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TÜRKÇEDE VE RUSÇADA ‘EV’ KAVRAMI VE 
BU KAVRAMIN DİLDEKİ YERİ

HACIZADE, Naile
TÜRKİYE/TУРЦИЯ

ÖZET

Dil-zihin ilişkisi, dilbilimcilerin her zaman ilgi odağında yer alan konulardan 
biridir. Bu konu, dilbilimi felsefe, ruhbilim, mantık gibi bilim dallarına 
yaklaştırırken onlarla birlikte yeni dallar da oluşturmaktadır. Bilişsel dilbilim 
(cognitive linguistics) de yeni oluşan bu dilbilim dallarından sayılmaktadır. XXI. 
yüzyılın dilbilimi şeklinde nitelendirilen bilişsel dilbilimin en önemli araştırma 
alanlarından biri, kavramlardır. Dünyanın var olan, düşünülen çeşitlilikleri 
kavramlar aracılığıyla modelleştirilir ve belli başlıklar altında toplanır. Zihnin 
algıladığı, koruduğu, biriktirdiği, sınıflandırdığı bilgiler kavramlaşmış olarak dile 
aktarılır. Temel kavramların doğasının anlam ve içerikle bağlantılı bir şekilde 
incelenmesi, araştırmacıyı dilin çok eski dönemlerine götürebildiği gibi bugününe 
de ışık tutabilmektedir. Dünyanın dil resmini oluşturan kavramlar evrensel ve 
millî-kültürel olabilirler. 

‘Ev’, hem evrensel hem de millî-kültürel özellikler taşıyan temel kavramlardan 
biridir. Bu kavram genel olarak insanların dil bilincinin köklerinde yer almaktadır. 

‘Ev’, her şeyden önce, insanın kurduğu, belli bir amaca hizmet eden bir 
yapıdır ve insan barınaklarının temel ismidir. Bir yapı ve barınak olması ‘ev’ 
sözcüğünün esasını oluşturur. Bu sözcük, mecazî olarak aile anlamı da taşır. ‘ev’ 
sözcüğü, taşıdığı yan anlamlarla birçok deyimde de yer almaktadır. Bu sözcüğün 
ifade ettiği kavram alanı zaman içerisinde genişlemiş ve çeşitli sosyal ilişkileri 
de içine almıştır.

‘Ev’ kavramı, taşıdığı özelliklerine göre dilde farklı sözcüklerle ifade 
edilebilmektedir.

‘Ev’ sözcüğü, bağlı olduğu kavram alanı, temel ve yan anlamları ile Türkçede 
ve Rusçada benzerlik göstermektedir. Fakat millî-kültürel özelliklerin etkisi 
birçok farklılıkları da ortaya çıkarmıştır. Bu bildiri içerisinde Türkçede ve 
Rusçada ‘ev’ kavramının dil araçları ile ifadesinin karşılaştırmalı olarak ele 
alınması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dil, dilbilim, ev, kavram, anlam.
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ABSTRACT

The Concept of ‘House’ in Turkish and Russian Languages and the 
Position of the Concept in the Language

The relationship between the language and consciousness is always one of the 
subjects in the focus of the linguists. The subject approximates the linguistics to 
the sciences like philosophy, psychology and logic, besides it generates linguistics 
to develop new branches with these sciences. Cognitive linguistics is supposed to 
be one of these new linguistic branches formed. The concepts constitute one of 
the most essential research areas of cognitive linguisitcs which is characterized as 
linguistics of the 21th century. The varieties existed and thought are modelled by 
means of the concepts and compiled under particular headings. The information 
that is perceived, protected, saved and classified in the mind is transmitted to 
the language in a conceptualized way. The examination of nature of the basic 
concepts in connection with meaning and content not only takes the researcher to 
the ancient periods of the language but also sheds light on the present day of the 
language. The concepts that compose the language -tableau of the world may be 
universal and national-cultural.

‘House’ is one of the basic concepts which carry both the universal and 
national-cultural characteristics. This concept in general lies in the core of the 
language consciousness of the people. 

