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Datça Konut Mimarl›¤› II

EGE M‹MARLIK DERG‹S‹N‹N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN
KARAKTER‹ST‹K KONUT T‹P‹ OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B‹R‹M‹
‹NCELENM‹fiT‹. BU MAKALEDE ‹SE TEK MEKANLI YAfiAMA B‹R‹M‹N‹N
BASKIN M‹MAR‹ ELEMANI OLAN BACALI OCAK ÜZER‹NDEN
KONUTUN ‹Ç MEKAN KURGUSU ‹NCELENM‹fiT‹R  
Can Kaya, Emre Ergül

atça Konut Mimarl›¤›

araflt›rmas›n›n Ege Mimarl›k

Dergisi’nin 65. say›s›nda

yay›mlanan ilk aya¤›nda, yar›madan›n

en karakteristik konut tipi olan “tek

mekanl› yaflama birimi” incelenmiflti.

Çal›flman›n ikinci aya¤› niteli¤indeki bu

makalede ise tek mekanl› yaflama

biriminin bask›n mimari eleman› olan

bacal› ocak üzerinden konutun iç

mekan kurgusu incelenmifltir. Tek

mekanl› birimlerin en önemli eleman›

hiç kuflkusuz, gündelik yaflant›n›n

çevresinde örgütlendi¤i ocaklard›r. Bu

nedenle fiziksel büyüklü¤ü ve mekan›n

boyutlar›yla kurdu¤u iliflki önemlidir

(fiekil 1). Bu çal›flma kapsam›nda

ocaklar büyüklüklerine ve konumlar›na

göre olmak üzere iki ana gruba

ayr›lm›flt›r. Ancak bu s›n›fland›rmay›

yapabilmek için, daha önce de

bahsedildi¤i gibi Çeflme Mahallesi ve

Yaka Köy’de bulunan toplam 52 adet

konutun rölövelerini almak gerekmifltir.

Bunlar›n 35 adedi Çeflme

Mahallesi’nden, 17 adedi ise Yaka

Köyü’nden al›nm›flt›r. ‹nceleme, rölövesi

al›nan binalarda bulunan toplam 82

adet oca¤› kapsamaktad›r.

Ocak, mekan içinde oldu¤u kadar

günlük yaflam içinde de pek çok

aktivitenin merkezi konumundaki bir

elemand›r. Bu aç›dan da özellikle ev ile

eflanlaml› olarak kullan›lmaktad›r ve

yaflama mekan›n› tan›mlayan en önemli

eleman oldu¤u söylenebilir (fiekil 2).

Boyutlar ve Oranlar
Çal›flma alan›nda, ço¤unlukla mekan›n

kenarlar›nda ve duvar›n orta ekseninde

konumlanan ocaklarla karfl›lafl›lm›flt›r.

Buna karfl›n bölgede çok az say›da

olmakla birlikte köflelerde konumlanm›fl

ocak örnekleri de vard›r. Ocaklar iç

cephede 10–15 cm. ç›k›nt› yapan

kemerli bir a¤›za sahiptir. Genelde k›sa

kenarda ve iki pencere aras›nda yer

al›rlar. Bunun d›fl›nda duvardaki tek

pencerenin yan›nda veya penceresiz

duvar üzerinde konumlanan örnekleri

de mevcuttur. Bacalar genellikle d›fl

cepheden 15–20 cm. kadar ç›kma yapar

ve çat›y› 60–90 cm. kadar geçerek

sonlan›r. ‹ki pencere aras›nda yer alan

ocaklar, d›fl cephede ç›k›nt› yapan

bacalar›yla birlikte tek mekanl› yaflama

birimine cephe karakteristi¤ini

kazand›r›rlar. Baca hem iç hem de d›fl

mekanda geniflleyip daralmadan ayn›

hizada en üst noktaya kadar ç›kar.

Buna karfl›n oca¤›n içine bakan

duvarlar›, a¤›z k›sm›ndan bafllayarak

bacan›n en üst noktas›na kadar daral›r

ve en üst noktada yaklafl›k 35/35 cm.

