
Bir yandan çatısı altında huzur 
bulduğumuz bir yandan kendimizle 
en çetin kavgalara tutuştuğumuz evler, 

unutulmak istediğimizde de Meryem anamızın 
mihrabı mesabesinde.

Kimi evinde mutsuz, kimi evinde cennette, kimi 
evsiz mutsuz, kimi cenneti için evinde... 

Fakat bu kevn ve fesat âleminde her şey gibi 
evler de “bir varmış bir yokmuş” oluyor, olacak. 

Dünyada evini kaybetmeyen var mıdır? Evini 
terkedip gitmeyen? 

Ya gönül hanesi yıkılmayan?! 

Gönül hanesi yıkmayan?!

Eve nedendir bu kadar çok mânâ yükleyişimiz? 
Sımsıkı sarılışımız? Vazgeçemeyişimiz?

Dünya, evimiz. Evimiz dünyamız. Orada 
hallihamur oluyoruz. İdraklerimiz de 
bîhaberliğimiz de önce burada mayalanıyor, 
buradan başlıyoruz. Bir gün yıkılacak olsa da 
varlığıyla da yokluğuyla da bizi inşa ediyor. 
Ve insan seyr u seferinde ne kadar uzaklaşırsa 
uzaklaşsın hep başa, “ev”e dönmek istiyor.

Dergimizin bu sayısını bunlar ve benzeri 
hissiyatla hazırladık. Nereye gidersek gidelim, 
nereyi mesken edinirsek edinelim kendimizi 
ve elbette dışarıya doğru halka halka açılan 
muhitimizin de bir şekilde içinde sâkin olduğu 
evleri mesele edindik. Takdir edileceği üzere 
mevzu ev olunca konuşacak çok şey var. Ama 
derginin sınırlarını gözeterek tercihlerde 
bulunmak zorunda kaldık ve pek çok başlığı 
dosya haricinde bıraktık. Her zaman olduğu 
gibi önce İslâmî ve sonra beşerî ilimler nokta-i 
nazarından evin mahiyetine dair bazı hususları 
tahlil etmeye çalıştık. Dosyamıza sahasının 
mütehassısısı pek çok yazar yazılarıyla 

destek olurken, pandemi 
şartlarında kendileriyle 
farklı vesilelerle görüşme 
imkânı bulduğumuz 
kıymetli hocalarımızla 
da bol bol sohbet ettik. 
Prof. Dr. Mustafa Uzun 
Hocamız’la çocukluğunun 
geçtiği evden başlayarak 
İstanbul hocalarının bir 
mektep vazifesi gören 
evlerini konuştuk. Prof. Dr. 
Uğur Tanyeli’nden “Türk 
evi” tabirini, Osmanlı’dan 
günümüze ev mimarisinin serüvenini 
kendisine has neşeli ve ümitvar tahlilleriyle 
dinleme fırsatı bulduk. Yazar, sosyolog Sayın 
Fatma Barbarosoğlu’yla son hikâye kitabının 
kahramanları ve onların evleriyle kurdukları 
irtibatları üzerinden memleket insanının ev 
tasavvurunu tartıştık. Nihayet Sayın Gönül 
Paçacı ile hususen evlerde icra edilen Türk 
mûsikîsinin dününü, bugününü ve meşk 
meclislerini tatlı nâmeler eşliğinde yâd ettik.

Dileğimiz kimse evsiz kalmasın, kimse evinde 
mutsuz olmasın; evlerimiz hakiki bir yuva 
olsun. Kanaatimizce bunun çaresi kendi 
evlerimize sahip çıktığımız kadar başkasının 
evine de hürmet göstermemizden geçiyor. Kendi 
evimize verdiğimiz kıymet bir başkasının evinin 
kıymetlenmesine, güzelleşmesine, sıcaklığına 
mani oluyorsa, ötekinin evinde başına ne geldiği 
bizim derdimiz olmuyorsa bir gün cennet 
zannettiğimiz evimiz bizim için de cehenneme 
dönebilir. İnsan insanın aynası. Evler evlerin.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere şimdilik 
sizleri Din ve Hayat dergimizin 2021 yaz dönemi 
43. sayısı ile başbaşa bırakabiliriz.

 Fulya İBANOĞLU

 Editör
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Bismillâhirrahmânirrahîm elhamdülillâhi 
Rabbilâlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâm alâ 
seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âli 
Muhammedin ve sahbihî ecmaîn.

Beyt kelimesi; ev, mesken, hâne anlamında 
gecelenen yeri ifade etmektedir. Ancak beyt 
kelimesi aile, soy, merkez, odak, önemli öğe 
gibi çok farklı mânâlara da bürünmektedir. 
Beyit aynı zamanda; bir edebiyat terimi olarak 
aynı vezinde iki mısradan meydana gelen bir 
nazım birimini ifade eder. Mısra ise “çadır 
kapısının iki yanı, kapı kanadı ve pervazı” 
anlamındadır. Buna göre, bir evin kapısı genel 
olarak iki kanatlı olup evin muhafazası bu iki 
kanadın kapanmasına bağlı bulunduğundan 
iki mısraın bir araya gelmesi de beyti meydana 
getirir.

Beyt kelimesinin mukaddes mekânların 
bir ifadesi olduğu da bilinen bir hakikattir. 
Beytullâh, Beyt-i atîk, Beytü’l-Haram 
tamlamalarında görüldüğü gibi Kâbe’yi 
tanımlarken Beytü’l-mukaddes/Makdis 
örneğinde müşâhede edildiği üzere mukaddes 

Şerefü’l-
Mekân Bi’l-

Mekîn: Saâdet 
Hânesi

Prof. Dr. Gülgûn UYAR
Marmara Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi

bir ibâdet mekânını tanıtmış olur. Beytü’l-
hikme ibaresi, Ortaçağ İslâm ilim ve kültür 
tarihinde tercüme ve yüksek seviyedeki ilmî 
araştırmaların yapıldığı merkezlere ad olduğu 
gibi; mecâzen Allah aşkıyle ve hikmetle dolu 
gönül mânâsına da gelir. Beytü’l-mâl devlet 
hazinesini tarif eder. Beytü’l-ma’mûr ise Hz. 
Âdem’le yeryüzüne indirilip Tûfan’dan sonra 
tekrar göğe çıkarıldığına inanılan yedinci 
kat gökteki köşk, Semâda, içinde meleklerin 
ibadette bulunduğu rivayet edilen mâbed 
demektir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ailesi ile yaşadığı 
mekân da böyle bir beyte dönüşmüştü. Şerefü’l-
mekân bi’l-mekîn sözü uyarınca bu beyt 
Resûlullâh ve onun kutlu ailesi ile şereflenmişti. 
Böylece artık bu beyt Resûl-i Ekrem’i, onun 
yüce yaratılışını, risâletini, tebliğini, ahlâkını, 
âlemlere rahmet oluşunu, hakîkatini, nûrunu, 
sözlerini, fiillerini, sünnetini temsil etmektedir. 
Ehl-i beyt ise; Fahr-i Kâinât Efendimiz’in 
bu saydığımız ahlâkî, mânevî, amelî yüce 
hususiyetlerine inanan, tâbî olan, onun yoluna 
gönülle, muhabbetle, cehd ile sülûk etmiş, 
ona aile, yoldaş ve tâbî olmaya lâyık ve gerekli 
şartları hâiz, birinci derecede vâris olan, emir 
ve nehiyleri yerine getiren, onun hizmetinde 
olan ve bu hususlarda hüner sahibi mârifetli 
kimseler olarak bir mertebeye sahip ve erişmiş 
olup bu konuda memur kılınmış kimseleri târif 
eder. Dolayısıyla; o hâne Hz. Peygamber ve 
onun ehli yani ailesi, âli, ıtresi ile şereflenmiş 
ve saâdete erişmiştir. Bu beyt meveddet 
makarrıdır. Bu hâne sükûn ve rahmet 
meskenidir.

Hz. Peygamber’in evlerinden Ahzâb sûresinin 
53. âyetinde büyûtü’n-Nebî / Nebî’nin evleri 
olarak bahsedilir. Hucurât sûresine isim olan 
kelime de 4. âyette geçtiği üzere Nebiyy-i 
Ekrem’in hücrelerini/odalarını ifade eder. Söz 
konusu hücre-i saâdetler Mescid-i Nebevî’nin 
doğu duvarına bitişik olarak inşâ edilmişlerdi. 
Mescid-i Nebevî’nin ve hâne-i saâdetin yeri 
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belirlenirken Resûlullâh Efendimiz şu âyet-i 
kerimeyi okuyordu: “Yine de ki: ‘Ey Rabbim! 
Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk 
edenlerin en hayırlısısın.” Böylece bu mekân 
gece ve gündüz ibadet edilen ve vahye tanıklık 
eden mübârek bir menzile dönüştü.

Hâne-i saâdet kerpiçten inşâ edildi. Önceleri 
tavanı açıktı. Sonra hurma dalları konulup 
toprakla örtülerek tavan yapıldı. Bu hücrelerin 
hem Mescid’e hem dışarı açılan kapıları 
vardı. Kapılarında kıldan dokunmuş kalın 
perdeler mevcuttu. Tavanları elini uzatan bir 
kişinin değeceği yükseklikte idi. Ev hâlinde, 
ayakkabısını tamir eder, elbisesini diker, koyun 
sağar ve ev işlerinde hanımlarına yardım 
ederdi. Ev eşyalarının ise son derece sade ve 
mütevâzı olduğu bilinmektedir. Zira Resûl-i Zî-
şân Efendimiz bu dünyada kendisini, bir ağacın 
gölgesinde bir müddet dinlenip de kalkıp giden 
bir yolcu gibi târif etmiştir. Üstünde istirahat 
ettiği hasırın mübarek yüzünde iz bıraktığını 
gören Hz. Ömer hüzünlenerek “Kayser ve Kisrâ 
dünya nîmetleri içinde yüzüyor! Allah’ın Resûlü 
ise kuru hasır üzerinde yaşıyor!” demekten 
kendini alamamıştır. Hz. Peygamber’in Hz. 
Ömer’e verdiği şu cevap ise onun evinin neden 
bir saâdet hânesi olduğunu açıklamaktadır: 
“Dünyanın bütün nimet ve zevklerinin onların, 
âhiretin de bizim olmasını istemez misin!”

Hz. Peygamber ve Ezvâc-i tâhirât’ın sade 
ve mütevâzî hayat şartları, Hz. Fâtıma 
ve Hz. Ali’nin hânelerinde de geçerli idi. 
Bu durum yokluktan değil, ihtiyaçtan 
fazlasına sahip olmamak, olanı bağışlamak 
itiyâdından kaynaklanıyordu. Hz. Peygamber, 
beytülmaldeki şahsına ait miktardan belli 
oranda kızına da hisse ayırırdı. Hz. Ali, 
evlendiklerinde bir deri parçasından başka 
yatacak yerlerinin olmadığını, gündüz de bu 
serginin üzerinde oturduklarını anlatmaktadır. 
O günün imkânlarında evlerinde hizmetli 
çalıştırabilecek konumda olmalarına rağmen 
Peygamberimiz bu hususta kendi ailesine 

ve kızına ruhsat vermemiştir. Hz. Fâtıma, 
tek başına ev işlerinin üstesinden gelmekte 
zorlandığını söylediğinde Nebiyy-i Zîşân 
kızına otuz üç kere Subhânallâh, otuz üç kere 
Elhamdülillâh ve otuz dört kere Allâhüekber 
diyerek tesbîh etmesini ve sonunda da “Lâ ilâhe 
illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülk 
ve lehü’l-hamd ve hüve alâ külli şey’in kadîr” 
şeklinde duâ etmesini tavsiye ve tenbîh etmiş, 
bu sözlerin istediği hizmetliden daha hayırlı 
olduğunu buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz mübarek hayatları 
boyunca bir müddet baba, bir müddet dede ve 
bir müddet de amca evinde hayat sürmüştü. 
Sevgili eşi Hâtîce vâlidemizle yaklaşık yirmi 
beş yıl Mekke’de aynı evi paylaştı. Ramazan 
aylarında Hîra’da uzlete çekiliyordu. Hicret 
zamanı Kuba’da Külsûm b. Hidm ve Medine’de 
Ebû Eyyûb el-Ensârî, Resûlullâh Efendimiz’in 
ev sâhibleri olma şerefine eriştiler. Kuba’ya 
gittiği zamanlarda, süt teyzeleri kabul edilen 
Neccâroğulları’na mensup Ümmü Harâm 
ve Ümmü Süleym’in evinde öğle uykusuna 
çekilirdi. Hicret güzergâhında Ümmü 
Ma‘bed’in çadırı, Hendek gazvesinde kurulan 
Türk çadırı Resûlullâh’ın ordugâhtaki konakları 
olmuştu. Hudeybiye’de ise semüra adlı sakız 
ağacının altında gölgelenmiştir. Mi‘râc’daki 
menzili ise Sidretü’l-Müntehâ’dır.

Rahmet menbaı, yüce ahlak sahibi, en güzel 
örnek, şânı yüce, şâhit, müjdeleyici, uyarıcı, 
Allah’ın izniyle O’na çağıran, sirâc-i münîr, 
Kevser’in mâliki, üzerimize titreyen, raûf ve 
rahîm Resûlümüz Efendimiz kendisini dâru’l-
hikme yani hikmet evi olarak tanıtmaktadır. Bu 
mârifet evine dâhil olma lutfuna ancak o kapıya 
edeble vâsıl olan erişebilir.
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birlikte gökten indirildiğine ya da Hz. Âdem 
tarafından yapıldığına dair bilgiler yer 
almakta,7 zaman içinde yıkıldığı ve sadece 
temellerinin kaldığı anlaşılmaktadır. Kâbe 
Allah’ın emriyle Hz. İbrahim ve Hz. İsmail 
tarafından yeniden yapılmıştır: “İbrahim 
İsmail’le birlikte o evin (Kâbe’nin) temellerini 
yükseltiyordu: “Ey Rabbimiz! Bizden bunu 
kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.”8 
Bu iki peygamber Allah tarafından onu temiz 
tutmakla emrolunmuşlardır. Kâbe’ye yönelen 
kimse saygısızlık etmeyecek, Kâbe de Allah’ı 
ananlar, tavaf, rükû ve secde edenler için temiz 
tutulacaktır.9 Kâbe insanlık tarihinde yapılan ilk 
mabed olarak çok verimsiz, kuru bir vadide10 
yapılmış olmasına rağmen günümüze kadar 
insanların hiç bıkmadan tekrar tekrar ziyaret 
ettikleri ve girenin güvende hissettiği11 bir yer 
olma özelliğini korumuştur.

Kâbe’yi ziyaret, Hz. İbrahim zamanından 
putperestliğin yayılışına kadar tevhid esaslarına 
uygun olarak sürdürülmüştür. Mekkeliler 
Kâbe’yi kutsal olduğunu kabul ederek tavaf 
ederler, putlarını Kâbe’nin içine ve çevresine 
yerleştirirlerdi. Bu müşrik topluluğun ibadet 
adına yaptıkları şeyler oyun ve eğlence 
havasındaydı.12 Tavafı çıplak yaparlar, bu esnada 
ellerini çırpıp ıslık çalarlardı.13 Mekke müşrikleri 
Kâbe’yi ve etrafını putlarla doldurmalarına 
rağmen hiçbir zaman onu bu putlara 
nispet etmemişler, daima Beytullah olarak 
görmüşlerdir.14 Kâbe’nin kutsiyeti, cehaletin 
en karanlık günlerinde bile o kadar saygı 
uyandırıyordu ki, iki düşman karşı karşıya gelse 
onun içinde birbirlerine dokunmuyorlardı.15

Kâbe’nin bakım, onarım ve temizlik işleri, orayı 
ziyarete gelenlere su dağıtımı vb. hizmetler 
yüzyıllardan beri belli aileler tarafından icra 
edilen şerefli bir görevdi. Hicaz bölgesinde 
yaşayan kabilelerin dinî amaçla ziyaret ettikleri 
bu kutlu mekân aynı zamanda Mekke halkının 
ticarî gelir kaynağıydı. Mekkeliler güvenliğin 
olmadığı bölgelere sırf Kâbe’ye ev sahipliği 
yaptıkları için emniyetle girip çıkabilirlerdi.16 
Kur’an’ın nazil olmaya başlaması ve İslâm’ın 

Ev insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. 
Barınma, yeme-içme, üreme, çoğalma, 
dinlenme, sohbet, ibadet gibi pek çok fiilin 
gerçekleştiği, aile içi paylaşımların yapıldığı, 
saygı ve sevgi temelli duyguların geliştiği temel 
ortam evlerimizdir. 

Kur’an-ı Kerim’de geçen beyt, dâr ve mesken 
kelimeleri “ev” anlamına gelmektedir. Bunlardan 
en çok kullanılan beyt kelimesidir. Kur’an’da 
byt kökünden isim ve fiil formunda yetmiş 
üç kelime vardır. Kelimenin fiil formu olan 
bâte “gecelemek”,1 beyyete “bir işi gece vakti 
düzenlemek” anlamındadır.2 Zarf olarak gelen 
beyât kelimesi ise “gece” demektir.3 

Kur’an’da isim olarak geçen beyt kavramı, 
Beytullah/Allah’ın evi olarak Kâbe ve mescitler 
için, barınma/geceleme yeri ve yurt anlamında 
insanlar için kullanılmaktadır. Hayvanlar içinse 
yuva anlamı taşımaktadır. Bu mânâda arılar4 ve 
örümcekler5 için kullanılmıştır.

Beyt (ev) kelimesi “Allah’ın evi” anlamında on 
beş yerde geçmektedir. Bu ayetlerde yeryüzünde 
yapılan ilk evin Kâbe olduğu ifade edilmekte 
ama kim tarafından yapıldığına dair bir bilgi 
verilmemektedir: “İnsanlar için yapılmış olan 
ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı 
olan Mekke’deki evdir.”6 Tefsir kaynaklarında 
Hz. Âdem yeryüzüne gönderilirken onunla 

Kur’an-ı 
Kerim’de Beyt 

Kavramı

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇELEM
Hacı Bayram Veli Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi
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Ev mahremiyetini önceleyen bu emir, ev 
halkına ait özel durumların alâkasız gözlerden 
korunmasını ve eve girip çıkanlar hakkında 
ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların önünü 
kesmeyi hedeflemektedir. Ayet Ensar’dan bir 
hanımın Resûlüllah’a (s.a.v.) gelerek “Ey Allah’ın 
Resulü! Ben evimde öyle bir durumdayım ki, o 
bulunduğum durumda beni kimsenin görmesini 
istemiyorum; fakat akrabalarımdan erkek 
olanlar sürekli ben o haldeyken içeri giriyorlar. 
Ben ise onların beni görmelerini istemediğim 
bir haldeyim, ne yapayım?” şeklindeki şikâyeti 
üzerine nazil olmuştur.29 Benzer bir durum 
hakkında Hz. Peygamber’e “Annemizin evine 
girerken de izin isteyecek miyiz?” diye sorulmuş, 
Efendimiz “Evet” cevabını vermiştir. “Onun 
benden başka hizmet edeni yoktur, her girişimde 
izin mi isteyeyim?” şeklindeki ısrarlı sorulara 
karşılık “Onu uygunsuz şekilde görmek ister 
misin?” şeklinde yine bir soruyla mukabele de 

hızlıca yayılmasıyla müslümanlar Kâbe’de 
namaz kılıp dua etmek istemişler, müşriklerse 
diğer insanların dinlerinden dönecekleri 
kaygısıyla buna izin vermemişlerdi. Bu tutum 
Kur’an tarafından eleştirilmiş, Allah korkusu 
olmayan bu topluluğun Mescid’in hizmet 
ve yönetimine ehil olmadıkları ve azabı hak 
ettikleri bildirilmiştir.17

Tûr suresi 4. ayette yer alan beyt-i ma’mûr 
ifadesinin Kâbe yerine kullanıldığı rivayet 
edilmekle birlikte18 Hz. Peygamber’den 
nakledilen bir hadis-i şerife dayanarak farklı bir 
mekândan söz edildiğini söylemek mümkündür: 
“Beyt-i Ma’mur yedinci kat semada melekler 
için inşa edilmiş, bir gelen kıyamete kadar bir 
daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin 
ziyarette bulunduğu bir mabettir.”19 

Kur’an’da beyt kelimesine eklenerek 
oluşturulmuş ehl-i beyt tabiri mühimdir. Ehl 
kelimesi “kendilerini bir soyun birleştirdiği 
kişiler” demektir. Buna göre Ehl-i beyt de “ev 
halkı” anlamına gelmektedir20 ve Hz. İbrahim21, 
Hz. Musa22 ve Hz. Muhammed’in23 aileleri için 
kullanılmıştır.

Ayetler üzerinden değerlendirildiğinde 
Kur’an’ın evlerimize pek çok anlam yüklediği 
görülmektedir. Ev insanlar için güvenlik 
mekânıdır. Her türlü tehlikeden korunmak 
için evine sığınan insana sadece ecelden kaçış 
mümkün değildir. “Evlerinizde dahi olsaydınız, 
yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar 
ölüp düşecekleri yere geleceklerdi.”24 İddet veya 
şer’i bir cezanın çekileceği gözaltı mekânı da 
evlerdir.25 Hicret ya da savaş için yola çıkılan 
mekân ev yani yurttur.26 Bizden önce yaşamış 
topluluklardan geriye kalan sadece evleridir ve 
başlarına gelenden ibret almak için bıraktıkları 
kalıntıları gezmek önemlidir.27 

Kur’an başkalarının evlerine habersiz girmemeyi 
ve girerken selâm vermeyi emreder: “Ey iman 
edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde 
oturanlara selâm vermeden kendi evlerinizden 
başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi 
olanı budur; umulur ki düşünüp anlarsınız.”28 

“Kime kim Kâbe nasib olsa Hüdâ gayret eder / Kişi sevdiğini hânesine davet 
eder” yazılı talik hat.
Kaynak: https://phebusmuzayede.com/19169-talik-beyit-kime-kim-kabe-nasib-
olsa-huda-gayret-eder-kisi-sevdigini-hanesine-davet-eder-ebrulu-hattat-halim-
ozyazici-terekesinden-12x15-cm-.html
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zaman zaman geceleri Medine sokaklarında 
teftişe çıkan Hz. Ömer böyle bir gecede 
sokakları kolaçan ederken evlerden birinde bir 
adamın şarkı söylediğini duyar. Hemen evin 
duvarına tırmanır ve içeride gördüğü nahoş 
durum karşısında şöyle seslenir: “Ey Allah’ın 
düşmanı! O’nun yasakladığı bir şeyi işlediğin 
halde Allah’ın seni(n günahını) gizleyeceğini 
mi sandın?” Bunun üzerine içerideki adam, 
“Ve sen ey müminlerin emîri! Hakkımda (karar 
vermek için) acele etme! Ben bir konuda Allah’a 
karşı geldiysem, sen Allah’a üç konuda karşı 
geldin. Allah Teâlâ, “Birbirinizin kusurlarını ve 
mahremiyetlerini araştırmayın.” buyuruyor sen 
araştırdın. Allah, “Evlere kapılarından girin.” 
buyuruyor, sen duvarıma tırmandın. Ve sen 
izin almadan evime girdin. Hâlbuki Allah, “Ey 
iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, 
geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine 
selâm vermeden girmeyin.” buyuruyor.” Bu sözler 
üzerine Hz. Ömer, “Eğer seni affedersem sen 
de beni bir iyilikle karşılar mısın?” der. Adam, 
“Evet.” diyerek onu affeder ve Hz. Ömer evden 
çıkar gider.36

Terkedilmiş ya da kimsenin yerleşmediği ancak 
içinde bize ait eşyanın bulunduğu oteller, 
abdesthaneler, dükkânlar gibi her isteyenin 
girip çıkmasına, oturup kalkmasına, alışveriş 
yapmasına açık bulunan yerlere girmek için 
yukarıdaki usule göre izin almak gerekli 
değildir:37 “İçinde kimsenin oturmadığı ve 
kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde 
sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı 
da bilir, gizlediğinizi de!”38 Evlere izinsiz 
girmeyle ilgili bir durum da Nûr Sûresi 61. 
ayette karşımıza çıkar. Bu ayette engelli ve hasta 
olanların güçleri yetmeyeceği için Allah yolunda 
savaştan sorumlu olmadıkları, ordu savaşa 
gidip onlar geride kaldıklarında ihtiyaçlar, örf 
ve âdetler göz önünde bulundurularak akraba 
ve dostların birbirinin evinden, sahibinin 
iznini almaksızın yiyip içmelerinin câiz olduğu 
anlatılmaktadır.

bulunmuş, “Hayır” cevabı verilince “Öyle ise izin 
isteyin!” demiştir.30 İçeri girmek için kapı önünde 
izin bekleyen kişinin kapıya gözlerini dikerek 
değil, yüzünü sağa veya sola çevirerek beklemesi 
gereklidir. Hz. Peygamber Ebu Said el-Hudri’yi 
“Kapıyı tam karşına alarak bekleme!” sözleriyle 
uyarmıştır.31 Bununla birlikte “Bir yere girmek 
için izin isteyen kişi, bu isteğini en çok üç defa 
tekrar etmeli, buna rağmen izin ifade eden bir 
karşılık alamazsa dönüp gitmelidir.” uyarısında 
bulunmuştur.32 

Kişinin kendi mülkü olan evin içinde bile 
olsa, kendinden başkasına ait olan odalara 
habersiz ve selam vermeden girmesi de edep ve 
dindarlık açısından sakıncalıdır.33 Ayrıca evdeki 
çocukların ve hizmetçilerin, diğer aile fertlerinin 
odalarına ve özel mekânlarına girip çıkarken 
dikkatli davranmaları gerekir. Bu durum Nûr 
Sûresi 58. ayetle açıklanmış, yetişkinlerin sabah 
namazından önce, öğle sıcağından ve yatsı 
namazından sonra dinlenmek için odalarında 
uygunsuz şekilde bulunabilecekleri göz önüne 
alınarak çocuklar ve evde çalışanlar izinsiz 
girme konusunda uyarılmıştır. Evde bulunan 
ergen gençler için de aynı durum geçerlidir: 
“Sizden olan çocuklarınız erginlik çağına 
girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) 
izin istedikleri gibi, onlar da izin istesinler. İşte 
Allah, ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi 
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”34 

Sahibi olmadığımız evlere izinsiz girmek 
kadar onları gözetlemek de dinen yasaklanan 
davranışlardandır. Böyle bir durumla karşılaşan 
ev sahibi, bakan kimseye bir zarar verse 
hukukî olarak herhangi bir cezayı hak etmez. 
Çünkü bakmak, eve girmek gibi görülmüş ve 
hâneye tecavüz kapsamında ele alınmıştır. Hz. 
Peygamber “Başkasının evinin içine bakmak 
ev sahibinden izin almadıkça helâl olmaz”35 
buyurmuştur.

Hz. Ömer’den nakledilen bir olay evlerin 
sınırlarının yabancılar tarafından izinsiz olarak 
aşılmasının kabul edilemeyeceğini gözler 
önüne sermektedir. Halifelik döneminde 
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İnsanın doğal ve manevî gelişimi açısından en 
uygun çevre aile ortamıdır. Ev de bir bakıma 
ailenin kalesidir. Anne, baba, çocuklar ve yakın 
akrabalardan oluşan aile müessesesi toplumun 
ayakta durmasına katkı sağlamakta, evler 
ne kadar mahremiyet yönünden korunaklı 
olursa aile de öyle güçlü kalmaktadır. “Görgülü 
kuşlar gördüğünü işler.” sözü çocukların 
ailede gördüklerini taklit ederek davranış 
oluşturduklarını veciz bir şekilde ifade 
etmektedir. Aile ortamının oluştuğu evlerin, 
ilk eğitim mekânı yani bir nevi okul olduğu 
düşünülünce, diğer alınan bütün eğitim 
öğretim faaliyetlerinin bu temel üzerine bina 
edildiğini akıldan çıkarmamak gerekir. Temelin 
sağlam olması yapıyı güçlü kılar. Su bulanıksa 
üzerine temiz suyun eklenmesi onu temiz 
yapmaz, bulanıklığı devam eder. Bu nedenle 
ailenin temizliğinin korunması zorunludur. 
Bu kurumda verilen eğitimin arı-duru olması 
esastır. Aile ortamında fertler büyüğüyle 
küçüğüyle bir eğitim seferberliğine girer, bir 
okul gibi teşkilatlanırlarsa Allah’ın rızasına 
uygun bireyler yetişecektir. Bu konuda anne ve 
babalara büyük görev düşmektedir.
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kurum, sosyal birlik, toprak, vatan gibi yerler de 
bir nevi yuvadır. Evin sıcak ve huzurlu bir yuva 
olması için evlenmek şart olmasa da -baba ocağı 
da bir yuvadır- evlilik bağıyla adım atılan yeni 
evin yuva olması için sevgi ve merhamete dayalı, 
huzur veren bir ilişki kurabilmiş olmak şarttır 
(Rum 30/21). Zira yuva, güven bulduğumuz, 
içindekilere sırtımızı dayayabildiğimiz yerdir. 
Anlayacağınız, yuvayı yuva yapan ilişkilerdir. 
Evin yuvaya dönüştüğünü, dışarıdan oraya koşar 
adımlarla dönmemizden, kendimizi oraya ait 
biri olarak tanımlamaktan gurur duymamızdan 
biliriz. 

Yuva sahibi olmak tamamlanmak demektir. 
Her nimet gibi onun da sorumlulukları vardır. 
Birinin refahı diğerinin ezilmesine bağlı ise 
orada zulüm vardır ve zulüm payidar olmaz. 
Efendimiz’in sünnetindeki pek çok örnekten 
biliyoruz ki bir yuvanın huzur ve barışının 
korunmasından sadece orada yaşayanlar değil, 
oraya girip çıkan aile dostları ve yakınlar da 
sorumludur. Haksız tutumlara, eziyet ve şiddete, 
zorbalığa dair izleri takip etmek ve yuvayı her 
türlü şeytanî yıkıcılıktan korumaya gayret etmek 
yakından uzağa tüm toplumun görevidir. Her 
türlü gayrete rağmen yuvanın dirliği temin 
edilemediğinde bu olumsuz hayatı geçim kaygısı 
gibi nedenlerle sürdürmek yerine Yüce Allah’ın 
lütuf ve ikramlarına güvenerek huzuru seçmek 
gerekebilir: “Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf 
ve nimetiyle onların her birini zengin kılar 
(başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah, lütfu 
geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir.” 
(Nisa 4/130) Zira huzur ve güven yoksa yuva da 
yoktur. 

Yuva kurmak, hayvanlar alemi de dahil olmak 
üzere (Nahl 16/68) üremenin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için yeni aileye bir barınak inşa 
etmek demektir. Amaç dış dünyadan gelecek 
tehditlere karşı yavruları korumak ve sağlıklı 
bir şekilde büyümelerini sağlamaktır. Yani yuva 
sığınılan yerdir. Kendisine iltica edenin her türlü 
saldırıdan korunmuş olması hasebiyle Kâbe, 
onlarca ayette “Allah’ın evi” ya da sadece “ev” 
olarak geçer (Bakara 2/125; Âl-i İmran 3/97; 

Konuya “Evle yuva arasındaki fark nedir?” 
diye bir soruyla başlayalım. Daha isabetli bir 
deyişle ev ne zaman yuva olur? Bir adım daha 
atalım: Evin yuvaya dönüşmesi için evlilik 
şart mıdır? İnsan evlenmeden de evini yuvaya 
dönüştüremez mi? 

Ev genellikle insanın barındığı dört duvarı ifade 
ederken, yuva, kişinin kendini ait hissettiği, 
içinde sıcaklık ve şefkat bulduğu, kınanmadan 
kabul gördüğü ve ne kadar uzaklaşırsa 
uzaklaşsın dönüp gelmek istediği, kısaca sâkin 
olduğu yerdir, meskenidir. (Nahl 16/80) Mesken 
kelimesi sekînet ve iskân anlamlarını içeren 
kökeniyle “hareketin -yani arayışın- sona erdiği 
durum” demektir. Aile kurma teşebbüsünün 
kuvveden fiile çıkması bir mesken teminiyle 
başlar ve insan ömrünün yarıdan fazlası “sükûn 
bulduğu” meskeninde geçer. İnsan-mesken 
ilişkisi o denli iç içe geçmiştir ki Kur’ân-ı 
Kerim’de tarihin bilinen ilk kavimlerinden 
itibaren evler söz konusu edilir. Kimi övülür, 
kimi eleştirilir. Yeri geldikçe de evlerdeki 
davranışlar düzene sokulur, yuvamızın âdâbı 
inşa edilir. (Nur 24/27-29, 58-59, 61; Ahzab 
33/53; Hucurat 49/2-5)

Yuvalarımız 

Yuva kavramının içerdiği aidiyet onun kullanım 
alanını genişletir. Aile ocağına yuva dendiği gibi, 
kişinin kendini ait hissettiği dostluklar, meslek, 

Ayetlerin İnşa 
Ettiği Yuva

Fatma BAYRAM
Emekli Başvaiz
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İlkinden olmaya gayret ettiğimizde Kur’an her 
seferinde yeni pencereler açarak zihnimizi 
canlı ve diri tutar; angajmanlarımızın bizi dibe 
çekmesini ya da genel kabullerin baskısıyla ilâhî 
irşada seçmeci yaklaşmamızı engeller.

Bu iki gruptan hangisine ait olduğumuz 
hususunda sınandığımız konular arasında ev ve 
aile başlarda gelir. Toplumumuz aile ilişkilerine 
olağanüstü değer verir, çoğumuz için ev hayatın 
merkezindedir. Bilhassa kadınlardan kendisini 
evine ve ailesine adaması beklenir. İnancı ve 
ahlakî değerleri ile çatışan durumları dahi 
idare etmesine bir erdem gözüyle bakılır. Evler 
vazgeçilmezdir. Oraya kök salarız, kendimizi 
tanımlarken nereli olduğumuz ismimizden 
sonra ilk sırada gelir. Oysa Kur’an’da öyle mi? 
Evler bazen güven veren, sığınılan yuvalar 
olmaktan çıkıp insanın inancını ve kimliğini 
tehdit eden, işkence odaklarına dönüşebilir. 
Kur’an’da bunun misali Firavun’un eziyetleri 
karşısında “Rabbim! Bana katında, cennette bir 
ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden 
koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” 
diye yalvaran eşinin durumudur (Tahrim 66/11).

Maide 5/97; Enfal 8/35; Hac 22/26 …). Yalnız 
Kâbe değil, yeryüzünde içinde Allah’ın adı anılan 
tüm mescitler de evlerimizdir (Nur 24/36). Kâbe 
başta olmak üzere mescitler bize huzur ve güven 
veren, belimizi doğrultan, bizi ayakta tutan 
yuvalarımız olduğu gibi (Maide 5/97), evlerimiz 
de dinimizi ayakta tutan, ilim ve ibadetle hayat 
bulan mekânlar olmalıdır (Yunus 10/87; Ahzab 
33/30-34). Kısacası mescitler yuvamız, yuvamız 
mescitlerimizdir.

İnsanın içinde huzurla barındığı evi, yuvası 
olduğu gibi sosyal ilişkileri de bir melce’ 
oluşturması itibariyle manevî yuvasıdır. 
Rabbimiz bu ikisi arasındaki münasebeti 
Ankebut Suresi 41. ayette açıkça ortaya koyar: 
“Allah’ı bırakarak, kendilerine sığınacak başka 
birilerini arayanların misali, tıpkı (sığınmak 
için) bir ağ örmeye çalışan örümceğin misaline 
benzer. Oysa evlerin en dayanıksızı örümceğin 
evidir! Keşke bilselerdi.” Ayette ev ve dostluk 
ilişkisi birbirine benzetilir. Bu benzetmenin 
anahtar kelimesi olan “velâyet”, Kur’an’da eşit 
ilişkiye dayanan dostluktan farklı olarak, himaye 
ve yardım etmek, sahip çıkmak, yönlendirmek 
ve rehberlik etmek anlamlarında kullanılır ve 
himayesine girilecek gerçek velîmizin Allah 
olduğu sıklıkla vurgulanır (Bakara 2/107-257; 
Tevbe 9/116; Yunus 10/62; Kehf 18/44); Şûrâ 
42/6…). Kur’an bizi bir yuvaya sığınır gibi 
dostluklarına bel bağlayacağımız kişileri doğru 
seçme konusunda da uyarır. Zira dostumuz 
evimizdir (Âl-i İmran 3/28; Nisa 4/139-144; 
Maide 5/51-57; A’raf 7/27; Enfal 8/72-73; Tevbe 
9/23-24; Mümtehine 60/1...).

Madalyonun Diğer Yüzü

Kur’ân-ı Kerim’de bir konunun nasıl ele 
alındığına bakacağımız vakit izlediğimiz yol 
temelde ikidir: İlki, ele alacağı mevzuya ilâhî 
bakışın nasıl olduğunu anlamak isteyen ve içinde 
bulunduğu çağın, ortamın, konumun onayını 
önemsemeyen tarafsız, ön kabulsüz, temiz, 
ilmî bakış. İkincisiyse doğrunun ne olduğuna 
çeşitli etkilerle karar vermiş ve Kur’an’a bunu 
onaylatmak için bakan münazaracı bakış. 

Kilis’te bir 
evin kapısının 
üzerinde 

“Hâzâ min 
fazli Rabbî 
(Bu Rabbim’in 
bir ihsanıdır) 
[Neml 
Sûresi, 41. 
ayet] /1341 
[1922/1923]” 
ibaresi yazılı 
kitabe. 
(Kaynak: 
Kilis Kültür 
Envanteri, 
haz. Sıdıka 
Bebekoğlu, 
Mehmet 
Tektuna, 
Ankara: Kilis 
Valiliği Yay., 
2008, s. 156.)
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başına geleceklerden koruyamaz (Âl-i İmran 
3/154; Haşr 59/2; Fecr 89/6-14).

Allah yolunda mücadeleyi terk edip evinin 
konforuna sığınmayı tercih edenlere mukabil 
tarihte bütün büyük medeniyetleri kuranlar 
evinden/yurdundan çıkabilen, -muhabbet 
duysa da- toprağına, hânelerine, ticaretine 
bağlanmayan, yeryüzünün her yerini kendisi için 
yurt olarak görenlerdir (Enfal 8/72-74). Yüce 
Allah “ev”e bağlılığı zulme seyirci kalmasına 
neden olmayanlara dünyada daha güzel yerler, 
ahirette de mükâfatlar vadeder (Nahl 16/41-42; 
Hac, 22/58-59). Zira “ev” taşınamasa da “yuva” 
gittiğimiz her yere bizimle gelebilir. Zaten 
insanın varlığı daimî bir hareket ve yurttan 
yurda seyr ü sefer halinde olmaktır. İlk meskeni 
“cennet”ten ayağı kayıp dünyaya düşmüş (Bakara 
2/35), yeryüzü yatağı, gökler de tavanı olacak 
şekilde hazırlanan bu yeni yuvası (Bakara 2/22) 
insanoğlunun yaşamı için elverişli hale getirilmiş 
(temkin) (Araf 7/10), adeta bir beşik gibi onu 
sarıp sarmalayan yeryüzüne (Nebe 78/6) bir 
süreliğine yerleştirilmiş (müstekarr) (Bakara 
2/36), oradan asıl yurduna döndürüleceği de 
sürekli hatırlatılmıştır (Ankebut 29/64; Sâd 
38/49; Duhan 44/51-52). Kısacası cennetten 
gelen ruhumuz, yolculuğunu başladığı noktada 
bitirebilmek için bitmez tükenmez bir arayış 
içindedir.

Geldiği ve gideceği yeri unutmasın, yol üzerinde 
bir mola vermekten fazlası olmayan bu dünyaya 
kök salmaya kalkmasın diye insana peş peşe 
uyarılar gelir gelmesine de buranın önemi 
şuradadır ki öbür tarafa geçtiğinde sonsuz 
yaşamındaki “ev”inin nasıl olacağı bu kısa 
moladaki duruşuna bağlıdır. 

Güzel Evlerde Oturmak

Kur’an -yukarıda değindiğimiz üzere- evlere 
bağlılığın insanî görev ve sorumlulukların önüne 
geçmesini eleştirirken insanın güzel ve geniş 
evlere sahip olmasını, buralarda refah içinde 
yaşamasını reddediyor zannetmeyelim. Aksine 
Yemen’de Sebelilerin çok güzel bahçelerle çevrili 

İnsanın yakınlarına ve evine duyduğu bağlılığın 
Allah ve Resûlü’ne duyduğu sevginin önüne 
geçmesi ve bu yüzden Allah yolunda cihattan 
uzak durması başına olmaz işler açacak bir 
durumdur (Tevbe 9/24). Ayette “razı olduğunuz 
meskenler” ifadesiyle kınanan durum insanın 
hoşnutluk ve mutluluğunu “ev”e bağlamasıdır. 
Evet, meskenimiz aslî ihtiyaçlarımızdandır 
ama varlığımızın nihâî gayesi de değildir. Bu 
nedenle cihada çıkmak yerine geride kalanlarla 
evlerinde oturmayı tercih edenlerin bu davranışı 
münafıklık nişanı olarak görülür ve kınanır 
(Tevbe 9/45-46). Bir seferberlik durumunda 
korkuyla eve sığınıp kalmak insanın hakikati 
kavramasını engelleyen bir karanlığın içine 
düşmesi demektir (Tevbe 9/85-89). Evlere 
düşkünlük ve onları koruma içgüdüsü bazen 
insanı yoldan çıkarır ve vahim hatalar yaptırır 
(Ahzab 33/13). Oysa insanın zannettiğinin 
aksine evler, kaleler ve muhkem sığınaklar onu 

Yine Kilis’te 
başka bir evin 
kapısında “Ya 
Hâfız 1342 
[1924/1925]” 
yazan kitabe. 
Bu kitabe 
başka bir 
açıdan da 
mühim: Rûmî 
ve Hicrî 
takvim 26 
Kanunuevvel 
1341 (26 
Aralık 1925) 
tarihinden 
sonra 
yürürlükten 
kaldırıldı. 
Kitabe takvim 
inkılâbından 
sonraki bir 
zamanda 
hâkkedilmiş 
görünse de 
yapan usta 
“şimdilik” 
eski takvimi 
yazmayı tercih 
etmiş. 
(Kaynak: Kilis 
Kültür Envanteri, 
s. 156.)
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ki insanların kâfirlere imrenip de toptan 
küfre düşeceklerini bilmese eve dair ne 
kadar lüks varsa hepsini onlara vermekte bir 
beis görmez: “Eğer bütün insanlar (kâfirlere 
verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) 
bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahmân’ı 
inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve 
merdivenlerini gümüşten yapardık. (Ayrıca) 
evlerine (gümüşten) kapılar ve koltuklar ve 
altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar, 
sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin 
katında ahiret ise, O’na karşı gelmekten 
sakınanlarındır.” (Zuhruf 43/33-35).

Bütün bu anlatılanlardan çıkardığımız sonuç 
Allah katında evlerin, kalelerin, şehirlerin 
ihtişamının, gücün kudretin, zenginliğin 
çokluğunun kendisine bakılmaz. Bunlar 
bizatihi bir nimet olsalar da sahip olduğu 
kişinin doğru ya da yanlış yolda olduğunu 
göstermezler. Aslolan bunların bizde 
oluşturduğu duygulardır. Şükre vesile oluyor, 
değerler uğruna göz kırpmadan gözden 
çıkarılıyorsa kurtuluş sebebi olabilecekleri gibi 
onlara duyduğumuz düşkünlük bağımlılığa 
dönüşerek bizi hayırlardan uzak tutuyorsa 
felaketimizi hazırlayan tuzaklara dönüşebilirler. 
Bu nedenle insan güvenlik, huzur ve sükûnet 
kaynağı olacak yuvasının temellerini rahmet 
ve meveddet üzerine kurmalı, o yuvanın 
çatısı altındaki her birey için bu ihtiyaçların 
karşılanıp karşılanmadığını gözden 
geçirmelidir. 

meskenlerinden şükür vesilesi nimetler olarak 
söz edilir (Sebe’ 34/15) ve Süleyman (a.s.)’ın 
bir kraliçeyi dahi şaşırtacak denli eşi benzeri 
görülmemiş ihtişamda bir sarayda yaşaması 
eleştirilmeden aktarılır (Neml 27/44). Efendimiz 
de bir hadisinde üç şeyin inanan kişi için 
mutluluk kaynağı olacağını belirtir: “Geniş bir 
ev, iyi binek ve iyi bir eş.” (Müsned, III, 407-408; 
Hâkim, II, 144, 162) 

Buna mukabil bazı kıssalarda evlerinin eşsizliği 
ile övünmek helâke götüren yanlış bir yolun 
göstergesi sayılır. Bu çerçevede kayalara 
yonttukları evlerle gururlanan ve kendilerini 
yeterli görerek Allah’ın elçisini reddeden Semûd 
Kavmi kınanmış (Araf 7/74-76; Hicr 15/80-84), 
kurdukları şehirler ve ürettikleri medeniyet 
nedeniyle gururlanıp zorbalaşan ve ilâhî ikazlara 
sırt çeviren Âd kavmi helak edilmiş (Şuarâ 
26/123-129; Fecr 89/6-8), mülkünün azameti ve 
yaşamının zenginliği Firavun’un kendisini tanrı 
gibi görmesine neden olmuştur (Mü’min 40/36). 
Anlıyoruz ki burada kilit nokta zenginlik, 
güç ve evlerin ihtişamından çok insanın 
bunlar sebebiyle kapıldığı kibir ve yeterlilik 
duygusudur. Halbuki helak olacakları vakit o 
mülk ve saltanatları kendilerini kurtarmadığı 
gibi muhteşem saray ve kaleleri de arkalarından 
gelenler için ibretâmiz kalıntılara dönüşmüştür 
(Neml 27/52; Ankebut 29/38; Duhan 44/25-29; 
Şuarâ 26/57-59; Kasas 28/58).

Böyledir de insanlar bu durumdan gereken 
ibreti alıp neyin önemli olduğu ve olmadığı 
konusunda peygamberlerin irşadına kulak 
asmaya başlamışlar mıdır? Aksine Efendimiz’in 
çağdaşlarının onun sözüne kulak vermek 
için koştukları şartlar arasında “altından bir 
ev”e sahip olması gerektiği vardır: “Dediler 
ki: … altından bir evin olmadıkça; ya da 
göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız.” 
(İsra 17/90-93). Böylece anlıyoruz ki evin 
ihtişamını kişinin başarı ve itibarı için kriter 
olarak görmekte Âd ve Semûd kavminden 
Mekke müşriklerine, oradan da bugüne 
pek bir şey değişmemiştir. Gelgelelim bu 
ihtişamın Allah katında o kadar değeri yoktur 
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başka bir hakkı (öğünme vesilesi) yoktur; 
içinde oturduğu ev, vücudunu örttüğü elbise, 
yaşayışını devam ettirebilecek kadar ekmek ve 
su.”1 buyurarak evin, insanoğlunun yeme, içme 
ve giyinme gibi aslî ihtiyaçlarından olduğunu 
açıklamıştır. Ev sahibi olmayı dünya saadetinin 
bir vesilesi olarak gören Hz. Peygamber, insanın 
zarurî barınma ihtiyacını öncelikle karşılamasını 
tavsiye etmiş ve “Her kim başımıza memur 
(vergi memuru) olursa evlensin, hizmetçisi 
yoksa hizmetçi tutsun ve evi yoksa ev yapsın.” 
buyurmuştur.2 

İnsanın zarurî mesken ihtiyacını karşılamasını 
teşvik eden Hz. Peygamber, daha İslâm’ın 
başlangıcında muhacirleri ensarın evlerine 
yerleştirmiş, daha sonra ev inşa etmeleri için 
arsalar dağıtmıştır.3 Mesken edinmeyi teşvik 
eden Hz. Peygamber, “Her kim bir ev satar 
da kıymeti ile bir benzerini satın almazsa o 
parada bir bereket yoktur.”4 hadisiyle İslâm 
toplumunda konut sorunu yaşanmaması için 
ev ve arsaların sırf ticarî amaçla sık sık alınıp 
satılmasını uygun görmeyip, tabir caizse bu 
konudaki spekülasyonları önlemeye çalışmıştır. 
Nitekim asr-ı saadette de hac mevsiminde 
Mekke’de olağanüstü nüfus yoğunluğu problemi 
görülebilmektedir. Hz. Peygamber özellikle hac 
ibadeti için gelenlerin bu ibadeti tamamladıktan 
sonra orada sadece üç gün ikamet etmelerine 
izin vermiştir.5 Bu kısa vize süresi uygulamasının 
nedeni oradaki konut yetersizliği olabilir. Zira 
Mekke’de bazı evler, hacda yaşanan iskân 
problemini çözmek için Peygamber Efendimiz 
ve ilk iki halife döneminde “ücretsiz birer 
misafirhane” olarak kullanılmıştır.6

İslâm, aile için mutlaka uygun bir meskenin 
gerekliliğini vurgulamış ve nafaka 
yükümlülüğünden olan meskenin, kadının 
kocası üzerindeki haklarından birisi olduğuna 
hükmetmiştir. Mesken kocanın malî durumuna, 
örf ve adete göre kadının şanına layık, onun 
rahat ve mutluluğunu sağlayacak şekilde inşa 
edilmelidir. Diğer taraftan evi helâl kazançla inşa 
etmek veya helâl kazançtan kirasını ödemek de 
önemlidir.

İnsan için ev, bir yapıdan çok daha fazla bir 
şeydir; onu besleyen, büyüten ve diğer insanlarla 
ilişkilendirerek var eden bir bütünlüğü ve değeri 
ifade etmektedir. Mesken ile insan idealleri 
ve değerleri arasındaki bağın kuvvetini şu 
veciz söz göstermektedir: “Meskenlerimizi 
biz yaptığımızı zannederiz, ama aslında bizi 
yapan meskenlerimizdir.” Ancak günümüzde 
mesken, insan için “mümkün” kıldığı “imkân 
ve değerlerin merkezi olma yerine, -tabir 
caizse- içi boşaltılarak ya da ruhsuzlaştırılarak 
bireyi “konut” sahibi yapan bir piyasa unsuruna 
dönüşmektedir. Bir başka deyişle insan, değerler 
üzerinden değil de para üzerinden eviyle aidiyet 
bağını kurmaya başlamakta ve neticede eve ait 
olma hissi zayıflamaktadır.

Aslî ve Zorunlu İhtiyaç: Ev

Evsiz bir aile ve hayat düşünülemez. Nitekim 
Hz. Peygamber, “Ademoğlu için şu hasletlerden 

Hz. 
Peygamber’in 

Sünnetinde 
İdeal Ev 

ve Temel 
Vasıfları

Doç. Dr. Nevzat AYDIN
Amasya Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi
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Ömrünün sonuna kadar basit, sade ve 
mütevazı bir hayatı tercih eden Hz. Peygamber, 
İslâm’ın fetih hareketleriyle yayılma ve gelişme 
sürecinde müslümanların zarurî mesken 
ihtiyaçlarını karşılayıp bu konuda lüks ve israfa 
kaçmamaları hususunda uyarıda bulunmuştur. 
Hz. Peygamber döneminde yerleşik kültüre 
sahip Arapların evleri, taş ve kerpiç gibi 
malzemelerden inşa edilmekte olup genellikle 
müstakil/tek katlı yapılardı. Hz. Peygamber’in 
iştiraki ile yapılan mescid ve etrafında kendisi 
ve ailesine ait hücrelerin tavanı el değecek 
kadar alçaktı.11 Bununla birlikte Hz. Peygamber 
devrinde Mekke ve Medine’de bazı evlerin bir 
üst katı olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır. 
Örneğin, Mekke döneminde Hz. Hatice’nin, Hz. 
Muhammed’i Suriye seyahati dönüşü Mekke’ye 
girerken, evinin üst katından gözlediği, 
Medine’ye hicret sonrasında Resûlüllah’ın 
Ebû Eyyüb el- Ensarî’nin evinin alt katında 
misafir olarak kaldığı, sonradan ev sahibinin 
ısrarları üzerine, üst kata geçtiği kaynaklarda 
nakledilmektedir.12 

Konu ile ilgili rivayetlerden Hz. Peygamber’in 
evlerin yüksek/çok katlı olmasını uygun 
bulmadığı ve gerektiğinde müdahale ettiği 
anlaşılmaktadır. 13 Allah Resûlü, bu konudaki 
memnuniyetsizliğini çeşitli vesilelerle dile 
getirmiş; hatta Cibril hadisinde yalın ayak, 
çıplak, yoksul koyun çobanlarının (yüksek) bina 
yapmakta birbirleriyle yarışmalarını kıyamet 
alametlerinden biri olarak haber vermiştir.14 Hz. 
Enes’ten gelen bir rivayette, Allah Resûlü’nün bir 
gün dolaşırken etrafındaki binalara göre yüksek 
olan bir kubbe gördüğü, bundan hoşnutsuz 
olduğu, sahibinin verdiği selâmı almayıp 
ondan yüz çevirdiği, ashâb durumu bildirince 
adamın dönüp kubbesini yıktığı, bunun üzerine 
Hz. Peygamber’in “Bilin ki, zarurî olmayan 
her bina, sahibine bir vebaldir.” buyurduğu 
nakledilir.15 Bununla birlikte Hz. Peygamber’in 
zaruret gereği ve ihtiyaçtan kaynaklanan, fizikî 
yetersizliği önleyecek yükseltmelere izin verdiği 
görülmektedir. Evinin darlığından şikâyet eden 
Halid b. Velîd’e “Binayı göğe yükselt ve Allah’tan 

Sade ve Mütevazı Ev

Meskenler, basit bir mekân biçimi olmayıp 
ait olduğu kültür ve medeniyetin izlerini 
taşımaktadır. Her millet kendi evini inşa 
etmekle, aslında evleriyle kendini inşa etmekte 
ve göstermektedir. İslâm toplumlarında ev, 
İslâm medeniyetinin yeryüzündeki bir tezahürü 
ve damgası hükmündedir. Bunun içindir ki, 
insanların evleri, toplumun inanç, kültür ve 
değerler sistemine göre imâr ve inşâ etme 
görevi vardır. Ancak günümüzde meskenler, 
içinde yaşayacak olanların şahsî ihtiyaçlarına, 
taleplerine ve mimarların zevklerine göre 
tasarlanmaktadır. Modern mimaride İslâmî 
hayat tarzı dikkate alınmadan tasarlanan 
konutların müslümanların beklentilerine ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi pek mümkün 
değildir. Bu bağlamda aynı apartman içerisinde; 
yatayda ve düşeyde birbirine bitişik, altlı-
üstlü yatak odaları, banyolar, duşlar, helâlar, 
ortak havalandırma bacaları ve ortak duvarlı 
balkonlar, ses yalıtımını yetersiz, hatta imkânsız 
kılması, bazı evlerde tuvaletlerin ayak altında 
konumlandırılması, ebeveyn banyosunun 
olmayışı, genel banyonun da çocuk odasıyla 
karşı karşıya olması gibi hususlar örnek olarak 
zikredilebilir.

İslâm toplumunda ev, sakinleri müminler 
gibi sade ve mütevazıdır. Belki bu, İslâm 
toplumlarında evin, Allah’ın evinin (Beytullah) 
ve Allah Resûlü’nün hayatının sadeliğini kendine 
örnek almasındandır.7 “Kim zulmetmeksizin 
ve ilâhî hududu tecavüz etmeksizin bir bina 
yapacak olursa, bundan Cenab-ı Hakk’ın 
mahlûkatı istifade ettiği müddetçe, ona 
komşuluk sevabı hâsıl olur”8 hadisiyle mesken 
edinme hususunda bir ölçü ortaya koyan Hz. 
Peygamber, o dönemin şartlarında zarurî 
ihtiyaçtan fazla, gösteriş için yapılan bina inşaatı 
harcamalarında hayır bulunmadığını ve sahibi 
için bir sorumluluk olduğunu belirtmiştir.9 
Hz. Peygamber’in, rastgele, gereksiz ve plansız 
inşaatların önüne geçmek ve bu işleri kontrol 
için Hz. Ali’yi görevlendirdiği nakledilir.10
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oturulan meskenden rahatsız olunduğunda, 
-hoşlanılacak şekle sokulmasını, mümkün 
olmuyorsa- terkedilmesi gerektiğini gösterirken; 
diğer taraftan evin bulunduğu ortamın ve çevre 
şartlarının önemine dikkat çekmektedir. Zira 
evin fiziksel konforunun yanında kentsel ortak 
kullanım ve sosyal donatı alanlarına yakınlığı 
ve havasının, suyunun temiz olması da ev 
halkının memnuniyetini doğrudan etkileyen 
unsurlardandır.

Hadislerde salih meskenin komşularının iyiliği, 
başta mescid olmak üzere sosyal kurum ve 
tesislere yakınlığı, ev sahibine huzur ve güven 
vermesi, hava ve güneş alması açısından 
konumunun iyi olması gibi vasıfları zikredilir.19 
Bir evin kötülüğü, saadet yuvası olamaması; 
komşularının kötülüğü, ezan ve kâmetin 
işitilmemesi, mescide uzaklığı ve havasının iyi 
olmaması şeklinde anlaşılmıştır.20 Fizikî konumu 
ve özelliklerinin yanı sıra aile bireyleri arasında 
ilişki kapsamında kendisine iyi davranılan 
yetimin bulunduğu ev, en hayırlı ev; aksine 
yetime kötü davranılan ev ise en kötü ev olarak 
da tanımlanmıştır.21 

Sünnete Göre İdeal Mesken

İslâm’ın getirdiği ölçütler, meskenlerde köklü 
bir değişime sebep olmamıştır; ancak evlere 
ve odalara izinsiz girilmemesi, belli bir yaşa 
gelen çocukların yataklarının veya odalarının 
ayrılması, komşunun hakkına tecavüz etmeden 
binaların konumlandırılması gibi hususlar, 
müslümanlara has bir mimarî kimliğin 
oluşmasını sağlamıştır. 

“Salih mesken” hadislerde insanın dünya 
saadeti için gerekli üç şeyden birisi olarak ifade 
edilmiştir. Salih/iyi meskenin en çok vurgulanan 
niteliği ise geniş olmasıdır.22 “Yâ Rabbî! 
Günahımı affet, evimi genişlet, rızkımı mübarek 
kıl.” şeklinde dua eden23 Hz. Peygamber, 
kurtuluşun nasıl olacağını soran Ukbe b. Âmir’e 
“Diline hâkim ol, evini genişlet, hatalarına da 
ağla (tövbe et).” cevabını verir.24 Bu rivayetlerde 
fizikî anlamda “genişliğin yanı sıra evin 
bereket ve bolluğunun kastedilmiş olması da 

(fiilî olarak) genişlik talep et.” şeklinde çözüm 
önermektedir.16 

Hadislerde binanın yükseltilmesi meselesine 
“haklar” açısından bakıldığını da görüyoruz. 
Nitekim Hz. Peygamber, komşusunun hava, 
rüzgâr ve güneşine engel olmaması için evlerin 
çok katlı yapılmasına izin vermemişti. “Evini 
komşunun evinden yüksek yapma ki komşun 
hava, rüzgâr (ve güneşten) mahrum olmasın.”17 
hadisi, sağlıklı konut ve çevre edinme hakkının 
güvence altına alınması olarak değerlendirebilir.

Günümüzde ev hayatında çok odalar bir 
gerekliliktir, yüksek binalar da öyle. Fakat Allah 
Resûlü’nün yüksek binaların inşa edilmesi 
konusundaki çekincesi, binaların yükseltilerek 
kibir, iftihar ve gösteriş vesilesi kılınması, 
lüks ve israfa kaçılması, bunların insanlar 
arasında fitneye sebebiyet vermesi, mal ve 
mülk konusundaki ihtirasların ve çevreye zarar 
verecek gereksiz inşaatların önüne geçilmesi, 
komşunun hakkına tecavüz ve başkalarının 
avretine ıttıla edilmesi ve şehrin siluetini 
bozması gibi nedenlerle izah edilebilir. 

Evin Konumu ve Sosyal Çevre

Sünnete göre salih mesken, kişinin can ve 
mal güvenliğini sağlayacağı, huzur ve emniyet 
içinde olacağı, dinî ve dünyevî ihtiyaçlarını 
karşılayacağı bir konumda olmalıdır. Medine’de 
Hz. Peygamber’in hayat düzeninde meskeninin 
konum itibarıyla mescidin yanında olması, belli 
bir amaca matuf bilinçli ve istekli bir tercihtir. 
Bu tercih, mescidin İslâm’ın ilk dönemlerinde 
ibadet yeri olmasının yanında, dinî, ilmî, ictimâî, 
siyasî ve hukukî işlerin görüldüğü bir merkez 
olarak hizmet vermesi dikkate alındığında 
çok isabetli ve anlamlıdır. Hz. Peygamber’in 
mescidin avlusunda bir köşeye inşa edilen 
hücrelerde ikâmet etmesi, müminlerin her an 
kolayca Allah Resûlüne ulaşmalarına, onunla 
iletişim kurmalarına ve böylece sünnetin 
öğrenilmesi ve yayılmasına imkân tanımıştır. 

Hz. Peygamber’in yeni taşındığı yerden 
duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir kişiye 
oradan ayrılmasını tavsiye etmesi18, bir taraftan 
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alanını ihlâl edebilirler. Hadislerde buluğa 
ermiş çocukların ve özellikle de kız ve erkek 
çocuklarının odalarının ayrılması emredilir.30 
Hz. Peygamber’in, evin içerisinde bir köşede, 
buluğa ermiş kızların kalması için “hıdr” denen 
bir çadır kurduğu nakledilir.31 Hz. Peygamber’in 
yanında kalan çocuğu olmasa da, eşlerinin her 
biri için müstakil odalar yaptırdığı bilinmektedir. 
Hz. Peygamber’in bir hasırı olduğu, gündüzün 
bunu (üzerine oturmak üzere) yaydığı, 
geceleyin de onunla (evin içerisine kendisi ile 
başkaları arasında perde olmak üzere) bölme 
yaptığı nakledilmektedir.32 Hz. Peygamber’in 
hücrelerinde tesettürü ve mahremiyeti sağlamak 
amacıyla penceresinde iki kanatlı perde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır.33 

Dinimizin kadın-erkek ilişkilerine getirdiği 
düzenin bir gereği olarak, evlerde rahat 
oturmayı sağlamak için kadınların oturabileceği 
haremliğe, erkeklerin oturabileceği selamlığa 
ihtiyaç olur. Evin banyo, tuvalet, abdest alma 
yeri gibi birimleri buna göre yerleştirilmelidir.

İslâm’dan önce varlığı düşünülse de gusülhane 
(banyo) İslâmiyet’ten sonra hem abdest almak 
hem de gusletmek için evlerin vazgeçilmez 
bir unsuru olmuştur. Hastalığı sırasında Hz. 
Peygamber’in leğen içerisinde yıkandığına 
dair rivayet olmakla beraber Hz. Aişe’nin 
Peygamber’le birlikte guslettiğine ve kendisine 
Hz. Peygamber’in guslünden soran süt 
kardeşine, Resûlüllah’ın az su ile guslettiğini 
göstermek niyetiyle perde gerisinde bir sa’ su 
ile yıkandığına dair rivayetler Hz. Aişe’nin 
hücresinde gusle mahsus özel bir mekânın 
varlığını ifade eder.34 

Helâ ise istibra-istincayı, tuvalet temizliğini 
yapmaya uygun, edep yerlerinin başkaları 
tarafından görülemeyeceği bir yapıda olmalıdır. 
Yakın döneme kadar Batı Avrupa’da evlerde 
ve saraylarda olmadığı gibi İslâm’dan önceki 
Arap toplumunda evlerde helâ bulunmadığını 
rivayetlerden öğreniyoruz. İhtiyacı gelenlerin 
kazây-ı hâcet için kimsenin göremeyeceği kadar 
uzak bir yere/yerleşim yeri dışına gittikleri, 
başlangıçta Hz. Peygamber ve zevcelerinin de 

muhtemeldir. Bununla birlikte meskeni maddî 
ve manevî yönleriyle kesin hatlarla ayırmak zor 
olduğundan her iki yönünün birbirini etkilediği 
ve tamamladığı söylenebilir.

Hz. Peygamber’in sade ve mütevazı hayatının, 
tasarımından tefrişatına varıncaya kadar 
mesken telakkisine de yansıdığı görülmektedir. 
Rivayetler, Hz. Peygamber’in hücrelerinin 
takriben 10x10 zira’ ebadında kare şeklinde, 
duvarlarının ise 7 veya 8 zira’ boyunda 
olduğunu, ihtiyaca göre hanımları için yeni 
hücreler inşa edildiğini bildirmektedir. Her 
odanın içinde servi ağacından tutturulmuş 
perdeyle ayrılmış bir bölüm vardı. Hz. 
Peygamber, kendisini ziyarete gelenlerle 
görüşürken, hanımları bu harem kısmında 
bulunurlardı. Bu evler yaklaşık 3,5 x 5 m 
ebadında yan yana dizilmiş odalardı.25 Hz. 
Peygamber’in ihtiyaç hasıl oldukça yeni hücreler 
(odalar) inşa ederek veya çadır kurarak meskeni 
genişletme düşüncesinde olduğu anlaşılır. 
Hadislerde manevî açıdan evin genişliği ise 
içerisinde Kur’an okunmasına ve Allah’ın 
zikredilmesine bağlanmıştır.26 

Hadislerde meskenin kötülüğü, insanoğlunun 
dünyadaki şekâveti (bedbahtlık) vesilesi sayılarak 
olumsuz bir husus olarak belirtilmiştir.27 
Şarihlerce meskenin “salih” vasfı, geniş olması 
şeklinde açıklanırken; “kötülüğü” ise darlığı 
ve fizikî yetersizliği olarak yorumlanmıştır.28 
Hicreti müteakip muhacirlerden bazılarının 
ev darlığından şikâyet etmeleri üzerine, Hz. 
Peygamber’in bu mesele ile ciddiyetle ilgilendiği 
ve çözüm ürettiği görülmektedir.29 Dar 
meskende yıkanma ve örtünme gibi dinî ölçülere 
riayet edilmesi ve mahremiyetin korunması 
zorlaşır. Meskenin genişliği, aile fertlerinin sayısı 
ile doğrudan ilişkili olduğu için mutlak bir oda 
sayısı vermek yerine, bunu ihtiyaca ve maddî 
imkâna göre kişinin inisiyatifine bırakmak daha 
doğru olur. 