Above all, ‘house’ is the building which is constructed by a man and used for 
particular intention and it is the fundamental name of shelters of human being. 
Its being a bulding and a shelter constitutes the essence of the word ‘house’. 
The word can also refer to a family metaphorically. The word ‘house’ with its 
connotations occurs in many idioms as well. The concept field expressed by 
this word has expanded in the course of time, and has comprised various social 
relations too. 

With respect to the characteristics it bears the concept of ‘house’ can be 
expressed in different words. 

The word ‘house’ displays the similarity in Turkish and Russian languages 
concerning the concept field it is related and its primary meanings and connotations. 
However the influence of the national-cultural characteristics reveals many 
differences. It is aimed in this study to discuss comparatively the expression of 
the concept of ‘house’ by means of language in Turkish and Russian.

Key Words: Language, linguistics, house, concept, meaning.
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Dil-zihin ilişkisi, dilbilimcilerin her zaman ilgi odağında yer alan konulardan 
biridir. Bu konu, dilbilimi felsefe, ruhbilim, mantık gibi bilim dallarına 
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yaklaştırırken onlarla birlikte yeni dallar da oluşturmaktadır. Bilişsel dilbilim 
(cognitive linguistics) de yeni oluşan bu dilbilim dallarından sayılmaktadır (bkz.: 
Selivanova, 2000; Maslova, 2000; Krongauz, 2005). XXI. yüzyılın dilbilimi 
şeklinde nitelendirilen bilişsel dilbilimin en önemli araştırma alanlarından biri, 
kavramlardır. Dünyanın var olan, düşünülen çeşitlilikleri kavramlar aracılığıyla 
modelleştirilir ve belli başlıklar altında toplanır. Zihnin algıladığı, koruduğu, 
biriktirdiği, sınıflandırdığı bilgiler kavramlaşmış olarak dile aktarılır. Temel 
kavramların doğasının anlam ve içerikle bağlantılı bir şekilde incelenmesi, 
araştırmacıyı dilin çok eski dönemlerine götürebildiği gibi bugününe de ışık 
tutabilmektedir. Dünyanın dil resmini oluşturan kavramlar evrensel ve milli-
kültürel olabilirler. 

‘Ev’, hem evrensel hem de milli-kültürel özellikler taşıyan temel kavramlardan 
biridir. Bu kavram genel olarak insanların dil bilincinin köklerinde yer almaktadır. 

‘Ev’ sözcüğü, bağlı olduğu kavram alanı, temel ve yan anlamları ile Türkçede 
ve Rusçada benzerlik göstermektedir. Fakat milli-kültürel özelliklerin etkisi 
birçok farklılıkları da ortaya çıkarmıştır. Bu bildiri içerisinde Türkçede ve 
Rusçada ‘ev’ kavramının dil araçları ile ifadesinin karşılaştırmalı olarak ele 
alınması amaçlanmaktadır. 

Doğayla içiçe yaşayan Türkler, kendi yaşadıkları evlerinde-çadır otaklarında- 
doğanın bir modelini oluşturmuş, ona çok büyük önem vermişlerdir. Bir Slav için 
de ailesinin yaşadığı ev-izbe-büyük bir önem taşımıştır. Çeşitli dini törenlerin de 
yapıldığı bir mekan olarak izbe, Slavlar’a göre ayrıca bir saygı gerektiriyordu. 
“Horomı” (ev) sözcüğü ile “hram” (mabet) sözcüğünün aynı kökten olması 
dikkat çekicidir. A. N. Afanasyev’e göre, izbe ilk putperest mabedi olmuştur 
(Afanasyev, 1851). 

‘Ev’, her şeyden önce, insanın kurduğu, belli bir amaca hizmet eden bir 
yapıdır ve insan barınaklarının temel ismidir. ‘Ev’, bir barınak olarak etnografik 
açıdan çok sayıda çalışmaya konu olmuştur (örnek olarak bkz.: Gadjiyeva, 1976; 
Nesirli, 1977: 90-98). 

