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ÖNSÖZ 

Köklü bir geçmişe sahip olan eyvan, özellikle dini 

yapıların mekân organizasyonunda önemli rol 

oynamıştır. Eyvanın kullanım alanı dini yapılarla 

sınırlı kalmamış hamam, medrese, han, saray ve 

benzeri pek çok yapıda da yer almıştır. Zaman içinde 

geniş anlamlar üstlenen bu yapı elemanı farklı mimari 

birimlerde farklı amaçlarla kullanılmıştır. Yaşamın 

önemli bir kısmının geçtiği mekânların başında gelen 

konutun, sosyal yaşam organizasyonunda eyvan 

önemli bir role sahiptir. Kendinden önceki mimari 

birimlerin bir sentezi olan eyvanın, günümüzde 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin geleneksel konut 

planında etkin kullanımı görülmektedir. Eyvanın 

konut içerisindeki kullanımı üstlendiği fonksiyona 

göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin eyvan, 

odalar arası geçişi sağlayan bir yarı açık mekân 

olabileceği gibi yaz aylarında serinlemek amacıyla 
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oturulan dinlenme mekânlarına da dönüşebilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında eyvanın geçmişten günümüze 

kadar geçirdiği süreç özetlenmekte, Diyarbakır, 

Mardin ve Şanlıurfa gibi eyvanlı konut dokusunun 

yoğun olduğu kentlerde, eyvan biriminde bulunan 

farklılıklar ve benzerlikler incelenerek literatüre katkı 

sağlamak amaçlanmaktadır. İklim, coğrafya, sosyal ve 

ekonomik yapı gibi pek çok faktörle şekillenen mekân 

organizasyonunda, eyvanın önemini ortaya koymak 

çalışmanın esas hedeflerinden biridir.  

Alan çalışmasındaki katkılarından dolayı Doğan 

KALAK' a teşekkür ederiz. 
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GİRİŞ 

Geçmişin bir belgesi olma niteliği taşıyan geleneksel 

konutlar, dönemin kültürel, sosyal, ekonomik ve 

siyasal yaşamını barındırır. Tarihi, kültürel ve mimari 

anlamda değer taşıyan bu yapılar kentin kültür mirası 

içinde önemli bir yer tutmaktadır. Tarihi yapılar 

bulundukları bölge hakkında birçok bilgi 

barındırmaktadır. Yapıların biçimlenişi, plan 

organizasyonu, açıklıkları, süslemeleri yapının 

bulunduğu yöre hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. 

Bu bakımdan plan organizasyonuna karakteristik 

özellik katan eyvanlar, incelenmesi önem taşıyan 

mimari öğelerdir. Eyvan, Hasol (2017) tarafından üç 

yanı duvarla çevrili, avluya bakan yüzü açık olan, 

avlu kotundan yükseltilmiş ve genellikle dikdörtgen 

plana sahip hacim olarak tanımlanır. Konut planının 

en akışkan öğesi olarak eyvanı işaret eden Eldem’e 

(1954, 17) göre ise, Osmanlı evi ya da diğer bir ifade 

ile geleneksel Türk evinde eyvanların konumu konut 
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tipolojisinde temel teşkil eder.  Kuban (1995) ise 

ağırlıklı olarak Anadolu ve Balkanlar‘daki konut 

tipini işaret eden yalın plan şemasının ana 

elemanlarını oda, eyvan ve hayat şeklinde sıralar.  

Asur medeniyetine kadar uzanan köklü bir geçmişe 

sahip olan eyvan, özellikle İslamiyet’ten sonra dini 

yapıların mekân organizasyonunda önemli rol 

oynamıştır. Eyvan, camii, medrese, han, hamam, 

saray gibi pek çok yapıda kullanım alanı bulmuştur. 

Farklı bölgelerde yer alan yapıların, eyvan birimleri 

arasında zaman içinde benzerlikler ve farklılıklar 

meydana gelmiştir. Bu farklılıklar konut mimarisinde 

daha sık görülmektedir. Anıtsal yapılarda kullanılan 

eyvanlarda ise genellikle malzeme ve yerel yapım 

tekniği dışında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. 

Bu çalışma kapsamında eyvanlı konut dokusunun 

yoğun olduğu kentler olan Mardin, Şanlıurfa ve 

Diyarbakır’da yer alan geleneksel konutların, eyvan 



 
 5 

birimlerinde bulunan farklılıklar ve benzerlikler 

incelenerek literatüre katkı sağlamak hedeflenmek-

tedir.  

EYVAN KAVRAMI VE TARİHSEL SÜRECİ 

Livan veya ayvan olarak da bilinen eyvanı Hasol, üç 

yanı duvarla çevrili, avluya bakan yüzü açık olan, 

avlu kotundan yükseltilmiş ve genellikle dikdörtgen 

plana sahip hacim olarak tanımlamaktadır (Hasol, 

2017, s. 165). Grabar (2011) ise eyvan için ایوان , 

iwan, eyvan, eywan, iwaan, eyvaan, eywaan 

terimlerinin de kullanıldığını ve saray, balkon, portiko 

anlamlarına geldiğini söylemektedir. Grabar’a göre 

eyvan kelimesi köken itibariyle farsça’dan uyarlanmış 

sonradan Arapça’ya, Türkçe’ye ve Batı dillerine 

çevrilmiştir. Eyvan, Güneydoğu Anadolu’da İslam 

mimarisinin karakteristik bir özelliği olarak yer 

edinmiş ve çoğunlukla avluya açılan oda olarak 

kullanılmıştır (Grabar, 2011). Bir süre Memlük 
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saraylarındaki taht odaları için de kullanılmış tabirin 

eyvanla ya da kubbeyle ilişkisini ortaya koyan Nasser 

Rabbat’a göre; Arapça bir kelime olan eyvanın “taht, 

salon ve divan” gibi anlamlara karşılık geldiği 

belirtilmiştir. 

