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Kentleşme meselelerinin tartışıldığı günümüzde ön plana çıkan meselelerden biri de kentleşmenin 

ana unsurlarından biri, konut konusudur. Konutlaşma da kentleşmenin diğer ana unsurları gibi çok 

boyutlu ve sosyal bilimlerin ve özellikle mimarlık disiplinin tabiatı gereği bağlamı etraflıca inşa 

edilemeden genellikle tek disiplin içerisinde tartışılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak konutlaşma 

gibi çok boyutlu bir meseleye çözüm önerileri çoğunlukla ayakları yere basmayan ya fazla nostaljik 

yahut aşırı radikal önerilerden öteye gidememektedir. 

Bugün, konut meselesinde güncel problemlere getirilen çözümleri iki temel yaklaşım şeklinde tarif 

etmek mümkündür. İlk öneri, güncel problemlere çözümü geçmişten getirmeye gayret eden, 

çoğunlukla retorikten ibaret nostaljik bir yaklaşımdır. İkinci öneri radikal bir şekilde geçmişi terk 

ederek Anglo Sakson dünyanın popüler eğilimlerini koşulsuz takip edip birebir uygulamaktır. 

Konut tartışmaları bahsedilen yöntemlerle devam ettirilirken bugün Türk Evi yeniden gündeme 

gelmiştir. Bu yazıda öncelikle Türk Evi kavramı anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra Türk Evi’nin 

çoğunluk tarafından uzlaşılmış tarifi genel hatlarıyla aktarılmış ve Türk Evi’nin geleceğine dönük 

bazı değerlendirilmelerde bulunulmuştur. 

 

Kavramın Genel Hatlarıyla Tarihi 

Türk Evi, yukarıda anılan iki yaklaşımın yoğun olarak tartışıldığı yirminci yüzyılın henüz 

başlarındayken icat edilmiş bir kavramdır. Kavram, icat edildikten kısa süre sonra Cumhuriyet’in 

kurulmasıyla beraber anlamsal bir değişim geçirmiştir. Kavramın tarihsel arka planı ve geçirdiği 

anlamsal değişim kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

Osmanlı İmparatorluğu Cihan Harbi’nden sonra parçalanmaya devam ederken fiiliyatta iflas eden 

Ümmetçilik düşüncesi yerine ikame edilen Müslüman Türklerin birliği düşüncesi ile yaşanan yıkıma 

direnmeye çalışıyordu. Bu düşünce evreni içinde Batı’nın karşısında Müslüman Türk’ün fikir 

evreninde kendi kimliğini inşa ederken yararlandığı sembollerden biri olarak “Türk Evi” 

kavramsallaştırıldı. Batının dışında ve karşısında bir benlik ve haliyle bir birlik kaygısıyla inşa edilen 

kavramın mucidi Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir. Bu düşünceye göre din ve milliyet iç içe ve uyum 

içindedir. 

Hamdullah Suphi, Cumhuriyet kurulduktan sonra laik düzenin Müslümanlık ve Türklük arasında 

yaptığı keskin ayrımından ötürü devletle ters düştü ancak Cumhuriyet’in bir ulus yaratma gayesi 

Türk Evi’ni kullanmaktan imtina etmedi. Fakat Türk Evi artık Batının dışında ve karşısında 

Müslüman Türk kimliğine değil Batının içinde ve Batı ile diğer Avrupalı uluslar gibi rekabet eden 

bir ulus yaratma gayesine hizmet ediyordu. Batı, bu düşünceye göre yok edilmesi gereken bir 

düşman değil örnek alınması, yetişilmesi ve geçilmesi gereken rakiptir. O halde her şeyin olduğu 

gibi evin de en iyisi ve Türk olanı inşa edilmeliydi ki rekabet edilebilsin. 

