağlanır. (Saat yönünde
numaralandırma, vb. Baskıda diğer çizgilerin görünmesinin önüne geçmeyecek
şekilde.) Kendi başına bir şey ifade etmeyen tekil çizgiler de kalın-

lıklarıyla başka şeyler gibi algılanabilir.

Korkunç Bir Proje (İ. A.) Yapının ölçekli maketinin korku evine
dönüştürülmesi.
Kot Planlaması (L. Ş.) Mahal metrekareleri bulunur. Her mahal,
göreli olarak yükseltilir veya alçaltılır. Örnek: En küçük mahal en
yüksekte, en büyük mahal en alçakta. Yükseltme ve alçaltma
katsayısı.
Köprü (T. T. M.) Yapının köprü olarak tasarlanması.
Kumsal (E. B.) Planın kumsala yeniden çizilmesi. (Romantik versiyon.)
Küs yapı (İ. A.) Yapının seçeceği bir yapıya küserek, bir cephesinde
küslüğünü belli etmesi. (Sağırlaşma, demir donatılar çıkarma, vb.)
Layer (A. N.) Autocad ’de her şeyi aynı katmanda çizme. Giderek
hiçbir şeyin ayırt edilemez hale gelmesi.
Lego (E. B.) Yapının lego versiyonu.
Matruşka (A. K.) Yapının matruşka bebekleri gibi içiçe geçmesi. (İç
mahaller iptal edilerek.)

Nokta (S. T.) Yapı planının nokta birleştirme oyunu hali.
Ölçü Değişimi (Z. B.) Her elemanın ölçülerini, hemen yanındaki
elemanın ölçüleriyle değiştirme.
Para Bitti (L.Ş.) Yapım sırasında paranın bitmesi. Sketchup’ta çeşitli aşamalarda paranın bittiği modellemeler.
Patates Baskısı (İ. A.) Görünüşlerin patates baskıyla yapılması.
Planın Planı (L. Ş.) Planın planı, plan bir kâğıtta olduğundan, sadece kâğıdın büyüklüğü kadar bir dikdörtgenden ibarettir.
Sabun (H. T.) Yapının maketinin sabundan yapılması.
Sessiz Sinema (R. N. K.) Whatsapp’ta gif, emoji ve fotoğraflarla yapının anlatılması. Planın bu “bilgi” doğrultusunda çizilmesi.
Tarzan (H. T.) Yapıda her mahali dev bir ağacın farklı yerlerine konumlandırarak, mahaller arası geçişin sarmaşıklarla yapılması.
Tombala (Z. B.) Farklı bir yapı daha ekleyip, iki yapının elemanlarını
karıştırarak (elemanlar belli bir sıraya göre dizilip numaralandırılır ve numaralar
bir torbaya koyulup çekilir, o sıraya göre yeniden dizilir) yeniden tasarlama.
Tonaj (L. Ş.) Her mahalin, belli bir ağırlıkta olması, verili bir ağırlığı geçmemesi. Belli bir mahal esas alınabileceği gibi, bir ağırlık da
belirlenebilir. Tüm boyutlandırma ve malzeme seçimi buna göre
yeniden yapılır.
Tümevarım (İ. A.) Yapının her mahali parçalanır. Yapıyı hiç görmemiş biri tarafından yeniden birleştirilmeye çalışılır.
Yanlış Ayarlamak (T. T. M.) Autocad ’de ölçekleri yanlış hesaplamak. Örneğin 1/100 ölçekli çizimin bazı yerlerde 1/50 ya da
1/200 olması.
Yapı Güçlendirme (Y. Z. T.) Yapının Sketchup modeli üzerinde, sanki depremde hasar görmüş gibi güçlendirme çalışmasına girişilmesi. (Dilatasyonlar, kolon ve kiriş ilaveleri, kesit kalınlıklarının arttırılması, vb.)
Yuvarlama (R. N. K.) Planda her yapı elemanının uzunluğu, kendisine en yakın metre tam sayısına yuvarlanarak yeniden çizilir.
Zamk Palindromu (A. N.) Yapının maketi yapılırken yapıştırıcı
kullanılmaması.

Masterplanning (Y. Z. T.) Mahal sayısı kadar başka plan, orijinal plana eklemlenir. Orjinal plan diğer planları örgütler, merkezde bulunur.
Minecraft (T. T. M.) Yapının Sketchup’taki Minecraft versiyonu.
Mutualizm (A. K.) Birbirinden farklı iki yapı alınır. Yapıların yarısı kesilip atılır. Diğer yarıları birbirine uyum sağlayacak şekilde bir
araya getirilir.

Z
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A
Lego (E.B.) Lego version of the building.
Length larger than width (A.K.) The plan is drawn in one axis (horizontal or vertical) employing materials the length of which are larger than
their width.
Masterplanning (Y.Z.T.) New plans are added to the original plan (the
number of additional plan is equal to the number of spaces in the original). The original is positioned in the center, and regulate all others.
Measures Exchange (Z.B.) The measures of element are exchanged
with the element next to it.
Minecraft (T.T.M.) The Minecraft version of the building in Sketchup.
Mutualism (A.K.) Two separate buildings are cut in half and these
halves are recombined with each other.
Offended (İ.A.) The building gets offended by another building around,
and expresses it by blind walls, or exhibiting reinforcements.

Square Root (S.T.) The square roots of all the measures in the building
are taken, and the plan is redrawn according to these measures. (This
can be applied to square meters, or volumes.)

Tarzan (H.T.) The spaces of the building are separated from each other and located on various positions on a giant tree, and the circulation
is by swinging on vines.
Thick Sectioning (L.Ş.) The longitudinal section of the building. The
thickness of the furnishings gradually increase until the section becomes impossible to pass through. Spaces are relocated in the thick
section.
Tonnage (L.Ş.) The weight of each space is limited to a certain given
weight. This can either be determined by selecting a present space, or
by determining a irrelevant weight. All dimensions are redesigned and
materials are selected accordingly.

Period Semblance (Z.B.) The building is redesigned to resemble a
building of the same period.
Plan of the Plan (L.Ş.) As the plan is on a paper, the plan of the plan is
just an empty rectangle with the same size of the plan.
Potato Print (İ.A.) Visualizations are produced by potato print.
Roof Ladder (A.K.) The stairs on the ground floor is omitted. All others remain. The connection of the building with outside is through the
roof ladder.
Reinforcement (Y.Z.T.) The Sketchup model of the building is reinforced as if it was destroyed in an earthquake. (Dilatations, column and
joist additions, thicker sections, etc.)

Rounding-off (R.N.K) All measures are rounded off up or down to the
nearest meters, and the plan is redrawn.
Russian Doll (A.K.) The interior spaces are omitted, and the parts of
the building locate inside one another, like Russian dolls.
Sand (E.B.) The plan is drawn on sand (romantic version).
Section of the Section (Y.Z.T.) A horizontal and a vertical section are
drawn. Then, the section of these sections are drawn.
Short of Money (L.Ş.) The money finishes before the building is complete. Sketchup models in various phases.
Soaked (Y.Z.T.) The material for the model (cardboards, etc.) are “forgotten” outside on a rainy day, and then the model is produced out of
these soaked materials.
Soap (H.T.) The model of the building is made of soap.
Maket turşusu (YZT). Maket: İA. Fotoğraf: YZT.
Model Pickle (YZT). Model: İA. Photo: YZT.
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WHAT IS POMİ?

POMİ Nedir?
Queneau’dan sonra

A Formulation Attempt after Queneau

bir formülasyon denemesi
“Bir cümledeki iki kelimenin arasında, sonsuz sayıda başka kelime vardır.” Raymond Queneau
1.

i

m
i
pomi = p o = [(po)m ]
po= pa

pb

x

(po)m= poa
i

pc

pob

x

[(po)m] = p o
2.

x

m

a x

x

po
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b x

“Between two words in a sentence, there are infinite number of others.” Raymond Queneau
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Q = Biçem Alıştırmaları = BA = 99
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c x ... x
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QueneauQueneau = Qq
Q = Exercises in Style = ES = 99

14

q = 10 Şiir = 10

q = 1014 Poems = 1014

14
14
QueneauQueneau = Qq = Biçem Alıştırmaları10 Şiir = (BA)10

14
14
QueneauQueneau = Qq = Exercises in Style10 Poems = (ES)10

14

14

Qq = (99)10

3.

pb

x

(po)m= poa

pom

QueneauQueneau = Qq
14

i

m
i
pomi = p o = [(po)m ]

199+ = (199)199 =

Qq = (99)10

pomi

= 199199

m i
Queneau = Q ; [(po) ] = pomi, olmak üzere:
1. Q > pomi
2. Ancak, pomi ≈ Qq olabilir mi?
3. 199+= (199)199 = 199199 = pomi
14
4. QueneauQueneau = Qq = (99)10
5. 3 ve 4’den dolayı:
pomi ≈ Qq
14
199199 ≈ (99)10
Sonuç: Pomi’yi, 1014 Şiir gibi çalışan bir Biçem Alıştırmaları gibi kabul edebiliriz.

3.

199+ = (199)199 =

pomi

= 199199

m i
Queneau = Q ; [(po) ] = pomi:
1. Q > pomi
2. Is it possible, pomi ≈ Qq ?
3. 199+= (199)199 = 199199 = pomi
14
4. QueneauQueneau = Qq = (99)10
5. Considering 3 and 4:
pomi ≈ Qq
14
199199 ≈ (99)10
Therefore: Pomi is an Exercises in Style that works as 1014 Poems.
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Pomi (Potansiyel Mimarlık İşliği) ve Potai
(Potansiyel Tarih Atölyesi) Ortaklaşa Sunar:
Tarihteki Büyük Şahsiyetler Ansiklopedisi
Büyükten Küçüğe Tüm Büyük Şahsiyetler

Pomi (Potantial Workshop for Architecture)
and Potai (Potantial Workshop for History)
proudly presents:
Great Persons in History from the Biggest to
the Smallest

Kim daha büyüktür? Calvino mu, Queneau mu, Perec mi? Artık
bu tartışmayı bitirmenin zamanı geldi. Pomi’den sipariş edeceğiniz Ansiklopedi ile bütün sorularınızın cevabını öğrenecek,
tüm tarihi şahsiyetleri ait oldukları yere oturtabileceksiniz.

Who is greater than who? Who is the greatest: Calvino? Queneau?
Perec? It is time to heal the breach. You will see who is greater
than who, and locate every historical figure in its right place in the
encyclopedia you can order from POMİ.

rec

perec = pe

ec
= ([(pe)r] )

pe = pa x pb x pc x pç x pd x pe
per = (pe)r = pea x peb x pec x peç x ped x pee x
pef x peg x peğ x peh x peı x pei x pej x pek x pel
x pem x pen x peo x peö x pep x per
e
e
per = [(pe)r] = pera x perb x perc x perç x perd
r
x pe e
ec
ec
e
e
e
per = ([(pe)r] ) = per a x per b x per c
p= 20, e= 6, r= 22, c= 3.
3
ec
22 6
r
6
e
= 20 6 x 22 x 6 x 3 = 20 2376 = 10 4752
p
= 20
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a: 1
b: 2
c: 3
ç: 4
d: 5
e: 6
f: 7
g: 8
ğ: 9
h: 10
ı: 11
i: 12
j: 13
k: 14
l: 15
m: 16
n: 17
o: 18
ö: 19
p: 20
q: 21
r: 22
s: 23
ş: 24
t: 25
u: 26
ü: 27
v: 28
w: 29
x: 30
y: 31
z: 32
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Motto 99
Mottolar / Mottos: Yusuf Ziya Tutar
bkz. s. 187. / see p. 187.

