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Neler Öğreneceğiz?

Sevgili arkadaşlar, bu ünitede:
• Birlikte yaşamanın gerekliliğini,
• Şehri meydana getiren unsurlardan yola çıkarak şehrin 

ne olduğunu,
• Medeniyetlere yön vermiş şehirleri araştırmayı,
• Şehrin insana, insanın şehre olan etkisini tartışmayı öğ-

reneceğiz.

NELER ÖĞRENECEĞİZ: 
Üniteye başlamadan önce 
edinilecek kazanımları be-
lirtir. 

Sıra Sizde

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek 
zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere 
ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin 
desteğiyle mi karşılıyoruz?

SIRA SİZDE: Metinlerden 
hareketle sizlerin yorum 
yaptığı bölümdür.

Atatürk, 1936 yılında Adana’da meydana gelen sel felaketin-
de Kızılay’a 10.000 lira bağışlayarak afetzedelerin yanında 
olduğunu göstermiştir.

Öğrenelim
ÖĞRENELİM: Kazanımla-
rı desteklemek ve bu ka-
zanımlara dikkat çekmek 
amacıyla konularla ilgili bil-
gilerin olduğu bölümdür.

KİTABIMIZI TANIYALIM

Merhaba, bizler Seyhan ve 
Ceyhan kardeşleriz. 

Adlarımız Toros Dağları’nın yaylalarından 
akıp gelen, bereketli Çukurova’yı besle-

dikten sonra Akdeniz’e dökülen iki kardeş 
nehirden geliyor. Şehrimiz Adana kitabını 
okurken bizi sık sık göreceksiniz. Sizlere 

bu kitabı okurken yardımcı olacağız.
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Düşünelim - Tartışalım

Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl 
sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM: 
Metinlerin başında, orta-
sında ya da sonunda konu-
ları araştırıp, tartışıp ince-
lemeyi amaçlar.
 

Kentin tarihî ve doğal güzelliklerini birarada görmek istiyorsanız Ka-
pıkaya Kanyonu’nda yürüyüş yapmadan, Varda Köprüsü’nün eşsiz 
manzarasında fotoğraf çektirmeden, Anavarza Antik Kenti’ni ziyaret 
etmeden, Kozan Kalesi’nde menengiç kahvesi içmeden dönmeyin. 
Eski Adana hakkında fikir edinmek istiyorsanız Tepebağ Evleri’ni 
mutlaka görün. Adana’nın eski çarşılarını gezin. Ulu Cami, Sabancı 
Merkez Camii, Bebekli Kilise, Taşköprü, Yeni Müze Kompleksi, Sine-
ma Müzesi ve Atatürk Evi’ni ziyaret edin. Foto safari yapmak istiyor-

sanız Aladağlar Milli Parkı, Belemedik Yaylası, Ağyatan-Akyatan Kuş Cennet-
leri ve mavi kelebeği ile ünlü Saimbeyli tam size göre. Adana kebabının tadına 
bakmadan; ciğer kebabı, sıkma ve karakuş tatlısı yemeden; şalgam suyu ve 
aşlama içmeden dönmeyin. Dilberler Sekisi, Adnan Menderes Bulvarı ve Ço-
ban Dede’den Seyhan Baraj Gölü’nün manzarasını izleyin. Karataş ve Yumur-
talık sahillerinde yürümeden ve balık yemeden, Adana’dan cezerye ve şalgam 
suyu almadan dönmeyin.
                                                              Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Okuma Parçası

OKUMA PARÇASI: Konu-
ları iyi anlamanız için kaza-
nımları doğrudan destekle-
yen metinleri belirtir.

GÖRSELLER, TABLOLAR, 
HARİTALAR: Metinleri size 
daha etkileyici anlatmak 
için destekleyici görsel, tab-
lo ve haritaları kapsar.
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 ÜNİTE 1
  ŞEHİRLERİN 

HİKÂYESİ 

Neler Öğreneceğiz?

Sevgili arkadaşlar, bu ünitede:
• Birlikte yaşamanın gerekliliğini,
• Şehri meydana getiren unsurlardan yola çıkarak şehrin ne 

olduğunu,
• Medeniyetlere yön vermiş şehirleri araştırmayı,
• Şehrin insana, insanın şehre olan etkisini tartışmayı öğre-

neceğiz.
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ÜNİTE 1  
1. ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ 

1.1. BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar gemi-
nin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiy-
le birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kal-
ma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan 
deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

• Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlama-
dım. Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalaca-
ğım.

• Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir ma-
ğarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.

• Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın 
girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.

• Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
• Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek 

için kuruttum.

Okuma Parçası

Sıra Sizde

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda 
kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? 
Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı?

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?

Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Görsel 1.1: Süt Görsel 1.2: Terzi Görsel 1.3: Bir-
likte Çalışma

Görsel 1.4: Tra-
fik İşareti

Görsel 1.5: 
Öğretmen
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Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, 
giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca 
birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle toplu-
luk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak 
yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler 
tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar 
birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve 
unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç 
duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek 
bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü 
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı ko-
laylıkla karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, 
akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi 
oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim karşı-
lıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duy-
gularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını 
ve üzüntülerini paylaşırız.

Görsel 1.6: Fırın

Görsel 1.7: Şehiriçi Ulaşımı
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1.2. ŞEHRİ TANIYORUZ

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik yaşama 
nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürü-
yorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak 
karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamla-
rını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hay-
vanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak 
için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri 
seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını kar-
şılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını 
sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar 
ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin 
etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da 
kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de 
ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 
10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, 
güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılan-
ması için şehirde fırıncıcılık, kasapçılık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya 
çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan 
korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis 

Görsel 1.8: Göbeklitepe (Şanlıurfa)

Düşünelim - Tartışalım

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç 
düşündünüz mü?”
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tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihti-
yaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır 
yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadet-
haneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel 
ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüz-
de bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün 
yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sana-
yi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi 
itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi 
odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmak-
tadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çek-
mektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de 
tatil yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu 
özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın oldu-
ğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü geliş-
miştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hiz-
metleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, 
yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana 
getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadı-
ğı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir. İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer 
olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler insan 
eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan di-
ğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en 
iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rum-
lar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Görsel 1.9: İstanbul
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1.3. ŞEHİR VE MEDENİYET

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun 
maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. 
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen 
ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, 
peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şe-
hirlerinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler adalet 
ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu ku-
rallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya 
getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler 
farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân 
vermektedir. Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. 
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki iliş-
ki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri 
meydana getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte 
şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki et-
mektedir. Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihi-
dir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba

Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle   
Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim,   

Görsel 1.10: Kurtuba Ulu Camii (İspanya)

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden şe-
hirlere göz atalım...

Öğrenelim
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kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, farklı 
inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim ve-
ren okullarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk 
üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çık-
masına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan ve Kurtuba Ulu Camii 
bu şehirde bulunmaktadır.

Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, 
kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına 
gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medi-
ne, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli 
şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 
yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, 
İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri 
için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den 
gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlar-
dan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicret-
le beraber Medine’de bir arada yaşamaya 
başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara 
sahip insanların bir arada rahat yaşaması 
diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. 
Medine, hicretten sonra şehir hâlini almış-
tır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine 
yapılması, yollarının buraya kolay ulaşıla-
bilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamış-
tır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik 
yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; 
açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. 
Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tara-
fından ziyaret edilmektedir.

Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafı-
na kurulmuş olan Paris, Notre Dame (No-
tır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fran-
sa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi 
Devrimi sonrası hızla göç alan şehirde 
Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuru-
luşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline 
getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta 
dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasın-
da öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 
1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı 
devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen merkezle-
rinden biridir. Modanın da başkenti olarak 
anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği 
şehirlerdendir.

Görsel 1.11: Mescidî Nebevi, Medine (Suudi Arabistan)

Görsel 1.12: Eiffel (Eyfel) Kulesi, Paris (Fransa)
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İstanbul
İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, 
Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir nok-
tada yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan 
İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat 
ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için 
çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde 
dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada 
yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan 
yana bulunmaktadır.

Görsel 1.13: Topkapı Sarayı (İstanbul)

Sıra Sizde

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana,    
Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. 
Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.”

Öğrenelim
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1.4. ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşünce-
lerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri ge-
lecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk 
sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. 
Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin 
kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmek-
tedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin 
hayat standardıyla yetişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklı-
dır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla 
olduğu kadar işlevleriyle de ilişki 
içindedir. Şehrin mekânları olan 
sokaklar, meydanlar, parklar, alış-
veriş mekânları, kamusal alanlar 
ve ibadet mekânları farklı anlam 
ve boyutlarıyla şehirde yaşayan-
ları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, 
sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, 
çalışma, spor ve daha birçok fark-
lı faaliyet şehirle şehirli arasındaki 
ilişkilerin önemli bir kısmını oluş-
turmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı karak-
tere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların 
yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre 
ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri 
burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra 
da sokaktakilerle iletişim kurulur. 

Görsel 1.14: Adana 

Görsel 1.15: Halk Pazarı
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Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara ha-
tırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak 
da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek hem de sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. 
Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, 
Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş 
merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her türlü 
ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alış-
kanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıla-
rın çok olması tesadüf değildir.

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç 
evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek 
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini 
de yansıtır.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini 
belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm dü-
şünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni 
yaşayan kimse.”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini 
yerine getirmekle sağlanabilmektedir.

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara kar-
şı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras 
olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak 
bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar ver-
meden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, 
trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı 
sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1.16: İstiklâl Caddesi (İstanbul) 
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ÜNİTE 2 
2. ŞEHİRDE YAŞAM

2.1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamla-
rını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park 
gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet 
etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin kimli-
ğini yansıtır.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu 
yerlerdir.”

Öğrenelim

Görsel 2.1: Eminönü (İstanbul)
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamak-
tadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı 
verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayan-
ların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri 
hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, top-
lumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. 
Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır. Şehirlerde nüfusun 
fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel 
yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanış-
ma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli sorun olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Dayanışma; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine 
bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. Yardımlaşma ise bireylerin yalnız 
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan 
dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır. Bu ihtiyacı karşıla-
mak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıf-
lar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma 
duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya 
ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardım-
laşmanın önemini vurgulamaktadır.

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, gelece-
ği bireyler arasındaki sosyal dayanışma 
ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen 
insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriy-
le üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla 
karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda 
toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içe-
risinde hareket edebilmek, “millet” olmanın 
bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma 
ve birliktelik duygusunu birçok örnek olay-
da görmek mümkündür. Örneğin deprem ve 
sel gibi doğal afetlerde insanların birbirleri-
ne yardım etmesi bunun bir göstergesidir. 
Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de 
Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. 
Türk milleti sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma 
ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi-
ne karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Görsel 2.2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (İstanbul)

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta 
tutan önemli unsurlardandır.”

Öğrenelim
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2.2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen me-
deni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleş-
miş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. 
Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerek-
mektedir. 

Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insan-
lar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, 
insanların bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş 
merkezi, ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. 
Bu mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri 
paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı 
gerektirir.
 
Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:

Ben Melike, ailemle birlikte 
4 katlı bir apartmanda ya-
şıyoruz. Evimize girerken 
ayakkabılarımı kapı önünde 
bırakmamaya dikkat ederim. 
Televizyonun sesini komşula-
rımızı rahatsız edecek şekil-
de açmam. Ayrıca çöplerimizi 
kapı önüne koyarken apart-
man yönetimince belirlenen 
saatlere uymaya özen göste-
ririm. Toplu taşıma araçlarını 
kullanırken diğer yolcuları ra-
hatsız etmemek için yüksek 
sesle konuşmam. Bu araçlar-
da engelli, yaşlı, hamile veya 
çocuklu yolculara yer veririm. 

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özellik-
lere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılıkların şehrimizi 
zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Sıra Sizde

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin söyle-
diklerine neler ekleyebilirsiniz?

Görsel 2.3: Çevre Duyarlılığı
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Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekil-
de ibadet ettikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve 
uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle ko-
nuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlar-
da bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar 
vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde müzik 
dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. 
Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, ses-
sizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davra-
nışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde gitmeliyiz. Tören akı-
şını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği 
mekânlara zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatma-
lıyız. Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür 
davranışlardan kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve tezgâhı da-
ğıtmamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bit-
tikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya 
da çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.

Öğrenelim

Görsel 2.4: Cami

Görsel 2.5: Piknik

Görsel 2.6: Tören

Görsel 2.7: Tiyatro

Görsel 2.8: Alışveriş
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2.3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

2.3.1. ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
 

Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya baş-
lamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanı-
yor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine git-
memiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha 
birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 
koşuşturuyor.Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. 

Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Ney-
se ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... 
İki araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar 
işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehir-
de ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü 
gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, 
müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı ala-
rak en yakın hastaneye götürüyor.

Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini 
dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışın-
da. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da 
kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın çevresinde-
kilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artır-
dı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki 
insanların bile ıslanmasına neden olu-
yor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı 
parktaki spor sahasında maç yapmak 
için sözleşen öğrenciler koşarak ev-
lerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını 
toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri 
yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar 
su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi 
içinde karşıdan karşıya geçmekte zor-
lanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları be-
lediye işçileri açmaya çalışıyor.

Okuma Parçası

Görsel 2.9: Yağmur
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Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü 
şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehir-
lerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal 
bölgelere oranla yaşam kalitesinin yük-
sek oluşu insanları şehirde yaşamaya 
yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bu-
nun yanında sağlık hizmetlerinden fay-
dalanabilme, devletin ve belediyelerin 
sağladığı hizmetlere erişimin kolay olu-
şu, çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi 
nedenler sebebiyle insanların birçoğu 
şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. 
Bütün bunlar, insanların gözünde şehir-
leri daha önemli hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sun-
maktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi ar-
tırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın bir 
arada yaşaması ve plansız şehirleşme, 
birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. 
Bu sorunlardan bazıları; doğal afetler-
le başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik 
sorunu, şehre uyum problemleri ve çe-
şitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş 
edebilmemizin en güzel yolu şehirde 
yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunla-
rın farkında olmaktır. Aynı zamanda bu 
sorunlara kişisel ve toplumsal olarak 
nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine 
düşünmektir.

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir
mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böy-
le olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapa-
nıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden 
seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu 
başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, dikkatli bir şekilde yürüyorlar.  Tenha sokak-
lardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları gerektiğini 
hatırlıyorlar.

Sıra Sizde

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?

Görsel 2.11: Çevre Kirliliği

Görsel 2.10: Kapalı Çarşı (İstanbul)



Şehirde Yaşam

26

Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime 

kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre 
birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı su-
nar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla 
öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atöl-
ye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgelerdeki 
eğitim kurumlarına göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, 
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum 
gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde gerçekleş-
tirilmektedir.

Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakül-

teleri şehir merkezlerindedir. 
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine ula-

şılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler bulun-

maktadır.
İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Bir çok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre 

daha kolay iş bulabilmektedir.
Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok şehir merkezlerindedir.
Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde karayolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Deprem, sel, trafik kazaları, çevre kirliliği gibi  
riskler şehirlerde de  karşılaşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.

2.3.2. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ: 

Görsel 2.14: Şehiriçi Ulaşım

Görsel 2.13: Şehir Hastanesi (Adana)

Görsel 2.12: Çukurova Üniversitesi (Adana)
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2.4. ENGELSİZ YAŞAM

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece ba-
caklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihin-
sel engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor 
musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta 
çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

 

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli birey-
ler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve 
bu mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır. Onların kentsel 
yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. Bu nedenle tüm 
yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de bir başka-
sının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethane-
lere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşıla-
maktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 
kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kul-
lanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir durumdur. En-
gelsiz yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde 
bazı kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya baca-
ğı kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket 
kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı 
sunmak onların kendilerini gerçekleştirmele-
rine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam 
sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, 
istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç ol-
madan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir 
çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni 
çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinema-
da izleyebilmek,ibadetlerini yerine getirmek 
vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli 
birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şe-
hirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

Sıra Sizde

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

Görsel 2.16: Engelsiz Yaşam

Görsel 2.17: Engelsiz Yaşam
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•   Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlik-
leri bir tekerlekli sandalye veya bebek ara-
bası gibi araçların sığacağı boyutta olma-
lıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların 
iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve 
eğimde olmalıdır. 

•   Yaya kaldırımında güzergâhın görme 
engelliler tarafından baston ile kolaylıkla 
algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yü-
zeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

•   Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde 
kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistem-
leri olmalıdır. 

Görsel 2.19: Ampüte Futbol

Şimdi şehirlerde engelsiz yaşam alanlarının doğru uygulandığı birkaç örneği inceleyelim:

Görsel 2.18: Engelsiz Yaşam

•   Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla 
ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.

•   Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

•   Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunabilmeleri için plaj, spor salonu, sinema, 
tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.



Şehirde Yaşam

29

2.5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, in-
sanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama hak-
kı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve 
duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı için doğadaki 
çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer can-
lıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının bir-
çok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı 
sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak 
bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu 
sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar 
kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephe-
lerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının dal-
larının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları 
üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen 
Köşk’’ olarak anılmaktadır.

Görsel 2.20: Şehirdeki Diğer Canlılar
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Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine 
şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyar-
lılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler 
yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bi-
zim için sadece bir hava değişikliği anlamına gelmez, 
bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. 
Buradaki bitki ve hayvanları korumalı, onlara zarar 
vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabi-
liriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o yere tekrar 
gelecektir.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve 
köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına biraz 
olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha 
sıcak olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri 
içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için 
daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa 
donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut 
sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan 
yoğurt kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi ve 
köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve 
biraz su bırakarak birçok canlının hayatını kurtara-
biliriz. Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir 
hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Bele-
diyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

Sıra Sizde

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini, hayvanların 
rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağ-
duriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin 
cezalandırıldığını biliyor muydunuz?

Öğrenelim

Görsel 2.22: Köpekler için bırakılan su

Görsel 2.21: Kuşlar için bırakılan su



 ÜNİTE 3
ŞEHRİMİ

TANIYORUM 

Neler Öğreneceğiz?

Sevgili arkadaşlar, bu ünitede:
• Adana’nın coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini,
• Adana’daki insan doğa etkileşimini,
• Adana’nın demografik yapısını,
• Adana’da karşılaşılabilecek doğal afetleri,
• Adana’nın dünden bugüne idari yapısını,
• Adana’nın kuruluş ve gelişim sürecini,
• Adana’ya komşu ve kardeş şehirlerin benzer ve farklı yön-

lerini öğreneceğiz.
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ÜNİTE 3
3. ŞEHRİMİ TANIYORUM

3.1. ADANA’NIN COĞRAFİ KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum
Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehrimiz, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölü-
mü’nde bulunmaktadır. Şehir merkezi Toros Dağla rı’nın güneyinde, Akdeniz’den yaklaşık 40 km 
içeride bulunan Çukurova’da Seyhan Nehri çevresinde yer almaktadır. 35 - 38 derece kuzey pa-
ralelleri ile 34 - 36 derece doğu meridyenleri arasında yer alan şehrimizin kuzey ve doğu kesim-
leri dağlık, güney kesimleri ise genellikle ovalıktır. Kuzeyde yer alan dağlar, “Toroslar” adı verilen 
sistemin “Orta Toroslar” denen bölümünün parçalarıdır. Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 
metredir. Bu yükseklik kuzeye doğru gidildikçe artar. Ayrıca güneyinde Akdeniz’e 160 kilomet-
relik bir kıyısı bulunur. Türkiye’nin güneyinde yer alan Adana’nın komşuları; batısında Mersin, 
doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, kuzeyinde Kayseri, kuzeybatısında 
Niğde, güneydoğusunda Hatay illeridir.

İklim
İlimizde Akdeniz iklimi görülmek-
tedir. Akdeniz ikliminin özelliği; 
yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar 
ılık ve yağışlıdır. Yağışlar en çok 
kış aylarında, en az ise yaz ay-
larında görülür ve genelde yağ-
mur şeklindedir. Ortalama yağış 
miktarı yıllık 625 milimetredir. 
En soğuk ay ocak iken en sıcak 
ay ağustostur. Kıyıdan ve ova-
dan Toroslar’a doğru gidildikçe 
yükseltinin artması ve denizden 
uzaklaşılmasıyla bu yerlerde karasal iklim görülür. Kuzeydeki ilçelerde yazlar daha serin, kışlar 
ise daha soğuktur ve yer yer kar yağışı görülür. 

Görsel 3.1: Adana’nın Coğrafi Konumu

Görsel 3.2: Türkiye’de Görülen İklimler
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Bitki Örtüsü
İlimizin doğal bitki örtüsü makidir. Ak-
deniz ikliminin karakteristik bitki örtü-
sü olan makiler yıl boyunca yeşil ka-
labilen, sert yapraklı, bodur ağaç ve 
çalılardan oluşur. Torosların denize 
bakan yamaçlarında çok sık olarak 
bulunurlar. Akdeniz ikliminin kurak 
yaz günlerine oldukça dayanıklı ya-
pıdadırlar. Başlıca maki türleri; zey-
tin, katran ardıcı, keçiboynuzu, sakız 
ağacı, sandal, tesbih, zakkum, def-
ne, menengiç ve mersindir. 

Çukurova’dan yükseklere doğru gi-
dildikçe, yaklaşık 800 metre den son-
ra maki bitki örtüsünün yerini çam, 
ardıç, sedir, meşe, köknar gibi ağaç-
lar alır. 2000 metreden sonra ise ar-
tık yavaş yavaş soğuk iklim koşulları 
ormanların yetişme sine izin vermez, 
buralarda artık her zaman yeşilliğini 
koruyan yılın büyük bölümünde de 
kar altında kalan Alp tipi çayırlar gö-
rülür. 

Şehrimiz belli bir bölgede yetişen 
veya anavatanı belli bir bölge olan 
endemik bitki türleri açısından Avru-
pa’nın birçok ülkesinden zengindir. 
Bu endemik bitkilerden ilk akla ge-
lenler Adana çiğdemi, Adana orkide-
si, Adana menekşesidir.
 

Sıra Sizde

Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde 200 dönümlük alanda kurulan Ali 
Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde Adana’ya özgü bitki türleri koruma altına 
alınmıştır. Bu bahçe öğrenciler tarafından ücretsiz ziyaret edilebilmektedir. 

Sınıf olarak siz de Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne gezi düzenleyiniz.  
Gezi sırasında fotoğraf çekme, bilgi toplama ve bitki örnekleri alma gibi konular-
da aranızda işbölümü yapınız. Gezi sonunda elde ettiğiniz verileri sınıfta arka-
daşlarınızla paylaşınız ve okulunuzda sergileyiniz.

Görsel 3.4: Adana Orkidesi

Görsel 3.3: Zeytin Ağacı
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Akarsular, Göller ve Denizler
Adana’nın en büyük iki nehri olan Sey-
han ve Ceyhan Nehirleri Çukurova’nın 
kalbi gibidir. Bu nehirler Toros Dağla-
rı’nın kuzeyinden doğup çeşitli dere-
lerle ve çaylarla birleşerek birbirlerine 
paralel şekilde Akdeniz’e dökülürler.
 
Seyhan Nehri Akdeniz Bölgesi’nin en 
uzun nehridir. 560 kilometre uzunlu-
ğundadır. Üzerindeki başlıca hidro-
elektrik santralleri Seyhan, Çatalan 
ve Yedigöze’dir. Nehir, kurak Akdeniz 
yazlarında tarımsal sulamada oldukça 
önemli bir role sahiptir. Ayrıca son za-
manlarda düzenlenen su sporları faali-
yetleriyle de Adana’ya değer katmakta-
dır. 
 
Ceyhan Nehri, 509 kilometre uzunlu-
ğuyla Akdeniz Bölgesi’nin ikinci uzun-
nehridir. Bu nehir, Çukurova’nın iki ana 
hayat kaynağından birisidir. Üzerindeki 
başlıca hidroelektrik santralleri Berke, 
Menzelet, Sır ve Aslantaş’tır. 

