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ÖNSÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı. öğrencilerinin görevlerinden biri de araştırma
yapmaktif. Burada da bir araştırma sonucu elde edilmiş bilgiler bulunmaktadır. Bu

bilgiler bilimsel olarak lcaleme alınmıştır.
Bu tür araştırma inceleme çalışmaları öğrencilerini yetiştirmede; kendi

kendilerine bir. şeyler yapmada büyük rol oynamaktadır. Ben bu çalışmada çok fazla
zorluklarla karşılaşmadım. Gerek üzerinde çahştıijım· kqnunun içeriği gerekse ilerde
atılacağım mesleğimi sevdiğim için pek bir engelle.karşilaşmadım.
Kitabın hazırlanmasında bir çok yöntem kullandım. Pek çok kaynak kitap

kullandım..Gözlem yaptım. Kitabm düzenince kurgulu yazma yöntemi kullandım.
Çalışmamda bana yol gösteren .ye yardımcı olan başta dekanımız Doç. Dr.
Bülent YORULl\ılAZ olınak ii.zere hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

s,ıtan BÜYÜKAHRAZ
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GİRİŞ

Yaşadığı:ınız ... kente. karşı sorumluluklarnmz olmalı. Çünkü bu kentin havasını
soluyor, bu kentin caddelerinde geziniyor, sokaklarında oturuyoruz. Dahası, bu
kentin imkanl.arn1dan faydalanıyornit
Akdeniz

bölgesi

birinci,

Türkiye'nin beşinci ili olan Adana,
cc:ı~afi .özelliklerirul~ jeopolitik

y.:ıpısm,d.an dolayı tarih boyunca
ön~

bir

yerleşim

merkezi
ticaret

olmuştur.

Gerek

kervaniarınııı,

gerekse

geçiş yollan

üzerinde bulunan

orduların

Adana, ilkçağlardan buyana on
değişik medeniyete ev· sahipliği· yapmıştır. İlk çağlardan Ortaçağda, yakın ve
yeniçağda ·kurulan bu· medeniyetler

ayn•.·ayn işlenııriştir, Bugünkü Adana'ya

ait

bilgilerde bulmaktadır. Bunlardan; ilde tarım ve tarım alanlan, gelişen sanayi ve
ticaret, eğitimi, sağlık, ulaşım, vakıflar, turizm, coğrafya ve yer şekillerinin yanında,
zengin kültür mirafü, r türkfJleri, föll<lq.rıa, J1l.utfağı, oyunları, müzeleri, .kütüphaneleri,

kültürel organizasyonları, aşık .geieııeğii.özenle-işlen.."'FJştir,
Adana'ya bağlı 13 ile aytrayn ele alınımştır. Aynca Adana'da görev yapan
valiler ve belediye başkarılat'1 da yer almalctadır.
Zengintarihive>kültürelmirasıyla,

gelişen sanayi ve ticaretiyle, dört mevsimin

doya doya yaşadığı. Adanahını tüm güzellikleri göz önüne seribniştir. İlçelerin
.. ·.ll'kl·
.. . ıı·ı,l
,t . +tC.C
1 +teK
1 ınee
·ı emrı1şt:1r.
. +·
guze
Il en. ve oze
· ı.ıCı:en. ue
2.

· TARİH BOYUNCA ADANA

Adana -Akdeniz Bölgesi'nin
Coğrafi

özellikleri bakiırrından

Anadofo'nun

birinci, Türkiye'nin beşinci büyük vilayetidir.
yerleşmeye·

uygurı bir

güney kapısı olarak: görülen Gülek Boğazı'na

bölgedir;

özellikle

yakın olması, şehı--in

tarihinin çok eski devirleredayandığım ortay koymaktadır.

1

Yapılan incelemelerde Adana'mn tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri
olduğu ortaya çıkmıştır. Gerek ticaret · kervanlarının gerekse .. orduların geçiş. yolları
üzerinde olduğundan Adana bir çok kavime yurt olmuştur.
Anado1u'nun en verimli yerlerinden biri olan Adana:' da on değişik medeniyet
~rula gelmiştir. Bunlar; Luvi Kra,Ihgı,. Arzaya ¥..ralhğı, Hitit Krallığı, Kue Krallığı,
Asur ' K. rnU..·. ıın
Dönem,
o, Kfübya
'
~... Kmllıın
' ''o,,.,. Pers s.·. atE.a.-nlıEı.·.
··:::tt ·.o,,, Helenis.tik
. ·"":'_-._:
' .
- - - ı., Selodil<ler
''
'
'
v
1
n··
· 1Rpm411ıı:tr
· ~1.1 J?'Qflpp:'d
n··
· o12:S:ı.11S'l1
n·
ı ıar, ·Abb
c lÇUıGUıar,
1_1 1
ı"'orsaruar
:uonenn,
. . · ası·ıer, oe
.Ernıenı·
a,·

Krallığı gibi Iu-allılila,ra .• şijf4t.. çlnıı:ıştJ.ır ... S<ıl1ftı ¥eınlül<lüler,

Ramazanoğulları ve

Osmashlar . böl~eye hükümran ·Olmuşlardır. Adana tarihi her dönen1inde gerek
jeopolitik önewıi ve gerekse- coğrafi zenginliğmden dolay{ önenili ve, gerekse . eoğmfi
zenginlinden dolayı önemli bir şehir olmuştur ve Ada11a'y1 elde ,etmek için büyük
savaşlar yapılmıştır.
2.1.

AdanaİsmininKayıı~ğı

Adana ismini 3640 ..yıllık bir ·.maziye·sahipti:r. İsmin kaynağına··ilişkin farklı
görüşler vardır. Bunlardan ilki, Adana/Ya . ilişkin bilgilerin rastladığı.. M,Ü 1650
y;ıhnda ait Hitit kitabelerinde Adana.. havalisinden URU ADANA(Adana Beldesi)
olarak bahsedilmiştir.
Bir başka farklı görnş ise, Adana'nm ismini· coğrafi. özelliğinden dolayı aldığı
noktasıdır. Buna göm, ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına Tanrısı ADAD
adanın, yine ormanları bol Toroslaf ile Seyhan. Nehri bölgesinin oluşnırduğu Adana
yöresine isim olarak verilmiş olabileceği görüşüdür.
Yine Adana ile sıkı bir deniz ticareti yapan ve buradaki zengin orm~n ve tarım
ürünleriyle zenginliğine zenginlik: katan Fenikeliler, .yörenin. bu önemli özelliğinden
hareketle tarım ve bitki tanrtlarııını is.mi olan ADONİS'i bu yöreye isinı olarak
vermişlerdir.
Bazı , kaynaklarda

Adana

ismiııin eski peygamberlerden

Yafes'in

torunu

EZENE'detl, geldiğini ifade edenler olmuş, daha sonraki yü2y1llarda ise Adana'nın
eski isminin BATANA olduğu ve İslam

devrinde Adana'nm ismini altlığı

vurgulanmıştır. Bölgede· yaşayan Türkler buraya ÇtJKtJkOVA ismini vermiş ve
buranın coğrafi özelliğini isimde yansıtmışlardır.

2

Osmanlıla döneminde daha çok EDENE=EZENE

kullanılmış, fakat Osmanlı

topraldanrrda . yer alan Edirne ile kayıtlarda kanşmasµıı önlemek amacıyla I g:7g.
yılında bir fermanla, ismin Adana olarak kullanılmasına izin verilmiştir.

2~2.

EsfdÇağlarda Adana

Adan tarih öncesi • devirlerden beri insarJann

yaşadığı önemli bir yerleşim
\1'.. . ••
••. 1.,.,.3,
""'
•ı..:_,t
• • •• l . ~
İI
,ı
merxeeı
o1·muştur. M:O:
taı"l.rıu:tue
;I-Iittt.ı:er,
Kız.zuwatna Krangonn
eı•ınae
V

bulunan Adana'yı,

'

efe g~çirı:µişle:rdir...·. Aqıına daha sonra Asurlular,

Fersfüer,

:Makedonyalt·iskender, Romalılar ve Bizanshlaf 111:.eli geçmiştir.
İslam orduları bölgeye· ilk
hükümranfüdan

defa· · Hz.

Ömer döneı:ninde girmiş, ancak esas

Abbasiler döneminde olmuştur. Abbasilerle iyi geçinen Selçaldular

bölgeye hüküw:ıran olmuş,. onlardan sonra kısa da olsa bir Ermeni dönemi başlamıştır.
J

l\.1emlµJdulerrinbölgeyi, tekrar fethiyle Adana RamazanoğUan 15, yüzyılda Yavuz

Sultan Selişın dôver):liIJ.de Osmanlı'ya
şehirlerinden

katılarak

Adana'yı

Osmanh'nın

önemli

biri. hııliije 8}:}tirrpjşierciir. . 1~21 yılında, . yaşadığı kurtuluş · harekatıyla

Yeni Türk devletinin b~yµk .ş~hirl~~.~raşlll~ girmiştir.
Adana'yahükümran

olanlar. şôyledir

HititKrııllığı (M.Ö. 190ffi..1200)

Adana'da derin izler bırakan Hititler; M. Ö. 1900~ 1200 yıllarda Adana' da
krallık k.umıuştur. Anadoiu'da yaklaşık 700 yıllık hakimiyet kuran Hititler Adana'ya
hakim oldukları dönemde •· Adana,ya /idare.··· ve ekonomik açıdan önemli bir şehir
merkezi haline.getirmişlerdir.
Kilikya Krallığı (M~Ö. 663-612)
Yaklaşık 50 yıl Adana'ya hakim olan bu krallık, kendilerinden önce bölgede
sert bir idare kuran Asurlular'ın sömürge . ve baskısından kurtulmak isteyen halkın
gayretleriyle kurulmuştur. Ancak sağlıklı, bir devlet yapısı kurulmadığı için krallık
Persler' e bağlı bir satraplık olarak varlığını sürdürmeyi daha uygun görmüş ve
Persler'n hakimiyetine girmiştir.
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Persler (M Ö. 612-333)

Persler'e bağlı bir satraplık halinde varlığım sürdüren Kilik:yalılar Makedonyalı
i.. 0 · ..• ,. .,.!.
. t.
,..
. • .t . .J.
b· agvı·ı.t-t.
.. d··urmuş
.. ve
I.s·k·.end···er ,•:.
m · .ısos
..:mvaş u1ua Persıer
I: yemş.trıe
Kauar
tlfKiartm sur
Persler' e her yıl vergi. ol.atak 1.3 ton gµm-µş ve. 360 adet beyaz cins at verrniştir.
Helleni:,'tik/)iinemi . (MÖf 3.11-323)
Makedonyalı İskender'in doğu Irultfüiinü birleştirmek için gfriştiği savaşla
•

•

., .

.·.

e: "-'>1·· .

,t . .

.

> .,.

• •.

• • ,,•'

Persıer, Isses Savaş'maa lS.rCenuer"e yenumışıeraır.
Selodikler(M il 312-133f ve Iforsttnlttr.1Ji!nemi(lvl.Ö. 178•..Jl 2)
Bı;ı tarihlerde de Ada..11a, daha sonra Romalılar tarafında ahnnıış ve Romalıların
çok önemli bir merkezi durumunagelmiştir.
Romalılar1Jönemi (M.Ö. 112-M&··395)
Korsanlar yönetiminin getirdiği anarşi ve terör

yüzünden halk ciddi

rahatsısiıldar yaşamıştır. Bu nedenle o donemde güçlü bir devlet olan Roma' mn
konsülü Pompelas d0nemindeAdıuış.Rq111a'ya

bağlammş, halk korsanların anarşi ve

teröründen kurtulmuştur. Romalıların hülciiınranlığmda 407 yıl kalan Adana 305
yılındaRoma'nın ikiye bölünmesiyleBizanslılarınhükümramlığınagirmiştir.
2.3.

Orbı ÇağAdana,

Orta Çağ'da Adana, Bi?arıslıiarırı, Enııenilerin, Abhasilerirı, . Selçukluların ve
Emevilerin. hakinıiyetindeydi. IIµ. dönew4e de · önemli şehir merkezi görünümünü ve
özeHiğini komyan . Ada11a, bu dqnemde .gıelişen İpek Yolu ticaretinin h.i.r ucunun da
Adana,da bulunmasıyla bu öz~lliğir.ıi daha da artırmış oldu. Adana ortaçağ sonunda
Mısır l\4emlüklülerin yöreyi . "Didik" olarak verdiği Ramazanoğullan

Beyliği'ne

geçmiştir.
Ortaçağ!da. SüreuŞunfaniir:
Bizanslılar (M.S. 395-638)
Bizanslılar· döneminde İpek·· Yolu ticaretiyle daha da önem kazanan Adana,
tanın ve ticaret merkezi olma özelliğini. yitinniştir.

4

Bizanslılar Avar ve Bulgar'la yaptığı ·daimi savaşlardan zayıfdüşünce

Adana

kısa bir dönem de olsa İrattlılarm eline geçmiştir. Zaten bu dönemden s011ra da islanı

akın
,,A..,,..,
1 • e yı
· '.·k,,.n"·d·
,. . "'mfo•,.•.
u ••.
ııau. bo···. ıg
. .., . n,,.•.ı··n. -ı,.· h"eAe· I" seçuıı
.•ı-, U-·. ı·•r..
u~ıc

.