Ev hayatında mümkünse aile fertlerinin her 
birinin müstakil odası olmalıdır. Çünkü 
beraber bulundukları odada, giyinip 
soyunurken, yatarken birbirlerinin özel 
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tesettür ayeti ininceye kadar aynı uygulamayı 
devam ettirdikleri anlaşılmaktadır.35 Tesettür 
ayetinin nazil olmasından sonra kadınların def-i 
hacet için dışarıya çıkmaları mahzurlu olunca 
evlerde helâlar inşâ edildiği anlaşılmaktadır. 
Semhûdî’nin kaydettiği bir rivayetten bu helânın 
Hz. Aişe’nin hücresi ile kızı Fatıma’nın hücresi 
arasındaki boşlukta yer aldığı anlaşılmaktadır.36 
Sünnetteki mesken tasarımı, helâ ilavesiyle 
inşaat planlarını değiştirmekle kalmamış, 
abdesti bozarken kıbleye doğru dönmeyi 
yasaklayarak helânın yönünü de belirlemiştir.37 

Diğer taraftan Hz. Peygamber’in evinin planında 
avlunun, meskenin ayrılmaz bir parçası olduğu 
anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in evi her bir 
kenarı takriben yüz zira’ olan kare avlu etrafında 
sıralanan dokuz adet hücreden müteşekkildi. 
Hz. Peygamber’in evlerinin bahçe duvarı 
muhtemelen hurma dallarından oluşuyordu. 
Resûlüllah’ın Dûme seferi sırasında Ümmü 
Seleme, “insanların, gözlerinden korunmak için” 
kerpiçten bir duvar yaptırmıştı.38 Hz. Peygamber 
döneminde her meskenin bahçesiyle birlikte, 
bir anlamda sınırı ortaya konulurdu. Bundan 
hareketle yakın zamana kadar İslâm şehirlerinde 
evler bahçeli olarak inşa edilmiştir. Modern 
hayatın şartları, bilhassa büyük şehirlerde 
meskenlerde avlu veya bahçe mefhumunu 
unutturmak istikametinde gelişmektedir. 
Bununla birlikte, şu pandemi günlerinin 
insanların ev tercihini değiştirdiğini ve imkanları 
ölçüsünde şehir ve apartman hayatından 
uzaklaşarak bahçeli müstakil evlere yöneldiğini 
müşahede etmekteyiz.

Tasarım ve yapımında yaşanılan dönemin imkân 
ve şartları doğrultusunda israf ve gösterişe 
kaçmadan, gerek dış gerekse iç mimaride 
İslâmî değerlere, hassasiyetlere ve mahremiyet 
unsurlarına dikkat edilmesi meskenin sükun ve 
saadet yuvası olması için en temel nebevî ölçü 
olarak görülmektedir.
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Faizli krediyle ev almak

Günümüzde ev alırken kredi kullanmanın 
yaygınlaşmış olması, “Faizli krediyle ev almak 
caiz midir?” sorusunu öne çıkarmaktadır. 
Ülkemizde, Din İşleri Yüksek Kurulu, İslâm’a 
göre faizin her türlüsünün kesin bir şekilde 
haram kılındığını vurguladıktan sonra, adı 
ne olursa olsun herhangi bir faizli kuruluştan 
ihtiyaç, ferdî, ticarî, konut, araba vb. kredi 
almanın faiz olacağını ve caiz olmayacağını 
açıklamaktadır. Bunun istisnası ise açlık, 
susuzluk, barınmanın olmayışı veya sağlık 
problemlerinden dolayı oluşan hayatî tehlike 
gibi bir zaruret içinde bulunmaktır. Böyle bir 
zaruret içinde bulunmadıkça müslümanın bu 
tür faizli muamelelerden şiddetle kaçınması 
gerekir.2

Evin, dinen haram olan işler için kiraya 
verilmesi

Evin mülkiyeti yanında kullanımı ve 
kullandırılması da fıkıhta önemli bir yer 
tutmaktadır. Bir müslümanın, kendi mülkünde 
haram işlememesi gerektiği gibi haram bir iş 
için mülkünü kiraya vermesi de caiz değildir. 
Nitekim Din İşleri Yüksek Kurulu, harama 
yardımcı olmanın da haram olduğunu ifade 
ettikten sonra, bir zaruret olmadığı müddetçe, 
gayr-ı menkulünü, içinde haram iş yapacağı 
kesin olarak bilinen kişi ya da kurumlara kiraya 
vermenin caiz olmadığını açıklamıştır.3 Genel 
hüküm bu olmakla birlikte, klasik Hanef î fıkıh 
kitaplarında şu husus da belirtilmektedir. Bir 
müslümanın, evini ikamet ve iskân amacıyla 
“zımmî” olan bir hıristiyana kiraya vermesi 
durumunda, ev içinde kiracının içki içmesi veya 
haça ibadet etmesi gibi fillerden dolayı ev sahibi 
günahkâr olmaz. Çünkü kira akdi, bu günah 
fiiller üzerine değil oturma/ikamet üzerine 
yapılmıştır. Günah olan işler ise kiralama 
akdinin konusu yapılamaz.4 Şu da var ki, aşağıda 
değinileceği üzere, kişinin oturduğu ev kendi 
özel mekânı olup birtakım dokunulmazlıklara 
sahiptir. Kamu güvenliğini ilgilendiren veya 
başkalarına fahiş zarar veren durumlar hariç, hiç 
kimsenin, evinde neler yaptığına karışılamaz.

Ev, insanın en temel ihtiyaçlardan barınmayı 
sağlayan bir yapıdır. Bu bakımdan kişinin 
meskeni, İslâm hukukunda/fıkıhta havâic-i 
asliyeden sayılmış ve örneğin zekâttan 
muaf tutulmuştur. Fıkıh kitaplarında farklı 
vesilelerle ev hakkında birçok hükme rastlamak 
mümkündür. Aşağıda bu hükümlerden bir 
kısmı, sınıflandırılarak verilmeye çalışılacaktır.

1. Akit Hukuku Bakımından Evle İlgili 
Hükümler

Evle ilgili hükümlerden evin edinilmesiyle ilgili 
olanlar öncelik arz eder. Bir evi mülk edinme 
sebeplerinin başında da alım-satım akdi vardır. 
Bu akit bağlamında birçok hak ve hüküm söz 
konusu olabilmektedir.

Şüf‘a hakkı

Klasik fıkıh kitaplarımızda -alım-satım (bey‘) 
akdinde aldatmadan uzak durulması gibi genel 
ilkeler dışında- sırf evin edinilmesi süreci 
bakımından öne çıkan bir hak, şüf ‘a hakkıdır. 
Bu, bir gayrimenkulün satılması halinde, 
onu alma hususunda; gayrimenkulde paydaş 
olanın veya irtifak muhtevalı bir hakta ortak 
olanın veya bitişik komşunun ön alım hakkının 
bulunmasıdır.1 Şüf ‘a hakkı komşuluğun bir 
gereği olup eski komşunun ardından gelecek 
yeni komşuyla yaşanabilecek sıkıntıları ve 
zararları önlemeye ve mevcut komşuyu 
korumaya yöneliktir.

İslâm Hukuku 
Perspektifinden 

Ev
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engellenir. Aksi halde herhangi bir kişinin 
kendi mülkünden yararlanması zorlaşacaktır.6 
Bu ilkeyi benimseyen Mecelle’de fahiş zarar 
şöyle tarif edilmektedir: “Binaya zarar veren 
yani binaya vehn getiren ve inhidâmına sebep 
olan yahut havâyic-i asliyyeyi yani süknâ gibi 
binadan maksud olan menfaat-i asliyyeyi men 
eden şeyler zarar-ı fâhiştir.”7

Fahiş zararın örneklerinden biri, bitişiğinde 
demir atölyesi açarak veya değirmen inşa 
ederek, demir dövme ve değirmen çalıştırma 
gibi işler esnasında komşu binada sarsılma ve 
benzeri etkilerle zayıflık meydana getirilmesidir. 
Evin yanında fırın veya yağ imalathanesi ihdas 
edilip rahatsız edici kokudan ve dumandan 
dolayı o evde oturulamayacak hâle geliniyorsa 
bu da zarar-ı fahiş sayılmıştır. Yine bir evin 
gider borularının yarılması neticesinde komşuya 
verilen zarar da fahiştir. 

Komşuya verilen zararın engellenmesi 
noktasında bir diğer önemli kavram “ihdas 
etme” kavramıdır. Evin önceden beri var olduğu 
yukarıdaki örneklerde, bitişiğe sonradan yapılan 
fırın veya değirmenin zararının engellenmesi 
gerekirken, harman olarak kullanılan bir 
arazinin bitişiğine sonradan ev inşa edilmesi 
durumunda bu evin sahibinin harmandan 
şikayeti geçerli değildir. Hatta bu ev, rüzgârı 
keserek harman yapılmasını imkansız hale 
getiriyorsa sonradan yapılan bu evin ortadan 
kaldırılması gerekeceği kabul edilmiştir.8 Zira 
o dönemde harman için rüzgâr, olmazsa olmaz 
bir gerekliliktir ve sonradan ihdas edilen ev, 
harmanın havâic-i asliyesine zarar vermemelidir.

Evin binasıyla ilgili yapısal değişiklikler kadar 
kullanımında da komşuya zarar verilmemesi 
esastır. Örneğin evin atıkları başkalarına 
zarar vermemelidir. Osmanlı döneminde, 
evsel atıkların veya ahır atıklarının, umumun 
kullandığı bir su kaynağını kirletmesi 
durumunda bunun önlenmesi gerektiği, 
atıklarıyla suyu kirleten binanın bulunduğu 
arazi mîri arazi ise o binanın, hatta bütün bir 
mahallenin başka bir yere taşınması gerektiği 
gibi fetvalar bulunmaktadır.9

2. Emlak Ahkâmı ve Komşuluk İlişkileri 
Bakımından Evle İlgili Hükümler

Ev genellikle komşuların bulunduğu bir çevrede 
yer almaktadır. Bazı mekânlar komşularla ortak 
kullanıldığı gibi kişinin kendi mülkünde tek 
başına yaptığı tasarrufun komşuları etkilemesi 
de söz konusu olabilmektedir. Komşularla 
iyi geçinmeye dair Peygamberimiz (s.a.v.)’in 
birçok hadisi olduğu bilinmektedir. Fakihler de 
bunlardan yola çıkarak ve kendi zamanlarının 
şartlarını dikkate alarak anlaşmazlık durumunda 
hakkın hangi tarafta olduğunu tespit 
bakımından mülkteki tasarrufların sınırlarını 
belirlemeye çalışmışladır.

Komşuya fahiş derecede zarar veren 
tasarruflar

Osmanlı’nın son döneminde kanunlaşan 
Mecelle’nin 1192. maddesinde “Herkes 
mülkünde keyfe mâ-yeşâ tasarruf eder.” 
denilmektedir. Mecelle şârihi Ali Haydar 
Efendi, bu maddeyi açıklarken mülk üzerinde 
serbest olan alım satım, inşaat ve benzeri birçok 
tasarrufa örnek verir. Ancak asıl amaç, mübah 
olan tasarrufları sıralamak olmadığından bunun 
peşinden gelen diğer Mecelle maddeleri bazı 
sınırlar koymaktadır. Gerek alt ve üst daireleri 
bulunan bir bina içindeki gerekse yan yana 
komşu binalar ve arsalar arasındaki karşılıklı 
haklar, maliklerin tasarruflarını sınırlamaktadır. 
Burada en temel nokta, bir hakkı kullanırken 
başkasına fahiş bir zarar verilmemiş olmasıdır. 
Basit bir örnekle, üst katta bulunanın, alt katın 
üstünde yerleşme hakkı bulunduğundan onun 
izni olmadan alt kattaki daire yıkılamaz veya 
üst daireye zarar verecek yapısal bir değişikliğe 
gidilemez. Yine alt kat sahibinin de, üst katı 
kendi çatısı olarak kullanma hakkı, dolayısıyla 
yağmur ve güneş gibi etkilerden korunma hakkı 
bulunmakta olup ona zarar verecek şekilde üst 
katta değişiklikler yapılamaz.5

Komşuya verilen zararın engellenmesinde bu 
zararın açık (zâhir/beyyin), başka bir deyişle 
fahiş olup olmadığı önem arz etmektedir. İddia 
edilen her zarar değil, fahiş zararlar hukuken 
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başkasının evine izinsiz girmek, meskene 
tecavüzdür. Fakat bir evde, fısk ve fesadın îtiyad 
haline getirilmesi durumunda yetkili mercîlerce 
müdahale edilebileceği kabul edilmiştir.13

Evin mahremiyeti bakımından üzerinde durulan 
konulardan biri, mahrem alanın sınırlarıdır. 
Ev içi odalar dışında, özellikle müstakil evlerin 
müştemilatında bulunan mutfak ve kuyu başı 
gibi yerler mahrem alan sayılmış ve buralara 
dışarıdan bakılması yasaklanmıştır. Bu tür 
özel alanları ifade için “makarr-ı nisvân” 
kavramı kullanılmakta olup kadınların ev 
işlerini yapmak için bulunduğu ve oturduğu 
yer anlamına gelmektedir. İhdas edilen bir 
binadan komşu evin veya sokak aşırı bir evin 
makarr-ı nisvânının görülmesi komşuya verilen 
fahiş zararlardan sayılmıştır. Mesele o kadar 
hassas kabul edilmiştir ki, bahçesindeki ağaca 
çıkıp meyve toplayacak kişinin, komşu evin 
özel alanlarını görme durumu ortaya çıkıyorsa, 
meyve toplamadan önce haber vermesi gerektiği 
aksi halde hâkim kararıyla o ağaca çıkmaktan 
menedileceği hükmü konmuştur.14

Ev içi mahremiyete riayet

Ev içi mahremiyete gelince, kişi ile eşi arasında 
bir mahremiyet sınırı bulunmamakla birlikte, 
buluğa ermiş çocuklar da dahil olmak üzere, 
diğerleriyle kişi arasında belli seviyede 
tesettürün ve mahremiyetin korunması gerekir. 
Bu nedenle buluğ çağına ulaşmış çocukların 
diğer aile fertlerinin özel mekanlarına girerken 
dikkatli olmaları gerektiği hakkında ayet-i 
kerime bulunmaktadır. Henüz buluğa ermemiş 
çocuklara da bu hassasiyetin öğretilerek, 
aile fertlerinin yatıp kalkma ve soyunma 
zamanlarında ancak izin alarak onların yanına 
girebilecekleri yönünde eğitilmeleri tavsiye 
edilmiştir.15 Kişinin kimlerin yanında nasıl 
bir tesettüre dikkat etmesi gerektiği hususu 
“kerahiyye ve’l-istihsan” gibi başlıklarla ve 
genellikle “avret” kavramı etrafında fıkıh ve 
ilmihal kitaplarında detaylı şekilde yer almakta 
olup bu yazının sınırlarını aşmaktadır. Neticede 
ev içinde de olsa, hem mahrem akrabalara karşı 
hem de misafirlik gibi nedenlerle evde bulunan 

Fahiş zarar sayılmayan tasarruflar

Fahiş zarar sayılmayan tasarrufun bir örneği, 
kişinin kendi mülkünde gerçekleşen ve komşu 
evin havasını veya manzarasını ya da güneşini 
kesen tasarruftur. Bu üç husus, bir evin havâic-i 
asliyesinden sayılmadığından bunlara verilen 
zararın sonlandırılması gerekmez. Ancak 
komşu evin ışığını/aydınlığını kesmek fahiş 
zarar sayılmıştır. Aydınlığını kesmiş olmanın 
ölçüsü ise komşunun tek pencereli olan odasının 
önünü kapatıp içeride yazı okunamayacak 
derecede karanlık meydana getirmektir. Odanın 
iki penceresi olup yalnızca birinin aydınlığının 
kapatılması ise fahiş zarar sayılmamıştır.10

Komşular arasındaki emlak ahkâmıyla ilgili 
olarak yukarıda zikrettiğimiz hükümler aslen 
İslâm’daki zarar vermeme ilkesi ile “Zarar 
ve mukabele bi’z-zarar yoktur” ve “Zarar bi-
kaderi’l-imkân def ‘ olunur” gibi kaidelerin11 
birer gereği olsa da bunların detaylarını 
dönemin örfleri ve kanunları çerçevesinde 
değerlendirmek gerekir. Şayet bir memlekette, 
binada yapılabilecek tasarrufları, pencere 
açılacak cepheyi vb. sınırları belirleyen bir 
mevzuat bulunuyor ve öteden beri uygulanan 
bu mevzuat bir örf oluşturuyorsa, böyle bir 
durumda kimin hangi hakka sahip olduğu ve 
başkasına zarar verip vermediği bu mevzuat ve 
örf çerçevesinde belirlenecektir. Zira zamanın ve 
şartların değişmesiyle bunlara bağlı hükümlerin 
değişeceği de bir fıkıh ilkesidir.12

3. Mesken Dokunulmazlığı ve Mahremiyet 
Bakımından Evle İlgili Hükümler:

Başkasının evine izinsiz ve selamsız 
girmemek

Mahrem bir alan olan ev, tecavüz ve saldırıya 
karşı korunduğu gibi izinsiz ve habersizce 
ev içi mahremiyete muttalî olmaya dönük 
davranışlar da yasaklanmıştır. Dışarıdan gelen 
ve nâmahrem olan birinin eve izinsiz girmesi 
haramdır. Mahrem bir akraba dahi olsa onun 
da eve izinsiz girmemesi gerekir. Hatta izinle 
birlikte selam verilerek girilmesi emredilmiştir. 
Kamu güvenliği gibi zarurî bir durum olmadıkça 
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diğer akrabalara ve yabancı kişilere karşı 
mahremiyetle ilgili dinî kurallar bulunmaktadır.

Eve misafir getirmede ölçülü olmak

Ev içini ilgilendiren fıkhî hükümlerden biri 
de eve misafir getirme meselesidir. Özellikle 
akrabaların uzun süren misafirliği zaman 
zaman eşler arasında tartışmaya yol açınca bu 
konu fetva kitaplarına yansımıştır. Osmanlı 
dönemindeki fetvalarda, kadının, ebeveyni ve 
çocukları haricindeki akrabalarını yılda birden 
fazla kez eve getirmek istemesi halinde kocanın 
buna engel olabileceği, kadının ebeveyninin her 
hafta bile olsa eve gelebileceği ancak her hafta 
yatılı olarak kalmalarının engellenebileceği gibi 
hususlar ifade edilmiştir.16 

4. Bulundurulan Eşya ve Canlılar Bakımından 
Evle İlgili Hükümler

Ev içini ilgilendiren diğer bazı hükümler ise 
tazim amacıyla başka bir dine ait sembollerin, 
resim ve heykellerin bulundurulamayacağı, 
koruyuculuk yapması gibi ihtiyaçlar 
dışında köpek beslenemeyeceği ve ev içine 
sokulamayacağı vb. hükümlerdir.17
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burası tebellür ediyor. Annem, babam, ben, iki 
dayım, teyzem, anneannem bu evde hep birlikte 
oturuyorduk. O evdeki çocukluğumuzun tadını 
ne yazık ki başka bir evde bulamadık. Oralardaki 
hatıralarımızı anlattığımızda çocuklar hep bu 
mahalleyi, o evleri görmek istediler. Zaman 
zaman onlarla da gittik. Ve çok şaşırdılar, “Aaa 
burada mı oturuyordunuz?” diye. Çünkü üç 
göz bir ev. Yazları evin taşlık bölümü kuyudan 
çekilen su ile hafif akıtıldığında, o serinlik bütün 
eve yayılırdı. Arkada on beş metre kare bir 
küçük bahçe, orada bir kuyu ve bir de Trabzon 
hurması vardı. Trabzonlu olduğumuz için değil. 
İstanbul’da daha sonradan kiraya çıktığımız 
evlerin hepsinde bir bahçe, o bahçede de 
Trabzon hurması, nar ve erik ağaçları vardı. 

Dedem Trabzon’da vefat ettiği için anneannem 
bizimleydi. Babam evin damadı ve erkeği. 
Dayım da bir bakkal dükkanı işletiyordu. Küçük 
bir mahallede büyüdük. Bizim mahalledeki 
insanların evleri her ne kadar bizim evlerden 
büyücek olsa da hep beraberdik. Zengini 
fukarası hep birarada yaşardık. Biz o zenginlerin 
hallerini görür bilirdik, onlar da bizim halimizi 

Hocam, bize büyüdüğünüz evden ve o 
evin çevresindeki diğer evlerde görüp 
öğrendiklerinizden bahseder misiniz?

Ben 1949’da Trabzon’da doğmuşum, altı aylıkken 
İstanbul’a gelmişiz. Babamın Trabzon’daki 
hocalarından Arnavut Hoca namıyla anılan 
Hüseyin Efendi babama bir mektup yazmış: 
“Oğlum ilim İstanbul’da, çoluğu çocuğu 
topla buraya gel!” Eskiden hocaların böyle 
sözleri talabeler için çok mühimdi. Babamın 
hocası da böyle çağırınca bizim bu büyük aile, 
cümbür cemaat İstanbul’a taşındık. İstanbul’da 
Unkapanı’nda Tepedelen Mahallesi diye bir 
mahalle vardır. İlerleyen zamanlarda orada 
Şair Beliğ Sokak’ta oturmaya başladık. Evimiz 
İstanbul’un fukara semtlerindeki nohut oda 
bakla sofa denilebilecek türdendi. Girişinde bir 
taşlık, sağında küçük bir yer odası, arkasında 
tabiri caizse kömürlük ve mutfak gibi bir yer, 
sağında da küçücük bir bahçesi olan bu eve 
kiracı olarak yerleştik. Benim İstanbul’daki 
ilk hatıralarım kiracı olarak yerleştiğimiz 
üst katında da iki odası olan bu küçük evde 
başladı. Ev dediğiniz zaman zihnimde önce 
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sakladığı, bizim giysilerimizin bulunduğu 
sandıkların yer aldığı oda ve bir taraf da küçük 
bir divanın da bulunduğu mutfak odası.

İstanbul’da mütevazı bir ev…
Çok güzeldi. Unkapanı’ndaki bu ev yıkıldı 
sonra. O evin cephesinde üç tane cam ve cam 
önünde de anneannemin çiçekliği vardı. Bir 
iki metrelik, küçük çiçeklikte hanımeli, sultan 
küpesi, karanfil, gül... Dışarıdan bakınca evi 
çiçek bahçesi gibi gösterirdi, içeriden bakınca 
da. Karanfiller, güller kokardı cam şöyle bir 
hafif aralandığında. Itır dikerdi koksun diye. 
Anneannem ben İmam Hatip’e gittiğim için yani 
okuyup hoca olacağım diye o gülleri toplar bir 
şişeye doldurur evin içinde hafif güneş görecek 
bir yere koyar, gül şurubu yapardı. Sonra 
da “Şifadır oğlum iç.” diye içirirdi. Ben önce 
bunun sadece bana yapıldığını zannediyordum. 
Meğerse mevsimi gelince anneannem herkese 
bir şişe yaparmış şifadır diye. Şimdi gül 
suyu, lavanta kullanan kim var? Gül şurubu 
kim yapıyor? Hatırlıyorum İmam Hatip’te 
talebeyken; Edirnekapı Şehitliği’ne giderdik, 
orası da bir gül bahçesi gibidir. İyice açmış, biraz 
sonra da dağılacak gülleri anneannem toplar ben 
de yapraklarını ceplerime doldururdum. Başka 
arkadaşlara da öğretmiştim, onlar da toplar eve 
getirirdik. Anneannem onlarla bize gül şurubu 
yapardı. Kırmızıya yakın pembe gülden de gül 
şekeri yapardı.

Sizin, devrin bazı mühim hocalarına 
mülâkî olduğunuzu biliyoruz. Baba 
evinden sonra onların evlerinde görüp 
duyduklarınızdan bahseder misiniz bize?

Evet, İmam Hatip Okulu’na gidince ilk defa 
benim başkalarının evindeki maceram daha 
doğrusu hocalarımın evlerindeki maceram 
başladı. Babamın dinî muhitinin genişliği ve 
beni her yere götürmesi sayesinde Ömer Nasuhi 
Bilmen’den Mehmet Zahit Efendi’ye kadar pek 
çok kimsenin yanına gidip elini öpüp duasını 
alma imkanına sahip oldum. İmam Hatip’te 
hocaların sınıfta bir talebe dikkatlerini çekerse o 
talebenin istidatı hangi istikametteyse hoca ona 
“Sen bize gel bakalım.” derdi. O hocalarımızın 

görür bilirdi. Diyelim ki canımız zeytinyağlı 
şekerli ekmek çekti. Bakın o zaman tereyağ 
yok. Ekmeğin üstüne bir damla zeytin yağ 
damlatılacak ve üstüne de biraz şeker serpilecek. 
O zamanlar bizim birinci sınıf tatlımız bu 
zeytinyağı “kokutulmuş” şekerli ekmek idi. 
Arkadaşımız Eşref ’in annesine giderdik, o 
bize verirdi. Kimin evinde zeytinyağı, şeker 
varsa… Çünkü o zamanlar ihtiyaçtan fazlası 
eve alınmazdı. Ama bazılarının hali vakti 
yerinde olduğu için, onlar biraz fazla alırdı. 
Yani mahallede beraberlik vardı. Şimdi hâlâ o 
arkadaşlarla temasımız vardır. Böyle bir evde, 
koca bir mahalleyle hatta bu mahallenin son 
kısmında yaşayan Çingene komşularımızla 
yaşardık. Şimdi “Roman vatandaş” diyorlar. 
Biz onlara Çingene derdik onlar da bundan hiç 
gocunmazdı. Beraberce oynar, zıplar, yaşardık. 
Ve Ramazan gelince onlar da oruç tutarlardı, 
onlar da mahalle halkıyla beraber camiye 
teravihe giderlerdi. Böyle bir İstanbul evinde ve 
büyük bir aile içinde büyüdük. 

Dayım evlendikten sonra Allah nasip etti, ailece 
üç katlı bir konak yavrusunun mutfak kısmına 
geçtik. Mutfak kısmı dediğim, bir tuvalet var 
bir de mutfak için kocaman eski konakların 
mutfakları gibi rahat iş yapılacak bir yer vardı. 
Babam oranın bahçeye bakan kısmını bir duvar 
örerek kapattı, onlara bir oda oldu. Biz de o 
mutfak kısmında kardeşlerimle birlikte yatardık. 
Bir kuyusu, üç kat bahçesi vardı. Bu bahçelerin 
eve en yakın kısmında hanımlar otururlar 
bahçe sefası yaparlar, alt katta erkekler, bir altta 
da çocuklar. Bu İstanbul evlerinin bahçesinde 
nar ve incir olurdu. Meyve ihtiyacımızın 
çoğunu o bahçeden tedarik ederdik. Kiracısı 
olduğumuz Asiye Hanım’dan annem izin 
isterdi, o da cumbadan bakar aşağıya “Şunları 
koparın, şu incir olmadı, efendim o Trabzon’dan 
alın bana da gönderin uşaklarla...” derdi. O 
da Karadenizli’ydi. Orada ben Katip Çelebi 
İlkokulu’na başladım. Sonra babamın imam 
olduğu caminin meşrutasına yerleştik. Meşruta 
da bir büyücek oda, diyelim ki 25-30 metrekare. 
O odanın da ortasını kontrplakla ayırmışlar. 
Bir taraf babamların yatak odası, kitaplarını 
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hadis usulünü Arapça yazdığı ve teksir ettiğimiz 
notlardan öğretirdi. Bunları okuduğumuz 
zaman İmam Hatip’in üçüncü sınıfındaydık. 
Hoca Antepli olduğu için çok iyi yemek yapardı. 
Mesela Buhara pilavı yapardı, çok hoşumuza 
giderdi. Yenge de güzel turşu yapardı. Çay 
içerdik, güzeldi çaylar. İşte biz o günün zor 
şartlarındaki evlerde oturmayı kalkmayı yemeyi 
içmeyi öğrendik. Hocalarımızın evinde de bizde 
de sofra adabı birdi. Sofraya beraber oturulduğu 
için bir dolu tabak konur herkes o tabaktan 
aşını, çorbasını yerdi. Çorba içme adabını 
hiç unutmuyorum. Annem derdi ki “Çorbayı 
kaşığın dış tarafıyla alacaksın içe gelen tarafıyla 
içeceksin.” Kaşığın tamamını ağıza sokmak yok. 
E bunu yapmak epey beceri ister ve annem bizi 
hep kontrol eder. Kaşığı çok doldurmayacaksın, 
kimsenin önünden almayacaksın, besmeleyle 
başlayıp dua ile bitireceksin. Çocukken 
dikkatimi çeken bir husus da şuydu: Babam 
boş bir eve girdiği zaman, mesela bir yerden 
geliyoruz eve giriyoruz “Selamün aleyküm” 
derdi. “Evladım evde melekler var onlara selam 
veriyoruz.” diye açıklardı. O zamanlar evlerde 
melekler vardı.

evleri bizim için birer mektep gibiydi. Giderdik 
yerdik içerdik hem de o yoksulluklarla... Hocalar 
bize mektep derslerine takviye olarak ders 
verirdi. Ben bu mânâda ilk defa Süleymaniye’nin 
karşısında Süleymaniye Kütüphanesi’nin yan 
tarafındaki sokaklardan birisinde Abdülhalim 
Akkul Hoca Efendi’nin evine gittim. Yıl 1960. 
İhtilal yeni olmuş ben “nasara yensuru” demeye 
başlamışım. Babam dedi ki “Bundan sonra 
sana Hoca Efendi ders okutucak”. Abdülhalim 
Hoca İstanbul’un tanınmış vaizlerinden ve 
mücahitlerinden biriydi. Bir cumbası olurdu eski 
evlerin. O cumbada otururduk. Hoca Efendi 
bana dedi ki “Sen bu tarafı kontrol edeceksin, 
ben de bu tarafı.” Cumbadan sokağın iki tarafı 
gözüküyor. Ne olacak? Biz okurken eğer asker 
gelirse haberimiz olacak, yengeye söyleyeceğiz, 
o kapıyı açacak. Adamlar mutlaka buraya 
çıkmak isterler, “Ne yapıyorsunuz?” derlerse 
ben babamdan Hoca Efendi’ye selam getirmiş, 
Efendi de bana çay ikram etmiş olduğu için 
çaylarımızı içiyor olacaktık. Bu şartlarda Arapça 
dersi almaya başladık. O ev Hoca Efendi’nin 
kendi evi değildi. Zaten o dönemde bizim 
hocaların yüzde doksanının evi ya kiraydı ya da 
cami meşrutasıydı. Bu meşrutalar en fazla 50 
metrekarelik, odaları birbirinden basit tahtalarla 
ayrılmış yerlerdi. Bunlardan biraz daha 
hallicesi Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocam’ın 
Çarşamba’daki eviydi. 3. sınıftayım galiba. Ahşap 
bir evin bir odasında kalıyor Büyükçınar Hoca. 
Ama nasıl bir oda? Tavanda fareler yürüyünce 
aşağıya çer-çöp dökülüyor, her tarafı delik deşik. 
Hoca Efendi parasızlıktan fileyle odun alıyor. O 
odun da sobayı yakmakla yakmamak arasında 
kalıyor. “Ölü gözü gibi yanıyor.” derlerdi. 
Yenge hanım odaya bir çarşaf germiş çarşafın 
arkasında iki üç çocuğuyla oturuyor. Biz de yedi 
sekiz çelebi bu tarafta hocayla bu şartlar altında 
okuyoruz. Şimdi öyle mi, şu an biri benim 
evime gelse çayımız, çorbamız, kaloriferimiz 
var, bildiğimizi öğretiriz. Mısırlı meşhur 
Menfeluti’nin kitaplarını en-Nazarât’ı yahut el-
İhtiyar’ı okurduk. Hoca Mısır’a çok zor şartlar 
altında gittiğinden dönerken “Türkiye’de dinî 
kitap hiç olmazsa o kitapları ben yazacağım.” 
diyerek kendini yetiştirmişti. Bize fıkıh, tefsir, 

Mustafa İsmet Uzun kimdir?
1949 Trabzon doğumlu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1974) 
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden (Türkoloji) mezun oldu (1977). İstanbul Yüksek İslâm 
Enstitüsü bünyesinde hazırladığı “Dede Ömer Rûşenî’nin Hayatı, 
Eserleri ve Miskinnâmesi” adlı teziyle doktor unvanını aldı (1983). 
“Dede Ömer Rûşenî’nin Neynâmesi” başlıklı takdim teziyle doçent 
(1990), “Dinî Edebiyatımızın Son Temsilcilerinden Mehmed Fevzi 
Efendi ve Dinî Mesnevîleri” başlıklı takdim çalışmasıyla profesör 
oldu (1996). İdarî görev ve akademik çalışmalarını emekliliğine kadar 
(2017) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yürüten 
Uzun’un çalışmaları İslâmî Türk Edebiyatı üzerine yoğunlaşır. 
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne müellif-redaktör olarak önemli 
katkıları yanında, Çağrı: Yunus’tan Seçme Şiirler (1981), İslâmî 
Türk Edebiyatı: Giriş (Neclâ Pekolcay v.dğr. ile birlikte, 1981), Dinî 
Edebiyatımızın Son Temsilcilerinden Mehmed Fevzi Efendi ve Dinî 
Mesnevîleri (1996) adlı kitapları çalışmaları arasındadır.
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her pazar günü tandırda pişmiş beş altı tane 
baş alırdı. Mutlaka sağdaki soldaki karşıdaki 
evlere o başlardan, tabii kesilip temizlenip, 
parçalanıp az biraz gönderilirdi. Resul Amca 
bize gönderirse biz de başı yerdik. Yani her evin 
bir usulü vardı. O evde o yenir, bu evde bu yenir. 
Mesela arkadaşım merhum Ayhan’ın annesi 
Aliye Hanım, İstanbullu bir hanımefendi, çok 
güzel şeyler yapardı. Daha çocuktuk. Farkına 
varmadan imrenirsin ama Ayhanlara gidersek 
Aliye Hanım Teyze pişirir biz de yeriz ama 
eve geldiğimizde de “Anne sen Aliye Hanım 
Teyze’nin pişirdiğini niçin pişirmiyorsun?” diye 
sitem etmezdik. Halleri vakitleri bize göre biraz 
daha iyiydi, evlerinde terlik giyilirdi. Terlikle 
halıya kilime basılmazdı, eskir diye. Halbuki 
bizim evlerde zaten pala kilim denilen eski artık 
bezlerden yırtılarak yapılmış kilimler vardı. Ama 
Aliye Hanım Teyze’de babasından kalma halı 
var, kimse, oğlu Ayhan bile basmazdı o halıya. 
Yani evdeki şartlara göre bir yaşayış. Ayhan 
bizim eve geldiği zaman bizim evin şartlarına 
uyar, hiç gocunmaz. Biz ona gittiğimiz zaman 
onun şartlarına uyarız hiç gocunmayız.

Evlerimiz mektep olduğu gibi, cennetimiz 
ya da cehennemimiz de oluyor sanki. Ne 
dersiniz bunun için?

Kadir Mısıroğlu’nun evinde bir levha 
görmüştüm. 69-70’lerde. Onun evine de çok 
gidip gelmişizdir. “Cennetü’r-racüli dâruhü. 
[İnsanın cenneti evidir]” Çok dikkatimi çekti. 
Celî sülüsle yazılmış, çok derli toplu güzel bir 
yazı. Ben bakıp bakıp dururdum o levhaya, 
sonra bunun hadis olduğunu öğrendim. 
Sorsanız şimdi “Hocam bu sahih hadis midir?” 
onu ehline sorun. Ama ben hadis diye öğrendim 
çok da hoşuma gitti. Sonra bir gün Kadir 
Abi’ye dedim ki Allah rahmet eylesin, “Abi, 
bu nedir?” “Mustafa, büyükler hep evlerine 
bu hadisi koyarlar. Ev cennet gibi olmalıdır. 
Cennet gibi yapmak için de hanım da uğraşacak, 
sen de uğraşacaksın. Biz dışarılarda hayatın 
getirdiği zorluklarla çok karşılaştığımız için 
biraz öfkeliyiz, eve gelip de bunu görünce frene 
basıyorum.” dedi. Seneler sonra Hayrettin 
Karaman Hoca’dan duyduğum benzer bir 

Bizim ev ciddi bir fukara eviydi. Çünkü imam 
elli lira maaş alıyor, hatırladığım kadarıyla 
50’li yıllarda yirmi beş lira kiraya veriliyor, 
kalan yirmi beş lirayla da geçiniliyordu. Bunun 
için hanımının maharetli olması gerekiyor, 
çocukların her şeyi yememesi gerekiyor. Mesela 
benim dayım bakkaldı. Ben muzu ilk kez 
İmam Hatip’i bitirdikten sonra tattım. Dayım 
bakkalda muz satardı, taneyle. Ama o muz 
bizim yiyeceğimiz bir yiyecek değildi. Biz kavun 
karpuzumuz olduğu için onlarla idare eder ve 
üzümün salkımdan dökülen tanelerini akşam 
eve getirdiği için onları yerdik. “Çocuğum 
bunu istiyor, şunu istiyor” yok. Önümüze ne 
konulursa onu yer içerdik. Mesela ekmek hiç 
israf edilmezdi. Zaten biz hiç öyle taze ekmek 
de yemezdik. Eve hep bayat ekmek gelirdi. Daha 
da bayatlayanı sobanın altına koyar peksimet 
yapardık.

Bahsettiğiniz bu evler kelimenin tam 
anlamıyla birer mektep vazifesi icra etmiş 
Hocam.

Tabii. Bizim o kontrplakla ayrılmış meşhur 
odamıza, İstanbul’da ne kadar hoca efendi 
varsa hepsi gelmiştir. İmam Hatip’in ilk 
sınıflarına gidiyordum henüz. Buna rağmen 
onlara hizmeti biz yapardık. Dolayısıyla hem 
o hocaları dinliyorsun, onların birbirlerine 
münasebetlerini, hitaplarını, saygılarını, 
sevgilerini, sonra “Efendim malum-i âlîniz 
bir de şu cihet vardır” falan diye söze girip 
diğerinin sözünü tamamlamasını görüyorsun 
hem de hizmet etmeyi öğreniyorsun. Kısacası 
o evler bizim için mektep idi, evet. Şimdi evler 
bizim için yatıp kalkma yeri yahut otel oldu. 
Bir de ana-babaların çocuklara hizmet ettikleri, 
çocukların arzusunu yerine getirmek için 
alesta durdukları ve “Ah ben çocuğuma şunu 
alamadım, bunu giydiremedim.” falan diye, 
kendilerini kahrettikleri yerler haline geldi. 
Böyle evde saadet olur mu? Bizim evlerimizde 
herkes bilirdi ki, her evin kendine ait hususiyeti 
var ve herkes o hususiyetlere razı idi. Yani “rızk-ı 
maksuma kanaat.” Evimizde bizim rızkımız bu 
kadar, filanın rızkı şu kadar. Mesela şimdi bizim 
mahallede o bahsettiğim arkadaşımın babası 
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Esnaflar, cami cemaati, “Yenge hanım bize bir 
güllaç yapsa da yesek” diye babama duyururlar, 
babam da Mısır Çarşısı’ndan Saffet Abdullah 
diye bir güllaç aldırır, koca bir tepsi annem 
yapar. “Ağniya-i şakirin” derdi babam, onlara 
ikram edilir. Ama Hoca’nın evinde sütlacından, 
tavuk göğsüsünden, kazandibisinden, 
vezirparmağından, hanımgöbeğinden envâi 
çeşit tatlı her sofrada bulunur. Ondan sonra 
da sohbete geçerdik, Hoca bize bir kitap 
okutmazdı. Biz ona soru sorardık o anlatırdı. 
Şimdi ne oluyor? Yavaş yavaş kendi evinden 
başlayarak ev adabını, yeme içme adabını, 
oturup kalkma adabını öğreniyorsun.

Hocalarınızın evlerindeki meclislerden de 
bahseder misiniz? O meclislere sizi dâhil 
ederler miydi?

İlerleyen yıllarda tabii evlerine davet ettiler, 
ama öncesinde biz de bir yerde bir meclis 
olunca oraya tabiri caizse burnumuzu sokmaya 
çalışırdık. Hani kediler evin içine girmek 
için sürtünür ya biz de öyle, yakınlarında 
bulunurduk ki Hoca bize “Siz de gelin.” desin. 
Böyle meclislerde o hocaları dinlerken çok 
şey öğrendik. Musikî meclislerine de gittik. 
Meşâhirin sohbetlerine katılacak yaşta değilken 
henüz İbnülemin’in Konağı’nı biliyordum, 
oynardık etrafında ama orayı rahatsız etmeyecek 
şekilde. Gençliğimde Nezih Uzel’in meclisine, 

şey vardır: “Hanım deli ben velî, ben deli 
hanım velî.” İnsan evini cennet yapmak için 
uğraşacak. Bir de evi cennet yapmak için deftere 
yazmayacak. Şimdi biz, bir yanlışlık yapıyoruz: 
“Sen şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın.” Peki, 
bu ev cennet olur mu? Onun için bu dengeyi 
kurmak lazım. “Benim, başkası yok! / Menem 
diğer nîst!” diyorsa bir insan kavga gürültü 
ortaya çıkıyor. İki taraf da birbirine, “Bu benim 
hayat arkadaşım.” diyecek. 

Tekrar hocalarınıza dönersek, okulla 
birlikte baba evinden başka, hocalarınızın 
evleri ile tanıştınız. Mesela Mahir İz’in 
evine gidip geldiğinizi biliyoruz.

Evet, İmam Hatip’i bitirirken beşinci 
sınıfta Mahir Hoca’yla vicâhen tanıştık, 
sonra tanışıklığımız ilerledi. 68’de Mahir 
Hoca’nın evine gitmeye başladım Tasavvuf 
kitabını yazması dolayısıyla. Mahir Hoca bir 
İstanbul beyefendisi. Hanımı da bir İstanbul 
beyefendisinin hanımı. O evde İstanbul’un 
kalburüstü yemeklerini görmeye başladık. Hiç 
unutmuyorum, Hoca’nın evinde ilk yemeğe 
kaldığım zaman yenge hanım güzel bir sofra 
hazırlamış. Güzel de bir çorba yapmış, ne 
çorbası hatırlayamadım ama nefâseti hatırımda. 
Biz alışmışız yemeği az, ekmeği çok yemeye. 
Sofraya küçük bir ekmek sepeti, zarif, altında 
dantelli örtüsü var. Ekmekler kâğıt gibi 
kesilmiş, ince ince. Ben o nefis çorbayla bir 
sepet ekmeği bitirmişim, hiç farkında değilim. 
Daha yemek gelmedi ekmek bitmiş. Ben sağa 
sola bakmaya başlarken Mahir Hoca içeriye 
seslendi: “Mihrinur Hanııımmm!” Yenge hanım 
da “Buyrun Mahir Bey, ne arzu ediyorsunuz?” 
“Bize bir sepet daha ekmek gönderir misiniz?” 
“Kuzum Mahir Bey, doktor size ekmek yemeyi 
yasakladı. Çok ekmek yemeyiniz. Ne yaptınız! 
Ben oraya iki kişilik ekmek koymuştum.” dedi. 
Tabi benim kafamdan aşağı sular boşanıverdi. 
Hoca da “Getir getir Mihrunur Hanım. Burada 
gençler var.” dedi. O yemeklerde çorba, bir ana 
yemek sonra salata ve yanında bir şeyler olur 
ve bir de mutlaka tatlı, İstanbul adeti. Benim 
mesela annem Ramazan’dan Ramazan’a yılda 
bir defa güllaç yapardı. Çok da iyi yapardı. 

Bir meşk 
meclisinde 
Mustafa Uzun 
Hoca önde, 
halîle çalıyor.
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için, “Efendim âyin başlamadan vakti edâ etsem, 
bir müsait yer var mı, diye soruyorum.” dedim. 
Nezih Abi’yi azarladı Gölpınarlı, “Çocuğa bir 
seccade serdirsene içerideki odada.” dedi. Sonra 
da evin sahibi hanıma “Bu gençler namaz kılsın.” 
dedi. Hanımefendi kızını çağırdı. Mütesettir 
olmayan bir genç kız beni bir odaya götürdü. 
O “Anneannem böyle mi kılıyordu? Kıble bu 
tarafta mıydı?” filan derken ben “Ben şuradan 
başımı çıkarayım (çünkü Teşvikiye Camii 
görünüyor) camiye göre konumumu belirlerim, 
sen zahmet etme.” dedim. Namazımı kıldım 
salona döndüm Gölpınarlı bana o kadar iltifat 
etti ki herkesin içinde. Bakın şimdi birisi diyor 
ki “Sonra kılarsın, kaza edersin”. Gölpınarlı gibi 
bir adam da diyor ki “Ne güzel, sen bak dinine 
sahipsin, vazifelerini ihmal etmiyorsun.” Âyin 
bittikten sonra ben aşrı da okuyunca adam kalktı 
geldi öptü. O zaman galiba 15 yaşlarındayım, o 
yaşlarda biri için büyük bir onur, öyle değil mi? 
Halbuki biz Gölpınarlı’yı sonra da önce de dinî 
meselelerde zayıf bir adam diye bilirdik. Ama 
öyle bildiğimiz adam bile böyle davranırsa, sen 
ondan sonra namazını kıvır zıvır için bırakır 
mısın? Yani âyin okuyacaksın, farz değil vacip 
değil.

Boyacıköy’de de Tütüncü Mustafa Efendi, 
Trabzonlu bir zat, o da Mevlevîlerdenmiş. 
Paşalimanı’nda büyük bir taş bina var ya, hemen 
denizin kenarında, orası onun deposu imiş. 
Trabzon’un Nemlioğullarından mıydı neydi tam 
hatırlamıyorum, onun yalısına gittik. Yalının 
oturduğumuz salonunda özel mermerden 
yapılmış lavabolar var. Ayrıca lavaboya 
gitmiyorsun yemeğini yiyorsun, elini hemen 
orada yıkıyorsun. Sonra üst katta bir yere çıktık. 
O adını hatırlayamadığım zat orada da sema 
yaptı biz âyini okurken. Bu insanların yanında 
bulununca onların hatıralarından istifade 
ediyorsunuz. Orada duyduğum şeylerden biri 
de şuydu: Birisi Türkçe bir ayin bestelemiş. 
Hâlbuki malum, ayinlerin güfteleri Farsça olur. 
Bu Türkçe ayin okunmuyormuş, “Acaba bu da 
okunsa mı?” denildi bu mecliste. O zat, bu ayin 
okunduğu zaman bugün Çırağan Sarayı’nın 
bulunduğu yerdeki Bahariye Mevlevihanesi’nde 

musikî sohbetlerine katıldım. Benim hocam 
da olmuştu, kudüm vurmayı bendir vurmayı 
öğretmişti. Onunla daha çok da musikî 
meclislerine, tekkelere gitmeye başladık. 
Tabi tekkeye gitmek demek aslında şeyhin 
evine gitmek demektir. Üsküdar’da Özbekler 
Tekkesi vardı. Onun selamlığında Necmettin 
[Özbekkangay] Efendi vardı ki, Nezih Abi’nin 
de şeyhi. Bana “hafız” derdi. Hem musikîye 
hem tekkeye, tasavvufa meraklı, namazını 
niyazını aksatmayan bir genç olduğum için 
ayrıca izzet ü ikram ederdi. Böyle olanlara hep 
izzet ü ikram ederdi. Muzaffer [Ozak] Hoca’nın 
Karagümrük’teki Tekkesi’nde de aynı şey olurdu. 
Mesela çay gelirdi, Hoca Efendi ocakçısına kendi 
önüne çay konduktan sonra “Bu gençlere bak!” 
derdi, kalın sesiyle âmirane. Ama o âmirane ses 
kendi içinde bir yumuşaklığı da barındırırdı. 
Pek çok ilahiyi buradaki meşklerden öğrendim. 
Biz biraz bir şeyler öğrendikten sonra Nezih 
Abi eski Mevlevîlerin Boğaziçi’ndeki yalılarına 
götürmeye başladı bizi.

Mesela kimlerin evine gitmiştiniz?
Mesela bir defasında Nişantaşı’nda kimin eviydi 
tam hatırlayamıyorum ama saray yavrusunu 
andıracak kadar geniş bir daire, salonunda 
toplandık. O zamanlarda salon salomanje 
derler açılıp daha büyük olurdu, hanımlar 
bir tarafında erkekler bir tarafında otururdu. 
Sadettin Heper Hoca, Abdülbaki Gölpınarlı 
vardı. Bir zamanlar Güreş Federasyonu’nun 
da başkanı olan meşhur bir zat vardı, onun 
Mevlevî olduğunu da orada öğrendim. Hatta 
semâ etti kendisi, biz âyin okuduk. İkindi ezanı 
okundu, sohbet oluyor, biz de dinliyoruz. Ben 
düşündüm ki âyin başlarsa 1-1,5 saat sürecek, 
anhâsı minhâsı iki saat olur, namaz gidecek. 
Nezih Abi’ye namazı kılayım diye kaş göz işareti 
yaptım. O da “Burada nerde namaz kılacaksın?!” 
dedi beden diliyle. Gölpınarlı oradan “Nezih ne 
diyor o çocuk?” dedi. Nezih Abi de “Bir şey yok 
efendim.” dedi. “Bir şey diyor çocuk sabahtan 
beri. Bana söyle evladım.” diye bana sordu. Biz 
normalde “namaz kılacağım” deriz, ben bu 
sohbetlerde “vakti edâ etmeli” lafını duyduğum 
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Arkadaşım Ahmet Tekin’le beraber ilk defa 
oraya gittik. Muhit farklı. Abdülhak Şinasi 
Hisar’ın Boğaziçi Mehtapları, İstanbul Semtleri 
falan diye kitapları var ya onlarda anlatıldığı 
gibi, bahçeli evler, bizim mahallelere göre lüks 
binalar ve sabahleyin saat 11 sularında herkes 
yavaş yavaş plaj çantasını hazırlamış, kadınlı 
erkekli şortlarını çekmiş plaja doğru gidiyor. 
Biz de caddeden Halil Hoca’nın evine doğru 
geliyoruz. 69-70 yılları. Manzara rahatsız 
ediyor bizi. Yani bu insanlar Avrupa’da mı? Ne 
yapacağız biz bunları? Bunları da söylüyorum 
ki nereden nereye geliyor insan, anlayın. Biz 
ikimiz de kasîru’l kâme, üzerimizde ince 
Sümerbank gömlek, altımızda boru gibi 
pantolon namaz kılmaktan ütü tutmayan. Halil 
Can’ın evine girdik. Hanımı sarışın, saçlarını 
arkadan atkuyruğu gibi bağlamış. Yani bizim 
annelerimize benzemiyor. Halil Can Mevlevî, 
ben zannediyorum ki öbür çevrelerden farklı 
bir çevreye gireceğim. Kızları vardı, onlar 
da o plaj yolunda gördüğümüz kimselere 
benziyorlar. Derse gelen bir iki hanım vardı. 
Onlar da onlardan farklı değil. Erkekler... 
Onların kıyafetleri ne olduklarını ele vermiyor. 
Üsküdar’da eczanesi olan Memduh Cumhur da 
vardı o gün o evde. Ben aşina birisini görmenin 
ve aşina bir muhite sığınmanın heyecanı ile 
hemen onun yanına oturdum. Ondan sonra 
Hoca’nın meşklerine her hafta olmasa bile 
iki haftada bir devam ettim. Memduh Bey de 
“Bu hafta şunu geçtik.” diye notaları verirdi 
gidemediğim haftalarda.

Necla Pekolcay’ı anmayı ihmal etmeyelim. 
Onunla da çok ciddi teşrîk-i mesainiz, evine 
de gidip gelmişliğiniz var tabii. Biraz o evin 
havasından bahseder miziniz?

Necla Hanım’ın evine de asistan olduktan sonra 
gidip gelmeye başladık. Önce Şaşkınbakkal 
civarında bir evi vardı. Ama bir apartman 
dairesi olmasına rağmen Mahir Hoca’nın evine 
yakın intizamda düzenlenmiş bir evdi. İki 
camının önünde ve bahçesinde pek çok çiçeği 
vardı. Bakın bu önemli bir şeydir. İstanbul 
çiçekleri özel bir kültürdür. Lale, sümbül... Hoca 

yangın çıktığını, bu yangının âyinin güftesinin 
Hazreti Mevlânâ’ya ait Farsça olmamasından 
kaynaklandığına inanıldığını ifade etti. Bunlar 
kitaplardan okuyarak elde edeceğiniz bilgiler 
değil. Mesela Sadettin Heper Hoca’nın “Sevelim 
Hazreti Mevlânâ’yı” diye bir Mevlevî niyaz 
âyinine benzer ilahisi vardı. İlk orada duyduk. 
Sonra Nezih Abi onu bize meşk etti. Hatta Hoca 
da geldi, meşk etti.

İstanbul’da benim yetişemediğim, yani 
giremediğim pek çok meclis oldu. Çünkü ben 
o yıllarda aynı zamanda imamdım. Bu tarz 
meclislere bir imamın girmesinin tehlikelerini 
herhalde kavrarsınız. Bir de namaz vakitlerinde 
vazife başında bulunmanız lazım, orada nasıl 
bulunacaksınız? Ama milliyetçilerin İstanbul 
şubesinde Nezih abiler, Hilmi beyler, Sadettin 
Heper hocalar bize o ev ortamını oluşturdular. 
Oralarda musikîyi epey kavradık.

Halil Can’ın da talebesi oldunuz. Onun da 
evine gidip gelmişliğiniz vardır herhalde, 
değil mi?

Halil Can Enstitü’de hocalık yaparken neredeyse 
sadece Salat-ı Ümmiye ile Tekbîr’i meşk ederdi 
ve sohbet ederdi. Ben tabii biraz meraklı 
turşucu, Halil Can da büyük bir adam olduğu 
için “Hocam biz sizin bildiğiniz ilahileri, âyinleri 
de öğrenmek istiyoruz.” dedim. Bana dedi ki 
“Çelebi, bak biz burada, bir ders yılında bir 
tekbiri doğru düzgün öğretemiyoruz.” Çünkü 
talebenin böyle bir gayreti yok. Halil Can’ın 
adı Enstitü’de olduğumuz yıllarda “düdükçü” 
idi. Bakın neyzenbaşı ama biz daha gelmeden 
“Yüksek İslam Enstitüsü’nde bir düdükçü var, 
bir şey öğretmez.” diye duyduk. Ama ben Halil 
Can Hoca’nın derslerinde -dışarıdaki Mevlevî 
çevrelerin ona hürmetini bildiğim için- en ön 
sıraya, masasının dibine otururdum. Kendisine 
de talebimi söyleyince “Çelebi sen bizim eve gel.” 
dedi. Evi Erenköyü Plaj Yolu’nda. Sosyetenin 
yaşadığı yerler. Fakat, hoca dersleri pazar 
günleri yapıyor. Pazar günü gidersem ikindi 
ve akşam camide bulunamayacağım. Bir gün 
müezzine “Ben Hoca’ya gitmek istiyorum, 
Hoca da soruyor, gideyim sen idare et.” dedim. 
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Aksoy Hoca ile birlikte dinlerdik onları. Öyle bir 
konuşmaları öyle bir “hanımefendicim” deyişleri 
vardı ki... Türkçe’yi en güzel İstanbul hanımları 
konuşur. O evde onların o Türkçelerini musikî 
eserlerini dinler gibi heyecanla dinlediğimi 
hatırlıyorum. Dişler de takma dişler. O dişlerin 
ağza oturması onunla konuşmak ayrı bir şey. 
Tatlı bir fısırtı ile çıkardı kelimeler. Yemek 
sohbetleri ve hatıralarını anlatırlardı. Mesire 
yerlerine gidişlerini anlatırlardı. Küçüksü 
çayırının zamanı mısır mevsiminde olurdu. 
Mısırlar Küçüksu’nun üst taraflarındaki 
bahçelerde pişer, koca koca kazanlarla aşağı iner, 
insanlar da çayıra gider o kazanlardan mısır alır 
yerdi. Bunlar lüks sayılmazdı. Mecidiyeköye’de 
dut yemeye gidilirdi. Bahçeye girersiniz, 
bahçenin sahibi ile dolaşır, üzerinde çok dut 
olan bir ağacı belirler, altına serginizi serer orada 
otururdunuz. Bahçenin sahibine de anlaşmanıza 
göre bir-iki lira, elli kuruş verirdiniz. O dutu o 
gün silkeler orada yerdiniz. Eve götürülmezdi. 
İşte o hanımlardan İstanbul’un çiçekleri, 
İstanbul’un mesireleri, İstanbul’da yenilecek 
meyvaları dinlerdik: Mesela kiraz Sarıyer’de 
yenirmiş. Yine oralarda bir yerlerde fulya tarlası 
varmış. Hacıosmanla Levent arası bir yerlerde 
galiba. Filan yerde Papazın Bağı’ndan üzüm 
yenmeliymiş.

Dut mevsimi gelmeden de bülbül dinlemeye 
gidilirmiş. Tam da bu günlerde.

Abdülhak Şinasi Hisar da orayı anlatır. Kanlıca 
koyuna bülbül dinlemeye, mehtapta sandal 
safasına gidilir. Tafsilatı Mahir Hoca’dan da 
dinlemişimdir, beraber de bülbül dinlemeye 
gitmişizdir. Hem bülbül dinleniyor hem de 
bülbül gibi bir ses şarkı söylüyor, gazel söylüyor, 
her taraf sessiz. Ee bülbüller aşka gelip onlar da 
ona mukabele ediyorlar. Şu alış-verişe bak?! Yani 
bugün böyle şeyler olabilir mi? Bülbül dinlemek 
İstanbulluların neredeyse vazgeçilmez adetiydi.
Yalnız dut olgunlaşmadan bülbül dinlemek 
lazım. Şimdi bülbüller ötüyor mu bilmiyorum. 
Hani var ya “Bülbüller ötüyor bahar vaktidir, 
sefer vaktidir!” bülbüller sefere de çıkmış  
olabilir.

hanımın bir de kedileri vardı. Bizim evlerimizde 
geleneksel olarak bir kedi mutlaka beslenirdi. 
Kuşlar, kanaryalar, güzel öten hayvanlar 
hürriyetinden mahrum edilmemek için evde 
beslenmezdi. Bahçende mutlaka bunlar olurdu. 
Anneannemi her sabah kumruları uyandırırdı. 
Onlar yaz kış o bahçede yaşarlardı. Sabah 
ezanı olunca onların özel bir ötüş şekli vardı 
diğer kuşlardan farklı olarak. Onlara birazcık 
su konulurdu. Anneannem dane derdi, yani 
kırılmış mısır tanesiyle beslerdi. Hoca Hanım’ın 
da böyle beslediği on on beş kedi vardı, temiz 
olanlar da eve girip çıkarlardı.

O evde tanıştığınız, duyduğunuz şeylerden 
neler var hatırınızda?

Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir gibi 
eski öğretmenlerden gün görmüş geçirmiş 
İstanbul’un her sınıfından diyeyim hanımlar 
gelirdi. Ben erkek olmama rağmen ve özellikle 
de anneannemin yanında çok vakit geçirdiğim 
için bu yaşlı hanımların sohbetlerini dinlemeyi 
severdim. Hoca Hanım da bunu bildiği için 
özellikle o Şaşkın’daki [Şaşkınbakkal] evde 
(bakkalını özellikle söylemez) onlarla beraber 
olduğu zaman “Mustafa Bey siz de oturun 
lütfen” diye hem hanımlara hem de bana haber 
verirdi. Biz de çoğu kere yalnız bazen Hasan 

Ahmet Muhtar Büyükçınar Hocaefendi’nin evinde mütevazi bir sofra: 
Hocaefendi’nin sol tarafında Mustafa Uzun, Metin Yurdagür, Nuri Özcan,  
Ali Bardakoğlu ve Hasan Aksoy oturuyor, sağında Hasan Elik.
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Allah’ın nûrunun müminin gönül evine/kalp 
yuvasına doğmasına kapı aralar. Allah’ın o 
nûruyla kalp evi aydınlanır, ısınır; yani Allah’ın 
bahşedeceği bilgi, ilim ve irfan ile, kulluk 
bilinciyle dolar ve o aşk ile gönlü Allah’a ve 
O’nun yarattığı mahlukata ısınır, onları sever. 
Yaratanı da sever, yaratılanı da; yaratandan 
ötürü.

Geleneksel İslâm şehirlerinde cami, o yerleşim 
yerinin en merkezî konumunda bulunur. 
Müminin gönül evinin en merkezinde de câmi, 
yani Allah’ı sürekli hatırlayıp anan bir kulluk 
bilinci yer almalıdır. Nasıl ki mahallemizin 
ortasındaki cami, Kâbe’nin bir şubesi olma 
özelliğiyle Beytullah’ı, dolayısıyla da o evin 
sahibi olan Allah’ı hatırlatıyorsa bize, tıpkı onun 
gibi, müslümanın kalp evinin ortasına da Allah 
sevgisi, Hak bilgisi ve ilgisi yerleşmelidir.

“Namazda Rabbime bağlanırım, ‘namaz 
gözümün nûrudur’ sırrı zuhûr eder, bu 
benim huyumdur.” diyor Hz. Mevlânâ: “Can 
pencerem zevk ve şevkle açıktır. Allah’ın lutfu 
oraya vasıtasız gelir. Allah’ın lutfu, rahmeti, 
nûru; madenimden, hakîkatimden gelir; 
penceremden evime girer. Penceresi olmayan 
ev cehennemdir. Ey kul, dinin aslı pencere 
açmıştır.”2

Evinin penceresinden “can penceresi”ne 
doğan çağrıya kulak verir mümin, Allah’ın 
evine koşar. Gönül huzuruyla orada Rabb’ine 
ibadet ve dua eder; gönül gözünü nurlandırır, 
kalbinin miracını yaşar; mümin kardeşleriyle 
halleşir, onların dertlerine ortak olur; insanlar 
birbirlerinden haberdar olur. Tıpkı yeryüzünün 
dört bir yanından koşup gelen hacılar gibi. 
Kâbe’nin/Beytullah’ın huzurunda, ev sahibi 
Allah’ın huzurunda saf tutan, yana-döne tavaf 
eden, aynı Rabb’e yönelen, kulluk eden, yalvarıp 
yakaran, niyaz eden, gözyaşları döken müminler 
gibi. Yetmiş iki millet, ümmet-i Muhammed 
ortak paydasında halleşir, dertleşir, hüzünlerini 
ve sevinçlerini paylaşır.

Eski devirlerde kâmil bir şeyhe henüz yeni biat 
etmiş tertemiz kalpli bir mürid yaşardı. Günün 
birinde ihtiyaçtan dolayı bir ev yaptırdı. Bir 
zaman sonra, şeyhi gelip onun yaptırdığı yeni 
evi gördü. Şeyh Efendi, o yeni müridini, o iyi 
düşünceli kişiyi imtihan etmek için dedi ki:

“– Yoldaş, eve niçin pencere açtın?” O şöyle 
cevap verdi:

“– Işık gelsin diye.” Şeyh Efendi buyurdu ki:

“– O fer’dir (pencereden güneş girmesi işin 
ayrıntısıdır, asıl önemli olan o değildir). Allah’tan 
şunu niyaz etmek gerek: Bu pencereden ezanı 
duyasın!”1

Gönüller sultanı Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’nin Mesnevî-i Şerîf ’inde anlattığı bu olay, 
tasavvuf î bir hayatı olsun ya da olmasın bütün 
müslümanlar için, içinde çok ince dersler ve 
ibretler barındırmakta.

Ezan sesi ile içinde yaşadığı evi, penceresi 
vasıtasıyla Allah’ın evine, mescide/camiye ve 
dolayısıyla da Allah’ın dinine bağlamak. Allah’ın 
eviyle de müminin kalp evi arasında sağlam 
bir bağ kurmak. Bu, güzel bir şekilde hakikî 
mutasavvıfların başarabildiği esrarlı bir iştir. 
Pencere vasıtasıyla eve ışık girmesi elbette 
faydalı bir şeydir. Ama asıl o pencereden evin 
içine dolan Allah’ı hatırlatan ezan çağrısı, 

Tasavvuf 
Düşüncesinde 

Ev

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Akdeniz Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi
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Çünkü Allah’a bütün dış yönelişlerin merkezi 
nasıl ki Mekke’deki Kâbe ise, iç ve derunî 
yönelişlerin odaklandığı yer de kalp/gönüldür. 
Biri maddî, öbürü manevî Kâbe’dir. Allah’ın 
evini yıkmak ne kadar kötü bir iş ise, müminin 
gönlünü kırmak da o derecede fenadır:

Mekke olan, müminin kalbi imiş, anladım
Bunu yıkan kişinin ömrü yalan içinde (V. 70/8)4

diyor Elmalılı Vâhib-i Ümmî. Bir başka yerde de 
şu uyarıda bulunuyor:

İçerinde ne var ise, dışarına oldur çıkan 
Gönül Allah’ın evidir, kimse hatırın yıkma gönül 
(V. 271/3)

Elmalılı Sinân-ı Ümmî de bize aynı tenbihte 
bulunuyor:

Zâhidâ, var atma taşı, ol ki Beytullâh ola
Yıkma onun kapısın, ol evde kim Allâh ola (S. 
163/1)

Müminin kalbini görenler, “Bu, Kâbetullâh’tır.” 
diye tanıklık ederler (V. 10/4). Müminin kalbi, 
Allah’ın evidir (beytullah) (V. 94/6, 197/1, 325/4, 
E. 1/11). Dervişin kalbi de öyledir (E. 38/22). 
Bir yerde de müminin kalbi için Mescid-i Aksâ 
benzetmesi yapılmıştır (V. 329/8).

Gönül evine yerleşip hüküm süren Cenab-ı 
Hak, o evin her köşesine tecellî ederek bütün 
gam, tasa ve kaygıyı giderir (S. 193/13). Arifin 
ve müminin gönül evine Yüce Allah, Hz. 
Muhammed (s.a.v.), Kur’an ayetleri misafir olur; 
gafilin gönül evine ise hep şeytan girer (V. 273/1-
3, 202/2).

Münkirin gönlü evinde, her nefes şeytân yatar
Miskinin gönlü evinde, dâimâ arslan yatar

Sâf î nûrdur, söylesem gelmez dile, bu tevhîdi
Müminin gönlü evinde, Hâlık-ı Rahmân yatar

Bu cemâl-i aşk içinde dinle gör güftârımı
Ârifin gönlü evinde, Mustafâ Sultân yatar (V. 
40/1-3)

Nefs cehenneminden şerîat köprüsüyle geçip, 
kalp evini cennet bahçelerinden biri haline 
getirmek lazımdır (N. 100/9). Bunun için de kalp 
evinin kapısını zikir anahtarı ile açmak gerekir. 

Allah Resûlü (s.a.v.) Kâbe’yi tavaf ederken, 
onun ihtişamı, azameti ve saygınlığı karşısında 
dudaklarından şu sözler dökülmüştü:

“Ey Kâbe! Sen ne güzelsin! Ve kokun da ne güzel! 
Sen ne yücesin! Ve saygınlığın da ne yüce! Ama 
canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah 
nezdinde müminin kalbi senden daha yücedir.”3

Onun için gönül kırmak, Kâbe’yi yıkmaktan 
daha büyük bir kabahat sayılmıştır tasavvufta: 
“Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil / 
Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil” 
dediği budur Yunus Emre’nin.

Müminin kalp evini, Allah’ın evi Kâbe’den daha 
üstün tutmak, ne muhteşem bir marifet! İslâm’da 
görünmeyen ve zorunlu Varlık olan Allah’ı 
insanın bazı metaforlarla simgeleme ihtiyacı 
göstermesi, tefekkür kadar, ibadet sırasında 
da geçerli bir durumdur. İslâm, Allah’ı temsil 
eden somut bir obje olarak beyt (ev) / beytullâh 
(Allah’ın evi) / Kâbe simgesini seçmiştir. Evin 
varlığı, görülmesi gerekmeyen sâkinin (evde 
oturanın) veya ev sahibinin varlığına işarettir. 
İşte bütün kudret ve haşmetiyle O buradadır. 
Bir müslüman Allah’ın evinin önünde veya ona 
yönelerek secde ederse, bundan, bu secdenin, 
tapınma objesi olan evin binasına değil, aksine 
evin sahibine (Allah’a) olduğu anlaşılır.

