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Mimaıride Yenileşim ve Ahşap
lnınovc1tion in Architecture and Wood

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 169

Ahşap malzeme, başlangıçta yalnızca hammaddenin işlenmesi ve
biçirnlendirilmesi ile başlayan serüvenini teknolojik gelişim ile birlikte
yüklendiği anlamların ve mimari tasarım etkinliği içindeki yerinin yenileşmesi
ile sürdürmektedir.

Z. SEVGEN PERKER*

» Yenileşim Kavramı
Yenileşim kavramı; dilimize yabancı
kökenli "inovasyorı" kullanımıyla giren,
"yenilenmek" kavramından gelmektedir.
İngilizce'deki "innovation" kelimesi
ise, Britannica Ansiklopedik sözlükte
"Toplumsal kültürel ve idari ortamda yeni
yöntemlerin kullanılmaya başlanması",
Oxford Advanced Leamers Dictionary'de
"değişiklik yapma, yeni düşünce ve
yöntemler uygulama eylemi", Websters
sözlüğünde "yeni ve farklı bir sonuç"
olarak tanımlanmaktadır (1). Türk
Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te
yenileşim; "Değişen koşullara uyabilmek
için toplumsal, kültürel ve yönetimsel

Şekil 1. Kent dokusu
içinde Metropol Parasal,
Seville, İspanya (13).
Figure l, Metropol Parasal
in the City Texture, Seville,
Spain (13).
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ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya
başlanması, yenilik, inovasyon" şeklinde
tanımlanmaktadır (2).
Yenileşimin tanımı konusunda
uluslararası düzeyde kabul gören
kaynakların başında Oslo Kılavuzu
gelmekte; söz konusu kılavuzda
yenileşim; "yeni veya önemli ölçüde
değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet),
veya sürecin; yeni bir pazarlama
yönteminin; ya da iş uygulamalarında,
işyeri organizasyonunda veya dış
ilişkilerde yeni bir organizasyonel
yöntemin uygulanmasıdır" şeklinde
tanımlanmaktadır. Yenileşim, bir şeyi icat
etmeyi değil; değer oluşturma yollarım
keşfetmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle

