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1 İkinci el bir çift katlı otobüsü, koltuklarını 
ve metal aksamını çıkartmak suretiyle bo-
şaltın. İki katlı boş bir mekan yaratın. 
2 Sürücü koltuğunun bulunduğu yere ipti-
dai bir su borusu sistemi kurun ve küçük bir 
lavabo için alt katta yer açın. Çift katlı oto-
büsün üstüne küçük bir su tankı yerleştirin. 
Sıcak su için basit bir güneş paneli ekleyin. 
Otobüsün dışına basit bir metal merdiven 
bağlayın: merdivenin içinden geçen basit 
PVC su boruları kullanırsanız, suyu yenile-
mek daha kolay olur. 
3 Üst kata, lavabolar, mini duş ve kimyasal 
konteyneri ekleyin. Yine üst katta, az çok 
transparan bir metal yüzey, banyoyu yatak-
ların bulunduğu alandan ayırabilir. 
4 Otobüsün içine 7 yatak, bir tuvalet ve 
oturma odası inşa edin. 

[Sıradan bir çift katlı otobüs burada nadir 
bir arkeolojik buluntu olarak değerlendiri-
liyor; onun için geçmişiyle ilgili olandan de-
ğişik bir gelecek programlanıyor. Böyle bir 
buluntu hiç bir zaman keşfedilmeye değer 
bulunmaz, çünkü gündelik objelerin nor-
mal anlam dünyasına fazlaca yakın durur. 
Dolayısıyla otobüsün keşfi, dönüşümüyle 
örtüşür. Burada arkeoloji mekanizması sı-
radan bir objenin rastgele seçimi (en ‘ba-
nal gerçeklik’ içinde konumlanmış) ve fark-
lı bir kavramsal alana yönelik eşgüdümlü 
deformasyonuyla tanımlanıyor. Buluntu 
kendisiyle ilgili bir normun çarpıtılması so-
nucu yaratılıyor.]

GDC Kimdir? Giancalo De Carlo (1919-2005) 
İtalyan bir mimar. Neden GDC? GDC Team 
X’in bir üyesi. Team X toplumsal ve çevre-
sel koşullara daha rahat adapte olabilen 
yeni bir tip mimariyi savunur. Onun çalış-
malarında İnsan soyut bir figüre ya da bir 
dizi standart ölçüte indirgenmekten ziya-
de kendi özel hayatını ve toplumu etkile-

Canlı Yük fotoğraflarını hazırlamada kul-
lanılan işlem, 1909 ve 1912 arasında çek-
tiği Rusya’nın kırsal bölgelerini belgeleyen 
fotoğrafları ilk renkli fotoğraflar arasında 
yer alan Sergei Mikhailovich Prokudin-
Gorskii’den (1863-1944) uyarlanmış. Bu 
çalışmalar renkli film teknolojisi yokken 
gerçekleştirilmiş; o yüzden Gorskii art arda 
hızlı bir şekilde üç siyah beyaz fotoğraf çek-
mek için özel bir fotoğraf makinesi kullan-
mış. Her kareyi lensin önüne kırmızı, yeşil 
ya da mavi filtre yerleştirerek yakalamış. 
Bu kareleri daha sonra kendisine denk dü-
şen filtreleme ile yansıtarak birleştirmiş ve 
tamamen renkli imajlar elde etmiş. Canlı 
Yük’e benzer fotoğraflar elde etmek için 
aşağıdaki adımları takip edin:

TALIMATLAR
1 İnşa edilmiş bir yapının ya da davranış-
sal normun kendine doğru hareketi çektiği 
ya da engin genişlikte bir mekandan uzak-
laşan hareketi engellediği gevşek şekilde 
kontrol edilen bir sistem belirleyin. Dijital 
kameranızı üçayak üzerine yerleştirin ve 
hareketin parametrelerini resimlemek 
üzere eylemi fotoğraf karesi haline getirin. 
2 Art arda üç kare yakalamak için bir za-
man aralığı tanımlayın. Bu aralık, rastgele 
belirlenmiş bir zaman uzunluğu değil, fi-
ziksel bir eylemle ya da olayla ilişkili olmalı. 
Örneğin, her korna sesi duyduğunuzda, 
güneşin bulutlar arasından çıktığı her anda 
ya da birisinin size yaklaşıp ne yaptığınızı 
sorduğu her anda. 
3 Bilgisayarda sekansınızın her karesi fark-
lı bir bileşen kanalına ayrılacak. Fotoğrafları 
Photoshop’ta açın, kanallar penceresine gi-
din ve her resim için ayrı bir kanal seçin; bi-
rincisi için kırmızı, ikincisi için yeşil ve üçün-
cüsü için mavi. 
4 Fotoğraflarınızla aynı piksel boyutları 
olan yeni bir belge yaratın. Bu belge için 
kanallar penceresini açın ve sadece kırmı-
zı kanalı seçin. Kırmızı kanalı izole ettiğiniz 
fotoğrafa geri dönün ve tüm imajı seçin, 
kesin ve yeni belgeye yapıştırın. Aynı işle-
mi yeşil ve mavi kanallar için de uygulayın. 
Yeni belgede doğru renge denk gelen ka-
nalı seçtiğinizden emin olun. 
5 Üç kanal da hazır olduğunda kanallar 
penceresinin üst kısmında bulunan RGB 
seçeneğine gidin ve yeni renkli imajınız or-
taya çıksın. Böylece, yakaladığınız hareketli 
imgeler tek monokromatik renklerde gö-
rünecek.

Yabancı bir ülkeye sığınma hakkı arayan 
birinin içinde bulunduğu zor durum gü-
venilir enformasyona erişimin kısıtlılığı 
nedeniyle şiddetini artırır. Müstakbel göç-
menler devamlı abartılmış anekdotlar ve 
kulaktan duyma bilgilerle karşılaşır, aile 
ve arkadaşlar tarafından beslenen bir 
söylenti yumağına mahkum olurlar. Bu 
deneyim internet, gazete ve tatil rehber-
leri sayesinde en güncel bilgiye ulaşabilen 
gelişmiş ülke vatandaşlarının tatil planla-
rıyla taban tabana zıttır. Ik zoek asiel, bu 
resmi açıklamaların bir kolajını ve ilk elden 
deneyimleri Hollanda’ya iltica etmeye ça-
lışanlar için bir kolektif müşterekler reh-
beri şeklinde bir araya getiriyor. Rehberin 
birçok değişik kaynaktan toplanan içeriği 
çevirimiçi olarak güncellenebiliyor ve akti-
vist ve göçmenler için basılıp dağıtılıyor. Ik 
zoek asiel dijital işbirliği ve erişimin, fiziksel 
yayıncılığın ve sosyal dağıtım ağlarının ge-
tirdiği avantajları sentezliyor. 

TALIMATLAR
1 Projeye katılmak için 
www.ikzoekasiel.net sitesini ziyaret edin
2 Dropbox ya da issuu aracılığıyla pdf 
dosyasına giden bağlantıyı takip edin. 
Dosyayı kitapçık formatında yazdırın. 
3 Bunu faydalı bulabilecek birine verin 
ya da yollayın ya da internet bağlantısı-
nı paylaşın. Çevrimiçi ya da basılı ortam 
dolayımıyla göçmenlik prosedürleri hak-
kında enformasyon ve Hollanda’ya iltica 
etmeye çalışanların deneyimlerini pay-
laşmamız mümkün. 

Unfold Tasarım Stüdyosu; Jonathan Keep (İngiltere), 
Eran Gal-Or (İsrail) ve Mustafa Canyurt (Türkiye) 
işbirliğiyle 

El Campo de Cebada, Madrid’in kalbinde, 
ciddi bir kamusal alan ve spor tesisi yok-
luğu çeken, komşuların varlığının giderek 
önemini yitirdiği La Latina mahallesinde 
atıl kalmış bir bölge. Mevcut kamusal me-
kan politikalarının, kimlik, temsil, tasarım ve 
yönetim seviyesinde yaşadığı krizin 5.500 
metrekarelik beton bir çukurdan oluşan bir 
kanıtı. Mahalle sakinleri tarafından ilk kez 
Ekim 2012’de işgal edildi. Projenin eser sa-
hibi de mekanın kendisi. 
www.elcampodecebada.org

TALIMATLAR
1 Yönetim tarafından hatalı kullanılan bir 
alanın yeniden kullanımını talep edin. Orga-
nizasyonunu demokratik katılım üzerinden 
yapılandırarak ona niteliğini geri kazandırın. 
Olabildiğince çok sayıda katılımcıyı sürece 
dahil edin. 
2 Sorumluğu mülk sahiplerinin çıkarlarıy-
la kısıtladığından, kentteki özel mekanlara 
güvenmeyin. Genellikle içinde hiçbir şey 
gerçekleşmeyen tarafsız alanlardan olu-
şan geleneksel kamusal mekan anlayışla-
rından yola çıkın.
3 Kamusal sorumluluk gerektiren bir me-
kan için üçüncü bir yol önerin. Şöyle ki bu-
nun geliştirilmesi ve yönetiminde yerel katı-
lımın belirleyici olmasını isteyin. 
4 ‘Karar alıcılar’ ve ‘kullanıcılar’ arasında 
doğrudan iletişimi sağlayarak vatandaşlar 
ve yöneticiler arasındaki uçurumu yok edin. 
5 Arada bir, mekanın değişen ihtiyaçlarına 
cevap verecek yapım atölyeleri düzenleyin: 
banklar, dinlenme yerleri, masalar, sebze 
bahçeleri, gölgelikler, izleyici sıraları, per-
formans sahneleri inşa edin. Profesyonel 
bireyler projeler önermek, kentsel bir çev-
rede nasıl eylemde bulunacağını öğrenmek 
isteyenler için halka açık eğitim platformları 
sağlamak üzere gönüllülük ilkesiyle bir ara-
ya gelsin. 
6 Sonuçta ortaya çıkan karma kullanımlı 
kamusal mekan sayesinde çocuklar yoğun 
kentsel ortamda özgürce oynarken ebeveyn-
ler komşuları tarafından verilen açık konser-
leri ve diğer sanatsal etkinlikleri izleyebilecek.

La Bodega Kolombiya’daki tek işgal edil-
miş alan. Tahmin edilemez ve geleneksel 
olarak saklı kalmış öznellikler tarafından 
mesken tutulan ve Bogota’nın önceden 
beri var olan kentsel dokusu içinde ko-
numlanmış olan mekan, kent için yeni mo-
deller araştıran durumlara ve projelere ev 
sahipliği yapıyor. La Bodega’nın hikayesi 
işgal deneyiminin mümkün olduğunu ve 
tekrar edilebileceğini gösteriyor; bu onun 
sakinlerinin hikayesi ve bizlere işgalin na-
sıl kentsel dönüşümden fazlasını tetikle-
yebileceğini ve tek tek bireylerin değişme-
si ve gelişmesi için fırsatlar sunabileceğini 
gösteriyor. Ayrıca, Bogota’nın merkezin-
deki terk edilmiş binaların ve bunların na-
sıl yeniden açılıp dönüştürülebileceğinin 
de hikayesi bu. 