İşte Peygamber Efendimiz’in, müminin 
kalbinin, Kâbe’den daha üstün olduğunu 
belirtmesinden hareketle mutasavvıflar, insan 
kalbini Allah’ın tecellî yeri, nazargâh-ı ilâhî 
olarak nitelemişlerdir. Özellikle Hak dostlarının, 
Allah adamlarının kalpleri nazargâh-ı ilâhî 
olarak değerlendirilmiş ve o Allah dostlarının 
gönüllerinde yer edinenlerin de o nazardan 
nasiplenecekleri dile getirilmiştir. Hatta 
Muhammed Bahâüddîn-i Nakşibend’e göre, 
Hakk’ın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp 
yoktur. Öyle ya da böyle, Cenab-ı Hak, derecesi 
ne olursa olsun bütün müminlerin kalbine nazar 
kılar. Öyleyse mümin bir kula ve onun kalbine 
saygı gösterip onu kırmayan bir kimse, gerçekte 
o kalbe nazar eden Allah’a hürmet etmiş 
demektir.
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(S. 91/5) Zikir, gönül evinde bulunan Allah 
dışındaki her şeyi kovar (V. 238/8, 11).

Aynı zamanda can evini ilâhî aşk askeriyle 
doldurmalıdır (N. 170/4). Aksi takdirde şeytanın 
vesvesesi kalp evinden silinip giderilemez 
ve dolayısıyla da yeryüzüne rahmet saçan 
Rahman’dan haber alınamaz (V. 181/35). 
Kalp evindeki bu vesvese ise tevhîd ile silinip 
giderilebilir (V. 231/27, 260/41). Tevhîd zikrini 
söylemeyenler bu evdeki vahdet köşesinde 
dinlenemezler; işret köşesinde cân ile birlikte 
olup Allah’a arif olanlar ise, kendilerini o evdeki 
vuslat köşesinde bulurlar (V. 279/11).

Buraya kadar anlatılanlardan sonra “İçinde köpek 
bulunan eve melekler girmez.”5 hadîs-i şerîfini 
farklı bir bakış açısıyla da anlayamaz mıyız? 
Hadisin yorumu bağlamında İmam-ı Gazzâlî der 
ki: “Kalp, meleklerin de indiği ve eğlendiği bir 
evdir. Gazap, şehvet, kin, hased, kibir, kendini 
beğenme vb. kötü huylar, havlayan köpeklerdir. 
Bu gibi köpeklerle dolu bir kalbe melekler nasıl 
girsin? Bunu söylerken, hadisteki ev kelimesinin 
yalnızca kalbi, köpek kelimesinin de sadece 
gazap ve diğer kötü huyları temsîl ettiğini iddia 
etmiyorum. Bu hadiste zahirî anlamın yanında 
bu mânâya da bir tenbih ve işaret vardır, demek 
istiyorum.”6 Nasıl ki içinde yaşadığımız evi 
sürekli temiz tutmamız gerekiyorsa, aynı şekilde 
gönül evimizi de tertemiz tutmalıyız; kötü 
huylardan, yaramaz duygulardan, bizi yıkımlara 
götürecek nefsin hevâ, istek ve arzularından. Ki 
gönül evimizde şeytan ve işbirlikçilerinin değil 
de meleklerin ve Rahman’ın hükmü sürsün.

Yüzyılların birikimiyle günümüze ulaşan 
geleneksel ev anlayışımızın bize miras bıraktığı 
daha başka değerler de vardır: Mesela, nasıl 
ki dinimiz, aslî ihtiyaçlar dışındaki birtakım 
lüks eşyalarla israfa varacak tarzda evlerin 
içini dışını süslemeyi hoş karşılamıyorsa, aynı 
şekilde gönül evlerimizi de dünyanın gelip geçici 
sanal değerleriyle, sahte süslerle süslememeli, 
Allah’ın dışındaki ilgi ve alakalar kalbe mümkün 
olduğunca sokulmamalı. Kalp evinin gerçek 
süsü, Hak bilgisi ve sevgisidir, kulluk bilincidir ve 

Fransa’da Louvre Müzesi’ndeki bu İznik çinisi 17. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlendiriliyor. Üzerinde Süleyman Nahifî’nin “Her kime Kâbe nasib olsa 
Hüdâ gayret eder/ Kişi sevdiğini hânesine davet eder” şiiri yazıyor. 
(Kaynak: https: //collections. louvre.fr/en /ark:/ 53355/cl010328194)
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sahibine ondan başkası ya eğri görünür, yahut 
acayip!”9

“Gönül evine bak! Gamla tozlandı mı, süpürgeci 
olmaksızın tövbeyle süpürülür, arınır.”10

“Artık sen: “Önce komşu gerek, sonra ev” 
de! Gönlün varsa eğer, yürü, bir gönül sahibi 
dost ara! Onun toprağı bile can huyunu almış, 
aziz kişilerin gözlerine sürme olmuştur. Nice 
toprak gibi mezarlarda yatanlar var ki, faydaları 
ve feyizleri bakımından yüzlerce diriden 
yeğ. Gölgesini gizlemiş; ama toprağı, gölge 
vermekte. Yüz binlerce diri, onun gölgesinde 
gölgelenmekte.”11

NOTLAR
1 Bkz. Mevlânâ, Mesnevî, c. 

2, beyit no: 2227-2230.
2 Mevlânâ, Mesnevî, c. 3, 

beyit no: 2401-2404.
3 İbn Mâce, Fiten, 2.
4 Metinde geçen harf 

simgelerinin açılımları 
şöyledir: “V”: Elmalılı 
Vâhib-i Ümmî, “S”: 
Elmalılı Sinân-ı Ümmî, 
“E”: Eroğlu Nûri, “N”: 
Niyâzî-i Mısrî. Harflerden 
sonraki ilk rakam, o 
şairin Dîvân’ındaki şiirin 
numarasını, sonraki 
rakam(lar) ise o şiirdeki 
beyit numarasını 
göstermektedir.

5 Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 8, 
18; Müslim, Libâs, 81; 
Ebû Dâvud, Tahâret, 89; 
Tirmizî, Edeb, 44; Neseî, 

Tahâret, 167; İbn Mâce, 
Libâs, 44; Dârimî, İsti’zân, 
34; Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned, c. I, s. 80, 83.

6 Ebû Hâmid el-Gazzâlî, 
İhyâu ulûmi’d-dîn, Kahire, 
1987, c. I, s. 62.

7 “Ey Âdemoğulları! 
…Şeytan ve 
yandaşları, sizin onları 
göremediğiniz yerden sizi 
görmektedirler…” (A‘râf, 
7/27).

8 Mevlânâ, Mesnevî, c. 4, 
beyit no: 1777-1781.

9 Mevlânâ, Mesnevî, c. 4, 
beyit no: 1630-1631.

10 Mevlânâ, Mesnevî, c. 4, 
beyit no: 480.

11 Mevlânâ, Mesnevî, c. 5, 
beyit no: 3010-3013.

bu zînetler, sahte değil hakikî ve kalıcı değerler 
içerir.

Geleneğimizde vardır; müslümanlar, genellikle 
evlerinin ana giriş kapısı üzerine, taşa 
nakşederek veya çini levha halinde “Yâ Hâfız” 
ibaresini yerleştirirler. Bununla, evlerini-
barklarını ve içinde yaşayan aile bireylerini 
Cenab-ı Hakk’ın koruması niyazını ifade 
ederler. İşte mümin de kalp evinin kapısına 
bunu nakşetmeli, kendini Allah’tan alıkoyacak 
ve uzaklaştıracak dış etkenlerden kalp evini 
zikrullah ile korumalıdır.

Gerçekten de gönül evi iyi korunmalıdır, 
ihmale gelmez. Zira Hz. Mevlânâ’nın ifadesiyle 
gönül, büyük ve geniş bir eve benzer. Gönül 
evinin gizli komşuları vardır. Pencereden, 
duvardaki delikten görüp gözetir, senin gizli 
sırlarını anlarlar! Ev sahibinin sezinlemediği, 
hiç bilmediği bir yarıktan, bir delikten onlar, 
gönül evinin içini gözetleyerek her şeyi 
görürler. Kur’an’ı okusan ya: Şeytan ve askerleri, 
gizlice insanların halinden koku alırlar.7 
İnsanın bilmediği bir yoldan insanın sırrını 
anlarlar.8 Öyleyse Cenab-ı Hakk’ın uyarısına 
ve Hz. Mevlânâ’nın hatırlatışına kulak vererek 
şeytan ve şeytanlaşmış insanlara karşı kalp 
evimizin kapısını-penceresini sıkıca kapamalı, 
duvarlardaki delikleri tıkamalıyız. Sırlarımıza 
Allah’tan ve dostlarımızdan başkası vâkıf 
olmamalı.

O zaman zikrullâha devam etmeli. Allah’ı 
anmak, içimizi dışımızı, bütün varlığımızı 
koruduğu gibi, güçlendirir, sağlamlaştırır, 
ferahlık ve rahatlık verir, huzur ve sükûn verir, 
aydınlatır da:

Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-ı zikrullâh ile
İklîm-i dil mâmûr olur
Mimâr-ı zikrullâh ile (Sultan I. Ahmed Han)

Son sözü yine Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye 
bırakalım:

“Ne mutlu ona ki, erlerin akıllarının duyduğu 
bu sesi (Hakk’ın sesini) önceden işitti! Gönül 
evini hangi ses boş bulursa o gelir, tutar... Artık 
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ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir. Başta Fârâbî, 
İbn Sînâ, İbn Miskeveyh, Tûsî ve Kınalızâde 
olmak üzere İslâm dünyasının önemli 
düşünürleri felsefeyi (ilm-i hikmet veya hikmet-i 
felsefe) temelde iki kola ayırmaktadırlar. Bunlar 
Hikmet-i Ameliyye ve Hikmet-i Nazariyye’dir. 
Hikmet-i Ameliyye İlm-i Ahlâk, İlm-i Tedbîri’l-
Menzil (Aile Ahlâkı) ve İlm-i Tedbîri’l-Medine 
(Devlet Ahlâkı) olmak üzere üç bölüme ayrılır. 
Hikmet-i Nazariye ise İlm-i A’la (İlâhî İlim), 
İlm-i Riyâzî ve İlm-i Tabiî (İlm-i Esfel) olarak 
o da kendi içinde üç kısma ayrılır. Kınalızâde 
Ahlâk-ı Alâî’de yukarıdaki sınıflamaya aynen yer 
vermektedir. Ona göre İlm-i Tedbîri’l-Menzil, 
ev halkı ile olan fiil ve amelleri konu alan bir 
ilimdir. Bu ilim sahası toplumda fertlerin ev 
halkı, ailesi, çocukları, hizmetçileri ve çalışanları 
ile nasıl ilişki kurulması gerektiği konuları 
üzerinde durmaktadır. 

Taşköprüzâde Mevzûatu’l-ulûm’da İlm-i 
Tedbîri’l-Menzil konusunda şöyle demektedir: 
“Bu ilim sayesinde fertler kendileriyle sorumlu 
oldukları aile efradı ve hizmetçileriyle müşterek 
konularda orta yolu seçerek itidalli hareket 
etmeyi öğrenir. İtidalin olmadığı durumlarda 
problemlerin nasıl çözüleceği ortaya konulur. 
Bu ilmin konusu eş, evlat, akraba, komşu, 
misafir ve hizmetçi gibi kişiye yakın kişilerin 
durumlarının bilinmesi ve gözetilmesidir. Bu 
ilmin gayesi kişinin hanesindeki durumun 
düzene konmasıdır”.4 

Bu makalede, İslâm ahlâk felsefecilerinin aile 
konusundaki görüşleri tasvir edilmeye ve İslâm 
ahlâk felsefesinde klasik dönemin temsilcileri 
olarak Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh, Gazzâlî, 
Maverdî, Nasiruddin Tûsî ve Kınalızade 
Ali Efendi başta olmak üzere İslâm ahlâk 
felsefecilerinin görüşlerine değinilecek, modern 
dönemin temsilcileri olarak kabul edilen bazı 
çağdaş ahlâkçılardan da yararlanılacaktır.

Ailenin Kurulmasına Yönelik Felsef î ve 
Ahlâkî İlkeler:

Ailenin kurulması aşamasında yola çıkılması 
gereken temel ilkeler göz önüne alındığında, 

İslâm düşünürleri amelî felsefeyi, ahlâk, tedbîr-i 
menzil ve siyaset şeklinde taksim ederler. 
Tedbîr-i menzil / ilm-i tedbiri’l-menzil / el-
hikmetü’l-menziliyye İslâm felsefecilerince 
Ev İdaresi1 veya Ev Yönetimi anlamlarında 
kullanılmıştır. İlm-i Tedbiri’l-Menzil’e İslâm 
felsefecilerinden Meşşâî ekole mensup olanlar 
önem vermişlerdir.2 

Ahlâk görüşlerinin çeşitliliği dikkate alındığında, 
bunların meydana geldiği kaynakların da 
farklı olduğu görülür. Bunlardan bir kısmı 
akla, bir kısmı cemiyete, bir kısmı da vicdana, 
devlet otoritesi yahut dinî ve ilâhî kaynaklara 
dayandırılmaktadır. İslâm ahlâkının temel 
kaynakları ise, Kur’an, Hz. Peygamber’in 
sünneti, icmâ, kıyas bir de örf ve adetlerdir.3

İslâm düşüncesinde aileyi oluşturan üyeler, 
bunlarda aranan özellikler, bunların birbirlerine 
karşı hak ve sorumlulukları gibi pek çok konu 

İslâm Ahlâk 
Felsefesinde 
et-Tedbîru’l-

Menzil / 
Ev İdaresi 

Kavramı

Doç. Dr. Hasan OCAK
Iğdır Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi
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ister kıldan/yünden veya başka şeyden yapılsın, 
durum değişmez.

Mâverdî’ye göre, aile kurarken veya evlenirken 
dikkate alınan hususlar; mal, güzellik, 
dindarlık, ülfet ve iffettir. Bunlar arasında onun 
dindarlık ve iffete dayanan evlilik gerekçelerini 
diğerlerinden daha önemli gördüğü 
anlaşılmaktadır. Zira ona göre, “eğer evlilik akdi, 
kadının dindarlığından dolayı yapılırsa, bu, 
nikâh akitlerinin en sağlamı, ülfet yönünden en 
devamlısı, başlangıç ve âkıbet itibarıyla en iyisi 
olur.” Bunun yanında, eğer evlilikten maksat, 
zina ve diğer haramlardan korunmak yani iffet 
ise, bunda da “evliliğin gerçek gayesi gözetilmiş 
demektir.”8

Evliliği ve dolayısıyla aile oluşturmayı yarar-
zarar açısından değerlendiren Gazzâlî’ye 
göre, aile kurmaya niyetlenen kişi evlenirken, 
Peygamber’in sünnetini yerine getirmeye, 
gözlerini haramdan korumaya, çocuk 
sahibi olmaya ve belirtilen öteki faydaları 
gerçekleştirmeye niyet etmelidir. Çünkü onun 
ifadesiyle, “nikahın temel hedefi çocuk sahibi 
olmaktır. Bununla güdülen amaç da neslin 
bekasını sağlamak, evrenin insan cinsinden 
yoksun kalmasını önlemektir. Şehvet insanları 
buna sürüklemek ve teşvik etmek için 
yaratılmıştır.”9 

Neslin devamı meselesi, Nasıruddin Tûsî’ye 
göre de evlenmenin en önemli iki nedeninden 
biridir. Zira Tûsî’ye göre, “Evlenmeye sebep 
iki şey olmalıdır: Malın korunması ve neslin 
devamı (taleb-i nesl). Sebep şehvet dürtüsü 
veya diğer bir maksat olmamalıdır.”10 Tûsî’ye 
benzer şekilde Kınalızade Ali Efendi de 
evliliğin iki gayesi olduğunu öne sürmektedir; 
ancak bunlardan biri Tûsî ile aynı görüşü dile 
getirirken, diğeri farklıdır. Tûsî’nin evlenmenin 
ilk sebebi olarak gösterdiği “malın korunması” 
gerekçesi Kınalızade’de gözükmemekte, onun, 
“neslin devamı” şeklindeki ikinci sebebi ilk sebep 
olarak zikredilmekte, bundan sonra gelen ikinci 
sebep olarak da o, “nefsini günah ve kötülük 
işlemekten korumuş olma”yı saymaktadır.11 

İslâm ahlâkçıları genel itibariyle Hz. 
Peygamber’in “Kadın dört şey için nikâhlanır: 
Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen 
dindar olana bak. (Değilse) kaybedersin.”5 
hadisini başlangıç noktası olarak kabul ederler 
ve bu konudaki görüşlerini, kendilerine özgü 
metot ve bakış açılarıyla ele alırken bu hadiste 
zikredilen hususlara değinmeden edemezler. 
Burada onların öncelikle ele aldıkları ve 
üzerinde önemle durdukları nokta dindar 
olma durumudur ve İslâm ahlâkçıları dindarlık 
özelliği içerisine ülfet, iffet, sevgi vb. kavramları 
yerleştirmek suretiyle konuya açıklık getirmeye 
çalışırlar.

Aile, Fârâbî nazarında, yetkin olmayan insanî 
topluluk türlerinin en küçüğüdür. Aile ile ev 
arasındaki sıkı ilişki dikkate alınırsa aileyi aynı 
çatı altında birleştiren bir unsur olarak ev de 
sokağın bir parçasını teşkil eder. Evi sokak, 
onu mahalle, onu da şehir izler. Böylece, yetkin 
olan insanî topluluğun en küçük birimine, 
yani şehre ulaşılmış olur. Fârâbî’nin toplumları 
ayırmak için kullandığı ölçüt, yetkinliğe 
ulaşmaları bakımından topluluğun sahip olduğu 
imkanlardır. Bu imkanlar ilkin şehirde yetkin bir 
halde bulunduğu için, şehir yetkin topluluğun 
ilk derecesi olarak görülmüştür. Bu sebeple, “en 
üstün iyilik ve en yüksek yetkinlik ilkin şehirde 
kazanılır.”6

Fârâbî, aile anlamına gelmek üzere ev (el-
menzil) terimini kullanır. Ev, insanın barındığı 
meskendir. Fârâbî kadim filozoflara da atıfta 
bulunarak ev teriminin mesken anlamıyla 
yetinmez ve ondan anlaşılması gereken anlamın, 
onun ihtiva ettiği kişiler olduğunu açıkça belirtir. 
Kendi ifadesiyle “Kadim filozoflar nazarında 
şehir ve ev ile sadece mesken kastedilmez. 
Bilakis, bu terimlerle, mesken nasıl olursa 
olsun, meskenin ihtiva ettiği kişiler kastedilir.”7 
Şu halde ev ifadesiyle meskenin değil içinde 
bulunan kişilerin gösterildiği kesinlik kazanmış 
demektir. Bu anlamından dolayı, meskenin fizikî 
niteliği hiç önemli değildir. Mesken, ister büyük 
ister küçük, ister yeraltında ister yerüstünde 
bulunsun, ister ahşaptan ister balçıktan olsun, 
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için erkek evden ayrıldığında, evde bulunan 
besinleri başkalarından korumak için onun 
yerine bir kimsenin evin sorumluluğunu 
devralması gerekir. Bu işi üstlenecek kişiler 
kadınlardır ve onlar neslin sürdürülebilmesi için 
üreme, gıdaların korunması ve ıslahı gibi birçok 
konuda kendilerine ihtiyaç duyulan ailenin 
kurucu unsurlarıdır. Erkek ve kadın evlenip bir 
araya geldikten ve bir evde yaşamaya başladıktan 
sonra, aileye diğer bir unsur olarak çocuklar 
katılır. Ailenin büyümesiyle artan ihtiyaçlara 
paralel olarak, evde yardımına ihtiyaç duyulan 
bir grup olarak hizmetçiler de yer alabilir.14

Ailenin temel unsurlarından biri hiç şüphesiz 
kadındır. Kadın erkekle birlikte aile içerisindeki 
işleri iş bölümü çerçevesinde çekip çeviren ve 
erkek evde olmadığı zaman ailenin yöneticisi 
durumunda olan kimsedir. İyi kadın erkeğin 
mülkünün ortağı, malının koruyucusu, yükünün 
taşıyıcısı ve çocuklarının terbiyesinde güvendiği 
kişidir. Buna göre evlenilecek kadının iffetli, 
güzel, haya sahibi, ince kalpli, cana yakın, az 
konuşan, kocasına bağlı, ona hizmet eden ve 
iyi ahlâklı bir kimse olması tercih sebebidir. 
Bunun yanında evlenilecek kadın üzüntülerin 
tesellisine ve kaygıların giderilmesine yardımcı 
olmalıdır. Yine kadının onların güç desteğini 
sağlaması bakımından iyi bir aileye mensup 
olması da tercih sebeplerinden birisidir. Ancak 
bu niteliklerden bir kısmı bulunmasa da akıl, 
iffet ve hayânın olmaması düşünülemez ve bu 
özellikler fizikî güzelliğe tercih edilir. Çünkü 
bu temel niteliklerin bulunmaması gibi bir 
durumda birçok zorluk ve sıkıntının ortaya 
çıkması kaçınılmazdır.15

Fârâbî bu işi yapacak kişiye, “aile reisi (rabbu’l-
menzil) ve yöneticisi (mudebbir)” adını verir16 
ve aile reisinde olması gereken teorik olgunluğa 
dikkat çeker. Bunun bireysel tarafı olduğu kadar 
ailevî tarafı da vardır. Aile reisi, üzerindeki bu 
sıfat sebebiyle yeni sorumluluk almıştır. Artık o 
sadece kendi olgunluğunu değil aynı zamanda 
idaresi altındakilerin de olgunluğunu gözetmek 
durumundadır. Yapacağı yanlış, aile fertlerine 
de sirayet edecektir. Bu itibarla amacın doğru 

Ahlâk filozofları arasında İbn Miskeveyh ise 
sevgiyi vurgulamaktadır. Ona göre, bütün 
varlıkların düzeni ve durumlarının iyilik 
içinde olması sevgiye bağlıdır. Adalet erdemi 
bile, insan sevgi şerefine ulaşamadığı için 
gerekli olmuştur. Eğer toplum halinde yaşayan 
insanlar birbirlerini seven kişiler olsalardı, 
zaten birbirlerine karşı adaletli davranırlar ve 
aralarında hiçbir anlaşmazlık ortaya çıkmazdı. 
Çünkü güven, dayanışma ve yardımlaşma ancak 
birbirini seven kişiler arasında gerçekleşir.12 

Yakın dönem düşünürlerimizden Akseki’ye 
göre ise evlilikten maksat, “belki hayatın 
gerektirdiği işlerde ortaklaşıp yardımlaşmak ve 
her hususta birlik üzerine olmayı gerektiren bir 
evlenme akdidir. Menfaat ve maslahat birliği ve 
nefislerin uyuşması üzerine bir anlaşmadır.”13 
Burada Akseki, evlilikte nefislerin uyuşması ve 
karşılıklı yardımlaşmanın ve yararların birliği 
gibi yeni maksatları öne çıkarırken, klasik 
eserlerde üzerinde durulan malın korunması ve 
özellikle neslin devamı için çocuk yapmak gibi 
gerekçelere değinmemektedir. 

Ailenin İdaresine Yönelik Felsef î ve Ahlâkî 
İlkeler:

İnsanlığın sahip olduğu en temel sosyal 
kurumlardan birisi olarak ailenin kurulması 
kadar devam ettirilmesi de büyük önem 
taşımaktadır. Aileyi oluşturan belli başlı bazı 
temel unsurlar vardır ve mutlu bir aile için bu 
temellerin sağlam atılması ve aileyi oluşturan 
bireylerin rollerini en iyi şekilde yerine getirmesi 
gerekmektedir.

Aile Reisliği

Aile içindeki yapıp etmeler, amaç ve araçların 
tespiti, buna uygun davranış biçimleri, kısaca 
ödevlerin bilgisi pratik ahlâk içinde ele alınan 
konulardır. Nitekim bu önemine bağlı olarak 
İslâm filozof ve ahlâkçıları, aile reisliği konusunu 
etik açıdan incelemiş görünmektedir. İslâm 
ahlâkçılarına göre evin geçimini temin etmek 
ve ihtiyaçlarını karşılamak öncelikle erkeğin 
görevidir. Ancak, besin ve erzak temin etmek 
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kimselerin zararından korunmak için yapılan 
zorunlu harcamalardır.18

Çocukların Eğitimi

Çocuklarla ilgili tavsiyelerden bazıları özetle 
şunlardır: Ona güzel bir ad verilmelidir. Süt 
emme dönemi bittiğinde ahlâkî eğitime yönelik 
alışkanlıklar kazandırmaya başlamalı; kötü 
alışkanlık edinebileceği akranlarından uzak 
tutulmalı; gerçek saygınlığın mal varlığı ve 
nesepten değil akıllılık ve ahlâklılıktan geldiği 
öğretilmelidir. Çocukların yanında iyiler 
övülmeli, kötüler yerilmeli; kendi iyilikleri de 
daima takdir edilmeli, iyi işlerinden dolayı 
ödüllendirilmelidir.19 

Bu çerçevede çocuğa verilecek ismin çocuğun 
özellikle psikolojik gelişiminde, bunun yanında 
sosyalleşme sürecinde kendisine saygın bir 
yer edinmede bir ilk basamak olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bundan sonra 
çocuğun terbiyesi, eğitimi ve ahlâkının 
güzelleştirilmesi ile meşgul olunmalıdır. Zira 
çocuk bu dönemde ahlâkî eğitime uygun bir 
yapıdadır. Çoğunlukla doğal yapısındaki güçler 
ve düşünen yanının eksikliği ve bulanıklığı 
sebebiyle çocuk kötü huylara kolayca meyleder. 
Küçük yaştan başlayarak bunlar engellenmez 
ve önüne geçilmezse, çokça yapılıp alışkanlık 
haline getirildiğinde onlar bir yeti haline gelir 
ve bundan sonra çocuk için bu kötü ahlâktan 
dönüş oldukça zor olur.20

bir şekilde tespit edilmesi, aile reisi için ilk 
önceliğe sahiptir. Amaç tespitinin yapılması ise 
“bilgilenme” ile olur; bir başka deyişle, düşünen 
yetinin bilkuvve akıl olmaktan çıkıp bilfiil akıl 
olmasıyladır. Kısaca bu, aklın başka yetilere değil 
kendine bakışının, dolayısıyla bilginin akışının, 
bilgiyle dopdolu olmasının temin edilmesidir.17

Ekonomik Sorumluluk

Malın kazanılması ve korunmasının yanında 
önemli diğer bir husus da onun yerli 
yerinde aile üyelerinin ihtiyaçlarına uygun 
bir biçimde harcanmasıdır. Şehrezurî malı 
harcamada dört şeyden kaçınmak gerektiği 
düşüncesindedir. İlkin, cimrilik ve pintilik 
yapmaktan sakınılmalıdır. İkinci olarak, 
israftan ve savurganlıktan kaçınılmalıdır. 
Üçüncü olarak, gösteriş yapmaktan ve övünme 
amacıyla harcama yapmaktan kaçınmak gerekir. 
Dördüncü olarak, malı kötü yönetmekten 
kaçınmak gerekmektedir. Yani yerli yerinde 
harcama yapılmalı, bazı yerlerde gereğinden 
fazla, tam tersine bazı yerlerde de gereğinden 
az harcama yapılmamalıdır. Şehrezurî malın 
harcandığı yerleri üç kısımda ele alır. 1. Sadaka 
ve zekât gibi Allah rızasını kazanmak için 
yapılan harcamalar. 2. Hediye, armağan vs. 
cinsinden cömertliğin gereği olan harcamalar. 
3. Uygun olanı talep etme ve zararlı olan 
şeyleri uzaklaştırmak için zorunlu olarak 
yapılan harcamalardır. İlki ev için gerekli olan 
zorunlu harcamalardır. Diğeri ise zalim ve sefih 

“İlahî sen 
müşerref kıl 
saadetle bu 
hâneyi/Aziz 
eyle letâfetle 
gelen ahbab-ı 
yâranı” 
Hattat 
Feride Altun, 
1442/2021.
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Anne-Babaya Karşı Sevgi/Saygı

Tûsî’ye göre ana-babanın haklarına riayet üç 
şeyde olur:

1. Onları sevmek, saygı, itaat ve tevazu içeren 
sözler ve işlerle rızalarını aramak. 

2. İhtiyaç duydukları şeylerde, istemelerine bile 
hacet bırakmadan yardım etmek.

3. Onlara iyilikseverlik göstermek ve iyi 
amellerini vefatlarından sonra bile korumak.24 

Ana-babaya ihsan etmek, iyilikte bulunmak, 
onlara karşı en küçük bir hürmetsizlik etmemek, 
kalplerini incitecek söz ve hareketlerde 
bulunmamak, sözlerine itaat etmek, her hususta 
rızalarını almaya çalışmak, yaşlandıklarında 
gerekli olan her türlü hizmetlerini hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadan çok daha alçak 
gönüllü ve hızlı bir biçimde yerine getirmek, 
vefatlarından sonra onları rahmetle anmak, 
rahmete sebep olabilecek dua ve fiillerde 
bulunmak çocukların ana babalarına karşı 
vazifeleridir.25

Eşler Arası Sevgi

İslâm felsefesinde sevgi kavramı psikolojik ve 
ontolojik yönleriyle de incelenmiştir. Örneğin 
İbn Sînâ (ö. 1037) Risâle fi mâhiyeti’l-‘ışk’da 
varlığı harekete geçiren şeyin sevgi ya da aşk 
olarak tanımlanan istek olduğunu belirtir.26 

Tûsî’ye göre, sevgi erdemi insanların hem 
bireysel varlıklarını devam ettirme isteğini 
hem de diğer insanlarla birlikte yaşama isteğini 
sağlayan unsurlardan biridir. İnsanların bir arada 
yaşamasını gerektiren neden, birbirlerine olan 
yardımları neticesinde kemâl mertebeye ulaşma 
arzusudur. Kemâl mertebesi, toplumun tüm 
bireylerinin tek bir uzvun bireyleri gibi olmasıyla 
gerçekleşmektedir. Bu anlamda insanlar 
doğaları gereği yöneldikleri kemâl mertebesi 
için topluma muhtaç olduklarından toplumu 
oluşturan sevgiyi de isterler. Böylece de sevgi 
erdemiyle toplumu oluşturmak suretiyle kemâl 
mertebeye ulaşırlar, sevgi erdeminin olmadığı 
yerde ise, bunun yerini nefret alacaktır.27 

Bir mesleğe doğru yönlendirilirken mutlaka 
doğal yetenek ve yatkınlıkları dikkate alınmalı, 
doğasının uygun olmadığı mesleklere asla 
zorlanmamalıdır. İster erkek ister kız olsun ilim 
öğrenmeye teşvik edilmeli ve ilim öğrenmeye 
başladığında da önce Ahlâk ilmi öğretilmeli 
sonra teorik konulara geçilmelidir. Geçimini 
kendisi kazanabilir duruma gelince de 
evlendirilmeli ve mümkünse evi ayrılmalıdır.21 

Aile Bireylerinin Karşılıklı Görevleri

Evlilik gerçekleşip aile kurulduktan sonra eşiyle 
ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde yürümesi için 
erkeğin de sahip olması gereken bazı nitelikler 
ve yapması gereken şeyler vardır. İslâm 
ahlâkçıları bunlara üç başlık altında değinir: 

1. Saygınlık (Heybet): Evin yöneticisi 
konumundaki erkeğin koyduğu kurallara uyması 
için kadının gözünde erkeğin bir saygınlığının 
olması gerekir. 

2. İyilik-İkram (Keramet): Kadının gönlünü sevgi 
ve muhabbet yoluyla kazanarak sorumlu olduğu 
işleri severek yapmasını sağlamak gerekir. 
Böylece kadın ev işlerine özen gösterir ve evin 
düzeni güzel olur. 

3. Bireysel özgürlüklere saygı: Kadının zihninin 
evi düzenleme işine ve aile üyelerinin yaşayış 
düzenini tamamlaması için onların yararına 
olan şeyleri gözetme işine yoğunlaşmasının 
sağlanması gerekir. Kadın, yapısı gereği ev 
işlerinden daha iyi anladığı için ona bu konuda 
yetki verilmeli ve fikirlerine saygı duyulmalıdır.22

Şu halde ailenin unsurları, koca, karı, evlat, 
hizmetçi ve mal olarak gözükmektedir. 
Ailedeki ortaklıklar ise yukarıda sıralanan 
dört grupta teşekkül etmektedir. Bu ifadeler, 
ailenin farklı unsurlardan oluşan küçük birlik/
ortaklık olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
unsurlardan birinin yokluğu niteliklerin 
eksikliğini gerektirmez. Yeter ki aile için 
belirtilen “unsurlar ve ortaklıklar” kaydı bir 
şekilde korunmuş olsun.23
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hayatı şekillendirirken Tûsî’nin önerdiği 
üzere, sevgi erdeminin merkeze alınması 
günümüz insanlarını da birtakım sıkıntılardan 
koruyacaktır. Bireyselliği merkeze alarak 
benmerkezci yaklaşımların ötesinde, birlikte 
yaşama kültürünü geliştirmek bunu da herhangi 
bir zorunluluğa değil de karşılıklı sevgiye ve 
ortak yaşam iradesine dayandırmak bizlere de 
büyük katkılar sağlayacaktır.28 

İnsanların toplanma biçimleri de bireysel 
yaşamdaki amaçlara benzer şekilde 
gerçekleşmektedir. Eğer insanlar lezzet/haz veya 
yarar/menfaat sevgisi etrafında toplanıyorlarsa, 
buradan ortaya çıkan birliktelik erdemlere ve 
hikmete yönelmeyecek, insanlar bu faydaları 
elde ettikten sonra dağılacaktır. Bundan 
dolayı da karışıklık böyle bir toplumdan eksik 
olmayacaktır. Bu tip bir toplum Fârâbî’de olduğu 
üzere Tusî tarafından da cahil şehir olarak 
nitelenmektedir. Sevgiden yoksun ve cahil olan 
bir topluluğun etrafında toplanacakları şeyler 
filozof tarafından zorunluluk, zenginlik, haz, 
asalet, zorbalık ve özgürlük olarak ifade  
edilir.29



Din ve Hayat/2021-1442 Yaz   •  41

muhtaç ederek ama bunu bir matematiksel 
kâr ve yarar hesabı olmadan ya da sadece bir 
hiyerarşi kurmakla değil; sevgi ve muhabbetle 
bağlayan doğmak (özne) ve doğurmak (nesne) 
ilişkisi, bugün modern psikolojinin üzerinde 
sıklıkla durduğu bir konudur. Bir insanın 
doğması onun başlangıcı ise, onu dünyaya 
getiren insanlar için de hayatın çok önemli bir 
dönüm noktasıdır. İnsanı merkez alan psikoloji 
için kamera, kime odaklı ise takip edilen seyir 
o yönde olur. Kim öznedir kim nesnedir, bu 
bakmayı istediğimiz açıya göre değişir. 

Modern psikoloji konuya çoğunlukla “yeni 
doğan insanın” gözüyle bakar. Özne, dünyaya 
gelmiş çocuktur. Kahraman odur. Yaşam, 
onun hayat hikâyesidir. Kameralar ona 
odaklıdır. Yeni ve bomboş olan odur. Onun 
ilk etkileşime geçtiği ise nesnedir (annedir, 
annenin yokluğunda ona madden ve manen 
ilk kim dokunuyor, ilgileniyorsa o kişidir). 
Anne, çocukla olan organik bağı sebebiyle 
babayı arkada bırakır. Birinin çocuğu olmak, 
psikolojinin başlangıcıdır ama birinin annesi 
olmak, babası olmak onun kadar çok yer tutmaz. 
Ama mesele insandır ve insanı anlamak, insana 
bakılan tüm pencerelerden bakmayı gerekli kılar. 

Psikoloji tarihinde özellikle klinik psikolojide 
çocukluğun özel bir yeri vardır. Bu bilhassa 
psikanalizi kuran Freud ve arkadaşlarının, 
insanın gelişiminin/kişiliğinin temel 
yapıtaşlarının atıldığı 0-5 yaşa ve çocuğa 
bakım vere(meye)n bu dönemdeki kişilerin 
çocuk için sağla(ma)dıkları ortama yaptıkları 
vurguyla, çocukluk dönemi psikolojik anlamda 
daha da öne çıkmıştır. Dünyada yaşam süresi 
değişse de ortalama 60 ila 70 yıl arasında 
yaşayan bir insanın çocukluktan sonraki 
dönemlerin kendine özgü imkân ve zorlukları 
dolayısıyla farklı bağlamı olsa da sadece 
çocukluktaki yaşantılarının hayatını belirleyici 
olmasını söyleyen psikolojik yaklaşımlar, salt 
bir determinizm yapmakla sert bir şekilde 
eleştirilmiştir. Oysaki çocukluk insanın kişilik, 
benlik, kimlik gibi kendilik inşasının en alt 
katıdır. Çok katlı bir yapı olan insanın -tek 

İnsan, diğer canlılardan farklı olarak yaşama 
başlarken daha aciz bir şekilde doğar. Ne 
kadar ilginçtir ki (ya da özellikle düşünülmesi 
gereken bir husustur ki) son derece donanımlı 
olan bu varlığın dünyaya gelişi, bir başka 
kişinin varlığına bağlıdır. Bu bağlılık, hem 
bedenen temel ihtiyaçlarla alakalı maddî 
zorunluluklardır, hem de ruhen psikolojik 
ihtiyaçlarla alakalı manevî zorunluluklardır. 
Hülasa, insan insana muhtaç olarak doğar. Biz 
insanlar; somuttan soyuta doğru, kolaydan 
zora, görünenden görünmeyene sıralamasıyla 
görür, bilir ve anlarız. İlk elimize doğan bir 
insanın (Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini 
düşündüğümüzde) açlığını, susuzluğunu, 
üşümesini veya ıslak ya da kuruluğunu önemser 
onu gidermeye çalışırız ki bu da makul olandır. 
Ama insan elbette, bundan çok daha fazlasıdır.

Doğmak, edilgen bir fiildir. Doğurmak da, 
edilgen bir fiildir. Hiç kimse bir insanın 
hücrelerinin, organlarının, bedeninin şekil 
almasında rol sahibi değildir. Günümüzde 
doğum saati öne alınabilse de bizatihi kendisinin 
bir mucize olmasını değiştirmez. İnsanı insana 

Doğduğun Ev 
Kaderinse Bil 

ki “Kaderin 
Üzerinde Bir 

Kader Vardır”

Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN
İstanbul Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi
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ısıtmayan soğukluğuyla modern psikolojinin 
künyesi gibi boynuna asılır. Günümüz psikoloji 
ekolleri ve elbette yeryüzünün kadim inanç ve 
öğretileri “an”a işaret ederek şimdiki zamana 
vurgu yapsa da geçmişin dehlizleri ve geleceğin 
belirsizlikleri arasında insan salınıp durur. 
Bugün dilimizde “farkındalık” kelimesinin 
sıklıkla yer bulması, “bilinçli olmak”, “an’da 
kalmak”, “an’ı yaşamak , “dem bu demdir, dem 
bu dem”de demlenmek isteğinin arkasında da 
zaman sarkacının arasındaki bu sıkışmışlık 
vardır.

İnsanın zamanını geçirdiği, geçirmek istediği, 
var olmak istediği zaman ve yer neresidir? Daha 
basit bir ifadeyle sorulursa insanın evi neresidir? 
Ev nedir ki? Ev, bir ailenin yaşamını çevreleyen 
dört duvar ve onların birlikte korunmasını 
sağlayan bir çatı, aşlarının piştiğini gösteren 
bir baca, kendilerine çekilmelerini ve güvende 
olmalarını sağlayan bir kapı, kendinden çıkıp 
dışarıya bakılabilen âlemin, insanların sırtını 
sevgi güven ve şefkate dayayarak izlediği 
pencerelerdir. Ev başlangıçtır, ev gün bittiğinde 
varılmak istenendir. Ev yuvadır, ailedir, “Ben 
kimim?” sorusuna cevaptır. Ama Muhyiddin 
Şekur’un dediği gibi bu dünya şeraiti içinde 
kurulan düzen, su üzerine yazı yazmak gibidir. 
Benzer şekilde Kindî’nin de dediği gibi “Dünya 
sürekli bir kevn ve fesad yani bir bozuluş bir oluş 
içinde döner.”, yapısı budur. İnsan da dünya gibi 
hâl ve hâl içindedir. İnişli çıkışlı bazen mutlu 
bazen üzgün bazen keyifli bazen zor bir süreç 
içindedir. Doğmanın ve ölmenin varlığına dahli 
yoktur insanın, ama doğumla ölüm arasındaki 
zaman, bize bırakılmıştır.

İnsan doğduğu ailesini seçemez. Annesini 
babasını, kardeşini, doğduğu yeri, tarihi, çağı, 
kendi bedenini, ana dilini, ırkını seçemez. 
“Seçmenin” salt bir değer olarak özgürlükle 
doğrudan ilintilendirilmesi, insanın varolurken 
elinde olmayan imkânlarının da onun seçmesi 
ya da seçememesiyle ilişkilendirilmesi, bugünün 
insanının üzerine yüklenmiş dağdır. Rollo 
May’in deyimiyle modern insanın “kader” 
diyerek engellendiğini düşündüğü yer, iradesini 

kattan ibaret olmadığına göre- kişiliğini, 
kimliğini yada benliğini tüm yaşamı boyunca 
ilmek ilmek öreceği ya da durarak ilerleyeceği 
ama her ne olursa olsun yürüyeceği bir inşa 
olarak görmek en makulüdür. Çocukluk çağına 
atfedilen bu önemin, bu dönemde yaşanan 
olayların (duygu, düşünce, davranışların) ilk ve 
bunların diğer yaş dönemlerine göre kişiliğe 
ve insan yaşamına çok daha fazla tesir etmesi 
sebebiyle olduğu belirtilmektedir. Öyle ki 
buradaki ilk ve kuvvetli etkinin çocuklukta 
olması ve sizin bu dönemde hayatınızın en 
korumasız ve saf halinde bulunmanız, durumu 
olumlu ihtimal düşünülürse bir “masala”; 
olumsuz ihtimal üzerinden yürütülürse bir 
“trajediye” dönüştürebilmektedir. Bunun ortası, 
bir problem teşkil etmediğinden psikolojinin 
konusu olmaz. Zaman dilimleri arasında 
“geçmiş” donmuş beton sertliği ve genellikle de 
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İnsan sevse de sevmese de, özgürlüğü dipsiz 
derin, engin veya sonsuz değildir. Sonsuzluk, 
insanın ruhunun bir idesidir. Bu düşünce dünya 
için ütopya öte âlem için bir gerçekliktir. Bu 
sıkışıklık içinde doğmak ve kader kelimelerinden 
mülhemle “Doğduğun ev kaderindir.” ifadesi, 
görünmez yaraya görünür bir merhem 
bulmaktır. Merhem görünür görünür olmasına 
da yaranın yeri bulunmaz. O yüzden de kadere 
atfedilen sözler, insanın hiçbir yarasına merhem 
olmaz:

Yusuf ’u kaybettim Kenan ilinde 
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz

Bu akl’ı fikr ile Leyla bulunmaz 
Bu ne yaredir ki çare bulunmaz

İnsanın kaderi doğduğu yere, zamana insanlara 
göre midir? Kader değişir mi değişmez mi? Bunu 
dinî bir mevzu olarak tartıştığımız zemini bir 
yanda tutarsak, psikolojinin bu sözden anladığı 
şey, insanın varlık tuğlasını ortaya koyanın 
biyoloji mi sosyoloji mi olduğudur. Yani insanın 
yüzyıllardır süren gen aktarımıyla karşılaşan 
yeni neslin bunun karşılığını psikolojik, 
sosyolojik, maddî ve manevî bir imkân ya da bir 
zorluk olarak görmesidir. Aydınlanma ile birlikte 
bilginin her türlüsünü fizik tarlasından toplayan 
modern bilim ve onun içindeki psikoloji 
için, insana etki eden bir metafizik faktörden 
söz edilemez. Çünkü insanın yapısına etki 
edebilecek metafizik bir ilkenin varlığını kabul 
etmek, insanın seçme, irade ve özgürlük isteğiyle 
çelişki oluşturur. Hayat boşluk kabul etmez 
düsturunca enteresandır ki modern zamanın 
sözlüklerden çıkardığı “kader”in gömleği, 
kalıtıma ve dolayısıyla anne ve babanın bizatihi 
ne’liğine giydirilmiş gibidir. Yeryüzünde binlerce 
hikâye vardır ki taşlı yollardan geçilerek kemalle 
nihayetlenmiştir. İyilik, güzellik ve mutluluğa 
giden yol sadece bir tane değildir. Ne kadar 
var edilmiş insan varsa o kadar âlem vardır, 
dolayısıyla o kadar da usul, yol ve hikâye vardır. 
İlk insan Hz. Âdem’in oğullarına baksak Hâbil 
de Kâbil de aynı anne ve babadan değil midir? 
Ya da Hz. Yusuf da onu öldürerek ortadan 
kaldırmaya çalışan canına kastedenler de aynı 

kullanamama cesaretidir. Kendi olmak için yola 
çıkma yürekliliğini gösterememesidir. Klasik 
dönemde Allah’a aitliğin bir göstergesi ya da 
bağlanmışlığı, O’nun iradesi karşında çaresizliği 
ile anlamlandırılan kader, modern zamanda 
çocukluk ve aile üzerinden yeniden hayat 
bulmuş gibidir. Kader, insanın seçim hakkının 
yokluğu, yaşamaya mecbur bırakıldığı kötülüğü 
ve çaresizliğine dair onu engelleyen her ne varsa 
hepsine verilmiş genel ad gibi algılanmaktadır. 
Modern zamanın sözlüğünde içi boşaltılan ya da 
anlamı devşirilen kader, özellikle çocuklukla ve 
aileyle bir araya getirildiğinde insanı derinden 
etki altına almaktadır. “Kadere inanmam insanın 
gayretine inanırım.” diyen zamanın ruhunda, Var 
edenle insanı karşı karşıya getirmenin onarılmaz 
yarası açılır. 

Pandemi süreciyle insanın, kendi hayatındaki 
seçtikleri ve seçemedikleri ile sert bir şekilde 
karşılaşması onu, en güvenilir yerin neresi 
olduğu sorusuyla daha çok muhatap kılmıştır. 
Evrende insanın yaşayabildiği tek yer ev en 
güvenilir yerse, dünya bizim evimiz değil 
midir? Ölmek bu dünyadan gitmekse ve insan 
her zaman dönüp dolaşıp macera bittiğinde, 
yara aldığında, sevilmek istediğinde evine 
dönecekse… Ve ölenler geri dönmediğine göre, 
insanın evi dünya değil midir? Değildir. İnsan, 
bir evsizliğe doğar. Bir annenin ya da babanın 
çocuğu olmak, onun ne acı çekmesini ne canının 
yanmasını ne de bir gün ölmesini engelleyebilir. 
Bizim inancımızda mallar ve evlatlar mülk değil, 
emanettir. Beden, onun içindeki can ve yaşayan 
tüm mahlûkatla birlikte tabiat da bizim değildir, 
onlar da bizim gibi misafirlerdir. Bir yerden gelip 
bir yere giderler. Eğer kader bizim önümüze 
gelen soruyu değiştirmek değil o soruyla gelmiş 
beş seçenekten birini tercih etmemizse evet 
dünyada yaşamak bir kader, ama onu nasıl 
yaşayacağımız bizim irademizdir. Doğmaksa 
kaderden kasıt evet; doğduğumuz ev yani bu 
dünya, bizim sorumuz bazen sorunumuz ama 
o soruyla büyüdüğümüz, o sorunu çözerken 
genişlediğimiz kaderimizdir.
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göğsüne bir nefes olur… Ne geçmiş olan kış 
ne de gelecek olan hazan bizi oyalar… Ömür 
bunların arasındaki bahar olur… 

“Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir yar vardır
Hep suç bende değil 
Beni yakıp yıkan bir nazar vardır
Sakın kader deme
Kaderin üstünde bir kader vardır”
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evin çocukları değil midir? Ya Hz. Nuh ve 
oğulları… Aynı babanın çocukları farklı yollarda 
yürümemişler midir? Bu tecrübelerde kader 
nerededir? Kader ana rolde ise insan nerededir? 

Doğduğumuz ev kaderimizi tayin etmez, 
kaderimizi belirlemek için bize -iyi ya da kötü 
farketmez- bir başlangıç verir. İnsan olmanın 
anlamı da budur… Emorson’un İnsanın 
Görkemi kitabında dediği gibi “Kendi özel 
yaşantımızda hep tarihin çarpıcı gerçekleriyle 
karşılaşıyor ve onları burada doğruluyoruz. 
Bütün tarih öznel hale gelir, başka deyişle, 
aslında tarih yoktur, yalnızca biyografi vardır.” 
Dar pencereden baktığımız kadere, bir de insan 
olmanın sürekli bir oluş ve bozuluş içinde ama 
her zaman su üzerine yazılmış bir mektup, 
bir baharlık da olsa açılmış bir gül hükmünde 
olduğunu kabullenerek bakmak, insanın hayat 
karşısında güçsüzlüğünü ortaya çıkarmaz… 
Bilakis güçsüzlüğüne rağmen güçlüymüş gibi 
durmaktan yorulan dizlerine derman olur, 
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için ailenin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 
En dar anlamı ile anne, baba ve çocuklardan 
ibaret olan aile, bir ilişki ve iletişim atmosferidir. 
Dolayısıyla aile, dinamik bir yapı olarak bireyleri 
değiştiren, dönüştüren canlı bir ortamdır. 
Burada önemli olan, aile fertlerinin özellikle 
anne ve babanın ortama neler kattığıdır. Nitekim 
insanın, duyduğundan ziyade gördüğünü 
yapma eğilimi daha fazladır. Anne-baba; tutum 
ve davranışları, hayata bakış açıları, tepkileri, 
sevdikleri veya sevmedikleri, iletişim şekilleri 
ve ilişki biçimleri ile yuvayı inşa etmektedir. 
İnanç ve düşünceleri ile aile ortamının rengini 
ve kokusunu belirlemektedir. İnsan şahsiyetinin, 
mizaç özellikleri ve çevrenin etkisi ile oluştuğu 
düşünüldüğünde aile ortamının ne kadar önemli 
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Ev Ortamının Manevî Gelişime Etkisi

Aile dediğimiz zaman maddî ve manevî boyutu 
ile “ev” akla gelmektedir. Kültürümüzde “ev 
bark sahibi olmak, ev alma komşu al, evlere 
şenlik, ev açmak, evlerden ırak” gibi ev ile 
ilgili kullanılan birçok deyim ve atasözü, bu 
kavramın sadece fiziksel bir mekânı ifade 
etmediğini göstermektedir. Atfedilen anlam 
çok geniş olmakla birlikte evin zaman zaman 
aileyi, yuvayı ifade etmek için kullanıldığı, 
fiziksel mekân ile aile atmosferinin hatta 
aile içi ilişkilerin kastedildiği bilinmektedir. 
Buradan yola çıkarak insanın maddeyle mekânla 
ilişkisinin önemli olduğunu söylemek gerekir. 
Çevresini etkileyen, şekillendiren bir varlık 
olarak insan, aynı zamanda içinde bulunduğu 
fiziksel ortamdan çok yönlü olarak etkilenir. 
Esasında bu etki İslâm düşüncesinde çok geniş 
tutulmuş, insan şahsiyetinin iklim koşulları ve 
coğrafyadan, gök cisimlerinin hareketlerinden 
ve genel olarak içinde yaşadığı bütün şartlardan 
etkilenen bir tarafı olduğu örneklerle ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Muhammed İkbal’in 
ifadesiyle “İnsan nasıl olur da hem bir çevrede 
yaşar hem de o çevreden etkilenmez?”1 diye 
düşünmek gerekir. Ev ve mahallenin fiziksel 
özellikleri bu etkinin sadece küçük bir parçası 
olup karakterin oluşumunda önemli etkenlerden 
biri olarak görülebilir. İnsan, çevre ile kurduğu 
iletişim ve etkileşimlerle yeni öğrenmeler 

“İnsan, sosyal bir varlıktır.” cümlesi, insanın 
insana olan ihtiyacını ifade etmek için geçmişten 
günümüze sık sık kullandığımız bir ifade olup 
son zamanlarda bu gerçeği daha çok hatırlar 
olduk. Zira bireysel olarak bir donanım ile 
dünyaya gelen insanoğlu, kendisini kuşatan 
çevrenin desteği ile gelişim gösterebilmekte 
ve potansiyelini ortaya koyabilmektedir. Bu 
anlamda insan, sosyal bir yapı içerisinde 
büyüyebilen, madden ve manen gelişebilen bir 
varlıktır. Sosyal yapının ilk ve en önemli halkası 
ise ailedir. Aile, birbirlerine akrabalık ilişkileri 
ile bağlı olan fertlerin oluşturduğu toplumsal 
bir birlik olup oluşma ve sürdürülme biçimine 
göre farklı tanımlara sahiptir. İşlevleri açısından 
da bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasî ve dinî 
sorumlulukları olan ailenin, bütün dinlerde ve 
kültürlerde önemli bir yeri vardır.

Bütün canlılar için bir ihtiyaç olan aile, insan 
için çok daha geniş ve uzun süreli bir fonksiyonu 
yerine getirir. Sadece maddî tabiatın gelişimi için 
değil ruhen de genişlemek, tekâmül edebilmek 
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ve doğa ile olan bağlantısına müdahale etmek 
artık çok mümkün olmamakla birlikte evin iç 
düzeni hâlâ aile fertlerinin iradesine bağlı olarak 
şekillenmektedir.

“Müslümanın evi” şeklinde evlerimizde alâmet-i 
fârika sayılabilecek düzenlemelerin olması kafa 
yorulması gereken bir meseledir. Dini bir yaşam 
biçimi olarak kabul eden kimse, yaşam alanı 
olan evini de ona göre düzenlemelidir. Evlerin, 
aile mahremiyetine uygunluğu, misafir kabulüne 
ve aile büyüklerinin -özellikle yaşlandıkları 
vakit- bakımına müsait olması bireylerin 
dünya tasavvurunun önemli bir göstergesidir. 
Çocukların her türlü gelişiminde olduğu gibi 
dinî gelişiminde de aile ortamının çok etkili ve 
belirleyici olduğu düşünüldüğü zaman, mekân 
düzeninin önemi daha çok ön plana çıkmaktadır. 
Bu anlamda temizlik-ibadet ilişkisinin evlerde 
yansıması olmalı, -ibadet için özel bir kutsal 
alanın varlığı gerekli olmadığından- müslüman 
kimsenin evinin genel olarak ibadete (özellikle 
namaza kılmaya) uygun olması önemli bir 
noktadır. Ayrıca evde Kur’ân-ı Kerim’in nerede 
olduğuna ve görünürlüğüne de dikkat etmek 
gerekir. Bununla birlikte seccade, tespih, takke 
gibi dinî sembol ve araçların da görünür ve 
ulaşılabilir olması önemli bir noktadır. Evin 
tanzimi kadar tezyinatına da dikkat edilmeli, 
çocuklar için “örtük öğrenme”2 sağlayacak 
kullanımlara özen gösterilmelidir. Son 
zamanlarda çok sık karşımıza çıkan evde özel 
köşelerin oluşturulması meselesi, çocuklar için 
dikkat çekici bir uygulama olarak görülmekle 
birlikte din eğitimi açısından birtakım sakıncalar 
barındırmaktadır. Dinin, insan hayatının her 
yerinde var olduğu ve doğal yaşam içerisinde 
tecrübe edilmesi gerektiği düşüncesi ile evde 
ibadet için kutsal alanların kurgulanması sağlıklı 
bir uygulama olarak kabul edilmemektedir. 
Bunun yerine çocukların, dini günlük 
yaşantının doğal akışı içerisinde deneyimlemesi, 
yetişkinlerin dinî tecrübelerini gözlemleyerek 
öğrenmesi ve modellemesi daha uygundur.

Evde dinî atmosferi etkileyen başka unsurlar 
da bulunmaktadır. Çocukların, yaşantılarına 
şahitlik edebileceği yetişkin sayısı bakımından 
ailenin çekirdek veya geniş aile olması 

gerçekleştirmektedir. Her öğrenme eyleminin 
içerisinde, bir yaşantı ve tecrübe bulunmakta; 
bu anlamda insanın içinde yaşadığı çevre, 
öğrenmelerinin içeriğinde ve şeklinde etkili 
olmaktadır.

Bir yaşam alanı olarak evin düzenlenme 
biçimi, eşyaların konumu ve onlara yüklenilen 
anlam şahsiyet üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir. Yaşam felsefesinin, inanç ve kültürün 
yansımasını evlerin mimarisinde de görmek 
mümkündür. Genel olarak maddî ve manevî 
kültürün yansıması olan evlerin dış ve 
iç mimarisinde dinî ve ahlâkî değerlerin 
yansımaları fark edilmektedir. Bu anlamda her 
evin bir ruhu ve ahlâkı vardır diyebiliriz. Ancak 
günümüzde ev düzeni üzerinde insanın irade ve 
tercihlerinin sınırlı olduğu gerçeğini de göz ardı 
etmemek gerekir. Evin dış mimarisine, sokakla 

Evlerin herkes 
için hayat 
olduğu küçük 
bir “hayatlı” 
Kilis evinde 
ailenin 
büyüğü 
de küçüğü 
de nefes 
alabiliyor. 
(Kaynak: Kilis 
Envanteri, s. 
231.9



Din ve Hayat/2021-1442 Yaz   •  47

olumlu duygular edinme sürecidir. Bu anlamda 
bayramlar, kutlamalar, tören ve merasimler 
manevî gelişim için çok önemli fırsatlardır. 
Ancak burada merasimin ne amaçla yapıldığı 
ve nasıl icra edildiği gibi birtakım prensipleri 
göz ardı etmemekte fayda vardır. Ayrıca 
çocukların, törenlerin neresinde yer aldığı ve 
hangi duyguları yaşamalarına imkân verildiği 
çok önemlidir. Burayı daha iyi anlayabilmek için 
geleneğimizde yer alan tören ve merasimlere göz 
atmak yararlı olacaktır.

Zannedildiğinin aksine kültürümüzde çok 
sayıda merasim bulunmaktadır. Özellikle dinî 
değerlerin kültürel formlar içerisinde yaşandığı 
ve folklorik ögeler ile süslendiği görülmektedir. 
Örneğin Osmanlı toplumunda mektebe 
başlayan çocuklar için düzenlenen “Bed-i 
Besmele Töreni”, diğer adıyla “Âmin Alayı” 

bunlardan biridir. Hangisi daha iyi bir aile 
modeli, şeklindeki bir tartışmadan ziyade aile 
fertlerinin akrabalık ilişkilerinin nasıl olduğu 
ve çocukların dede ve nineler ile iletişim 
imkânları üzerinden bir yorum yapmak daha 
doğru olacaktır. Daha önce ifade edildiği üzere 
ihtiyaç halinde büyüklere evlerde alan açmak 
ve bakım sağlamak3 çok önemli olmakla birlikte 
çocukların, anne ve baba dışında, değerleri 
öğrenebilecekleri kaç yetişkinin hayatına şahitlik 
edebildikleri daha önemli bir meseledir. Şehir 
hayatında bu imkân gittikçe azalmakla birlikte 
sıla-i rahim vazifesinin ihmal edilmemesi ile 
aile bireylerinin ve özellikle çocukların manen 
beslenme kaynakları artmış olacaktır.4

Ailedeki manevî ortamı etkileyen bir başka 
faktör de anne ve babanın ebeveynlik 
tutumlarıdır. Geçmiş yaşantılarını, tecrübelerini 
ve karakter özelliklerini evlilik hayatına 
taşıyan her insan bu faktörleri aynı zamanda 
ebeveynlik tutumlarına da yansıtmaktadır. 
Evdeki iklimin daha çok duygularla oluştuğu 
göz önüne alındığında anne-babanın koşulsuz 
sevgi ve kabul içeren muameleleri, dengeli ve 
tutarlı disiplin anlayışları, adaletli beklentileri 
ve beklentiye uygun olarak harcadıkları emek 
çok büyük önem arz etmektedir. Nesilden nesile 
aktarılan kültürel ebeveynlik tutumları yok 
sayılmadan ve değişen zaman/şartlar görmezden 
gelinmeden ortaya konulan ebeveynlik becerileri 
aile bireylerinin gelişimleri için ihtiyaç duyulan 
en elverişli ortamı sağlayacaktır.

Evde Manevi Atmosfer İçin Dinî Merasimler

Din eğitiminin, duygu, bilgi ve davranış şeklinde 
bir bütünlük içerisinde verilmesi gereken 
üç boyutu vardır. İlk çocukluk döneminde 
duygu boyutu ön plandadır ve hayata dair 
bilgi edinme duygular ile gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla dinî tecrübenin de bu yaşlarda 
“olumlu/olumsuz duygu edinme” şeklinde elde 
edildiği söylenebilir. Ergenliğe kadar ağırlıklı 
olarak devam eden duyusal ve duygusal algı, 
temel eğitim döneminde (son çocukluk) bilgi 
ile birleşmektedir. Bu anlamda çocukluk 
dönemi güzel hatıralar biriktirme, sağlıklı 
bir benlik gelişimi için sevgi ve güvene dayalı 
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heyecan ve mutluluğu perçinlemek üzere dinî 
değerler ile çelişmeyen, folklorik ögeler ile bezeli 
merasimler yapılması faydalı olur. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus, yapılan kutlamanın 
amacı ve şekli ile ilgilidir. Duygu hafızasının 
kalıcı olduğu ve davranışları etkilediği bilinciyle 
özellikle kutsal değerler ile kurulan ilişkinin şevk 
ve heyecan uyandıracak şekilde düzenlenmesi 
din eğitimi açısından önemli bir husustur.

Netice itibariyle şahsiyetin inşa olduğu, maddî 
ve manevî birçok değerin kültürleme yoluyla 
elde edildiği evlerimiz hem fiziksel hem ruhsal 
yapısı ile önemli bir yaşam alanıdır. Bireysel 
gelişimi destekleyen, toplumsal gelişime imkân 
sağlayan bu alan, dinamik bir yapıya sahip olup 
başta anne ve baba olmak üzere bütün aile 
fertlerinin katkısı ile hayat bulmaktadır. Bireyin, 
bütün gelişim alanlarının olumlu/olumsuz 
beslendiği aile ortamı, özellikle manevî değerler 
ile varlığını devam ettirmektedir. Bu anlamda 
evdeki dinî ve kültürel her türlü yaşantı önem 
arz etmektedir.

NOTLAR

1 Saiyidain, K. G., İkbâl’in 
Eğitim Felsefesi (çev. 
Necmettin Tozlu), 
Ankara: Ankara Okulu 
Yayınları, 2003, s. 96.

2 Özel bir çaba 
harcamadan ve farkında 
olmadan gerçekleşen 
öğrenmedir. Kişi ne 
öğrendiğini, ihtiyaç 
duyduğu zaman fark 
eder. Örneğin duvarlara 
asılan tablolar, yazılan 
yazılar, evde dinlenilen 
müzikler vb.

3 Anne ve babaya 
iyilikle muamele 
etme ve yaşlanıp 
güçten düştükleri 
vakit onlara kol kanat 
germe, müslümanın 
vazifelerinden biridir. 
Bkz. İsra Sûresi, 17/23-24.

4 “Akrabalar ile bağ, ilişki 
kurmak” anlamına 
gelen sıla-i rahim, Nisa 

Sûresi’nin ilk ayetinden 
yola çıkılarak İslâm 
alimleri tarafından vacip 
kabul edilmiştir. Ayrıca 
“Kim akrabasına ilgi 
gösterirse Allah da ona 
ilgi gösterir.” (Buhari, 
Edep, 13) şeklindeki 
birçok hadis-i şerif ile de 
akrabayla kurulan bağ 
Allah’ın hoşnutluğunu, 
rızasını kazanmaya vesile 
olarak gösterilmiştir.

5 Bkz. Öcal, Mustafa, 
“Âmin Alayı”, DİA, c. 3, 
1991; Abdülaziz Bey, 
Osmanlı Adet, Merasim 
ve Tabirleri, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 2000; 
Ertuğ, Zeynep Tarım, 
“Osmanlı İstanbul’unda 
Merasim ve Teşrifata 
Dair Kaynaklar”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür 
Dergisi, c. 8, S. 16, 2010, s. 
131-148.

bunlardan biridir. Sıbyan mektebinde okuyan 
çocuklara yönelik “Fergap” ve “Manencim 
(Manend-i Nücûm)” gibi törenler de vardır. 
Ayrıca Ramazan ayında ve kutsal gecelerde 
camilere mahyaların asılması, cami açılışlarında, 
sünnet ve düğünlerde mevlid merasimi 
yapılması Osmanlı toplumunun sosyal hayatının 
canlılığını göstermesi bakımından güzel 
örneklerdir.5 Manevî hayatı canlı ve dinamik 
tutan bu merasimlerin, günümüzdeki tören ve 
kutlamalardan en belirin farkının niyet ve amaç 
noktasında olduğu söylenebilir. Çoğunlukla 
bir şükür göstergesi olarak icra edilen bu 
merasimlerde ikram ve paylaşma insiyakının 
ön planda olduğu görülmektedir. Bugünkü 
kutlamalarda ise çocuklara hediyeler alındığı 
ve işin görsel kısmının ön plana çıkartıldığı, 
infak etme yerine tüketmenin baskın olduğu 
fark edilmektedir. İşin ruhu kaybedilmediği 
sürece gelenekte yer alan kutlama biçimlerinin 
bugüne, -evlerimize, aile hayatımıza- taşınması 
mümkündür. 

Dinî yaşantının kültürel formlar ile 
yaşanmasının zorlaştığı, ilişkilerin 
mekanikleşmeye başladığı ve bireyselliğin 
giderek arttığı bu zaman diliminde manevî 
yaşamı besleyecek tecrübelere ihtiyaç vardır. Bu 
anlamda evden başlayarak dinî değerlerler ile 
çelişmeyen, kültürel motifler içeren ve bütün 
bir aileyi kucaklayan kutlama biçimleri ortaya 
konabilir. Kur’an okumayı öğrenme, hatim 
yapma, namaza başlama, ilk defa oruç tutma gibi 
çocuklar ve aile için önemli zaman dilimlerinde 

Sokağa değil 
eve açılan 
bir Kilis 
evinin ağaç 
gölgesindeki 
bahçesi. 
(Kaynak: 
Kilis Kültür 
Envanteri, s. 
208.)
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Arapça’da korunan ve mukaddes olan yer 
anlamına sahip harem, konak ve saraylarda 
genellikle iç avluya bakacak şekilde planlanan, 
kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan 
rahatça günlük hayatlarını sürdürdükleri bölüme 
verilen addır. Harem Selçuklu, Anadolu Selçuklu 
ve İlhanlı devletlerinde olduğu gibi Osmanlı 
Sarayı’nda da ayrı bir yapıda teşkilatlanmıştır. 
Zira saraylar asırlardır adı geçen devletlerde 
hem devletin yönetildiği merkez hem de 
yöneticinin, yani hükümdarın evi şeklindedir 
ve mimarisi de bu tarzda tasarlanmıştır. Buna 
göre, Bîrûn ve Enderûn kısımları aslında devlet 
yönetiminin yapıldığı selamlık denilen mekânlar 
olmakla birlikte sarayın Harem kısmı Osmanlı 
padişahının hususî yuvası kabul edilmiştir. 