ölçüsünde bir baca a¤z› oluflturur (fiekil

3). Oca¤›n büyüklü¤ü ile kastedilen,

oca¤›n mekan›n içine bakan ve

duvardan ç›k›nt› yapm›fl olan

cephesinin genifllik ve yükseklik

ölçüsüdür (fiekil 4). 82 adet ocaktan 71

adedinin ölçüleri al›nm›fl, di¤er 11 adet

oca¤›n bulundu¤u evlerin iç

mekanlar›na girilemedi¤i için genifllik ve

yükseklikleri hakk›nda bilgi

edinilememifltir1.

Ocak ölçülerinin s›n›fland›r›ld›¤›

tabloda genifllik ve yükseklik aç›s›ndan

orta de¤er olarak kabul edilen ölçü

aral›¤› 135–150 cm.’dir. Bu de¤er,

ocaklar›n büyüklük ve genifllik

ölçülerinin en fazla oranda ölçüldü¤ü

aral›kt›r2. Her ocak, geniflli¤ine ve

yüksekli¤ine göre ayr› ayr›

de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Her iki

D

ÜSTTE Tek mekanl› yaflama

biriminin en önemli eleman› ocak

(fiekil 1)

SA⁄ ÜSTTE Duvarla bütünleflik ocak

(fiekil 2)

SA⁄ ORTADA Bacan›n içten

görünüflü (fiekil 3)

SA⁄ ALTTA Oca¤›n büyüklü¤ünü

belirlemede esas al›nan ölçüler

(fiekil 4)
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de¤erde de ortalama ölçünün alt›nda

kalanlar “küçük ocaklar”, üzerine

ç›kanlar ise “büyük ocaklar” olarak

nitelendirilmifltir. Ölçüleri 135–150 cm.

aral›¤›nda kalanlar ise “orta

büyüklükteki ocaklar” olarak

adland›r›lm›flt›r. Bu üç kategori içinde

ele al›nd›ktan sonra toplam içindeki

oranlar› belirlenmifltir.     

Tablolarda “W” ocak geniflliklerini, “H”

ise yüksekliklerini göstermektedir

(Tablo 1-2). Tablolar incelendi¤inde,

genifllikleri aç›s›ndan, Küçük Ocak 16

adet ve %22.53 oran›nda, Orta

Büyüklükte Ocak 39 adet ve %54,94

oran›nda, Büyük Ocak ise 16 adet ve

%22,53 oran›nda oldu¤u görülmüfltür.

Yükseklikleri aç›s›ndan ise, Küçük Ocak

28 adet ve %39,40 oran›nda, Orta

Büyüklükte Ocak 36 adet ve %50,70

oran›nda, Büyük Ocak 7 Adet ve %9,90

oran›ndad›r. Sonuç olarak standart bir

ocak ölçüsünün olmad›¤›, aksine oca¤›n

büyüklü¤ünün konumland›¤› duvar›n ve

pencerelerin ölçüsüne göre ayarland›¤›

söylenebilir.

Konum
Oca¤›n konumu ile ilgili s›n›fland›rma,

bu eleman›n, mekan› oluflturan di¤er

mimari elemanlarla nas›l bir iliflki

kurdu¤unu anlamak aç›s›ndan

önemlidir. Ocak büyüklükleri ile ilgili

tabloda ölçüleri al›namad›¤› için yer

verilememifl olan 11 adet ocak konum

ile ilgili tablolara dahil edilmifltir (fiekil

5). Ana yaflama mekan› ço¤unlukla iki

alt mekandan oluflmaktad›r. Birincisi,

oca¤›n da yerald›¤› oturma, yeme ve

yatma eylemlerini bar›nd›ran ve hizmet

edilen k›s›md›r. Di¤eri ise oca¤›n

karfl›s›nda, k›sa kenarda bulunan dolap

ve önündeki servis alan› ile tan›mlanan

ve hizmet eden k›s›md›r. Giriflin

konumu bu mekansal örgütlenmeyi

belirlemesi aç›s›ndan önemlidir. Servis

ve yaflam alan› aras›ndaki fiziksel

farkl›laflmay› belirginlefltirmek amac›yla

kimi evlerde dolab›n önü girifl kap›s›

geniflli¤inde s›k›flt›r›lm›fl toprak iken,

oca¤›n ve oturman›n bulundu¤u alan

kilimle kaplanm›flt›r. Bu k›s›m baz›

örneklerde servis alan›ndan 8-12 cm.

