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Ev Üzerini: Geleneksel Osmanlı Evinden Modern Mimariye  

Bu yazı kapsamında evin tarihsel serüveni ortaya konularak, bir evde bulunması gereken esas 

unsurların ne olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda ilk olarak geleneksel 

Osmanlı evi denilen ev tipolojisi ve özellikleri irdelenmiş, ardından geleneksel evdeki üslup 

üzerinde durulmuş ve bu üslubun dönüşüm süreci ele alınmıştır. Sonrasında iki farklı mimarın, 

Adolf Loos ve Le Corbusier, ev mimarisine yaklaşımları incelenerek ev mimarisindeki 

dönüşüm detaylandırılmaya çalışılmıştır. Ardından, modern dünyadaki standartlaşan ev 

mimarisinin özellikleri ve merkeze aldıkları unsurlar irdelenmiştir. En son, bir evde bulunması 

gereken esas unsurlar üzerinde durularak yazı sonlandırılmıştır.     

 

Geleneksel Osmanlı Dönemi Evi: 

Geleneksel evden bahsedebilmek için ilk olarak bazı fonksiyonel farklılıklara odaklanılmalıdır. 

Osmanlı kültüründe konak ve halkın yaşadığı standart ev arasında belirli bir ayrım mevcuttu. 

Osmanlıda konak devlet erkânından veya varlıklı kişilerin yaşadığı bir yerdi. Burada genelde 

üç kuşak birlikte yaşardı. Bu tarz yapıların büyük bir kısmında evin birkaç fonksiyonu vardı. 

Tekke Şeyh’inin evi, imamın evi, devlet adamının evi aynı zamanda başka amaca da hizmet 

ederdi. Devlet dairesi diye bir şey Osmanlının son zamanlarına doğru oluşmaya başlamıştır. 

Aslında devlet adamının konağı aynı zamanda işlerini yürüttüğü yerdi. Kadı için konak aynı 

zamanda mahkeme durumunda, davaların görüldüğü yerdi.  

Geleneksel Türk evi olarak bilinegelen Osmanlı dönemi evi ahşap iskeletli bir evdi. Genelde 

iki kattan oluşuyordu. Zemin kat hayvanların bakım alanı veya depo olarak işlev görüyordu. 

Oturma odaları bir üst kattaydı. Zemin katın duvarları taştan veya molozdan yapılmıştı veya 

penceresizdi ya da sokağa bakan havalandırma pencereleri vardı. Üst katlar özel yaşama, ışığa, 

manzaraya ve havalandırmaya göre ayarlanmıştı. Alt katta ahır olması iklimle ilgiliydi, böyle 

bir yapı ısınmayı kolaylaştırdığı için benimsenmişti. Sıcak iklimde ahır dışarıda olurdu, alt katta 

olmazdı. Mevcut halden en fazla istifade nasıl sağlanır sorusu merkezde idi. Türk evi 

tartışmalarında bu yapı her yerde kendini tekrar eden bir yapı olarak sunulmuştur, ama genelde 

iklim özellikleri aynı olan, saltanatın sürdüğü yerler incelenmiştir. Bu açıdan Anadolu’nun bazı 

yerlerinde evin kerpiçten, bazı yerlerinde taştan yapılması söz konusu idi. Kullanılan 

malzemenin ne olduğu, iklim koşulları, gelir durumu ve bölgede çıkarılan malzeme ile ilgili idi.   

Geleneksel bir Osmanlı dönemi evinde oda esas unsurdu. Oda genellikle tüm ihtiyaçları 

karşılayabilecek bir yapı şeklinde kurgulanmıştı. Her bir oda anne, baba ve çocuklardan oluşan 

bir çekirdek aileyi barındıran eksiksiz bir aile yaşam birimi olarak tasarlanmıştı. Odanın bu 

yapısı eski göçer toplumdan gelen bir alışkanlık ve bunun devam ettirilmesi şeklinde 

yorumlanabilir. Evin yapısı kendi kendine ortaya çıkan bir unsurlar bütünü değildir, tarihsel bir 

bağlam içerisinde incelenmelidir. Göçerlikten yerleşik hayata geçen bir toplumun bazı 

alışkanlıkları da değişime uğrayarak yeni yapıyı şekillendirmekte etkili olacaktır. Bu durum 

kendini en çok Osmanlının kuruluş döneminde belli etmekte idi. Fethedilen yerleşimlere 

girmeyi halk kabul etmemekte idi, daha derme çatma yapılarla sur dışlarında mahallelerin 

kurulması söz konusu olmuştu. Tabi zamanla bu yapı kendi içerisindeki değişimle beraber 

yerleşik yaşamdaki yerini bulmuştur.  