1. “Ev, içinde yaşanan bir makinedir.” Le Corbusier

iku yazabilir.” Thom Mayne
16. “Biz iş yaratmıyoruz. Ben bizim birer kâşif olduğumuza inanıyorum.” Glenn Murcutt
17. “Bir probleme altmış beş önerinin olması yaratıcılık işareti değil. Bu tamamen enerji kaybı.” Jan Kaplicky
18. “İlginç olmak istemiyorum. İyi olmak istiyorum.” Mies van der
Rohe

2. “Güneş binaya çarpana kadar binanın ne kadar muhteşem olduğunu bilmiyordum.” Louis Kahn

19. “Az çoktur.” Mies van der Rohe

3. “Mimarlık, mühendisliğin bittiği yerde başlar.” Walter Gropius

21. “Resmettiğimiz her şeyi doğadan seçmeliyiz ve doğadan en
güzel şeyleri almalıyız.” Leonardo da Vinci

4. “Çizmeyi konuşmaya tercih ederim. Çizim hızlıdır ve yalanlar için
daha az yer bırakır.” Le Corbusier
5. “Tanrı detayda gizlidir.” Mies van der Rohe
6. “Doğru yapılmış bir bina, içinde bulunduğu tüm koşulları doğal,
mantıklı ve şiirsel bir şekilde aşarak yükselir.” Louis Sullivan
7. “Mimar her şey hakkında bir şey, mühendis bir şey hakkında her
şeyi bilir.” Matthew Frederick
8. “Benim için her gün yeni bir şeydir. Her projeye ilk yaptığım projeymiş gibi bir güvensizlikle başlarım. Ter dökerim, bir yola doğru
giderim ve çalışmaya başlarım, nereye gittiğimden emin olmadan.
Eğer nereye gittiğimi bilseydim, bu işi yapamazdım.” Frank Gehry
9. “Form işlevi takip eder.” Le Corbusier

20. ‘’Az sıkıcıdır.’’ Robert Venturi

22. “Eğer kullanmak istiyorsak, her malzemenin anlamamız gereken kendine has özellikleri var. Bu, çelik ve beton için daha az
geçerli değil.” Mies van der Rohe
23. ‘’Eğer bir bina hem işlevsel, hem de teknik olarak düzgün değilse, mimari değildir, yalnızca bir binadır.” Arne Jacobsen
24. ‘’Bir şeyi her zaman bir sonraki daha geniş bağlamı içinde düşünerek tasarlayın: İskemleyi odanın içinde, odayı evin içinde, evi
çevrenin içinde, çevreyi kent planının içinde.” Eliel Saarnen
25. ‘’Mimarlık mekânı düşüncede yaratmadır.” Louis Kahn
26. ‘’Boşluk, ışık ve düzen. İnsanların bunlara ekmek ya da yatacak
yer kadar gereksinimi var.” Le Corbusier

10. “Biçim işlevin ardından gelir… Bu yanlış anlaşılmıştır. Biçim ve
işlev bir olmalıdır.” Frank Lloyd Wright

27. ‘’Mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır.” Frank Lloyd Wright

11. ‘’Biçim, işlevi takip eder.’’ Louis Sullivan

29. “Bütünlük başarılı olan her şeyin özüdür.” Buckminster Fuller

12. ‘’Yaptığım iş ‘form işlevi görür’ değil, fakat ‘biçim güzelliği izler’
veya daha da iyisi ‘biçim dişildir’ ile ilgilidir.’’ Oscar Niemeyer

30. ‘’Sanatın anası mimaridir. Kendimize ait bir mimarimiz olmadıkça medeniyetimizin de bir ruhu yok demektir.’’ Frank Lloyd
Wright

13. “Tertemiz kâğıttan daha tatmin edici bir şey var mıdır? Renkli
kâğıt ve dokuların arasında eşlemeler yapmak ve ‘stok’ için seçimler üretmek…” Frank Lloyd Wright
14. “Mimarlardan öğrendiklerimden daha çok şeyi diğer disiplinlerdeki yaratıcı insanlardan öğrendim. Çünkü onlar dünyaya bakmanın bir yolunu bulmuşlar ve bunu çok önemli buluyorum.” Tom
Kunding
15. “Mimarlık sabır ve zaman gerektiren bir disiplin. Eğer biri, karmaşık romanlara yıllarını verirse, bir gün bu kişi saygıdeğer bir ha-

28. ‘’Süsleme cürümdür.’’ Adolf Loos

31. ‘’İnsanların neden mimarları işe aldıklarını ve ne yapmaları gerektiğini söyleyemiyorum.’’ Frank Gehry
32. ‘’Bir doktor hatalarını gömebilir, ancak bir mimar müşterilerinin sarmaşıklar dikmesine izin verebilir.’’ Frank Lloyd Wright
33. ‘’Düz çizgi insana ait, eğri çizgi Tanrıya aittir.’’ Anton Gaudi
34. ‘’Mimari mekân, nasıl harcayacağımızın sanatıdır.’’ Philip
Johnson
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1. “The house is a machine for living in.” Le Corbusier

19. “Less is more.” Mies van der Rohe

2. “The sun never knew how great it was until it hit the side of a building.” Louis Kahn

20. ‘’Less is a bore.’’ Robert Venturi

3. “Architecture starts where engineering ends.” Walter Gropius
4. “I prefer drawing to talking. Drawing is faster and leaves less room
for lies.” Le Corbusier
5. “God is in details.” Mies van der Rohe
6. “A building should respond to its own particular environment, just
as a plant would grow “naturally, logically, and poetically out of all its
conditions.” Louis Sullivan
7. “An architect knows something about everything. An engineer
knows everything about one thing.” Matthew Frederick
8. “For me, every day is a new thing. I approach each project with a
new insecurity, almost like the first project I ever did. And I get the
sweats. I go in and start working, I’m not sure where I’m going. If I
knew where I was going I wouldn’t do it.” Frank Gehry
9. “Form follows function.” Le Corbusier
10. “Form follows function—that has been misunderstood. Form and
function should be one.” Frank Lloyd Wright

21. “We should choose what we draw from nature, and get from it
the most beautiful things.” Leonardo da Vinci
22. “Each material has its specific characteristics which we must understand if we want to use it. This is no less true of steel and concrete.” Mies van der Rohe
23. “Clearly, if a building is not functionally and technically in order,
then it isn’t architecture either, it’s just a building.” Arne Jacobsen
24. “Always design a thing by considering it in its next larger context
- a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an
environment in a city plan.” Eliel Saarinen
25. “Architecture is the thoughtful making of space.” Louis Kahn
26. “Space and light and order. Those are the things that men need
just as much as they need bread or a place to sleep.” Le Corbusier
27. ”Architecture is life, or at least it is life itself taking form.” Frank
Lloyd Wright
28. “Ornamentation is crime.’’ Adolf Loos

11. “Form follows function.’’ Henri Sullivan

29. “Integrity is the essence of everything successful.” Buckminster
Fuller

12. “My work is not about ‘form follows function; but ‘form follows
beauty’ or, even better, ‘form follows feminine’.” Oscar Niemeyer

30. “The mother art is architecture. Without an architecture of our
own we have no soul of our own civilization.’’ Frank Lloyd Wright

13. “There is nothing more inspiring than a blank sheet of paper.
Colors and textures to match for ‘stock’”. Frank Lloyd Wrigh

31. “I don’t know why people hire architects and then tell them what
to do?’’ Frank Gehry

14. “I learn more from creative people in other disciplines than I do
even from other architects because I think they have a way of looking
at the world that is really important.” Tom Kundig

32. “A doctor can bury his mistakes, but an architect can only advise
his clients to plant vines.’’ Frank Lloyd Wright

15. “Architecture is a discipline that takes time and patience. If one
spends enough years writing complex novels one might be able,
someday, to construct a respectable haiku.” Thom Mayne
16. “Architecture is not created, it is discovered.” Glenn Murcutt
17. “It’s not a sign of creativity to have sixty-five ideas for one problem. It’s just a waste of energy.” Jan Kaplicky
18. “I don’t want to be interesting. I want to be good.” Mies van der
Rohe
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33. “The straight line belongs to men, the curved one to God.” Antonio
Gaudi
34. “Architecture is the art of how to waste the space.’’ Philip Johnson
35. “Architecture is a very dangerous job. If a writer makes a bad
book, eh, people don’t read it. But if you make bad architecture, you
impose ugliness on a place for a hundred years.” Renzo Piano
36. “I see my buildings as pieces of cities, and in my designs I try to
make them into responsible and contributing citizens.’’ Cesar Pelli
37. “There are 360 degrees, so why stick to one?’’ Zaha Hadid

3/16/20 1:25 PM

35. ‘’Mimarlık çok tehlikeli bir iştir. Bir yazar kötü bir kitap yaparsa,
insanlar bunu okumaz. Ama eğer kötü bir mimari yaparsanız, yüz
yıl boyunca bir yere çirkinlik sokarsınız.’’ Renzo Piano
36. ‘’Binaları şehir parçaları olarak görüyorum ve tasarımlarımda
onları sorumlu ve katkıda bulunan vatandaşlar haline getirmeye
çalışıyorum.’’ Cesar Pelli
37. ‘’360 derece var, peki neden bir tane?’’ Zaha Hadid
38. ‘’Mimarlığın pragmatik bir sanat olduğuna inanıyorum. Sanat
olmak için bir zorunluluk temeli üzerine inşa edilmelidir.’’ Leoh
Ming Pei
39. “Bir yapı en az iki cana sahiptir –yapımcısı tarafından hayal
edilmiş olanı ve daha sonra yaşadığı hayat– ve bunlar asla aynı
değildir.” Rem Koolhaas
40. “Mimarlık betona, çeliğe ve toprağın elementlerine dayanmaz.
Merak etmeye dayanıyor.’’ Daniel Libeskind
41. “Mimarlık, ışığın altına getirilen formların usta, doğru ve muhteşem oyunudur.” Le Corbuiser
42. ‘’Mimarlık, uzaya tercüme edilen bir çağın iradesidir.’’ Mies van
der Rohe
43. ‘’Bir mimar olarak, bugün için, geçmişin bilincinde olarak, esasen bilinmeyen bir gelecek için tasarlıyorsunuz.’’ Norman Foster
44. “Yaratmak için önce her şeyi sorgulamak gerekir.” Eileen Gray
45. “Mimarlığın güzelliklerinden biri, her seferinde baştan başlamak.” Renzo Piano
46. “Mimarlık zaman ve mekândan söz etmeli, zamansızlık arzusuyla özdeşleşmeli.” Frank Gehry
47. “İhtiyacı tanımak, tasarımın birincil şartıdır.” Charles Eames
48. “Bir fikir, hayalgücüyle kurtulmaktır.” Frank Lloyd Wright
49. “Bir sorun üzerinde çalışırken, güzelliği asla düşünmem. Fakat
işim bittiğinde, çözüm güzel değilse yanlış olduğunu biliyorum.”
Buckminster Fuller
50. “Anlamlı bir mimari tarihin parodisi değildir, onu ifade etmektir.” Daniel Libeskind
51. “Mimari gerçekten refah ile ilgili. İnsanların bir mekânda kendilerini iyi hissetmek istediklerini düşünüyorum… Bir yandan bu
barınmayla ilgili, ama aynı zamanda zevkle de ilgili.” Zaha Hadid

