


he: Kufl evi projesine nas›l bafllad›¤›n›z› anlatabilir
misiniz?
Arturo V›ttor› (arv): Özel bir Japon vakf› olan Kufl
Evi Vakf› (Birdhouse Foundation), çevre ve gezegenin
flu an yaflamakta oldu¤u kirlilik ve küresel ›s›nma gibi
sorunlar üzerinde yo¤unlaflan bir kurum. Vakf›n fikri,
kufl evini logo olarak ele al›p insanlar›n di¤erlerini
kirlilikten korumak için neler yapabilece¤ini
araflt›rmak. Kufl evleri 1960'larda Amerika'da ortaya
ç›kt› çünkü ormanlar›n üzerine uçaklardan böcek
ilaçlar› püskürtüyorlard›. Bu kufllar› da etkiliyordu.
Sonra kufllar› korumak için kufl evleri yapmaya
bafllad›lar. Bu kufl evleri, hava kirlili¤inden kufllar›
korumak için insanlar taraf›ndan yap›l›yordu. 
Kufl Evi Vakf›'n›n ana fikri de bir yuvaya benzeyen
gezegenimizi kendi kirlili¤imize karfl› korumam›z
gerekti¤i. Bu logoyla her y›l bir tasar›m alan› seçerek
o alandaki tasar›mc›lara kufl evleri tasarlat›yorlar. 
Bu y›l uzay tasar›mc›lar›ndan kufl evleri 
tasarlamalar›n› istediler. Proje, çevre hakk›nda

tart›flmak için bir araç; tüm dünyada sergileniyor ve
yay›nlan›yor, onunla ilgili konferanslar düzenleniyor. 

he: Kufl Evi Vakf› için sizden önce gerçeklefltirilmifl
kufl evi tasar›mlar›n› incelediniz mi, onlardan 
esinlendiniz mi?
Andreas Vögler (av): Tabi ki de bir göz att›k. Baz›lar›
oldukça ilginç, baz›lar›ysa araba tasar›mc›s›n›n araba
fleklinde bir kufl evi yapmas› gibi konuyu çok ciddiye
almad›klar›n› gösteren projelerdi. Do¤al güçleri güzel
bir flekilde kullanabilmek için ve bu güçlere karfl›
duran bir yap›n›n nas›l kurulabilece¤ini görmemiz
için bir araflt›rma alan› sunmas› aç›s›ndan kufl evi
projesini ele ald›k. Ama ayn› zamanda bu kufl evi
çevresine de benziyor: Hava gibi hafif. San›r›m, var
olan örneklerdeki yaklafl›m› benimsemedik; uzay
tasar›mc›s› olarak bir uzay gemisi tasarlay›p onu kufl
evi olarak koyup, “‹flte uzay tasar›mc›s›n›n kufl evi
budur.” demedik. Bence bu çok saçma bir yaklafl›m
olurdu. Çünkü mimarlar ve tasar›mc›lar asl›nda 
böyle çal›flm›yorlar. ‹çinde insan›n -bu proje için bir
hayvan›n- yaflad›¤› çevreyi inceliyoruz. Ve bu inceleme
sonunda, kufllar› çevresinden koruyan ve ayn› 
zamanda estetik olarak da tatmin edici olan bir
çözüm gelifltirdik. Ana yaklafl›m›m›z buydu ve bence
bu yaklafl›mla özgün bir çözüm gelifltirdik ki bu da
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KUfiLAR ‹Ç‹N EKOLOJ‹K YUVA
Kufl Evi Vakf›'n›n belirledi¤i “uzay tasar›mc›lar› taraf›ndan tasarlanan kufl evi” 
konsepti için bir proje gelifltiren Architecture+Vision ofisinin ortaklar› Andreas
Vögler ve Arturo Vittori ile projenin araflt›rma ve tasar›m süreçleri ile ekolojik
tasar›m› hakk›nda görüfltük.

kkuuflfl  eevvii
arch›tecture+v›s›on
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önceleri yap›lanlara çok benzemiyor. Bu bizim
çal›flma biçimimiz, e¤er Mars için tasarl›yorsan 
zaten önceki örneklere bakmak gibi bir çal›flma 
yöntemi izleyemezsin. Normalde mimaride 
bu s›kl›kla yap›l›yor, daha önce yap›lm›fl 
örneklere bak›l›yor, sonra o gelifltiriliyor ve 
bu sayede mimarl›k da gelifliyor. Mars için 
bunu yapamazs›n, çünkü henüz orada hiçbir 
fley infla edilmedi. 

