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Toplumun ekonomik politik, çevresel ve kültürel 
dinamiklerinin yapılanması ile toplumun temel 
ihtiyaçlardan biri olan barınmada bunlara göre 
şekillenmiştir. Ademoğlunun ilk zamanlarda yaşadığı 
ağaç kavuklarından, mağaralardan kendi inşa ettikleri 
yapılara geçmesiyle büyük bir değişime başlayan 
konut mimarisi dünyada kendine has özellikleri olan 
yapıları ortaya çıkarmıştır. Bunlar arasında en 
önemlisi de kendi kültürümüzün ve çevremizin 
oluşturduğu Orta Asya da başlayan ve günümüze 
kadar ulaşan geleceğini merak ettiğimiz kendine has 
karakteristik ve niteliksel özellikleri barındıran ve 
bunlarla öne çıkan Türk evidir.

Türk evi dönemlere ve konut mimarisinin 
kültürel/sosyal eğilimlere göre şekillendiği bir yapıdır. 
Geleneksel Türk evinde iklim, coğrafya ve topoğrafik 
oluşumların da dahil edildiği fiziksel çevre ve ona 
bağlı olarak şekillenen kültürel çevreden özelliklerin 
barındırdığı yapılardır. Bu yapıların kendine has olan 
özellikleri neticesinde dünya konut mimarisinde 
özgün, zengin, nitelik bakımından yetkin, estetik 
açıdan güzel bir görünüme sahip yapılar oluşmuştur.

TÜRK EVİNİN TEMELİ; KÜLTÜR İLE 
GÖÇEBE YAŞAM 
Asya’nın Çungarya bölgesinde tarih sahnesine çıkan 
Türkler Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki 
steplerden çıkarak Asya, Afrika ve Avrupa’nın üçte 
birini ele geçirerek, dünya siyasi tarihini yönlendiren 
büyük devlet ve imparatorluklar kurarak günümüze 
kadar varlıklarını sürdüregelmiş bir millettir  [1] . Türk 
milleti çadırlarda göçebe olarak yaşamış Asya ve 
Avrupa coğrafyasının büyük hareketleri ve oluşumları 
sebep olmuştur. Türkler 12. asırdan itibaren göçebe 
olarak kontrol altında tutukları Anadolu’ya 
yerleşmeleri ve Büyük Selçuklu devletini kurmaları ile 
Türk evinin özelliklerinden biri olan Türk–İslam 
kültürü adına büyük bir adım atmışlardır. Günümüzde 
Orta Asya da kullanılan ve göçebe çadırı olarak 
nitelendirdiğimiz otağ Türk–İslam kültürü ile yeniden 
anlamlandırılan Türk evini ortaya çıkarmıştır. Türk 
evi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kapladığı en geniş 
sınırlar içinde yerleşmiş, İslam kültürü ile gelişmiş ve 
kendi temellerini oluşturmuştur.
 
TÜRK EVİNİN OLUŞUMU
Anadolu’da, Türk-İslam ve hareketli göçebe kültür 
geleneğinin izlerini taşıyan hafif ahşap iskelet yapılar; 
eskiden Türklerin göçebe olarak yaşadığı zamanlarda 
ev olarak kullandığı dairevi planlı ve yarım küre 
biçimindeki otağın devamı şeklindedir. Sürekliliği 
olan otağın çevresel ve kültürel özelliklerinin gelişimi 
ile bu özelliklerin diğer dönemlere aktarılmasıyla Türk 
evleri oluşum sürecine girmiştir. Temelleri çevresel ve 
kültürel özellikleri ile oluşan Türk evi otağın sadece 
tek kullanış biçimine imkan vermesinden ve varlığını 

bu temel üzerinde şekillendiren bir mimari çözümleme 
olduğundan ‘ oda ‘ kavramına yönlendirmiştir. Oda; 
varlığın sürekli oluşum halinde olduğu İslam 
metafiziğine uygun olarak, hem içerisinde hem de 
çevresinde hayatın yeni ve farklı biçimlerle var 
olmasına imkan veren bir mimari kavramdır.