Rusçada ‘ev’ kavramı, Y. M. Vereşçagin ve V. G. Kostomarov tarafından 
incelenmiştir (Vereşçagin, Kostomarov, 2000). Bu çalışmada ‘ev’in koruma 
işlevi incelenmiş, aynı zamanda sınırlama işlevi üzerinde de durulmuştur. 

Bir yapı ve barınak olması ‘ev’ kavramının esasını oluşturur. ‘Ev’in, çeşitli 
türleri ve özellikleri vardır. Çağdaş kent yaşamında ‘ev’, bina, daire, site, köşk, 
yalı, vb., köy yaşamında ise kulübe, çadır, izbe olabilir. Aynı zamanda dubleks, 
tripleks daireler olabildiği gibi, gecekondu evleri de evin türünü bildirir. ‘Ev’ 
kavramı, evin yapı özelliklerini de (örn.: balkon, bahçe, vs.) içine alır. Edebi eser 
örnekleri ile bu durumları gözden geçirelim:
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Bir ay vardı ki evinde yatmamıştı. Emirgân’ın arka taraflarında bu ev, eski 
medreselerin avlusunu andıran kapalı bahçesiyle, Kandilli’den Beykoz’a kadar 
bütün manzarayı kavrayan balkonuyla gözünde canlandı (Tanpınar, Huzur).

Gezdikçe, köşkün zevkini tatmıştı. Burada çok basit şeylerin güzelliği vardı. 
(Tanpınar, Huzur).

Bu evi, bu çadırı ben çekip çevirmişimdir (Buğra, Osmancık).

Rusçada bu kavram, çok sayıda sözcüklerle ifade edilebilir (horomı, izba, 
hata, palatı, dvorets, usad’ba, terem, hijina, laçuga, zemlyanka, vs.). Milli 
kültürel özellikler burada da kendisini göstermektedir. Bu konuda önce şunu 
belirtmemiz gerekir: ‘Ev’le ilgili düşüncelere kıyasla bakıldığında Ruslar için 
büyük ev üç ve daha fazla odalı evdir, yani ev alanı ciddi bir biçimde sınırlıdır 
(bkz.: Maslova, 2004: 263). Bu durum, Sovyet Rejimi döneminde kendisini 
daha fazla göstermiştir. Şöyle ki, o döneme özgü bazı ev türleri (örn.: hruşçoba-
Hruşçev dönemi ev türü, kommunalka-kommün daire; aynı dairede birkaç farklı 
ailenin yaşadığı daire, gibi) Türkiye’de bilinmemektedir. 

‘Ev’ kavramının dilde hangi anlamlarla yer aldığına bir göz atalım. 

Türkçe Sözlük’te ‘ev’ sözcüğü yedi anlamıyla açıklanmış, aynı zamanda bu 
sözcüğün oluşturduğu birleşimler örneklendirilmiştir. Bu sözcüğün anlamları, 
‘yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı’, ‘bir kimsenin veya ailenin 
içinde yaşadığı yer, konut’, ‘evin iç düzeni, eşyası vb.’, ‘içinde bir iş görülen veya 
bazen belirli bir amaçla kullanılan yer’, ‘herhangi bir yerde toplumsal, kültürel, 
ekonomik yönlerden tanıtma görevini üstlenen veya belli alanlarda olan kişilerin 
toplanıp toplumsal ilişkilerini sürdürmelerini sağlayan kuruluş’, ‘aile’, ‘soy, 
nesil’, şeklinde sıralandırılmış, sözcüğün ‘aile’ anlamı mecazi, ‘soy, nesil’ anlamı 
ise eski olarak belirtilmiştir (Türkçe Sözlük I, 1988: 477-478). Rusçanın S. İ. 
Ojegov tarafından hazırlanmış açıklamalı sözlüğünde ‘ev’ (dom) sözcüğünün dört 
farklı anlamı belirtilmiştir: ‘Yaşanılan yada bir kuruma ait bina, aynı zamanda 
orada yaşayan insanlar’, ‘daire, aynı zamanda aile, beraber yaşayan insanlar, 
onların ekonomisi’, ‘toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden tesis, kurum’, ‘soy, 
nesil’ (Ojegov, 1983: 154). Görüldüğü üzere sözcüğün anlamları her iki dilde 
benzerlikler göstermektedir. Rusçada da Türkçede olduğu gibi ‘soy, nesil’ anlamı 
eskimiş sayılmaktadır. Rusçanın söz varlığını farklı yönlerden tanıtan V. Dal’ın 
hazırladığı açıklamalı sözlükte ise ‘ev’in şehir ve köy yaşamındaki türlerine göre, 
aynı zamanda hacim özelliklerine göre isimleri de yer almaktadır (Dal’, I, 1955: 
465-467). 

