




Editörler

Özlem ŞENYİĞİT
Kasım ÇELİK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ 
MİMARLIK BÖLÜMÜ



ISBN : 978-975-487-224-8

Tanıtım nüshasıdır, para ile satılmaz. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 

bandrol taşıması zorunlu değildir.

Basım: Çukurova Üniversitesi Basımevi - 2019



DÜZENLEME KURULU

Ozan V. TÜZÜN

Murat ULAŞ

Derman Gökçe ÇELİK

Sultan ÖNDER

Özlem ŞENYİĞİT

Tan KANMAZ

Tolga KÜNKÜL

Ömer ÖRER

Serhat Mehmet ALTUNER

Kasım ÇELİK

İrem YAYCIOĞLU

Hazal GELİŞ

Emrah Mehmet GÜLLÜOĞLU

Özkal YÜREĞİR

KATILIMCILAR

Akif Kemal AKAY, Adana Seyhan Belediye Başkanı

Ozan V. TÜZÜN, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı

Murat ULAŞ, Seyhan Belediyesi KUDEB Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Duygu SABAN, Ç.Ü. Mimarlık Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT, Ç.Ü. Mimarlık Bölümü

Dr. Kasım ÇELİK, Ç.Ü. Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nur UMAR, ATÜ Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat SÖNMEZ, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü

Alp ARISOY, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü

İnana ABDELLİ, Mimar

Kesra MANSURİ, Y. Mimar

Herkes İçin Mimarlık Derneği

Nermin ELMALI, Ç.Ü. Seramik Bölümü

LOGO TASARIMI

İnana ABDELLİ - Kesra MANSURİ

POSTER TASARIMI

Elbrous ÇEÇEN - Erdem ÇINKIL

ATÖLYE GRUP LOGO TASARIMI

Aytaç TAŞKIN - Erdem ÇINKIL

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ



TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ ve KATILIMCILARI

Atölye Yürütücüleri

Altıner YILDIRIM Fırat ALTUNDAĞ

Ayşe Nur DAL İnana ABDELLİ

Aytaç TAŞKIN Kesra MANSURİ

Damla ÖZİNAL Meltem MENTEŞ

Elbrous ÇEÇEN Setenay KAMAZOĞLU

Elnaz GOHARNİA MÜLAYİM Yağmur ÇETGİN

Erdem ÇINKIL Zeynep Gizem GÜLEÇ

Fatma Nur GÖKŞİN

Atölye Katılımcıları

Ayşe Zülal AKALIN Özyeğin Üniversitesi

Beste SÜLE Çukurova Üniversitesi

Beyza EROĞLU Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Burçe GÖKKAYA Doğu Akdeniz Üniversitesi

Çağlar HANAYLI Abdullah Gül Üniversitesi

Dilara KAYAPINAR Erciyes Üniversitesi

Ece ÖNDER İstanbul Teknik üniversitesi

Ekin AKIN Çukurova Üniversitesi

Elif Betül TÜRK Mustafa Kemal Üniversitesi

Elif Deniz İNEÇLİ Doğu Akdeniz Üniversitesi

Emine Nur UZDİL Erciyes Üniversitesi

Eren KIRIŞTIOĞLU Gebze Teknik Üniversitesi

Gülsüm FERAH Gebze Teknik Üniversitesi

Handan ŞAHİN Atatürk Üniversitesi

Hanne Betül AKDOĞAN Çukurova Üniversitesi

Hasan SARBAN Mustafa Kemal Üniversitesi

İzel DOĞAN Çukurova Üniversitesi

İzel GÜRKAN Beykent Üniversitesi

Joseph KAYİJUKA Çukurova Üniversitesi

Kerime Hatun UĞURLU Karadeniz Teknik üniversitesi

Kübra Büşra GÜZEL Gebze Teknik Üniversitesi

Melek YAKAN Mustafa Kemal Üniversitesi

Melike YÜREKLİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Metehan İÇLİ Gebze Teknik Üniversitesi