Adana ili sınırları içerisinde Seyhan ve 
Ceyhan Nehirleri dışında Körkün, Ça-
kıt, Eğlence, ve Üçürge gibi birçok irili 
ufaklı akarsu bulunmaktadır.

Seyhan Baraj Gölü, Çatalan Baraj 
Gölü, Kozan Baraj Gölü ilimizin başlı-
ca baraj gölleridir. Bu göllerin yanı sıra  
Akyatan Gölü, Ağyatan Gölü ve Tuz 
Gölü gibi doğal göller de bulunmakta-
dır.

Adana ilinin Karataş ve Yumurtalık il-
çeleri Akdeniz kıyısındadır. Bu ilçelerin 
Akdeniz boyunca uzanan 160 km’lik  
sahili bulunmaktadır.

Sıra Sizde

İlimizdeki baraj göllerinin iklim üzerindeki etkilerini araştırınız. Elde ettiğiniz 
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 3.7: Seyhan Baraj Gölü ve Sevgi Adası

Görsel 3.6: Ceyhan Nehri ve Misis Köprüsü

Görsel 3.5: Seyhan Nehri 
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Dağlar ve Ovalar 

İlimizin kuzeyi, kuzeydoğusu ve kuzeybatı sını Akdeniz kıyısına paralel uzanan Orta Toros Dağ-
ları çevrelemiştir. Bu dağlar Adana’nın fiziki yapısının yaklaşık yarısını oluşturur. Toroslar kıyı ile 
iç kesimler arasında set görevi görüp kıyının ılık ve nemli havasının iç kesimle re ulaşmasını en-
gellemektedir. Toroslar, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı da zorlaştırmaktadır. Ulaşım ancak 
bazı geçitlerden sağlanabilmektedir. Orta Toroslar olarak adlandırılan bu dağlar; Bolkar Dağları, 
Aladağlar ve Tahtalı Dağları’ndan oluşmaktadır. Çukurova, Türkiye’nin en büyük delta ovasıdır. 
Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin getirdiği alüvyonlarla oluşmuştur. Alüvyonlar, Çukurova toprak-
larını tarım açısından verimli hâle getirmiştir.

Görsel 3.9: Toros Dağları ve Seyhan Baraj Gölü

Görsel 3.8: Adana ve Çevresi Kabartma Görseli

• Mersin

• Antakya

AKDENİZ

TOROS DAĞLARI

• Adana
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3.2. ADANA’DA İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ

Çukurova insanının doğayla etkileşimini bu toprakların yetiştirdiği yazar 
Yaşar Kemal şöyle anlatıyor: 
“Toros Dağları’nın etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden 
sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in üstünde daima, top top 
ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi top-
rak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. 
Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar. Örülmüş-
çesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı, koyu 
yeşil, ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar. Karanlık bir ormandan daha yabani, 
daha karanlık! Biraz daha içeri, bir taraftan Anavarza’ya, bir taraftan Osmani-
ye’yi geçip İslâhiye’ye gidilecek olursa geniş bataklıklara varılır. Bataklıklar yaz 
aylarında fıkır fıkır kaynar. Kirli, pistir. Kokudan yanına yaklaşılmaz. Çürümüş 

saz, çürümüş ot, ağaç, kamış, çürümüş toprak kokar. Kışınsa duru, pırıl pırıl, taşkın bir su-
dur. Yazın otlardan, sazlardan suyun yüzü gözükmez. Kışınsa çarşaf gibi açılır. Bataklıklar 
geçildikten sonra, tekrar sürülmüş tarlalara gelinir. Toprak yağlı, ışıl ışıldır. Bire kırk, bire 
elli vermeye hazırlanmıştır. Sıcacık, yumuşaktır. Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı 
tepeler geçildikten sonradır ki kayalar birdenbire başlar. İnsan birden ürker.Kayalarla birlikte 
çam ağaçları da başlar. Çamların birer billur pırıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar. 
İlk çamlar geçildikten sonra, gene düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır.”
                                                                          Yaşar Kemal, İnce Memed 1 (Kısaltılmıştır.)

Okuma Parçası

Düşünelim - Tartışalım

Yaşar Kemal’in 1950’lerde betimlediği Adana ile günümüz Adana’sını 
kıyaslayınız. Benzer ve farklı yönleri sınıfta tartışınız. 

Görsel 3.10: Çukurova
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Sıra Sizde

      Yaylada, şehirde ve deniz kenarında yaşayan insanların yeme-içme kültürü 
bakımından farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedenini araştırınız. Edindiğiniz 
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

İnsan ve doğa sürekli etkileşim hâlindedir. İnsanoğlunun var olmasından itibaren başlayan bu 
etkileşim günümüzde de devam eden bir süreçtir. Beslenme, giyinme ve barınma insanların te-
mel ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlara getirilen çözümler coğrafi koşullara göre şekillenir. Örneğin, Orta 
Asya’da yaşayan ilk Türk Devletleri yaşadıkları yerin bozkır iklimine uyum sağlamışlardır. Ko-
nar-göçer bir yaşam sürmüş ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Barındıkları evler bu yaşama uy-
gun, kolay kurulup kaldırılan çadırlar olmuştur. Kalabalık hayvan sürüleriyle beraber yazın yay-
lalara kışın kışlaklara göç etmişlerdir. Yeme-içme tarzları daha çok hayvansal gıdalar olmuştur. 
Giyim leri ise göçebe yaşama uygun rahat kıyafetler olmuştur. Yayla, ova ve deniz kültürü ile iç 
içe olan şehrimizde ise ilk çağlardan bu yana birbirinden farklı kültürlerin izleri görülür. Bunun 
nedeni bereketli topraklarının tarih boyunca birçok milleti kendisine çekmesidir. Bu durum günü-
müzde de devam etmektedir.

Yeme-İçme 
Adana mutfağında zeytinyağlı seb-
ze yemekleri, hamur işi yemekler, et 
yemekleri ve baharatlı yemekler daha 
yaygındır. Yemekler zahmet, el becerisi 
ve sabır gerektirir. Örneğin İstanbul’da 
lezzetli bir kebap yiyebilirsiniz ama 
Adana’da yediğiniz kebap en leziz ola-
nıdır. Adana yeme-içme kültürünün şe-
killenmesinde, şehrimizin tarihî, kültürel 
mirasının ve coğrafi koşulların önemli 
bir rolü vardır. 

Nesilden nesile aktarılan bilgilerle, tarih 
boyunca yaşanan ve devam eden göç-
lerle bu miras daha da harmanlanmış, 
zenginlik ve çeşitlilik kazanmıştır. Bu 
zenginlik ve çeşitliliğin bir diğer sebebi 
ise dağ, yayla, ova ve deniz kültürünün 
iç içe olmasıdır. Şehrimizde yeme-iç-
me kültürünün oluşmasındaki etkenler 
arasında yakın bir döneme kadar temel 
geçim kaynaklarından birinin hayvancı-
lık olması ve Akdeniz ikliminin etkisiyle 
tarım ürünlerindeki çeşitliliği de gösteri-
lebilir. Denize yakın yerlerde de sofra-
larda deniz ürünlerine yer verilmektedir.

Binlerce yılda oluşan bu kültürümüz günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Ba-
kanlığının himayesinde, Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel Adana Ulusla-
rarası Lezzet Festivali ile canlılığını korumaktadır. 

Görsel 3.12:  Deniz Ürünleri

Görsel 3.11: Adana Kebabı
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Giyim-Kuşam
İnsanlar var oluşlarından bugüne doğa koşullarına uyum sağlamak amacıyla çeşitli giyim-kuşam 
tercihlerinde bulunmuşlardır. Erzurum’da yaşayan bir insan ile Adana’da yaşayan birinin giyim 
kuşam tercihleri birbirinden farklılıklar gösterir. Bu farklılığı etkileyen en önemli unsur doğa şart-
larıdır. 

Akdeniz ikliminin özelliğinden dolayı yazlar sıcak geçtiği için Adana’da insanlar şalvar gibi serin 
tutan, ince ve bol kıyafetleri tercih ederken kışları ise ılıman geçtiği için çok kalın giyinmezler. 
Yaşanılan bölgedeki çevre koşullarına göre bu durum farklılıklar gösterebilir. Bunun dışında dinî 
kurallar, örf, adet ve kültürel değerler, cinsiyet, maddi durum, sosyal yaşam, moda ve statü giyim 
kuşamı belirleyen etkenlerdendir.

Barınma
İnsanların temel ihtiyaçlarından biri de barınmadır. Barınma yaşanılan doğal çevre ile de yakın-
dan ilişkilidir. İnsanların barınma ihtiyacını karşıladıkları konutlar da bulundukları doğal çevreye 
göre değişiklikler gösterir. Örneğin ev yapımında malzeme olarak Şanlıurfa Birecik ilçesindeki 
köylerde kerpiç kullanılırken, Adana’nın Feke ilçesinin yaylalarında ahşap tercih edilmiştir. Ra-
mazanoğluları Beyliği döneminden kalan Adana’nın kültürel değerlerinden geleneksel Adana ev-
leri de ahşap yapılardan oluşur. Günümüzde bu tarihsel mimarinin görülebildiği çok az mahalle 
vardır; Kayalıbağ, Kuruköprü, Ulucami, Sarıyakup ve Alidede gibi. Tepebağ bunlar arasında ayrı 
bir yere sahiptir. Burada ayak ta kalabilmiş olan geleneksel Adana evleri, Adana’nın tarihî kent 
kimliğinin en önemli parçaların dan birini oluşturmaktadır. Reşatbey, Cemalpaşa, Kurtuluş ve Çı-
narlı ise şehrimizin modern mahallelerinin ilk akla gelenleridir. Sıcak iklimin etkisiyle eski Adana 
evlerinde akşam ev halkının vakit geçirdiği avlu ve çardaklar bulunmaktadır.

Adana’da nüfus artışı ve kentin sanayileşmesi, konut sorununu da beraberinde getirmiştir. Şehir 
gecekondularla tarım arazilerine doğru düzensiz olarak genişlemiştir. Bu olumsuzlukların yanı-
sıra güzel parklar, geniş bulvarlar, büyük iş hanları, bazı kesimlerindeki modern villalarla Adana 
modern bir şehir görünümü almıştır. Adana’da yazların sıcak geçmesi yayla turizminin gelişme-
sini ve gelenekselleşmesini sağlamıştır. Yaylacılık artık Adana’da bir kültür hazinesidir.

Görsel 3.13: Eski Adana Evleri



Şehrimi Tanıyorum

39

3.3. ADANA’NIN DEMOGRAFİK YAPISI

Adana’nın nüfusu 2018 Aralık ayı TÜİK verilerine göre 2.220.125’tir. İlimiz Türkiye’nin 6. büyük 
şehridir. Bu nüfusun yüzde %49,85’i erkek, %50,15’i kadındır. Kilometrekareye düşen insan 
sayısı 157’dir.

Adana’da farklı kültürel gruplar birarada bulunur. Bunun en büyük nedeni hem yurt içinden 
hem de yurt dışından önemli miktarda göç almasıdır. Göç birçok sosyal sorunu da beraberinde 
getirmektedir. Adana’nın en çok göç aldığı iller Osmaniye, Şanlıurfa, Mardin, Hatay, Diyarba-
kır, Kayseri, Van, Mersin, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tır. İlimizde kendi ülkelerindeki siyasi, 
sosyal ve ekonomik sorunlardan dolayı ülkemize göç etmek zorunda kalımış sığınmacılar da 
yaşamaktadır. 

Adana yaş gruplarına göre genç bir nüfus yapısına sahiptir. 
2017 yılı TÜİK verilerine göre Adana’daki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı şöyledir:

 

Yaş grupları Nüfus Miktarı Nüfus Oranı (%)
0 -14 561.000 25

15 - 64 1.493.000 67
65 - + 168.000 8

Düşünelim - Tartışalım

İnsanların yerleşmek için Adana’ya göç etme sebepleri neler olabilir? 
Arkadaşlarınızla tartışınız. 

Tablo 3.1: Adana’daki Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Sıra Sizde

Tablo 3.1’i esas alarak yandaki grafikte hangi 
rengin hangi yaş grubunu ifade ettiğini bulunuz. 
Bu bilgiyi grafikte gösteriniz.
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Adana’da çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösteril-
miştir.

Bölgemizde en fazla istihdam artışı sağlayan sektörler şunlardır:
• Gıda Ürünleri İmalatı
• Tekstil Ürünleri İmalatı
• Metalik Olmayan Ürünler İmalatı
• Makine ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı
• Makine ve Ekipman İmalatı

Yıllara göre Adana’nın nüfus artışı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Dışardan göç almasına rağmen Adana’nın nüfus artış hızı düşmektedir. Adana’nın 2023’te nüfus 
miktarı bakımından Türkiye’de 7. sıraya gerileceği tahmin edilmektedir.

Sıra Sizde

Adana’nın nüfus artış hızının son yıllarda düşme sebeplerini sınıfta tartışınız.
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Sıra Sizde

Yukarıdaki tabloyu inceleyiniz. İlçelerin nüfusunun az veya fazla olmasının ne-
denlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

Nüfusun Dağılışı
Adana’da nüfusun dağılışı farklılık göstermektedir. Nüfusun %89’u il ve ilçe merkezlerinde ya-
şarken köy ve beldelerde yaşayanların oranı %11’dir. Eğitim, sağlık ve iş olanaklarının gelişmiş 
olduğu Adana, Ceyhan ve Kozan gibi merkezlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Verimli tarım alan-
larına sahip Çukurova köylerinde de nüfus yoğunluğu fazladır. 

Dağlık alanlarda kurulmuş olan Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli gibi merkezlerde ve buraların 
köylerinde nüfus yoğunluğu azdır. Ayrıca dağlık alanlarda ve verimsiz toprakların bulunduğu 
köylerde de nüfus yoğunlu azdır. 

1998 yılında yapılan nüfus sayımında Adana il nüfusu önceki yıllara 
göre yaklaşık 400 bin kişi azalmıştır. Bunun nedeni Adana ilinin bir 
ilçesi olan Osmaniye’nin ayrı bir il olmasıdır.  

Öğrenelim

İLÇELER İLÇE NÜFUSLARI
Aladağ 16.653
Ceyhan 160.474

Çukurova 365.735
Feke 17.555

İmamoğlu 28.239
Karaisalı 22.308
Karataş 24.559
Kozan 130.495
Pozantı 20.683

Saimbeyli 15.338
Sarıçam 173.154
Seyhan 793.480

Tufanbeyli 17.667
Yumurtalık 18.587

Yüreğir 415.198

Tablo 3.2: 2018 TÜİK Verilerine Göre Adana’daki İlçe Nüfusları



42

3.4. ADANA’DA DOĞAL AFETLER

Doğal afet, doğada kendiliğinden 
meydana gelen, can ve mal kay-
bına neden olan olaylara denir. 
Meydana gelişlerinde yerin yapı-
sı, yeryüzü şekilleri, iklim ve insan 
faktörü etkilidir. 

Doğal afetlerin çeşitleri ve etkileri 
yaşanılan coğrafyaya göre değiş-
mektedir. Örneğin Akdeniz Bölge-
si’ndeki doğal afetler kuraklık, sel, 
orman yangını, heyelan, dolu, çığ 
ve dondur. Şiddetli soğuklar, ku-
raklık ve kıtlık yavaş gelişen doğal 
afetlerdendir. Deprem, sel, su taş-
kını, heyelan, çığ, fırtına, hortum 
ve yangınlar ise ani gelişen doğal 
afetlerden bazılarıdır.

27 Haziran 1998 Depremi
Hiç unutmam! Sıcak bir haziran günüydü. O yıllarda ortaokul öğrencisiydim. 
Şimdilerde eski Adana olarak da bilinen Tepebağ Mahallesi’nde oturuyorduk. Te-
levizyonda Fransa 1998 FİFA Dünya Kupası maçları vardı. Maç özetlerini izli-
yordum. Birden sallanmaya başladık. Babam korkmayın şimdi duracak, diye ba-
ğırıyordu ancak sarsıntı bitmek şöyle dursun gittikçe şiddetleniyordu. Depremle 
beraber gelen uğultu ve yürümeye dahi imkân vermeyen sarsıntı ile taş kesildik 
adeta. Deprem biter bitmez büyük bir korkuyla aşağıya indik. Sokaktaki evlerin 
bir kısmının yıkıldığını, etrafın toz duman içinde olduğunu hatırlıyorum. Her ta-
raftan insan çığlıkları geliyordu. Yaşadığımız ilk şoku atlattıktan sonra komşular-
la seferber olup enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için can havliyle elimizden 

geleni yaptık. Daha sonradan bu depremin merkez üssünün Ceyhan ilçesi olduğunu öğren-
dik. Ceyhan’da evleri ağır hasar gören ve yıkılan akrabalarımız yeni evlerine kavuşuncaya 
kadar bir süre diğer akrabalarımızın yanında yaşadılar. Adana şehir merkezinde ise en bü-
yük hasarı bizim mahallemiz görmüştü. Özellikle Tepebağ Ortaokulu arkasında Eski Adana 
evlerinden bazıları harabeye dönmüştü. 

                                                                                                                                  Komisyon

Okuma Parçası

Sıra Sizde

1998 Adana depreminden sonra yaşanan dayanışma ve yardımlaşma örneklerini 
büyüklerinize sorunuz. Öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 3.14: Deprem
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Deprem
Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden birisinde yer almaktadır. Depremin ne zaman 
meydana geleceği günümüz teknolojisi ile kesin olarak tespit edilememektedir. Meydana gele-
cek bir depremde oluşabilecek zararları, önlemler alarak azaltmak mümkündür.

27 Haziran 1998 tarihinde gerçekleşen Adana-Ceyhan depreminde 145 can kaybı yaşanmış, 
1.600 kişi yaralanmış, 88.000 kişi evsiz kalmıştır. Ceyhan depremi Adana’nın yakın tarihindeki 
en büyük afetlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Adana il merkezi 2. derecede tehlikeli deprem 
bölgesinde olup jeoloji mühendislerine göre olası bir depremde Adana’nın en fazla güney böl-
gesi zarar görecektir. Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçeleri birinci derece, Seyhan ise ikinci 
derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 

Depremin insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir:

• Konutlar yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapılmamalı,
• Konut yapımında kullanılan malzemeler kaliteli olmalı,
• Konutlar inşaat yönetmeliklerine uygun yapılmalı,
• Konutlardaki kitaplık ve mutfak dolabı gibi yüksek yapılı cisimler duvara sabitlenmelidir.

Sel
Sel, bir bölgede yeryüzünü belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan su akın-
tılarıdır. Ani ve fazla miktardaki yağış veya kar erimesi sonucu gerçekleşen sel olayı, ender de 
olsa gölet ve baraj setlerinin yıkılması sonucunda da yaşanır. Ormanlık alanlardaki ağaçların 
gelişigüzel kesilmesi, ormanların yakılması, dere yataklarına konut yapılması selin zararlarını 
artıran insan faaliyetlerine örnektir. 

Şehrimizde yaşanan sel felaketlerinin büyük çoğunluğu Seyhan Nehri Havzası’nda yer alan Yü-
reğir, Karataş ve Seyhan ilçeleri ile Ceyhan Nehri Havzası’nda kalan Ceyhan ilçesinde göz-
lenmiştir. Sel felaketlerinde şehir merkezi sular altında kalmış, tarım arazileri hasar görmüş ve 
can kayıpları yaşanmıştır. Sel felaketlerine karşı Adana’da alınan ilk önlem Osmanlı Devleti za-
manında Kuruköprü tarafına kanal açılması ve Seyhan Nehri üzerine setler yapılmasıdır. Cum-
huriyet Dönemi’nde ise önce Regülatör Köprü yapılmış sonra 1956 yılında Seyhan Barajı’nın 
yapılmasından sonra sel felaketi büyük oranda çözüme kavuşmuştur. 30 Mart 1980’de Seyhan 
Nehri taşmış, yaşanan sel felaketinde onlarca köy boşaltılmış, okullar tatil edilmiş, yüzlerce ev 
ve işyeri sular altında kalmıştır.

Tablo 3.3: Adana’daYaşanan Depremler

Sıra Sizde

Adana’daki deprem toplanma alanları ve geçici barınma alanlarını araştırınız.
Öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Depremin Olduğu Yıllar Depremin Şiddeti
1945 6.0
1952 5.5
1967 5.3
1998 5.9
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Sel tehlikesi öncesinde alınması gereken tedbirler şunlardır:
• Dere yataklarına bina yapılmamalıdır.
• Sel konusundaki uyarılar takip edilmelidir.
• Aile afet planı hazırlanırken sel riski göz önünde bulundurulmalıdır.
• Bulunulan yerin sele karşı risk durumu öğrenilmelidir.

Orman Yangını
İlimizde yazları sıcaklığın aşırı artması ve nem oranının düşmesi, yangın tehlikesini önemli öl-
çüde artırmaktadır. 2018 yılı verilerine göre Adana’da 90 orman yangını meydana gelmiştir. Bu 
yangınlarda 65 hektar ormanlık alanımız yok olmuştur. Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine 
göre bu yangınların nedenleri anız yakma, piknik ateşi ve kundaklama gibi insan kaynaklı fak-
törler ile yıldırım düşmesi gibi doğal faktörlerdir. Özellikle anız yakma Adana ve çevresinde hem  
topraktaki canlı yapısı için hem de orman yangınlarına sebebiyet verebilmesi açısından ciddi 
tehdit oluşturmaktadır.

Orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler şunlardır: 
• Ormanda ateş yakmamalıyız. 
• Ormanlara cam ve cam kırıkları atmamalıyız.
• Sönmemiş sigara izmariti veya kibrit yere atıldığında müdahale etmeliyiz.
• Çevremizdeki insanları orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anız ya-

kılmaması konusunda bilinçlendirmeliyiz.
• Bir yangın durumunda 112 acil çağrı merkezine zaman kaybetmeden haber vermeliyiz.

Heyelan-Çığ
Heyelan dik yamaçlarda bulunan toprakların aşırı ya-
ğış sebebiyle aşağı doğru kaymasıdır. Çığ ise dağın 
bir yerinden koparak yuvarlanan kar kütlesinin aşağı 
doğru hareket etmesi sonucu meydana gelen doğal 
afettir. Heyelan ve çığ, can ve mal kaybına yol açar, 
yolların kapanmasına ve ulaşımın aksamasına sebep 
olur. Heyelan ve çığ, yağışın fazla olduğu Adana’nın 
kuzey ilçelerinde karlar erimeye başlayınca görülür. 
Pozantı ilçesi sınırları içinde yer alan Elmalı Boğazı 
mevkii kışın çok fazla kar yağışı alır. Bu yüzden böl-
gede çok büyük alanları etkileyen çığlar gözlenmiştir.
Heyelan ve çığa karşı alınması gereken tedbirler 
şunlardır: 
• Çığ tehlikesi bulunan alanlara konut yapılmamalıdır.
• Eğimin fazla olduğu yerlere ağaçlandırılma yapıl-

malıdır.
• Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalı-

dır.
• Kara ve demir yolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında 

yapılmalıdır.

Atatürk, 1936 yılında Adana’da meydana gelen sel felaketinde Kızılay’a 
10.000 lira bağışlayarak afetzedelerin yanında olduğunu göstermiştir.

Öğrenelim

Görsel 3.15: Heyelan

Görsel 3.16: Çığ
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3.5. DÜNDEN BUGÜNE ADANA’NIN İDARİ YAPISI

İdarî Yapı

Adana’da ilk yerleşimlerin geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanır. Adana’da ilk şehir yerle-
şimi kalıntıları na Tepebağ Höyüğü’nde rastlanmıştır. Şehrimiz yapısal olarak Roma İmparator-
luğu’na bağlı olduğu dönemde Mezopotamya, Doğu Akdeniz, Mısır ve Kıbrıs coğrafyasındaki 
şehirlerle benzerlik göstermektedir. Adana, Abbasilerin egemenliği zamanında da birtakım ya-
pısal değişikliklere uğramıştır. Asıl ciddi idari değişimini ise Ramazanoğulları Beyliği egemenliği 
boyunca yaşamıştır. Bu dönemde şehir; 
Ulucami, Alidede, Sarıyakup, Türkoca-
ğı semtlerine doğru büyümüştür. Yavuz 
Sultan Selim zamanında Ramazano-
ğulları Beyliği Osmanlı Devleti’ne bağ-
lanmıştır. 1608’de eyalet hâline gelen 
şehrimiz idari olarak sırasıyla Konya, 
Malatya, Şam, Halep eyaletlerine bağlı 
kalmıştır. 1867’de vilayet olan Adana, 
bu tarihten sonra da Adana sancağı-
nın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı 
sırasında Fransız işgali nedeniyle vila-
yet merkezi Pozantı’ ya aktarılmış işgal 
kalktıktan sonra Adana yeniden vilayet 
merkezi olmuştur. 

