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ÖZET 

Geleneksel evin restorasyonunda, tesisatla ilgili karşılanması gerekli teknik ihtiyaçlar 

karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel evin yapısal ve işlevsel olarak günümüz ihtiyaçlarına 

cevap verebilmesi için yapılacak müdahaleler teknik ve yapısal olarak geleneksel evin 

özgün detaylarına zarar vermektedir.Teknik ihtiyaçların günümüzün teknikleriyle 

karşılanması; somut kültürel mirasımız olan geleneksel evin görünümüne uygun olmayan 

ve geleneksel kültüre ait olmayan görüntüler vermektedir. Geleneksel evi adeta 

dondurarak müze gibi işlevsiz bir hale getirmek ise önerilmemektedir. Herhangi bir işlev 

verildiğinde de günümüz teknik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu teknik ihtiyaçlardan biri ısınmadır. 

 

Bu çalışmada; geleneksel evin restorasyonunda karşılaşılan teknik sorunlardan biri olan 

ısınma konusunda; geleneksel Elazığ (Harput) evindeki “kürsü”nün geleneksel Japon 

evindeki kotatsu kullanımına benzerliğinden yararlanarak geleneksel bir kullanımın 

“kotatsu”da olduğu gibi geliştirilerek günümüzün ısınma sorununun çözümünde kullanımı 

incelenmiştir. Bu çözüm; geleneksel evin restorasyonunda ısıtma tesisatıdöşenmesini 

gerektirmeyerek geleneksel eve zarar veren teknik ve yapısal müdahaleyi ortadan 

kaldırır. 

 

Anahtar kelimeler: geleneksel Harput evi, kürsü, kotatsu, ısıtma, restorasyon 
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"KOTATSU" INSTANCE of "Kürsü" LEVERAGING TRADITIONAL HARPUT HOUSE 

with IMPROVING to SATISFY the NEED for the RESTORATION of the 

TRADITIONAL TURKISH HOUSE in WARMING 

 

ABSTRACT 

Traditional house restoration, plumbing related necessary technical requirements be met. 

However, the traditional House of structural and functional needs of today as to the 

technical and structural interventions to be held at the traditional House of original 

details as damaging. Meeting today's techniques of technical needs; the tangible cultural 

heritage and traditional culture traditional house view may not conform to displays that 

do not belong. Traditional house literally freeze a function, such as the Museum is 

making is not recommended. Given any function is also able to meet the needs of today's 

technique is emerging as a need. This technique is one of the needed warmth. 

 

In this study; one of the problems encountered in the traditional house restoration 

techniques is warming; traditional Elazığ (Harput) House "kürsü" for use by taking 

advantage of its traditional Japanese House is a traditional use "kotatsu" as well as the 

enhanced use of today's warming. This solution; traditional house restoration, heating 

supplies laid the technical and structural damage to traditional home by allowing you to 

eliminate interference. 

 

Keywords: traditional Harput house, kürsü, kotatsu, heating, restoration 

 

GİRİŞ 

Geleneksel ev, sahip olduğu sosyal ve kültürel zenginlikle toplumun kültür tarihini 

yansıtmakta önemli bir yere sahiptir. (Kaynak, 2014: 1) Kültürel özellikleri nedeniyle 

ziyaretçi çeken bu örneklerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; o yerin 

kimliğinin ve özgünlüğünün korunabilmesiyle sağlanabilir. (Akman, 2007: 143) Ancak 

tarihi özellik taşıyan birçok kentsel alan ve bunların içerdiği tarihi yapılarda günümüzün 

ihtiyaçlarını karşılayamamaları karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biridir. (Kaynak, 

2014: 120) 

 

Geleneksel Anadolu konutunun güne uyarlanması konusunda gereksinim duyulan servis 

sistemleri ve sistem alternatifleri; su tesisatı, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı ve 

havalandırma/iklimlendirme tesisatı olmak üzere dört başlık altında ele alınarak 

incelenmektedir. (Sevgen Perker, 2010: 135) 
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Japonya’da özellikle kış aylarında kotatsu; hayatın merkezidir. Akşamları aile üyeleri 

kotatsu’nun etrafında toplanır ve vücutlarının alt yarısını kotatsu ile sıcak tutarken yemek 

yer, televizyon izler, oyunlar oynanır ve sohbet keyfi yaşanır. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kotatsu) Günümüzde de pek çok evde, koltukların 

bulunduğu odalar bulunmakla birlikte Japonların tercihi kışın kotatsu etrafındaki 

minderlerde oturmaktır. (Şenavcu, 2006: 10)Ancak geleneksel Harput evine özgü “kürsü” 

kullanımı günümüzde artık terkedilmiştir. 