Fatih’in imparatorluk için önemli bir 
hükümdarlık merkezi olarak inşa ettirdiği 
Topkapı Sarayı’nda ise harem zamanla şekillendi. 
Eski Saray Osmanlı Devleti’nin asıl hareminin 
yaşadığı padişah evi vazifesini bir yandan 
sürdürürken, Topkapı’da harem binalarının 
oluşması Fatih’le başlayan, Kanunî’yle devam 

Harem-i 
Hümâyûn-ı 

İsmet-Makrûn 
Bir Yuva 

Olarak Harem

Prof. Dr. Arzu TERZİ
İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi

Kanunî’nin Has Oda’da şehzadeleri Mehmed ve Cihangir’in sünnet 
düğününde Şadırvanlı Sofa, Resmin sol üstünde eğlenceyi izleyen 
kadınlar yer almaktadır. 
Arifî, Süleymannâme, TSMK. H.1517, vr.  412 a.
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bayramlaşıyorlardı. Kimi padişahlar zaman 
zaman bu sarayda cirit oyunları ve spor 
müsabakaları da düzenletmişler, böylece sarayı 
âtıl bir yer olmaktan uzaklaştırmışlardır4. 

Topkapı Sarayı’ndaki itibarlı asıl haremin ise ana 
girişi, sarayın ikinci avlusunda, sol tarafta divân-ı 
hümâyûnun hemen arka yanında başlayan 
Arabalar Kapısı da denilen Harem Kapısı’dır. 
Çağdaşı devletlerde olduğu gibi Osmanlı’nın 
uzun asırlar Saray-ı Cedid adını verdiği Topkapı 
Sarayı’nda haremin güvenliği siyahî hadım 
ağaları tarafından sağlanmıştır. Buradaki ayırım 
özellikle vurgulanmalıdır ki, padişahın özel alanı 
Enderun’un kapısı ve güvenliği Ak hadımağaları 
olan Bâbüssaade ağaları vasıtasıyla sağlanırken 
hareminin muhafazası bu giriş kapısından 
haremin taçlı kapısına ve Sekili Hol’e kadar 
Dârüssaade ağalarının idaresindeki kara hadım 
ağalarınca yürütülmüştür. Nitekim bu kapıdan 
girişten itibaren haremin güvenliğini sağlayan, 
padişahın evinin kadınlarının dış dünyaya 
çıkışlarında onlara refakat eden, harem için 
dışarıdan alımları yapan kara hadım ağalarının 
hem nöbet yerleri hem de yaşadıkları koğuşlar 
yer alır. 

Osmanlı sarayının en önemli özelliğinden 
biri, sarayın herhangi bir bölümünde görev 
yapanların saray içinde ibadet yapmak üzere 
de olsa gereksiz dolaşmalarına engel olmak 
için çalıştıkları ve yaşadıkları koğuşlarının 
bulunduğu mekânlara birer mescid inşa 
edilmesidir. Nitekim haremin bu giriş kısmında 
karaağalar için bir mescid yer alır. Meşhur 
Adalet Kulesi’nin giriş kapısı da buradadır. 
Hareme girişleriyle birlikte, İslâm dininin 
esasları öğretilen Karaağalar belirli bir 
eğitimden ve terbiyeden geçtikten sonra en 
aşağıdan başlamak üzere kademeli olarak terf î 
ederlerdi. Burada yetişmelerini tamamlayan 
ağaların bir kısmı Eski Saray’daki eski haremin 
kadınlarının güvenliklerini, ihtiyaçlarını ve 
dış dünya ile bağlantılarını sağlamak üzere 
vazifelendirilmişti5. Mesela 1762 senesinde 
Topkapı Sarayı’nda ve Eski Saray’da görev yapan 
toplam 73 ağa mevcuttu6.

eden bir süreci de beraberinde getirdi. Nitekim 
bu dönemi yansıtan minyatürlerdeki tasvirlerde 
padişaha ait Has Oda mekânının hemen 
yakınında kadınların yer alması, haremin 
mimarisinin de yavaş yavaş şekillenmeye 
başladığının yansımasıdır1. 

Asıl teşkilatını ve mimarî yapısını III. Murad 
döneminde tamamlayan harem, artık bu 
dönemden itibaren cülûs eden padişahın 
ailesinin ve onların hizmetinde bulunan kadın 
hizmetkarların yaşadığı, korunan ve mukaddes 
olan yuva haline gelmiştir. Günümüzde İstanbul 
Üniversitesi’nin merkez yapısı olan Eski Saray 
ise tahttan ayrılan padişahların anneleri, eşleri, 
bekar kız çocukları ve hizmetkar kadınların 
yaşadığı, aslına bakılırsa bir eski harem-saray 
olarak varlığını Sultan II. Mahmud zamanına 
kadar devam ettirmiştir2. Kızlar Sarayı olarak 
da anılan Eski Saray’dan bazen şansı yaver gidip 
oğlu tahta geçen padişah eşlerinin beraberinde 
seçtiği cariyelerle debdebeli bir törenle -ki 
buna “valide alayı” denirdi- Topkapı Sarayı’nın 
asıl haremine, haremin yöneticisi valide sultan 
olarak gitmeleri ise, eski ve yeni haremler 
arasında devam eden geçişi sağlardı ve bunun 
pek çok örneği mevcuttu3. 

Önceki dönemde hükümdarlık yapmış 
padişahların ailelerinin kadın üyelerini ve 
hizmetkârlarını barındıran bu eski haremi, dinî 
bayramların üçüncü günü padişahın ziyareti 
ise bir protokol kaidesi haline gelmişti. Böylece 
oradaki kadınlar ve ağalar padişahlarıyla 

Eski Saray’ın 
görünümü. 
Matrakçı 
Nasuh, Beyan-ı 
Menazil-i 
Sefer-i 
‘Irakeyn-i 
Sultan 
Süleyman 
Han, İstanbul 
Üniversitesi 
Nadir Eserler 
Kütüphanesi, 
TY 5964, vr. 
8b.
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oluş sebebi de dahi iyi anlaşılmaktadır. Bu aynı 
zamanda padişahın evinin mahremliğini de 
vurgulayan önemli bir husustur ve bu eve XIX. 
yüzyılın ortalarına kadar dış dünyadan kimse 
girememiştir. Nitekim Osmanlı belgelerinde 
harem için çoğu kez “harem-i hümâyûn-ı ismet-
makrûn” ifadesi kullanılmıştır. 

Haremin Taç Kapısı’ndan girişteki nöbet yeri 
de denilen Sekili Hol, karaağaların son nöbet 
alanıdır. Buradan sonra hadımağaların en 
kıdemlilerinin işi olmadan ya da çağrılmadan 
artık padişahın evine girip çıkması mümkün 

Karaağaların koğuşlarının da yer aldığı iç içe 
geçmiş uzun koridorların sonunda haremin asıl 
Taç Kapısı’na gelindiğinde ise sağda padişah 
musahiplerinin daireleri solda ise haremin 
hadım görevlilerinin âmiri ve en yüksek 
mertebesindeki Dârüssaâde Ağası’nın dairesi 
yer alırdı. Dârüssaâde ağaları asırlar boyunca 
Osmanlı haremine cariye alımından, harem 
ihtiyaç ve masraflarının görülmesine, Mekke 
ve Medine’de kurulmuş Haremeyn vakıflarının 
idaresine kadar pek çok alanda padişahın en 
yakını olarak görev yapmışlardır. Soyları ve 
nesepleri olmadığı için padişahın en güvendiği 
kişiler olarak önemli servetler edinen bu ağalar 
gelirlerini özellikle Mekke ve Medine gibi 
kutsal yerlerde vakıf kurmada harcamışlar, çoğu 
yaşlandıklarında padişahlarından aldıkları izinle 
son günlerini kutsal topraklarda geçirmişlerdir. 

Haremin padişah, hanedan ve hizmetkâr 
cariyelerin yaşadığı giriş kapısının hemen 
solunda yer alan Dârüssaâde ağasının dairesinin 
üst katında ise şehzadelerin eğitimlerinin 
sağlandığı şehzade mektebi bulunurdu. Böylece 
haremde yaşayan padişah oğullarına ders 
vermek üzere gelen hocalar Dârüssaâde ağasının 
denetiminde bu mektepte eğitim yaparlardı. 
Yine Dârüssaâde ağasının dairesi yanında, 
padişah evinin ihtiyacı halinde tıbbî müdahalede 
bulunmak üzere saray doktorlarının nöbet 
mahalli bulunurdu. 

Karağalara ait bu bölümün bitiminde kadın 
hizmetkârların ve hanedan mensuplarının 
yaşadığı asıl harem kısmına taçlı kapıdan 
girilirdi. Bu kapının üzerinde yer alan ayet-i 
kerime buradan itibaren artık padişah evinin 
asıl kısmının başladığını ve buradan sonra 
girişin çağrılmadıkça mümkün olmaması 
gerektiğini de bize vurgular. Zira kapı üzerinde 
Ahzap suresinin 53. ayetinin ilk kısmı yer alır. 
Şöyleki “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tedhulû 
büyüte’n-nebiyyi illâ en yu’zene lekum”, meâli 
“Ey iman edenler! (Rastgele ve hürmetsizce) 
izin verilmeden Peygamber’in evlerine 
girmeyin”. Aslında bu ayet-i kerimenin tamamı 
incelendiğinde evlerde harem bölümünün var 

Taç Kapı da  
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hanedan ve 
kadınların 
yaşadığı 
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ise padişahla harem mensubu kadınlar için 
yapılan törenlere ve eğlencelere ev sahipliği 
yapan bir mekândır. Bu salonun üst balkonunda 
haremdeki müzisyen hânende ve sâzende 
cariyeler musikî icrâ ederlerken, tahtında oturan 
padişahın hemen sağında valide sultan ve 
hanedanın kadın mensupları kendilerine ayrılan 
özel yerlerinde bu eğlenceleri veya törenleri 
izlerlerdi. 

Çoğunluğu saraya cariye olarak gelmiş ve 
padişaha eş olarak seçilen kadınlar ise özel bir 
eğitimden geçirilir ve yetiştirilirdi. Çünkü onlar 
hanedanın şehzade ve sultanlarının annesi 
olacaklardı. Valide sultanlar ve padişahların 
kız kardeşleri bu seçim ve eğitimde etkili 
olmuşlardı. İstisnaların olduğu da bir gerçekti. 
Padişahların eşleri için uygulanan kadim 
bir gelenek vardı. Önceleri haseki sonraları 
kadınefendi adını alan eşler arasında padişahın 
ilk eşine baş kadınefendi adı verilirdi. Çocuk 
sahibi olsun veya olmasın o hep bu payeyi 
taşımaya devam ederdi. Diğer eşlerine ikinci, 
üçüncü, dördüncü kadınefendi adları verilirdi. 
Sayıları bazı padişahlar döneminde yediye kadar 
yükselmişti. Ellerine resmî berat verilen bu 
padişah eşlerine belirli gelirler tahsis edilirdi ve 
harem içinde ayrı daireleri vardı. Hizmetlerine 
kalfa seviyesinde eğitilmiş cariyeler verilirdi. 
Padişahların ikbal adı verilen kadınları ise baş 
ikbal, ikinci ikbal diye sıralanır, bu sayı en fazla 
dörde ulaşırdı. Onların belirli gelirleri olmakla 
birlikte ayrı daireleri bulunmazdı. Kendilerine 
tahsis edilen odalarda bazen birlikte yaşarlardı. 
Padişahlarının kendilerini çok sevmesi onları 
kadınefendilik makamına yükseltemezdi. 
Zira haremde padişah eşlerinin hiyerarşik bir 
yapısı vardı. Bir kadınefendinin ölümü veya 
çok nadir olarak padişah tarafından boşanıp 
saraydan çıkartılmasıyla boşalan kadroya alttaki 
kadınefendi tayin edilirdi. Mesela dördüncü 
kadınefendinin ölümüyle beşinci dördüncülüğe 
yükselirken baş ikbal de kadın efendiliğe geçerdi. 
Sultan II. Mahmud öldüğünde veliahd şehzade 
annesi Bezmiâlem beşinci kadınefendiydi. 
Hanedanın soyunu devam ettirecek diğer 
şehzadesi Abdülaziz’in annesi Pertevniyal kadın 

değildir. Sekili Hol’de bulunan üç kapı aslında 
Osmanlı hareminin, teşkilatına uygun bir 
mimariye sahip olduğunu gösterir. Taç kapının 
tam karşısındaki kapı altın yolla padişahın 
hususî hayatını yaşadığı has odalarına ulaşırken 
bu yolun etrafında ve üzerinde bulunan 
mekânlar ve hemen holün ikinci kapısıyla 
ulaşılan valide sultan taşlığındaki yapılar, zaman 
içinde yapılan ilavelerle aslında hiyerarşik 
olarak Osmanlı hanedanının yaşadığı mekanlar 
olarak karşımıza çıkar. Padişah evinin bu 
kısmında veliahd şehzadeleri için ayrı bir daire 
oluşturulmuştur. Valide taşlığının görünümü 
Anadolu konut mimarîsinin benzeridir. Buradan 
valide sultanın yaşadığı daireye ulaşıldığı 
gibi haremin idareci kadınlarının bazılarının 
daireleri de bu mekandadır. Valide Sultan 
padişahtan sonra en görkemli daireye sahip 
olup padişahın evinin idarecisidir. Osmanlı 
padişahının hareminin en yetkili kadını, eşi değil 
annesidir. Annesi vefat eden padişahlarda bu 
yetki veliahd anneleri ve hazinedar usta arasında 
paylaşılır. Hareme cariye alınışından, harem 
masraflarına, padişah çocuklarının doğumları, 
sünnetleri ve kızları sultanların muhteşem 
evlenme merasimlerinin organizasyonuna kadar 
her türlü işte en yetkili kişi valide sultandır. Bu 
idarede Dârüssaâde ağası ile iş birliği içindedir. 
Haremin padişaha ait mekanlarıyla valide 
sultan dairesi arasında Mimar Sinan’ın eseri 
olan Hünkar Sofası adlı büyük tören salonu 

Haremde bir 
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onların sosyal güvenlik haklarının da sarayca 
sağlandığının göstergesi olmalıdır. 

Haremde hizmet eden ve usta seviyesine 
ulaşan kadınlar aynı zamanda harem idareciliği 
görevlerine de yükselirlerdi. Bun lar valide 
ve haseki sultanlardan sonra haremin en 
nüfuzlularıydı. Aralarından padişahın kendisinin 
seçtiği hazinedar denilen nüfuzlu kadınların 
sayısı on civarındaydı. En yetkilileri ise yaşça 
büyük ve tecrübeli haz inedar ustaydı. Bütün 
cariyeler ve kalfa lar ondan emir alırlar, bazen 
valide sul tan ve kadınefendiler dahi ondan fikir 
sorarlar dı. Ustaların başlıca görevleri padişahın 
hizmetini görmekti ve yanına teklifsizce 
girebilirlerdi; maiyetindeki kalfalar da padişah 
dairesinin önünde nöbet tutarlar dı. Hazinedar 
ustalar haremdeki hazinelerin anahtarlarını 
taşır, haremin dahil olduğu tören lerde mühim 
görevler üstlenirlerdi. Özel kıyafetleri bulunan 
bu kadınlar bir anlamda padişahların sırdaşı 
olduklarından saltanat değişikliğinde yer lerini 
yeni padişahın güvendiği başka hazinedar 
ustalara bırakırlardı. Topkapı Sarayı’ndaki 
hazinedar usta dairesi, valide sultan dairesinin 
üst katında bulunurdu. Hazinedar ustalardan 
başka çaşnigîr us ta, çamaşırcı usta, ibrikdar 
usta, berber usta, kahveci usta, kilerci usta, 
kutucu usta, külhancı usta, padişahın yakın 
hizmetini gören kadınlardı. Vekil usta, saray 
us tası, kâtibe ustalar, hastalar ustası gibi idarî 

ise ikinci ikbal statüsündeydi. Erkek çocuk sahibi 
olmaları onların baş mevkilere yükseltemiyordu. 
Görüldüğü üzere padişah yuvası haremde 
padişahın eşleri arasında hiyerarşik bir 
yapılanma mevcuttu ve bu yapının kuralları 
yüzyıllar geçtikçe kendini bulmuştu.7 

Haremin Sekili Hol’üne açılan üçüncü kapı, 
Osmanlı padişahı ve hanedana hizmet etmek 
üzere yetişen cariyelerin yaşadığı bölüme geçişi 
sağlayan -cariyeler koridorundan geçilerek- 
cariyeler taşlığına açılır. Görüldüğü üzere 
Sekili Hol haremde yaşayanların mertebelerine 
göre oluşturulmuştur ve ilk iki kapı padişahın, 
hanedan mensubu kadınların yani esas ailenin 
yaşadığı yerlere açılırken, son kapı aileye hizmet 
eden kadınların yaşadığı bölüme gider. Bu kısma 
küçük yaşta alınan cariyeler müs lüman âdâb 
ve erkânı üzere yetiştirilir, kendilerine okuma 
yazma, dinî bilgiler öğretilir, yeteneklerine 
göre mûsikî, biç ki dikiş, nakış dersleri verilir, 
ayrıca saray âdabı ve sofra hizmetleri alanında 
eğitilirdi; acemîlik denilen bu ilk dönemden 
sonra ilerleme göste renler kalfa ardından usta 
seviyelerine yükselirdi. Sonraları bu yetişmiş 
tecrübeli kalfa cariyelerin ve altındakilerin 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf şeklinde 
sıralandıkları harem defterlerinden tespit 
edilebilmektedir. Haremde dönem dönem 
sayıları artan kimi zaman yüzlerin üzerine 
çıkan cariyeler hizmetkar statüsünde idi. 
Mesela 1762’de Topkapı Sarayı’nda yaşayan 
cariye sayısı 174 idi8. Cariyeler ancak kalfalık 
makamına geçtikten sonra valide sultan, 
şehzade, sultan ve kadınefendilerin dairelerinde 
hizmete geçebilirlerdi. Padişahın yakın 
hizmetkarı olabilmek içinse tecrübelenmek 
ve usta mevkiine yükselmek gerekirdi. 
Yükselemeyen veya yeni yetişen cariyeler ise 
haremin külhanından, hastanesine kadar farklı 
alanlardaki harem işlerinde görev yaparlardı. 
Haremde yetiştikten sonra çerağ edilen 
cariyelerin genel itibariyle sarayca çeyizinin 
verilip maaşının bağlanarak evlendirilmeleri ya 
da çok yaşlanan ustalara isterlerse şehirde konak 
tahsis edilip ölünceye kadar maaş bağlanmaları 
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yemeklerin yapıldığı kendi dairelerinde özel 
kuşhaneler de bulunurdu10. 

Haremde yaşayan kadınların hastalandıklarında 
tedavi edilmeleri için cariyeler taşlığından 
41 merdivenle inilen harem yapılarının biraz 
daha uzağına inşa edilen bir harem hastanesi 
mevcuttu11. Bu binada hastalar ustası ve hastalar 
kethüdası kadınların idaresinde hasta bakıcı 
olarak yetiştirilen cariyeler, ebeler görev yapardı. 
Hastanenin haremden ayrı bir mekândan 
tesis edilmesi ve iyileşmeden hiçbir cariyenin 
tekrar hareme kabul edilmemesi padişah evinin 
bulaşıcı hastalıklardan korunması için bir 
tedbir olmalıydı. Zira darüşşifa tarzı inşa edilen 
bu hastanenin kendi hamamları, mutfağı ve 
çamaşırhanesi mevcuttu. Bu hastanede tedavi 
edilip şifa bulamayan kadınlar ise gasilhanesinde 
yıkanır ve burada bulunan Meyyit Kapısı’ndan 
baltacılara teslim edilerek son yolculuğuna 
uğurlanırdı. 

Osmanlı padişahlarının gelirlerinin toplandığı 
ve hususî masraflarının karşılandığı özel bir 
hazinesi mevcuttu. Ceyb-i Hümayun adı verilen 
bu hazinenin en önemli gider kalemlerinden 
biri harem aylıklarının ödenmesiydi. Dolayısıyla 
Osmanlı padişahının evi olan haremdeki 
yukarıda sıraladığımız bütün çalışanların 
maaşları padişahın hususî hazinesinden 
ödenirdi12. Osmanlı padişahı yuvasının 
masraflarını kendi hususi gelirlerinden 
karşılardı. Yine bu hazineden başta valide sultan 
ve hanedan mensupları olmak üzere harem 
idarecilerine hicrî yılbaşında “muharremiye” 
adı verilen ihsanlar dağıtılırdı. Yaza ve kışa 
girişlerde “sayfiye” ve “kasımıyye” ve dinî 
bayramlarda “ıydiyye” dağıtımı da padişahın 
kendine has gelirlerinden evinin yaşayanlarına 
ve çalışanlarına yaptığı ihsanlar olmalıydı. 
Keza bütün harem masrafları da bu hazineden 
karşılanırdı. Haremin içinde ayrı bir harem 
hazinesi bulunmakla birlikte bu aslında ceyb-i 
hümayundan ihtiyaç halinde harcanması için 
belirli dönemlerde tespit edilmiş meblağların 
girdiği bir sandık veya belgelerin ifadesiyle 
dolaptı. 

görevler üstlenmiş kadınlar mevcuttu. Mesela 
kâtibe ustalar harem yazışmalarını yapan 
kadınlardı. Ayrıca haremde, padişah kızlarıy la 
şehzadeleri emziren dâyeler (sütnine) mevcuttu9. 

Haremde yaşayan kadınların ibadetleri, 
yeme-içmeleri, hastalıklarının tedavisi ayrı 
ayrı düşünülmüş ve teşkilatlandırılmıştı. 
Hadımağalarının ibadetlerini yaptıkları 
kendilerine ait mescidleri olduğu gibi padişah 
evinde yaşayan kadınlar da bu hususta 
düşünülmüştü. Harem kadınlarının ibadetlerini 
yapmaları için özel bir harem mescidi vardı. Bu 
mescidin camları Enderun’daki Ağalar Camii’ne 
açılır, vakit namazlarında veya Ramazan 
ayındaki teravih namazlarında harem kadınları 
bu caminin imamına uyarak ibadet ederlerdi. 
Kimi zamansa camide okunan mevlitlere 
buradan katılırlardı. Valide sultan dairesinde ise 
valideye ait ayrı bir duâ odası bulunmaktaydı.

Osmanlı sarayının ikinci avlusunun sağ 
tarafında yer alan Matbah-i Âmire’de harem 
için yemeklerin piştiği ayrı mutfak mevcuttu. 
Tabii ki burada valide sultan, hanedanın kadın 
ve erkek üyeleri ve çalışanları için yine hiyerarşik 
yapıya uygun ayrı yemekler pişirilir, soğumasını 
önlemek için sahanlara konur, sahanlar 
tablalara yerleştirilerek özel kılıflara geçirilir ve 
tablakârların başları üzerinde hareme götürülüp 
karaağalara teslim edilirdi. Dağıtım karaağalar 
vasıtasıyla olurdu. Padişah ve valide sultan için 
özel istekleri doğrultusunda hazırlanan özel 
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vakfiyeleri hakkında günümüzde yapılan pek 
çok çalışma mevcuttur16. Haremde yaşayan diğer 
kadınların da kendi imkânlarıyla küçük de olsa 
sadaka-i câriye olarak vakıflar kurduklarını arşiv 
vesikalarından tespit edebilmekteyiz. 

Harem, zaman içinde ilave binalarla 
genişleyen mimarîsi, bu evin yaşam alanının 
kullanımındaki padişah, valide sultan hanedan 
üyeleri ve hizmet eden cariyelerle hadımağaları 
üçgenini değiştirmemiştir. Kesin kural ve 
adetleri çerçevesinde şekillenen hiyerarşik yapısı 
ise devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. 
Netice itibariyle Osmanlı toplumunda İslâm 
geleneklerine uygun harem-selamlık ayırımı 
Osmanlı sarayında da yer almıştır.
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Osmanlı padişahları her yıl Ramazan ayında 
devletin farklı yerlerine yayılmış önemli 
medreselerin hocalarını yani ilmî alanda en 
yüksek mertebede bulunan kişileri saraya 
davet ederlerdi. Huzur derslerine katılacak bu 
ulema çoğu zaman sekiz oturuma ayrılarak bir 
mukarririn başkanlığında etrafını çevreleyen 
muhataplarla padişahın huzurunda Kur’an-ı 
Kerim’den tefsir dersleri yapardı. Huzur 
derslerine padişah başkanlık ederken dönemin 
devlet adamları ve şehzâdeleri padişahın isteği 
doğrultusunda dinleyici olarak katılırdı. Bu 
derslere çoğu zaman valide sultan başta olmak 
üzere harem halkı kafes arkasından iştirak 
ederdi13. 

Osmanlı padişahlarının ailesi ve harem kadınları 
için Ramazan’da hesaplanan fitre bedelleri özel 
hazineden karşılanırdı. Tanzimat öncesi bu 
hazine ceyb-i hümâyûndu14. Padişah, valide 
sultan, padişah çocukları ve harem hizmetindeki 
kadınlar için ödenecek fitrenin miktarı ve 
tespit birimi değişiklik gösterirdi. Mesela 1848 
Ramazanı’nda Sultan Abdülmecid dönemi 
harem mensubu kadınların toplamı 367 kişidir 
ve 80 pareden olmak üzere toplam 29.360 pare 
fitre ödenmiştir. Belirtilen senede padişahın 
bütün ailesiyle birlikte haremi ve kendi için 
ödediği fitre miktarı toplam 1.120 kuruş 4 pare 
olarak hazine-i hâssadan karşılanmıştır15. 

Başka bir açıdan bakıldığında aynı 
Enderunlular gibi burada da kadınlar özel 
olarak yetiştirilmiştir. Valide sultanlar, sultan 
hanımlar bir yana hazinedar usta, çamaşırcı 
usta, harem katibeleri gibi idareci kesim 
başta olmak üzere bu harem kadınlarından 
kalan muhallefat kayıtlarında ortak nokta 
okudukları ve biriktirdikleri kitaplardır. Bu 
kitaplar başta dinî ve tasavvuf î eserler olmak 
üzere tarih kitaplarına kadar farklı alanlarda 
olabilmektedir. İslâm dinine bağlı, okuyan ve 
sarayın yerleşmiş kültürüne göre yetiştirilmiş 
bu evin mensuplarının bütün ihtiyaçları padişah 
tarafından karşılanmıştır. Valide sultanların 
veya sultanların, gelirleriyle halkın yararına 
kurdukları vakıfları ve düzenlettirdikleri 
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Ev ve işyerlerine olan talep, yer ve zamanın 
şartlarına göre düzenlenip fertlerin kendi 
ekonomik şartları ve taleplerine göre gelişerek 
nihaî şekline kavuşur. Mimar bu talebi, mevcut 
sınırlamaları dikkate alarak projesinde yansıtır. 
Nihayetinde binanın şekli ve hacmi olduğu 
kadar pencere, kapı gibi unsurları, mühendislik 
standartları, bunların kullanılma ve yerleştirilme 
biçimleri tahlil edilerek talepler doğrultusunda 
karar alınır. Bu yüzden İslâm mimarisi, ev’i 
inşa ederken hazz’ı (hedonizmi) esas almaz; 
ihtiyaçları gözetir. Müslümanların evi, harem 
ve selâmlık olmak üzere iki bölümden meydana 
gelir ve genellikle bir avlu etrafında teşekkül 
eder. İslâm şehirlerinde sokakta oturmaya izin 
verilmez. Çünkü oturulacak ve toplanılacak 
yerler mescitler ve evlerdir. Sokak, evlerle tarif 
edilmiştir. Avlu, evi dış dünyadan muhafaza 
eder6. Şehrin ilk yapı taşı olan ev, insanın 
barınma zaruretinin bir ürünü, aynı zamanda 
ailenin yaşadığı çevre ve insanlar arası ilişkilerin 
ve ailelerin oluşması yolundaki gelişmenin ilk 
aşamasıdır7.

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin 
arkasındaki sadrâzam konakları özellikle 
küçük yapılmıştı. Zira onların küçüklüğü, 
Mihrimah Sultan Camii’ni olduğu gibi, Boğaz’ı 
ve onun nihayetindeki Selimiye’yi de büyük 
göstermekteydi. Başka bir ifadeyle Osmanlı evi; 
Osmanlı şehir ve dünya tasavvurunun bir ürünü 
olarak şehri, çevredeki büyük kültür değerlerini, 
tabiatı ve dünyayı yücelten bir nitelikteydi8.

Evlerin yükseklik ve renkleri

Osmanlı Devleti’nde müslümanların ve 
zımmîlerin evleri farklı renkteydi ve bu hususta 
düzenlemeler mevcuttu. İstanbul’un nüfusunun 
yüzde kırkını oluşturan, muhtelif alanlarda 
çalışarak iktisadî hayatta müslümanlarla 
eşit haklara sahip olan gayrimüslimler, bazı 
konularda belli kurallara bağlı olmakla birlikte 
kentin her köşesinde varlıklarıyla İstanbul’un 
önemli bir unsurunu oluşturmuşlardır. Kendi 
dinî ve içtimaî hayatlarını sürdürürken, yabancı 
olarak değil, şehir hayatının bir parçası olarak 
kabul edilmişlerdir. Evlerini Türklerin evlerinden 

Müslüman şehirleri Batı Avrupa an’anesinden 
tamamen farklı bir biçimde oluşmuştur ve İslâmî 
özelliği en üst seviyede yansıtanlar da Osmanlı 
şehirlerdir1. Bu yüzden “Osmanlı şehirleri İslâm 
şehirleridir. Çeşitli maddî ve kültürel sebepler 
ile diğer İslâm şehirlerinden farklılaşan, ancak 
İslâmî temelde onlar ile bütünleşen özelliklere 
sahiptir”2.

Osmanlı şehri üç katı geçmeyen evlerden 
oluşan mahalle yapısı ile iktisadî yatırım 
ve kullanım safhalarında ciddî tasarruflar 
sağlayan bir düzenleme idi. Nitekim “Sedad 
Hakkı Eldem Bey, “Türk evi, tek katlı bir evdir 
esas itibarıyla bu tek kat, zeminden kopuk bir 
üst kattadır.” der3. Türklerin yaşadığı evler, 
Osmanlı Devleti’nin orta bölgelerinde on beşinci 
yüzyıldan sonra şekillenmiştir4. “Emel Esin’e 
göre Türk evinin kökeni Orta Asya’dadır.”5
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Nitekim bir gayrimüslim mahallesinde bulunan 
ve iki kattan fazlasının yasak olduğu on bir evin 
dördünün iki, üçünün üç katlı oluşu oldukça 
şaşırtıcıdır12.

Sultan III. Ahmed zamanında yapılan Divân-ı 
Hümayun toplantısında alınan bir karar, emri 
uygulayacak olan âmirlere şöyle bildirilmiştir:

“İstanbul kadısına ve Hâssa mimarbaşıya hüküm ki:

Mahrûse-i İstanbul’da vâki‘ muhterik ve gerek 
münhedim olan menâzil eshâbı müceddeden 
bina murâd eylediklerinde ehl-i İslâm sâkin 
olacak menâzilin kadden irtifâ‘ı on iki zirâ‘ ve 
kefere ve yahudî sâkin olacak menâzilin kadden 
irtifâ‘ı on zirâ‘ ve on sekiz parmak şahnişîni 
olmak mukaddemâ bâ-hatt-ı hümâyun nizâm 
verilip ve defe‘âtile evâmir-i şerîfe sâdır olmuş-
iken menâzil eshâbından bazıları mahallât 
aralarında verilen nizâma mugâyir gerek 
kadd ve gerek şahnişînlerin ziyadeye tecâvüz 
ve nizâm-ı mezbûrun ihtilâline bâ‘is ve bâdî 
olmalarıyla min-ba‘d bâ-hatt-ı hümâyun verilen 
nizâm-ı müstahsene üzere ehl-i İslâm sâkin 
olacak menâzilin kadden irtifâ‘ı on iki zirâ‘ ve 
kefere ve yahudî sâkin olacak menâzilin eshâbı 
gerek müslüman ve gerek kefere ve yahudî 
olsun kadden irtifâ‘ı on zirâ‘ ve on sekiz parmak 
şahnişîn olup verilen nizâm-ı mergûba mugâyir 
bir ferde ziyadeye müsâ‘ade ve rıza ve ruhsat 
gösterilmeyüp düstûru’l-amel tutulup hılâfından 
gâyetü’l-gâye hazer ve mücânebet etmeniz 
bâbında fermân-ı âlî-şânım sâdır olmuşdur.

Fî evâhir-i Zilhicce sene 1125 [16.1.1714]13 
(Belge:1)

Özetleyecek olursak: İstanbul’da yeni yapılacak 
evlerin yüksekliğinin müslümanların oturacağı 

büyük yapamasalar ve renk renk boyayamasalar 
da kendilerine mahsus giysilerini giyebiliyorlar 
ve ibadetlerini yapabiliyorlardı.9

Sultan III. Selim’in, evlerin rengi ve yüksekliği 
konusuna riayet edilmesini emrettiği hatt-ı 
hümayununda, bunun esbâb-ı mûcibesi de 
açıkça ifade edilmiştir:

“Şimdiden sonra bina olunan evler, tenbih 
edesin, gâvurlarınki gibi siyah, lâcivert 
boyamasınlar. Hem pek yüksek yapıyorlar ve 
âdetten ziyade yapmasınlar. Müslüman evleri 
siyah olmasın. Gavur ve yahudi evleri siyah 
olsun. Gavur ve müslüman belli olsun…”10

Evlerin yüksekliği ve rengi konusundaki emirlere 
bakıldığında bunların genellikle İstanbul ile ilgili 
olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde 
gayrimüslim evleri; yükseklik, müslümanların 
oturduğu bir mahallede olup olmadığı ve bir 
mahalledeki müslüman nüfusun gayrimüslim 
nüfusa oranına göre Ebusuud Efendi’nin 
fetvaları ışığında denetleniyordu. Buna 
göre; aynı mahallede oturan gayrimüslimler 
evlerini müslümanların evlerinden daha 
yüksek yapamaz, ancak aynı yükseklikte veya 
daha alçak yapabilirlerdi. Gayrimüslimlere 
tahsis edilen mahallelerde böyle bir yasak 
olmadığı gibi, aksine gayrimüslim evlerinin 
kaliteli malzemeden yapıldığı ve gösterişli 
binalar olduğu anlaşılmaktadır. Şeyhülislâmlar 
gayrimüslimlerin evlerinin malzemeleriyle de 
ilgili olarak fetva vermişlerdi. On yedinci yüzyıl 
şeyhülislâmlarından Çatalcalı Ali Efendi’nin 
(1631-1692) bir fetvasında; evinin çatısını 
kiremitle örtmek isteyen bir gayrimüslime, 
müslümanların toprakla örtmesi gerekir 
şeklinde baskı yapamayacağını ifade etmiştir:

“Bir kasaba ahalisinden Zeyd-i zımmî kefere 
mahallesinde binâ ettiği menzilini kiremid ile 
örtmek istedikte müslimînden bazı kimesneler 
‘toprak ile ört’ deyu bi-gayr-i vech-i şer‘ kādir 
olurlar mı? el-Cevâb: Olmazlar.”11

Aslında sadece malzeme bakımından değil, kat 
bakımından da gayrimüslimlerin bazen nizama 
mugâyir yüksekliğe eriştiği görülmektedir. 

(Belge: 1)
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evlerinin yüksekliği on dört, gayrimüslimlerinki 
ise on iki zirâ’ olarak değiştirilmiştir15.

Evlerin yüksekliğinin sınırlanmasının sebebi 
haneyi ve mahalleyi yangından korumaktır. 
Nitekim çok önceden Kanunî Sultan 
Süleyman’ın Koca Mimar Sinan’a: “Hiçbir bilgisi 
olmadığı hâlde bazı kişilerin İstanbul’a gelip 
ev inşa etmesi, bunların yangına sebep olacak 
bacalar yapması sonunda doğan tehlikeye son 
vermek için bu gibileri takip edesin, bunların 
yanlış yapmalarını önleyesin.”16 diye gönderdiği 
emir, Osmanlı Devleti’nde mümkün olduğunca 
uygulanmaya çalışılmıştır.

Aşağıdaki hüküm, bu hassasiyete güzel bir 
örnektir. (Belge: 2 ve 3) Ve bu hükümden 
öğrendiğimize göre, yangınlara sadece evlerin 
yüksekliği veya merdivensiz oluşu değil, 
birbirine bitişik nizamda bulunuşları da yol 
açmaktadır:

“Edirne kadısına hüküm ki:

Mektup gönderüp bi-irâdetillâhi teâlâ Edirne’de 
Hark vâki‘ olup yahudî evlerinden tahminen 
yüz mikdarı yanıp ve yahudî evlerin tabaka olup 
mâbeynlerinde fâsıla olmadığından mâ‘adâ odun 
bağlayıp hisar üstünde tahta puşileri olmağın 
hiç bir tarik ile def ‘e imkân olmayıp öyle 
zamanına dahi ihrâk olunduğın bildirmişsin. 
İmdi mahrûse-i mezbûr ahalisinden herkes 
evi üzerine çıkmağa kifayet mikdarı nerdüban 
ihzâr eylemek ve evlerinde birer büyük fuçı ile 
mevcud su hâzır eylemek emr edip buyurdum 
ki:

Vusûl buldukda bu bâbda bi’z-zât mukayyed 
olup Edirne halkına muhkem tenbîh ve te’kîd 
eyleyesin ki evlerinin irtifâ’ına göre birer ikişer 
nerdüban ihzâr etdirüp ve birer büyük fıçı ile 
su hâzır edip onun gibi irâdetullâhi birle ihrâk 
vâki‘ olmalı oldukda mümkün olduğu üzere 
tevâbi‘i ve hayrâtıyla nerdübanlar koyup suyla 
ve gayrı mümkün olan vechile ateşin def ‘ine 
ihtimâm eyleyeler. Ba‘de’t-tenbîh her iki üç ayda 
bir yoklayıp çarşulara karîb olan mahallâtı ve 
ateş yanan dekâkîn ve sair yerleri yoklayıp görüp 
nerdübanları ve su ile dolu fuçıları bulunmayup 

evler için 12 zirâ’, hıristiyan ve yahudiler için 
10 zirâ’ olması; şahnişinlerin ise 18 parmak 
ölçüsünde bulunması kaideye bağlanmış ve 
buna uyulması emredilmiştir.

Sultan III. Selim devrinde kıyafetlerle 
ilgili nizamnâme yeniden düzenlenirken 
müslümanların kavuk ve ayakkabıları için sarı 
renk belirlenmiş, diğer milletler için ise çeşitli 
renkler tahsis edilmiştir. Ermenilerin şapka 
ve ayakkabıları kırmızı, Rumlarınki siyah, 
Yahudilerinki ise mavi renkte idi. Evler için de 
aynı renkler uygun görülmüştür14.

1755 yılında müslümanların evlerinde bir 
değişiklik yapılmadan zımmî evlerinin yüksekliği 
on zirâ’a, 1817’de bu sefer zimmî evlerinde 
değişiklik yapılmadan müslüman evleri on dört 
zira‘a yükseltilmiştir. 1826 yılında ise müslüman 

(Belge:2 ve 3)
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fermân-ı âlî-şânlara tatbik ile birbirlerine zarar-ı 
şer‘îsi olmadığı surette kadden irtifâ‘ları on iki 
zirâ‘ ve on sekiz parmak tarîk-i âmma şahnişîn 
ve kirpi saçak bina olunup ve kiremidi üzere 
cihân-nümâ ve tahte’s-semâ bina olunmayıp ve 
tarîk-i âmma dört zirâ‘dan aşağı şahnişîn ihraç 
olunmamak ve birbirlerine zarar-ı şer‘îleri zâhir 
olmayacak vech üzere binalarına izin ve ruhsat 
verilüp ve binalarına mübâşeret edecek neccâr 
kalfaları mu‘temedler ve çukadarlar izniyle 
binaya mübâşeret etmeyüp neccâr kalfalarının 
yiğid başıları bina edeceği bina üstünde sâdır 
olan fermân-ı âlîden ziyade bir şey ihdâs 
etmemek şartıyla kefil ahz olunup ve kalfalarının 
ve kefilleri olacak yiğid başılarının isim ve 
şöhretleriyle defter-i mimarîye kayd olundukdan 
sonra fermân-ı âlî-şân tatbik ile izin ve ruhsat 

ihmal üzere olanları tutturup su başıya cerîme 
edüp muhkem te’dîb eyleyesin ve bu bâbda 
ne vechile tedarik edip nice olduğunu yazup 
bildiresin.

Fî 13 Rebî‘ü’l-âhir (980) [23.8.1572]17.”

Hülâsa, Edirne’de zuhur eden yangının, yahudi 
evlerinin birbirine bitişik ve bir kaç sıra 
hâlinde olmaları sebebiyle söndürülemediği 
bildirilerek18, herkesin evinde binanın irtifâ’ına 
göre bir iki merdiven bulundurması ve fıçılarla 
su hazır etmeleri tenbih olunmuştur. Bu 
emri dinlemeyenlerin tecziyesi istenmekte, 
hatta bu emre uyulup uyulmadığı ve özellikle 
çarşı ile pazarların iki ayda bir yoklanması 
emredilmektedir.

Osmanlı yazışmalarının temel özelliklerinden 
birisi olarak; bir yasak hakkında hükmün 
kesinliği ifade edilirken, bu bahane ile kimsenin 
hukukunun çiğnenmemesi de kuvvetli bir 
şekilde belirtilir. Aşağıdaki buyrulduda ise 
padişahın emrine aykırı hareket etmekten 
sakınmak gerektiği gibi, bu bahane ile düşük 
kalitede bir şey yapılmasına müsamaha etmek 
ve ruhsat vermekten tam mânasıyla uzak 
durulması emredilmiştir:

Hilâf-ı evâmir-i aliyye ve mugâyir-i rızâ-yı 
hümâyun hareket ve bu bahane ile ednâ mertebe 
muhdes şey ihdâsına müsâmaha ve ruhsattan 
kemâl-i tevakkî ve mübâ‘adet olunmak üzere 
takriri mûcebince hüküm buyruldu.

19 Muharrem sene 1184 [15.5.1770]

Takrîr-i kullarıdır:

Bi-kazâ’i’llâhi teâlâ bundan akdem Tophane ve 
Fındıklı ve Cihangir’de vukû‘ bulan ihrâktan 
muhterik olan menâzillerin kadimî kadleri ve 
şahnişînleri ziyade olup yine vaz‘-ı kadîmlerine 
itibar ile binalarına ruhsat verildiği surette 
Cihangir Bayırı olmak takribiyle birbirlerine 
ziyadesiyle nezâreti ve zararı olacağı melhûz 
olduğuna binâ’en takrire cesaret kılındı.

Merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki muhterik 
olan menâzillerin kadîmi mürtefi‘ olan kadlerine 
itibar olunmayıp bundan akdem sâdır olan 

(Belge: 4)
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Zilka‘de 1146 [19 Nisan 1734] tarihli aşağıdaki 
buyruldu ile hatırlatılmıştır: (Belge: 5)

Sahh

Müceddeden emr-i şerîf verilmek buyruldu.

Fi 15 Zilka‘de sene 1146 [19 Nisan 1734]

Devletlü ve saâdetlü sultanım hazretleri sağ 
olsun.

İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve tevâbi‘inde 
vâki‘ gerek muhterik ve gerek münhedim 
olan menâzillerin eshâbları müceddeden bina 
murad eylediklerinde ahalî-i İslâm sâkin olacak 
menâzilin kadden irtifâ‘ı on iki zirâ’ ve kefere ve 
Yehûd sâkin olacak menâzilin kadden irtifâ‘ı on 
zirâ’ olmak üzere bundan akdem nizâm verilmiş 
iken menâziller eshâblarından hafiyyeten bir 
tarikle mahallât aralarında nizâma mugâyir 
bina şurû‘a ve mukaddemâ verilen nizâmın 
ihlâline bâ‘is olmalarıyla devletlü ve saâdetlü 
sultanımdan mercûdur ki bundan akdem verilen 
nizâm üzere ehl-i İslâm sâkin olacak menâzilin 
kadden irtifâ‘ı on iki zirâ‘ ve kefere ve yehûd 
sâkin olacak menâzilin gerek eshâbı müslüman 
olsun ve gerek kefere ve yehûd olsun, kadden 
irtifâ‘ı on zirâ‘ olmak üzere müsâ‘ade-i aliyyeleri 
buyurulur ise müceddeden tuğralı emr-i şerîf 
ihsan buyurulmak bâbında emr u fermân 
devletlü ve saâdetlü sultanım hazretlerinindir”20.

Sadece emir vermek veya tekrarlamakla 
yetinilmemiş, mümkün olduğunca yapılan 
evler de kontrol edilmiştir. Meselâ, yakın 
dönem (3 Ramazan 1310/21 Mart 1893) tarihli 
bir Şûrâ-yı Devlet evrakından öğrendiğimize 
göre Kuzguncuk’ta yahudi milletinden Bakkal 
Nesim’in inşâ ettiği evin tahkikiyle durumu 
değerlendirilmiştir21.

Bilindiği üzere, “Yangınlar, sürekli değişen 
nüfus, bakımsızlık ve ısrarla geleneksel dokuyu 
değiştirme isteği yüzünden İstanbul geleneksel 
konut mimarisini koruyamamıştır.” Nitekim 
“gayrimüslimlerin oturduğu mahallelerde kâgir 

verilip ve bundan sonra yine hilâf-ı emr-i âlî-şân 
binaya tasaddî eder olur ise der-akab ahz olunup 
kalfası ve kefili olan yiğid başısı ibreten li’s-sâirîn 
vaz‘-ı kürek olunması-çün taraf-ı kullarından 
i‘lâma müsâra‘at olunması-çün mü ferman 
buyurulur, ne vechile irâde-i aliyyeleri erzânî 
buyurulur ise ol bâbda emr u fermân devletlü 
inâyetlü sultanım hazretlerinindir.

bende

Abdi

Ser-mimarân-ı Hâssa19 (Belge: 4)

Yanmış ve yıkılmış evlerin yerlerine yenileri 
yapılırken müslümanların bulunduğu 
mahallelerde evlerin yüksekliğinin on iki zirâ’, 
kefere ve yahudi mahallelerinde ise on zirâ’ 
ölçüsüne dikkat edilmesine dair nizâm, 15 

(Belge: 5)
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Fi 27 Şevval sene 1272

Devletlü efendim hazretleri

Müfâd-ı iş‘âr-ı vâlâlarına nazaran zikr 
olunan hâneyi merkûm bilâ-kontrato vermiş 
olduğundan ve bu dahi mugâyir-i nizâm 
idüğinden men’i zımnında icabının icrası lâzım 
geleceği beyanıyla tahşiyeye ibtidâr kılındı.

Fi 27 Şevval sene 1272 [1.7.1856]23

Hitaplardaki tamlamaları hariç tuttuğumuzda, 
bugünkü Türkçeye fevkalâde yakın olan bu 
ifadelerden, kiralamanın kontratsız olmaması 
gerektiğini açık bir şekilde anlıyoruz.

yapı ve yeni üsluplar yavaş yavaş gelenekselin 
yerine geçmiştir.”22

Gayrimüslimlere ev kiralamak ve sat(ama)
mak

Müslümanların çokluk olduğu mahallelerde 
müslümanların evlerini hiçbir şekilde zımmîlere 
satılmamasına devlet dikkat kesilmekte ve 
aşağıdaki Sadâret emrinden anlaşılacağı 
gibi, cami civarında ve müslüman evlerinin 
yanında bulunan bir hânenin gayrimüslimlere 
kiralanması ve hele bunun kontratosuz olması 
kesinlikle mevcut nizama aykırı görülmekteydi:

“Devletlü efendim hazretleri

Dersaadet’te Abdi Çelebi Mahallesi’nde kâin 
İslâm hânelerinin hıristiyana îcâr olunması 
istid‘âsını hâvi mahalle-i mezbûre ahâlisi 
tarafından takdim olunan arzuhal, manzûr-ı 
vâlâları buyrulmak üzere irsâl kılınmış olmağla 
mezkûr hânelerin hıristiyanın îcârı takdirinde 
cami-i şerife ve ahâli-i mahalliyeye bir gûne 
mazarrât-i sahîhası veyahut diğer bir mahzûru 
olup olmadığının bi’t-tahkik iş‘ârı menût-ı 
himem-i behiyyeleridir.

Fi 23 Şevval sene 1272 [27.6.1856] (Belge: 6)

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Hâme-pîrâ-yı ta‘zîm ve tefhîm olan işbu 
fermannâme-i sâmî-i cenâb-ı vekâlet-penâhîleri 
me’âl-i âlîsi ve melfûf arzuhal mü’eddâsı rehîn-i 
îkân-ı çâkerî olarak Meclis-i Zabtiye’ye bi’l-
i‘tâ memur-ı mahsûs irsâliyle keyfiyet tahkik 
olundukda Basmahane memuru Hurşid Ağa’nın 
mahalle-i mezbûrda mutasarrıf olduğu bir 
bâb hânesini tebe‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve 
dülbendçi esnafından Sihak nâm kimesneye 
bilâ-kontrato îcâr eylediği ve mezkûr hânenin 
karşısında câmi-i şerif ve civar ve ittisâlinde 
dahi sekiz bâb İslâm hânesi mevcut bulunduğu 
anlaşılmış ve şu hâle nazaran icabının icrası 
mutlaka irâde-i aliyye-i vekâlet-penâhîlerine 
menût ve mütevakkıf olarak arzuhâl-i mezkûr 
leffen çâker-i âlî-i fahîmânelerine iade ve takdim 
kılınmış olmağla ol bâbda ve her hâlde emr u 
fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir.

(Belge: 6)
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Süleymaniye’ye doğru uzanan sokak üzerinde 
sağ kolda karşınıza çıkan dükkan dizisinin 
üst katındaki hücerât örnek verilebilir. Sinan 
çağından kalma bir hücerâttır bu. Hücerâtın 
nasıl olduğuna ilişkin genel bir fikir verir, çok 
ağır bir restorasyon geçirdiği için özgün halini 
ancak kabaca tanımlıyor. Yine de hücerâtı, bu 
tek odalardan oluşan kolektif konut türünü 
örnekler. Helâsı bile ortaktır. 

Oldukça sade bir hayata çatı olmuş bu 
evler demek ki hocam?!

Bugünkü alışkanlıklar çerçevesinde bakarsanız 
“XVI. yy.’da insanlar burada nasıl yaşıyordu?” 
diye tereddüte düşersiniz hiç kuşkusuz. Ama 
ilginç bir biçimde bunların nasıl kullanıldığını 
biliyoruz. Mesela, bir caminin vakfının 
hüceratının içindeki iki odayı imam ile 
müezzin kullanır, geri kalanları kiraya verilir. 
Zaten genellikle bunlar vakıflar tarafından 
kiraya vermek üzere yapılırlar. Dolayısıyla 
bizim bugünkü bakış açımızla geçmişe ilişkin 
tahayyülümüzü hırpalarlar. Niye hırpalarlar? 
Şöyle ki, yan yana odalardan oluşur. Önünde 

Tek odalı evlerden çok katlı apartmanlara 
ev mimarisinin macerasını mimarlık 
tarihçisi ve hocası mimar Uğur Tanyeli’yle, 
salgınla hayatımıza daha çok giren çevrimiçi 
sohbetimizde konuştuk.

Osmanlı İstanbul’unda “ev” denilince 
mimarî bakımdan ne anlamak gerekir? 

Dönemlere göre farklı İstanbul evlerinden 
konuşmak gerekir. Hepsinde de bugünküne 
benzemeyen bir konut mimarisi söz konusudur. 
Bunun iki farklı biçimi ayırt edilebiliyor. Biri 
olağan tek odalı konuttur. Erken XVI. yy.’da çok 
yaygın olan diğer barınma formatıysa, dönemin 
belgelerinde genel olarak “hücerât” tabir edilen 
konuttur. Bunlar dizi halinde yapılmış konut 
odalarından oluşur, bir tür kolektif konut 
sayılabilir. İki kattan daha fazla olduğunu 
görmediğimiz, ama bazı semtlerde, bazen 
Gayrimüslimler için olanlarının üç kata da 
çıkabildiği bir tür apartmandan bahsederiz. Bu 
tekil odalardan oluşan hücerat dizilerine -birkaç 
yıl önce restore edildi- Süleymaniye’nin vakıfları 
arasında yer alan ve Bozdoğan Kemeri’nden 
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Avrupa’da, ne Türkiye’de, ne Çin’de bu karşınıza 
çıkmaz. Bu oda yatak odası, şu oda oturma 
odası, şu oda yemek veya misafir odası gibi bir 
sistem vezir konaklarında bile olmaz; orada da 
odalar her işe yararlar. Ama en üst sınıftansanız, 
sarayınızda bir divanhane olabilir. Sadece 
erkeklerin bir araya geldiği, kabul salonu gibi 
kullanılan bir yer olabilir. İstanbul’un ortalama 
insanı çok mütevazı koşullarda yaşar. Ağırlıklı 
bir biçimde tek odada yaşar, iki odalı evler bile 
azdır. Tek katlı yapılaşma çok yaygındır. Bu 
durum XVIII. yy.’a gelindiğinde kabaca değişir. 
Artık evler tek odalı olmaktan büyük ölçüde 
çıkar, yine bilemediğimiz miktarda ev hâlâ 
tek odalıdır, ama artık birkaç odalı bugünkü 
anlamda ev diyebileceğimiz hatta apartman 
benzeri evler görülür İstanbul içinde. Bir kat 
bir ailenin, altındaki kat başka bir ailenindir. Bu 
evlerin apartman gibi çalıştığını varsayabilirsiniz 
ama her katın sözgelimi bir helâsı olabilir. Bu 
dönemde artık evler belli ki ciddi bir konfor 
standardına yükselmiştir. 

Bu sürekli tırmanan bir süreç mi? 
Böyle bir konuşmada ancak bir özet yapabilirim: 
Evet sürekli tırmanır. Giderek üç-dört odalı evler 
karşımıza çıkar. Elimizdeki vakıf tahrir defteri 
kayıtlarından bunu anlarız. Çünkü o dönemden 
kalma ev yok. En fazla bulabileceğiniz biraz 
önce başlarken sözünü ettiğim Süleymaniye 
odalarında olduğu gibidir ya da Küçük Ayasofya 
Camii’nin avlusu bir dizi odayla kapatılmıştır. 
Bunları medrese odaları zannedebilirsiniz. 
Oysa onlar Küçük Ayasofya Odaları’dır, her 
birinde bir aile yaşarmış. Ne zamana kadar 
derseniz, çocukluğumda burada tek tek ailelerin 
oturduğunu hatırlıyorum. Yemeklerini caminin 
avlusunda yaparlardı. Yemek yapmak içün 
tüplerini, gaz ocaklarını caminin avlusuna 
çıkarırlardı, helâ ortaktı. Şimdi bu alıştığınız 
güncel mahremiyet standartlarına uygun bir 
durum değil, ama XVI. yy.’da bu olağandı, 
kimseyi rahatsız etmiyordu. Buna yönelik 
hiç bir eleştiriyle ya da rahatsızlık belirten 

genellikle ortak bir mekan vardır. Odanızdan 
çıkarsınız, kapınızdan ortak alana gelirsiniz. 
Diyelim ki imam odalardan bir ya da iki tanesini 
ailesiyle kullanır. Bu da sizi şaşırtmasın, XVI. 
yy.’daki sayısal verilerden, dönemin 1517 Tarihli 
vakıf tahrir defteri sayesinde bulduğumuz 
değerlerden bahsediyorum. İstanbul halkının 
zaten yaklaşık yüzde yetmiş kadarı tek odalı 
evlerde oturur. Evler tek odalıdır ama bunlar 
hücerât değildir, sözgelimi evin kendine ait 
helâsı, küçük bir avlusu vardır. Genellikle 
mutfakları olmaz, dönemin en lüks evlerinde 
bulunan bir elemandır mutfak. Sözgelimi XVI. 
yy.’da evin bir köşesinde hamam olmaz; mahalle 
hamamı kullanılır. Ancak en üst sınıfların, 
örneğin bir vezir konağının hamamı vardır. 
Böyle mütevazı bir manzara gözümüzün önüne 
gelsin, ama buna şaşırmayalım. Çünkü bütün 
dünyada geçmişe doğru gittiğiniz zaman tek 
odada barınma olağan bir durumdu. 

3+1, 4+1 odalar henüz yokken demek 
istiyorsunuz...

Odalar arasında işlevsel bir özelleşme tahayyül 
ediyorsanız, eskiye doğru gittiğiniz zaman ne 

Uğur Tanyeli kimdir?
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1960’larda yapılan araştırmalarda Türkiye 
kentlerinin önemli bir bölümünde bir odaya 
düşen insan sayısı hesapları vardır istatistiklerde. 
Şaşkına dönebilirsiniz. Niye? Bir odaya düşen 
insan sayısı diyelim ki bir evde 3 kişi çıkar. Bu 
ne demek? Çocuklarınız ayrı, siz ayrı odada 
oturmuyorsunuz. Bir tane odada bütün aile 
birarada yaşıyor. Çoğu zaman şöyledir hatta: 
Ailenin alt birimleri evin odalarını da paylaşır. 
Anne, baba, çocuklar, dedeler, anneanneler, 
hatta evlenmemiş teyzeler... Çocuklar ve anne-
babadan oluşan aile bir odada yaşar. Diyelim 
ki diğer kardeş eşi ve çocukları yandaki odada 
yaşar. Dolayısıyla evin içi bir anlamda bir 
apartmana, kolektif konuta benzer neredeyse. 

Hiç konforlu değil!
Tabii ki konforlu değil. Konfor çok yeni kavram. 
Konfor kelimesi de Osmanlıca’ya XIX. yy. 
biterken girer. Fransızca’da da, İngilizce’de de, 
Almanca’da da yok! Oralar için de erken XVIII. 
yy. bir eşiktir. Bu gayet olağan bir durumdu. 
Japonya’da, Çin’de tek aileye tek oda gayet 
olağan bir barınma formatı sayılırdı. Köyde, 
kırsal alanda odalar daha da kalabalıklaşır.

Şu anda epey uzağındayız bu çizdiğiniz 
tablonun.

Çok uzağındayız. O kadar uzağındayız ki 
başka bir çağda yaşıyoruz zaten. XIX. yy. 
sonunda diyelim ki Ege’de kırsal kesimde tek 
odada barınma -ki Ege Türkiye’nin o zaman 
da zengin bir bölgesi; XIX. yy.’da ticarî tarıma 
geçmiş- Bodrum’da, Ödemiş’te, Edremit’te hâlâ 
gayet yaygın bir yaşama biçimiydi. Bugünkü 
Assos/Behramkale mesela bu evleri yakın 
zamana kadar koruyordu. Assos’ta bu evler 
ben mimarlık eğitimi yaparken, 1970’lerde hâlâ 
kullanımdaydılar. Tek odada barınan insanların 
fotoğraflarını çekmiştim.

Bugün yatay mimariye geçelim diye 
konuşuyoruz. Bir yanda da tek odalı 
evleri düşünüyorum. Bu şartlarda yatay 
mimariye geçmek “çok romantik bir hayal” 

Osmanlı metni ile karşılaşmayız. Zaman içinde 
gittikçe ev boyutları büyür ve XIX. yy.’ın ikinci 
yarısında artık işlevsel ayrım ve özelleşme 
yine İstanbul’dan başlayarak ortaya çıkmaya 
başlar. Osmanlı kayıtlarına bakarsanız, hiç 
birinde misafir odası diye bir mekan, diyelim 
ki XVI.-XVIII. yy. arasında görmeyeceksiniz. 
Misafir odası büyük ölçüde XIX. yy.’ın sonunda 
ve Cumhuriyet döneminde evimize giren bir 
elemandır. Demek ki, “İstanbul’da ev deyince” 
her dönemde farklı bir konfor ve kalite 
standardından bahsederiz.

Anadolu’da da böyle mi peki? Yani 
Anadolu’ya dair de ipuçları var mı 16. yy. 
ve sonrası için?

Tabii var. Mesela Ankara ve Kayseri için 
yapılmış konut boyutu ve niteliği araştırmaları 
vardır. Oralarda da bunun yaklaşık böyle 
olduğunu söyleyebilirim: Tek oda gayet yaygın 
bir format. Zaten yüzyıllar boyunca ev genellikle 
çok ucuza mâl edilen bir şeydir. Bütün dünyada 
böyledir. Yani Fransa’ya gittiğimiz zaman XVI. 
yy.’da Paris’te diyelim ki insanlar bugünkü gibi 
dört odalı mutfaklı, banyolu, helâlı yerlerde 
yaşıyordu zannediyorsak, yanılırız. Paris’in 
önemli bir bölümü tek odada yaşıyordu. Kırsal 
kesime doğru gittiğiniz zaman bu daha da 
belirginleşiyordu. Bu türden evler yine Fransa’da 
1950’lere kadar kırsal kesimde hâlâ kullanım 
halindeydi. Türkiye’de de büyük ölçüde, benim 
gençliğimde böyle olduğunu, çoğu kırsal yörede 
ahır ile konutun tek mekan oluşturduğunu 
büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat 
İstanbul, Osmanlı konut mimarîsinin istisnaî 
örneklerini barındırır. İstanbul’da benim 
bildiğim kadarıyla ahır ile evin tek mekan 
oluşturduğu yapılar XVI. yy.’da da yoktu. 
Çünkü İstanbul en zengin ve barınma kültürü 
en yüksek olan şehir. Dolayısıyla İstanbul’daki 
konutların boyutları ortalama değer olarak 
Kayseri’dekilerden, Erzurum’dakilerden, 
Sivas’takilerden büyüktü. Bunların uzanımları 
Cumhuriyet döneminin içine kadar gelir. 
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sizin terminolojinizde tam olarak neye 
tekabül ediyor?

Sorunuz çok güzel. Öncelikle “Türk evi” 
kavramının ortaya çıkış tarihini bilmek 
gerekiyor. Çünkü bütün çağlar boyunca “Türk 
evi” diye bir şey yok. Böyle bir genelleme 
yapmaya başlamamız yaklaşık olarak II. 
Meşrutiyet’le başlar. Yani XX. yy.’ın başından 
önce hiç kimse “Türk evi” diye bir kavramdan 
bahsetmez: Kayseri evinden, Ankara evinden 
bahseder. İstanbul’da oturuyorsanız İstanbul, 
Galata’da oturuyorsanız Galata evinden 
bahsedersiniz. “Türk evi” milliyetçilikle birlikte 
ortaya çıkan bir kavram. Türkiye’deki evlerin 
hepsi “Türk evi” biçiminde, ortak bir mimari 
anlayışla yapılırdı diye bir şeyden bahsedilemez. 
Birincisi, bütün Türkiye’de Türkler oturmuyordu 
ki! İkincisi de, XVI. yy.’da Türk dedikleri zaman 
Osmanlıların kastettiği şey büyük ölçüde 
kırsal kesimde yaşayan, Türkçe konuşan, 
bazı durumlarda göçebe yaşayan insanlardı. 
Birisine İstanbul’da “Sen Türk müsün?” diye 
sorulmuyordu XVI.-XVIII. yy.’da. Dolayısıyla bu 
tarihler için “Türk evi” kavramı ile düşünemeyiz. 
Yani mimarlık tarihinin güncel araştırma 
güzergâhları içinden konuşuyorsak geç XIX. Yy. 
öncesinde “Türk evi”nden konuşamayız. 

Peki neden konuşuruz? “Osmanlı evleri”nden 
konuşuruz. Zamanda ve mekanda çeşitli 
farklılıklar içeren, yörelere, toplumsal grubunuza 
bağlı olarak çoğullaşan, değişen evlerden söz 
ederiz. Dolayısıyla bir tek ev tipi gözünüzün 
önüne gelmesin. Osmanlı resmî belgelerine 
bakarsanız “ev” lafıyla bile karşılaşmayabilirsiniz. 
Diyelim ki bir belge “beyt”ten, biri “menzil”den 
bahseder. “Beyt” Arapçada “ev” anlamına 
geliyor ama “menzil” Türkiye’de bugün silahın 
menzili anlamında. Peki “hücerât/odalar” ne 
diye geçebilir? Çoğu durumda “hâne” diye 
geçer. “Hâne” denildiği zaman kastedilen şey 
evin bütünü olmayabilir çoğu resmî belgede, 
mesela bir kadı hüccetinde. Hüccet bir ev satım 
belgesi. Bu hüccetlerde genellikle karşımıza 

mi? Tek odalı evler olsa nasıl olacak 
mesela.? Böyle bir dönüş olabilir mi? Bu 
dönüşüm gerçekleşebilir mi sizce? 

Olamaz. Niye olamayacağı besbelli: Arsa 
spekülasyonu çağında yaşıyoruz. Hepiniz evde 
oturuyorsunuz. Ev fiyatı hakkında fikriniz 
var. Bir daire satın almak istediğiniz zaman 
servet ödüyorsunuz. Şimdi şunu düşünün. 
Yirmi katlı bloklar değil de tek katlı evler... Bu 
ne demek? Kullandığınız arsanın tüm fiyatını 
sizin evinizin mülk fiyatı içine fatura edecekler. 
Arsanız diyelimki 500 metrekare, metrekaresi 
2000 liradan, arsa payınız bir milyon lira 
en azından. Daha baştan bir milyon arsa 
payına gider. Ama mesela yirmi katlı bir evde 
oturuyorsanız, diyelim ki her katında bir daire, 
arsa payı yirmiye paylaştırılır. Bunun anlamı 
ne? Arsanıza yirmide biri kadar para ödersiniz. 
Zaten onun için apartmanlar yükselir. Yoksa, 
emin olabilirsiniz ki kimse yirmi katlı konutlarda 
oturmak istemiyor. Amerika’da da, Çin’de de, 
Türkiye’de de istemiyor. Bahçeli evde oturmak 
ister herkes. Demek ki, şehirlerimiz yatayda 
büyüyemezler. Yatayda büyümeye kalkarlarsa, 
İstanbul mesela Edirne’den başlar, doğuda 
Düzce’ye kadar her yer İstanbul olur. İstanbul 
yayıldığı coğrafya bağlamında çok küçük bir 
alana sığınır. Biliyorsunuz, iki tane yarımada 
gelip Boğaz’da birbiriyle birleşiyorlar. Konya’da, 
Kayseri’de yayılma daha kolaydır. Çünkü 
etraflarında kilometrelerce düzlük alan var. 
Oralarda bile alçak yapılaşma olamıyor, çünkü 
artık yüksek spekülatif basınç var. İstanbul 
ise her çağda kompakt ve sıkışık denebilecek 
biçimde yayılır. Bizans’ta da, Osmanlı 
döneminde de öyle yayılır. 