Eyvanın kökeni hakkında pek çok hipotez vardır. 

Bunlardan biri, eyvanın Doğu Anadolu’da yer alan ve 

ibadet etmek amacıyla kayalara oyulan antik nişlerden 

esinlenilmiş olmasıdır (Akin, 1985,85, xxiii: 277). 

Dönemin insanları, tanrıların bu mağara nişlerinin 

içinden geldiğine inanmaktaydı (Tarhan ve Sevin, 

1975, 397). Bu öncülden yola çıkarak, eyvanın 

doğaüstü güçlerin yer aldığı yeraltı dünyasına açılan 

bir tür sembolik kapı olduğu tahmin edilmektedir 

(Akin, 1985,85-88). Altıncı yüzyılda inşa edilen ve 

İran’da yer alan Tak-i Bostan tarihi eserinde, kayalara 

oyulmuşlar eyvanlar Urartu mağara nişlerini anımsatır 

(Şekil 1 ve Şekil 2). Bu mağara eyvanları, Sassani 
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saray mimarisinin anıtsal eyvanları ile aynı dönemi 

paylaşır (Peker, 1991, s.7). 

 
Şekil.1. Urartu Mağara Nişleri Kesit ve Plan (Kleiss,W., and 
Kroll, S. 1979) 



 
8 MEKÂN ORGANİZASYONUNDA EYVANIN ROLÜ VE ÖNEMİ 

 

 
Şekil 2. Tak-i Bostan (URL-1) 

Peker’e göre eyvan, Mezopotamya ve çevresinde 

gelişen İslam öncesi kültürlerin bir icadı olduğundan, 

eyvan da arkaik kozmolojinin izlerini sürmek 

mümkündür (Peker,1991, s.11). Eski İran 

kozmolojisinde, yaşamı yenileyip ışık üreten (genitor 

luminis) Mithra adındaki tanrının, nehir kıyısında 

bulunan kutsal incir ağacının altındaki bir kayanın 

içinden doğduğuna inanılıyordu (Vermaseren, 

1963,75; Carnoy, 1964,287). Tak-ı Bostan gibi birçok 

tarihi eserde yer alan ve su kaynağına yakın olan 

eyvana bir Mithra figürü oyulmuştur (Godard, 
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1965,177) Bu eyvanlar genellikle bir çeşme veya 

kuyu içerirler (Akin, 1985,87). Metafiziksel bakış 

açısından eyvan, bahçe (ruh) ve oda (vücut) arasında 

seyahat eden ego olarak düşünülebilir (Nejadriahi, 

2016). Eyvan Ayrıca kavramsal ve görsel açıdan, 

yüksek kemeriyle dünyadan gökyüzüne bir geçiş 

noktası olarak düşünülür (Kakizadeh, 2014).          

Eyvanın kökeni hakkındaki bir diğer hipotez ise 

Reuther’a (1967) aittir. Reuther’ a göre eyvanlar 

yerleşik toplumların alışkanlıklarından değil, açık 

havada hareket etmeye, mavi gökyüzünü görmeye ve 

içinde yaşamaya alışkın bir gelenekle ortaya çıkmıştır. 

Kısacası eyvanın, göçebe toplumların çadırları veya 

kamış kulübelerinden evrilerek geliştiğini öne sürer.  

Mimarlık tarihine yönelik yapılan araştırmalar, ana 

fikrin en erken tarihli kullanımının Asurlulara kadar 

uzandığını göstermektedir. Günümüze ulaşan en erken 

tarihli eyvan kullanımının ise M.S. 1. yüzyılda 
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Mezopotamya’da görüldüğü ve 2. yüzyıldan itibaren 

Part ve Sasani mimarisinde yaygınlaştığı ifade 

edilmektedir. (Downey, 1988,85: 141,178). Part 

mimarlığında eyvan kullanımıyla ilgili en önemli 

unsur 4 eyvan kurgusunun ilk olarak bu dönemde 

ortaya çıkmış olmasıdır. Asur’daki MÖ 2. yüzyıla 

tarihlenen Part sarayında ilk kez 4 eyvanlı avlu şeması 

görülür (Şekil 3.) (Erarslan,2012, s.145). Eyvan 

birimi, gösterişli bir duruşa sahip olduğu için, gücü 

temsil etmek adına, başta saray mimarisinde 

kullanılır. Sasani mimarlığının önemli bir unsuru olan 

eyvan, Ctesiphon şehrindeki MÖ 550 tarihli Tak-ı 

Kısra Sarayı’nda dev boyutuyla tek başına var 

olabilen kimliğiyle görülür (Erarslan, 2012, s.146). 

Yine aynı dönemde bölgede görülen Hilani planlı 

konutlar eyvanlı evlerle benzerlik göstermektedir 

(Akın N. , 1985). Hilani, Kuzey Suriye kökenli bir 

yapı türü olup Demir Çağı’nda Güneydoğu Anadolu, 

kuzey Suriye, İsrail ve kuzey Mezopotamya 
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bölgelerinde saray mimarlığında yaygın olarak 

kullanılmıştır. Üç tarafı kapalı bir yüzü açık birimi 

barındıran yapı türüdür. Eyvan, saray mimarisinden 

konuta kadar birçok mimari üründe kullanım alanı 

bulmuştur (Tablo 1).  

Anadolu dışı Ortaçağ Türk Mimarlığında, eyvan 

kullanımına ilk kez Horasan ve Maveraünnehir 

bölgesinde rastlanır. Burada yer alan ve V-VI. 