he: Kufl evi projesi belirli bir alan için mi yoksa 
herhangi bir yer için mi tasarland›?
arv: Çöl için tasarland›. Fikir, kufllar›n göç esnas›nda
duraklayabilecekleri bir habitat yaratmakt›. 
Suyun olmad›¤›, çok s›cak ve afl›r› bir ortam olan
çölde, belki de bir gece konaklayacaklar ve sonra 
yollar›na devam edecekler. Kufl evi, yaln›zca 
konaklayacaklar› bir yuva de¤il, ayn› zamanda 
yemek ve su bulabilecekleri ve yeniden uçmaya
bafllamadan önce enerji toplayabilecekleri bir ortam
sa¤l›yor. Çöl için tasarlanm›fl oldu¤u için bu kadar
yüksek çünkü çölde zeminden belirli bir yüksekli¤e
dek ç›k›ld›¤›nda 20-30°C gibi bir ›s› farkl› oluyor. 
5,5 metre yüksekli¤indeki bu konumunda 
s›cakl›k 20°C civarlar›nda. Ayr›ca geceleri yuvan›n
üzerindeki örtü sayesinde suyu depolayan ve befl

küçük havuzda biriktiren bir sistem gelifltirdik.
Gündüzleri hava ›s›n›nca su buharlafl›p havaya
kar›fl›yor ve yuvalar›n alt›nda bir çeflit mikro-iklim
yarat›yor. Kufl evinin formu buradan geliyor. 

av: Kufllar›n düflmanlar›n›n hangi canl›lar oldu¤unu
da inceledik. Bu düflmanlar hemen her yönden
gelebiliyorlar: Kufl yumurtalar›n› yiyen küçük 
hayvanlar ya da y›lanlar zeminden sald›r›yor, daha
küçük kufllarla beslenen y›rt›c› kufllar da havadan
geliyor. Kufl evinin dire¤i, çok ince karbon fiberden
yap›ld›, bu da herhangi bir canl›n›n -hatta y›lanlar›n-
ona t›rmanmas›n› olanaks›zlaflt›r›yor çünkü 
t›rmanabilmek için belirli bir çapa gereksinimleri var.
Y›rt›c› kufllar›n gelmesi de zor çünkü kufl evini yerle
bir edecek kadar a¤›rlar. 

Zemine yak›n küçük ›fl›k küreleri fikriyse flöyle ortaya
ç›kt›. Öncelikle dikeyden yataya geçifl için uygun bir
fley ar›yorduk. Bu küreleri koyduktan sonra hoflumuza
gitti, ayn› zamanda gö¤e do¤ru aç›lan bir çiçek 
izlenimi de veriyordu. Daha sonra bunlar›n içine 
LED yerlefltirdik ve bahçede yapt›¤›m›z testlerde bu
›fl›¤›n böcekleri çekti¤ini fark ettik. 

he: Araflt›rma sürecinden söz edebilir misiniz? 

av: Mimarl›¤›n ve tasar›m›n daha fazla araflt›rmaya
gereksinim duydu¤unu düflünüyoruz. Di¤er taraftan
tasar›m ile araflt›rma aras›nda bir boflluk var. 
Bir noktada tasar›m› yaln›zca araflt›rmaya
yaslayam›yorsunuz. Araflt›rma belli bir noktaya dek
geliyor ama o noktada onu aflman›z ve tasar›m 
kararlar› alman›z gerekiyor ki bunlar bazen bilimsel
olarak kan›tlanmam›fl olabiliyor. Çünkü tasar›mda 
formüle edemeyece¤iniz baz› noktalar var. 