52.“Konut herkesi memnun etmek zorunda, bir sanat eserinin aksine. Eser, sanatçı için özel bir mesele. Konut değil.” Adolf Loos
53. “Mimarlık insandaki duyguları uyandırıyor. Bu nedenle mimarın görevi, bu duyguları daha kesin hale getirmek.” Adolf Loos
54. “Doğada düz çizgiler veya keskin köşeler yok. Bu nedenle, binaların düz çizgileri veya keskin köşeleri olmamalıdır.” Anton Gaudi
55. “Form bir içeriğe sahip olmalı ve bu içerik doğa ile bağlantılı
olmalıdır.” Alvar Aalto
56. “Mimarlık, medeniyete değil kültüre aittir.” Alvar Aalto
57. “Tanrı, mimari çizim amacıyla kâğıdı yarattı. Geriye kalan her
şey, en azından benim için bir kâğıt istismarı.” Alvar Aalto
58. “İyi mimari oluşturmak istiyorsanız binanın işlevi ile ilişkisinin
daha az şematik ve biçimsel olması gerekir.” Alvaro Siza
59. “Mimarlığın, hayattaki herhangi bir şey gibi, evrimsel olduğuna
inanıyorum. Fikirler gelişir; uzaydan gelip çizim tahtasına çarpmıyorlar.” Bjarke Ingels
60. “Mevcut gerçeklikle savaşarak hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.
Bir şeyi değiştirmek için, mevcut modeli eski yapan yeni bir model
oluşturun.” Buckminster Fuller
61. “Tasarım, belirli bir amacı gerçekleştirmek için öğeleri en iyi şekilde düzenleyen bir plandır.” Charles Eames
62. “İyi ve kötü mimari arasındaki fark, harcadığınız zamandır.”
David Chipperfield
63. “Birinin size neden iyi olduğunu açıklaması gerekiyorsa, bir bina iyi değildir. Mimarlık hakkında yeterince şey bilmediğinizi söyleyemezsiniz –bu çok saçma. Birçok kişiye ve seviyeye hitap ediyor
olmalıdır.” David Chipperfield
64. “Her yeni durum, yeni bir mimari gerektiriyor.” Jean Nouvel
65. “Büyük bir bina ölçülemez bir şekilde başlamalı, tasarlanırken
ölçülebilir yollardan geçmeli ve sonunda ölçülememelidir.” Louis
Kahn
66. “Duvar ayrıldığında ve sütun haline geldiğinde mimarideki
önemli olayı düşünün.” Louis Kahn
67. “Mimarlık, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, atmosferde estetik duygu yaratan ve bu ortamın refah ürettiği bir sanattır.” Luis
Barragán
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38. “I believe that architecture is a pragmatic art. To become art it
must be built on a foundation of necessity.’’ Leoh Ming Pei

55. “Form must have a content, and that content must be linked with
nature.” Alvar Aalto

39. “A building has at least two lives - the one imagined by its maker
and the life it lives afterward - and they are never the same.” Rem
Koolhaas

56. “Architecture belongs to culture, not to civilization.” Alvar Aalto

40. “Architecture is not based on concrete and steel, and the elements
of the soil. It’s based on wonder.” Daniel Libeskind

58. “The relation of a building to its function needs to be much less
schematic and formal if you want to produce good architecture.”
Alvaro Siza

41. “Architecture is the learned game; correct and magnificent of
forms assembled in the light.” Le Corbuiser
42. “Architecture is the will of an epoch translated into space.” Mies
van der Rohe
43. “As an architect, you design for the present, with an awareness of
the past, for a future which is essentially unknown.’’ Norman Foster
44. “To create, one must first question everything.” Eileen Gray
45. “One of the great beauties of architecture is that each time, it is
like life starting all over again.” Renzo Piano
46. “Architecture should speak of its time and place, but yearn for
timelessness.” Frank Gehry
47. “Recognizing the need is the primary condition for design.” Charles
Eames
48. “An idea is salvation by imagination.” Frank Lloyd Wright
49. “When I am working on a problem, I never think about beauty
but when I have finished, if the solution is not beautiful, I know it is
wrong.” Buckminster Fuller
50. “To provide meaningful architecture is not to parody history but to
articulate it.” Daniel Libeskind
51. “I don’t think that architecture is only about shelter, is only about
a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you,
to make you think.” Zaha Hadid
52. “The house has to please everyone, contrary to the work of art
which does not. The work is a private matter for the artist. The house
is not.” Adolf Loos
53. “Architecture arouses sentiments in man. The architect’s task
therefore, is to make those sentiments more precise.” Adolf Loos
54. “There are no straight lines or sharp corners in nature. Therefore,
buildings must have no straight lines or sharp corners.” Antonio Gaudi
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57. “God created paper for the purpose of drawing architecture on
it. Everything else is, at least for me, an abuse of paper.” Alvar Aalto

59. “I believe that architecture, as anything else in life, is evolutionary.
Ideas evolve; they don’t come from outer space and crash into the
drawing board.” Bjarke Ingels
60. “You never change things by fighting against the existing reality.
To change something, build a new model that makes the old model
obsolete.” Buckminster Fuller
61. “Design is a plan for arranging elements in such a way as best to
accomplish a particular purpose.” Charles Eames
62. “The difference between good and bad architecture is the time
you spend on it.” David Chipperfield
63. “A building is no good if someone’s got to explain to you why it’s
good. You can’t say you don’t know enough about architecture - that’s
ridiculous. It’s got to work on many levels.” David Chipperfield
64. “Each new situation requires a new architecture.” Jean Nouvel
65. “A great building, in my opinion, must begin with the unmeasurable, go through measurable means when it is being designed, and in
the end must be unmeasurable.” Louis Kahn
66. “Consider the momentous event in architecture when the wall
parted and the column.” Louis Kahn
67. “Architecture is a art when one consciously or unconsciously creates aesthetic emotion in the atmosphere and when this environment produces well being.” Luis Barragán
68. “It takes a lot of effort to make a building look effortless.” Norman
Foster
69. All architecture is shelter, all great architecture is the design of
space that contains, cuddles, exalts, or stimulates the persons in that
space.” Philip Johnson
70. “Architects spend an entire life with this unreasonable idea that
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68. “Bir binayı zahmetsiz göstermek, çok çaba gerektiriyor.”
Norman Foster
69. “Bütün mimarlık konuttan ibarettir; en muhteşem tasarımlar,
o alandaki insanları içeren, kucaklayan, yücelten veya teşvik eden
tasarımlardır.” Philip Johnson
70. “Mimarlar bütün bir hayatı, yerçekimine karşı savaşabileceklerini düşündükleri bu makul olmayan fikirle harcıyorlar.” Renzo
Piano
71. “İnsanların yaşama şeklinin, mimarlıkla birazcık yönlendirilebileceğine inanıyorum” Tadao Ando
72. “Mimarlar, mimarlığı çok karmaşık hale getirdi. Basitleştirmemiz
ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanmamız gerekiyor.” Toyo Ito
73. “Sanatın kendisi öğretilemez ama işçilik öğretilebilir. Mimarlar,
ressamlar, heykeltraşlar kelimenin tam anlamıyla usta.” Walter
Gropius
74. “Sınırlama, zihni yaratıcı kılar.” Walter Gropius
75. “Mimarlık yazmak gibidir. Zahmetsizce hazırlanmış gibi göstermek için tekrar tekrar düzenlemek zorundasınız.” Zaha Hadid
76. ‘’Mimarlık görsel bir sanattır ve binalar kendileri için konuşur.’’
Julia Morgan
77. ‘’Rasyonalizm sanatın düşmanıdır, yine de mimarlık için gerekli.’’ Arthur Erickson
78. ‘’Büyük resimde mimarlık, şehirlerimizin ve binalarımızın yaşamak istediğimiz şekle uyduğundan emin olmanın sanat ve bilimidir.’’ Bjarke Ingels
79. ‘’Mimarlık, kişinin kendini boşluğa nasıl yerleştirdiğidir. Moda
ise nesneyi insana nasıl yerleştirdiğinle ilgilidir.’’ Zaha Hadid
80. ‘’Sembolize ihtiyaç vardır ve bu, mimarlığın insan kalbine hitap
eden bir şeye sahip olması gerektiği anlamına gelir.’’ Kenzo Tange
81. ‘’Mimarlık, deneyim ile ilgilidir; sadece görsel değil, aynı zamanda dokunabileceğin şeyler, hissedebildiğin şeylerdir.’’ Ma
Yansong
82.‘’Mimarlık her zaman çok idealist bir meslek olmuştur. Dünyayı
daha iyi bir yer yapmakla ilgileniyor ve nesiller boyunca da işe yarıyor, çünkü insanlar tatile gidiyor ve onu arıyorlar.’’ Frank Gehry
83. ‘’Binalarım benim mirasım olacak ... ben gittikten sonra benim

için konuşacaklar.’’ Julia Morgan
84. ‘’Mimarlık geçmişte kök salmış, yine de kendi zamanımızın bir
parçası ve ileriye dönük olmalı.’’ Moshe Safdie
85. ‘’Yapının kimliği süslemelerinin içinde bulunur.’’ Louis Sullivan
86. ‘’İyi mimarlık, yaşamın yansıması olmalıdır ve bu, biyolojik,
sosyal, teknik ve sanatsal problemlerin yakından tanınması anlamına gelir.’’ Walter Gropius
87. ‘’Bana göre mimarlık doğal olarak sanattır ve canlı olmadığı
sürece mimarlık değildir. Sanat yaşamdan ibarettir. Eğer yaşamıyorsa ölüdür ve bu sanat değildir.’’ John Lautner
88. ‘’Mimarlığın bir yeri derinden etkileyebileceği, bazen dönüştürebileceği yeni bir şey değil. Mimarlık ve herhangi bir sanat bir
insanı dönüştürebilir, hatta birisini kurtarabilir.’’ Frank Gehry
89. ‘’Mimarlık, iki tuğlayı dikkatlice bir araya getirdiğiniz yerde başlar.’’ Mies van der Rohe
90. ‘’Mimarlık, diğer birçok bilimden çıkan, çoklu ve çeşitli öğrenme
ile süslenmiş bir bilimdir; başka sanatların sonucu olan eserlerin
yargıları buna yardım eder.’’ Vitrivius
91. ‘’Bence iyi mimarlık sizi zorlamalı, sizi soru sormaya başlatmalı. Bunu anlamak zorunda değilsin. Beğenmeyebilirsin. Bu gayet
normal.’’ Thom Mayne
92. ‘’Mimarlık dünyayla ilgileniyor, ama aynı zamanda belli bir
özerkliğe sahip. Bu özerklik geleneksel mantık açısından açıklanamaz çünkü işin en ilginç kısımları sözsüzdür. Her sanatta olduğu
gibi işin içinde anlam bulurlar.’’ Thom Mayne
93. ‘’Mimarlığın temel olarak, insanların toplanıp iletişim kurabildiği, tarihi düşünebildiği, insanı veya dünyayı düşünebildiği kamusal mekân olduğuna inanıyorum.’’ Tadao Ando
94. ‘’Mimarlık hizmet işidir. Bir mimara program, bütçe, yer ve zamanlama verilir. Bazen son ürün sanatsal değere yükselir –ya da
en azından insanlar buna öyle diyor.’’ Frank Gehry
95. ‘’Bir mimar olarak eleştiriye maruz kalmayı kabul etmeniz
gerekiyor. Mimarlık tam uyum beklentisi içerisinde olmamalıdır.’’
Renzo Piano
96. ‘’Mimarlığı tarih zincirine koymanın, neden şu an bulunduğumuz yerde olduğumuzu yorumlayabilmek ve anlayabilmek için çok
önemli olduğunu söyleyebilirim.’’ Rafael Moneo.
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you can fight against gravity.” Renzo Piano
71. “I believe that the way people live can be directed a little by architecture.” Tadao Ando
72. “Architects have made architecture too complex. We need to simplify it and use a language that everyone can understand.” Toyo Ito
73. “Art itself cannot be taught, but craftsmanship can. Architects,
painters, sculptors are all craftsmen in the original sense of the word.”
Walter Gropius
74. “Limitation makes the creative mind inventive.” Walter Gropius
75. “Architecture is like writing. You have to edit it over and over so it
looks effortless.” Zaha Hadid
76. “Architecture is a visual art, and the buildings speak for themselves.’’ Julia Morgan
77. “Rationalism is the enemy of art, though necessary as a basis for
architecture.’’ Arthur Erickson
78. “In the big picture, architecture is the art and science of making
sure that our cities and buildings fit with the way we want to live our
lives.’’ Bjarke Ingels
79. “Architecture is how the person places herself in the space.
Fashion is about how you place the object on the person.” Zaha Hadid
80. “There is a powerful need for symbolism, and that means the architecture must have something that appeals to the human heart. ’’
Kenzo Tange
81. “Architecture is about experience: not only visual but also what
you can touch, what you can feel.’’ Ma Yansong
82. “Architecture has always been a very idealistic profession. It’s
about making the world a better place, and it works over the generations because people go on vacation and they look for it..’’ Frank Gehry
83. “My buildings will be my legacy... they will speak for me long after
I’m gone.’’ Julia Morgan