İlimiz 1984 yılından beri  büyükşehir sta-
tüsündedir. Günümüzde Adana Seyhan, 
Ceyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, 
Karaisalı, Kozan, İmamoğlu, Feke, Po-
zantı, Karataş, Aladağ, Saimbeyli, Tu-
fanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 15 
ilçeden oluşmaktadır. Görsel 3.18: Adana’nın İlçeleri

Görsel 3.17: Adana Valiliği
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Şimdi Adana’nın ilçelerini daha yakından tanıyalım.

Seyhan
Seyhan Adana şehrinin merkez ilçelerinden birisidir. Adını kıyısı boyunca uzandığı Seyhan Neh-
ri’nden alır. Nüfus bakımından Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alır. İlçenin bulunduğu 
alan Seyhan Irmağı’nın taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Seyhan ilçesi Akdeniz ikliminin etkisi 
altındadır. Tarihî süreç bakımından, Seyhan İlçesi’nin bulunduğu yer, birçok uygarlığın yaşamış 
olduğu bir alandır. İlçe bu uygarlıklardan kalan sayısız tarihî ve turistik yerleri bünyesinde barın-
dırır. İlçe kültürel ve sosyal aktivite olanakları açısından da zengindir. Hacı Ömer Sabancı Kültür 
Merkezi, Şehir Tiyatrosu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi gibi birçok kültürel mekân Seyhan ilçe 
sınırları içinde yer alır. Seyhan ilçesi ulaşım bakımından uygun bir konumdadır. Şakirpaşa Ha-
valimanı, Adana Tren Garı ve şehirlerarası otogar ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 
idari açıdan ilin en önemli yapısı olan valilik, il emniyet müdürlüğü de ilçe sınırları içerisindedir.

Yüreğir
Adana’nın merkez ilçelerinden olan Yüreğir, Seyhan Nehri’nin doğu yakasında yer alır. Türki-
ye’nin en geniş delta ovasına sahiptir. Yüreğir adı Oğuz Kağan Destanı’ndaki Oğuzların 24 bo-
yundan gelmektedir. İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının kesişme noktası olan Yüreğir, tarih 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden ilçemiz kültürel, coğrafi ve ekono-
mik olarak çok önemli bir role sahiptir. Yüreğir’de bu kültürel değerlerin en başında Misis Antik 
Şehri yer almaktadır. Misis, Çukurova Kültür Havzası’nın en önemli kentidir. 7000 yıldır kesinti-
siz kullanılan kent, bu imajıyla diğer antik şehirlerden ayrılmakta ve bu yapısı kenti özel kılmak-
tadır.İlçemiz ılıman iklim kuşağında olması ve arazisinin tarıma elverişliliği sebebiyle çok göç 
alır. Adana’da Sanayi ve endüstri alanında faaliyet gösteren birçok kuruluş Yüreğir ilçesi sınırları 
içerisindedir.İklimi tipik Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yüreğir iklim ve toprak koşullarıyla ül-
kemizin tarımsal üretim potansiyeli yüksek ilçelerindendir. Yerleşim ve tarım alanlarının yer aldı-
ğı alçak düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük tahribe uğramıştır. 

Görsel 3.19: Atatürk Parkı
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Çukurova 
Çukurova ilçesi Adana ilinin dört merkez ilçesinden birisidir. Çukurova ilçesi adını ülkemizin en 
verimli topraklarına sahip olan Çukurova’dan almıştır. Seyhan ilçesinin, 2008 tarihinde Çukuro-
va ve Seyhan olarak ikiye bölünmesinden sonra kurulmuştur. Yüreğir’den başlayıp Seyhan’dan 
geçen raylı sistem Çukurova’da son bulmaktadır. Bu durum ilçede şehir içi ulaşımı rahatlatmıştır. 

Portakal ağaçları ile kaplı olan ilçe modern bir kent görünümüne sahiptir. Geçmişi çok eskilere 
dayanmayan ilçede tarihî yapı pek bulunmamaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Seyhan 
Baraj Gölü, Adnan Menderes Bulvarı Kıyı Şeridi ilimizin en önemli rekreasyon alanlarından biridir.
Çukurova, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Seyhan Barajı kenarında murt, zakkum, meşe, ka-
raçalı, türleri görülmektedir.

Sarıçam 
Yüreğir ilçesinin, 2008 tarihinde Yüreğir ve Sarıçam olarak ikiye bölünmesinden sonra kurulmuş-
tur. İlçemiz ismini kuzeyinde bulunan Sarıçam ormanlarından almıştır. İlçe yüzölçümü bakımın-
dan Türkiye’nin en büyük merkez ilçelerindendir.  Adana şehrinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 
Çatalan Baraj Gölü’nün bir bölümü Sarıçam ilçesindedir. İncirlik Askeri Hava Üssü, Çukurova 
Üniversitesi ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de ilçe sınırları içinde yer almak-
tadır. 

Sarıçam ilçesinde Akdeniz iklimi görülmektedir. Sarıçam ilçesindeki bitki örtüsü Akdeniz iklim 
özelliklerini taşır. İlçede çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bunların başlıcaları, buğday, arpa, 
mısır, soya, patates, karpuz, zeytin, nar, turunçgillerdir. İlçede sanayi hızla gelişmektedir. İlçe 
sınırları içerisinde büyük, küçük, orta ölçekli pek çok fabrika ve işletmeler ile Adana Organize 
Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi siteleri bulunmaktadır.

Görsel 3.20: Çukurova İlçesi



48

Tufanbeyli
İl merkezine 196 km uzaklıkla en uzak ilçemiz olan Tufanbeyli, tarihî eserleri ve doğal güzellikleri 
ile ön plana çıkmaktadır. İlçe 1965 yılına kadar Mağara adıyla anılmaktaydı. Milli Mücadele kah-
ramanlarımızdan Aydınoğlu Osman Tufan Paşa’ya atfen TBMM kararıyla Tufanbeyli ismini al-
mıştır. Tufanbeyli’de yükseltinin fazla olması ve buranın denizden uzak olması nedeniyle karasal 
iklim görülmektedir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Ayrıca 2016’da açılan 
termik santral ilçe ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. Tufanbeyli’de buğday, arpa, 
nohut, fasulye, patates ile kiraz, üzüm, elma ve ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçedeki önemli 
tarihî ve turistik yerler ise; Şar Antik Kenti, Kırık Kilise, Alakapı ile Kürebeli Yaylası’dır.

Saimbeyli
İl merkezine 156 km uzaklıkta olan ilçe dağlık bir coğrafyaya sahiptir. İlçede karasal iklim hâ-
kimdir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Sanayi tesisi bulunmamaktadır. 
Yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, nohut, üzüm, elma, erik, hurma ve son dönemlerde yo-
ğunluk kazanan “kiraz” dır. İlçenin eski ismi Haçin’dir. 1923’te Çukurova yöresi milli mücadele 
kahramanlarından Saim Bey’e atfen ilçenin adı Saimbeyli olarak değiştirilmiştir. İlçedeki önemli 
tarihî ve turistik yerler ise; Obruk Şelalesi, Çatak Yaylası, Saimbeyli Kalesi ve Şehitliği’dir.

Feke
İl merkezine 122 km uzaklıktadır. Doğal güzel-
likleri ile ön plana çıkan Feke, dağlık bir coğ-
rafyaya sahiptir ve kısmi karasal iklim görülür, 
ormanlar geniş yer kaplar. İlçe ekonomisinde 
tarım ve hayvancılık önemli yere sahiptir. İlçe-
de ceviz, erik, hurma, kiraz, incir, armut, ayva, 
zeytin, ve asma çeşitleri yetiştirilmektedir. Fe-
ke’de çıkarılan bazı madenler demir, çinko, ba-
kır, kurşun ve manganezdir. İlçemizdeki önemli 
tarihî ve turistik yerler ise; Feke Kalesi ve Gök-
su Irmağı’dır.

Karaisalı
İl merkezine 54 km uzaklıkta olan Karaisalı kıs-
men düzlük ve dağlık araziye sahiptir. Sahip 
olduğu tarihî eserleri ve doğal güzellikleri ile 
ön plana çıkmaktadır. İlçede Akdeniz iklimi hâ-
kimdir. Doğal bitki örtüsü makidir ve ilçe orman 
varlığı bakımından zengindir. İlçede buğday, 
ayçiçeği, zeytin, karpuz, ceviz, nar yetiştiril-
mektedir. İlçenin önemli tarihî ve turistik yerleri; 
Varda (Alman) Köprüsü, Yerköprü, Kapıkaya 
Kanyonu, Dokuzoluk Şelalesi’dir. Ayrıca ilçeye 
bağlı Kızıldağ Karakucak Güreş Festivali de 
gelenekselleşmiş çok önemli turistik etkinliklerdendir.

Düşünelim - Tartışalım

Tufanbeyli’deki termik santralin çevreye olan olumlu ve olumsuz etki-
lerini sınıfta tartışınız.

Görsel 3.21: Kapıkaya Kanyonu (Karaisalı)
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Aladağ
İl merkezine 100 km uzaklıkta bulunan Aladağ dağlık ve yüksek bir coğrafyaya sahiptir, bu ne-
denle ilçede yer yer karasal iklim ve Akdeniz iklimi görülmektedir. İlçe orman bakımından zen-
gindir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Aladağ’da yetişen bazı tarım ürünleri buğ-
day, ayçiçeği, arpa, kiraz ve zeytindir. Son yıllarda ilçede açılan zengin krom madenleri de ilçe 
ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış, yaklaşık 1000 kişiye istihdam oluşturmuştur. Aladağ 
ilçesinde bulunan önemli tarihî ve turistik yerler; Aladağ Kalesi, Meydan Yaylası, Başpınar Yayla-
sı ve Eğni Yaylası’dır. Ayrıca Küp Şelalesi ve Yedigöller de görülmesi gereken yerlerdendir.

Pozantı
İl merkezine 100 km uzaklıkta olan Pozantı dağlık ve engebeli bir araziye sahiptir. Coğrafi an-
lamda önemli bir konuma sahip olan Pozantı, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’yu, İç Anadolu’ya 
bağlayan geçit noktası konumundadır. Tarih boyunca Pendonsis, El Bedendum ve Bozantı gibi 
farklı isimlerle anılan ilçemiz kültürel çeşitlilik ve tarihî doku bakımından da ilgi çekici bir özelliğe 
sahiptir. Kısmen Akdeniz ve karasal iklim etkileri görülen Pozantı, orman varlığı bakımından zen-
gindir. Tarihî ve doğal güzellikleri bakımından zengin olan ilçemizde Belemedik, Tekir ve Bürü-
cek Yaylaları ile Gülek Kalesi ve Anahşa Kalesi gezip görülmeye değer yerlerdir. İlçe pekmeziyle 
ve balıyla meşhurdur. Ayrıca kiraz, elma ve ceviz de ilçe ekonomisinde önemli yere sahiptir.

Ceyhan
İl merkezine 47 km uzaklıkta olan ilçe, verimli Ceyhan Ovası üzerinde kurulmuştur. Ekonomik 
yönden ülkemizin en gelişmiş ilçelerinden biri olan Ceyhan birçok tarihî ve doğal güzelliklere 
sahiptir. Akdeniz iklimi etkileri görülen ilçede doğal bitki örtüsü makidir. İlçe ekonomisinde sanayi 
ve tarım önemli yer tutar. Ceyhan’daki en büyük sanayi kuruluşu BOTAŞ’tır. İlçede üretilen bazı 
tarım ürünleri buğday, mısır, ayçiçeği, zeytin, karpuz, susam, pamuk, yerfıstığı ve turunçgillerdir. 
Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesi’nde önemli bir üretim merkezi olan Çukurova Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü (TİGEM) bulunmaktadır. İlçedeki önemli tarihî ve turistik yerler ise; Yılankale, Tumlu 
Kalesi, Kazankaya Kalesi ve Kurtkulağı Kervansarayı’dır.

Düşünelim - Tartışalım

Adana il merkezinde yaşayan bazı vatandaşlarımızın yaz aylarını 
özellikle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Pozantı ilçelerinde ge-
çirmelerinin sebebi sizce ne olabilir? Sınıfta tartışınız.

Görsel 3.22: Küp Şelalesi (Aladağ)
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Kozan
İl merkezine 70 km uzaklıkta olan ilçe yarı engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kozan, geçmiş-
ten günümüze önemini hâlâ koruyan, tarihî miras ve kültürel birikim açısından zengin bir ilçedir. 
Akdeniz iklimi etkileri görülen Kozan’da doğal bitki örtüsü makidir. Kozan Türkiye’nin önemli na-
renciye üretim merkezlerindendir. İlçede en çok yetiştirilen diğer tarım ürünleri ise buğday, mısır, 
soya fasulyesi, zeytindir. Kozan’da arıcılık da gelişmiştir. Eski adı Sis olan Kozan Kilikya Ermeni 
Devleti’ne uzun yıllar başkentlik yapmıştır. İlçenin önemli tarihî ve turistik yerleri Kozan Kalesi, 
Karasis Antik Kenti, Anavarza Kalesi ve Dağılcak’tır.

İmamoğlu
İl merkezine 52 km uzaklıkta olan İmamoğlu düz bir arazi yapısına sahiptir. Akdeniz iklimi etkileri 
görülen ilçede doğal bitki örtüsü makidir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. İlçede en 
çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, mısır, ayçiçeği, patates, salatalık ve soya fasulyesidir. İma-
moğlu’nun en eski yerleşim kalıntıları Çörten köyü Pekmezci mahallesindeki Altınini kalıntıları ile 
Koyunevi köyünde bulunan mozaik kalıntıları, mağaralar ve eski küplerdir.

Yumurtalık
İl merkezine 80 km uzaklıkta olan Yumurtalık deniz kenarında kurulmuştur. Yumurtalık sahilleri 
caretta caretta kaplumbağalarının önemli yumurtlama sahalarındandır. Sade yeryüzü şekillerine 
sahip olan ilçede Akdeniz iklimi görülmektedir. İlçede yetişen başlıca tarım ürünleri buğday, ay-
çiçeği, pamuk, kuru soğan, patates ve zeytindir. İlçe ekonomisinde turizm ve balıkçılık da önem-
li bir paya sahiptir. Ayrıca ilçede petrokimya tesisi yapılması planlanmaktadır, tamamlandıktan 
sonra ilçe ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır. İlçede bulunan önemli tarihî eser-
ler, Ayas ve Sur Kalesi, Süleyman Kulesi, Markopolo İskelesi ve Kız (Atlas) Kalesi’dir.

Karataş
İl merkezine 55 km uzaklıkta olan Karataş deniz kenarında bulunmaktadır. Sade bir arazi yapı-
sına sahip olan ilçede Akdeniz iklimi görülmektedir. Verimli geniş bir ovaya sahip olan Karataş’ta 
en çok yetiştirilen tarım ürünleri karpuz, yerfıstığı, narenciye türleri, buğday, mısır ve ayçiçeğidir. 
İlçe ekonomisinde turizm ve balıkçılık da önemli bir paya sahiptir. İlçede Karataş Plajı, Magarsus 
Ören Yeri, Akyatan Gölü, Ağyatan Gölü ve Tuzla Gölü görülmesi gereken yerlerdendir.

Görsel 3.23: Yumurtalık
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3.6. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ADANA

Tarihi ilk çağlara kadar uzanan Adana’nın 
ne zaman, kimler tarafından kurulduğu 
ve ismi konusunda kesin bilgiler yoktur. 
Bir efsaneye göre şehrin adı Uranus’un 
oğulları Adanus ve Sarus’tan gelmektedir. 
Adanus adı şehre, Sarus adı da nehre ve-
rilmiştir. Hititler zamanında şehrimiz Uru 
Adaniya (Adaniya Beldesi) adıyla adlan-
dırılmıştır. Fenikeliler ise bereket tanrıları 
olan Adonis’in adını verimli topraklarından 
dolayı Adana’ya vermiştir. Şehrimiz Müs-
lümanlar tarafından da Erdene, Edene, 
Ezene, Azana ve Batana olarak isimlen-
dirilmiştir. 1878 yılında Osmanlılar kulla-
nılan isimlerin karışıklıklara sebep olması 
nedeniyle Adana isminin kullanılmasına 
karar vermiştir. Çukurova’nın tarihteki adı 
ise Kilikya’dır. Çukurova adını Türkler böl-
geye yerleşmeye başladıktan sonra ver-
mişlerdir.

Adana’da tarih boyunca farklı dönemler-
de en az 10 değişik medeniyet yaşamış-
tır. Çukurova’nın belirgin tarihi Kitvanza 
Krallığı ile başlamaktadır. Daha sonra 
Hitit, Asur ve Perslerin de hâkim olduğu 
şehrimiz ilk çağda en parlak dönemini Ro-
malılar zamanında yaşamıştır. 

Müslümanların Adana’yla tanışması Hz.Ömer Dönemi’ne denk gelmektedir. Emeviler Dönemi’n-
de Adana fethedilmiş Abbasiler zamanında ise bölgeye Türk-Müslüman topluluklar yerleştirilme-
ye başlanmıştır. Selçuklular Dönemi’nde de Adana çevresine Oğuz-Türkmen aşiretlerinin yer-
leşmesi devam etmiştir. 1378’de Oğuzların Üç-Ok koluna mensup Yüreğir Boyu’nun beyi olan 
Ramazan Bey Memluklar’a tabi olarak Ramazanoğulları Beyliği’ni kurmuştur. 1516’da Ramaza-
noğulları Beyliği Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde kendi isteğiyle Osmanlı topraklarına katılmıştır 
ve 1608 yılına kadar Adana’yı Ramazanoğulları beyleri yönetmiştir. 1867’de Adana vilayet hâline 
gelmiştir ve İç İl (Mersin), Kozan, Cebel-i Bereket (Osmaniye) sancakları Adana vilayetine bağ-
lanmıştır. Bu durum bazı değişikliklerle 1. Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir.

Sıra Sizde

Ramazanoğulları Beyliği ile Osmanlı Devleti dönemlerine ait mimari eserlerin 
fotoğraflarını bulunuz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 3.24: Adana Müzesinden Hitit 
Dönemine Ait Bir Heykel
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I. Dünya Savaşı’nın çok ağır geçen günlerinden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı’nın 7 ve 10. maddeleri çerçevesinde bölge önce İngilizler tarafından sonra da Fransızlar ta-
rafından işgal edilmiştir. Adana çevresinin işgali üzerine biraraya gelen vatanseverler ilk olarak 
tepkilerini İstanbul’a gönderdikleri “Feryadname’’ olarak isimlendirdikleri telgrafla göstermişler, 
sonrasında ise İstanbul’daki Adanalılar 21 aralık 1918’de Kilikyalılar Cemiyeti’ni kurmuşlardır. 
Osmanlı’nın genel harpten yenik çıkması ve işgalci Fransızlardan cesaret alan Ermeni çeteler, 
Kilikya Ermeni Devleti’ni kurma hayaliyle bölge nüfusunu lehlerine değiştirmek için yerel halka 
kötü muamalelere başlamışlardır. Yöre halkı bundan dolayı Toros Dağları eteklerine göç etmek 
zorunda kaldı. Halk arasında bu olaya “kaç kaç” adı verilir. Mondros Ateşkes Antlaşması nede-
niyle Osmanlı ordusu terhis edilince yerel halk Kuvayı Milliye birlikleri adıyla toplanıp işgalcilere 
karşı giriştiği mücadeleyi Tekelioğlu Sinan Bey’in, Kozanoğlu Doğan Bey’in, Aydınoğlu Tufan 
Bey’in komutalarında başarıyla sonuçlandırmıştır. 5 Ocak 1922’de Adana tamamen işgalciler-
den temizlenmiş Türk bayrağı hükümet konağına asılmıştır.

Sıra Sizde

Adana’da Milli Mücadele Dönemi’ndeki Fransız işgali ve Ermeni zulmünü konu 
edinen ağıtlara örnekler bulunuz. Bu örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sıra Sizde

Adana ve çevresinde milli mücadelenin kadın kahramanlarını araştırıp bulunuz.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 3.25: Arif Nihat Asya Parkı’nda Milli Mücadele Temalı Kabartma
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3.7. ADANA’NIN KOMŞULARI VE KARDEŞ ŞEHİRLERİ

3.7.1. ADANA’NIN KOMŞULARI

İlimiz Toros Dağları’nın güneyinde yer alan Çukurova’da Seyhan Nehri üzerinde kurulmuştur. 
Adana doğusunda Osmaniye’ye 90 km, güneydoğusunda Hatay’a 190 km, kuzeydoğusunda 
Kahramanmaraş’a 187 km, kuzeyinde Kayseri’ye 332 km, kuzeybatısında Niğde’ye 205 km, ba-
tısında Mersin’e 70 km uzaklıktadır.

Mersin
İlimizin batı komşusu Mersin’de Akdeniz 
iklimi görülmektedir. Türkiye’nin en önem-
li narenciye, çilek ve muz üretim alanları 
Mersin ilinin sınırları içerisindedir. Ayrıca 
Akdeniz iklimiyle özdeşleşmiş harnup ve 
zeytin ağaçları da Mersin’de geniş yer 
kaplar. Mersin’de bulunan Ataş Petrol 
Rafinerisi, Mersin limanı bölge ekonomi-
si açısından çok önemli bir yere sahiptir. 
Mersin sahip olduğu tarihî ve doğal güzel-
likler nedeniyle daha çok yerli turistlerin 
tercih ettiği önemli bir turizm bölgesidir.

Görsel 3.27: Kız Kalesi (Mersin)

Görsel 3.26: Adana’nın Komşuları
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Osmaniye
İlimizin doğu komşusu olan Osmaniye’de Ak-
deniz iklimi görülmektedir. Yer yer düz yer yer 
dağlık bir coğrafyaya sahip olan Osmaniye 
Türkiye’nin önemli yer fıstığı üretim sahasıdır. 
Ayrıca zeytin üretimi bakımından da Osmani-
ye zengindir, Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ise 
önemli bir turp üretim merkezidir. 

Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ka-
ratepe Kabartmaları Türkiye’nin ilk açık hava 
müzelerindendir. Bu müze Hitit tarihinin ve di-
linin aydınlatılmasında en önemli merkezler-
den birisidir.

Hatay
İlimizin güney komşusu Hatay’da Akdeniz ik-
limi görülmektedir. Hatay ilinin en büyük il-
çesi olan İskenderun’da bulunan liman ve 
demir-çelik fabrikası bölge ekonomisini can-
landıran en önemli faktörlerdir.

Hatay Arkeoloji Müzesi Türkiye’nin en büyük 
mozaik müzelerindendir. Titüs Tüneli ve Har-
biye Şelaleleri görülmeye değer güzelliklerdir.

Hatay’da farklı inançlara mensup halkın huzur 
içerisinde birarada yaşaması kardeşlik iklimi-
ne kanıt dünyadaki en güzel örneklerdendir.

Sıra Sizde

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’de ortak yetişen tarım ürünlerini araştırınız. 
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

Görsel 3.28: Yer Fıstığı Anıtı (Osmaniye)

Görsel 3.29: Harbiye Şelalesi (Hatay)
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Kayseri

İlimizin kuzey komşusu Kayseri’de Karasal iklim görülmektedir. Kayseri İç Anadolu’nun önemli 
sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Kayseri ili sınırları içinde bulunan Erciyes Dağı ülkemizin 
önemli kayak merkezlerindendir. Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı göçmen kuşların dinlenme 
ve üreme sahalarından biridir. Kayseri’nin önemli tarihî ve turistik yerleri ise Kayseri Kalesi, Hu-
nad Hatun Külliyesi, Ulu Cami, Hatuniye Medresesi, Melik Gazi Türbesi ve Kapuzbaşı Şelale-
si’dir.