‹lginç geçen araflt›rma süreciyle sözlerime devam
edecek olursam farkl› kufl tipleri kufl evlerine 
farkl› boyutlardaki deliklerden giriyorlar. Deli¤in 
çap›, belli tip kufllar› çekiyor, di¤erlerini de¤il. 
Bizim önerdi¤imiz yuvalarda bu delikler aç›s›ndan
çeflitlilik var, böylece kufllar hangi yuvaya girmek 
istediklerini seçebiliyorlar. Kufllar›n nas›l kufl 
evlerine girdiklerini gösteren videolar izledik; 
küçük bir platforma konup yuvan›n içine mi 
z›pl›yorlar diye görmek istedik. Kufl evinin önünde 
bir girifl alan›na gereksinimleri yok çünkü do¤rudan
yuvan›n içine uçuyorlar. 

arv: Farkl› teknikler, malzemeler ve farkl› teknolojiler
kulland›k. Fikir, çok modern ve çok ileri teknoloji
malzemeleri, geleneksel malzemelerin yan› s›ra 

karfl› sayfada
Kufl evinin üç boyutlu modeli

bu sayfada
en solda: Yelkenliyi and›ran tekstilin içine 
gizlenen kufl yuvalar›
solda: Prototip
alt s›rada: Seçili lazer sinterleme ile üretilen 
kufl yuvalar›
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he: Kufl evi projesinin konseptinden söz edebilir
misiniz?  
av: Kufllar›n do¤al ortam› olan gökyüzünde bir fley
infla etme fikriyle bafllad›k. Eskizlerde de bu fikir hep
görülüyor; gökyüzünde olan ve havan›n hareketini ve
rüzgar› görünür k›lan, ›fl›¤› yans›tan bir strüktür.
Strüktür, günefle göre de¤il rüzgara göre dönüyor
ama üst örtü belirli bir oranda gölge de sa¤l›yor. 

arv: Kufl yuvalar›n›n hiçbir zaman zeminde
olmad›klar›n› ve her zaman için 
yüksek dallarda ya da çat›larda olduklar›n› 
gözlemledik. Sorun, yuvay› çok fl›k ve hafif olan bir
strüktürle nas›l böyle bir yüksekli¤e yerlefltirece¤imizi
bulmakt›. Tasar›m süreci ilk eskizlerle bafllad› ve
sonra oranlar›, malzemeleri anlayabilmek için ilk
çal›flma maketimizi yapt›k. Ve sonra eskizlere geri
dönüp bilgisayarda üç boyutlu olarak çizmeye
bafllad›k. Bilgisayarda çiziyorsunuz, tekrar analiz 
ediyorsunuz ve sonra geri dönüp eskizlere 
bak›yorsunuz. Bu farkl› tekniklerden yararland›¤›m›z
bir tasar›m süreci oldu. 

he: Kufl evi projesi küçük ölçekli bir proje. 
Ofisinizin genel yaklafl›m› içinde bu projeyi nerede
görüyorsunuz?

arv: Bu çok özel bir proje. Hafif ve bir nevi 
heykelimsi bir strüktür yaratt›k, yine de ona bilimsel
aç›dan yaklaflmaya, burada ne yap›labilece¤ini, 
ne keflfedilebilece¤ini bulmaya çal›flt›k. 
av: Bence, projelere nas›l yaklaflt›¤›m›zda, onlar› 
nas›l yapt›¤›m›zda ve onlar› yaparken hangi 
noktay› vurgulad›¤›m›zda bir ortakl›k var. Üzerinde
çal›flt›¤›m›z proje ne olursa olsun süreç de
ilgilendi¤imiz noktalar da çok benzer olacakt›r: 
‹nsanlar›n onu nas›l kullanacaklar›n›, onun içinde
nas›l yaflayacaklar›n›, onu insanlar için heyecan verici
ve özel yapmak için ne türden modern teknolojileri
kullanaca¤›m›z› araflt›r›yor olaca¤›z. 

he: Architecture+Vision olarak son dönemlerde hangi
projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz? 
av: Ofisimiz daha yeni kurulum aflamas›nda. Uzay
tasar›m›, geliflmifl konut projeleri ya da uzay
mimarl›¤›n› dünya mimarl›¤›na dahil eden projeler,
ilgimizi çeken konular. Yeni bir pazara girmeye
çal›fl›yoruz, flimdiye kadar müzeler için birkaç tane
uzay projesi gerçeklefltirdik ama Mars robotu gibi
çal›flmalar için uzay ajanslar›yla ba¤lant›ya geçtik.
Uçak donan›mlar›, uçak koltuklar› için yeni olas›l›klar
ve çok k›s›tl› kaynaklarla iflleyen ve hatta kirlili¤i 
temizleyen konutlar üzerinde çal›fl›yoruz.