87. “To me, architecture is an art, naturally, and it isn’t architecture
unless it’s alive. Alive is what art is. If it’s not alive, it’s dead, and it’s
not art.’’ John Lautner
88. “It’s not new that architecture can profoundly affect a place,
sometimes transform it. Architecture and any art can transform a
person, even save someone.’’ Frank Gehry
89. “Architecture begins when you place two bricks carefully together.’’ Mies van der Rohe
90. “Architecture is a science arising out of many other sciences, and
adorned with much and varied learning; by the help of which a judgment is formed of those works which are the result of other arts.’’
Vitruvius
91. “I think all good architecture should challenge you, make you start
asking questions. You don’t have to understand it. You may not like it.
That’s OK.’’ Thom Mayne
92. “Architecture is involved with the world, but at the same time it
has a certain autonomy. This autonomy cannot be explained in terms
of traditional logic because the most interesting parts of the work are
non-verbal. They operate within the terms of the work, like any art.’’
Thom Mayne
93. “I believe that architecture is fundamentally a public space where
people can gather and communicate, think about the history, think
about the lives of human beings, or the world.’’ Tadao Ando
94. “Architecture is a service business. An architect is given a program,
budget, place, and schedule. Sometimes the end product rises to art or at least people call it that.’’ Frank Gehry
95. “You have to accept as an architect to be exposed to criticism.
Architecture should not rely on full harmony.’’ Renzo Piano
96. “I would say that to put architecture in the chain of history, to be
able to interpret and understand why we are where we are, is quite
crucial.’’ Rafael Moneo.

84. “Architecture should be rooted in the past, and yet be part of our
own time and forward looking.’’ Moshe Safdie
85. “The building’s identity resided in the ornament.’’ Louis Sullivan
86. “Good architecture should be a projection of life itself, and that
implies an intimate knowledge of biological, social, technical, and artistic problems.’’ Walter Gropius
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notlar
Kitaptaki maddelerin bazılarıyla ilgili çizerlerinin yaptığı ek açıklamalar.

A:2 (A:n) Z. B. (ss. 45-46)
Mahal alanını değiştirmemek kaydıyla kolon, merdiven basamağı,
duvar, kapı ve pencere sayılarını yarıya indirme. Çoklaştırma, azaltma kategorisinde olmak üzere ölçümsel de bir işlemdir. Azaltılan duvarların seçimi çizerin yorumuna bağlı olduğundan dolayı kombinasyonel bir tekniktir. Uygulanan yöntem karşılıklı iki duvardan birini
azaltma ve dengeyi sağlamak için ortadaki duvarlardan çapraz olanları azaltmadır. Böylece yapı, açık programlı bir yapıya dönüşür, ölü
ağırlık azalır ve her bir kolonun taşıyıcılığı artar. A:3 , A:4 , A:5 gibi çeşitlemelere gidilebilir. Azaltma oranının artması yapının yeniden inşa edilmesini gerektirebilir. Bu nedenle restorasyoncu bir tekniktir.
Archilex S.T. (s. 56)
Yapının tüm elemanları (pencere büyüklükleri, kolon / duvar kalınlıkları-yükseklikleri vs.) aynı ölçülerde başka eleman kalmayıncaya kadar, belirli
bir kurala olmaksızın değiştirilir. Tüm merdiven kalınlıkları/yükseklikleri, pencere boyutları/kalınlıkları ve duvar kalınlıkları birbirinden
farklı olur. Bazı duvarların kalınlaşması ya da incelmesi mekânları
küçültüp büyültebilir. Bu tür çeşitlemelerin olması maddeyi bir çeviri haline getirir.
Balkonlama E. B. (s. 62)
Her mahalden en yakın dış cepheye bir balkon açılır. İçeride kalan mahallerden koridorla en yakın dış cepheye ulaşılacak bir balkon eklenir.
Mevcutta hiç açık mekân bulunmamasına rağmen tüm mahallerden
dışarı balkon çıkarılarak işleyiş açık alanlarda da devam ettirilir.
Başka Bir Proje E. B. (s. 64)
Yapının görünüşünün, rastgele seçilen başka yapıların herhangi bir
yerinden alınan görüntülerle, kolaj olarak yeniden üretilmesi.
Buruşturmalar S. T. (ss. 69-70)
Planda birtakım dönüşümlere neden olduğu için bir metamorfoz
maddesidir. Öncelikle planın ölçeksiz dört çıktısı alınır ve farklı şekillerde buruşturulur. Buruşturmalar sonucunda bazı planlar okunaklı gözükürken bazıları okunaksız olur. Buruşturulan kağıtların
beyaz arka planda fotoğrafı çekilir ve AutoCAD ’e aktarılır. Buruşan
planların fotoğrafı üzerinden plan yeniden çizilir ve metamorfoza

uğramış planlar elde edilir.
Christoisms A. N. (s. 72)
Christo ve Jeanne-Claude, dünyaca ünlüdür ve land-art entalasyonları gerçekleşmişlerdir. Buna göre yapının 1/100 maketi Christovari
biçimde paketlenir. Paketleme işlemi: Tutkalla yapının dış sınırlarının kaplanması ve misinayla yapıya sabitlenmesi. Paketlenmiş halinin görünüşleri Autocad’de çizilir. Çizimde tarama sıklığını değiştirerek katlanma izleri verilir. Metamorfoza örnektir.
Çeyrek Saat Uygulaması A. N. (s. 75)
‘Hep alıntı kullandım, yeni hiçbir şey icat etmedim. Aldığım notlardan yola çıkarak, gördüğüm işe yaramaz unsurları sahneye koydum: Bu notlar okuduğum kitaplardan ya da başkasının söylediklerinden oluşuyordu. Resimde yapıldığı gibi insanı düzeltir, bir yere
koyar, bir araya getirir, hiçbir şey yaratmaz.” Godard’ın filmlerinde
basitçe bir şeylerin yerini değiştirerek eski bilgiyi yeni bir olayın içine dahil etmesi gibi, mahallerin yerlerinin değiştirilerek yeni bir anlam oluşturulması. Yapının mahalleri belirlenir. AutoCAD çiziminde
her mahal merkez noktasından 90 derece çevrilir ve çakışan mahallerin konumları biraz değiştirilir. Ardından mahaller birleştirilerek yeniden bir plan çizilir. Zemin çizgisinin devamlılığı, pencerelerin
konumu gibi özellikler kontrol edilir ve oluşan plan Sketchup programında modellenir.
Çizgi Lipogramı A. N. (s. 76)
Ünlü yazar George Perec’in, ‘e’ harfini hiç kullanmadan metinler
yazması gibi çizgi kullanmadan planın anlatılması. Çizgi kullanılmadığı için düzlem ve hacim belirtmek olanaksız hale gelir. Nokta
kullanılarak planın bir leke gibi anlatılmaya çalışılır. Autocad çizimi
üzerinden, plandaki ve görünüşlerdeki bütün çizgiler ve taramalar
nokta nokta hatlar haline gelir. Adımlar halinde noktaların aralığı
arttırılarak plan belirsiz hale gelir.
De-Structuralisms İ. A. (s. 85)
Mimarlıktaki en temel kurallardan birini yoksayan bir hariç bırakma işlemidir: Yapıyı taşıtmak, yani strüktürünü doğru kurgulayabilmektir. Bu noktada yapının strüktürsüz hale getirilmesi için önce

294
295

199 bilingual 3.indd 294

3/16/20 1:25 PM

notes
Designers’ additional explanations on the articles.

A÷2 (A÷n) Z. B. (pp. 45-46)
Preserving the area of the space, the numbers of columns, stairs, walls,
doors and windows are reduced by half. This is a measuremental procedure, in the category of multiplication, reduction. The selection of the
walls to be omitted is at the designer’s will, this is why it is a combinational technique as well. The method here is to omit one of the two facing walls, and the ones in the middle standing across. The building thus
has an open program, deadweight decreases and the bearing capacity
of each column increases. A:3 , A:4 , A:5 variations can be exercised. The
reduction ratio may well necessitate a reconstruction of the building,
and hence the technique becomes a restoration.
Archilex S.T. (p. 56)
The measures of all elements (window sizes, thicknesses and lengths of columns
and walls) are altered in such a way that no measure of any element is
equal with another. The sizes and rises of all stairs are different from
each other; window sizes and wall thicknesses vary. As such alterations
may narrow or widen some spaces, this procedure can be considered
as a translation.
Terracing E.B. (p. 62)
Each space opens up to the nearest exterior facade with a terrace. The
interior spaces are connected to the nearest façade with a corridor,
and another terrace is added there. While the original plan has no open
space, all spaces extend to exterior open spaces with balconies.
Another Project E.B. (p. 64)
The visualizations of the building is reproduced as a collage including
visualizations of other buildings.
Crushings S.T. (pp. 69-70)
As it transforms the plan, this procedure is in the category of metamorphosis. In the first step, four unscaled prints of the plan are taken, and
randomly crushed. After crushing, some plans are readable, while some
others are not. The crushed prints are photographed in a white background and transferred to Autocad. A new plan is drawn according to
the crushed photos and a metamorphosed plan is acquired.
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Christoisms A.N. (p. 72)
Christo and Jean-Claude are world-famous land-art and installation artists. The 1/100 model of the building is packed as they do.
Packaging: Outer borders of the building are covered with glue, and the
package is fit with the use of fishing lines. The packed version is drawn
on AutoCAD. Hatching intensity is used to represent folding lines. It is
an example of metamorphosis.
Quarter Hour A.N. (p. 75)
“I always used quotes, I never invented anything new. I staged insignificant elements that I saw and jotted down. These notes included pieces
from the books I read or some sentences some people said. As in painting,
a person can only correct, locate, compose; but cannot create.” As Godard
simply replaces things and thus introduce the old information in a new
event, in the project, spaces are relocated, and a new meaning is generated. After the determination of the spaces in the building, they each are
rotated 90 degrees clockwise, and overlapping ones are changed a bit. A
new plan is composed. Continuity of ground line and the locations of the
windows are checked, and the plan is modelled in Sketchup.
Line Lipogram / Delining A.N. (p. 76)
Similar to Georges Perec’s book A Void, written by omitting the letter
‘e’, the plan is represented without the use of lines. With the absence
of lines, it becomes impossible to represent a plane or a volume. Plan
is expressed in dots and spots. All lines and hatchings become lines of
dots. The intervals between dots are gradually increased, and the plan
becomes vague.
De-Structuralisms İ.A. (p. 85)
This is a procedure of omission that neglects one of the most basic rules
in architecture, i.e. structure that bears the building. All structural elements (columns, furnishings, exterior walls) are omitted in three steps, and a
composition of suspended windows and interior walls remains.
De-Void E.B. (p. 86)
Longer exterior facades of the building come closer to each other 1 meter at each step until all spaces disappear and a total mass is acquired.
Architecture is the art of creating voids, and this procedure is a sabo-
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tüm strüktür elemanları belirlenir. Bu elemanlar (kolonlar, döşemeler
sırasıyla üç adımda yapıdan uzaklaştırılır ve taşıyıcısı olmayan pencereleri, iç duvarları havada asılı duran bir yapı elde edilmiş olur.
De-Void E. B. (s. 86)
Tüm mahal boşlukları yokolana kadar yapının uzun dış cephelerinin her adımda birbirine 1 metre yaklaşması. Son adımda hiç boşluk kalmaz. Boşluklar hariç bırakılır; son aşamada total olarak masif bir kütle elde edilir. Mimarlık boşluk üretme sanatıdır fakat bu
madde bunu sabote etmektedir. Bir bakıma mekânsallıktan uzaklaşma işlemidir.
Diyagramlar A. N. (s. 96)
Şematik kurguyu aktaran çizimler yapılmasıdır. Ayrıntısız ancak
plana dair birçok bilgi verilir. Plan üzerine eskiz konarak el çizimleri yapılır. Sonrasında, yapıyı varedecek diyagramlar çizilir ve bunlar
taratılarak Photoshop ’a atılır.
Fark Planlaması R. N. K. (s. 104)
Plan üzerinde uygulanan ve ölçümsel değişiklikler yaratan bu maddenin birçok varyasyonu olabilir. Tablo verileriyle başka çeşitlemeler
de olabilir. Yeni mahallerin yalnız alan ölçüsü belli olduğu ve kenar ölçülerine tasarımcı karar vereceği için, çizer değiştikçe yeni plan da değişecektir. Matematiksel işlem farklı sonuçlara imkân tanır ve ilham
vericidir. Mahallerin büyüklükleri programlar düşünülmeden yerleştirildiği için “aslında bu da olabilirmiş”i aklımıza getirir. Verilen kural
doğrultusunda bazı kısıtlamalar aşama aşama şöyledir: Plandaki her
mahale numara verilir ve alanları hesaplanarak not edilir. (1) Her mahalin alan ölçüsünden diğer mahallerin alan ölçülerinin farkları mutlak değer olarak alınır ve tablo haline getirilir. (2) Tekrar eden değerler
ve sıfırlar tablodan çıkarılır. Örneğin 3-2 hem 3 satırında hem 3 sütununda mevcut. (3) Yeni planın mahal sayısını azaltmak için her satırdaki ilk değer seçilir. Seçilen değerler yeni mahaller olarak belirlenir. (4)
Frameism Z. B. (s. 110)
Oluşturulabilecek levhalar düşünülerek çeşitlemeler yapılır. Bu nedenle çeviri kategorisinde yer alır. İçerikleri farklılaşabilen çerçeveler
yapılır. Aslında levhalarda gözükmezler ama arkaplanda yer alırlar.
Levhanın dört kenarından mesafe bırakılır. Herkesin ortak bir düzende birleşmesi için yapılır ama farklılıklar oluşur. Ortak bölümler vardır; örneğin başlık, açıklama metinleri ve sayfa numarası.
Çerçevelere eklenen plan, kesit, model gibi bölümler de maddelere
göre farklılık gösterir. Maddelerden istenenlere göre ve çizerin yorumuna göre, her levhada farklı düzende çerçeveler oluşur. Bazılarının
çizimi, bazılarının metni çok olur ve ona göre levhalar oluşur.
Füzyon A. N. (s. 112)
Yapının maket parçalarının 30, 60 ve 90 derece kullanılarak parçalanması. Bu parçaların yatay füzyon, düşey füzyon, eksik füzyon ve
ve dış duvarlar)