Muammer BEDELOĞLU Antalya Bilim Üniversitesi

Nurgül GÖKÇELİ Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Seda TUZCU Çukurova Üniversitesi

Serkan ALTUNER Yakındoğu Üniversitesi

Simay KARADOĞAN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Zeynep YERLİKAYA TOBB Üniversitesi



TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

SPONSORLAR



ÖNSÖZ

Akif Kemal AKAY I

Ozan V. TÜZÜN II

Murat ULAŞ IV

BÖLÜM 1. ATÖLYE ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT 1

BÖLÜM 2. SEMİNERLER

Adana’nın Hikayesi

Prof. Dr. Duygu SABAN 3

Adana Tepebağ Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Nur UMAR 22

Mimarlık Gündeminde Güncel Bir Tasarım Yaklaşımı Parazit Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT 35

Kentsel Aydınlatma Tasarımı

Dr. Kasım ÇELİK 44

Tasarım Yapan Tasarımlar

Kesra MANSURİ, İnana ABDELLİ 50

BÖLÜM 3. ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Grup Kilikya 57

Grup Anazarbus 70

Grup Magarsus 86

Grup Mopsuestia 95

Grup Aegeae 109

Grup Augusta 119

BÖLÜM 4. FOTOĞRAF ALBÜMÜ 129

İÇİNDEKİLER

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ



ÖNSÖZ

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

Akif Kemal AKAY

Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanı

Yüzyıllara dayanan geçmişi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan verimli

toprakları ile Seyhan nehrinin şekillendirdiği tarih ve kültür kenti Adana’nın

kalbi tarih boyunca SEYHAN’da atmıştır. Adana tarihi Taş Köprüsü, Kız

Lisesi, Musa Balı Konağı, Ramazanoğlu Konağı, Ulucami Külliyesi, Büyük

Saat’i ve daha birçok mimarlık eseriyle doğudan batıya en önemli geçiş noktası

ve bölgesi içinde örnek bir kent ola gelmiştir.

Kentlilik bilinci ve Adana’ya aidiyet duyulması için kentin geleneksel

mekânlarının korunarak yaşatılması, geleceğe aktarılması ve Seyhan’ın tarihi ve

kültürü ile tüm dünyaya tanıtılması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Özellikle kentin tarihi alanlarının yenilenmesi çalışmalarında bölge halkı ve

STK’nın desteği bu çabaları gerçekleştirme de en büyük yardımcımızdır. Tarihi

alan içerisinde yapacağımız çalışmalarla KAYBEDİLMİŞ ZAMANI GERİ

GETİRMEK ZORUNDAYIZ.

Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Tepebağ Ulusal Kent

Atölyesi” çalışmasını da bu nedenle çok önemsedik ve elimizden gelen katkıyı

koymaya çalıştık. Bu çalışma kapsamında kentimize ülkenin birçok yerinden

gelen değerli öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar farklı bakış açıları oluşmasına

yol açmış ve bu bölgelerde yapacağımız çalışmalara ışık olmuştur. Gençlerin bu

ülkede çok şey yaptığı gerçeği vardır ve bu çalışmaları gördükçe gelecek için

umutlanıyoruz.

Mimarlık mesleği benim için en önemli meslektir, bu işin içinde sanat vardır,

bilim vardır, sosyoloji vardır kısacası insan vardır. İnsanın olduğu her yerde de

gelişme vardır.

Adana’yı geçmişte olduğu gibi güzel bir kent haline getirmek zorundayız

Bu çalışmayı gerçekleştiren Mimarlar Odası Adana Şubesi’ni, Çukurova

Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü, katkı koyan öğrencilerimizi ve yürütücülerini

kutluyorum.