Yüzyıla tarihlenen konutlarda haçvari dört eyvanlı, 

kubbeli merkezi sofa etrafına yerleştirilmiş eyvan 

kullanımı göze çarpar (Erarslan,2012, s.146). 
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Şekil 3. Asur’daki Part Sarayı (solda) (Keall 1974, aktaran 
Erarslan,2012), Maveraünnehir bölgesinde 5.-6. yy konutları 
(sağda) (Cezar,1977). 
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Eyvanın İslam devletlerindeki ilk örneği Emeviler 

dönemine ait olan Kasr-ı Mşatta Sarayıdır (Grabar, 

2011). Pers ve Sasanilerin etkisinde kalan Emevilerin 

külliye içerisinde inşa ettiği ilk camilerden biri olan 

Kufe’deki Daru’l-İmare, açık avlulu formda olup 

kuzeyinde büyükçe bir eyvan bulundurmaktadır. 

Emevileri takip eden Abbasiler de eyvan 

uygulamasını Irak’taki Uhaydır Sarayında sürdürür 

(Fowden, 2004), (Tablo 1).  

Tablo 1. İlk Eyvan Örnekleri (Gün, 2018) 

 
Kasr-ı Mşatta Planı (O. Grabar 
“Early Islamic Art 650-1100”) 

 
Kasr’ül Hayr el-Garbi (O. 
Grabar “İslam Sanatının 

Oluşumu”) 
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Tablo 1. (Devamı)  İlk Eyvan Örnekleri (Gün, 2018)  

 
Hırbetü’l Mefcer Planı (O. 
Grabar “Early Islamic Art 650-
1100”) 

 
Kuseyr-i Amra Planı (Garth 
Fowden “Art And The 
Umayyad Elıte In Late 
Antıque Syria – Qusayr 
Amra”) 

 
Darü’l İmare Planı (K.A.C. 
Creswell (1989) “A Short 
Account Of Early Muslim 
Architecture”) 

 
Uhaydır Sarayı Genel 
Görünüm (Robert 
Hillenbrand “Islamic Art 
And Architecture”) 
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İslami dönemdeki işlevi her zaman bir tartışma 

kaynağı olan eyvanın resmi bir işleve hizmet edip 

etmediği hatta eyvan adının kullanılıp kullanılmadığı 

bile bilinmemektedir. Grabar, İslam devletlerinde 

eyvanın sembolik anlamlar içermeyen, çeşitli 

ihtiyaçlar tarafından tanımlanan mimari mekan 

sorununu çözmek için kullanıldığını savunur (Grabar, 

1978, 287-89).  

Eyvanı ilk kullanan Türk Devleti Karahanlılar 

olmuştur. Karahanlılar eyvanı ilk olarak şehir 

dışındaki yollar üzerinde yapılan “namazgâh camii” 

mimarisinde uygulamışlardır (Erarslan,2012, 146). 

Yine bir Türk devleti olan Gazneliler, Leşkeri Bazar 

Sarayında anıtsal eyvan kullanır. Plan öğesi olarak 

eyvanın kullanımına Büyük Selçuklu devletinde de 

sıkça rastlanır. Büyük Selçuklular, Karahanlı ve 

Gazneli mimarisinde kullanılan ve konut mimarlığı 

çıkışlı olduğu düşünülen 4 eyvanlı avlu şemasını ilk 
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kez camii mimarisinde kullanarak yeni bir camii 

tipolojisi yaratmışlardır. Büyük Selçuklular camiinin 

yanı sıra kervansaray, medrese, hamam, saray ve 

türbe gibi pek çok yapıda eyvanı bir yapı öğesi olarak 

kullanmışlardır (Cezar, 1977, s. 231). En görkemli 

eyvan kullanımı Anadolu Selçuklu mimarlığında 

görülür. Anadolu Selçuklular, camii mimarisinde 

mihrap önü ile eyvanı farklı şekilde kombine ederek 

anıtsal özellikler taşıyan yeni bir tip oluşturmuşlardır 

Bu dönem de Türk mimarlığının anıtsal kimliğinin 

oluşmasında eyvan önemli bir rol oynamıştır. Eyvanın 

önemli bir mekân morfoloji öğesi olarak kullanımı 

Osmanlı mimarlığında devam etmiştir. Bu dönemde 

anıtsal nitelik taşıyan eyvan, özellikle saray ve 

köşklerde bir statü göstergesi olarak kullanılmıştır 

(Erarslan, 2012, s.159). Kısacası eyvan, mekan 

kuruluşu ve yapı biçimlenmesinde belirleyici öğe 

olmuş ve farklı işlevler üstlenerek konuttan saraya 

varan birçok tipolojide kullanım alanı bulmuştur  



 
 17 

( Tablo.2, Tablo.3).  
Tablo 2. Farklı yapı türlerinde eyvan örnekleri 
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Tablo 2. (Devamı) Farklı yapı türlerinde eyvan örnekleri 
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Tablo 2. (Devamı) Farklı yapı türlerinde eyvan örnekleri 
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Tablo 3. Diğer eyvan örnekleri 

 
Mardin, Mardin müzesi (Kişisel 
Arşiv,2019) 

 
 

Urfa-Siverek (Kişisel 

Arşiv,2018) 

 

Mardin Zinciriye Medresesi 
(Kişisel Arşiv,2019) 

 

Mardin, Şehidiye 
Cami(Kişisel Arşiv,2019) 
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Tablo 3. (Devamı) Diğer eyvan örnekleri 

 
 

Diyarbakır Surp Giragos 
Kilisesi (URL-6) 

 

 
 
Urfa-Siverek (Kişisel 
Arşiv,2018) 

 
 

EYVANIN MEKÂN ORGANİZASYONUNDAKİ 

YERİ 

Mekân organizasyonlarını şekillendiren birçok faktör 

vardır. Mekân, içinde bulunduğu doğanın yapısına ve 

etkilerine, barındığı topluma ve toplumun ilişkilerine, 

gelir durumuna, nüfus artışına, nüfusun dağılımına, 

kentleşme tipi ve hızına, aile yapısına, yaşam şekline, 

geleneklerine, davranışsal bileşenler ile çevresel 

imgelerine, norm ve kurallarına ve toplumsal yaşamın 

gereklerine göre şekillenmektedir (Kalak, 2018). 
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Benzer şekilde eyvan plan şemasını da oluşturan 

belirli faktörler vardır. Bu faktörlerin başında iklim 

gelmektedir. Genellikle sıcak bölgelerde ortamın 

konfor koşullarını sağlamak için eyvan önemli bir 

mekânsal öge olmaktadır. Eyvanın, aşırı sıcakların 

yaşandığı iklim bölgelerinde sıklıkla tercih edildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla yaz ayları oldukça sıcak 

geçen Orta Asya bölgesi, eyvan kullanımına elverişli 

bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Yarı açık mekân 

özelliği taşıyan eyvan, gölgeli ve havadar bir mekân 

oluşturmaktadır. Bazı eyvanlarda ise havuz 

bulunmaktadır. Bu da eyvanın daha serin ve huzurlu 

bir mekân olmasını sağlamaktadır. 

