
Evim, evim, güzel evim!

Ya¤murdan, kardan, s›caktan, so¤uktan korunmak,

bir çat› alt›nda bar›nmak isteriz. Yeme¤imizi orada

piflirir, orada yer, orada yat›p uyuruz. Oraya “yuva”

deriz ve hepimiz evlerimizi çok severiz. 

Bak›n, iflte küçük Alara’n›n bebekevi gerçek 

bir ev gibi. Mutfa¤›, banyosu, salonu ve yatak

odalar›yla pek sevimli.

‹yi de, bu bebek evinin 
bebekleri neredeler flimdi?
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Kaplumba¤a evini s›rt›nda tafl›r.

Baz› insanlar mevsimden mevsime yer de¤ifltirmek

ister. Ço¤unlukla da bunu, yetifltirdikleri hayvanlara

taze ot bulmak için yaparlar. Yani, göç ederler. 

Eh, o zaman da evlerini söküp katlar, yanlar›nda 

götürürler.

‹flte, tafl›nabilir evlere üç de¤iflik örnek: �“Yurt”

denen kocaman çad›r-ev, ülkemizde baz› göçebe 

topluluklarca kullan›l›yor. ‹çi çok genifl bir salon gibi. 

�Amerikan Yerlileri’nin hayvan derisinden yap›p,

özenle boyad›klar› çad›r-ev. �Atlar›n çekti¤i 

araba-ev. Bunlar›n çok güzel süslenmifllerine, sirk 

ve panay›rlarda rastlayan›n›z olmufltur belki.

Aaa! Karavan-evini arkas›nda tafl›yan 
bu otomobil nas›l girmifl bu sayfaya acaba?
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Do¤an›n kuca¤›nda 
Tarzan gibi yaflamak zor ifltir.

Eski zamanlarda, tehlikeli hayvanlardan ve sellerden

korunmak için a¤aç tepelerine ev kuranlar olmufl�.

Bugün Afrika denen büyük k›tada hâlâ böyle evlerde

yaflayanlar var. Merdiven kullanmaktan çok, daldan

dala t›rman›yorlar. Ama, Afrikal›lar’›n en çok sevdi¤i

evler, uzun uzun sazlar› bir araya getirerek yapt›klar›

kulübelerdir�. Filmlerde bu kulübeleri görenleriniz 

olmufltur mutlaka.

Sizce a¤ac›n dibindeki aslan, y›lan› m›, 
insanlar› m› ham yapmak için bekliyor?
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Do¤ada buldum, 
üst üste y›¤d›m, evimi kurdum.

Çok çok so¤uk bir ülkenin insanlar›, buzdan kestikleri

bloklar› üst üste dizerek yap›yorlar evlerini�. Bu 

insanlara “Eskimo”, evlerine de “iglu” diyoruz. 

Da¤lar›n tepesinde, ormanlar›n içinde yaflayanlar

ev yapmak için a¤aç kütüklerini diziyorlar üst üste �.

Tafl›n bol bulundu¤u yerlerdeyse, tafllar› koyuyorlar 

birbirinin üstüne �. Ayval›k’a, Bodrum’a ya da

Mardin’e gidenleriniz görmüfltür tafl evleri. S›cak 

günlerde pek serindir içleri.

Eyvah! 
Eskimo’nun tutmaya çal›flt›¤› 

bal›¤› kapabilir o fokbal›¤›!

4

2

1

3

EVLER ic Metin 3bsk.qxt  5/17/13  11:59 AM  Page 5

1

2

3

EVLER ic resim.qxt  5/17/13  11:58 AM  Page 4


