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Girifl

Yüzy›llard›r pek çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapan Anadolu, ol-
dukça yüklü bir kültürel birikime sahiptir. Bu kültürel birikimin
gözle görülür en dikkat çekici yans›malar› da hiç kuflkusuz yer-
leflmeler olmufltur. Anadolu üzerindeki pek çok bölge ilk ça¤-
dan günümüze kadar gelen yerleflme örneklerini bar›nd›r›r. Bu
bölgelerden biri olan Datça Yar›madas›, kuzeyde Gökova Kör-
fezi güneyde ise Sömbeki (Symi) adas›yla aras›nda yer alan Hi-
sarönü Körfezi’yle çevrilidir (flekil 1). Datça Yar›madas›, Oniki
Adalar (Dodacanese Islands) olarak bilinen Yunan Adalar›ndan
Sömbeki (Symi), ‹stanköy (Cos) ve Nisiros’a (Nysros) komfludur.
Bir dönem Oniki Adalar’›n merkezi konumunda olan Sömbeki,
Datça ‹lçesi’nin en büyük mahallesi olan ‹skele Mahallesi’nin 8
mil aç›¤›nda oldu¤u için yar›madan›n güneye bakan tüm yerle-
flim merkezlerinden görülebilmektedir. Oniki Adalar’›n Rodos
Adas›’ndan sonra en büyük adas› olan ‹stanköy (Cos) Adas› ya-
r›madan›n kuzeybat›s›nda, Bodrum Yar›madas› ile Datça Yar›-
madas› aras›nda yer almaktad›r. Nisiros (Nysros) ise yar›mada-
n›n bat› ucundaki Knidos antik kentinin güneybat›s›ndad›r. Ad›-
n› yar›madadan alan, do¤uda Marmaris ve kuzeyde Bodrum il-
çeleri ile komfluluk yapan Datça ilçesi, güney-bat›da, Ege Deni-
zi ile Akdeniz’in birleflti¤i noktada yer al›r (flekil 2). Mu¤la
‹li’nin s›n›rlar› içindeki bu uç konumu ile tek karayolu ba¤lan-

1. Datça Yar›madas› ve Yak›n Çevresi

2. Datça ‹lçesi ve Yak›n Çevresi Karayolu Ba¤lant›lar›
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t›s›n› Marmaris üzerinden sa¤lamaktad›r. Kuzeyindeki Bodrum
‹lçesi ile ba¤lant›s› ise Gökova Körfezi üzerinde iflleyen feribot-
larla gerçekleflir. ‹lçe 3 mahalleden oluflmaktad›r. Nüfus ve ya-
y›ld›¤› alan bak›m›ndan en büyük mahalle, yar›madan›n güne-
yinde k›y› fleridi üzerinde konumlanm›fl olan ‹skele Mahalle-
si’dir. ‹skele Mahallesi, deniz turizminin önem kazanmas›yla
çevre köy ve mahallelerden göç almaya bafllar. Bunun sonu-
cunda, Refladiye Mahallesi’nde olan ilçe merkezi 1947 y›l›nda
‹skele Mahallesi’ne tafl›n›r. ‹lçenin üç mahallesinden en küçük
olan› Eski Datça Mahallesi’dir. Eski Datça ve Refladiye Mahalle-
ri’nin 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kurulmufl oldu¤u düflünül-
mekte ve bu mahallelerin ilk sakinlerinin Türkler ve Rumlar ol-
du¤u san›lmaktad›r (Yurt Ansiklopedisi,1981). Eski Datça Ma-
hallesi, güney yönünde 3 km. uzakl›ktaki ‹skele Mahallesi ile
kuzey yönünde 4 km. uzakl›ktaki Refladiye Mahallesi aras›nda
bulunmaktad›r. Günümüzde Eski Datça ve Refladiye Mahallele-
ri Tabiat ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Kurulu karar›yla koruma
alt›na al›nm›flt›r. Yar›madan›n kuzeydo¤u bölümü Datça (Dad-
ya), güneybat› bölümü ise Betçe (Bedya) olarak bilinir. ‹lçenin
dokuz köyünden Emecik, K›zlan, Karaköy ve H›z›rflah, Datça
bölümünde, Mesudiye, S›nd›, Yaka, Yaz›köy ve Cumal› ise Bet-
çe bölümünde yer al›r. Datça ilçe s›n›r›n›n bitiminden bat›ya

do¤ru uzanan da¤ s›ralar› üzerinde, yar›madan›n yüksek rak›m-
l› tepeleri konumlan›r. Bunlardan en yükse¤i, yar›madan›n tam
ortas›nda bulunan Bozda¤ (1162 metre)’d›r. Betçe, görece daha
engebeli bir co¤rafyaya sahiptir. Buna karfl›n Datça’da daha ge-
nifl düzlükler bulunur. Özellikle Marmaris yönünden gelirken
karfl›lafl›lan ilk köy olan Emecik ile ‹skele Mahallesi’ni birbirine
ba¤layan yolun güneyinde kalan bölge yar›madan›n en verimli
topraklar›na sahiptir. Yar›madan›n sebze ihtiyac› bu bölgedeki
arazilerden sa¤lan›r. (flekil 3)