Eyvanların, büyüklüğünü, lokasyonunu, biçimini, 

derinliğini hatta dekorasyonunu etkileyen birçok 

iklimsel faktör vardır. Örneğin İran’ın Buşehr 

şehrinde yer alan konutların mimarisinde eyvanın 

güney tarafı çatılıdır ve yaz aylarında gölge olarak 
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kullanılması için derindir (Kakizadeh,2014). Genel 

olarak, eyvan gündüz sıcaklığı, gece ise soğuğu 

azaltmak için kullanılır. Eyvan, güneş ışığının 

doğrudan gelmesini önleyerek önünde bulunduğu 

mekânı serin tutar.  Soğuk mevsimlerde ise, güneş 

ışığını gün boyunca depolar ve gün batımı sırasında 

açığa çıkan bu enerji sıcaklığı dengeler. (Saremi ve 

Radmehr, 1376, 109). Eyvan hava akımı ve gölgesi 

sağlayarak elektrik tüketimini azaltabilir ayrıca havayı 

tutup yönlendiren bir rüzgâr kepçesi gibi davranır 

(Prianto ve Depecker, 2002) Eyvan, gölge 

oluşturmanın ve doğrudan güneş ışığının odalara 

ulaşmasını önlemenin yanı sıra, binanın iç kısmına 

uygun sıcaklığı sağlamada da önemli bir role sahiptir. 

Orta eyvan mekânları bağlamaya ek olarak, rüzgârın 

yönlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır 

(Gholamzadeh, 1392 aktaran Kakizadeh, 2014). 

Kısacası eyvan, binaların enerji performansını arttıran 

bir çeşit pasif soğutma cihazı gibi çalışır. Binalarda 
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genellikle tek yönde (dikey, yatay veya eğik) 

kullanılan gölgelendirme aygıtlarının aksine, dış 

gölgeleme elemanı olan eyvan, dikey ve yatay 

gölgelendirme aygıtlarının bir entegrasyonudur 

(Mahmoudi, 2005). 

Kendinden önceki mimari birimlerin bir sentezi 

olduğu düşünülen eyvan, değişken bir yapıya sahiptir. 

Eyvan, zaman içinde geniş anlamlar üstlenmiş ve 

farklı işlevlere hizmet eden bir birim halini almıştır. 

Bazen Devletlerin misafir kabul odasının simgesi iken 

bazen de yöneticilerin halk ile buluştuğu yerlerde 

hükümdarın itibarını temsil eden bir birim olarak 

kullanılmıştır.  (Gün, 2018, s. 38). Geleneksel 

konuttun önemli bir unsuru olan eyvan, mekan 

organizasyonunda önemli bir rol oynamış ayrıca 

birçok farklı işlevi üstlenen bağımsız bir mekan olarak 

da kullanılmıştır Zenginliğin göstergesi olan eyvan 

yönelme alanını belirleyen bir fonksiyon üstlenirken 
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bazen de girişi vurgulayan bir alan olarak da kabul 

edilir. Konut geleneğinde ise eyvanlara sedirler 

konularak oda işlevi kazandırılır. Eyvanları üç ana 

gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki bir tarafı 

kapalı iken üç tarafı açık olan eyvan tipi, ikincisi iki 

tarafı açık ve iki tarafı kapalı olan eyvan tipi ve son 

olarak da üç tarafı kapalı bir tarafı açık olan eyvan 

tipidir (Akbari Namdar,2011). 

Geleneksel mimaride mahremiyet gereği, herhangi bir 

yeni alana girmek, o alanla orantılı olan bir hazırlık 

evresi gerektirir. Bu ara mekân, ikili yapıya sahip olan 

eyvan vasıtasıyla gerçekleşir. Eyvan aynı anda hem 

açık hem de kapalı mekânların özelliklerine sahiptir. 

Geleneksel ev mimarisinde,  açık, kapalı ve yarı açık 

mekan ilişkisi hiyerarşik düzen içerisinde birbirine 

bağımlı şekilde şekilde kurgulanmıştır (Haeri, 1374 

aktaran Kakizadeh, 2014). Yapı içindeki boşluklar 

sanki biri diğerine dönüşüyormuş gibi kademeli 
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olarak açıklık ve yakınlık derecelerini kaybeder. Bir 

durumdan diğerine doğru olan bu kademeli geçiş ve 

ardışık boşlukların birbirine dönüşerek genişlemesi ve 

daralması mekânın kesintisiz bir şekilde sürekliliğini 

sağlar (Mahmoudi, 1384: 56). 

Biçim, işlev ve yapı bakımından kendine has mimarisi 

olan eyvan iç ve dış kısımların çeşitliliğini, 

okunabilirliğini ve tutarlılığını sağlar. İç ve dış mekân 

arasında ayrımı sağlarken aynı zamanda bu iki mekânı 

birleştirilerek aralarında akışı sağlar. Bu mekânsal 

akışkanlık mimariyi anlaşılır ve akıcı hale getirir. 

Geleneksel evlerde uyum, dinamizm ve süreklilik 

vardır (Kakizadeh,2014).          