<ile y,:enileşimde fikirler ve kavramlar
özelliklerinin
teknolo"
. getırdiği
.
l
__ . 1ının
fuiıio/"İ!İk /iinem kazanmaktadır (3). Nitekim o anaklarla degıştırilerek geliştirilebilme .
ffi(j}fil:;? y;ılında gerçekleştirilen İnşaat
mımarıde
.
sı
. ·y enı-1 eşım
kapsamında ele
~aştıJ.iiroaları ve Yenileşim Stratejileri
alınabılecek önemli unsurlardandır (4 5)
ırameli'nde de yenileşim "yeni fikirlerin
Bılımsel_ geUşmeler, yeni teknolojil;r .
ıııaş-aıııiı bir şek.ilde uygulanması / hayata
ve burılara ılışkın üretim yöntemleri
geQ~foi!lmesi" olarak tanımlanmıştır. Lim
yapı malzemelerinin çeşitliliğini hızla
1MB @fori; inşaat yenileşirni için "yeni
artırmıştır. Geçmişte, insanların yakın
fütlgi arayışı ve bu bilginin üretimde
~evreleri~den elde ettikleri malzemelerle
l!l\Yıgıilanması" tanımını kullanmışlardır ( 1 ). u~et_tıklerı yapı elemanlarınm yerini
!fü ortamda refah ve yaşam
gunumüzde performans odaklı, belirli
starodardının yükselmesi üretkenliğin
~ta~dartlara sahip, yeni teknolojiler
Şekil 2. Metropol Parasal, ahşap taşıyıcı sistem (13)
aııtmasına bağlı olup üretkenliği
Fıgure 2. Metropol Parasol, ,..ooden
b earıng
. system (13).
·
ıle uretılen, yapısal özelliklerinin
'
aFtıran en önemli araçlardan biri de
mükemmelleştirilmesine çaba
~emilleşimdir. Yenileşim ile ülkenin
gösterilen, tasarımın hareket noktasını
il/,El toplumun kaynaklarının ürün ve
oluşturacak nitelikte malzemelerle
hizmete dönüştürülmesi ile ekonomik ve üretilen yapı elemanları almıştır.
t@whımsal değer üretilmesi olanaklıdır.
Günümüzde geleneksel olarak bilinen
El1ı1 nedenle gelişmiş ülkelerin tamamı
malzemelerden tümüyle farklı malzeme
w.e gelişmekte olan ülkelerin önemli bir
kompozisyonlarının üretilmesi, üretilen
kıısmı yenileşimi önemli bir politika alanı
malzemelerin hassas kontrol süreçlerinden
olarak görmekte ve tasarlamaktadır (3).
geçmesi, malzemeler için yüksek
l3ıiitün dünyada başka sektörlerin itici
verimlilik ve uzun ömür sağlanabilmesi
gücü konumunda olan yapı sektörü bu
söz konusu olabilmektedir (6).
fÖniiyle yenileşimin gerçekleşmesinde
Mimari tasarımda malzemenin etkisi·
kavram, biçim, doku, yapısal özellikler '
büyük önem taşımaktadır. Yapı
ve performans olmak üzere çok boyutlu
sektöründeki yenileşim ise mimari
ürünün tasarımındaki kavramsal
olarak ele alınabilmektedir. Tasarımın ana
kavramı malzeme ile vücut bulmakta,
yenileşim yaklaşımlarından en ufak
malzeme bazen tasarımın hareket
ayrıntıyı gerçekleştirmeye ilişkin başlıca
noktasını oluşturmakta, malzemenin
gereklilik olan yapı malzemesinin
biçimi ve dokusu tasarımın vermek
kendisinde ve üretim sürecinde
istediği algıya hizmet etmekte, yapısal
gerçekleşen yenileşime kadar pek çok
özellikleri ve performansı ise elemandan
Şekil 3, 4. Metropol Parasol, ahşap aynntılar (13).
Figures 3, 4. Metropol Parasof, wooden detaifs (l 3).
boyutu kapsamaktadır.
taşıyıcı sistem boyutuna kadar yapının
bilinen fiziksel, kimyasal, mekanik vb.
bütüncü] ömrüne etki etmektedir. Bu
Mimaride Yenileşim ve Yapı
özellikleri
günümüz mimarisinin ve yapı
bağlamda
yapı
malzemesi
tasarımındaki
Malzemesi İlişkisi
sektörünün
teknolojik gelişmelerine
ve
üretim
teknolojisindeki
yenileşim
Günümüzde teknoloji - mimari
paralel
olarak
farklılaşmıştır. Yenileşim
mimarlıkta
tasarım
olanaklarını
önemli
etkileşiminin kazandığı boyut yapı
olarak
ele
alınabilecek
bu değişim bir
ölçüde etkilemekte ve değiştirmektedir.
malzemelerindeki değişim üzerinden
yandan ahşap malzemenin doğallık,
izlenebilmektedir. Mimarlıkta malzeme,
hafiflik, kolay işlenebilirlik gibi
Yenileşim ve Ahşap Malzeme
bir yandan tasarımın kavramının ve
özelliklerini korurken öte yandan
Ahşap, geçmişten günümüze
biçiminin yansıtılmasını, öte yandan
özellikle uzunluk ve boyut kısıtlaması ile
insanın barınma amacıyla sıklıkla
ise tasarlanan yapının çeşitli yükler
doğrultularında farklı özellikler gösterme
kullandığı yerel, doğal ve sıcak
karşısında dayanıklı olmasını sağlayan
gibi olumsuz yönlerinin giderilmesini
bir yapı malzemesidir. Ahşap, bir
ana bileşendir. Tarihsel süreçte önceleri
esas almaktadır (8). Genel olarak ah~ap.ı
yapının iskeletinden döşeme ve duvar
liıiç biçimlendirilmeden, sanayi
parça, tabaka, kereste, yonga ve liflerirı:i!'!
kaplamalarına, çatısından pencere ve
~evrimine kadar ise el aletleri ile
çeşitli bağlayıolar ile fabrika ortamında
kapı doğramalarına, merdivenlerine
basitçe biçimlendirilerek yapıya giren
bir araya getirilmesiyle oluşan, trnım0jen
kadar hemen tüm elemanlarında
malzeme günümüzde gelişen teknoloji
ve izotrop özellikler gösteFen malzeme
kullanılabilen bir malzemedir.
ile istenilen formun verilebildiği,
endüstriye.\ ahşap olarak acllandwılmak'la.
Kaynağının yenilenebilir olması, uygun
ioizeH'ikleri bakımından geliştirilebilen,
sözü edilen ürünün üretimimle ahşabın
bir biçimde elde edildiğinde üretimin
[eı.ıre ve kullanıcı ile etkileşim kurabilen,
sahip olduğu olumsuz özellikle.tin
başlangıcından sonuç ürüne ulaşıncaya
zerııgin seçeneklere sahip bir veri alanı
giderilmesi n' var olan da~anoo
kadar hemen hiç fire vermeden
liia%me gelmiştir. Bu bakımdan yeni
değerlerinin mükeımuelleştiri:lme.si temel
deoerlendirilmesi olanaklı olan verimli
ö
liFlalzemelerin üretilmesinin yanısıra
amaç olmaktadır (9).
bir malzemedir (7). Geleneksel ahşabın
i'ylaı, elan yapı malzemelerinin bilinen

