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“Where for millennia artisans weave symbols with woolen
threads or plant fibers, you will necessarily find magicians
of all kinds, from fakirs to snake charmers, through storytellers, writers, calligraphers and computer scientists.”
Fatema Mernissi, Les Sindbads marocains, voyage
dans le Maroc civique
“Zanaatkarların binlerce yıldır yün iplik veya bitki liflerinde
semboller dokuduğu bir yerde, hihaye anlatıcıları, yazarlar,
hattatlar ve bilgisayar uzmanları aracılığı ile dervişlerden
yılan oynatıcılarına kadar her türlü büyücüyü mutlaka bulursunuz.”
Fatema Mernissi, Les Sindbads marocains, voyage
dans le Maroc civique
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A MATERIAL CULTURE TOOLBOOK
Yes, our domain is the one of material culture
read through the discipline of design and this
book is the result of an investigation lasting 2
years in South-East Anatolia inside the EU/
Republic of Turkey funded GETHAM project
That brought us to research, analyse, dive and
design... to the point of exhibiting.
It’s not about showing up how good, beautiful
the new designs are – even if we are frankly
proud of them – but it’s about sharing some cultural tools, inspirations and experiences for the
future of a South-East Anatolian design identity.

THE GETHAM DESIGN CENTRE PROJECT

GETHAM TASARIM MERKEZI PROJESI

GETHAM - Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarim
ve Hibrit Modelleme Merkezi (Gaziantep Regional
Industrial Design and Hybrid Modelling Centre) - is
a Design Centre co-financed by European Union and
the Republic of Turkey (EuropeAid/134938/IH/
SER/TR) within the scope of the Competitive Sectors programme of the Ministry of Science, Industry
and Technology, during 2016 to 2018 in Gaziantep,
Turkey with the aim of strengthening the creative industries of South-East Anatolia.

GETHAM - Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarim
ve Hibrit Modelleme Merkezi – 2016 ve 2018 yılları
arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti (EuropeAid/134938/IH/SER/
TR) tarafından ortak finansmanı sağlanan Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki yaratıcı endüstrileri güçlendirme
odaklı kurulan bir tasarım merkezidir.

The Centre consists of 4 units:
UNIT#1 - GETHAM STUDIO, dedicated to industrial design and product development;
UNIT#2 - GETHAM AGENCY, dedicated to marketing and communication design;
UNIT#3 - GETHAM FACTORY, an advanced
modelling and manufacturing laboratory;
UNIT#4 - GETHAM START-UPS, an incubator
for designers and design-oriented start-ups.
GETHAM VISION
Design is a driver for growth and prosperity with social and financial responsibilities.
In this view the Centre aims to make Gaziantep and
the whole region one of the epicenters of national
design environment.
GETHAM MISSION
To increase competitiveness of SMEs, foster innovation and promote design culture.
GETHAM aims to improve the development of industrial design and product development capacities
ofSMEs and entrepreneurs.

Merkez 4 birimden oluşmaktadır:
BİRİM#1 - GETHAM STUDYO ürün geliştirme ve
endüstriyel tasarım danışmanlığı vermektedir;
BİRİM#2 - GETHAM AJANS, pazarlama ve iletişim konusunda hizmet vermektedir;
BİRİM#3 - GETHAM FABRİKA, gelişmiş modelleme ve imalat laboratuarıdır;
BİRİM#4 - GETHAM START-UPS, Genç yeteneklerin olgunlaşmasına yardımcı olacak tasarım odaklı
kuluçka laboratuarıdır.
.
VİZYON
Tasarim, sosyal ve finansal sorumluluklar ile zenginlik ve
refah için bir etmendir.
Gaziantep ve tüm bölgeyi, ulusal tasarim çevresinin merkez üslerinden biri haline getirmektir.
MİSYON
Kobilerin rekabet edilebilirliğini artirmak, inovasyonu geliştirmek ve tasarim kültürünü teşvik etmek.
Getham, kobi ve girişimcilerin endüstriyel tasarim ve
ürün geliştirme kapasitelerini artirmayi amaçlamaktadir.

The context we’ve found ourselves, the team and
I, dealing with is extremely complex. It is a place
–but every place is a situation- characterized by
the concept of contrast. Contrast between past
and future, where an incredible heritage cannot find the right links for future developments.
Contrast between peace and war that is just
40 km south. Contrast between industry and
craftsmanship, rarely finding a common field of
collaboration. Contrast between residents and
migrants, of whom there are many, and who
are still hardly accepted as full members of the
local society. Contrast between wealth and poverty, sometimes extreme. Contrasts.
With reference to an Enzo Mari, a famous and
inspirational Italian designer, design is not about
flatly accepting the status of things but operating in order to fight the deviations of reality in
the light of ideology, in order to contribute making a better society and renovate the enchantment of the world.
The GETHAM project is a very unusual one,
hopefully a milestone in the field of international co-operation, since we tried to apply design
thinking to project management. That means
not just ticking boxes or “being on the safe side”
(I will never tell you the source of the quotation)
but being user-centered. Yes, I love the dangerous side and, despite the numerous accidents

through which the liquid reality tried to affect us,
we did something, evidently imperfect, but something at least making sense. It’s just the beginning
of an eventually, hopefully long journey in design
for which we have tried to trace, if not a possible
route, at least the cardinal points.
But let’s go back to Antep contrasts. It is a strange
place, Anatolia, but already with a Middle East
flavor. Industrialized, but with a bazaar still alive
and not just an exotic sight for tourists. Hosting a
design centre, but with nothing else about design
running around. A place where the citizens are
calling centre an area that is not a centre.
Design in South-East Anatolia
Question is: what’s the sense of doing design
here? Which can be the inventions of sense legitimatising the existence of new user-centric products user-centered?
We are at the frontier. That is not like being in a
reassuring centre, even if, according to the chronicles, we are sadly close to one of the centres of
contemporary history, being just 80 km from
Aleppo. So it’s about dealing with the contrasts,
the differences of the frontier, mitigating them
but also making them explicit and then exploiting
them. It’s about linking tradition to innovation in
a way that is giving a future perspective to methods, technics and objects otherwise destined for
extinction.
Because, never forget, what today we call tradition, once was innovation.
In undertaking this design adventure we steeped
ourselved in poetry, technology, decoration and
society. In most of the cases it was a process of
interpretation, I would say of translation of cultural stimuli into design. Translation of flavours
into understandable products, into links, dialogue
tools for making different cultures to talk. All
this grafted onto an important cultural substraTHE GETHAM CODEX 2018: A MATERIAL CULTURE TOOLBOOK - 007

tum, stratified but also somehow heavy to carry.
Because it is evident that this cultural heritage,
so profound and multifaceted, is certainly perceived with great pride, but then results as a ballast that pushes development towards a purely
technical / engineering dimension while limiting the social, semantic and aesthetic dimensions. It seems that the cultural heritage is untouchable, immobile, at most usable by sticking
it to the contemporary as a decorative sticker.
Which is certainly not design.
We strove make the heritage available, remixing
it with modern lifestyles and hybridizing. It was
not the semantic plunder so dear to post-modernity, although sometimes a source of admirable
results, but a conscious acquisition based on the
passwords of narration and provenance. Two
crucial concepts.
On Storytelling.
It’s quite known how brands, all real brands, are
nowadays in search for stories to be connected
to their product in order to build equity. It curious to note how here, in a land where stories
permeate all aspects of that material culture
heritage that we have told - stories of people,
caravans and caravanserai - the relationship between objects and narration has been lost in the
name of the approximate alignment to canons
that should facilitate an alleged commercial success.
Which just doesn’t work. It does not come - if
not as a subcontractor - because if there are
no stories there is no identity. In each project
included in this catalogue we have dealt with
regaining the precious relationship between objects and their stories.
On Provenance
With globalization supply chains have become
opaque and we have lost touch with the production process and the makers of our objects. All
that is changing: the notion of provenance is
gaining currency. Accordingly to Steve New of

Said Business School, Oxford, “to make sense of
our lives, to be human beings in the 21th century,
we need to understand the origins of the things
we enjoy…”.
An exciting truth emerges: a more connected
world can also be one that cares more about fair
and high quality production.
Who, where, and how? In all the designs we carried out, we put forward these 3 questions to have
a direct, clear and evocative answer.
Design in South-East Anatolia – Part #2
It’s difficult. Doing Design in South East Anatolia is difficult. Despite the prodigious heritage,
the contemporary awareness is dramatically low,
especially when remixed with an engineer-centric
approach simply oriented to privilege technology,
production and automation. That are an important part of the game, but not the only one.
And even more difficult when intersecting the local inclination for vertical social structures, where,
differently, the culture of design, centered on human and on making the world a better place (for
all, not for a few), prefers a marvelous horizontality.
Design is one of the places where humanistic culture meets scientific-technological culture. Please,
let them do it.