•••••.

,..

i~lmnDifüemi
T yüzyıldan sonra Adana'yabaşlayanislam

akın1:art 638' de başarıya ulaşmış ve

İslam {}rdufan komutanı Halid Bin Velid Çukurova'ya· girmiştir. Kısa bir dönem

Emevi hakimiyetinde kalan bölge daha sonra 8. yüzyılda Abbasilerin hakimiyetine
1

ginniştir. Türlclerin İslamiyet1:i seçmeleriyle birlilcte Abbasilerle: olan yakınlaşma
.• uç ı..uoyıarına
•• .
sonucu böl
oıgeaın

Türkler, Abbasilerin

""1 urıuer
...ı~ı

zayıflamalarıyla

·.• ·ı·mışnr.
. ..
yer·İ eşnn

-.ı arsus
. ' a,. · .saaar
• • yeneşen
.t

birlikte • buraya giren Bizanslılar tarafından

kılıçtan geçirilınişt:i.L Yöre/ halkı çareyi Suriye ve civarına kaçmakta bulmuştur.
Ancak. güçlenen Selçuklu idaresi yörede bir daha uzun süreli bir Bizans hakin1iyetine

izin vermeyerek buraları yeniden fethetmiş ve nizama soknıuştur.
Selçukhdar Dönemi
Selçuklu ordulanmn

Süleyman Şah komutasında fethetmedikle(i

Çukurova

yöresine Oğuz ,Boylan.yerleştirilmiş ve bölgenin Türkleştirilmesi hızlandırılmıştır.
Ermeniler
1097' de · Doğunun · zengintine göz . diken HıristiyarJarm bir araya toplanarak
oluşturdukları Haçlı seferleri ..sonucunda böigeye Ermeniler yerleştirilmiştir. 175 yıl
1

kadar· bölgede •.hük:umran11k süren Ermeniler,

Selçukluların Moğol istilaaıa karşı

koymak · için uğraşan. · verdiklerinden .dolayı bölgede uzun süre kalbilmemişlerdir.
Ancak daha sonra Mısu:s. Mentlükleritıfrı srk aralıklarla süren akınlarına akınlarına

<layana111ayarak .bôlgpyi, teri<;. etırıişlı;;;ıdir.
.. .ı:.:.rmenııenn
-ı:ı
·t •.. . • ·. "I·
.ı... çıKişıannın
ı ı
alt· ıooa
,. ..Du d..
. • .ıruru
.
·d· utaan
r~r
t>o geye .. sa.uıp.
. onemcte
Bugun

devlet yatmaktadır. Ancak bu devletin kuruluşundan önce de bölge Türkler'in
elindedir.
2.4.

Yeni Çağia:rındaAdana

Yeni çağda Ad~na'da Mısır MerrJükleri'ni, llamazanoğtıllanm ve OsmarJıfar'ı .
görüyoruz. Bu aynı zamanda bölgede kanlı savaşlarında son bulduğu tarihtir. Artık

,:.

.)

A.dana Kurtuluş Savaş'ma kadar kanlı bir savaş görmemiştir.
• + kl'»
d...
• ,f k ... ••f
• f;,."
ı.•+ l'
t
M efimet ruı r aşa . onemmue ~ı.1çun: çapll ı.:ıır savaşa Şafılı; oı:muş ur.

Sadece Kavalalı

Jlu çağda hüküm.ran olan deyl~tıerşunlardır:

!mısır Türk }Jemlultleri
Mısır Türk Memfü.kleri'ninAdana'ya girişi Kazan:dan başlamıştır. Ancak bu
dönem.de Memluklüler 1\tiôğotistilalarmdan dolayı hayli düşmüş, devletin dirlik ve
düzeni. kaybolmaya · • yüz· · fütm:uşfüri · · Merkezi·-•·otoritenin·.• zayıflamasıyla birlikte
Adana'yı "Dirlik" olarak verdiği Ramazanôğlu. Beyliği 1352 yılında bağımsızlığını
jla etti. Bplge 1608 yılma dek Ramazanoğlu Beyiiği'nd~ k;abıuştı;r.
Ramazanoğlu Beyliği (1352-1608)

Adana?yı bir kültür ve ticaret merkezine dönüştüren Ramazanoğlu Beyliği
esasmfia Qğ,.a;ı;bır'·<ı bağlı •Yüreğir .boyuna mensup beylerden Ramazan Bey tarafından

·ı

kUru an ı.·
vır

beyıilctır.
n ·
n1·"'5"'
ıseyıh{
5. ~

1608 yılına kadar tam 256 yıl devam

etmiştir.
Ancak 32 yılı tam bir Osmanlı Tabiiyeti altında geçnıiş, beyler, Osmanlı'nın
sancak beyi olarak görev yapmışlardır.
1
ı51:o>,~
· ..ı · < ıtıuaren
· ·t.:
· Aııa.
•
·d· o·ıu',.ua ..naı.,,ım
· ı. ı_:..... o lan O. sına.nlı 1ar nıa · yaKın
• ı.·
· · •·
1 ıc ·. ·- laruan
uır ı·ı·ışklye

giren · Ramaznaoğu.lları . o . ıauıana ·. . kadar · Mısır Memlüklüleri 'ne bağlılığım da
.. düumyor
.. d.u, ıs-Jo-,d.ft. ıvJJ.Ş!f
ı.ır; J~tuı:ne
c: ı.:
ı'\T
SuItan se
"'l"ım ' e rm
»·. Ha
-- ı··
n
sur
çıKan
1: avuz
H =ey,
Adana' mn .anahtarım .sµnarak. bağlılığım.ifade etmiştir,
Ranıazançğıılları, . Y<:J.<>n~mti:1:4~

.

A.<Jana'ya

pek

çok dini ve hayri eserler

yapılmıştır. Bunları Piri HalilHey'in k:µrduğu "Ramazanoğlu Vakfı" adına inşa eden
. ·H
rı ;s•
· -~.. n• "M·· t....... n
_ı;...ı::;l varl ~ !· 1 b· ugun
·· A·d·
.L aıı · ... ey ve ogıu J:"11.1:. ..• e.tuıı.et r aşa, vru••..nu ma · var ıgı o araK,
· · · ana ' mn
P ın
en güzel şah eserleri arasın.da.sayılan ULU Camii, Şadırvanı; Aşevi, hastane ve yine
ticaretin gelişmesi içiır & kapılı. Bedestea'i aynca bir çok değirmen, han, hamar» ve
fırın yaptırdığı bilinmektedir.
Osmanlılar
Adana,

Yavuz

"'· ·..-s· · eı·ım,.m
$Uhan

15-.£·,t
· 1v'u:a

1""' ~
Mı- ı.· · ç1:t1cı.ıg1
· sır :tetuıne

sırada

Osmaniılar'a bağlanmıştır. 1918 yılına kadar Osmanlı'nın önemli bir şehir merkezi
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·haline ,gelen Adana, ticari ve -ekonomik önemi )itimıemiş,
güzergatıında-buiunduğu

l,ilakis Hac Yolu

.için. daha da önem kazanmıştır.

Adana'da t$,rım, sanayi ve imarda en büyük gelişme l&OO'lü yıllarda olmuştur.
iklim öze1Hkleriı1e uygun sebze ve meyve dikilmiş, tarım gelişmiştir.
Adana'nın özellikie Suriye ve JM:ısır'a uzanan yolların kilit noktasında yer
a mast ı..·
uff

l

,t' •.
~ • ~. ve
. i . •konakl:auıgı
l • ,t· ~·.
t
.l
çe. k·t: pauışarım
ugractıgı
yer oıması
oa
sag~ı ammştıı:.

Bunlardan Kanuni Sultan• Süleyman> 1535>yılında İrarı ·.Savaşr. dönüşünde Adana'ya

uğramış ve Kurtk:ufağı • Kewansarayıı'ada

dinlemniştir. 1638 tarihinde • Bağdat

<"I c. ;,,
•
.
,.1
'
.
~
seıea
ne çıkan
Iv'il . Murat
Da Auana
yaugranuştır.

Osmanlı g~eme •· dönerµ,iiıe . girilıneaiyle Adana' da
da ciddi oir gerileme başlamıştır.
doğru

yörede

çeşitli

IS, yüzyıllın soıılanna

isyanlar

çıkmı.ştır.

Devletin

parçalanma. sürecinde de bölgede haçlı Seferleri sonucunda
Qf1:aç~~.~

kutzU{an JEFJ;lleni. devleti

kaynak göstererek

E.rmerı.iler

µ~aj,a,ı-;<.ia>. yine

kurma çabalarına

devlet

gjrınişl~rdir. l't~tı.Ş;~ları işgal altında kalan Adana,. yöre
balklmn

ve. K,uva,yi

J:vtilliye

örgütlerinin gayretli

bu işgali sona. erdirmiş. ve
Ir
,·ı... .,,ii.l;~~
S * ltt
< C
.. .<:t:r~s1ıı
. . . . ·d·.. ıı.·. ı.-:-..
··trb'.ır 1··
·... .;.µyµ~.
yılt.
,.rlllfP:U
v:µyu.~
. J.ır~.ır ı,.ı;:ıayragı

müeadeleleıiyl~t 5 Ocak'ta

asılara~ fasa bir.dönem <ii..rek:terd~ıı in~tıipı:ıyrağm hasreti giderilmiştir.
2.5. Vakın~ağdaAdana
Yakınçağda Adamı 6 asır ~ün.yaya hükmeden bit devletin sona erişine şahit

olmuş v:e kurulan yeni Türk devletinin. önemli bir merkezi haline gelmiştir.
Yakınçağ başlannda A.dana, tam. bir huzursuzluk kentine dönmilştur, Çünkü
Osmaah Devleti içte ve dışta bôlünmeye ve parçalanmaya yüz tutmuştur, bunu fırsat
bilenler bu huzursuzluğu. anarşi ve teröre dôndumlmuşlerdir. Bu dönemde özellikie
H. Mahmut'a

karşı savaş ilan eden Kavalah Mehmet Ali Paşa;mn mücadeleleri
• M·. ıeııme.
L~
"
At'
u
n , 1\,...•
•
•
~M· usır , ı
varc:ıır.
fi.il
ı: aşa
.tvıar,rnut, a ısyan
etımş
ve v· a.li·ct..
illi:. yaptıgı
ayırınakia

kalmamış,

Osmanlıyı

içten yıkma planları olanların

da desteğiyie

Adana'yı da içine geniş bir sahaya sahip· olabilmiştir. 1833-1840 yıllarında Adana'yı
idaresine alan Mehmet Ali Paşa daha sonra idareyi oğlu İbrahim Piışa'ya bırakmıştır.
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"JU'i
f• ij<:rv

• · .l
t t ·
ı\' ~
'
•·
ymnuan
sonra ·o·
· · smanıil:ar·
· n:ctana
· ya +liek:ra:r

t:.~.tr:-

ni:U'illn

l
o.tmuş,

- fanc8:I\:

agır

ver-giler yüzünden '{ri:rçek aşiretin ·isyamyla .sürekli hir huzursuzluk yaşar-.ımştır. Bu

ayaklanmalat·da fazltt•·sürmemiş .. Osmanlı- l86Ste Fırka-i Islahiye'mn de·yard:ımıyla
Derviş Paşa ideresiade bu isyanlar hastmlJ111:Ştır.
1867 yılında da merkezi t~şkilat kurularak Adana vilayet yapılmıştır. 1908
l d
·1
•••
-, .ı[
•
A •
. • t.
• 1 t..· t.
·ı uıa
"' 1t11n1:ştır.
. ·ı . .
yıun
· a ııan
·ectıl:en
·I"'1. ·!'v:ı:eşrutryet
1·ıe . rı:ctt4,:a
. qaua c.tarkıı
uır uurursuz·
Bölgede ·yaşayan Ermeniler

~eşmtiyet'le . . elde ettikleri partileşme hakkıyla

cemiyetler kufmuşlar .ve ülkenin zayıf-duramclan -istifade ·ederek Adana'da baskı ve
~id-det uyg\tlaımşlardtL Hincak Taşnak kooıitelerinin gerçekleştirdiği btt olaylarla
J • ',.ıaan Kaçı-ş
•
l ar .ııaŞ:
• ı·amış 'Ve t,00:tge
·• 1
d· :e -uış
,ı
... 1 •
• 1 ~~.
•
noana
·gaçıJ:}rm
mu"''d'aneıesme
z-emın
hazıdamıştıE Bu tartışmalar arasında I. Dünya Savaşı'na girilmiştir, Modms Ateşkes
Antlaşması ile bölgede Fransız ve Ermeni işga.Ueri başlamıştır.
2.6.