Giıimiiıniiz mi,mari ~asarım
anl'a!'jT!Şı; lmeket i!ı.aJl)asitesime sahi,ı;ı,
naşrnatıilirı, cleğ;işetıilir, es~k, çev~eyle
ve ktuUanmyıla mwmım:ltu ürüalerin
üueti!mesimi öneıssemekte ve yenileş~m
kawsammıda ele al,ır,ıabilernk kavramsal
temaJlaua wrgu ya,wmaktaclır. Bu
bıağlarncda başhca temalar; dijital
mimarlık, ekolojik mimarlık, organik
mimarlık, yaşayan mimarlık, dinamik
mimarlık, portatif mimarlık ve morfo
- ekolojik mimarlıktır. Sözü edilen
kavramsal temalarla ilişkili olarak
tasarlanan yapı geometrileri ise değişen,
gelişen ve yenileşen yapı malzemesi
ve üretim teknolojileri ile yaşama
geçirilmektedir (10). Bu süreçte ahşap
malzeme de yerini almakta, başlangıçta
yalnızca hammaddenin işlenmesi ve
biçimlendirilmesi ile başlayan serüvenini
teknolojik gelişim ile birlikte yüklendiği
anlamların ve mimari tasarım etkinliği
içindeki yerinin yenileşmesi ile
sürdürmektedir (11).
Dijital mimarlık kavramı mimarlık
ürününün tasarım aşamasından
başlayarak inşaat, işletim, kullanım,
bakım ve onarım gibi bütün
aşamalarında bilgisayar teknolojilerinin
etkin olarak kullanıldığı bir mimarlığı
tarif etmektedir. Dijital mimarlık
yapıların tasarım aşamasında üçboyutlu
algılanmasını, tasarımın içinde sanal

Şekil 5. Lyss Foresters College, genel görünüm (17).
Figure 5. Lyss Foresters College, general view (17).

@'lauak illolaşılabiilmesimi v e olası tasarım
Jnatalannın üretime geçmezden önce
gideı;ilmesini olanaklı kılmaktadır.
Yapıya ilişkin simülasyon programları
ise malzeme ölçeğinden eleman ölçeğine
kadar yapısal performansın analiz
edilebilmesini, enerji ve maliyetin
optimize edilmesini sağlamaktadır.
Günümüz dijital mimarlığı işlev,
biçim, taşıyıcı sistem, çevre ve
kullanıcı etkileşimini esas alan, sözü
edilen bütüncül tasarım yaklaşımı ve
teknolojinin olanaklarını bir araya
getiren bir anlayış sergilemektedir (12).
Sevilla'daki Metropol Parosol;
günümüzde dünya üzerinde inşa edilmiş
en büyük ahşap taşıyıcı sistemli yapısı
olup dijital mimarlık yaklaşımının önemli
bir ürünüdür (Şekil 1). 2004 yılında
Sevilla'nın Encarnacion Meydanı'nın
yeniden düzenlenmesi kapsamında
gerçekleştirilen yarışmada birincilik
ödülüne değer görülen projenin, uzun
bir çalışma döneminin ardından, 2011
yılında J. Mayer H. Mimarlık tarafından
yaşama geçirildiği bilinmektedir.
Proje için özel bir inşaat teknolojisi
geliştirilmiştir. Farklı boyut ve kesim
biçimlerine sahip olan parçalardan oluşan
organik formlu ahşap şemsiyelerin
tasarımı, üretimi ve montajı bilgisayar
desteği ile gerçekleşebilmekte; böylelikle
dikkat çeken bir tasarım - taşıyıcı sistem