Niğde
İlimizin kuzeybatısında bulunan Niğde’de Karasal ik-
lim görülmektedir. Yüksek ve dağlık bir coğrafyaya 
sahip olan Niğde, ülkemizin önemli patates ve elma 
üretim merkezlerindendir. İlin sınırları içerisinde bulu-
nan Demirkazık Dağı her yıl dağcılıkla uğraşan yerli 
ve yabancı sporculara ev sahipliği yapmaktadır. Niğ-
de’nin önemli tarihî ve turistik yerleri ise Tyana Ören 
Yeri, Göltepe Kestel Ören Yeri, Niğde Sungurbey Ca-
mii, Niğde Aleaddin Camii, Niğde Hüdavend Hatun 
Türbesi, Niğde Aladağlar Milli Parkı ve Çiftehan Kap-
lıcaları’dır.

Düşünelim - Tartışalım

Adana’da Akdeniz iklimi görülmekteyken komşu illeri olan Kayseri ve 
Niğde’de karasal iklim görülmektedir. Bunun nedenini sınıfta tartışınız.

Görsel 3.30: Erciyes Dağı (Kayseri)

Görsel 3.31: Hüdavent Hatun 
Türbesi (Niğde)
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Kahramanmaraş
İlimizin kuzeydoğusunda bulunan 
Kahramanmaraş’ta Akdeniz ve ka-
rasal iklim özellikleri görülmektedir. 
Kurtuluş Savaşı dönemindeki kah-
ramanlıklarından dolayı TBMM ka-
rarıyla “Kahraman” ünvanını alan 
Maraş ilimizde halk kahramanı Süt-
çü İmam’ın adıyla anılan bir üniver-
site bulunmaktadır. İlin önemli tarihî 
ve turistik yerleri ise Ulu Cami, Ha-
tuniye Camii, Kahramanmaraş Taş 
Medrese, Kapıçam Tabiat Parkı, 
Yavşan Yaylası Tabiat Parkı ve Eki-
nözü İçmeleri’dir.

3.7.2. ADANA’NIN KARDEŞ ŞEHİRLERİ

Kardeş şehir; kentler, ilçeler veya eyaletler arasında kurulan kültürel ve ekonomik konularda 
işbirliğine dayalı bir ortaklık biçimidir. Kardeş şehir ilişkileri toplumlara, karşılıklı yarar için ortak 
konuların ele alınması açısından esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. Adana ilinin değişik coğ-
rafyalarda doğal ve kültürel özellikleri birbirinden farklı birçok kardeş şehri bulunmaktadır. Bu 
kardeş şehirler şunlardır:
İspanya’nın Cordoba şehri, İsrail’in Beer Şeba şehri, Kazakistan’ın Çimkent şehri, Suudi Arabis-
tan’ın Cidde şehri, Almanya’nın Bremerhaven şehri, Avustralya’nın Sidney şehri, Makedonya’nın 
Üsküp şehri, Tunus’un Nabuel şehri, Etiyopya’nın Adama şehridir.
Ayrıca Bosna Hersek’te bulunan Novo Sarajevo 5 Şubat 2018’de Adana ile kardeş şehir ilan 
edilmiştir.

Görsel 3.32: Ulu Cami (Kahramanmaraş)

Sıra Sizde

Adana’nın kardeş şehirleri hakkında araştırma yapınız. Bu şehirlerin Adana ile 
benzer ve farklı yönlerini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 3.33: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Üsküp (Makedonya)



 ÜNİTE 4
ŞEHRİM

ÇALIŞIYOR 

Neler Öğreneceğiz?

Sevgili arkadaşlar, bu ünitede:
• Adana’nın gelişiminde etkili olan ekonomik unsurların öne-

mini,
• Adana’ya özgü üretim alanlarını ve zanaatları,
• Adana’nın turizme katkılarını,
• Adana’nın ulaşım ve iletişim imkânlarını öğreneceğiz.
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ÜNİTE 4 
4. ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

4.1. ADANA’NIN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN EKONOMİK UNSURLAR

Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla ekonomik yönden gelişen 
Adana iş, eğitim, sağlık ve diğer olanakları açısından insanların yaşamayı tercih ettiği bir şehir 
olmuştur. Sanayileşme sonucunda nüfusu da büyümekte olan şehrimizde gıda, tekstil, sağlık,  
kimya, metal-makine ve orman ürünleri sektörleri ön plana çıkmaktadır. Sahip olduğu coğrafi 
konumu, geçmişten günümüze taşıdığı sanayi kültürü, ulaşım alt yapısı, tarımsal çeşitliliği, iş 
gücü imkânları, yer altı ve yer üstü kaynakları ile Adana ülkemizde önemli bir üretim ve cazibe 
merkezi olabilecek güce sahiptir.

Ulaşım, Sanayi ve Ticaret
Üretim alanlarından alınan ürünlerin pazar alanlarına taşınması, ulaşıma bağlıdır. Ulaşımın ge-
lişmiş olduğu yerler, aynı zamanda önemli ticaret alanlarıdır. Coğrafi olarak elverişli bir konuma 
sahip olan Adana’dan ülkemizin ve dünyanın belli başlı pazarlarına kara, hava, demir ve deniz 
yoluyla ulaşım imkânı bulunmaktadır. İlimizde bulunan Şakirpaşa Havalimanı sivil havacılık, İn-
cirlik Havaalanı ise askerî havacılık alanında hizmet vermektedir. İstanbul-Bağdat demir yolu 
hattı Adana’dan geçmektedir. Toros tünelleri sayesinde İç Anadolu’ya bağlanan demir yolu hattı, 
Ortadoğu’nun en önemli ulaşım ve ticaret ağlarından biridir. Adana kara yolu ile Gülek Boğa-
zı’ndan İç Anadolu’ya, Osmaniye üzerinden Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’ya bağlanır. 
Adana; Karataş iskelesi, Mersin ve İskenderun limanları ile deniz yolundan birçok bölgeye bağ-
lanır. 

İlimizdeki elverişli ulaşım olanakları 1950’lerden itibaren Adana’da sanayileşme faaliyetlerinin 
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Adana’da tekstil ve yağ üretimi ile başlayan sanayi faaliyetleri 
günümüzde teknolojinin ve üretim olanaklarının gelişmesiyle çeşitlenmiştir. İlimiz, imalat sanayi-
si bakımından Türkiye’de ön sıralarda yer almaktadır. Adana’da bulunan Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ve şehrin çeşitli noktalarında yer alan küçük 
sanayi işletmeleri ülkemizin üretim, iş alanı ve dış satımına önemli katkıda bulunmaktadır. 

Görsel 4.1: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
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Gelişmişliğinin ana göstergesi olan sanayi faaliyetlerinde gerekli önlemlerin alınması gerekir. 
Aksi takdirde hava, su ve toprak kirlilikleri yaşanabilir, bu kirlilik doğanın ve diğer canlıların zarar 
görmesine neden olabilir. Sanayileşme ile birlikte artan iş fırsatları sayesinde şehrimize iç ve dış 
göç yaşanmaktadır. Çoğunlukla plansız yapılan bu göçler nüfusun kontrolsüz biçimde artışına 
neden olmuş, bu durum da çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. Örneğin inşa edildiği dö-
nemde şehir dışında bulunan havalimanı, otogar ve otoyol günümüzde şehrin içinde kalmıştır. 
Bu durum hava kirliliği, gürültü kirliliği ve otopark sorunu gibi problemleri beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde Adana’da üretimi yapılan önemli sanayi dalları şunlardır:
Dokuma, giyim, boya, plastik, alüminyum, gübre, kimya, çelik hasır, 
döküm, akü, geri kazanım, gıda, tütün, madenî yağ, mermer, makine 
imalat, iplik büküm, galvaniz, nişasta, oluklu mukavva, kozmetik, pa-
muk yağı, yem ve silo sistemleri.

Öğrenelim

Düşünelim - Tartışalım

Çevrenizdeki insanlar işe gidip gelirken hangi ulaşım araçlarını tercih 
etmektedirler? Yolculuk sırasında karşılaşılan problemleri araştırıp so-
nuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Görsel 4.2: Adana-Osmaniye Otoyolu
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Tarım ve Hayvancılık
Adana, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin taşıdığı verimli alüvyal topraklar üzerinde kurulmuştur. 
Tarımın en gelişmiş olduğu iller arasında yer alan Adana’da birim alandan alınan ürün miktarı 
Türkiye ortalamasının üzerindedir. Adana’nın bereketli topraklarında modern tarım araçları, su-
lama, gübreleme, ıslah edilmiş tohum, ilaçlama ve uygun iklimin de etkisiyle dört mevsim tarım 
yapılabilmektedir. Adana’da ayçiçeği, zeytin, mısır, narenciye (portakal, turunç, mandalina ve 
limon), muz, kivi, baklagiller, soya, pamuk, üzüm, yer fıstığı, badem, karpuz gibi birçok ürün ye-
tiştirilmektedir. Bir zamanlar Türkiye’nin pamuk deposu olarak adlandırılan Adana, bu anlamdaki 
önderliğini son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kaptırmıştır. 

Adana’da büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılığın yanı sıra kümes hay-
vancılığı ve arıcılık da yapılmakta-
dır. Denize kıyısı olan ilçelerimizde 
ise balıkçılık gelişmiştir. Şehrimiz 
Mersin balığından elde edilen hav-
yar üretimi başta olmak üzere su 
ürünleri üretiminde de ülkemizde 
önemli bir yere sahiptir.

Adana’yı Türkiye’nin en kalabalık 
şehirlerinden biri yapan nedenler-
den en önemlisi tarımsal üretimin 
fazla olmasıdır. Tarımsal üreti-
min fazla olması Adana’da tarıma 
ve hayvancılığa dayalı sanayinin 
gelişmesini sağlamıştır. Böylece 
Adana, iş bulmanın kolaylaştığı 
bir şehre dönüşmüştür. Bu neden-
le Adana’ya çevre il ve ilçelerden 
yoğun bir şekilde göç yaşanmış-
tır. Şehre yapılan göçler yerleşmek 
amaçlı, tarım alanlarının bulunduğu yerlere ise mevsimlik işçi göçü olarak gerçekleşmiştir.

Düşünelim - Tartışalım

Adana çevresinden yurt dışına satılan meyve ve sebzeleri araştırınız.  
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

Görsel 4.3: Adana’da Yetiştirilen Bazı Tarım Ürünleri 

Görsel 4.4: Ekonomik Faaliyetler
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Ormancılık
Ormanlar toplum sağlığını düzenleyen kültürel, turistik ve sosyal faydalar sağlayan varlıklardır. 
Bu nedenle orman varlığının korunması ve geliştirilmesi bugünümüz ve gelecek açısından çok 
önemlidir. Adana’da ormanların çoğu dağların Akdeniz’e bakan yamaçlarında bulunur. Karaisalı, 
Saimbeyli ve Kozan’da orman zenginliği fazladır. Adana ormanlarında kuraklığa uyumlu kızılçam 
türleri, Toros sediri ve karaçam türleri görülmektedir. Zor hayat koşulları, ulaşım olanaklarının 
gelişmesi, eğitim gereksinimi, şehir hayatının çekiciliği gibi nedenler orman köylerinden şehirlere 
göçü artırmıştır. Göçle birlikte yaşanan topraktan kopma, kırsal nüfusu azaltıp kentlerin nüfusla-
rını artırmıştır. 

Madencilik ve Enerji Kaynakları
Adana, çok çeşitli ve önemli yer altı kaynaklarına sahiptir. Adana madencilik sektöründe ülke 
ekonomisine katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir. Adana’nın doğal kaynakları arasında baş-
ta demir ve krom olmak üzere kurşun, çinko, alüminyum, manganez, fosfat, kuvars kumu ve 
kuvarsit, çimento hammaddeleri, yapı taşları, linyit kömürü, bakır gibi pek çok madensel kaynak 
yer alır. Tufanbeyli ilçesinde bulunan zengin linyit kömürü yataklarından dolayı buraya termik 
santral yapılmıştır. Adana’da termik santral yatırımları Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçele-
rinde yoğunlaşmıştır. Termik santraller, bulundukları yerlerde istihdam artışını sağlamıştır. Hid-
roelektrik santraller, dağlık olmasından dolayı daha çok Adana’nın kuzeyinde bulunmaktadır. 
İlimizde özellikle Pozantı ve çevresinde rüzgâr enerjisi potansiyeli fazladır. Adana’da yıl boyu 
güneşli gün sayısı fazla olduğu için güneş enerjisi elde etme potansiyeli de yüksektir.

Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bü-
tün ormanların gözetimi devlete aittir. Ormanları yakmak, ormanı yok 
etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsa-
mına alınamaz. 1982 Anayasası Madde 169 (Kısaltılmıştır.)

Öğrenelim

Görsel 4.5: Fidan Dikimi
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4.2. ADANA’YA ÖZGÜ ÜRETİM ALANLARI VE ZANAATLAR

4.2.1. ŞEHRE ÖZGÜ ÜRETİM ALANLARI
Zanaatlar insanların birlikte yaşamaya başlamalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Yıllar boyu 
bir usta çırak ilişkisi ile yaşatılan zanaatlar çeşitli ihtiyaçlar, bilimsel gelişmeler ve teknolojideki 
ilerlemelerle birlikte bazı değişimlere uğramıştır. Bu zanaatlar geçmişte beden gücü ile yapılır-
ken günümüzde artık teknolojik araç ve gereçlerle yapılmaya başlanmıştır. Yakın zamana ka-
dar birçok ailenin geçim kaynağı olan eski zanaatlar insan ilişkilerinde samimiyeti, sıcaklığı ve 
karşılıklı güveni esas almış fakat artık yavaş yavaş yok olma sürecine girmiştir. Dokumacılık, 
hallaçlık, köşkerlik, bakırcılık, bıçakçılık, semercilik, şalvarcılık, çuvalcılık, tesbihçilik, heybeci-
lik, çulculuk, geleneksel çorap örgücülüğü, ahşap işlemeciliği, iplikçilik ve çömlekçilik şehrimi-
ze özgü bazı zanaatlardır. Bu zanaatların üretim alanları günümüzde Eski Adana olarak bilinen 
Adana Bedesteni, Kazancılar Çarşısı ile ilçelerimizden Kozan’daki Aşağı Çarşı ve Yukarı Çarşı 
gibi merkezlerdir.

Kazancılar Çarşısı 
“Burası 650-700 yıllık bir yerdir. 
Eskiden Sipahi Pazarı derlerdi 
sonra Kazancılar Çarşısı den-
meye başlandı. Yıllar geçtikçe 
birkaç isim değiştirdi. Bu çar-
şıdaki meslekler bizim eski örf 
adetlerimizdendir. Ben tesbihçi-
lik yapıyorum. Tesbih erkeklerin 

yüzyıllardır kullandığı aksesuarlarından bi-
ridir. Eskiden usta çırak arasında daha çok 
sevgi saygı vardı. Herkes rızkına razı olup birbirine destek olurdu ve birbirinin borçlarını bile 
öderlerdi. Aslında birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde birbirimize daha çok des-
tek olmalıyız. Artık bu mesleğe çırak bulamıyoruz. Büyük Saat etrafında bizim gibi esnaflar 
bu geleneksel el sanatlarımızı devam ettirmeye çalışıyor. Tesbihçilik daha çok Adana’yı gez-
meye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geleceğe yönelik ümitliyim. Özellikle 
tarihî diziler, halkta tarihe karşı merak uyandırdı. İnsanlar gelip dizilerdeki tarihî karakterlerin 
kullandığı aksesuarları soruyor. Bu zanaatı seçtiğim için çok mutluyum.”
                                     Büyük Saat Vakıflar Çarşısı’nda bir zanaatkar ile yapılan söyleşi.

Okuma Parçası

Görsel 4.6: Tesbih Ustası

Eski Bir Üretim Merkezi
Döşeme Mahallesi’nde kurulan Adana Milli Mensucat Fabrikası (Milli 
Fabrika) Türkiye dokuma sanayinin öncülerindendir. Kurulduğu 1907 
senesinden 2000 senesine kadar işçilerine önemli ayrıcalıklar tanı-
mıştır. Kendi futbol takımını kuran fabrika, yine burada çalışmış olan 
Orhan Kemal’in romanlarında yer edinmiş, ayrıca Seyhan Milli Mensu-
cat İlkokulunu eğitime kazandırmıştır. Günümüzde fabrika Adana Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürülüğünün aldığı kararla 
“Kültür Varlığı Endüstri Mirası” olarak tescillenmiştir.

Öğrenelim
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4.2.2. ADANA’YA ÖZGÜ ZANAATLAR
Adana’ya özgü ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bazı zanaatlar şunlardır:

Dokumacılık
Dokumacılık Türklerin en eski zanaatlarından biridir. Dünyanın en eski halısı Türklerin yaşam 
alanı olan Pazırık’ta bulunmuştur. Bu geleneğin izleri şehrimizde de devam etmiştir. Adana 11. 
yüzyılda Anadolu’nun önemli pamuklu dokuma merkezlerinden biri olmuştur. 16. yy.da Pirî Paşa 
tarafından ipek imalathanesi yapılmıştır. Osmanlı Devleti zamanında da imalathaneler artarak 
devam etmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi dokumacılık zanaatını da olumsuz etkilemiş-
tir. Artık belediyelerin kültür evleri ya da özel sanat merkezleri bu zanaatın yaşatılmaya çalışıldı-
ğı yerler olarak kalmıştır. 

Şalvarcılık
Şehrimizde bir zamanların vazgeçilmez yöresel kıyafetlerinden biri olan şalvar, artık pek fazla 
tercih edilmemektedir. Hazır giyime olan talep şalvara olan ilgiyi azaltmıştır. Zamanla talebin 
azalması nedeniyle Adana’da şalvar terzilerinin birçoğu şalvar dikmeyi bırakmıştır. Günümüzde 
ise az sayıda terzi bu mesleği devam ettirmektedir.

Bıçakçılık
Feke ilçesine bağlı Tapan çevresinde bıçakçılık gelişmiştir. Tapan bıçağı olarak bilinen ve sapları 
keçi ile koyun boynuzundan yapılan bıçaklar tamamen bölgeye özgüdür. Yapım aşamasında 
teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen bıçakçılık, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş el zana-
atlarının en şanslısıdır.

Bakır Kalaycılığı
Bakır kalaycılığı eskiyen ve parlak görüntüsü-
nü kaybeden bakır eşyaların ateşte kalay ile 
kaplanmasını yapan, temizlenmesini sağla-
yan eski bir el sanatıdır. Günümüzde azalarak 
devam eden bir meslek olan bakır kalaycılığı 
Büyüksaat civarındaki Tarihî Kazancılar Çarşı-
sı’nda son temsilcileri tarafından icra edilmek-
tedir. Bu meslekte yeni çırak yetişmemektedir. 
Değişen üretim teknolojisi ile bakır eşyaların 
yerini başka üretim malzemeleri almıştır. 

Ayakkabı Tamirciliği (Köşkerlik)
Köşkerlik sipariş üzerine kişiye özel ayakkabı 
imâl etme ve ayakkabı tamirciliği işidir. En-
düstriyel ayakkabı üretimi ile birlikte tüketici-
lerin talebi azalmıştır. Azalan talep nedeniyle 
yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan bir meslektir.

Hallaçlık
Hallaçlık yün ya da pamuğu yay ve tokmak-
larla kabartma işidir. Hallaçlık geçmişin en 
yaygın mesleklerinden biridir. Ancak maki-
nalaşma sonucu elyafın kullanımına bağlı 
olarak hazır yorgan ve yatak sektörünün gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutan meslekler arasına 
girmiştir. Artık Adana sokaklarında gezen hallaçlara çok az rastlanmaktadır.

Görsel 4.7: Kalaycılık

Görsel 4.8: Köşkerlik
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4.3. ADANA’NIN TURİZME KATKILARI

4.3.1. ADANA’NIN TARİHî DOĞAL, DİNî, KÜLTÜREL UNSURLARI, ANIT ESERLER 
VE ÖREN YERLERİ

Adana, üzerinde yaşamış kültürlerin bıraktığı izler sonucu günümüzde bir açık hava müzesi gi-
bidir. Merkezde Tepebağ, Misis, Kozan’da Anavarza, Yumurtalık’ta Ayas, Karataş’ta Magarsus, 
Aladağ’da Akören ile Tufanbeyli’de Şar eski kültürlerin izlerinin görüldüğü antik kentlerimizdir.
Şehrimizin birçok yerinde binlerce yıllık medeniyetlerin bıraktığı tarihî, doğal, dinî, kültürel unsur-
ları ve anıt eserleri görmek mümkündür. Şehir merkezinde Romalılardan kalma Seyhan Nehri 
üzerindeki Taşköprü tüm heybetiyle asırları selamlar. 

Tarihte ilk tıp eğitiminin verildiği Asklepion (Asklepiyon) isimli tapınak 
hastanelerinden birisi Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Aigeai (Aygayi) 
Antik Kenti’nde yer almaktadır. Dünyanın günümüze kadar gelebil-
miş en eski tıp-eczacılık kitabının yazarı olan hekim Dioscurides (Di-
yoskurides) Adana’da yer alan Anavarza Antik Kenti’nde yaşamıştır. 
Dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprüsü şehrimizde bulunan Taşköp-
rü’dür. Türkiye’nin en büyük camilerinden biri Adana’da bulunan Sa-
bancı Merkez Camii’dir. Türkiye’de tespit edilen 400 kelebek türünden 
yaklaşık 160’ı Saimbeyli ilçesinde bulunmaktadır. Oldukça iri, mavi ve 
gösterişli bir kelebek türü olan ‘‘Saimbeyli Mavisi’’ adlı kelebek burada 

yaşamaktadır. Toros Dağları’nın bir kolu olan Aladağlar’da dünyanın hiçbir yerinde olmadığı 
kadar çeşitliliğe sahip çiçek ve bitki bulunur. Ayrıca yeşil deniz kaplumbağası, Akdeniz’de sa-
dece Göksu ve Çukurova Deltası’nda yaşamaktadır.
                                                            Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kısaltılmıştır.)

Öğrenelim

Görsel 4.9: Taşköprü
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Tepebağ Evleri, Tarihî Kız Lisesi, 
Hayriye Hanım Konağı, Yeni Cami 
ve Eski Adana diye bilinen bölgede-
ki Büyüksaat Kulesi, Çarşı Hamamı, 
Kazancılar Çarşısı, Ramazanoğlu 
Konağı, Ulu Cami ve Külliyesi, Yağ 
Cami ve Akça Mescit önünden defa-
larca geçtiğimiz tarihî eserlerdir. 

Atatürk Caddesi’nden geçerken Bah-
ri Paşa Çeşmesi’nde durup bir bar-
dak su içmişizdir. Tepebağ Mahalle-
si’nde St. Paul adına yaptırılmış bir 
İtalyan Katolik kilisesi olan Bebekli 
Kilise, farklı inançların bir arada hu-
zur içinde yaşayabildiğinin sembolü 
olarak şehir merkezinde yükselir.

Karaisalı’da Varda Köprüsü (Alman 
Köprüsü), Pozantı’da Akköprü ve 
Anahşa Kalesi, Ceyhan’da Yılankale 
ve Dumlu Kalesi ile Kurtkulağı Ker-
vansarayı, Saimbeyli’de Haçin Kalesi ve Şehitlik, Kozan’da Hoşkadem Camii, Arıkan Konağı ve 
Horzum Yaylası ilçelerimizdeki bazı tarihî, doğal, dinî, kültürel unsurlar ve anıt eserlerdendir.