kullanmakt›. Tabandan bafllay›p sayacak olursak 
en altta ahflap gibi oldukça kat› ve masif bir 
eleman -ayn› zamanda yere dokundu¤u nokta
oldu¤undan ötürü daha do¤al bir eleman- yer al›yor.
Onun üstünde ise hem antik hem de modern 
olan seramik bulunuyor. Seramikten yükselen 
karbon fiber direk ve çok hafif oldu¤undan rüzgarda
hafifçe sal›nan üstteki tekstil bölüm yer al›yor. 
Farkl› seviyelerdeki teknolojilerin ve malzemelerin 
kullan›m›yla gökyüzüne uzanan hafif bir strüktür 
yapmak istedik. 

av: Kufllar›n kendi yuvalar›n› nas›l yapt›klar›n›, 
çubuklar› nas›l bir araya getirdiklerini incelerseniz,
çok hayrete düflürücü, karmafl›k ve güzel 
strüktürler olduklar›n› görürsünüz. Kufllar›n 
kendi yuvalar›n› yapmalar›na yak›n bir durum nas›l
oluflturabilece¤imizi bulmak için teknolojiyi 
kulland›k. Bilgisayar modellemesinin ard›ndan 
aynen bilgisayarda göründü¤ü gibi infla edebilen
seçili lazer sinterleme ile yuvalar› yapt›rd›k. 
Kufl yuvalar›n›n yap›sal karmafl›kl›¤›n› simule 
etmeye çal›flt›k. Yuvalar›n biçimi olan küreyi, 
hem kufl yuvalar›n›n soyutlamas› hem de en 
büyük hacim için en küçük yüzeye sahip olmas›ndan
ötürü mükemmel hacim olarak ele ald›k. 

bu sayfada
sa¤da: Kesit-eskiz

altta: Tafl›ma flemas›

karfl› sayfada
Tasar›m sürecinin farkl› aflamalar›ndaki eskizler

ulaflt›rma aç›lma bir araya getirme ifller durum 
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arturo v›ttor›
1996 y›l›nda ‹talya Floransa Üniversitesinde Mimarl›k
alan›nda yüksek lisans derecesi alan Vittori, Almanya,
Darmstadt THD Üniversitesi'nde mimarl›k e¤itimi
ald›. Mimarl›k alan›nda uluslararas› uygulamalarda
dokuz y›l boyunca Fransa, Almanya, ‹ngiltere gibi
ülkelerde profesyonel deneyim sahibi oldu. Daha
sonra Airbus için Jet Yolcu Uça¤› Kabin Tasar›m
Yöneticili¤i yapt›. 2003 y›l›nda Architecture and Vision
flirketinin ortak kurucusu oldu. Uzayla iliflkili “Birinci
Nesil Ay Üssü, ISS Embassy, Mars Rover, Afl›r›
Koflullardaki Çevreler için Tasar›m” proje kat›l›mc›s›
olarak görev ald›.

andreas vogler
Basel ve Berlin Üniversitelerinde Sanat Tarihi, Alman
ve Frans›z Edebiyat› e¤itimi ald›. ‹sviçre Federal
Teknoloji Enstitüsü ve ABD'de Rhode Island Tasar›m
Fakültesi'nde okudu. Londra'daki Richard Horden
Associates firmas›nda iki y›l çal›flt›. Alt› y›l boyunca
Prof. Richard Horden Münih Teknoloji Üniversitesi
Mimarl›k ve Ürün Gelifltirme Enstitüsü'nde doçentlik
yapt›. NASA-JSC Houston'da parabolik test
uçufllar›yla Mikro Mimari ve Uzay Mimarisi E¤itimi
ald›. Arturo Vittori ile birlikte, Architecture and Vision
flirketinin ortak kurucusu olan Vogler, Avrupa Uzay
Ajans› (ESA) için de bir süreli¤ine araflt›rmalar yapt›.

tasar›mc›lar: Arturo Vittori, Andreas Vogler
mühendislik: G. Engineering s.r.l.
prototip: Self Group, Rivigniano, ItalyArtico srl, 

Pordenone, ItalyNavigare srl, 
Poro Ercole

üç boyutlu modelleme: McNeel Europe, Rhino 
render: Maxon, Cinema 4D
prototip boyutlar›: 432 cm x 575 cm

rüzgar dayan›m›: 80 km/h 
enerji üretimi: LED ampuller için befl adet 

600mAh NiMH pile güç veren 
befl günefl pili

enerji tüketimi: Befl adet 50mA LED ampul
teknolojiler: çömlekçilik, seçili lazer sinterleme, 

karbon fiber direk, yelken yap›m›