Nitekim öyle de oldu. Hamdullah Suphi’den sonra Türk Evi kavramı bazı düşünce adamlarının 

katkılarıyla geliştirildi ve baskın hale getirildi. Ortak hedef Cumhuriyet’in ulus yaratma gayesine 



hizmet etmekti. Bu hedefe ulaşmak için sürekli olarak geriye doğru mitler üretildi. Ortak vurgu bu 

dönemin tüm mitlerinde olduğu gibi Türk ulusuydu. Mitleştirmeler, kutsal metinlerin verdiği bilgiler 

dışında, yeni gelişen bilimlerin anlattığı en eski tarihlerde köken icat etme yoluna gitti. Mesela Türk 

Evi konusunda, Türk ulusu yaratırken yapılan hemen her düşünsel işte olduğu gibi Orta Asya 

steplerine gidildi ve Türk Evi tarif edilirken birçok özellik bu steplerde kullanılan çadırlara atıfla 

anlatıldı. 

Ancak bahsi geçen köken/gelenek icat etme çalışmalarında temel bir problem vardı. Problem iklim 

farklılığı ve malzeme kullanımı ile alakalıydı. Türkler geniş bir coğrafyada yaşadıkları için 

birbirlerine göre farklılık gösteren ev tiplerinin/planlarının durumunu izah etmedikçe kavram çok 

bariz şekilde zayıf kalıyordu ve teorilerin yanlışlanması kolaylaşıyordu. Tartışmalar bu noktada üç 

temel unsur üzerinden ilerledi: 

a) Kültür 

b) Malzeme 

c) İklim 

Yukarıda bahsedilen problemi çözmek için, devlet ideolojisinin de desteğiyle, kavramın merkezine 

kültür alındı ve odak noktası Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada görülen farklı ev planları/tipleri 

üzerindeki ortak noktalara yoğunlaştı. Malzeme ve iklim ikincil unsur olarak hesaba katıldı ve bu 

şekilde göçebe geçmişten yerleşik günümüze ev planlarının/tiplerinin kültürel aktarımla, gelişerek 

geldiği fikri kabul edildi. Bariz farklılık gösteren evler ise Türk Evi’nin farklı veçheleri veya istisnai 

çeşitleri var sayıldı. 

Bu süre zarfında tartışmalara dâhil olan düşünce adamları içinden önce Süheyl Ünver peşinden de 

Sedat Hakkı Eldem ön plana çıktı. Türk Evi kavramını kemale erdiren yani yaptığı alt çalışmalarla 

çok güçlü bir şekilde temellendiren ve idealleştiren kişi köken tartışmalarına çok takılmayan, daha 

ziyade ortak noktalar üzerinden evlerin planlarına odaklanan Sedat Hakkı Eldem’dir. Gerek doktora 

öğrencilerine yaptırdığı çalışmalarla gerekse bizatihi kendisinin yaptığı saha çalışmalarıyla Türk Evi 

kavramını altı dolu ve yanlışlanmaya büyük ölçüde kapalı bir kavram haline getirdi. 

Eldem, 1950lerden 1980lere kadar ortak kültür üzerinden idealleştirdiği Türk Evi kavramını 

80lerden sonra Osmanlı-evi yahut Osmanlı-Türk evi şeklinde genişletmiştir. Bu genişletmenin sebebi 

olarak 80lerden sonra küçük Balkan ülkelerinin Osmanlı konut mirasını kendilerine mal etme 

çabasına karşılık vermek olarak yorumlanmıştır. 

Eldem’in çalışmalarını kendisinden sonra en etraflı çalışan kişilerden biri de Doğan Kuban’dır. 