Eyvan farklı bölgelerde ve farklı yapılarda yer alsa da 

eyvan birimleri arasında benzerlikler ve farklılıklar 

meydana gelmiştir. Bu farklılıklar genellikle konut 

mimarisinde daha sık görülmektedir. Anıtsal yapılarda 

kullanılan eyvanlarda ise genellikle malzeme ve yerel 
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yapım tekniği dışında önemli farklılıklar görülme-

mektedir. 

MARDİN, ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR 

GELENEKSEL KONUTLARINDA 

EYVANLARIN ÖZELLİKLERİ 

Geleneksel konut mimarisinin önemli mekânsal öğesi 

olan eyvan coğrafi bölgeye, ilkim şartlarına, doğal 

malzemeye, sosyal yaşantıya ve ekonomik koşullara 

bağlı olarak değişebilmektedir. Aynı coğrafya 

içerisinde yer alan yapılarda bile fonksiyona bağlı 

olarak farklılaşan eyvanlar bulunmaktadır. Bu 

kapsamda incelenen eyvanlı konut planlarında 

özellikle kasır ve köşk gibi genellikle varlıklı aileler 

tarafında yapılan konutlar ile diğer konutlar arasında 

fark görülmektedir.  

Geleneksel Mardin evinin tüm katlarında kapalı ve 

açık mekânlar, biçimsel ve işlevsel özellikleriyle 

tasarıma katılırlar. Yaşam odaları, işlikleri, ahır, 
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mutfak, hela, kiler olarak kullanılan kapalı mekânlar; 

dışa açık olma, iç ve dış mekânlar arasında yer alma, 

kapalı mekânlara dağılımı sağlama gibi özellikleri ile 

yarı açık hacimler geleneksel evin plan şemasını 

belirlemiştir. 

Mardin evlerinde bütün kapalı mekanlar kare veya 

kareye yakın modüllerden oluştuğu gözlenir. Kapalı 

mekânlardaki bu olgu, planlarda birlikte yer aldığı 

yarı açık mekânları da etkileyerek eyvanın derinliğini, 

revakın ise ön açıklık boyutlarını belirlemiştir 

(Alioğlu, 2003).  

Mardin evleri, çok amaçlı mekânlar (açık mekânlar -

avlu, teras, dam-, yarı açık mekânlar -eyvan, revak, 

balkon- ve kapalı mekânlar -oda, aralık-) ve 

özelleşmiş mekânlardan (servis mekânları –ahır, kiler 

ile ıslak hacimler mutfak, banyo, tuvalet-) oluşmuş bir 

bütündür (Dalkılıç ve Aksulu, 2004, s. 318), (Şekil 4). 

Mardin kenti doğu-batı yönünde lineer gelişim 
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gösteren ve dağ yamacına kurulmuş bir kenttir. 

Topografyanın bu etkisiyle yapılar çoğunlukla güneye 

yönelmiş ve güney cepheleri önem kazanmıştır. Plan 

organizasyonunda önemli rol oynayan yaşama birimi 

ve eyvan gibi ana mekânlar güney cephesinde yer 

almıştır. Güney cephesine yönelim sadece topografik 

faktörden dolayı değil, iklimsel değerlerde göz 

önünde bulundurularak yapılmıştır. Özellikle akşam 

güneşine karşı eyvanlar uygun hava sıcaklığına sahip 

mekânlar oluşturmuştur. 
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Şekil 4. Mardin Geleneksel konutlarında eyvanın yeri  
(Dalkılıç ve Aksulu, 2004, ‘dan yararlanarak hazırlanmıştır).   

Eyvanların değişik amaç ve biçimlerde kullanımı söz 

konusudur. Yaz ve bahar aylarında eyvan, yemek 

hazırlama, yatma, oturma, misafir ağırlama benzeri 

kullanım amaçları bulunmaktadır. Açık gölgelikli bir 

alan olması nedeniyle yaz aylarında serinlemek için 

tercih edilen mekânların başında gelmektedir. 

Köşklerde ise eyvanın içinden geçen su kanalı 

bahçede bulunan havuz ile birleşerek bir bütün 

oluşturur. Alioğlu’na (2003) göre bu tür eyvanların 

örnekleri sayılıdır. Giriş katlarında servis 

mekânlarının yanı sıra yaşama birimlerini de içerdiği 
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erken dönemlerde su-havuz bileşenli bu tür eyvanların 

tercih edildiği düşünülmektedir. Geç dönemlerde üst 

katların giderek önem kazanması, toprakla ilişkinin 

azalmasıyla su unsurunun ana yönlendiricisi olan bu 

eyvan tipi ortadan kalkmıştır. 

Odalara geçişte dağılımı sağlayan eyvan, bazen 

bağımsız bir birim olarak sırtını kuzeye yaslayan 

yapıya ek bir ara mekân oluşturur. Genellikle güney 

cephesine bakan eyvanlarda açıklık tek kemer ile 

sağlanmakta olup, az sayıda olsa da iki açıklıklı 

örnekleri bulunmaktadır. Mardin evlerinde bulunan 

avlularda da güney cephesi öne çıkmaktadır. 

Süslemeli elemanların tamamına yakını (kapı, 

pencere, nişleri süslemeli silmeler, yazılar, semboller, 

korkuluklar vb.) bu cephe de yer alır. Eyvan ve revak 

gibi planı etkileyen önemli yapılar da bu cephede yer 

alır. Eyvan boyutları, yer aldıkları yaşama birimlerine 

bağlı olarak değişiklik gösterir.  
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Eyvan, Mardin evlerinin kentsel ölçekte ki cephe 

hareketlerinde de büyük öneme sahiptir. Kapalı 

mekânlar arasında yer alan eyvan kent siluetindeki 

doluluk boşluk dengesini sağlayan önemli mimari 

ögelerdir (Şekil 5).   