yüksekliktedir ve ahflapla döflenmifltir.

Mekan› alg›lama yönünden giriflin

konumu oldukça önemlidir.

Girifle göre ocaklar›n konumunu

gösteren tablo incelendi¤inde, giriflin

karfl›s›nda konumlanan ocaklar (D), 19

adet ve %23,17 oran›nda, giriflten

dolayl› olarak ulafl›lan ocaklar (ID), 63

adet ve %76,83 oran›ndad›r (Tablo 3-

4). Örneklerin hiç birinde giriflin

bulundu¤u duvarda veya bu duvara

yak›n konumlanm›fl ocak

bulunmamaktad›r. Sonuç olarak,

endirekt ocak oran›n›n fazla olmas›ndan

dolay›, yöre sakinlerinin ana yaflama

birimlerini, servis ve yaflama alan›

olarak ay›rma e¤iliminde olduklar›

söylenebilir. Bu özellik elbette ki,

Osmanl› evi baflodas›n›n sekialt›-

sekiüstü ayr›m› ile iliflkilendirilebilir.

Ancak bu çal›flmada

iliflkilendirmelerden çok mevcut

durumun saptanmas› önemsenmifltir.

Ocaklar plan düzenindeki yerine göre

uzun ve k›sa kenar üzerinde olmak

üzere 2 grupta s›n›fland›r›lm›flt›r.

Genelde de k›sa kenar ve iki pencere

aras›nda konumlanm›fllard›r.

S›n›fland›rmada tek köfle ocak örne¤i

olan Çeflme Mahallesi 23 numaral› evin

“B” kodlu oca¤› k›sa kenarda

konumlanan ocak grubuna dahil

edilmifltir. Uzun kenar üzerinde

konumlanan ocaklar “LW”, k›sa kenarda

konumlanan ocaklar ise “SW” olarak

k›salt›lm›flt›r. Ocaklar›n plandaki

konumuna göre s›n›fland›r›ld›¤› tabloya

göre, uzun kenarda konumlanan

ocaklar, 15 adet ve %18,30 oran›nda,

k›sa kenarda konumlanan ocaklar ise 67

adet ve %81,70 oran›ndad›r. Ç›kan

sonuca göre k›sa kenarda konumlanan

ocaklar›n oran› oldukça fazlad›r. Bu

“OCAK,GÜNLÜK YAfiAM ‹Ç‹NDE PEK
ÇOK AKT‹V‹TEN‹N MERKEZ‹
KONUMUNDAK‹ B‹R ELEMANDIR”
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oran k›sa kenarda ocak yapman›n genel

bir tercih oldu¤unu düflündürtmektedir.

Uzun kenarda konumlanan ocaklar›n

bulundu¤u evler Çeflme Mahallesinde 2,

4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 26, 29 ve 33

numaral› evlerdir. Yaka Köy’de ise tek

örne¤e 3 ana birimden oluflmufl 2

numaral› evin bir hanesinde

rastlanm›flt›r.

Örneklerin incelenmesine Çeflme

Mahallesi 2 numaral› ev ile bafllanacak

olursa, oca¤›n k›sa kenarda

konumlanamay›fl›, muhtemelen evin

bulundu¤u arazinin e¤iminden

kaynaklanmaktad›r. Bu evde ocak

yap›labilecek uygun tek duvar

güneydo¤u yönüne cephe veren uzun

kenard›r. Di¤er duvarlar›n büyük k›sm›

e¤imden dolay› toprak alt›ndad›r.