MADDI KÜLTÜRE ILISKIN EL KITABI
Evet, çalışma alanımız tasarım disiplini aracılığıyla
maddi kültür okumalarından biridir ve bu kitap; araştırma, analiz, derinlemesine inceleme ve tasarımı, sunum
aşağımasına kadar birleştiren ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan GETHAM Projesi içinde yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki son
iki yıllık araştırmanın bir sonucudur.

Antep’teki zıtlıklara geri dönelim. Antep garip bir yer, Anadolu, ancak hala Orta Doğu esintisi bulunmaktadır. Sanayileşmiş, fakat yine de sadece turistler için egzotik bir yer
olmanın ötesinde bir pazar canlılığını sürdürüyor. Bir tasarım merkezine ev sahipliği yapıyor, ama tasarıma ilişkin
yürütülen çok fazla şey bulunmuyor. Vatandaşların merkez
olmayan bir alanı merkez olarak nitelendirdiği bir yer…

Tasarımlarımızla gurur duysak da bu kitap, yeni tasarımların iyi ve güzel olduğunu göstermekten ziyade,
Güneydoğu Anadolu’ya özgü tasarım kimliğinin geleceği
için bazı kültürel araç, ilham ve deneyimleri paylaşmakla
ilgilidir.

Güneydoğu Anadolu’da Tasarım

Ekibimizin ve benim, kendimizi ilgilenirken bulduğumuz
bu bağlam, son derece karışık. Bu bağlam, zıtlık kavramı
tarafından betimlenen bir mekandır – aslında her mekan
bir durumdur. Olağanüstü bir mirasın gelecek ilerlemeler
için doğru bağlantıyı bulamadığı, geçmiş ve gelecek arasındaki zıtlık. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki savaş ve
barış arasındaki zıtlık. Nadiren ortak bir uyumun bulunduğu sanayi ve zanaatkarlık arasındaki zıtlık. Yerel halk
ile yerel halkın tam bir üyesi olarak hala güçlükle kabul
edilen birçok mülteci arasındaki zıtlık. Bazen aşırı olan,
zenginlik ve yoksulluk arasındaki zıtlık. Zıtlıklar…

Biz sınırdayız. Bu, güven verici bir merkezde olmak gibi
değildir. Günün olaylarına göre olsa bile, çağdaş tarihin
merkezlerinden birine üzüntülü bir şekilde yakınız. Halep’ten sadece 80 kilometre uzaklıkta olmak… Dolayısıyla
bu durum zıtlıklarla ve sınırın farklılıklarıyla uğraşmak,
bu zıtlık ve farklılıkları hafifleştirmenin yanı sıra, aynı zamanda bunları belirgin hale getirmek ve bunlardan istifa
etmek demektir. Bu; metot, teknik ve nesnelere gelecekteki
bakış açısını veren bir yolda – aksi takdirde yok olmaya
mahkumdur –, gelenekten yenilikçiliğe bağlanmak demektir.
Aksi takdirde, yok olmaya mahkumdur.

Ünlü ve ilham verici İtalyan tasarımcı Enzo Mari’ye
göre tasarım; nesnelerin durumunu tamamen kabul etmek değil, ideolojinin ışığında gerçekliğin yön değiştirmesi
ile mücade etmek, daha iyi bir toplum yaratmaya katkı
sağlamak ve dünyanın çekiciliğini yenilemek için faaliyet
yürütmektir.

Çünkü, asla unutmayın: bugün gelenek olarak adlandırdığımız, bir zamanların yenilikçiliğiydi.

Tasarım odaklı düşünmeyi proje yönetimine uygulamaya çalıştığımızdan dolayı, GETHAM projesi oldukça
sıradışı bir proje. Bu nedenle, GETHAM projesinin
uluslararası işbirliği alanında bir mihenk taşı olmasını umuyoruz. Bu anlayış, sadece projedeki kutucukları
işaretlemek ya da “ayağını sağlam tahtaya basmak”
(bu alıntının kaynağını sizinle aska paylaşmayacağım)
demek değildir, aynı zamanda kullanıcı merkezli olmak
anlamına gelmektedir. Evet, tehlikeli alanları seviyorum
ve saydam gerçekliğin bizi etkilemeye çalıştığı pek çok
beklenmedik olaya rağmen, açıkça mükemmel olmasa da
bir şeyler gerçekleştirdik. Ama, en azından anlam ifade
eden şeyler yaptık. Umuyorum ki bu, mümkün olan bir
güzergah değilse bile, en azından bir pusulanın dört ana
noktasını keşfetmeye çalıştığımız tasarımda uzun bir yolculuğun sadece başlangıcıdır.

Asıl soru, “burada tasarım yapmanın anlamı nedir?”
“Yeni kullanıcı-merkezli ürünlerin varlığını meşrulaştıran
bu algının buluşunu, kullanıcı odaklı yapan nedir?”

Bu tasarım macerasına giriştiğimizde, kendimizi şiir,
teknoloji, dekorasyon ve toplum konusunda eğittik. Birçok
durumda bu, yorumlamanın bir sürecidir. Tasarımın içine doğru kültürel uyarıcıların tercümesi diyebilirim. Farklı
kültürlerin konuşabilmesini sağlamak için anlaşılabilir
ürünlere, bağlantılara, diyalog araçlarına doğru tercüme
edilmesidir. Tüm bunlar, kültürel önemli dayanakların
üzerine nakledilmiş ve ayrı ayrı katmanlar halinde düzenlenmiştir. Ancak aynı zamanda bir şekilde bunları taşıması
ağırdır. Çünkü, çok derin ve çok yönlü olan kültürel miras,
kesinlikle büyük bir gurur olarak algılanmaktadır. Fakat
sonrasında, sosyal, anlamsal ve estetik boyutları sınırlarken
tamamen teknik ve mühendislik büyüklüğe yönelik gelişimi
zorlayan taş kırıtınıları olarak sonuçlanır. Kültürel miras
dokunulmaz, hareketsiz olarak görülmektedir. En fazla
dekoratif bir etiket olarak yapıştırılarak kullanılabilir. Bu
kesinlikle tasarım değildir.
Kültürel mirası kullanışlı hale getirebilmek, modern yaşam
THE GETHAM CODEX 2018: A MATERIAL CULTURE TOOLBOOK - 009