 ‘Ev’ sözcüğünün, mecazî sayılan aile anlamı üzerinde özellikle durmamız 
gerekir. ‘Ev’ bir yaşama alanıdır, bir arada yaşayan aile, insanlardır. Türk kültüründe 
aile, ‘ev’ kavramının ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır. Türkçede ‘aile kurmak’ 
kavramı, aile ile sıkı bir bağlantısı olan ‘ev’ kavramının paradigması içerisine 
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girer. Bu durum, dilin söz varlığına da yansımıştır. Şöyle ki, evlenmek, evli, 
evlilik, evermek sözcükleri doğrudan “bir aile kurmuş olma, izdivaç” anlamına 
gelmektedir. “Dünya evine girmek” deyimi ile de evlenmek kastedilmektedir. 
Prof Dr. İ. Kafesoğlu da bu duruma işaret ederek açıklamalarda bulunmuştur: 
“Türkçede izdivaç için kullanılan ‘evlenme’ veya ‘evlendirme’ tabirleri, evlenen 
erkek veya kızın baba ocağından ayrılarak ayrı bir ev (aile) meydana getirdiğinin 
ifadesidir. Umumiyetle, bilindiği gibi, dıştan evlenme (exogamie)’nin esas 
olduğu ve ‘sulta (zor, cebir)’ya değil, ‘velâyet (dost, yardımcı)’e dayanan baba 
hukuku’nun geçerli bulunduğu Türk ailesinde evlenen oğullar, hisselerini alıp 
yeni aile kurmak üzere çıkarlar, baba evi ise en küçük oğla kalırı (Kafesoğlu, 
1995: 216). 

Rusçada ‘aile kurmak’, ‘ailesi olmak’ kavramı evle değil, kişilerle bağlıdır. 
Eğer bir erkeğin evlenmesi söz konusu olursa jenit’sya (erkeğin eş sahibi olması), 
bayanın evlenmesi belirtilirse vıyti zamuj (kocaya varmak) ifadesi kullanılır. 
Evli bir erkek jenatıy (karısı olan), evli bir bayan ise zamujnyaya (kocası 
olan) sözcükleri ile tanıtılır. Bu durum, eski geleneklerin dile yansıması gibi 
değerlendirilebilir. 

‘Ev’ sözcüğünün ‘aile’ anlamında kullanıldığı örneklere bakalım:

O zamana kadar kendisini misafir gibi gördüğü ev, birdenbire onun oluvermişti 
(Tanpınar, Huzur).

Ben bu eve ve hepimizin başına bir felaketin, babamın ölümünden daha büyük 
bir felaketin yaklaştığını seziyorum (Safa, Yalnızız).

Bu hâlde, ola ki evlerine keder düşüre, seviyi tez zedeleye; doğacakları gaile 
yapa (Buğra, Osmancık).

‘Ev’in dostu olmak, aileye çok yakın olma, samimiyet anlamına gelmektedir: 

Mümtaz senelerdir evinin devamlı dostlarındandı. Vakıa henüz onu salondaki 
divanda yatmağa razı edememişti ama gene evdendi (Tanpınar, Huzur).

‘Ev’in yıkılması, ailenin dağılması anlamını taşımaktadır:

Bu evin yıkılmamasını istiyorsan doğru söyle, Emine, dinin, imanın hakkı 
için söyle (Safa, Yalnızız).

Rus kültüründe de ‘ev’in yıkılması ve kurulması, aile ile ilgilidir (Maslova, 
2006: 263-264).