- malzeme birlikteliği ortaya çıkmaktadır
(Şekil 2, 3, 4) (13).
Ekolojik mimarlığın çevreye duyarlı
yaklaşımının gerçekleşmesi ekolojik
ve sürdürülebilir yapı tasarımının
merkezinde bulunan malzeme ile
olanaklıdır. Malzemenin az eneıji
ile üretilebilmesi, kaynağının ve
kendisinin yenilenebilmesi, çevreye
uyum sağlaması ve hatta kendini çevre
koşullarına göre değiştirebilmesi, çevreyi
kirletmemesi ve gerektiğinde geri
dönüştürülebilmesi ekolojik mimarinin
temel hedefleri arasındadır (10). Doğal
ve yenilenebilir yapı malzemelerinin
başında ahşap gelmektedir. Ahşap
karmaşık işlemlerden geçirilmeden elde
edilebilen, yenilenebilen ve fazla atık
oluşturmadan üretilebilen, sağlığa zararlı
madde içermeyen, üretiminde fazla
miktarda fosil enerji gerektirmeyen bir
malzemedir. Ekolojik mimarinin malzeme
özellikleri bakımından gerektirdiği
bütün unsurları bünyesinde barındıran
ahşap geçmişte olduğu gibi günümüz
mimarlığında da tercih edilmektedir (14).
Dünyamızda ekolojik mimarlık
kavramım esas alan tasarımlar
her geçen gün artmaktadır. Ahşap
malzeme de ekolojik mimarinin başlıca
malzemesi olarak pek çok tasarımda
ön sıralarda yer almaktadır. Itten
+ Brechbühl Ag grubu tarafından

Şekil 6. Lyss Foresters College, cephede ahşap kulla
nımı (17). Figure 6. Lyss Foresters College, use of wood
on the facade (17).

Şekil 7. Lyss Foresters College, taşıyıcıda ve cephede
ahşap kullanımı (17). Figure 7. Lyss Foresters College,
use of wood in bearing system and façade (17).

~·

Şekil 8, 9, 10. Lyss Foresters College, iç mekanda ahşap kullanımı (17) Fi
B
· gures , 9, 10 • Lyss Foresters Gollege, use of wood in the interior (17).
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Şekil 11, 12. Living
Landscape: The Great Fen
Visiting Centre.
Figures 11, 12. Living
Landscape: The Great Fen
Visiting Centre.

v@ İsviçrede bulunan Lyss
tCollege, ahşap malzemenin

sıyla üretilmiş günümüz
imarlık örneklerindendir.
nde tasarlanan eğitim yapısı
uzunluğunda beton bir
ine tümüyle ahşap malzeme
ak yapılmıştır (Şekil 5, 6, 7,
hşap malzemenin tercih
yaşam döngüsü boyunca
zemelere oranla az enerji
i ve geri dönüşümlü olmasıdır.
1, , elemanların birleştirmelerinde
· detay çözümleri yapılmıştır.
nergie 2000" ve "Diarıe" ekolojik
regramlanna uygun olarak inşa
ir. Isıtma, yeşil plaketli kazanla
\'f,:apı makta, sıcak su gereksiniminin
% ~an ise soğutma birimlerinden
nılan ısı ile sağlanmaktadır.
,de bulunan geniş pencere
NlilllZey, eri ile doğal aydınlatmanın en
iıist mi!izeyde sağlanması amaçlanmıştır.
Km.Jlanıcı ve ziyaretçilere ahşabın yapıda
kuliarıımlarım göstermek yapı
, ının başka bir amacıdır. Yerel
, e kullanımı, taşıyıcı sistemin
ıı,ıalllillliğı ile ekolojik mimari kavramı ve
iYifüiJi;k ar-ayışı aynı tasanın içinde ele
almmış·tıır (15, 16).
©Fganik mimarlık, Frank Lloyd
~ııiglıit tarafından doğal biçimlerden yola
fi!Ikılarrak iç ve dış mekanın bütünleşmesi
s:sasıma c;lay-anan bir mimari olarak

