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Malzeme ve na Süreçlerinin Yeniden
Tasarlanması: Bruder Klaus apeli ve
Betonarmenin Potansiyeli
Ör. Gör. Nazmiye Öztürk

Anahtar
Kelimeler

Özet
Günümüz mimarlık gündemini belirleyen güncel tasarımların çounda alt parçalardan
bütüne doru, malzeme ve ina süreçlerinin tasarımın bir parçası haline gelmesi dikkat
çekicidir. Mimarlık tarihinin en eski örneklerine bakıldıında da benzer bir durum
görülmektedir: Mısır Piramitlerinde, taların ekillendirilmesi ve bir araya getirilmesiyle
geometrik bütünlük elde edilmi, simgesel anlam ve anıtsallıa ulaılmıtır. Bu yazıda
malzemenin tasarlanmasına balı iki olgunun izi sürülmektedir: ‘malzeme ve ina
süreçleri yoluyla anlam bütünlüü’ ve ‘malzeme potansiyellerinin açıa çıkarılması’. Bu
iki düüncenin paralelinde Peter Zumthor’un tasarladıı Bruder Klaus apeli ve
betonarmenin standart olmayan bir yolla kullanımı örnek olarak ele alınmıtır.

Mimarlık
Malzemelerin Yaratıcı
Kullanımıı

REDESIGNING MATERIALS AND THEIR CONSTRUCTION PROCESS:
BRUDER KLAUS CHAPEL AND POTENTIAL OF CONCRETE

Abstract

Keywords

In the contemporary buildings determining today’s architecture, materials and their
construction processes have become a part of design. Looking at the history of
architecture the ancient examples have similar situation: In the Egyptian pyramids,
symbolic and monumental meaning has been achieved through shaped stone pieces
and how they brought together to get the whole geometry. This paper traces two
phenomena related to material design: “Content integrity via material and its
construction process” and “Emerging of material potentials”. In this paper Peter
Zumthor’s Bruder Klaus Chapel was examined as an example of these two points
above.
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Creative Usage of
Materials

1. Giri
Anıtsallık ve malzeme arasında ilk bakıta belirgin olmasa da
dorudan bir iliki vardır ve Norberg-Schulz, Mısır Mimarisini ele alırken
buna deinir: “Mısır piramitlerinde sert ve dayanıklı olduu için ta
seçilmi ve keskin kenarlarla yumuak yüzeylerin zıtlıı yoluyla taın
doal karakteri artırılmıtır. Kütle ve doluluk böylece sembolik
organizasyonun bir parçası olması için soyutlanmıtır… Buna mutlak
mekan ve tekil bir yapının onu oluturan malzeme gibi davranması
diyebiliriz” ( Norberg-Schulz,1983:6). Norberg-Schulz’un bu sözleri iki
noktada dikkat çekicidir. Birincisi piramitlere malzeme açısından
yaklaması dieri ise malzemenin doal karakterinin artırılabileceine
ilikin ifadesidir.
Piramitler kendi adında form ve geometriyi içermesine ramen,
onları oluturan malzemenin nasıl öncelikli bir açıklama aracı haline
gelebildii önem taımaktadır. Asal geometrilerden biri olan bu form,
Piramitlerin zamana dirençlerini tek baına açıklayabilir deildir. Burada
form, geometri ve ölçein yanı sıra elzem bir deiken olarak malzeme
ve onun kullanımı söz konusudur. Piramitlerde kullanılan doal ta,
doadaki amorf halinden çıkarılarak düzletirilmi ve bu parçalar yıllar
süren zorlu çalımalarla basamaklanarak organize edilmitir.
Piramitlerdeki basamaklanma, taın yıma mantıının bir zorunluluu
olarak anıtsal etki alanını oluturucu ögelerden biridir. Anıtsal yapıların
zamana dayanımı, ölçek ve geometriye balı simgesel ve sembolik
anlamlardan çok, malzeme odaklı ve dolayısıyla inai süreçlerdeki
hassasiyetle ilikilidir. Dier bir deyile malzeme ve ina süreçleri
tasarımsal bir bütünlüe doru örgütlendiinde yapının simgesel ve
sembolik anlamı güçlenmektedir.
Norberg-Schulz’da ikinci nokta, malzemenin doal karakterinin
artırıldıına ilikin ifadedeki tasarım imasıdır. Bu noktayı paradoksal ve
dolayısıyla dikkat çekici yapan özellik, özellikle o çalarda malzemelerin
zaten yeterince doal olduu gerçeidir. Bu anlatım bir bakıma ‘bir
malzemenin sahip olduu potansiyeller nasıl açıa çıkarılabilir?’
sorusuna karılık gelmektedir. Piramitler üzerinden bu soru öyle
cevaplanabilir: doal taın amorf formu düzletirilerek taın modül blok
oluturabilme potansiyeli açıa çıkarılmıtır. Bu soru, yalnızca doal
olanlara deil tüm malzemelere yönlendirilebilecek bir sorudur ve
tasarım bu soruyu yanıtlayabilecek bir araçtır.
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‘Malzeme ve ina süreçleri yoluyla anlam bütünlüü’ ve ‘malzeme
potansiyellerinin açıa çıkarılması’ denilebilecek bu iki nokta, esasında,
tasarlama eylemini içsel ve zihinsel bir süreç olduu yönündeki yaygın
görüü sorgulamaktadır. Politzer’in Felsefenin Temel lkeleri’nde yer
verdii Engels’ten bir alıntı, dı dünya ve düünceye ilikin alternatif
görüü öyle dile getirmektedir: “Fikir, maddi dünyanın insan zihnine
yansımasından ve düünce biçimlerine dönümesinden baka bir ey
deildir" (Politzer, 2009:59). Peter Zumthor da fikirlerin maddede gizli
olduu yönündeki yazılar (Zumthor, 1998) ve yapı örneklerini mimarlık
ortamına sunan bir mimar olarak bilinmektedir. Zumthor, “Güzelliin
Sert Çekirdei” isimli yazısındaki “Mimarlık gerçeklii, mekan, hacim ve
formlardan meydana gelen maddesel kütledir (Zumthor, 2001). Fikirler
sadece nesnelerin içindedir ve onların dıında hiç bir fikir bulunmaz”
(Zumthor, 1998:34) sözünden de anlaılacaı gibi, madde ve
malzemenin içinde var olan potansiyellere dikkat kesildii söylenebilir.
Zumthor’un bu düüncelerle tasarladıı birçok yapı arasında Bruder
Kalus Chapel’i malzemedeki potansiyelin nasıl açıa çıkarılacaı
sorusuna verilmi bir yanıt gibidir.
Bruder Klaus apeli ve apelin Etki Alanı1