Malum “Türk evi” diye de bir kavram 
var. Tüm bu konuşmalardan “Türk evi” 
dediğimiz şeyin geriye doğru gittiğimizde 
tek oda üzerinden şekillenen, her çağda 
kendisine yeni unsurlar dahil olan, yeni 
mimarî elemanlarla şekillenen bir evi 
anlıyoruz. Peki “Türk evi” sizin zihninizde, 
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odaya “beyt” derler. Peki oda ne? Oda, iki 
cephesinde ya da bir cephesinde pencere dizisi 
ve sedir sekisi şeklinde üzerinde minderlerle 
örgütlenmiş kesimi bulunan, yani İstanbul’dan 
başlayan bir lüks elemanın diyelim ki Şam’a 
ihracıyla ortaya çıkan mekanın adıdır. Bunu 
XIX. yy.’ın başına geldiğiniz zaman artık 
İskenderiye’de, Kahire’de de görürsünüz. Ama 
emin olabilirsiniz ki XVI. yy.’da göremezdiniz. 
Dolayısıyla giderek yayılan bir mimarî eleman 
hareketliliğinden de konuşulabilir. İstanbul’dan 
yayılan bu hareketlilik en erken Rumeli’yi 
etkiler ilginç bir biçimde. Sözgelimi Belgrad 
civarında XVIII. yy.’da İstanbul’daki gibi ev var. 
Nereden biliyorum diyorsanız, resmini yapmış 
Avusturyalılar. Bakıyorsunuz bir İstanbul evinin 
odası bu. Sözgelimi Pasarofça barış anlaşması 
imzalanmış evin içinde. Dolayısıyla Avusturyalı 
ressam da çizmiş. Emin olun ki XVIII. yy.’da 
Erzurum’da öyle bir ev olmaz. Niye? Çünkü 
Rumeli İstanbul’dan çok daha hızlı haberdar 
olur, ama mesela Mardin daha yavaş haberdar 
olur. Anadolu’nun pek çok bölgesi yavaş 
haberdar olur. Ama Ankara’daki XVIII. yy. evleri 
İstanbul evine benzerler. Ankara’da Kaleiçi’ni 
dolaşın, İstanbul evinin özelliklerini görürsünüz. 
Niye? Çünkü Ankara, Anadolu’da İstanbul 
modalarını en erken alan yerlerden biridir. 
Anadolu’daki en yüksek düzeyde kentleşmiş 
yerdi. İnce dokulu lüks yünlüleri üretiyor ve 
bütün dünyaya satıyordu. Dünyayla yakından 
bağlantılıydı. Dolayısıyla ev tarihi sanıldığı gibi 
kestirme yargılardan yola çıkarak konuşmaya 
imkan vermez, çok karmaşıktır. Zamanda da, 
mekanda da sürekli değişir. 

“Türk evi” tabirinin milliyetçilik hareketleri 
ile de alâkalı olduğunu, bir idealizasyon 
neticesinde ortaya çıktığını söylediniz. 
Öyleyse “geleneksel İstanbul evi”, “geleneksel 
Mardin evi” ya da “geleneksel Amasya evi” 
demek daha mı doğru olur?

Bence daha doğru olur. Hele tarihini 
yazacaksanız… Diyelim ki Amasya evi… 

çıkan kelime “menzil”dir. Epey sık olarak “beyt” 
çıkar. “Hâne” genellikle “oda” anlamına gelir 
ama bazı durumlarda hâneyi evin bütünü 
için kullandıkları da olur. Yani dönemin 
terminolojisi ile düşünmek zorundasınız: XVI. 
yy.’daki insanlar bunlara ne diyordu, biz bugün 
ne diyoruz? Biz mesela Safranbolu’daki eve 
“Türk evi” diyoruz, ama emin olabilirsiniz ki bu 
evlere XVIII. yy.’da bakanlar böyle demiyordu. 
“Safranbolu’da evim var” diyordu. “Türk evi” 
bir idealizasyondur. Bu tabir bir XVII. yy. 
evine bakıldığında doğrulanamaz. Zaten çoğu 
zaman bugün bir XVII. yy. veya XVI. yy. evine 
giremezsiniz. Çünkü o yüzyıllara ait birkaç tane 
ev çıkar bütün Türkiye’den. Burdur’da bir XVII. 
yy. evi hatırlıyorum, bir konak. Bir tane odası 
var. Bir taşra kenti için çok şık bir evdir üstelik. 
Önünde de “hayat” denilen yarı örtülü mekanı 
vardır. Bu nedenle “Türk evi” diye genel çerçeve 
çizmekten kaçınalım diyorum.

Öyleyse Anadolu’nun farklı şehirlerinde 
gördüğümüz evleri o yörenin kendisine 
mahsus şartları içerisinde çağlar boyunca 
şekillenmiş ve oraya has elemanlara sahip 
mekânlar olarak anlamamız gerekiyor. 
Bunların hepsi biraraya geldiğinde de bir 
“Türk evi” çıkmıyor, diyebilir miyiz?

Doğru söylüyorsunuz, ama durum bundan 
da karmaşıktır. Zaman içinde yerel farklılıklar 
da Osmanlı’dan başlayarak tasfiye olur. Ne 
demek istiyorum bununla? Bir zamanlar 
en lüks evler, bugün sizin Anadolu’da bir 
konak olarak gördüğünüz evin iç mekan 
organizasyonu XVIII. yy.’da İstanbul’daki en 
lüks evlerde başlar. Ama sonra bütün Osmanlı 
coğrafyasına Rumeli’ye, Anadolu’ya, hatta bir 
ölçüde Mısır’a, Halep’e kadar uzanır. Mesela 
geleneksel bir Şam evinde bir mekan vardır, 
adı “oda”dır. Dikkat edin Arapça’da “oda”nın 
karşılığı var, diğer mekanların da adları var, 
yalnızca birinin adı oda. Niye? Osmanlı İstanbul 
odası model alınarak yapıldığı için orada adı 
“oda”dır. Hâlâ insanlar oraya “oda”, yandaki 
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“Ahşap ev sağlıklıdır.” Bu İstanbullularda epey 
yaygın eski bir inanç. Gerçekçi değil. Ahşap 
evin de, kargir evin de sağlıklısı olur, sağlıksızı 
olur. Ekonomik gerekçelerin yanı sıra bu 
inancı da hesaba katmak zorundayız. Diğer bir 
ekonomik gerekçe şu: Evin, genelde mülkün 
yatırım değeri taşımadığı bir çağdasınız geç 
XIII. yy.’a kadar. Bugün evin her metrekaresi 
rant üretir. Yani ne demek istiyorum? Ev 
inşaatı para kazandırır: Hem müteahhite hem 
ev sahibine, hem yapana hem satın alana. 
Kapitalist olmayan bir ekonomide eskiye doğru 
gittiğiniz zaman XVI, XVII, hatta erken XIII. 
yy.’da İstanbul’da topraktan rant elde edilemez. 
Geç XIII. yy.’da başlar toprak rantı. Dolayısıyla 
rantın olmadığı bir yerde evinizi yüksek masraf 
yaparak yüzlerce yıl dayanacak şekilde yapmak 
için uğraşmanıza da gerek yok. Çünkü değeri 
durduğu yerde artmaz, eskidikçe hırpalanır; 
dolayısıyla yıktırır yerinden yaparsınız, çok da 
büyük bir yük oluşturmaz. Ama rant devreye 
girdiği zaman evinizi ucuz malzemelerden 
yaptığınızda bilirsiniz ki ikinci şahsa satmaya 
kalkarsanız satamazsınız. Niye? Çünkü kötü 
bir ev yaptırdınız kim alır o evi? Ama diyelim 
ki XVII. yüzyılda pekala satarsınız. Çünkü 
zaten para etmiyordur. Satın alan onu yeniden 
yaptıracaktır. Dolayısıyla gerekçeler bir tane 
değil. Onun için niye İstanbul evleri ahşaptı? 
Cevabı o kadar kolay değil. 

Örneğin, XIX. yy.’da artık İstanbul evleri 
eskisinden de daha fazla ahşap olurlar. Çünkü 
ucuz ahşap temini başlar. Niye? Türkiye’nin 
Karadeniz kıyılarından ve bugünkü Romanya 
eski Avusturya-Macaristan topraklarından ucuz 
endüstriyel ahşap malzeme Türkiye’ye neredeyse 
kitlesel ölçüde ithal edilir. Bu, evin fiyatını 
görece olarak daha da ucuzlatır. İstanbul’da 
evler eskiden hımış tekniğiyle inşa edilirdi; yani 
strüktürü, karkası ahşap, iç dolguları kargir, 
tuğla ya da kerpiçtendi. XIX. yy.’ın ortasında ise 
İstanbul’da evin endüstrileşmesi dediğimiz süreç 
başlar, artık evin içi dışı her tarafı ahşap olur. 
Çok daha ucuz ve çok daha hızlı yapıldığından 

Erken dönem Amasya evi yok ama kayıtlardan 
çıkarılabilecek sonuçlar var. Trabzon evlerine 
ilişkin araştırmalar var. XVI. yy.’da Trabzon evi 
neye benzerdi? Orada görürsünüz ki Trabzon evi 
önceki yüzyılın başlarındakinden çok başka bir 
şeydi, İstanbul evi başka. Dolayısıyla geleneksel 
Trabzon evi, geleneksel Mardin evi demek 
daha doğrudur. Ama orada da sabitlenemez. 
Geleneksel o ev de zaman içinde değişir. 
Geleneksel olmak demek bütün yüzyıllarda aynı 
evde oturuyorlardı anlamına gelmiyor. Ama 
yine de Mardin evi mesela Erbil evine, Bağdat 
evine, Kahire evine benzemez. Bugün Türkiye 
dediğiniz yerin bittiği yerde Osmanlı sınırları 
bitmiyor. Dolayısıyla her yer için, her yerin kendi 
mekansal özelliklerini dikkate alarak konuşmak 
gerekiyor. Onun için söylediğiniz “geleneksel 
ev” terimi çok daha anlamlı ve geçerli bir terim 
olarak gözüküyor.

İstanbul’da pek tarihî ev yok. Bunun 
sebebinin İstanbul yangınları olduğu 
söyleniyor. Peki, tekrar tekrar ısrarla neden 
evler ahşaptan yapılıyor?

Bunun da tek bir cevabı yok. Birincisi ahşap 
inşaatı ucuzdu. Kârgir inşaat kıyas kabul 
etmeyecek kadar pahalıydı. Geçmişe doğru 
gittiğimiz zaman buna ilişkin bilgilerimiz var. 
XIX. yy.’ın sonunda bile en kötü kalite kârgir 
inşaat en iyi kalite ahşap inşaatın neredeyse 
birkaç misli pahalı. Bunların o dönemdeki 
değerlerini biliyoruz. Diyelim ki metrekaresini 
1890 yılında şu kadara mâl ediyorsunuz, ama 
ahşap olursa bu kadara mâl ediyorsunuz. Demek 
ki, birincisi ekonomik gerekçedir, ikincisinin 
büyük ölçüde tercih olduğunu düşünebilirsiniz. 
XIX. yy. başına ilişkin yazılmış böyle bir metin 
parçası hatırlıyorum. Ünlü bir Rum banker 
ailesinin dedesine -Zarifi Ailesi- çocukları 
“Artık Beyoğlu’na taşınalım ve kârgir bir evde 
yaşamaya başlayalım.” demişler, dedeyi hiçbir 
şekilde ahşap evinden çıkaramamışlar. “Sağlıksız 
bir kârgir eve gitmem!” demiş dede. 
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havuzda toplanıp dış dünyada ev olarak 
mücessem bir hâl alması, zaman içinde de 
gelenekselleşmesi söz konusu.

Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Evler zaten 
XIX. yy. ortalarına kadar etnik ve dinsel 
gruba göre farklılaşmazlar. “Farklılık ne olur?” 
diyorsanız, bir Rum İstanbul’da evini diyelim ki 
kırmızıya boyatamaz, gri ya da siyaha boyatacak. 
Ancak Müslümanlar evlerini kırmızıya, 
pembeye, açık yeşile, açık sarıya boyatırlar. 
Diğerleri evlerinin gri renklere boyatmak 
zorundaydılar ya da boyatmazlardı. Ama genel 
olarak konuşursak etnik gruplara ya da etno-
dinsel gruplara göre büyük farklılıklar olmaz. 
Çünkü herkesin kullandığı ortak bir mekândan 
söz ediyoruz. Bugün bu oturduğunuz evi ertesi 
gün bir Rum’a satarsanız o oturmaya devam 
eder. Ya da Rum’un yaptığı evde oturursunuz 
ve orası artık Türk evi olur, Müslüman evi olur, 
Arap evi olur, dinsel grubunuza göre başka bir 
yere taşınmazsınız ki! Böyle bir ev tipi yoktur 
zaten. Bir Türk “Müslüman evinde yaşamam 
gerekir” ya da bir Rum “Bir Türk’ün evinde 
asla oturmam!” demez. Böyle bir ortak konut 
kültüründen konuşmak her yer için geçerli. 
Mardin’de de böyledir. Süryanilerin evi yan 
taraftaki Müslüman evinden farklı olmaz, ama 
usta Müslüman değil de Süryani olur mu? Olur.

ötürü. önceki yüzyıllarda İstanbul’da dışı 
ahşap kaplamalı bir ev bulamazdınız, evler 
çıplak veya sıvalıydı. XIX. yüzyıl sonundaysa 
ortalama İstanbul evi artık ahşap kaplamalıydı. 
Süleymaniye semtinde böyle evlerin bir bölümü 
hâlâ duruyor biliyorsunuz. 150-200 yıl önce evin 
taşıyıcı sistemi ahşaptı ama dışı sıvaydı, kaplama 
tahtası ucuzlayınca konut stoğu tümüyle 
ahşaplaştı diyerek kestirme cevap vermiş olayım.

Kestirme fakat meseleyi anlamamız 
açısından faydalı bir cevap oldu. Mimarîde 
Türk ustalar ve Ermeni, Rum ustalar 
meselesinden bahsedelim biraz da. Bu 
evleri kimler yapıyordu? Türkler ve ekalliyet 
bu sahada çalışmalarını birlikte nasıl 
götürüyorlardı?

Çok karmaşık sorular soruyorsunuz. Bunların 
cevapları yine hiç kolay değil. Şöyle söyleyeyim 
yörelere ve döneme göre değişir. Sözgelimi 
İstanbul’dan konuşuyorsanız, İstanbul’da XIX. 
yy.’daki yapı ustalarının neredeyse tamamı 
Rum ve Ermeni’ydi. Fakat Süleymaniye 
Camii inşa edilirken marangoz kadrosunun 
Türk ağırlıklı olduğunu biliriz. Ama diyelim 
Selanik’ten konuşuyorsanız, oradaki evleri 
yapanların önemli bir bölümü Balkanlar’da 
Debre kasabasından gelirlerdi ve Türk 
kökenliydiler. Safranbolu’dakiler Rum’du. 
Mardin’den konuşuyorsanız Süryani’ydiler. 
İlginç bir biçimde yapı ustaları yöreden 
yöreye değişen kompozisyonlarda olurlar. 
Ama konuttan konuşuyorsak, İstanbul’dan 
konuşuyorsak ağırlıklı olarak Ermeni ve Rum 
ustaları anmak gerektiğini söyleyeyim. Her 
yeri bilemem. Ama Mardin’i, Safranbolu’yu 
bilirim. Safranbolu’dakiler yakındaki bir Rum 
Köyü’nden konut inşa emeği satın alırlardı. Bunu 
kayıtlardan bilebilme şansımız var. 

Öyleyse ortak bir kültürün, zevkin 
mahsulü Türk evi dediğimiz bu evler. Yani 
sadece müslüman Türk unsurun değil, 
bu coğrafyada yaşayan herkesin hayat 
tasavvurunun, kültürel altyapısının bir 
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Şu biçimde Müslüman, şu biçimde Hıristiyan, 
bu biçimde Musevî olalım... Buna göre beceri ve 
mimarî zevk ayrıştırılamaz. Hepimiz yüzyıllar 
boyunca aynı geminin içinde olduk. Dolayısıyla 
bu gemiyi biraz daha fazla ciddiye almamız 
gerekir. Osmanlı’nın tanımladığı gemiden söz 
ediyorum mecazî olarak.

İstanbul’da sıradan evlerin yanı sıra 
saraylar, konaklar mevcut. İstanbul’un 
saray mimarisiyle İshakpaşa Sarayı’nın 
mimarisi arasında mukayese yapmak 
mümkün mü? Ana elemanları bakımından 
nasıl bir benzeşme ve ayrışmadan söz 
edebiliriz?

Benzerlikler var mı diye soruyorsanız 
benzerlikler vardır. Ne benzer derseniz, 
İshakpaşa’da da birbirinin içinde birkaç tane avlu 
vardır. Önce birinci avluya sonra ikinci avluya 
sonra da evin en mahrem kesimi diyebileceğimiz 
üçüncü bölüme girersiniz. Bu, epey yaygın 
bir biçimde üst sınıf evlerinde İstanbul’da da 
vardır, Topkapı Sarayı’nda da vardır, İshakpaşa 
Sarayı’nda da. Bu avlular için XVI. yüzyıldan 
beri Osmanlıca’da kullanılan terimler “bîrûn” 
ve “enderun”dur. Bîrûn ve enderun sadece saray 
için kullanılmaz, geniş bir konağınız varsa, 
mesela bir paşanın evinde de bîrûn ve enderûn 
vardır. Bazı Osmanlıca metinlerde “içli-dışlı 
ev” diye de geçer. Evin dış/birun kısmı daha az 
mahremdir, oraya başkaları da girebilir, diyelim 
ki misafirlerinizi oraya alabilirsiniz, hatta 
akrabalarınız geliyorsa orada yatıp kalkabilir. 
Büyük bir evden bahsediyorum tabii. Hatta 
paşanın yanına gelmiş, deyim yerindeyse staj 
yapan memurlar pekala orada kalabilir. Ama 
evin iç kesimine girdiğinizde artık orası paşanın 
ailesinin, cariyelerinin, çocuklarının yaşadığı 
yerdir. Dolayısıyla bu ayrım pek çok yerde 
karşımıza çıkar. Yani XVIII. yüzyıla gelindiğinde 
bu ikili, dikkat edin, Doğubeyazıt’ta İshakpaşa 
Sarayı’nda var. Bunu başka yerlerde de görür 
müyüz? Görürüz. Ama bu çok büyük konutlar 
için geçerli. Her ev içli-dışlı ev olmaz. Bu sözünü 

Ancak, XIX. yy.’ın ortasından başlayarak önce 
Rumlar kendi etno-dinsel kimliklerini evleriyle 
de dışavuracaklardır. Kıyı Ege bunda öncüdür. 
Öte yandan, özellikle İstanbul’da Beyoğlu 
hızla apartmanlaşır. Apartmanlaşma sürecinin 
başlangıcında Rumlar diğer tüm gruplardan 
daha hızlı yol alırlar. Yine İstanbul’da Art 
Nouveau diye bilinen yeni üsluptaki konutlar da 
ağırlıklı olarak Rum semtlerinde ve en üst gelir 
katmanındaki Türklerin yerleşme alanlarında 
görülür. Ermeniler ve orta sınıf Türkler arasında 
bu tercihe rastlanmaz. 

Cumhuriyet’le birlikte Türkiye’de ekalliyet 
nüfusunun çeşitli sebeplerle azalması, 
özellikle mimarîden çekilmeleri zevksiz 
binaların, zevksiz sokakların ortaya 
çıkmasına sebep oldu şeklinde bir yorum 
var. Bu yorum, bu genelleme hakkında ne 
dersiniz?

Hayır, doğru değil tabii ki. Bu genelleme şu 
demek; “Türkler yaparsa kötü olur, Rumlar veya 
Ermeniler yaparsa iyi olur.” Böyle bir şey yok. 
“Selanik’te Türkler yapar, Edirne’de Rumlar 
yapar. Edirne’dekiler güzel olur, Selanik’tekiler 
berbat olur ya da Manastır’dakiler kâbus gibidir.” 
denilemez. Böyle basit denklemler kuramayız. 
“Türkler bina yapmaya başladı, dünya bozuldu.” 
diye konuşursak kendimize haksızlık ederiz. Bu 
çok ciddi haksızlık, ama Türkiye’de böyle bir 
inanç var, biliyorum. “Bir zamanlar çok güzeldi 
yapılar, ama bakın gördünüz mü, berbat ettik 
bu şehirleri.” diye konuşma alışkanlığımız var ne 
yazık ki.

Evet maalesef var ve bayağı da tesirli. Fakat 
içimizi ferahlattınız, yani Türkler o kadar 
da beceriksiz değil diyorsunuz!

Hayır, bir beceriksizlik varsa herkes o 
beceriksizliği paylaşır. Hangi etnik gruptan, 
hangi dinden olduğunuza göre beceriksizlikten 
söz edilemez. Biz insandan, hepimizin paylaştığı 
dünyadan bahsediyoruz; ait olduğunuz grup 
beceriksizliği tanımlamaz, bu kadar basit değil. 
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Halbuki XIII. yüzyılda böyle bir taşıma aracımız 
ve ikna mekanizmalarımız yok. Ama gittikçe 
tırmanan bir biçimde böyle bir imkân doğar. 
Mimarlık coğrafyada hareketlilik kazanır. Yere 
ve toplumsallığa sabitlenemez olur çıkar. 

İkinci sorunuza geleyim... “Bugün eskinin 
elemanlarını yeni yapılara taşıyabilir miyiz?” 
Pratikte tabii ki yerden yere olduğu gibi, 
çağdan çağa da taşırsınız, taşımanızın önünde 
bir engel yok. Çatınızı eski bir evin çatısına 
benzetmek istiyorsanız üzerini alaturka 
kiremitlerle kaplamak isterseniz kaplarsınız. 
Bu sizin bileceğiniz iş. Soru şu: Mimarî 
açıdan bunu yapmak ne getirir? Yani anlamlı 
mıdır anlamsız mıdır? Bana sorarsanız bir 
şey kazandırmaz. Niye kazandırmaz? Yirmi 
katlı apartman yapıyorsanız, diyelim ki 
apartmanın üstüne kalkıp da bir eski evin çatısı 
gibi çatı kondursanız ne olacak? Yirmi katlı 
apartmanınız yine modern bir apartman olur. 
İsterseniz pencerelerini daraltın, eski Osmanlı 
pencereleri oranında yapın, onlar Osmanlı 
evinin pencereleri olmaz, bir apartmanın 
pencereleri olmaya devam ederler. Bugünün 
dünyasına eskiden eleman taşımak mümkündür, 
ama anlamlı değildir. Neyi taşıyacaksınız? Eski 
İstanbul evlerinin ayrılmaz bileşeni örneğin 
ısınma elemanları ocak ve daha sonra da 
mangaldı. Bugün kim böyle ısınmayı tercih 
eder? Ya da eski bir mutfağın elemanlarını, 
diyelim ki XIX. yy.’ın mutfak elemanlarını 
bugüne taşıyamazsınız; taşırsanız o mutfakta 
yemek pişiremezsiniz. Onlar odun kömürüyle 
yemek pişiriyorlardı. Kadınlar oraya girip 
sabahtan akşama yemek yapıyorlardı. Ya da sizin 
yaptığınız gibi yemek yapmıyorlardı. Yemeklerin 
orta sınıflar ve daha az gelirli gruplar için 
daha basit olduğu bir dünya düşünün. Yemek 
kitaplarındaki karmaşık yemekleri bütün 
Osmanlılar yiyordu sanıyorsak yanılırız. Onun 
için, ne taşırsınız? Bazı görüntü elemanlarını 
eskiden alır taşıyabilirsiniz. Mesela evinizin 
penceresini, kapısını, çatısını istiyorsanız 
eskisine benzetirsiniz. Ama dediğim gibi yirmi 

ettiğim iki avlu bir paşanın ya da şeyhülislamın 
evi için söz konusu olabilir. Ama mimarînin 
diğer ayrıntılarına girerseniz İshakpaşa, 
İstanbul’daki hiçbir yapıya benzemez. En küçük 
bir ayrıntısı benzemez. Artık orada, sarayın 
içinde büyük ölçüde Doğu Anadolu’da karşımıza 
çıkan, medrese yaparken de, cami inşa ederken 
de kullandıkları kâgir mimarlığının elemanlarını 
görürsünüz. Yani temel ilkeler bazında böyle 
hiyerarşik bir içli-dışlı düzeni görürsünüz ama 
mimarî elemanlarında görmezsiniz.

Tarih boyunca Anadolu’da evlerin inşası 
esnasında kullanılan farklı elemanlar var. 
Bu elemanların her biri o dönemin şartları 
içerisinde şekilleniyor. Sonra bunlara yeni 
elemanlar eklenip başka yapılar ortaya 
çıkıyor. Aynı ya da benzer elemanlar aynı 
çağlarda farklı coğrafyalarda kullanılıyor 
mu? Bir ikinci sorum da bu elemanları 
bugün biz başka kompozisyonlarla 
yine işler bir şekilde kullanabilir miyiz, 
kullanmalı mıyız?

Bu ikisi çok farklı iki soru. Önce birinci 
sorunuza cevap vereyim. Farklı elemanlar 
farklı yerlere taşınırlar mı? Mimarlık öyle bir 
şeydir ki, sürekli taşınır. Sorun şu, önceleri 
yavaş taşınır, sonra giderek çok hızlı taşınmaya 
başlar. XVI. yüzyılda Erzurum’da, İstanbul 
evinin elemanlarını göremezsiniz, oraya 
henüz ulaşmamıştır. Ama XIX. yüzyılın 
sonuna geldiğimizde Sivas’ta İstanbul evine 
benzeyen ev görürsünüz. Ulaşmıştır çünkü. 
Mardin’de artık diyelim ki, İstanbul’da bir 
sarayda görebileceğiniz bir bezeme elemanlarını 
bulabilirsiniz. Halbuki olağan bir evden 
bahsediyoruz. Yine de Mardin’e ulaşmıştır. 
Ama bütün mimarî elamanların her coğrafyaya 
ve her toplumsal gruba ulaşması için modern 
dünyaya gelmeniz gerekir. Çünkü artık her şey 
kolay taşınır ve kabul görür. Sayısız taşınma 
aracı vardır. Fotoğraflar, çizimler, dergiler, 
projeler… Sayısız ikna etme mekanizması çalışır. 
Önceleri yadırgansa da, kısa sürede benimsenir. 
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girmez! Dünyada ilk önce 1800’lerin başında 
İngiltere’de gündeme gelir, Ortaçağ nostaljisi. 
“Bir zamanlar Ortaçağ’da ne mutluyduk, 
insanlar birbirleriyle ne kadar uyumluydu, 
ne kadar keyifli yaşardık. Mahallelerimiz ne 
güzeldi, insanlar birbirlerini sokakta gördükleri 
zaman öpüşerek selamlaşıyordu.” Bunların 
hepsi inanın İngiltere’de söylenmiş laflar. Hatta 
“Şehirlerimiz ne kadar güzeldi. Bakın şimdiki 
şehirlere, her tarafından bacalar çıkıyor. Halbuki 
Ortaçağ’da bir İngiliz kasabası böyle miydi? 
Sadece yükselenler kiliselerin çan kuleleriydi” 
diyenler çok olmuştu. Dikkat edin bunların 
hepsinin Türkiye versiyonları var. Toplumlar 
büyük ve çok hızlı değişimler yaşadıkları zaman 
değişimle bir şekilde baş edebilmek için eskiyi 
bir cennet geçmiş olarak özlemeye başlıyorlar. 
Almanlar XX., İngilizler XIX. yüzyılın başında 
geçmişi özlemeye koyuldular. Biz neredeyse 
ancak bugün özlüyoruz. 1980’lerden başlayarak 
tırmanan bir nostalji var Türkiye’de. Bu ortadan 
kalkar mı diyorsanız, kolayca cevabını vereyim, 
her yerde kalkar, hiçbir yerde devam etmez. 
Sonunda herkes mevcut durumla baş etmeye 
alışır. Daha iyi bir dünya kurmak için çalışır. 
Eskiyi özlemek yerine, bugünü daha iyi nasıl 
yaparım diye sorar. Dolayısıyla Türkiye’de 
de bu noktaya gelmek için çok uzun bir süre 
geçeceğini sanmıyorum; hatta iyimserim bile 
diyebilirim.

Hakikaten hiç bu kadar iyimser bir 
tablo ve iyimser bir cevap vereceğinizi 
düşünmüyordum doğrusu.

Evet kötümser değilim. Bütün toplumlar çok 
benzeyen süreçlerden geçiyorlar. Bize özgü 
bir şeyler yaşıyoruz zannediyoruz Türkiye’de, 
ama yanılırız. Evet, bize özgü sayısız şey tabii 
ki yaşıyoruz, biz İngiltere değiliz, Almanya 
değiliz, Çin değiliz, Japonya değiliz. Ama 
sonuçta toplumsal değişim süreçleri çok ciddi 
ortak paydalara sahip. Tüm dünya benzer 
süreçlerden geçiyor, herkesin apayrı bir yolu 
yok. Giderek ortak değişim süreçleri dizisinin 

katlı apartmanı bir “Osmanlı evi” yapamazsınız. 
Bugün TOKİ’nin yaptığını yapmaya kalkarsanız 
komik olur. Bazı apartmanları sözde 
benzetiyorlar ama onlar Osmanlı evi olmuyorlar, 
bildik apartman oluyorlar.

Bu soruyu sorarken gözümün önüne gelen 
yapılar, Sulukule’de yapılan evlerdi aslında.

Sulukule’deki evler Osmanlı evlerinin taklitleri. 
Ama bir kere eskiden öyle evler o civarda yoktu. 
Oradaki evleri, bütün İstanbul’un önemli bir 
bölümünün eski Osmanlı evleriyle tanımlı 
olduğu yerleri ben neredeyse gördüm. Üsküdar’a 
geçtiğiniz zaman, benim çocukluğumda 
Üsküdar’ın önemli bir bölümü 19. yüzyılın 
sonunun Osmanlı evleriyle doluydu. Hiçbiri 
de Sulukule’deki evlere uzaktan yakından 
benzemiyorlardı. Benzetme için yaparsanız 
hiçbir benzetme çabası aslı gibi olmaz. 
Sulukule’de yaparsanız da olmaz. Benzetmenin 
asıldan temel bir farklılığı var biliyorsunuz. 
Benzetirsiniz, ama ne diyelim Einstein’a 
benzeyeyim demekle Einstein gibi düşünmeye 
başlamıyorsunuz, neyseniz o olmaya devam 
ediyorsunuz. Saçlarımı, bıyıklarımı uzatıp 
kendimi Einstein’a benzeseydim Einstein 
mı olacaktım? Uğur Tanyeli olmaya devam 
edecektim. Dolayısıyla evler de olmaz, onlar 
modern evler olurlar, sadece sahte görüntülerle 
sanki eski evlermiş gibi görünürler. Sulukule 
böyle bir örnek ve gerçekten bence saçma bir 
örnek olarak da tarihe geçecektir.

Hayatın her sahasında yaşadığımız 
“nostalji” merakının mimarî tarihimize 
verdiği bu zararlar, bertaraf edilebilir mi 
hocam, buradan bir çıkış olabilir mi sizce? 

Sorunuz yine gerçekten çok güzel. Öncelikle, 
nostalji merakı bize özgü bir merak değil. 
Nostalji merakı belirli bir değişim yaşayan 
tüm toplumlarda karşımıza çıkan epey 
yaygın bir ruh halidir. Dolayısıyla “Mimarî 
bağlamda nostalji dünyada en erken nerede 
ortaya çıktı?” derseniz, Türkiye sıralamaya bile 
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Siz nasıl bir evde oturuyorsunuz? Apartman 
dairesi mi müstakil bir evde mi?

Olağan bir apartman dairesinde oturuyorum. 
Müstakil bir evde oturmam için epey zengin 
olmam lazım. O kadar varlıklı değilim. 
Dolayısıyla da iyimserliğim şahane bir evde 
oturduğum için değil, yanlış anlaşılmasın.

Müstakil ev demişken, bahçe meselesini 
ihmal etmeyelim söyleşimizde: Osmanlı 
mimarisinin özellikle sivil mimarisinin 
tabiatla kurmuş olduğu ilişkiden 
bahsedebilir miyiz?

Tabii bahsedebiliriz, ama bütün çağlarda 
bahsedemeyiz. Yani bu, tabiatla ilişki kurmaya 
yönelik bir Osmanlı konut mimarisinden 
konuşabilmek için büyük ölçüde yine XVIII. 
yüzyıla gelmek gerek. Ondan önce kalkıp da 
hiçbir Osmanlı mimarı “Şöyle bir bina yaptım, 
çünkü amacım tabiatı dikkate almaktı.” diye 
konuşmaz. Tabiat ve mimarlık ilişkisinden 
konuşmaya başlayan ilk Osmanlılar Lâle 
Devri’nde ortaya çıkarlar. Bu ne demek? 
Artık doğaya uygun, doğayı gören, manzarayı 
gören, manzaraya uysun diye yapılmış, 
manzaranın karşısında yapılmış, ona yönelik 
biçimlendirilmiş bir ev isteyebiliyoruz. 
Demek ki, 1710’lardan başlayan bir süreç bu. 
Boğaz’daki yalılar giderek mesela denizle ilişki 
kurmaya çalışırlar, bütün pencereler denize 
açılır oldu. Dolayısıyla neredeyse evinizin 
içinde oturduğunuz zaman denizin üzerinde 
oturuyormuş gibi hissedebilirdiniz artık. 
Sözgelimi, XVI. yy.’da kimse evimden manzara 
gözüksün diye bir kaygı beyan etmiyordu. 
Bugün herkes evimden manzara göreyim diyor.

Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah güzel 
bir ortamda yüz yüze de tekrar sohbet 
etme imkanımız olur. Sağlıklı sıhhatli güzel 
günlerde bol bol yazın bizler de okuyalım.

biz de bir parçası olacağız. Bu, bir gün gelip 
İngiliz olacağız anlamına gelmiyor. Alman, 
İtalyan, Çinli tabii ki olmayacağız. Hiçbir çağda 
olunmadığı gibi, biz de olmayacağız. Ama bütün 
toplumların belirli değişim süreçlerinden geçtiği 
yollardan biz de geçtik, geçeceğiz.

Sizi böyle iyimser düşünmeye sevkeden, 
nispeten güzel bulduğunuz, çok yerinde 
yapılmış dediğiniz bir ev ya da bir yapı 
var mı? Biz de gidip baksak da içimiz 
ferahlasa... 

Konut yapıları bağlamında konuşuyorsak 
kayda değer yeni konut yapıları yapılmıştır 
ve yapılıyor. Belirli örnekler vererek doğrusu 
reklam yapmayayım, ama pek çok mimarın 
şimdilerde gerçekten anlamlı konut yapıları 
ortaya koyduğunu söyleyebilirim. İzmir 
yakınlarında yapılmış Ertuğ Uçar ile Mehmet 
Kürkçüoğlu’nun gerçekleştirdiği konut sitesi 
güzel bir örnektir. İstanbul’un kuzey bölgesinde 
gerçekleştirilmiş Emre Arolat tarafından veya 
Han Tümertekin tarafından yapılmış konut 
sitelerinin bazıları gerçekten dünyanın her 
yerinde kaliteli olarak nitelendirilebilecek 
yapılardır. Erginoğlu-Çalışlar ikilisinin kimi işleri 
de böyledir. İzmir’de yapılmış bu türden başka 
yapılar da doğrusu sayabilirim. Özellikle ad 
vermek de istemiyorum; bazıları yapabiliyormuş 
da ötekiler beceremiyormuş gibi gözükmesin. 
Ankara’da kayda değer yapılar var. Ama bütün 
yeni yapılar kaliteli mi oluyor diye sorarsanız, 
tabii ki olmuyor, o ayrı mesele. Ama dünyanın 
hiçbir yerinde olmuyor zaten, böyle bir mimarlık 
cenneti yok. Hiçbir ülkede bütün yapılar 
mükemmel olmuyor! Nereye giderseniz gidin, 
yapıların çok ağırlıklı bölümü orta kalitedir. 
Küçük bir bölümü gerçekten kayda değer bir 
kalite taşıyor diyerek konuşabiliriz. İsterseniz 
Çin’den, ister ABD’den, ister Rusya’da konuşun 
bunun çok farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. 
Onun için Türkiye’deki durum mimarî bağlamda 
öyle vahim değil, hiç endişeniz olmasın.



74  •  Din ve Hayat/2021-1442 Yaz 

değil, barınağı olur. Barınak hayatta kalma ve 
doğayla temas ilkesi üzerine kâimdir. Nitekim bu 
durum barınak kelimesinin kendisinden türediği 
barınmak fiilinin kullanımında da apaçıktır. 
Bir yerde barınamamak orada tutunamamak, 
yaşamını sürdürememek; birini barındırmamak
orada ona hayat hakkı tanımamak demektir. 
Hayatta kalmak için hem doğayla temas 
kurmak hem de doğadan korunmak zarurîdir. 
Beslenebilme ve canını muhafaza edebilme veya 
güvenlik barınmanın özünü oluşturur. Bu iki 
temel koşulu sağlayan ortama “barınak” denir. 
Bir yer yırtıcılar bakımından güvenli olabilse de 
yeterli beslenme olanakları yoksa -veya tersi- 
orada barınılamaz. Demek ki barınak sadece 
beslenebildiğin ve canının görece emniyette 
olduğu ortama denir. Geçmişteki tüm mağara 
insanları, toplayıcılar, avcılar bu grupta olduğu 
gibi, günümüzde emniyetin olmadığı, açlık ve 
sefaletin pençesindeki milyonlarca insan barınak 
veya barınak benzeri yerlerde yaşamaya devam 
etmektedir. Kısaca, “barınakta barınmak” tabiî 
şartlarda varolmak, hayatta kalma ve doğayla 
temas ilkesinin dışına çıkmamaktır.

Ev insanla doğa arasındaki aracı, uzlaştırıcı bir 
kurumdur. Bu bakımdan o bir doğa unsuru 
olmaktan çok kültürel bir kurumdur. İnsanın 
artık bir doğa varlığı olmadığının ilanıdır. Ama 
bu ilan doğaya bir karşı çıkış değil, aksine bir 
uzlaşmadır. Zira barınak durumunda insan 
bir doğa varlığıdır ve ona bütünüyle tâbîdir. 
Orada bir uzlaşmadan söz edilemez. Ev barınak 
temelinde yeni bir ontolojik kategoriyle 
şekillenir; yani o bir yandan barınaktır, insana 
korunma ve güvenli beslenme imkanı sağlar; 
bu bakımdan doğayla temasını mümkün kılar. 
Öte yandan, ev insanın kendine, topluma, 
şehre, köye, hatta bir bütün olarak dünyaya veya 
kainata dönme ortamını sağlar. Teemmül ve 
özellikle tefekkür insanın doğaya tâbî bir varlık 
olmaktan çıkıp, doğayla uzlaşmış bir varlık 
haline gelmesiyle mümkün olur. Çünkü insan 
barınma durumunda sadece hayatta kalmaya 
ve doğayla arasındaki mesafenin açılmamasına 
çalışır. Bunun aksi biyolojik varlığının sona 
ermesidir. İnsanın metafizik kabiliyeti “ev 
durumuna” geçişle fiile geçer. Çünkü insan 
evde kendini, toplumu ve evreni konuk eder; 

Salgın nedeniyle uzun zamandır yaşadığımız 
karantina “ev”le yeniden tanışmamızı, onu 
benzeri ender rastlanan bir tarzda tecrübe 
etmemize yol açtı. Kelimelerin tarihî arka 
planı insanların sosyal, psikolojik, coğraf î vs. 
tecrübelerine ışık tutar. Kadim kültürü atlı 
konargöçerlik olan Türklerin “ev” dedikleri yapı 
da bu kültürde ortaya koydukları çadırlarına 
verilen bir isimdi. Tamgaların açık etkisini 
taşıyan alfabelerindeki eb (ev)  olarak okunan 
ve ince “B” sesini veren harfin Türklerin 
kullandığı çadırın (yurt) stilize biçimi olduğu 
görülmektedir. Türkler çadırın ayağının yere 
değdiği toprağa “yurt” demekteydiler. Böylece 
vatan mefhumu “evimizin üzerinde durduğu 
toprak” olarak belirmiştir. Kapının yönü doğuya, 
yani güneşin doğduğu cihete bakar ve gün 
ışığının çadır içinde ilk düştüğü yere de “tör” 
demekteydiler. Çadırın ayrıntılı planında pek 
çok kozmolojik öğe yer alır. Ayrıntısına girmek 
durumunda olmadığımız bu çadırın hayatta 
kalmanın yanında, insanın tabiata, dünyaya, 
hatta evrene nasıl temas edeceğini öngören 
plana göre teşekkül ettiğini anlıyoruz. 

Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra tarihî 
süreç içinde günümüze kadar çeşitli ev mimarisi 
formları geliştirmiştir. Ancak ne kadar farklı 
mimarî formlar olursa olsun genel olarak ev 
dediğimiz fenomenin şu iki ilke veya zorunlu 
koşula göre yapılandığını görüyoruz: 1) Barınma 
2) Kelimenin en geniş anlamında dünyayla 
temas. Birinci ilkeyle sadece barınak oluşur; 
ona ikinci ilkenin katılmasıyla ev dediğimiz 
kurum meydana çıkar. Barınak tabiî bir şeydir, 
bir kurum değildir. Bu yüzden hem hayvanların 
hem de tabiî koşullarda yaşayan insanların evi 

Ev, Ev Midir?

Prof. Dr. Habip TÜRKER
Gaziantep Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi 



Din ve Hayat/2021-1442 Yaz   •  75

ancak beslenme (fırından ekmek, bakkaldan 
yiyecek vs.) dışında çıkılmaması gereken 
ölümcül bir tabiat ortamına dönüşmüştür: 
Modern yapılar içinde bir doğa durumu… 
Yegâne silah olan maskeyle, mümkün olduğunca 
temastan kaçınarak yaşama, ama nihayetinde 
temastan kaçınmanın imkânsız olduğu varoluş 
tarzı… Çünkü her talep bir temastır. Aldığınız 
bir ekmek zorunlu olarak dokunulmuştur. 
Sadece fırından, bakkaldan ekmek, yiyecek, 
içecek alırken Korona olan ve bunun neticesinde 
ölen veya ölümle pençeleşen sayısız insan var. 
Bu tasvir tam anlamıyla hayatta kalmaya çalışan 
“doğa durumundaki insanın” tasviridir. Bu yeni 
tecrübe temelinde ev, ev değil, artık bir barınağa 
dönüşmüştür. Yırtıcıya (Korona) yakalanmamak 
için sığındığımız ve karnımızı doyurmak için 
dışarıyla temas kurduğumuz, kısaca hayatta 
kalmak için barındığımız bir barınak olmuştur. 
Dahası, evin insanın insana kendini mahrem 
bir şekilde açması olduğunu, çünkü onun bir 
yandan insanın doğayla, bir yandan da diğer 
insanlarla, yani mahrem olmayanlarla sınırı 
olduğunu, birini o sınırdan içeri kabul etmenin 
o kişiyi kendi mahremine kabul etmek demek 
olduğunu, barınma fenomeninde kendini 
açmanın veya mahremiyete kabul etmenin 
tekinsiz bir şey olmasından ötürü söz konusu 
olmadığını ve bu yüzden gerçek anlamda bir 
mahremiyetin söz konusu olmadığını söyledik. 
Bu zorunlu tam kapanma döneminde açılmanın 
tekinsizliğinden ötürü ise dostlarımızı, yakın 
akrabalarımızın, hatta bazı durumlarda kendi 
ebeveyn ve çocuklarımızı dahi mahremiyetimize 
alamadığımızı gördük. Herkes “canavarın ini” 
olabileceğinden öldürücü bir tehdit olarak 
algılandı. 

Ev ikamet ettiğimiz mekândır, barınak ise 
eğleştiğimiz yerdir. Bu karantinada evlerimiz 
ikamet ettiğimiz yerden çok zorunlu olarak 
tıkıldığımız, eğleştiğimiz bir yer olmuştur. 
Dolayısıyla ev, ev değil, barınak olmuştur. 
İnsan tarih öncesi koşuluna, bir doğa varlığına 
tekrar dönmüştür. Evimiz hiç kimseyi içine 
alamadığımız, hiç kimseye açılamadığımız 
bir tür mahremiyetsizlik hali almıştır. Hayatta 
kalma ve doğayla temas ilkesi üzerine kâim bir 
barınak olmuştur.

böylece her insan teki, kendi görgüsüne göre, 
varoluş üstüne; insan olmanın anlamı, toplumsal 
ilişkiler vs. üstüne tefekkür eder. Ev medenî 
olmanın üssü’l-esâsıdır. Dışarıdan yalın bir 
yapı gibi duran eb’in (çadır) formel ve dekoratif 
unsurlarını incelediğimizde -ister kozmolojik 
ister metafizik olsun- bu saydığımız hususların 
hepsini, “medenî” insanın sahip olduğu pek çok 
hususiyeti görürüz. 

Ev insanın insana kendini mahrem bir şekilde 
açmasıdır; çünkü ev, insanın bir yandan 
doğayla, bir yandan mahrem olmayanlarla, 
başkalarıyla olan sınırıdır. O sınırdan içeri birini 
kabul etmek o kişiyi kendi mahremine kabul 
etmek demektir. Bu kabulde pek çok ahlâkî ve 
metafizik tutum zuhûra çıkar; yani mahreme 
girmenin selamlaşmadan tutun içilen çaya kadar 
bir âdâbı vardır. Barınmak ise hayatın sürgit bir 
mahremiyet halinde devam etmesidir; açılmanın 
“tekinsiz” olmasıdır. Açılmanın bu tekinsizliği 
yüzünden barınmada aslında gerçek bir 
mahremiyetten söz edilemez. Ne kendini açma 
ne de mahremiyet vardır.

Korona salgınıyla zorunlu karantina, özellikle 
salgının ilk zamanlarındaki aylar süren 
tam kapanma bize evimizi farklı şekilde 
tecrübe etmemizi ve böylece yeni anlam 
kategorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. 
Yukarıda barınmanın hayatta kalma ve doğayla 
temas ilkesinin dışına çıkamamak olduğunu, 
beslenebilme ve canını muhafaza edebilme veya 
güvenliğin barınmanın özünü oluşturduğunu 
söyledik. Bu zorunlu tam kapanma döneminde 
tam da bu koşullara döndük. Her ne kadar 
mimarî özellikler bakımından evlerimiz, 
ev olmaktan çıkmamış olsa da tecrübe 
formu bakımından bir ev değil, bir barınak 
olmuştur. Dışarısı, dışarıda herkes, hatta her 
şey, bastığımız toprak, soluduğumuz hava, 
çevirdiğimiz kapı kolu, bastığımız düğme, kısaca 
sığındığımız mekan dışındaki her yer, her şey 
hayatımızı tehdit eder bir nitelik olmuştur. 
Kendimizi korumamız gereken bir tekinsizlik 
ortamı olmuştur. Buna aldırış etmeyenlerin 
başlarına gelen şeylere dair işittiğimiz haberler 
korkumuzu pekiştirmiştir. “Dışarısı” görünmez 
canavarın (Korona virüs) pençesine düşmenin 
an meselesi olduğu bir doğa durumu, dışarısı 
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kendimizi içinde buluverdiğimiz bu yeni mekânı 
anlamlandırmaya çalışıyordu. Burası, anne ve 
babasıyla birlikte güvenli bir şekilde barındığı bir 
yerdi. Onun dünyasında bu tanımın karşılığı ise 
bir evdi. Peki, bu ev neden diğerleri gibi değildi?

Kızım, hayâl dünyasında bu yeni mekânla ilişki 
kurmaya çalışırken, otelin bahçe katındaki 
odalarda, otellerde görmeye benim de alışık 
olmadığım bir müşteri profiliyle karşılaşmıştım. 
Bu odaların kapıları doğrudan otelin bahçesine 
açılıyor, kapılar çoğu zaman açık tutuluyor, 
oda sakinleri odanın içinin görülmesinden 
rahatsızlık duymuyor ayrıca genellikle 
kapılarının önüne attıkları bir sandalyede vakit 
geçiriyorlardı. Bu kişilerin göze çarpan ilk 
özelliği, otellerde görmeye alıştığımız “geçici 
konuk” profiline uymayan kişiler olmalarıydı. 
İlk bakışta bu kişilerin, çok uzun süre kalmak 
için bu otele gelen kişiler olduğunu düşünsem 
de, sonradan, evlerinden ayrılıp bir otelde 
yaşamaya başladıklarını, “böylesinin onlara 
daha kolay geldiğini”, ve bu yaşam biçiminin 
de gittikçe yaygınlaştığını öğrendim. Gittikçe 
artan sayıdaki insan, evlerinden ayrılıyor, bir 
otel odasına sığabilecek kadar eşya ile kendisine 
otelde yeni bir hayat kuruyordu. Evde yaşamayı 
bırakıp bir otele taşınma davranışının yanında 
evde yemeyi bırakıp sürekli dışarıda yeme 
davranışını gösterenler de vardı. Dışarıda yemek 
daha ekonomikti. Gerçekten de basit bir hesap 
yapıldığında dahi, ayın her günü dışarıda/
dışarıdan yemek, eve malzeme alıp, pişirip 
hazırlamaktan daha ekonomik oluyordu. Hem 
paradan hem de zamandan tasarruf eden bu 
akıllıca yolu, evinden otele henüz taşınmamış 
pek çok Amerikalıda gözlemlediğimi 
söyleyebilirim. 

İnsanın evle kurduğu ilişki elbette ülkeden 
ülkeye, kültürden kültüre değişkenlik 
gösterebilir. Fakat bu değişkenlik kısa süreliğine 
askıya alınırsa, insanın “içindeki ev” fikrinin 
köklerinin benzer psikolojik ilkelere irca 
edilebileceği görülecektir. Bachelard, Mekânın 
Poetikası’nda, insanın evle kurduğu ilişkiyi 

“Sözcüğün alışılmış anlamıyla barınak, 
artık imkânsızdır. İçinde büyüdüğümüz 
geleneksel evler çekilmezleşmiştir. Bir tabula 
rasa üzerinde inşa edilen o modern, işlevsel 
konutlarsa, uzmanların zevksizler için imal 
ettiği, içlerinde yaşayanlarla hiçbir bağlantısı 
olmayan yaşama kutularıdır.”1 

Okul çağındaki çocukların, resim çizmeye 
başladıklarında, resimlerine bir ev çizerek 
başladığına çoğu kez şahit olmuşuzdur: Kimi 
zaman bir çitle çevrelenmiş, bacasından duman 
tüten, yanından dere akan, bahçe içerisinde 
konumlanmış tek katlı bir ev. Bachelard bu ilk ev 
çizim denemesini Madam Balif ’ten naklen şöyle 
aktarır: “Zaten”, der Madam Balif, “Çocuktan ev 
çizmesini istemek, mutluluğunu barındırmak 
istediği en derin düşünü ortaya koymasını 
istemek demektir. Çocuk mutluysa, size, kapalı 
ve korunmalı bir ev çizecektir.”2

Amerika’ya ilk gittiğimiz ve yerleşmek üzere 
ev aradığımız günlerde, geçici olarak bir 
otelde kalıyorduk. Bir yandan ev ararken, 
yatak ve iki sandalyeden müteşekkil bu otel 
odasında kalma süremiz uzadıkça, o günlerde 
çok küçük olan kızım; “Anne, bu eve neden 
mutfak ve koltuk çizmemişler?” diye sorarak, 

Özdeşleşmeden 
Yabancılaşmaya 
“İçimizdeki Ev” 

Fikri

Dr. Şeyma Kömürcüoğlu
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Arkadaşı, ismin çok güçlü olduğunu söyleyince, 
Fern de “Karavanım da öyle.” karşılığını verir.6 
Burada, karavanı için dişil bir zamir kullanan, 
bir yandan karavanı kendisi ile özdeşleştirirken, 
bir yandan da karavanın güçlülüğü ile kendisinin 
zor şartlardaki yaşam gücünü temsil etmiş 
ve karavanı kendisiyle özdeşleştirmiş bir ana 
karakter göze çarpmaktadır. 

O halde, elimize kalemi alıp resim çizmeye 
başladığımız ilk yıllardan itibaren zihnimizde 
olan ev imgesi ve zaman içinde evle 
aramızda oluşan bu özdeşleşme fikrinin, 
-çeşitli sebeplerle- evle aramıza giren bir 
yabancılaşmaya yerini bıraktığı, fakat bu 
durumda dahi, başlangıçta evle kurulan 
özdeşleşmenin; zaman içinde ev yerine geçen 
herhangi bir mekânla kurulmaya başlandığı 
söylenebilir. Peki, bu özdeşleştirme fikrinden 

resmederken, öncelikle insanın kendini evle 
özdeşleştirdiğinden bahseder. Ona göre, 
“insanın evle kurduğu bütünleşme hali, ev hayali 
sayesinde edindiğimiz bir psikolojik bütünleşme 
[intégration] ilkesidir.”3 Bu ilke sayesinde hem 
evimizle kendimizi özdeşleştirir hem de evi 
kendimiz gibi canlı bir varlık olarak tasavvur 
ederiz. Bu canlı evi, Bachelard şöyle resmeder: 
“Uzaktaki evin ışığıyla ev de görür, sabahlar, 
gözetler, bekler. Uzaktaki ev ve bu evin ışığı, 
bana göre benim önümde dışarı bakan, anahtar 
deliğinden dışarı bakan bir evdir. Bir tek ışığıyla 
bile, insancadır ev. Bir insan gibi görür. Geceye 
açılmış bir gözdür.”4

Evle insanı özdeşleştiren bu bakış açısında ev 
nasıl ki insan gibi gören, yaşayan bir varlık 
olarak tasavvur edilmişse, aynı şekilde insan 
ruhu da, bir konut olarak tasavvur edilir: 
“Ruhumuz bir konuttur. Ve evleri, odaları, 
hatırlayarak, kendi içimizde konaklamayı 
öğreniriz.5

Benzer bir özdeşleşme fikrine, bu sene Oscar’da 
en iyi film ödülü alan Nomadland filminde 
de rastlamak mümkündür. Filmde, konforlu 
ev hayatını geride bırakarak bir karavanda 
yaşamaya başlayan ve kendisi gibi karavanda 
yaşama tarzını benimsemiş kişilerle Nevada 
çöllerinde seyahat eden, karavanıyla konakladığı 
yerlerde günübirlik işlerde çalışarak hayatını 
idame ettiren Fern karakterinin (Frances 
McDormand) hikâyesi anlatılmakta. Film, 
“Ev sadece bir kelime midir, yoksa içinde 
taşıdığın bir şey midir?” mottosu ile öne 
çıkmaktadır. Fern, başta zorlansa da, zaman 
içinde karavanda yaşama koşullarına alışmakta 
ve hatta karavanıyla kendisini özdeşleştirmeye 
başlamaktadır. Bunu, filmin pek çok sahnesinde 
görmek mümkünken, şu sahne oldukça dikkat 
çekicidir. Fern kendisi gibi karavanda kalan bir 
arkadaşıyla kendi karavanında oturmakta ve 
karavana ne gibi özellikler, bölmeler yaptığını 
anlatmaktadır. Bunun üzerine arkadaşı, 
“Karavanına ne isim verdin?”, diye sorar. Fern 
ise, Avant-gard (öncü), ismini koyduğunu söyler. 
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Her ne kadar bizim ülkemiz için hâlâ çok sıra 
dışı da olsa, dünyanın bir ucunda, çözümü 
evden uzaklaşmakta, ev dışı mekânlarda 
yaşamaya başlamakta bulanlar olduğu aşikâr. 
Fakat öyle görünüyor ki asıl sorun, insanın 
evden uzaklaşmakla, içindeki ev fikrinden 
kaçamamasındadır. Evinden ayrılarak bir otele 
ya da bir karavana sığınan insan, bir yönüyle 
ikametgâhının sorumluluklarını almaktan 
kaçmış, başka bir yönüyle bilgece bir seçim 
yapmış ya da kendince daha ekonomik bir seçim 
yapmış biri olarak değerlendirilebilir. İnsan 
evden uzaklaştığında içindeki ev fikrinden 
kaçamadığı gibi, modern evde/modern hayatta 
yaşamaya devam ettiğinde bu modernliğin 
ona dayattığı sorunlarla baş etme imkânını da 
zayıflatmaktadır. İçinde yaşadığımız mekân bizi 
çepeçevre sarmakta, kendi şartlarını dayatarak 
düşünce dünyamızı da şekillendirmektedir. 
Büyükşehirlerde içinde yaşamak zorunda 
olduğumuz evlerimizin içinden bu soruna 
çözüm bulmaya çalışırken, Adorno’ya hak 
vermemek elde değil: 

“Yanlış yaşam, doğru yaşanamaz.”10

NOTLAR
1 Adorno, Theodor W., 

Minima Moralia, çev. 
Orhan Koçak, Ahmet 
Doğukan, İstanbul: Metis 
Yayınları, 9. basım, 2017, 
s. 42. 

2 Bachelard, Gaston, 
Mekânın Poetikası, çev. 
Alp Tümertekin, İstanbul: 
İthaki Yay., 2017, s. 103. 

3 Bachelard, a.g.e., s. 29. 
4 Bachelard, a.g.e., s. 66.
5 Bachelard, a.g.e., s. 30. 
6 Nomadland, 7. dakika ve 

devamı. 
7 Adorno, a.g.e., 42. 
8 Bachelard, a.g.e., s. 58. 
9 Max Picard’dan aktaran, 

Bachelard, a.g.e., s. 58. 
10 Adorno, a.g.e., s. 43.

insanı koparan, onu evinden ayırıp bir otel 
odasında ya da bir karavanda yaşamaya sevk 
eden duygu ne olabilir?

Adorno, bir otel odasında yaşamayı 
seçmiş kişilerin bu tavrını, “Bir otel ya da 
pansiyona taşınarak kendi ikametgâhımızın 
sorumluluğundan kaçma çabası da mültecîliğin 
dışarıdan dayatılmış koşullarının bilgece bir 
seçim olarak görülmesini sağlar.” diyerek 
yorumlar. Ona göre en ağır darbeyi yiyenler 
ise, bu seçimi yapma şansına bile sahip 
olmayanlardır.7 

Adorno’nun en ağır darbeyi yiyenler olarak 
tasvir ettiği, yani evinden otel odasına taşınma 
şansı bile olmayanlar, Bachelard tarafından 
büyük şehirlerin insanları olarak tasvir 
edilir. Bachelard, evle insan arasında kurulan 
özdeşleşmenin, yabancılaşmaya dönüşmesinin 
faturasını metropollerdeki modern evlere 
kesmiş gibidir. Bachelard, Paul Claudel’den 
naklen şöyle der:

“Paris’te ev yoktur. Büyük kentte oturanlar, 
üst üste konmuş kutularda yaşarlar. Paris’teki 
odamız, dört duvar arasındaki bir tür geometrik 
yerdir. Resimlerle, biblolarla ve dolabı andıran 
bu yerin içine koyduğumuz dolaplarla 
döşediğimiz yapay bir deliktir. Sokak numarası, 
kat numarası, bize ait bu yapay deliğin yerini 
belirler, ancak konutumuzun çevresinde 
ne bir mekân vardır ne de kendi içinde bir 
dikeylik. Evler toprağa gömülmesin diye asfaltla 
sabitlenir.8

Büyük kentlerdeki evlerin içsel dikeylik 
değerlerinden, kozmiklikten yoksun olmaları 
sebebiyle, evler bu kentlerde artık doğanın 
içinde değildir. Yine bu sebeple, sadece insan 
ve ev arasındaki ilişki değil, konutla mekân 
arasındaki ilişkiler de yapaylaşmıştır. Her şeyin 
makine olduğu bu yerlerden içsel yaşam kaçıp 
gider. Sokaklar, insanları emen borular gibidir.9 
İçsel yaşamın kaçıp gittiği bu makine-varî 
mekânlardan, insanların da kaçıp gitmeleri artık 
işten bile değildir. 
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Üç artı bir, dört artı bir ve elbette daha fazlası…

Gazetelerde, televizyonlarda, yeni medya 
ortamlarında ve kentlerin hemen her 
noktasındaki reklamlarda görülen modern 
evlerin tahlilini yapabilmek için mekânın 
sadece tek boyutlu fiziksel bir yapı olmadığını 
hatırlamak gerekir. Bu açıdan mekânın 
toplumsallığı sadece anıtsal yapılara ve/veya 
ibadethanelere özgü değildir. Gündelik hayatın 
merkezindeki ev, toplumsal ilişkilerle biçimlenen 
ve toplumsallığı inşa eden bir mekândır. Mekân 
tek başına bir kendilik değildir, insanın gündelik 
hayat pratikleriyle ve toplumsal ilişkilerle var 
olur, değişir ve yeni biçimler ve işlevler kazanır.

Modern ev sosyomekânsal farklılaşmanın bir 
ürünüdür. Öncelikle doğayla irtibatının giderek 
zayıfladığı, hatta koptuğu söylenebilir. Doğayla 
uyumlu bir biçimde inşa edilen evler, doğayı 
dönüştürme ve onu ele geçirme düşüncesinin 
bir uzantısı olarak doğaya rağmen yapılır hâle 
gelmiştir. İklimsel özellikler, mevsimsel koşullar, 
coğraf î ve ekolojik unsurların gerektirdiği 

Modern Ev 
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başka bir şehir dokusuna ait ev çözümlerinin 
daha müreffeh, huzurlu ve yaşanabilir mekânlar 
inşa edebilmesi mümkün değildir. Modern 
iktisadî sistemin tek tipleştirme idealinin 
yerküre üzerindeki birçok şehir dokusunda 
yarattığı tahribatlar aşikârdır. Gündelik hayatın 
merkezindeki ev ile şehir arasındaki irtibatlar 
kopuktur. Ev şehir yaşamını hissetmeyi, şehir 
ile birlikte deneyimlemeyi bir imkân olarak 
sunmaz, her ikisi de ayrı birer mekânsal birime 
dönüşür. Şehir dokusuna en uygun gelişen evler 
Türkiye’deki gecekondulardır. Ancak uzun yıllar 
modernleşmeci bir perspektifle ele alınarak 
arızî ve sorunlu mekânsal birimler olarak kabul 
edildikleri ve hatta önlenmesi, dönüştürülmesi 
ve yerlerine modern evlerin yapılması için siyasî, 
iktisadî ve düşünsel çabanın yoğunlaştırıldığı 
söylenebilir. Gecekondular için önerilen 
çözümlerin başında toplu konutlar gelmektedir. 
21. yüzyıl Türkiye’sinde hemen herkesin 
eleştirdiği toplu konut fikrinin 20. yüzyılda 
modernleşmeci bir perspektifle şiddetli bir 
biçimde savunulduğunu hatırlamak gerekir. 
Gecekondular, -tüm imkânsızlıklarına ve zor 
koşullarına rağmen- doğayla irtibatı olan ve 
şehir dokusuyla etkileşim içerisindeki evlerdir. 
Gecekondu güzellemesi ve nostaljisi yapmak 
yerine günümüzün şehir dokusuyla ilişkili 
evlerin nasıl inşa edilebileceğini düşünmek 
gerekir. Bunun için sokağı ve mahalleyi yeniden 
düşünmeye ihtiyaç vardır.

Sokak ve mahalleyle olan irtibatın kesilmesi de 
evin yaşadığı değişimlerin başında gelmektedir. 
Öncelikle şehir dokusu sokağı ve mahalleyi 
yitirmiştir. Bu durumu ölçeğin büyümesi 
ve nüfusun yoğunlaşmasıyla açıklamak 
yetersizdir. Sokak ve mahalle gündelik hayat 
pratiklerinin mekânı olmaktan uzaklaşmıştır. 
Ev ait olduğu sokak ve mahalleden bağımsız 
bir barınma alanına dönüşmüştür. Bireyin ya 
da ailenin kapıyla sınırlarını çizdiği, bağımsız 
bir blok olarak ev, toplumsal etkileşimleri ve 
iletişimi sınırlamaktadır. Evlerin bahçelerinin 
olmayışı, yüksek katlı yapılar içerisinde 
yer alması hem fiziksel hem de toplumsal 
uzaklığı beraberinde getirebilmektedir. Aynı 

şekilde var olan evler, doğal çevreyi tahrip 
etmek yerine onunla ahenkli bir ilişki kurarak 
hem sağlıklı hem de sürdürülebilir mekânlar 
olagelmiştir. Modernlikle birlikte teknoloji 
başat bir unsur olarak kabul edilmiş, doğanın 
tahakküm altına alınabileceği düşüncesi gelişmiş 
ve doğanın birikimleri ve bu birikimlerin 
sürdürülebilirliği göz ardı edilmiştir. 19. ve 20. 
yüzyılın teknolojik imkânlarıyla inşa edilen evler, 
geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Bu eleştirileri 
teknoloji karşıtlığı olarak yaftalamak yerine 
teknolojinin gücüne duyulan sınırsız bir saygıya 
karşın insanın ve doğanın dışarıda bırakılmasına 
bir tepki olarak değerlendirmek gerekir. Modern 
iktisadî sistemin kendini yeniden üretmesinde 
teknolojinin merkezî bir rol üstlendiği 
hatırlandığında, ev-doğa ilişkisinin değiştiği ve 
ekonomik ilişkilerin evin belirleyicisi konumuna 
geldiği görülebilecektir. Evin doğa ile ilişkisinin 
koparılmasında Türkiye kentleşme deneyiminde 
sayısız örnek bulunabilir. Anadolu’nun farklı 
kentlerinde giderek sayıları azalan eski evlere 
hayranlık duyulmasının nedeni -nostaljik bir 
özlem yerine- doğayla kurdukları ayrılmaz 
ilişkidir. Elbette, son yarım asırda teknolojinin 
imkânlarıyla doğayla yeniden iletişimi ve 
etkileşimi mümkün kılacak evlerin inşa edildiği 
söylenebilir. Bu evlerin kahir ekseriyetinin orta 
ve üst sınıflar tarafından kullanılması modern 
dönemde ev temelli bir toplumsal eşitsizliğin 
süregeldiğini göstermektedir.

Doğanın yanı sıra evlerin ait olduğu şehir 
dokusundan farklı bir toplumsal gerçekliğe 
referansla inşa edilmesi de modern evin 
özelliklerinden birisidir. Şehir dokusu sadece 
yapısı, fiziksel çevre ile ilişkisi bağlamında 
anlaşılamaz, bu doku tarihî ve kültürel 
birikimlerin yanı sıra toplumsal sınıfların 
koşullarını ve ilişkilerini de içermektedir. 
Modern evin, özellikle batı dışı toplumlarda, 
şehir dokusundan farklı olarak yeni biçimlere ve 
işlevlere sahip bir konumda kendine yer bulduğu 
söylenebilir. İçeriden ve dışarıdan göç alan, farklı 
ekonomik işlevlere, toplumsal ilişkilere, inanç ve 
kültür birikimine sahip olan Türkiye kentlerinde 
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modern kentin kaybettiği yeşil, doğa, güvenlik, 
yenilik, kent merkezine yakınlık, yaşam tarzına 
uygunluk gibi mesajlar kaybedilenin arandığına 
işarettir. Ancak görme duyusuna hitap eden bu 
reklamlar, evin farklı duyularla olan bağlamını 
gizler, görünmez kılar.

Koku ve ses de evin mekânsal anlamda idrak 
edilmesi ve insanın ev ile ilişkisi bağlamında 
ihmal edilmemelidir. Bahçenin, rüzgârın, 
komşunun, sokağın, mahallenin ve şehrin 
kokusu ev mekânına içkindir. Hem iç hem de 

zamanda şehir dokusundaki yeni toplumsal 
ilişkilerin, anonim olmayı ve bu sayede 
özgürleşmeyi mümkün kılması, gündelik 
hayatın hızlı ritmi nedeniyle aşırı bilinçliliği 
getirmesi ve duygusal farkındalığı azaltması, 
fiziksel yakınlığı sağlaması ancak tanışıklığı 
ve iletişimi kısıtlaması nedeniyle toplumsal 
mesafe oluşturması sokağın ve mahallenin 
dönüşümüne neden olmaktadır. Diğer bir 
deyişle, bir mekân olarak sokak ve mahallenin 
gündelik hayat pratiklerindeki konumu başkaca 
anlam üretimlerine dahil olmakta ve uygulama 
alanı farklılaşmaktadır. Evin sokak ve mahalleyle 
olan etkileşimini hem toplumsal hem de insanî 
açıdan sağlayabilmenin yolu duyular üzerine 
düşünmekle mümkün olacaktır.