Ev geniş bir merkezi devinim mekânı çevresinde gelişmiştir. Evin çalışma alanları avluya 

açılırdı ve zemin katta sokağa tümüyle kapalıydı. Dolayısıyla giriş ve servis katı dışarıya pek 



açılmayan kontrollü bir alandı. Bu anlamda Türk evindeki haremin de anlamı budur: özel iç 

mekân. 

Selamlama alanı anlamına gelen selamlık, ailenin erkekleriyle aile dışından diğer erkeklerin iş 

ve sosyal ilişkiler maksadıyla kullandığı bölümdü. Harem evin aileye ayrılmış bölümüydü. 

Harem “yasaklanmış, dokunulmazlığı olan yer” demekti ve bu odalar sokağın kamusal 

yaşamından korunmaktaydı. Burada kadınlar ve çocuklar ailenin erkekleriyle beraber yaşıyor, 

yemek yiyordu, fakat aile dışından kadın ziyaretçilerin bulunduğu durumlarda ergenlik çağını 

geçmiş erkeklerin hareme girmesine izin yoktu. Harem her zaman aile hayatının ve toplumsal 

cinsiyet ilişkilerinin mahremiyet kurallarına tabi bir mekândı.  

Ev geleneksel olarak haram, yani Şeriat ve Osmanlı görenekleri tarafından dış dünyadan 

korunan bir yer olagelmiştir. Dolayısıyla, ev kavramı dâhilinde önemli bir içsellik ve dışsallık 

unsuru, yani neyin uygun bir şekilde iç ’de neyin uygun bir şekilde dış ‘ta olduğu yer almıştır. 

Ev buna uygun bir biçimde bölünmüştü; erkekler ve onların misafirleri için ayrı bir alan, yakın 

aile çevresi veya kadınlarla onların misafirleri için ise başka bir alan belirlenirdi.  

Haremlik denilen içe dönük bölüm ve selamlık denilen dışa dönük bölüm özellikle İslamiyet’in 

kabulünden sonra Türklerin yaşantısına girmiştir. Harem, aile yaşantısına ait bir mekândır. 

Selamlık ise aile reisinin erkek konukları ile görüştüğü, onları ağırladığı bir bölümdür. 

Haremlik-selamlık değişmeyen formdu ama her zaman her yerde olmak zorunda değildi. Kırsal 

için ilk zamanlarda yoktu. Kırsalda kadının hayata dair olması daha organik, şehir de daha 

formeldir. Bu sebeple kırsalda harem-selam olmaması söz konusu olabilirdi. Bu duruma 

gidilecek sosyal unsurların olması gerekir. Sosyal kaygılarla böyle bir yapı oluşur. 

Osmanlı simgesel evreni, paylaşılan değerler bağlamında iç içe geçmiş bir içsellik/içlilik 

daireleri olarak okunabilir. Bu evren en dışta Yaratıcıyla ve onun âlemiyle başlar, ardından 

padişah ve mahallede yaşayan paşalar ve evin reisi vasıtasıyla, her bir ferdin ruhunda esas 

anlamına kavuşur. Ev ve ruh en içeride olduğu için en mahrem olandır ve muhafazayı gerektiren 

unsurlar olarak telakki edilir. 

Burada sözü edilen yaşam aynı zamanda kendi kendine yeten, içe dönük, yalın zevklerin 

bulunduğu, karmaşık olmayan bir ekonominin hüküm sürdüğü bir yaşamdı. 

 

Geleneksel Evde Üslup ve Dönüşüm: 

Geleneksel evin biçimlenişinde geometri ve faydacılık önemli rol oynardı. Optimum koşulları 

sağlayabilmesi için odalar şaşmaz biçimde kare veya kareye yakın dikdörtgen formdaydılar. 

Binanın arsaya oturuşu hangi şartlarda olursa olsun üst kat odalarında çıkmalarla oda iç 

mekânının düzgünleştirilmesi yoluna gidilirdi.  