BIR BINAYI IŞGAL ETMEK IÇIN BEŞ TALIMAT
1 Şehrinizde ilginç olduğunu düşündü-
ğünüz bir bölgede terk edilmiş bir bina 
bulun.
2 Binanın durumunu kontrol etmek için 
bir ön ziyaret gerçekleştirin (mümkünse 
gece vakti) ve tapu kadastrodan binanın 
sahibini öğrenin. 
3 Binaya gelişinizden birkaç gün önce 
kapı kilidini değiştirin ve bunu yaptığınızı 
asla itiraf etmeyin. 
4 Bir tarih seçin ve içeri taşının (bunu 
ilan edip etmemek sizin kararınız), ve içeri 
polisin girmesine izin vermemeye son de-
rece dikkat edin. 
5 Mekanı bölgenin değişen ihtiyaçlarına 
müdahale etmek için kullanın, beklenme-
dik ve yaratıcı çözümler üretmek için ya-
ratıcılığınıza başvurun. Kendinizi binaya 
hapsetmek yerine yörenizdeki enerjileri 
araştırın, öğrenin ve geliştirin. Etkileşime 
geçtiğiniz insanlara sizin yaptığınızın aynı-
sını yapabileceklerini anlatın. 

3 Projeyi görselleştir: projeyle ilgili planlar 
ya da görseller yükle.
4 İnşaat alanı bildir:Şehrinde yeni bir in-
şaat varsa, inşaat alanının ya da billboard 
reklamlarının fotoğraflarını paylaş, proje 
hakkında bilgin olmasa bile. 
5 Fikirlerini paylaş:yorum bölümünde 
projeleri tartış, projeye muhalif ya da proje-
yi destekleyen bir komünite oluştur. 
6 Görüşlerini paylaş: projeye görsel ya da 
yazılı alternatifler sun.

Ziya Şanlı, Ece Elbirlik, Cassandra Mehl-
horn ve bu yılın Ekim ayında yaptığımız 
kısa seyahat sırasında İstanbul’da tanış-
tığımız tüm sıcak insanlara adanmıştır. 
Barınağa ve evinde hissedebileceği bir 
yere ihtiyacı olan herkes için: 6 adımda 
kendi evini yapmanın yolları. 

TALIMATLAR
1 Harabe haline gelmiş ya da yıkılacak 
bir evi satın almak üzere gerekli evrakları 
imzalayın. Nasıl bir işe giriştiğinizi bilme-
diğiniz gerçeğini kafanıza takmayın. 
2 Ne isteyip ne istemediğinizi düşün-
meye yetecek kadar zaman harcayın. Bu 
zamanı aynı zamanda bir mimar aramak 
için kullanabilirsiniz. Kafanızın uyuşaca-
ğı birisi olmasına dikkat edin. Ona büt-
çenizin olmadığını ama yine de mekanı 
istediğinizi söyleyin. Projenizi hala ilginç 
bulması için dua edin. 
3 Arkadaşlarınızı ve ailenizi yardıma ça-
ğırın ve evi boşaltmaya ve sökmeye baş-
layın. Gereksiz tüm iç duvarları yıkın, ölü 
güvercinleri temizleyin, çökmek üzere 
olan çatıyı ve içinden geçen ağacı söküp 
çıkartın. Sadece dış duvarlar kalana ka-
dar devam edin. 
4 Eski evin içine camdan bir ev inşa 
edin. Bu sayede güneş ışığı en yüksek 
pencerelerden girebilir ve en üst kat-
tan en alt kattaki yaşam alanlarına ka-
dar ulaşabilir. Orijinal yapı ve bölümleri 
boş verip evinize yeni bir dikey ve yatay 
yerleşim belirleyin. Böyle yaparak birçok 
pencerenin farklı seviyelerde işlev gör-
mesini sağlayabilirsiniz. 
5 Beton, ahşap, keten lifi, yün perdeler 
gibi sürdürülebilir malzemeler kullanın... 
ayrıca uçarı detaylar da ekleyin: üzerin-
de tahta kalaslardan gelen damar ve 
budakların izi olan beton kirişler, aynalı 
şapeller, bir düşünme kulesi, taş desen-
li karolar... Esprili ve göz aldatıcı efektler 
yaratın.

6 Kış mevsiminde ısıtma elde etmek 
için zemin katın ortasına 2 tonluk ateşe 
dayanıklı bir beton ocak koyun. Evinizin 
geri kalan kısmını ‘neredeyse bitmiş’ bir 
halde bırakın. Eve taşının, gülümseyin ve 
mutlu olun. Arkadaşlarınızı davet edin. 

‘vylder vinck taillieu mimarları’ adına ve onlar için. ‘Rot 
Ellen Berg’ evi sahibi ve yaratıcıları, Belçika, Piet Bodyn 
& Ellen Meurez

Sevgili yurttaşlar, 

İstanbul Tasarım Bienali sona erdi, çok 
yaşa Adhokrasi. Adhokrasi’nin ne anla-
ma geldiğini bilmiyor musunuz? Tam ola-
rak: Genellikle açık kaynaklı yöntemlerle 
organize olmuş tasarım süreçleri ağıdır; 
seri imalatı, isteğe uyarlanmış ürünle-
rin küçük derlemeleri lehine reddeden 
geçici birlikteliklerdir; öncelik listesinde 
sürecin objeden üstte yer aldığı, piyasa 
dışı iş birlikleridir. Bunun adı Adhokrasi, 
ve kalıcı olmakta kararlı. Ya da bize söy-
lenen şey bu, en azından bu Bienal’de. 
Doğru; çok fazla soru hala cevaplanmayı 
bekliyor: Bu mekanın kurumsal çerçevesi 
Adhokrasi’nin kırılgan geçiciliğine ihanet 
etmiyor mu? Onun açık kaynağa dayanan 
doğası bir müze içine hapsolmuş olmuyor 
mu? Süreçleri sergilerken bunları objelere 
dönüştüremez miyiz? Yani daha basit bir 

TOKİ Sakinleri için Hayatta Kalma Kılavuzu* 
TOKİ bloklarının – gayet kalitesiz, ayrıştırı-
cı ve denetim baskısı altındaki – barınma 
koşullarıyla, parçası oldukları, bireysel ya 
da kolektif olarak ihtiyaçlarına ve talepleri-
ne uygun bir şekilde dönüştürebilecekleri 
sosyal etkileşim ve iletişim çevrelerini kay-
betmiş TOKİ sakinleri arasındaki ilişkiye 
odaklanıyor. Bu kılavuz kullanıcıların ihti-
yaçlarına çözüm üretmek için tasarlanmış 
bir alet değil. Bunun ötesinde, beraber çö-
züm üretmek için ihtiyaç duyulan zemini 
nasıl yaratırız sorusuna yönelen açık kay-
nak bir kılavuz. 

TALIMATLAR
Fotokopi ya da internet aracılığıyla çoğaltıl-
maya uygun boyutlarda bir yerleşim planı 
yaratın. Plan dağıtılabilir, toplanabilir, ano-
nim katılım ve üretimlere açık özellikte ol-
malıdır. 
Tasarladığınız planda aralarında yazı ve çi-
zimlerle doldurulabilecek boşluklar bıraka-
rak ana başlıkları ve soruları belirleyin. 
Soru (taleplerle ilişkili): Nerede? Ne yapılabi-
lir? Nasıl yapılabilir?
Bu formu insanların kolayca ulaşabileceği 
ve paylaşabileceği ‘ortak’ mekanlara bıra-
kın.
Bu formların toplanabileceği ve gönüllü ka-
tılımının sağlanabileceği iletişim ortamları 
yaratın. Örneğin bu bir blog ya da beyaz 
tahta sayfası olabilir...
Yarattığınız kılavuz/tasarım olabildiğince 
basit olsun ki anonim olmasıyla kendini ge-
liştirebilen açık kaynak bir araca dönüşsün. 

* TOKİ Sakinleri Hayatta Kalma Kılavuzunu indirmek için / 
To download TOKI Dwellers the Survival Manual: 
http://bogachandundaralp.wordpress.com/toki/ 

lun ya da gece boyunca yürümeye devam 
edin.
6 Başlangıç noktasına geri döndüğünüzde 
bu iki çeşit seyahat ve kenti gözlemleme yo-
lunu karşılaştırın. 
Not. Bu egzersizin iş günlerinde (hafta so-
nunda değil) ve küçük gruplar (2-5 kişilik) 
halinde yapılmasını tavsiye ederim. 

ifadeyle, aktif özneler bu gösteriyi ziyaret 
ettiklerinde pasif gözlemciler haline gel-
miyor mu?
Bu mersiye, yukardaki soruların bazılarına 
cevap verme girişimidir. Bienal’in kapanı-
şından günler önce yazılmıştır ve Bienal’in 
sunduğu bildiriyi yine Bienal’in kendi içeri-
ğini kullanarak sorgular. Bu vesileyle, ser-
gi katılımcıları enstalasyonlarını talimatlar 
dizisi şeklinde anlattı. Siz, İstanbul’un her 
köşesinden sevgili okurlar, artık orijinal iş-
lerin hakiki kopyalarını üretebilir, Bienal’in 
orijinal bildirisine, Roma imparatorluğu 
döneminde olduğu gibi, birer Replika ile 
cevap verebilirsiniz. Bu anlamda, New City 
Reader’ın bu sayısı serginin içeriğinin Ago-
nistic (çatışmalı) bir kopyasından oluşuyor. 
Bu, yaratıcı bir sürtüşme için kullanılmaya 
hazır bir araç. İsterseniz kullanın. Kendi ba-
şınasınız. Ve bir şeyleri taklit etmeniz bizim 
çok hoşumuza gider. 

Şehrin duyarlı ve sorumlu gelişimin teme-
lini bilgilendirilmiş bir toplumun oluştu-
rucağı düşüncesiyle, Open Urban internet 
platformu Istanbul şehrini bir test alanı 
olarak kullanmakta ve de şehrin gelişimi 
ile ilgili bilgileri açık kaynak bilgi teknoloji-
lerini kullanarak bir haritaya işlemektedir. 
İstanbul’da yapılmakta olan ve de yapıl-
ması planlanan projelerin coğrafi sunum-
ları bu haritada yer almakta, yerel kullanı-
cıların kullanımına ve de yorumuna açık 
bulunmaktadır.

TALIMATLAR
www.openurban.com ‘a gidin ve bir hesap 
oluşturun. Şimdi yapabilecekleriniz:
1 Yeni projeler haritalamak: başkalarını 
mahallende gerçekleşen yeni bir proje hak-
kında bilgilendir. Bilgi girebilir, tanıtım yaza-
bilir ve de projeyi harita üzerinde işaretle-
yebilirsin. 
2 Haberleri güncelle: proje tanımlarını ga-
zetelerden veya başka kaynaklardan edi-
nilen yeni bilgilere göre düzenle, ya da ilgili 
web sitesine ‘link’ ver.

Tasarım Demografisi, Türkiye’deki tasarım 
topluluğunun boyutunu ve Türkiye’nin ya-
pılı çevresinin üretimine ve düzenlenmesi-
ne katılımını değerlendiren bir görsel veri 
projesidir. Bu egzersizde mimarları, peyzaj 
mimarlarını, şehir plancılarını, endüstriyel 
tasarımcıları, iç mimarları ve grafik tasa-
rımcıları içeren genel tasarım topluluğu in-
celeme altına alınıyor. Mimarlık, hakkındaki 
mesleki bilginin ulaşılabilirliği nedeniyle, bi-
rincil test vakası olarak kullanılacaktır. 