unutkan füzyon türleri kullanılır. Sonuç olarak yeni, amorf ve girişik
bir yapı maketi oluşur.
Gizli Sevgili E. B. (s. 113)
Farklı bir yapının modelinden mobilyalar ve iç mekânsal kopyaların
kendi yapımıza uyarlanması. Bir bakıma dışarıdan belli olmayan iç
mekânların alınan yapının mekânlarına çevrilmesidir.
Hiper Planlama R. N. K. (s. 123)
Yapının planından karakteristikler saptanır: Piloti, dönel merdiven,
şömine, balkon vb. Farklı “kaynak planlar” bulunur. Alınan verilerle
birçok farklı hiper planlama ortaya çıkabilir.
Hurdalık E. B. (s. 126)
Lazer kesimlerinin alınıp boyanarak veya buruşturarak yıpranmış
görüntüsü verilen parçalar bir araya geldiğinde hurda etkisi verir.
Yapının duvarlarına bozucu müdahalelerde bulunarak yıpranmış
görüntüler elde edilir.
İki Farklı Bağlam İ. A. (s. 134)
Farklı bağlamlardaki aynı yapı farklı deneyimler yaşatır. Bu deneyimlerin farklılığından yola çıkarak; öncelikle mevcut yapının konulabileceği iki farklı bağlam bulunur. Bu bağlamlar; Eskişehir’in içinden Hamamyolu ve Sakarılıca’dır. Hamamyolu neredeyse günün her
saati değişen kullanıcı yoğunluğu sebebiyle, Sakarılıca kırsal ve biraz daha şehre uzak olması sebebiyle iki farklı bağlam olarak seçilir.
İkiz Ev R.N.K. (s. 135)
İkiz ev uygulamasında tek duvarın sağırlaşıp simetrik hale gelmesi gerçek hayatta karşımıza pek çok şekilde çıkar. Konut planlarında, hastanelerde, öğrenci yurtlarında, otellerde… Uygulamanın sonucunda tek duvarın sağırlaşmasının planda açıklıkları etkilediği,
yapıdan eksilmelere yol açtığı (balkon, pencere, kapı) ve farklı yönlerde
ikizlenmelerin farklı durumlar oluşturduğu görülür.
1. İkiz Ev: Yapının doğu cephesindeki duvar sağırlaşır.
2. İkiz Ev: Batı cephesindeki duvarı sağırlaşır.
3. İkiz Ev: Güney cephesindeki sağırlaşır.
4. İkiz Ev: Kuzey cephesindeki duvar sağırlaşır.
İkizleme A. K. (s. 136)
Yapının, ikizini içinde bulundurması, bünyesinde kendisinden bir tane daha barındırmasıdır. Bir yapı içerisinde çoklaştırma yapılması,
duvarların sayısının iki katına çıkması işlemidir.
İp Modeli T. T. M. (s. 139)
Projenin üç boyutlu modelinin ipler gerilerek oluşturulmuş hali. Mekânda enstalasyon ölçeğindedir. Bina sadece ip kullanılarak
modellenmiştir.
İstimlak R. N. K. (s. 140)
Gerçek hayatta görülen istimlaktaki aşamalar uygulanır. Yapının
modeli üzerinde maddi değeri olan ya da tekrar kullanılabilecek
elemanlar çıkarılır: Kapı, pencere, çatı, dolaplar, gibi. Geriye brüt
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tage to it. It is the procedure of secession from spatiality.
Diagrams A.N. (p. 96)
Drawings represent a schematic composition. Without details, it still
conveys a lot of information about the plan. Free hand sketches and
diagrams are produced and transferred to Photoshop.
Subtraction Plan (p. 104)
This measure modification procedure has many variations. Since the
only determined measure is the floor area of each new space, and edges can be determined by the designer, plan have as many variations as
the number of designers. Mathematical procedure is inspiring and open
to possibilities. As the sizes of spaces are independent from programs,
there are lots of probabilities. The constraints are as follows: 1. The
measures of the spaces are subtracted from each other and registered
in a table. 2. Recurring values and zero values are omitted. 3. The first
value in each row is taken to determine the measure of the new space.
Frameism Z.B. (p. 110)
Variations depend on frames, therefore, this procedure is in the category of translation. Frames may include various contents. Frames are
not visible but present in background. The sheet has indents from four
edges. In order to make the applications of designers in similar ways,
some regulations are determined, but differences cannot be avoided.
Titles, explanations and page numbers are common. Plans, sections
and models may vary. Requirements and designers’ preferences result
in variations in frames. Some may have more texts, while others have
more drawings.
Fusion A.N. (p. 112)
The pieces of the model are cut into smaller pieces by 30, 60 and 90
degrees. Horizontal, vertical, lacking and forgetful fusion can be applied
to get new, amorphous and complex model.
Beautiful in-law E.B. (p. 113)
Furniture and interior space of a different building are adapted to the
plan. The interiors of other buildings are transformed into the spaces of
the building.
Hyper Planning R.N.K. (p. 123)
Characteristics of the building are determined on the plan: Columns,
spiral staircase, fire place, terrace, etc. Various “origin plans” are selected, and the data is used to generate various hyper plans.
Junkyard E.B. (p. 126)
Laser-cut pieces are processed (painted, crushed, worn off, etc.) to look like
junk. The walls are destroyed to get worn-off visual appearance.
Two Separate Contexts (p. 134)
The very same building may generate different experiences in different
contexts. Two separate contexts are selected. Here, the two contexts
are Hamamyolu and Sakarılıca in Eskişehir. In Hamamyolu, the intensity of users changes during the day. Sakarılıca is a rural area far from the
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city center. This is why they are two separate contexts.
Twin House R.N.K. (p. 135)
In a Twin House a wall becomes blind and symmetrical. This is common in residences, hospitals, dormitories, hotels, etc. The blind wall influences openings, terraces, windows and doors, and generates many
twinning occasions.
The 1st Twin House: The wall facing east becomes blind.
The 2nd Twin House: The wall facing west becomes blind.
The 3rd Twin House: The wall facing south becomes blind.
The 4th Twin House: The wall facing north becomes blind.
Twinning A.K. (p. 136)
The building contains its own twin inside it. Multiplication of the building results in the multiplication of walls in the building.
String Model T.T.M. (p. 139)
The model of the project is made by stretching strings –in space, it is in
the scale of an installation. 3D modelling of the building is reproduced
by using strings.
Expropriation R.N.K. (p. 140)
The expropriation process in the real world is applied to the model: All
valuable and reusable elements are taken out from it. What remain is
the expropriation version of it. Entire process of such metamorphosis
from the start of destruction to its end is represented in stages.
Violation İ.A. (p. 141)
What if living spaces, dining spaces, restrooms and bathrooms attempt
to get into each other? What if restrooms want to be as large as living
rooms? Corridors in both floors violate each other, and generate two
variations. Corridors invading spaces: They generate additional corridors and extend their sizes and borders. Spaces violate the borders of
each other: Some spaces enlarge, while others narrow.
Vulgar E.B. (p. 142)
Columns, walls and furnishings get thicker and a vulgar building emerges thereof.
Cadastral Z.B. (p. 143)
A rotated version of the plan is placed on the original, and a vagueness emerges from this overlapping. Interfering spaces are redrawn
for readability. In the first try, 3-4 plan layers, smaller and larger, were
acquired. However, to avoid complexity, the procedure was limited with
two plans. While the original remains, the copy is rotated 2 degrees.
Expropriation Y.Z.T. (p. 147)
(Plan) In the first drawing, the building is in its original context, and after
the expropriation, a car park replaces the building site.
Precision S.T. (p. 149)
All elements intersecting each other or in contact with another in the
Sketchup model are separated from each other without complying to a
predetermined rule. The separated elements are also cut off from the
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bir hacim kalır ve bu da yıkıma uğrar. Bu metamorfik olay modelde
temsili olarak gösterilir.
İstismar İ. A. (s .141)
Yaşama, yemek alanları, tuvaletler ve banyolar… Ya hepsi birbiri içine girmek isterse? Tuvaletler, yaşam alanları kadar büyük olmak isterse? İki katta da, koridorların mahalleri istismar etmesi ve
mahallerin birbirini istismarı olmak üzere iki varyasyon ortaya çıktı.
Koridorların mahalleri istismar etmesi: Kendi ek koridorlarını oluşturup sınır ve büyüklüklerini arttırır. Mahallerin birbirini istismarı:
Bazı mahaller genişlerken bazıları küçülmek zorunda kalır.
Kaba E. B. (s .142)
Yapının dışarıdan bakınca kaba bir görüntü oluşturması için kolonların, duvarların ve döşemelerin normalden çok daha fazla
kalınlaştırılmasıdır.
Kadastral Z. B. (s .143)
Plana rotasyon uygulanıp orijinal planla üst üste getirilir ve belirsizleşme meydana gelmeye başlar. Bu belirsizlikleri daha anlaşılır
kılmak için çakışan yerler bir bütün halinde yeniden çizilir. İlk önce
planı küçülterek, büyüterek ve döndürerek 3-4 katmanda elde edilir. Fakat bu çok fazla komplikasyona yolaçar; bu yüzden daha sade
ve iki katmanlı bir plan elde edilir. Birincisi orijinali, ikincisi de iki derece kaydırılmış halidir.
Kamulaştırma Y. Z. T. (s .147)
Kamulaştırma öncesinde yapının bahçesi ile birlikte şehir bağlamı
içinde gösterimi. Kamulaştırma sonrasında yapının yeraldığı adanın yerinde bir otoparkın yeralması.
Kesinleme S. T. (s .149)
Yapının Sketchup modelinde tüm elemanlar kesişen ve iç içe geçen unsur kalmayıncaya kadar birbirinden ayrılır. Bu ayrılma bir kurala göre yapılmaz. Birbirinden ayrılan elemanların aynı zamanda
zeminle ilişkisi de kesilir ve böylece tüm elemanlar uzayda yüzen
nesnelere dönüşür. Uygulanan bu çarpıtma maddenin bir saptırma
maddesi olmasını sağlar.
Kırık Çizgi H. T. (s .153)
Elemanlar numaralandırılır. Yarı uzunluklarından sırası ile saat yönünün tersine doğru döndürülerek plan yeniden çizilir. Uygulanan
işlemin anlaşılır olması için her adımda bir eleman eklenir.
Köşegen 1 T. T. M. (s .160)
Yapının her bir elemanının boyutları, o elemanın köşegenine göre ölçülür ve değiştirilir. Yapı bu açısal değerlere göre yeniden
boyutlandırılır.
Köşeler E. B. (s .160)
Yapının modelinden iç mekânlardan nerede olduğu anlaşılmayacak
şekilde görüntüler kaydedilir. Gerçekte iç mekân ve dış mekân görüntülerinin anlaşılır ve tanımlı olması beklenir. Bu maddede, daha