Düşünelim - Tartışalım

İlimize gelen turist sayısının artması için neler yapılabilir? Düşüneleri-
nizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Kentin tarihî ve doğal güzelliklerini birarada görmek istiyorsanız Kapıkaya Kan-
yonu’nda yürüyüş yapmadan, Varda Köprüsü’nün eşsiz manzarasında fotoğraf 
çektirmeden, Anavarza Antik Kenti’ni ziyaret etmeden, Kozan Kalesi’nde menen-
giç kahvesi içmeden dönmeyin. Eski Adana hakkında fikir edinmek istiyorsanız 
Tepebağ Evleri’ni mutlaka görün. Adana’nın eski çarşılarını gezin. Ulu Cami, Sa-
bancı Merkez Camii, Bebekli Kilise, Taşköprü, Yeni Müze Kompleksi, Sinema 
Müzesi ve Atatürk Evi’ni ziyaret edin. Foto safari yapmak istiyorsanız Aladağlar 
Milli Parkı, Belemedik Yaylası, Ağyatan-Akyatan Kuş Cennetleri ve mavi kelebe-
ği ile ünlü Saimbeyli tam size göre. Adana kebabının tadına bakmadan; ciğer ke-
babı, sıkma ve karakuş tatlısı yemeden; şalgam suyu ve aşlama içmeden dön-
meyin. Dilberler Sekisi, Adnan Menderes Bulvarı ve Çoban Dede’den Seyhan 

Baraj Gölü’nün manzarasını izleyin. Karataş ve Yumurtalık sahillerinde yürümeden ve balık 
yemeden, Adana’dan cezerye ve şalgam suyu almadan dönmeyin.
                                                             Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kısaltılmıştır.)

Okuma Parçası

Görsel 4.10: Yağ Cami



66

4.3.2. MÜZELER

Sıra Sizde

Okulumuza yakın olan müze, antik kent ya da tarihî yerlerden birine sınıf olarak 
bir gezi düzenleyiniz.
1. Müze, antik kent ya da tarihî yerlerde uyulması gereken kuralları önceden 
araştırınız.
2. Okula döndükten sonra gezi izlenimlerinizi, duygularınızı, eserlerin korunma-
sı ile ilgili size düşen görevleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Adana’da ‘Milli Mensucat Fabrikası’nın yerine inşa 
edilen müze kompleksi içinde Arkeoloji Müzesi, 
Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Sanayi Müzesi, Et-
nografya Müzesi, Çocuk Müzesi ve Mozaik Müzesi 
bulunmaktadır. 

Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi, Misis Mozaik Mü-
zesi, Sinema Müzesi ve Yeşiloba Şehitlik Müzesi 
ile Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi ve 
Adana İl Eğitim Tarihi Müzesi ilimizdeki önemli 
müzelerdendir. Adana Eğitim Müzesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 
Adana Erkek Anadolu Lisesi’nde 2017 tarihinde 
kurulmuştur. Müzede, başta geçmiş dönemlere ait 
eğitim materyalleri olmak üzere, fotoğraflar, video 
kayıtları gibi eğitim tarihi açısından değerli pek çok 
eser tek bir çatı altında toplanmıştır. Görsel 4.11: Adana Müzesi

Görsel 4.12: Adana İl Eğitim Tarihi Müzesi
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4.3.3. PLAJLAR, YAYLALAR, MİLLİ PARKLAR, REKREASYON ALANLARI VE       
DOĞAL GÜZELLİKLER

Plajlar
İlimizin Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki plajlar, göller ve kumsallar yaz turizmine oldukça el-
verişlidir. Magarsus Kalesi, Amfi Tiyatro ve Athena Tapınakları ile Helenistik Dönem’e ait çok sa-
yıda tarihî ve kültürel değerler Adana’nın turizmine önemli katkıda bulunmaktadır. Tarihî dokusu 
ve deniziyle bu iki sahil ilçemiz, ülke turizmi için keşfedilmemiş bir turizm cennetidir. Yapılacak 
yat limanı, Yumurtalık ve Karataş ilçelerini gözde birer turizm merkezi hâline getirecektir. 

Yaylalar
İlimizin kuzeyini kaplayan Orta ve Doğu Toroslar insanlara yaylacılık için elverişli ortam sağla-
maktadır. Bu yerler aynı zamanda dağ ve doğa yürüyüşü ile tırmanış için de uygun koşullar taşır. 
Yaz aylarının çok sıcak geçmesi nedeniyle Adanalıların bir kısmı bu dönemi daha serin olan 
yaylalarda geçirmektedir. Ekonomik amaçlı olmayan bu turizm faaliyeti yaz sıcaklarının sona 
ermesiyle biter ve her yıl tekrarlanır. Adana’nın başlıca yaylaları şunlardır:
Aladağ: Meydan, Ağçakise, Başpınar, Kosurga Yaylaları.
Feke: İnderesi Yaylası.
Karaisalı: Kızıldağ Yaylası.
Kozan: Horzum ve Göller Yaylası.
Pozantı: Akçatekir, Armutoğlu, Aşar, Belemedik, Fındıklı, Kamışlı ve Bürücek Yaylası.
Saimbeyli: Çatak ve Obruk Yaylası.
Tufanbeyli: Kürebeli Yaylası.

Görsel 4.13: Harbiş Plajı (Karataş)

Görsel 4.14: Kızıldağ Yaylası (Karaisalı)
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Yumurtalık Lagünü Milli Parkı 
Milli parklar, bilimsel ve estetik bakımdan ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile 
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. Yumurtalık Lagünü Ceyhan 
Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü yer ile Yumurtalık Körfezi arasında yer alır. Milli park bünyesinde 
Yelkoma Gölü, Ömer Gölü, Yapı Gölü ve Darboğaz Gölü Lagünleri, tuzcul bataklıklar, tatlısu ba-
taklıkları, çamur düzlükleri, sazlıklar, kumullar ve bir çam ormanı bulunmaktadır. Yumurtalık Milli 
Parkı su kuşları açısından büyük öneme sahip olması nedeniyle 2005’te Uluslararası Öneme 
Sahip Sulak Alanlar Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında eğlence ve spor amacı ile 
gönüllü olarak katıldıkları etkinliklerdir. Adana’da doğa yürüyüşü, bisik-
let gezisi, kanyon gezisi, kültürel geziler, su sporları, yamaç paraşütü, 
müze ziyareti, kamp yapmak; balık tutmak, lunaparka, sinema ve ti-
yatroya gitmek gibi rekreasyon faaliyetleri yapılabilmektedir.

Öğrenelim

Görsel 4.15: Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru

Görsel 4.16: Doğa Yürüyüşü
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Somut Olmayan Kültürel Miras, UNESCO tarafından toplulukların, 
grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası 
olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, bece-
riler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde 
tanımlanmaktadır. 

Öğrenelim

Sıra Sizde

Siz de büyüklerinizden Adana’ya ait somut olmayan kültürel mirasa örnekler 
derleyiniz, örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim - Tartışalım

Sağlık turizmi, kıyı turizmi, kültür turizmi, fuar turizmi, festival turizmi ve 
çiftlik turizmi alanlarından hangisi sizce diğerlerine göre Türkiye eko-
nomisine daha fazla katkı sunabilir? Düşünüp sınıfta tartışınız?

4.3.4. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLAR

Binlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan şehrimizde kuşaktan kuşağa aktarılarak, doğayla ve 
tarihle etkileşerek yenilenen birçok soyut kültürel mirasımız vardır. Bunların başında Şahmeran 
ve Lokman Hekim Efsanesi gelir. Adana kebabı ve yemek kültürü de bu listenin üst sıralarında 
gösterilebilir. Yine “Aşıklık Geleneği” UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsil Listesi’nde kayıtlı kültürel unsurlarımızdan biridir. Bu mirasa; düğünlerimizi, bu düğün-
lerde gelin alırken bereket gelsin diye yapılan gelin başına buğday serpme geleneğimizi, sebze 
kurutmalarımızı, tahta kaşık yapımını, sepet örme işini, kadınlarımızın çeyizlik işlemelerini ve 
hatta asker uğurlama törenlerimizi de ekleyebiliriz.

4.3.5. ADANA’NIN TURİZM POTANSİYELİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI
Turizm, kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere boş zamanlarını de-
ğerlendirme, iş ve diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahatlerdir. Turist ise, ziyaret edilen ül-
kedeki özel veya kamuya açık konaklama tesislerinde en az bir gece kalan ziyaretçidir. İlimiz 
binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçmişten günümüze kalan sayısız tarihî, doğal, dinî, kültürel 
unsurları, anıt eserleri, ören yerleri, mutfağı, denizi, plajları, bol oksijenli yaylaları, portakal bah-
çeleri, dört mevsim tepeden hiç eksilmeyen güneşi, verimli toprakları ve yüzlerce tescilli kültür 
varlığı ile turizmin her çeşidine olanak sağlar. 

Şehrimiz özellikle sağlık turizmi, akarsu ve göl turizmi, plaj turizmi, dağcılık ve doğa sporları tu-
rizmi, kültür turizmi, fuar turizmi, festival turizmi ve çiftlik turizmi alanlarında gelişime açıktır. Ada-
na’da turizmin gelişmesi Türkiye turizminin gelişmesine daha da katkı sağlayacaktır. Adana’nın 
var olan imkânlarının turizm ile daha fazla bütünleştirilerek sunulması, turizmin önünü açacak ve 
bölgemizin ekonomisini canlandıracaktır. Böylece turizmin Adana ekonomisine olumlu etkileri, 
bölgedeki diğer sektörlerin gelişimine de fayda sağlayacaktır.
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4.4 ADANA’DA ULAŞIM VE İLETİŞİM

Ulaşım, insanların ve eşyaların bir yerden başka bir yere aktarılmasına denir. İletişim ise te-
lefon, radyo, televizyon ve internet gibi aygıtlardan; yazı, simge ve benzeri araçlardan yararla-
narak yürütülen bilgi alışverişidir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında iletişim araçları sayesinde 
ihtiyacımız olan bilgileri daha kısa sürede öğreniriz. Ülkemiz eski bir yerleşim sahasıdır. Kurulan 
eski medeniyetler ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle önemli ulaşım yolları hem geçmişte 
hem de günümüzde topraklarımızdan geçmektedir. Adana, İç Anadolu’yu Ortadoğu’ya, Akdeniz’i 
Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan kara ve demir yollarının kavşak noktasında yer almaktadır. 
Adana’dan kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşımı ile yurt içi ve yurt dışına seyahat etmek 
mümkündür. Şehir içi ulaşımında ise metro, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar 
ve taksiler kullanılmaktadır.

Kara Yolu Ulaşımı
Yolcu ve yük taşımacılığının büyük bir bölümü kara yoluyla yapılmaktadır. Kara yolu ile şehir-
lerden Adana’ya ulaşmak mümkündür. Bunun yanında kara yoluyla Adana’nın her bölgesine de 
ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Kara yolları sayesinde sanayi ve ticaret gelişme imkânı bul-
muştur. Şehrimize üretim ve tüketim mallarının ulaşımı, ilimizde üretilen sanayi ve tarım ürün-
lerinin çevre ve komşu illere ulaştırılması bu yollar sayesinde gerçekleşmektedir. Bu ekonomik 
canlılık sonucunda şehrimizde iş olanakları artmaktadır. 

Sıra Sizde

Okulunuza giderken hangi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz. Ulaşım araçlarında 
dikkat edilmesi gereken kuralları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 4.17: Adana Kara Yolu Ulaşımı
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Hava Yolu Ulaşımı
Hava yolu diğer ulaşım sistemlerine göre daha güvenlidir ve zamandan tasarruf sağlar. Adana 
Uluslararası Şakirpaşa Havalimanı 1937 yılında yılında kurulmuştur. Adana Şakirpaşa Havali-
manı kent merkezi ile iç içedir. Adana’dan yurt içi ve yurt dışı havalimanlarına direkt ve aktarmalı 
seferler yapılabilmektedir. Havalimanımız “Engelsiz Havalimanı” ve “Yeşil Kuruluş” sertifikalarına 
sahiptir. Şehrimizde yaşayanlar hava yolu ulaşımı sayesinde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini 
daha kısa sürede gerçekleştirmektedir.

Demir Yolu Ulaşımı
Ülkemizde demir yolları yolcu ve yük taşımacılığında kara yollarından sonra ikinci sırada yer alır. 
Demir yolu ile yolcular ve yükler ekonomik ve güvenli bir şekilde taşınır. Demir yolu taşımacılığı-
nın önemli bir faydası da kara yollarındaki trafik yükünü azaltmasıdır. 

Adana’dan demir yolu ile birçok şehre ulaşım sağlanabilmektedir. Ağırlıklı olarak gıda maddesi, 
ağaç ürünleri ve kum taşınır. İl sınırları içerisinde ise demir yolu Pozantı, Seyhan, Yüreğir ve 
Ceyhan ilçelerinden geçmektedir. Ayrıca şehir merkezinde yaklaşık on yıldır raylı sistem (metro) 
hizmet vermektedir. Adanalılar demir yolu ile ekonomik, hızlı, güvenli bir şekilde seyahat edip 
yük taşırlar. Adana-Mersin arasında günlük tren seferleri yapılmaktadır.

Deniz Yolu Ulaşımı
Limanlar ulaşım sistemlerinin birleşme noktasıdır. Limanlar, gemilerle gelen yüklerin farklı alan-
lara kara yolu, demir yolu veya daha küçük deniz taşıtlarıyla taşındığı, kara ve demir yoluyla 
gelen yükün başka yerlere gönderilmek üzere yüklendiği, yolcuların inip bindiği yerlerdir. 

Adana il sınırları içerisinde uluslararası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş limanı ve Toros 
Ceyhan limanı bulunmaktadır. Adana’da deniz ulaşımı ile sadece yük taşımacılığı yapılmaktadır. 
Komşu ilimiz olan Mersin’de büyük bir uluslararası liman bulunmaktadır. Adana’nın ekonomik 
faaliyetleri için Mersin limanı kullanılmaktadır.

Harita 4.18: Adana Garı
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Acil Durumlarda Ulaşılması Gereken Numaralar 
112, acil durumlarda polis, sağlık, itfaiye gibi acil yardım hiz-
meti veren tüm kurumlara tek bir numaradan ulaşmanızı sağ-
lar.112’yi sabit, mobil ve ankesörlü telefonlardan ücretsiz olarak 
arayabilirsiniz. 24 saat kesintisiz hizmet verir. Yangın, trafik ka-
zası, hırsızlık gibi acil durumlarla karşılaştığında hemen 112’yi 
aramalısınız. 112’yi aradığınızda görevliler hemen aramanızı 
cevaplar. Sakin olmalı ve karşılaştığınız durumu görevliye an-
latmalısınız. Görevlinin sorduğu sorulara kısa, net ve anlaşılır 
cevaplar vermelisiniz. 112’yi kesinlikle acil durumlar dışında 
aramamalısınız. Unutma! 112’yi gereksiz yere meşgul etmeniz 
yardıma ihtiyacı olan başka bir insana yardım ulaştırılmasını 
geciktirebilir. 

Adana Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezi, Adanalılara 7 gün 24 saat ulaşabilecek-
leri şekilde hizmet vermektedir. 

İstanbul’dan başlayan uçak yolculuğum birazdan bitecekti. Eskiden bu yolda sa-
atlerce gittiğimizi hatırlıyorum. Şimdi ise uzaklar yakın oldu. Nihayet beklediğim 
anons geldi, uçağımız alçalmaya başladı. Kemerimi bağlayıp koltuğumu dik po-
zisyona getirdim. Uçağımız Adana’nın üzerinde bir kuş gibi süzülerek Şakirpaşa 
Havalimanına doğru alçalıyordu. Torunlarıma yapacağım sürpriz ziyaret heye-
canımı çok artırıyordu. Uçağın tekerleri yere değer değmez içimdeki özlem ve 
heyecan daha da arttı. Valizlerimi alıp hava limanının önünden geçmekte olan 
otobüse bindim. Otobüs şehre doğru ilerlerken ben de camdan yıllardır görmedi-
ğim şehrimin caddelerini izliyordum. 

Yoğun bir trafiğin içerisinde ilerlerken 
büyük ve uzun alt geçitlerden, yüksek 
yüksek binaların önünden geçiyorduk. 
Duraklarda insanlar bir yerlere yetişme 
telaşıyla bekliyorlardı. Okul servisleri 
öğrencileri taşıyor, siren çalarak hızla 
geçen ambulans ise kim bilir hangi has-
tayı hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. 
Yanımızdan geçen küçük bir kamyonet 
ise yüklediği meyve, sebze kasalarını 
bir yerlere ulaştırma derdindeydi. Taksi-
ler, belediye otobüsleri, metro, minibüs-
ler ve arabalar hepsi de birer koşuştur-
ma içindeydi. Bir süre sonra şehir içinin 
yoğun trafiğinden kurtulup oğlumun 
yaşadığı mahalleye geldim. Belediye 
otobüsündeki şoförün yardımıyla valiz-
lerimi aşağı indirdim. Ağır adımlarla eve 
ulaştım. Kapı ziline bastım. Torunlarım beni birdenbire karşılarında görünce şaşırdılar, ardın-
dan kucaklaştık artık özlem sona ermişti... 
                                                                                                                                 Komisyon

Okuma Parçası

Görsel 4.20: Acil Durum Numarası

Görsel 4.19: Otobüs Ulaşımı



 ÜNİTE 5
ŞEHRİMDE BEN 

Neler Öğreneceğiz?

Sevgili arkadaşlar, bu ünitede:
• Adana’nın kültür ve sanat imkânlarını,
• Adana’nın tarihî ve kültürel mekânlarını,
• Adana’nın yetiştirdiği tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat, 

müzik, spor ve bilim insanlarını,
• Adana’nın somut olmayan kültür varlıklarını,
• Adana’ya özgü dil özelliklerini,
• Adana’ya özgü yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişi-

mini ve bugünkü durumunu,
• Adana’ya özgü müzik kültürünü,
• Adana’nın önemli günlerini,
• Adana’nın çocuk ve gençlere sağladığı hizmetleri,
• Adana’nın, geleneksel ve güncel spor imkânlarını ve faali-

yetlerini araştırıp öğreneceğiz.
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ÜNİTE 5
5. ŞEHRİMDE BEN

5.1. ADANA’DA KÜLTÜR VE SANAT 
Kültür, bir toplumun dili, dini, örf ve adetleri, sanatsal faaliyetleri, yaşayış şekilleri, davranış bi-
çimlerinin bütünüdür. Sanat ise bir duygunun, tasarının, güzelliğin anlatımında kullanılan yön-
temlere denir. Sanat ve kültür, birbirini tamamlayan adeta iç içe olan kavramlardır. Adana tarih 
öncesi çağlardan başlayarak değişik uygarlıkların yaşadığı ve önemli izler bıraktığı bir kent ol-
muştur. Şehrimizde birçok sinema, tiyatro ve kültür merkezleri bulunmakta ve buralarda yıl bo-
yunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Kütüphaneler
Kütüphaneler, çeşitli basılı yayınların belirli bir düzen içerisinde birarada bulunduğu herkese 
açık okuma, araştırma ve inceleme yapılabilen mekânlardır. Adana genelinde birçok halk kü-
tüphanesi bulunmaktadır. Bunların içinde en kapsamlısı 1923’te açılan Adana İl Halk Kütüp-
hanesi’dir. Burada binlerce kitap ve çeşitli materyaller vardır. Kütüphane, verdiği hizmetler ve 
okuyucu sayısı bakımından Türkiye’nin de önemli halk kütüphanelerinden biridir. Halk kütüpha-
nelerinin dışında şehrimizde üniversite kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, müze kütüphaneleri 
ve özel araştırma kütüphaneleri bulunmaktadır. Bunlardan en zengini Çukurova Üniversitesi Kü-
tüphanesi’dir. 

Sıra Sizde

Evinize yakın bir kütüphaneye veya okuluzun kütüphanesine üye olunuz. Üyesi 
olduğunuz kütüphanelerden nasıl hizmet aldığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 5.1: 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi Kütüphanesi (Yüreğir)
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5.1.1. TARİHî VE TURİSTİK MEKÂNLAR
İlimizin sahip olduğu imkânlar, verimli topraklar ve 
doğal güzellikleri; tarih boyunca değişik toplulukların 
burada yaşamasına zemin hazırlamıştır. Hititler, Ro-
malılar, Memlük Devleti, Ramazanoğluları Beyliği ve 
Osmanlı Devleti Adana’nın zengin bir kültür mirasına 
sahip olmasında etkili olmuşlardır. Adana’da gezile-
cek tarihî ve turistik yerler listesinin önemli bir kısmı, 
bu medeniyetlerin bıraktığı eserlerden oluşur. Ana-
varza Antik Kenti ve Kalesi, Şar Antik Kenti, Yılan-
kale, Dumlu Kalesi, Ramazanoğlu Konağı, Tepebağ 
Evleri, Taşköprü, Büyük Saat Kulesi, Kozan (Sis) 
Kalesi, Ulu Cami ve Külliyesi, Hoşkadem Camii, Be-
bekli Kilise, Tarihî Kazancılar Çarşısı, Varda (Alman) 
Köprüsü, Feke Kalesi, Sabancı Merkez Camii, Mer-
kez Park, Seyhan Barajı, Çoban Dede Parkı, Adana 
Sinema Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Kapıkaya Kan-
yonu, Çakıt Vadisi, Adana Tren İstasyonu da Ada-
na’nın önemli tarihî ve turistik mekânlarındandır.

5.1.2. BİLİM, EĞİTİM VE SANAT MERKEZLERİ

Adana bilim, eğitim ve sanat olanakları bakımından gelişmiş bir kenttir. Adana’da bulunan yük-
sek öğretim kurumlarından Çukurova Üniversitesi ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi devlet üniversiteleridir. İlimizde ayrıca bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesine 
bağlı sağlık yüksekokulu bulunmaktadır. 1978 yılında hizmete giren Devlet Güzel Sanatlar Gale-
risi, Adana’nın sanat, zevk ve kültürünün geliş mesinde önemli yer tutar. Galeri ayrıca profesyo
nel ve yeterliliğini kanıtlamış amatör sa natçılarımıza da imkân sağlamaktadır. Kültür Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ğüne bağlı olarak kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 
yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi Kon-
ser Salonunda dinleyicilere müzik ziyafeti 
sunmaktadır. Orkestra konserlerinde yerli 
ve yabancı bir çok şef ve solist sanatçıyı 
konuk etmekte, ayrıca yurt içi ve yurt dı-
şında da konserler vermektedir. Adana 
Kültür ve Sanat Merkezi (Tarihi Kız Lise-
si Binası), Orhan Kemal Kültür Merkezi, 
Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Sabancı 
Kültür Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Mer-
kezi ve Yüreğir Kültür Merkezinde de yıl 
boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal faali-
yetler yapılmaktadır.

Yüreğir 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi 
bünyesinde bulunan bilim merkezi, deney istasyonları, gezegenevi ve 
robot atölyesi ile bütün Adanalılara hizmet vermektedir.

Öğrenelim

Görsel 5.3: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası

Görsel 5.2: Eski Adana Çarşısı ve Büyük Saat
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5.1.3. SANAT GALERİLERİ, TİYATROLAR VE SİNEMALAR 

Sanat Galerileri
Adana’da 75. Yıl Sanat Galerisi ile pek çok özel ve ka-
muya ait sanat galerileri bulunmaktadır. Atatürk Parkı 
içerisinde yer alan 75. Yıl Sanat Galerisi Türkiye ge-
nelinde bilinen ve sanatçılar tarafından tercih edilen 
şehrimizdeki önemli sanat galerilerinden biridir. Gale-
ri, ilimizdeki birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yap-
maktadır. Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 1978 
yılında İl Halk Kütüphanesi binasında hizmete başla-
mıştır. Galerinin amacı halka ve amatör sanatçılarımı-
za sergi, konferans, panel, açık oturum, film, söyleşi, 
seminer ve kurs çalışmaları yolu ile yaygın eğitim sağ-
lamaktır. 

Sinemalar
Yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi olan Türk sinemasında Adana izleri 1950’lerde başlamıştır. 1969’da 
ülkemizde sinema sektörünün ilk film festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali düzenlen-
miştir. Adana, sinema izleyicilerine eskiden olduğu gibi günümüzde de zengin seçenekler sun-
maktadır. Şehrin değişik köşelerinde bulunan sinema salonlarında modern imkânlarla sinema 
kültürümüz yaşatılmaktadır. Yazları Mimar Sinan Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu, Merkez Park 
Amfi Tiyatrosunda ve bazı parklarda Türkiye’de ve yurt dışı festivallerde ödül alan filmler göste-
rilmektedir. Adanalılar aşırı sıcağa aldırmadan açık havada çekirdek yerler böylece “nostaljik” bir 
akşam geçirmenin mutluluğunu yaşarlar.