TALIMATLAR
1 Hakkında daha fazla şey öğrenmek iste-
diğiniz bir konu bulun. Örneğin Türkiye’nin 
her bir şehrinde bulunan mimar sayısı ya da 
İstanbul’daki mahalle pazarlarının yerleri.
2 Sorunuza yanıt verebilecek kurumları, 
ajansları ya da şirketleri düşünün.
3 İnternet sitelerini ziyaret edin. Tutarlı 
ve kapsamlı bilgiye ulaşabilirseniz 13 adıma 
ilerleyin. 
4 Eğer internet siteleri yetersizse, bilgi ta-
lep eden bir e-posta gönderin. Neden yar-
dımlarına ihtiyaç duyduğunuzu açıklayın.

Stratigrafik İmalathane ile Unfold, dijital 
üretimin şafak vaktinde, tasarımın imalat 
ve dağıtım yöntemlerini inceliyor. Stratig-
rafik İmalathane, porselenin dijital üreti-
mini ve dağıtımını amaçlayan, küçük ye-
rel imalat birimlerini küresel düzlemde 
ilişkilendiren, yeni bir model. Yerel üreti-
min çeşitliliğini ve ilham kaynaklarını ku-
caklayan bir çalışma. 

TALIMATLAR
1 Kendinize bir açık kaynak 3D yazıcı ku-
run, reprap.org gibi sitelerde planlarını 
bulun. 
2 3 boyutlu yazıcınızı seramik yazabile-
cek şekilde hackleyin, bunun için unfold-
fab.com’daki ücretsiz talimatları izleyin. 
3 Unfold ile iletişime geçin ve Stratigrafik 
İmalathane için ürettikleri dijital şablon-
lardan birini kendi şehrinizde kullanma 
imkanlarını tartışın. 
4 Unfold’un Stratigrafik tasarım envan-
terinin bir çıktısını alın, yerel kil, renk ve 
cilalarınızı kullanın. 
5 Artık tasarımlarınızı yöre halkına sata-
biliriz.
6 Altıncı bir adım yok. Yaygın porselen 
fabrikası Stratigrafik İmalathane ağına hoş 
geldiniz.  

yen kararlarda pay sahibi olması gereken 
aktif bir figürdür. 
Yeniden okumak: Nasıl? Roma Tre Mimarlık Fa-
kültesi Öğrenci Kolektifi (AUTLAB) labora-
tuvarın temellerinden biri olarak kendini 
inşa sürecini ele alıyor: GDC’yi yeniden 
okuyor, kendisinin de tercih edeceği bi-
çimde, sözlerini birer dogma olarak değil 
önemli toplumsal ve mekânsal temaların 
karmaşıklığı üzerine daha derin bir dü-
şünme süreci için çıkış noktası olarak kul-
lanıyorlar. AUTLAB için GDC bir mimarlık 
partizanı. 

TALIMATLAR / ANAHTAR 
kavramlar Bağlam Nedir?
“Mimari süreç her şehirde ve dünyanın 
her yerinde var olan çok farklı durumlar 
üzerinde şekillenmelidir. Diğer yandan, 
Mimarlık disiplini insanın hayatını dışsal 
kurallarla kontrol eden bir Otorite haline 
gelmemelidir.” Şehir Planlaması Üzerine 
Bir Ders, teknisyen ve uzmanların stere-
otipleşmiş yaklaşımlardan türeyen prob-
lemlerin ironik bir eleştirisi. Amacı, sıradan 
insanları kolaycı otoriteryenizmlere karşı 
tepki göstermeye davet etmek. Devrimci 
bir kavram olan katılım fikrini ortaya atar.  
Katılımcı Süreç Nedir? 
Villaggio Matteotti (Terni, İtalya) Demir 
Çelik Fabrikası işçilerinin kurduğu bir ma-
halledir. GDC, Villaggio Matteotti projesini 
sadece mahallenin gelecekteki sakinleri 
olacak Demir Çelik Fabrikası işçilerinin sü-
rece katılımı garanti edilirse kabul edeceği-
ni söyler. GDC ve ekibi müstakbel mahalle 
sakinleri için tasarlayacağı proje hakkında 
toplantılar ve sergiler organize eder. Bu sü-
reç, sonunda Mekan üzerindeki hakları ko-
nusunda güçlü bir sivil ve siyasi farkındalık 
kazandığını gösteren tüm nüfusu—yani 
işçileri—kapsar: 1974’de Fabrika Komitele-
ri çalışma alanlarının restorasyonuyla ilgili 
kararlara dahi katılmayı talep eder.  
Bürokrasi Nedir? 
Bürokrasi mekanın organizasyonunu 
kontrol etmeyi amaçlar çünkü o fiziksel 
mekanın kalitesi ile toplumun davranış-
ları arasındaki karşılıklı ilişkinin mevcudi-
yetini savunan yegane sosyal topluluktur. 
Bürokrasi kendisini rahatsız eden bir ger-
çeklik olarak “Süreçler” tarafından taciz 
edilir, çünkü bunlar çok fazla değişkeni 
ortaya çıkarır, eleştiriyi kışkırtır ve katılı-
ma teşvik eder’.  

AUTLAB: Natalia Agati, Daniele Burattini, 
Emanuele Caporrella, Olimpia Fiorentino, 
Daniele Presutti, Renzo Sgolacchia

Aşağıdaki talimatlar mimar Yona Friedman’ın 
çalışmalarında bulunan iki temel kavramı 
göz önünde bulundurarak bir sergi düzen-
lemenin yollarını anlatmak için hazırlanmış-
tır. Bu kavramlar:
1—Halkın ürettiği bir mimari/sanat fikri. 
2—Yaratıcılığı ve sosyal iletişimi birbirine 
bağlayan, bir şekilde kent sakinlerinin çağ-
daş kentte barınmasını ve onu yaşamasını 
sağlayan, öngörülemez bir süreç olarak sa-
nat/mimari fikri. Dolayısıyla, eğer sanat ve 
mimari çağdaş kültüre ait bir fikri ifade edi-
yorsa, Yona Friedman’ın kültür üretim fikri 
de katılım kavramı üzerinden biçimlenmek-
tedir. 

TALIMATLAR
1 Halka açık bir pasaj ya da küçük bir 
meydan bulun.
2 Mukavva, tel ya da kontrplak gibi basit 
malzemeler edinin.
3 Yona Friedman’ın internette yayınlan-
mış çizimlerini inceleyin (özellikle de Pro 
domo kitabından olanları).
4 Resimlere bakarak ve insanların bu 
malzemeleri kullanarak öngörülemez mi-
mari işler yaptığı bir sergi ya da gösterim 
düzenleyin.
5 Bu öngörülemez mimari işlerin içine 
müdahaleler yapmak üzere sokak sanat-
çılarını davet edin. Ve işte size bir Sokak 
Müzesi.

TALIMATLAR
1 Bir şehir belirleyin.
2 O şehir için en önemli gazeteyi belirle-
yin. Formatı nedir (tabloid ya da geniş say-
falı mı?) ya da ne tür bir gazetedir (kültürel 
etkinlikler hakkında haftalık bir gazete mi, 
seks işçilerinin ilanlarına ayrılmış ücretsiz 
bir gazete mi, hükümet gazetesi mi, evlilik 
ilanı, isim değişikliği, şirket kuruluşu gibi 
yasal konuları duyurmak amaçlı bir gaze-
te mi)? Gazetenin formatını inceleyin ve 
bunun şehrin değişik yerlerine asmak için 
nasıl kullanılabileceğine dair bir strateji be-
lirleyin. Nasıl bir dil kullanılacak? Gazeteniz 
İngilizce basılabilir mi? Basılamazsa yerel 
ortamınızın dışına nasıl ulaşacaksınız? Ga-
zetenin internette nasıl görüneceğine karar 
verin. 
3 Kaynak bulun. Paranızın yetmeyeceğini 
önceden bilin. Bu yüzden elinizi cüzdanını-
za atmanız gerekecek. Gazeteyi asacağınız 
güvenli yerleri belirleyin. Gazetenizin kamu-
ya açık alanda sergilenmesini engelleyen 
yerel yasalar var mı, iyice araştırın ve daha 
da önemlisi şehrinizde duvar afişlerinin or-
ganize suç örgütlerinin kontrolünde olup 
olmadığını öğrenin. Yayın kadrosu oluştu-
run, bir matbaa bulun ve gazetenizi kamu-
sal mekanlara asacak insanlar ayarlayın. 
4 Gazetenizin yayın şekline karar verin. Bir 
dizi bölümden mi oluşacak (siyaset, spor, 
hava durumu, kültür vb.) ya da haftalık mı 
çıkacak? Her bölüm ya da sayı için editörler 
belirleyin. Dosya editörlerinin size başlıklar 
önerdiği, katkıda bulunanlardan makaleler 
istediği ve bunları yayın ekibine tashih ve 
mizanpaj için gönderdiği, tekrarlanabilir bir 
iş takvimi oluşturun. Bu bir gazete. Teslim 
tarihleri önemli. Her şey son dakikada ve 
bitimsiz bir kriz içinde belirlenecek.
5 Yayına başlayın. 

Virus Plug In (virüs soket) kamusal bir yapı-
yı kendi bütünlüğünün parçası olarak kul-
lanan objelere verdiğimiz isim. Neredeyse 
kendi kendini yeniden türeterek kendi ek-
seninde büyüyecek ve konumuna vatan-
daşlarca seçilecek yeni anlam ve değerler 
yükleyecek. Sokaklara yeni objeler ekleye-
rek ve insanlara bunun nasıl yapılacağını 
anlatarak içinde insanların güçlü hissedebi-
leceği, arkadaşları tarafından kamusal me-
kanı hacklemeye cesaretlendirilecekler bu-
laşıcı bir eylem başlatmayı umuyoruz. Bu, 
kendi başına bir değişime denk düşmüyor. 
Değişim en çok insanların katılmaya duydu-
ğu isteğin artmasına bağlı. Yeni bir kavramı 
empoze etmek için yapılan bir eylem değil 
bu—derin düşünceye davet amacıyla tasar-
landı. Sadece bir kişi bile bir şeyler yapmak 
için ilham alsa, ve bu şey ne olursa olsun, 
virüsü yaymakta başarılı olmuş olacağız. 
Virüs soketin neye benzeyebileceğine dair 
farklı yorumların ortaya çıkmasını sağla-
mak, dolayısıyla insanlara mümkün olanın 
daha geniş bir yelpazesini sunmak için pro-
jeyi bütünleştirecek, insanların farklı soket-
leri birbirine bağlamasına ve meraklarının 
tetiklenmesine yardımcı olacak ortak bir dil 
bulmamız gerekti. 

TALIMATLAR
1 Soket için kullanmak istediğiniz kamu-
sal yapının fotoğrafını çekin. 2 Fotoğ-
rafları yapının üç boyutlu taramasını çı-
karmak üzere 123D. Catch’e yükleyin. Eğer 
I-Phone’unuz varsa yüklemeyi doğrudan fo-
toğrafları çekerken yapabilirsiniz. 3 Dos-
yayı üç boyutlu modelleme programına 
aktarın. Sketch Up gibi ücretsiz bir yazılım 
ya da farklı bir yüzey modelleme programı 
kullanabilirsiniz. 4 Soketinizi bunun et-
rafında modelleyin. Bu şekilde neredeyse 
mükemmel bir uyum elde edeceksiniz. Fa-
kat hala soketinizin yapıya nasıl tutturulaca-
ğını düşünmeniz gerekecek! 5 3 boyutlu 
modelinizi 123Make’e aktarın ve iç içe ge-
çen dilimleri seçin. 6 Dosyaları kaydedin 
ve Lazer kesimle parçaları çıkartın. 7 Bir-
leştirin. 8 Kamusal mekana yerleştirin.