tanımsız görüntüler elde edilmeye çalışılır.
Kronoplan R. N. K. (s.163)
Bu plan jüriye yetiştirme gibi bir sorun olmamasına rağmen sürekli saate bakılarak çizilir. Sonsuz bir çeşitliliğe yön veren kronoplan maddesi sistematik bir şekilde ilerler. Duvar ölçülerine bakılarak yapılan bu işlem kurala uyarak ilerlendiğinde her defasında aynı
sonucu verir.
1. Dış duvarlar saat kadranına göre çevrilir. 2. Dış duvarlarda düzenlemeler yapılır, kapalı hale getirilir. 3. İç duvarlar saat kadranına
göre çevrilir. 4. İç duvarlarda gereken düzenlemeler yapılarak plan
tamamlanır.
Kuleleme S. T. (s.165)
Kuleleme, yapıya farklı bir bakış açısının getirildiği bir tür tersyüz
etme maddesidir. Bu maddede öncelikle yapıda bulunan tüm elemanlar birbirinden ayrılır ve büyükten küçüğe sıralanır. Bu elemanlar strüktürel kaygı ile üretilmiş bir yapı haline gelebilmek için
biraraya getirilir. Farklı kotlara yerleşen elemanlar arasındaki geçişler merdiven, ip merdiven, rampa gibi sirkülasyon elemanları ile
sağlanır.
Küçük Ama Ölümcül S. T. (s.166)
Bu maddede yapıya müdahalelerde bulunulur; küçük ama bir o
kadar da ölümcül müdahaleler. Örneğin basamak eksiltmesi: Bu,
merdivenden çıkan insanlar için gerçekten ölümcül bir hata olabilir. Korkulukların/döşemelerin eksiltilmesi, kafa hizasında çıkıntılar
eklenmesi, ağır yaralanmalara sebep olacaktır.
Labirent/Dışlama H. T. (s.169)
Planda cephe dışında bulunan elemanlar silinir. İç duvarlar, doğrultusu değişmeden en yakın dış duvara dayanacak şekilde ötelenir.
Planın labirente doğru saptırılmasıdır.
Lazerografi E. B. (s.170)
Yapının maketi için duvar, döşeme, kolon vb. elemanlarının lazerde sadece yakma (çizme) işleminin uygulanması. Sonra yakma işlemi uygulanan plakaların taratılması.
Leibnizisms H. T. (s.171)
Planın 1/50 ölçekte çıktısı alınır. Eskizde planın üstünden geçilerek
3 farklı yeni plan çizilir. Çizimler Photoshop’a aktarılarak düzenlenir. ‘Her doğru bir eğridir’ sözü doğrulanır gibidir: Her çeviri birbirinden farklıdır, plan her yeniden çizildiğinde farklı sonuçlar elde edilir.
Oluşan farklılıklar numaranıp karşılaştırılır.
Lekecilik A. K. (s.172)
Projenin plan ve görünüşlerini autocad çizimiyle değil, el çizimi lekelerle oluşturma işlemi.
Liquify A. N. (s.174)
Plan ve görünüşlere Photoshop ’ta liquify uygulanması. Plan ve
görünüşlerin liquify işleminde sonraki durumlarının fotoğrafları
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ground, and thus all transform into objects floating in space. This is a
procedure of diversion.
Broken Line H.T. (p. 153)
Elements are enumerated, broken in half, and the pieces are rotated
counterclockwise, from the braking points. The plan is redrawn accordingly. For a perceptible application, an element is added in each step.
Diagonal T.T.M. (p. 160)
All elements are resized according to their diagonal measures. The
building is resized according to these angular measures.
Corners E.B. (p. 110)
Images of interiors are recorded in such a way that they cannot be identified. Conventionally, images are expected to be clear and identifiable.
This procedure aims at undefined images.
Chronoplan R.N.K. (p. 163)
Although there is no deadline, this plan is drawn in a hurry, continuously checking the time. Chronoplan proceeds systematically, and allows endless variations. The measurements of the walls are taken into
account, and the rule always results in one and the same outcome. 1.
External walls are rotated according to positions of the hands on the
clock face. 2. External walls are redesigned to have a closed space. 3.
Interior walls are rotated according to the clock face. 4. Necessary relocations are made in interior walls and the plan is finalized.
Towering S.T. (p. 165)
Towering procedure turns the building inside out. First, all elements are
separated from each other and sorted from bigger to smaller. The elements then are recomposed with a structural concern. The circulation
among elements in various elevations are provided by stairs, rope ladders, platforms etc.
Small but Fatal S.T. (p. 166)
In this procedure, the building is exposed to small but fatal interventions: A step is subtracted from the stairs, and this can be fatal for the
users. Omission of guard rails or furnishings, addition of elements at
head level may well result in serious injuries.
Labyrinth/Exclusion H.T. (p. 169)
All elements outside the facades are erased. Interior walls are relocated
in such a way that they rest against the nearest exterior wall. Plan is
diverted towards a labyrinth.
Laserography E.B. (p. 170)
Walls, furnishings, columns, etc. are drawn by laser cutting device. The
sheets are scanned.
Leibnizisms H.T. (p. 171)
Plan in 1/50 scale is printed. Three new plans are sketched on the print.
The sketches are transferred to Photoshop and edited. This procedure
affirms Leibniz’s premise, i.e. “Every line is a curve.” Each translation is
different than another, each drawing comes with different outcomes.
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The differences are enumerated and compared.
Tachism / Spotism A.K. (p. 172)
Plan and visualizations are produced in spots by hand.
Liquify A.N. (p. 174)
Plan and visualizations are edited in Photoshop with the command
liquify. Pre- and post-liquify images are transferred to Autocad, and
new versions are drawn. At the final step, drawings are organized. As in
Crushings, unbuildable plan is transformed into a plan that can be built.
Measures Crossed H.T. (p. 181)
Barcelona Pavilion is selected as the shadow building. The elements
to be crossed are enumerated. The plan is reproduced, and modelled.
Palimpsest A.N. (p. 202)
The building is positioned on a 6 x 6 grid system. By throwing dice, pieces to be erased are determined. The erased grid is transferred to the
empty grid. This algorithmic procedure produces a new plan with the
new location of pieces.
Parenthesis H.T. (p. 204)
The shortest wall among those in the same direction is taken out of
the parenthesis, and new measures for all walls are determined. New
measures are indicated in the new plan.
Park İ.A. (p. 205)
This is a procedure of modification and diversion. Elements of a park replace the programs in the original plan, and the building is transformed
into a park. Trees replace columns, swings and seesaws replace other
elements, and benches are located on the borders of the building.
Plush Z.B. (p. 207)
The model is covered with plush textile. This is a stylistic procedure of
translation. The solid texture becomes soft. In this example, the roof is
covered in red, walls in grey and columns in white.
Perforation Y.Z.T. (p. 208)
All elements are perforated. The building lets the light in, as an empty
bee hive does.
Pilotisms Y.Z.T. (p. 209)
Monopilotism: Entire building is elevated on top of a single piloti.
Ultrapilotism: Re-pilotism of an already-elevated building, such as Villa
Savoye, or a drawbridge. Yuzutupilotism: Columns are added to each
additional floors and to the connecting stairs, and to everything possible.
Planagram S.T. (p. 211)
This is a measuremental constraint. For this procedure, nine simple
plans are selected. They are divided into ten pieces horizontally or
vertically. By throwing dice, the enumerated pieces of these plans are
recombined, and the scale is equalized to that of the original plan, in
order to achieve a common circulation. Final corrections follow: The
thicknesses of the walls are equalized, openings are added to closed
spaces, and a new building is acquired. This procedure is a reverence
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AutoCAD’e aktarılır. Fotoğraflar üzerinden yeni plan ve görünüşler çizilir. Son olarak çizimler düzenlenir. Buruşturmalar maddesinde olduğu gibi, inşa edilmesi imkânsız planın düzenlenerek yapılabilir hale getirilmesi.
Metraj Çaprazlaması H. T. (s.181)
Gölge yapı olarak Barcelona Pavillion seçilir. Çaprazlanacak elemanlar her iki yapıda da numaralandırılır ve plan yeniden üretilir,
modellemesi yapılır.
Palimpsest A. N. (s. 202)
Yapı altıya altılık bir gridal sisteme oturtulur. Sırayla zar atılarak grid
sisteminden silinecek parça belirlenir. Silinen parça aynı boyutlarda oluşturulmuş boş gride sırayla yerleştirilir ve sonuç olarak yerleri farklı olan plan parçaları ortaya çıkar. Devam eden birçok işlemden oluştuğu için algoritmiktir.
Paranteze Alma H. T. (s. 204)
Aynı doğrultudaki iç duvarlardan en kısası parantez dışına alınarak
her duvar için yeni uzunluklar belirlenir. Yeni planda her duvarın yeni ölçüsü gösterilir.
Park İ. A. (s. 205)
Mevcut olanı başka bir programa dönüştürme ya da saptırmadır.
Bir parktan alınan park ögelerinin yapının mahallerine atanması ile
yapının kendinden uzaklaşarak parka dönüştürülmesi. Kolonların
yerine ağaçlar, mevcut mahallerin yerine de farklı park ögeleri (salıncak, tahteravalli vs.) ve yapının sınırlarına doğru banklar koyularak
yapı adım adım ağaçların arasında bir parka dönüşür.
Pelüş Z. B. (s. 207)
Yapının maketi pelüş kumaşla kaplanır. Farklı bir üslupla yapıya yeni
bir yorum getirilir. Çeviri kategorisinde yer alır. Önceki sert dokusunun yerine daha yumuşak bir his uyandırır. Çatı kırmızı, duvarlar gri
ve kolonlar beyaz olmak üzere üç farklı renk kullanılmıştır.
Perforaj Y. Z. T. (s. 208)
Yapıda tüm unsurların perfore edilmesi. Böylece ortaya neredeyse ışığı tam geçiren, boş arı kovanlarını andıran bir yapının çıkması.
Pilotisms Y. Z. T. (s. 209)
Monopilotizm: Tüm yapının tek piloti üzerine alınması. Ultrapilotizm:
Hali hazırda pilotiler üzerinde olan bir yapının yeniden pilotilenmesi.
(Villa Savoye, asma köprüler, vb.) Yuzutuplotizm: Halihazırda piloti ayakları
üzerinde yükselen yapıya yeni katlar eklenmesi, bu katların da altına
piloti ayakları yerleştirilmesi, katlara ulaşım sağlayan merdivenlerin
de pilotilenmesi; mümkün olan her şeyin pilotilenmesi.
Planagram S. T. (s. 211)
Planagram ölçümsel bir kısıttır. Bu madde için öncelikle internetten
herhangi (çok karışık olmayan) dokuz adet plan seçilir. Bu planların her
biri yatayda veya düşeyde onar eşit parçaya ayrılır. Birleştirme işlemini kurala bağlamak için hangi parçaların seçileceğine zarla karar