A.dana'mnİşg:ali

Osmanlı.İmparatorluğu, içten Fransız ihtilalini getirdiği milliyetçilik akmnmn

etkisiyle başlayan· "Bağımsızlık.".müea~eieleri veren azınlıklarla utrnşırken, dışta da
ağır yenilgilerle heeap durumdaydı. Devletiıı içinde

-bulunduğu bu zor duruma

rnğınen yönetimi dew-alan İttihat ve terakki~nin isteğiyle devlet istemeyerek de olsa
..
"'
· , . • ,,t; At1
•• • "'1-;
l
~tr
• .,t•"• . •
ı·o··
I . Dunya ;)avaşı, na, gır-ı..ı.. nı;ı,11anya. ~ mutt~IIM o:ı.atiilb. gıı:-ı.:ııgın:ıız · . · unya

SavaŞ:ı'ncla -devlet, beş cephede ~av:a-şmak zorunda olduğu için sıkıntıya düştü.
Höylec.e yurdun . işgaline hukuki z;emin. veren ağır şartıyla Mondros

Ateşkes

Antlaşması iı·nzaladı.
Yapılan bu anlaşmaya göre İstanbul·· hükumeti yurdun bire çok yerini· olduğu
., • •. .t
gı.:01
Auana

..t~ı .ı
. ..ıb· -t
• •.
.ı B. · u. anınşmaya. gore
v-e. uw.ayıarının
ua · OŞ.lilitması ı.çnı,
arnaşmış oHıyoruıı..
t

•

.

t

••

İstanbul hökümeti 23 Ka:sım 1918 . tarihinde bir karar alarak Adana ve dolaylarının

1:>0şaltıbnasım istedi. Adanalılar-ea büyük tepki alman karara halk, telgraf çekerek
tepkisini dile ~getirdi. Feryatname de cier-µleıı bu telgrafa rağmen 12. kolordu l6
Aralık 1918'.de Adana ve havali.sini boşaltarak Konya dolaylarına çekilmiştir. Bu

geri adım hem -orduda hem de halkta büyük bir moral bozukluğunun yol açmış, halk
zaman zaman umutsuzktğakapı-imıştır.
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İşgal KuvvetlerininAdana'ya

Girişi

.,,,,.
ı.• sure
' .,
..
1 •
•
• -, ,r
.
1'
•
Ad
. g1:rmış ve
r..1s-a
eır
senra 1şgaı
-ktr"~ve-tterı
l'n-ernın
rımamnctan
r.:c
ana'ya

"Şehrin. -öneırJi t'dın giriş ve ç:ıkışlarilll kontrol altın.a almıştı. Fransızlar haksızca
-gerçekleştirdikleri.bu ,işgalde-bölgeye yüzb-in civarında Ermeni yerleştirdi.
Erme-ml-er bu haksız ve hukttkmız i-ş-gal·yetnıiyomıu-ş .gibi bir de.yörede bulunan
,-,-,;.· 1c1~
• 1..
1
t.."
"k -k,anıarmar
+..l" ....,.1 •· <
.J
• • '' 1
A •
• •
:l ttr&ı."\:,r-e ışıcenceı-er
ve uUY'd
yapmı.<ş 1araır.
l• DY lCı
1.Y ytli
00y ece r,.cClana
ıçın
«Ermeni KadiamıYılır

haline geldk. Hatkıtı.bugüa :hata.hafizalaı:--dan silinmemiştir.

Ermeniler bu 'katliamlarına· ve

-işğal ·ıeavvetlerinin hakssz

işgaline şüphesiz ki

Türkler sessiz kalmamış., vatan sever Kuvayi M:iHiyeeiler gizlice bir araya gel-erek
"K····k·
. . • . .,,nı.. 1ıeurmuş 1areır.
A
ı•· 'dit cya Ceffi1",,,..et1
I
l
· ·
.

İşgale Karşı Direniş ve Zafer·
Fransız ve Ermemi-erinasırtarclırTürk yurdu olan Adana'yı işgal etmelerini bir
tttr±u -içine -sindiremeyen vatansever T«rkler, oluşturdukları gizli örgütle içten -çeşitli
direnişler

gerçekleştir-erek·· sessiz

kalmadıldanru göstermişlerdir.

Ancak

bu

<li-reni-şlerin küçük çwh ,elm.asından dolayı haşan ve zafer elde edilememiştir. Burada
gizlice bir· araya. g-elen Kuvayi Milliyecil-er.A.nkara'yaMustafa Kemal Pase'ya bir
terns-iki -göndererek buradaki
başarmışlardır.

;işgalle tlgili bilgileri

Süren işgal ve · ErmerJl~n

Arı.kara'ya ulaştırmayı

katliamları artık dayanılmaz bir hal

alırrrştı. Yurdu,ıı dört bir yaııım!an ı1trs~gtülen işgal .haberleri. yöredeki direnişlere güç
verdi. Böylece .Türkler y~dt}rı; pi:r qif~i-şe geçerek işgal ku;vv<etleri bu sefer g'Jçsüz
du,şiirm-eyi başardılar.
• t.: 'd'
Aflkara
· a

ft
• •· ··f-·•
TI
t
ırurı.1:ra'lil,· Y~··· f{4'tiU~t .• I'ffülS'£Zı;am1

t.
f ~
• '
1- t•
l
vaşans1zı1,gınt
ıyıce
~uıianwaı(
..
+ k:. '
l
" do.
'
..+ • ....,
k •=~'
1-· l
....,
1
yor·eye
:ta
"'.r-ıyeıer
gon,;ı;,.:.rımş
ve an.ık
transız ı·arın mtvav;,:,uı;,:,u
Mfi1.Wd·ştı. Nansızıar
l
•l"tulffi.ı:nı::ıdt1'
«t-·· •..•.• -·
.... · ... ve- zayi t1·liK:Hiflffl.
• lk
• 1 <Qtffit;ıf
= -t- ZOf'dB:ua
A
J,l
yem·• k· "'clffiı:llil
g'clC'ı:U'lU
aooı
·k,_.aml:
ve

Adana 'işgali-ne· . -sea . · verea anlaşma

20 Ekim

1.92 l 'de iwıZalandı. Franfü.zlar bu
__ 1
~·
• •
'
r. ı_ 10"-, . . •
ı. 1· .d
. d·t-J
al:naşma
geregmce
Adana
ya en son ~·,; veaır
· Jl.:L oe nera.:1er
·erın · e gear·
ıruerı.

BrmerıilerlebirHkte tamamen terk-ettiler.
I

J.

ADANA'NIN KONUMU VE JEOLOJH{ YAPISI

r.•
•
• .
1-•
•
A
A
·
•
T
• "'1
A
:ı:s-ınncı
zaman 1<1vTm'i:l:am1uan
· m~\:ı:a~a.
-geten
ıoros · ctagıarı
genç · d·a-g~ıaruır.

Aladağlar, daha:çok

ikinci· zaman (mezozoik} genç kıvrımları içine ahr. Adana'nm

9

LIBF?.Af~Y
1"'•
•
•
layan 'T'
ı..ıı eagıar
;.1 "I
• • •
•
-k uzey ·ı.(ısımı.anm
.ı.cap
ı auta
bınncı• zamana aıt• •ıareç
ve ·k'Um t ' . ~an
CJ

·

.

•

c :ii"

-oluşmuştar, Çevredeki dağlardan ovaya doğru uzanan tepe ve düzlüklerin ça, ~ --.~;~·
üçüncü. zaman {Miyosen) katmani.artlır.

Dağfarı-n k:aik:edi (kirev--taw} yapısı akarsulara direnci zayıflamıştı; dar ve derin
... ı
"'
ı...•. rs .. •
•••• I
".. groı
:ı.·
vactııer
-oı:uşmasma yoıı açmışı;1r.
·zaman t-ı, ·Çaı:uı.,
u-oksu ve ·Ceynan ,,.3ua gortH:1-ugu
1

akarsular yer yer k:a-Jaların içine girip yeı: ~ttn(.tayol alırlar.
jAdana ovasında

aluvyonlarm.

aras-mda yer yer

yükselen

es-ki dönem

katınanlanna da rastlanır. Tomslann bulunduğu bölgeler deprem arasından tehlikesiz
bölgelercl-ir. Bıına kar-şı-hk Kczan'm güneyi, Kı:ırata-ş, Yu-mu-rtahk

'Ve

Ceyhan şu an

ikinci- dereceden deprem bölgesidir.
3.1.

A-dana'nın H-a-rit-ada:ki Yeri

Adana 35-38. Kuzey enlemleri ile 34-36 Doğu boylamları arasında; Akdeniz
Bölge!l-h'lcle i)ir :i:F~<lir. iPoğµtıı:ın.da I(alı-ı-amamnarnş ve .Gaziantep, batısında Niğde

ve Mersin; Kuı:eyind-ş. Kııyseri. vardır. Adana'ya bağlı B ilç.e vardır. Seyhan ve
Yüreğir ilçeleri merkez .ilçelerdir.
İklimi: • Akdeniz. iklimdir:.· Y a.ziar.t .k:uralc.ye sıeak; ·.kışlan ··ılımamiır. Doğal· bitki
- . .•. - - maK:l· ·a·ff. Yüeev
sekill · ·ua-ıaı, kund)lllf.·agıd ~ık ve OVafl'kt ff. TrOf-OS -aagıarı,
;.1 ~ı
d agu«
~ı •
On-USU
uz-ey şeıauen

kısmım, Adana evasıda ovalık kısmı t~şkil eder.
Btışlu:a dağlan: :Binb.oğa, Afl:ldağ, Tahtalı ve Bolkar'dır, Yük-sek tepelerse;
Karanfil, Kızıldağ, Kaaeca ve Bak:ırdağ'dır.
,l ~.ı
"B- -unctan
. ·d eıayı
l terk geçı-ş. a1 am olarak
. . -Gruıe
.. 1 k Bogazı
~
rores uagıan
az geçı. · venr.

,,.,

kalır. Bölgenin İç Anadolu'ya açılan kapısı da Giilek Boğazıdır.
Adana -evası T-or-os dağlarıyla Akdeniz kıyısmcla yer alır. Doğusnda yüksek
Amanos dağlan bulunur; Adana . ovası. Misis dağlarıyla- iki bölüme ayrılır. Batsında

kalan yere -Çukurova, <loğusu:ndakalan kısma ise Yukanova -denilmektedir.
Çiıkıırova, Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle Tarsus çeyının biriktirdiği rrıilH
topraktan oluşur. İlin Akdeniz kıyısına açılan ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'tır.
Y erli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olaıı plajlarıylabu ilçeler yazın -canlı bir dönem
yaşarlar. Aynca yumurtahk 1lçesi :hizmet-e -giren Betaş ve Yumurtalık Petrol bom
hattıyla önemini bir kat daha arttmn1şfir.
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A.dana.'ıuııBitkiÖ-rtüsüve

A ,ı_
',mnO/
n.:cını:na
ro 2'"
·7 u

İklimi

, •• · 0/3.0'
.
,
• ı· ,.
·()rmarHıktır.
ıo . 7 u ıse
-tarırr..a ,eıverış
ıaır.

... ... ..
-ıp-ı'k ,oı•tı_:
ıu oı:tusu

rp•

ı

makilidir. Aynca }•..\• :der.Jz bitkileriyle- teşkil eder. Dağ yamaçtan 700-800 metre
,. ı., 1-1 • ~ ·ka·dar -makHer
• .. Kap
' lar, yukse,..
.. ksek yerıerc
• de ee
,,t ·kcaraçaeı ve seeır
.. agaç an yeşı]·ı
yıi-.tC'Seı{f1ge

~ı·

rengiyle dağlan -sus!emektedir.
Kuzeyde bozkır ve fundalıkJ.ara.rastlanır.Kuzeyde ve kuzeybatıdaki dağlar-d-a

Alp Bitkileri ,gör(Hi:ir. Makileri kuraklığa uyum -sağlamış bitkilerdir. Yapı::~J,dan eert
ve eilal1d1r.
Kızılçam; karaçam, meşe, sedir, köknar, ardıç ve kayın ağaçlan azdır.
Ad· ana
n:

'k' '
Af'"rtemz

'l;..J'
tı:uı:m.

"
11'1,1~
' ' ges
... t:enr.
'V . _ azlan
'
ore
-ı:hucrmı

ıaırak ve sıca, 'Kışlan

1,

ılımandır. Bölgede meydana gelen yağışlar genellikle yamaç yağışfafl ve hava
kütlelerinin kar-şıfa~mas:ı:ylaoluşur.
~1 • t.••l ~l • · ..t· · • . A l~A '
•ı,,t• • 'f
k
•r,ı· • 1,
' •
'kl'
''
D agnck uo.ı:gı::,ı-emıu-e n.kOOF.ııZ 11-etımı ııe "ara tıfitmı :ı:eanşımı b1f 1 ''llm suser,
¥azuı
T-oroola_. r-d_-. aki ·. ·""&-,,4a1ara
-çclkılır>
. . .
J . ı· .
. .
. . . -Roza.pıtı
, . . . . ,. T-ekir
. ' Kızılda-0
. e, Annatlu
.
.· - ' Büıticek
l İ
.. ı-rt,1
•·•
,ı•r
yay,:aan
oze111:ıuetercın
euııır.

Sıcaldık =8, 4 ile +45, 46 santigrat derece arasında syrederkea, -en seğuk ay
Ocak:, en -S1cak
4.
4. l.

Wf

T-ern:ı'lluz ve Ağustos aylarıdır.