TALIMATLAR
1 Planlamayla başlayın: Bir ambarda kah-
ve ve kek, kamyonetin arkasından abur 
cubur, oturma odanızda altı çeşitten olu-
şan bir akşam yemeği—ideal restoranı-
nızın görünümü ve sunduğu tatlar neler? 
Konseptiniz ne kadar eğlenceli olursa o 
kadar mutlu müşteriler çekecektir. Ancak 
asıl amaç tuhaflık değil—sadece kendini-
zin çok seveceği bir restoran düşünmeye 
çalışın. Restoranın yeri çok önemli. Yaz ay-
larında favori mekanlar parklar, avlular ve 
sokak köşeleri gibi yerlerdir. Kışın, Resto-
ran Günü meraklıları evlerde, ofislerde ve 
diğer kapalı mekanlarda toplanır. 
2 Müşterilerinize ulaşın: Mekanı belir-
lediğinizde ve menüyü planladığınızda 
restoranınızı kayıtlarımıza ekleyin. Kon-
septinizi özetleyen vurucu bir isim bulun, 
çalışma saatlerini belirleyin ve diğer detay 
bilgileri girin (isterseniz bunları daha son-
ra değiştirebilirsiniz). Kendi sosyal medya 
kanallarınız (mesela bir Facebook etkinliği) 
haberi daha fazla yaymanıza yardımcı ola-
caktır. Açıkça ticari, siyasi ya da dini amaç-
lar taşıyan restoranlar, veya mevcut ticari 
markalarla alakalı restoranlar, veya ticari 
bir mekanın ya da işletmenin reklamını 
yapan restoranlar kayıtlarımızdan çıkarı-
lacaktır. 
3 Harekete hazırlanın: Arkadaşlarınızdan 
yardım isteyin, büyük ihtimalle desteğe ih-
tiyacınız olacak. Restoran çalıştırmak (bir 
günlüğüne de olsa) ağır iştir. Takım halin-
de çalışma hem daha verimli hem de daha 
eğlenceli. Kendinize yemekleri hazırlamak 
için yeterli zaman tanıyın, ihtiyaca göre so-
ğuk ya da sıcak saklama yerleri ayırın ve 

olası sürprizlere kendinizi hazırlayın. Ye-
meği yeterince uzun süre sıcak tutabilecek 
misiniz? Servis yapabileceğiniz insan sayı-
sı hakkında gerçekçi olmaya çalışın. Hava 
durumuna göre plan yapmanız iyi olur. 
4 Deneyimlerinizi paylaşın: Restoran 
Günü doğaçlama ve gönüllülüğe dayanır. 
Restoran işletmekle ilgili sorularınız var-
sa, diğer restorancıların da takip ettiği 
Restoran Günü Facebook sayfasından bir 
sohbet başlatmanızı öneririz. Orada gün-
cel bilgiler bulabilirsiniz, ayrıca herkesi 
burada deneyimlerini paylaşmaya davet 
ediyoruz. Bu web sitesinin sadece kayıtlı 
restoranların bilgi toplamasına ve paylaş-
masına hizmet ettiğine dikkatinizi çekeriz. 
Bir günlük restoranınızı işletirken restoran 
işletmecisi olarak her hareketinizden şah-
sen sorumlusunuz. 

Bienali, 2012 İstanbul Tasarım Bienali’nin ku-
rulumu sırasında atılan plastiklerden yapıl-
mış şişme balondan bir canavar. Boyutları 
ve biçimi mekanda bulunan plastik mikta-
rınca belirlendi. Bienal’de parçaları paketle-
mek ve sarmak için kullanılan aynı malze-
meler Bienali’yi yapmak için de kullanıldı. 
Atıklarla çalışmak onları can sıkan şeyler 
olmaktan çıkarıp cazip şeyler haline getiren 
bir sevgi eylemidir. Bienali gösterimde olan 
enstalasyonları taşımak için kullanılan plas-
tik atıkların miktarını görselleştirmenin pra-
tik bir yolunu sunuyor ve atık, umursama 
ve yeniden kullanma gibi kavramlar üzerine 
düşünmemizi sağlıyor. 

TALIMATLAR
(evinizde denemeyin)
1 Evinizde bulduğunuz tüm plastik torba-
ları toplayın.
2 Tutacak yerlerini ve iki kenarını kesip 
torbayı flama (ya da kumaş parçası) haline 
getirin.
3 Parçaları bantla bir araya getirin, yeni ve 
kocaman bir plastik torba yapın.
4 Artıklarla bir boru yapın.
5 Dev plastik torbada boruyu yerleştirme-
ye yetecek büyüklükte bir delik bırakın.
6 Boruya bir körük bağlayın.
7 Şişirin.

olduğu, değişik dikdörtgenlere bölünmüş 
bir harita. 
Birbirini tanıma
5 Projeye katılan her insanı tanımak için 
vakit ayırın. Hikayelerini dinleyin ve yan-
larında getirdikleri fotoğraflara bakın. 
6 En mahrem anıtlarını, en önemli itira-
fını bulmaya çalışın.
Video seti
7 Şövalenizi kurun ve üstüne 50x40 
cm’lik camdan bir dikdörtgen yerleştirin. 
Video kaydı
8 Camın arkasından söyleşinizi yapar-
ken video kaydı alın. Camın arkasındaki 
insan size dönük bir halde çizim yapar-
ken, bir yandan konuşsun, bir yandan da 
aile fotoğraflarını cama yapıştırsın. 
PANORAMIO
9 Kaydettiğiniz tüm videoları aynı anda 
ve doğru dikdörtgenin üzerine gelecek 
şekilde duvar haritasına yansıtın. 
10 Haritayı, katılımcıların çizimleri ve 
hakkında konuştukları fotoğraflarla ta-
mamlayın. 

5 Ertesi gün talebinizin ellerine ulaşıp ulaş-
madığını kontrol etmek üzere telefon edin. 
Umarız bu noktada istediğiniz bilgiyi sizinle 
paylaşırlar. Eğer öyleyse 13 adıma ilerleyin. 
Öyle değilse 6. adımdan devam edin. 
6 Resmi bir dilekçe yazmanız istenebilir. 
Bunu hazırlayın, fakslayın ve yazılı bir kop-
yasını gönderin. 
7 Ertesi gün talebinizin ellerine ulaşıp ulaş-
madığını kontrol etmek üzere telefon edin. 
Umarız bu noktada istediğiniz bilgiyi sizinle 
paylaşırlar. Eğer öyleyse 13 adıma ilerleyin. 
Öyle değilse 8. adımdan devam edin.
8 Bağlantılarınız arasında iletişime geçtiği-
niz kurumda çalışan veya bu kurumu bilen 
birileri olup olmadığını araştırın. Kendisini 
arayın ve yardım isteyin.
9 Eğer kurum aynı şehirde ya da yakında 
bir yerdeyse oraya gidin ve yüz yüze yardım 
talebinde bulunun. Dilekçenizi ve ‘içerden 
bağlantınızın’ adını yanınızda götürün. 
10 Bütün gün bekleyebileceğinizi fakat ih-
tiyacınız olan verileri mutlaka almak istedi-
ğiniz söyleyin.
11 Umarız bu noktada istediğiniz bilgiyi si-
zinle paylaşırlar. Eğer öyleyse 13 adıma iler-
leyin. Öyle değilse 6 adıma geri dönün.
12 Vazgeçmeyi veya denemeye devam 
etmeyi seçebilirsiniz. Sonuçta bu ne kadar 
zaman ayırabildiğinize bağlı. Umarız proje 
bitiş tarihinden önce 13 adıma ulaşırsınız. 
13 Verileri elde ettiyseniz bunları bir harita ya 
da diyagram üzerinde görselleştirebilirsiniz. 
Anlaşılır olmak çok önemli.
14 Görselleriniz sevimli olsun. 

Genelde bilginin bize çok yakın olduğuna 
inanırız, bazen bilginin ulaşılabilir ve sabit 
olduğunu düşünürüz. Ya da onun etrafın-
da dolaşır ama hareketinin ve yansımasının 
farkında olmayız. Bilgi bir tür hareket ve 
yolculuktur. Kişisel fakat kolektiftir. Sınırsız-
dır. Duygusaldır. Bazı durumlarda bütüncül, 
engellenemez bir deneyimdir. Yereller üstü 
bir varlığa ve hareketliliğe sahiptir. Bir tem-
sildir. Takdim edilemez. Bir tekillik olarak 
yalnız hissetmenize neden olur. Bir şeye 

yakın hissetmenizi sağlar. Kendinizi Öteki 
olarak hissetmenize neden olur. Mekan ve 
aşkla doludur. Her zaman uzakta olsa bile 
kendinizi yakınında hissedersiniz. 
Seyyar arşiv, bizim yereller üstü bilgi üreti-
mimizi teşhir ediyor. Gerçeklikler, nesneler, 
fikirler havada uçuşuyor ki onları yakalayıp 
yeniden üretebilin. Adhoc kütüphane ken-
tin kaynaşan zekasının bir parçası olma-
yı amaçlıyor: hareket ediyor, götürüldüğü 
yere bilgiyi yayıyor, fakat hiç bir zaman yal-
nız değil. Her zaman insanlarla birlikte. 

TALIMATLAR
1 Daha fazla insanla birlikte çalışın: cihazın 
tasarımcısı, içerik küratörleri, yazarlar, oku-
yucular. 
2 Paylaşmak istediğiniz tür içerikler, kitap-
lar, fanzinler seçin.
3 Bir başlık seçin, bunu paylaşın, tartışın, 
insanların neler okumak istediğini dinleyin.
4 Onu nerelere, hangi kamusal mekanlara 
götürmek istediğiniz üzerine düşünün. 
5 Vatandaşlardan katılmalarını, sandalye-
leri çıkarmalarını ve okumaya başlamalarını 
isteyin.  
6 Fırsat buldukça bir kitap kulübü, konuş-
macı köşesi, bilgiyi yaymaya yardımcı ola-
cak bir etkinlik oluşturun. 
7 Kısaca, tadını çıkarın. 
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Ad-hoc Library

INSTRUCTIONS
1 Empty a used double decker bus from 
its row seats and from its metallic handlers. 
Create a two level empty space.
2 Construct an elementary water tube 
system over the driver’s seat and the place 
for a small sink in the lower deck. Add a 
small water tank at the double decker’s 
roof. Stabilize an elementary solar panel for 
hot water. Put a simple metallic ladder on 
the bus exterior: water renewal will be eas-
ier with the use of simple PVC water tubing 
through the ladder. 
3 Add the sinks, a mini shower and a 
chemical basin in the upper deck. A me-
tallic surface more or less transparent can 
separate the bathroom from the beds area 
at the upper deck.
4 Build 7 beds, a water closet and a living 
room inside the bus.

[A common double decker bus is treated 
as an idiosyncratic archaeological find; an-
other future than the one that is related to 
its past is programmed for it. Such a find 
is never valuable enough to be discovered, 
due to the closeness in which it appears 
to the normal understanding of everyday 
objects. Its discovery  thus coincides to its 
transformation. The mechanism of arche-
ology is defined here through an arbitrary 
choice of a common object, (located in the 
most “trivial reality”) and the simultaneous 
distortion of it toward a different concep-
tual area. The find is created through the 
distortion of a norm related to it.]