Eve dair tahayyüller, yaşantılar ve 
anlamlandırmalar başat bir biçimde görmeyle 
ilişkilendirilmektedir. Ahşap ev, bahçeli ev, 
konak veya köşk gibi konut imgeleri/türleri 
görme duyusunun bir yansıması olarak 
düşünülebilir. Yaşamak istenilen ev tercihlerinde 
açık ara önde bulunan bahçeli evde pratik olarak 
yaşamakta zorlanır modern insan. Bahçeye 
bakmakta, temizlemekte, bahçede yaşamakta 
zorlanır. Konak veya köşk biçimindeki çok 
katlı evlerde, katlar arasındaki geçişkenlikte 
yaşamak güç gelir. Bu türden tahayyülleri, 
metropollerde kendini hapsolmuş hisseden 
modern insanın nostaljik ev anlayışı olarak 
nitelendirmek mümkün. Diğer taraftan yeni 
evlere, bu evlerin yer aldığı yerleşmelere ilişkin 
yaklaşımlarda da yeni olanın görme duyusuyla 
kavranmaya çalışıldığı görülmektedir. Lüks 
konut projelerinin, rezidansların, güvenlikli/
kapalı sitelerin parlak, ışıltılı ve çekici dünyası 
arzulanan bir tüketim nesnesine dönüşmektedir. 
Konutlara ve konut yerleşimlerine yönelik bu 
arzunun kaynağında medyadaki ve kamusal 
mekânlardaki reklamların etkisinin olmadığını 
söylemek gerçekliğe bir gözümüzü kapatmak 
anlamına gelir. İnsanın yaşayacağı ve var 
olacağı ev mekânını seçmesinde reklamlarla 
oluşturulan imajların önemli bir yeri vardır. 
Modern insan hemen her gün onlarca reklama 
ve içeriğe maruz kalır. Bugünün reklamlarında 
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kurduğu etkileşimlerle var olur, gelişir ve sürer. 
Evin yitirilişi, gündelik hayatın anlam kaybına 
uğramasındaki temel faktörlerden biridir. Aynı 
yerde bulunanlarla değil sadece farklı yerlerdeki 
insanlarla paylaşımda bulunması ev mekânının 
yitirilişidir.

Ev söz konusu olduğunda en fazla arka planda 
kalan dokunma duyusudur. İnsan mekâna ve 
mekânı oluşturan parçalara dokundukça mekânı 
kavrar ve somutlaştırır. Evle temas etmeden 
yaşamak evin bileşenlerini yalnızca gözün 
eksenine hapseder ve mekânı içselleştirerek 
yaşaması zorlaşır. Modern evler, teması asgariye 
indiren birçok özelliğe sahiptir. Akıllı şehirlerde, 
akıllı evler temasın giderek azaldığının önemli 
göstergesidir. Bu sadece açık bir teknoloji 
eleştirisi olarak okunmamalıdır. İnsanı 
edilgen bir konuma sürükleyerek mekândan 
uzaklaştırmak var oluşla ilgili problemlere 
dönüşebilmektedir. İnsan sadece düşünerek 
değil eyledikçe de var olur. Mekânsal pratiklerle 
insan eyleme imkânı bulur. Dokunmadan sadece 
görerek bulunduğu, eylemenin gerçekleşmediği 
mekânlarda ne olursa olsun insanın sürekli 
bir arzu üretimi nedeniyle hayattan tatmin 
olamayacağı söylenebilir. Modern ev, insanı 
edilgenleştirerek yeni ve farklı olana yönelik 
bitimsiz bir arzunun peşinden sürüklemektedir.

Sonuç olarak modern evin doğadan, şehrin 
dokusundan, mahalleden ve sokaktan 
bağımsızlaştırılarak bağımsız barınma 
birimlerine dönüştürüldüğü söylenebilir. Aynı 
zamanda ev mekânı sadece görme duyusuna 
hapsedilerek insanın temel duyularıyla ilişkisi 
koparılmıştır. Bütün bunlar, evi romantize 
etme ve kutsallaştırma amacından ziyade bu 
mekânın gündelik hayatın ve toplumsallaşmanın 
merkezindeki konumunu gösterme uğraşıdır. 
Toplumsal hayata dair karşılaşılan sorunların 
çözümlenmesinde ve üstesinden gelinmesinde 
eve, mekânın sosyolojisi perspektifinden daha 
detaylı ve derin bakmanın önemi açıktır.

dış mekân kokunun betimi yaratan dolaşımında 
etkileşim içindedir. Bu yüzden evin hafızasını 
taşıyan, konumunu ölçeklendiren ve ruhunu 
yaşatan unsurlardan biridir koku. Ses de koku 
gibi yalnızca iç mekâna özgü değildir. Olağanlığı 
ve ritmiyle ev mekânının varlığını tesciller. 
Ev içinden yükselen ve dışarıdan gelen sesler 
bütünleşik bir yapıda mekânlar arası geçişkenlik 
yaratırken evin hususiyetine zarar vermez. 
İnsana evde olduğunu hatırlatan ama aynı 
zamanda hem doğayla hem de insanla iç içe 
olma durumunun farkındalığını kazandıran bir 
ahenk yaratır. Kokulardan ve seslerden bağımsız 
düşünülen evler steril ve yapay mekânlara 
dönüşür. Bugünün lüks konutlarında ya da 
rezidanslarındaki standardize edilmiş kokular 
ve pencere ve kapı detaylarının dış mekân ile 
ilişkisinin izolasyonu mekânı otele dönüştürür. 
Ölçünün ve eylemliliğin harici olarak 
hesaplandığı ve sınırların keskinleştirildiği 
koşullarda insan ve mekân özgünlüğünü 
kaybeder. Koku ve ses yitirilir. Bu da insanı 
mekândan koparır. 

Ev geçmişin, bugünün ve geleceğin mekânıdır. 
Hatıralar, bugünün gündelik hayatı ve gelecek 
tasavvurları dil ile inşa edilir. Hatıralara dair 
anlatılar mekânı biçimlendirir, mekânla ilişkiyi 
sürekli yeniden kurar, aidiyeti ve aşinalığı 
sağlar. Evde yaşananların hafızanın bir parçası 
kılınması anlatılarla sağlanır. Geçmiş, dil 
aracılığıyla mekânda kurulur. Ev mekânı 
geçmişten günümüze dil ile aktarılır. Mekân dil 
ile yeniden inşa edilir adeta. Anlatılar geleceği 
de biçimlendirir, ev mekânıyla ilgili alınacak 
kararlara etkide bulunur. Gündelik hayatta ev 
mekânında etkileşim dil ile gerçekleşir ve mekân 
dil ile tarif edilir. Sözler mekânı canlı kılar. Fakat 
modern anlamda evler asgarî konuşmaların, 
dilin ve sözün yok olduğu mekânlara 
dönüşmektedir. Yeni teknolojilerin gelişimiyle 
mekân sözlü ve sözsüz iletişimi ve etkileşimi 
giderek yitirmektedir. İletişim ve etkileşim yoksa 
paylaşım da yoktur, bu durumda evin mekânsal 
anlamda kullanımı sınırlanmış olur. Ev gündelik 
hayatın mekânıdır. Gündelik hayat ise insanın 
eylemleri, sözleri, düşünceleri ile farklı insanlarla 
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başkalarına anlatmasına yardımcı olan bir 
olgudur4. Bu yaşam tarzı olgusu tüketim 
kültürünün bir ürünüdür. Tüketim kültürü, 
kendine ait değerleri, normları, toplumsal 
ve ekonomik yaşam tarzını kendi içinde 
bulundurmaktadır5. Bu yaşam tarzı modellerinin 
görünür olduğu yerlerden biri de günümüzde 
güvenlikli konut tarzı mimarî yapılar bütünüdür. 

Güvenlikli konutlar, yüksek duvarlarla ve 
kamera kayıt sistemleriyle çevrili, girişinde 
güvenlik görevlilerinin kontrolü eşliğinde 
turnike sisteminden geçerek, genelde içinde her 
bir bloğa kendine ait şifreyle giriş yapabildiğiniz 
büyük oranda otoparkları olan yaşam alanlarıdır. 
Oturulan dairelerin dışında hobi alanları, gezinti 
ve çocuk oyun alanları, spor salonları, açık 

Seksen öncesinde memur ve orta sınıf modern 
ailesinin yeni adresi olan apartman dairelerinin 
yerini, seksen sonrasında Toplu Konut ve 1999 
depremi akabinde Kentsel Dönüşüm Yasaları’yla 
birlikte başta İstanbul olmak üzere birçok 
şehirde toplu, güvenlikli ve yüksek duvarlı, 
şehir merkezinden uzakta idealinizdeki ev 
mitini1 karşılayan güvenlikli konutlar almaya 
başlamıştır. Bu konut değişimi süreci Bali’nin2 
de işaret ettiği gibi toplumun yeniden yapılanma 
ve küreselleşme dönemiyle örtüşmektedir. 
Serbest piyasa ekonomisine ve serbest döviz 
piyasasına geçilerek ülkeye döviz giriş çıkışı belli 
bir sisteme oturtulmuştur. Bu serbestleşmeler 
1980 öncesi sadece seçkin bir sınıfın sahip 
olduğu tüketim olanaklarını ve hızı, sıradan 
insanın erişebileceği bir hale getirmiştir. Sürekli 
bir tüketim, para harcama ve lüks ürünler satın 
alma tavsiye edilmiştir. Bauman’ın3 tüketim 
toplumu ile ilgili; “Tüketim toplumu bir tasarruf 
cüzdanı değil; kredi kartları toplumudur.” tespiti, 
Türkiye toplumunu da kapsar duruma gelmiştir. 
Dolayısıyla topluma sunulan güvenlikli konutlar 
“idealinizdeki ev” mitiyle birleştirilerek birer 
yaşam tarzı sunan yapılar haline gelmiştir. 

Yaşam tarzı kavramı, ister toplumun tamamı 
olsun ister bir kısmı olsun insanların nasıl 
pratiklerde bulunduğunu, bu pratikleri neden 
yaptığını ve bu pratiklerin ne anlama geldiğini 
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yaşıyor olmak, kaotik ve tekinsiz olandan uzak 
olmak üzerinden kendini şehirde yaşamaktan 
ayırabilmektedir. Şehrin büyüklüğüne 
ya da yaşanılan semte göre güvenlikli 
konutlarda yaşamanın mecburiyetine dair 
algı da artabilmektedir. Semt sosyo-kültürel 
olarak görece düşük seviyede ise algılanan 
tehdit artmakta ve bu ilçelerde güvenlikli 
konutlarda yaşam bir tercihten mecburiyete 
dönüşebilmektedir. Çocukların güvenli bir 
şekilde dışarıda olabilmesinin artık güvenlikli 
konut alanları içinde mümkün olabildiğine 
dair inanç giderek güçlenmektedir. Konut 
alanı; içi korunaklı hayat sunan, çocuk 
yetiştirmeye elverişli, alanda yaşayanların 
birbirlerine daha saygılı olduğu bir yer iken, 
dışarı tekinsiz olarak işaretlenmektedir. Fakat 
dışarıyla ilişkilenme şekli tamamen bir ayrışma 
şeklinde olmamaktadır. Konut sakinleri, bu 
yeni yaşam tarzlarına bir zamanlar “dışarıda” 
sahip oldukları yaşam tarzına dair pratikleri 
taşıyabilmektedirler. Örneğin misafir ağırlama 
ritüellerinde, geleneksel yaşam tarzının izleri 
devam edebilmektedir. 

Güvenlikli konut yaşam alanlarının gerektirdiği 
yeni kurallar gereği, ortak kullanım alanı 
olan yüzme havuzunun kullanımı sadece 
konutlarda oturanlara tahsis edilebilmektedir 
ve dışarıdan gelen misafirlerin kullanımına 
açık olmamaktadır. Bu kuralı korumak adına 
turnikede parmak okuma sistemi gibi çeşitli 
teknolojik sistemler bile kurulmaktadır. 
Kullanım sadece konutlarda yaşayan ve kimlik 
bilgileri kayıt altında olan kişilere özeldir. Bu 
durumda dışarıdan gelen misafir bu ortak alan 
aktivitelerini kullanamamaktadır. Böylece yeni 
yaşam tarzlarında misafir ağırlama ritüelinde 
bir değişim meydana gelmiştir. Evine gelen 
misafiri en iyi şekilde ağırlamak şeklindeki 
değer algısı bu yeni yaşam tarzıyla birtakım 
uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir. Sonucun 
olumsuz olması konut sakininin misafirine 
karşı mahcubiyet hissetmesine neden olabilir 
ya da bu mahcubiyet zamanla hissedilmemeye 
başlayabilir. Bir diğer uyuşmazlık hali ise 
misafirin konut alanına girerken güvenlik 

veya kapalı yüzme havuzları, büyüklüğüne göre 
içinde alışveriş mağazaları, market, kafeler ve 
ibadethanelerin yer aldığı kapalı alanlardır. 

Binlerce metrekare alanın yüksek duvarlarla 
çevrili olduğu bu yapılar, içinde yaşayan 
insanların kullanımına sunulmuş her şeyiyle, 
belli bir yaşam modeli sunmaktadır. Bu kapalı 
alan içerisinde gerek ekonominin gerek zamanın 
tüketimine sunulan her öğede, belli başlı yaşam 
tarzının ürünleri, konutların sakinleri fark 
etmeden kendilerini bulabilmektedir. Güvenlikli 
konutlarda sunulan bu öğeler (havuz, sauna, 
spor salonları, ibadet yerleri) bir yaşam tarzı 
oluşturmak için bir araya getirilir. Neden 
kapalı konutlarda bu mimarî öğeler bir model 
oluşturur? Baudrillard’ın6 nesneler sistemi olarak 
adlandırdığı kavram bu soruya cevap olabilir. 
Nesneler sisteminde şeylerin kendilerinde olan 
anlam artık başka şeylerle bütünleşmiştir. Eşya 
bir sistemin içerisinde yer alır ve bu sistemin 
yaşam tarzını ve ihtiyaçları belirleme durumu 
söz konusudur. Sistemde yer alan bütün nesneler 
birlikte tarz kazanmışlardır. İşte bu, yaşam 
tarzını oluşturur. Bu oluşum, tüketim kültürü 
içindeki özneye de bir tarz kazandırır. Modern 
bireyin, sadece elbiseleriyle değil, arabasıyla, 
yaşadığı konut ile boş zamanlarında yaptıklarıyla 
bir birey olduğunun bilincine varması sağlanır. 
Güvenlikli konutlarda yaşayan insanların 
güvenlik önlemleri, kamera sistemleri, yeşil alan 
projeleri, dairelerinin mimarî tarzı, daire dışında 
ama konut alanı içinde sunulan etkinlikler ve 
boş zaman aktivite biçimleriyle artık o konut 
alanının sakinleri oldukları bilincine varmaları 
sağlanır. Sadece içeride olanlarla değil konut 
alanı dışına dair algıyla da bu bilinç oluşturulur. 
“Dışarda” olma kavramı artık evin dışında 
olmaktan ziyade yüksek duvarlarla çevrili bir 
alanın dışında olma anlamına gelmektedir. 
“Dışarda” olana yüklenen anlamlar ve “dışarda” 
olanla ilişkilenme şekilleri farklılık göstermiştir. 

Güvenlikli konutlarda yaşam; korunaklı hayat, 
otopark gibi olanaklar, çocuk yetiştirmede 
riskleri azaltmak, daha homojen bir grupla 
(en azından ekonomik anlamda) beraber 
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insanlarla tanışırsın, çünkü burada kendini 
toplumdan soyutlamış oluyorsun.”

Görüldüğü gibi konut sakini buradaki 
ibadethanede dinî pratikleri yerine getirme 
eylemini yine dinî bir referansla “hayırlı olanın 
ne olduğu” bağlamında uygun bulmadığını dile 
getirmektedir. Uygun sosyalleşmenin, farklı 
insanlarla temas üzerinden olacağını ve dinî 
öğretinin de bunu önerdiğini ifade etmiştir7. 
Konut sakini için dinî öğretilerle gelen yaşam 
tarzı, konut yaşam alanının sunduğu yaşam 
tarzıyla uyuşmamaktadır. Bu çelişkiler, özellikle 
geleneksel ve dinî endişeleri barındıran 
mütevazı yaşam tarzlarının bu yeni yaşam 
mekânlarında deneyimlenmesi sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, geleneksel kültür ile 

görevlileri ve birtakım prosedürlerden hatta 
telefon görüşmeleriyle gelen onaylar ile içeriye 
alınması halidir. Bu “tuhaf anlarda” hissedilenler, 
misafirin konut sakininin geleneksel yaşamdan 
getirdiği birikimin şekline ve misafirin ev 
sahibi için önemine göre değişiklik gösterebilir. 
Bu durumda konut sakinleri farklı stratejiler 
uygulamaya başlayabilir. Mesela konut 
alanının en dıştaki giriş kapısında güvenlik 
girişinde misafiri karşılama ve sonraki güvenlik 
prosedürlerinden misafirlerinin geçişlerini 
sağlamak şeklinde çözümler geliştirilmektedir. 
Bu çözümlerin geliştiriliyor olması konut 
yaşamıyla gelen yeni yaşam tarzı modeli ile 
geleneksel yaşam modelinin uyuşmazlığına 
işaret etmektedir. 

Konut yaşam alanları sakinlerine yeni yaşam 
biçimleri sunmaktadır. Bu sunum, sakinlerinin 
yaşamlarına yeni normaller getirmektedir. 
Çamaşırları balkonda asmak, evde ıslanan halıyı 
balkonda kurutmak gibi girişimler konutlardaki 
güvenlik birimlerince engellenebilmektedir. 
Konutlardaki güvenlik birimleri, güvenliği 
sağlama işlerinin yanı sıra mekânın sunduğu 
yaşam konseptine uygun olmayan davranışlara 
da müdahil olabilmektedir.  Güvenliği 
sağlanan bir diğer şey ise mekânın sunduğu 
yaşam tarzı pratikleridir. Konut yaşam alanının 
belirlemiş olduğu yaşam konsepti korunmalıdır. 
Bu gibi gündelik durumlar aslında, “yaşam 
tarzının” bireyin kendi ihtiyaçları ile belirlediği 
bir durum olmadığının somut bir kanıtıdır. 
Kapalı konut yaşam alanında yaşayan konut 
sakinlerinin, fiziksel olarak bu tür kapalı 
mekânlara dair, mekân dışında yaşayanlarla 
sosyal ilişkilerinde yeni anlamlandırmalara 
gitmeleri gerekmektedir. Güvenlikli konutlarda 
yaşayan bir konut sakininin aşağıda yer alan 
ifadeleri, site içinde ibadet mahallinin olup 
olmaması, sunulan yaşam tarzı ile bireyin 
değerleri arasındaki çelişkilere somut bir 
örnektir: 

“Her yerde cami var. Eğer uzaksa cami 
yapılmasında sakınca yok. Ama varsa yakında 
cami, bence daha hayırlıdır. Çünkü orada başka 
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kullanılacağına, hangi sporların yapılabileceğine, 
kendi bedeniyle alan içinde nasıl bulunması 
gerektiğine ve dışarıdan gelen misafirlere neleri 
sunabileceklerine yönelik normatif davranışlar 
sunmaktadır. 

Özetle denilebilir ki güvenlikli konutlarda sadece 
mimarî yapılar ve bunların kullanım hakkı değil 
bir yaşam tarzı da satılmaktadır. Konut sahipleri 
bu konseptler içinde kendilerinden beklenen 
normatif davranışlar ile konut sakini haline 
gelmektedir.
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yeni konutlardaki yaşam ve ibadet normlarının 
örtüşmemesi şeklinde yorumlanabilir. Konut 
şirketleri bu çatışmalar üzerine; mahalle 
kültürü, muhafazakâr yaşam alanları söylemleri 
üzerinden yaşam alanları pazarlamaya 
başlamışlardır. Bazı konutlarda yer alan açık 
havuz alanlarının dinî endişeleri olan konut 
sakinleri için bir sorun olduğu düşünülüp, 
havuzlar kapalı, kadın ve erkekler için ayrı 
ayrı ya da farklı saat dilimlerinde kullanılacak 
şekilde çözümler getirilmiştir. Sunulan her 
seçenek temelde bir şeyin aynı kaldığını 
göstermektedir: O da dünya görüşü bakımından 
inanç farklılıkları olsa da, gündelik hayatın 
düzenlenme şeklidir. Buna göre belli bir yaşam 
tarzının tüketimi, yani sabah yürüyüşü, sauna, 
yüzme, spor, konut alanı içinde alışveriş, boş 
vakit alanları her dünya görüşü için müşterektir. 
Bir konut yaşam alanında açık alanda havuz, 
başka bir konut alanın da ise kapalı yüzme 
havuzu şeklinde mimarîde ufak değişikliklerle 
aynı gündelik pratik düzenlenir. 

Güvenlikli konutların yaşam tarzı modeli 
sunumu da, gayrimenkul şirketlerinin 
reklamlarındaki en önemli materyallerinden 
biridir. Sunulan yaşam tarzı modellerinin 
içeriği iyi bir yaşam, aktif bir birey, huzurlu 
ortam, rahatlama ve dinlenme, aileler için 
hijyenik ve güvenli ortam sunma iddialarından 
oluşmaktadır8. Gayrimenkul şirketlerinin 
potansiyel müşterilerine sunduğu güvende 
hissettirme stratejileri ise zamanla değişiklik 
göstermektedir. Alan içinde sağlanan güvenlik 
önlemleri imkanlarıyla gelen ikna stratejileri, 
son zamanlarda yerini sakinlerine bir arada 
olma, bir topluluk hissi sağlama iddiasına 
bırakmıştır. Buna göre “mahalle yaşamı 
sıcaklığı” veya “mahalle kültürü” şeklindeki 
söylemlerle nostaljik duygulara hitap eden, 
birliktelik hissini sağlama iddiaları temelinde 
ikna stratejileri geliştirilmektedir. Sunulan bu 
yenilik eski yaşam tarzına göndermeler içerse de 
güvenlikli konut alanları gerek mimarî tasarımı 
gerek yönetimsel organizasyonlarıyla, içerideki 
sakinlerine konut alanı içinde nasıl komşuluk 
ilişkileri kurulacağına, ortak mekanların nasıl 
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Ev, ontolojik kabuğumuzdan bir parça. 
Kabuk kime iyi gelir? Özünü muhafaza etmek 
isteyenlere. Kabuğumuzdaki nemi, yani 
üzüntü ve kederi kendi içimize döne döne 
kıvamına kavuşturmamız gerekiyor. Siz “Aşk 
Acısı”nın kahramanını, evine dönmüş olarak 
okumuşsunuz. Oysa Rıdvan kendi kurduğu 
yuvanın yıkılışını, kendi kurduğu yuvanın 
dışında ama aynı zamanda baba evinin de 
dışında sağalttı. Siz sorunuzu “anne evi” diye 
sordunuz ama ben cevaplarken “baba evi” 
diye cevaplıyorum. Aramızdaki, yaş farkı mı? 
Bizim kuşağımız için sıfatlar “ana kucağı, baba 
ocağı” diye yerleşmiş dilimize. Çatı katı, ne 
sizin dilinizdeki “anne evi” ne benim dilimdeki 
“baba ocağı”. Yuva sıfatını hak etmekten ziyade 
gözden çıkarılanların, -gönülden çıkarılması 
gerekmiyordur belki diye- yığılıp depolandığı 
yer çoğu zaman çatı katları. Rıdvan “baba 
evi”nin eşiğinden içeri birkaç adım geçti, zaruret 
miktarı yaşam için birkaç parça eşya aldı ve çatı 
katına çıkarak çileye soyundu. Çatı katında bir 
münzevî olmaya niyet etti. Bir evden çıkıp başka 
bir eve girmedi. Kendisini görmek, kendisini 

Dergimizin bu sayısında, hikâyecimiz 
Fatma Barbarosoğlu’yla 2020’de yayınlanan 
“Hatıra Kadar Narin Hafıza Kadar Zalim” 
isimli hikâye kitabındaki kahramanların 
“ev”de yaşadıkları, “ev”le yaşadıklarına 
dair zevkli, bir o kadar düşündürücü bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Daha doğrusu onları 
kendimize zemin sayıp eve, insana dair pek 
çok şeye kısa soluklu da olsa kapı araladık. 
Ama alışıldık bir şekilde gerçekleşmedi bu 
söyleşi, pandemi usulü: Biz e-mail olarak 
yazdık Fatma Hanım yazdı, biz sorduk 
o cevap verdi. Yazarak söyleştik yani. 
Buyurunuz...

Her anın herkes ile paylaşıldığı “paylaşım 
çağında”, üç ay boyunca kimseyle 
görüşmeyip evlerinin çatı katında aşk 
acısını ve muhtemel başka acılarını tedavi 
etmeye çalışan “Aşk Acısı’nın” Rıdvan’ı ile 
başlamak istiyorum: Eve, annesinin çatı 
katına dönen Rıdvan. Bir çaydanlık, bir 
eski tencere, biraz zeytin, peynir... Ev insana 
iyi mi geliyor? Kendine dönebilmek için bir 
imkân mı sunuyor ev?! 

S Ö Y L E Ş İ

Fulya İbanoğlu 
Fotoğraflar: Sedat Özkömeç

Fatma 
Barbarosoğlu’yla 
Hatıradaki ve 
Hafızadaki Eve Dair 
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çıkıyor. “Erkeklerin Maskesi”nde evin babası 
balkona sığınıyor mesela. İşini ve arabasını 
pandemi sürecinde kaybetmiş bir erkeğin, 
hanımının kendisine dar ettiği dünyadan 
kaçıp sığındığı bir yer halini alıyor 
balkon. Balkon nedir sizce? Aile saadetini 
arayacağımız bir mekan olabilir mi bu avuç 
içi kadar yerler?

Balkon bizim klasik mimarimizin bir parçası 
değil malum. Hayatımıza “Fransız balkonlar” 
olarak giriyor. Evin bir parçası ama sokağın 
bakışına açık bir mekân balkon. Onun için 
dikkat edin balkonlar genellikle kapatılır bizde. 
Bunun sebebini kodlarımızda saklı olan hayat 
kültüründe aramak lazım diye düşünüyorum. 
Mesela, Türk evinin en önemli ayırt edici 
bölümünün hayat/sofa olduğunu söylüyor 
mimarlık tarihçileri. Dış gözlerden muhafazalı 
bir şekilde korunan ama aynı zamanda evin 
dışında bir sosyallik alanı olarak özellikle 
kadınların üretim merkezi, çocukların oyun 
alanı olan bir mekân, hayat. Oysa balkonların 
böyle bir ihtiyacı karşılama kapasitesi yok.

Aile saadetini balkonda bulup bulamama 
meselesine gelince… Nasrettin Hoca misali. 
Hoca malum yüzüğünü odunlukta kaybedip 
bahçede arıyordu, odunluk karanlık olduğu 
için. Aile saadetini nerede kaybetmiştik? Ya da 
bu kadar genel tasvirler yapmalı mıyız? Ben 
yapmamaktan yanayım. Ortalıkta olana bakıp 
aile saadeti tümden gitmiş gibi davranmak doğru 
değil. Diğer taraftan “aile saadeti” kavramının 
modern bir kavram olduğuna da dikkatinizi 
çekmek isterim. Müminin mesuliyetleri vardır. 
Ve faziletli şehirden kişilerin payına düşen 
saadet vardır. “Aile saadeti” ziyadesiyle kapitalist 
bir kavram.

Balkon, aile saadetinin yaşandığı yer olarak 
değil, ev ile sokak arasındaki bir margin (geçiş 
noktası) olarak bireylerin, birbirlerinin varlığını 
unuttuğu ya da birbirlerinin varlığından rahatsız 
olmadığı yer olarak tanımlanabilir. “Erkeklerin 
Maskesi” hikayesinde balkon, komşu ile 
temas noktası olarak yeni bir çehre kazanıyor. 

sınamak istedi. Şifayı kendi sınavında aradı. Eve 
dönmedi, doğrudan kalbine döndü Rıdvan.

Hayatındaki fazlalıkları en aza indirerek kalbinin 
zengin mi yoksa fakir mi olduğunu test etme 
girişimiydi belki de yaptığı. Niye baba ocağına, 
anne kucağına sığınmıyor Rıdvan?

Baba evinin eşiğinden geçmiş olsa idi, Rıdvan 
kendi içine dönemeyecekti. Çünkü ekranlarla 
kuşatılmış konutta, teknolojik konforu aşıp 
yüklerinden arınması mümkün olmayacaktı. 
Şöyle de diyebiliriz, sadece bir gönlü olanların 
evi ve yuvası var. Diğerleri konutlarda yaşıyor.

Siz söyleyince farkettim hakikaten, “anne 
evi”ne dönmek ya da “baba ocağı”nın 
kapısından girmek... Evet galiba bu ikisi 
arasında, dilin imkânlarıyla taşınan hisler, 
dünyalar, tasavvurlar var. Müthiş! Gönlü 
kırık Rıdvan ikisine de sığamadı. Çatı 
katını kendine mesken tuttu, diyeceğim 
müsaadenizle.

Bu çatı katı gibi, Hatıra Kadar Narin 
Hafıza Kadar Zalim’deki öykülerin 
atmosferinde evin farklı bölümleri öne 

Fatma Barbarosoğlu kimdir?
1962 Afyon doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü mezuniyetinin (1984) ardından, 
aynı bölümde “Türk-İslam Felsefesinde Tasavvuf î Eğitimin 
Değerlendirilmesi” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı (1987). 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde hazırladığı 
“Modernleşme Sürecinde Moda-Zihniyet İlişkisi” teziyle 
doktor unvanını aldı (1994). Bir sosyolog olarak çalışmalarını 
modernleşme ve sekülerleşme bağlamında sosyal değişme 
üzerine yoğunlaştıran Barbarosoğlu, hikaye, deneme, roman, 
röportaj ve inceleme türlerinde bir çok eser kaleme aldı. Moda 
ve Zihniyet (1995), Acı Deniz (1996), Gün Akşamsızdır (2000), 
Senin Hikâyen (2001), Kamusal Alanda Başörtülüler (2000), İmaj 
ve Takva (2002), Şov ve Mahrem (2006), Fatma Aliye: Uzak Ülke 
(2007), Medyasenfoni (2007), Cumhuriyetin Dindar Kadınları 
(2011), İçimdeki Sazlar Başka Söz Başka (2019), Hakikat 
İncinmesin (2020) kitaplarından bazıları.



Din ve Hayat/2021-1442 Yaz   •  89

etmişimdir: Gecekonduda doğup büyümek 
“hikmet”e mani midir? Yüksek fikirler, 
yüksek kültür gecekondudan çıkamaz mı?! 
Bir sosyolog hikâyeci olarak ne dersiniz bu 
hususta?

Gecekondu sosyolojisi üzerine konuşmak 
mümkün elbet. “Kentlileşen köylüler” üzerine 
1960’lardan bu yana yazılıyor. Edebiyatın ve 
sinemanın öznesi olarak pek çok metin inşa 
edildi gecekondudaki hayatlar üzerinden. 
Ama sizin sorduğunuz soru çok zor bir soru. 
Dışa değil, içe yönelik bir soru. Bir iddiayı 
sahiplenmek ya da reddetmek yolunda bir 
tercihi de dayatıyor.

Hikmet bahsinde söyleyebileceğim tek bir örnek 
kayıtlı hafızamda. Benim tanıklığıma değil, bir 
arkadaşımın tanıklığına, aynı zamanda onun 
şaşkınlığına dayanıyor. Arkadaşımın annesi 
ehl-i tarîk. İntisap ettiği tarikatın kadınları, 
ruh eğitimlerini “hoca abla” mihmandarlığında 
tamamlıyor. “Hoca abla” Menekşe’de bir 
gecekonduda yaşıyor. Nasıl oluyor da fabrika 
işçisi olan, gecekonduda yaşayan bu hanım, 
annesinin bunca hürmetine mazhar oluyordu? 
Durup durup bu soruyu sorar, sorduğu sorunun 
cevabını hürmet edilen hanımda bulmaktan 
ziyade annesinin davranışında görürdü. Annesi 
insanları hürmet ederek yücelten kişi idi, 
doğru. Esasında bu ikisi birbirinden ayrılabilir 
şeyler değil bana göre. Hürmet edilen ile 
hürmet gören birbirini tamamlayan iki yarım. 
Ancak birlikte bir bütünlüğe kavuşuyorlar. 
Menekşe’de yaşayan, fabrika işçisi ehl-i tarîk 
hanım, 1970’lerin gecekondusunda yaşıyordu. 
Belki mahallede sadece birkaç kişinin evinde TV 
vardı. Evlerin önü, pencerelerin önü kullanılmış 
yağ tenekelerinin içindeki karanfil ve sardunya 
saksıları ile doluydu. Duvar diplerinde akşam 
sefaları, dış kapıyı saran hanımelleri. Evler 
genellikle tek katlı olurdu o yıllarda. “Yokluğun 
Gecesi Kısa Gündüzü Uzun” öyküsünün 
Kasımpaşa’daki evi de zamana direnmiş bir 
ev bu anlamda. O da tek katlı. Aynı bahçenin 
içinde üç küçük ev. Çocuklarının babalarına 

Pandemi günlerinde evlere kapandığımız/
kapatıldığımız “karantina günleri”nde balkonlu 
evler, balkonsuz evlerin yanında bir ferahlık 
mekânı olarak öne çıktı. Hatta benim balkon 
ile ilgili şöyle bir gözlemim oldu 23 Nisan ve 
19 Mayıs 2020’de… Benzerini çocukluğumdaki 
bayramlardan hatırladığım manzaralara tanık 
oldum. Cadde’den Belediye Bandosu geçerken 
sokağımızdaki bütün evlerin balkonlarından 
bayraklar sallandı. İnsanlar ekran üzerinden 
gelen bilgi ile yetinmek yerine şimdiye kadar 
merak etmediği kişileri yeniden “komşu 
mesafesi” sıcaklığında bulmak istedi. Bu 
anlamda balkonlar “yakındaki” ile “yaklaşma” 
imkânı sundu. Nitekim “Erkeklerin Maskesi” 
öyküsündeki işsiz gazeteci de balkondan sokağı 
gözlemlemek isterken komşuları ile selamlaşmak 
durumunda kaldı.

Başka yazılarınızda ve söyleşilerinizde 
dikkat çeken, yeni zamanları kendi 
şartları içinde değerlendirip anlamak, 
tümden reddetmemek, zamanın ruhu 
içinden çözümler üretmek diye belki 
özetleyebileceğimiz yaklaşımınızı bu 
cevabınızda da görüyoruz. Bu yeni 
zamanların bir başka meselesine daha 
dikkat çekmek istiyorum. Cumhuriyet’in 
ilânından beri gizli-aşikâr konuşulan bir 
derdimiz var: Taşradan İstanbul’a gelen göç 
dalgası ve bunun şekillendirdiği hayatlar. 
Özellikle kıt kanaat geçinmek zorunda 
olan, bir vesileyle yaptığı gecekondusunda 
şehrin ne dışında ne içinde yaşayan 
aileler. “Yokluğun Gecesi Kısa, Gündüzü 
Uzun” hikâyenizde böyle bir aileyi 
resmediyorsunuz. Aile fertlerinin şehrin 
imkânlarını fark etmeye başlamasıyla 
babalarının yaptığı, kendilerinin yaşamak 
zorunda kaldığı bu gecekonduya karşı 
hissettikleri menf î duyguları okuyoruz. 
Fakat bu “burun kıvrılan gecekondu” 
pandemi sonrası birden bire “seyirlik bir 
sahneye” dönüştürülüyor. Gecekondu 
edebiyatı mühim tabii. Hep merak 
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vefat etti. 1970’lerin başında aldığı, mahalledeki 
ilk televizyon olan televizyon 1980’de bozuldu 
ve bir daha TV ekranına bakmadı. Radyolu 
günlerine geri döndü. Öykümüzün “dede”sini 
kendi zamanı içinde mukayese edecek olsa 
idik nasıl bir tablo çıkardı karşımıza? Onun 
zamanında tek bir kanal vardı. Günümüzün 
çok kanallı tercihler dünyasında sadece “haber 
kanalları”nı mı seyrederdi kaplama ustası 
dede? Bilmiyorum. Televizyon seyreden yaşlı 
profillerine baktığımız zaman çok şaşırtıcı 
tercihlerle karşılaşmak mümkün. “İkinci 
Bahar evlendirme programı”nı seyreden cami 
cemaati yaşlı amcalar da var, Tarım TV seyredip 
oradaki ileri teknoloji tarım yöntemlerini 
görüp bu bilgiler benim gençliğimde olacaktı 
ah diyenler de… Bütün gün sadece yemek 
programı seyredenler de var. Bir zamanlar çok 
dile düşmüş bir çay reklamı vardı. Kendisinden 
umulmayacak güzellikte çay demleyen delikanlı 
arkadaşlarına çayı ikram ederken “Mutfakta 
biri mi var?” diye soruyordu arkadaşları. Sadece 
mutfakta değil evin her tarafında “biri var” artık. 
Evde o kadar çok ekran olunca herkes kendi 
meşrebine göre ekrana “malzeme” oluyor. Ya 
seyreden ya da seyredilen olarak… Sorunun 
cevabı “kimlerle birlikte olduğumuza” bağlı 
olarak değişiyor: “Kişi sevdiği ile beraberdir.” 
buyuruyor Efendimiz.

Öyküye adını vermemiş ama ruhunu 
vermiş olan Mehmet Öğretmen’den bahis 
açacağım: Şehirde öğretmen maaşıyla 
ailesini geçindiremediği için hafta sonları 
portakal satan biri. Buna rağmen evi 
bir paşa konağı kadar ya da bir kaç 
asırlık bir tekkenin verimkârlığında: 
Gelen giden bitmiyor, hastalar, borçlular, 
komşu çocuklar... Herkesin derdine çare 
bulunuyor bu evde. Ev değil, mübarek, okul-
kütüphane-hastane-cami! Apartmandaki 
çocuklara ev-kütüphaneden kitaplar 
veriliyor, sonra çocuklar okudukları bu 
kitapları gelip ev-okul-salonda müzakere 
ediyorlar, ilk Kur’an okumayı burada 

gönül koyma sebepleri, babalarının zamana 
direnmesi. “Çok kazanma imkânı” varken çaba 
sarf etmemesi. Arsa değer kazanmış iken kat 
karşılığı pazarlığa razı olmaması. Kendileri 
daha çok kazanmak isterken ellerindekini de 
kaybetmişler ama bununla asla yüzleşmiyorlar. 
Sorunuza geri dönecek olursak irfan ile mekân 
arasında doğrudan bir bağlantı var mıdır? Hem 
vardır hem yoktur. Siz gecekondudan irfan çıkar 
mı diyorsunuz bu sorunun cevabı başka bir 
soruda gizli: Plazadan ne kadar derviş çıkarsa 
gecekondudan da o kadar irfan çıkar. Diğer 
taraftan artık gecekondu, daire, konut, köy 
evi, fark etmiyor, evler uzaktakini, sanal olanı 
ağırlıyor. Sanal ile hasbihalden irfan çıkar mı?

“Dedemin Defterleri” kitabın ilk hikâyesi. 
Hikâyedeki, dinlediği radyo konuşmalarıyla 
42 defter dolduran dedeyi çok sevdim. 
Bunun bir üst seviyesi herhalde 42 defter 
dolusu günlük tutmak, 42 defter dolusu 
şiir yazmak vs. Yaşadığı her şeyi, gördüğü 
her şeyi videoya ya da fotoğraf karesine 
kaydetmeye çalışan bugünün insanı, bunu 
farklı bir “ev”de yetiştiği için mi böyle 
yapıyor? Yani nedir değişen? Aslında belki 
de ikisi de aynı hissiyatın-fikriyatın farklı 
tecellîleri mi? Birinin birine üstünlüğü 
yok mu acaba? Ve esas merak ettiğim: 
Eskiden ev daha çok bizi sardığı için 
böyleydi de şimdi evler sarmadığı, âmiyâne 
tabirle bizi “açmadığı” için mi böyle?! 
Ne dersiniz? Radyodan dinledikleriyle 
42 defter dolduran dede mi, mutfağında 
pişirdiklerini İg’de paylaşan hanımefendi 
mi daha çok “ev”de?! Sağlıklı bir mukayese 
mi bu?

İnsan evladı mukayese ederek anlamayı 
seviyor. Bir şeyi başka bir şeye nispet ederek 
yerine yerleştirmek hoşumuza gidiyor. Ben 
genellemelerden korkarım. Bir şeyi başka bir 
şey ile mukayese etmekten de mümkün olduğu 
kadar geri dururum. Benim tercihim bir şeyi, bir 
durumu kendi dikey zamanı içinde tasvir etmek 
daha ziyade. Radyo dinleyen dede 1997 yılında 
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misafir edilmesi... Tüm bunlar artık uzak 
ülke hikâyeleri mesabesinde. Niçin? Ziyade 
Hanım’la anlatmak istedikleriniz nelerdi?

Bayram ziyaretlerinde çok tekrarlanan bir söz 
vardır. Bir misafir gelince diğeri kalkmak için 
müsaade ister, kalkarken de gülerek “Misafir 
misafiri, ev sahibi hiçbirini sevmez.” der. 
Misafirin misafiri sevmediği meselesini evlerin 
baş misafiri üzerinden değerlendirmek gerekiyor 
günümüzde. Önce evlere baş misafir olarak TV 
girdi. Salonun baş köşesine yerleşti. Herkesin 
konumu, hiyerarşisi, değeri TV ekranı üzerinden 
yeniden belirlendi. Kumandayı elinde tutan “güç 
sahibi” oldu. İnsanlar en yakındakinin derdini 
dinlemiyor ama her saat dünyanın dört bir 
tarafında “şiddet, cinayet, yokluk, felaket” haberi 
akıyor evlerinin içine. Uzaktakinin derdine 
seyirci olurken yakındaki derdi de göremez 
oluyoruz. Öykü ile anlatmak istediğim neydi? Bu 
öyküyü yazma niyetimden bahsedeyim. Öyküde 
geçen Sedat Ağabey’in anlattıkları tamamıyla 
gerçek. Olay Trabzon’un bir mezrasında geçiyor. 
İş bilmez, köylü sevmez bir kaymakamın 
cehaletine tanık oluyoruz. Bir arkadaşım 
bana “Sedat Ağabey”in ses kaydını gönderdi: 
“Yetkililer bu haksızlıktan haberdar olmalı. Köşe 
yazısı filan mı yapmalı acaba?” diye sordu. O 
sıra ben gazetede yazmaya henüz ara verdiğim 
için köşe yazısı yazmadığımı bilmiyordu, 

öğreniyorlar. Müthiş! Mehmet Öğretmen ve 
hanımı Hatice gibi insanların kurdukları 
bu ev, şehirli, zengin ve kültürlü bir ailenin 
evinden daha çok dışa dönük tabiri caizse. 
Yani maddî yoklukları, yoksunlukları onları 
içe kapanmaya, ezilmeye, cimriliğe değil 
aksine daha çok vermeye sevk etmiş sanki. 
Ev demek biraz da bu mudur? Yani sadece 
hâne halkına değil, halka halka etrafına 
açılan bir merkez mekân?

Anadolu’da bazı evler “ocak”tır. Bir derde 
şifa arayanların kapısıdır bu “ocak”lar. Derdi 
olan dermanını, hastalığı olan şifasını aramak 
için günün ve gecenin her saatinde bu ocağın 
kapısını çalabilir.

İnsan mesuliyet sahibi olduğunu unutmadığı 
sürece her yer okul olabilir. Ben yoksam hiç 
kimse yok diyen mesuliyetten bahsediyorum. 
Ümit ve mesuliyet. Bu ikisi bir arada olduğu 
sürece “Bize her yer okul.” Mehmet Öğretmen 
mesuliyet sahibi bir birey. Herkesin yardımına 
koşuyor. Diğer taraftan klasik Osmanlı 
mahallesinde konak sahibi, komşularının 
maddî ve manevî destekçisi olarak komşuluk 
mesuliyetini yerine getirir. Halide Edib’in 
Sinekli Bakkal’ını hatırlayalım... Mehmet 
Öğretmen’in evi hem bir okul hem bir ocak. 
Örgün eğitimden payına düşen mesuliyet ile 
yüzyılların geleneğinden kalan mesuliyeti bir 
arada kuşanmış bir karakter Mehmet Öğretmen.

Bütün kitap boyunca çevresinden mesul 
olan bireylerin hikayesi öne çıkıyor. “Dert 
Dinler Ziyade Hanım” da böyle... Evinde 
bütün köylünün derdini dinleyen bir 
hanımefendi. Dert ocağı! Bu bugünün 
insanına zor gelen bir husus sanki. Yani 
evini “kamu”ya bu kadar çok açmak. 
Tuhaf bir çelişki değil mi sizce de? Sosyal 
medyada evin ve ev halkının hemen hemen 
her hali paylaşılıyor. Ama evin içine 
bırakın “yabancı”lar, akrabalar bile artık 
son derece sınırlı sayıda ve zamanda dahil 
olabiliyor: Misafirlik, ev oturmaları, akşam 
yatıya kalanlar, köyden gelen hemşerilerin 
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Tersine bir yolculuk içinde olduğunu fark ediyor 
ve evlatlarına nasıl mihmandarlık edeceğinin 
sorusunu bütün kalbiyle soruyor. Müphem bir 
geleceğe doğru bilmediği bir dünyanın içinde 
hayat tecrübesini kendi çocuklarına nasıl 
aktarabileceğinin derdiyle dertleniyor.

“Musmutlu: Kedili Köpekli, Çoluklu 
Çocuklu” hikâyesinde, çok kalabalık 
olmamasına rağmen bir apartmanda 
insanların birbirinden habersizliği 
neticesinde yaşanan bir trajediyi gözler 
önüne seriyorsunuz. O kadar sahici 
bir hikâye ki Gizem’in sağlıklı sıhhatli 
bir yerlerden çıkması için dua ederken 
buluyorum kendimi. Sosyal medyada 
kendilerini çok mutlu bir aile olarak lanse 
eden bir karı kocanın öz çocuklarına 
reva gördükleri zulmü apartman 
komşularının dahi fark edemeyişinin 
öyküsü. Apartmanlarda her bir ev tam 
bir gayya kuyusu. Hikâyedeki aile sosyal 
medyada çok mutlu, dengeli bir aile tablosu 
çiziyor. Aslında birbirlerine ve çocuklarına 
şiddet uygulayan, hapishaneye girip 
çıkmış, zihinsel ve ruhsal hastalıkları olan 
kimseler. Ama apartmanda kimse bunu 
fark etmiyor. Ailenin hastalıklı ruh halleri 
sebebiyle kızlarına yaptıklarına daha 
önceleri şahit olan eğitimli bir komşu ise 
korku, vurdumduymazlık adına ne denirse 
bununla alâkalı hiç bir tedbir almamış. Ev 
deyince aklımıza emniyet, paylaşım, sevgi 
geldiği halde, kendi evi bazen insan için ev 
olamıyor galiba. Doğrusu hikâyede en çok 
beni bu etkiledi. Bu hikâye, kitabın “Hafıza 
Kadar Zalim” kısmında. Niçin? Kendimce 
yukarıda söylediklerimle bir şekilde 
ilişkilendirdim ama sizin ne söyleyeceğiniz 
daha mühim.

Bu hikâye üzerinden çok farklı yorumlar 
geldi. Hikâyenin içindeki kız çocuğu sanırım 
insanların empati damarının devreye girmesinde 
etkili. Bir kitap yayınlayınca “Kim nereden 
okuyacak?” diye merakla bekliyorum birkaç ay. 

ihtimal benim konuyu bir köşe yazısı olarak 
değerlendirebileceğimi düşünmüştü. Öykünün 
maksadı yerel yöneticilerin iş bilmezliğinin 
nasıl bir yaşlı kıyımına dönüşebileceğine dikkat 
çekmekti. Öyküyü bu niyetle yazdım. Elbette 
eleştirisi kendi içinde saklı: Derde deva olsun 
diye nazara verdiğimiz pek çok olay dermana 
vesile olmaktan ziyade tüketim nesnesi haline 
geliyor. Neyi kastettiğimi ancak bu öyküyü 
okuyanlar anlayabilecek.

Az önce ergen kardeşime annem tost 
hazırladı, mutfaktan seslendi. Kardeşim 
duymadı, annem yanına gidip haber verdi. 
Beyefendi’nin kurduğu cümle şu oldu: “Niye 
bağırıyorsun, WhatsApp’tan yazsaydın 
ya?!” Şaka değil, gerçekten oldu bu. 
“Kuyumcuların Kurgusu ve Z Kuşağı”nda 
bu zor durumu çok canlı bir şekilde 
anlatmışsınız, hepimizin evinde. Hikâyenin 
sonunda baba çaresiz “Ben bu çocukların 
dünyasında nasıl büyük olacağım?” diyor. 
Sanal medya kuşaklar arası farkı bir 
yarılmaya dönüştürüyor, ev hayatımızı 
çok ciddi şekillendiriyor. Hikâyeye gelir 
mevzular...

Öncelikle şunu söylemeliyim, kardeşinizi hiç 
yadırgamadım. Biz de aynı evin içinde kızımla 
zaman zaman WhatsApp üzerinden yazışıyoruz. 
Çünkü kızım online derste olabilir. Telefonuna 
mesaj yazarsam dersini sabote etmemiş olurum 
diye düşünüyorum. Her nesil kendi zamanının 
ruhu içine doğuyor. Önemli olan zamanı idrak 
etme bilincinin yara almaması. Siz babayı çaresiz 
olarak kodlamışsınız. Ben yazarken babanın 
çaresizliğini hissetmedim. Bilmediği bir dünyada 
çocuklarının mihmandarlığında yürümek 
bahsinde bir tedirginlik hissediyor baba. 
Babanın tedirginliği, dijital dünyanın göçebesi 
olan 1990’lardan önce doğmuş olan hepimiz 
için geçerli. Baba çaresiz değil tam tersine içinde 
yaşadığı zamanı, çocuklarının tercüme ettiği dil 
üzerinden idrak ediyor ve bununla yüzleşiyor, 
dijital göçebe oluşunu idrak ediyor.
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buradan başlamak gerekiyor. Ev öncelikle zaman 
idrakinin inşa edildiği bir yer olmalı. Bugün en 
temel sıkıntımız burada başlıyor. Zaman idrakini 
yitirdik. Evin mekân olarak özellikleri üzerine 
kafa yoruyoruz ama evin içindekiler kısmını 
ihmal ediyoruz, kiminle birlikte yaşadığımız 
üzerinde durmuyoruz. Evlerimizde “uzaktaki” 
ile birlikte yaşıyoruz.

Kitabın kapağındaki örümcek ağı da 
içindeki hikayelerle bütünleşiyor...

Örümcek ağındaki ibret üzerinde tekrar tekrar 
düşünmek gerekiyor. Ankebut Suresi’nin 41. 
ayetinde Allah (c.c) “Allah’tan başka (varlıkları 
ve güçleri) sığınak kabul edenlerin durumu, 
kendisine ağ ören örümceğin durumuna benzer: 
Çünkü barınakların en zayıfı örümcek ağıdır. 
Keşke bunu anlasalardı.” buyuruyor.

Evlerimizi muhkem malzemelerle 
güçlendirmeye çalışıyoruz. Evlerin nasıl 
yapıldığı önemli, ama bu nasılın içinde 
malzemenin helâl kazanç ile yapılıp yapılmadığı 
sorusunun cevabı da olmalı ne kadar muhkem 
olursa olsun ilâhî kudretin karşısında örümcek 
ağından daha korunaklı olmadığı idraki de.

Evi muhkem kılan, evi yuva yapan şey... Bu şey 
her ne ise, içinde bulunduğumuz o mekânda 
zamanı idrak ediş tarzımızla doğrudan alâkalı 
diye düşünüyorum.

Çok teşekkür ederiz.

Sonra kendi yazdığım metinlerin okuyucusu 
olarak tekrar elime alıyorum. Meselâ birkaç 
hafta önce Ahir Zaman Gülüşleri adlı kitabımın 
“Yaşayamadığımız Dünya” adlı öyküsünü 
okudum. En son on yıl önce okumuşumdur 
muhtemelen. Daha önce fark etmediğim bir 
damara rastladım bu son okuyuşumda. Bunu 
şunun için anlatıyorum, edebî metinler çiçek 
dürbünü gibidir her sallandığında farklı bir şekle 
rastlamak mümkündür. Okuyucunun metni 
farklı yerlerden okuması beni daima mutlu 
eder. Farklı okumalar idrakimi zenginleştirir. 
Yazarın, inşa ettiği metni hangi zamanda inşa 
ettiğini anlatmasını önemsiyorum ama kendi 
metnini sıcağı sıcağına tahlil etmesini çok 
sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bu okuyucunun 
tahayyülünü ve metinde kendine rastlamasını 
engelleyen bir durum olabilir. Kitabın Hatıra 
Kadar Narin kısmı “şiddet” içermiyor. Ama 
Hafıza Kadar Zalim bölümünde psikolojik bir 
şiddet var. İlk okuyuşta bu fark edilmeyebilir. 
Mesela “Erkeklerin Maskesi”nde psikolojik 
şiddet ilk okuyuşta anlaşılmayabilir. Ama 
oradaki şiddet marketler zinciri sahibinin 
ağır mesai şartları yüzünden yaşlı bir adamın 
ölümüne vesile olması üzerinden ortaya çıkıyor. 
Sizin sorduğunuz “Musmutlu: Kedili Köpekli, 
Çoluklu Çocuklu”da ise şiddet hikâyenin 
başından sonuna kadar varlığını hissettiriyor.

“Ev”i bir hafıza-mekân olarak tasavvur 
edersek, onu inşa eden, zamanla 
muhkemleştiren, müstakbele doğru taşıyan 
yani evi ev yapan hatıralar, birikmişlikler 
dersek yanılır mıyız?

Hatıra üzerine konuşmak giderek kapitalizmin 
ekmeğine yağ süren bir şeye dönüşüyor. Ev, 
insanın olmasına ve ölmesine imkân tanımalı. 
Son yıllarda en çok bunu düşünüyorum. 
Efendimiz (s.a.v), malum Hz. Musab’ı Yesrib’de 
tebliğ ile görevlendirmişti. Bir yıl sonra 
Mekke’de buluştuklarında Efendimiz “Yesrib’de 
ne var ne yok?” diye sordu. Mus’ab b. Umeyr’in 
cevabı “Ya Resûlallah Yesrib’de İslâm’ın 
girmediği ev kalmadı.” oldu. Ev bahsine önce 
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İnsanın mekânla kurduğu ilişkinin en önemli 
boyutu evidir. Çünkü insanın en temel 
ihtiyaçlarından birisi barınma ihtiyacıdır ve bu 
ihtiyacın giderilmesi hayatî derecede önemlidir. 
İnsanlar bu ihtiyaçlarını gidermek için 
barınaklar bulmuşlar, daha önemlisi barınacak 
yer inşa etmişlerdir. Dolayısıyla insan tarafından 
inşa edilmiş bir barınak olarak ev, doğal yaşamın 
insana sağlayamayacağı güvenliği tesis etmek 
için insanın doğal çevreye yaptığı mütevazı 
katkıyı ifade eder. 

Ev olgusu insanlık tarihinin çok erken 
dönemlerinden itibaren karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak temelde bir yapı olarak ev yerleşik 
hayata geçişle, diğer bir deyişle neolitik 
devrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Bundan 
önce ise insanlar genellikle geçici barınaklar 
bulmuşlardır. Fakat burada bir hususu belirtmek 
gerekir ki Mumford’un da ifade ettiği üzere1 

Evin Ortaya 
Çıkışı ve 

Antik Çağdaki 
Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Kömürcüoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Siyasal Bilgiler 
Fakultesi

Bilinen 
en eski, 
günümüzden 
yaklaşık 
12 bin yıl 
öncesine ait 
bir yerleşim 
yeri olan 
Göbeklitepe.



Din ve Hayat/2021-1442 Yaz   •  95

Kentleşme ve kamusal yaşam alanlarının inşası 
daha sonraki dönemlerin ürünü olduğu için 
Çatalhöyük evi sosyal yaşam pratiklerinin 
büyük kısmını kapsıyordu. Çatalhöyük’te evler 
dip dibe olduğundan sokaklar yok denecek 
kadar azdı. Büyük toplanmaların gerçekleşeceği 
binalar ise esasen sıradan bir evden daha büyük 
değildi. Yani ev, Çatalhöyük’teki sosyal yaşamın 
büyük bir kısmını tek başına dolduruyordu. 
Çok boyutlu işlevine karşın Çatalhöyük evi 
son derece sıradan bir yapıya sahipti. Çatıdan 
girilip bir merdiven yardımıyla aşağı inilen evde 
5x5m’den daha küçük bir salon ve bir-iki bölme 
daha bulunmaktaydı.4 Çatalhöyük evlerinin 
bir diğer özelliği hepsinin benzer niteliklere 
sahip olması ve bu yönüyle Çatalhöyük’teki 
eşitlikçi yapıyı yansıtmasıdır. Bu durum siyaset 
kurumunun henüz merkezîleşmediğinin 
bir göstergesidir. Güçlü bir merkezi otorite 
oluşmadığı için, yönetici-yönetilen ayrımı ve 
bunun mekândaki yansıması henüz ortaya 
çıkmamıştır. 

Neolitik dönemde evler genellikle balçıktan, 
kamışlardan, ağaç gövdelerinden, taşlardan 
ya da balçıkla sıvanmış dallardan yapılma 
kulübe niteliğini haizdi. Bununla birlikte tek 
tip bir neolitik evin olmadığı, farklı kültürlerde 
farklı ev biçimlerinin olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır. Özellikle iklim ve bitki örtüsü 
evlerin mimarisini, planlarını ve evlerdeki 
sanat unsurlarını ciddi bir biçimde etkilemiştir5 
Neolitik çağ ilerledikçe ev mimarisinde daha 
ileri bir teknolojiye geçilmiş, balçık yerine 
güneşte kurutulmuş kerpiç yapılar kullanılmaya 
başlanmıştır.6 

Medeniyetin, diğer bir deyişle ilk kentlerin 
ortaya çıkması ev haricinde kamusal mekânların 
üretilmesini gerekli kılmıştır. Tapınaklar başta 
olmak üzere kale, sur yapıları, saray gibi farklı 
nitelikte yapılar ortaya çıkmıştır. Bunların 
yanı sıra meydan ve sokaklar gibi kamusal 
alanların önemi artmıştır. Kentleşme toplumsal 
tabakalaşmanın artması demekti ve bunun 
neticesinde toplum içindeki eşitsizler artmış ve 
bu da evlerin özelliklerine yansımıştır. Özellikle 

mağara insanlar için bir ev olmamıştır. Mağara 
sadece belli dönemlerde bir araya gelinen, 
özellikle belli ritüellerin icrası için buluşulan bir 
mekândır. Dolayısıyla temel yaşam alanı mağara 
olan, mağara adamı denilen kavramsallaştırma 
esasen yanlıştır. 

Göbeklitepe kazıları göstermektedir ki 
insanların inançları doğrultusunda belli 
ritüelleri icra etmek üzere birtakım yapılar 
inşa etmeleri yerleşik hayata geçmelerini 
öncelemektedir. Nitekim Göbeklitepe’de önemli 
bir tapınak inşa edilmesine rağmen henüz 
o dönemde yerleşik hayata geçilmemiştir, 
bunun sonucu olarak bu alanda ev izine 
rastlanmamıştır. Erken dönemde evin nasıl bir 
yapıya sahip olduğunu anlamamıza yarayacak 
en güzel örnek Çatalhöyük’te (yaklaşık M.Ö. 
7400-6200) bulunabilir. Çatalhöyük’ün önemi 
hem en erken yerleşim birimlerinden birisi 
olarak insanlara ilk ev sahipliği yapan yerlerden 
birisi olması ve hem de burada evin merkezî 
konumundan ötürü insanların temel yaşam 
pratiklerinin büyük oranda evin içinde ya da 
etrafında gerçekleştirmesidir.2 Çatalhöyük 
evleri bir bakıma insanların temel yaşam alanı 
olarak kendisini inşa edenleri evcilleştiren ve de 
dönüştüren mekânlar olarak değerlendirilebilir. 
Bu durum şüphesiz daha önceki geçici 
barınaklar ya da göçebe hayat tarzının zıddıdır. 

Çatalhöyük öylesine ev merkezli bir dünyadır 
ki neredeyse bütün sosyal pratikler ev içinde 
icra edilmektedir. Örneğin üretim hâne halkı 
ölçeğinde yapılır, döneme özgü aletler evde 
üretilir, gıdaların hazırlanması, işlenmesi, 
tüketilmesi gibi pek çok süreç evde cereyan eder. 
Her ev ocak, fırın, lavabo gibi mutfak vazifesi 
görecek alanlara, ayrıca gıda depolamak için 
kap-kacak ve kiler gibi imkânlara sahiptir. Ev 
temel bir üretim ve tüketim alanı olmasının 
yanı sıra aynı zamanda bir ritüel alanıdır. Her 
ev kendi kutsal mekanına sahiptir ve burada 
çeşitli semboller, resimler, sanatsal objeler 
bulunmaktadır. Kısaca Çatalhöyük evi gerek 
üretim birimi anlamında gerek sembolik-dinî 
anlamda en önemli sosyal birimdir.3 
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meydana getirdiler. Yunan şehirleri ticaret 
sayesinde normalde besleyebileceklerinden 
çok daha fazla nüfusa ev sahipliği yaptılar. 
Bu ticaret tüccarların ve nispeten geniş orta 
sınıfların iyi nitelikte evlere sahip olmalarını 
sağladı. Şüphesiz antik Yunan’da yönetici 
hanedandan bağımsız özel mülk sahipleri sayıca 
çok daha fazla idi. Bu geniş orta sınıflar Yunan 
demokrasinin de kökenini oluşturdu.

Antik Yunan kentlerinin esas özelliği evlerinin 
güzelliğinden ziyade kamusal mekânların 
çokluğudur. Tapınaklar, tiyatrolar, surlar, 
çeşmeler, sunaklar, Stoaların yanı sıra Antik 
Yunan’a özgü gymnasion, stadion, metroon, 
bouleuterion, Strategeion, tholos gibi pek çoğu 
Agora’da bulunan bir kamusal mekân bolluğu 
söz konusuydu. Kamusal mekânların bu kadar 
önemli olduğu bir toplumda özel bir mekân 
olarak ev bir miktar geri plana atılmış gibidir. 
Yine saray ya da sarayın yerine alan birtakım 
yapılar çok gösterişli değildi. Antik Yunan’daki 
evlerin gösterişsiz olması demokrasinin, diğer 
bir deyişle siyasî gücün krallıklara göre daha 
geniş bir kesime dağılmasıdır. Yine de ortalama 
bir antik Yunan evi, küçük bir bahçenin yanı sıra 
bir avluya sahip olup nitelikli ve iyi tasarlanmış 
ve genel olarak kullanışlı bir yapısı vardı.11 

Izgara planının uygulandığı Yunan kentlerinde 
evler birbirine eşit büyüklükteki dikdörtgen 
bloklara dağılmış durumdaydı. Priene’de bir 
konut bloğu 47.20 x 35.40 metre boyutlarında 
iken, Miletos’da 51.60 x 29.00 metre ve 
Olythos’da 99.00 x 39.60 metre boyutlarındaydı. 
Bu ölçülerdeki bloklarda genel olarak dört ila 
sekiz arasında ev bulunmaktaydı, Priene’de 
yaygın olarak bir blokta dört ev bulunurdu. 
Şüphesiz daha büyük ve daha küçük parseller 
olabilmekle birlikte bu durum bir eve ortalama 
400 metrekare kadar bir alan düştüğünü 
göstermektedir. Antik Yunan’da nispeten varlıklı 
kesimlerde, bir avlunun çevresine konuşlanmış 
ve sokağa ya da komşulara bakmaktan ziyade 
avlu içine bakan bir ev yapısı mevcuttu. Birden 
fazla katlı da olabilen bu tarz evler süsleme 
açısından zayıf olsalar da geniş ve ferah yapısıyla 

kentte yönetici pozisyonda bulunan sınıfların 
evleri artık sıradan insanların evlerine göre ayırt 
edici biçimde büyük ve gösterişli olmaktaydı. 
Siyasî yapı kristalleştikçe krallık makamı 
ortaya çıkmış, bu makama hizmet etmek üzere 
saray yapısı vücuda gelmiştir. Böylece neolitik 
dönemdeki nisbî eşitlik katı bir eşitsizliğe 
doğru evrilmiştir. Devasa saray kompleksinin 
karşısında tek odalı basit evler kesin bir karşıtlık 
göstermektedir. Tabii ki bu karşıtlığın yanı sıra 
daha orta halli denilebilecek evler de mevcuttu. 

İndus Vadisi medeniyeti evleri genel olarak 
fırında pişirilmiş tuğlalardan yapılma idi.7 Tabi 
buradaki evlerin tıpkı diğer medeniyetlerde 
olduğu gibi toplumsal statünün bir göstergesi 
olduğunu söylemek gerekir. Nitekim İndus 
Vadisi’nde yönetici sınıfın evleri daha büyük, 
iki katlı ve tuğladan yapılma iken, sıradan 
insanların evleri tek katlı iki odalı hem daha 
küçük hem de kerpiçten yapılması ile daha basit 
bir görünüme sahipti.8

M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren siyasî güç ve 
servet dağılımında önemli değişimler görüldü. 
Bu çağda orta sınıflar (yönetici hanedana göre 
daha özerk bir pozisyonda olan soylu, tüccar, 
rahip gibi kişiler) ön plana çıkmaya başladı. Bu 
sınıflardan olanların evi de hanedan üyelerine 
göre daha küçük olmakla birlikte işçi evlerine 
göre daha genişti. Örneğin M.Ö. 1800 civarında 
böyle birinin evi 10,5-12 metre ölçülerinde iki 
katlı idi ve her katta 24 metrekarelik bir salon 
ve çok sayıda odası vardı. Benzer statüdeki bir 
başka kişinin evi 400 metrekareden genişti.9 

Demir çağı ile birlikte kentlerin, zenginliğin ve 
orta sınıfların büyümesi artış gösterdi. Daha çok 
sayıdaki daha zengin ve güçlü orta sınıflar daha 
iyi evlerde oturmaya başladılar. Bu dönemde 
Babilli bir tüccarın iki katlı evinin 25-30,5 metre 
ebatlarında olduğu ve 18 odaya ve banyoya sahip 
olduğu tespit edilmiştir.10 

Medeniyet Doğu Akdeniz’den Batı’ya doğru 
yayılırken bundan ilk faydalanan Yunanlar oldu 
ve Akdeniz dünyasındaki zengin ticaretten 
payını alan Yunanlar, antik Yunan medeniyetini 
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Bütün bunlar göstermektedir ki, antik Roma 
dönemindeki elit kesim-sıradan insan ayrımı 
konutların niteliklerine her açıdan sirayet 
etmiştir. 