Kuban, Eldem ile ortak plan konusunda büyük ölçüde anlaşmış gibi olsa da çalışmalarda yoğunluk 

verilen saha olarak Eldem’in seçtiği Marmara çevresinin dışına çıkarak Güneydoğu Anadolu’ya 

gitmiştir. Eldem, Ev’in planını tayin eden temel unsur olarak sofayı kabul ederken Kuban eyvan, 

avlu gibi unsurları öne çıkarır. Kuban, hayatlı Türk Evi ile eski yerleşim yerleri olan Doğu/Güney 

Doğu Anadolu’daki konutlarla biçimsel ortaklıkları bu unsurlar üzerinden ön plana çıkarır. Kuban’ın 

köken bağlantısını da dikkate alarak yaptığı çalışmalarla eyvan değişmez bir temel unsur olarak 

genel kabul görmüştür. Eyvanın temel işlevi ise hayatın ara yer olmasını güçlendirmesidir ve hayatın 

ideal biçimi eyvandan ayrılamazdır. 



Türk Evi kavramı uzun süre mimarlık tartışmalarının, köyden kente göçün yoğun yaşandığı 

dönemlerin ve devlet ideolojisinin de etkisiyle, uzun süre gündemde kaldı. Kavramın gündemden 

düşmesi Türkiye’nin kapitalizmle ilişkilerinin yoğunlaştığı dönemlere, 90lara, denk gelir. 

Konjonktürün değişmesiyle birçok şey değişmeye başlamış ve Türk Evi tartışmaları da bundan 

nasibini almıştı. Yeni döneme geçişte kentleşme yoğunlaşmış ve üst üste bindirilen binalar, bunlar 

Türk Evi’nden hayli uzaktır, şehirleri cinnet geçirme durumuna getirene kadar Türk Evi ideal bir 

konut tipi olarak, eskisi gibi yoğun şekilde, tartışılmadı. Türk Evi’nin yeniden tartışılmaya 

başlanması toprak tenli şehirlerimizin betondan postlara büründürüldüğü bugüne, 2010 sonrasına, 

denk gelir. Bu gün ise Türk Evi, genellikle muhafazakâr çevrelerce, tıpkı mahalle konusu gibi, 

anlamaktan ziyade övmekle meşgul olunarak ele alınmaktadır. Türk Evi’nin kendisine olduğu kadar 

ait olduğu evrene, özellikle hayat tarzına dönük güçlü bir çağrı ise henüz işitilmiş değildir. 

 

Çoğunlukça Uzlaşılan Türk Evi Tarifi 

1) Plan Tipleri 

Türk Evi’nin tartışıldığı dönemde, bilhassa Eldem’in çalışmalarının etkisiyle, üzerinde uzlaşılan evin 

genel tarifinin ana unsuru ev planlarıdır. İklim ve malzeme farklılıklarının ikincil konuma indirilmesi 

ve kültürün ana dayanak noktası olması büyük ölçüde Türk Evi planlarının şematik benzerlikler 

göstermesi sayesinde sağlanmıştır. Genellikle dört plandan bahsedilir: 

a) Sofasız Plan Tipleri 

b) İç Sofalı Plan Tipleri 

c) Orta Sofalı Plan Tipleri 

d) Dış Sofalı Plan Tipleri 

Ara Not: Türk Evi esasen bir katlıdır ancak bazen kat sayısı biri geçmiştir. Kat sayısının biri geçtiği 

yerlerde bahsedilen her zaman için en üst kattır. 

Sofasız plan tipleri Türk Evi için en ilkel aşama olarak kabul edilir. Bu ev tipinde tüm odalara 

dışarıdan girilir. Genellikle evin etrafı çevrilidir ve bir avlu/bahçe bulunur. İç sofalı plan tipleri, 

bilinen tipler içinden en yaygınıdır. Yerleşmenin yoğun olduğu yerlerde sık rastlanır. Bu tipte sofa ya 

güneşli, manzaralı tarafa yahut sokağa yönlendirilir. Orta sofalı plan tipleri diğerlerine göre daha geç 

dönemde, 18. / 19. yüzyıl, uygulanmıştır. Bu tipte sofa ortadadır ve bu sebeple ev kare yahut kareye 

yakın şekiller almasına neden olmuştur. Dış sofalı plan tipinde, sofa bahçe/avlu ile iç içedir. 