ADANA/DA 1'ARIM-HAVVANCILIK VEO:RMAN
Ad~uıa'da 1)ınm Ürüni'eri
Adana'da

yetiştirilmektedir.

bir

çok

tarım

ürünü

Adana ovasında başta pamuk

ve buğday olmak• üzere; soya, fasulye, yer fistığı,

ay çiçeği,i arpa, pirinç, mısır ve patatestir. Sebze
ve w.eyv-elerden elma,. arrant, kir~, vişne,. erik,
şeftali,

muz,. kayısı ve kızılcık

tumnçgjllerden

yetiştirilirken,

portakal, mandalina ve limon da

yörenin en ·çok yetiştirilen tanın ürünleridir.

n

rOttkurova . ·bölgesinde {arım aletleri kuH.amlarak -tarım yapılmaktadır.

Aııcak

ilçelerde dağlık kesimlerde tarım aletlerinin, kuUamnu . . zor olduğu için hayvan
yardımıyla karabasan 1nı1lanılmaktadır.
4;2.

Adana'da Taruu ve Orman Alaıiları:

İlin kapsadığı L 725.JOô hektar anızimn 615.000 hektarı ekilebilir niteliktedir.
Arazi kullamı:ru içerisinde tada. hltki-lerin en geniş paya. sahip olup, bunu sırasıyla
-sebze ve mey-.re aianları.talcif) etmektedir.
İldeki ormanlık
oluşturmaktadır.

alanlar· Türkiye
Sebze

alanları

Nadasa ayrılan alan ise %2 ::Civarındadır.

gendımdeki: wm ormanfık alanların %3. 56' smı
ise

Turkiye'de

sebze

alanlarının

%3.4Yini

nfuşturmakt-adır.
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Adana',da gerçekleştirilmektedir.
4.3.

Su-KayDa-kiarı····

Adana su · kaynakları · bakmıındari
yeterince istifade edilmektedir.

geniş imkanlara sahip. olmasına rağmen

Tüdciye -ortaiaması esas almdığmda su kaynaklarının

%22.3'ü kullanabilmektedir; Adana'mn- ekotıomik gelişimine büyük katkılan olan
Seyhan ·. ve Ceyhan . nei?'ıirleri zaman zaman kabarıp taşma-sı çeşitli felaketlere yol
açmaktadır. Adana'da ortalama yağış, miktarı 6.47. l mm'dir. Adana'da sulanabilir
arazi miktarı 542 bin hektandır.· Bunun·-ancak· 300 bin hektarı -sulanabilmektedir. Bu
oran Türkiye ~al~~s-ı~n
almdığmda,

Adana'da ·tarımsal v-eriınfüiği artırmak yönünde önemli bir poteasiyelin

bulunduğunuantaşılmaktadır.
4.4.

~ı5'in üzerirıde bir değşrdir. Su potansiyeli dikkate
Buna göre 2405 adet yağmurlamatesisi bulunuyor.

Adaııa'<i.a fi:~Y)"'"-~tltk

Adana' da hayvancılık sektörü küçükbaş, büyukbaş ve kümes hayvancılığı
gclişnciiştir. Ayrıya iiçeler~·arwılık,·ipeK

böcek"Çiliği ve su ür'Jnleri de-gelişmektedir.

İlcle dağlık kesimlerde ozeHilde kıl keçisi ve koyun yetiştirilir.

Düzgünlük

ovalarda ise büyükbaş hayvancılık yaygındır, Küçü.kbaş--Iıayvanlann et sut· verimleri
ç-o-1<; d.iişµkken, -büyükbaş hayvanlarnı et

ve süt verimleri hayli yüksektir. Et süt

ürünlerinden faydalanmak için yörede Et ve Balık Kuruınu kurulınuştur.
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Yumurtalık ve K-arata~'ta-denızbaiıkfan.-semirtmesi-st-emibulunmakta-dır.

S.

SANAYi Vlt !İCAR.El'

Adana taritıin her dönea-tind-e ticaret/ merkezi ol.mul Bu nedenle ilde -sanayi
ı..... .._ TUZ
ı. ıı ı.:
ı.:1;.ı- .·- .- -g-erışrruştı-r.
ı·
. .
. - lı t,ı.iuytımeue
,.. .•
,.ı
,.ı 'd- - a yurd- un uer
ı..
-ser.:t&d
mr - --şeı(lru-e
-B· u -tuz
fiuana
tit

bölgesine kolayca ulaştın i:mkaruaru.un>oluşµ, iijiı:n şarlan- gibi- -sebeplerde etken
olmuştur.

Adana'da ilk -sanayi kuruluşu I864~te çır-çlf ve· prese fabrikasıyla ooştarc
1885'te ikinci -çırçır ve .pr-ese fabrikasım açıldığı Ada:na'da, l899'da 2688 iğlik iplik

ünitesi, iki yıl-sonra da dôkuma ünitesi tesisleri hizmete girmi~tir.
l-906 yı.-hnda 2. iplik-fabrikası, .l91l'de 5l dokuma tezgahı ılavesiyle entegre
tesis haline getirilen fabrika, milli mensucat clarak devam etmışti.r.

A-darıa'da -sa-nayiimn -ikinci lmyılk luzmet hamlesi 1950 yılında başlamıştır. O
yıldan sonra - Adana'da 1 iplik, 9 bitkisel yağ, 5 un, 49 çırçır ve prese, 7 iplik ve
·dokuma, I l -· ,çimento, 2 .,tuğta - ve ,kiremit, -l - asbestli levha ve 4 ,sabun imalathanesi
A-f
,,.ı t.. t •t I"
• -1,+'" ··• t.;.:.l • t.•
~••
•
•• -f
açıınışır.
ı t nuana. ea ıuz.ı:a ı:ı:er ,eyen sanwjl -S-.71,.-ı:.oru, -uuıge--y.ı uır assa gt:uıeym en ezee

ili :dtııunmna -getimJ~ ve A-dana'ya¥(Jğunhirgöç olmaya başlamıştır ..
·f

5.:c.

.t. J
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nu'3:B1't.nJlttl~~l)ftRClui'gattıze.y-4i.lftjH·

••

»••fa,

»6a5'eSi

•

Hacı Sabancı -Orga~?;-e $anayiiJ3-öl-g;esi, C-e~han yolu üzerinde -il ~rk-eziııe 25
km uzaklıkta, \iit,is'in ktızeyin.de - demir- yolu - ile ka:rwfolunun kesiştiği - noktadan
kuzeye :doğm -air.alan .uz-erinde-ckun:ılmuştar. A,k;demz B-ölgesfnde-imalat sana)iinde
işyeri -sayı-sımn'I'ürkiye-içinde-oraıu%5, 52 ik-en., adana-ilınd-e-buoran: %1. 94'rur.
-5.2.

Adana~'d-a Ticaret

Adana jeopolitik. öneminden, :Mim ve İstanbul'. arasında kil-it nokta olmasından
dolayı tarihin her- döneminde büyük bir ti-caret• merkezi olmuştur. Yöre, özellikle

Ramı:ıznoğullan -döneminde yaptırılan huyük ticaret mer,k-ezi, tuz ham, 8 kapılı
Bedesten~Je_ -carJı. bir ti-caret merkezi olma özelliğini geliştirmiştir. Osmanfılar
·döneminde Hac y(}}up.tlfı güzergahtnda ·bulunan Adana'da tiear-et hep canlı olmuştur.
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Cumhuriyetin
yaşamıştır.

iik yıllarında

·Aı-ı.cak insammızın

savaşın

acılarını

çalışkan

saran. -şehir,

kısa . bir durgurk.tk

ve azimli ·gı:ryretleriyle Adana'da yeni bir

şehu- doğmııştur.
Adana'nın tarımda, pamuk: ve buğdı:rf anıban olması, bölgedeki ticari
caelaemanın ana -ek-senini -olu·ştu-rmuştı:tr. Pamuğa dayah yan -sanı:rji-inin gelişmesiyle
birlikte·-sürekli. göç atan şehirde ooyuk mağazalar açılmış, ticari merkesles oluşnıuş

ve ticaret yeniden gelişmiştir.
..
.
·Geıışen ticaret

ve sanayiiyle birlikte

yeniden bankacılık hizmetleri de

beraberiede artmıştır. Bu gün il merk-ezirıde ve ·ilçe ·merkezlerinde başta Ziraat

Bankası olmak. üzere, sadece il merkezlerinde ise. birçok · ôzet banka ile beraber,
k&~ ,bankası .da · 1:ıizınete ·gi.vnıi-ştir. Bunlar<ian bazıları şurJar<:iır: Türk Ticaret
Bankası ' Vakıfbarık
Türl<lvt}
'
'
''
'
·J

f;.;

Bar.ıkası ,_ :E'tibank.' Haik :Ban.kası
:Enıfak
:Bankası'
. ','
''
'

"''

Türkiye ziraat .B.ankası··Özei
Bankalardan ise' Site Bank·' Ak Barık.,- Faisal Finans'
'..
'

'

-_

'

'

'

Anadolu Finans
Kurumu' Af. Barak . Tiirk' Kent Bank' İnter Bank' Kory Bank' İhlas
.

Finans bufunmaldadır.
Adana'mn her geçen gün artan ticari canlılığı nedeniyle bir çok önemli ticari
merkezler sahip ·olmuştur. Bunların ea haşmcla ucaz ve kaçak malların satıldığı Mısır

Çarşısı -ve• Ametikan Pazan gelir. Yine· bunların .yanında.önewJi·für· ·ticari. merkez de
halk arasıeda Bit Pazarı olarak bilinen. Belediye Pazardır. Bü.yük-şelıir Belediyesi'nin
katkılanylaçok.katli-birticaret

merkezine dönüştürülen bu Pazar, Adana'nın önemli

alış-veriş merkezi,olmaya adaydır.
Adana

il merkezinde bir çok. büyük mağaza da şube açarak

Adana

ekonomisiein canlanmasına·•katkıdabu:lunmuştur.
6.

GÜ'.NUMİİ:ZDE A.DANA

6.1.

A-daıuı'daNiifus

Adana' run nufu-s -sayımı ilk oiarak Osmanlı döneminde II Selim, III Murat ve

yapılnııştır.. Aııcak bu nüfus sayım sadece askere

H. Malunut

<lönem.:1.erinde

gi~ekJerin-

belirlenmesi- için- yapıldığın,dan.. dolayı genel nüfusla ilgili bilgiler

vermemektedir.
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:Nızanmamesr••, 1·ıe -d· ogum,

-1•

değiştirme ölçüleri bu esasa göre yapılmıştır, A.'1cak yapılan bu

kayıtların -sağhkh ·bir ·şekilde muhafazası yapılmadığı için bugüne ışık tutacak bilgiler

elde·edihnemiştir.
,J
•• ~
ı.;
+1'
• •
•
t ,,ı-.,
• .ı ,t••
•
•
•
ı.
Asaaa nutus sayım 111zmeuen cuwdınny~uon:emıyıe auzene gımuş ve ner eeş

yılda bir yapılan sayımla illere ait ·bilgiler kayda geçirilmiştir. Nüfus artsş hızı l 9271935 yılian.-haricinde daim.a Turkiye ortalamasının

üzerinde olmuştur. Türkiye

genelinde nüfus ~rt-ış hı~ %'.i. l ile %43 ır~smda değişirken Adana ilinde genelde
%2.2 ile '*14.3 arasında değişımştir. İldeki en büyük nüfus artış hızı %4.33 il 1950~
1955 yıllan arasında görü:lmüştar. Adana ·iti nuflıs artı~ h~zlan ince1endiğiııde . diğer
dikkati çeken bir nokta ise, -şehir nüfüs artış hızlanın kasel kesimdekine göre hemen

hemen her zaman- fazla olmasıdır. Kırsal kesimlerden şehir merkezine olan göç, yıllar
içindeki sanayileşnre hızına paralel olarak artrnış veya azalmıştır. En son nüfus
sayımı ise 3-0 Kasım 1971 tarihinde yapılmı-ştır. Ancak bu tarihten sonra sayımların
1-0 yıkla bir yapılacağı. karara bağlaıµnıjtır ve 2ü00 yıimcian itibaren bu kararın
uygulanmasına geçile.c-ek'tir.
6.2.

Ad-anave G-öç

Adana I. Dünya Savaşı'ndan

bu yana büyük göçlere salıne olmuştur. 20.

yüzyılın başında il nü-füsunun o/-o4-0'ım azıelıklar oluştumyordu.

Cı:ımılıuriyet2in ilk

yıllarında . azınlıklar ilden· ayrılmıştır. · Bunların dış ülkelere göçü He nüfusu büyük
ölçüde

azalmıştır.

Cumhuriyetin

ilk· ·<yıı yılmda

özellikle

Doğu

Anadolu'dan

Adana?ya.göçler olmuş, nüfusun %7,Tlik büyümesiyle 1927'de 227.735'ten I935'te
383:600'-e ula;ımıştır. -Göçler sonucu

Adana ili

1940'-tan bu yana Türkiye

ortalamasının oldukça üstünde bk nüfus. artışı .göstermiştir.