Tarihsel Arkaplan

Yar›mada üzerindeki en eski yerleflim Knidos’tur. Antik dönem-
de Karya Bölgesi s›n›rlar› içindeki Datça Yar›madas›, Knidos
kentiyle ünlüydü. Knidos kentinin Peloponneus’tan gelen
Dor’lar taraf›ndan kurulmufl oldu¤u san›lmakta (Bean, 1987) ve
MÖ. 4. yüzy›la kadar bugünkü ‹skele Mahallesi’nin do¤usunda,
Burgaz ad› verilen bölgede yaflad›klar› düflünülmektedir. Bu ta-
rihten sonra ise artan deniz ticaretine hakim olabilmek için ya-
r›madan›n bat› ucuna (Ege Denizi ile Akdeniz’in birleflti¤i nok-
taya) yerleflip burada kenti tekrar infla etmifl olduklar› san›lmak-
tad›r (Umar, 1999). Yar›madan›n bat› ucuna tafl›nan Knidos, Ak-
deniz ticaretinin önemli bir liman kenti konumunu alm›flt›r. Ay-

3. Datça ‹lçesi Genel Görünümü
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r›ca flarap ticareti sayesinde yar›madan›n tarihsel süreci içinde-
ki en kalabal›k nüfusuna (30.000 civar›nda) ulaflt›¤› san›lmakta-
d›r. Hava foto¤raflar›yla yap›lan incelemelerde, Knidos döne-
minde yar›madan›n tar›ma elveriflli % 20 oran›ndaki arazisinin
nerdeyse tümünün ifllenmifl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yeni Knidos
M.S. 167’de Roma ‹mparatorlu¤u’nun egemenli¤ine girer. ‹m-
paratorlu¤un ikiye ayr›lmas›ndan sonra ise Bizans s›n›rlar› için-
de yer alm›flt›r. Ortaça¤ boyunca Do¤u Roma, Bizans ve daha
sonra Mentefle Beyli¤i s›n›rlar› içinde kalan Mu¤la ve yöresinde
her iki dönem için de ortak olan en önemli özelli¤in denizcilik
oldu¤u söylenebilir. Antik dönemde Karya bölgesi olarak bili-
nen bu bölgenin, Bat› Anadolu’da Türkler’e geçen ilk uç beylik
oldu¤u ve Mentefle Beyli¤i’nin bu bölgeyi fethederken, deniz-
den yap›lan hücumlarda çok etkili oldu¤u san›lmaktad›r (Bak›-
rer, 1993). Yar›mada 1261’de Mentefle Beyli¤i’nin egemenli¤i
alt›na girmifltir.  1390’da k›sa süreli¤ine Osmanl› egemenli¤ine
geçmifl olsa da, daha sonra tekrar Mentefle Beyli¤i’nin hakimi-
yeti alt›na girer (Wittek, 1986). Yar›mada, 1424 y›l›ndan itiba-
ren tamam›yla Osmanl›lar’›n egemenli¤ine geçer. 1928’de Dad-
ya ve ‹skele Mahallesi birlefltirilmifl ve ilçe haline getirilmifltir.
1947’ye kadar ilçe merkezi Refladiye Mahallesi iken bu tarihten
sonra merkez ‹skele Mahallesi’ne tafl›n›r (1967 Mu¤la ‹l Y›ll›¤›,
1968). 1890 y›llar› civar›nda yar›madan›n nüfusu 4894 kiflidir
ve nüfusun önemli bir k›sm›n› Rum az›nl›klar oluflturmaktad›r
(Baflo¤lan, 2001).

Datça Yar›madas›’n›n ekonomik ve sosyal yap›s› hakk›nda bilgi
verirken, yar›madan›n tarihsel süreç içinde, pek çok toplumun
birbirleriyle kültür al›flveriflinde bulundu¤u Akdeniz Havza-
s›’nda yer ald›¤› gerçe¤i göz ard› edilemez. Ayr›ca Datça, bir k›-
y› kenti olmas›ndan ötürü de önem tafl›maktad›r. Akdeniz, yak›n
çevresi için ça¤lar boyu ticaret ve ulafl›m a¤›n›n birlefltirici par-
ças› olmufltur. Akdeniz k›y› kentleri her zaman birbirleriyle tica-
ri iliflkiler içindeydiler. Ticari canl›l›¤›n k›y› kentlerindeki gün-
delik yaflam üzerinde büyük etkisi vard›r. Özellikle kentler ara-