BU KONUDAKİ İNANCIMIZ TAM HEDEFİMİZ BÜYÜK UFKUMUZ

GENİŞ

I



ÖNSÖZ

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

Ozan V. TÜZÜN

Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı

“Eski İzlerle Yeni Çizgiler, Adana / Tepebağ Ulusal Kent Atölyesi”

başlığındaki yaz okulu 30 Eylül / 7 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Adana Şubesi olarak, son yıllarda Mimarlar Odası şubelerinin birlikte

düzenlediği, Malatya/Hekimhan, Rize/Paçva ve Hatay/Arsuz yaz okullarının

içinde olmamıza, şubemiz tarafından daha önce, Maraş, Kozan ve Kadirli’de

yapılmış olmasına rağmen bu kez Adana’ya dönük bir çalışmanın gerçekleşmesi

bizim için önemli bir çalışma ve deneyim oldu.

Yaz okulları, ülkemizde çeşitli kent ve okullarda eğitimlerini sürdüren mimarlık

öğrencilerinin buluşma mekanları olarak değerlendirildiğinde, aralarındaki

ilişkinin gelişmesi ve eğitimleri açısından karşılaştırma şansını elde etmeleri,

paylaşma, dayanışma ve ortak çalışma alışkanlıklarının gelişmesi için önemli bir

fırsattır. Katılımcı öğrenciler bir yandan da koruma bilincini elde ederlerken

toplumun da ilgisinin bu yöne çekilmesinde erken yaşta öncülük etmekte ve

üzerinde çalıştıkları kent parçasına dair deneyimlerini geliştirmektedirler.

Mimarlık öğrencileri, mimarlar ve toplumun ortak edilmesi ile gerçekleştirilen

söz konusu çalışmalar, Mimarlar Odası’nın topluma karşı görevi olarak

değerlendirildiğinde çok yönlü kazanımların elde edildiği örnek etkinliklerdir.

Yaz okuluna, çeşitli üniversitelerden 30 öğrenci katılırken, şube üyesi onbeş

meslektaşımız da atölye yürütücüsü olarak görev aldı. Bu galiba bir ilkti.

Öğrencilerin her gün “Tepebağ Ekspres” adıyla bülten yayınlaması ve gün aşırı

yapılan çalışmaların toplu değerlendirme toplantılarına istekle katılmaları da

ilklerin arasında yer aldı. Ayrıca yaz okulu boyunca hemen hemen her gün,

seramik atölyesi, dans ve yüzme gibi farklı bir etkinlikler veya seminer ve

söyleşilerle motivasyona katkı sağlandı.

II



ÖNSÖZ

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

Tüm çalışmaları okumakta olduğunuz bu kitapçıkla taçlandırmak istedik.

Seyhan Belediyesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, çalışmalarda

bilimsel yöndeki katkıları için, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Öğretim üyelerine, katılan, katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür

ediyoruz. Dileğimiz, yaz okuluna katılan tüm öğrencilerin, bu deneyimlerini

kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmalarıdır. Yapılan çalışmalarda hedef ürün

olsa da yolun da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Meslek yaşamlarındaki uzun

yolun çok kısa bir bölümünü bizlerle paylaştıkları ve deneyimlerini

paylaşacakları için katılan tüm öğrencilere de özel teşekkürümüzü sunmak

isteriz.

III



ÖNSÖZ

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

Murat ULAŞ

Adana Seyhan İlçe Belediyesi KUDEB Birim Sorumlusu

Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Eski İzlerle Yeni

Çizgiler Tepebağ Ulusal Kent Atölyesi” çalışmalarına Seyhan Belediyesi

KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) olarak katılmaktan ve katkı

koymaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirterek başlamak istiyorum.

Sevdamız ve hedefimiz olan Tepebağ Höyük ve diğer koruma altındaki

bölgelerde bu tip sivil organizasyonların yapılmasını önemsiyoruz ve tüm

STK’larını bu alanlara davet ediyoruz.

Yüzyıllara dayanan geçmişi, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan verimli

toprakları ile, Seyhan nehrinin şekillendirdiği tarih ve kültür kenti Adana’nın

kalbi tarih boyunca Seyhan’da atmıştır. Dünyadaki tüm eski şehirlerde en

kıymetli alanlar olan eski kent merkezleri Adana’da çöküntü alanları haline

gelmiştir. 1990’lı yıllardan sonra kentin kuzeye kaydırılması ile tarihi kent

merkezi eski önemini kaybetmiş hatta 2000’li yıllardan sonra da eski ticaret

merkezlerini de kuzeye kaptırmıştır. Şehirde bunun yansıması olarak ortaya

çıkan Adana sivil mimarisin en güzel örneklerine sahip olan eski kent

merkezindeki konut bölgeleri hızla asıl kullanıcılarını kaybederek daha düşük

gelirli grupların yaşadığı alanlar haline gelmiştir.