@ ,@ ,

tanımlanmaktadır. Organik mimaride
amaç; yapının doğa ile bütünleşmesi
ve doğadan yararlanması, doğanın
da yapıdan yararlanmasıdır. Organik
mimaride tasarımların işlevlerle uyumlu
olarak, dışavurumcu bir tutumla
geliştirilmesinin ve metaforik olarak
doğanın biçimlerinin kullanılmasının
yanısıra, malzemenin performansının
da dikkate alınması ve tasarımı
yönlendirmesi önem taşımaktadır (10)
Doğa ile insan arasındaki bağın
yeniden kurulmasına araç olmak
üzere, minimalist bir anlayışla doğaya
açılan doğal bir kapı niteliğinde
tasarlanmış, doğaya en az müdahale
ile gerçekleştirilen "Living Landscape:
The Great Fen Visiting Centre" ahşap
malzemenin kullanıldığı ekolojik ve
organik bir mimarlık örneği olarak
dikkat çekmektedir (Şekil 11, 12). Yapı
bir yandan biçimsel tasarımı ile varlığını
ziyaretçilere yalnızca hissettirmekte ve
doğa ile uyum içinde konumlanmakta,
öte yandan özellikle ahşap malzemenin
kullanılması ile oldukça doğal bir
görünüm sergilemekte, tasarım insanın
doğal çevre ile olan etkileşimini
güçlendirme amacını bünyesinde
barındırmaktadır. Yapı içi esnek tasarım
anlayışı ile kurgulanmış olup çok işlevli
tek bir mekan olarak kullanılabileceği
zibi bölümlere avrılarak da
kullanılabilmekt~dir. Ayrıca yapı ekolojik

olarak kuzey yönünden olabüdıeince
o
korunarak güney yönüne açılmış,
servis mekanları kuzeyde, sergi alanı ve
kafeterya ise güneyde konumlandınlrnış,
yapıda yağmur suyu toplama kolektörü,
yakın çevrede ise rüzgar türbinleri
kullanılmıştır (18).
Yaşayan, dinamik mimaride ise
yapı, fiziksel koşulları kendi yararına
dönüştürme yeteneğine sahip olmakta
ya da kendi özelliklerini kendi
kendine ya da dış etkerılere bağlı
olarak değiştirebilmektedir. Yaşayan
organizmaların tepkilerinin malzeme
özellikleri ile bütünleştirilmesiyle ortaya
çıkan tasarım kendisi de adeta canlı bir
organizma gibi yaşayabilmektedir (10).
Yaşayan mimarlık kavramı temelde
biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelere
paralel olarak tıpkı hücreler gibi kendi
kendine üreme, gelişme, yaşamını
sürdürme ve hatta ölme yetilerine
sahip mekanların kurgulanmasına
dayanmaktadır. Yapının carılı bir
organizmaya benzer biçimde kendi
DNA'sı tarafından yönetilebileceğini,
çevresi ile etkileşimli olabileceğini ve
hatta kendi kendini onarabileceğini
öngörmektedir. Bu durumda mimarın
sözü edilen DNA'iarı bilgisayar ortamında
tasarlaması gerekmektedir. Henüz
böylesi yazılımlar üretilmemiş olmakla
birlikte olası gelişmelerin etkileyeceği
başlıca alan yine yapı malzemesidir (l23.