tarzları ile yeniden düzenleyebilmek ve melezleştirebilmek
için çaba gösterdik. Bazen beğenilen sonuçların kaynağı
olsa da bu, post-modernitenin bir parçası olan anlamsal
bir bozulma değildir. Aslında köken ve anlatımın şifreleri
temelinde bilinç kazanımıdır. Bu bağlamda, iki önemli
kavram bulunmaktadır.
Hikaye Anlatımı Üzerine
Markaların – tüm gerçek markaların- günümüzde bir
ürünün net değerini oluşturabilmek için ürünle ilişkilendirilen hikayeler için araştırma içinde oldukları bilinmektedir. Bahsetmiş olduğumuz maddi kültür mirasının
– kişilerin, kervanların ve kervansarayların hikayeleri
– tüm yönlerine nüfuz eden hikayelerin olduğu alanlarda, nesneler ve anlatımlar arasındaki ilişki, ileri sürülen
ticari başarıyı kolaylaştıran kriterlerle yakın uyum adına
kaybolması tuhaftır.
Ki bu durum işe yaramamaktadır. İddia edilen başarı
gelmemektedir – taşeron olarak olmadığı sürece. Çünkü,
eğer hikayeler yoksa, bir kimlik de yoktur. Bu katalogda
yer alan her bir projede, nesneler ve onların hikayeleri arasındaki değerli ilişkiyi tekrar kazanmak için uğraşılmıştır.
Köken Üzerine
Kürselleşmeyle birlikte, tedarik zincirleri saydam olmayan bir hale geldi ve biz üretim süreci ve nesnelerimizin
üreticileri ile bağlantımızı kaybettik. Tüm bunlar değişiyor: Köken kavramı geçerlilik kazanıyor. Oxford, Said
Business School’dan Steve New’e göre, “hayatlarımızı
anlamlı kılmak için, 21. yüzyıldaki insanoğlu olabilmek
için, keyif aldığımız şeylerin kökenlerini anlamamız gerekmektedir”. Heyecan verici bir gerçek ortaya çıkmaktadır: daha bağlantılı bir dünya, aynı zamanda adil ve
yüksek kalite üretimini daha fazla önemseyen bir dünya
olabilir.
Kim, nerede ve nasıl? Uyguladığımız tüm tasarımlarda,
doğrudan, açık ve anımsatıcı bir cevabı olan bu üç soruyu
ortaya attık.
Güneydoğu Anadolu’da Tasarım – Bölüm
#2
Zor… Güneydoğu Anadolu’da tasarım yapmak zordur.
Olağanüstü mirasa rağmen, çağdaş farkındalık önemli
ölçüde düşüktür, özellikle teknoloji, üretim ve otomasyon
basit ve ayrıcalıklı bir şekilde mühendis-merkezli bir
yaklaşım ile bir araya geldiğinde. Bu, oyunun önemli bir
tarafı olsa da, sadece tek bir parçası değildir.

Ve dikey sosyal yapılar için yerel eğilim kesiştiği zaman tasarım yapmak daha zor olmaktadır. Bundan farklı olarak
insan ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye odaklanan tasarım kültürü (herkes için, bazıları içinde değil),
muhteşem bir yataylık tercih etmektedir.
Tasarım, insani kültürü bilimsel-teknoloji kültürü ile bir
araya getiren yerlerden biridir. Lütfen, tasarımın bunu yapmasına izin verin.

REVITALISING HERITAGE
Heritage and culture play a key role in branding.
Considering the fact that design uses a) technology, b) aesthetics and c) heritage and culture to
create solutions for daily life, Gaziantep and the
targeted region has the potential to leverage
these three characteristics.

With its different cultures, myths and motifs, the
region is a source of inspiration. The challenge is
to preserve the values, existing qualities and the
sense of in-situ while giving way for an intervention that allows for a new function and for an upto-date use.

When the heritage and cultural aspects of design are taken into consideration, Gaziantep
and the region have a rich history with its products and culture. Besides, the region boasts a
strong history in craftsmanship, which is rooted
in the region’s genes. That sort of wealth will
ensure originality in designs, also by leveraging
innovation and technology.

The focus is also the production process besides
the end product: It is important to know how the
product is produced, where it is produced, what
it is produced from and the heritage story behind
it. Quality is prevailing over quantity and sustainability is becoming premise.

When telling a heritage story, we need to be
careful to keep history focussed on the present.
The goal is not to sell consumers past success
like “once upon a time in Gaziantep, the region
was fulfilling most of the share of requirement
in many sectors” but rather on a tradition of
quality still visible today. Heritage is the best
place to be innovative. Therefore, the needs of
new era should also be considered as part of our
design efforts.

The two major waves of migration occurred in
the 1960s and the 1980s in Turkey. Industrialization and urbanization policies were implemented.
An increase in national production could only
be achieved through industrialization and mass
production. Experiencing intense migration from
rural to urban, Turkey entered a period of modernization and ‘development’ in Western terms.

Products developed under GETHAM consultancy, leverage local motives, and provide a
dimension to the relationship between heritage
and innovation. It brings craftsmanship into fast
lives lived in seventh gear. Our goal was to create a design that integrates many heritage styles
and principles that includes the technological
advancements in the industry.
Time for Evolution
One of the most important features of GETHAM is heritage in terms of tradition and craftsmanship inherited in years of history. We leverage local history, local culture and local identity.
Taking innovative steps, the region carries the
heritage in its genes into the present and the future.

Localism and Regionalism

However, every trend creates its opposite to find a
balance; new trends have emerged to balance out
the modernization trend. For example, modernization has led to a longing for “fellow-townsmen”,
localization and local products. In that regard,
Gaziantep is a well-accepted local brand.
Having gained an appreciation for its cultural
diversity and cuisine, the region can become a
strong brand in many industries as well.
In Turkey, the first question two strangers ask
each other is “What is your hometown hemserim
(my fellow countryman)?”. Being from the same
hometown brings about mutual trust and support
because of the similarities. Localness is more relate to being from the same hometown and same
region.
While the Turkish economy was opened to the
global markets, regional economic projects also
THE GETHAM CODEX 2018: A MATERIAL CULTURE TOOLBOOK - 011

gained new momentum and significance for the
Turkish political economy from the early 1990s
on. For the Turkish state and business community, the new regional projects were to serve as
an important means of improving Turkey’s position in the global networks of trade and production.

MIRASIN CANLANDIRILMASI

Ontological Shift

Tasarımın miras ve kültürel tarafı dikkate alındığında,
Gaziantep ve bölgenin hem ürünleri hem de kültürüyle
zengin bir tarihi vardır. Ayrıca bölgenin genlerinde bulunan zanaat da güçlü bir tarihe sahiptir. Bu çeşit
bir zenginlik, inovasyon ve teknolojiden yararlanarak
tasarımlarda özgünlüğü sağlayacaktır.

Now with the help of modernism, technology
and media there is a ‘hybrid mind’. Nobody is
100% something. We are all hybrid. So we are
multicultural. We are exposed to the same global values.
We have been experiencing ontological shifts.
We are a bit everything
We are here and there
We are everywhere
GETHAM is making heritage visible in the region. The design attitude is on the basis of hybrid qualities and to carefully develop the detailed design.

Miras ve kültür, markalaşmada önemli bir rol
oynamaktadır. Tasarımın a) teknoloji, b) estetik c) kültür ve mirası kullanarak günlük yaşam için çözümler
ürettiğini göz önüne alacak olursak, Gaziantep ve hedeflenen bölgenin bu üç özelliği sahiplenme potansiyeli vardır.

Mirastan sözederken ve geçmişi bugünde yaşatırken dikkatli olmalıyız: Amaç, tüketicilere “bir zamanlar Gaziantep ve bu bölge, birçok sektör için üretim ihtiyaçlarının
çoğunu karşılıyordu” gibi geçmiş bir başarıyı anlatmak
değil, bugün hala geçerli olan bir kalite geleneği üzerinde
durmaktır. Miras, yenilikçi olmak için iyi bir alandır.
Bu nedenle, yeni çağın ihtiyaçları tasarım çabamızın bir
parçası olarak düşünülmelidir.
GETHAM danışmanlığı altında geliştirilen ürünler,
yerel motifleri kullanarak, miras ve yenilik arasındaki
ilişkiye boyut kazandırmaktadır. Bu ürünler yedinci viteste yaşadığımız hızlı yaşamlara, zanaatı taşımaktadır.
Amacımız, sektördeki teknolojik gelişmeleri içeren pek çok
miras tarzını ve ilkeleri birleştiren tasarımlar yaratmaktı.
Evrilme Zamanı
GETHAM’ın en önemli özelliklerinden biri, gelenek ve
zanaatta sahip olduğu ve geçmişten gelen mirastır. Yerel
tarih, yerel kültür ve yerel kimlik dayandığımız öğelerdir.
Yenilikçi adımlar atan bölge, genlerinde taşıdığı mirası
bugüne ve geleceğe taşıyor. Farklı kültürleri, mitleri ve motifleri ile bölge tam bir ilham kaynağıdır. Buradaki zorluk, yeni bir işleve ve güncel kullanıma olanak tanıyacak
bir geçiş yaşarken değerleri, mevcut nitelikleri ve in-situ
(yerine aitlik) hissini korumaktır.
Odak noktası, nihai ürünün yansıra üretim sürecidir:
Ürünün nasıl üretildiğini, nerede üretildiğini, neyin
üretildiğini ve arkasındaki miras hikayesini bilmek önemlidir. Nitelik nicelikten üstündür ve sürdürülebilirlik öncül
hale gelmektedir.

