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BRIEF

Bildiğimiz şeyler üzerine yeni görüş açılarıyla, yeniden 
düşünmekle farklı kazanımlar edinebiliyoruz. Ev de bu tür 
konulardan biri. Ev’in tanımları, özellikleri, alternatifleri, 
değişim parametreleri üzerine tartışmak zihin açici olabilir. 
Ev nedir? 
Ev, konut, yuva, site, mahalle, sokak, bahçe, balkon, 
teras,oda, sofa, hayat, taşlık, misafir, komşu, yatırım, 
rezidans, villa, apartman, gecekondu, semt, mahremiyet, 
ortak alan, aile, barınak, mobilya, kapı, pencere, 
zanaatkarlık, vb. anahtar kelimeler üzerine düşündüklerimizi 
paylaşmak, bilinmeyen tanımları gözden geçirmek ve 
güncellemek için kullanılabilir. Bugün, bütün mimarlık 
meselelerinin şehir üzerine olduğuna dair bir varsayımla karşı 
karşıya olduğumuz halde kırsala, Yahşibey’e dair bilgilerimizi 
tazelemek, düzeltmek ve yenilemek farklı ipuçları bulmamızı 
sağlayabilir. 
Yahşibey’de boş bir arazi ya da mevcut bir ev seç.
Tasarlayacağım evin sahibi ‘köylü’ olacak. Bu evin iki odası 
pansiyon olarak kullanılacak. Bu odalar evin içinde, bitişiğinde 
ya da tamamen evden bağımsız olabilir. Burada kalacak 
olan misafirler, kahvaltı ve yemeklerini ev halkıyla birlikte 
yiyebilecekleri gibi avluda kendilerine özel açık ve kapalı bir 
mekanda da yiyebilmeliler.  



BRIEF

We gain new perspectives, when we re-think a known concept 
with a fresh point of view.Home is one of those themes. A 
discussion on its definitions, properties, alternatives, and 
alteration parameters will be enlightening.
What is Home?
A discussion on key words like home, house, gated housing, 
neighborhood, street, garden, balcony, terrace, room,sofa, 
hayat, taşlık, guest, neighbor, investment, residence, villa, 
apartment, gecekondu, town, privacy, common space,family, 
shelter, furniture, door, window, artisan etc.  may allow us to 
learn what we don’t know, and share & update our knowledge. 
To refresh,  correct and renew our knowledge about the rural 
and Yahşibey can lead us to find new hints about home, even 
though we are facing with an assumption says  “almost all 
architectural themes are about city”. 
Define an empty plot or an existing house in Yahşibey. The 
‘villager’ will be the owner of the house that you will design. 
Two rooms of this house will be in use as pension guestrooms. 
These rooms can be in the house, next to the house or 
independent. Guests must be able to have their breakfast or 
dinner together with ‘villagers’ or privately in the open or 
semi-open spaces in the foyer.
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