Görsel 1. Brother Klaus apeli2

1. Benjamin, 2003. Walter Benjamin, teknolojinin genelde gerçeklie, özelde sanata bakıı
deitirmesi olgusu üstüne younlamı, mekanik yeniden üretimin bütün bir çaa damgasını
vurmasına balı olarak sanatın bütün sahiciliini kaybettiine yönelik genel savını, aura (etki alanı)
çözümlemesi üzerinden açıklamıtır. Benjamin, özgün bir sanat yapıtının her yeniden üretimiyle
birlikte “aura”sından bir eyler daha yitirdiini ileri sürmektedir
(http://www.felsefeekibi.com/dergi6/s6_y2.html). Bruder Klaus apeli malzemenin seri üretim ve
standartlarının dıına çıkmı, kendi yapım yasalarını yeniden oluturmu ve etki alanını (aurasını) bu
yolla edinmi bir yapı örnei sayılabilir. Malzeme potansiyellerinin tasarım yoluyla açıa çıkarılması ile
sınırlandırılmı bu yazı, seri üretilmi nesne ve sanat eseri arasındaki farkın tartııldıı, Walter
Benjamin’in (1892-1940) sanat eserinin aurası kavramına kadar kapsamlı bir tartıma yol açabilecek
bir balamdadır.
2. http://www.beton-campus.de/2011/07/stampfbeton-bauen-mit-haenden-und-fuessen/
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Almanya’nın Köln kentinin 50 kilometre güney batısında bulunan
Machernich’teki Wachendorf köyünün tepelerinde yer alan Bruder Klaus
apelinin, 2007 yılının Ekim ayında açılıı yapılmıtır.
Bruder Klaus apelini ilk ziyaret eden dergi ve gazete yazarlarının
izlenimleri ortak bir noktada toplanmaktadır: Jonathan Glancey, The
Guardian’da yazmı olduu Solitary Refinement (Issız Sadelik) isimli
yazısında mitler, efsaneler ve büyülere ait bir yapı gördüünü u
cümlelerle ifade etmektedir: “Tepelerde, çöl kumları üzerinde veya uzak
adalarda yükselen ve bizleri baka bir dünyaya taıma gücüne sahip
gizemli, yalnız strüktürler…Bunlar mitlerin, efsanelerin ve büyülerin
unutulmayan mimarisi” (Glancey, 2007). Andreas Rossman Detail
dergisinin ubat sayısında, apelin insanı huu içinde bırakan
bireyselliiyle gökyüzüne yükseldiini yazmaktadır. Icon dergisinde ise
Beatrice Galilee yazısına öyle balamaktadır: “Sisli bir Çaramba sabahı
saat 6’da Almanya’nın güneyindeki sessiz bir arazide Peter Zumthor’un
Bruder Klaus apeli ile yalnız kalınmalı…” (Galilee, 2007). Mimarlık ve
tasarımla ilikili yazarlardan aktarılan bu alıntılarda dikkati çeken ilk olgu,
youn ve kelimelere dökülmesi zor bir etkilenmeyi ifade etme çabasıdır.
Genel olarak deerlendirildiinde yazılarda, ilk izlenimler ve yapıyla ilgili
genel bilgiler yer almakta; ayrıntılara geçmeden önce, yapının manevi
derinlii üzerine sözlerin iirsel bir dille kaleme alındıı görülmektedir. Bu
iirsel anlatımlardan yapının ilkin anıtsal sonrasında mistik bir etki
yarattıı söylenebilir.
Yapı dıarıdan ilk bakıta dolu bir kütle görüntüsüne sahiptir. Bu