Who is GDC? Giancarlo De Carlo (1919-2005) 
is an Italian architect. Why GDC? GDC is 
member of the Team X, which pretends 
a new type of architecture, more adapt-
able to social and environmental condi-
tions. For him the Man is not reduced to 
an abstract figure or to a set of standard 
measures but an active figure which has 

The process used to make the Live Load pho-
tographs, is adapted from Sergei Mikhailov-
ich Prokudin-Gorskii (1863-1944), whose 
documentations of the Russian country-
side between 1909 and 1912 are among 
the earliest color photographs. This work 
predates color film technology, therefore 
Gorskii used a specialized camera to take 
three black and white photographs in rapid 
succession, each frame with a red, green or 
blue filter placed in front of the lens. These 
images were then recombined, projected 
with their corresponding filtration to reveal 
full color images. 

INSTRUCTIONS
1 Identify a loosely controlled system 
whereby a built structure or behavioral 
norm attracts movement towards or im-
pedes movement away from a wide ex-
panse of space. Set your digital camera on 
a tripod and frame the activity to illustrate 
the parameters of movement.
2 Define an interval of time to capture 
three sequential frames. This interval 
should be tied to a physical act or event 
rather than an arbitrarily defined length of 
time. Some examples might be every time 
you hear a car horn honk, every time the 
sun peers out from behind the clouds or 
every time someone approaches you to ask 
what you’re doing.
3 In a computer each frame of your se-
quence will be separated into component 
channels. Open the three photographs in 
Photoshop, go to the channels window and 
select a single channel for each image; the 
first red, second green and third blue.  
4 Create a new document with the same 
pixel dimensions as your photographs. 
Open the channels window for this docu-
ment and select only the red channel. Go 
back to the photograph where you isolated 
the red channel and select the entire im-
age, copy then paste in the new document. 
Repeat this process for the green and blue 
channels, ensuring the appropriate chan-
nel in the new document is selected each 
time.
5 When all three channels are in place se-
lect RGB at the top of the channels window 
and your new full color image will appear. 
Moving subjects captured in your scene will 
appear as single monochromatic colors.

The plight of an asylum seeker in a for-
eign country is intensified by reduced 
access to credible information. Future 
immigrants rely on a rumor mill fuelled 
by family and friends, encountering ex-
aggerated anecdotes and hearsay. This 
experience lies in stark contrast to the 
way citizens of the developed world 
plan their vacations, using up-to-date 
facts from the Internet, newspapers and 
travel guides. Ik zoek asiel negotiates this 
patchwork of official statements and 
first-hand experiences in the form of a 
collective commons guide to seeking asy-
lum in the Netherlands. The content of 
the guide, taken from a range of sources, 
can be updated online, then printed and 
handed out by activists and immigrants. 
Ik zoek asiel synthesizes the advantages 
of digital collaboration and access, physi-
cal publication, and social networks of 
distribution.

INSTRUCTIONS  
1 To take part in this project, 
go to www.ikzoekasiel.net
2 Follow the link to the pdf through 
dropbox or issuu. Print it off in a booklet 
form.
3 Give or send it to someone who will 
find it useful or share the internet link. 
Through online or printed medium, we 
can share information about the immi-
gration procedures and experiences of 
asylum seekers in the Netherlands.

 
Unfold Design Studio in collaboration with 
Jonathan Keep (UK), Eran Gal-Or (Israel) 
and Mustafa Canyurt (Turkey)

El Campo de Cebada is a charged void locat-
ed in La Latina quarter, in the heart of Ma-
drid, a district with huge shortage of public 
and sports facilities, and where the role of 
neighbors is gradually losing importance. It 
is a 5,500 m2 concrete pit that proves the 
strong crisis of current models of public 
space, at the level of identity, representa-
tion, design and management. It was first 
occupied by its neighbors on October 2012. 
The author of the project is the space itself. 
www.elcampodecebada.org

INSTRUCTIONS
1 Desire the recovery of a space misman-
aged by the government. Reclaim its qual-
ity by structuring its organization on demo-
cratic participation. Involve as many agents 
as possible.
2 Don’t trust urban private space, as it 
limits its responsibility to the interests of its 
owners. At the same time, evolve from tra-
ditional concepts of public space in which 
the solution is usually a neutral area where 
nothing ever happens.
3 Propose a third path with a space that 
requires public responsibility, that is, local 
involvement in its development and man-
agement.
4 Through direct communication be-
tween the “decision takers” and “users”, the 
gap between citizens and administration 
disappears.
5 Every now and then organize con-
struction workshops that would answer 
the changing needs of the space: build 
benches, resting places, tables, vegetable 
gardens, shades, grandstands, stages for 
performances. Professional individuals 
working as volunteers will gather together 
to propose projects, providing an open free 
education platform for everybody who 
wants to learn how to act in an urban en-
vironment.
6 The resulting mix-used public space 
gives the opportunity to kids to play freely 
in a dense urban context while their par-
ents can listen to open music concerts per-
formed by the same neighbors or, other art 
events.

La Bodega is  the only occupied space in 
Colombia. Inhabited by unpredictable 
and traditionally hidden subjectivities, it 
is a disputed space in the pre-existing ur-
ban fabric of Bogotá that hosts instances 
and projects experimenting new models 
for the city. The story of La Bodega demon-
strates how the experience of occupation 
is possible and replicable; it is the story of 
its inhabitants and illuminates how occu-
pation can spark more than urban trans-
formation, becoming an opportunity for 
change and growth of single individuals. 
It’s also the story of the abandoned build-
ings in the center of Bogotá, and how they 
can be re-opened and transformed.

FIVE INSTRUCTIONS TO OCCUPY A BUILDING
1 Search an abandoned building in a 
part of your town that you consider inter-
esting.
2 Make a first visit (possibly overnight) 
to check the condition of the building and 
verify at the land registry who is the own-
er of the building.
3 Change the lock of the door a few days 
before you come in and never admit to 
have changed it.
4 Set a date and move inside (it is your 
decision to publicize it or not), and be ex-
tremely careful not to let the police enter.
5 Use the space to intercept the chang-
ing needs in the area and use your cre-
ativity to invent unexpected and innova-
tive solutions. Don’t shut yourself in the 
building but look, learn and nurture  the 
energies in the territory. Tell the people 
you interact with that they can do the 
same.

4 Document a construction site: If you see 
something new happening in town, you can 
add photos of construction or billboards, 
even if you don’t know what exactly the 
project is.
5 Share your opinions: discuss the project 
with others in the commentary, and build a 
community of support for or opposition to 
a project.
6 Share your ideas: Propose written or vi-
sual alternatives to the project.

To Ziya Şanlı, Ece Elbirlik, Cassandra 
Mehlhorn and all the other warm people 
we’ve met in Istanbul during our short 
trip in October of this year. To everyone 
who needs a shelter, a place to feel at 
home: how to build your own house, in 
6 steps.

INSTRUCTIONS
1 Sign the papers for the purchase of a 
house that has gone to ruin, or look for 
a house to tear down. Don’t mind not 
knowing what you’re getting into. 
2 Take enough time to find out what 
you want or don’t want. This could be the 
time to look for an architect, make sure 
you connect with him (or her). Tell him 
you don’t have the budget, but you do 
want the space. Hope he still thinks your 
project is interesting.
3 Call friends and family for help and 
start by emptying and stripping the 
house. Tear down all unnecessary inside 
walls, remove dead pigeons, take out the 
collapsing roof and the three growing 
through it. Keep on going, until only the 
outer walls are standing.
4 Build a house of glass within the 
old house. This way, sunbeams can fall 
through the highest window and provide 
light from the top floor down to the low-
est living areas. Choose a new horizontal 
and vertical layout for your house, ignore 
the original structures and divisions. By 
doing so, several windows could serve 
multiple levels.
5 Choose sustainable materials such 
as: concrete, wood, flax fibers, curtains 
of wool, also add a frivolous touch: con-
crete beams imprinted by grain and gnarl 
from wooden planks, mirroring chapels, 
a thinking tower, tiles with added stone 
pattern... Create playful ‘trompe l’oeil’ ef-
fects.

6 Put a 2 ton fire-resistant concrete 
stove in the middle of the ground floor 
to get radiant heat in winter. Keep the 
rest of your house in a state of ‘almost 
finished’. Move into the house, smile and 
be happy. Invite friends. 

For and behalf of ‘architects de vylder vinck taillieu’. The 
owners and self builders of the house ‘Rot Ellen Berg’, 
Belgium, Piet Bodyn & Ellen Meurez

Dear citizens, 

the Istanbul Design Biennial is over, long 
live Adhocracy. Don’t you know what Ad-
hocracy means? Exactly: Networks of de-
sign processes often organized as open 
source; temporary associations that re-
fuse mass production in favor of small 
collections of customized products; non-
market driven collaborations in which 
process overcomes the object in its list of 
priorities. That is Adhocracy, and it is here 
to stay. Or that is what we are told, in this 
Biennial at least. Yet it’s true; too many 
questions still remain un-answered: 
Doesn’t the institutional framework of 
this venue betray Adhocracy’s fragile 
temporariness? Isn’t its open-source na-
ture locked inside a museum?  Can one 
display processes and not transmute 
them into objects? Or more simply, aren’t 

TOKI Dwellers the Survival Manual* is fo-
cused on the relationship between TOKI 
blocks residential settings -which are highly 
unqualified, disjunctive and dominated by 
supervision- and TOKI dwellers who lost 
their social interaction and communication 
environments where they could be a part 
of, transform into individually or together 
according to their needs and demands. 
This manual is not a tool to produce solu-
tions for users’ needs. Furthermore, it is a 
open source manual which is oriented by 
the question of  how to generate required 
grounds for solving together.

INSTRUCTIONS
Create a layout that has got dimensional 
standards which makes it easy to multiply 
by photocopy or via internet. The layout 
must be distributable, collectable, open 
to anonimus participations and produc-
tions.
In the layout which you designed, specify 
main headings and questions that have 
got blanks that can be filled with writings 
and drawings.
Question (refers to demands), Where?, 
What can be done?, How can be done?
Leave this form in ‘common’ places where 
it can be shared and avaiblable easily.
Set or create a medium or a communica-
tion space where these forms can be clus-
tered and volunteer participation can be 
generated. For example, it can be a board 
or a blog page…
Try to make simpler as you can, so that 
the manual/design, that you have created, 
can become an open source tool which 
can improve itself as mediator by being 
anonymous.

5 If it gets dark, find a local place to sleep 
or keep on walking during the night.
6 Once you reach the starting point. Com-
pare these two ways of travelling and ob-
serving the city.
Note. I recommend this exercise to be done 
on working days (not week-end) and in 
small groups (between 2 and 5 persons).

active agents transformed in passive ob-
servers when they visit the show?
This obituary is an attempt to answer 
some of these questions. Written days 
before its closure, it uses the contents 
of the Biennial to question the Biennial’s 
own statement. For the occasion, the 
exhibition’s participants have described 
their installations in the form of a set of 
instructions. You, dear readers, all around 
Istanbul, can now produce literal copies 
of the original works and, in the sense of 
Replica denoted in the roman language—
that is an rtesponse to a previous claim—
answer the Biennial original statement.  
In that sense this edition of the New City 
Reader is an Agonistic copy of the con-
tents of the show. It is ready to be used 
as a tool for creative friction. Do it if you 
want. You are on your own. And we like it 
when you fake it.