 
Şekil 5: Kapalı mekânlar arasında yer alan eyvan (Alioğlu, 

2003) 

Şanlıurfa ve Diyarbakır kentlerinde, eyvan daha çok 

plan organizasyonunda avludan sonraki ikinci önemli 

mekân olma özelliğini taşırken bu durum Mardin 

kasırlarında değişmektedir. Geleneksel Mardin 

kasırlarında biçim; havuz etrafında, selsebilli eyvan 
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merkezli gelişir. Eyvanla eş zamanlı yapılan birimler 

ve sonradan eklenen kısımlarla kasır şekillenir.  

Mardin kasırlarında bulunan selsebilli eyvan 

geleneksel konutlardaki eyvanlarda görülen mekânlar 

arası geçiş elemanı değildir. Dinlenme ve yaz 

günlerinde serinleme eylemlerini yerine getiren 

özelleşmiş mekânlardır (Şekil 6). Benzer şekilde 

Şanlıurfa ve Diyarbakır köşklerinde görülmektedir. 

Köşklerde yer alan eyvanlar geleneksel konutlarda yer 

alan ve aynı zamanda geçiş elemanı olan eyvanlardan 

farklı olarak işlemektedir (Şekil 7, Şekil 8). 
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Şekil 6. Mardin Yapılarında işleyiş 
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Şekil 7: Konut (Solda) ve kasır, dini yapı, köşklerde (Sağda) 

bulunan eyvanlar (Kişisel Arşiv, 2018) 

 

 
Şekil 8: Konut (Solda) ve kasır, dini yapı, köşklerde (Sağda) 

bulunan eyvanlar (Yazar tarafından üretilmiştir). 
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Şekil 9. Mardin-Savur Dereiçi köyü (Kişisel Arşiv,2019) 

 
Şekil 10. Mardin- Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli (Şatana 

konağı (Kişisel Arşiv,2019) 
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Şekil 11. Mardin- Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli  

(Şatana konağı), (Kişisel Arşiv,2019) 
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Şekil 12. Mardin- Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli  

(Şatana konağı (Kişisel Arşiv,2019) 
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Şanlıurfa Geleneksel Konutları avlu etrafında gelişen 

içe dönük plan düzenine sahiptir. Konutlar bir veya iki 

katlıdır. Şanlıurfa evlerinin önemli birimleri 

,ikliminde etkisiyle şekillenen avlu ve eyvan 

birimleridir. Eyvan, Şanlıurfa konutlarında sıcak 

geçen yaz aylarından dolayı büyük öneme sahip olan 

mekânlardır. Birçok ev örneğinde iki eyvana 

rastlamak mümkündür. Tek eyvanlı veya eyvansız 

evlerde bulunmaktadır. Şanlıurfa konutlarında eyvan 

iki oda arasında eyvanın bulunduğu simetrik plana 

sahip yapılardır. Şanlıurfa konutlarında eyvanlar 

planın asıl belirleyici ögeleri arasında yer alır (Şekil 

14). 

Ortalama sıcaklığın yüksek olduğu Şanlıurfa'da, yarı 

açık ve açık mekânlara daha fazla ihtiyaç duyulurken 

kapalı alanlara daha az yer verilmiştir. Yarı açık 

mekânların başında gelen eyvan yazlık ve kışlık 

kullanımlar için farklı yönlerde ve farklı katlarda 
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kullanılmıştır (Ören, 1996). Kışlık eyvan olarak 

adlandırılan eyvanlar yapı içinde genellikle haremlik 

avlusunun kuzey tarafında, yönü güneye bakan ''kışlık 

eyvan'' ve iki yanında ''kış oturacağı'' denilen birer oda 

şeklinde yer alır. Yazlık eyvan ise yapının güney 

tarafında, kışlık eyvanın simetri ekseninde yer alan ve 

yönü kuzeye bakan ''yazlık eyvan'' ve iki yanında 

''yazlık odalar'' şeklinde yer almaktadır (Kürkçüoğlu, 

2000). Yılın sıcak aylarında gündüz yaşam alanı 

olarak bodrum kat kullanılırken gece ise düz damlar 

veya eyvanlar kullanılmıştır. Eyvanlar ayrıca 

ortalarında yer alan havuzlar sayesinde daha serin bir 

mekân imkânı sunmaktadır (Ören, 1996). Böylece yıl 

boyunca değişen mevsimlere, konutlar mekânsal 

kurgularıyla adapte olmaktadır (Parvaresh, 2013, 

s.110) . Şanlıurfa’da yer alan eyvanların tipik 

özelliklerinden bahsetmek gerekirse bu eyvanlar 

dikdörtgen planlı, üç tarafı duvarlarla çevrili ve bir 

tarafı avluya bakmaktadır. Avlu kotundan birkaç 
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basamak yukarıda yer alan eyvanın üst örtü elemanı 

tonozdur (Ören, 1996). Zeminden yüksekte yer alan 

eyvanların alt katlarında ''zerzembe'' (zir-i zemin) 

denilen kiler odaları bulunmaktadır (Kürkçüoğlu, 

2000). Şanlıurfa Geleneksel konut planında kapalı 

alanları: odalar ve servis mekânları oluştururken 

eyvanlar, talar, haşti, kapı arası ve koridorlar yarı açık 

alanları, avlular ise açık alanları oluşturmaktadır. 

Bahsi geçen mekânlar arasındaki uyum, oran, 

yerleşim şekli ve yakınlığı, toplumun gündelik 

yaşamı, iklim gibi etkenlerle ilişkilidir. Örneğin 

Şanlıurfa’da kapalı bir mekândan açık bir mekâna 

geçiş doğrudan olmayıp bu geçişi yumuşatan bir yarı 

açık mekân sayesinde yapılmaktadır (Parvaresh, 2013, 

s.100). 