Tiyatrolar
Adana’daki ilk şehir tiyatrosu 1880’de Ziya Paşa tarafından kurulmuştur. Tiyatro günümüzde Bü-
yükşehir Belediyesi binası içinde devam etmektedir. Devlet Tiyatroları Adana Sahnesi ise 1981 
yılından beri sanatseverlere çeşitli temsiller sunmaktadır. Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesinde 
Kültür Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren devlet tiyatrosu bulunmaktadır. Devlet ti-
yatrolarının yanı sıra Adana’da özel tiyatrolar da hizmet vermektedir.

         Görsel 5.4: 75. Yıl Sanat Galerisi

          Görsel 5.5: H. Ömer Sabancı Kültür Merkezi       
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5.1.4 SANAT ETKİNLİKLERİ VE ŞENLİKLER 

Adana, her yıl düzenlenen dört mevsime yayılan birçok festivale ve fuara ev sahipliği yapmakta-
dır. Son yıllarda tüm Türkiye’nin ilgisini çeken Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Lezzet Festivali 
ve Altın Koza Film Festivali gibi etkinliklerin Adana’nın tanıtımında olumlu etkileri bulunmaktadır. 
Türkiye genelinde ilgi gören festivaller, başta valilik ve belediyeler olmak üzere, pek çok kesimin 
katkısıyla düzenlenmektedir. Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde geçen festivaller aynı zamanda 
milli birlik ve beraberlik mesajı da vermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde “Festi-
valler şehri Adana” sloganından yola çıkarak insanıyla, misafirperverliğiyle şehrimizin tarihî, kül-
türel, doğal ve turistik güzellikleri ülkemiz insanlarına tanıtılmaktadır. Festivallerin başlamasına 
yakın şehrimizde hareketlilik artmaya başlar. Bu etkinlikler sayesinde şehir ekonomisi de canlan-
maktadır. 

İlimizdeki diğer önemli festivaller de şunlardır: Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Ti-
yatro Festivali, Sarıçam Nar Festivali, Sarımazı Zeytin Festivali, Ceyhan Karpuz ve Tarım Fes-
tivali, Saimbeyli Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, Kızıldağ Karakucak Güreş Festivali, Su Spor-
ları Festivali, Uluslararası Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, Yumurtalık Kiteboard 
Festivali, Adana Kızıldağ Dağ Bisikleti Festivali, Karacaoğlan Uluslarası Âşıklar Bayramı. Adana 
önemli bir fuar ve kongre merkezidir. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde yıl 
boyunca kitap, tarım, serabahçe, kent, mobilya, inşaat, otomobil, tekstil ve hazır giyim ve ben-
zeri alanlarda önemli fuarlar düzenlenmektedir.

Sıra Sizde

Adana’da düzenlenen festivallerden herhangi birine katıldınız mı? 
Katıldıysanız festivalle ilgili dikkatinizi çeken şeyleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Görsel: 5.6: Çukurova TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
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5.2. ADANA’NIN TARİHî VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Taşköprü
Adana’nın en önemli simgelerinden olan Taşköprü Seyhan Nehri üzerine Romalılar Dönemi’nde 
4. yüzyılda yaptırılmıştır. Taşköprü dünyanın kullanılabilen en eski köprülerindendir. Bu tarihî 
köprü yapıldığı zamandan itibaren Saros Köprüsü ve Justinianus (Custinyanus) Köprüsü gibi 
farklı isimlerle de adlandırılmıştır. Yapıldığı dönemde 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yük-
sekliğinde olan köprü, yanlardan ortaya doğru büyüyen 21 kemerden oluşmaktaydı. Günümüz-
de bu kemerlerden ancak 14’ü sağlamdır. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması vardır. 
Seyhan Nehri üzerinde Sabancı Merkez Camii manzaralı asırlara meydan okuyan köprü, yerli 
ve yabancı turistler ile Adanalıların gezilerinde ilk sıralarda yer alır. Günümüzde araç trafiğine 
kapalı durumda olan köprü üzerinde sık sık çeşitli sosyalkültürel etkinlikler yapılmaktadır.

Büyük Saat Kulesi
Büyük Saat Kulesi, Osmanlı padişahı II. Abdulhamid zamanında tarihî Ulu Cami Külliyesi içinde 
yapılmıştır. Saatin yapılma amacı devlet kurumlarının çalışma saatleri ile ezan vakitlerini göster-
mektir. Büyük Saat kesme taştan yapılmış 32 metre yükseklikte 8 metre genişlikte bir kuledir. Bu 
özelliğiyle Türkiye’nin en uzun saat kulesi olma özelliğine sahiptir. Yapımına 1881 yılında ünlü 
şair ve Adana valisi Ziya Paşa tarafından başlanan Büyük Saat, 1882 yılında Vali Abidin Paşa 
zamanında tamamlanmıştır. 

Büyük Saat Kulesi, eskiden şehrin merkezi konumundaki Ulucami Külliyesinden, ticaretin mer-
kezi olan Kapalı Çarşı ve Eski Hükümet Konağından rahatlıkla görülebilecek bir konumdadır. Bu 
da bize kulenin eskiden şehrin en önemli unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. 

“Gerçek şu ki Auxentius (Aksentiyus), bu mucize senin gücün sayesin-
de olmuştur. Nehrin kış akıntısı üzerinde, demirlerle bağlanan bir te-
melde, sarsılmaz direk olarak inşa edilmiş bulunuyor. Bunun üzerinde 
geniş bir sokağı gerdin. Daha önceleri deneyimsiz olan çok kimseler 
yapmış; fakat bunlar Tarsus Çayı’nın dalgaları için bile zayıf olmuştur. 
Sen ise bunu kemerler üzerinde, sonsuzluk için kurmuşsun. Ve hatta 
taşkın nehir dahi bu köprüyle çok meşhur olan valiye boyun eğiyor.” 

                                          Taş Köprü Kitabesinden (Kısaltılmıştır.)

Öğrenelim

Düşünelim - Tartışalım

Günümüzde şehir meydanlarına saat kulelerinin inşa edilmesine ge-
rek var mıdır? Sınıfta tartışınız.



79

Sabancı Merkez Camii 
Seyhan Irmağı kıyısında geniş bir alan üzerinde kurulan Sabancı Merkez Camii 1998 yılında 
hizmete girmiştir. Görünüm olarak Sultanahmet Camii’ne, plan ve iç mekân olarak Selimiye Ca-
mii’ne benzer. Bu nedenle Sabancı Merkez Camii için “Selimiye’nin eşi, Sultanahmet’in karde-
şi, Kocatepe’nin çağdaşı” denilmektedir. Görkemli bir yapıya sahip olan 6 minareli Cami’nin 32 
metre çapındaki kubbesi sekiz fil ayağı üzerine oturmaktadır. Sabancı Merkez Camii, konumu 
itibariyle ve yüksek minarelerinin uzaktan görünüyor olması nedeniyle Adana’da şehrin önemli 
sembollerindendir. 

Ramazanoğlu Konağı
Ramazanoğulları Beyliği hükümdarlarından Halil Bey tarafından 1495 yılında yaptırılmıştır. Üç 
katlı olup kesme taştan yapılmıştır. Yapıldığı günden bu yana ayakta kalan dünyanın en eski 
sivil mimari eserlerinden biridir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan daha eski bir yapıdır. Osmanlı 
padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Murat Irak seferleri dönüşlerinde Adana’ya uğramış ve 
burada konaklamışlardır. Adana tarihinin önemli bir kısmına tanıklık eden Ramazanoğlu Konağı 
tüm görkemiyle hâlâ ayakta kalmayı başarmıştır. Konak günümüzde Çukurova Üniversitesi Kül-
tür Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Tepebağ Evleri
Tepebağ evleri, aynı adlı Tepebağ Höyüğü’nün üzerinde ve eteklerinde yer alır. Tarihî sur için-
deki Adana şehrinin yüzlerce yıllık kültürü burada saklıdır. 1495 yılında Ramazanoğlu Halil Bey 
tarafından yaptırılmış konaktan sonra burada bir mahalle oluşturulmuştur. Günümüze ulaşabilen 
evlerin çoğu 18. yüzyılda yapılmıştır. Bu evlerin geniş saçakları, yüksek ve süslü tavanları bulu-
nur. Evlerin kapıları ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. Tepebağ evleri yüksek 
tavanları, cumbaları ve dar sokaklarıyla 18. yüzyıl Adana’sının en güzel çizgilerini taşır.

Anavarza Antik Kenti ve Kalesi

Anavarza Antik Kenti ve Kalesi Kozan ilçesi Dilekkaya Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Geç-
mişi 2100 yıl öncesine dayanan Anavarza Ören Yeri’nin, Roma’nın en büyük beş kentinden biri 
olduğu tahmin edilmektedir. “Dağ kaleleri” olarak tanımlanan kaleler zincirinin üçüncü halkasıdır.
Kilikya Bölgesi’nde şenliklere ve olimpiyatlara ev sahipliği yapan “Metropolis” unvanını almış 
bir kent olan Anavarza; kalesi, mozaikleri, hamamları, kiliseleri, zafer kapısı, su kemerleri, kaya 
mezarları, stadyumu ve antik tiyatrosuyla geniş bir alana kuruludur. Anavarza Kalesi’nde tarih 
boyunca her dönemin simgelerini görmek mümkündür. Çukurova’nın en büyük kalesi olma un-
vanına sahip olan kale, bölge uygarlıklarının da bir sentezidir.

Görsel 5.7: Anavarza Antik Kenti (Kozan)
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Yılankale

Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanan Yılankale, Orta Çağ’da Çukurova’nın Haçlı işgali döneminde Bi-
zanslılar tarafından yapılmıştır. Tarihî ipek yolu üzerinde Misis ile Ceyhan arasında, ovaya hâkim 
bir tepe üzerindedir. “Dağ kaleleri” olarak tanımlanan kaleler zincirinin birinci halkasıdır. Yılanka-
le adının halk arasında vücudunun yarısı yılan, yarısı insan olan ve Lokman Hekim’e ölümsüzlük 
iksirini verdiği düşünülen Şahmeran’dan geldiği inancı hâkimdir. Ünlü Türk gezgini Evliya Çele-
bi’nin “Seyahatname” adlı kitabındaki anlatımının da bunda etkili olduğuna inanılmaktadır. Hem 
Çukurova’yı hem de İpek Yolu’nu kontrol etmek için yapılmış bir Ortaçağ savunma ve gözetleme 
kalesi olan Yılankale gerek tarih, gerek coğrafya, gerekse turizm açısından çok değerli bir geç-
mişe sahiptir.  

Dumlu Kalesi
Dumlu Kalesi, Ceyhan ilçesinin Dumlu köyündeki bir tepe üzerindedir. 12. yüzyılda Bizanslılar 
tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Çukurova’da “dağ kaleleri” olarak tanımlanan kaleler zinciri-
nin ikinci halkasını oluşturmaktadır. Kale, AdanaKozan tarihî kervan yolunu gözetlemeye uygun 
bir konumdadır. Çukurova’da Orta Çağ’dan kalma birçok kale bulunmaktadır. Dumlu Kalesi gibi 
birçoğu gözetleme amaçlı yapılmış ve hepsi de ovada birbirini görecek şeklide tasarlanmıştır.

Kozan (Sis) Kalesi 
Asurlular tarafından yapıldığı düşünülen kale 400 metre yükseklikteki dik bir tepe üzerinde Ko-
zan’a hâkim bir konumdadır. Kozan Kalesi, tarihî yollar üzerinde stratejik yönden önemli bir ko-
numdadır. Kale eteklerindeki manastır Hristiyan dünyası tarafından da önemli bir dinî merkez 
olarak kabul edilir. Yörenin en eski kalelerinden biri olan Kozan Kalesi, “Dağ kaleleri” zincirinin 
dördüncü halkasını teşkil etmektedir. Kozan Kalesi ilçe merkezinde gerek heybetili görünümü ile 
gerekse bir sır gibi gizlediği tarihiyle dikkati çeken eşsiz bir manzaraya sahiptir. Yapılan çevre 
düzenlemeleri ile kale, vatandaşların yoğun olarak gittiği mekânlardan biri hâline gelmiştir.

Şar Antik Kenti
Tufanbeyli İlçesi’nin sınırları içinde bulunan ören yerinde Hitit, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait 
eserler bulunmaktadır. Hititler Dönemi’nde burası dinî ayin yeri olarak kullanılmıştır. Günümü-
ze yetişebilmiş eserlerin birçoğu Roma Dönemi’ne aittir. Şar Antik Kenti’nde halkın Kırık Kilise 
olarak adlandırdığı yapı en belirgin eserdir. Birçok tarihî kalıntısıyla Şar Antik Kenti Adana’nın 
tarihine tanıklık etmektedir.

Görsel 5.8: Yılankale (Ceyhan)
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Ulu Cami ve Külliyesi
Adana’ya birçok vakıf yapısı armağan eden Ramazanoğlu ailesinin yaptırdığı külliye, ilimizdeki 
sivil mimari eserlerinin en önemlilerindendir. 16. yüzyılda yapılan külliye Selçuklu, Memluk ve 
Osmanlı mimari özelliklerini taşır. 1998 AdanaCeyhan depreminde hasar gören külliyeye ait 
Ulu Cami onarımın ardından tekrar ibadete ve ziyarete açılmıştır. Adana’nın en önemli tarihî 
eserlerinden biri olarak kabul edilen Ulu Cami Külliyesi’nin medrese, türbe, mescit, konak, han, 
hamam, çeşme ve pek çok dükkândan meydana gelen büyük bir kısmı bugün de ayaktadır.

Hoşkadem Camii
Kozan ilçesinde, Memluk Devleti Sultanı Abdullah Hoşkadem tarafından 1448 yılında yaptırıl-
mıştır. Osmanlılar zamanında Camii Kebir günümüzde ise halk tarafından Büyük Cami olarak 
adlandırılan tarihî cami ibadete açık durumdadır. Hoşkadem Camii, Türklerin Adana’daki ilk 
eserlerinden biri olması bakımından tarihî bir önem taşımaktadır.

Yağ Cami (Eski Cami) 
Eskiden küçük bir haçlı kilisesi olan cami, 1501’de Ramazonoğlu Halil Bey tarafından camiye 
dönüştürülmüş. Cami, sade bir mimari yapıya sahiptir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde ca-
minin adı “Eski Cami” olarak geçmektedir. Yağ Cami denilmesinin nedeni avlu kapısının önünde 
yağ pazarı kurularak yağ satılmasındandır. Adana’nın en eski tarihî yapılarından biri olarak gü-
nümüze kadar sağlam mimari yapısı ile gelmeyi başarmıştır. İbadete açık olan cami günümüzde 
yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir.  

Şehrimizin diğer önemli tarihî ve turistik mekânları şunlardır: Hayriye Hanım Konağı, Kurtkula-
ğı Kervansarayı, Ramazanoğlu Çarşısı, Çarşı Hamamı, Bahri Paşa Çeşmesi, Adana Yeşil Oba 
Şehitliği, Küçük Dikili Köyü Şehitliği, Saimbeyli Şehitliği, Hasan Ağa Camisi, Akça (Ağca) Mescit, 
Yeni Cami, Bebekli Kilise, Karakilise, Aigeai (Ayigayi) Antik Kenti, Süleyman Kulesi, Kız Lisesi 
(Askeri Rüştiye Mektebi), Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi, Adana Müzesi, Sirkeli Höyük, Magar-
sus Antik Kenti, Misis Höyüğü ve Köprüsü, Hitit Kaya Kabartması, Tatarlı Höyük (Lawazantıya).

Sıra Sizde

Adana’nın tarihî ve kültürel mekânları ile ilgili fotoğraf, film ya da tanıtıcı videolar 
bulunuz. Ulaştığınız verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 5.9: Ulu Camii
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Fatih Terim
Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak 1953’te Ceyhan’da doğdu. Futbola 
Adana’da başladı. 14 yıl Galatasaray formasını, 52 kez A Milli Takım 
formasını giymiştir. Futbolu bıraktıktan sonra başladığı antrenörlük ya-
şantısında ise birçok başarılara imza atmıştır. Teknik direktör olarak 
ilk büyük başarısını 1993’te Fransa’da Akdeniz Oyunları Şampiyon-
luğu’nu kazanarak elde etmiştir. Türkiye’yi tarihinde ilk defa Avrupa 
Şampiyonası finallerine taşımıştır.

Öğrenelim

5.3. ADANA’NIN YETİŞTİRDİĞİ TARİHî ŞAHSİYETLER İLE SANAT, 
EDEBİYAT, MÜZİK, SPOR VE BİLİM İNSANLARI

Bereketli Çukurova toprakları, geçmişten günümüze çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 
Bu farklı kültürler birbirinden etkilenerek zenginleşmiştir. Zenginleşen bu kültür birikimi değerli 
devlet adamları, başarılı sanatçılar, üretken bilim insanları ve edebiyatçılar ile yetenekli sporcu-
lar yetiştirmiştir. Razamanoğlu Halil Bey, Razamanoğlu Pirî Mehmet Paşa, Karacaoğlan, Dada-
loğlu, Ziya Paşa, Abidin Paşa, Şakir Paşa, Abidin Dino, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Turhan Ce-
mal Beriker ve İsmail Sefa Özler Çukurova’da farklı dönemlerde yetişmiş bazı önemli kişilerdir. 

Görsel 5.10: Abidin Dino Sanat Parkı
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Sıra Sizde

Adana’da önemli tarihî şahsiyetler, sinema sanatçıları, edebiyatçılar, müzik 
insanları, ressamlar, tiyatrocular, karikatür sanatçıları, spor ve bilim insanları 
yetişmiştir. 

Siz de Adana’nın yetiştirmiş olduğu bu yetenekli kişiler hakkında bilgi toplayı-
nız. Bu kişilerin en çok hangi çalışmalarından etkilendiğinizi sınıfta arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

Görsel 5.11: Temsilî Karacaoğlan Heykeli
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5.4. ADANA’NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI 

5.4.1. HALK OYUNLARI

Ülkemizde halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından oldukça zengin yapıdadır. Her yörenin 
kendine ait tarihten gelen farklılıkları vardır. Halk oyunları şehrin kültürünü, kimliğini ifade eder. 
Aynı zamanda insanımızın bir aynası olma özelliği taşımaktadır. Sevinç, birlik, dostluk, sevgi gibi 
duygular halk oyunları ile canlandırılır. Türkiye’de insanlar, Ege Bölgesi’nde zeybekle, Karade-
niz’de horonla kültürünü, kimliğini ifade ederken, şehrimizde de insanlar halay ve çiftetelli ile bu 
duygu ve düşüncelerini simgeleştirmişlerdir. 

5.4.2. GELENEKSEL GİYİM KUŞAM

Şehrimizin tarihsel olarak konumu 
ve çevresel özellikleri giyim kültürü-
nü etkilemiştir. Bu nedenle şehrimizin 
giyinme biçimi ve giyimde kullanılan 
malzemeler çok çeşitlilik göstermekte-
dir. Şehirden köylere ve yaylara doğru 
gidildikçe giyimkuşamda değişiklik-
ler görülür. Pantolon yerini hem erkek 
hem de kadınların giydiği Adana şal-
varına terk eder. Şalvar genellikle er-
keklerde siyah, kadınlarda ise desenli 
basmalardan yapılır. 

Şehrimiz geleneksel kadın ve erkek 
giysileri çeşitliliği bakımından oldukça 
zengindir. Adana’da kadınların giydiği 
geleneksel bazı giysiler şunlardır: alın-
lık, yazma, yelek, güdük, kemer, üçe-
tek, şalvar, çorap, çarık, zıbın, cepken, 
tuman, edik, papuc, fes, mahmudiye, 
gazi ve tül.

Adana’da erkeklerin giydiği geleneksel 
bazı giysiler şunlardır: yelek, gömlek, 
şal, puşu, çorap, yemeni, şalvar, zıbın, 
cepken, kuşak, çarık, postal, keçe, kü-
lah ve kefiye.

Adana yöresine ait halk oyunları şunlardır:
Adana çiftetelli, Adana üçayağı, depki halayı, Horasan mengisi, kaba, 
Kırıkhan, pekmez, serçe, sin sin, telefon, yağlı kenar, Acemgelin 
alma, gürgenin gazeli, Halebî, Hasandağı, lorke.

Öğrenelim

Görsel 5.12: Geleneksel Adana Kıyafetleri



85

5.4.3. YEMEKLER

Adana hoş ve lezzetli bir yemek kültürüne sahiptir. Et, Adana geleneksel yemeklerinin vazgeçil-
mezidir. Yemeklerimiz bol zeytinyağı ve sebze kullanımıyla Akdeniz mutfağına; yoğun baharat, 
salça ve et kullanımıyla da Ortadoğu mutfağına benzer. Şehrimizde et denilince akla ilk gelen 
lezzet tescilli “Adana kebabı” dır. Kebaptan sonra sofralarda en sık yapılan etli yemeklerimiz; ci-
ğer kebabı, ekşili köfte, içli köfte, mumbar ve şırdandır. Zeytinyağlılarda ise daha çok kısır, mer-
cimekli köfte, sarımsaklı köfte, baş kavurma, kabak çintmesi ve fıstıklı köfte tercih edilir. En çok 
yapılan pilavlar sebzeli bulgur pilavı, dövme pilavı, mercimekli bulgur pilavı, nohutlu pirinç pila-
vıdır. Hamur işleri denilince akla hemen mantı, yüksük çorbası, sıkma, sac böreği gelir. Adana 
damak tadını yansıtan tatlılar kömbe, karakuş tatlısı, halka tatlı, sarı burma, Şam tatlısı, kaynar 
ve bici bicidir. Salatalar ise mutfak kültürümüzde çok özel bir yere sahiptir. 

5.4.4. EL SANATLARI

El sanatları insanların ihtiyaçlardan orta-
ya çıkmış, zamanla gelişip çevre şartlarına 
göre değişimler göstermiş, daha sonra orta-
ya çıktığı toplumun kültürel özelliklerini yan-
sıtır duruma gelmiştir. El emeğiyle ortaya 
çıkar, yapılması uzun uğraş ve zahmet ge-
rektirir. Farklı uygarlıkların kültür mirasıyla 
nesilden nesile aktarılarak devam eder. Ka-
laycılık, bıçakçılık, demircilik, ahşaptan kü-
çük araçgereç yapımı, tespih yapımı, doku-
macılık, geleneksel Türk işi oya örücülüğü, 
ahşap oymacılığı, semercilik ve tenekecilik 
hâlen varlığını devam ettiren el sanatları-
mızdır. Günümüzde kırsal kesimde daha 
yaygın olan el sanatlarının bir kısmına “Eski Adana” olarak adlandırılan Büyük Saat, Bedesten 
ve Kazancılar Çarşısı civarlarındaki kültürel bölgede de rastlamak mümkündür.

Sıra Sizde

Adana yöresine ait geleneksel el sanatları hakkında araştırma yapınız. Elde et-
tiklerinizi sınıfta paylaşınız.

Görsel 5.14: Dokumacılık

Görsel 5.13: Bazı Yöresel Lezzetler
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5.4.5. SÖZLÜ EDEBİYAT (Masal, Destan, Efsane, Türkü, Mani, Deyiş ve Ninni) 

Masal - Destan - Efsane

Türkiye’nin diğer şehirleri gibi, Adana da masal, destan ve efsane diyarıdır. Adana’nın coğrafi 
yapısı ve iklim özellikleri masal, destan ve efsanelerin oluşmasında belirleyici unsur olmuştur. 
Masal, destan ve efsaneler anlatıldığı müddetçe sözlü kültür varlığımız devam edecektir.

Türkü
Türkü, Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrı-
lır. Türküler genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal 
olmuş ve bunlar da anonimleşme eğilimine girmiştir. Türkü söylemeye “türkü yakmak” da denir.

Mani 
Mani sözlü edebiyatımızda, insanımızın sevgisini, sevdasını, özlemini, hasretini dile getirdiği 
çevre ve doğa motifleri ile yüklenmiş duygu yüklü anlatım biçimidir. Manilerin Adana’nın sözlü 
kültür edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Adana manileri bir yanı ile sevdayı, ayrılıkları konu alırken 
diğer yandan toplumsal hayatı ve doğayı işler. Yöresel maniler kına gecelerinde, düğünlerde, 
tarlalarda, çeşme başlarında dile getirilir.