2009 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 yılından sonra da Seyhan

Belediyesi’nin çabaları ile bu bölgeler yeniden Adanalılara hatırlatılmaya

başlanmıştır. 2015 yılında kurulan KUDEB birimi ile birlikte Seyhan Belediyesi

80 ha’lık Koruma Amaçlı İmar Planı’nı kapsayan eski kent merkezinde koruma,

restorasyon, sağlıklaştırma, yeni tesciller ve bunlar kadar da önemli olan adeta

çöküntü alanı haline gelmiş, kentlinin umudunu kestiği ve sırt çevirdiği bu

alanları yeniden kentle bütünleştirme yönünde hızlı çabalara girişilmiştir.

Adana kent tarihini kronolojik olarak yeniden okumaya başladık.

Öncelikle koruma amaçlı imar planı üzerinde tespit edilmiş olan Tepebağ

Höyük, Ulucami bölgesi, Yeni Camii ve Bebekli Kilise özel proje alanlarında

çalışmalara öncelik verilmiştir.

IV



ÖNSÖZ

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ

Başarıyla sonuçlandırılan Tepebağ Ulusal Kent Atölyesi çalışmalarında ortaya

konulan fikir projeleri ve kent dışından gelen katılımcıların tespitleri de bizlere

bu alanlarda daha bütüncül çalışmalara ihtiyaç olduğunu da gösterdi.

PEKİ NE YAPMALI !!!!

• Belediyelerin çabaları tek başına yeterli olamamaktadır. Koruma İmar planı

olan 80 ha’lık bu alanda Valilik, Üniversiteler ve Sivil toplum kuruluşlarının

katkılarıyla bütüncül bir çalışma programına ihtiyaç vardır.

• Yıllar içinde yapılacak planlamalarla her kurum yapacağı işi ve bölgeyi

bilerek çalışmalıdır. En önemlisi de bu çalışmalara ADANALILAR da

katılmalıdır.

• Tepebağ höyük de yapılan kazı çalışmaları genişletilerek, hızlandırılmalı

kentin ve kentlinin buraya ilgisi çekilerek aidiyet duygusu kazandırılmalıdır.

• Tarihi kent merkezi içinde trafik yoğunluğu azaltılmalı belirli yerlerde

otoparklar düzenlenerek bölge de yayalaştırma çalışmaları yapılmalıdır.

• Tarihi kent merkezinin Seyhan Nehri kıyıları ile bütünleşmesini sağlayacak

planlamalar yapılmalıdır.

• Tarihi kent merkezinde turizm ve kültür faaliyetlerine dönük çalışmaların

yanı sıra bu bölgelerdeki konut kullanımları da özendirilmelidir.

• Eski kent merkezindeki ticaret aksları sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile

yenilenmeli ve bu alanlarda yerli yabancı turistlerin alışveriş yapacağı

birimler ve gastronomi ağırlıklı mekanlar oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak eski kent merkezinin ticaret kültür ve turizmle kente yakınlaşması

ve kentlinin de buralara ilgi göstermesi sağlanmalıdır.

Musa Balı Konağı

Prof. Dr. Metin Sözen 

KUDEB Evi

2-95 Envanter

5-125 Envanter

V



ATÖLYENİN AMACI ve KAPSAMI

*Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT

*Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Adana

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 1

BÖLÜM 1 ATÖLYE ÜZERİNE

Tepebağ Ulusal Kent Atölyesi “Eski

İzlerle Yeni Çizgiler” kentin 3500

yıllık İZLER’inin keşfi ve yeni

çizgilerle hayat bulmasını

amaçlamıştır.