Genellikle oturma alanı olarak kullanılır. İklime göre önü kapalı veya açıktır. 

 

 



2) Türk Evi’nin Ana Unsurları 

 

Yukarıdaki resimden de anlaşılacağı üzere Türk Evi oda, eyvan, sofa, seki, köşk unsurlarından 

müteşekkildir. Oda evin en temel birimidir ve kendi içinde ev kabul edilir. Sofa odaların birbirine 

bağlandığı bölümdür. Eyvan, genellikle iki oda arasında yer alan ve hayat ya da sofaya açılan, 

çevresi genellikle üç yönden çevrili mekândır. Seki, evin önüne yapılmış oturmak için yüksekçe 

yerdir. 

3) Türk Evi’nin İkincil Unsurları 

Türk Evi’nde ıslak zeminler önemli bir meseledir. Pis su evden pişmiş toprakla yapılan özel bir 

harçla oluşturulmuş kanallar yoluyla tahliye edilerek pis su çukuruna aktarılmıştır. Mutfak, su 

şebekesine (çeşme, kuyu, vs.) yakın olması için alt kattadır. Hela, koku faktörü de hesaba katılarak 

ya evden ayrı evin yakınına ya da evin arka kısmına yapılmıştır. İki katlı evlerde genellikle alt 

kattadır. Gusülhane yatak odalarındadır ve su geçirmez malzeme ile inşa edilmiştir. Su dışarıda 

ısıtılarak içeri getirilir. 

Öte taraftan kiler/mahzen genellikle toprağa gömülü ve merdivenle inilen yerdedir. Yiyeceklerin taze 

ve bozulmadan kalmasını sağlamak amacındadır. Penceresi olmaz sadece bir havalandırma deliği 

vardır. Ahır/samanlık iki katlı evlerde genellikle zemin kattadır, tek katlı evlerde çoğunlukla evden 

ayrı inşa edilir. 

Türk Evi’nde pencere, ev iki katlıysa, genellikle üst katta bulunur ve alt kat sağır duvarlarla örülüdür. 

Pencere korkulukları mahremiyeti ve havalandırmayı aynı anda sağlamak için dışa doğru şişkindir. 

Pencereler ahşap, düşey hareketli ve ½ oranlıdır. Ayrıca pencere dış cepheye yakındır (oluşan alan 

kullanılır) ve içe doğru açılır. 

Türk Evi’nde iç kapılar oda içine açılır, ahşaptır. Dış kapılar çift kanatlı ve ahşaptır. Kapılardaki 

tokmaklar gelen kişiye dair bilgi verecek şekilde tasarlanmıştır. 



Türk Evi’nin en belirgin özelliği olan cumba (çıkma) üç şekilde gruplandırılabilir: 

- Basit konsol çıkmalar 

- Bindirmeli konsol çıkmalar 

- Göğüslemeli çıkmalar 

Basit çıkmalar kat girişlerinin uzatılması ile elde edilir ve en fazla 60/70 cm boyutundadır. 

Bindirmeli çımalar 100/130 cm kadardır. Çıkmaların konsol kirişleri kare veya dikdörtgen kesitlidir 

ve kalındır. Boyutları 15*15 / 15*18 cm civarıdır. Göğüslemeli çıkmalar bilinen ve akla ilk gelen en 

yaygın tiptir. 