Anavarza yazıları
Ceren kovar tazıları
Allah bize mi yazmış
Böyle kırmızı yazıları.

Ninni
Ninni çocukları uyutmak için belli bir ezgiyle yumuşak bir dille söylenen şiirlerdir. Ninniler genel-
likle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür.

Görsel 5.15: Masal  Destan  Efsane

Adana’nın köprüsü
Çağıl çağıl çağlıyor
Yakına gelme güzelim
Anan bize bakıyor.

Kozan dağı çatal matal
Arasında aslan yatar
Çok naz eyleme güzel
Kirpiklerin sinemi deler. 
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Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi
Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar 
tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran’a götürülür. Adam Şahmeran’a ken-
disini öldürmemesi için yalvarır. Şahmeran adama canını bağışlayacağını ancak 
kendisini buradan çıkaramayacağını söyler. Şahmeran, yerini bilen birini serbest 
bırakarak kendi hayatını tehlikeye atmak istememektedir. Şahmeran adama çok 
iyi davranır. Adamın bir dediği iki edilmeden bütün ihtiyaçları karşılanır. Adam 
günlerinin büyük bölümünü Şahmeran’la sohbet ederek geçirir. Ne kadar rahat 
da olsa gerçek dünyadan uzak bir mağarada süren bu hayattan sıkılan adam 
bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran’dan izin ister. Şahmeran adama ona 
güvendiğini ifade ederek yerini kimseye söylememesini tembih eder. Ancak ken-

disini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi 
gerektiğini de söyler. 

Yeryüzünde normal hayatına dönen adam, Şahmeran’ı gördüğünü hiç kimseye söylemez. Bu 
arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşme-
sini en çok isteyenlerden biri de vezirdir. Gerçek amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın 
yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir, bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare 
bulmalarını ister. Büyücülerden birisi Şahmeran’ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alı-
nacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran’ı 
bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler.

Vezir Şahmeran’ı gören kişiyi bulur. Adama baskı kurar, adam yerini söylemez. Adamın aile-
sini esir alır. Adam Şahmeran’ı kendisinin öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Şahme-
ran’a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar. 

Şahmeran: “Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum” diyerek kendisini öldür-
mesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar 
insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Daha sonra “Kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire 
içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyu-
nu kaynat ve iç ki Lokman Hekim olasın” diye ekler. Adam biraz da buruk bir şekilde bunları 
dinler. Şahmeran yılanlara adamın misafiri olarak gideceğini çok uzun yıllar dönmeyeceğini 
kendisini merak etmemelerini söyler ve birlikte yeryüzüne çıkarlar. Adam Şahmeran’ı öldürüp 
dediklerini yapar. Vezir ölür. Kız iyileşir ve kendisi de Lokman Hekim olur.

                                                                       Prof. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen (Kısaltılmıştır.)

Okuma Parçası

Sıra Sizde

Siz de büyüklerinizden şehmize ait türkü, mani ve ninniler öğrenerek sınıfta ar-
kadaşlarınızla paylaşınız.
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Deyiş (Deme)
AleviBektaşî halk ozanlarının bağlama eşliğinde söyledikleri tasavvufi şiirlerdir. Nefes ve İla-
hi’nin AleviBektaşî edebiyatındaki karşılığıdır. Deyiş kelimesi Türkçe “demek” fiilinden türetil-
miştir. Türkü, destan, nefes, tekerleme, koşma gibi şiirlerin genel adıdır. Aynı zamanda “âşık” 
denilen saz şairlerinin söyledikleri şiirlerin bir bölümüne de deyiş adı verilmektedir. 

Dinlersen kardaşım sözlerim sana
Hatırdan geçme ha geçme
İnsan olan değer verir insana
Sakın eri erden seçme ha seçme

Şaşkın şaşkın gezip kalma avara
Hakkı arar isen kendinde ara
Vicdanını islah edip çek dara
İnsan ol kardeşim insanca yaşa

                                   Âşık Kederî (Kısaltılmıştır)

Yöresel Çocuk Oyunları 
Çocuk oyunları toplumun kültür zenginliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda çocuklarımız oy-
nadıkları oyunlarla nesiller arasında bağ kurarak kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlarlar. 

Adana, ülkemizin her bölgesi gibi çocuk oyunları 
açısından oldukça zengindir. Son yıllarda çocuk 
oyunları sanal alanlara kaymıştır. Çocuklarımız 
oyun için ayırdıkları zamanları bilgisayar, tablet 
ya da telefon başlarında geçirmeye başlamışlar-
dır. Giderek hareketsiz kalan çocuklarımız obezi-
te gibi sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Bununla 
birlikte şiddet içeren bilgisayar oyunları ile can 
yakma ve zarar verme gibi davranışlar da kazan-
maktadırlar. Çocuklarımızın paylaşma, işbirliği gibi 
davranışlar kazanmalarında yöresel çocuk oyun-
ları çok önemli bir rol oynayacaktır.

Düşünelim - Tartışalım

Yöremiz aşıklarından Âşık Kederî yukarıdaki deyişte hangi insani de-
ğerler üzerinde durmuştur? Düşünüp fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartı-
şınız.

Sıra Sizde

Büyüklerinizden çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları öğrenerek arkadaşları-
nızla beraber oynayınız.

Görsel 5.16: Gulle (misket) Oyunu
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Ne güzeldi! Ne oyunlar oynardık, okul dönüşü yemeği boğazımıza döktükten he-
men sonra sokağa fırlayıp. Her mevsimin moda oyunları vardı. Mesela kış ayla-
rının en moda oyunu çelik çomaktı. Çelik diye adlandırdığımız uçları yontulmuş 
kısa sopa ile oynanırdı. Çomakla yanlamasına vargüçle vurulup mümkün olduğu 
kadar uzağa göndermektir amaç. Karşıdaki oyuncular havada yakalamaya çalı-
şırdı çeliği. Ne gözü karalıktır bu! Havadan sana doğru hızla gelen tahta parçası-
nı tutmaya çalışmak. Abooooov!

Yaz aylarının ortasında ise, gulle oyunu sokak oyunlarının favorisi idi. Gulle ne 
mi? Misket! Ya da “bilye” veya “bilya”. Camdan, içi renkli yuvarlak bir oyuncak. 

Her oyuncu kendince en iyi gullesini dakkalık yapardı. Valla ben de bilmiyorum “dakka” ne 
demek. Ama kaybedilmemesi gereken en kıymetli gulle olduğunu biliyorum. Dakkalığını kay-
beden cırlazırdı. Çok güçlü olurdu dakkalık. Vurduğu cam gulleyi kırardı bazen. Gulle oyunu-
nun birçok versiyonu vardı. Küçük bir dairenin içine dizilen gullelerin daire dışına çıkarmadan 
dağıtılması en gözde grup oyunlarından birisi. Uzuneşeği bilir misiniz? Ya “Aç Kapıyı Bezir-
gân Başı”nı? Ha bir de “Güvercin Taklası” vardı. Ama tatil günlerinin en güzel oyunu körebey-
di. Okulun bahçesinde oynanan “Mendil Kapmaca” da her teneffüsü iple çektirirdi bize. Kız 
çocuklarının en gözde oyunu ise “Seksek” idi. Çeşitleri vardı seksekin: Dört kareli cüz, beş 
kareli, mektuplu, sekizli, aynalı, teyyare. 
Aaa…
“Yağ Satarım Bal Satarımı” unuttum.
Yağ satarım, bal satarım,
Ustam ölmüş ben satarım.
“Yakan Top” bugün de revaçta. Daha dün bizim so-
kakta çocuklar oynamaya çalışıyorlardı. Çalışıyor-
lardı diyorum çünkü sokağın trafiğinden sık sık ara 
vermek zorunda kalıyorlardı oyunlarına. Sokağa 
park etmiş arabalardan da kendilerine bir oyun ala-
nı bulmaları mucize. Bu sadece benim sokağım ile 
ilgili değil. Bütün sokaklar böyle şimdi. Kale Oyunu... 
Bombili... Dalyan...Hah şimdi aklıma geldi. “Kale” oyununu hatırlayanınız var mı peki? Oyuna 
başlamadan önce küçük yuvarlak yassı taşlardan yedi tane bulunur. Bir tane bezden yapıl-
mış top bulunur. Eşit bir şekilde ikiye bölünen oyuncular “Yaş mı, kuru mu?”  seçimi ile önce-
likli grubu belirlerler. Taşların yanında kalan oyuncular yedi adım ötede taşları devirmek için 
top atacak grubun oyuna başlamasını beklerler. Sıra ile top atanlardan hiçbiri taşları devire-
mezse taşların başındakilerle yer değiştirirler. Taşları top ile yıkanlar taşlar yıkılınca kaçarlar 
ve attıkları top ile kendilerini vurmaya çalışan taş bekçilerinin uzağında durmaya çalışırlar. 
Bir yandan da taşları devirenler yeniden üst üste dizmeye çalışır. Çok zor ve heyecanlı bir 
oyundur kale. Bazı yörelerde de “Yedi Taş” diye anılır. “Bombili”, “Dalya” gibi isimleri de var-
dır. Bir de oyuncaklar vardı: Telden yapılma araba, çatal bir adı da kuş lastiği, patlangaç, to-
paç, uçurtma. Hey gidi günler hey! Oyunlarla birlikte sevgi de kayboldu. Şimdi zekâ ve emek 
ile oynanan oyunların yerini hazır satılan ve daha dar mekânlarda asosyal çocuk oyunları 
aldı. Çocukluk kayboldu. Şimdiki çocuklar dört yaşından itibaren dört duvarın arasında ailele-
rin isteği ve tutkuları doğrultusunda eğitime endeksli birer robot oldular. Bununla birlikte sevgi 
de kayboldu.  

                                                                                    Mahmut Hazım Kısakürek (Kısaltılmıştır.)

Okuma Parçası

Görsel 5.17: Seksek oyunu
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5.5. ADANA’YA ÖZGÜ DİL ÖZELLİKLERİ 

Atasözleri ağız, deyiş, bilmeceler ile özgün söz varlıkları geçmişten günümüze yaşam biçimle-
rinden izler taşırlar. Yazı dilinde kullanılmasa da günlük konuşmalarda hâlen kullanılmaktadır. 
Adana’da kullanılan atasözleri, ağız, deyiş, bilmeceler ve özgün söz varlığı şehrimizin gündelik 
yaşamına ilişkin bazı önemli ipuçları elde etmemizi sağlamaktadır. Adana’ya özgü dil özellikleri 
şehir merkezinden uzaklaştıkça birtakım farklılıklar görülmektedir. 

Yöresel Deyiş, Ağız ve Özgün Söz Varlığı

Deyiş, bir kelimeyi söyleme biçimi, anlatım biçimi ve üsluptur.

Ağız aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gös-
terebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma 
dilidir. Mesela Adana’da “tatlı” kelimesi “datlı” olarak söylenir.

Öğrenelim

abov: aman
bayaktan: biraz önce
bocit: sürahi
cıncık: cam parçası
çitil: yoğurt konan saplı kap, bakraç 
dinelmek: ayakta durmak
döş: bağır
galan: artık
gap: tabak, çanak.
helke: kova
heye: evet
ilişkin: sucuk
küncü: susam
manık: kedi yavrusu
maya: incir
namazla: seccade
naylon: römork 
o misilli: iyi, hoş, güzel.
pinnik: kümes
suğluk: bıçak
sırt: elbise, giysi
teker: bisiklet
yeyni: hafif

aşörtmen: eşofman
bah: bak
balcan: patlıcan
bıldır: geçen sene
cırmaklamak: tırmalamak
cibindirik: sinek önleyen tül çadır
cülük: civciv
çimmek: yıkanmak, yüzmek
çomça: kepçe
dad: tat
dene: tane
dezze: teyze
diyun: diyorsun
duzsuz: tuzsuz 
ellaham: Allahu alem
essah: sahi
eşgi: ekşi 
gardaş: kardeş 
gelek: gelelim
kemmun: kimyon 
leymun: limon
mahana: bahane
pambık: pamuk
susazmak: susamak
toktur: doktor
zaar: zahir
zumzuk: yumruk

Adana yöresinde yaygın olarak kullanılan bazı deyiş, ağız ve özgün söz varlığı örnekleri aşağı-
da verilmiştir.
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Atasözleri

Adana yöresinde yaygın olarak kullanılan bazı atasözlerine örnekler aşağıda verilmiştir.

Felek eşeğine çüş dedi: Eski gücünü, kuvvetini, güzelliğini kaybetmek, yaşlanmak.
Derdinde olmayan deveyi göremez: Herkes kendisiyle ilgili şeylerle ilgilenir, başkalarının soru-
nunu göremez, fark edemez.
Her akıl bi olsa goyuna çoban bulunmazımış: İnsanların düşünce yapıları bir olmadığı için 
yaptıkları işler de farklılık gösterir, bu nedenle insanın başkalarının kendisi gibi düşünmesini 
beklemesi yanlış bir tutumdur.
Kokmuşa tuz, arsıza söz kâr etmez: Arsız insanlar yine bildiklerini okur.

Deyimler

Adana yöresinde yaygın olarak kullanılan bazı deyim örnekleri aşağıda verilmiştir.

İş bulamayıp it taşlamak boş işler peşinde koşan, haytalık yapan, okumayan kişiler için söyle-
nir.
Akşam yakın, yol ırak olmak yapılacak işin vaktinin geldiğini ama daha yapılacak birçok iş ol-
duğunu anlatır.
Sütnen süzeğin arasında işin ne olmak bir işin başında iken rahatsız edildiğinde kullanılır.
Kuru derede sele gitmek şansızlığa uğramak anlamında kullanılır.
Melefe gibi olmak giyimi düzgün olmamak anlamında kullanılanılır.
Gadasını almak dert ve üzüntüyü paylaşmak anlamında Adana’da sıkça kullanılan bir deyimdir.
Ağzına ip ölçermek: Birinin ağzını aramak, sezdirmeden fikrini öğrenmeye çalışmak.
Baltası kütükten çıkmak: Bir kimsenin işini yoluna koyması, kişinin başkasından olan çıkarını 
elde ettikten sonra o kişiden uzaklaşması.
İçinde erik gurusu olmak: Gizliden gizliye kin duymak, içinde kalan kini, nefreti daha sonra 
açığa vurmak.

Bilmeceler

Adana yöresinde yaygın olarak kullanılan bazı bilmece örnekleri aşağıda verilmiştir.

Benim bir dağım var, bir yanına kar yağar, bir yanına dolu (Çırçır fabrikası).
İnsan yapar yapısını, kemik açar kapısını (İçli köfte).
Dört tane özü var, arpacık gözü var (Koza).
Aldır ayası, yeşildir küpesi (Kına).
İdris gider içi yok, çörek yapar tuzu yok (Arı peteği).
Sarı tavuk dalda yatar dal kırılır yerde yatar (Ayva).
Kolu var ayağı yok karnı var canı yok (Ceket).

Sıra Sizde

Siz de Adana yöresinde kullanılan deyiş, ağız, özgün söz varlığı, atasözleri, de-
yimler ve bilmecelere örnekler bularak bu örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla pay-
laşınız.
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5.6. ADANA’DA YEREL YAYINCILIK

Yerel Basın Tarihi
Adana’nın yerel basın tarihi 19. yy.ın ortalarına dayanmaktadır. Çıkarılan ilk gazete 1873 yılında 
yayın hayatına başlayan Seyhan’dır. Bu gazetede padişah ile ilgili haberler öncelikli olmak üzere 
devlet görevlilerinin atanması, yeni yasalar, hükümet çalışmaları, demir yolu, yol, telgraf hattı 
yapımları, sağlık konuları, yerel okul haberleri, hacıların hacca gidişgelişi, doğal afetler, valilerin 
konuşmaları ve yazıları, savaşlar, yeni silahlar ve buluşlar, yabancı temsilcilerle ilgili haberlere 
yer verilirdi. İlk dönemler TürkçeErmenice olarak çıkarılan gazete sonraları yalnızca Türkçe ola-
rak çıkarılmış, uzun yıllar Adana’nın tek gazetesi olmuştur ve 1909 yılına kadar yayınlanmıştır. 

Millî Mücadele Dönemi’nde Adana Basını
Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı 
Devleti, İngilizlerin ve Fransızların işgaline uğ-
ramıştır. İşgale başlayan Fransızların ilk işle-
rinden biri, Adana’da Türk Bayrağı’nı yasakla-
mak olmuştur. Adana basını, Kuvayı Milliye ile 
birlikte işgalci devletlere karşı onurlu bir dire-
niş başlatmıştır. Adana, Yeni Adana, Adana’ya 
Doğru ve Tan Yeri gazeteleri şehrimizin düş-
man işgalinden kurtarılması yönünde yayınlar 
yapmışlardır. Bu gazetelerin amaçları, Milli 
Mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek ve 
aleyhte propagandayı etkisiz hâle getirmekti. 
Bunun dışında işgale karşı örgütlenmek milli 
kuvvetlere maddi destek ve yardım toplamak, 
diğer cephelerde mücadele yürütenlere ulaş-
mak çabası içinde de olmuşlardır. Zor şartlar 
altında yayın hayatını sürdüren bu gazeteler 
Fransız ve Ermeni faaliyetlerini hem bölge hal-
kına hem de Ankara´ya duyurarak işgale kar-
şı millî tepkinin artmasını sağlarken, Ferda ve 
Adana Postası gibi düşmanla işbirliği yapan 
yerel gazetelerle de mücadele etmişlerdir. Bu 
gazeteler arasında Yeni Adana gazetesi özel 
bir yere sahiptir. Ahmet Remzi Yüreğir tarafından 1918 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Bu ga-
zete Millî Mücadele Dönemi’nde işgalci Fransızlar tarafından kapatılmıştır. Geçmişindeki tüm 
zorluklara rağmen gazete günümüzde yayın hayatına devam etmektedir. 

Günümüzde Yerel Medya
İlimiz yerel televizyon ve radyo yayıncılığı bakımından da zengindir. Çok sesliliğin göstergesi 
olan bu kuruluşlar yerel konuların gündeme gelmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Basın ya-
yın kuruluşları haberleri toplama, yorumlama ve yayma yoluyla önemli bir kamu hizmeti görmek-
tedir. Basın İlan Kurumunun verilerine göre Adana’da 15 yerel gazete çıkarılmaktadır.

Sıra Sizde

Adana’da geçmişten günümüze yayınlanan yerel gazetelerin isimlerini bulup 
bunları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görsel 5.18: Yeni Adana Gazetesi
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5.7. ADANA’YA ÖZGÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ

Şehrimizin müzik kültürü Doğu, Batı, Ortadoğu, Akdeniz ve İslam medeniyetlerinden etkilenmiş-
tir. Çukurova’da yaşamış olan değişik uygarlıklar da şehrimizdeki müzik kültürünün oluşumunda 
tarihî bir altyapı oluşturmuştur. Adana ve ilçelerinde uzun hava, Kozan, İmamoğlu ve Toroslar’da 
yaşayan Türkmenler arasında bozlak, Karaisalı, Aladağ, Pozantı’da kırık hava, Ceyhan, Yumur-
talık, Karataş ilçelerinde bozlak, kırık ve uzun hava yaygındır.

Uzun hava, Türk halk müziğinde belirgin karakteri olmayan, sanatkârın arzusuna göre serbest 
ritimle söylenen ezgi türüdür. Bozlak, kelime anlamı olarak feryat etmek, haykırmak, bağırmak-
tır. Topuk havaları, hareketli ve oynak ezgilerdir. Henk havası ise kadınların düğünlerde leğen-
çe çalarak söyledikleri ezgi olarak bilinir. 

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi nişan, kına gecesi, düğün, asker uğurlama ve sünnet gibi 
toplumun hayatında önem arz eden günler Adana’da da müzikli eğlencelerle kutlanmaktadır. Bu 
eğlenceler de ilçelere göre küçük farklılıklar göstermektedir.

Toprak Kokan Türküler
Türkülerimiz yağmur yemiş toprak gibi kokar. Toprak yağmurla, türkülerimiz halk-
la kucaklaşır. Onun kucaklaşması halkın yüreğidir. Benim toprağa, türkülere, Çu-
kurova’ya, Toros Dağları’na sevdam da buradan gelir. Sevdamız, anamın beni 
tarlada doğurmasından, sekiz yaşına kadar ayakkabıyı tanımayışımdan, yufka 
ekmeği fırın ekmeğine sarıp katık diye yiyişimden, anamın dokuduğu, nar ka-
buğuyla da boyadığı çıbıklı ceketle büyümemden, Toros Dağları’nı yorgan, Çu-
kurova’yı döşek, yavşan kokusunu pudra, kekik kokusunu esans kabul etmem-
den kaynaklanır. Sevdamız türkülerdir. Türkülerde anamın ağıtı, babamın sırları 
gömülüdür. Ana kucağının sıcaklığı vardır onlarda. Sevdaların dumanı yükselir. 

Köyümün dağları şekillenir. Çayları çağlar. Kavuşamayanların arzusu siyim siyim gözyaşı 
olur türkülerde. 

Halkımızın yaşama mücadelesinin dile ve tele yansımasını sağlayan bir ayna olmuş türkü-
lerimiz. Onun içindir ki Anadolu insanı düğününü, kara gününü, kınasını, yakınmasını, miza-
hını, taşlamasını, kahramanlığını, aşkını, gurbetini, hatta sevgilisine sitemini dahi turnanın 
kanadında dile getirmeye çalışmış. Milletimizin gönül bahçesinin gülleri olan türkülerimiz; 
Aydın’da zeybek, Toroslar’da bozlak, Erzurum’da tatyan, Karadeniz’de yol havası, Urfa’da 
hoyrat, Malatya’da ise Arguvan olmuş dökülmüş yüreğimize. Yüreğimize dökülen türküler yar 
üstüne, gurbet üstüne, ayrılık üstüne, turna üstüne...

                                Halil Atılgan, Halk bilimci, Araştırmacı, TRT Sanatçısı (Kısaltılmıştır.)

Okuma Parçası

Sıra Sizde

Adana yöresine ait uzun hava, bozlak, kırık hava, topuk havası ve henk havası 
türlerine örnekler bulup bunları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



94

5.8. ADANA’NIN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Kurtuluş Günleri

  

Bayrak şiirimi 35 yaşındayken yazdım. Adana Erkek Lisesi’nde edebiyat öğret-
meniydim. Hatay, Gazi’nin gayretleriyle Türkiye’ye bağlanmıştı. Türkiye, yeni bir 
sevinç içindeydi. Bu sevinci, Adana da büyük coşkuyla yaşıyordu. Adana’nın 
Fransız işgalinden kurtuluşu 5 Ocak 1922’dir. Bu bakımdan her sene, 5 Ocak 
gününde Adana’da büyük şenlikler yapılır. Adeta yer yerinden oynar. Şehrin bir 
Saat Kulesi var; bir de Ulu Cami minaresi. İşte o Saat Kulesi’yle Ulu Cami mina-
resi arasına, her senenin 5 Ocak kutlamalarında kocaman bir bayrak asılır. Bay-
rak diyorsam, öyle böyle bir bayrak değil. On beş izcinin kolları üzerinde taşınan 
bir bayrak. Vay babam vay. Yani Saat Kulesi’yle Ulu Cami minaresinin arasına 
bir güneş doğuyor...

Okunacak şiir bulunamıyor. Ha-
tay Türkiye’ye bağlandığı için 
1940 yılının 5 Ocak kutlama-
sının daha bir güzel, daha bir 
heyecanlı olması isteniyordu. 
O bakımdan Adana Milli Eğitim 
Müdürlüğünden bizim lise mü-
dürlüğümüze bir yazı geldi. 
“5 Ocak kutlamasında Saat Ku-
lesi’yle Ulu Cami minaresi ara-
sına Adana’nın tarihi bayrağı 
çekilirken o güne uygun bir şiirin 
de liseniz öğrencilerinden biri ta-
rafından okunması uygun görül-
müştür.” Lise müdürü bu konuda 
beni görevlendirdi. Kendi kendi-
me dedim ki, 
“Arif bu şiiri sen yazacaksın!”