Çeflme Mahallesi 4 numaral› evde “B”

ile kodlanm›fl oca¤›n bulundu¤u

mekan›n k›sa kenar› oldukça dard›r. Bu

mekanda yer alan oca¤›n k›sa kenara

yap›lmas› durumunda her iki yan›nda

yeterli alan kalmayacakt›r. Olas›l›kla

bundan dolay›, ocak uzun kenarda infla

edilmifltir. Çeflme Mahallesi 7 (Mehmet

Bilgili Evi) ve 33 (A¤a Evi) numaral›

evlerin ocak büyüklükleri ve ocak

yap›m sistemleri, di¤er evlerdeki

ocaklarla ayn›d›r. Fakat bu konutlar

plan ve cephe tipolojisi aç›s›ndan

Tablo 1 OCAK BÜYÜKLÜKLER‹ (ÇEfiME MAHALLES‹) Tablo 2 OCAK BÜYÜKLÜKLER‹ (YAKA KÖYÜ)

Ocaklar›n konumu (fiekil 5)
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bölgedeki konut tiplerinden farkl›

oldu¤u için s›n›fland›rmada aç›s›ndan

anlaml› de¤ildir. Çeflme Mahallesi 8, 9,

10, 15, 19 numaral› örneklerin uzun

kenarda konumlanan ocaklar›

incelendi¤inde ise bu yap›lar›n

tümünün k›sa kenarlar›na bitiflik baflka

yap›lar oldu¤u görülür. Belki de bu

nedenle bu kenara ocak yap›lmas›

mümkün olmam›flt›r. Sadece 8 numaral›

evin vaziyet plan› incelendi¤inde uzun

kenarda bulunan oca¤›n arkas›nda

bitiflik bir yap› oldu¤u görülür. Fakat bu

yap›n›n sonradan yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r.