verilir. Yapılar 1’ den 10’ a sıralıdır. Zar atılır ve sonuca göre o yapının kaçıncı parçasının kullanılacağı belirlenir. Ölçeği orijinal yapının
ölçeğine eşitlenir. Bu, ortak bir sirkülasyon elde etmemizi sağlar.
Tüm bu işlemlerden sonra planda son düzenlemeler yapılır: Duvar
kalınlıkları eşitlenir, kapalı mekânlara açıklıklar eklenir ve böylece
yepyeni bir yapı elde edilmiş olur. Bu teknik Raymond Queneau’nun
1014 Şiir kitabına bir göndermedir. Planagram maddesinde 10 adet
farklı yapımız var ve bunların her birini 10 eş parçaya bölüyoruz. Bu
parçaları farklı şekillerde birleştirmek, (yatay/yatay, düşey/yatay, düşey/düşey) milyonlarca farklı plan elde etmemizi sağlar.
Pomi Algoritması R. N. K. (s. 217)
Tamamen proje grubuna özel olan ve kişiden kişiye değişen bir algoritma. Seçilen kısıtlarla her defasında farklı sonuçlar elde edilebilir ve plan başkalaşır. P= İlk aşamada plandaki tekniklerden birisi olan kronoplan tekniği seçildi. O= Hariç bırakma tekniklerinden iç
duvar lipogramı seçilir. İç Duvar Lipogramı: Plandan tüm iç duvarlar atılır ve program bileşenleri duvarsız şekilde yeniden kurulmaya çalışılır. M= Çoğaltma tekniklerinden dış duvar sayısını iki katına
çıkarma tekniği seçildi. İ= Envanter tekniklerinden birinin uygulanması. Envanter: (3D Modelleme, diyagram, cepheler) Tüm bileşenlerine
ayrıştırılan ve böyle açıklanan yapı.
POMİ Housing Y. Z. T. (s. 218)
1) Sıra ev: Yapının sıra ev düzeni oluşturacak biçimde 5-6 kez kopyalanarak yanyana yerleştirilmesi. 2) Yıldız blok: Yapının yıldız blok
oluşturacak şekilde kopyalanarak bir araya getirilmesi ve yeni katlar eklenmesi. 3) Dalga bloklar: Yapının bir dalgayı andırırcasına giriş
bölümünün yan tarafından diğer yapılara bağlandığı konut projesi.
4) Nihai POMİ: Yapının, yansıması alınarak kendisine eklemlenmesi
sonucu bir katının oluşturulduğu ve bu katların çoğaltılarak brütalist yapıların taklit edildiği bloklara dönüştüğü konut tipi.
Prehistoriology R. N. K. (s. 219)
Çatalhöyük’teki evler kabaca dikdörtgenseldir ve aralarında sokak
barındırmayacak kadar birbirine yakın inşa edilmiştir. Çatıların etrafında gezinen insanlar, evlerine girişlerini tahta bir merdiven yardımıyla tavandan açılan bir delikten yapıyorlardı. Bu çalışmada
Çatalhöyük evlerini temsil eden tarihöncesi yapılanma gösterilir.
Sketchup modeli üzerinden yapı yeraltına alınır. Pencereler ve kapılar yok olurken (!) çatı düzleşir, duvar kalınlıkları artar, mahal sayısı
ve büyüklükleri değişebilir. Çatı düzleşince alt kata girmek için çeşitli yerlere merdiven konulur.
Reklam İ. A. (s. 220)
Televizyonlarda, afişlerde, çoğu toplu alanda, aslında her anda ve
olayda reklam vardır. Bu çeviride yapı reklam unsuru haline gelirken, reklamda 2019 Bahar Dönemi Pomi Atölyesi öğrencileri yer aldı. Yapıyı tanıtan öndeki “çekici figür” İrem Arabacı, yapının
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to Raymond Queneau’s 1014 Poems. In Planagram, we have 10 plans
that we divide to 10 each. The compositions in horizontal/horizontal,
vertical/horizontal, vertical/vertical directions would result in millions
of possible plans.
POMİ Algorithm R.N.K. (p. 217)
This algorithm is completely specific to the project group, and varies
from a member to another. Constraints selected would result in different outcomes in every attempt, and the plan alters accordingly.
In the example here: P(lan) = Chronoplan O(mission) = Interior Wall
Lipogram (All interior wals are omitted) M(ultiplication) = External Walls Doubled
I(nventory) = An Inventory technique in which the building is broken into
parts, and explained by all these elements.
POMİ Housing Y.Z.T. (p. 218)
1. Row: The building is copied 5-6 times, and a row of houses is acquired. 2. Star Block: The building is copied into a star block with the addition of new floors. 3. Wave Blocks: Like a wave, the side of the buildings entrance is connected to another building. 4. Final Pomi: The mirror
of the plan is added on top of the plan as a floor, and this procedure is
multiplied to acquire a Brutalist-like block of houses.
Pre-historiology R.N.K. (p. 219)
Houses in Çatalhöyük were rectangular and built so close to each other
that streets almost disappeared. Habitants of those houses used to
walk around the roofs, and enter their houses through the holes on top.
This example shows a pre-historic building representing Çatalhöyük
houses. The building is buried underground in Sketchup model.
Windows and doors disappear, the roof gets plane, walls get thicker,
the number and size of the spaces alter. Some ladders are added to
enter some spaces.
Advertisement İ.A. (p. 220)
In every instance, in every event, on TV, on posters, in all public spaces
there is advertisement. The building is transformed into an advertisement in this exercise, which starred 2019 Spring Pomi Students. The
presentable front figure is İrem Abacı; the one jumping around with joy
is Rahime Nur Kesenci, and other happy wanderers are Selinay Tunç,
Zühal Bayrak, Aybüke Kara, Yusuf Ziya Tutar and Thura Tun Min.
Sandwichisms Z.B. (p. 226)
While the dimensions of the elements remain, the materials vary. An
element made of single material transforms into a multi-layered composition of elements. The building thus experiences a metamorphosis.
Transparent A.N. (p. 229)
As each space has six surfaces, the surface to be made transparent is determined by throwing dice. 1, 2, 3 and 4 are numbers for the sides, 5 for
ground, and 6 for roof. The building is remodeled in Sketchup accordingly.
Sectioncentrique H. T. (p. 230)
Sections are taken from various parts of the building. The elevation
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information is indicated. The elements that appear in the section are
described.
Syncope A.N. (p. 231)
The half of the elements in vertical axis, and a quarter of them in horizontal axis are omitted. The remaining elements are composed in
Sketchup model. This is a technique of measurement.
Free Throw Plan Z.B. (p. 232)
In this technique of metamorphosis, the plan is torn into pieces by hand,
and the pieces are thrown on a piece of paper with a single move. The
plan is redrawn according to this random distribution of pieces. Some
additional walls can be drawn to acquire continuity. The distribution of
the space makes the program problematic. The entrance, functions of
spaces and their usability should be reviewed.
∑ (Sigma) İ. A. (p. 236)
All constructional elements of the same type are re-dimensioned. For
this, the total size of the same sorts of elements are determined. All of
them are transformed into a sole element of that sort with the total
size: All interior walls and doors add up to a single interior wall and a
door, all stairs into a single stair step, all columns and exterior walls
into a single exterior wall and a column. Both floors transform into a
single-wall, single-window floor. The building has one giant column.
Shoving (+7) İ.A. (p. 241)
This is a procedure of diversion by shoving external elements into
the present building. These external elements are selected from Villa
Savoye, because of their similarities and differences. The present project has columns, but the platforms and walls are not inclined. The columns of Villa Savoie are located into the inclined walls and platforms
in three steps.
Sponsors Y.Z.T. (p. 250)
The designer thanks to the producers of the elements, as if they contributed to the building. The logos of the well-known companies are
selected, and their names are acknowledged as in the acknowledgements page in a book.
Stencilogy R.N.K. (p. 251)
The stencil pattern of the plan is produced by laser-cutting. Windows,
doors and walls constitute three separate layers. Various layers such
as door, window, wall, stairs, etc. are determined, and stencil patterns
are produced by laser-cutting.
Stylistic Collage E.B. (p. 251)
The building is redesigned as a collage of buildings by seven architects.
Switchblade A.K. (p. 252)
Elements in the model extend in a certain axis (up/down, left/right) with a
destructive intervention. Axes are emphasized.
Exactly Z.B. (p. 263)
The plan includes the entire information about the ground floor, the first
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arkasında mutlulukla zıplayan Rahime Nur Kesenci ve yapının etrafında mutlu bir şekilde dolaşanlar Selinay Tunç, Zühal Bayrak,
Aybüke Kara, Yusuf Ziya Tutar ve Thura Tun Min.
Sandwichisms Z. B. (s. 226)
Yapı elemanlarının boyutu değişmeden sadece malzeme çeşitliliği sağlanması. Tek malzemeden oluşan yapı elemanları birden fazla malzemenin birleşimiyle katmanlaşır. Bu şekilde yapı başkalaşım
geçirir, metamorfik bir tekniktir.
Saydam A. N. (s. 229)
Her mahalin altı yüzü olduğu için saydamlaştırılacak yüzeye zar
atılarak karar verilir. Yapıdaki 1, 2, 3, 4 yan yüzeyler; 5 zemin yüzeyi; 6 da çatı yüzeyi olarak belirlenir. Gelen sayıya göre saydamlaştırılacak yüzey belirlenir. Sonuç olarak yapı Sketchup ’ta yeniden
modellenir.
Sectioncentrique H. T. (s. 230)
Yapının farklı yerlerinden kesitler alınır. Kot bilgileri verilir. Kesite giren elemanların plandaki konumları anlatılır.
Senkop A. N. (s. 231)
Yapı elemanlarının düşeyde bölü 2 oranında, yatayda bölü 4 oranında eksiltilmesi. Son olarak yapı bileşenlerinin bir araya getirilerek Sketchup modelinin yapılması. Ölçümsel teknik.
Serbest Atışlı Plan Z. B. (s. 232)
Plan parçalara ayrılıp karıştırılır ve rastgele bir yere atılır. Bu şekilde
başkalaşıma uğratılabilir, metamorfik bir tekniktir. Dağılan parçalara uygun bir şekilde yeniden çizilir ve bazı yerlerde duvarların devamlılığını sağlamak için duvar eklenebilir. Mahallerin dağılımından
dolayı program problemlidir. Girişin yeri, mahallerin işlevi, kullanılabilirliği gibi konular ele alınmalıdır.
∑ (Sigma) İ. A. (s. 236)
Yapının sahip olduğu tüm unsurların bir toplama işlemine yani ölçümsel bir işleme maruz bırakılmasıdır. Aynı yönde olan tüm iç duvarlar, kapılar toplanarak o yönde tek bir iç duvar ve kapıya, tüm aynı merdiven basamakları toplanarak tek bir merdiven basamağına
ve tüm dış duvarlar, kolonlar toplanarak tek bir dış duvara ve kolona dönüşür. Böylece yapının iki katı da tek bir dış duvara ve pencereye sahip katlara dönüşür. Yapı tek ve devasa bir kolona sahip olur.
Sokuşturma (+7) İ. A. (s. 241)
Varolanın içine unsurları yedirmeye dayalı saptırma işlemi. Yapının
içine sokuşturulacak elemanlar için Villa Savoie seçilir. Sebebi mevcut olanla sahip olduğu benzerlik ve farklılıklardır. Örneğin mevcutta da piloti ayakları varken, rampa ve duvarlarda bir eğrllik yoktur.
Viila Savoie’deki piloti ayakları, rampa ve yapının üstündeki eğrl duvarlar yapının içine sokuşturulur ve bu sokuşturma işlemi bu sırayla üç adımda tamamlanır.