“Tarihi Mirası Koruma” adı altında

izlenen güncel politikaların ve bakış

açılarının, tarihi kentlerin yeniden

kullanımında nasıl etki edebileceği

tartışmalarından yola çıkılarak

eskinin izlerini yeni çizgilerle

keşfetmek atölye çalışmasının

kurgusu oluşturmaktadır.

Atölye süreci içerisinde çalışma

alanındaki mekânsal ilişki ağları ve

kullanım şekilleri belgelenmiş,

tartışmaya açılmış ve

anlamlandırılmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda, Adana tarihi kent

dokusundaki kentsel boşlukların

kullanıma kazandırılması, görünür

kılınması ve daha yaşanılır hale

getirilmesi amacıyla çeşitli illerdeki

farklı üniversitelerden mimarlık

öğrencilerinin katılımıyla bir kent

atölyesi gerçekleştirilmiştir.



TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 2

BÖLÜM 1 ATÖLYE ÜZERİNE

Bu amaçla öncelikle çalışma alanı olan Adana’nın tarihi kent merkezi Tepebağ

ve Kayalıbağ bölgeleri koruma kavramı bağlamında seminerlerle desteklenerek

detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca atölye süreci boyunca, konusunda

uzman kişiler tarafından, yeni izlerle yapılacak öneri fikirlerin ortaya çıkmasında

destek olacağı düşünülen seminerler verilmiştir.

Atölye yürütücüleri ve öğrenciler, seminerler ve teknik geziler ile oluşturulan

çalışma programı ile çalışma alanında, keşfettikleri potansiyellerin/boşlukların

yeni izlerle/araçlarla tekrardan görünür kılınmasını sağlamıştır.

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Adana Şubesi ve

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen Tepebağ Ulusal Kent

Atölyesindeki çalışma grupları, çalışma sürecinin sonunda bölgeye ilişkin farklı

yaklaşımlarla bir çok farklı ürün elde etmiştir.

Atölye çalışmasından çıkan bu ürünler ile;

• Durağan/atıl alanlar aktif/yaşayan alanlar haline getirilmiş,

• Bölgenin tarihi dokusu ile birlikte turizm ve kültür potansiyeli açığa

çıkartılmaya çalışılmış,

• Yaşayan mahalle kurgusu oluşturulmaya çalışılmıştır.

Sonuç itibariyle gerçekleştirilen bu işbirliği ile halk, yerel yönetim, karar

vericiler, katılımcı öğrenciler gibi birçok paydaşın çok yönlü kazanımları ile

atölye çalışması sonlandırılmıştır. Elde edilen ürünlerin daha geniş bir alana

yayılması ve bilginin paylaşılması amacıyla hazırlanan bu kitabın gelecekte

bölge adına yapılacak uygulamalarda ilham verici olması umulmaktadır.

Bu bağlamda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.



ADANA’NIN HİKAYESİ

* Prof. Dr. F. Duygu SABAN

*Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Adana

1. Giriş

Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş tek kent olan ve yüzyıllar boyunca Toros

Dağlarında yer alan Gülek Boğazı vasıtasıyla Çukurova’ya bağlanan ticaret

yollarının doğudaki kentlerle bağlantısını sağlayan Adana; konumu, iklimi ve

potansiyeliyle cazip bir yerleşim yeri olmuştur. Bu bölümde kentin bugüne

kadar geçirdiği dönüşümler belirli dönemler üzerinde durularak ele alınmış,

Adana’ya özgü mimari özellikler ve kentsel elemanlar açıklanmaya çalışılmıştır.

Adana’nın kısa tarihçesi ile başlayan bölümde 1935-1940 arasında hazırlanmış

olan ilk imar planı tartışılmış, tarihi kent merkezi ise sokak dokusu ve konutların

özellikleri ile ve korunması için geliştirilen Koruma Amaçlı İmar Planı

doğrultusunda ele alınmıştır.

2. Adana’nın Kısa Tarihçesi

Adana’nın 4000 yıllık tarihi geçmişi olan bir kent olduğu düşünülmektedir.

