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ESKİ İZLERLE YENİ ÇİZGİLER

TEPEBAĞTEPEBAĞ Kent Atölyesi’nin bir haftalık 
yaz okulunda kente dair 3500 yıllık 
İZLERin keşfi ve yeniden yorumlanmasını 
irdeleyeceğiz. “Mimari mirası koruma” adı 
altında izlenen güncel politikaların ve bakış 
açılarının, kentin yeniden kullanımına nasıl 
etki edebileceğini tartışacağız. Eskinin izini 
bugününbugünün çizgileri ile sürerken “koruma” 
kavramına dair kabul gören “yerel” ve 
“küresel” benzeri tanımların temelini ve 
kentin bu bağlamlara indirgenmesini de 
sorgulayabilmek istiyoruz. Tarihi kent 
merkezini sürekli bir değişim içerisinde 
olan, çeşitli mekânsal ilişki ağları, 
üzerindenüzerinden şekillenen bir mekân olarak 
belgelemeyi, tartışmayı ve anlamayı 
hedefliyoruz.

Belgeleme derken, yalnızca var olanı 
gösterme iddiasındaki belgeleme 
yöntemlerini ve bu yöntemlerin kenti ve 
insanı nesneleştirme eğilimini tartışmaya 
açıyoruz. Kenti yeniden hep beraber 
eleştirel ufkumuzu içselleştirerek 
öğreneceğimiz bir ortamı mümkün 
kılmayı hedefliyoruz. kılmayı hedefliyoruz. 
Bu bağlamda, Adana tarihi kent 
dokusundaki kentsel boşlukların 
kullanıma kazandırılması, görünür 
kılınması ve daha yaşanılır hale 
getirilmesi amacıyla çeşitli illerdeki farklı 
üniversitelerden mimarlık öğrencilerinin 
katılımı ile bir yaz okulu gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedihedeflenmektedir.  Bu hedefle 
katılımcıların etkinlik ile bölgenin bilinen 
ve bilinmeyen yönlerini birlikte ve ayrı 
ayrı keşfetmeleri, keşfettikleri yönleri ise 
farklı araçlarla görünür kılmaları 
amaçlanmaktadır.



Çalışma kapsamında Adana kentinin 
tarihi dokusunun yoğunlukta olduğu 
Kayalıbağ Mahallesi seçilmiştir. 30 
Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 9 
günlük bir programla gerçekleştirilmesi 
düşünülen atölye çalışmalarında,
1.1. Öğrencilerin alan analizi 
gerçekleştirmesi,
2. Bölge ihtiyaçlarının belirlenerek, 
çeşitli çözümlerin üretilmesi (kent 
mobilyası tasarlanması, kentsel 
boşlukların kullanıma kazandırılması),
3.3. Durağan halde bulunan alanların aktif 
hale getirilmesi (Yaşayan mahalle 
kurgusunun oluşturulması),
4. Seyhan’ın tarihi dokusu ile birlikte 
turizm ve kültür potansiyelinin açığa 
çıkartılması,
5.5. Tüm atölye süreçlerinin sonunda 
ürünlerin elde edilmesi,
Beklenmektedir.

Katılımcı öğrenciler beş ayrı grup halinde, 
bir yandan proje yürütücülerinin eşliğinde 
üretim sürecine dahil olurken, bir yandan 
da yürütücüler ve davetli eğitmenler 
tarafından gerçekleştirilecek sunumlar ile 
bir öğrenme süreci yaşayacaklardır.
YYaz okulu çalışmaları kapsamında Seyhan 
Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü ve Mimarlar Odası Adana Şubesi  
iş birliğiyle mimarlık kültürünün 
yaygınlaşması için mimarlık ve halk 
buluşmaları, söyleşiler, geleneksel 
değerlerin paylaşılması, kültürel değerlerin 
yerindeyerinde deneyimlenmesi ve kültürel gezi 
programları gerçekleştirilecektir.
Atölye çalışmaları sonucunda ürünlerin 
toplumla buluşması ve tartışmaları, halk, 
yerel yönetim ve karar vericilerin katılımı ile 
gerçekleşecektir.