Inspired by the idea that an informed pop-
ulation is a fundamental basis for sensitive 
and responsible development in an emer-
gent metropolis, the Open Urban online 
platform uses Istanbul as a testing ground, 
plotting diverse development related in-
formation on a map generated from open 
source data, giving ongoing and future 
projects a geographic representation that 
is both legible to local residents and open 
to their feedback.

INSTRUCTIONS
Go to www.openurban.com and create 
and account. Now you can:
1 Map new projects: inform others about 
a new development in your neighborhood. 
You can add data, write a description, and 
locate the project on the map.
2 Update the news: edit project descrip-
tions with new information cited from 
newspapers or other sources, or just sim-
ply give a link to a relevant website.
3 Visualize the project: upload plans, ren-
derings or other images of a project.

Design Demographics is a data visualization 
project that assesses the scale and involve-
ment of Turkey’s design community in the 
production and regulation of Turkey’s built 
environment. The broader design com-
munity is under scrutiny in this exercise, 
including architects, landscape architects, 
urban planners, industrial designers, interi-
or designers, and graphic designers.  Archi-
tecture, in particular, will serve as a primary 
test case due to the availability of informa-
tion about the profession.

INSTRUCTIONS
1 Think of something you would like to 
know more about, for example the number 
of architects in each city in Turkey or the lo-
cations of the street bazaars in Istanbul…
2 Think of institutions, agencies or com-
panies that could have the answer to your 
question.
3 Check their websites.  If you find consis-
tent and complete information, proceed to 
Step 13.
4 If their websites are not helpful, write 

In Stratigraphic Manufactury, Unfold 
explores methods of manufacturing 
and distributing design in the dawning 
era of digital production. Stratigraphic 
Manufactury is a new model for the 
distribution and digital manufacturing 
of porcelain, which includes local small 
manufacturing units that are globally 
connected. One that embraces local 
production variations and influences.”

INSTRUCTIONS   
1 Build yourself an open source 3D 
printer, find the plans for example at 
reprap.org.
2 Hack your 3D printer so that it can 
print ceramics, follow the free instruc-
tions on unfoldfab.com.
3 Get in touch with Unfold to discuss 
using their digital blueprints for a Strati-
graphic Manufactury in your home town.
4 Print an inventory of Unfold’s Strati-
graphic designs, use your local clay, col-
ors or glazes. 
5 Now we can sell these designs to your 
local community.
6 There is no step 6. Welcome to the 
Stratigraphic Manufactury network, a dis-
tributed porcelain factory.

to take part to the decisions that influence 
his personal life and society.
Re-reading: how? AUTLAB, Collective of Stu-
dents of the Architecture Faculty of Roma 
Tre, has adopted the self-formation pro-
cess as one of the cornerstones of the 
laboratory: the re-reading of GDC, as he 
would also had preferred, not accepting 
his words as dogma but using them as 
departing points to a deeper reflection 
upon the complexity of the spatial and 
social main themes. For AUTLAB, GDC is 
The Architecture Partisan.

INSTRUCTIONS / KEY CONCEPTS
What is Context?  
“The architectural process should be 
based on the existing situations which 
are much different in every city and in ev-
ery part of the world. On the other hand 
Architectural discipline cannot become 
Authority, that  wields its control with ex-
ternal rules on men’s life”.
A Lesson of Urban Planning is an ironic 
critic of the problems deriving from the 
stereotyped approach of technicians and 
experts. The intention is to urge the ordi-
nary man to react to easy authoritarian-
isms. The revolutionary concept of par-
ticipation is introduced.
What is Participatory Process? 
The Villaggio Matteotti (Terni, Italy) is a 
neighbourhood built by the Steel Factory 
for its workers.
GDC accepts the commission for the Vil-
laggio Matteotti only provided that the 
participatory process within the Steel Fac-
tory workers (the future incomers) would 
take place. GDC and his team organize 
meetings and exhibitions concerning the 
design project for the future inhabitants. 
This process involves the population—the 
workers—which at the end show a strong 
acquisition of civic and political aware-
ness about their rights to the Space: in 
1974 the Factory Committees request to 
be involved even in the decisions about 
the restoration of the working spaces. 
What is Bureaucracy? 
“Bureaucracy intends to control the or-
ganization of space because it is the only 
social congregation which supports the 
existence of interrelations between the 
quality of physical space and the behav-
iours of society. Bureaucracy is teased by 
Processes as a matter of fact that bother 
it, because they put too many variables at 
stake, stimulate critique, encourage par-
ticipation”. 

The following instructions are for building 
an exhibition of the architect Yona Fried-
man’s work, regarding two of its main con-
cepts:
1—The idea of the production of architec-
ture/art by people. 
2—The idea of art/architecture as unpre-
dictable processes, in which creativity and 
social communication are connected to 
each other, enabling inhabitants to dwell 
and live the contemporary city. Therefore, 
if art and architecture express an idea of 
contemporary culture, Yona Friedman’s 
idea of the production of culture is though 
participation. 

INSTRUCTIONS
1 Find a public passage or a small square.
2 Look around for very simple materials 
like cardboard, wire or plywood.
3 Look at Yona Friedman’s drawings 
published on the web (especially from his 
book Pro domo).
4 Set up a display or show looking at 
the pictures and using these  materials to 
build unpredictable architecture made by 
people.  
5 Invite street artists to make their inter-
ventions inside these unpredictable archi-
tectures and you’ll have a Street Museum.

INSTRUCTIONS 
1 Identify a city.
2 Identify the newspaper most crucial to 
that city. What is its format (such as tabloid 
or broadsheet) or a type of newspaper (a 
free weekly paper on cultural events, a free 
newspaper devoted to classifieds for sex 
workers, government newspaper, a news-
paper that exists for purely legal purpos-
es such as to announce marriages, name 
changes, and the formation of corpora-
tions?)? Examine the format of the newspa-
per and identify a strategy by which it could 
be appropriated for hanging throughout 
the city. How will language work? Can your 
paper be published in English? If not, how 
will you reach out beyond your local milieu? 
Decide how the paper will appear on the 
Web.
3 Secure funding. Anticipate that you will 
fall short. That’s what your own pocket is 
for. Secure sites for hanging the paper. 
Closely examine local laws that might im-
pact its public display, and most important-
ly if organized crime controls the display of 
posted materials in your city. Find an edito-
rial staff, a press, and individuals willing to 
post the paper in public. 
4 Decide how your paper will be pub-
lished. Should it be composed of a series of 
sections (e.g. politics, sports, weather, cul-
ture?) or should it come out weekly. Assign 
editors for individual sections or issues. 
Develop a repeatable workflow by which 
issue editors will propose their topic to you, 
solicit articles from contributors, and pass 
these to your editorial team for editing and 
layout. This is a newspaper. Deadlines mat-
ter. Everything will be last minute and end-
lessly in crisis. 
5 Launch. 

The Virus Plug-in is an object that will use 
a public structure as its own. It will grow 
around itself, almost self-replicating, and 
will give a new sense and value to its loca-
tion, one decided by citizens.
We hope that by introducing objects to the 
street and telling people how they can be 
made, we initiate a viral action, were people 
feel able, allowed and encouraged by their 
peers to hack the public space. This is not, 
in itself, the change. The change depends 
very much on the willingness of people to 
get involved. It is not an action to impose a 
new concept—it is designed to invite reflec-
tion. And if just one person is inspired to do 
something, whatever that might be, we will 
have succeeded in spreading this virus.
Allowing for different interpretations of 
what a virus plug-in might look like, thus 
showing people a wider spectrum of what 
is possible, meant that we had to find a 
common language that unifies the project 
and help people connect the different plug-
ins, sparking their curiosity. 

INSTRUCTIONS
1 Take pictures of the public structure that 
you want to use for the plug in.
2 Upload pictures to 123D. Catch to make 
a 3D scan of the structure. If you have an I-
Phone you can upload directly as you take 
the pictures.
3 Import the file to a 3D modeling pro-
gram. You can use free software like Sketch 
Up, or any other surface modeling pro-
gram.
4 Model your plug in around it. In this way 
you will have an almost perfect fit. But still 
have to deal with how it will be connect to it!
5 Import your 3D model to 123Make, and 
select interlocking slices.
6 Save files and Laser cut them.
7 Put it together.
8 Place it in the public space.

Daha fazla bilgi /
More information
www.makerlab.info

INSTRUCTIONS
1 Start with the planning: Coffee and 
cakes at the docks, treats from the trunk 
of a van, a six-course dinner in your liv-
ing room—what does your own ideal res-
taurant look and taste like? The more fun 
the concept, the more happy customers 
it will attract. Quirkiness is not, however, 
the main aim—just try to think of a res-
taurant that you personally would love. 
Location is key. In the summertime, favor-
ite spots have included parks, courtyards 
and street corners. In the winter, Restau-
rant Day lovers have gathered in homes, 
offices and other indoor spaces.
2 Reach your customers: When you have 
picked a place and planned the menu, sign 
up your restaurant for our listings. Come 
up with a snappy name that sums up your 
concept, decide on opening hours, and fill 
in other details (you can also edit these 
later). Your own social media channels 
(e.g. a Facebook event) will help spread 
the word further. Please note that all res-
taurants with a clearly commercial, politi-
cal or religious aim, or restaurants linked 
to existing commercial brands, or adver-
tising a commercial space or a business, 
will be removed from the service.
3 Be prepared for action: Ask your 
friends to help out, you will most likely 
need a hand. Running a restaurant is 
hard work (even for a day). Working with a 
team is more efficient, and also more fun. 
Reserve enough time for preparing your 
food, have sufficient cold or hot storage 
space where needed, and plan in advance 
for possible surprises. Are you able to 

keep the food hot for enough time? Try to 
be realistic with the amount of people you 
are able to serve. It is also good to have a 
weather plan.
4 Share your experience: Restaurant Day 
is based on spontaneity and volunteer-
ing. If you have questions regarding run-
ning a restaurant, we suggest you strike 
up a conversation on the Restaurant Day 
Facebook page, which is followed by oth-
er restaurant keepers. There you will find 
up to date information, and we encour-
age everyone to share their experiences. 
Please note that this website serves solely 
to gather and share information on listed 
restaurants. As a restaurant keeper, you 
are personally responsible for all actions 
related to running your one-day restau-
rant.

Bienali, is an inflatable bubble monster 
made out of plastics discarded during 
the installation of the Istanbul 2012 De-
sign Biennial. Its size and shape came 
out of the amount of plastics available at 
the venue. The same techniques and ma-
terials used to package and wrap pieces 
at the Biennial, were used to build Bien-
ali. Taking care of waste is an act of love 
that  transforms it into  something  desir-
able instead of deplorable. Bienali allows 
an easy visualization of the amount of 
plastic waste used to transport the instal-
lations that are on display and reflects on 
the concept of trash, care and reuse.

INSTRUCTIONS
(refrain from doing it at home)
1 Take all the plastic bags you find in 
your house.
2 Cut the handles and two of the bor-
ders and deploy the bag as a flag (or a 
piece of cloth).
3 Join the pieces with tape and build a 
new and huge plastic bag.
4 Make a tube with the leftovers.
5 Leave a hole in the huge plastic bag in 
order to introduce the tube.
6 Connect the fan to the tube.
7 Inflate.