Şanlıurfa geleneksel konutlarında odalar avlu ile iki 

farklı şekilde ilişki kurarlar, bunlardan birincisi 

avludan direkt odaya bağlantı ile ikinci durumda ise 
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bu bağlantı eyvan gibi yarı açık ve daha akışkan olan 

mekânlar ile sağlanır. İkinci katlara ise avludan bir 

merdiven ile çıkıldıktan sonra gezenekten ya direk 

odalara bağlanır ya da gezenekten eyvana eyvandan 

odalara geçiş sağlanır (Şekil 13). 

 
Şekil 13: Şanlıurfa Geleneksel evlerinde avlu, eyvan oda 

ilişkisi 
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Şekil 14.Şanlıurfa Konutlarında İşleyiş (Yazar Tarafından 

Hazırlanmıştır)  

 



 
44 MEKÂN ORGANİZASYONUNDA EYVANIN ROLÜ VE ÖNEMİ 

 

 
Şekil 15. Urfa, Hacı Hafızlar Evi (Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 2016) 

 
Şekil 16. Urfa, Hacı Hafızlar Evi (Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 2016) 
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Şekil 17. Urfa, Hacı Hafızlar Evi (Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 2016) 
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Şekil 18. Urfa, Elçi Konağı (Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 2009) 

 
Şekil 19. Urfa,  Elçi Konağı (Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 2009) 
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Şekil 20. Urfa, Sakıp Ağa Köşkü (C. Kürkçüoğlu Arşivi,2009) 

 

Diyarbakır Geleneksel konutları genellikle dış 

dünyadan soyutlanmış, kendi içinde bağımsız kare, 

dikdörtgen veya yamuk planlı bir avlu ve onu saran 

kanatlardan (bir, iki, üç veya dört kanattan) 

oluşmaktadır (Aksulu ve Dalkılıç, 2001, s.55). 

Konutlarda yaygın olarak 5 çeşit plan tipi görülür. U 

tipi plan, L tipi plan, I tipi plan, iç avlulu plan ve dış 

avlulu plan tipidir (Sis,1993, s. 45-47), (Tablo.4).      
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Tablo 4. Diyarbakır Geleneksel Konutlarında Plan Tipolojileri 
(Sis,1993) 

 

 

Diyarbakır Geleneksel 
Konutlarında  

Plan Tipolojileri 

 

  

 

 
I Tipi Plan 

 

 
L Tipi Plan 

 
U Tipi Plan 
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Tablo 4. (Devamı) Diyarbakır Geleneksel Konutlarında Plan 
Tipolojileri (Sis,1993) 

 
 

Dış Avlulu Plan Tipi 
 

İç Avlulu Plan Tipi 
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Şekil 21. Diyarbakır Geleneksel Konutları (Yazar tarafından 
hazırlanmıştır). 

Genel olarak tek veya iki kattan oluşan Diyarbakır 

geleneksel evlerinde birimler avlu etrafına dizilir ve 

her bir birim bulunduğu yöne (kışlık, yazlık ve 

baharlık) göre özelleşir. Zemin katında mutfak, 

tuvalet, ahır gibi servis mekânları, eyvanlar, odalar 
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gibi çok amaçlı yaşama mekânları bulunur. Üst katta 

ise odalar, eyvanlar yer alır. Katlar arasındaki bağlantı 

avlu, eyvan ya da merdivenlerle sağlanır (Bekleyen ve 

Dalkılıç, 2011), (Şekil 21). Avlu cephelerinin en 

önemli elemanı olan eyvanlar bahar ve yaz 

mevsimlerinde oturma, yatma, yemek hazırlama, 

yemek yeme, misafir ağırlama gibi işlevler üstlenir. 

Eyvan duvarlarında paça adı verilen kapaksız dolaplar 

bulunur. Kesme taştan yapılan bu paça dolapları 

genellikle zeminden bir metre yukarıda yapılır (Denli 

Özel, 2018).  

 
Şekil 22. Eyvan Nişleri (Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa) 
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Diyarbakır evleri, sıcak iklimden dolayı avlu ve eyvan 

olmadan düşünülemez. Yazın günlük yaşamın büyük 

bir bölümünün geçtiği avlunun bir bölümü bahçe 

olarak düzenlenir ve burada genellikle bir havuz yer 

alır. Eyvanlarda da genellikle ince uzun dikdörtgenler 

şeklinde havuzlar bulunur (Aksulu ve Dalkılıç, 2001, 

s.59). Diyarbakır da yazlar çok sıcak yaşandığı için 

havuzdan alınan su avlu ve eyvanlara dökülür. 

Gözenekli bazalt taşı suyu tutar ve böylece avlu ve 

eyvan serin kalır (Denli Özel, 2018) .  

Yarı açık bir mekân olan eyvan, çoğu kez çift 

merkezli, yüksek tutulan kemerlerle avluya açılan bir 

yaşam alanıdır. Dış çevre etkilerinden korunmak için 

odalar doğrudan avluya açılmaz, odalardan önce 

eyvana daha sonra avluya geçilir. Eyvan, avludan 

odalara dolaylı geçişi sağlarken bir taraftan da yaz 

aylarında gölgelik oluşturur. Eyvanlar tek açıklıklı 

olabileceği gibi, iki açıklıklı veya üç açıklıklı olarak 
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da inşa edilebilir (Şekil 23), (Payaslı Oğuz ve 

Halifeoğlu,2017, s.348). Bu farklılaşmanın sebebi 

genellikle ev sahibinin maddi durumu ya da arazinin 

genişliğidir. Zemin katta genellikle tek açıklıklı 

eyvanlar yer alırken iki veya üç açıklıklı eyvanlar 

nadir kullanılmakla birlikte çoğunlukla konutun güney 

kanadında yer alırlar. (Denli Özel, 2018) 

Eyvanlar zemin katta, birinci katta ya da avludan 

birkaç basamak yukarıda konumlanabilir. Yükseltilen 

eyvanların altında genellikle bodrum vardır ve bu 

yükselti bodrum katının havalandırılması ve 

aydınlatılması için yapılmıştır. Bodrum katı olmayan 

konutlarda eyvanların zemin kotundan yüksek 

konumlanmasının nedeni temizlik içindir. Serin 

olmasını sağlamak için evin güney kanadında yer alan 

eyvanlar kuzeye bakar ve böylece güneş almaz. 