mono-blok kütle, içinde mekân barındıran bir yapı imasından çok bir
nesne görünümü sunmaktadır. Nesne görünümlü yapılar, çounlukla
ilevin dıarıya yansıdıı silo veya su deposu gibi ilev makinalarına
benzetilebilecek türde üretim odaklı yapılardır. Bu tür yapıların herhangi
bir gösteri iddiası yoktur. apelin kütlesellii de benzer ekilde dıarıya
yönlenmi bir biçim kaygısına sahip deildir.
Güncel mimarlıkta cephenin tasarımı ayrı bir uzmanlık alanı olarak
görünmeye balamıtır. Yapı cepheleri bu yönde ne kadar dikkat çekici
ve albenili tasarlanırlarsa o derece baarılı sayılmaktadır. Zumthor’un
apel cephesindeki tutumu sadelik olarak görülebilir. Ancak burada
mimarın birincil amacının sadelik oluturmak olmadıı, yapının süreçler
sonucu sadelie ulatıı, aratırmalardan derlenen aaıdaki bilgilerden
çıkarsanmaktadır.
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verenler ve Mimar
Bruder Klaus apeli bölgede yaayan ve tarımla uraan çift
Hermann Josef Scheidtweiler ve Trudel Scheidtweiler tarafından
yaptırılmıtır. Kendi arazilerinde iyi ve mutlu bir hayata teekkür için
"Brother Klaus" olarak bilinen kutsal Nicholas von Flüe’ye adadıkları
apelin inasında bizzat kendileri mimarla birlikte çalımılardır.
Köln’deki Kolumba Sanat Müzesi ek binası yarımasını kazanan
Peter Zumthor’un tasarımından çok etkilenen çift, mimara bir mektupla
apel yaptırmak istediklerini yazmı ve süreci balatmılardır (Galilee,
2007). sviçreli Mimar Peter Zumthor dünya mimarlık ortamının en
prestijli ödülü sayılan Pritzker Ödülüne 2009’da layık görülmütür. Yapı
tasarlarken kendisini harekete geçiren düünceleri anlattıı Thinking
Architecture bata olmak üzere, Atmospheres, Therme Vals, Kunsthaus
Bregenz, Spirit of Nature Wood Architecture gibi kitapları
bulunmaktadır.
Yapı Geometrisi

Görsel 2. Brother Klaus apel Planı
Baglione C., 2007 Casabella, Issue: September – 758

apel yapısının ayrıntılarına yer vermek gerekirse, 12 metre
yüksekliinde olan yapının plan geometrisi Görsel 2’de görüldüü gibi
dıta düzgün olmayan bir begen formundadır. Beyaz çimento ve o
bölgede bulunan sarı renkli kumlar kullanılarak betonarme sistemin farklı
bir yolla uygulamasıyla yapılmı olan duvarlar (Baglione, 2007:14)
dıarıdan düz, ancak yapının içinde düz olmayan içbükey ve dıbükey
yüzeyler olarak devam eder. Yapının içi dıarıdan algılanmayan farklı bir
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geometriye sahiptir ve bu geometriyi örnein metrekare olarak ölçmek
zordur, hacmini hesaplamak ise daha da karmaık matematiksel ilemler
gerektirir. Dikdörtgenler prizması türevi mekânlar içinde yaandıı
dikkate alındıında bu yapı, bildik olmayan ve karmaık geometriye
sahip bir iç mekâna sahiptir.
na Süreci