4 Divide the map into different rectangles, 
each rectangle will belong to a person. 
Knowing Each Other
5 Take the time to know each person in-
volved in the project.
take the time to listen to their story, and 
watch together to their photos.
6 Try with them to find their intimate 
monuments, their capital confession.
The Video Set
7 Built your easel and put on it a 
50x40cm rectangle glass.
Video Recording
8 Interview and video record from the 
opposite side each person while draw-
ing - face toward you - behind the glass, 
speaking,  and attaching the family al-
bums photos on the glass.
PANORAMIO
9 Project on the wall map, in the same 
time and in the correct city rectangle, all 
the videos you’ve recorded.
10 Fulfill the map with all the drawings 
and the pictures that the participants 
were speaking about.

an email with your request for information.  
Explain why you need their support.
5 Call the next day, to check if they have 
received your request.  Hope they share 
the information with you at this point.  If 
yes proceed to 13, if not continue to 6.
6 You might have been requested to write 
an official petition.  Prepare it; send a fax 
and a hardcopy.
7 Call the next day, to check if they have 
received your request.  Hope they share 
the information with you at this point.  If 
yes proceed to 13, if not continue to 8.
8 Think of someone in your network who 
works or knows the institution you are con-
tacting.  Call him / her and ask for their sup-
port.
9 If the institution is in your city or close-
by, go there and ask for help face to face.  
Take your petition, the name of your ‘inside 
contact’ with you.  
10 Say you are willing to wait all day, but 
would really like to have the data you need.
11 Hope they share the information with 
you at this point.  If yes proceed to 13, if not 
continue to 6.
12 You can decide to give up or keep try-
ing.  It is after all, a matter of how much 
time you have.  Hopefully you will make it 
to step 13 before your deadline.
13 If you have the data, you can visualize 
it on a map, or as a diagram.  Clarity is very 
important.  
14 Make it pretty.  
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Ordinarily, we believe that knowledge 
is very close to us, sometimes we think 
knowledge is attainable and stable. Or 
we walk near it but don’t realize its move-
ment and reflection. It is a kind of move-
ment and a journey. It is personal but col-
lective. It is boundless. It is emotional. In 
some cases it is a total, unstoppable expe-
rience. It exists and moves trans-locally. It 
is a representation. It is not presentable. 
Makes you feel alone as a singularity. 

Makes you feel near to something. Makes 
you feel like the Other. It is filled with space 
and love. You feel you are near even if it is 
always far away.
The mobile archive presents our trans-
local production of knowledge. Realities, 
objects, ideas, fly in the air that you can 
catch and reproduce. The Ad-hoc library 
intends to be part of the swarm intel-
ligence of the city: it moves, expanding 
knowledge wherever it is taken, but never 
alone.  Always with people.

INSTRUCTIONS
1 Work together with more people: the 
designer of the device, the content cura-
tors, the authors, the readers.
2 Select the kind of contents, books, fan-
zines you want to share.
3 Select a topic, share it, discuss it, listen 
what people want to read.
4 Think on which places, which public 
spaces to take it.
5 Ask citizens to participate, to take out 
the chairs and start reading.
6 From time to time, make a book-club, 
a speaker’s corner, an activity helpful to 
spread knowledge.
7 Simply enjoy.

Açık Yapılar projesi ortak bir geometrik 
şablon üzerinde herkesin herkes için ta-
sarım yaptığı bir modüler kurgulama mo-
delinin imkanlarını araştırıyor. Herkesin 
bir parça, bileşen ve yapı ekleyebildiği 
bir tür ortak çalışmaya dayalı MECCANO? 
başlatıyor. Dolayısıyla, parçaların ve bi-
leşenlerin yeniden kullanımını kolaylaş-
tıran ve bir şeyleri hep beraber inşa et-
memizi sağlayan yeni bir sürdürülebilir 
tasarım standardı tasavvur ediyor. 
Açık Yapılar ekosistemi farklı insanların 
(her birinin kendi şeylerini kurgulamak-
tansa) hep beraber daha büyük bir şeye 
katkıda bulunduğu Wikipedia modeline 
benzer bir şekilde kuruldu. Tek farkla: 
Açık Yapılar sisteminde insanlar makale-
lerle değil parçalarla katkıda bulunuyor-
lar. 

TALIMATLAR
İsteyen herkes kendi modüler parçalarını 
ya da yapılarını AY parçalarına ekleyerek 
AY projesine katkıda bulunabilir. 
1 Bir Açık Yapılar (AY) şablonu çizin. AY 
ağı 4x4 cm boyutlarında karelerden oluş-
makta. karelerin kenarları kesim çizgile-
rini gösteriyor, köşegenler ise birleştirme 
noktalarını gösteriyor ve ızgaranın içine 
yerleştirilmiş çemberler de ortak çapları 
tanımlar. (daha fazla bilgi için: openstruc-
tures.net > how-to manual > OS grid) 
2 AY şablonundan bir parçayı tasarlayın 
ve üretin. Bu yeni parçaların mevcut par-
çalarla uyumlu olabilmesi için AY şablonu 
içerisinden tasarlanmaları gerekir (Ayrıca 
sıradaki sütuna bakınız: ‘How to apply 
the OS grid?’). Ayrıca sonuçta ortaya çı-
kan tasarımların hepsi birbirine bağımlı, 
dinamik bulmacalar olarak düşünüldüğü 
için bunların sökülebilir biçimde tasarlan-
ması gerekmektedir. 
Bu tasarım sürecini kolaylaştırmak için 
bir dizi ortak tasarım kuralı geliştirildi. 
Bunlar bir AY parçası veya yapısı tasarlar-
ken dikkate alınması gereken genel ilke-
lerden oluşuyor (aşağıya bakınız). 
3 Parçanızı AY veritabanına yükleyin ve 
takas edin. Parçalar tasarlandığında ve 
üretildiğinde çevirimiçi AY veritabanına 
yüklenebilir (www.openstructures.net). 
Bu veritabanı AY şablonunu uygulayarak 
yaratılan tüm parça ve yapılar için bir diji-
tal pazaryeridir. Ayrıca, tüm AY topluluğu 
için merkezi bir paylaşım noktası işlevi 
görür. 
Her parça tasarımı kullanıcılar tarafından 
tartışılmak, değerlendirilmek, notlan-
mak, kesip yapıştırılmak ve takas edilmek 
üzere yüklenebilir ya da indirilebilir. Par-
çaların bu canlı paylaşımı, ana yapıların 
güncel ihtiyaçlara uygun biçimde adapte 
olmasını, genişlemesini ya da daralmasını 
sağlar. Bu ayrıca parçaların zaman içinde 
aşamalı olarak değiş tokuşu dolayımıyla 
süregiden bir güncellemeyi teşvik eder. 

The OS (OpenStructures) project explores 
the possibility of a modular construction 
model where everyone designs for every-
one on the basis of one shared geomet-
rical grid. It initiates a kind of collabora-
tive MECCANO? To which everybody can 
contribute parts, components and struc-
tures. It hereby envisions a new standard 
for sustainable design that facilitates the 
re-use of parts and components and al-
lows us to build things together. 
The OS ecosystem is built up according 
the Wikipedia model, where different 
people all contribute to a bigger thing 
(rather than each building their own 
thing) with this difference that in the OS 
system people don’t contribute articles, 
but parts.

INSTRUCTIONS
Everybody who wants can contribute 
to the OS project by adding their own 
modular parts or structures on to the OS 
parts database.
1 Draw an Open Structures (OS) grid. The 
OS grid is built up out of 4x4cm squares. 
The borders of these squares mark the 
cutting lines, its diagonals mark the as-
sembly points and its enclosed inner cir-
cles define common diameters. (for more 
info go to openstructures.net > how-to 
manual > OS grid)
2 Design and produce a part from the 
OS grid. In order for these new parts 
to be compatible with the existing ones 
they need to be designed from the OS 
grid (also see next column: ‘How to ap-
ply the OS grid?’). And because all result-
ing designs are conceived as interdepen-
dent, dynamic puzzles, they should be 
designed for disassembly.
To streamline this design process a num-
ber of common design guidelines have 
been developed. These are rules of 
thumb that need to be considered while 
designing any OS part or structure. (see 
below)
3 Upload and trade your part on the OS 
database
Once parts are designed and produced 
they can be uploaded on to the online OS 
database (www.openstructures.net). 
This database is the digital marketplace 
for all parts and structures that were 
created by applying the OS grid. It also 
serves as a central sharing point for the 
whole OS community. All part designs 
can be up- or downloaded in order to 
be discussed, reviewed, ranked, copy/
pasted and traded among its users. This 
vivid exchange of parts will allow the par-
ent structures to adapt, expand or shrink 
according to current needs. It will also 
stimulate continuous upgrades over time 
through a phased interchange of parts.

ADHOCRACY ARCHITECTURE, 
AN OBITUARY

Free Designs to Take Action 
in the Streets of Istanbul

Adhokrasi bağlamında ‘bul yapısöküme 
uğrat-inşa et’ oyunu. 

TALIMATLAR
Bul
1 Kamusal bir işlevin, eylemin ya da et-
kinliğin sürdürüldüğü bir mekan bulun. 
Bu mekanda biçim ve içeriğe dair karar-
lar yukarıdan aşağıya tanımlanmış olma-
lı, aksi biçimde değil. 
2 Bu kamusal mekanda bireyler ve 
kamu arasındaki hiyerarşik ilişkilerin na-
sıl yapılandırıldığını gözlemleyin.
3 Bu işleve ait mekânsal yorumlama-
ların yerel ve küresel ölçekte yapılarını 
inceleyin. Bu hiyerarşinin kamusal ha-
yattaki ya da bireylerin bu mekanda ken-
dilerini gerçekleştirme sürecindeki izleri-
ni/yaptırımlarını bulmaya çalışın. 

Yapısöküm Yap 
4 Mekanla doğrudan ilişkili 3 özne ta-
nımlayın:
a. Mekanı tasarlamış olan insan(lar).
b. Bu mekanın işlevi üzerine uzmanlaş-
mış bir sosyal bilimci.
c. Bu mekanı kullanan ve onun eleştirel 
analizini yapabilecek birey(ler).
Bu özneler için sorular hazırlayın. Onlar-
la söyleşi yapın. Serginizde göstermek 
üzere bu söyleşileri kaydedin. 
5 Bu söyleşilerden yaptığınız çıkarımlar 
işinizi sergilemek üzere tasarlayacağınız 
mekanın konseptini belirlemeli. 
Sergi salonunda kavramsal olarak en uy-
gun yeri bulabilmek için küratörünüzle 
görüşün. 

İnşa Et 
6 Bu kavramın fiziksel temsili için vazge-
çilmez olan mekânsal düzenlemeleri ve 
detayları belirleyin. (ışık, ses, yükseklik, 
kayganlık, kırılganlık, huzursuzluk, tedir-
ginlik vb.)
7 Araştırma boyunca değişik şartlarda 
gözlemlenen fiziksel detayları kullanabi-
lecek bir yapı tasarlayın ve bu yapıyı hiye-
rarşik ilişkilerin bir temsili olarak kullanın. 
Tasarım bu hiyerarşinin dayatmalarını ve 
zayıflıklarını ortaya çıkarmalı. 
Kaydedilmiş söyleşileri taşıyan yapı, sizin 
ve mekandaki diğer öznelerin aynı anda 
hem unsuru hem de tanığı olduğunuz bu 
kamusal gerçeklikle diğerlerinin yüzleş-
mesini sağlamalı.İçkin Tanıklık

Immanent Testimony

The game of “find-deconstruct-construct” 
in the context of Adhocracy.