Ba~ llde*1ğıı,uf'.?1amann ~

ı,ı:aııı l951l'de %14.2 ik:~, gö~ sonucu

çıkmı-ştıı:, 1900 yılında. yapılan nüfus, sayımında l.934ı.907'ye
•
••.C.
"
• ı\ ,J 'd
1 ı14ı1 ,.. O'"'.-. • •cl
uıa-şan
-ı'1 Il'dmsuıınn
1 • 4 · "7. jo f .bsımıı, ogum yen n.:uana · · ır.
l975'te %2I.6'ya

Şon:3-0 yıUık• sürede, . özeHild.e d~isonCl~ yılda, Adana luz]tbir .geç yaşamıştır.

En fazla göç ,GUneydoğu'dan olmuş gelenler kentin . ·güney bölgesiade plansız
yedeşinı

alanlar11ad'a -. g~qekondu

oluşturmuşlardır.

Adana-

vafüiği tarafından

ara;ıünnaya gör~. A-dana ·doğan huraya yerleşenlerin %55'ini Güneydoğu Anadolu
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Bölgesin~en -~lenler t-eşkil -etmekt-edi:r. K. Maraş, -ivialatya ve Elazığ'clan .gelen

nüfusla·biriikte- bu oran%8-0"e-ulaşmalctadır.
3-0 Kasrın 1997 ·gü-nü yaptlaii genel nüfüz t-esbitinin ortaya koydu$U -gibi Doğu

ve Guneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yoğun göç alan Adana, önemli ölçüde de
Marmara l3ölgesi -başta olmak -uzer-e, diğer bölgelere göç vermiştir, Bu göçün hem
yetiş-mi~ insan gucu hem de sermaye göçü niteliği taşıması . ile önemli ölçüde

etkilemektedir.
6.3.

Adana,.da .Sftğ&k

Adana l&85'fe yapımı tamamlanatl Adana D~vlethastanesi ile sağlık kurumlan
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kurulmasıyla birlikte bu eksildik gözönfüıe bulundurularak yöreyi en çok etkisi altına
•• ,:ı • sçın
• 'l rY
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-s'rt-may 1a maceeeıe
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crı ma ::biIB'
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· u ens t't·'
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yörede etkisini hissettiren -sıtmanın gücü kırılmıştır. Sağlık alanımja gelişen bu
ilerlemeyi Osmanrye'ye

açıları Devlet Hastanesi takip etmiş ve hemen akabinde

1929~dadoğum ve çocuk. bakımevi.açtlım:ştır-. Daha soma sağlık ş.lamnda gelişmeler
hız kazanmış

ve Adana ·-Siras'ı":fla ·•.1955'i!l:e··Acl-ana. Göğüs

Hastalıkları

Hastanesi,

1962'de Hıfzısıhlıa Enstitüsü\ 1960'da Ceyhan'da Devlet Hastanesi, 1965'te Adana
Sağlık Meslek

Lisesi açılarak

-sağlık okallannm

eleman ihtiyacı kar-ştlamaya

başlamıştır.
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aim.arak .;köyler-e kadar ,i~n l -13 -sa$hk ocağı ve buna bağlı yeni -sağlık -evleri
açılmıştır. Adana'da özet tıp merkezleri de açılarak tıp hizmetleri ilçelere kadar
ufaşmışpr. Atlana"da kmu:fan Çukurova Ô:hiversitesi- 'f-ıp - Fakültesi Balçah Hastanesi·

bölgenin en kapsamlı ve tıbbi malzemeler bakıımndan en zengin hastanesidir.
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ADANA'DAEGİTİM

A~ana'da eğitim kurumlan Tevhld._,i TooftSaı kwarıryla yeniden plaıılanmı~

192'7'-~~iAclana- Hrkek Lisesi -açılmıştır. - Bugün - Ulu {Samii'run. ya11 tarafı11da bulunan
ı: oraraıe - Ceı,hımn
?;.-;+;: • ·ı-nzmetnıe··
.,. ·- ·
na:rnazanoguı1an na ·b·~ifna, r· llK'lta'P v.k,
n · o k~uıu
veı'mmşt'ır.
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• A= tanı · ı.·
-··'
1.
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A'd;ana · ozeııııut>
- onemın~
iilif . egrtı-m merı:{ezı n~Mne

gelmi-ş, imedreseler, kütüphaneler

açilwn:Ş, dar'ü-1 hsdisler, -dar'ül kurra'lar,

Kur'an ve

tefsir eğitimi vemiştir.
Osmar.k'nın:- son-.döv.;~erinde 190@·-yillarrrıda sruınyii-- mektebi açılmış~.. 1930

yılında .burası yeniden d-üz-e~nerek :bugün:..itji . sarıat okuUanm-n temeli attlmı-ştır.
l923'le I 940 arasında Adana' da l 85 yeni okul açılmış ve 1943 yıllarında ilkokul

-sayı-sı 225 'e 9ık-ını-şt1r.
ilde Meslek okufu olarak hnama Hatip Lisesi. l950'd-e Kız Sanat ortaokulu
193Sde öğretınen okuta

l92l'te sanat

enstitüleri 1954/te 'ficaret'Lisesi

l923'te, Kız

-sanat ,şnstitusü 1935 'te, 'iVIotQr lV[i;;sl-ek Lisesi 197-0 'te aÇ1;lmışttr.
Adana~da özellikle sen yıllarda özel okuHann. sayısında ciôdi bir artış

t7

Nuri Has iikokulı:ı ile Erk-ek Koleji idi. 1961-1965 yılları arasında bu
.. •.
1-~
•
D,,=·.
..
l ·egt
~·t•ım ·l\:'arnrmarımn
1-1
,l.
-sayı ·4., :e~ttK-seı:ı,ı:ıştır..
-µ-µgıtn
eze
-sayısı gı"cl· ereık a1d-.unakt· aeır.

görülmektedir.

İ.tde ilçe merkezlerinde çıraklık eğitnm vereıı 1 okai buhmmakt&drr. Ayarıca

okul öncesi eğitim v~rea arıaokuil~m sayısı her·. gççeıt görr artnıakta<,itr:
Adana',da .en -büyük eğitim veren kurum -şuphesiz l-973 yılında açılan ·Qul'Urova
.. mversıtesı
·
· · ,, ~
ı.·973
ı d.
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Üniversitesine

bağlı · olarak kurulmuş.•.. Adana Tıp Fak'Jltesi I786 sayılı kanunla

birleştirilmesi .·sonucu···kuıulmu-ştur. Bugün ·clJi11ya111ıµ. .-s~y,lı 10 büyük üniversitesinden
birisi oıan-r:ukurova
V

Üniversitesi

. ı rekto.··;r ' rektöl'

.• ·Y· •ardımeısı ' .· 9 fakülte dekanı ' . 3

enstitüsü müdür ile. eğitim. öğretime devam . ~tmela::ecJ.ir. 2fi. bin öğrenciye eğitim
-öğretim -hizmeti vermekt-eciir.

AJ)ANA'Dl\.VAI{ffl,Alt,VE VAKIF ıSERilERİ

8.

Vakttl:ar kaynağını, son peygamber Hz .. Muahamed {S.A.V.) -efendimizden
olmaktadır. Peygamberimiz kendisine ait olan Fedek humıalığım insanların istifadesi
için vakfetn1i-şferdir. Bu tarihten sonra Dört Halife, Bmevi, Abbasi, Selçuklu ve
Osmanlılar döneminde

ve Vakıf giderek buyuy-erek sosyal bir müessese- halim

almıştır. ôzeUHde Osmanlılar- dörıetni'rıde lfıfy'ıik· brr gelişme gösteren vakıflar
sayesind-e, halka. hizmet eden, han hamam; kervansarwy, finn, değirmen gibi

nıa-es-sesder ,kurma-şlanlır. Buru.arın yaf'dttda, deniz f.enederi kuş sarayları, dal ve
•. •
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·,,ı •
ı . .t
yettm evıert· :ıC-Of)flh-efgıt1ı ıns-arı:ıarın t'ıiZr:ı:rod ıçın uayır ı-?~erı yaptımuş :aruır.
B·1M3.lara 'Sebiller <le -eklenehilir. · Tam bu •lıizmetleri hayır için ya.pan ve. ,sevabım
Allafu?tMı bekleyeH· nayn:se:verler, ticaret in gelişmesi içinde han, bedesten ve inşa
etnnşfer<lir.
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a.ı.

Adana'daki Vakrilar

Adana' daki -çok büyük ve önemli vabtlar kurulmuştuL Küçük bo:yudu vakıflar
gerek. hizmet ve ·gerek:-se mal "'v'arltğı. ba-1ı.G:trı111dan ,sff'.ı1rh olan vakiti.ar. Bunların

say1:"S1

19'dur. Bu tftir vakıflar· daha çok küçü.k mescit isiwJeriyle· de amlmaktad1r. Bu

t8

mescitlerden baeılaa, Burnukara ·Osman Mescidi, Ağca Mescidi, Kantara mescidi,
~
M···. · :escıa,
· • • Age.a
·'" · Af:tmet
·t...
]J./i'
•••• ~K· .ı -M· ·
••
<;ur..ur
:ı:v:ı:escıdı,
. auı ·. ·. :escı.d.1,, ~Karnsota~ 11./i'
ıvıescı.d.'1 oır.
1-·
Büyük vakıflarsa gerek mal ve ger-ek-se hizmet bakımmdan büyük olan

vakıflardır, Ada:naMa.bu anlamda en bI.ıyük vakıf Ramazaooğlu· Vakfi'dır, Piri Halil
Bey· tarafından . ·kufülan bu vakıf Adana'ya bir dönern hukınecl-en RamazanoğuHan

tarafir.fan

kurulmuştur.

Adana'da

birçok

kalıcı

vakıf

eseri

bırakan

11.amaza.11oğuHarı'n1n en meşhur eseri Ulu -Caırıii'-dir. Bunun yar.ında kar-şrnmdaki
medrese, Tuz Ham, Konak, Sekiz Kapılı Bedesten, Yağ Camii, 37 Değirmen 5

hamarn, Aşe--.-'i ve daha bir çok hayrat eser bırakı.Tu'Ştlf.
Vakıflar sadece dini ve hayri hizmetler değil aynı zamanda sosyal birçok
hizmetler ,surnnttşlardır.
8.2.

Adana' daki Vakıf Eserleri

Ulu Camii
AğcaMescid

Şaclırvan{Meclrese)
TuzHa-m
Raınazanoğlu Konağı
8 Kapılı Bedesten

Afi Dede ·Camii
Irmak Camii

Çarşı Hamamı
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tvıestanzacle ·Camii ve Hamamı
İmaratlume,·(Aşevi)

-Gön Hanı Kapısı
Şeyh Zülfü i'Aescidi
Yeşil Mescid
Alemdar Mescidi

tt(}Şka-clem,Camii {Kozan)
Havraniye Kervasarsy ve Mescidi (Misis)

Mensil Hanı {Karataş)
KurtkulağıCamiive Kervansarayı(Ceyhan)
Jviu.ıStafa Bia Abdullah Caıni.i {Aladağ)
Kızıldağ Ramazanoğtu.Camii . f:t<a:rai6afı,..Kızıldağ)
Sabancı lvlerkez Caı:pii
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8.3.

İlin En Büyük Vakfı OfanVaksa

1974 yılında lnırucusu Hacı Ömer Sabancı olan Yaksa Vakfimn merkezi
Adana'dır.

9 kişilik yönetim kurula-olan vakıfta, Adana Valisi, Belediye Başkam ve

Çukarı:r\/'a ômversitesi Rektörü de he-;etin doğal üyesidir.
İlk olarak 5 milyon lira sermaye ile kurulan vakfın bugün ki mal varlığı 42
trilyon lirayı bwm.aktadır. :Mal varlığından elde edilen gelirler ve sabacı
. . " cl· an aluıan ,ı,agış. ~ 1 ar la vaıurn
·99'"'
..
. .. ·65
·1
1..c.
top-ıuıugun
ı • ı -yııı. .outçe
geıın
· tnıyon
·1·ıra cl· ır. V
· · ak"Sa
öğrenci yurtlan, kültür siteleri, eğitim kurumu, sağlık, spor tesisleri ve sosyal tesisler
yapan vakıf ,şimdiye dek, 5{ ilde 282 hin metre .kare kapa:11 atana• 108 kalıcı eser
yaptımnştır .. Kamuya kazandırılan eserlerin bugün ki toplan değeri 48· trilyon liradır.
¥aksa ayrıca . yu:rt. içi ve yu:rt dışı öğrenim ·bursu veriyor. Bugüne kadar verilen
öğrenim bursların toplamı I. 7 trilyon liradır.
9.

ADANA':QA.BA:B~RLEŞME

Haberleşmenin.

·her ··•geçen· ·gfü1···örtem· kazandığı .onem. kazandığı ve iletişimin

dünyayı küçij1ttu-ğü bir zamanda Adana'da

l:n.ı teknolojik

ge1iş-me1er ölçüsunde

haberleşme ilerlewı:ektedit. :Bugün Adana il merkezi ve ilçelerin yurt içi ve yurt dışı
ileti,ş-imde seren ya,şanmaktadır. Ayrıca gelen hizmet . ağıyla yaygınlaşan cep tele-fonu
hizmetleri de yürı.ttülmeh.1:edir.