Sonuç itibariyle ilk ortaya çıkışından bu yana 
evler sahipleri ve özellikle onların toplumsal 
statüsü, sahip oldukları politik ve ekonomik 
gücü hakkında bilgi verirler. Konutların 
özellikleri belli bir coğrafyada yaşayan halkın 
zenginliği hakkında çıkarımda bulunmayı 
sağladığı gibi, bu zenginliğin nasıl paylaşıldığı 
konusunda da fikir yürütmeyi mümkün kılar. 
Bunların yanı sıra iklim, bitki örtüsü ve dönemin 
teknolojisi evlerin fiziksel şartlarının oluşması 
açısından oldukça önemlidir. Tabi ki fiziksel 
imkanların en iyi şekilde kullanılması, ekonomik 
gerçeklikle doğrudan bağlantılıdır. Nitekim 
toplumun daha eşitlikçi bir şekilde oluştuğu 
neolitik yerleşimlerde evler birbirine benzer 
özelliklere sahipken, toplumsal tabakalaşmanın 
ortaya çıkmasıyla birlikte evlerin kalitesinde 
belirgin farklar ortaya çıkmış ve zamanla bu fark 
açılmıştır. Antik kentlerde olduğu gibi modern 
kentlerde de bu farkın gerçekliği oldukça rahat 
bir şekilde görülebilmektedir.
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dikkat çekmekteydiler. Öte taraftan bu tarz 
evlerin yine toplumun belli bir kesimine ait 
olduğunu, herhangi bir planı olmayan bir ya 
da iki odalı evlerin de şehirde bolca bulunduğu 
unutulmamalıdır.12 Diğer bir deyişle gerek siyasi 
güç gerekse ekonomik imkanlardaki eşitsizlikler 
yine evlerin yapısına sirayet etmiş, bununla 
birlikte demokratik yapının bir sonucu olarak en 
gösterişli evleri ile en basit evler arasındaki fark 
antik Yunan toplumunda daha sınırlı olmuştur. 

Roma medeniyeti antik Yunan’ın zenginliğini 
daha üst bir noktaya taşıdı. Genişleyen etki 
sahası ile birlikte Roma şehirleri çok daha büyük 
nüfuslara sahip oldular, daha önemlisi eskiden 
şehir olmayan bölgelerde ilk defa şehirleşme 
sağladılar. Roma şehirleri Roma medeniyetinin 
sunduğu zenginlikten ve düzenden fazlasıyla 
nasibini aldı. Roma şehirlerinin önemli bir 
özelliği antik Yunan şehirlerinde olduğu gibi 
kamusal mekânların çokluğudur. Tapınaklar, 
tiyatrolar, hamamlar, forum, heykeller, 
çeşmeler vs. pek çok kamusal yapı Roma 
şehrini süslemekteydi. Roma evleri ise Roma 
toplumunun ikili yapısını ortaya koymakta idi. 
Roma’nın elit kesimi domus adı verilen müstakil 
evlerde yaşarken, sıradan insanlar insula 
adı verilen apartmanvari evlerde yaşamakta 
idi. Patricilerin yaşadığı domus çok odalı, 
duvarları süslü, bahçesi ve iç avlusu olan fresko 
ve mozaikler, sütunlarla süslü bu geniş evler 
doğrudan sokağa açılmazdı. Odaların avluya 
açıldığı domus sokağa sırtını dönmüş vaziyette 
idi. Romanın elit kesiminin şehirdeki domus 
dışında, kırsalda villa adı verilen çok daha geniş 
evleri bulunmakta idi. Domus küçük bir azınlığa 
hitap etmekte iken, şehir nüfusunun büyük 
kısmı insula adı verilen yapılarda oturmakta 
idi. Plebler başta olmak üzere alt kesimden 
insanların oturduğu insulalar çok daha kalitesiz 
yapıya sahipti ve yıkılmaları olağandı. Çoğu 
durumda onu aşkın odası bulunan domusun 
olanca büyüklüğüne karşın bir insula dairesi 
birkaç odaya sahip ve 100 metrekareden 
daha küçük bir konut durumundaydı. Üstelik 
insulalar zengin insanların mülkiyetindeydi 
ve burada yaşayanlar kiracı konumundaydılar. 
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bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”3 ayetinde 
olduğu gibi en yakınımızda olan özel insanlarla 
birlikte diğerlerinden ayrıldığımız kendimize ait 
mekânlarımızdır.

İşte barındığımız ve diğer insanlardan 
ayrıştığımız bu yerler bizim evlerimizdir. Bu 
yüzden evlerimiz özeldir, müstakildir. Özel 
bir hukukla inşa edilir. O hukuk da bir kadın 
ile erkek arasında gerçekleşen nikâhtır. Ev 
bu özelliğiyle diğer tüm mekânlardan ayrılır. 
Dolayısıyla ev önce gönülde inşa edilen, selam 
ve hukukla kurulan şeydir. Taşların üst üste 
konulması, tahtaların üst üste çakılması, hayvan 
derilerinin hasır merteklere gerilmesi ya da 
kerpicin kesilmesi daha sonra gerçekleşir ki bu 
da bize evi inşa ederken Hz. Âdem (a.s.)’dan 
itibaren takip ettiğimiz teknik aklın ve geleneğin 
konusudur.

Bu bağlamda ev, insanın başını sokabileceği, 
kendisini kötülüklerden koruyan, ailesi ile 
birlikte en özel anlarını yaşadığı, içinde 
huzurla bulunduğu, bahçeli, müstakil, hayvan 
besleyebildiği, sebze ve meyve yetiştirebildiği 
yerdir. Bu mekânda misafir ağırlayabilir. Sevdiği 
ve birbirlerinin dertlerine ortak olduğu diğer 
insanların yaşadıkları evlere ve sosyal alanlara 
yakın mesafede, etrafı onun evinin güneşini, 
manzarasını, rüzgârını, yolunu kesmeyen 
binalardan oluşan güvenli mahallelerde bulunur. 
Bulunduğu coğrafyanın doğal malzemesinden 
yapılır, geleneksel teknikle kolayca inşa edilir, 
ona sahip olmak için en temel insanî vazifeleri 
yapmak yeterlidir.

Apartman Nedir?

Apartman, tanımadığınız ve bilmediğiniz 
insanlarla kat mülkiyeti üzerinden kurulan 
zorunlu ortaklıktır. Kat mülkiyeti, birden 
fazla mülk sahibinin bir parseli belli kurallar 
çerçevesinde ortak kullanma kararı çerçevesinde 
irtifaklandırması sonucunda oluşur. Bu 
sürecin sonunda çoğunlukla betonarme 
olarak inşa edilmiş yapılar ortaya çıkar. Çünkü 

Ev Nedir?

İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından biri 
barınmadır. İnsanın, yaratılarak yeryüzüne 
indirildiği ilk andan itibaren başına ne gelirse 
gelsin her durumda gerçekleştirdiği fiildir. 
Doğa olaylarından sakınmak dahil en temel 
insanî ihtiyaçlar olan; korunmak, yemek, 
dinlenmek, uyumak gibi birçok eylem barınma 
fiili kapsamında üstü ve yanları kapanmış 
mekânlarda gerçekleşir.

Ayrıca “Geceyi bir örtü yaptık.”1 ayetinde 
olduğu gibi barınma yerleri bizim örtümüz; 
“Allah sizin için evlerinizi sükûnet, mutluluk 
ve huzur yeri kıldı. Bunun için hayvanların 
derilerinden çadırlar yapmanızı temin 
etti.”2 ayetinde olduğu gibi her şeyden inşa 
edebildiğimiz huzur bulduğumuz yerimiz; “Ey 
insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir 
dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için 
sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında 
en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en 
çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla 

Modernizm 
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Türk Evinin 
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insanlık, geleneksel yaşam ve Türk Evi’ni 
yeniden gündemine aldı. 

Türk Evi Nedir?

Anadolu’yu merkez alarak, Doğu Karadeniz’den 
başlayıp Balkanlara kadar devam eden, İç 
Anadolu, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesini 
içine alan coğrafyada bulunur. İklime uygun, 
yerel ve doğal malzemenin işlenmesiyle, 
geleneksel teknik kullanılarak inşa edilir. Oda 
biriminin esas alındığı, büyük ve geleneksel aile 
modelinin yaşandığı, odaların hayat veya sofa 
dediğimiz ortak alanlarla bir araya getirildiği, 
geleneksel üretim yapılabilen ev, Türk Evi’dir.

Türk Evinin Düşünsel Arka Planı

Müslüman Türklerin, aile hayatına ve 
akrabalığa verdiği önem sebebiyle karı koca ve 

betonarme inşaat teknolojisi insanların üst 
üste yaşayabilecekleri kutu gibi hücreler inşa 
etmemize imkân sağlayan sistemin adıdır.

Apartman, sanayi devrimleri ile üretim, yaşam 
ve düşünce sistemlerimizi değiştiren büyük 
dönüşümün bir ürünüdür. Geleneksel teknik 
ve ustalık bilgisiyle yapılan üretimin makine 
ile teknolojik hale gelmesiyle birlikte ortaya 
çıkan fabrikalar, insanları önce işçileştirmeye 
sonra etrafında toplamaya başladı. Bu şekilde 
gelişen süreçte binlerce yıllık insanlık, yerleşim 
ve yaşam bilgisi, teknolojinin baskın karakteri 
sebebiyle değişmeye başladı.

İşte 1903 yılına geldiğimizde Fransa Paris’te 
müteahhit bir babanın oğlu olan mimar Auguste 
Perret, çok kötü şartlarda yaşayan insanlara bir 
kurtuluş vaadiyle ahşap taşıyıcı sistemleri taklit 
ederek ilk betonarme apartmanı inşa etti. Sözde 
amacı insanların daha iyi şartlarda yaşaması idi. 
Gelinen süreçte tüm dünyada hâkim hale gelen 
betonarme inşaat teknolojisinin bir kurtuluş 
olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı.

Betonarme apartmanın yapılabiliyor olması 
insanları, müstakil evden kopardı, tek tipleştirdi, 
evi satılık hale getirerek ulaşılamaz kıldı, selamı 
ve mahremiyeti bitirdi, doğal yaşamdan kopardı, 
geleneksel kültürden uzaklaştırdı, komşuluk ve 
akrabalığa dayalı korunaklı yaşamı sonlandırdı, 
en kötüsü insanların kendi evlerini kendilerinin 
yapabileceği gerçeğini ve bilgisini yok etti.

Apartmanların her tarafı sardığı yerleşim 
yerleri adil ve merhametli pazarların olduğu 
şehirlerden vahşi kapitalizmin hâkim olduğu 
ruhsuz kentlere dönüştü.

Bu kentler, apartmanlar sayesinde insanların 
üstü üste ve yan yana sıkışık vaziyette yaşadığı 
metropollere dönüştü. 150 yıllık sürecin 
sonunda metropollerin büyüklüğü sürekli arttı 
ve şu an içinden çıkılmaz sorunlar yumağı 
haline gelen megapollere dönüştü.

Yoğun bir şekilde tartışılan salgın sürecinin 
sonunda apartman dairelerine hapsedilen 
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sosyal ve dinî hayatın yaşandığı merkezlerle 
şehirleri inşa etmişlerdir.

Türk Evinin Coğrafya, İklim ve Malzeme 
İlişkisi

Türk Evi, inşa edildiği coğrafyanın iklimsel 
faktörünü doğrudan dikkate alan bir yapılanma 
içerisindedir. Bu yapılanma hem ev ölçeğinde 
hem de evler arası ilişkide kendini gösterir. 
Yağmurun bol olduğu, dolayısıyla ahşabın bol 
bulunduğu ve eğimli arazili yerlerde çatılı, 
saçaklı, ahşap taşıyıcılı, iki veya üç katlı evler 
ortaya çıkarken güneşin bol olduğu çorak 
yerlerde kalın duvarlı, kerpiç tuğlalı veya taş 
örgülü, nispeten az katlı, düz damlı ve iç avlulu 
planlar kendini gösterir. Hiçbir evin birbirinin 
manzarasını, güneşini ve mahremiyetini 
engellememesi temel ortak tavırdır. 

anne babalarıyla bir arada yaşama geleneğini 
İslâmî inancın ve örfün gerektirdiği yaşam, 
üretim, komşuluk, yardımlaşma ve benzeri 
şeyleri ev ve mahalle üzerinden sürdüren bir 
anlayışın tezahürü olarak Türk Evi ortaya 
çıkmıştır.

Türk Evinin Tarihsel Arka Planı

Türklerin Anadolu’ya göçünden itibaren 
yerleşik hayata geçmeleri ile ortaya çıkmış 
bir kavramdır. Her türlü malzemeyi çok iyi 
kullanabilen Türkler, bulundukları yörenin 
malzemesini kullanarak, İslâm hukukunun, 
evin kurulması ile ilgili temel düşüncesini 
dikkate alarak, yakın akraba ve aynı obadaki 
bireylerle bir arada yaşamanın kuralları 
içerisinde Türk Evini, mahalleyi, üretim, ticaret, 

Gelenekli Rize evlerinin hususen dış cepheleri süsleme ve mimari açıdan vurgulanmıştır. 
Bu evler  umumiyetle yamaç eğimine uygun olarak bodrum kat üzerine ahşap ve taş kullanarak iki kat inşa edilmişlerdir.
(Kaynak: Anatolian Vernacular Houses, haz. Metin Sözen, Cengiz Eruzun, Emlak Bankası, 1996, s. 111.)
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Ayrıca Türk Evi, kendisi gibi yaşayan, düşünen 
ve inanan yakın akraba ve tanıdıkların bir arada 
bulunduğu mahallelerde inşa edilir ki bu durum 
Türk Evini diğer tüm benzerlerinden ayırır. 
Böylece Türk Evi, bir araya geldiği diğer evlerle 
hukukî, mülkî, coğraf î arka plan çerçevesinde 
mahalle mekânsal örgüsünü oluşturur. 

Türk Evini İnşa Etmenin Maliyeti

Türk Evinin geleneksel teknik ve malzeme ile 
inşa edildiği zamanlar için maliyeti neredeyse 
yok denecek kadar azdır. 

İnsanlık, tarihin en başından itibaren 
aktarılan ve sürekli düzeltilen teknik ve zanaat 
bilgisiyle, en doğru yöntemle, insanî güç ve 
ölçekte evlerini yapmıştır. Bunu yaparken 
birbirlerine imece yoluyla yardım ederek 
iş gücünü bölüşmüşler ve iş yükünü en aza 

Türk Evinin Mekânsal Arka Planı

Türkler konargöçer olduğu zamanlarda yurt 
diye adlandırdıkları oba çadırını barınma 
amaçlı kullanırken tüm yaşam faaliyetlerini 
bu tek gözlü yapıda karşılıyorlardı. İşte Türk 
Evi dediğimiz yapı bu oba çadırlarının odaya 
döndüğü ve odaların eyvan ve sofalarla bir 
araya geldiği mekânın adıdır. Oda ile birlikte 
tüm hayatın geçtiği hayat veya sofa dediğimiz 
mekân Türk Evi’nin en önemli iki mekân 
bileşenidir.

Türk Evi plan şeması, açık sofadan karnıyarık 
dilim tam kapalı sofaya evirilene kadar birçok 
aşamalardan geçmiştir. Bu durum hem zamanla 
hem coğrafyayla hem de iklimle ilişkilidir. Aile 
yaşamına yönelik mahremiyet anlayışı plan 
şeması oluşurken ortak arka planı oluşturur. 

Gelenekli Safranbolu evlerinin yapımında taş, kerpiç ahşap ve alaturka kiremit kullanılmış, bahçeler sokaktan taş duvarlarla ayrılmıştır.
(Kaynak: Anatolian Vernacular Houses, haz. Metin Sözen, Cengiz Eruzun, Emlak Bankası, 1996, 155.)
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şehirlerden fabrikalarda üretilen, AVM’lerde 
tüketim yapılan, kontrolsüz bir şekilde 
büyütülen kentlere ve metropollere tıkılan 
insanlık, işçileştirilerek, cinsiyetsizleştirilerek, 
borçlandırılarak, tam bir köle hayatı yaşar hale 
getirilmiştir.

Bu kötü değişim ve dönüşümle yetinmeyen 
düşünce sahipleri yakın gelecekte mega kentler, 
eko kentler, lojistik kentler ve smart kentler 
ile bu değişimi başka bir boyuta taşımaya 
çalışmaktadırlar. Bu yeni kavramlar ve yaşam 
mekânları ile robotların esaretinde, distopik bir 
medeniyet istemektedirler. 

İşte geleneksel düşünce ve teknik üretim, 
şeytani, paganist, yok edici teknolojik tavrın 
önündeki en büyük güçtür. Bu güç bu 
distopik dönüşüme karşı en büyük örnekliği 
barındırmaktadır. 

Anadolu, Türk Evi, mahallesi ve şehri ile bu 
dönüşüme direnecek en önemli coğrafyadır. 
Zira Nuh Tufanı sonrası kadim bilgi dünyaya 
bu coğrafyadan yayılmıştır. Türk Evi’ni inşa 
edebilen akıl, tufan sonrası gemiden inen 
Yafes’in çocuklarının son din İslâm’ı yaşayan ve 
Anadolu’yu yurt edinen müslüman Türklerin 
aklıdır.

Dolayısıyla her türlü kaosa ve krize karşı “Türk 
Evi çözümün anahtarıdır.”

NOTLAR
1 Nebe 78/10.
2 Nahl 16/80.
3 Hucurat 49/13.

indirmişlerdir. Yerel malzeme kullanarak en az 
taşıma ve işleme gücü harcamışlar, malzemenin 
yöreye uygunluğu sayesinde en efektif tavra 
ulaşmışlardır.

Türk Evi Bize Ne Söyler?

Türk Evi bize aynı inanç sisteminin yöreye, 
malzemeye, coğrafyaya ve geleneğe göre 
yansımalarını gösterir. Ailenin ve mahremiyetin 
öneminden bahseder. Birlikte yaşamanın 
değerini anlatır. Kolayca ve basitçe inşa edildiği 
için akılcı bir tavır ortaya koyar. Doğa ve 
yakın çevre ile kurulan barış ilişkisini gösterir. 
Geleneksel düşüncenin, tekniğin ve üretimin 
ne kadar güçlü olduğunu ispatlar. Geçimin ve 
kanaatin, çalışmada olduğunu ve evimizin bizim 
için geçim merkezi olduğunu söyler. Güzelliğin 
her ölçekte üretilebileceğini ve her daim 
yaşanabileceğini ifade eder. Kaosların, krizlerin, 
ortaya çıkacak problemlerin önlenebileceğini, 
ortaya çıksa bile çözülebileceğini ispat eder.

Türk Evi ve Gerçek Sürdürülebilirlik 

250 yıldır devam eden ve insanlığı dönüştürerek 
nesneleştiren hatta yok etmeye çalışan 
sanayi devrimleri ve teknolojik esaret 
medeniyeti; 4. Sanayi Devrimi, yapay zekâ, 
otonom sistemler, büyük veri, blockchain, 
“Bir yol Bir Kuşak Projesi” gibi kavramlarla, 
singularity, transhümanizm, büyük reset, post 
hümanizm, tek dünya devleti gibi dönüşümleri 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Modern teknolojik üretimi, kolaycılık, faydacılık, 
ucuzluk, güzellik, konfor gibi sebeplerle topluma 
dayatan akıl aynı şeyi yaşam alanlarımızda da 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Evlerimizi apartmanlara, mahallelerimizi 
sitelere, şehirlerimizi kentlere çeviren paganist 
düşünce; betonarme apartmanı müstakil 
bahçeli evin yerine koyarak insanları çok 
büyük bir zilletin içine sürüklemiştir. Aynı 
şekilde mahallelerden ve geleneksel üretimin 
yapıldığı ve sosyal hayatın geçtiği çarşı merkezli 
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olmuş bünye ve kullanış şekilleri hemen 
hemen aynı kalmıştır.

Eski evlerimizde yatak odası, misafir odası, 
yemek odası vesaire gibi isimler ile ayrılan 
odalar yoktur. 19. asırdan evvel odalar 
daha ziyade ocaklı oda, kubbeli oda, çinili 
oda, sedli oda gibi inşa tarzlarına göre 
isimlendirilirdi.

Batı hayatı ile sıkı bir şekilde temasa 
geçtiğimiz 19. asırda evlerimizde yatak 
odaları, misafir odaları, sobalı odalar, yemek 
odaları diye isimlendirilen odalar yer almaya 
başlamıştı.

Eski odalarımızı sade fakat zevkle döşerdik. 
Odalarda Kasım’da ve Hızır’da olmak üzere 
iki defa döşeme değişirdi. Esasen bu tarihler 
kıyafet değişikliği için de esas sayılırdı.

Kasımda sedirler kışlık kumaşlarla döşenir, 
odaları soğuktan tecrit için duvarlara çuha 
veya kadife perdeler asılır, duvarla bu perdeler 
arasına da rütubet almak üzere (zar perdeler) 
geçirilirdi. Hattâ kubbeli odalara aynı 
kumaşlardan bir de tavan çekilir ve kışlık oda 

Batı memleketlerinde eski asırlardan kalmış 
evlere hâlâ rastlanmaktadır. Yıkılması 
zaruri hale gelen evlerin bazı odaları aynen 
sökülerek tezyini sanat müzelerine monte 
edilmekte ve milletler geçmiş asırlardaki 
odalarını, yaşayışlarını canlı bir halde görüp 
öğrenmektedir.

Bizde çok yazık ki eski evler muhafaza 
edilememiş bir tezyini sanatlar müzemiz 
olmadığı için de yıkılan eski binalardan bazı 
odaların bu müzede muhafazası mümkün 
olamamıştır.

Bugün 16. asırdan 19. asra kadar muhtelif 
oda tipleri bir arada olarak Topkapı sarayında 
görülebilmektedir. Bu itibarla sarayı, içtimaî 
hayatımızın bir müzesi olarak takdim etmek 
mümkündür. Birkaç zaman evvel saraydaki 
bazı odaları, devrinin eşyası ile döşeyip bu 
eksikliğimizi gidermek istemiştik. Fakat elbette 
bu, muvakkat bir teşhirdi. Asıl gaye devlet 
fabrikalarında, sanat enstitülerinde bu örtülerin 
kumaşların benzerlerini yaptırmak ve asılları 
depolarda itina ile muhafaza etmekti. Bir gün 
bu düşüncenin tahakkuk edeceğini sanırız.

Eski odalarımız, muhtelif mimari tesirler 
altında her asırda şekil değiştirmiştir. Fakat 
bu değişiklik daha ziyade tezyini hususlarda, 
tahta işlerinde, çinilerde, boyamalarda 

Eski 
Odalarımız

Haluk Y. Şehsuvaroğlu1

Ressam Hoca 
Ali Rıza’nın 
Osmanlı devri 
evinin bir 
odasını çizdiği 
karakalem 
enteriyör. 
Yapı Kredi 
Arşivi. 
(Kaynak. 
İstanbul’un 
Ressamı Hoca 
Ali Rıza, haz. 
Ömer Faruk 
Şerifoğlu, c. 1, 
İstanbul: TOKİ, 
2018, s. 291.)
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bu çuha tavan ve duvarlarla hacmi küçülmüş 
olarak daha kolay ısınırdı.

Hızır’da odalardan bu kalın, örtüler kaldırılır, 
yerlerine ipek, keten örtüler konulurdu. 
Perdeler bir yandan bir yana çekilen 
kumaşlardan ibaret olurdu.

Odalar geceleri kandiller veya şamdanlarla 
aydınlanırdı. Kandiller odanın ortasında olur, 
büyük şamdanlar ocakların önünde dururdu.

Sedirler, odanın zeminden biraz yüksekçe 
olan sedlerin üstünde ve pencere kenarlarında 
çepçevre olarak yapılırdı. Ev sahibinin yazı 
çekmecesi daima oturduğu sedirin üstünde 
dururdu.

Duvarlarda kavukluk, lâledanlık olur. Selâmlık 
odalarında ayrıca duvarlarda nakışlı taftalardan 
çubuk koymaya mahsûs bölmeler bulunurdu.

Odaların en itina edilen yerleri tavanlardı. 
Tavanlar oymadan yahut nakışlı olarak yapılır 
yer minderlerinde, sedirlerde oturanlar 
başlarını havaya kaldırınca âdeta nefis 
çiçeklerle donatılmış bir bahçeyi seyreder gibi 
olurlardı.

Eski odalarımızı gösteren bazı minyatürler 
mevcuttur. Ayrıca Celâl Esat Arseven’in barok 
bir Türk odasını gösteren bir resmini bir 
kitabında basılmış olarak hatırlıyorum. Ressam 
Hüsnü Tengöz’ün orta halli bir ailenin iftarını 
gösteren bir resmi de basılmıştır. Yüksek mimar 
Sedat Hakkı Eldem’in de bu konuda çalışmaları 
olduğunu zannederim.

Yabancı kaynaklarda Türk odasını gösteren 
resimler Melling’in eserinde Defterdarburnu 
sarayında

Hatice Sultana oturma odasında kahve 
verilirken yapılmış bir resim, Miss Pardoe’in 
eserinde Eyüp sultanda Esma Sultan sarayının 
içinde bir salonu gösteren bir resim vardır.

Ankara Milli 
Kütüphane 
koleksiyo-
nunda
bulunan, 
Ressam Hoca 
Ali Rıza’nın 
kendi evinden 
bir köşeyi 
gösterir yine 
ona ait tablo.
(Kaynak: 
İstanbul’un 
Ressamı, c. I, s. 
169.)

Hoca Ali 
Rıza’ya ait, 
artık modern 
bir hüviyet 
kazanmaya 
başlayan 
Osmanlı 
evinden 
bir köşenin 
resmi. Ferda-
İbrahim İper 
Koleksiyonu. 
(Kaynak: 
İstanbul’un 
Ressamı, s. 
258.)
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NOT
1 http://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/

handle/11424/135511/001581841010.
pdf?sequence=2&isAllowed=y. erişim tarihi 
18.06.2021’den aynen iktibas ettiğimiz bu metnin devrin 
kendine mahsus imlasını değiştirmedik. (edt.notu)

Eski odalar konusunu her asırda ayrı olarak 
ele almak mümkündür. Tabiî Türk odalarının 
karakteri 18. asrın sonlarına kadar devam 
etmiş. 19. asırda odalarımıza Batı zevki hâkim 
olmuştur.

Eski asırlarda, Türk odalarında koltuk, kanape 
görülmez. Osmanlı sarayında hükümdarlar için 
müteaddit tahtlar yapılmış, bunlar zamanla 
koltuk şekline inkılâp etmiştir. Bu kabil 
koltukların elde kalan en eskisi III. Ahmed’in 
kendisine yaptırdığı Edirnekârî bir koltuktur. II. 
Mahmut da Avrupa tuğrasını taşıyan bir koltuk 
yaptırmış. Abdülaziz de kendisine yine tuğralı 
bir koltuk imal ettirmişti.

III. Selim ile beraber Osmanlı sarayına garp 
eşyası daha geniş ölçüde girmeye başlamış, ilk 
kanape koltuklu odalara II. Mahmut devrinde 
rastlanmıştır.

Abdülmecit ve onu takip eden zamanlarda 
gerek saray odaları gerekse konaklar, yalılar ve 
evler Garp eşyası ile döşenmeye başlanmıştır.

Abdülmecit zamanında sarayları Batı usulünde 
döşeme vazifesi, Tophane Nazırı Fethi Paşa’ya 
verilmiş, Fethi Paşa Paris’e giderek bir Fransız 
dekoratörün de yardımı ile yeni yapılan 
Dolmabahçe sarayını ve diğer kasırları klâsik 
Garp eşyası ile döşemiştir.

Eski odalarımız hakkında da İstanbul’dan 
muhterem bir okuyucumdan bir mektup 
aldım. Uzak bir memlekette notlarımdan, 
kitaplarımdan ayrı olarak bunları yazmış 
bulunuyorum. Eksik tarafları için özür dilerim. 
Mevzu, içtimai hayatımızı yakından alâkadar 
ettiği için beni de cezbetti. Esasen senelerden 
beri üzerinde durduğum bir konudur.

Bugün 
Sabancı 
Müzesi’nde 
ziyaret 
edilebilen, 
Hoca Ali 
Rıza’nın 
modernle 
kadimi 
bir arada 
resmeden 
Osmanlı devri 
evinin bir 
odası 
(Kaynak: 
İstanbul’un 
Ressamı Hoca 
Ali Rıza, s. 259)
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mûsikînin etrafında bir meclis oluşuyor. Ben 
İbnülemin Mahmut Bey’i tanıyanlardan, 
o meclislerde bulunanlardan bazı isimlere 
yetiştim. Hoş Sada’nın yeni baskısına önsöz 
yazan Nevzat Atlığ meselâ, bu meclislerde 
bulunmuş. Necdet Yaşar, Alaeddin Hoca, Kâni 
Hoca… Onlardan dinlediklerimden algıladığım 
şu: Herkes o ritüelin içinde bulunmak, o 
ortamın içinde başkalarıyla hasbihal etmek 
ve müzik eşliğinde cereyan eden olayın bir 
parçası olduğunu hissetmek arzusuyla orada. 
Aslında müziği değil, ama meclisi yöneten 
İbnülemin. Konağında Pazartesi günleri yapılan 
düzenli meşklere katılan müzisyenler belli, 
herkesin oturduğu yer belli. Oturduğu yere layık 
görülmeyen bazıları azarlanıyor, “kalk oradan” 
deniliyor, filan… Yalnız yaşayan biri olduğu için 
bu meclisler hayatının mühim bir yerini tutuyor. 
O meclislere katılanlar, konağa girdikten itibaren 
her aşamayı, oturdukları yerleri, döşemenin 
rengini falan anlatıyorlardı. Belli ki orada 
oluşan hava başka bir şeydi; sadece bir yerde 
toplanıp müzik icra etmek gibi değil. Bazen 
uyuklarmış, arada gözünü açar meselâ “Hicaz 
devam edin.” dermiş. Müzik bilgisine, görgüsüne 
tabii ki diyecek bir şey yok ama müziğin 
kendisinden çok, ona verdiği önem başka… Bu 

Son devir bazı mûsikî üstâdlarına yetişmiş, 
Türk müziğinin hem icracısı, hem hocası, 
hem araştırmacısı olan Gönül Paçacı 
ile dergimizin bu sayısı için, Mirgûn 
Köşkü’nde İstanbul Üniversitesi Osmanlı 
Dönemi Müziği Uygulama Araştırma 
Merkezi (OMAR)’da bir araya gelme fırsatı 
bulduk. Kendileriyle, evlerde icra edilen 
mûsikî meşklerine, geleneğe ve son neslin 
hatıralarına dair zevkli ve öğretici bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Türk mûsikîsinin sarayda, konaklarda ve 
evlerde yani daha çok kapalı mekânlarda 
icrâ edildiğini biliyoruz. Bugün sizinle 
özellikle evlerdeki meşk meclislerini 
konuşmak istiyoruz. Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e geçişte İbnülemin’in konağı 
bu mânâda oldukça meşhur. Devrin 
münevverlerinin, devlet ricalinin de sıklıkla 
iştirak ettiği bu meclislerden bahsederek 
başlayalım mı sohbete?

İbnülemin mühim ve enteresan bir kişilik. 
Görgüsüyle çevresine tesiri fazla. Etrafındaki 
muhitten de feyz alıyor. Konağına gelen insanlar 
arasında bürokratlar, üniversite hocaları, 
aydınlar var; oradaki entelektüel atmosferde 

S Ö Y L E Ş İ

Fulya İbanoğlu 
Mehmet Yüksel

Gönül Paçacı ile 
Türk Mûsikîsi 
ve Ev Meşkleri 
Üzerine
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toplantılarından biri, Kubbealtı’ndan kitapları 
da yayınlanan -meşk silsilesi Latif Ağa’ya, 
Kanunî Mehmet Bey’e uzanan- Ûdî-Rebabî 
Cahit Gözkan’ın ev sahipliğindedir. Daha bir iki 
ay evvel, oğlu felsefe profesörü Bülent Gözkan, 
avukat Cemil Altınbilek ve Süleyman Seyfi 
Öğün Hoca’yla da konuşmuştuk bu meclisleri. 
Meclisin devam ettiği son yıllarda ben de bir 
kere gitmiştim. Konservatuara ya başlayacağım 
ya başladığım sıralar. Daha sonraları kızıyla 
tanıştığım Ferid Tan, Riyaset-i Cumhur Fasıl 
Heyeti’nin hayatta kalan son üyelerindendi, 
onu hatırlıyorum, Çiftehavuzlar’da bir evde. 
Yine Yusuf Ömürlü Beyler, Kubbealtı grubu da 
kendi meşklerini sürdürdüler. Sonra zamanla 
kendiliğinden o toplantılar ev ortamından çıkıp, 
bir cemiyet çatısı altında devam etti. Toplum 
hayatında mûsikî dernekleri çoğaldı malum, 
aslında ev toplantılarının zamanla bunlara 
evrildiği söylenebilir. Giderek amaçlar da değişti 
tabii. Toplum yaşantısı daha açık bir hâl aldı. 
Sosyalleşme… İş hayatı… Zamanlar sınırlı 
olduğu için de bu ihtiyacı karşılamak üzere bu 
cemiyetler, dernekler evlerin yerini aldı. 

Evlerden cemiyetlere geçiş yani…
Aslında beraber yürüyor bir şekilde. Konaklarda, 
gündelik geleneksel yaşamın bir parçası olarak 

hususta herhalde müzisyenlerin söylediklerine 
itibar etmek lazım. Nihayetinde kültüre ve 
sanata verdiği önemden, bağlılığından dolayı 
İbnülemin, yaşadığı eski İstanbul konağında o 
görgünün ölünceye dek, yıllarca devam etmesini 
sağlıyor. Elinden çok fazla belge geçen biri, 
Yıldız Evrakı’nı o tasnif etmiş. Oradan çok fazla 
nota da çıkmış, bugün Üniversitemizin Nadir 
Eserler Kütüphanesi’nde korunuyorlar. O dönem 
matbu notaların tezyinatları çok güzel ve özenli. 
Ayrıca elyazısı yaprak notalar, defterler de var, 
ben onlara baktım. Diyebiliriz ki o dönemin 
müzik yayıncılığı bugüne göre daha gelişkin. 
Hem çok özenli, üzerinde düşünülmüş, zevkli, 
disiplinli... Müzisyenler çok nota yazıyorlar. 
Meselâ epeyce zaman önce arşivinin Tarih 
Vakfı’na bağışlanmasını sağladığım Vecdi 
Seyhun. Taramalarını buraya, OMAR’a da aldık. 
Tarih Toplum dergisinde envanterini yazıp 
yayımlamıştım. Vecdi Bey vefat edene kadar eski 
yazıyı bırakmamış. O kuşaktaki müzisyenler bir 
notayı beş on kez yazıyorlardı, titizlerdi. Beni 
hayran bırakan şeylerden biri de Vecdi Bey’in 
notalarını en az üç renk kalemle yazmasıydı. 
Yeşil, kırmızı… başlıklar mutlaka başka renkle. 
Özetle, mûsikîye hizmet eden, titizlenen 
müzisyenlerin icraları da rafineleşiyor, dolayısı 
ile toplumdan buldukları karşılık ve hatta 
topluma tesirleri de o derece artıyor.

Bu meclislerde bulunanların bir kısmına 
yetiştiğinizi söylediniz. Onların bu 
meclislere dair anlattıklarından hatıralar, 
anekdotlar paylaşabilir misiniz bizlerle?

Alaeddin [Yavaşça] Bey sadece İbnülemin’in 
evine değil mesela Hakkı Süha Gezgin’in 
evindeki meclislere de çok devam etmiş. Hocası 
zaten biliyorsunuz.

Evet. Alaeddin Bey böyle bir kaç evden 
daha bahsediyor kendi yazdığı bir yazıda: 
Mildan Niyazi Ayamok, Abdülkadir Töre, 
Süleyman Erguner, Hüseyin Sadettin Arel, 
Necmettin Hakkı İzmirli, Abdülkadir 
Karamürsel, Çerçöp Sami Bey, Rasim Ferit 
Talay, Selahattin Tanur…

Rasim Ferit Talay, Atatürk’ün doktoru. Onun 
evindeki toplantılar meşhur. Son zamanlara 
kadar devam eden, bu mânâda en uzun süreli ev 

Gönül Paçacı kimdir?
1960 Sivas doğumlu. İstanbul Belediye Konservatuvarı 
Türk Müziği Nazariyatı (1983) ve İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı Temel Bilimler bölümlerinden mezun oldu. 
İTÜ bünyesinde “Az Örneği Bulunan Makamlar Üzerinde 
Bir Çalışma” teziyle yüksek lisans (1989), “Kâr-ı Nâtık Formu 
Üzerine Bir Çalışma ve Yeni Bir Kâr-ı Nâtık: Rast Kâr-ı Nadirât” 
adlı teziyle sanatta yeterlik/doktora derecesi aldı (1994). 
Çalışmaları Osmanlı-Türk müziğinin teorik yapısı ve tarihi 
ile Dârülelhan ve İstanbul Belediye Konservatuvarının tarihî 
misyonu üzerine yoğunlaşır. İstanbul Belediye Konservatuvarı 
Türk Mûsıkisi İcra Heyeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Paçacı, İÜ Rektörlüğüne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OMAR) kurucu müdürü 
olarak görev yapmaktadır. Tanburî Cemil Bey Tarafından (2017), 
Önce Söz: Kâr-ı Nâtık (2018) ve Neşriyât-ı Mûsıki: Osmanlı 
Müziğini Okumak (2019) başlıca eserleri arasındadır. 
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Mesut Cemil Bey babasının Kuzguncuk’taki 
İsmail Fazıl Paşa’nın (Ali Fuat Cebesoy’un 
babası) konağına mûsikî icrası için düzenli 
olarak ayda iki kez davet edildiğini de 
yazmaktadır. Aynı şekilde Mahmud Celaleddin 
Paşa’nın Erenköy’deki evi de bir mûsikî mahfili 
gibi olup orada da devamlı olarak Cemil Bey’in 
Kemençevî Vasil ve Lavtacı Andon Beylerle 
mûsikî icra ettiği biliniyor. Meşhur Ahmet 
Midhat Efendi’nin Beykoz’daki yalısı da her türlü 
müzik aletinin bulunduğu, Leon Hanciyan’ın 
daimi müzik hocası olduğu ve evin fertlerinin 
de dahil olduğu zengin mûsikî toplantılarının 
sıkça yapıldığı bir yerdir. Bu özel toplantılar 
haricinde önemli müzik üstadları, hocalar hem 
evlerinde hem mûsikî cemiyetlerinde ders 
vermeye de devam etmişlerdir. Bazı topluluklar 
plak da yapmışlardır, meselâ Dâru’t-Ta’lim’de 
Fahri Kopuz ve arkadaşları gibi. Anlaşıldığı 
gibi bu süreçler biraz iç içe gelişmiştir. Sonra 
da okullaşma yolu açılmış, Dâru’l-Bedâyi’ ve 
Dâru’l-Elhan kurulmuştur. Önemli müzik adamı 
Sadettin Arel, Dâru’l-Elhan’ın devamı olan 
Belediye Konsevatuarından ayrıldıktan sonra 
İleri Türk Mûsikîsi Konservatuarı Derneği’ni 
kurmuş, evindeki toplantılar orada devam 
etmiştir. 

Dâru’l-Elhan, “Nağmelerin evi” mânâsına, 
değil mi? 

“Yuvası” gibi aslında. Konservatuarlar da 
müziğin evi, himaye edildiği, korunduğu yerler. 
Dâru’l-Eytam, Dâru’ş-Şafaka… O dönemde çoğu 
kurumun adının başında “dâr” var malum. 

Temelinde himaye fikri var.
Tabii. Millet yanlış, daha doğrusu eksik bir 
biçimde konservatuar sözünü “konserve etmek” 
gibi anlıyor. Oysa müziği conserve etmek değil 
kast edilen. 

İngilizcede “Conserve” korumak, muhafaza 
etmek demek zaten.

Doğru. Başlangıçta Dâru’l-Eytam’dan gelen 
çocukların korunduğu bir yer, yuva.

“Dâru’l-Elhanlar Tarihine Bir Nazar” diye 
Rauf Yektâ’nın bir yazısını çevirmiştim. 
1926’da aynı kurumda Türk müziği eğitim 

bir yandan devam etmiştir tabii. 20. yüzyılın 
başlarından itibaren Türk toplumunun sosyal 
yapısındaki ve yaşantısındaki değişimlere 
paralel olarak müzik de daha fazla paylaşılır 
olmuş, bir takım merkezlerde mûsikî meşkleri, 
icrâları yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu sürece 
ses kayıt teknolojisinin katkısını da unutmamak 
gerekir. Mûsikî eğitimi birebir ilişkiden ve 
sayıca sınırlı, kapalı devre ortamlardan, 
cemiyetlere doğru genişlemiştir. Ayrıca II. 
Meşrutiyet’in ilanından sonra sarayın mûsikî 
eğitimi konusundaki sınırlaması ve sarayda veya 
zâdegân konaklarında mûsikî eğitimi veren 
şöhretli müzisyenlerin halka çeşitli mekânlarda 
ders vermeleri sonucu canlı ve geniş katılımlı 
bir mûsikî ortamı doğmuştur. 1900’lerden 
itibaren çeşitli mûsikî cemiyetleri, meşkhaneler 
kurulmuş, ciddi sayıda nota yayınlanmaya, 
plaklar basılmaya başlanmış, konserler 
verilmiştir.

Bu ilk yıllarda Dârü’l-Mûsikî-i Osmanî’de Hafız 
Aşir Efendi’nin, Şehzade Ziyaeddin Efendi’nin 
himayelerini, İsmail Hakkı Bey’in ve Ûdî Sami 
Bey’in emeklerini özellikle vurgulamak gerekir.

Türk müziği geleneğinde son derece önem 
taşıyan sivil yapılar olarak mûsikî cemiyetleri, 
İkinci Meşrutiyet’ten itibaren İstanbul’un 
çeşitli semtlerinde, başta Dâru’l-Feyz-i Mûsıkî 
(bugünkü Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’nin öncülü 
olan cemiyet), Dârü’t-Ta’lim-i Mûsikî, Şark 
Mûsikî Cemiyeti, Gülşen-i Mûsikî Heyeti 
gibi farklı isimlerle faaliyet göstermişlerdir. 
Ayrıca pek çoğu kısa ömürlü olan özel mûsikî 
okullarının ve ünlü bestekârların evlerde 
verdikleri meşklerin yanı sıra, özellikle sahne 
(temaşa) sanatı da yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Anadolu’da da daha sınırlı sayıda olmakla 
birlikte, özellikle şehir merkezlerinde mûsikî 
topluluklarının zamanla arttığı malumdur.

Ancak başlangıçta, bugünkü gibi, “toplanalım 
koro oluşturalım, konser verelim” gibi bir 
düşünce olmadığını tahmin etmek güç değil. 
Zaten sahnede konser icra etme geleneği II. 
Meşrutiyet’le başlamıştır. Sahnede konser 
veren ilk sanatkârın Tanburî Cemil Bey 
olduğu söylenir; hatta oğlu Mesut Cemil, çok 
heyecanlandığını, huzursuz olduğunu yazar. 
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Bunların yanı sıra evlerde mevlidler, 
Kur’an meclisleri de var. Hatta belki Türk 
müziğinin yasaklandığı devirlerde dahi 
evlerde Kur’an tilaveti, duaların, ilahilerin 
okunmasıyla dinî mûsikî icrası devam 
ediyor. Yukarıda da değindiğiniz Mevlevîler 
gibi, belki özellikle tekke çevrelerinden 
gelenlerin hânelerinde meşkler bir köprü 
vazifesi icra ediyor. Bunlara dair neler 
anlatırsınız?

Özel olarak çalıştığım bir alan değil ama 
elbette toplumun yaşamında geçmişinden 
beri süregelen âdetlerin, ibadet ve inanç 
ritüellerinin devam etmesi doğaldır. Doğal 
olmayan bu alanlara da müdahale edilmesidir. 
Mûsikî tarihine baktığınızda önemli pek çok 
bestekârın tarîkat ehli olduğunu, dinî mûsikî 
formlarını geliştiren önemli besteler yaptıklarını 
görürsünüz. Zaten tüm köklü müziklerin 
temelinde ibadet eşliği için yapılan eserler 
mevcuttur; bu Batı müziği-kilise ilişkisi için de 
böyledir, bizim müziğimiz için de. Kâni Karaca 
ve Bekir Sıdkı Sezgin gibi üstadların perde 
hakimiyetlerinin ve hançere kullanımlarının 
mükemmel oluşu, dinî mûsikî kökenli 
olmalarının tesiriyledir. Tabii ki Allah vergisi 
yetenekleriyle, bu iki ayrı üslubu birbirine nüfuz 
ettirmeyen icracılardı bu özel insanlar. Allah 
rahmet eylesin. 

Türk müziği sarayda bir kıvama geliyor, 
konaklarda icra ediliyor oradan da 
topluma halka halka yayılıyordu şeklinde 
bir yorum yapmamızda mahzur var mı? 
Aslında bunu az önce konuştuğumuz 
dil ve müzik devrimleri bağlamında 
soruyorum. Bu devrimlerle yüksek kültürün 
aktarımında bir inkıta oluyor. Sohbet, 
meşk, aktarım kültürü sekteye uğruyor. 
Haberdarlık düzeyi zayıflıyor. Bugünden 
oraya gidebilmemizin imkânı olan evlerdeki 
sohbet halkası kopuyor. Sizce bu meclislerin 
benzerleri tekrar olabilir mi, hekesin 
bildiğini aktardığı, mûsikîyle renklenen, 
ziyadeleşen o meclisler? 

Her şey bir bütün, yalnızca müzik meselesi 
değil ki bu! Mesela insanlar zannediyor ki 
güfte başlı başına var. Ama güfte yalın bir şey 

yasağı var; bir taraftan koruyalım, bir taraftan 
hayır artık modern müzik yapalım tartışması. 
Müzik devrimi, Batı müziği vs. zor bir dönem. 
Müzisyenler zıtlaşıyor. Oysa Dâru’l-Elhan 
temelde Türk müziğini muhafaza etmek, 
öğretmek, ilerletmek ve yaygınlaştırmak adına 
kuruluyor.

Mağdur olanlar var o dönemde…
Olmaz olur mu?! Görünen mağduriyetlerin 
ötesinde bütün camia mağdur. Ne Türk 
müziği, geleneksel müziğimiz yani, ne de yeni 
yerleştirilmeye çalışılan Batı müziği kendi 
kaynağında akamadığı için doğru düzgün 
birbirleriyle etkileşemiyorlar. Belki etkileşmek 
de çok gerekmeyebilir, en azından birbirlerinden 
sağlıklı haberdar olsalardı. Bu olmayınca başka 
türlü savrulmalar yaşanmış.

Bütün sahalarda böyle olmadı mı?! 
Buyurduğunuz gibi, sağlıklı etkileşim çok 
mühim. Halbuki hep bir gürültü, kavga… 

Dil de öyle. Dil müziğini kaybedince her sey 
yavaş yavaş çözülüyor. Şimdi Türkçe Latin 
harfleriyle yazılıyor ama verin bir İngilize, bizim 
gibi okuyup konuşabilir mi? Asla konuşamaz. 
Vurgusu yok, müziği yok. Önce dil sonra mûsikî 
fakirleşiyor. Evlerdeki, belli muhitlerdeki görgü 
de kalmadı. Hocam Yavuz Özüstün İstanbullu 
bir ailenin çocuğu ve çok kültürlü bir müzik 
adamıydı. Farklı müzik dallarında da ehildi. 
Annesiyle teyzesinin çekişmelerini anlatırdı: 
Annesi teyzesini nasıl kızdırır, küçümsermiş 
biliyor musunuz, “Sen daha Tatyos Efendi’nin 
peşrevini bir ayda öğrenemedin!” diye. Tabii 
o zaman çekirdek aile yok. Herkes bir arada 
yaşıyor. Birbirleriyle iletişimdeler. Aktarım 
devam ediyor. Belli gruplarda da var aktarım, 
meselâ Mevlevîlerde. Farklı etnisitelerde de. 
Uzun zamandır hasta yatan Leonidas Asteris, 
Fener Rum Kilisesi’nin başmugannîsiydi, yakın 
dostumdur. Onların Müzik Sevenler Cemiyeti 
diye Sıraselviler’de bir yeri var, tabii kilise 
müziği yapıyorlar. Ama kendi zevkleri için 
Türk mûsikîsi meşkettiklerini biliyorum. Bizim 
de eserlerini zevkle okuduğumuz ekalliyet 
mensubu bestekârlar var, hepimiz aynı müzik 
dilini konuşuyoruz. Zevk almasa kimse kimseye 
bunu zorla yaptıramaz. 
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arasında, kendi grupları var. Onların talibi 
olan çevreler, himaye edenler var. Bu arada, 
müzisyenlik bir meslek değil tabi o zamanlar. 

Biraz da sizin özelinizde konuşalım 
müsaade ederseniz. Sivas’ta doğduğunuzu 
biliyoruz, ilk çağlarınız orada geçmiş. Evde 
ve şehirde mûsikî ile gündeme dair neler 
hatırlarsınız? Müzik zevki evde mi başlar?

Bu gün TRT’de şef olan Kemençevî Hasan 
Esen’i bilirsiniz, ortaokuldan arkadaşımdır. 
Çalıştığımız iyi bir repertuvarı olan koromuz 
vardı okulda. Dedem Yakup Fahri, hafızdı ve çok 
güzel okurdu. Konservatuara girdikten sonra 
dedemden öğrendiğim sûzidilârâ yürük semâîyi 
hatırladım mesela: “Âb u tâb ile bu şeb hâneme 
canân geliyor…” Gayet de güzel söylerdi. Marşlar, 
Sivastapol marşı filan… Yaşlılığında İstanbul’a 
gelmiş ama Sivaslı, oranın yerlisi bir ailenin oğlu. 
Son dönem Osmanlı marşlarının hepsini bilirdi. 
Kulağı iyiydi. Okul görmemiş, hafızlık yapmış. 
Müzik bilgisi semaî idi sadece.

Alaeddin Yavaşça’yla 2012’de bir program 
yapmıştık. “Sizdeki müziğe yatkınlık 
nereden geliyor?” diye sormuştuk. “Babam 
her sabah namazdan geldikten sonra 
sesli olarak Kur’an okurdu. Kulağımdaki 
dolgunluk oradan geliyor.” demişti. 

Tabii evde mayası atılıyor. Şimdi internette her 
tür müziğe ulaşabiliyorsunuz ama o müziğin 
canlı olması farklı. Teyze oğullarımdan biri ud, 
biri keman çalardı; dayımın kulağı çok iyiydi. 
Annem mesela Yesâri Âsım Bey’i, babam 
Münir Bey’i beğenirdi. Kavga ederlerdi: Annem 
“Münir Bey hıçkırarak söylüyor, o film müziği 
yapsın.” derdi. Orta halli bir aile. Ama Münir 
Bey’le Yesâri Âsım arasında mukayese yapacak 
düzeydeydi ikisinin mûsikîye ilgisi. Ortaokul 
filandı herhalde, en büyük ablamın sesi çok 
güzeldir sabahları ağır şarkılar okurdu. Hatta 
o günlerden beri duran, bütün ailenin bildiği 
güftelerin olduğu bir defter vardır, büyük 
ablam yazmış, diğeri devam etmiş. Defterin 
başında “Amed nesimi subh-dem…” Abdülkadir 
Merâgî’nin eseri var düşünebiliyor musunuz? 
“Düş ben gibi bir aşka sadakat ne imiş gör…” 
Sabâ makamındaki bu şarkıyı ablam çok güzel 
söylerdi, ben de hayran hayran dinliyorum, 

değil ki. Arkasında bir sürü şey var. Bir kere 
bir bestekârın besteleyeceği güfteden önce bir 
edebî zevkinin, görgüsünün olması lazım. Müzik 
için de böyle. Eski müzisyenler aynı zamanda 
hat biliyorlar meselâ. Başta Kazasker Mustafa 
İzzet Efendi, Şakir Ağa gibi. Edebiyat, hat, 
mûsikî, felsefe… Bütün bunların birbirleriyle 
etkileşimiyle o müzik ortaya çıkıyor. Meselâ 
Mahmud Celaleddin Paşa aynı zamanda 
bestekâr. Ethem ve Pertev Paşalar nota yazdırıp, 
biriktiriyor koleksiyon oluşturuyorlar ki, çok 
önemli. Bu açıdan toplumda organize bir durum 
var. Mahmud Celaleddin Paşa’nın neslinden, 
tarih profesörü Selçuk Esenbel Hanım 
anlatmıştı, Erenköy’deki evde meşklerin olduğu 
günler için müzisyenlere geldikleri zaman 
soluklanacakları bir oda tahsis edilirmiş. Yine 
konakta muhafaza edilen, müzisyenler için satın 
alınmış sazlar varmış, soğuk sıcak sebebiyle 
akortları bozulmasın, gelme gitme esnasında 
yorgunluk olmasın diye. Hatta bazen günlerce 
kalıyormuş müzisyenler. Mehmet Sadi Bey de 
anılarında benzer şeyler anlatır. 

Bende başka bir şey çağrıştırdı bu Hocam. 
2017’de Filibe’ye gitik. Bir otelde kaldık. 
Otelin sahibi benzer bir şey yapıyor. 
İstanbul’dan bazı müziyenleri otelinde üç 
dört gün misafir ediyor, meşkler yapılıyor. 

Az önce söz ettiğim Mehmet Sadi Bey’in 
evinde de Hacı Arif Bey gelip kalırmış. Bir çok 
bestesinin güftesi Mehmet Sadi Bey’e aittir. 
Bir gece Hacı Arif Bey altı ayrı makamdan 
beste yapmış kaldığında. Mehmed Sadi Bey 
ertesi gün dayanamayıp uyandırıp dinlemek 
istemiş. Bu toplanıp müzik yapıp dağılmaktan 
öte bir şey. Herkesi kabul etmiyorlar meselâ 
o ortama. Cemil Bey’in hatıralarında da buna 
benzer şeylere tesadüf ediyoruz. Tamburî 
Cemil Bey’in şöhreti yayılmış ama her ortama 
da gitmiyor. Katıldığı ortamlara Fahri Kopuz’u 
da götürürmüş. Tanışmadan önce ise, Fahri 
Bey hayranlığından onu görebilmek için 
Sinekli Bakkal’da evinin önünde dolaşırmış. 
Şehzadebaşı’nda bir yerde fonograf kovanı 
doldurduğunu duymuş, arkadaşlarıyla onun 
geldiği saati beklerlermiş. Böyle bir müzik 
muhabbeti, sevgi ve saygısı var müzisyenlerin 
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ayrılmıştı, hocam olamadı. 80’lerin başında 
da vefat etti. Sonra Devlet Konservatuarı’na 
da girdim, iki okulu birden okuyup bitirdim. 
Konservatuarda usûl dersinde Kâni Bey’in 
öğrencisi oldum, Bekir Sıtkı Sezgin Hoca’dan da 
Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik sırasında ders 
aldım. Hayatımda en gurur duyduğum iş Bekir 
Hoca’nın belgeselinin danışmanlığıdır. Kâni Bey, 
Necdet Yaşar, Alaeddin Yavaşça, en son Çinuçen 
Tanrıkorur’un belgeselini yaptık. Bekir Bey 
gibi bir sanatkâr bir daha zor gelir. Çok seçici, 
ilkeli biriydi. Münir Bey başka bir hayat tarzı 
tabii, tüm açıklığıyla dolu dolu yaşamış müziği. 
Filmde de oynamış, gazinoda da okumuş. 
Mühim bir köprü aynı zamanda. Peyami Safa 
onun için “Mûsikîyi ayağa kaldıran adam” der. 
Pek doğru bir ifade değil bence ama simgedir. 
Bekir Bey, Necdet Yaşar, Alaeddin Hoca gibi 
isimler ilkeleriyle müziğin içindeler. Profesyonel 
olarak müzik icra ediyorlar, devlet sanatçıları, 
ama duruşlarıyla da ilkeli insanlar. 

TRT arşivinden Semahat Özdenses’le 
yapılmış bir röportajı dinlemiştim. Onu ilk 
Bedriye Hoşgör’ün evinde yapılan meşklerde 
dinleyip sonra da TRT’ye yönlendiren 
hocası Lemî Atlı “Sakın sahneye çıkma!” 
diye tembihlemiş. “Orada harcanırsın.” 
demiş. Semahat Hanım da hiç çıkmamış.

Doğru. Buna benzer bir şeyi Necdet Bey de 
belgeselinde anlatır: Annesi ona “Çalıyorsun, 
söylüyorsun, belli ki müziğe devam edeceksin, 
ama gazinoya çıkıp para alırsan kapıma gelme, 
almam seni içeri!” demiş. Bu önemli bir şey.

Alaeddin Hoca için de anlatılıyor benzeri 
bir şey. Açık çek teklif edilmiş. Gazinoya 
çıkmayı reddetmiş “Sanatımı içkiye meze 
yapmam.” demiş.

Bekir Hoca meselâ Sheraton’da solo konserler 
vermişti. Böyle bir ihtiyaç da var belki. 
Bekir Bey’i öyle bir ortamda da dinlemek, 
meraklılarının yüksek bir repertuarı 
dinleyebileceği bir ortam…

Siz bu isimleri tanıdığınızda, onların 
evlerinde de bu türden meşk meclisleri 
oluyor muydu? Katılmış mıydınız?

ortaokulda bile değilim henüz. Bir keresinde 
teyzemin oğlu Doğan Abi’ye “Ablam ne güzel 
söylüyor değil mi?” dedim. O da “Sabâ güzel 
makamdır ama, Gönül’cüğüm sen bir de 
bestenigârı duysan!” dedi. “Nasıl Doğan Abi?!” 
dedim. “Sabâ yapar, ama segâh karar verir 
aşağıda.” dedi.

Siz bunu duyduğunuzda on, on bir 
yaşındasınız yani?!

Evet, evet. Teyzemin oğlu da sağlık memuruydu. 
Sonraları ortaokuldan tanıdığım Hasan Esen’le 
konuştuk. Sivas’ta toplandıkları, ciddi bir 
Tanburî Cemil meraklısı zatın evi varmış. 
Sivas’ın mûsikî meraklıları, benim teyze oğlu 
filan da oraya gidermiş. Her şehrin kendi 
içinde böyle bir muhit vardır. Lisede Aydın’a 
gittim. Orada da hatırlıyorum Ege’nin kendi 
tonlarının olduğu müzik ortamları bana başka 
ve batılı geldi. Halbuki müzikten behrem 
yoktu o zamanlar. Oradan mühendislik tahsili 
için İstanbul’a geldim, düşünün. Sonrasında 
bırakıp konservatuara geçtim yarı zamanlı. 
Müzisyenlerin çoğunda arka planda aile 
teşviki vardır. Ben aile yönlendirmesiyle değil, 
kendi isteğimle, taammüden müzik eğitimine 
yöneldim. Bir sene yurtta kaldım, işte kader, 
buranın kütüphanesinde Yılmaz Öztuna’nın 
ansiklopedisiyle, Sadettin Arel’in Türk Mûsikîsi 
Kimindir kitabı vardı. Ansiklopediyi baştan 
aşağı okudum. Bana çok üst bir metin gibi 
geliyordu o zamanlar. Sonra Çemberlitaş’ta 77’de 
sınava girdim, yarı zamanlı İstanbul Belediye 
Konservatuarı’nın Türk Müziği Bölümü’ne 
girdim, mühendisliği bıraktım. 

İyi ki yapmışsınız Hocam. Aileniz tepki 
gösterdi mi?

Göstermez mi? Söylemedim ilk sene. 
Ablamlarla durumu idare ettik ilk zamanlar. 
Orman mühendisliği okuyorum. Hiç bana göre 
değil. Yeşillik seviyorum ama, o kadar. İyi ki 
bırakmışım. İsmail Hakkı Özkan’ın öğrencisi 
oldum. Son nesle yetiştim; bir iki konsere 
gittim, Münir Bey’i gördüm sahnede. Benim 
için çok mühim tecrübeler. Ben konservatuara 
girdiğimde Münir Bey yaşlanmıştı, okuldan 
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vatandaşlarımızdan biriymiş. Gazetecinin 
“Özlüyor musunuz?” sorusuna “Elli sene 
oldu özlüyorum tabii.” demiş, en çok neyi 
özlediği sorusuna ise “Ezan seslerini” 
cevabını vermiş. 

Elli yıl önceki ezanları tabii! Şimdi bir şey daha 
geldi aklıma, onu da ekleyelim. Belki ev ortamı 
değil ama (bizim mûsikîmiz kapalı ortam müziği 
biliyorsunuz hüviyet açısından). Mehtabiyeler 
var meselâ İstanbul geleneğinde. Santurî Ethem 
Efendi, Vecdi Seyhun anlatıyor. Sandallarla 
çıkılıyor, suyun üzerinde mûsikî icra ediliyor. 
Camlardan insanlar sarkıp dinliyor. Kendine 
özgü repertuvarı var. Şimdi bunun imkânı var 
mı? Ne deniz deniz, ne Göksu Göksu!

Peki, şimdi ne olacak? Bitti mi her şey?!
Meselâ ben hiç mûsikî cemiyetine gitmedim. 
Okulda kendi hocam Hakkı [Özkan] Bey ise 
“Konservatuara geldikten sonra müzikten 
soğudum.” derdi. Kendisi Gavsi Baykara’nın 
öğrencisiydi. Kemal Batanay, Naime Batanay’ın 
öğrencisi olmuş. Beri taraftan bir şeyler de 
yapmak lazım. Duymuşsunuzdur, Osmanlı 
çocuk şarkıları albümü yaptık, “Çocuklara 
Yadigâr”. Şimdiki çocukları düşünsek 
yapmamamız lazımdı. O zamanki çocuklar 
farklı ve bu şarkılar onlar için bestelenmiş. 
Konservatuara girdiğimde armoni hocam 
Yalçın Tura’ydı. Babasının “Şehidin Feryadı” 
diye bir bestesi var, 20’lerde bestelemiş. Hâlen 
hafızasında Yalçın Hoca’nın. Mesela Ümit 
Meriç Hanım, bu çalışmayı yaptığımızı duyunca 
annesinin okuduğu Kandilli Kız Lisesi’nin 
ilk marşını söyledi, biz de notaya olduk. Bu 
yeniden okuduğumuz çocuk şarkılarından 
ilkine bir animasyon yapıldı. “Namaz vakti 
sabah erken/ Ben yataktan kalkar iken…” Ben 
bunu heyecanla herkese anlatıyorum. Bunu 
dinleyen bir akademisyen hanım arkadaşım, 
bir gün televizyonda Büyükada’da oturan 
yaşlı bir hanımın anlattıklarına tesadüf etmiş: 
“Büyükannemden çocukken tekerleme 
dinlerdim…” diye bu şarkının sözlerini söylemiş 
o hanım. Sosyal hafıza devam ediyor. Kayda 
geçirmek lazım. Yok olmasına bu şekilde mani 
olmak, yaşatmak demektir.

Hayat müsaade etmemeye başladı malesef. Ben 
Bekir Sıtkı Sezgin’i tanıdığımda konservatuarda 
hocaydı. Yavuz Özüstün hocam anlatmıştı: 
Dönemin gazinocular kralı, rakamsız açık çek 
teklif etmiş Bekir Bey’e, gel oku diye. Reddetmiş. 
Bekir Sıtkı Bey okula minubüsle gelirdi. Zar 
zor bir ev almıştı. Onlar böyle adamlardı. 
Talebeye karşı sorumlulukları da çok yüksek 
bu insanların. Çok şey okumuştur, çok kayıt 
bırakmıştır meselâ, eserlerin kayda geçmesi için 
azamî gayret etmiştir. Tabii bunlar çok ciddi 
mesailer. 

Şimdilerde etrafımızdan duyduğumuz şeyler iç 
açıcı değil, repertuavarlar, icralar filan… Kendi 
adıma, çok fazla müzik dinlemeye de zaman 
ayıramıyorum doğrusu. Bir amaç için olursa 
başka. Mesela dün akşamdan beri, konserde 
okumak üzere sekiz dokuz tane hüzzam 
seslendirilmemiş eser bulabilmek için iki yüz 
şarkıya bakmışımdır. Zevk alıyorsunuz tabii, 
sorumluluk duygusunun yanında. Hem bir şey 
öğreniyorsunuz, hem bir icra hayat buluyor. 
Müzik böyle bir şey çalınmazsa, insanlar 
duymazsa, yaşamıyor demektir. Binlerce eser 
var. Okuduğunuzda hepsinin ayrı bir hâlet-i 
rûhiyesi, arkasında bir uslûp, gelenek var. 
Herbiri farklı bir muhitten, halkadan geliyor.

(İkindi ezanı yankılanır) İstanbul ezanları 
hakkında ne düşünüyorsunuz hocam?

Haddim olmayarak, meselâ çifte ezan 
geleneğinin devam etmesini isterdim. Eskiden 
öyle hocalar, muhit ve bundan zevk alan 
bir toplum varmış. Şimdi bunun kaldığını 
düşünmüyorum. İsmail Hakkı Özkan Hocam 
anlatmıştı, “Minarelerden birinden sabâ, 
birinden hicaz ezan sesi gelir, ortaya bir dügâh 
çıkar” diye. “Böyle bir çifte ezanı dinlediğimde 
bir duvarın üstünde oturup yirmi dakika kala 
kaldım.” demişti. Şehrin geleneği, şehri süsleyen, 
insanları zenginleştiren şeyler bunlar, geleneğin 
soyut unsurları. O sesle karşılaşmak mühim.

Bir gazeteci yazmıştı, Amerika’da bir beyle 
karşılaşmış, Türk olduğunu anlayınca 
yaklaşıp selam vermiş. Meğer Amerika’ya 
yıllar evvel göçmüş İstanbullu Ermeni 
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başlayan bir gemide hazindi. (19. asırda [?] diye 
gelecek Perşembe bu ıztırabı yazacağım.)

19. asır evinde bir düğün

Evleri en iyi gösteren vasıta düğünlerdir. Evi 
her tarafile gösteren, ev sahibini her hareketile 
maydanda gezdiren düğünler…

“Misafirleri merdiven başında karşılamak için, 
birisinin zeytûnî ve diğerinin kahve rengi şalvarı 
ve bellerinde kırmızı marpıçlı şalı ve gümüş 
köstekli saati ve ayağında mesti ve başında 
büyücek fesi ve üzerinde güvez yemenisi” ile 
sakalları uzunca iki adam dururdu. “Odaların 
perdeleri yün saçaklı ve mavi renkli Marinos ve 
kırmızı tüylü ehram veya kahve rengi çuha ve 
üç tarafı döşeli” idi. “Sofada bir guguklu saat ve 
odalarında duvarında Bu da geçer yâhû levhası” 
görünürdü. “Sokak kapısının önünde kır sakallı 
ve eli sopalı bekçi” dururdu. “Elinde kaşıklar, 
tahminen elli beş yaşında bir hizmetçi” kadın 
ortada dolaşırdı. “Su bardakları içinde kenarı 
zımbalı lâciverd çuha parçaları duran altı tabaklı 
ve üstü kapaklı” elmastraş bardaklardı.

Yemek tepsisi

“İşlemeli sofra üstüne ipekli peşgir… ve ortasına 
altı ayaklı sedefkârî ve başaşağı konulmuş 
iskemle… İçinde alacalı kedi… İskemlenin 
üzerinde sahibinin ismi hâkkolunmuş büyük 
bakır tepsi ve tahta kaşıklar…

Yemekler ve yeme tarzı

“Kalaylı bakır tas içinde üstüne darçın ile 
“Amel-i aşçı baba” nakşolunmuş, terbiyeli 
mercimek çorbası… Baharat ile karışık et… 
Kenarlı tepsinin içinde nohutlu pilav. Dört tane 
kara kalem kâse zerde… Karpuz biçimi billûr 
kâse ile üzüm hoşafı…

Ve nikâhı kıyan imamın önüne ‘Buyurun!’ diye 
zerde kâsesinin sürülmesi…” 

“Bazı misafirlerin göğüsleri enfiye yemenisi ve 
kutusu ile dolu ve bir karış kadar ileride…”

Bu ev, vakıâ, bir mizah yazısındandır ve bu 
evden alayın mübalâga payını vâkıâ atmak 
lazımdır. Fakat gerçek tarafı olmadıkça hiçbir 

19. asırda evler hüviyettiler: Döşemelerle, 
mutbaklarile, musiki aletlerile birer insan kadar 
yüzleri vardı. 19. asırda evlerin ve mahallelerin 
kültürleri bile belliydi: Etyemez’deki tahta ev 
Sünbülzade’yi okur, Şişli’deki kârgir konak, 
koynunda Rum Baud’yu taşırdı. 