(Aksulu ve Dalkılıç, 2001, s.58). 
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Şekil 23. Eyvan Çeşitleri (Payaslı Oğuz ve Halifeoğlu,2017, 

s.348) 

 

 
Şekil 24. Diyarbakır Seman Köşkü (URL-7) 
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Şekil 25. Diyarbakır Ağulu Dere Köşkü (URL-8) 

 
Şekil 26. Diyarbakır Cemil Paşa Konağı ((Payaslı Oğuz ve 

Halifeoğlu,2017) 
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Şekil 27. Diyarbakır Esma Ocak Evi (Kişisel Arşiv,2017) 

 
Şekil 28. Diyarbakır Esma Ocak Evi (Kişisel Arşiv,2017) 
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Şekil 28. Diyarbakır Esma Ocak Evi (Yıldırım, M. Vd.2012) 

  
Şekil 29. Diyarbakır Evi (Kişisel Arşiv,2017) 
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Şekil 30. Diyarbakır Evi (Kişisel Arşiv,2017) 

 
Şekil 31. Diyarbakır Evi (Kişisel Arşiv,2017) 
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Kısacası eyvan Güneydoğu Anadolu konutlarının plan 

organizasyonunda önemli bir yere sahiptir. Yakın 

coğrafi konumlarına rağmen bahsi geçen bölgelerdeki 

eyvan kullanımı farklılaşmaktadır. Birçok değişkene 

bağlı olarak ortaya çıkan bu farklılıkların izini 

gündelik hayatta sürmek mümkündür. 
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SONUÇ 

Konut, insanların barınma, dinlenme, yıkanma vb. 

eylemlerini gerçekleştirdiği fiziksel bir olgu olmanın 

yanı sıra bulunduğu yerin iklimine, kültürüne, yaşam 

tarzına, sosyal yapısına bağlı olarak birçok anlam 

taşıyan somut oluşumlardır. Bir diğer ifadeyle, 

toplumlar kendilerine ait karakteristik özelliklerini 

yaşadıkları mekânlara yansıtırlar.  

Avlu, eyvan, oda gibi elemanlar bir araya gelerek 

yapılı çevre oluşturmaktadır. Yapılı çevrelerde, 

farklılığı oluşturan durum farklı kültür yapısına sahip 

insanların bu elemanlara mekân organizasyonunda 

farklı anlamlar yüklemesi ve farklı ilişkiler 

kurmasıyla ortaya çıkmaktadır. İnceleme alanı olarak 

seçilen ve yakın coğrafyalarda yer alan Mardin, 

Şanlıurfa ve Diyarbakır kentlerinde yer alan 

konutların plan organizasyonlarında bir takım benzer 

ve farklılıklar görülmektedir.  Bu kentlerin geleneksel 



 
 61 

konutlarının plan şemasında yer alan avlu ve eyvan 

mekân organizasyonunda etkili olmuştur. Avlu, plan 

şemasında doluluk boşluk oranını dengelerken, eyvan 

ise cephelerde aynı görevi üstlenmektedir.  

Eyvan fonksiyon bakımından farklı işlevlere sahip 

geniş bir kullanım alanına sahiptir. Mardin’de yer alan 

kasır, köşk, dini yapı ve konut yapılarında bulunan 

eyvanlar, yaz aylarında dinlenme ve serinleme 

ihtiyacını karşılayan özelleşmiş mekânlardır. Şanlıurfa 

ve Diyarbakır kentlerinin konut yapılarında bulunan 

eyvanlar ise, Mardin’deki işleyişten farklı olarak 

sadece dinlenme ve serinleme eylemlerinin yerine 

getirildiği mekânlar olmayıp avluyu odalara bağlayan 

geçiş elemanı olarak işlemektedir. Böylece eyvan, 

konut içi hiyerarşisinde önemli bir mekân olma 

görevini üstlenmiş olmaktadır. Şanlıurfa ve 

Diyarbakır konutlarında eyvan mekân organizasyo-

nunda avludan sonra en önemli düzenleyici olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Dinamik ve akışkan mekânlar 

oluşturmanın bir aracı olan eyvan aynı zamanda 

sürdürülebilir bir tasarım oluşturur. Çevrenin 

etkilerini azaltmanın yanı sıra, enerji tasarrufuna 

büyük katkı sağlar. 

Mekân organizasyonunda önemli bir yere sahip olan 

eyvan, mevcut geleneksel konutlarda muhafaza 

edilememekte ya da birçok değişikliğe maruz 

kalmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel konutlarda 

yer alan ve çevre verileriyle oluşturulmuş tasarım 

parametrelerinin birçoğu yeni inşa edilen konutlara 

yansımamaktadır. Bütün bunlara hızlı nüfus artışı ve 

çarpık kentleşme de eklenince tarihi doku hızla yok 

olmakta ve kentlerimiz kimliksizleşmeye başlamak-

tadır.  
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Şekil 32. Mekân Organizasyonunda Eyvanın Önemi (Yazar 

Tarafından Üretilmiştir) 

 

Açık alan, kapalı alan ve yarı açık alan arasında doğru 

ve mantıksal bir bağlantı, hiyerarşi ve süreklilik 
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olmadan tasarlanan evlerde insanlar mekânsal algıdan 

mahrum kalır. Dolayısıyla eyvanın, mekân kurgusuna 

yaptığı katkı göz önünde bulundurularak çağdaş 

mimaride bundan faydalanılabilir. Yeni tasarımlarda 

çağın gereklilikleri ve koşulları da göz önünde 

bulundurularak köklü geçmişe sahip olan eyvan plan 

şemasına atıfta bulunan tasarımların yapılması faydalı 

olacaktır.  
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