16 numaral› evde ise tabloda “C” olarak

kodlanm›fl oca¤›n bulundu¤u mekan›n

çok sa¤l›kl› bir ay›r›m yap›lamam›fl olsa

da, yerinde yap›lan gözlemler

sonucunda asl›nda “A” olarak

kodlanm›fl oca¤›n bulundu¤u mekan›n

bir parças› oldu¤u düflünülmektedir. Bu

aç›dan bak›ld›¤›nda ocak k›sa kenarda

konumlanm›fl bir ocakt›r. Ayr›ca

tabloda “B” olarak kodlanm›fl olan

oca¤›n bulundu¤u mekan›n iki kenar

ölçüsü birbirine oldukça yak›nd›r. Bu

oca¤›n arkas›na yap›lm›fl olan bölüm

sonradan eklenmifltir. Çeflme Mahallesi

14 numaral› evde ise uzun kenarda

konumlanan oca¤›n bulundu¤u

mekan›n di¤er duvarlar› 281 cm. ve 277

cm.’dir. Oldukça k›sa say›labilecek bu

ölçülere sahip duvarlarda konumlanan

oca¤›n her iki yan›na pencere de

aç›laca¤› düflünülürse bu ölçülerin

yeterli olmayaca¤› aç›kt›r. Ayr›ca bu

mekan›n girifl öncesi mekan› ile

aras›nda bulunan duvar›n sonradan

yap›lm›fl oldu¤unu düflündüren izler

vard›r. Rölöve ve foto¤raflar

incelendi¤inde girifl öncesi mekan›n

kap›s›n›n tek mekanl› konutun as›l girifl

kap›s› oldu¤u varsay›labilir. Ayr›ca, 164

cm. geniflli¤indeki k›sa duvar›n

uzunlu¤u, 281 cm. uzunlu¤undaki ana

birimin k›sa kenar› ile toplan›rsa, her iki

mekan› ay›ran duvar›n kal›nl›¤› ile

beraber toplam uzunluk yaklafl›k 495

cm.’dir. Böylece bu mekan 495 / 354

cm. ebatlar›nda ve bir ana birim için

ideale yak›n ölçülere sahip bir mekan

olacakt›r. Bu da iki mekan› ay›ran

duvar›n sonradan yap›lm›fl olmas›

ihtimalini güçlendirmektedir. Çeflme

Mahallesi 26 numaral› örnekle ilgili

öngörüde bulunmak ise çok daha

zordur. Rölöve ve foto¤raflar, tek

mekan gibi alg›lanan bu birimin, y›k›lm›fl

duvar izinden de anlafl›laca¤› üzere iki

mekandan olufltu¤unu göstermektedir.

“A” ile kodlanm›fl zemin katta yer alan

ocak, olas›l›kla önceden hanay

bölümünde bulunan ve servis ifllevi

gören bir ocak idi. Yöre sakinleri

zorunda kalmad›klar› sürece uzun kenar

üzerine ocak yapmam›fllard›r. Evlerin

genelde genifl araziler içinde

konumland›¤›, da¤›n›k bir yap›laflmaya

“YÖRE SAK‹NLER‹
ZORUNDA
KALMADIKLARI
SÜRECE MEKANIN
UZUN KENARI
ÜZER‹NE OCAK
YAPMAMIfiLARDIR”

Tablo 3 G‹R‹fiE GÖRE OCAKLARIN KONUMU (ÇEfiME MAHALLES‹) Tablo 4 G‹R‹fiE GÖRE OCAKLARIN KONUMU (YAKA KÖYÜ)
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sahip ve bitiflik nizam pek fazla yap›n›n

bulunmad›¤› Yaka Köyü’nde uzun kenar

üzerinde yaln›zca 1 adet örnek vard›r.

Bu örnek de bitiflik nizamda yap›lm›fl

bir eve aittir. Öyle görünüyor ki, k›sa

kenar üzerinde ve yan›na iki pencere

aç›lm›fl bacal› ocak infla etmek genel bir

tercihtir.

Ocak-Pencere ‹liflkisi
Oca¤›n pencerelerle iliflkisi önemlidir.

Hemen hemen tümü k›sa kenarda

konumlanan oca¤›n her iki yan›nda

veya kimi zaman bir yan›nda pencere

bulunur (fiekil 6). Yan›nda pencere

bulunan ocaklar›n orant›lar›na bakarak

ve bunu oca¤›n yan›nda tek pencere

olan ya da pencere bulunmayan

örneklerin say›s› ile karfl›laflt›rarak bir

sonuç ç›kar›labilir. Ayr›ca oca¤›n

yan›nda pencere bulunmayan

örneklerin hangi koflullar alt›nda

yap›lm›fl oldu¤u da tahmin edilebilir.

Ocak ve pencere iliflkisinin durumu, k›sa

kenarda infla edilen ocaklar gibi, yöre

sakinlerinin tercihlerini anlatabilir.

Tablolarda iki pencere aras›nda yer

alan ocaklar “2W” k›saltmas›, tek

pencere yan›nda yer alan ocaklar “1W”

k›saltmas›, yan›nda pencere

bulunmayan ocaklar ise “NW”

k›saltmas› alt›nda gruplanm›flt›r (Tablo

5-6).

Buna göre, iki pencere aras›nda

konumlanan ocaklar 55 adet ve %67.07

oran›nda, tek pencere yan›nda

konumlanan ocaklar 13 adet ve %15,86

oran›nda, yan›nda pencere bulunmayan

ocaklar ise 14 adet ve %17,07

oran›ndad›r. ‹ki pencere aras›nda yer

alan ocaklar yüksek bir orana sahiptir.

Ancak bu oran tek bafl›na yöre

sakinlerinin ocak yan›nda pencere

yapmak gibi bir e¤ilime sahip

olduklar›n› göstermez. Bu nedenle,

yan›nda tek pencere olan veya pencere

bulunmayan ocak örnekleri de detayl›

olarak incelenecektir.