 

GELENEKSEL HARPUT EVİNDEKİ ISINMA ŞEKLİ: “Kürsü” 

Geleneksel Anadolu Türk evinde odaların ısıtılması genel olarak mangal veya ocak ile 

sağlanırdı. (Yünkül, 2005: 10) (Gerçek, 2010: 157) Yerel çözümlerde ısınma için ocak, 

kürsü, mangal gibi yöntemlerin yanında bazı evlerde tandır kullanılmıştır. (Kahraman, 

2010) 

 

Geleneksel Elazığ (Harput) odanın ortasına mangal getirilir, mangalın üstüne oturma 

kısmı olmayan kürsü konur, kürsünün üstüne yorgan ya da battaniye serilirdi. Ev 

sahipleri veya gelen misafirler mangalın etrafına bağdaş kurup oturarak ısınırlardı. Amaç, 

odayı değil kişiyi ısıtmaktı. (Yünkül, 2005: 84) 

 

Kürsüler, gündüzleri bütün ev halkını etrafında toplar geceleri de varsa misafirlere tahsis 

edilirdi. “Kürsü” adı verilen ahşap masa 50-60cm yüksekliğindedir. Bu masanın bir kenarı 

60cm’den başlayarak 1.5m’ye kadar çıkabilen, dört ayaklı, dört köşeli ahşaptan yapılmış 

kare şeklinde bir masadır. Bazı kürsülerin altı da üstü de kapalı olup ortasında 30-60cm 

çapındaki toprak bir çömleğe mangal konur. Kürsülerin büyüklük ve küçüklüğüne göre 

özel olarak saman ve yapıştırıcı özellikte bir çamurdan yapılmış olan mangallar “kürsü” 

adı verilen masanın altına konur; etrafında ise abdest sularının ısınması için bakır ibrikler 

bulunurdu. Bazı köylerde ise dört tarafı kerpiçle çevrilmiş ve yumurta ile sıvanmış ortası 

boş kürsüler yapılmıştır. Bu kürsü’nün ortasına içi közle dolu mangal konur ve üzeri 

kapatılırdı. Açık havada ya da genellikle yemek ocaklarında yakılan ağaç kömürünün ateşi 

carıtlarla (ateş küreği) bu mangallara konur ve ateşin uzun süre dayanabilmesi için üzeri 

külle kapatılırdı. Bu ateş soğuğun şiddetine göre 10-12 saat kadar kürsüyü sıcak tutarak 

etrafında oturanları ısıtırdı. Kürsünün üzerine iç yüzü kırmızı renkli ve düz, dış kısmı 

çiçekli bezden özel yapılmış büyük yorganlar örtülür. Ayaklar, bacaklar ve kollar bu 

yorganın altına sokularak, kürsünün yorganı göğüse kadar çekilirdi. Kürsü’nün etrafında 

oturanlar bu şekilde ısınırdı. (http://www.habitat.org.tr/kultursanat/816-kursubasi.html) 

(Yünkül, 2005: 84) (Şekil 3) 
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Şekil 3. “Kürsü”nün altında ısı kaynağı mangal ve “kürsü”(Fotoğraf: İlknur Yüksel) 

 

Kış aylarının zor ve uzun geçtiği Harput’ta soğuk kış gecelerinde “kürsü” ile ısınılmıştır. 

(Karkın ve İmik, 2010: 3) (Kara, Karabulut, Demirdağ, Özmen, 2007: 118) 

 

Türkler ev mimarisinde Anadolu’ya geldikleri zaman karşılaştıkları kültürlerle kendi 

getirdikleri kültürel değerlerin karışımından oluşan Türk ağırlıklı bir sentez ortaya 

koymuşlardır. (Uysal, 2007: 4) Bugün de geleneksel öğelerle günümüz ihtiyaçlarına 

cevap vermek; özellikle restorasyonlarsa geleneksel evin korunması konusunda kültürel 

öğelere uygun çözümler üretmek, önermek daha da önem kazanmaktadır. Keza sanayi 

toplumuna dönüşümle terkedilen geleneğe ait öğeler en azından restorasyonlarda 

korunması önem kazanmaktadır. Günümüzün teknik sorunlarına çözüm üretilmesi 

bağlamında da bu geleneksel öğelere uygun çözümler önerilmesine dikkat edilmelidir. Bu 

konuda gelenekten kök alarak günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmiş ve geleneksel 

Harput evindeki “kürsü’ye benzerliği dikkat çeken bir kullanımı geleneksel Japon evinde 

“kotatsu” biçiminde görmekteyiz. 

 

SONUÇ 

Geleneksel Türk evi işlev verilen dönüşümlerde günümüzün modern koşullarına cevap 

vermeye çalışırken özgün kullanımlar ve detayları ile birlikte o binayı oluşturan kültürün 

ürünü kullanımı ve işlevi yansıtan geleneğe ait öğeler kaybolmaktadır. 