 

Türk Evi’nin Geleceğine Dair 

Türk Evi, araştırmalarına göre bu ev tipi kendi evreni içinde doğal olarak şekillenmiştir ve 

gelişmiştir. Evin yapıldığı malzeme, evin bulunduğu yörenin malzemesidir. Komşu evden 

soyutlanamayacak şekilde yakında ve komşu evin mahremiyetine vakıf olamayacak kadar uzakta 

inşa edilir. Yani evin konumunu komşunun yaşam alanına saygı belirler. Cumbası ev ile sokağın iç 

içe geçme şeklidir ve sokak evin bir uzantısıdır. Evin konumu güneşin nereden doğup nerede battığı 

ve rüzgârın yönü hesaba katılarak belirlenir. Yağmur ve kar suyu kullanım için biriktirilir. Evin 

yazlık ve kışlık odaları vardır. Türk Evi doğayla uyum içinde, tabiatın bahşettiği kadar ondan 

yararlanan bir evdir. Doğal kaynakları evin konforunu artırmak veya başka bir sebep için sömürme 

kaygısı taşımaz ve böyle bir davranış biçimi yoktur. Türk Evi’nin uzlaşılan tarifleri ve anılan 

özelliklerinden hareketle en belirgin niteliklerinden biri de bu evin bir yuva-ev (Cengiz Bektaş) 

olmasıdır. 

Gerek Türk Evi kavramının geriye dönük tasarılarından, modellemelerinden, gerek çoğunlukla 

uzlaşılan Türk Evi tarifinde anlatılanlardan anlaşılacağı üzere bu evin yaşayan son örnekleri 

kapitalist üretim tipini Türkiye’de yerleşik hale gelince ortadan kalkmıştır çünkü kapitalist üretim 

tarzının geçerli olduğu bir dünyada bir ev sadece mal-ev (Cengiz Bektaş) yani bir yatırım aracı 

olarak var olabilmektedir. Her şey gibi ev de böyle bir dünyada kâr getirmesi beklenen bir araçtır. Bu 

dünyada üretim tarzının zorunlu bir sonucu olarak mekân üretimi kâra dönüktür. Haliyle insana 

dönük, insanı yücelten, evi bir yuva olarak gören Türk Evi kapitalizmin hakim güç olduğu 

Türkiye’de pek tabii barınamamıştır. 

Bugün, Türk Evi neredeyse yok olmuştur. Var olduğu yerlerde de turizm bahanesi ile yine para 

kazanmanın bir aracına dönüşmektedir. Öte yandan bu evin yarın var olup olamayacağı öncelikle bu 

evin anlaşılmasına bağlıdır. Türk Evi’nin anlaşılır kılınmasına dönük ilk çaba mimarlık disiplinin 

çabasıdır: 

Mimarlık disiplini penceresinden Türk Evi, yukarıda bahsedilen evrende değil uzay boşluğunda tek 

bir nesne olarak bağlamından kopuk fiziki yapısal olarak ele alınmıştır. Bir ulus yaratımı nesnesi 



olarak idealize edilen bu evin anlaşılmasının önündeki engellerden ilki ve en önemlisi, giriş kısmında 

kabaca bahsedildiği üzere, tek disiplinli bu yaklaşımın hatalı olmasıdır. 

İkinci sorun tartışmaların kendisidir. Yapılan tartışmalar, giriş kısmında da kabaca değinildiği üzere, 

ya geçmişi uzak altın devir ilan edip oradan bugüne taşıma çabasındadır yahut geçmişi ve tüm 

imkânlarını, tecrübelerini, kazanımlarını artık reddedip kendimizi Anglo Sakson dünyanın çözüm 

önerilerine (eski sömürge topraklarından çıkan öneriler dâhil) teslim etmemiz için ikna çabaları ile 

doludur. Bu kısır döngünün kendisi Türk Evi’nin anlaşılmasını güçleştirmektedir. 

 

Bu iki sorunu aşmak için izlenilmesi gereken yol ise başta tartışmaların kendisinin tahlil edilmesidir. 

Sonra tartışmalara konu edilen unsurun, Türk Evi’nin, tarihsel ve sistemsel olarak tahlil edilmesidir. 

Tarihsel ve sistemsel bir analizin nihayetinde Türk Evi’nin geleceği öngörülebilir hale gelir. 