s› bilgi aktar›m›n›, kentlerin de¤iflime u¤ramas›n› bu iliflkiler sa¤-
lam›flt›r. Ortaça¤’da Do¤u Akdeniz ticaretini elinde bulunduran
Venediklilerle, onlar›n ticaret yollar› üzerindeki k›y›larda ko-
numlanan Mentefle Beyli¤i aras›nda canl› bir ticaretin varl›¤›n-
dan söz edilmektedir. Mentefle Beyli¤i’nin, komflusu olan Ayd›-
no¤ullar› ile iliflkilerinin pek tutarl› gitmemesi, beyli¤i Girit’teki
Venedik yönetimine daha da yak›nlaflt›r›r. 14. ve 15. yüzy›llar-
da Haçl› seferlerine ba¤l› olarak hem Müslüman hem de Avru-
pa devletleri aras›ndaki ticaretin k›s›tlanmas›na karfl›n, Mentefle
Beyli¤i ile Venedikliler aras›ndaki ticaret canl›l›¤›n› korumufltur.
Osmanl› egemenli¤inde ise Mu¤la ili ve çevresi giderek fakirlefl-
mifl, ticaret yollar› ile ba¤lant›s› zay›flam›fl, idari rolü oldukça s›-
n›rl› kalm›fl ve tar›ma dayal› küçük bir kasaba haline gelmifltir.
Ancak bu küçülmenin yaln›zca yar›mada ile s›n›rl› kald›¤› düflü-
nülmemelidir. Aksine, bu durum sanayileflme dönemi öncesi
tüm Akdeniz ve Bat› Avrupa’da hakim olan bir kasaba modeli-
dir (Faroqhi, 1993). Daha çok ‹ngiliz pazarlar›n›n talebini karfl›-
lama amaçl› olarak yap›lan tütün ekiminin Datça Yar›mada-
s›’nda da 1960’l› y›llar›n sonuna kadar halk›n önemli gelir kay-
naklar›ndan biri oldu¤unu biliyoruz. Buna karfl›l›k yar›madan›n,
ekonomik hayat›nda önemli bir yeri olan tütün üretiminin, Mu¤-
la, Çine, Fethiye ve Tire gibi oldukça fazla üretim yapan yerler
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda vasat düzeyde üretim yapan yerler kate-
gorisinde oldu¤u görülebilmektedir. Mentefle Sanca¤› dönemin-
de Datça ve Bodrum Yar›madas› üzerinde yaflayan Rum az›nl›k-
lar, topra¤a ba¤l› olarak yap›lan zanaat ve kireç ticaretini elle-
rinde bulundurmufllard›r. Özellikle bardakç›l›k, kasecilik, ça-
nakç›l›k ve s›rl› testicilik konusunda bu bölgede tekel konumun-
da olmufllard›r (Aktüre, 1993). Günümüzde, tar›ma dayal› tica-
rette tütünün yerini badem alm›flt›r. Son dönemde, artan turizm
potansiyeline ba¤l› olarak sahil kesimlerinde yeni yerleflmeler
kurulmufltur. Bu bölgeler hala göç al›yor olsa da, yar›mada hal-
k›n›n k›rsal bölgelerde yaflayan kesimi, tar›m ve hayvanc›l›k fa-
aliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle bademcilik, zeytincilik ve
zeytinya¤› üretimi yerli halk›n önemli gelir kaynaklar› aras›ndad›r. 
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Demografik yap› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 19. yüzy›l›n son çey-
re¤ine kadar ticari hayattaki durgunluk nüfus yo¤unlu¤una da
yans›m›flt›r. 1875’ten bafllayarak 1913 y›l›na kadar Mentefle
Sanca¤›’n›n özellikle k›y› yerleflmeleri yo¤un biçimde Girit
Türkleri’nin göçlerine sahne olmufltur. Bu bölgelerde Girit Ma-
halleleri kurulmufltur (Aktüre, 1993). Bu nüfus hareketi sonu-
cunda Datça Yar›madas›’na da göçenler vard›r. ‹lçeye ilk mo-
torlu tafl›t 1936 y›l›nda aç›lan Marmaris-Datça karayolu saye-
sinde ulaflm›flt›r. Ancak, karayolu ba¤lant›s›n›n sa¤lanm›fl olma-
s›na karfl›n, nüfus art›fl h›z› tablolar› incelendi¤inde bu tarihten
sonra Datça Yar›madas›’nda ciddi art›fllar olmad›¤› görülmekte-
dir (Tekeli, 1993). Günümüzde Datça Yar›madas›’n›n toplam
nüfusu 2000 y›l› genel nüfus say›m›na göre 13914’tür. Bu nüfu-
sun 8108’i ilçe merkezinde, geri kalan 5806’s› ise köylerde ya-
flamaktad›r. 

Sosyal ve Kültürel Etkileflimler

Anadolu Konut Mimarl›¤› yerel-bölgesel farkl›l›klar temelinde
incelenirse, genel olarak k›y› hatt› ile iç bölgenin birbirinden
net bir biçimde ayr›labildi¤ini görmek mümkündür. ‹ç bölgenin
mimarl›¤› gerek mekan gelenekleri gerek yap› üretim teknoloji-
si aç›s›ndan az çok bir bütünlük gösterebilmektedir. Bu neden-
le de iç bölge baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan çok da isabetli bir
biçimde Özgün Anadolu Sentezi Alanlar› olarak nitelendirile-
bilmifltir (Kazmao¤lu M. & Tanyeli U., 1978). Öte yandan deni-
zin karfl› yakas› ile hemen daima ba¤lant›lar› bulunan k›y› hat-
t›n›n kendi içinde bir bütünlü¤ü yoktur. K›y› hatt›n›n her bir alt
bölgesi, bir yandan iç bölge ile bir yandan da karfl› k›y› ile ilifl-
kileri nedeniyle Geçifl Alanlar› kategorisine girer. Bu ba¤lamda
Datça Yar›madas› ve çevresi de geçifl alan› kategorisindedir.
Yar›mada ve genel olarak Ege ve Akdeniz k›y›lar›, Orta Anado-
lu ve Rumeli’ye özgü Osmanl› Konut tipinden ayr›lan özellikle-
ri ile Adalar Mimarl›¤› olarak tan›mlanabilecek bir alan içinde
yer almaktad›r. Bu alan›n temel karakteri olan çok-kültürlülü-