Görsel 3. Kalıp ve Beton likisi ve Yapının na Süreci
Baglione C., 2007

Bu yapının içinde Zumthor, kalıp olarak civardaki ormanlardan
edinilmi 120 adet aaç kütüü kullanmıtır. Aaç kütükleri, Görsel
2’deki planda ve Görsel 3’de görüldüü gibi yukarıda birbirlerine
birleerek içerinin kalıbını oluturur. Her ay 50 santimetre beton
dökülerek yirmi dört katmandan oluan duvarlar iki yılda
tamamlanmıtır. Her katman günün bir saatine karılık gelmekte ve
insanın günlük iler tarafından kuatılmılıı fikrini temsil etmektedir.
Duvarlar tamamlandıktan sonra içerideki kalıp, atee verilerek yapının
kaba inaat tamamlanmıtır (Rossman, 2008:14).
Program ve Mistik Öeler
Bu apel yapısı programatik olarak dı uyarıcılardan soyutlanması
gereken bir ibadet mekânıdır. Gün içinde gece görüntüsü denilebilecek
bu soyutlamanın tasarımdaki bileen karılıkları, tütsülenmi koyu renk
duvarlar, duvarlara gizlenmi cam kürelerin yıldız etkisi, çatıda açık
bırakılan gökyüzü penceresinin parlak ııı (Görsel 5) ve yansıtıcı
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zemindir. “Dıarıdan kum rengi görümündeki bu katmanlı duvarlar
içeride yanan ahabın etkisiyle siyahlamı ve mistik bir iç mekân elde
edilmitir” (Galilee, 2007). Ancak Scheidtweiler çifti, Peter Zumthor’un
yanma ilemi sonrasındaki duvar rengini yeterince siyah bulmadıını,
doru rengi elde etmek için yedi gün boyunca tütsüleme ilemine devam
ettiklerini ifade etmektedir. “Duvarlara sinmi kendine özgü bir
koku”nun bu mistik etkiyi artırdıı yapıyı ziyaret edenler tarafından
söylenmektedir Yapının üç metre yüksekliindeki büyük üçgen
kapısından girildikten sonra bu mistik etkiyi en uç noktalara taımak
amacıyla birçok unsurun daha tasarlanmı olduu görülmektedir
(Galilee, 2007). Bunların en güçlüsü yapının tepesindeki boluktur. ç
mekânın karanlık duvarlarından yukarı bakıldıında görülen ıık boluu
gece gökyüzünde parlak bir yıldız imgesine gönderme yapılmaktadır.
Dier mistik unsurlardan biri duvarlarda yapım esnasında yerletirilmi
be santimetre çapında 350 adet metal boru delikleridir.
Scheidtweiler’ların komularından edindikleri bira yapımında kullanılan
bu pipetler, içerideki kütüklerin yanması esnasında dumanın çıkıını
salamı ve daha sonrasında gökyüzündeki yıldız parıltıları etkisini
salamaları için temizlenerek içlerine cam küreler yerletirilmitir.

Görsel 4. apel ç Mekanında Gökyüzü Penceresi
Baglione C.2007
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Görsel 5. Eritilmi Kurun Kaplama Zemin Yapımı,
Baglione C.,2007