Sponsorlar Y. Z. T. (s. 250)
Yapıda yer alan çeşitli elemanların üreticilerine sanki bu yapının
gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmuşlar gibi teşekkür edilmesi.
Logoların tanınırlığı yüksek markalardan seçilmesi ve bu markaların isimlerinin kitabın hazırlanmasında emeği geçen kişilerin adlarından esinlenilerek yeniden üretilmesi.
Stencilogy R. N. K. (s. 251)
Lazer kesimde yapının planının stencil kalıbı üretilir. Pencere, kapı
ve duvar olarak üç farklı katman. Yapının planı üzerinde kapı, pencere, duvar, merdiven gibi farklı katmanlar belirlenip lazer kesimde
stencil kalıplar üretilir.
Stilistik Kolaj E. B. (s. 251)
Yapının, yedi farklı mimarın yapılarından alıntılarla adapte edilmesi, yeniden tasarlanması.
Sustalı A. K. (s. 252)
Modelde unsurların bir eksende (yukarı/aşağı, sağa/sola vb.) uzatılması, bozucu müdahalede bulunulması, böylece eksenler vurgulanmış olur.
Tam Tamına Z. B. (s. 263)
Zemin kat planı, 1. kat planı, vaziyet planı, döşeme kesiti, kapı detayı (kanat ölçüsü, kasa bitim ölçüsü, duvar boşluk ölçüsü), sistem kesiti ve malzeme detayları gibi bilgileri içerir. Yapı hakkında birçok bilgi içerikli
envanter bir tekniktir.
Tashih Z. B. (s. 265)
Yapının çizimleri üzerinden eksik görülen yerlerin belirtilmesi. Kapı
pencere ölçüleri, merdiven çıkış yönü, kot bilgisi, akslar, ölçü setleri
(iç ölçü, dış ölçü) ve malzeme bilgisi gibi şeyler göz önünde bulundurulur. Tashihin tashihi de yapılabilir.
Vertigo R. N. K. (s. 270)
Düşeyde kolon, kapı, iç duvarlar, pencereler yatay konuma getirilirken; yatayda zemin, merdiven, çatı dikey konuma getirilir. Yeni modelin elemanlarının çeşitli konumlandırma varyasyonlarıyla birçok
çeşit üretilebilir.
1. adım: Tüm dış duvarlar yatay konuma getirilir.
2. adım: İç duvarlar yatay, zemin düşey konuma getirilir. Diğer tüm
yapı elemanlarına aynı işlem uygulanır.
3. adım: Elde edilen elemanların ölçüleri, yeni yapıya uyarlanarak
tüm dikeyleri yatay, tüm yatayları dikey olan yapı modeli üretilir.
Whatsapp İ. A. (s. 274)
Yapıyı daha önce hiç görmemiş ve mimarlık hakkında detaylı bilgiye
sahip olmayan biriyle, yapı hakkında Whatsapp üzerinden konuşulur. Bazı bilgileri vermek için model ya da çizimler resim aracılığıyla gönderilir ve yapı daha iyi tanıtılmaya çalışılır; ne kadar fotoğraf gönderilse de tamamen kavratılamaz. Böylece diyalog genişler.
İyiden iyiye belirsizleşen yapı aslında çeviriye uğratılmış olur.
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floor, layout plan, furnishing section, door detail (leaf measure, frame dimension, gap between the wall and the door), system section, material details. This

is an inventory technique that exhibits an excess of information.
Revision / Correction Z.B. (p. 265)
The drawings are corrected where they lack. Dimensions of doors and
windows, staircase direction, elevation information, axes, sets of measures (interior measures, exterior measures, and material information
are revised. Corrections may well be corrected again and again.
Vertigo R.N.K. (p. 270)
Columns, doors, interior walls and windows in the vertical axis are rotated to horizontal axis; and floors, stairs, roof become vertical. The
new model can be produced in variations by relocating elements.
Step 1. All exterior walls are made horizontal.
Step 2. Interior walls become horizontal, and floors become vertical. All
other elements are exposed to the same application.
Step 3. The dimensions are transferred to the new building, which has
all vertical elements as horizontal ones, and vice versa.
WhatsApp İ.A. (p. 274)
The building is described on WhatsApp to someone who knows nothing about the building, and about architecture. Some information can
be given by sending models or images, in order to describe it better.
However, a comprehensive information is never given. The dialogue extends, and the building is exposed to a vague application of translation.
Wire-Chess S.T. (p. 274)
The building is made of wires, and this procedure is a translation. In
the first phase, the Autocad drawing of the building is transferred to
Sketchup, and surfaces are omitted. Frames for floor plans and visualizations are produced and copied to the left, to the right, to bottom and
to top with 3 m. gaps in-between each. 2D lines constitute a 3D ghost
of the building.
Creative Installment H.T. (p. 275)
The building is solely made of installments. Closed spaces disappear in
this translation. While water installations pass through the wet areas
only, electric wiring covers all areas. Furnishings and roof disappear.
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Wire-Chess S. T. (s .274)
Yapı, telden üretilmiş gibidir, bu yüzden bir tür çeviridir. Öncelikle
yapının Autocad çizimi Sketchup’a (yüzey oluşturmayacak şekilde) aktarılır.
Kat planları ve görünüşler bir araya getirilir, çerçeveleri oluşturulur.
Bu çerçeveler sağa/sola ve yukarı/aşağı, aralarında 3’er cm. kalacak şekilde kopyalanıp yapıştırılır. İki boyutlu çizgiler biraraya gelince telden örülmüş üç boyutlu hayalet bir yapıya dönüşür.
Yaratıcı Tesisatçılık H. T. (s .275)
Yapı tesisatlardan ibarettir; kapalı mekânların ortadan kalktığı bir
çeviri. Su tesisatı sadece ıslak hacimlerden geçerken, elektrik tesisatı genele yayılmıştır. Döşemeler ve çatı ortadan kalkmıştır.
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Yort yayınları’nın telif notu: Kitabın başında yer alan, Le Lionnais’nin Lipo
Manifestoları (Birinci ve İkinci Manifesto) ile Raymond Queneau’nun David
Hilbert’ten Sonra Edebiyatın İlkeleri adlı metinlerin Türkçe ve İngilizce çevirilerine kitapta yer verebilmek için, Atlas Press’in yöneticisi Alastair Brotchie
ile, ardından Oulipo’nun başkanlığını yürütmekte olan Hervé Le Tellier
ile temasa geçtik. Oulipo’dan Michelè Audin’e, Le Tellier’ye ulaşmamızı
sağladığı için müteşekkiriz. Le Tellier’nin önerisi ile, Gallimard’dan Adèle
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Herve Le Tellier’ye şükranlarımızla. Yort Kitap.
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Brotchie (Atlas Press) and Herve Le Tellier (Oulipo’s present president)
for the texts by Le Lionnais and Raymond Queneau published in this
book. We would like to thank Michele Audin for her help in reaching Le
Tellier. Le Tellier suggested that we had better reach Adèle Rolland-Le
Dem of Gallimard, to whom we wrote and had no reply. We would like
to express here that Yort Books is ready to do what is necessary for the
copyrights of these texts. We also would like to express our gratitude to
Alastair Brotchie and Herve Le Tellier. Yort Books
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Queneau’nun Biçem Alıştırmaları kitabını 2003’te çevirip bitirdiğimde, çevirinin başkalarında da bu türden bir yazı heyecanını, bu oyuna katılma isteğini uyandırması umudunu
taşıdığımı söylemiştim. Pek çok genç insanın onyedi yıl sonra bu meseleye 199+’daki kapsam, iddia ve uygulama cesaretiyle eğileceği, bu oyuna böylesine güçlü ve derin bir hamleyle katılacağı 2003’teki hâlime gelecekten bir haber olarak
ulaşsaydı muhtemelen inanamazdım. 199+’ya emek veren
herkesi derin bir minnetle selamlıyorum.
Armağan Ekici

Bu kitabı, karşı-muktedir kapasite üreten bir entelektüel emek
olarak gördüğümü özellikle paylaşmak isterim. (...) Mimari tasarım stüdyolarında mimarlık pratiğinin yeniden sorgulanması; bildik teorik atıfları tahrif ederek gerçekleştiren böyle akademik öznelerin varlığı son derece memnuniyet verici.
199+ özelinde sürdürülen pratiğin mimarlık teorisi, eleştirisi
ve özellikle mimarlık pedagojisi açısından önemi yadsınamaz.
Güven Arif Sargın

Pomi (Potansiyel Mimarlık İşliği), kurulduktan on sekiz yıl sonra (2002-2020), Raymond Queneau’nun klasikleşmiş eseri
Biçem Alıştırmaları’nı mimarlık alanından selamlıyor.
Yayımlandığı 1948’den beri, müzikten çizgi romana, matematikten eleştirel teoriye birçok alanda yorumlanmış bu
eğlenceli eseri, Levent Şentürk, öğrencileriyle birlikte, Pomi
atölyesinin kolektif üretimi olarak kitaplaştırdı.
199+ ya da Pomi’den Sonra Mimarlık, adından anlaşıldığı gibi, Queneau’nun 99 çeşitlemesini bir adım öteye taşımakla
kalmayıp, artık mimarlığın eskisi gibi olmayacağı konusunda
bizi uyarıyor! Osman Şişman’ın çevirisiyle Oulipo’nun kurucuları Le Lionnais ve Raymond Queneau’nun ilk manifestoları da, bir saygı duruşu olarak burada yer buluyor.
Edebiyat, matematik ve mimarlık tutkunlarına kara mizah ve
oyunculluk vaadeden bu ayrıksı ansiklopedide, icat edilen
onlarca kavramla yirmi birinci yüzyıl için yeni bir rota çiziliyor. İyi yolculuklar...

When I completed the translation of Queneau’s book in 2003
–with a clumsy excitement, and many mistakes I later attempted to correct– my hope about it was to evoke a similar sort of enthusiasm about writing and playing the same
game. I would probably not believe, if I heard about what
has just happened: Seventeen years later, a group of young
people joined the game with a very strong and deep move,
with the scope, assertion and courage of application as they
did in 199+. I salute each and every participant of 199+ with
my deepest gratefulness.
Armağan Ekici
I would like to express that 199+ is, for me, an outcome of intellectual labor that creates a counter-power capacity. (...) It
is a source of hope to witness the works of those who question and transform the standard architectural practice in design studios. The importance of 199+ in terms of architectural theory, critique and especially pedagogy cannot be denied.
Güven Arif Sargın
In its eighteenth year (2002-2020), Pomi (Workshop for Potential
salutes Raymond Queneau’s Exercises in Style
from the field of architecture.

Architecture)

Levent Şentürk and his architecture students collectively produced architectural variations inspired by this joyful
book, which has been referred since it was published in 1948
many times by works of graphic novels, music, mathematics
and critical theory.
199+ or Architecture after Pomi, as its title demonstrates,
not only takes the 99 variations by Queneau to a step further, but also warns the reader that architecture will never
be the same again. The first manifestos of Oulipo’s founders, Le Lionnais and Raymond Queneau, find their place in
this book, as a reverence to the group.
This eccentric encyclopedia promises black humour and
playfulness to its readers, the enthusiasts of mathematics
and architecture; and plot a new route by the concepts invented for the twenty first century. Bon voyage!
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