¤ün gündelik yaflamda önemli etkileri olmufltur. Günümüzde
Mu¤la ve Burdur çevresinde görülen, yeni do¤um yapm›fl anne-
ye bir mendil içinde yumurta, fleker, tuz ve un verilmesi fleklin-
de süren adetin, Datça Yar›madas›’n›n hemen karfl›s›ndaki
Sömbeki (Symi) Adas›’nda da aynen devam etti¤i bilinmektedir
(Özcan, 1994). Datça Yar›madas›’nda ad›n›n önüne Giritli ya
da Rodoslu eki alm›fl aileler yaflamaktad›r. Örne¤in, 18. ve 19.
yüzy›llarda Refladiye Mahallesi ve yöresinin a¤as› olarak tan›-
nan Tuhfezade Mehmet Ali A¤a ve ailesinin en eski Girit göç-
menleri oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca, cumartesi günleri kuru-
lan semt pazar›na gelen Sömbekililer’in (Symiots) ço¤u, müba-
dele öncesinde Datça ve civar köylerde çocukluklar›n›n geçti¤i
evleri hala hat›rlamaktad›rlar. Özellikle yap› terminolojisinde
birbirine oldukça benzeyen pek çok ayn› anlaml› kelime bulun-
mas› da dikkat çekicidir. Parmakl›k / Paramaklikia, Trabzan /
Trapouzania (trapezania), Musandra / Mousandra, fiahniflin /
Sachnisi, Sofa / Soufas (sfas), Kerevet / Krevvatos, Konak / Ko-
naki, Damlal›k / Damlalik, Ba¤dadi / Bagdati, Ambar / Ambari,
Bahçe / Bachtses, Hayat / Hagiat (hagiati), Sofra / Soufras keli-
melerini örnek verebiliriz (Özcan, 1994). Farkl› kültürlerde ay-
n› anlamlar› tafl›yan benzer kelimelerle ilgili olarak daha bat›-
dan, ‹talyanca’dan da örnekler vermek mümkündür. Geç Orta-
ça¤da do¤u Akdeniz ticaretine sahip ‹talyanlar›n Bat› Anadolu
k›y›lar›nda koloniler kurdu¤u ve ticaret yapt›¤› bilinmektedir.
Bu sebeple iki kültürün, birbirlerinin dillerine de katk› yapm›fl
olabilece¤ini düflünmek yanl›fl olmayacakt›r. Bu konudaki ör-
nekler genellikle yap› malzemeleri ve mutfak kültürü ile ilgili-
dir; tas / tazza, f›r›n / furno, tu¤la / tegola, past›rma / pastrami
(Tanyeli, 1998).

Yar›madan›n yap› karakteriyle ilgili olarak bütünlüklü bilgi sa-
hibi olabilmek için hem Datça bölümündeki Eski Datça ve Re-
fladiye Mahallelerinin hem de Betçe bölümündeki Çeflme Ma-
hallesi’nin ve Yakaköy’ün ele al›nmas› gerekir. Ancak iki bö-
lümden oluflan bu çal›flman›n kapsam›nda flimdilik sadece Çefl-
me Mahallesi ve Yakaköy yer alabilecektir.
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Çeflme Mahallesi

Yöre sakinleri taraf›ndan Çeflmeköy olarak bilinen Çeflme Ma-
hallesi, resmi belgelerde 2 kilometre uza¤›nda yer alan Cuma-
l›köy’ün bir mahallesi olarak geçmektedir. Muhtarl›k, okul ve
pek çok ticari birim Çeflme Mahallesi’ndedir. Cumal›köy’den
nüfus ve bina yo¤unlu¤u bak›m›ndan daha büyük ve ticari can-
l›l›¤› da daha yüksek olan Çeflme Mahallesi, Knidos’tan Pala-
mutbükü’ne inen yol üzerinde konumlanm›flt›r (flekil 4). Pala-
mutbükü; Yaz›, Cumal› ve Yaka gibi civar köylerden insanlar›n
1960’l› y›llar sonras›nda turizmin hareketlenmesiyle göç etme-
ye bafllad›klar› bir sahil yerleflimidir. 1983 y›l›nda buradaki li-
man›n tamamlanmas›yla birlikte bu tarihten sonra özellikle yat
turizmi aç›s›ndan da önemi giderek artm›flt›r. Yerli ve yabanc›
turizme yönelik iflletmelerin aç›lmaya bafllamas› Çeflme Mahal-
lesi ve Yakaköy gibi yerleflmelerdeki genç nüfusun Palamutbü-
kü’ne göç etmesine yol açar. Buna karfl›n tar›m ürünleri ticare-
ti yapan tüccarlar›n, yörenin tek ilkö¤retim okulunun ve Cuma-