Yerelcilik ve Bölgeselcilik
1960’larda ve 1980’lerde Türkiye’de İki büyük göç dalgası
yaşandı. Bu dönemde sanayileşme ve kentleşme politikaları
uygulandı. Ulusal üretimdeki artış ancak sanayileşme ve
seri üretim yoluyla sağlanabilecekti. Kırdan kente yoğun göç
yaşanırken Türkiye, Batılı anlamda bir ‘modernleşme’ ve
‘gelişme’ dönemine girmişti.
Ancak, dengeyi bulmak için, her eğilim tam tersini de yaratır;
modernleşme eğilimini dengelemek için yeni eğilimler ortaya
çıktı. Örneğin, modernleşme ‘hemşehrililer’, yerelleşme
ve yerel ürünler özlemini doğurmuştur. Bu açıdan Gaziantep kabul gören yerel bir markadır. Kültürel çeşitliliği ve
mutfağı açısından takdir toplayan bölge, birçok endüstride
de iyi bir marka haline gelebilir.
Türkiye’de, iki yabancı kişinin birbirine ilk sorduğu soru
“Memleket neresi hemşerim?”dir. Aynı memleketten olmak, benzerlikler nedeniyle karşılıklı güven ve destek
sağlamaktadır. Yerellik daha çok aynı memleket veya aynı
bölgeden olmakla ilgilidir.
Türkiye ekonomisi küresel piyasalara açılsa da, bölgesel
ekonomik projeler 1990’ların başından itibaren Türkiye
ekonomisi için yeni bir ivme ve önem kazanmıştır. Türk
devleti ve iş çevreleri için, yeni bölgesel projeler, Türkiye’nin
küresel ticaret ve üretim ağlarındaki konumunu iyileştirmek
için önemli bir araç olarak hizmet etmektedir.
Ontolojik (Varoluşsal) Değişim
Artık modernizm, teknoloji ve medyanın sayesinde “melezhibrit bir akıl” sözkonusu. Artık kimsenin %100 bir şey
olduğundan bahsetmek mümkün değil; hepimiz hibritiz.
Yani çok kültürlüyüz. Aynı küresel değerlere maruzuz.
Ontolojik değişimler yaşıyoruz:
Biz her şeyiyiz
Burada ve oradayız
Her yerdeyiz
GETHAM da bölgede mirası görünür hale getiriyor.
Tasarım tutumu, hibrit niteliklere sahip detaylı tasarımları
dikkatlice geliştirme üzerinedir.
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“We don’t need more museums that try to construct the
historical narratives of a society, community, team, nation,
state, tribe, company, or species. We all know that the ordinary, everyday stories of individuals are riches, more humane, and much more joyful.”
Orhan Pamuk, The Innocence of Objects

GETHAM CODEX:
40 DESIGNS
40 TASARIM

“Bir toplumun, topluluğun, ekibin, ulusun, devletin, kabilenin, şirketin veya türün tarihsel anlatımlarını inşa
etmeye çalışan daha fazla müzeye ihtiyacımız yok. Hepimiz, sıradan, günlük gündelik hikayelerin zenginlik, daha
insancıl ve çok daha neşeli olduğunu biliyoruz. ”
Orhan Pamuk, Nesnelerin Masumiyeti

015

GD01 - HARITALAR HALISI
Halıları yeniden bir anlatım unsuru haline getirmeye
doğru bir adım.”Halı dokumak, bir mesajı dokumak gibidir.” Bu cümle, ünlü Faslı sosyolog Fatema Mernissi
tarafından “Kervan, Çölden Ağa” adlı kitabında söylenmiştir. Anadolu’da halılar her zaman hikâye olmuştur.
Esasen özel hikâyeler, bize o halıları dokuyanların, çoğunlukla kadınların hayallerini, korkularını ve dileklerini
anlatır. Günümüzde tüm önemli markalar kendi pazarları için hikaye arayışı içindedirler, hatta bazen yapay
olarak oluşturulmaktadırlar.
Hikayeler, markaları desteklemek için gereklidirler, çünkü
çağdaş tüketiciler bunları bilmek istemektedir. Öte yandan, Anadolu’daki bu güçlü miras kaybolmuş durumdadır. Üreticilerin çoğu estetiğe yönelmiştir. Eğer tüm bu estetiğe yönelik halıları bir araya getirirseniz, halı modelleri
daha büyük bir kataloğun parçası gibi görünürler. Çünkü
bu ürünler, hiçbir anlam ve ayırtedicilik olmayan, sadece
birbirinin aynısı olan bir dekorasyon demetidir.

GD01 - MAPS CARPET
İşte burada HARİTALAR geliyor. Eğer bir halının dokunmuş bir hikayesi var ise biz, nesne ve yerel halk ile ve
aynı zamanda yerel halkın da kendisi arasında, nesneler
tarafından canlandırılmış iç bir diyalog yaratmak istiyoruz.

A step in bringing back carpets to narration.
“Weaving a carpet is like weaving a message”.
This said a renowned Moroccan sociologist
Fatema Mernissi in her book “Caravan, from
the desert to the web”.

“HARİTALAR #1 - Göçler”, geleneksel Güneydoğu
Anadolu geleneğini ile birlikte aynı tarzda tasarlanmış
ancak çağdaş korkuları sembolize eden bazı motiflere yer
veren dünya haritasındaki saat dilimlerini tasvir etmektedir. İnsan biçimindeki motifler, kuzeye yönelmişlerdir ve
haritanın güneyden gelen göçmenlerin baskısını sembolize
eden güney tarafını işgal etmektedirler. Tam tersine daha
soyut motifler, kuzeyli nüfusunun göçe karşı direnişini
simgelemektedir.

Carpets in Anatolia, but not only, have always
been stories. Mainly private stories, telling us
about the dreams, the fears and the wishes of
those who were weaving them, women for the
major part.
Nowadays all important brands for all markets
are in search for stories, sometimes even artificially created. Stories are necessary for supporting brands, since contemporary customers want
to know.
On the other side this powerful heritage in Anatolian carpets is lost. Most of the manufacturers
are oriented to easy aesthetics and, if put altogether, the models would appear as be part of
a bigger catalogue since the products are just a
bunch of decorations similar each other, without any meaning, any distinctiveness.

we wanted to create a domestic dialogue between
objects and inhabitants but also between the inhabitants themselves, stimulated by objects.
“MAPS #1 - Migrations” represents world map’s
time zones hosting some motifs from traditional
southeast Anatolia tradition together with some
others designed in the same style but symbolizing
contemporary scares. The anthropomorphic motifs are oriented to north and occupy the southern
part of the map symbolizing the pressure of migrations from south. The more abstract motifs are
at the opposite, symbolizing the resistance against
migration of northern populations.
Materials/Malzemeler
Wool/ Yün

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/ Üretildi

Manufacturer/Üretici
Artemis Halı

Here come MAPS. If carpet are woven stories
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GD02 - MAPS CARPET #2

GD02 - HARITALAR HALISI #2

“MAPS #2 - Kilis” represents the revised map
of Kilis refugee camp, again using the same system of patterned motifs taken from traditional
southeast Anatolia tradition together with some
others designed in the same style but symbolizing contemporary fears.

“HARİTALAR #2 - Kilis”, Güneydoğu Anadolu geleneği ile birlikte aynı tarzda tasarlanmış ancak çağdaş
korkuları simgeleyen ve desen haline getirilmiş motiflerde,
tekrar aynı yöntem kullanılarak Kilis mülteci kampının
düzenlenmiş haritası tasvir edilmektedir.