Çeflme Mahallesi’nde 4, 6, 8, 17, 19,

20, 22, 23, numaral› örnekler, Yaka

Köyü’nde ise 3, 6, 8, 11, 12 numaral›

evlerin ocaklar› tek pencere yan›nda

konumlanm›flt›r. Bunlardan Çeflme

Mahallesi’nde bulunan 19, 20, 23

numaral› evler ve Yaka Köyü’nden 3 ve

12 numaral› ev d›fl›ndakilerin hepsi

servis hizmeti veren mekanlar içinde

konumlanan ocaklard›r. Çeflme

Mahallesi’nden 20 numaral› evin zemin

kat›nda konumlanan oca¤›n servis

amaçl› kullan›l›p kullan›lmad›¤› hakk›nda

net bir bilgi edinilememifltir. Bunun

yan›nda Çeflme Mahallesi 23 numaral›

evin, “B” harfi ile kodlanan köfle oca¤›

sonradan yap›lm›flt›r ve bir yan›nda da

bir nifl bulunmaktad›r. Yaka Köyü’nde

ise 3 numaral› evin, “A” ile kodlanm›fl

mekan›n›n yaflama amaçl› m›, yoksa

servis amaçl› m› kullan›ld›¤› çok net

olarak anlafl›lamam›flt›r. Çeflme

Mahallesi’nden 19 numaral› evde ve

Yaka Köyü 12 numaral› evde

konumlanan ocaklar tek mekanl›

“KISA KENARDA KONUMLANAN ‹K‹ PENCERE
VE BU PENCERELER ARASINDA YER ALAN
BACA, ÇALIfiMA BÖLGES‹NDEK‹ GELENEKSEL
KONUTLARIN CEPHE KARAKTER‹ST‹⁄‹D‹R”

Tablo 5 PENCEREYE GÖRE OCAKLARIN KONUMU (ÇEfiME MAHALLES‹) Tablo 6 PENCEREYE GÖRE OCAKLARIN KONUMU (YAKA KÖYÜ)



EGE M‹MARLIK EK‹M 2008

yaflama birimlerinde yer alan

ocaklard›r. Ve bu ocaklar›n her ikisinde

de bir tarafta nifl ve di¤er tarafta bir

pencere vard›r. Çeflme mahallesi 6, 8,

22 ve Yaka Köy 6 numaral› evlerin

servis mekanlar›nda konumlanan

ocaklar›n tümünün yan›nda bir nifl ve

bir pencere vard›r. Çeflme Mahallesi 4

numaral› evin servis mekan›nda

konumlanan ve “B” harfiyle kodlanm›fl

oca¤›n ise bir yan›nda pencere di¤er

yan›nda lavabo olarak kullan›lan bir

bölüm bulunmaktad›r. Çeflme Mahallesi

9, 23, 28 numaral› ve Yaka Köyü 5, 7, 9,

10, 17 numaral› evlerde ocaklar›n

yan›nda pencere bulunmamaktad›r.

Bunlardan, yan›nda pencere olmayan

ocaklar›n bulundu¤u mekanlar, Yaka

Köyü 9 numaral› ev hariç, servis amaçl›

kullan›lan mekanlard›r. Çeflme Mahallesi

9 numaral› evin servis mekan›nda

bulunan “A” kodlu oca¤›n tek taraf›nda

nifl vard›r. 23 ve 28 nolu evlerin “A”

kodlu ocaklar›n›n her iki taraf›nda da

nifl vard›r. Bunlar d›fl›nda kalan Yaka

Köyü 7, 9, 10 numaral› evlerin servis

mekanlar›ndaki ocaklar›n her iki

taraf›ndaki nifllerin boyutlar› 30/30

cm.’dir. Yaka Köyü 17 numaral› evde

bulunan “A” kodlu servis mekan›nda

konumlanan oca¤›n konumland›¤›

duvar 207 cm. olarak ölçülmüfltür. Bu

boyut oca¤›n yan›na nifl aç›labilmesine

olanak vermemifl olmal›d›r.