l›köy Muhtarl›¤›’n›n Çeflme Mahallesi’nde olmas› mahallenin
günlük yaflant›s›na canl›l›k getirmektedir. Bu nedenlerden ötü-
rü Betçe’nin de ticari merkezi konumundad›r (flekil 5). Ekono-
misi tar›ma dayal›d›r. Bölgede, 19. yüzy›l bafllar›ndan itibaren
Palamutbükü’ne ad›n› veren palamut a¤ac› meyvesinin (pelit)
ticareti yap›lm›flt›r. Zaman içinde palamut a¤ac›n›n kerestesinin
de de¤erlenmesiyle beraber bu faaliyet kereste ticaretine dön-
müfltür. Günümüzde ar›c›l›k ve hayvanc›l›k yöre sakinlerinin
geçimini sürdürmesinde etkili olsa da, halk›n büyük k›sm› geli-
rini badem üretiminden kazanmaktad›r. Bademin yaz aylar›nda
kuruyemifl olarak tüketilen meyvesi d›fl›nda, mart ay›nda da
ça¤la badem olarak bilinen ham meyvesi toplan›r. Y›lda iki kez
meyve veren bir a¤aç olmas›, bademi mahalle ekonomisi için
de¤erli k›lmaktad›r.

Çeflme Mahallesi konumland›¤› topografya aç›s›ndan bir çana-
¤a benzetilebilir. Bu çana¤›n en alt kotunda mahalleye ad›n›
veren çeflmenin yer ald›¤› bir meydan bulunmaktad›r. Yerlefli-

4
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5. Çeflme Mahallesi Genel Görünümü

4. Çeflme Mahallesi Yerleflim Dokusu Plan›
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min tüm sokaklar›na da¤›l›m, mahallenin merkezi konumunda-

ki bu meydan üzerindendir. Meydandaki çeflmenin yap›l›fl tari-

hi bilinmemektedir. Bununla birlikte üzerindeki levhadan 1938

y›l›nda Mehmet Bilgili Usta taraf›ndan onar›lm›fl oldu¤u anlafl›l-

maktad›r. Mahallenin ilkö¤retim okulu, Türklerin ve Rum az›n-

l›klar›n birlikte oluflturduklar› çok kültürlü yaflam›n yap› üretimi

üzerindeki etkisine mükemmel bir örnektir (flekil 6). Okulun

bizzat Symi’li (Symiots) ustalar taraf›ndan yap›ld›¤›, girifl holün-

deki okulun tarihi ile ilgili yaz›n›n bir k›sm›ndan yap›lan flu

al›nt›dan anlafl›labilmektedir: ‘’…….Okulumuzun yap›m›na

1927 y›l›nda Nahiye Müdürü Naim Bey ve Muhtar Ali Efendi

(Bozalan) zaman›nda bafllanm›flt›r. Sömbeki’den getirilen Rum

yap› ustalar› taraf›ndan kaba inflaat› o y›l tamamlanm›flt›r. S›va-

s› ve marangoz iflleri ise, köyümüzün ustalar› Hamdi O¤lu

Mehmet Bilgili ile S›nd› Köyü’nden Bekir Usta (Ünal) taraf›ndan

yap›lm›flt›r. 1933 y›l›nda Ö¤retmen fieref Bey taraf›ndan e¤itim

ö¤retime bafllanm›flt›r. Daha sonra Ö¤retmen Ekrem Bey gel-

mifltir.’’ Bu anlamda yöre sakinleri taraf›ndan Koca Ev ya da

A¤a Evi olarak bilinen yap› da bir baflka ilginç örnektir (flekil 7).

Bölgede genifl topraklara sahip bir ailenin yaflam›fl oldu¤u bu

yap›n›n, ilkö¤retim okulundan çok daha önce yap›ld›¤› kesin-

dir. Ancak tam olarak hangi y›lda tamamland›¤› bilinmemekte-

dir. Alt ve üst kat›n mekansal organizasyonu birbirinden olduk-

ça farkl›d›r. Alt katta kuzeye bakan genifl ve özelleflmifl bir mut-

fak vard›r. Mutfak tavan›n›n bir k›sm› tafl›y›c› tafl kemerler üze-

rine oturtulmufltur. Evin üst kat› ise simetrik bir plan flemas›na

sahiptir. Merdivenden genifl bir orta mekana ç›k›l›r. Odalara

da¤›l›m bu orta mekan›n uzun kenarlar› üzerinden gerçekleflir.

Orta mekan›n kuzey yönündeki dar kenar› üzerinde küçük bir

mutfak ve tuvalet konumlanm›flt›r. Güneye bakan dar kenar ise

bir kap›yla köyün tüm manzaras›na hakim olan küçük bir bal-

kona aç›l›r.

6. Çeflme Mahallesi ‹lkö¤retim Okulu, 1927 (Rölöve ve Görünüfl) 7. Çeflme Mahallesi’nde A¤a Evi Olarak Bilinen Yap› (Rölöve ve Görünüfl)
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Yakaköy