What we would love is that eventually some
could sit or lay on the carpet with kids explaining them what’s going on in the world by also
using those maps, just to give a little contribution for them to grow as better human and independent thinkers.

Çocukların daha iyi bir insan ya da bağımsız düşünen
kişiler olarak büyümelerine küçük bir katkı sağlamak
amacıyla bazı kişilerin, bu haritalar aracılığıyla dünyada nelerin yaşandığını açıklayarak nihayetinde çocuklar
ile birlikte halının üzerine oturabilmesi ya da uzanabilmesi fikrini seviyoruz.

Materials/Malzemeler
Wool/Yün

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Artemis Halı
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GD03 - “SCREAM” “ÇIGLIK”
CARPET/HALI
Symbols used in a waveform as recording a
scream. A recombinant story.
Bir çığlığın ses kaydı olarak dalga formunda kullanılmış
semboller. Farklı kaynaklardan gelen ve yeniden
birleştirilmiş bir hikaye.
Materials/Malzemeler
Wool/Yün

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD04 - “SPIRAL” “SARMAL”
CARPET/HALI
Symbols used in a concentric path bringing
back to the tree of life. The beginning.
Hayat ağacına geri dönen iç içe geçmiş yolların içindeki
semboller. Başlangıç.
Materials/Malzemeler
Wool/Yün

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD05 - “IMPRESSIONS” CARPETS

GD05 - “IZLENIMLER” HALI

The concept derived from observation of
Gaziantep area landscape through the airplane
window. Formed impressions have been recorded as fast linear sketches, in order to memorize
the lines of clouds cutting and diluting blue
color of the sky, and mixing it with lines and patterns of the fields under. Later on this allowed
application of variety of color pallets, transmitting different atmosphere and the impressions
of author. The intention was to create carpets
that are artistic and personal, but could be easily
applied as appropriate background in contemporary interiors.

Konsept, uçak penceresinden bakıldığında gözlemlenen Gaziantep arazi görünümünden elde edilmiştir.
Oluşturulan izlenimlere,
hızlı doğrusal çizimler
kaydedilmiştir. Gökyüzünün mavi rengini kesen ve
yoğunluğunu azaltan bulutların sırasını hatırlatmak ve
altındaki tarlaların çizgileri ve desenlerini kaynaştırmak
için, oluşturulan izlenimlere sık doğrusal çizimler
kaydedilmiştir. Daha sonrasında bu, farklı atmosferi ve
yazarın izlenimlerini ileterek renk paletindeki çeşitliliği
uygulamaya izin vermiştir. Amaç, sanatsal ve kişisel olan
halıların yaratılmasıydı, ancak bu halılar çağdaş iç mekanlarda uygun bir arka plan olarak kolaylıkla uygulanabilir olmalıydı.

Materials/Malzemeler
Wool/Yün

Design/Tasarım
Vesna Pejović

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD06 - KUTNU ALIEN “ELIBELINDE”

GD06 - KUTNU UZAYLI “ELIBELINDE”

In doing design in Gaziantep you cannot avoid
dealing with Kutnu.
Kutnu is a fabric original of Antep made of silk
and cotton mainly used historically for ceremonial clothes. Beautiful but not expressing peculiar physical characteristics in a way that it can
be used for clothes, shoes, curtains, upholstery,
but not perfect for any of them. Let’s say it is
more a symbolic fabric than a technical one.

Gaziantep’te tasarım yaparken, Kutnu ile karşılaşmaktan
kaçınamazsınız. Kutnu, ipek ve pamuktan yapılmış
ve esasen tarih boyunca merasim ile ilgili kıyafetler
için kullanılmıştır. Güzeldir, ancak kıyafet ayakkabı,
perde, döşeme için kullanıllabilme yönteminde kendine
özgü fiziksel özelliğini ifade edememektedir. Hiçbirinin
kullanımı için de mükemmel değildir. Teknik bir kumaş
olmasından daha çok, sembolik bir kumaş diyebiliriz.

That’s why we decided to bring the symbolic
values to their extreme consequences by designing the aliens.
While preparing the archive of south-east Anatolia archive of motifs and models we had the
chance to list and analyse the many symbols of
regional traditional carpets and decorations and
we tried to update, re-link them to reality while
transforming them into fabric characters.
Puppets. They look like little lovely aliens and we
considered this fact perfectly matched with the
aim of exploiting an additional symbolic value
apart from the individual ones: in a place where
migrations are determining huge contrasts it’s
good to have aliens you would like to hug.
Dedicated to kids as a tool to invent their own
new stories through their limitless imagination.

Bu nedenle uzaylıları tasarlarken, sembolik değerleri aşırı
uçlara götürmeye karar verdik.
Güneydoğu Anadolu motif ve model arşivini hazırlarken
bölgesel geleneksel halıların ve süslemelerin birçok sembolünü analiz etme ve listeleme şansımız oldu ve bunları
kumaşın karakterine dönüştürerek sembolleri güncellemeyi
ve gerçeklikle tekrar bağlantılandırmayı denedik.
Kuklalar. Küçük sevimli uzaylılara benzemektedirler.
Bireysel olanlarının haricinde, ek bir sembolik değerden
faydalanma amacına mükemmel bir şekilde uyumlu olan
bu durumu göz önünde bulundurduk: göçlerin büyük bir
zıtlığı ortaya çıkardığı bir yerde, sarılmak isteyeceğiniz
uzaylıların olması güzeldir.
Bu kuklalar, çocukların sınırsız hayal gücü aracılığıyla
onların yeni hikayelerini keşfetmek için bir araç olarak
çocuklara adanmıştır.

Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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GD07 - “ELI BELINDE” “ELIBELINDE”
KUTNU ALIEN/KUTNU UZAYLI
Another version of the “Women with hands on
hips”, symbol of female strength, motherhood
and fertility.
One of the oldest Anatolian motifs and of great
interest to those that subscribe to the ‘Mother
Goddess’ theory regarding the origin of Anatolian symbolism.
”Elibelinde duran kadınlar”ın başka bir versiyonu, dişil
güçlülüğün, anneliğin ve doğurganlığın simgesi.
Anadolu sembolizminin kökenine ilişkin “Ana Tanrıça”
teorisine katkıda bulunan ve ilgi çeken en eski Anadolu
motiflerinden biridir.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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GD08 - “RAM’S HORN”
“KOÇ BOYNUZU” KUTNU ALIEN/
KUTNU UZAYLI
The Ram’s Horn puppet, symbol of fertility,
heroism, power and masculinity. It is also called
boynuzlu yanış, boynuzlu, koçlu yanış, gözlü
koç başı.
Koçu boynuzu kuklası, doğurganlık, kahramanlık, güç ve
erkeksiliğin simgesidir. Aynı zamanda boynuzlu yanış,
boynuzlu, koçlu yanış, gözlü koç başı olarak adlandırılmaktadır.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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GD09 - “STAR” “YILDIZ”
KUTNU ALIEN/KUTNU UZAYLI
The star motif generally means happiness and
does not imply heaven for which a cloud, a dragon or a phoenix are used.
Yıldız motifi genellikle mutluluk anlamına gelmektedir ve
bulut, ejderha ya da Anka kuşunun kullanıldığı cennet
anlamına gelmez.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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GD10 - “BIRD#1” “KUS#1”
KUTNU ALIEN/KUTNU UZAYLI
This motif carries different meanings. While
birds like owls and ravens imply bad luck, doves,
pigeons and nightingales are used to symbolize
good luck. The Bird is the symbol of happiness,
joy and love.
It is the soul of the dead. It is longing, and expectation of news. It stands for power and strength.
Bu motif, farklı anlamlar taşımaktadır. Baykuş ve kuzgun gibi kuşlar kötü şansı belirtirken, kumru, güvercin ve
bülbül iyi şansı simgelemek için kullanılır. Kuş mutluluk,
keyif ve aşkı simgelemektedir.
Ölümün ruhudur. Özlem ve haber beklentisidir. Güç ve
kuvvet anlamlarına gelmektedir.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.