Bir gün sonra 5 Ocak! Bir günüm 
var. Adana’da 5 Ocak Mahalle-
si’nde oturuyordum. O zaman-
lar, bugünkü gibi evlerde günün her saatinde elektrik yok. Geceleri petrol lambası yakıyoruz. 
El ayak ortalıktan çekilince, petrol lambasının yorgun ışığında, bayrağımıza sığınarak kalemi 
elime aldım. Şafak sökerken Bayrak şiiri hazırdı. O gece, şiiri nasıl yazdımsa öylece kaldı. 
Yani üzerinde ikinci bir defa oynamadım. 

İşte o gün bugündür, benim Bayrak şiirim, bayrağımızın kendisi gibi hepimizin oldu. Bu şiir, 
bana “Bayrak Şairi” denilmesine yol açtı ki bu sıfat, benim için altından dökülmüş bir İstiklal 
Madalyası kadar kıymetlidir.

                                                                       Arif Nihat Asya, Şair ve Yazar (Kısaltılmıştır.)

Okuma Parçası

Görsel 5.19: Temsilî Kurtuluş Savaşı İle İlgili 
Atatürk Parkı’ndan Bir Anıt
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Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde Adana önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, 
15 Mart 1923 tarihinde Adana ziyaretinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi kararını şehrimizde al-
dığını “Bende bu vekayinin ilk hissî teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut 
bulmuştur.” sözüyle ifade etmiştir. Bu söz Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının temellerinin 
Adana’da atıldığının göstergesidir. Adana düşman işgalinden 5 Ocak 1922 tarihinde kurtulmuş-
tur. Şehrimizin tarihinde çok anlam ifade eden 5 Ocak günü coşkuyla kutlanmaktadır. Atatürk 
Parkı’nda çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalara Uğur Mumcu Meydanı olarak bilinen 
tren garı önündeki alanda devam edilir. Kutlamaya şehrin yöneticileri ve her yaştan halk katıl-
maktadır. Ayrıca 6 Ocak Ceyhan’ın, 22 Mart Feke’nin, 25 Mayıs Pozantı’nın, 2 Haziran Kozan’ın, 
18 Ekim de Saimbeyli’nin düşman işgalinden kurtuluş günleridir. İlimiz için önemli olan bir diğer 
gün ise Atatürk’ün Adana’yı ziyaret ettiği tarih olan 15 Mart 1923 tarihidir.

Sanat Etkinlikleri ve Festivaller
 
Portakal Çiçeği Karnavalı
2013 yılından beri düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı her yıl nisan ayında gerçekleşmektedir. 
Türkiye’nin ve dünyanın sayılı sokak karnavallarından olan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karna-
valı” Adanalılara baharı müjdelemektedir. Festival bünyesinde çeşitli konserler, sokak şovları, su 
korteji ve sergiler düzenlenmektedir. Karnaval boyunca insanlar kardeşlik havasında, biraraya 
gelmektedir. Karnavalın en dikkat çekici etkinliği de kostümlü kortej geçişidir. Festival konserler, 
yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, maraton, kortejler ve birçok etkinlikle 3 gün boyunca devam eder.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Çukurova’nın sembollerinden olan pamuğu simgeleyen “Altın Koza Film Festivali” ilk kez 1969 
yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde 
gerçekleştirildi. Şenlik, ilk düzenlendiği yıldan itibaren Türk sinemasının gelişimine destek ol-
muştur. 1998’de Adana Ceyhan depremine duyarsız kalmayan Adana Büyükşehir Belediyesi o 
yıl Altın Koza bütçesini depremzedeler için kullanarak festivali düzenlememe kararı almıştır.

Görsel 5.20: Portakal Çiçeği Karnavalı Su Korteji
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Adana Lezzet Festivali
2017’de ilki düzenlenen festival, her yıl ekim ayında gerçekleşmektedir. Festivalin amacı Adana 
mutfağını dünyaya tanıtmaktır. Üç gün süren festivalde Adana mutfağı ile ilgili sunumlar, söyle-
şiler, yarışmalar, gösteriler gibi çeşitli etkinlikler yapılmakta ayrıca misafirlere dünya mutfakların-
dan da örnekler sunulmaktadır.

Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Festivali her yıl Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yayla-
sı’nda gerçekleşmektedir. 2019’da 534. kez düzenlenen güreşler tarihî bakımdan büyük öneme 
sahiptir. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 1999’dan beri düzenlen-
mektedir. Festivalde yerli ve yabancı sanatçılar Adanalılara eserlerini sergilemektedir. Yamaç 
paraşütü sporunu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla her yıl Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü 
Festivali yapılır. Çukurova Âşık kültürünün tanıtıldığı Karacaoğlan Uluslararası Âşıklar Bayra-
mı Karacaoğlan’ın doğduğu yer olarak bilinen Gökçeli Mahallesi’nde ve Feke ilçe merkezinde 
gerçekleşmektedir. Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali’nde meşhur Saimbeyli kirazı tanı-
tılmaktadır. 2016’dan bu yana düzenlenen Uluslararası Ceyhan Karpuzu ve Tarım Festivali’nde 
ise Ceyhan’ın tarım potansi yeli ve burada yetişen karpuzlar dünyaya tanıtılmaktadır. Bunların 
dışında Ceyhan Sarımazı Zeytin Festivali, Pozantı Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali, Çi-
çekli Köyü Adana Nar Festivali, Adana Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Su Sporları Festivali, 
Yumurtalık Kiteboard Festivali, Adana Kızıldağ Dağ Bisikleti Festivali, Adana Uçurtma Festivali 
gibi birçok etkinlik yapılmaktadır. Adana “festivaller şehri” olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Görsel 5.23: Uçurtma FestivaliGörsel 5.22: Kızıldağ Karakucak Güreş Festivali
(Karaisalı) 

Görsel 5.21: Adana Lezzet Festivali
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Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları
1870’lerden itibaren Adana’da eğitimöğretimle ilgili ciddi çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ha-
len eğitimöğretime devam eden Erkek Lisesi bu dönemde açılmıştır. Cumhuriyetle birlikte şehri-
mizde birçok yeni okul açılmıştır. 1932 yılında açılan Kız Lisesi bu okullardan biridir. Şehrimizde 
okuryazarlık oranı da yıllar itibariyle sürekli artış göstermiştir. Günümüzde ana okulundan üni-
versiteye kadar her düzeyde gerek devlet gerekse özel eğitimöğretim kurumlarında, halk eğitim 
merkezlerinde, açık öğretim kurumlarında, olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okulların-
da, teknik eğitim ve çıraklık eğitim merkezlerinde insanlar istedikleri eğitimi alabilmektedirler. 

Üniversiteler

Adana’da yükseköğretim ve bilimsel araştırma hizmeti sunan 2 devlet üniversitesi bulunmakta-
dır. Bunlar, Çukurova Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir.
Çukurova Üniversitesi 1973 yılında kurulmuştur ve ülkemizin önemli yükseköğretim kurumların-
dandır. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2011 yılında kurulmuştur. Ada-
na’da ayrıca vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Meslek Yüksekokulu 
bulunmaktadır.

Özel Eğitim Hizmetleri
Özel eğitim, bireyin gelişiminde uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu yaşıtlarından 
belirgin düzeyde farklılık olduğu tespit edildiğinde, bireyin özel gelişim ve öğrenme ihtiyacına 
yönelik hazırlanan eğitim programıdır. İl genelinde çok sayıda özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezinde ve çeşitli devlet okulları bünyesinde zihinsel ve fiziksel engeli bulunan bireylere eğitim 
hizmeti sunulmaktadır. Adana’da görme engelli ve işitme engelli öğrencilere yönelik okullar bu-
lunmaktadır. Ayrıca Çukurova ilçesinde Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Mer-
kezi Parkı bulunmaktadır.

5.9. ADANA’NIN ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLADIĞI HİZMETLER

Görsel 5.24: Çukurova Üniversitesi

Sıra Sizde

Örgün eğitim ve yaygın eğitim kavramlarının anlamlarını araştırınız. Elde edilen 
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Oyun Parkları ve Oyun Bahçeleri

Şehrimizde çocuklara uygun birçok park ve bahçe bulunmaktadır. Adana’nın sahip olduğu Akde-
niz ikliminin ılıman özelliği sayesinde park ve bahçeler yıl boyunca canlılığını korumaktadır. Bu 
canlılığın en yoğun olduğu yerler Seyhan Nehri’nin her iki yakasında bulunan bisiklet, koşu ve 
yürüyüş yolları, Merkez Park, Dilberler Sekisi, Millet Bahçesi, Adnan Menderes Sahil Yolu’dur.
Bunların dışında tarihî öneme sahip Atatürk Parkı ve Ziya Paşa Parkı ile 15 Temmuz Şehitler 
Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi, Hayal Park, Doğal Park, Engelliler Parkı, Dinozor Park ve 
Mavi Çocuk Utku Yücel Masal Parkı gibi yerlerde de halkımıza özel eğlence, spor ve dinlenme 
alanları bulunmaktadır.

Görsel 5.25: Merkez Park Görsel 5.26: Atatürk Parkı

        Görsel 5.27: Masal Park                     Görsel 5.28: Dinozor Park                  Görsel 5.29: Doğal Park

Görsel 5.30: Millet Bahçesi



99

Spor Kulüpleri ve Faaliyetleri

Şehrimizde futbol, bayan bas-
ketbol, at yarışı, atletizm, binici-
lik, bisiklet, güreş, tenis, voley-
bol sporları başta olmak üzere 
birçok dalda spor kulüpleri fa-
aliyet sürdürmektedir. Bu spor 
dallarından en yaygını futbol-
dur. Adana’da faaliyet gösteren 
başlıca spor kulüp leri, Adana 
Demirspor, Adana Spor, Adana 
İdman Yurdu Bayan Futbol Ta-
kımı, Ada na Kadın Basketbol 
takımıdır. Son yıllarda Türkiye 
Olimpiyat Hazırlama Merkezi 
(TOHM) nin çalışmaları sonucu 
yüzme, kano ve kürekte Adana 
önemli başarılara imza atmıştır. 

Kütüphane ve Araştırma Merkezler
İlimizde bulunan başlıca kütüphaneler ilçe merkezlerindeki halk kütüphaneleri ile kent merke-
zindeki çocuk ve yetişkin kütüphaneleri ve Çukurova Üniversitesi Kütüphanesidir. Belediyelerin 
gençlik merkezleri ve okuma salonlarında da halkımıza okuma, inceleme ve araştırma imkânları 
sunulmaktadır.

Görsel 5.32: Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi

Görsel 5.31: Çukurova Belediyesi Spor Salonu

Adana Demirspor Sutopu Takımı 1942’den itibaren 17 yıl hiç yenilme-
den, 22 yıl içinde sadece 1 defa yenilerek toplamda 29 Türkiye şampi-
yonluğu kazanarak “yenilmez armada” olmuştur.

Öğrenelim
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5.10. GELENEKSEL VE GÜNCEL SPOR İMKÂNLARI VE FAALİYETLERİ

Geleneksel Spor Dallarımız
Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden 
beri oynadıkları geleneksel spor dalları atlı cirit, şalvar gü-
reşi, aba güreşi, kuşak güreşi, rahvan binicilik, atlı okçu-
luk, atlı kızak ve geleneksel kızaktır. Bu oyunlar eski Türk 
devletleri zamanında savaş oyunu olarak benimsenmiştir. 
Adana’da geleneksel Türk okçuluğunu yeniden hayata 
kavuşturmak için 2016’da Adana Geleneksel ve Atlı Ok-
çuluk Spor Kulübü kurulmuştur. Şehrimizde karakucak 
güreşlerinin en önemlileri Feke Karacaoğlan Karakucak 
Güreşleri ile Karaisalı Kızıldağ Karakucak Güreşleri’dir. 
Bunların dışında festivallerde, yarışmalarda, düğünlerde 
ve bayramlarda daha çok köy ve kasabalarımızda unutul-
maya yüz tutmuş geleneksel sporlarımız yaşatılmakta ve 
gelecek kuşaklara aktarılmaktadır.

Şehrimizde Spor İmkânları ve Faaliyetleri
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adana Gençlik Merkezi, halk eğitim merkezleri ve beledi-
yeler bünyesinde açılan kurslarda atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, dart, boks, jimnastik, 
futbol, güreş, halter, hentbol, izcilik, judo, kano, karate, kürek, masa tenisi, okçuluk, satranç, 
tekvando, tenis, voleybol, vücut geliştirme, bilek güreşi, yelken, yüzme ve diğer spor dallarında 
eğitimler verilmektedir. Sporcular için birçok açık ve kapalı spor tesisleri bulunmaktadır.  

Sıra Sizde

Seyhan Nehri’nin Yüreğir yakasında bulunan Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu 
Parkuru 5 km toprak pistiyle okaliptüs ağaçları arasında halkımıza temiz hava-
da koşu ve yürüyüş imkânı sunmaktadır. Siz de çevrenizdeki yürüyüş ve koşu 
alanlarında okul olarak bir koşu etkinliği düzenleyiniz.

Görsel 5.34: Adnan Menderes Sahil Yolu Bisiklet Parkuru

Görsel 5.33: Okçuluk
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SÖZLÜK

A
akarsu: Yeryüzünde ve yer altında belirli bir akak içinde, toprağın eğimi yönünce sürekli ya da zaman 
zaman akan suların genel adı.
amatör: Bir işi para kazanmak amacıyla değil yalnızca oyalanmak, zevk için yapan kimse.
amfi tiyatro: Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon.
antik kent: Eski çağlarda insanların kullandıkları yerleşim yeri.

B
baraj: Sulama ya da içme suyu sağlamak ya da gücünden yararlanmak amacıyla su toplamaya yarayan, 
akarsu üzerine yapılan engel, bent.
bataklık: Üstüne basıldığında ya da bir ağırlık geldiğinde içine batabilen, rutubetli ve çamurlaşmış toprak 
alan.

C
cumba: Eski Türk evlerinde zemin katın üzerindeki birinci ya da müteakip katlarda dışa taşan kafesli oda 
bölmesi.

D
delta ovası: Akarsuların taşıdıkları malzemeleri, deniz içerisinde biriktirmesi sonucu oluşan ova .
demografi: İnsan nüfusunu büyüklüğü, yapısı, gelişmesi ve dağılımı vb. yönlerinden ele alan bilim dalı.

E
eyalet : Osmanlı İmparatorluğu döneminde, imparatorluğun en büyük sivil ve askeri yönetim bölgesi.

F
festival: Tarihi, süresi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı ve özellikleri önceden hazırlanan bir izlenceyle 
belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.
fuar: Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptıkları büyük pazar.

G
geçit: İki dağ arasında, geçmeye elverişli, dar ve uzun yol.
hidroelektrik santral: Elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulan nehir tipi tesisler.
höyük: Eski yerleşim yerlerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş haline verilen isim.

İ
ilçe: Merkezi yönetimin yönetim bakımından yurt bölümlenmesinde ilden sonra gelen ve bir kaymakamca 
yönetilen bölümü.
iskele: Vapur, kayık gibi deniz taşıtlarının kıyıya yanaşabilmesi için yapılmış, karadan denizin içine doğru 
uzanan, tahta ya da beton yer.

J
jeoloji: Yerin geçmiş çağlardaki oluşumunu, evrimini, yapısını, bileşimini ve ondaki değişimleri konu alan 
bilim.

K
kabartma harita: Bir arazi yüzeyini 3B olarak tanımlayan ve araziye ait yükseklik verilerinden elde edil-
miş sayısal model kullanılarak yeryüzü şekillerinin belirli bir ölçekte kabartılmasıyla elde edilen topografik 
haritalar.
kanyon: Bir akarsuyun oyarak oluşturduğu, yamaçları duvar gibi dik, dar koyak.
karnaval: Şaşırtıcı kılıklara girerek yapılan şenlik ve eğlence. 
kaynar: İçinde çeşit çeşit baharatlar bulunan fındık, ceviz ya da fıstık ile ikram edilen sıcak içecek.
kiteboard: Uçurtma sörfü, uçurtmayla sağlanan rüzgar gücünün çekmesi ile, board üzerinde yapılan spor. 
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L
lagün: Bir kıyı diliyle önü kapanmış, küçük bir ayakla denize bağlı kalsa da artık bir göl durumuna gelmiş 
eski koy ya da körfez.

M
maden: Yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere 
verilen ad. 
meridyen: Ekvatoru dik olarak kestiği ve kuzey ve güney kutup noktalarından geçerek dünyayı çevreledi-
ği varsayılan daire.
mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana geti-
rilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

N
narenciye: Sedefotugillerin turunç, portakal, mandalina, limon ve benzerlerini içine alan bir alt familyası.

O
ova: Daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş, çoğunlukla alüvyonla örtülü, akarsuların derine gömülme-
miş olduğu, eğimi az, geniş ya da dar olabilen, düz toprak parçası.

Ö
ören yeri: Şehir kalıntısı, harabe.

P
paralel: Yeryuvarlağı üzerinde çizildiği varsayılan, ekvatora koşut çemberlerden her biri.
profesyonel: Bir işi, bir mesleği kazanç sağlamak amacıyla yapan kimse.

S
sanayi: Hammaddeleri işlenmiş duruma sokup değerlendirmeye, kullanılacak ürünler durumuna getirme-
ye yarayan bilgilerin, araçların ve yöntemlerin tümü.
sancak: Osmanlı Devleti’nde bir bölge veya gelir getiren has .
sazlık: Uzun otlarla kaplı sulak alan ve su içerisinde yetişen bitki örtüsü.
sektör: Ekonomik faaliyet dağılımı
senfoni:  Genellikle orkestralar için bestelenmiş uzun müzik yapıtı.
sığınmacı: Yasal nedenlerle ülkesinden kaçıp ya da ayrılıp bir başka ülkeye sığınan kimse.
statü: Bir kimsenin bir toplumda ya da topluluk içindeki durumu, yeri, kazandığı saygınlık, makam.

Ş
şelale: Bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden çağıltıyla, köpürerek döküldüğü yer.

T
tekstil: Dokumacılık.

V
vadi: Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağza doğru sürekli inişi bulunan ve birkaç kilometre ya da binler-
ce km olabilen coğrafi alan.
vilayet : Merkezi yönetimin coğrafya durumuna, ekonomik koşullara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre 
bölümlenmiş, ülke üzerinde yayılmış ve bir vali yönetimindeki en önemli bölümü.

Y
yayla: Dağlık, yüksek yerlerde, kışları yaşam koşulları zor olduğu için genellikle boş kalan, yazları havası 
serin ve güzel, suyu, otu bol olduğu için geçici olarak bir süre oturulan yer.

Z
zanaat: El becerisi isteyen iş.
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GÖRSEL KAYNAKÇA

Sıra 
No

Sayfa Görsel 
Numarası

Kaynakça

1 10 1.1 Dereamstime, 30413162
2 10 1.2 Shutterstock, 534976840
3 10 1.3 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=15343
4 10 1.4 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=3563
5 10 1.5 Shutterstock, 26412556                    
6 11 1.6 Shutterstock, 406791007
7 11 1.7 Shutterstock, 782275171
8 12 1.8 Dereamstime, 93431405
9 13 1.9 Shutterstock, 788923612

10 14 1.10 Shutterstock, 139648277
11 15 1.11 Kaynak Kişi: Murat Kılıç 
12 15 1.12 Shutterstock, 705219370
13 16 1.13 Dereamstime, 32865992
14 17 1.14 Kaynak Kişi: Selma Arslan
15 17 1.15 Shutterstock, 735165607
16 18 1.16 Dereamstime, 19554429
17 20 2.1 Dereamstime, 57987768
18 21 2.2 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=5395
19 22 2.3 Shutterstock, 683780260
20 23 2.4 Dereamstime, 76107854
21 23 2.5 Shutterstock, 572584345
22 23 2.6 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=7271
23 23 2.7 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=10607
24 23 2.8 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=14959
25 24 2.9 Shutterstock, 570257470
26 25 2.10 Dereamstime, 11348964
27 25 2.11 Dereamstime, 44326672
28 26 2.12 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
29 26 2.13 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
30 26 2.14 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=9596
31 28 2.15 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=8210
32 29 2.16 Shutterstock, 363424967
33 29 2.17 Dereamstime, 9918848
34 30 2.18 Shutterstock, 35785331
35 30 2.19 Dereamstime, 12672140
36 31 2.20 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
37 32 2.21 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
38 32 2.22 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
39 34 3.1 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
40 34 3.2 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=14991
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41 35 3.3 Shutterstock, 311256941

42 35 3.4 Dereamstime, 14372600 

43 36 3.5 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
44 36 3.6 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
45 36 3.7  Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
46 37 3.8 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=3424
47 37 3.9 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
48 38 3.10 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
49 39 3.11 Kaynak Kişi: Selma Arslan
50 39 3.12 Shutterstock, 14955
51 40 3.13 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
52 44 3.14 Dereamstime,14003907
53 46 3.15 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=10656
54 42 3.16 Dereamstime, 6907477
55 47 3.17 Kaynak Kişi: Fatih Temur
56 47 3.18 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
57 48 3.19 Kaynak Kişi:Fatih Temur
58 49 3.20 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
59 50 3.21 Kaynak Kişi: Tuğba Temur
60 51 3.22 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
61 52 3.23 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
62 53 3.24 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
63 54 3.25 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
64 55 3.26 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
65 55 3.27 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
66 56 3.28 Kaynak Kişi: Fatih Temur
67 56 3.29 Kaynak Kişi: Fatih Temur
68 57 3.30 Shutterstock, 509583091
69 57 3.31 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=10115
70 58 3.32 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=10121
71 58 3.33 Shutterstock, 498254038
72 60 4.1 Kaynak Kişi: Fatih Temur
73 61 4.2 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
74 62 4.3 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
75 62 4.4 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=12383
76 63 4.5 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
77 64 4.6 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
78 65 4.7 Kaynak Kişi: Selma Arslan
79 65 4.8 Kaynak Kişi: Selma Arslan
80 66 4.9 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
81 67 4.10 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
82 68 4.11 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
83 68 4.12 Kaynak Kişi: Fatih Temur
84 69 4.13 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
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85 69 4.14 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
86 70 4.15 Kaynak Kişi: Fatih Temur
87 70 4.16 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
88 72 4.17 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
89 73 4.18 Kaynak Kişi: Fatih Temur
90 74 4.19 Shutterstock, 480748243
91 74 4.20 Dereamstime, 5479
92 76 5.1 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
93 77 5.2 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
94 77 5.3 Kaynak Kişi: Fatih Temur
95 78 5.4 Kaynak Kişi: Fatih Temur
96 78 5.5 Kaynak Kişi: Selma Arslan
97 79 5.6 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
98 81 5.7 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
99 82 5.8 Kaynak Kişi: Fatih Temur

100 83 5.9 Kaynak Kişi: Selma Arslan
101 84 5.10 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
102 85 5.11 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
103 86 5.12 Kaynak Kişi: Mustafa Akgül
104 87 5.13 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
105 87 5.14 Shutterstock, 400889725
107 88 5.15 Shutterstock, 145125247
108 90 5.16 Dereamstime, 2536549
109 91 5.17 Dereamstime, 40903112
110 94 5.18 http://kitap.eba.gov.tr/panel/gorsel_detay.php?foto_id=7463
111 96 5.19 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
112 97 5.20 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
113 98 5.21 Kaynak Kişi: Selma Arslan
114 98 5.22 Kaynak Kişi: Selma Arslan
115 98 5.23 Kaynak Kişi: Hakan Büken
116 99 5.24 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
117 100 5.25 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
118 100 5.26 Kaynak Kişi: Taykut Cengiz
119 100 5.27 Kaynak Kişi: Fatih Temur
120 100 5.28 Kaynak Kişi: Fatih Temur
121 100 5.29 Kaynak Kişi: Fatih Temur
122 100 5.30 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
123 101 5.31 Kaynak Kişi: Fatih Temur
124 101 5.32 Kaynak Kişi: Murat Kılıç
125 102 5.33 Dereamstime, 639793576
126 102 5.34 Kaynak Kişi: Tuba Akbayır
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