Yakaköy, e¤imli bir arazide kurulmufl oldukça az haneli bir
köydür. Datça ilçe merkezini Knidos antik kentine ba¤layan yol
üzerinde konumlanm›flt›r. Köy, içinden geçen bu yolun iki kilo-
metre uzunlu¤undaki k›sm›n›n kuzeyine ve güneyine da¤›n›k
bir flekilde yerleflmifltir (flekil 8). Çeflme Mahallesi’ne göre daha
genifl bir alana yay›lm›flt›r. Kuzeyde köyün mezarl›¤›n›n yan›n-
dan dik ve kayal›k olan yamaca do¤ru ç›kan ve daha sonra Dat-
ça-Knidos yoluna paralel olarak devam eden üç kilometrelik
stabilize bir yol vard›r. Bu yol köyün bat› ucunda tekrar Knidos
yoluyla birleflir ve kuzeydeki mahallelerde bulunan konutlara
ulafl›m› sa¤lar. Köyün kuzeyde kalan k›sm› çok daha yo¤un bir

yap›laflmaya sahiptir. Yakaköy’deki evlerin neredeyse tümü s›r-
t›n› yamaca dayam›fl ve güneydeki vadi ve vadinin gerisindeki
deniz manzaras›na do¤ru yönlenmifltir (flekil 9). Köyün kuzeyin-
de yeralan tepe, yerleflimi, kuvvetli kuzey rüzgarlar›na karfl› ko-
rur. Do¤u-Bat› hatt›nda ve yar›madan›n bat› ucuna do¤ru uza-
nan vadi, ço¤unlukla badem, zeytin ve çam a¤açlar›yla kapl›-
d›r. Yakaköy, Datça Yar›madas›’ndaki köylerin pek ço¤unda ol-
du¤u gibi tar›m ürünlerine dayal› bir ekonomiye sahiptir. Köy
sakinlerinin büyük bir k›sm› badem ve zeytincilikle u¤raflmak-
tad›r. Günümüzde, köy nüfusuna kay›tl› kiflilerin ço¤u Palamut-
bükü’nde yaflamaktad›r. Muhtarl›k da Palamutbükü’ne tafl›n-
m›flt›r. Bu nedenle binalar›n ço¤u at›l durumdad›r.

9. Yakaköy Genel Görünümü

8. Yakaköy Yerleflim Dokusu Plan›

8

9
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Tek Mekanl› Yaflama Birimi

Datça Yar›madas›’nda genel yerleflim dokusunu, yerli halk›n ta-
biriyle tek göz oda ya da tek göz ev olarak bilinen, tek mekan-
l› ve tafl malzemeden kübik geometride birimler oluflturur. Bu
tek mekanl› birimlerin en karakteristik özelliklerinin, kütlenin
hemen daima k›sa kenar›nda bulunan iki pencere aras›ndaki
baca ve toprakla örtülmüfl teras çat› oldu¤u söylenebilir (flekil
10). Tafl beden duvarlar› genellikle 50-60 cm. kal›nl›¤›nda olup
çat› üst kotunun üzerine 5-10 cm. kadar ç›karlar. Çat› konstrük-
siyonunun birincil tafl›y›c› eleman› olan ana kiriflin üzerine ve
kirifle dik yönde 40-60 cm. aral›klarla mertekler dizilir. Bunla-
r›n üzerine ç›¤ ya da karg› olarak adland›r›lan ve 1-3 cm. ça-
p›ndaki yuvarlak kesitli sazlar serilir. Sazlar›n üzerine zakkum
yapraklar› yerlefltirilir. En üst katman ise Horasan ad› verilen
killi topra¤›n serilmesiyle oluflur (flekil 11). Evlerin k›sa cephe-
lerinde, öne do¤ru 15-20 cm. kadar ç›k›nt› yapan ve prizmatik
kütleye hareketlilik kazand›ran baca, çat› seviyesine ulaflmas›-
na 50-70 cm. kala önce her iki taraftan 15-25 cm. kadar dara-
l›r ve çat› seviyesini 60-80 cm. kadar geçerek sonlan›r. Çekir-
dek konut diye de adland›r›labilecek bu evlerde ana birimin
boyutlar›, teras çat›y› tafl›yan ahflap ana kiriflin (genellikle kat-
ran veya palamut a¤ac›) ve merteklerin boyuna ba¤l› olarak de-
¤iflir. Genellikle 4-4.5 m. olan k›sa kenar uzunlu¤u sabit kal-
makla beraber, uzun kenar 6-6.5 m.’ye kadar ç›kabilmektedir.
Uzun kenar›n boyu 4 m.‘yi geçerse ana kirifl iki parçadan olu-
flur ve birleflim noktas›ndan ahflap bir kolonla desteklenir (flekil
12). Yöre sakinlerinin oturma, yeme-içme, yemek piflirme, de-
polama ve hatta temizlenme gibi temel yaflam ihtiyaçlar›n›n tü-
mü bu mekan içinde karfl›lan›r. Mekan içindeki elemanlar ve
elemanlar›n yerlefltirilmeleri temel yaflam ihtiyaçlar›na göre dü-
zenlenmifltir (Durmufl, 1997).

Tek Mekanl›-Çok Amaçl› Ana Birimi oluflturan mimari ö¤eler
flunlard›r;

Ocak: Yaflama biriminin en bask›n eleman›d›r. Ço¤unlukla gi-
riflten uzakta, k›sa kenarda ve iki pencere aras›nda yer al›r. 

Pencereler: Simetrik olarak oca¤›n iki yan›nda ve uzun kenar›n
oca¤a yak›n k›sm›nda, karfl›l›kl› olmak üzere genellikle toplam
4 adettir.