THE GETHAM CODEX 2018: A MATERIAL CULTURE TOOLBOOK - 035

GD11 - “BIRD#2” “KUS#2”
KUTNU ALIEN/KUTNU UZAYLI
Another version of the Bird symbol.
Kuş sembolünün başka bir versiyonu.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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GD12 - “MUSKA” “MUSKA”
KUTNU ALIEN/KUTNU UZAYLI
It symbolises protection from scorpions, but
also provides protection in general.
Akreplerden korunmayı simgelemektedir. Ancak aynı zamanda genel olarak korunma sağlamaktadır.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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GD13 - “WOLF MOUTH” “KURT AGZI ”
KUTNU ALIEN/KUTNU UZAYLI
It’s the symbol of protection from wolves or
wild animals. It can be interpreted in different
metaphorical ways if related to contemporary
lifestyle.
Kurtlar ya da vahşi hayvanlardan korunma sembolüdür.
Eğer çağdaş yaşam tarzı ile ilişkilendirilirse, değişik
mecazi yöntemlerle yorumlanabilir.
Materials/Malzemeler
Kutnu, Felt/Kutnu, Keçe

Design/Tasarım
Mirko Tattarini

Status/Durum

Manifactured/Üretildi

Manufacturer/Üretici
Kültür A.Ş.
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Materials

Oak, Epoxy

Design

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Status

Manufactured

Manufacturer

Fuars Mobilya

GD14 - “ANNEANNA”

GD14 - “ANNEANNA”

We are dealing with a material culture heritage
of such a complexity that forces us to create the
terms for establishing a dialogue. A dialogue
with present time, with new techniquess, between cultures, dialogue between East and West.
We took a table cloth, more alike an embroidered decorative centrepiece, we scanned it,
transformed the image into a 3D file then remodelled the “nurbs” till obtaining a bas-relief
version of it.

Bir diyalog kurmak için koşullar yaratmaya zorlayan
böylesi bir karmaşılığın maddi kültür mirası ile ilgileniyoruz. Şimdiki zaman ile, yeni teknikler ile ve kültürler
arası bir diyalog. Doğu ve Batı arasındaki diyalog.

The CNC machine carved the table cloth directly on the wooden (oak) table top characterized by tapered longitudinal profiles. After that
the engraved surface of the top has been coated
with a layer of transparent epoxy.

CNC makinesi, konik boylamsal profilerle karakterize edilen ahşap (meşe) tablanın üzerine masa örtüsünü
oymuştur. Bundan sonra, işlenmiş yüzeyin üstü saydam
sentetik reçine (epoksi) tabakası ile kaplanmıştır.

Daha çok nakışlı, süslemeli, masaya orta süs olarak konulan bir masa örtüsünü aldık, bu masa örtüsünü taradık, görüntüyü üç boyutlu dosyaya dönüştürdük ve sonrasında masanın yarım kabartma versyionunu elde edinceye
kadar derinliği değişen oranlar ile tekrar modelledik.

So the grandma tablecloth is frozen, like an insect in amber, inside the table (identity, soul…)
and ready for hosting other and new layers of
culture on its polished surface.

Böylece, bir böceğin kehribarın içinde olması gibi anneanne masa örtüsü, masanın içerisinde (kimlik, ruh…)
doldurulmuştur ve diğerlerine ev sahipliği yapmak için
hazırdır. Parlatılmış yüzeyin üzerindeki kültürün yeni
katmanlarıdır.

The table was selected to be included inside
the special exhibition “Turkish Design Genetic
Code” inside Design Week Turkey 2017.

Bu masa, 2017 Türkiye Tasarım Haftası içerisindeki
“Türk Tasarımının Genetik Kodları” özel sergisinde yer
almak üzere seçilmiştir.

Anneanna is a mutant, a genetic aberration, a
half-breed code with four incredibly stable inclined legs.

Anneanna, mutasyona uğramış bir gendir, genetik bir
sapmadır, inanılmaz derecede sabit eğimli dört masa
ayağı ile bir melez koddur.

Malzemeler
Meşe, Epoksi

Tasarımcı

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Durum
Üretildi

Üretici

Fuars Mobilya
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GD15 - “ANNEANNA” “ANNEANNA”
VERSION 2/VERSIYON 2
A version of the table characterized by Islamic
pattern decoration engraved.
İslami desen oyma süslemesi ile karakterize edilen
masanın bir başka versiyonu.
Materials/Malzemeler

Oak, Epoxy/Meşe, Epoksi

Design/Tasarımcı

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD16 - “ANNEANNA” “ANNEANNA”
VERSION 3/VERSIYON 3
A version of the table with a geometric decoration.
Geometrik süsleme ile masanın başka bir versiyonu.
Materials/Malzemeler

Oak, Epoxy/Meşe, Epoksi

Design/Tasarımcı

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD17 - “ANNEANNA” “ANNEANNA”
CABINET/DOLAP
Again the concept of “frozen” heritage applied
to a cabinet.
Yine “dondurulmuş” miras konseptinin bir dolaba
uygulanması.
Materials/Malzemeler

Oak, Epoxy/Meşe, Epoksi

Design/Tasarımcı

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD18 - SOFA SET/KOLTUK TAKIMI
Again the concept of “frozen” heritage applied
to a cabinet. Again the concept of “frozen” heritage applied to a cabinet. Again the concept of
“frozen” heritage applied to a cabinet.
Bu koltuk takımı, bölgesel gelenekteki mimari ve grafiklerle daha uyumlu geometrik yaklaşım tarzını önceliklendirilerek, Güneydoğu Anadolu’da avangard tarz olarak
adlandırılan Louis IVX tarzının bir yorumlamasıdır.
Materials/Malzemeler

Wood, Upholstery/Ahşap, Döşeme

Design/Tasarımcı

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD19 - SOFA SET/KOLTUK TAKIMI
Again the concept of “frozen” heritage applied
to a cabinet. Again the concept of “frozen” heritage applied to a cabinet. Again the concept of
“frozen” heritage applied to a cabinet.
Bu koltuk takımı, bölgesel gelenekteki mimari ve grafiklerle daha uyumlu geometrik yaklaşım tarzını önceliklendirilerek, Güneydoğu Anadolu’da avangard tarz olarak
adlandırılan Louis IVX tarzının bir yorumlamasıdır.
Materials/Malzemeler

Wood, Upholstery/Ahşap, Döşeme

Design/Tasarımcı

Mirko Tattarini, Sasa Mitrovic

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD20 - KUTNU DIVIDER/KUTNU
PARAVAN
An object exploiting the decorative nature of
Kutnu and the complex rituals of domestic life.
Kutnu’nun dekorasyon doğasından ve ev yaşamının
karmaşık ritüellerinden faydalanılan bir nesne.
Materials/Malzemeler

Kutnu, Wood, Copper/Kutnu, Ahşap, Bakır

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Concept/ Konsept
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GD21 - MIRROR TABLE/AYNA MASASI
As in the past copper surfaces were used for
making handy mirrors, we applied the concept
to a shining, wheeled coffee table.
Eskiden bakır yüzeyler pratik ayna yapımı için
kullanıldığı için, bu konsepti parlak, tekerlekli kahve
masasına uyguladık.
Materials/Malzemeler
Mirror Glass/Ayna Cam

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD22 - “YUMU” EGG PAN

GD22 - “YUMU” YUMURTA TAVASI

In a land of caravans, once crossed by the Silk
Road, the heritage of nomadic culture is strong
and evident. And if matching this fact with a
rich gastronomic culture the result cannot be
other than copper. Kitchenware and dishes had
to be light and unbreakable in a caravan, that’s
why ceramics were banned in favour of metallic
objects, specifically copper because of its availability and ease of processing.

İpek Yolu’ndan geçen kervanların diyarında, göçebe kültür
mirası kuvvetli ve belirgindir. Ve eğer bu zengin gastronomik kültür ile birleşiyorsa, sonuç bakırdan başka bir şey
olamaz. Karavanda mutfak gereçleri ve yemek takımları
hafif ve kırılmaz olmalıydı. Bu nedenle, özellikle bakır
gibi işleme kolaylığı olan elverişli metal nesneler lehine
seramik engellenmiştir.