Adana'da haberleşme· sistemi Posta~işletmeMüdürlüğü ve Turk Telekom
bölge IVIüdurlü-ğü ve yine buna bağh Telekom Ivierkezleri, şube acente He hizmet
'\''ermektedir.
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işlemleri yapıhr. Buiıizmetler Adana~gar merkezinden y-'drJtalmektedir.
Adana' mn ,şehirler arası telefon k-0du 322' dir.
10.

ABANA'DA İTFAİYE HİZ1"1ETLERİ

Aclana'da itfaiye hizmetleri

1925 ~lında Çorum ve Trabzon'la a"fi'ıl kapsamda
t eş,ıuıad
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·halka yardınıcı olmak gör-ev yürüten ·itfaiyelerin ·halen ,yümm1ü -oldukları kamu
hizmeti şurJarı:clır.
l.

•
.. ,ı 1. f et
"-'-A•·
•
ı.angım-ara
muua11a
e ,. me k_,. ve, suııüumıeK,

V

2. Su ·baskınlarınamüdahale etmek ve yaraları -sarmak,
3. Afetler sonrası oluşan enkaz ve ç6kuntüden can ve mai 1-mrtarma

çalışmalarına katılmak,
4. Halkı yangında, yapacağı müdahaleler konusunda·bilgilendirmek,
5. İide bultrnankamu kurum ve kurul'uşlardaltlitfaiyepersonelini

eğitmek,

6. belediye bı:tşkamn izniyle belediye -sını-rları dışınclaki yangın, sel, deprem
gibi afetler katılmak,
Adana Büyük.şehir Betediy:esi'oo bağlı bir kurum olarak hizmet yürüten itfaiye
ı... .. xv
1.ng·persotı~rı
·--1' ı·ıe vu
ı... gorevını
..
• • yurut
.. .. mek
..
•eın
. . meru:ıvenı1
A'
••
vugun
]: ctectır.ayrıca
t
olmak üzere, 9 tane yangın aracı bulunmaktadır. Toplam iki tane yangın istasyonuna

.,.,.J,.._;laa,
+
· :v9ıtı'

·sahiptir. Bunlar:
l. lvierkezde bulunan istasyon,
2. $alcifl}aşa'·da bulunan istasyon
itfaiyenin yangmihbar numarası l HJ?dtir.
11.

ADANA'DAULA.ŞEVi

Ulaşım bir bölgenin can damarıdır. Ulaşım kolaylığı sayesinde ticaret gelişir,
·sanayi, endüstri ve turizm gelişir.
Adana'da

ulaşım

yurdun

hemen

hemen

her

tarafiinda kolaylıkla

~·
kt· auır.
.J
S· actece
• . k.--arayoıu
• ue
.. oegıı,
• ~·ı uemıryou,
.J
•
l •nava yoıu
t ve -ctenız
• . yoıu t·ıe ·de
tıagıanma
1

bu ulaşım ağı · kolaylıkla sağlaınnaktadır.

Adana, İç Anadolu, Ege; Marmara?yı

Akdeniz' e bağlayan ve gfüıey· arasnlda· bir köpn\ k-OrtUmunda oları önemli· bir ulaşım
ağma tıahlp-tir.
Tarih öncesi devirlerde de ulaşım ve yol bakımından önemli bir merkez olan
Adana, bugünde önemli bir yol ktrvşağmdadır. TE1Vl ·otoyolun.un bitmesiyle de bu
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ulaşımın kolaylaşması bölgenin sanayi endüstri ve turiznı bakımından ilerlemesinde
etkili olacaktır.
Bugün karayolu,

demiryolu, lıavwfOlu ve deni.zyolu. ile· sağlanan

ulaşımda

karayolu ulaşnm önerrrli yer tutar. İl içlııde 172 km. uzıınluğundagüneyden

Antep'e

kuzeyden Konya, Ankara ve iç. Anadolu~ya uzanan TEM otoyolu görülmektedir.
Adana'·mn trafik il koclu ise Ol '-dir

H.l.

Havayolu

Adana ·hava alanı Adana ulaşıı.nında hı1yük kolaylık sağ-lamaktadır. Yurt içi ve
yurt dışı ulaşımda büyük kolaylık sağlay--&11 havayoluufaşmn İstanbul-Ankara iç hat
"

tarifeli uçuşlarını her gun yapıtıaktadır. Yurt dışı dışhat·tarifeli ·olarak·haftada bir

-günDidde'·ye, A-gün Er-can, Jgün Frankfurt,-,Dus-sekioreuçuşlar yap-maktadır. Her
tipteki uçağın iniş kalkış .yapabileceği. 2750x45-metre ebad:ıada• asfaltlı bir piste
,sabiptır.
l 1.2. Demieyolıı
Adana çok es-kilerden beri demiryolu güzergahmdadır. Özellikle Bağdat
Demiry-0Ju'nun. Adana' dan geçmesi bana güzel bir örnektir. Demiryolu: taşımacılığı

·g'Jnümüzde en çok -gelişmişulaşımdır.
Devlet dem:i.ryotu bölge mudurlüğu Adana'da . dır:.· Demiryolu ·. Pozanıı:da,
Adana il-sınınna -girer. Çakıt vadisinden geçerek ·Çukurova'ya ulaşır. Tren, Pozantı
Hacılar istasyonları arasında bir çek tünellerden; dik yamaçlardan

ve köprülerden

geçerek · Adana'ya ulaşır. Adana, 1\/{ersin ve Tar-sus arasında Mersin'de noktalanan
Banliyô hatları mevcuttur.

Ayrıca Banliyö hattının güneydeki uea İskenderun'a

kadar uzanmaktadır. Bunlar saat başı Adana Merkez Tren Garı'ndan kalkmaktadır.

11.3.

Denizy~hl

Adana, uluslararası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Lim.am ve Toros

gub-re .fabrikaları· taşımacıltğı liman ile denizyolu trafiği de önemli .bir merkezdir
durumundadır. · Bu merkez daha da önem verildiğinde planlı bir deniz yolu trafiği
olu-şacaktı.r. 8-u önemli limanlardan yurdun .değişik yerlerine ham petrol

ve gübre

taşmmaluadır.
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12.

ADANA'NINKÜL'FÜR. MİRASI

Kültür bir toplumun

·sahip -olduğu manevi. mirastır.

Bu miresı, dil, tarih,

coğrafya; folklor, savaş, banş- ve daha bir-çok etmenler oluşturur. Adana'mn sahip
oldt.>ğu kültür de yör-ede daha tarihin -ilk devirlerinden -i-t-ibar-en kumlan Hititler' den
Yakınçağ' a kadar kurulan çek değişik devlet ve medeniyetin-izleri görülür.
Ancak yörede Türk hakimi"yetimnuzen zamanlara dayanması yöredeki kültür
de bu yörede çok etkilemiştir. ÖzeHikle. Türkmen ve göçebe beyfüderin etkileri daha

çoktur. Bu kültür kendini, düğünde hayramda, şenlikte, cenazede, ağıtta yemelderde,

-giyiın ve kuşamda bir .çok-davrarn-ş-ü-zerine ·göstermektedir.
Adana'da erkek ve ka4ınlar şalvar giyer, ayrıca erkeklerin. giyirnirıde, ba-şlık,
börk, fes, terlik, gömlek yel-ek, aba,

çorep, kuşak, yemeni kuUamlır. Kadınlar

"güdük'' denilen pamuklu rurka giy-erek başlarına yazma bağlarlar. Yaşlı kadınlar
yazmadan başka kadifeden "yılhk" - giyerler. - Kafiye -der.ilen · hlr · örtüyü de alınları
..
. uag
ı. WI artar.
t
uzeaae

12.l. Folkför
Adana Anadolu'nıın tüm il merkezleri gibi zengin bir folklöre -sahiptir,Bunda
••
yore
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• 1 •

ı.: •
-etıGfü

var dif.

İlk şaıtlanna- uygun giyim, düğürrler; cirit, güreş; sinsi at yanşlan ve halk
oyunlarından Adana üç ayağı, mergi, kaba, şirvana, serçe, Adana ağırlaması, şenola,
Basendağı -gibi -oyunlarvardır.
12.2. Oyıınl-ar
Adana'da foklörik zenginliğin en önemli bir parçası oleşturaa - oyunlar
genellikle yörenin iklim özelliklerine uygunluk

arz eder. Ana<lolu'nun her ilinin

saran farklı. oyunlar Adana'da büyük bir beğeni ile oynanmaktadır. Bu oyunlar iki
türde gumplanır. Bunlar Meydan oyunları ve Otur-ak -oyunlarıdır.
ılleydmı Oyunları: Bu oyunlar davul zı.ıma eşliğinde elle tutularak oynanır.
Adana üç - ayağı, yağhk kenerı, öteyüz, kmkhan, şirvani, dağlı menekşe, serçe, lorki,
kürt emine, kaba, topal kız, konyalı, -çiftetelli, ağır hava sarhoş, halebi, pekmez ve
file"'v"lana gibi oyunlar -oynanmaktadır.
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Oturak oyunları: Daha çok misafirler arasında oynana bu oyunlar. ·şunlardı:
·Çırnk -çıkaı--ma, ·traş etme, -hasta muayenesi, kaydırma, bacı vasvas, vardı çiçek ve
fincan oyunlan, Pozantı- ilçesinin en meşhur oyunu ofanm.engi davul temposuyla
oynaı.-ur. {:eyhan-Y:ı:ımurta1ık

yöresiacle

davulun

tokmağı

kullanılmadan

zuma

eşliğinde çalınmasına "Koituk Altı" oyunu adı verilir. Bu tür eğlencelerde halay
havası yeı--i:ne daha da uzun -havalarkayııl:nışlıırı çalıp ·söylenmektedir.
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,merkez-in.de yapılan. -düğü:nler,cle -gerekli -da:vıtlzuma çaktıP..rken, bazısı bu ek olarak
bir çok çalgı a.Ietinirr bir araya gelmesinden olaştuntlan ve1 adına orkestra demlen
aleti ··çaldırır.. 'filrk(i clanık da !erke, . oy oy· enıiıw, ·düğün gelir hoş gelir, ,çift-elli
1
n.··- ·· gvrır
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•
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KÖj"lerde yapılan °didğJ.rJer· dahaze>v-:ldi ve neşelidir. Bundaki ·düğünlerde bütün
köy halkı toplanır, tarlada· iş.• olsa bile yanın bırakılır. Bazı düğünlerde gü.reş cirit,

tuna, silgeç, eş -bı.dnıa oy-u.:nlan ~'i.lamr ... Hu: tü.r oyunlar genellikle Kozan ve
Saimbeyli ilçelerindeyaygınd1r.
12.3. Türkiiler
Adana'yı türküler de zengin kılan özellikle

Karacaoğl-a'tttn ve Dadaloğlu'nun

Karacaoğlan. ve dadaloğlu.

meşhur türküleriyörede oldukça yaygındır.

Özellikle "Ama:tı Adanalrrrı" türküsü çok :meşhurdur. Bazı türküler şunlarıdr:

A-dana köpP'd başı
Otur saraya karşı

Adana'mn yollan taştan
Sen çıkardın-beni baştan
~
I ...:ı.··"··
.••en eıaeugıın

Şen.ola
Menekşe buldum derede,
Sordum evleri nerede
Ela gôzlü yari
Görem dedim göremedim

Adanalım Türküsü
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12A. Auna Mtttfağı
Adana nıntfağt oldukça zengindir. Adana' da genellikle ua ve bulgurda yapılan
yemekler tercih edilir. Aclana'-nm -en meşhur yemeği Adana Kebap'ur. Adana'nırı en

meşhu:r yemekleri arasında Kelle-Paça da vardır.
Ad-anahlarm·.unlu mamullerinde • de -damak · zevklerine önem verdikleri görülür.
Yöreye has simit pohaça, , ıspanaklı börek, sıkn1a, firında . böre1.l)C, yufka, - bezdirme,
bazlama ve maya bunlardarı, -btıfJı:ırıthr.•. Tı:ıtlı ,ç~şitleri bakımından da zengin bir
sofraya sar.ip olan; Adana'da•-trıı-- çok. t~-cilı ~(,iileJiJ; tıııt-lı, çeşitleri şunlardır: 1\:1:emse
tatlım., -karakuş tatlısı, tel kadayıf, irmik tatlısı, reveei, baklava,

kurabiye tatlı

şekerpare m.eşhıırdur.
Adamı 'da yaygın olan yemekler şunlar:
İçli köfte; lahrn.acuıı,•çiğ köfte, güveç, tava, yüksük çorbası, erişte; musakka,
mantı, tatar, saç kebabı, tavuk çorbası, kısır, .börek, - bazlama, kuru fasulye, dolma,
sarma.
Yörenin meşhur içeceği şalgamdır. Yörenin en meşhur tatlıları arasında yöreye
özgü "Bici bici" tatll:Si vardır.
12.5. Adana Aşık Geleneği
Adana, a~ık geleneğinin canlı olarak sürdurdüğü birkaç ilden birisidir. Adana
aşıklık geleneği, güzellem, .semai, kocaklama, taşlama, destan, dini tasavvuf .şiirler,
Adana aşı~arıruı:ı ~l~ğirdikleri şiirl~dir. Bütün..aşıklar . _yörede çok· köklü,- eskilere
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geleneği" denir. Adanalı aşıklar genellikle H;8'li hece kalıplarım kullanırlar. En çok

koşma '\-'e ,semai türkülerinde şiir söylenir. Konu olarak, aşık, gurbet, ölüm, toplumsal
sorunlar---
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.y· -:,:
oksuUuk
kader
dert- ) sevineT eibi
konular
. ··: ,·
." -. ' --~'
_-__--_
)
~
-

:,· -

işlenir .. Diij~irlercle tarikatacbağlılılqan·ç~lc·d-in.i,ccluygular.anlatılır.
/

Genellikle yarım kafiye kullanılır. Doğaçlama şiirlerde kafiye endişesi ikinci
·plandadır. · Bazen

r-ed-ifleri kafiye olarak kullanırlar.