Dolaplar ve Nifller: Uzun kenardaki pencerelerin yan›nda ve
duvar›n girifle yak›n k›sm›na do¤ru, karfl›l›kl› olmak üzere 2
adettir. Kimi örnekleri ahflap kapakl›, kimileri de kapaks›z, sa-

10. Çeflme Mahallesi No: 4

11. Çeflme Mahallesi No: 5

12. Çeflme Mahallesi No: 13

13. Çeflme Mahallesi No: 36

14. Çeflme Mahallesi No: 37



24

EGEM‹MARLIK   2008/2 - 65

dece nifl fleklindedir. Bunun yan› s›ra oca¤›n her iki yan›ndaki
pencereler yerine nifllerin yap›ld›¤› örnekler de vard›r.

Kap›: Genellikle uzun kenarda ve oca¤›n karfl›s›ndaki k›sa ke-
nara yak›n konumlan›r. Ancak az da olsa oca¤›n karfl›s›ndaki
k›sa kenarda konumlanm›fl örnekleri de vard›r. Uzun kenarda
yer alan kap›, penceresiz k›sa kenardan yaklafl›k 70-80 cm. ge-
ride aç›l›r ve bu alana k›sa kenara bitiflik ahflap bir dolap yap›l›r.

Hamaml›k / Yunmal›k: Banyo yap›lan k›s›md›r. Ço¤unlukla
dolab›n, kap›n›n tam arkas›na gelen k›sm›na yap›l›r. Yaklafl›k
olarak 70 / 80 cm. ölçüsündedir.

Yüklük / Kerevet: Kap›n›n arkas›na yap›lan dolab›n bir parça-
s›d›r ve pencerelerin üzerinden dönen ahflap raf›n seviyesinde-
dir. Yer yataklar› depolan›r.

Raflar: Pencere ve nifllerin yaklafl›k olarak 30-40 cm. kadar
üzerinde, 15-20 cm. eninde ve ahflaptand›r. Mekan›n dört du-
var›n› da çepeçevre dolafl›r.

Köfle Niflleri: Oca¤›n bulundu¤u k›sa kenar ile her iki uzun ke-
nar›n birleflti¤i köflede yer al›rlar.

Tek mekanl› ana birim içinde, fonksiyonlar›na ve mahremiyet
e¤ilimlerine göre flekillenmifl olan iki ayr› alt-mekan tan›mlan-
m›flt›r. Yaflama alt-mekan› ve sirkülasyon ya da servis alt-meka-
n› (flekil 13). Yemek yeme, piflirme ve oturma gibi ifllevlerin tü-
münün oca¤›n önünde yap›ld›¤› düflünüldü¤ünde, yaflama alt-
mekan›n›n kalbinin ocak oldu¤u söylenebilir. Ocak, yaflama
alt-mekan›n› da tek bafl›na tan›mlar. Oca¤›n tam karfl›s›nda bu-
lunan ve banyo yapma, yemek haz›rlama ve depolama ifllevle-
rine hizmet veren dolap ise servis alt-mekan›n›n kalbidir (flekil
14). Baz› evlerde, servis ve yaflama alt-mekanlar› aras›ndaki ay-
r›m zemin kaplamalar›n›n farkl›laflmas› ile daha da vurgulan-
m›flt›r. Kimi evlerde bu iki bölüm aras›nda yükseklik fark› da
vard›r. Servis bölümünün zemin kotu daima yaflama bölümü-
nün zemin kotundan afla¤›dad›r. Bu gibi evlerin baz›lar›nda
dolab›n önündeki alan toprak olarak b›rak›l›rken, yaflama bö-
lümü oca¤›n önüne kadar 10-12 cm. yükseklikte olup ahflap
kaplama yap›lm›flt›r. Ahflap kaplama yap›lmam›fl olan örnek-
lerde ise servis alan› yine toprak b›rak›l›rken, ocak önü; hal›,
kilim, has›r gibi malzemelerle örtülmüfltür.

Tek Mekanl› Yaflama Biriminde Gündelik Yaflam

Geçimi tar›msal üretime dayal› olan bölge halk› gününün bü-
yük bir bölümünü tarlada geçirir. Tarlaya gidilmeyen zaman-