Türkçede ‘ev’ kavramının diğer, sözlüklere pek yansımamış olan anlamlarını 
da gözden geçirelim.

‘Ev’, ailenin yaşamını düzenleyen bir merkezdir; ‘ev’, bir düzendir. Örn.: 

Ayrı evi olmanın hakiki mânası, ayrı vazifelerin, ayrı hazların, ayrı ızdırapların 
da bulunması demekti (Tanpınar, Huzur).
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Çığırından çıktı bu ev. Dünya çığırından çıktı (Safa, Yalnızız).

Kayı kızı için er nedir, ev nedir öğrenir; çünkü gönül öğrenmeyi kolaylar 
(Buğra, Osmancık).

‘Ev’, ailedeki ortamı simgeleyebilir:

Vallahi çıldıracaktım. Ben bu evin havasında bir ağırlık duyuyorum Besim 
(Safa, Yalnızız).

Fakat çocuğunu çok sevmesine rağmen ev, Fahir’i daima sıkmış, karısını 
sessiz, yumuşak ve kendi âlemine gömülmüş hayatını daima yadırgamıştı 
(Tanpınar, Huzur).

Ben bu evde boğuluyorum, dedi (Safa, Yalnızız).

Selmin’in eski nişanlısı için bu evin bütün havası, teneffüs edilmez derecede 
ağırdı (Safa, Yalnızız).

‘Ev’, bazen insanların yuvası, bazen de onu toplumdan (dolayısıyla dış 
etkenlerden) ayıran bir adadır:

Sermet Bey, gözünü köşkten alamıyordu… Yirmi senedir, çoluğa çocuğa 
kavuşalıdan beri, hep böyle bir yuva tahayyül ederdi (Seyfettin, Perili Köşk).

Süleymaniye’nin minimini evi, o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil 
miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tırakasını getirmiş, o sükûnun 
içine atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu (Uşaklıgil, 
Mai ve Siyah).

Ayrıca,bu kira hikâyesi, bu iç içe yaşayan insanların hayatında, Mümtaz’a 
göre İhsan Bey Adasında bir yığın latifeye vesile olurdu (Tanpınar, Huzur).

‘Ev’in insanlarla olan bağları o kadar sıkı olarak görülür ki, ‘ev’ canlı 
sayılabilir. Örn.:

Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi 
orada görünür, her günün hâdiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir 
çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilâve 
eder (Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Evin içi ve dışı susuyordu (Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Baba evi, baba ocağı, ‘ev’ kavramının saygın düşüncelerindendir. İnsanın 
bütün hayat yollarının kesiştiği noktadır. Baba evi, bir anlamda insanın ilk 
evrenidir. Onun bütün anılarını, fikirlerini, hayallerini kendinde birleştirir. 
Olumlu yaşantılar, genel olarak baba evi ile bağlı olur. ‘Ev’ fiziksel olarak değil, 
sosyal ve tarihsel olarak yaşamın canlı bir nesnesi gibi düşünülür. Örn.:

Bu evden kopmak bana kendimden ayrılmak gibi geliyor (Safa, Yalnızız).
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Fakat evlenirsem de böyle olmayacak mı? Değil, değil… O zaman bu evle 
benim aramdaki karşılıklı his bağları kopmayacak (Safa, Yalnızız).

Bazen "ülke"-‘ev’ aktarması yapılabilir. Vatan, orada yaşayan insanların evidir. 
Türkçedeki ‘ev halkı’ ifadesi belki de bu aktarmadan kaynaklanmış olabilir:

Böyle, ev halkından birinin şerefi üzerine hiç konuşulmamıştı (Safa, Yalnızız).

Hasta bile, humma ve sancılar içinde buna şaşıyordu. Çünkü ev halkı, 
kiracılarının biricik vasfının, görünmemek, gizlenmek, aranmazsa, hatta arandığı 
zamanlarda bile mümkün mertebe geç ve güç meydana çıkmak olduğunu bilirlerdi 
(Tanpınar, Huzur).