Şiirlerde ayak bütünlüğü

sağlamdır. Açık ayaklar tercih edilir.
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12.6. İldeki Kiitüphaıı:efer
Adana il merkezinde zengin bir kütüphane vardır. Bunların başında il Halk
1
Kütü
1' B. u 1&.1~upı
'"t"
h ane 119"'3
· ıınd· a Dı-,amazanogu
~ ·11.arına a snap
'+
l arm
u up h anesı. gaıır.
"' · yı
rt'

birleşmesiyle kurulmuştur. Kütüphane 5 Ocak 1976 yılında sabaı:-ıcılar tarafmdan
açılan Kültür Sitesi 1998 tarihinde yeniden onanın geçirmiştir. Site içinde sadece
-·t tıya..ro,
' +
l
• l en. sruonu
t
A var·d ır.
l\.utuph.ane d· eg1.ı:,
segı ' saıonu
ve ga
u:a

1 •.• ; ••

İl merkezinde-bu zengin kütüphanelerin yanında 4 adet çocuk kütüphanesi
vardır. Ayrıca tüm iiçelerdehirer adet kütüphane mevcuttur. il Halk Kütüphanesine
bağlı bir de gezici kütüphane oluşturularak, kitapseverlere gezici hizmet vermektedir.
12.7. Adana'da Kültürel Etkinlikler
Adaae'da

özellikle şehir. merkezinde kültürel etkinlikler sık aralıklarla

olmaktadır. Tiyatro, sinema konferans, genel sergi v.b., kültürel etkinlikler dirJeyici

ve izleyici kitlesi bulmaktadır.
·1
merkezlerinde sınema salonları
ııçe
çok
rnerkezinde
bir
il
Adana
bulunmaktadır.
1973 yıllantıda tel~vi~onların
.yaygın olmadığı dönemlerde

sinemalara büyük ilgi vardı. O yıllarda 11 kışlık, · 70 yazlık sinema bulunuyor. 1978
yılında ise yazlık sinema sayısı 9'a .düşerken kışlık sinemalar 36'ya
Bugünse

televizyonların

yaygın

olmasından

dolayı

sadece

çıkmıştı.

8 sinema salonu

bulunmaktadır. Ancak bu sinemaların birden fazla salonları vard1r. Bunlardan
bazıları, Metro, An, Metropol, Galeria sinemalandır.
Adana'da tiyatro,
Adana. Valisi Ziya Paşa
döneminde

hayli

yaygınlaşmıştır.

Çunkü

Ziya Paşa tünı devlet
memurlarına
gitme

tiyatroya
zorunluluğu

getirmiştir. O tarihlerden

sonra hızla gelişmiş ve
çeşitli tiyatro tnpluluklan oluşmuştur.
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Adana~da şu an 5 adet tiyatro salonu vardır. BurJar;
Adamı Devlet· Tiyatrosu
Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu

Seyhan Belediyesi Tiyat-m Salonu
j

•

· Ç:UKUrova

• . • B,,';,.,,.;;J .A .........c:
uıırversrtest
· uy uK rtımiSl

i'ı::...

•

Gösteri Sanatları-Merkezi.Salonu
A{iana'{ia 4üzerJenen Alttn Koza Film ve Sanat Festivali re yaygın kültürel
organizasyondur. · Adana Belediyesince duzenlenen organizasyon 1969 yılından 1973
yılına kadar 4 kez yaı:,ılabilrrıişt-ir. 1973 yılında 5. 'si yap-ıittı1ş 6. 'sı ancak 1992
yılında yapıbmştır. Bu tarihten sonra her y'll yapılan festival 1993 yılında Adaaa'da

yaşanan ,depremden,dolayı 12. ',si yapı-lamaırııştu-,
12.8. Adana'da BuJuua Müzeler
Adana -il nıerkezinde 3, M}.sis 'te de 1- adet toplam A adet· müze bulunmaktadır.
Bunlardan birisi A.tatürk Mü.zesEdir

bu müze

Atatürk'ün

Adana'ya geldiği· zaman

kaldığı, n,nsafir edildiği yerdir. Suphi Paşa Konağı olan bu yer 1976 yılında hizmete

açılımştır. Atatürk'e ait eşyalar bulımma1.c1:adır.
Diğer bir . müze Bölge lVEüzesi '<lir. Müzede 17 bini aşkın eser bulunmaktadır.
Bunlar. arasınd.a••
hevkel
mezar· taşı
·
J
' v.azıt
J
' tablet
.. ·
, kün
t', canak- eera
y, silah , kabart=,..
·
'
T

-"'-~
. ı.: tanın
·ı.:
51-uı z-eagın,uır
eser

,

£.l·UıN,

~ var·clif.
-k aynagı

Merkezde bulurum biı- başka müze Etnoğrnfya>Müzesi'dir. Çeşitli kitabeleı-,

,giysiler,·.mezartaşlan; ,çadır·ve folklorik malzemeler bulunmaktadır.
iMisis !"feazaik M'ı:izesi~tıaeA~ yüzyıla ait bozaVılca tipinde bir toprağm zewıin

roozaik1erivardır.
Ayrıca ~eşitli figür ve resimlerde bulurunaktadır.
13.

ADANA'OA TURİZM

Tarihin en eski de'virlerinden beri insanların yerleşim alam olan .Adaea'da
turizm 'Canlanmaktadır.binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçnıişiten günütnze kalan
tarihi eserleri Yumurt.alık ve. Karataş sahillerinin doğal güzelliği ile Toroslşan»
yemyeşil ytl:"jlan, -siyah -sulan ,bitkileri ve hayvan türleri bakımından çeşitliliği ile
Adana Büyük.birturı2m.potansiyeline

sahiptir,

215

Adana ilinin -kuzey ve doğusunu -kaplayan Teresler, dağ sporlan treldeng ve av

tu-rizrni açısmdan çok uygun bir doğal ortama sahiptir, Ayrıca sayısız yaylalarıyla da
yayla turizminin gelişitnine -son derece elverişlidir, Zaten yazları oldukça .sıcak
geçtiği için yöre lıaUa açısından yaylada yaz geçirmek neredeyse bir zorunluluk

ohnu-ştur. Adana'da -huluna başlıca yaylalar şöyledir.
Tekir. Ya"Jfası

(Pozantı)

Kı.zıldağ Yaylası

{Karaiaslı)

Bürücek Yaylası -

Avcı Pınarı Yaylası
Armutoğlu Yaylası

(Pozantı)

Horzum Yaylası

{Pozantı)

ömeroğhı Yaylası
Meydan Yaylas-ı

{Ala-dağ)

İnderesi Yaylası

(Feke)

Kürebeyli Yaylası

(Tufanbeyli}

Fındık Yaylası

-(Pozantı)

Çotak Yaylası

(Saimbeyli)

Göller Yaylası

{Kozan)

Asar Yaylası

(Pozantı)

Bekmedik Yaylası

{Pozantı)

Adana doğal güzellikler bakırrı.mdanda oldukça dikkat çekicidir. Bunların
başında Karni-sah -kapız'ı -söyleyebiliriz.
Tabi Yerköp-rude çok önemli bir yerdir. Burası cakn suyunun güzelliğini açıkca
-gö-r-d-lebileceği yerlerdir. Aynca Afada-ğ ilçesindeki E-ğner Şelalalesi

'Ve

diğer doğal

güzel!ikler görülmeye değer. Bunların yanında kara tepe-Aslantaş, milli parlı,
karata-ş-kı.tmlı.:ık, Dinlenme parkı sarı çanı ormaaı Karacaoğlaa

{ Feke) ormanı,

saimbeyli-obruk dinlenme yeri, Kozan-Dağıkık yeri sayılabilir.
Adana'da 8 tane şifalı su kaynağı vardır. Özellikle- yerli turizmi artıran
kaplıcalar şunlardır:
Kurttepc içmesi
Ali Hocalı içmesi
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Acı Dere .içmesi
Ilıca İçmesi
Kokar Pınar içmesi
Gebel içmesi
Tahtalı Köy Kükürtlü Kaynağı
Bağ Gözü İçmesi

Otelter turizmin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bu aedenle her geçen gün
artan turizme g<ir-e Adana 'ya ~lerJeı:in k-onalclaya bileceği mekanlarda artmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere Adana il merkezinde ve ilçelerinde tlnizm il
müdürlilğüne bağlı işletme belgeli 20 yakın ot-el-motel vardır.
İlde· hizmet girecek olansabanerlara ait HiltonSA ile turizm hizmetleri daha da
artacaktır. Başlıca oteller -şunlardır.
Zaimoğlu Oteli
Büyük Sürmeli Oteli
Küçük Sürmeli Oteli
İnci Oteli

Seyhan Ot-eli
Kaza Oteli

Adana' da görtHmeye değer anemli turizm yerleri- de vardır. Bunlar şöyledir:
Ulu Camii
Taşköprü
8 Kaplı Bedesten
Irmak Hamamı
Yeni Camii
Hasan Kethüda Camii
Ağca Mescid

JO

Mestan Hamnmı

Büyük Saat
Kemer Altı Camii
Atatürk Anıtı

Mentlere'S Bulvarı

Sevgi Adası
Sabancı Merkez Camii
Dilberler Sekisi
İnönü Parkı

14.

ADANA'Nffl İlçeleri

Adana'mn toplam 11 tane .ilçesi vardır. Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu,
Konarselı, Karataş, Kozan,. ~Qzantı,.: Sa:irrıbe,-.rli,. Tufanbeyli ve Yumurtalık
14.l. Aladağ
Aladağ Adana'nm kuzey.._ batısına düşer. Eski bir yerleşim merkezidir. İlçenin
tarihi Anadolu' nun

Tüldeş:mesiyfo· başlar. İlçe Cumhuriyet dônenıinde Hızla

-geleymeye başlamı~tır.
İlçe, özefülcle yaz a-.rlamıda Adanalılarca yayla yeri olarak tercih edilen güzel

bir merkezdir.
Aladağ ilçeşine bağlı Akören.. beldesi ile iki belediye ve 24 köy var-dır.
Yüzölçümü 13'80 km1dir, İiçede güreş, futbol, cirit, basketbol, hentbol sporları

oynanır.

Suyun çek boJ .... fil<luğµ . ilçede düz. arazi bulunmamasına rağmen dağ
yarrıaylanna ekili tarlalar g-ö:z~ ~111a:ı;. :1.3-uralarda huğdıry, arpa, yula~ susam ekilir.
A:nızini e-ı1gebe:li ohnası halk'r hayvancılıkla uğqışınaya yönlendirmiştir. Özellikle kıl
keçisi fazla beslerı.k Ayrıca büyiikbaş hayvancılık ve arıc1kla uğraşılır.
14.2. Ceyhan

Ceyhan Adana'nın doğusunda bulunur. İlçeni yüzölçümü J 427 km2 dir,
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JVI-erk-ez dahil Ji-huca~,77 köy ve 7 beldesi vardır. Çukurovanın -ilci önemli

netıirlerim:len biri plctnCeyhan nehri, İlçeni içinderr geçer.
İlçe belli· başlı geçim kaynağı•. tanmdır. Köylerde- halk çiftçilikle, uğraşır.
Ceyhan gelişen sanayisi -ile de Adan.a'run. en. güzide ilçelerinden biridir. Ceyhan.'ın.
tarihi ve ttıristik ve -turistik yönden · ·değ~ ta~1an eserleri arasında Yılan Kale,
Anavarza. Kalesi, Kurtkulağı Camii ve kerv"ansarayı,

mu

Camii bulunmaktadır.