Geleneksel konut bezemesi ise dokumaya ve ahşap işçiliğine dayanırdı. Ahşap strüktür çizgisel 

bir fizyonomi, geometrik bir tasarım anlayışı ve ritm getirmiştir. Bu özellikler Osmanlı 

döneminde gelişen Türk konut mimarisinin temel nitelikleri olmuştur. Bu tarzda bir bezemeye 

gidilmesinde muhtemelen ilk dönemden gelen göçer yaşamın etkisi mevcuttur. Genellikle tuğla 

ve taş yerleşik toplumların, ahşap ve dokuma az yerleşik toplumların seçimleridir. Fakat bu 

seçim bölgede bulunan malzeme tipi ve işleme kolaylığı ile de ilgilidir. Bu seçimin 

nedenlerinden birisi ahşap yapı tekniğinin basitliğidir, üstelik ahşap strüktürün kurgusu çok az 

işlenmiş kereste ile yapılabilir. Bunun arasını doldurup üzerine çıta çakarak ve çıtanın 



yüzeylerini sıvayarak yapı bitirilebilir. Ahşabın, kolay strüktür kurmaya elverişli esnek bir 

malzeme olması nedeniyle kullanıldığı açıktır. 

Sıradan evlerde renk dışında cephe süslemesi yaygın değildi. Bu ciddi görünüşlü dış cephelerde 

yapısal öğelerin ritmi, dolguların geometrik dokuları yanında parmaklıklar, kepenkler ve 

kafesler başlıca bezeme öğeleriydi. 

Ancak on dokuzuncu yüzyılın ortalarında batılı üsluplar etkili olmaya başlamıştır. Artık önemli 

konutların bezemeleri neo-barok, neo-klasik, neo-gotik ve en sonunda Art Nouveau karışımı 

üslupla yapılıyordu. Hristiyan azınlıklar bu üslup değişimlerini daha kolay uyguluyorlardı. 

Eğitim görmüş Türkler için de Batılı modellerin benimsenmesi çağdaşlaşma simgesi olmuştu. 

Bütün bu eğilimler birbirleriyle ve geleneksel biçimlerle etkileşim içinde melez 

kompozisyonlar oluşturdular. 

Geç on dokuzuncu yüzyıl mimari üsluplarının Batıdan alındığı gibi, daha özgür bir yaşam 

tarzına elveren yeni toplumsal gelişmeler de gerçekleşmişti. Bu da mimari tasarıma yeni tavırlar 

getirmiştir. Giriş katlarının sokağa açılması bu gelişmelerden biridir. 

 

Mimariye İki Farklı Yaklaşım: 

Ev mimarisindeki dönüşümü algılamak için iki farklı mimarın yaklaşımlarına odaklanacağız: 

Adolf Loos ve modern mimarinin kurucusu Le Corbusier. 

Adolf Loos’a göre kültürlü bir insan pencereden dışarı bakmaz, penceresi buzlu camdır; 

pencere yalnızca ışığın içeri girmesi için vardır, bakışın dışarı çıkması için değil. Loos’un 

tasarımını yaptığı iki farklı ev: Moller ve Müller Evi’dir. Moller Evi’nde (Viyana, 1928) 

pencerenin hemen altında pencereye dayanmış bir divan vardır. Pencereye arka dönük vaziyette 

oturulur. Odak evin içine doğrudur. Pencereler perde ile örtülmüş vaziyettedir. Kanepenin 

konumu, ışığın arkadan gelmesi, güven duygusu yaratır. İçeri girenin, oturanı fark etmesi zaman 

alır ama oturan kişi gireni hemen fark eder. Moller Evindeki yükseltilmiş oturma alanı evde 

bulunanlara iç mekânı tepeden görebilecekleri bir nokta sağlar. Divanın olduğu yer en mahrem 

mekândır. Bu mekân, ön girişin hemen üstünde bulunan, sokak cephesinden dışarı doğru çıkıntı 

yapan cumba hacminin içerisindedir. Bu mekânda bulunan kişi hem evin eşiğini geçen, ihlal 

eden birini tespit edebilir ve bu süreçte perde sebebiyle kendisi fark edilmez, hem de içerideki 

herhangi bir hareketi gözleyebilir ve arkadan gelen ışık nedeniyle kendisi hemen fark edilmez. 

Loos’un diğer evi Müller Evi’nde de durum benzerdir. Bu evde “Bayan Odası” (Zimmer der 

Dame) diye özel bir oda da vardır. Moller ve Müller Evlerindeki tiyatro loca biçimli yapılar 

“dişil” mekân damgası taşır. Bu ev tipinde rahatlık birbirine karşıt gibi görünen iki koşulla, 

mahremiyet ve denetimle sağlanır. 