14. Yakaköy No: 4

15. Yakaköy No: 7

16. Yakaköy No: 10

17. Yakaköy No: 16

18. Yakaköy No: 18
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larda ise, iklimin de elveriflli olmas›ndan dolay› gündelik yaflam
ev-içi ve ev çevresinde geçer ve daha çok tar›ma dayal› ürünler
ifllenir. Yaz mevsiminde yo¤un olarak evin önündeki çardak ve
bahçe kullan›l›r. Ayr›ca tütün ifllenen tarlalarda kurulan çardak-
larda da yaflan›r. K›fl mevsiminde ise yo¤un olarak ev-içi kulla-
n›lmaktad›r (flekil 15). ‹ç mekanda yaflama alt-mekan›n›n en
bask›n eleman›, bir lüks ve prestij ögesi olan ocakt›r. Oca¤›n iki
yan›na serilen döflekler (divanlar), gündüz oturma gece ise yat-
ma ifllevini karfl›lamaktad›r. Gerekti¤inde yüklükten al›nan yer
yataklar› ile oca¤›n önüne yatak kurulur. Yemek, ana birim için-
deki bu ocakta veya avluda tafllar›n yan yana getirilmesiyle
oluflturulan basit piflirme düzenekleri üzerinde piflirilir. Yemek,
genellikle iç mekanda, oca¤›n önünde, yasla¤aç ad› verilen yer-
den 25-30 cm. yüksekli¤indeki bir ahflap sini üzerinde yenmek-
tedir. Yemek ile ilgili kap-kacak yunmal›¤›n yan›nda yap›lm›fl
olan ve çanakl›k ad› verilen raflarda depolan›r (flekil 16). Yine
depolama ifllevini gören ve dolab›n alt k›sm›nda 80-90 cm.
yüksekli¤inde, ambar ad› verilen ve kuru bakliyat›n depoland›-
¤› bir ahflap sand›k bulunur. Evin avlusu da, iç mekan kadar de-
¤ilse bile, tek mekanl› yaflama biriminin do¤al bir uzant›s›d›r ve
belli k›s›mlar› ile özelleflmifltir. Örne¤in, bulafl›k ve çamafl›r y›-
kama iflleri genellikle evin giriflindeki sahanl›kta yap›lmaktad›r.
Baz› evlerde bu ifllerin yap›ld›¤› yerin hemen yan›ndaki bina
duvarlar› üzerinde, iç mekandaki gibi nifller bulunur. Bu neden-
le, avludaki bulafl›k ve çamafl›r y›kama yerlerinin, iç mekanda-
ki servis alt-mekan›n›n bir uzant›s› oldu¤u düflünülebilir (flekil
17). Bu aç›dan verilebilecek bir baflka örnek de çardaklard›r.
Üzüm ba¤› ve sarmafl›k gibi bitkilerle, har›p (harnup / keçiboy-
nuzu) ya da palmiye a¤açlar›n›n dallar›yla üzeri örtülmüfl ahflap
konstrüksiyon çardaklar›n, ana birim içindeki yaflama alt-meka-
n›n›n avludaki uzant›s› oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Özellikle
yaz aylar›nda günün büyük k›sm› çardakta geçmektedir. Çarda-
¤›n alt›na sedirler yerlefltirilir ve misafirler burada a¤›rlan›r (fle-
kil 18).

Son Söz

Hane halk›n›n bu tek mekanl› birimde k›s›tl› ve tutumlu bir ya-
flam sürmesindeki etkenlerden belki de en önemlisi yörenin
ekonomik yönden yaflad›¤› s›k›nt›lar olmufltur. ‹dari yap› aç›s›n-
dan önceleri Mentefle Sanca¤›'na ba¤l› bir kaza, sonralar› ise
Mu¤la iline ba¤l› bir ilçe olan Datça Yar›madas›’n›n, eldeki ve-
riler incelendi¤inde 20. yüzy›l bafllar›ndan itibaren oldukça du-
ra¤an bir ekonomik yap› içine girdi¤i görülebilmektedir. Ayr›ca,
1936 y›l›na kadar iç bölgeler ile karayolu ba¤lant›s›n›n kurul-
mam›fl olmas›, yukar›da da vurguland›¤› gibi yar›mada halk›n›n
k›s›tl› ve içe kapal› bir ekonomik ve sosyal yaflam sürmesinde
etkili olmufltur (flekil 19). Yerleflim dokusunu oluflturan evler sa-
dece tek mekanl› birimlerden oluflmamaktad›r. Bunlar d›fl›nda
ev gruplar› da vard›r. Ancak plan tiplerine bak›ld›¤›nda, bu
gruplar›n da asl›nda farkl› boyutlardaki tek mekanl› birimlerin
de¤iflik biçimlerde bir araya gelmesiyle oluflmufl daha büyük
evler oldu¤u görülebilir. Ana birime yeni birimler eklenmesinin
en önemli nedeni ailenin zaman içinde büyümesi olmal›d›r.
Çocuklar evlenince, varsa ailenin sahip oldu¤u baflka bir arsa-
ya, yoksa mevcut eve bitiflik ama onunla içeriden bir ba¤lant›-
s› olmayacak flekilde yeni bir yaflama birimi infla edilir. Bir bafl-
ka neden ise, özellikle 1950’li y›llardan sonra de¤iflmeye baflla-
yan yaflama biçiminin etkisi olmal›d›r. Bu dönemden itibaren,
karayolu ulafl›m›n›n da sa¤lanm›fl olmas› ile birlikte bölgenin
sosyo-ekonomik yaflam› yavafl yavafl canlanm›flt›r. Giderek iç
mekandaki ifllevler uzmanlaflmaya bafllam›fl, di¤er bir deyiflle
yatma ve yeme ifllevleri yaflama alt-mekan›nda karfl›lan›r ol-
maktan ç›km›flt›r. Dolay›s›yla bundan böyle eve eklenen yeni
birimler, tek mekanl› birimin ayn›s›n›n yeniden üretilmesi için
de¤il, bu ifllevlerin baflka bir mekanda karfl›lanmas› içindir. ‹fl-
levlerin ayr› mekanlarda örgütlenmesini, yeni bir birimin eklen-
medi¤i örneklerde bile görmek mümkündür. Baz› evlerde yar›-
aç›k bir mekan olan Hanay’›n üzeri örtülmüfl, çevresi kapat›l-
m›fl ve evin mutfa¤› olarak kullan›lm›flt›r. t
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