Ayrıca çok -sayıda höyükler vardır.
f;:1,.3. Feke
Adana~nın. :kuzeyindeyer alır yüzölçümü 1335 irnı2 dir. Fekenin doğusunda
Tekeç dağı, g'Jneyinde bozat tepesi, batısında san tepe dağı, kuzeyinde Karaandık
dağı vardır.
Feke halk ~.nellikle çiftçilikle,. hayvan. yetiştiriciliğiyle ve orman işçiliği ile
geçirni:ru -sağlar. Arazinin dağhk -olması ilçede tarımın gelişmesine engel olmaktadır.
Bu nedenle hayvanc-ıhk daha uyga11dur. Dp;ha çok koyun beslemr. İlçe maden
bakımmdan<çok zengindir: Bakır, maden kömürü, 1.~rşun, barut; çinko, demir, krom,
ve zümrüt bulunmaktadır. Aynca yörede bulunan Gürümze Kesiniı İçmesi ve
Kısacıklı Güz Pınar İçmesi yöreye yerli turisderiıı gelmesi sağlar. Feke'ye bağlı 33

kay vardır.
14.4. İmamoğlu
Adana'11i:n ktrzeyindt} yer ahr. İlçeye bağlı: 15 köy vardır: İlçe yeni kı:ımkhığu
sçın tarihi pek eski değildir. İlçeye. yakın TuwJu Koltji vardır. İlçede çok eski

İlçe merkezinde
tarımı artırmış ve
halkı gelenek ve
bağlıdır. :ltoklörR o.l:du:kça

zen~ndır. OzeHıkle yöreye yerleştirilen

muhaetr R-oınanyahlarında kültürleriyle ,oluşan, -bileşinı yörede apayrı bir zenginlik
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1.4.5~ Kaı:aınalı
Adana'-nm :kuzeyinde l,alunar. 1 becağı

n köyü

hulamı:n güzel bir yerleşim

yeridir. Yüzöiçümü .l53.2imı2 dir. İlçe çok eski bir yerle_şim merkezi ve· çok çe_şitli
uygarlıklara mesken olmuşmr.
İlçe G'&lek Bqğazt'ndan geçip Çakıt'a ulaşan Hae yolu güzergahındadı:r. İlçede
tarım, hayvancılık ve orman :işçiliği yaygındır. En çok küçükbaş haycvancıtık yapılır.

Caht ne.hir yatağından elde -edilen kum, -ilçeyi-önemlikılmaktadır.
İlçede hizmete giren Çataian barajı bölgeye ve Adana'mn elektrik ve su
:ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
14.-6. K1trataş

Adana' mn güneyinde yer alır. Akdeniz kıyı şeridinde bulunan güzel bir ilçedir.
1 bucak 41 köyü vardır. Yüzöiçümü 922 kn( dir.

İlçeni: deniz kıyısında olması ilçeyi küttür

ekonomi ve turizm açısından

etkilemektedir. Özellikle yaz aylanı:ıda- iç ve. dış turizm bakımından yoğun bir. göç
alır.

Genellikte büyük çiftlikler bulunan ilçede· tarım i,şled ve, hayvancılıkla
uğraŞthr. Sanayi pek ,geÜŞ'merrıiştir. Küçük ,çaplı el tezgahlarında kilim dokunur.
Yine birkaç çrrçır ve prese :fabrikası vardır. İlçe sunrlarmda ufak göller vardır. Tuzla:,

Akyat-on, Suna_ ve Akyay-0n golleri bu!unınaktadu:.
14.7. *ozan
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Kozan Adana'mn kuzey.inde bıdımur. İlçeni yüzöiçümü 1772 km2 dir, 1 bucak
85 köy varorr. Kozan., Saimbeyli, Tufanbe-yli yol kavşağında Feke ve İmarnoğlunun
yakındadır; Böyle . bir coğrafi faktör ilçeye önemli bir pazar haline getimıiş, i-lçede

.
. n1 an cl· ırmıştır.
-sanayı. ve tıcar-etı·car·
Tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiştir. Özellikle portakal mandalinası
meşlu.ırdur. Temel ürün panruk ve buğdaydır. Ayrıca sebze ticareti gelişmiştir.
1•
.. ..l.ı,.
ı.·· ük,. ·ua-ş
ı,
ı,
lık
. • .·K:eçı,. 1•i\:'3j'Ull, -s-ıgır
ve ·t1uyu
rı.ayvaı·wı
· ·• o ld· uıs:ça
-0,,.,,.r
~,ışnııştır.
Kuçuıs:ua-ş
bulunmaktad1r. Ayrıca kümes · hayvancılığı da gelişmektedir. K~~tlın'da bulunan tarihi
eserlerde vardır. Hoşkad{;}m ,Camii, K..-Qzan Kalesi, Bu.cak Kal~si, Kanasis Kalesi
tarihi değeri itibariyle önemli olan yerledir.
14.8. P,ezantı
Adana'nın batısında bulunur. Meşhur Çalat suyunun geçtiği. bir vadi kenarında
kurulu serin, yeşil güzel bir ilçedir. Yüzölçümü 772 knı2 dir. I bucağı 16 köyü vardır.

Pozantı' mn dağ yamaçlarında kurulu olması, şehirler arası yol güzergahında

olması ilçeyi ünemHbir yerleşim yeri haline getirmi-ştir.
Pozantı :halkı geçimini . tanın ve hayvancılıktan ve nakliyecilikte ve işçilikten
kazanır. Halk -genellikle tarımla ·uğraşır. Tahıl,· fasulye, bucak ve nohut ekilir. Çakıt
vadisi bağcılık için en elverişli bir yerdir.
İlçe maden bakımından· oldukça zengindir. Krom, çinko, kırrşım, bakır; kuvarsit

ve pirit
butunmaktadır• Hadiy· . e' Saneicek
·..
. madenleri
..
.· . ·Y y
Yamkara'da

'

Fındıklı·, Ceheooem
.
.
. Deresi
.·
'

zengin· krom yatakları vardır. İlçedeki bu zengin· madenler kurulan

işletmelerle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
hl.9. Saimbeylli
Adana'nın.· kuze-ydoğustmda· yer ahr. İlçeye· bağlı 26 köy vardır. Yüzölçümü
1132 km2 dir.
Saimbeyli'de toprağın az, verimsiz ve dağlık olmasından dolayı tarım · fazla
gel,işmerrıiştir. Buna nığmen yine de tarımla .uğrnşanlar. da vardır. Buğday, arpa,
çavdar, kısır, fasulye; nohut ve mercimek ekihnektedir. İlçede büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılığın yanında Adana ili özel idaresince de teşvik edilen ancılık
yaygtnlaşmıştır.
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Arazi g~~k olarak dağlık ve ormanlılrnr. İlçe arazisi orta Tereslarm
yalçın . tepclerj.
faylara

yµ~

-rastlanır.

sarp ve

hurJar arasındaki vadilerden itibaren ibarettir. İlçede yer yer
{}t;yhanlı,Yuvaca,

Bakir,

Mesteş

veKi-raz

dağlan

burada

bulunmaktadır.
1'4.1~. Tufan-beyli
İlçenin· • k1.ızey doğusunda

Ad-ana· vardır. Mar-aş, Kayseri ve · Saimbeyli ile

komşudur. · ilçeye bağlı 30 köy ·bulunur. Yüzölçümü 973 km2 dir. ilçenin kuruluşu
pek eskiler dayanmasa da yöre hep· bir yerleşim merkezi o:lmuştur. İlçede hafk tarım,
hayvancılık· ve orman· işçiliği ile uğraşır. Sanayii gelişmemiştir; Tanına. el verişli
yerlerde -baklagiller, tahıl, pancar, mercimek

'Ve

nolı'4f ekilir.

Ayrıca bağcılık <la

yapılır. Arazinin çok meyilli olmasından dolayı erozyon fazlaca olmak-tadır. Bölgede
daha çok k-uçük:baş hayvancılık yaygmdır. Kıl keçisi, Akkaraman koyununu, Güney
Anadolu kırmızı sığır, at ve eşek yetiştirilir. Ayrıca kümes ha).,.vancılığı ve arıcılık da

yapılmaktadır.
İlçe arazisi genel olarak dağlıktır. Bey Dağlar, Dilek ve· Binboğa Dağlar,
Dumanlı ve Kızılgöl Dağları, Doğanlı Dağları ve Kıl Kayak Dağlan<buradadır.
Göksu ırmağı. ile "Süphan deresi buradan geçer. Maden yönünden de zengindir.
Kurşun, çinko, barit, doksit, mermer, kömür gibi.madenlere sahçptir.
14.11. Yıununab-k

Adana'mn, güneyinde yer alır. İlçenin 2 bucağı, 17 köyü vardır. Yüzölçümü
501 knı2 dir. Çok eski tarihlerden

beri yerleşim merkezidir.

Halk tanın ve

hayvanc1:hkia·uğraşı-r. Aynca bahkçıhk. çok yaygındır. İlçedeki sahil şeridi yörenin iç
ve dış .turizminin caruamnasım sağlamaktadır.
~:tarım.

.. ···1 .k pamu. r, tn.:ıgaay,
'~·
Ufüfuen
arpa, susaeı,

keten

önemli

ve gelişen

sektörlerdir. İlçeye bağlı 17 köyden 9 köy balıkçılıkla uğraşır.
Hayvancılıkta

da· en çok kıl keçisi ve koyun beslenir. İlçede ancılık da

yapılmaktadır. Kerkük~Yumurtahk petrol boru hattıyla önemli bir yerdir. Petrol born

hattından ·dolwp buea bağlı yan .saaeyii ve limanın fonk:siyoı1.elliği daha da artmıştrr.
İlçede· sadece· canı yapımında· k:uHanıhm titan madeni buhmraaktadrr.

İlçenin

belli başlı akarsuları Ceyhan nehri ve-bağırsak, Ayvalık, Tan ve Hardal dereleridir.
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Mehmet İzzet Paşa
Hacı Ahmet Paşa

Karasüleyman Paşa
Arif Paşa

Hasan H-aldi Paşa
Ossnan Nuri Paşa
İşkadrahMusrafa Paşa
Ziya Paşa

Hacı Halil Kan1il Paşa
ziya paşa
:AJınıet Paşa
AH Rıza Paşa
Veysel Paşa
Mehmet.Halil·Paşa
Tak-yiddin Paşa
NaşitPaşa

Yaver Paşa
Mahmut Nedim Paşa
Hacı Ahmet Paşa
Saffet Paşa

Kayserili #Jımet Paşa
Nusret Paşa

Abclülhami:t Ziya Paşa
Hacı AkifBey

Abidin Paşa
Raif Paşa
Hacı Hüseyin Bey
Sami Paşa

Hasan Bey
Sımpaşa
Şakir Paşa
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Nasuhi Bey
Ferik-e:rnın Paşa
Süleyman•Bahri:Paşa
-CevdetBey
Ali Paşa
Sefa:Bey
Kaymakam Cemal Bey
Baban.zadeJvlustafa Zihni Paşa
Muammer Bey
N.füstafa Adim Bey

Defderdar Rıfat Vekil
Emin Bey
Ali Seydi Bey
SaitBey
MuthatBey
Memduh Bey
Süleyman R:e:fik Bey
-Cevdet Paşa
]Midhat Paşa

DefderdatRasim Vekil
Sait Bey
!Aı.:ıs-tafa Nedim Bey

Nazım Bey
Bağd~h AbdurrahmanEfendi

-Celal Bey
İsmail Sefa Bey
Nuri Bey

Hami•Bey
Hamit Bey
Nurrettin Bey
Sami Bey

Hacı Adil
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Rafet Bey
Cıınıhııriyetrtlanından:Sonra Görev Yapan· Valiler
Hilmi Uran
Mustafa Reşat Hey
MüstakLütfi.Bey

Raif Bey
Vehbi.bey
RaifBe>-1
MümtazBe--1
Nuri Bey
Tevfik Haai Bey

:,·'\liR:izaÇelik
Kudret K.entoğlu
Faik Üstün
Akif İ. DCJğ-ını
ZiJhtüDurukan

:ZekiÖzen
Ahmet Kırık
Adil Baysal

Cemal Dinç
Kaz:tmArat
Hilmi· İncesulu
Turhan Kapanlı
GafurScylu
Mukaddesöztekin
Ö. Lütfi Haneıoğlu

Ali Rıza. Aydos
Osman Meriç
Nezih Okuş
AlahattinH. Özkper
Fikret Tuncel
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'<!fi

Tahir-Goncağa

Aydeı:-rı:ir Ceyhan
M-et=ın Dirimtekin
Hayri Koı5ak"Çıoğlu

Erdoğan Şahinoğlu
Feyzi Ytkier
Recep Birsin Özen
Bekir Aksoy
Naci Parmaksız
Oğuz Kağan Köksal
16.

ADANABELEDİYE BAŞKANLARI

Said Efendi
Gözlüklü Süleyman Efendi
S1hyor Artin.-

Hacı Yunııs A-ğa
Sağadi Abdülkadir Efendi
Sii'kmttlı Hacı Mustafa Efendi
Ramazanoğlu Kasım Bey
Debbağzade Hacı Afi Efendi

İbrahim Rasinı Efendi
H-aeı Yıımıszade Afi Efendi
Ramazanoğlu Suphi Paşa
Ramazaııoğlu Tevfik Kadri Bey
Murtaza Efendi
Süleyman Vahit Efendi
Cemal Bey

Ra_mazanoo-lu
Tevfik Efendi
ı:,
Hafiz Mahmut-Efendj
Şth Galipzade Kemal
Dıblaazade 1viehnıet Fuat Bey
Afi Münif Bey
Turhan CemalBeriler
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Yusuf ZiyaÖZbakan

•

.. t··
Vead tG uçın
FazhMeto

Hazım Savcı
Danı-ş Arikoğlu
Numan Güreli
ZahitAkdağ
..
Al ı. s epıcı
AH Bozdoğawğlu
Hilmi İncesulu
Galip Avşaroğlu
ftJi Sepici
Alpay Talat Surgur
Gafur Soylu
MukadderÖztekin
Erdoğan Özlüşen

EgeBagatur
M. Selahattin Çolak
Nuri Korkı"'Raz
Ali Mehmet Kelecek

Aytaç Durak
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