INSTRUCTIONS
Find
1 Choose a space where a public func-
tion, action or activity is maintained. In this 
space, the decisions  of form and content 
should be defined from top to bottom, not 
the opposite. 
2 In this public space, observe how the 
hierarchical relations between individuals 
and public are built.
3 Sift through the local and global scale 
structures of the spacial interpretations of 
this function. Try to find the traces/sanc-
tions of this hierarchy in the public life or in 
the process of the individual’s self realiza-
tion in this space.

Deconstruct 
4 Identify three directly related actors 
of the space:
a. Person(s) who has designed the space.
b. A social scientist who is expert on the 
function of the space.
c. An Individual(s) who use the space and 
has the capacity to make a critical analy-
sis of it.
Prepare questions for the actors. Inter-
view them. Record the interviews in or-
der to be shown in your exhibition.
5 Your inferences from these inter-
views should determine the concept 
of the space you will design to exhibit 
your work. See your curator in order to 
choose the conceptually suitable space 
in the exhibition hall.

Construct 
6 Determine the indispensable spacial 
arrangements and details for the physi-
cal representation of this concept. (light, 
sound, height, slipperiness, fragility, rest-
lessness, uncanny etc.)
7 Design a structure which makes use 
of the physical details observed in differ-
ent conditions in the research and use this 
structure as the representation of the hi-
erarchical relationships. The design itself 
should unveil the impositions and weak-
nesses of this hierarchy. The structure car-
rying the recorded interviews should en-
able others encounter this public reality 
of which you and the other actors in the 
space are at the same time elements and 
witnesses.

HS MIMARLIK

Emekli Kent. Uçuculuğun 
Manzaraları Arasında Dolaşmak

The Retired City. Walking 
the Landscapes of Fugacity

Hareket kentsel ortamla kurduğumuz ilişki-
yi etkiler. Bir arabadan veya trenden hızla 
ilerlerken gözlemlendiğinde şehrin birçok 
kısmı gözümüze yabancı ve bulanık görü-
nür. Fakat yürüdüğümüzde bu uzak alan-
ların sandığımızdan daha yakın olduğunu 
fark ederiz. Yaşadığımız yerin haritalarını 
kendimiz yaratmalıyız. Dışardan ve uçup 
giden yorumlamalar yerine kendi aktarıla-
maz ve sorgulanamaz deneyimlerimiz tara-
fından üretilmiş haritalar. 

TALIMATLAR
1 En yakın tren istasyonuna gidin (yanını-
za yolluk yiyecek ve su alın).
2 Şehrin dışına giden ilk banliyö trenine 
binin. Pencere kenarına oturun ve seyaha-
tinizi gözlemleyin.
3 Kent sona ermeye ve tanınmaz hale 
gelmeye başladıktan sonra bir durak daha 
bekleyim trenden inin (trene binişinizden 
itibaren en az 25 dakika tutacaktır).
4 Şimdi şehirden bindiğiniz istasyona ka-
dar geri yürüyün. İstediğiniz rotayı seçebi-
lirsiniz.
5 Eğer karanlık çökerse kalacak bir yer bu-

Movement affects the way we relate to our 
urban surroundings. Many parts of the 
city seem to be alien and blurry when ob-
served fast from the car or the train. But 
when walked, those distant areas usually 
become closer than we expected. We need 
to create our own maps of where we live. 
Maps not made by external and fleeting in-
terpretations, but from our untransferable 
and unquestionable experience.

INSTRUCTIONS
1 Go to the nearest train station (get some 
take-away food and a bottle of water on 
your way).
2 Get in the first suburban train that goes 
out of city. Stay close to a window and ob-
serve your trip.
3 Whenever the city begins to fade and 
becomes unknown to you, wait one more 
train station and then get off (this should 
be minimum 25 minutes after you took 
the train).
4 Now walk all the way back to the start-
ing train station inside the city. Choose the 
path that you wish. 

PAUL FAUS

İstanbul Tasarım Bienali,  Mapping (ha-
ritalama) araştırmasını devam ettirmek 
için fırsat yarattı. Bu araştırma pratikte 
kolektif mahremiyet biyografisine daya-
nan üç aşamada organize edilir.
1—ölçüm (araştırma)
2—hikaye (kayıt altına alma)
3—anıtsallaştırma

PANORAMIO kıyaslanabilir sanatsal prati-
ğe yönelmeyi amaçlayan açık Mapping 
atölye deneyimlerinden oluşuyor. Belirli 
varoluş koşullarını ve bazı sosyal ilişki ya-
pılarını belirleyen tarihsel güçlerin bilinci 
olmayı amaçlayan, kimlik sorununu ince-
leyen iki yönlü eleştirel bir sorgulamayı 
kapsıyor. Bu tür bir proje, akıl yürütme 
fırsatı sunarken, dil temsiliyetinin biçim-
leri ve hassas bir enformasyon progra-
mının inşasından oluşan ‘özgürlükçü ve 
bağımsız’ araştırma modellerine önemli 
bir çalışma ortaya koyuyor.
Şimdiye kadar geliştirilen laboratuvar 
projelerinin hepsi geleneksel yöntem ve 
tekniklerle tercüme edilmesi güç olan 
kültürel meseleleri—tabandan başlayan 
bir şekilde ve en doğrudan aktarılabile-
cek yollardan—anlatmakta yetersiz ka-
lıyordu.  Anlamadığımız şeyleri insanca 
anlatmaya duyulan isteğin bir sonucu. 

TALIMATLAR
Size Gerekenler
1 Şehrin değişik bölgelerinden gelen her 
yaştan ve her sosyal sınıftan bir grup in-
san. 
2 Aile albümlerinden ailelerinin tarihini 
anlatabilecek eski fotoğraflar getirecek 
olan katılımcılar 
3 Beyaz bir duvarın üstünde İstanbul’un 
basit bir turistik haritası. 
4 Her dikdörtgenin başka bir insana ait 

Kimliği Haritalamak

Mapping Identity

The Istanbul Design Biennial was the oc-
casion to continue the Mapping research, 
which is a practice always organized in 
three steps, referred to a collective inti-
macy biography: 
1—survey (investigation) 
2—story (registration)
3—monumentalization

PANORAMIO analogic is an open Mapping 
workshop experiences set up in an at-
tempt to orient through artistic practice, 
a critical two-way query on the question 
of identity, intended as consciousness of 
historical forces that determine a par-
ticular condition of existence and certain 
structures of social relations. This kind of 
project is an important moment of reflec-
tion and work on “libertarians and inde-
pendent” models of investigation, which 
constitute the study of forms of language 
representation and the construction of a 
precise information program.
All the laboratory projects developed so 
far, keep behind the need to tell—start-
ing from below and in the most immedi-
ately transmittable way—cultural issues 
hardly translatable with traditional tools 
and techniques. The desire to humanly 
describe what we do not understand.

INSTRUCTIONS
What You Need
1 An all-aged and all-social class group 
of people coming from different part of 
the city.
2 Tell to all the people that will partici-
pate to bring old photos from their family 
albums that can show the story of their 
families.
3 A simple touristic map of Istanbul on 
a white wall.

ANTONIO OTTOMANELLI

Açık Kaynak Mimarlık
 

Open Source Architecture 

TALIMATLAR
1 Wikipedia’da Opensource Architectu-
re başlığını ziyaret edin: bu sayfa 2011’in 
ortalarında yaratıldı ve her biri geniş bir 
topluluk tarafından paylaşılan ve edit edi-
lebilen yüzlerce katkıyla gelişti.
2 Eğer sizi ikna etmeyen bir şey ya da ek-
lemek istediğiniz fikirleriniz varsa sayfayı 
edit edin ve diğer kullanıcılar tarafından 
edit edilip genişletilmek üzere katkınızı 
ilave edin. Mimar ya da mühendis olma-
nıza gerek yok: her birimiz, her gün çev-
remizdeki mimari üzerinde değişiklikler 
yapabiliriz. 
3 Şimdi Manifesto’nun yazımına yardım 
ettiğinize göre fikirleriniz Adhokrasi ens-
talasyonu tarafından incelenecek. Galata 
Rum Okulu’nda her gün bir dikey yazıcı Wi-
kipedia sayfasından alınan Manifesto’yu 
boş bir duvar üzerine yeniden yazıyor. Ve 
her akşam tekrar ve tekrar baştan başla-
mak üzere bunları siliyor. 
4 Yazıcının tasarımı ve onu kontrol eden 
program tamamen açık kaynak yazılımla 
geliştirildi. Çevirimiçi topluluklar Arduino 
ve Processing’e ulaşarak buralarda payla-
şılan geniş bilgi sayesinde buna benzer bir 
şeyin nasıl yapılacağını çok çabuk öğrene-
bilirsiniz. Adhokrasi sergisinin sonunda 
tüm planlar bütün bunları mümkün kılan 
program kodlarıyla birlikte enstalasyo-
nun tasarımcıları tarafından paylaşılacak. 

INSTRUCTIONS
1 Visit Opensource Architecture on Wiki-
pedia: this page was created in mid-2011 
and has received contributions from 
hundreds of users, each suggesting ideas 
or projects that can be shared and edited 
by a large community.
2 If something does not convince you or 
you have ideas to add, edit the page and 
include your contribution, to be edited 
and expanded on by other users.  You 
don’t need to be an architect or engineer: 
each of us, every day, can make a change 
to the architecture around us. 
3 Now that you have helped to write the 
Manifesto, your ideas will be explored 
by the installation for Adhocracy. Every 
day at the Galata Greek School, a verti-
cal plotter rewrites on an empty wall 
the Manifesto taken from the Wikipedia 
page. And every evening, deletes it in or-
der to start over and over again.
4 The design of the plotter, and the 
program that controls it, have all been 
developed with open source software. 
By accessing the online community of 
Arduino and Processing, you can quick-
ly learn how to make something similar 
thanks to the vast shared knowledge. At 
the end of the exhibition Adhocracy, the 
plans will be shared by the designers of 
the installation, together with the script 
that makes it all happen.

WALTER NICOLINO / CARLO RATTI
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Joseph Grima 
(Domus) and Kazys 
Varnelis (Netlab), 
this newspaper’s 
content is derived 
from a series of 
discussions, debates, 
interviews and 
research into the 
spatial implications 
of epochal shifts 
in technology, 
economy, and 
society today.

bir grup üstlenmiştir. 
The New City Reader, 
on dokuzuncu yüzyıl-
da ve bugün dünya-
nın bazı bölgelerinde 
hala yaygın olan bir 
uygulamaya öyküne-
rek, kolektif okumayı 
teşvik etmek amacıy-
la kamusal alanlara 
asılmak üzere tasar-
lanmıştır.

Joseph Grima 
(Domus) ve Kazys 
Varnelis (Netlab)’in 
kurguladığı bu gaze-
tenin içeriği teknolo-
ji, ekonomi ve toplu-
mun günümüzdeki 
dönemsel değişimle-
rinin mekansal 
etkileri üzerinde 
yoğunlaşan bir tar-
tışma, münazara, 
röportaj ve araş-
tırmalar dizisinden 
türetilmiştir.
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