Türkçede ‘ev- hayat’, ‘hayat-ev’ karşılaştırması görülebilir. Aynı zamanda 
‘evin hayatı’nın söz konusu olması da mümkündür:

Kapının önünde kalmıyoruz ki, evin içine giriyoruz, ona sahip oluyoruz, 
benimsiyoruz, benimdir, diyoruz, istiyoruz, memnun oluyoruz. Gidenin arkasından 
ağlıyor, gitme! Diye eteklerine yapışıyoruz. Hiçbir şeyi kendimizden ayırmıyoruz 
(Tanpınar, Huzur).

Evinin hayatını, gününü bu iyi niyet idare ederdi (Tanpınar, Huzur).

Mümtaz, Şehzadebaşı’ndaki evin hayatına epeyce güç alışmıştı (Tanpınar, 
Huzur).

‘Ev’ sözcüğü, Türkçede aktarmalı olarak da kullanılabilir:

Ayrı ayrı evlerde yaşıyordu. Aşkın ve vazifenin evlerinde yaşıyordu. Birinden 
öbürüne geçtiği zaman az çok kendi de değişiyordu (Tanpınar, Huzur).

Rusların ‘ev’le ilgili kavramsal düşüncelerini V. A. Maslova şöyle 
aktarmaktadır: İnsanlar, “hafıza ‘bodrum’undan bazı bilgiler çıkarır, hizmet 
‘merdivenleri’ ile yukarıya doğru tırmanırlar. Başları ‘duvar’a çarpar, ‘tavan’ 
yaparlar, ‘çatı’ altına toplanırlar (Maslova, 2006: 262-263). 

Rusçada görülen birçok atasözü, ‘ev’ kavramını dile aktarmaktadır:

V gostyah horoşo, a doma luçşe (Misafirlik iyidir ama, evde olmak daha iyidir)
Doma i stenı pomogayut (Evde duvarlar bile yardımcı olur.)
Doma i soloma syedoma (Evde saman bile yenilir.), vs.

Atasözlerine genel bir şekilde baktığımızda, Ruslar için ‘ev’in temel olarak 
koruyucu niteliğinin öne çıktığını görmekteyiz. Burada ‘ev’, insanı tehlikelerle 
dolu olan dış dünyadan koruyan güvenli, onun kendisine ait olan bir alandır. 
Türkçe ‘ev’le ilgili atasözlerinde böyle bir durum pek gözlemlenmemektedir. 

Rus edebiyatına da ‘ev’, çeşitli yönleriyle konu edilmiştir. İ. Turgenev’in 
“Dvoryanskoye Gnezdo” (Asilzade Yuvası), A. Puşkin’in “Domik v Kolomne” 
(Kolomna’daki Küçük Ev), A. Çehov’un “Dom s Mezoninom” (Asma Katlı 
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Ev), A. Tvardovskiy’nin “Dom u Dorogi” (Yol Kenarındaki Ev), F. Abramov’un 
“Dom” (Ev) eserlerinde ‘ev’ bir sembol olarak alınmış ve bu eserlerin temeline 
yerleştirilmiştir. A. Puşkin, L. Tolstoy gibi yazarlar, eserlerinde ‘ev’in yüceliğinden 
bahsetmişlerdir, N. Ostrovskiy’nin “Groza” (Fırtına), N. Gogol’ün “Mertvıye 
Duşi” (Ölü Canlar) gibi eserlerinde ise bir evin yıkılışı, aile yuvasının dağıtılması 
anlatılmaktadır. A. Tarkovskiy’nin, A. Ahmatova’nın, N. Gumilev’in şiirlerinde 
de ‘ev’ teması sunulmaktadır (örn.: A. Ahmatova: Ya pyu za razorennıy dom-
Yıkılmış evin şerefine içiyorum; N. Gumilev: Po stenam opustelogo doma…- 
Boş kalmış evin duvarlarında…; A. Tarkovskiy: Jivite v dome i ne ruhnet dom- 
Evde yaşayın ve o ev çökmez, vs.).