We decided to try to design to revitalise the use
of copper with a link to contemporary mood
escaping the idea of tradition as just “preservation” and getting rid of the culture of souvenir
as a design disease.
The first object we re-designed is a pan for eggs,
so much in use in the region. Pure copper with
tin finishing on top, simplified in the shape but
still linked to tradition in the whole appearance.

R91

EGG PAN

Materials

Copper, Tin

95.3

Design

Mirko Tattarini

Manufacturer
Antep Sepeti

Tasarımını tekrar yaptığımız ilk nesne, bölgede de sık
kullanılan bir yumurta tavasıdır. Üstü kalay kaplamalı
saf bakır, şekil olarak sadeleştirilmiştir. Ancak hala tüm
görünümü içerisinde gelenek ile bağlantılıdır.

Malzemeler
Bakır, Teneke

Tasarımcı

Mirko Tattarini

Üretici

Antep Sepeti

Durum
Prototip

76.6

Status

Prototype

8
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Sadece “muhafaza etme” olarak gelenek fikrinden kaçarak
ve bir tasarım illeti olarak hediyelik eşya kültüründen
sıyrılarak çağdaş duygudurumlarıyla bağlantılı olacak
şekilde, bakırın kullanımının yeniden canlandırılması
için tasarım yapmaya karar verdik.
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GD23 - CARAF/SÜRAHI
Copper carafe for Ayran, inspired to original
models with Greek influence. Thin version.
Yunan esintisi ile özgün modellerden esinlenmiş Ayran
için bakır sürahi. İnce versiyonu.
Materials/Malzemeler
Copper, Tin/Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Manufacturer/Üretici
Antep Sepeti

Status/Durum

Prototype/Prototip
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GD24 - CARAF/SÜRAHI
Copper carafe for Ayran, inspired to original
models with Greek influence. Wide version.
Yunan esintisi ile özgün modellerden esinlenmiş Ayran
için bakır sürahi. Geniş versiyon
Materials/Malzemeler

Copper, Tin/ Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Manufacturer/Üretici
Antep Sepeti

Status/Durum

Prototype/Prototip
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GD25 - CUP/BARDAK
Copper cup for Ayran, inspired to original models with Greek influence.
Yunan etkisiyle özgün modellerden esinlenmiş Ayran için
bakır bardak.
Materials/Malzemeler
Copper, Tin/Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Manufacturer/Üretici
Antep Sepeti

Status/Durum
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GD26 - TEA KETTLES/ÇAYDANLIK
Superimposed kettles for the preparation of
Turkish Tea. The big one contains water and
the upper small one contains the infusion.
Türk çayı hazırlamak için üst üste konulmuş çaydanlıklar.
Büyük olan çaydanlıkta su, üstte suran küçük olanında
ise dem bulunmaktadır.
Materials/Malzemeler
Copper, Tin/Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype/Prototip
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GD27 - “MATH” COFFEE TABLE SET
Everything we see in nature is mathematics, everything we see on a screen is the visualization
of mathematic codes. Islamic geometry is math,
any geometry is.
So, together with Antep Sepeti as manufacturer we made a modular side table/coffee table
based on a fractal geometry allowing multiple
shapes and compositions.
The single module of the composition is a trapeze that can be kept as single, assembled to
obtain a triangle composed of 3 modules, or assembled to obtain a bigger hexagon composed
of 18 modules. But the modules can be organized in thousands of ways according to the user
taste and mood. It’s a fantastic, mathematical
flexibility…
The material is again copper both for top and
legs that are geometrically made in thin rod. We
have in mind to invent something similar in different materials.

GD27 - “MATEMATIK” KAHVE MASA
SETI
Doğada gördüğümüz her şey matematiktir, ekranda gördüğümüz her şey matematiksel kodların görselleştirilmesidir. İslami geometri matematiktir, her türlü geometri
öyledir.
Böylece, üretici olarak Antep Sepeti ile birlikte çoklu şekil
ve komposizyonlara izin veren oransal geometriye dayanan modüler bir sehpa/kahve sehpası tasarladık.
Kompozisyonun tek modülü, tek olarak tutulan bir trapezdir. Tek modül, 3 modülden oluşan bir üçgen veya
18 modülden oluşan daha büyük bir altıgen oluşturmak
için birleştirilebilmektedir. Ancak modüller, kullanıcının
zevkine ve ruh haline göre binlerce şekilde kullanılabilmektedir. Bu, harika bir matematiksel esnekliktir.
İnce çubuktan geometrik olarak yapılan üst yüzey ve bacaklarda kullanılan malzeme yine bakırdır. Farklı malzemelerle benzer bir şey tasarlamayı düşünüyoruz.

Materials/Malzemeler
Copper, Tin/Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Manufacturer/Üretici
Antep Sepeti

Status/Durum

Prototype/Prototip
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GD28 - “EXA” “ALTI”
COFFEE TABLE SET/KAHVE SEHPASI
TAKIMI
Coffee nesting tables, the must have in every
house in South-East Anatolia. Nesting for saving space, many for dedicating one to each guest
in the style of Anatolian complex social rituals.
İç içe geçen kahve sehpaları, Güneydoğu Anadolu’daki
evlerin olmazsa olmazlarıdır. Alandan tasarruf etmek
için sehpalar iç içe girmektedir ve Anadolu’nun karmaşık
sosyal ritüel tarzlarında her bir misafire bir sehpa
ayrılmaktadır.
Materials/Malzemeler
Copper, Tin/Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD29 - “SIDE BY SIDE” “YAN YANA”
SIDE TABLE/KENAR SEHPASI
Side and nesting tables, the must have in every
house in South-East Anatolia. Nesting for saving
space, many for dedicating one to each guest in
the style of Anatolian complex social rituals.
Kenar sehpaları ve iç içe geçen sehpalar, Güneydoğu
Anadolu’daki her evde olmazsa olmazlarıdır. Alandan tasarruf etmek için sehpalar iç içe girmektedir ve
Anadolu’nun karmaşık sosyal ritüel tarzlarında her bir
misafire bir sehpa ayrılmaktadır.
Materials/Malzemeler
Copper, Tin/Bakır, Teneke