Le Corbusier’nin evlerinde Loos’un iç mekânlarındaki durumun tersi gözlenebilir. 

Fotoğraflarda pencereler perdesizdir. Her şey özneyi sürekli evin merkezine değil de çevresine 

gönderecek biçimde düzenlenmiştir. Le Corbusier’ye göre metropolün kendisi fazlasıyla 

Ulvi’dir. Bakış, dışarıya, ulvi olana doğru olmalıdır. Evlerin çoğunda elektrikli çerçeveleme 

araçları mevcuttur. Örneğin, elektrikli duvar paravanı açılır, dışarısı görülür, tasarımda 

teknoloji aktif olarak kullanılmıştır. Loos’un iç mekânlarının içeriye, kendine dönük bakışı, Le 

Corbusier’yle birlikte dış dünyaya hâkim bir bakışa dönüşür.    



Loos’a göre ev dışarıya bir şey söylemek zorunda değildir; tersine, bütün zenginliği içeride 

apaçık olmalıdır. Le Corbusier’e göre ev dışarıyı görüşüyle anlamlandırılır. Mülk yatay 

düzlemden dikey düzleme, görmenin mekânına taşınmıştır. Birincil olan mevki, manzaraya 

tabidir.  

Loos’a göre mimar mekânı önce hisseder, sonra görselleştirir. İnşaat sırasında pek çok değişim 

yapılabilir. Hissetmekle ilgili sadece çizimden hareket etmez. Bu yüzden çizim, tasarım ve plan 

odaklı her şeyin önceden belirlendiği mimari tarzını eleştirir, insanı bir şey olarak görmez. Le 

Corbusier’e göre mimari kafada yapılır, sonra çizilir. Arazi ancak bundan sonra aranır. Tasarım 

bir yere bağlı değildir. Mimari ile arazinin özerkliği üzerinde durur. Le Corbusier’e göre evler 

tıpatıp aynı olmalı, fabrikada makinelerle yapılmalıdır. Gökdelen mimarisi de Le Corbusier’nin 

tasarımıdır.  

 

Modern Dünyada Ev Mimarisi: 

Mimari hakkında düşünme tarzımızı belirleyen, aslında içerisi ile dışarısı, özel ile kamusal 

arasındaki ilişkiler hakkında düşünme tarzımızdır. Moderniteyle birlikte bu ilişkilerde bir 

değişim gerçekleşmiştir. Modern dünyada özel olan tüketilebilir bir meta haline getirilmiştir. 

Özel olan kamusal olarak tüketilir. Modernite özel alanın kamusallığı ile örtüşmektedir.  

Kitlesel iletişim araçları olan medya, reklam, fotoğraf aracılığıyla bu süreç işler hale getirilir. 

Fotoğraf mimarlığı meta’ya dönüştürür ve kitleler tarafından tüketilmek üzere dergiler yoluyla 

aktarır. Bu da mimari üretime, bağımsız bir kullanım döngüsüne karşılık düşen yeni bir bağlam 

kazandırır. Bu durum mimari tasarımı da etkiler. Loos: “Bazı tasarımcılar iç mekânları insanlar 

içinde iyi yaşasın diye değil, fotoğraflarda iyi görünsün diye yapıyor” der. Adolf Loos’a göre 

mekân “hakikaten hissedilen” olmalıdır. “Hakikaten hissedilen” derken Loos’un kastı, yalnızca 

görme duyusunu değil, geri kalan duyuları da içeren bir mekân algısıdır. Loos bunun, mimaride 

mekanik yeniden üretim çağından önceki bir zamana karşılık düşen bir algılama biçimi 

olduğunda ısrar eder. Dokunma duyusunu diğerlerinden üstün tutar.  

Le Corbusier’nin kitaplarında görüntüler yazılı metni resimlerle süslemek için kullanılmaz, 

daha ziyade metni inşa eder. Ürün katalogları, reklam malzemelerinden alınmış fotoğraflarla 

metin inşa edilir. Bu süreçte fotoğraflarla oynanarak algı da manipüle edilir.  

Loos’a göre süs de, sanatı meta haline getirir. Süs den kasıt “icat edilmiş” bir şeydir. 

Yayınlanma gibi süs de, mimarlığı metaların evrenine dâhil eder.  

Johnson’a göre modern evin reklamı, müzenin harekete geçirdiği medya aygıtıyla yapılır, 

Munford’un burada saptadığı ise, modern evin bizatihi medyayı kendine dâhil ederek 

dönüştüğüdür.  