Tepebağ Bölgesi: Adana’nın ilk 
yerleşim yeri olup, Tepebağ Höyüğü ve 
tarihi binaları bünyesinde 
bulundurması nedeniyle önemlidir 
(Şekil 1). 1974 yılında 1. ve 3. derece 
sit alanı ilan edilen bölgedeki sokaklar 
dar ve eğimlidir. Genellikle de çıkmaz 
sokaklardısokaklardır. Tarihi yapılar, küçük 
parsellerde, 1-2 katlı, bitişik nizam ve 
yola cephesi olan binalar olmuştur. Bu 
evler bahçesiz ve küçük avlulu 
binalardır. Günümüze, bu binalardan 
çok azı ulaşabilmiştir. Ulaşabilen tarihi 
binalar ise, genellikle harap ve 
terkedilmiş durumdadıterkedilmiş durumdadır.
Adana kenti tarihi dokusu 3 bölgede 
yoğunlaşmıştır. Tarihi ticaret ve kent 
merkezi olan Ulu Cami ve arastaların 
bulunduğu 1. Bölge, tarihi konut 
dokusunun ve anıtsal yapıların dağınık 
olarak yerleştiği Sarıyakup ve 
Türkocağı mahallelerinin oluşturduğu 

 2. Bölge ve Adana’nın ilk yerleşim yeri 
olan Tepebağ Höyüğü’nün bulunduğu, 
geleneksel konut dokusunun en fazla 
olduğu, geleneksel sivil konut 
mimarisinin en güzel örneklerine sahip 
Tepebağ ve Kayalıbağ mahallelerinin 
oluşturduğu 3. Bölge Tepebağ 
BölgesidiBölgesidir.



KORUMA ALANI



Kayalıbağ Mahallesi’ndeki Adana'nın 
simge yapılarından olan Musa Bali 
Konağı’ndan Seyhan nehri, Atatürk Evi 
ve Bosnalı Salih Efendi'nin yaptırdığı sıra 
konaklara doğru uzanan sokak dikkat 
çekmektedir. Adana'ya gelen turistlerin 
ideal yürüyüş yolu olarak kullandığı bu 
sokağınsokağın üzerinde dört konağın yanı sıra 
Cumhuriyet döneminin meşhur Kurtuluş 
Okulu ve Adana surlarının en büyük 
kalıntısı bulunmaktadır. Ayrıca, bu sokak 
Şeyhoğlu Camisi ile plansal birliktelik 
yaşamaktadır (26012 ve 26005). Bu 
sokaklarda dar ve geleneksel 
konut/sokakkonut/sokak yaşamı sürdürülmektedir. 
Söz konusu sokaklarda Seyhan 
Belediyesi ve Adana Büyükşehir 
Belediyesinin kamulaştırdığı ve 
projelerini yürüttüğü yapılar mevcuttur. 
Hali hazırda Arkeolojik sit alanı 
içerisinde, Tepebağ ve Kayalıbağ 
mahallelerimahalleleri arasında bulunan ve koruma 
imar planında “Protokol Yolu” olarak 

ifade edilen Musa Ballı Sokağı’nın (eski 
adı: Av. Turhan Arun Sokağı)  sokak 
sağlıklaştırılması Seyhan Belediyesi 
tarafından tamamlanmıştır.
Adana’nınAdana’nın tarihi kent dokusu örneklerini 
bünyesinde barındıran Kayalıbağ 
Mahallesi, sokakları, tescilli konakları, 
ibadethane ve eğitim yapıları ile birlikte 
çalışma için başlangıç noktası olarak 
düşünülmüştür. Aynı zamanda Seyhan 
Nehri - Sıra Konaklar - Sinema Müzesi - 
AtatürkAtatürk Evi - Tarihi Sur ve sonrasında 
Arkeopark ile tamamlanan gezi rotasının 
tarihi kent sokaklarının kimliğini gösterir 
şekilde gelişmesini sağlamak amacı ile 
Kayalıbağ bölgesi yaz okulu kapsamında 
çalışma alanı olarak seçilmiştir. 
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