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum
Concept/Konsept
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GD30 - “JALIEN #1”
We are again on the domain of symbolism.
The research on south-east Anatolia motifs and
models brought to a new application: jewellery.
Every ring and pendant is a different symbol.
Every symbol has a different meaning. By combining them one can create unique messages
and stories. To give as a gift or to keep personally. But i twill be necessary to learn their meanings first.
At this stage they some models are in aluminium, laser cut and polished, others are 3D printed by using the GETHAM equipment as a test
for future serial production.
Dedicated to women, authoresses of this dramatic, real and fantastic imaginary.
Yine sembolizm alanındayız. Güneydoğu Anadolu motifleri ve modellerine ilişkin araştırmalar, yeni bir kullanım
alanı ortaya çıkardı: Takı
Her yüzük ve kolye farklı bir semboldür. Her sembolün
farklı bir anlamı vardır. Bunlar bir araya getirilerek eşsiz
mesajlar ve hikâyeler yaratılabilir. Hediye edilebilir veya
kişisel olarak kullanılabilir. Ama önce anlamlarının öğrenilmesi gerekmektedir.
Bu aşamada bazı modeller alüminyum, lazer kesim ve
cilalıdır, diğerleri ise gelecek seri üretimler için test olarak
GETHAM teçhizatları kullanılarak üç boyutlu olarak
basılacaktır.
Tasarım dramatik, gerçek ve fantastik hayalin yazarları
olan kadınlara adanmıştır.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD31 - “JALIEN #2”
“Women with hands on hips”, symbol of female
strenght, motherhood and fertility.
”Eli belinde duran kadınlar”, dişil güçlülüğün, anneliğin
ve doğurganlığın simgesi.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD32 - “JALIEN #3”
It’s the symbol of protection from wolves or wild
animals. It can be interpretated in different
metaphorical ways if related to contemporary
lifestyle.
Kurtlar ya da vahşi hayvanlardan korunma sembolüdür.
Eğer çağdaş yaşam tarzı ile ilişkilendirilirse, değişik
mecazi yöntemlerle yorumlanabilir.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD33 - “JALIEN #4”
It symbolises protection from scorpios, but also
providing protection in general.
Akreplerden korunmayı simgelemektedir. Ancak aynı zamanda genel olarak korunma sağlamaktadır.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD34 - “JALIEN #5”
The star motif generally means happiness and
does not imply heaven for which a cloud, a dragon or a phoenix are used.
Yıldız motifi genellikle mutluluk anlamına gelmektedir ve
bulut, ejderha ya da Anka kuşunun kullanıldığı cennet
anlamına gelmez.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD35 - “JALIEN #6”
The Ram’s Horn puppet, symbol of fertility,
heroism, power and masculinity. It is also called
boynuzlu yanış, boynuzlu, koçlu yanış, gözlü
koç başı.
Koçun boynuzu kuklası, doğurganlık, kahramanlık,
güç ve erkeksiliğin simgesi. Aynı zamanda boynuzlu
yanış, boynuzlu, koçlu yanış, gözlü koç başı olarak
adlandırılmaktadır.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD36 - “JALIEN #7”
This motif carry different meanings. While
birds like owls and ravens imply bad luck, doves,
pigeons and nightingales are used to symbolize
good luck. The Bird is the symbol of happiness,
joy and love. It is the soul of the dead. It is longing, and expectation of news. It stands for power
and strength.
Bu motif, farklı anlamlar taşımaktadır. Baykuş ve kuzgun gibi kuşlar kötü şansı belirtirken, kumru, güvercin
ve bülbül iyi şansı simgelemek için kullanılar. Kuş mutluluk, keyif ve aşkı simgelemektedir. Ölümün ruhudur.
Özlem ve haber beklentisidir. Güç ve kuvvet anlamlarına
gelmektedir.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD37 - “JALIEN #8”
Another version of the Bird symbol.
Kuş sembolünün başka bir versiyonu.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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G38 - DIAMOND-LIKE RINGS
ELMAS GIBI YÜZÜKLER
Objects characterized by a geometrical aesthetics inspired by regional architecture and patterns.
Many planar surfaces creates this rings shaped
by light reflection in constant movement.
Affordable diamonds made of 3D printed symbolism instead of pure carbon.
Bölgesel mimari ve desenlerden ilham alan geometrik
estetiği simgeleyen nesneler.
Düzlemsel birçok yüzey, sürekli hareket halinde ışık
yansımasıyla şekillenen bu yüzükleri oluşturmaktadır.
Saf karbon yerine, üç boyutlu olarak basılmış sembolizmden yapılan ekonomik elmaslar.
Materials/Malzemeler

Various Metals and Plastics/ Çeşitli Metal ve Plastik

Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype (aluminum)/ Prototip(alüminyum)
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GD39 - TEOFARM LOGO

GD39 - TEOFARM LOGO

A farm and a family dedicated to agricolture
since generations. This was the starting point for
elaborating a new logo and brand image.
The outcome is a new sign inspired to the ancient symbol of the “Tree of life”, re-mixed with
the “Fractal tree”, the graphical result of a complex parametric equation. The logo is simmetric
on the horizontal axis to symbolize that deep
roots, both physical and cultural, are necessary
for obtaining good cultivations.

Nesillerdir kendini tarıma adamış bir çiftlik ve bir aile.
Bu, yeni bir logo ve marka imajının özenle hazırlanması
için bir çıkış noktasıydı. Bunun neticesi, “Hayat Ağacı”nın antik simgesinden ilham alan, “oransal ağaç”
ile yeniden düzenlenen, karmaşık parametrik denklemin
grafiksel sonucu olan yeni bir işaret oldu. Toprağı iyi bir
şekilde işlemek için gerekli olan hem fiziksel hem kültürel
derin kökleri simgelemek amacıyla logo, yatay eksen üzerinde simetriktir.

Design

Tasarımcı

Status

Durum

Company

Firma

Mirko Tattarini

Mirko Tattarini

Prototip

Prototype

Teofarm

T E O F A R M

Teofarm

T E O F A R M

T E O F A R M

T E O F A R M

T E O F A R M

T E O F A R M
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T E O F A R M

THE GETHAM CODEX 2018: A MATERIAL CULTURE TOOLBOOK - 093

GD40 - TEOFARM PACKAGING
TEOFARM AMBALAJ
The elaborated logo has been applied to the
main products cultivated and commercialized
by Teofarm, such as olive oil, jams, olive oil soap.
Ayrıntılı bir şekilde hazırlanan logo; zeytin yağı, reçel,
zeytin, zeytin yağıdan yapılmış sabun gibi Teofarm
tarafından yetiştirilen ve ticarileştirilen ana ürünlere
uygulanmıştır.
Design/Tasarımcı
Mirko Tattarini

Status/Durum

Prototype/Prototip

Company/Firma
Teofarm
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SKETCHES
&
MAKING OF
ESKIZLER
&
YAPIMI
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pozzetto chair
PREPARATORY SKETCH# 10/2018

AT FUARS MOBILYA ATELIER# 10/2018

“MAPS” CARPETS
PREPARATORY SKETCH# 07/2018

“MAPS” CARPETS
PREPARATORY SKETCH# 07/2018

CARPET “IMPRESSIONS”
PREPARATORY SKETCH# 04/2018

“SCREAM” CARPET
PREPARATORY SKETCH# 07/2018

DANTEL TABLE CLOTH
PREPARATORY DRAWING FOR TABLE TOP 09/2018

FRACTAL TREE
PREPARATORY SKETCH FOR LOGO DESIGN OF TEOFARM LOGO 09/2018

GETHAM CITY
GETHAM SEHRI

113
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DESIGN
WEEK
TURKEY
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EPILOGUE TO THE TOOLBOOK

ELKITABINA ILISKIN SON SÖZ

This tool-book is not just a collection of the
products that are addressed merely to aesthetics
or to our emotions. Actually, in this tool-book
and with overall GETHAM Project, we aim
to stress “design thinking” that can be used as
practical implementation method in the “contemporary world” through objects or behaviours. Even if it is not possible to solve fully the
problems/challenges regarding material or nonmaterial culture, design thinking will give us an
opportunity to mitigate the effects of the current
problems/challenges – even social ones – in line
with past values/heritages and future needs.

Bu el kitabı, sadece estetiğe ya da duygularımıza hitap
eden ürünlerin bir derlemesi değildir. Aslında bu el kitabında ve hatta tüm GETHAM projesinde, nesneler ya
da davranışlar aracılığıyla “çağdaş dünyada” pratik bir
uygulama yöntemi olarak yer alabilecek “tasarım odaklı
düşünme”yi vurgulamayı amaçladık. Maddi ya da manevi kültüre ilişkin sorunlar tamamen çözülemese bile,
tasarım odaklı düşünme, geçmiş değerler/miraslar ve gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda güncel sorunların etkilerini
– toplumsal sorunların bile – hafifletebilememiz için bize
bir fırsat sunmaktadır.

So. We hope that this tool-book, this synthesis
of our work over the past few years, will serve as
a source of inspiration to south-eastern Anatolian designers and producers to reconnect with
their cultural DNA, and act as a catalyst to the
emergence of a new age of innovation, producing objects worthy of inclusion in the pantheon
of tomorrow’s heritage.

Bu yüzden, son bir kaç sene içerisinde yaptığımız çalışmaların bir sentezi olan bu el kitabının Güneydoğu Anadolu’daki tasarımcılara ve üreticilere kültürel DNA’larıyla tekrar buluşmalarında ilham kaynağı olmasını ve
yarının miraslarını içinde barındıran Pantheon’un içinde
olmayı hak eden nesnelerin üretildiği yeni inovasyon çağının ortaya çıkışında katalizör görevi görmesini umuyoruz.
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NOTEBOOK
NOT DEFTERI
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