Çeflme Mahallesi 10 ve 29 numaral›

konut örneklerinde de görüldü¤ü gibi,

Pencere ve ocak iliflkileri (fiekil 6)

ocak uzun kenarda konumlanm›fl olsa

bile yan›na iki pencere aç›lma kural›

uygulanmaktad›r. Bununla birlikte,

Çeflme Mahallesi 19 ve Yaka Köyü 12

numaral› örneklerde oldu¤u gibi oca¤›n

yan›nda bir nifl ve bir pencere olmak

üzere her iki yanda mutlaka iki adet

boflluk yaratma e¤ilimi oldu¤u

gözlemlenmifltir. Ana birim içinde yer

alan ocaklar göz önüne al›nd›¤›nda,

Çeflme Mahallesi 19 ve Yaka Köyü 12

numaral› evler d›fl›nda tek mekanl›

yaflam biriminde bulunan ocaklar›n

tümünün iki yan›nda pencere

konumlanmaktad›r. E¤er ocaklar servis

amaçl› olarak kullan›lan mekanlarda yer

al›yorsa, bu ocaklar›n yan›nda pencere

olmas› beklenen bölümlerin, genelde

pencere oran›na yak›n veya daha küçük

ölçülerde bir veya iki adet nifl yap›larak

de¤erlendirildi¤i görülmüfltür. 

Son Söz
Çal›flma bölgesinde yerleflim dokusunu

oluflturan ana birimler, servis ve

yaflama alan› olarak iki bölüme

ayr›lm›flt›r. Sedirler, nifller ve

pencerelerin bulundu¤u oca¤›n

önündeki alan yaflama alan› olarak,

oca¤›n tam karfl›s›ndaki yüklük ve kimi

zaman hamaml›¤› bar›nd›ran bölüm ise

servis alan› olarak tan›mlanabilir. Kimi

evlerde bu iki bölüm kot fark› veya

farkl› döfleme malzemeleri ile

ayr›lm›flt›r. Ocaklara büyüklük aç›s›ndan

bak›ld›¤›nda, 135–150 cm. aral›¤› hem

genifllik hem de yükseklik aç›s›ndan

normal olarak kabul edilmifltir.

Ocaklar›n, yüksekli¤ine göre %50, 70’i

bu kategoridedir. Ana birimlerin

ortalama yüksekli¤i 270–300 cm.

aras›ndad›r. Bu aç›dan, Ana birimin

genel tavan yüksekli¤i ile ocak

yüksekli¤i aras›nda yaklafl›k 1/2‘lik bir

orant› vard›r. Çal›flma bölgesindeki

geleneksel konutlara cephe

karakteristi¤ini, k›sa kenarda

konumlanan iki pencere ve bu

pencereler aras›nda yer alan baca

vermektedir. Karakteristik cephe

görünümünü oluflturan pencere ve

oca¤›n k›sa kenarda konumlanmas› ise

genel bir e¤ilimdir. t

Can Kaya, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doktora
Ö¤rencisi

Y. Doç. Dr. Emre Ergül, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi

1. Çeflme Mahallesi’nden 16 ve 25 numaral› evlere, 20

numaral› evin alt kat›na, 17 ve 5 numaral› evlere ve

Yaka Köy 2 numaral› evin ikincil mekanlar›na

girilemedi¤i için bu evler içinde yeralan ocaklar›n

ölçüleri al›namam›flt›r. Bunun yan›nda Çeflme

Mahallesi’ndeki 3 nolu (ah›r) ve 34 nolu (okul) binalar›n

ocaklar› yoktur. Yaka Köyü’nde ise yaln›zca 8 numaral›

evin içine girilemedi¤inden ocak ölçüleri ilgili tabloda

belirtilememifltir.

2. Genifllikleri aç›s›ndan %54,94 ve yükseklikleri

aç›s›ndan  %50,70 oran›nda ocak 135–150 cm.

aral›¤›nda ölçülmüfltür.