Toplumsal sistemi yeniden üretmek için, nasıl Ortaçağ’da dinsel imgelere gerek duyulduysa, 

modern çağda’da tüketim kültürüne ihtiyaç duyulmaktadır. Mimari de bu tüketim kültürünün 

nesnesine dönüşmüş durumdadır.  

 

 

 



Esas Olan Üzerine: 

Heidger’e göre bir yerde var olma durumu 4 unsurla ilişkilidir: gökyüzü, yeryüzü, ölümlülük 

ve ölümsüzlük. İnşa edilen yapının bu dört unsurla ilişkisi olmalıdır. Ancak o zaman varlıktan 

söz edilebilir.  Maddi olan ile manevi olan arasındaki bağ koparıldığında varlık için gerekli 

denge unsuru ortadan kaldırılmış olur. Dengenin bozulmuş olması huzurun bulunamamasına 

tekabül eder. Evrendeki dengenin mikro düzeyde ev mertebesinde sağlanabilmesi için aynı 

irtibatın yapının ruhunda da bulunması gerekir. Bu da hem gökyüzüne hem de yeryüzüne 

dokunarak ölümlülerin yaşadığı yerde ölümsüzlüğün hatırlanabilmesiyle mümkün olabilir. 

Yani yapının ruhunun insanı huzura sevk edecek etmenleri içinde barındırması ancak mimaride 

maddi olanın manevi olanla ilişkisinin koparılmamasıyla mümkündür. Malzemenin doğalı 

yapısı gereği bu irtibatı kurar. Eğer malzeme yapaysa tasarım gündeme gelir. Doğalda tasarıma 

gerek yoktur, kendi başına değerlidir. Bu yüzden tasarım söz konusu olmaz, fonksiyona önem 

verilir. Yapının bölgede çıkarılan malzemelerden inşa edilmesi, doğa ile uyum içinde 

olunmasını sağlar. Fonksiyonellik yaşamı kolaylaştırır, esas olanı ıskalama ihtimalini ortadan 

kaldırır. Diğer unsur, yapının çevre ile uyumunun, diğer evlerle uyumunun merkezi konumda 

olmasıdır. Tasarım araziden ve çevreden bağımsız olmamalıdır. Bir diğer unsur, yapının yatay 

olmasıdır. Yatay yapı yeryüzüyle ilişkiyi koparmayan bir durumdur. Yeryüzü ile iletişim 

sağlanır, bu sebeple dengeye götürür, harmoni için gereklidir. Ölümlülük ile ilgili bağın 

koparılmaması gerekir, bu açıdan ev için mahremiyet ve denetimin merkezde olması esas unsur 

olarak nitelenmelidir.  

Geleneksel Osmanlı evinde bu unsurların birçoğunun bulunması bir rastlantının sonucu 

değildir. Osmanlı Şehrinde toplum kendi mahalle yapısını kurgulardı, evin inşa edilme süreci 

topluma bırakılmış bir durumdu. İnşa üzerinden toplumsal denetimin sağlanması gibi bir 

kaygının olmadığı siyasi bir ortamda, insanların kendi yaşam biçimlerinde merkeze almak 

istedikleri unsurlar üzerinden yapının formunu oluşturmaları gayet tabi bir olaydır. 

İmparatorluk siyasetinde toplum kendi sorunlarını çözecek stratejileri geliştirir. Fakat Modern 

dünyada Modern devletin denetimi esastır ve bu denetim, bu yapının devamlılığı için hayati 

önem taşıyan tüketim kültürüyle birlikte mimari süreci de başka bir boyuta taşır.  

İmparatorluk sisteminde siyasal belirleyiciydi, bugünkü sistemde ekonomi belirleyici unsurdur. 

Jeokültür farklılığı söz konusudur. Unutulmamalıdır ki 1980 sonrası post-modernizm 

söylemleri bugünkü sistemin de miladını doldurduğunun ve başka bir şeye dönüşmeye 

başladığının sinyallerini vermektedir. Her sistemin içerisinde mutlaka doğrular vardır. 

Kapitalizmde de böyle. Olay bu doğrular üzerinden bir şeyleri disipline etmektir. Dönüşüm 

sürecindeki durumda doğrular üzerinden ilerlenerek yapılacak bu tarz bir etki, yapının yeni 

formunu da farklı bir biçime dönüştürecektir. Daha yaşanılabilir bir biçime.  

 

 

 

 

 


