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Bazı insanlar kendi
istekleri ile ya da zorunlu

olarak alışılagelmedik
yerlerde otururlar.

Çocukların yastık ve örtülerle yaptıkları 
evler, her yere kurulabilir. Nedense 
heyecanı ve gizemi de hiç geçmez…

“İnsan doğayla yaşar,” diye düşünen bazı 
cesur maceracılar yüzen evlerde yaşamayı 

seçerler. Hem de çocuklarıyla birlikte! 
Sürekli suyun üzerinde ve doğayla iç içe 
yaşamak nefis olsa gerek! (Ama kışın, 

soğuk havada nasıl olur acaba?)

Ya da suyun dibinde 
bir denizaltında...

Değirmen eskiden çeşitli ürünleri 
(örneğin buğday) öğütmek 

için kullanılan bir araçtı. Ama 
günümüzde değirmenlerin içine 

yerleşerek yaşayanlar var.

Bazı deniz fenerleri, otomatik uydu 
haberleşme sistemlerinin icadından 

sonra, ev olarak kullanılmaya başladı.
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Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir 
yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari, hayatımız boyunca belki 

çok da fazla düşünmeden, içinde yaşadığımız yapıların tasarımına denir. Değişik koşullarda, 
olanaklarımıza, gereksinimlerimize ve zevklerimize göre birbirine benzeyen, ama birbirinin 

farkında olmayan yaşamlara ait farklı mekânlarda hayatımızı yaşıyoruz.

Peki, yaşadığımız “ev” 
nasıl bir yer?
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duvarları da düz değildir. Ama 

manzarası muhteşemdir!

Bir kaplumbağa gibi, nereye gidersen git, evinle hareket etmek pratik olabilir.
Dünyayı keşfetmek için karavanla yolculuk yaparsan,

çoğu ihtiyaçlarını karşılayabilirsin.

Manastır da,
din insanlarının

dünya hayatından 
soyutlanmış bir şekilde 

yaşadıkları yerdir.

Otelleri ev olarak kullanan ve 
içinde yaşayan insanlar da vardır.

Otel kahvaltısı 
lezzetli olurmuş!

Kuzey ülkelerinde her yıl kar ve buz
ile yapılan buz otelinde oturmak acaba nasıl bir 

şey? Buzdan bir otel inşa etmek için otuz bin 
ton kar ve dört bin ton kadar su gerekiyormuş.

Denizin altında yapılmış 
otel varmış.

Gözlerine nereyi kestirirlerse 
orada çadırlarını kuran turistler 
vardır. Bir kampingde sağlanan 
kolaylıklar (elektrik, temizlik, 

su gibi) olabilir.
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İnşaat işçileri inşa ettikleri binayı 
tamamlayana kadar (bazen yıllarca) 
barakada otururlar. Belki kendi evleri 

çok uzaktadır.

Savaşta askerler de baraka gibi
geçici yerlerde ya da
çadırlarda kalırlar.

Günümüzde bazı  kentlerde toz toprak 
içinde, geceleri mum ışığında, çadırlarda 
yaşamak zorunda olan insanlar da var. 

Çadırların içine giren akrepler ve 
fareler insanlar için tehlikeli olabilir.

Meyve, fındık, pamuk gibi 
ürünleri toplamak için 

çalışanlar, kendi yurtlarından 
uzaklaşarak mevsimlik evleri 

olan çardaklarda yaşamak 
zorunda kalabilir.

Çardaklar naylon,
teneke, hasır ya da

artakalan inşaat
malzemeleriyle 

yapılır.

Göçebeler de genellikle 
çadırlarda yaşar, çünkü 

geçici bir süre için belli bir 
yerde kalırlar. Çadırların 

içinde, kendilerine ait 
odaları olmayan ve sık sık 
yer değiştiren göçebeler 
belki belirli bir yere değil 

de, her yere ait olma 
duygusunu taşırlar.

Göçebeler binlerce yıldan beri, (özellikle Arap
ülkelerinde ve Afrika’da) develeri taşıma ve ulaşım aracı 

olarak kullanırlar.  Ev eşyalarını develere yükleyerek 
yollarına devam ederler.

Eskiden Kızılderililer hayvan derisinden ya da 
ağaç kabuklarından yapılmış geleneksel “tipi” 

çadırlarında yaşarlarmış. Günümüzde Amerika ve 
Kanada’da Kızılderililer için ayrılmış özel “rezervat” 

bölgelerin yaşam koşulları oldukça zordur.
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Birçok insan en çok tanıdığımız, çocukların da 
küçükken sıkça resimlediği ev türlerinde oturur.

Daha da eski çağlardaki ilk konutlar, yağış, sıcak ve soğuk hava, hayvanlardan
korunma ve güvende olmak amacıyla yapılmış. İlkçağ insanları, ev olarak kullandıkları basit 

sığınaklarını taş, ahşap, ağaç kabukları gibi doğal malzemeler kullanarak çukur barınak, 
mağara, çardak şeklinde, kalıcı ya da mevsimlik inşa etmişler. (Bütün taşlar hafif çıkık bir

şekilde yerleştirilmiştir ki, yağmur suyu içeriye girmesin.)

Müstakil ev

Köpek için 
kulübe

çatı katı

bodrum katı

Değişik dönemlerin ve kültürlerin hep kendilerine 
özgü yaşam mekânları olmuş.

MÖ 5000 yıllarında, en 
eski uygarlıkların yer aldığı 

Mezopotamya’daki ilk konutlar, taş ve 
ahşap bulunmadığı için, kamış örgüden 
olup, üzerleri balçık ile sıvanıyormuş. 
Duvar örmek için kullanılan bir başka 

yapı malzemesi de kerpiçmiş. Daha 
sonra pişmiş tuğla mimarinin asıl 
yapı malzemesi olmuş. Dayanıksız 
malzemelerden yapılan görkemli 
binalar, zaman içinde yok olmuş. 

Anadolu’nun ve dünyanın kurak iklimli ve yoksul bölgelerinde, ev yapımında 
kullanılan, en eski yapı malzemesi olarak bilinen kerpiç günümüzde hâlâ 

kullanılmaktadır. Toprak ve su karıştırılarak içine saman serpilir ve ezilir. Çamur 
haline getirildikten sonra tahta kalıplara dökülür, güneşte ya da fırında kurutulur.

Afrika’da kerpiçten
yapılmış evler

Bu yapılara benzeyen evler 
dünyanın birçok yerinde 

eskiden beri kullanılır.
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Birçok insan iş bulma umuduyla, 
nüfusu hızla artan kentlere taşınıyor.

Belki geldikleri yerde, bir çiftlikte, 
gürültüden uzak, doğa ve hayvanlarla iç 

içe, bambaşka bir yaşamları vardı.

İzinsiz ve düşük standartlarda, hızlı bir şekilde, yetkililer görmeden
(geceleyin), gerçek bir mimari projesi olmadan izinsiz inşa edilen tek 

katlı gecekondular, son zamanlarda çok katlı binalara dönüştü.

Bazı ülkelerin büyük şehirlerinde, kocaman, çirkin görüntülü 
gecekondu bölgeleri oluşmaktadır.

Ya da bir yayla evinde.
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Okumaktan hiç vazgeçmemen dileğiyle...
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