Umar (1998: 320) “Adana” adının M.Ö. 2. Binyıl ya da M.Ö. 1. Binyıl

dillerinden geldiğini ifade eder. Kent büyük bir öneme ve gelişmeye sahne

olduğu Romalılar (M.Ö.112-M.S.395) dönemine kadar Hitit Krallığı (M.Ö.

1900-1200), Asur Krallığı (M.Ö.713-663), Pers Satraplığı (M.Ö.612-333) ve

Selefkiler (Seleucides) (M.Ö.312-133) tarafından ele geçirilmiştir (Adana

Valiliği, 2006: 25).

Roma İmparatoru Hadrianus zamanında (M.S.117-138) inşa edilen Taşköprü

geniş kemer açıklıkları ve 21 gözden oluşan uzunluğu ile Adana’ya verilen

önemi göstermektedir (1266 Envanter Numaralı Kitabe). Bu dönemde Adana’da

Taşköprü’den başka en azından şehir suru, sütunlu caddeler, tapınaklar, odeon,

tiyatro ve hamamların da olması gerektiği görüşü bazı araştırmacılar tarafından

savunulmaktadır (Hild ve Hellenkemper, 1990:157). Hatta M.S. 7. Yüzyıla ait
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bir yazıttan anlaşıldığına göre Roma döneminde Adana’da bir stadyumun

bulunduğuna (Dagron ve Feissel, 1987) ve Abidinpaşa Caddesi’nin eski sütunlu

yolun kalıntısı olduğuna inanılmaktadır (Hild ve Hellenkemper, 1990:157).

Kentin kuruluşu Roma döneminde olmadığı için, klasik Roma sokak düzeninin

burada geçerli olamayacağı düşüncesi doğru görünse de, kentin Roma dönemi

öncesinde Tepebağ ve çevresinde konumlandığı, Roma dönemine kadar büyük

bir gelişme göstermediği kabul edilirse, Abidinpaşa Caddesi’nin Roma

döneminin sütunlu yolu olması akla yakındır. Roma kentlerinde kuzey-güney ve

doğu-batı aksındaki ana caddeler birbirini dik açıyla keserek bir merkez

oluştururlar (Kostof, 1991: 252). Adana kenti için Abidinpaşa Caddesi’nin

doğu-batı aksını oluşturan ana cadde olduğu kabul edilirse, bu aksa dik olarak

gelen diğer sokaklara ait izler belirli oranda takip edilebilmektedir (Şekil 1).

Adana’nın antik dönemlerde savunma amacıyla şehir surları ile çevrili olduğunu

düşünmek yanlış olmaz, Roma Döneminde inşa edilmiş Taşköprü aynı dönemde

kenti çevreleyen bir kalenin olduğuna da işaret etmektedir. Sonraki yüzyıllarda

iktidar mücadeleleri sebebiyle kentin Emeviler, Rumlar, Selçuklular, Haçlılar,

Bizanslılar ve Kilikya Ermeni Krallığı’nın eline geçtiği görülür. Mısır Memlük

Sultanı’nın Çukurova’yı Ramazanoğlu ailesine dirlik olarak vermesiyle 1352’de

yeni bir dönemin başladığı anlaşılmaktadır. XV. yüzyılda bu küçük siyasi

oluşum Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır Kölemenleri arasında bir tampon

devlet rolü oynamıştır (İslam Ansiklopedisi, 1961: 128; Çetin, 2009: 28). Bu

dönemde ve hatta sonrasında da (en azından Ramazanoğlu Beyleri’nin hüküm

sürdüğü dönemde) Adana’nın mimari açıdan Memlük etkisinde olduğunu

söylemek yanlış olmaz.