"""·
.
.. .... d •. n ahşap bileşen tasarımı (22).
.
( ,)
"'.e,ıı 13. !şevreye duyarlı yüzey strüktürü: nem mıktarıyla O1 çusu egışe
. d.
• ns changing according ta hunııdıt}' le.ve1 2 ·
F.ı gure nı Environnıentally sensitive surface structure: woodeneı ement desıgn wıth ımensıo

oluşan yapı cephesi; ısı değişikliklerine
otomatik olarak yanıt veren bir sisteme
sahiptir. Cephe sistemi otomatik olarak
bir yandan istenmeyen yüksek ısıyı
yapıdan uzaklaştırırken öte yandan
doğal günışığı düzeyini kontrol edecek
özellikte tasarlanmıştır. Cephe sistemiyle
bütünleşmiş ahşap elemanlar ise bir
, , yandan ahşap malzemenin özelliği
sayesinde iç mekanda istenmeyen
parlamayı azaltmakta ve dinamik bir
güneş kontrolü sağlamakta; öte yandan
geç ısınma ve geç soğuma özelliğine
sahip olduklarından yüksek sıcaklık
farklarını dengelemektedirler (Şekil 14,
15). Yapı cephesinde kullanılan ahşap
malzeme; iç mekan konfor koşullan
ile çevresel etki bakımından olumlu
özelliklere sahip olması nedeniyle tercih
edilmiştir (23).
Portatif mimarlık; az alanlı, yer
değiştirebilen ve hareketli tasarımların
üretildiği yaklaşımdır. Dijital teknolojinin
yardımıyla giderek küçük boyutlara
indirgenen ve hafifletilen malzemelerin
desteği ile portatif mimari her geçen
gün daha da önem kazanmaktadır
(10). Crosson Clarke Carnachan firması
Şekil 14, 15. McCann FitzGerald Solicitors büro
Şekil 16, 17. Ahşap elemanlar ile oluşturulmuş
tarafından geliştirilen plaj kulübesi; Yeni
yapısı, Dublin, İrlanda (25 ). Figure 14, l 5. McCann
taşınabilir plaj kulübesi (26). Figure 16, 17. Portable
Zelanda'nın Coromandel Yarımadası
FitzGerald Solicitors office, Dublin, lreland (24).
beach hut made of wooden elements (26).
plajında yer almakla birlikte tümüyle
taşınabilir bir kutu niteliğindedir (Şekil
"Çevreye Duyarlı Yüzey Strüktürü:
katmandaki hücreler ötekilerin yanında
16, 17) . Dışarıdan ahşap malzemenin
Nem Miktarıyla Ölçüsü Değişen Ahşap
pasif kalmaktadır. Bu mekanizma kuru
oldukça güçlü ve güvenli bir etki
Bileşen Tasarımı" yaşayan mimarlık
ortamda ise tam tersine çalışmakta ve
vermesi söz konusu olmakla birlikte
açısından en önemli örneklerden
pulların açılmasına neden olmaktadır.
taşıyıcı sistem oldukça hafif olup, yapı
biridir (Şekil 13). "Hochschule für
Ahşap yüzey strüktürünün tasarımında
elemanları raylar üzerinde hareket
Gestaltung"da 2006 - 2007 yıllan
göz önünde bulundurulan en önemli unsur edebilmektedir. Taşınabilir nitelikteki
arasında Steffen Reichert tarafından
yapı malzemesinin çevre ile etkileşimidir.
bu yapının iç mekan konfor koşulları
yürütülen proje kapsamında: herhangi
Üretilen ürün, taşıyıcı alt strüktür ve neme herhangi bir tatil konutunun konfor
bir mekanik kontrol olmadan, çevredeki
duyarlı ahşap kompozit malzeme olmak
koşullarını aratmaz niteliktedir (Şekil 18,
nem oranına göre dış kabuğundaki
üzere iki bileşenden oluşturulmuştur.