Rus edebiyatında ‘ev’ konusuyla ilgili M. Tsvetayeva’nın görüşleri özellikle 
ilgi çekicidir. Bu, ayrıca bir çalışmada ele alınmıştır (bkz.: Datskeviç, Gasparov, 
1992: 116-130). M. Tsvetayeva’nın şiirlerinde yersel ve göksel ev birbirinden 
ayrılmaktadır. Mezar da şaire göre bir evdir, hem de ebedi bir ev. Şair, bu kavramla 
kendi iç dünyasını da nitlemektedir.

‘Ev’in sadece kendisi değil, ayrı ayrı parçaları da insan bilincinde önemli 
bir yer tutar. Evin duvarı, çatısı, eşiği, kapısı doğrudan anlamlarının yanı sıra 
kazandıkları yeni anlamlarla da dilde işlevlerini sürdürmektedirler:

Senin Osmancığı ve Ertuğrul Beğ Gazi ocağını böyle sevmen, sözümüzü 
kolaylaştıracaktır, çabuklaştıracaktır (Buğra, Osmancık).

Bazen en umulmadık yerde bir kapı açılır (Tanpınar, Huzur).

Fakat doktor kendi açtığı kapıdan geçmeye cesaret etmemiş gibi sözü çevirdi 
(Tanpınar, Huzur).

Erenler, yanlış kapı çalıyorsun, demişti (Tanpınar, Huzur).

Gözle kulak onca birer yalan kovuğuydu. Yalanlar hep bize bu dört kapıdan 
girerdi (Seyfettin, Perili Köşk).

Fakat Meral, en küçük projelerini bile, kapı yapmadan babasına bile açmazdı 
(Safa, Yalnızız).

Daha onyedi yaşında Mümtaz kendisini bir eşiğin önünde, onu geçmek için 
huzur buluyordu (Tanpınar, Huzur).

Fakat, bunu yapar yapmaz büyülü bir eşik atlamış gibi kendisini öbür tarafta, 
eski dünyasında, içindeki iyilik hazinesiyle zengin buluyor (Tanpınar, Huzur).

Osman Beğ, artık, neyi ile baş başadır. Kararın eşiğindedir (Buğra, 
Osmancık).

Ekecek birkaç dönüm yer, barınılacak bir çatı arıyordu (Seyfettin, Perili 
Köşk).
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Kılıçlar önünde bir duvardı ve kuşatmaya çalışıyorlardı Osman Beği (Buğra, 
Osmancık).

Hayatla ölümün arasındaki dehlizde o kadar ilerlemişti ki geriye dönmesi 
güçtü (Tanpınar, Huzur).

‘Ev’ sözcüğü, taşıdığı yan anlamlarla birçok deyimde de yer almaktadır. 
Örneğin: 

Ev açmak: 1. Ayrı bir eve yerleşmek, ayrı bir eve geçmek; 2. Evlenmek; 

Ev adamı: Evine bağlı erkek; 

Ev bark: 1. Ev, mülk; 2. Aile, çoluk çocuk; 

Ev bozmak: Ayrılmak (karı koca) veya ayrılmasına sebep olmak; 

Ev yıkmak: Karı kocayı birbirinden ayırmak; 

Evde kalmak: (kız için) Evlenme çağı geçmiş olmak; 

Evi sırtında: Evi yurdu olmadan herhangi bir yerde yaşayan; 

Evin direği: Ailenin en önemli kişisi; 

Evlerden ırak:Ölüm veya kötü bir durumdan söz edilirken dinleyenlerin aynı 
durumla karşılaşmamalarını dilemek için söylenir; 

Evlere şenlik: Beğenilmeyen, olumsuz karşılanan bir durum, bir davranış 
karşısında alay yollu söylenir, vs. (bkz.: Türkçe Sözlük I, 1988: 477-478). 
Türkçede genellikle iyi anlamlarıyla gördüğümüz ‘ev’e ev işletmek (genel ev 
sahibi olmak) deyiminde olumsuz bir renk katılmıştır. 

Bu sözcüğün ifade ettiği kavram alanı ister Türkçede, isterse de Rusçada 
zaman içerisinde genişlemiş ve çeşitli sosyal ilişkileri de içine almıştır.
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