Oda kavramı Osmanlı Devleti’nin geniş sınırları 
yayılmasıyla şekillenmeye başlayan Türk evinde hem 
kelime kökeni olarak, hem de nitelikleriyle göçebe 
çadırı olan ‘otağ’ ın sürekliliğini sağlamıştır. Ayrıca bu 
sürekliliğin temelini oluşturan diğer özellikler ise 
benzer malzemeler ve çözümler olmuştur. Örnek 
olarak otağın yüksek ısı tecridi sağlayan örtüsünün 
altındaki yüksek vasıflı iskeleti Anadolu’ya yerleşim 
ile hafif ahşap yapılara dönüşmüş. Bunun yanında 
taşıyıcı iskeletin ahşap unsurlarının uzun çivilerle 
birbirlerine bağlanmaları, otağ strüktüründe iplerle 
sağlanan çözüme benzer bir yaklaşımla yapılması da 
verilebilecek benzerliklerden bazılarıdır.

Bu gelişimler ve oluşan sürekliliğin sonrasında Türk 
evi Osmanlı Devleti içerisinde yer alan Balkanlar, 
Kafkaslar, Hazar Bölgesi ve Kırımda, uygun yapı 
malzemesinin kolayca temin edilebilmesi ve Osmanlı 
dünyasında yaygın deprem ortamına dayanıklı evlerin 
inşasını mümkün kıldığından geniş bir coğrafi alanda 
yaygın şekilde uygulandı. Ve günümüze gelişerek 
ulaşan yapılar olmasına neden oldu.

TÜRK EVİNİN ÖZELLİKLERİ 
Anadolu’nun kendine özgü coğrafik ve kültürel ortamı 
ile Orta Asya’dan getirilen Türk kültürünün 
oluşturduğu Türk evinin belirli tasarım özellikleri 
vardır. Oluşan bu tasarım özellikleri ile Türk evine has 
birçok karakteristik özellik bulunmaktadır.
 
Türk evinin temel karakteristik özelliklerinde en 
önemli öge ise oda ve oda düzenidir. En önemli özellik 
olan Geleneksel Türk oda düzeni çadırdan saraya hep 
aynı şekilde olması onu temel karakteristik özellik 
olduğunu göstermektedir. Geleneksel Türk evinde her 
oda, yaşayanların günlük yaşamlarını 
sürdürebilmesini sağlayacak niteliklere sahiptir. 
Odaların ölçüleri değişse de nitelikleri değişmez. Tüm 
bu nitelikler ise geleneksel yaşam biçimine göre 
şekillenmiştir, yaşam biçimi değişinceye kadar da 
yapısı korunur. Odanın boyutları kullanacak olan 
insan sayısına göre ve orantılı olarak belirlenir. Oda 
içindeki değişik işlevler ise taşınabilir eşyalarla 
sağlanır. Bu odalarda oturulur, yatılır, yemek pişirilip 
yenilebilir ve yıkanılabilir.
 
Bir diğer karakteristik özellik ise tasarım ve plandır. 
Yapılan planlar sofaya göre belirlenir. Odalar sofanın 
tek bir yanına, karşılıklı, üç ya da dört tarafına 
sıralanabilir. Bunun sonucunda farklı şekillerde plan 
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tipleri çıkar. Bunlar arasında ise en çok karşılaşılan ve 
kullanılan plan tipi geniş plandır. Geniş planda; bahçe, 
ahır, kümes, odunluk, tandır, ocak, misafirhane ve 
hizmetli odası gibi alanlardan oluşur.  Ve bu 
planlamaya baktığımızda ise tasarım olarak 8. ve 9. 
yüzyıl Uygur evleriyle benzerlik göstermektedir.
En son olarak öne çıkan diğer özellikler ise cephede 
yapılan değişimlerdir. Dış cephede yapılan cumbalar 
ve saçaklar yardımıyla odalara belirli özelikler 
kazandırılır bu değişimler sayesinde odalar 
genişletilir, aydınlatılır, havalandırılır, manzaraya 
ulaştırılır. Cephede yapılan süslemeler ile düz 
görünüm engellenerek cephede estetik bir hareketlilik 
sağlanır.
 
İşte tüm bu özelliklere ve Türk evinin bütün bu oluşum 
sürecine bakıldığında. Geleneksel Türk ev tipi, Türk 
kültürünün gittiği her yerde etkisini göstererek ev 
tasarımının gelişmesinde öncü rol oynamış. 
Günümüze kadar ulaşmış ve insanlara tek tip mimari 
yapılanmanın dışında kültürümüzün yaşadığı insana 
ve doğaya hizmet eden bir yapı olduğunu göstermiştir. 
Dünyanın kendi kendine yetme çabasını kendi içinde 
barındıran Türk evi geleceğe birçok fayda sağlayacak 
şekilde gözüküyor. 
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