19, 20, 21) (26).
gözenek.liliğin değişimi ile çapraz
Tasarım ve üretim bilgisayar teknolojisi
Morfo - ekolojik mimarlık; doğada
havalandırma sağlayan, boyutlarının
ve modelleme yöntemi kullanılarak
bulunan canlı organizmaların biçim ve
değişmesi söz konusu olan ahşap bir
gerçekleştirilmiştir (6, 21).
sürekliliklerinin, çalışma ilkelerinin,
yüzey strüktürü üretilmiştir. Tasarımın
Dinamik mimarlık; doğadaki
malzeme yapıları ve geometrilerirıin .
esin kaynağı çam kozalağıdır. Kozalağın
dinamizmin yapıda da sağlanmasını
incelenmesi ve bilgisayar teknolojilerinm
pullarının kuru ortamda açılıp nemli
amaç edinmektedir. Dinamik
yardımıyla mimariye aktarılması
ortamda kapanmasına neden olan
tnimarinin en belirgin örnekleri,
esasına dayanmaktadır (10). 20l l
mekanizma, pullann farklı hücre
malzemenin teknolejinin de yardımıyla
yılında Stuttgart Üniversitesi'nin
dizilimlerine sahip iki katmanlı bir
hareketlendirilrnesini içermekte ve
iki enstitüsünün (lnstitute for
yapıda olmasına dayanmaktadır. Pulların genellik.le cephelerin kinetik olması
Computational Design ve lnstitute
dış katmanı, sıkıca örülmüş, uzun ve
şeklinde kendini göstermektedir (10).
of Building Structures and Structural
kalın duvarlı hücrelerden oluşurken iç
İrlanda'rıın Dublin kentimde yer alan
Design) öğrenci ve öğretim elemanl~rının
katmam daha kısa ve üçgen hücrelerden
McCann fitzGerald Solicitors Büro
tasarım, araştırma, üretim ve montaj
oluşmaktadır. Nemli ortamda dış
Yapısı'nın cephesi dinamik mimarinin
aşamalarında ortaklaşa görev alarak
katmandaki hücreler çok genişlerken İG
iiinernli 0rnekleFilildeF1dir. Çfü yüzeyôen
hazırladıkları geçici ahşap biyonık
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ın. Taşınabilir Plaj Kulübesi, iç mekanda ahşap kullanımı (26). Figures 18, 19, 20, 21 • Portable beac h h ut, use of wood ın. the ıntenor
. .
(26).
ürü morfo-ekolojik
an önemli bir örnektir
, 25). Araştırmanın
yapının perfomansım ve
ari tasarımın mekansal,
alzerrıe özelliklerine
eri üzerinde test etmektir.
e geometrik farklılıkların
odüler bir sistemin
aian ile yüksek derecede
dilebildiği sorusu üzerine
tadır (Şekil 26, 27). Farklı
ların analizi sonucunda
i özel inceleme odağı
ilkelerin mimariye
cıyla denizkestanesi
. iştir. Tasarım aşamasında
· ,ı tasarım ve simülasyon
·m aşamasında ise
ollü üretim yöntemleri
armaşık morfoloji,
kli hesaplamalar,
eti ve kontrplak
anılarak farklı geometriler
1 süreciyle mimariye
~tamlfüi!iuştıın. Sistemi oluşturan her bir
lltıii@1terıı:i,m plakaları bilgisayar tarafından
~Jı!ı.1itl@j e:__dilım robotlar yardımıyla
Şeki'l. 28, 29). Biyonik
eşim detayları mimari
· sek yük taşıma kapasitesi
zerne olarak ahşabın tercih
de birleşimler kolaylaşmış ve
.. toiıiriıin oluşmasına olanak
27).
z mimarisinde çeşitli
, li\1loleküler yapılarının
ve mimariye aktarılması
amam ve yenileşim