Zemin
Bugünün bilinen yapım teknolojilerinden farklılama zeminde de
sürdürülmektedir. Eritilmi kurun kaplama sayesinde zemin donmu bir
havuza benzetilmitir. Tasarımda yukarıdaki gökyüzü penceresinden
gelecek olan yamur suları zeminin ortasında küçük bir havuz
oluturmaktadır. Ancak uygulama sırasında yeterince kalın dökülemeyen
kurun tabakanın altındaki kızıl kahverengi kil tabakası zeminde biriken
suyu absorbe etmekte ve su birikmesini engellemektedir (Baglione, 2007
s:151).
Bruder Klaus apelinde Tasarım ve Betonarme
Beton, plastik bir malzeme olarak içinde demir çubuklardan yapılmı
donatıları ve sertleene kadar ona ekil veren kalıbı ile birlikte betonarme
haline gelir. Betonarme yapı malzemesi olarak kullanılmadan önce, onun
yapıda kullanılma potansiyelleri üzerine çalıılmı ve oldukça yaratıcı
çözümler ortaya çıkmıtır. Betonarme saksı ve tekneler bu çözümlere
örnek olarak gösterilebilir. Kalıp betonarmede öylesine önemlidir ki kalıp
olmaksızın betonarme bir yapı ina edilemeyecei gibi, kalıba balı
olarak betonarmeyi bir hamur gibi yourabilir, yapı bileenleri (duvar,
perde, kolon, kiri, merdiven, döeme vb.) ayrık deil, kaynamı
bileenler haline getirilebilir. Fakat tarihsel sürece balı zorunluluklar,
betonarmenin potansiyellerini aratırmak ve artırmak yerine onu
standart bir yapım sistemi haline getirmitir. kinci dünya savaından
sonra artan konut ihtiyacını karılamak için inaat süresinin
hızlandırılması amacıyla gelitirilen prefabrikasyon ve tünel kalıp
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sistemleri, bugünün betonarme yapım teknolojisi standardını
oluturmutur. Bu standartlama, gündelik hayatı dorudan
etkilemektedir.
Yapının ina süreci, teknolojik boyut olarak kabul edilirse, bu
teknolojik boyutun düzeyini çeitli gelikin düzeyler ile karılatırarak
açıa çıkarmak mümkündür. Örnein betonarme yapım teknolojisinin,
tünel kalıp sistem ile birlikte kullanımı bilinen en hızlı yapım
teknolojilerinden biridir. Hız üzerinden deerlendirildiinde, Zumthor’un
kullandıı yapım teknolojisi, tünel kalıp sisteme göre oldukça geri bir
teknolojidir. apel, iveren ve komularından oluan dört kiilik bir ekip
tarafından yapılmıtır ve tamamlanması iki yıl üç ay sürmütür. Fabrikada
seri olarak üretilen, mevsimlerin yapım süreçlerini etkilemedii hızlı
prefabrikasyon yapım teknolojileri ile karılatırıldıında, bu yapı aır
ilerleyen bir süreçte ve yerinde imal edilmitir. na Süreci balıı altında
yapılan aratırmaya göre duvar, her ay bir katmanı dökülen ve
beklemeye bırakılan yirmi dört katmandan olumaktadır. Burada
betonarmenin, iskelet deil yıma sistem mantıında kullanılması,
yapının tasarımındaki alıılmadık bir dier özelliktir.
Bu ölçekte bir yapı için ayrılan yapım süresinin oldukça uzun olması
dezavantaj gibi görünse de, bu durum zamanın, yapı bileenleri üzerinde
nitelik olarak kendini göstermesine olanak tanımaktadır. Beton
duvarlardaki katman izlerini belirginletiren bekleme süresi, bu sürecin
kendisinin de tasarımın bir parçası haline getirildiine iaret etmektedir.
apel, dünyanın herhangi bir noktasında yeniden ina edilecek olsa
aynı yapıyı elde etmek hemen hemen olanak dııdır. Bunun nedeni
yapımında kullanılan malzemelerin o bölgeye özgü olmasıdır.
Betonarmede kullanılan kum, kalıpta kullanılan ahap buna örnek olarak
gösterilebilir.
2. Sonuç
Malzemelerin potansiyelleri üzerine yeniden düünmek ve tasarım
yoluyla bunu açıa çıkarmak güncel mimarlık için önemlidir. Bu tür
arayılar malzemelerin yeniden tasarlandıı yaratıcı ina süreçlerini
beraberinde getirecektir. Bu yazıda Peter Zumthor’un tasarladıı Bruder
Klaus apeli tüm bu noktalara örnek olarak ele alınmıtır.
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Bu yapıda, mimar tarafından betonarme yeniden kefedilmi gibidir.
Yakılmak üzere aaç kütüklerinden kalıp oluturmak, süreci bir
standardın izinden sürdürmek yerine, balangıç noktasından yeniden
balatmaktır. Kefedilmi olan bilinen ögelerin kiisel olarak yeniden
kefedilebileceinin örneini sunan bu tasarım Louis Kahn’ın
‘bilinmeyene geri dönme’ kavramını çarıtırmaktadır. Beton gibi sıradan
denilebilecek bir yapı malzemesini kullanarak etki gücü yüksek ve anıtsal
bir yapının tasarlanabilirlii Norberg Shulz’un ‘malzemenin doal
karakterinin artırılması’nın güncel örnei kabul edilebilir.
Bu örnek göstermektedir ki; malzemede ve uygulamada
kefedilmeyi bekleyen potansiyeller vardır. Bunların açıa çıkarılması
tasarım aklını yükseltmek için gerekli bir araç olarak görülmelidir.
Mimarlar yapı teknolojilerini ve malzemelerini standartlamı bir yolla
tekrarladıkları sürece güncel olmayan yapıların her geçen gün artmaya
devam etmesi kaçınılmaz görünmektedir. Katalogdan seçim yapmak
yerine malzemelerin tasarımı tetikleyici özlerini açıa çıkarmanın,
tasarımcı mimarların yükümlülüklerinden biri olduu unutmamalıdır.
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