 

Geleneksel Harput evinde masanın altında yer alan ısıtma cihazı geleneksel Harput 

evindeki masanın altındaki mangal olmaktan çıkıp elektrik tesisatı bağlantısı kurulan 

ısıtma cihazına dönüşebilir. Isıtma cihazı geliştirilerek sürekli elektriğe bağlı olmadan şarj 

edilerek kullanılması da sağlanabilir. Bu yolla; elektrik tesisatına bağlanabilen ısıtma 

cihazı ile günümüz restorasyon çalışmalarında görülen geleneksel eve yapısal müdahaleyi 

gerektiren ısıtma tesisatı ihtiyacı ortadan kalkabilir. Cihaz daha da geliştirilerek güneş 

enerjisi ile gündüz şarj olup gündüz ve gece elde edilen bu enerjiden yararlanarak yere 

bağlı olma durumunu ortadan kaldıran bir çözüme ulaşılabilir.Ayrıca bu çözüm, işlev 

verilen başka eski eserlerin dönüşümlerinde de başka bir iç mekan elemanının ısınma 

cihazı monte edilip ısınma amacıyla kullanımıyla ısıtma tesisatı ihtiyacını ortadan 
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kaldırabilir. Örneğin; oturma elemanına, mindere ya da başka bir iç mekan elemanına 

adapte edilebilir bir çözüme dönüşebilir. 

 

Günümüz elektrik ısıtıcıları tasarımı ile bile modern kalorifer tesisatı peteklerine 

benzetilmekte, eski eser niteliği olan mekanlarda da bu modern kullanıma benzeyen 

görünümleri ile uyumsuzluk yaratmakta daha da kötüsü eski esere yapısal ve teknik 

müdahaleyi gerektirerek yapının özgünlüğüne zarar vermektedir. Bu görünüm bir 

tasarımla geleneksel bir kullanımın formunu veya biçimini alarak geleneksel kullanımlara 

yakın bir form da alabilir. Örneğin; geleneksel evin odasında kullanılan mangal 

geliştirilebilir ya da bu çalışmada ele alındığı gibi kürsü altındaki mangalın işlevini gören 

kotatsudaki ısıtma cihazına dönüşebilir veya buna benzer şekilde bir tasarıma veya forma 

dönüşerek geleneksel evin ısınma ihtiyacını karşılayan geleneksele uygun bir form;  

“kürsü” gibi ve güncel donanım; “kotatsu”da ısıtma cihazı bağlantısı gibi geleneksel eve 

uyumlu bir geliştirme önerilebilir. 

 

Sanayi dönemi sonrası modernleşme ile terkedilen geleneksel yaşam ve kullanımlar hem 

geleneksel Japon evini hem geleneksel Türk evini benzer şekilde etkilemiştir. Ancak 

Japonya’da geleneksel bir kullanım güncel olanaklarla birleştirilerek geliştirilmiştir. 

 

Eski eser restorasyonlarında kültürel verilerin korunması önemlidir. Bu bağlamda bu 

çalışma ile özgün kültür öğesi olan kullanımların kaldırılarak yerine günümüz ihtiyaçlarını 

karşılamada yabancı ya da modern kullanımlar getirilmesinin gerekli olmadığı, yerine 

özgün kullanımların geliştirmelerle kullanılmasının mümkün olduğu görülmektedir. 

Geleneksel Harput evindeki kürsü kullanımının geleneksel Japon evindeki kotatsu’nun 

geçirdiği gelişim sürecindeki gibi iyileştirme ve geliştirme örneğinde görüldüğü gibi 

iyileştirilip geliştirilmesiyle en azından eski eserlerin ısınma ihtiyacının karşılanmasında 

kullanılması önerilmektedir. 

 

Japonya’nın tecrübesinden alınabilecek özgün yaklaşım, geleneksel kullanımın 

geliştirilerek devamlılığıdır. 

 

Toplumlar kendi coğrafyaları içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara, kendi kültür birikimleriyle 

cevap vermesi durumunda kültürel sürekliliği sağlar. Ayrıca günümüzün ihtiyaçlarını 

karşılamada geleneğe ait öğelerin iyileştirmelerle gelişmelere ve yeniliklere uyum 

sağlamasının mümkün olduğu da görülmektedir. 

 

Geleneksel evin restorasyon çalışmalarında günümüzün yapısal detayları kısa sürede 

yoğun müdahale ile ağır zarar vermektedir; özgünlüğe ait değerlerini yok etme tehlikesi 
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yaratmaktadır. Geleneksel Japon evindeki “kotatsu”da görülen iyileştirme ve geliştirmeler 

sayesindedir ki günümüz Japon evinde bile bu kullanım devam etmektedir. Geleneksel 

Harput evindeki “kürsü” ise hiç olmazsa geleneksel Elazığ (Harput) evinin korunmasında, 

restorasyonunda, yeniden işlevlendirilmesindegünümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilir 

geliştirmelerle geleneksel evin özgünlüğünün korunmasına; evi oluşturan geçmişe ait her 

şeyin olduğu gibi korunabilmesine imkan verecek çözüm yaklaşımı olarak benimsenebilir. 

Kürsü ile taşınabilir özellik kazanan ısınma elemanı ihtiva eden donatı; masa dışında 

başka bir elemana da uyarlanabilir, adapte edilebilir. Yalnız geleneksel evde değil, diğer 

başka eski eserler de de mangal gibi bir öğenin iyileştirilmesi ile geliştirilmesi de başka 

bir çalışmanın konusu olabilir. 
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