19. asırda, insanlar mahallelerini sırtlarında 
taşırlar, evleri, seslerinde, sakallarında 
hatta memuriyetlerinde dururdu. Hariciye 
Mektupçusu Üsküdar’da, Fetvaemini Şişli’de 
oturmazdı. “Oturacaksın” denilse biri intihar, 
biri (eski tabirle) irtihal ederdi.

Fakat her şeyin olduğu gibi 19. asırdaki bu 
evin de iyi ve fena tarafı vardı. İyi tarafı, ev, 
ecdadın ayak sesleri ile dolu bir yerdi. Şimdi bu 
ev yıkıldı ve sokaktan geçen satıcıların her gün 
değişen seslerile dolan ve dükkâna benzeyen 
ev onun yerine geçti. 19. asırda evin fena tarafı 
da insanları “zengin” ve “fukara” diye ikiye 
bölmesidir ve bu fark cinsiyet farkından daha 
korkunçtu. 

19. asırda ev padişahsız saraylardan (paşa 
konaklarından demek istiyorum) başlar, ahşap 
mezarlarda (fukara evlerinde demek istiyorum) 
biterdi. Asıl ev orta halli evlerdi.

Padişahsız saraylar, hazin ve korkunçtular. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmış taraflarile 
yapılan Mısırlı Prenses Zeyneb Hanım’ın, 
Bayezid’de, Mürekkepçiler kapsındaki konağına 
Sultan Aziz apansız iftara gittiği zaman, 
sarayından başka yerde oruç bozduğunun 
farkında olmuyordu. Aziz gibi kibirli biri için 
bile yerini yadırgatmayan kaptan köşkü batmıya 

19. Asırda 
Osmanlı’da Ev

Midhat Cemal Kuntay1
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Avrupalı konaklar

Bunlar, bir Avrupa dili bilen vezirlerin 
konaklarıydı. Keçecizâde Fuad Paşa’nın, Ethem 
Paşa’nın, Sadık Rifat Paşa’nın konakları gibi. 

Fuat Paşa’nın Kanlıca’daki yalısında verdiği 
bahçe balosu meşhurdur.2

*

Eski zamanın iki odalı evinde bile bir mabedin 
harimi vardı. O küçük görülmiyen harem kısmı 
meçhulün nâmütenahiliğile dolardı. Yirmi yıl 
eve misafir giden adam o evin tek odasını bilirdi. 
Şimdi bir apartmanın kapısından atılan ilk 
adım ailenin kalbine basıyor ve aile tek bakışta 
yatak odasına kadar malum oluyor. Evin güzel 
meçhulü kayboldu. 

Hırkaişerif ’teki evde eski Fetvaemini’nin kızı 
Jan Kokta’yı okuyor. Şişli’de, tek gözlüklü elçi 
kâtibinin “Hatim kuşu” gibi elinden Mushaf 
düşmüyor. Aylık kirası 300 lira olan apartımanda 
da, Karagümrük’te 3 odalı evde de oturan kadın 
aynı şapkayı aynı kürkü giyiyor. 

Vakıâ kürkçüye ve şapkacıya birincisi senede 
on defa, ikincisi on senede bir defa gidiyor; 
fakat biri kulübeden, biri saraydan çıkarak aynı 
mağazaya gidiyorlar. Artık hiç kimse suratında 
evini, sırtında mahallesini taşımıyor. Herkeste 
Şişli var.

NOTLAR
1 Taha Toros arşivinden 

olan bu yazıya şu 
adresten ulaşılabilir: 
http://openaccess.
marmara.edu.tr/
handle/11424/131747. 
erşim tarihi 15.06.2021. 
Ayrıca yazıdaki devrin 
imlası ve kelime 
kullanımlarına sadık 

kalınmakla birlikte bazı 
tashih ve tasarruflarda 
bulunuldu. (edt. notu)

2 Bu bahçe balosunun 
yağlı boya bir 
tablosu vardır ve 
Fuat Paşa’nın torunu 
Salih Fuat Keçeci’nin 
kolleksiyonundadır.

şeyin alayı yapılamayacağı yolundaki hakikati de 
unutmamalıdır.

Evler numeroyla değil, çu cümlelerle 
bulunuyordu: “Sağ tarafında bir harap mescid. 
Karşısında bir yoğurtçu kârhanesi, bahçesinin 
yanında ma’hud İstavri’nin bostanı olan mavi 
konak…”

Yatak odası

“Odanın sandalye takımları beyaz zemin üzerine 
penbe çiçekler işleme canfesten yapılmış. Yalnız, 
üzerine çiçek yerine ötekinin penbesinden daha 
koyuca iri dallar nakşolunmuş…Duvarındaki 
kâğıdın zemini penbe, çiçekleri yaldızla 
karışık beyaz… Tavan alçıdan dondurulmuş 
güldestelerle, papağanlarla süslü… Bir tarafında 
ince beyaz tülle örtülmüş yataklık… Endam 
aynası... Çifte fanuslu çalar saatile bir muntazam 
çiçeklik. Pencerelerde beyaz bürümcük perdeler. 
Kanapenin önünde bir su takımı ve tepsisine 
bahçeye bakan pencerelerden uzanmış bir dal 
henüz açan beyaz güllerile gölge salıyor…”

Bu ev de doğrudan doğruya hayatın değil 
de, vâkıâ, romanın evi idi. Fakat devirler 
tarihlerinden ziyade romanlarındadır. 

Hoca Ali 
Rıza’dan iftar 
sofrası.
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Reşit Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Âli Paşa, 
Fuat Paşa gibi örneklerle devrin bürokratik ve 
toplumsal hayatını şekillendirirken Tanzimat 
dönemi yazarlarının kalemiyle edebiyata da 
yansımaya başlar. 

Romanlarda “ev”e yüklenen anlamın değişen 
hayatla birlikte nasıl farklılaştığının ve zaman 
içinde ev ile sınırlı kalmayıp mahalle, sokak ve 
şehir gibi daha geniş lokasyonlara yayılmasının 
kısaca değerlendirildiği bu makalede incelenen 
ilk edebî roman İntibah ile ele alınan son örnek 
Cevdet Bey ve Oğulları’nın yayın tarihleri 
olan 1876-1982 arasında yazılan romanlardan 
seçilerek oluşturulan bir örneklem üzerinde 
çalışılmış, romanlar kronolojik olarak ele 
alınmıştır. Mekânın/evin karakterlerin ruh 
durumunu, düşüncelerini yansıtma özelliği ve 
modernleşme sürecinde eve yüklenen anlamın 
evle sınırlı kalmayıp semtlere, hatta şehirlere 
yüklenerek genişlediği gösterilmiştir. 

Gaston Bachelard’ın “özvarlığımızın 
topoğrafyası” olarak tanımladığı, iyi ve kötü 
anıları, düşleri, geçmişi ve geleceği barındıran 
ev varlığımızın “ilk evreni” dir.2 Bu evren 
sosyal, siyasî ve kültürel hayatımızdan, zevk 
anlayışımızdan belirgin izler taşır. Yenileşme 
hareketi yeni bir edebiyat anlayışı yaratırken 
değişen hayat yazarların mekân kullanımında 
belirginleşir. Eski İstanbul’u temsil eden Eyüp, 
Fatih, Üsküdar gibi semtlerden Beyoğlu, Şişli, 
Harbiye gibi yeni semtler ve konaktan apartman 
dairesine geçişle yenilik hareketleri somutlaşır.

Tanzimat dönemi romanının gözde mekânı 
Çamlıca’dır. Namık Kemal, Türk edebiyatı 
tarihinin ilk edebî romanı olarak nitelenen 
İntibah’da (1876) “İstanbul’u görenlere 
mâlumdur ki Çamlıca köşkü, ruhperverlikte 
nevbahardan aşağı kalır bedâyi-i rüzgârdan 
değildir. Binası bir tarafa dursun, yalnız 
bulunduğu mevki İstanbul’un en müstesna bir 
noktası olduğu gibi…”3 ifadeleriyle Çamlıca’yı 
ve köşkü anlatır. Bu tasvire duygusal bir bakış 
hakimdir. Mehpeyker’in evi ise daha ayrıntılı 
tasvir edilir.4 Zira bu ev Ali Bey’in yeni bir hayatı 
tanıdığı mekândır.

Modernleşme en geniş anlamıyla toplumların 
siyasî, sosyal ve kültürel bakımdan kendilerini 
yenilemeleri, maddî ve manevî alanlardaki 
bakış açılarını çağdaş medeniyetlere uyum 
sağlayacak biçimde şekillendirmeleridir. 
Osmanlı toplumunda XVIII. yüzyılda 
modernleşme hareketi ihtiyaçlar karşısında 
bazı teknik ve bilginin nakledilmesi amacıyla 
yapılan teşebbüslerdir. Asrın sonuna doğru bu 
teşebbüsler toplumun hayatını şekillendiren 
dinamikler haline gelir. Tanpınar bu yenileşme 
hareketlerini toplumsal meselelerimizin çıkış 
noktası olarak görür. XIX. yüzyılda sosyal ve 
siyasî koşulların da yardımıyla yenilik hayatın 
bütün safhalarına yayılır. Artık yenilikler 
orduda bazı tekniklerin uygulanmasını aşarak 
cemiyet hayatına yeni değerler getirmeye 
başlar. Tanpınar’ın deyimiyle artık ıslah 
fikri, yerini “ilgâ” ve “yenisinin kurulması 
prensibine” bırakmıştır.1 Toplumdaki değişimi 
gerçekleştirecek olan yeni insan tipi Mustafa 

Modernleşme 
Sürecinde 

Türk 
Romanında 

Ev’e Yüklenen 
Anlam

Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi
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pencereleri, saçağın gölgesi altında kalır ve 
alt kat pencerelerinin kafeslerinden süzülerek 
giren gün ışığı, evin iç tarafına doğru nüfuz 
ettikçe, sönüyor gibi görünürdü.”7 ifadeleriyle 
tasvir edilir. Edirnekapısı civarında esir kızların 
barındığı ev ise Osmanlı mimari tarzına göre 
yapılmış, zamanla çökmeye başlamış, güneş 
ışığının girmesine engel olan uzun saçakları ve 
rutubetin tesiriyle sıvaları dökülmeye başlamış 
“azametli, gamlı” büyük bir evdir. Güneşin ışığı 
ve sıcaklığını hissetmeyen bu evler esir kızların 
hayat mücadelesi verdikleri mekânlardır.

Türk romanına yeni bir soluk getiren Halit 
Ziya’nın Mai ve Siyah (1889), Aşk-ı Memnu 
(1901) özellikle de Kırık Hayatlar (1924) adlı 
romanlarında “ev”, karakterlerin iç dünyalarını 
yansıtan ve onların ruh durumlarına göre 
anlam yükü değişen işlevsel bir unsurdur.8 Mai 
ve Siyah’ta9 ev, romanın kahramanları Ahmet 
Cemil ile Hüseyin Nazmi’nin hayatlarındaki 
karşıtlıkları ifade eder. Ahmet Cemil’in gözüyle 
Süleymaniye’deki ev; annesi babası ve kardeşi 
İkbal ile yaşadığı, her köşesi alın teri, saygı, 
sevgi ile bezenmiş bir “yuva”dır. Kira evinden 
kurtuldukları, kendi evlerine taşındıkları 
ilk gün yaşanan heyecan, evi bütün ailenin 
birlikte yerleştirme telâşları evin “mutluluğu 
tamamlayan bir unsur”, “değişen sosyal 
statünün bir göstergesi”, “hayat mücadelesindeki 
başarının somut belgesi” gibi özelliklerini 
öne çıkarır. Süleymaniye’deki “evceğiz”, emek 
verilerek kurulan bir yuva, aileyi dış dünyanın 
sıkıntılarından uzaklaştıran bir sığınaktır. 

Ahmet Cemil’in gözüyle tanıtılan Hüseyin 
Nazmi’nin yaşadığı ev “havâî boyalı; bahçesi 
demir parmaklıklı zarif köşk” zenginliğin 
simgesidir. Refah ve mutluluğu barındıran, 
düşlerin kolayca gerçeğe dönüştürülebildiği 
ihtişamlı bir mekândır. Köşk, Ahmet Cemil’in 
hayalleri ve Hüseyin Nazmi’nin refah içindeki 
hayatına (mavi tablolar) sahne olurken 
Süleymaniye’deki eve hayal kırıklıkları (siyah 
tablolar) hakimdir.10

Aşk-ı Memnu’da yalı ve adadaki ev farklı işlevler 
yüklenir. Melih Bey’in yalısı Boğaziçi’nde uzun 
yıllar bir cazibe ve eğlence merkezi olarak 

Ahmet Midhat, Felâtun Bey ile Rakım Efendi 
adlı romanında Mustafa Merakî Efendi’nin 
evini anlatırken alafranga hayatın ev tercihine 
nasıl yansıdığını da gösterir. Merakî Efendi, 
Üsküdar’da güzel ve bahçeli bir konağı olduğu 
hâlde “alafrangalık”ın şartlarını yerine getirmek 
için bu evi satarak Tophane’nin Beyoğlu’na yakın 
bir mahallesine kâgir bir ev yaptırmıştır.5 Ahşap 
konaklar yerini yeni teknolojilerle inşa edilen 
ve sadece “rahat yaşamak” olarak algılanan 
alafrangalığın simgesi olan taştan evlere bırakır. 
Öte yandan Rakım Efendi’nin yaşadığı ev 
“Salıpazarı tarafında üç odalı bir çürük kümes” 
olarak tanımlanır.6

Sami Paşazade Sezai’nin Türk edebiyatında 
romantizmden realizme geçişte önemli bir 
adım olarak görülen Sergüzeşt (1888) adlı 
romanında mekân/ev kurguda özel bir işlev 
yüklenir. Dilber’in ilk satıldığı ev, “üst kat 

Edwin A. 
Grosvenor’un 
1909’da 
çektiği bir 
İstanbul evi 
fotoğrafı.  
(Kaynak: İm-
paratorluktan 
Cumhuriyet’e 
İstanbul, 
National 
Geographic 
Fotoğraflarıyla 
s. 88-89.)
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tasvirlerinden ziyade semtler üzerinden 
anlatmayı tercih eder. Fatih eski İstanbul’u 
konak hayatını simgelerken Harbiye apartman 
dairelerinde yaşanan yeni hayatı simgeleyen bir 
semttir. Bu iki semt arasındaki ilişki de Fatih-
Harbiye tramvay hattı ile simgeleştirilir:

“Galatasaray’dan Tünel’e doğru yürüdüler. 
Neriman Beyoğlu’na çıktığı vakit halis Türk 
mahallelerinde oturanların çoğu gibi kendini 
büyük bir seyahat yapmış sanırdı. Gene Fatih 
uzakta çok uzakta kaldı. Tramvayla bir saat 
bile sürmeyen bu mesafe Neriman’a Efgan yolu 
kadar uzun görünürdü ve Kâbil’le New York 
arasındaki farkların çoğuna İstanbul’un iki semti 
arasında kolayca tesadüf edilirdi.”13 

ifadeleriyle sosyal hayattaki konak-apartman 
dairesi karşıtlığını semtler üzerinden işler. 

çevrenin ilgisini çeken bir mekândır. Adnan 
Bey’in yalısı, Nihal, Bülend, Behlül ve diğer ev 
sakinleri için düşlerin ve hayallerin barındığı 
mekân, huzur ve mutluluğun simgesi sıcak 
bir yuva; Bihter için Adnan Bey ve izdivaç 
ile eşanlamlı olan bir mekân, “özlenen hayal” 
ve “sosyal statünün göstergesi”dir. Bihter’in 
yalıdaki varlığı herkes için evin/yalının anlamını 
değiştirir. Adadaki ev, romanın sonunda 
Bihter’in Nihal ve Adnan Bey üzerinde yarattığı 
hasarı, gönül yaralarını iyileştiren bir mekân 
olur. 

Kırık Hayatlar11’da evin anlam yükü Ömer 
Behiç ve Vedide’nin yaşadıkları olaylar ve 
hayat tecrübelerinin onların iç dünyalarındaki 
etkisine bağlı olarak değişiklik gösterir. “Ev”in 
anlam yükü ilk evrede, özlenen bir hayal, 
düşlerin kurulduğu, barındığı, korunduğu 
bir alan, mutluluğu tamamlayan bir unsur; 
değişen sosyal statünün bir göstergesi ve hayat 
mücadelesindeki başarının somut belgesidir. 
İkinci evrede, hayatın muhasebesinin yapıldığı 
ve eksiklerin fark edildiği huzursuz bir mekâna 
dönüşür. Üçüncü evrede ise artık mutluluk ve 
huzur yerini suçluluk duygusuna bırakır. Mutlu 
yuva artık bir “enkaz”dır. 

Yakup Kadri’nin Kiralık Konak (1922) adlı 
romanında konak, Tanzimat döneminin duygu 
ve düşüncelerini, zevkini ve hayat tarzını 
yansıtan bir mekândır. Bir devrin çöküşünün 
simgesi olan ve Naim Efendi ile özdeşleşen 
konak değişen hayat, zevk ve anlayışla yerini 
apartman dairesine bırakır. Servet Bey konakta 
adeta boğulduğunu hissederken elektrikli, 
banyolu, parke döşenmiş salonları, ocağı çini 
taklidi Frenk tuğlalarıyla döşenmiş mutfakları 
Şişli’deki yeni usul apartman dairelerine 
hayrandır. Apartmanların bulunduğu semt de 
onda geniş caddesi, telefon, telgraf ve tramvay 
telleri, otomobiller ve duvarlardaki ilanlar ile 
bir Avrupa şehri manzarası canlandırır.12 Artık 
hayat Avrupa tarzı bir anlayışın şekillendirdiği 
apartman dairelerinde devam edecektir. 

Peyami Safa 1931’de yayınlanan Fatih Harbiye 
adlı romanında modernleşme süresindeki 
“Doğu-Batı / Eski-Yeni” karşıtlığını ev 

1920’lerde 
yapılan 
ve planı 
Mimar Vedat 
Tek’e ait 
Maçka’daki 
Güneş 
Apartmanı. 
(Kaynak: 
https://
archives.
saltresearch.
org/handle 
/12345678 
9/119270) 
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gelişimi, sosyal hayatındaki değişimleri eleştiren 
betimlemelerle mahalle ve sokakları tasvir eder. 
Sahnenin Dışındakiler’de mahalle ve sokaklar 
toplumsal hareket ve değişimlerin kolayca 
izlenebildiği “mikro cosmos”lar olarak ele 
alınır.16 Eski İstanbul’da kendine özgü hayat ve 
şehrin üslubu olduğunu ancak yeni dönemde 
şehrin bu özelliklerini kaybettiğini görür. 
İstanbul mahallelerinin yirmi otuz senede bir 
çehre değiştirerek yaşadıklarını, bu merhalelerin 
de tarihî olaylara bağlı olarak geliştiğini 
anlatır.17 Yazarın evden çok onu çevreleyen 
mahalle ve semtleri, hatta sınırlarını daha da 
genişleterek şehri gözlemlemesi değişimin 
yansıma alanlarının da genişlediğini göstermesi 
bakımından anlamlıdır. Modern hayat artık 
sadece evi değil bütün hayatı etkilemektedir. 

Orhan Pamuk da 1982’de yayınlanan 
nesil romanı özelliği taşıyan Cevdet Bey 
ve Oğulları’nda “Bir Paşa Konağında” ve 
“Nişantaşı’nda Bir Kâgir Ev” adlı bölüm 
başlıklarıyla mekân üzerinden değişimi 
göstermek ister. Cevdet Bey üç aylığına 
kiraladığı gösterişli arabasıyla Vefa’nın ahşap 
evleri arasından hareket ederek Babıâli 
yokuşundan aşağı inmeye başladığında öğleden 
sonra Nişantaşı’na Şükrü Paşa’nın konağına 
gideceğini düşünür. Nişanlısını görebilme 
umuduyla heyecanlanır. Evlendikten sonra 
Nişantaşı ya da Şişli’de bir ev satın alarak 
orada yaşamaya karar verir.18 Vefa’dan ayrılıp 
Nişantaşı’nda bir kâgir eve yerleşme isteği 
modernleşme/değişim arzusunu mekân 
üzerinden belirginleştirir. Pamuk yeni bir hayat 
anlayışını Nişantaşı’nda bir kâgir ev olarak 
tanımlarken semt ve evin yapısına dikkat 
çekmektedir. 

1980’lerden sonra romanlarda toplumsal 
değişimin ev/mekân üzerinden ifade ediliş 
biçimi farklı bir form kazanır. Çekirdek aileler 
büyük siteler, gökdelenler ve kalabalık şehirlerin 
gürültülü ortamında kendi içlerine kapanarak, 
mahalle kavramından uzaklaşarak yeni bir 
hayat tarzı benimserler. Bu hayat tarzı insanın 
evi, ailesi ve çevresiyle ilişkilerini zaman zaman 
olumsuz yönde etkileyebilmekte, yalnızlaşmaya 

Sinekli Bakkal’da (1936) Halide Edib, Rabia’nın 
yaşadığı ev ile hayatını değiştiren aktörlerden 
biri olan Selim Paşa Konağı arasındaki farklara 
değinir. Konağa giden yol çiçek kokularıyla 
huzurlu bir atmosferi, bağlar bahçeler, fıskiyeler 
içinde yeni bir dünyayı temsil ederken Sinekli 
Bakkal’daki ahşap evlerin “köhne çatıları” ve 
“eski zaman saçakları” başka bir dünyanın 
temsilcisidir. Konaklardaki hanımeli, yasemin 
ve akasyadan ziyade gaz sandıklarındaki 
yeşil fesleğenler, saksılarda sardunya ve küpe 
çiçekleriyle çeşme ve camisiyle bu dünya 
doğunun mahalle anlayışını sembolize eder.14 
Eski ile yeninin farklarını belirleyen bir dikkatle 
yapılan bu iki tasvir küçük bir mahalledeki evin 
mütevazılığı ile konakların zengin, şatafatlı 
görünümlerini vererek zevk ve hayat tarzındaki 
değişikliği yansıtır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, roman ve hikâyelerinde 
toplumsal yapıyı anlatırken daha geniş 
bir kültürel planla toplumsal hayattaki 
değişimi şehrin ruhu ve geçmiş zaman ile 
ilişkilendirerek anlatır. Hayata daha geniş bir 
perspektiften bakan ve bütünü görmeyi tercih 
eden yazar sadece eve odaklanmaz. Sahnenin 
Dışındakiler’de “Çocuğun tek yardımcısı 
sokaktır. Her yerde ve her nesil için çocuğu 
hayata sokak ayarlar. (…) Orada hayat sıcak 
bir ekmek gibi karşınıza çıkar.”15 ifadeleriyle 
sokak tanımlanır, insan hayatındaki etkin 
rolü vurgulanır. Şehrin toplumsal ve tarihî 

Türk 
romanında 
Doğu-Batı 
mukayesesi, 
Beyoğlu ve 
Nişantaşı ile 
Üsküdar ve 
Fatih’teki 
evler 
üzerinden 
de yapılır. 
1900’leri 
gösteren 
bu Beyoğlu 
fotoğrafındaki 
evler 
Fatih’teki 
çoğu ahşap 
evden farklı 
olarak 
kâgirdir.
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sebep olmaktadır. Bu olumsuzluğu en aza 
indirebilmek için ruhen ve bedenen bizi 
barındıran “ev”e ailemizle olduğu kadar 
çevremizle de ilişkimizi sağlayacak “sıcak bir 
yuva” özelliği kazandırmak sağlıklı, huzurlu 
nesiller yetiştirmenin de ilk koşuludur.  
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Varoluşumuzu beraber inşa ettiğimiz 
ikametgâhımız, bugün sinemada bir kayıp 
duygusuyla beraber işlenmektedir. Evi içine 
yerleştiğimiz fiziksel bir mekân olmanın da 
ötesinde, düşünceyi kuran aslî bir zemin olarak 
değerlendirdiğimizde evi kaybetmek düşünceyi 
de kaybetmekle eşleşmektedir. Evimizi sinemada 
ararken düşünme ve ikametgâh arasındaki bu 
bağlantıyı rehber olarak kullanmaya çalışacağız. 
Karakutularımızdaki evleri felsef î bir açıdan 
tahlil etmek için Beş Vakit (Reha Erdem, 
2006), Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2003) ve İtiraf 
(Zeki Demirkubuz, 2001) olmak üzere üç film 
üzerinden örneklendirme yapacağız. 

Sinemada Ev: Belleğin Mekânları

İnsan zihni geçmişi daima bir mekân içinde 
hatırlar; o mekânın içerdiği ve belleğin 
kaydettiğini bile farketmediği kokular, 
sesler, görüntüler sanki bir karakutuya 
kaydedilmişcesine silinmez olabilir. 
Anımsadığımız ve unuttuğumuz şeylerin 
mekânı olan bellek, bireyden topluma yayılan 
bir çerçeve inşa eder. Sinema da son yüzyılda 
toplumsal belleğimizin en önemli taşıyıcısı ve 
oluşturucularından biri haline gelmiş, toplumsal 
belleğin karakutusu işlevini görmeye başlamıştır. 
Filmler aracılığıyla kayıt altına alınmış öğeler 
akıp giden zamanı sanki bir kaba/karakutuya 
doldurmaktadır. Bugün Türk sineması hangi 
evleri karakutumuza kaydetmekte, hangi evlerin 
zamanının kaydını tutmaktadır? 

Evle ilgili konuşmak daima belirli bir ölçüde 
paradokslarla yüklü bir konuşmayı göze almayı 
gerektirir. Ev hakkında nereden konuşacağız; 
evin içinden mi evin dışından mı? Türk 
sinemasında eşiğin sınırları keskin bir şekilde 
çizilmiş değildir; düşüncemiz üzerinde ev o 
kadar belirleyicidir ki sokaklarda geçen bir 
film bile eve dair sayılabilir, otel odalarıyla, 
göçmenlikle, evsizlikle ilgili birçok durum da eve 
dair gerilimler olarak kabul edilmiştir. 

Ev duygusu Türk sinemasında genellikle 
nostalgia duygusuyla beraber işlenir; dünyaya 
alışmaya başladığımız ilk mekân olduğu için 
onun içindeki huzursuzluk şekli bile bize 
aittir. Tolstoy’un Anna Karenina’sındaki 

Ev varoluşumuzla ilk ilişkiyi kurduğumuz, 
fiziksel ve tinsel olarak kendimizi 
kurguladığımız veya kurgulandığımız yerdir. 
Dünyaya alışmaya başlamamızın mekânı 
olması orayı bir tür sıfır noktamız haline 
getirmektedir; nereye gidersek gidelim 
“ev”den gideriz, bir başlangıç noktası, Arşimet 
noktası olarak ev varlığımızı belirler. Varoluş 
endişesini zamansal ve uzamsal kesinliklerle 
sağaltmak, evi dünyayla yakınlıklarımızı inşa 
eden bir gerçeklik haline dönüştürmüştür. Bu 
nedenle bizim biyografilerimiz her şeyden önce 
uzamsal biyografilerdir. Evin kaybedilmesi 
dünyevî korunakların olduğu kadar düşünsel 
korunaklarımızın da kaybedilmesidir. Neden 
“ev” düşüncemizi belirleyecek kadar temel bir 
konudur? Evde olmak oraya sadece fiziksel 
olarak yerleşmekten öte içerimlere sahiptir. 
Farklı evler, farklı hakikat ve düşünce tarzları 
üretirler. Bu nedenle evi hatırlamak kendi 
varlığımızla ilgili bir soruyu hatırlamaktır. Eve 
gösterilmesi gereken özen zaman zaman dinler 
zaman zaman gelenekler tarafından belirlenmiş; 
ev kendisine belirli bir kutsallık hâlesiyle 
yaklaşılan bir yer olmuştur. Bu istasyon önemi 
dolayısıyla sinemanın da öncelikli mekânıdır.

Sinema 
Perdesinin 

Arkasındaki 
Evlerimiz

Doç. Dr. Feyza Şule GÜNGÖR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal ve Beşerî 
Bilimler Fakültesi
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noktaya dönüş arzusu 
olmaksızın olanca 
sert bir gerçeklikle 
yaklaşmıştır. Üzerinde 
konuşacağımız 
üç film de bir 
açıdan varoluşçu 
esintiler de taşıyan 
atmosferleriyle 
yalın, gerçekçi ve 
sert bir ev tasviri 
yapmaktadırlar. Bu 
filmler bize belki kaybettiğimiz evi bulmamızda 
yardımcı olmayacaktır ancak kaybettiğimizin 
yerine geleni izlemek, düşünce ve ev arasındaki 
bağlantıyı yeniden düşünmemizi sağlayabilir. 

Üç Film Üç Ev

Sinemada evi konuşmak “Hangi ev?” sorusunu 
beraberinde getirir. Yoğun olarak işlenen 
İstanbul evleri ve taşradaki evlerin sıkıntısı 
birbirinden farklıdır. Sanayi kentlerinin 
sıkıntısı çok işe az ücret alıp yoksulluk 
sınırında yaşamak, bir vaadin peşine düşüp 
gerçeklerle karşılaşmak, ailenin dağılmasına 
sebep olan özgürlüklerin sonları gibi 
vakalardır. Bu yaşam tetikte bir varoluş tarzını 
beraberinde getirir; huzursuzluk bir vaatle 
gelinen şehrin dinamizmini oluşturmaktadır. 
Tekinsiz, güvenilmez, yabancı bir atmosferin 
hakim olduğu şehirde sığınak olan ev de bu 
tekinsizlikten payını almaktadır. Taşrada ise 
“yaşam başka yerde” arzusu ve umudunun 
kişilerin oldukları yeri onlara hapishane gibi 
göstermesinin yaşattığı sıkıntılar vardır. İki 
örnekte de ait olmama hissi karakterlerin hâlet-i 
rûhiyesidir. 

“Mutlu aileler birbirine benzerler, her mutsuz 
ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu 
vardır.” ifadesindeki gibi orası bizim 
evimizdir; mutsuzluğu huzursuzluğu da bize 
benzemektedir. Bir eve sahip çıkmak veya bir 
ev tarafından sahip çıkılmak insanın mutluluğu, 
sevinci olduğu kadar kederini, kaygısını, zaman 
zaman yoksulluğunu da sahiplenmesiyle 
ilişkilidir. Klasikleşen Türk filmlerinden olan 
Bizim Aile’de (1975) Yaşar Usta’nın (Münir 
Özkul) evlerini yıkmaya çalışan dünürüne 
söylediği sözler, evin fiziksel bir yapı olmaktan 
çok daha fazlası olduğunu zihinlerimize 
kazımıştır. Milyarder dünürü büyük evlere, 
fabrikalara sahiptir; kendilerinin ufak çatısı ise 
ellerinden gitmek üzeredir: 

“Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca 
adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. 
Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana 
ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca günahsızı, 
çoluğu çocuğu karda kışta sokağa atmak, aç 
bırakmak? Ama nasıl yakışmaz. Sen değil misin 
öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok 
gören… Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor 
musun, bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin 
yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime 
hiçbir şey yapamayacaksın! Yıkamayacaksın, 
dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin 
bizi! Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, 
sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. 
Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu 
yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun?”

Filmde çatı olmasa bile birbirine sahip 
çıkmanın, güvenmenin, yakınlık duymanın en 
büyük değer olduğu vurgulanır. Bugün Yaşar 
Usta filmlerimizden çekip gitmiştir. Geleneksel 
Türk sinemasındaki dışarıdaki kıyameti eve 
taşımamaya çalışan baba figürü de ona destek 
çıkan anne figürü de bu dirayeti artık kendinde 
bulamaz gibi görünmektedirler. Bu sinemanın 
dönüşümünden fazlasıdır; bir toplumun varoluş 
tarzının değişmesidir. Düşüncenin dönüşmesiyle 
birlikte “ev”in simgesel çağrışımı da değişmiş; 
akışkan düşünce akışkan evleri getirmiş, evler 
köksüzlüğe bağlanmıştır. 

Yeni gerçekçi Türk sineması, kimlik, bellek ve 
âidiyetle ilgili bu dönüşümlere herhangi bir 
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hatırla, bu senin değil, benim evim.” Misafir 
Yusuf mekânsal yakınlığın yaşamsal bir yakınlık 
da getireceğini düşünür; ama tüm misafirler 
gibi yanılır. Misafir geldiğiniz ev teklifsiz bir 
yakınlıktaki aile eviniz gibi değildir. Ceylan’ın 
ev sahibi ve misafir arasındaki gerilime dair 
sahneleri yalındır; Yusuf ’un ışıkları açık unutması, 
ayakkabısını ayakkabılığa koymaması, evi dağınık 
bırakması gibi basit gerekçelerin ötesinde 
evlerimizde bireysel eşiklerimizin yükseldiğini 
izleyebiliriz. Yusuf o ev içi kurallara uysaydı da 
istenmeyecektir; Mahmut’la arasındaki kişilik 
çatışması da değildir. Evde ne kadar kalacağı 
belli olmayan misafirin davranışları, hatta bazen 
orada öylece durması bile bir saldırı olarak 
okunmaya başlar. Ev sahibi Mahmut yalnızdır, 
evinde de yalnızdır dünyada da yalnızdır ama eve 
biri geldiğinde de onunla yaşayamaz. Yusuf ’un 
yerine kim olsa ev sahibine yük gelecektir; çünkü 
artık yalnızlık duygumuzu bir başka insanın 
yakınlığıyla sağaltamamaktayızdır. Ceylan bunu 
başka bir yere veya zamana duyulan özlem 
anlamında bir nostalji duygusuyla da göstermez; 
taşradaki evlerinin sıkıntısı şehrin şimdisinde 
devam eder; oraya gitmekle geçecek bir hâl 
değildir sözkonusu olan. Taşra bu açıdan bitimsiz 
bir evde kalma deneyimidir; evi aşamamaktır; 
evin zaten aşılamazlığıdır.

Demirkubuz sinemasında ise evler 
Ceylan’ınkinine ek olarak tekinsizdir; 
birbirini aldatan, arkadan vuran, anlamayan, 
yabancılaştırılan insanların sahnesidir. Ceylan’da 
en azından kişilerin kendine aidiyeti vardır; 
Demirkubuz’un kişileri kendine de ait değildir. 
Onun sahnelediği içe kapalı, mahrem, karanlık 
evler insanın ruhunun karanlık yanlarını 
anımsatır.1 Ev korunaklı değildir; bizzat evden 
dışarı taşan bir kıyamet sözkonusudur. İtiraf’ta 
manzaralı lüks evlerinde birbirlerinin vicdan 
azabı olan çiftin dışarıdaki dünyalarının da 
sarsılmasını izleriz. Evdeki sarsıntı, dışarıda 
da düşüşü getirir. Klasik Türk filmlerindeki 
dışardan eve gelen dehşet tersine çevrilir; evden 
dışarı taşan, dışarıdaki yaşamı talan eden bir 
kıyameti taşır evdekiler. Romantik masum 
aidiyet tasavvurlarının yerini birbiri olmaksızın 
yaşayamayan zehirli bağlar/bağlılıklar alır. En 
yakın akrabalar, arkadaşlar arasındaki aidiyet 

Reha Erdem’in yalılarda köşklerde bin bir 
entrika içinde geçmeyen, bizim de mutlaka 
bir yerinden dâhil olduğumuz evleri farklı bir 
estetik pencere açar. Doğa Beş Vakit filminde 
eve dâhil bir öğe olarak yerini alır. Filmdeki 
sesler çocukluğumuzun sesleridir; belleğimiz 
bizi çağırır: Ezan sesi, herhangi bir yerden gelen 
dua sesi, ağaçların sesi, rüzgârın sesi, horoz 
sesi, su sesi ve hatırlamaktan çocuk gibi mutlu 
olduğumuz veya iç sıkıntılarımızı bize hatırlatan 
sesler. Reha Erdem Beş Vakit’te de Hayat Var’da 
da bir şans daha verilse nereye dönmek istersin 
sorusuna “Çocukluğuma dönmek isterim.” 
demeyenleri yalın ama çarpıcı bir şekilde filme 
almıştır. Buradaki bir karamsarlık değildir; 
küçükken çoğumuzun büyüme ve evden gitme/
uzaklaşma arzusunu olanca gerçekliğiyle anlatır. 
Bir evde çocuk olmak, ergen olmak, ailenin 
babası olmak veya evi çekip çeviren annesi olmak; 
hepsinin kendine has sıkıntıları vardır, hepsi 
aynı evin içinde farklı yerlere kaçmaktadırlar. 
Beş Vakit’teki Ömer, Hayat Var’daki Hayat bir 
evde olsalar da evsizlerdir. Ev yakınlık duygusunu 
inşa edememiştir; bu yüzden içindekileri sarıp 
sarmalayamaz. Hayat, ilk kez gördüğü birisine 
“Abi benimle evlenir misin?” der; oradan gitmek, 
evden uzaklaşmak kurtuluş gibi gelir. Beş 
Vakit’deki Ömer de doğada uyuyakalır. Reha 
Erdem’in iki filminde de ev esenlik veren bir 
korunak değildir; çocuklar dünyevî korunakları 
dışarıda hissetmektedirler. Evden evlenerek mi 
kurtulacaklar, intihar mı edecekler, yoldan mı 
çıkacaklar ya da doğada bir ağacın altına saklanıp 
uyuyacaklar mı? 

Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak adlı filmi ise 
evin sembolik olarak değil bizzat mekân 
olarak bir hükümranlık alanı olmasını işler. 
Mahmut köyden İstanbul’a iş aramaya gelen 
akrabasını evine kabul eder; ilk günler belirli 
bir misafirperverlik nezaketi içerisinde geçer. 
Ancak misafirliğin uzaması bildik rahatsızlıkların 
ortaya çıkmasına neden olur. Mahmut ev sahibi 
olması hasebiyle baştan patrondur; evin sahibi 
hükümranlığın da sahibidir. Misafiri eve buyur 
etmek de valizini kapıya koymak da ona aittir. Ev 
sahibi ve yabancı arasındaki eşik her zaman şunu 
söyler: “Kendi evin gibi davran. Kendi evindeymiş 
gibi hisset. Ama bunun gerçek olmadığını 
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sorusundan ayrı düşünemeyiz. Eve kıyameti 
taşımak yerine eve dönüş metaforuna bir şans 
tanımak, evi bulmanın olası yollarını aramak 
sinemanın sahih düşünme yollarından biri 
olmasını sağlayabilir. Evler zorlayıcı olabilir, 
bir sıkıntıyı taşıyabilir; huzursuzluğun kaynağı 
olabilir. Evleri yıkmak, köksüzlüğe bel bağlamak 
yerine terk etme ihtiyacı hissetmeden de evi 
eleştirebilmenin mümkün yollarını aramamız 
gerekmektedir. İkametgâhı ve içerdiklerini 
“varlık” sorumuza dahil olanlar olarak belirli 
bir kutsiyet ve saygınlık içinde koruyacağımız 
emanetler olarak değerlendirdiğimizde dışarıyla 
ilişkimizi de sahih bir tarza büründürebiliriz. 

Sinemada evi izlemek, evin içerdiği duygu ve 
düşüncelerle bir tür hesaplaşma yaşayarak 
zihinsel ve duygusal olarak katharsis (arınma) 
yaşamamıza vesile olabilir. Topluluk bağlarının 
güçlü olduğu, samimi, korunaklı evlerin 
saldırıya uğramış gibi tükenmesi, sinemanın 
uzun süreli belleği göz ardı edip salt şimdiki 
gerçekliği yansıtması, şiddet üretmenin bir yolu 
haline gelmektedir. Sinema olanı olduğu gibi 
yansıtmaktan öte yeni bir dünya kurma gibi 
derin bir imkâna da sahiptir. Bu imkân genelde 
sinemanın özelde ise Türk sinemasının yeni 
görme ve düşünme biçimleri önermesi gibi 
etik ve estetik bir sorumluluğu yönetmenlere 
yüklemektedir. Sinemanın eğlence ve oyalanma 
aracı olmanın ötesinde varlık sorumuza 
yapacağı katkı onun bellek oluşturma imkânını 
kullanmasına vesile olabilecektir. Tarkovski’nin 
aşağıdaki satırları bu bağın bir sinemacı 
açısından önemini ortaya koyar:

“Bütün filmlerimde baba evine, çocukluğuma, 
vatanıma ve yeryüzüne olan bağlarım ve 
köklerim önemli bir yer tutar. Bir geleneğe ve 
kültüre, belli bir insan ve düşünce çevresine 
aidiyetim mutlaka ortaya çıkmalıdır.”3

NOTLAR
1 Suner, Asuman, Hayalet 

Ev- Yeni Türk Sineması’nda 
Aidiyet, Kimlik ve Bellek, 
Metis Yay., 2020, s. 173.

2 Heidegger, Martin, 
Letter on Humanism, 
Basic Writings, New York: 

Harper and Row, 1977, s. 

219.

3 Tarkovski, Andrey, 

Mühürlenmiş Zaman, 

çev. Füsun Ant, Agora 

Kitaplığı, 2008, s. 171.

ilişkileri de masum değildir artık. Bu sinemada 
gerilim, huzursuzluk, psikolojik ve fiziksel şiddet 
yanıbaşımızda gördüğümüz evlerden perdeye 
yansımaktadır. 

Sinemamızda evi sorgulamak için değindiğimiz 
bu üç filmde de benzer temaların oldukça 
farklı işlenişine tanık oluruz. Ancak es 
geçemeyeceğimiz bir ortak nokta varsa o da 
evlerimizin dünyaya bağlandığımız korunaklı 
bir yer olmaktan çok dünyaya dayanmaya 
çalışmamızın mekânı olarak kurgulanmış 
olmalarıdır. Sinema perdesi ardında 
kaybettiğimiz evi ararken başka bir kaybın da 
-hakikatin- eş zamanlı peşine düşmekteyiz.

Ev’i Kaybetmek Düşünceyi Kaybetmek

Dışarının yarattığı travmaları evde tedavi 
edebiliriz; sinemada bu çokça işlenmiştir. Ama 
ev duygumuz travmalıysa nasıl baş edeceğiz? 
Kendini evinde hissetme duygusu gittikçe 
çetrefilleşmişken, ev bir sığınak olmanın tersine 
kendisinden çıkılmak istenen bir hapishaneye 
dönüşmüşken ama yine de evde hissetmeye 
muhtaçken ne yapacağız? Evle ilgili felsef î, 
sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar hem görgül 
hem de metaforik anlamda evsizliğin dünyanın 
bir tür kaderi olmaya gittiğini işaret etmektedir.2 
Sinemada izlediğimiz filmlerin çoğu da bu krizin 
yansımaları sayılabilir. Sinemacı bu durumda 
hayalet bir ev tasavvuru mu yapacaktır; yani 
ideali mi filme alacak yoksa hayalet gibi uçup 
gideni mi? 

Eve saygımızı yitirdiğimizde, ev bizim için 
kutsallığını yitirdiğinde kendimizle ve 
dünyayla ilişkimizin niteliği de radikal bir 
şekilde değişmektedir. Sahih bir düşünme 
ve yaşam tarzı, en temel şekilde insanın 
kendine, başkalarına, dünyaya ve kutsala nasıl 
davranması gerektiği üzerine düşünmeyi 
iyi bilen bir ikamet eden haline gelmesiyle 
mümkündür. Kişinin kendi ikametgâhına 
saygısını ve ihtimamını kaybetmesi evsizliği 
evlere taşımasına neden olmaktadır. İkametgâha 
yönelen bu tehdit, ikametgâhın ihtiva ettiği 
değerlerin de kişiden uzaklaşmasına neden 
olmaktadır. İkametimizi nasıl koruyacağımız 
sorusunu düşüncemizi nasıl tesis edeceğimiz 
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İnsanın Evi

Ömrü boyunca gelişen/
değişen/dönüşen insanın 
değişmeyen barınağı, geçici 
hayatın kalıcı mekânı 
olarak ev, kökenini insanın 
varlık yapısında bulan, 
bu yapıya bağlı değerler 
dünyasının, mensubu 
bulunduğu toplumun sosyal 
ve kültürel izlerini taşıyan, 
içinde yaşayanlar tarafından 
algılanan ve değerlendirilen, 
aynı zamanda belirleyici, 
konumlandırıcı, kuşatıcı, 
koruyucu ve uygun 
davranış biçimlerini talep 
ederek sınırlandırıcı, 
özel ve mahrem alandır. 
Mekânın Poetikası’nda 
“Evimiz ilk evrenimizdir.” 
diyen Gaston Bachelard, 
evin poetik -dolayısıyla 
zihnî- olarak insanı 
belirleyiciliğini tavanarası, 
çekmece, dolaplar, 
sandıklar ve köşeler gibi 
imgeler üzerinden okur. 
“İçinde doğduğumuz 
ev, anıların ötesinde 
fiziksel olarak içimizde 
kaydedilmiştir.” diyen 
Bachelard’a bir örneklem 
sunan Nuriye Çakmak 

Çelik, röportajlardan 
oluşan Doğduğum Ev adlı 
kitabında ev ve insanın bu 
zorunlu diyaloğuna değinir, 
alanlarında tanınmış 
isimlerin doğdukları 
evlerden başlayarak hayat 
serüvenlerine yolculuğu 
önerir.

Ev ve insanın zaman ve 
mekân zeminli diyaloğunun 
eşikten geçer geçmez 
başladığına dikkat çeken 
Fatma Barbarosoğlu ve 
Nazife Şişman, Karantina 
Günlerinde Evin -e 
Hâli’nde evde olmanın 
kendine has bir yaşam şekli 
içerdiğini vurgularken, 
karantina günlerinin evde 
kalmayı bir kapatılmışlık 
haline dönüştürdüğüne 
değinir. Evin mahrem 
ve kamusal olanı ayıran 
vasfının ekranlar ve 
dijital platformlarla 
ortadan kaldırılmasının 
getirdiği zamansızlık ve 
mekânsızlığın nasıl bir 
ortaklık hissi ya da kaos 
oluşturduğunun, birey 
ve toplum üzerindeki 
muhtemel etki ve 
sorgulamalarının izini 

filmler ve kitaplar eşliğinde 
süren eser, evin bugününe 
dair önemli bir vesika 
hüviyeti taşır.

İnsanın dünya ve bilgi 
ile ontolojik ilişkisi 
ev üzerinden ev 
ortamında kurulur: Ev, 
insanı biçimlendirip 
anlamlandırırken insan 
da evi biçimlendirir, 
anlamlandırır. Varlık 
âlemini idrakiyle tabiat 
içinde tabiat-dışı kalmasına 
engel olan, varoluşa 
düşüncesiyle evlik yapan 
insan, ev içinde kendisi 
olma kabiliyetini taşıyan 
yegâne varlıktır. Adam 
Sharr, Heidegger’in 
Kulübesi’nde bu bağa 
işaret ederek filozofun 
seçtiği mekân (kulübe) ve 
düşünme şekli arasında 
karşılıklı etkileşimin 
olduğuna, varoluşunu 
bu kulübede çalışırken 
idrak ettiğine dikkat çeker. 
Canan Sevinç, Heidegger’in 
Kulübesinden Fikret’in 
Aşiyan’ına Varoluşun 
Otantik İmkanı Olarak 
Ev adlı kitabında Sharr’ı 
takip ederek Heidegger ve 

K İ T A P L I K

Ev Kitaplığı 
Büşra Nur GÜLER
Kur’an Kursu Öğreticisi / Üsküdar Müftülüğü
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Tevfik Fikret’i ev zemininde 
buluşturup genelde mekân 
özelde ev üzerine tutum, 
yaklaşım ve tercihlerini 
mimarî, edebî ve felsef î 
boyutlarıyla inceler.

Eve dair yaşanan krizler bir 
varoluş krizinin habercisi 
midir? Evinde hissetmemek, 
evi reddetmek, evden 
kaçmak ya da evsizliği 
seçmek fiziksel bir tercih 
midir, ontolojik bir değişim 
midir? Bu çalışmalar 
evsizliğin yapısal ve bireysel 
sebeplerini, evsizliği 
deneyimleme süreçlerini 
evsizlerin yaşam öyküleri 
üzerinden ele alır:

Ercüment Erbay, Evsizler: 
Sokakların Görünmeyen 
Yüzleri, Ankara: SABEV, 2013.

Yüksel Bekaroğlu Doğan, 
Evsizler: Evsizliğin İnşası ve 
Evsizlerin Hayatta Kalma 
Stratejileri, İstanbul: Bir 
Yayıncılık, 2021.

Türk Evi

1930’lu yılların 
Türkiye’sinde modernizmin 
ülke şartlarında yeniden 
üretilmesi ve kendi millî 
geleneklerinin nasıl îcâd 
edileceği meselesi mimarîde 
de kendini gösterir. Sedad 
Hakkı Eldem o zamana 
kadar meçhul kalmış 
sivil Türk mimarisini 
genç nesle aktarmak, bu 
bilgiye dayanan modern 
bir Türk mimarisi 
yaratabilmelerine yardımcı 
olmak, Türk evinin iklimsel, 
jeolojik, toplumsal ve 

görsel karakterlerinin 
incelenmesi ve modern 
hayata adaptasyonunu 
sağlamak amacıyla Milli 
Mimari Semineri’ni başlatır. 
Türk Evi Plan Tipleri 
ve Türk Evi: Osmanlı 
Dönemi eserlerinde “eski 
Osmanlı Devleti’nin işgal 
ettiği sınırlar içinde, eski 
tabirleriyle Rumeli ve 
Anadolu mıntıkalarında 
yerleşmiş, inkişaf etmiş ve 
500 sene kadar tutunmuş, 
kendi vasıflarıyla tebarüz 
etmiş bir ev tipi” olarak 
tanımladığı Türk evinin 
iklim ve mahallî şartların 
getirdiği bazı farklılıklara 
rağmen planının ana hatları 
bakımından daima aynı 
kaldığını vurgular. 

Eldem’in, sivil mimarîye 
dayanan Türk evi, 1940’lı 
yıllardan itibaren akademik 
çevrelerce işlenecek, 
Anadolu’nun birçok şehri 
Türk evi bağlamında 
metinlerle inşa edilecektir: 
Bu minvalde, Eyüp 
Kömürcüoğlu modern 
tekniği kullanarak Türk 
sanatını yeniden ruhundan 
yakalamak ve yapılacak 
binalara Türk ruhu vermek 
olduğu fikriyle Ankara 
Evleri’ni; Celile Berk 
modern kurgunun Türk 
evinin rasyonelliği üzerine 
odaklandığı teziyle Konya 
Evleri’ni; Doğan Erginbaş 
Türk evinin zaten modern 
ve işlevsel parametrelere 
sahip olduğu vurgusuyla 
Diyarbakır Evleri’ni; Necibe 
Çakıroğlu Türk evinin 

kökeni meselesini evin 
canlı bir varlık gibi tahayyül 
edildiği ve evi oluşturan 
“özün” tetkiki gündemiyle 
Kayseri Evleri’ni; Lâmi 
Eser evin sürekliliğini 
ve geleneğini toplumun 
öz ruhunun karakter 
özelliklerini/millîliği 
taşımasına bağlayarak 
Kütahya Evleri’ni kaleme 
alır. 

Önder Küçükerman, 
Anadolu’daki Geleneksel 
Türk Evinde Mekân 
Organizasyonu Açısından 
Odalar adlı çalışmasında 
Türk evinin işlevselliğine 
yeniden dikkat çeker ve 
kökeninin göçebe Türk 
gelenekleriyle ilişkili 
olduğunu savunur. Doğan 
Kuban, Türk ‘Hayat’lı 
Evi’nde, Küçükerman’ın 
tezini sürdürür görünürken 
Osmanlı konut geleneğinde 
ekonomik gelişmelere 
paralel olarak ev içi 
işlevsel ayrışmaların 
başladığını evlerdeki 
açık “hayat” elemanının 
varlığıyla açıklar. Kuban’a 
göre “hayatlı ev kırsal 
bir yaşam sürdüren Türk 
ailesinin yaşam biçimini 
yansıtan özgün bir yaşam 
kültürünün ürünüdür”. Dinî 
referanslardan oldukça 
etkilenmiş ve sosyo-
kültürel ögelerin görünür 
yüzü olarak Türk hayatlı 
evi, erkek-egemen aile içi 
ekonominin hâkim olduğu 
Türk-İslâm ailesinin evidir. 
Bu ev geniş bir merkezî 
devinim mekânı çevresinde 
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gelişmiş, iç mekânları 
biçimsel ve mekânsal olarak 
oldukça ışıklı ve canlı, 
kadının çalışma alanlarının 
avluya açıldığı, zemin 
katının bütünüyle sokağa 
kapalı olduğu kontrollü 
bir alandır. Kitap ayrıca 
Türk hayatlı evinin Suriye-
Mezopotamya, Ortadoğu 
ve Anadolulu kökenlerini ve 
hayatlı evin evrimine dair 
tafsilatlar sunmaktadır.

Evlerin etnik ya da dinî 
zeminde “yerini bilen 
ve uyumu bozmaya 
yeltenmeyen bir 
toplumun aynası” olarak 
değerlendirilmesi o toplum 
için neye işaret eder, 
toplumu ve toplumun 
değerlerini mimarî araçlarla 
resmeden bir mekân var 
mıdır? Cengiz Bektaş 
Türk Evi’nde Türk evini 
inşa eden zihnî temeli, 
tabiatla/hayvanlarla/
komşuyla savaşmadan 
tabiatın/mahallenin 
bir parçası olarak var 
olmak, gerçekçilik, 
tutumluluk, içten dışa 
çözüm, ölçülerinin insan 
bedeninden ilham alması 
ve esneklik ilkeleriyle 
açıkladıktan sonra 
özgünlüğünden beslenerek 
dönemlere yayılan ve 
ilham olan tarihini ele alır, 
Balkanlardan Anadolu’ya 
uzanan örneklerle bu 
sorulara ışık tutar. Sorulara 
farklı boyutlarıyla cevap 
arayan diğer bazı çalışmalar 
ise şu şekilde sıralanabilir:

Metin Sözen, Cengiz Eruzun, 
Anadolu’da Ev ve İnsan, 
İstanbul: Emlak Bankası 
Yayınları, 1992.

Recep Kırıkçı, İbrahim 
Büyükçolak, Bizim Evlerimiz, 
İstanbul, 1993.

Kollektif, Mesken ve Mesken 
Mimarimiz, İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 1995.

Reha Günay, Türk Ev Geleneği 
ve Safranbolu Evleri, İstanbul: 
YEM Yayınları, 1999.

Metin Sözen, Türklerde Ev 
Kültürü, İstanbul: Doğan Kitap, 
2001.

A. Süheyl Ünver, Türk Evleri, 
İstanbul: Nakkaş Tezyini 
Sanatlar Merkezi, 2013.

Martin Bachann, M. Baha 
Tanman, Ahşap İstanbul-
Konut Mimarisinden Örnekler, 
İstanbul: İstanbul Araştırmaları 
Müzesi, 2008.

Ferhan Yürekli-Hülya Yürekli, 
Türk Evi Gözlemler – Yorumlar, 
İstanbul: YEM Yay., 2005.

Doğan Kuban, Türk Ahşap 
Konut Mimarisi (17-19. 
Yüzyıllar), İstanbul: İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2017.

Mahmut Zeynelabidin, Halep 
Kenti ve Geleneksel Evleri, 
İstanbul: TİKA, 2021.

Modernizmin Evi

Sanayileşme, modernleşme 
ve hızlı kentleşmenin 
ortaya çıkardığı kapitalist 
metropolün rasyonellik 
idealiyle iç ve dış bütün 
mekânları örgütleyip 
düzenlemesi evleri de içine 

almış, ev/mesken sükûn 
bulunan, nesiller boyunca 
yaşanılan olmaktan 
çıkarılıp ölçülüp biçilen, 
tasarım problemlerinden 
sayılan, tüketim imgeleriyle 
nesnel(l)eşen bir serî üretim 
metâı haline gelmiştir. 
Toprağa uyumla bağlanan, 
tabiatla savaşmayan 
evlerin yerini tabiata 
kendi izni ölçüsünde alan 
açan konutlar almıştır. 
Uğur Tanyeli, “Kültürel 
değişim hangi ölçekte 
olursa olsun hep vardır; 
ne toplum ne de bireyler 
değiştiklerine ilişkin bir 
bilinç geliştiremezler” der. 
Modernizmin kültürel 
ve geleneksel değer ve 
tutumları değiştirici, 
dönüştürücü, dönüşümü 
kabule zorlayıcı baskınlığı, 
her türlü muhalefeti 
karamsar ve nostaljik 
olarak tanımlamasını da 
beraberinde getirir. 

Tanyeli, İstanbul’da Mekân 
Mahremiyetinin İhlâli 
ve Teşhiri adlı kitabında 
bir değer olarak konut 
mahremiyetinin tarihini 
XV. yüzyıldan başlayarak 
irdeler, özel yaşamın 
sınırları ve tanımlarına 
değinir. Tanzimat’la birlikte 
mülkiyetin dokunulmazlığı 
yasası çıkarılmış, kamu-
özel ayrımı İstanbul’da net 
çizgilerle belirginleşmeye 
başlamıştır. Artık 
mahremiyetin bekçisi 
komşular değil, evin fizikî 
sınırlarıdır. Mahrem 
alanın varlığı eski sistemde 
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toplumsal ilişkiler ağı 
içerisinde mümkünken, yeni 
düzen zamanda ve mekânda 
bu bilgiyi sabitlemiş, 
tüm ilişkiler sistemini 
yok etmiş, bu kadastrolu 
şehirde tüm gelir gruplarını 
bir arada barındıran ve 
sınıf çatışmalarına set 
koyan mahalle anlamını 
yitirmiştir. İnsan ilişkileri 
ve birlikteliğin zayıflaması 
gelir düzeyi iyi olanların 
şehrin çeperlerine 
taşınmasına, mahalle içinde 
de konut dış cephesini 
kamusal alana kapatmasına 
sebep olmuştur. İç dış 
bütünlüğü kaybolan ev, 
bireyi dış hayattan koruyan 
mahrem alan haline 
gelmiştir. Evin içinde de içe 
kapanma yine bu dönemde 
gözükmektedir. Tanyeli, 
mahallenin mahremiyetini 
yitirdikten, aileler çekirdek 
aileye dönüştükten, bireyler 
özel alanlarına çekildikten 
sonra İstanbul’da oluşan 
travmatik durumu 
anlatmaktadır. “Şehri 
kendisi için kamusal kılacak 
şekilde bir bütün olarak 
idrak etmeyi başaramayan” 
modern insan şehirde 
içedönük bir hayatı 
benimseyecektir. Yazara 
göre bu isteğin İstanbul’da 
yapılara yansıması XIX. 
yüzyılda Pera bölgesinde 
güvenlikli apartmanlar 
iken bugün kapalı sitelere, 
rezidanslara dönüşmüştür. 
Kapalı siteler aynı fikirde, 
aynı gelir düzeyinde, aynı 
beklentilere sahip insanlarla 

birlikte var olmayı vadeden 
neo-gemeinschafttırlar [neo-
topluluk].

Mimar Semih Akşeker, 
Apartmana Hayır! Betona 
Hayır! (Mimarlık-Ev-İnanç 
İlişkileri) adlı çalışmasında 
mimarlığın güzel sanatlara 
ait estetik bir alan olmaktan 
öte fikir, tasarı, biçim 
verme gibi nitelikleriyle 
aslında inançların, 
dünya görüşlerinin fizikî 
dünyaya yansımış hâli 
olduğundan hareket eder 
ve müslüman evinden 
beklenenin yeryüzünün 
halifesi konumundaki 
insanı barındırdığı bilinciyle 
onun ahlâklı ve erdemli 
hayatına zemin hazırlayacak 
nitelikte olmasına dikkat 
çeker. Yazara göre evdeki 
sadelik-karmaşa, büyüklük-
küçüklük, eşya azlığı-
çokluğu, mütevazılık-lüks 
gibi unsurlar hâne halkının 
hissiyatını doğrudan 
etkiler ve zamanla ev, 
insanı kendine benzetmeye 
başlar. Çok katlı betonarme 
binaların beden ve ruh 
sağlığını tehdit ettiğine, 
bina yüksekliğinin insan 
ruhu ve fıtratına aykırı 
olduğuna işaret eden yazar, 
apartmanın bir parçası olan 
dairede oturan, dolayısıyla 
nesnenin tamamına 
sahip olmayan insanın 
nesneyi muhafazaya, 
koruyup gözetmeye meyilli 
olmadığını, yaşadığı yeri 
sahiplenmediğini, bu 
aidiyetsizlikle güvensizlik 
ve yalnızlığa sürüklendiğini 

belirtir. Ahşap ya da 
çelikten üretilen evlerle 
yatay şehirleşme modelini 
öneren Semih Akşeker 
Mutlu Ev (Evinizi Kurarken 
Kur’an’ın Öğütlediği 9 
Prensip) adlı bir diğer 
çalışmasında ise evin 
temelinin adalet, tevazu, 
sadelik, güzellik/estetik, 
fanilik şuuru, mahremiyet, 
özgünlük, iktisat ve hüsnü 
muhafaza olmak üzere 
dokuz Kur’ânî ilke üzerine 
atılmasını öngörür. 

Modernizmin evi 
nesnelleştirmesi öznenin/
ev sakininin öznelliğini 
korumak/kurgulamak 
için tefriş ve tezyine 
yönelmesine sebep olmuş, 
Türk evinin gömme 
dolap, sedir ve raflardan 
oluşan sabit temel mimarî 
ögelerinin yerini, yeni 
konut-oda tasarımlarına 
bir statü göstergesi 
olarak oturan, değişken, 
endüstriyel üretim nesneleri 
ve mobilyalar almıştır. 
Oya Boyla, Mobilya 
Tarihi’nde mobilyaların 
Mısır-Mezopotamya ve 
Yunan-Roma çizgisinden 
başlayarak tarih içerisindeki 
gelişimini ele alır. XX. 
yüzyılda bilimsel, 
teknolojik gelişmeler ve 
savaşların etkisiyle ortaya 
çıkan sanat ve düşünce 
akımlarının mobilya 
evrimindeki izdüşümlerini 
irdeler. Modern olma 
tecrübesinin gerçek 
anlamda “içselleştirilmesi” 
için iç mekânın/iç mekân 
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tasarımının önemine ve 
gerekliliğine işaret eden 
bir dizi yazı ise Umut 
Şumnu tarafından Erken 
Cumhuriyet Döneminde 
Mobilya adıyla derlenmiştir.

Kaliforniya Üniversitesi 
bünyesinde tamamladığı 
doktora tezini Türk 
Evini Hayal Etmek-Eve 
Dair Kolektif Düşler 
adıyla kitaplaştıran Carel 
Bertram, Türkiye’de eve 
odaklanan çalışmaların 
ağırlıklı olarak sosyoloji, 
sanat ve mimarlık alanında 
yapıldığına dikkat çekerek 
odak noktasını evin ruhî 
unsurları olarak belirler. 
Araştırma kapsamında 
edebiyata merkezî bir rol 
veren yazar, dönemin şiir, 
hikâye ve roman gibi edebî 
metinlerinden hareketle 
Türk evinin ortak bir 
üslubu temsil ettiğini, bu 
temsillerin maneviyat 
ve düşünce dünyası için 
simgeler ya da taşıyıcılar 
olarak işlev gördüğünü 
düşünür. Kolektif bilinç 
ve alımlama kuramlarını 
merkeze alan yazara göre 
tarihsel bilincin ağırlığını 
yüklenir. Görünüşe 
bakılırsa Bertram’ı 
onaylayan, evin bir 
barınaktan çok daha fazlası 
olduğuna ve iç mekân 
tasarımının/düzenlemenin 
önemine işaret eden 
Seyhan Kurt, Hâneden 
Ev Haline: “Türk Evi”nde 
Mimarî, Düzenleme, 
Pratik adlı kitabında, 
mekânı düzenleme ve 
değerlendirme biçimleri ve 

eşyayla ilişkilerin bir dünya 
inşa ettiğine, ev ile kurulan 
bağın mekân kültürünün 
kollektif hafızada bıraktığı 
izlerden beslendiğine 
dikkat çeker. Yazara göre 
geleneksel Türk evi sabit 
bir mimarî form değildir, 
gündelik hayat pratikleri 
bu imgeyi sürekli olarak 
dönüştürür. Kitap, mimarî, 
tarih ve gündelik pratikler 
düzleminde geleneksel yapı 
ile düzenleme ve tüketim 
ekseninde bugünün evlerini 
ve işlevlerini kıyaslayarak 
modern insanın evle 
ilişkisine ışık tutmayı 
amaçlar. Şu çalışmalar da 
modernleşmenin kendisini 
ev üzerinden yeni bir konut 
tipi olarak tanımlamasının 
izlerini sürer:

Ayşe Derin Öncel, Apartman-
Galata’da Yeni Bir Konut Tipi, 
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014.

Umut Şumnu, Mimarlar ve 
Apartmanları (Ankara’da 
Konut ve Barınma Kültüründen 
Örnekler), İstanbul: Kitap 
Yayınevi, 2018.

Edebiyatın Evi

Mekânın olay örgüsündeki 
karakterlerin psikolojik, 
sosyal ve ekonomik 
yönleri ile dönemin 
kültürel atmosferini 
somutlaştırmadaki 
belirleyici rolü, aynı 
zamanda birey ve 
toplumun kültürel ve sosyal 
dönüşümlerini yansıtmada 
ayna hükmünde olması, 
evi/mekânı edebiyatın 
paha biçilmez malzemesi 

haline getirmiştir. Evi 
“insanın ve kültürün 
kimlik kartı” olarak 
tanımlayan Handan İnci 
Elçi, Roman ve Mekân-Türk 
Romanında Ev adlı eserinde 
evi geleneksel-modern, 
doğu-batı simgelerinin 
izdüşümüyle birbirine karşıt 
değerlerin mekânı olarak 
sembolleşen konak ve 
apartmanlar zemininde ele 
alır. 1870’lerden 1970’lere 
uzanan siyasî, sosyal ve 
kültürel sarsıntıların, roman 
karakterlerinin alafranga 
ev, konak, apartman, 
burjuva evi ve evsizlik 
tercihi arasında Türk 
romanına nasıl yansıdığını 
gözler önüne serer. Ayşe 
Demir, Mekânın Hikayesi 
Hikayenin Mekânı: Türk 
Hikayesinde Mekân 
(1870-1922 Dönemi) adlı 
eserinde ise hikayeler 
özelinde mekânı birey ve 
toplum için ifade ettiği 
anlam dünyasıyla ruhsal 
nitelikli bir kurgu ögesi 
olarak ele alır: Nesiller 
boyu başlangıçlara ve 
dönüşümlere tanıklık eden 
mekânlar, yaşanmışlıkları 
muhafaza eden yapılarıyla 
oradadır ve anlam 
dünyalarını başka 
zamanlara anlatmaya 
devam ederler. Edebiyat 
metinleri içerisinde 
sayılabilecek diğer kitaplar 
ise şu şekilde sıralanabilir:

Mustafa Akar, Ev Hali, İstanbul: 
Profil Kitap, 2015.

Reşide Gürses, Orda Bir Ev Var, 
Uzakta, İstanbul: Kültür Ajans 
Yayınları, 2020.