Şekil 22, 23. Morfo - Ekolojik Mimarlık Örneği, ahşap kullanımı (27).
Figures 22, 23. Example of Morpho Ecological Architecture, use of wood (27).

/

~
ekil 24, 25. Morfo - Ekolojik Mimarlık Örneği, montaj aşaması (27).
ŞFıgures 24, 25 . Example of Morpho Ecological Archıtecture, assembly stage (27).

ll
·
.
.. •. hşap birleşim ayrıntıları (27).
Şekil 26, 27. Morfo - Ekolojik Mımarl\k ~;:tJ,~~t;cture, deıails of weoden joınts (27).
of Morpho Eco og
·
F.ıgures c"6, 27 · Exanıple

açımı.dam mİJill.aırıı @zgiıirleştirmiştir.
Anırak mimauhğım gmümüzdeki çok
l;ıoyl!lt'ılu ve karmaşık yapısı mimarın hem
iyi bir tasarımcı, hem iyi bir bilgisayar
kullanıcısı ve hatta yazılımcısı, hem
de iyi bir malzeme uzmanı olmasını
- zorunlu kılmaktadır. Bu da önemli bir
bilgi birikiminin yanısıra disiplinlerarası
çalışma ve deneyim gerektirmektedir.
Güncel yapı malzemelerinin mimari
gereksinimleri en doğru biçimde
karşılayabilmesi için mimann tasanın
anlayışının ve teknik bilgisinin güncel
gelişmeler paralelinde geliştirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Öte yandan yapılı
çevrenin doğal çevre üzerindeki etkisi
konusunda mimann duyarlı davranması,
doğaya en az zarar veren, az enerji
tüketen yapı malzemelerini tercilı. etmesi
de önemli bir sorumluluktur. Bu da bir
Şekil 28, 29. Morfo - Ekolojik Mimarlık Örneği,
bilgisayar kontrollü robot ile üretim aşaması
tasanmcı olarak mimann benzer özelliklere
(27). Figures 28, 29. Example of Morpho Ecological
sahip çok sayıda alternatif arasından
Architecture, production stage with computer controlled
uygun seçim yapabilmesi için kaynak
robot (27).
olarak malzeme, enerji ve enfornı.asyonu
kapsamında değerlendirilebilecek
optimum bir bileşim ile kullanmasını
araştırma ve çalışmalar da
gerektirnı.ektedir (6, 12). Yaşanan süreçte
yürütülmektedir. Çeşitli malzemelerin
yapı eyleminde ahşap; özellikle ekolojik
mikroyapılarından türeyen mimari
olması nedeniyle öncelikle akla gelmekte
kurgular ortaya konmaktadır. Bu
ve kullanılmakta ise de geleneksel ahşabın
bağlamda Frei Otta ve Semper'in tekstil
kısıtlan olduğu gerekçesiyle yeniden geri
yüzeylerinin rnikrotekrıolojilerini
plana itilebilmektedir. Oysa yenileşim
makro ölçekte mimariye aktarmaları
kapsamında değerlendirilebilecek olan
öncü çalışmalar arasındadır (10). EPFL
güncel gelişmeler alı.şap malzemenin
Timber Construction Laboratory çatısı
altında Yves Weinand'ın yürütmekte
sınırlarının tasarım serbestisi ve teknik
olduğu çalışmalar ise ahşap malzeme
özellikler bakımından çok genişlediğini
göstermektedir. Bunun yanısıra
açısından büyük önem taşımaktadır.
Mimarlık ile inşaat mühendisliği
günümüzde mimarın malzeme seçimi
disiplininin bütünleşikliği ile yürütülen
yaparken yapım süresi, kalitesi ve maliyet
çalışmalar origaminin ve tekstil
gibi unsurları. da göz önünde bulundurması
malzemelerine ilişkin mikroyapıların
gerekmektedir. Bütün bu unsurların bir
bilgisayar teknolojisinin desteği ile
arada değerlendirilebilmesi de ahşap yapı
mimariye ve taşıyıcı sisteme aktarılması
malzemesi üzerinde ayrıntılı incelemeler
temelinde sürdürülmekte; böylelikle
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
yenilik getiren, farklı geometrilerde,
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Nowadays there is an importanı transformation in
the world. The changes in the technological, social,
cultural, economical and political areas affect the
architecture. There are number of different types
of innovation in architecture. Architectural design
affects building materials and building materials
affect architectural design. Wood is coming to
the fore asa contemporary building mateıial
in innovative architecture. lts sustainabitity,
adaptability and strength make it highly attractive
for experimental architects, Today's architects are
looki ng fora deeper understanding of technicaf.
technological and innovative questions related to
architecture. In this context the aim of thıs study
is to discuss wood and its place in innovative
architecture.
»
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Öğretim Üyesi

Şekil 30. Origaminin

mimariye ve taşıyıcı
sisteme ahşap malzeme
ile aktanlması (28).
Rgure 30. Transfeı of
origarni architectııre aııd
bearing systern with
woodeıı rnaterials
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