XVI. yüzyılda, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı

İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Adana’da önemli imar hareketleri

gerçekleşmiştir. Bugün kent merkezinde Ramazanoğlu Külliyesi başta olmak

üzere (Ulucami, Ulucami Medresesi, Halil Bey Mescidi, İmaret (İnkılap

İlköğretim Okulu), Çarşı Hamamı, Selamlık (Tuz Hanı), Tuz Hanı Hamamı,

Harem Dairesi, Ramazanoğlulları Çarşısı, Yeni Han, Irmak Hamamı ve

Ramazanoğulları Türbesi) çoğunlukla o döneme ait kültür mirasının ayakta

kaldığı görülmektedir (Şekil 2).
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Şekil 1: Adana’nın Antik Dönemlerdeki Sınırı ve Tahmini Sokak Dokusu (Saban, 2017)

Şekil 2: Ramazanoğlu Külliyesinden günümüze ulaşan mekanlar (yazar tarafından üretilmiştir)
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Osmanlı arşiv kayıtlarına göre XVI. yüzyılda kentin nüfusu Müslümanlar ve

Gayrimüslimlerden oluşmaktadır ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan konar-

göçerler sancağın çeşitli yerlerinde dağınık bir halde yaşarken, Müslüman ve

Gayrimüslim halk kentte iç içe yaşamaktadır. Müslüman halk ağırlıklı olarak

Ulucami Külliyesi’nin güneyindeki bölgede, gayrimüslimler ise kentin batı

ucundaki Tarsuskapısı civarında yerleşmişlerdir (Saban, 2006a: 20). 1525

tarihinde 17 mahalle bulunan kentte, mahalle sayısı 1530’da 18’e, 1536’da 21’e,

1547’de 25’e ve 1572’de 28’e ulaşmıştır (Kurt, 1992: 59). Osmanlı Dönemi’nin

İslam merkezli yaşantısında geleneksel kent dokusunu oluşturan organik ve dar

sokak dokusu (Aktüre, 1989: 68-79) ile camiyi ya da mescidi merkez alan

mahalle anlayışı 16. Yüzyıl’da kent merkezinde kendini göstermektedir ve bu

doku büyük ölçüde bugüne ulaşmıştır (Saban, 2006b).

Ramazanoğulları Beyliğinin etkinliğinin 1608’de bitmesinden sonraki iki

yüzyılda Adana’daki kentsel gelişimin nasıl olduğuna dair fazla bilgiye

rastlanmamaktadır. Kentin canlanmasına neden olan yerleşik toplum düzeni 17.

Yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamış ve Çukurova’ya konar-göçer aşiretler

hâkim olmuştur (Toksöz ve Yalçın, 1999: 436). 18. Yüzyıl başlarına dek

yöredeki göçerler Osmanlı idaresi tarafından Çukurova’da zorunlu iskâna tabi

tutulmaya çalışılmış ve karşı koyan aşiretlerin ayaklanmaları sonucu yörede

istikrarsızlık baş göstermiştir. Bu nedenle kentsel gelişmenin bu dönemde

yavaşladığı ve kentte 16. Yüzyıldakinden çok da farklı olmayan bir kentsel

dokunun devam ettiği düşünülebilir. 19. Yüzyılda etrafı bağ ve bahçelerle

çevrili küçük bir kent olan Adana, aynı yüzyılda gerçekleşen olaylar ve

devamında 20. yüzyıl başında Cumhuriyet hükümetinin politikalarıyla önemli

bir bölgesel merkez haline gelmiştir.

Adana tarihinde önemli bir dönüm noktası da Mısırlı İbrahim Paşa’nın kenti

işgali olmuştur. Osmanlı Hanedanı’na isyan ederek payitahta doğru harekete

geçen Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa komutasındaki

ordu 8000 atlı ve 8000 yaya askerle 1832 yılında Adana’ya girmiş (BOA.HAT.

370/20374-B), 1833 yılında yapılan Kütayha Antlaşmasıyla Adana Valiliği

İbrahim Paşa’ya verilmiştir. 1840 yılındaki Londra Antlaşmasına kadar Adana

Valiliği devam eden İbrahim Paşa ve askerleri Adana’dan çekilmiştir (BOA.
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HAT, 373/20417). İbrahim Paşa’nın sekiz yıl süren işgali ve Rusya’nın bölgede

etkili olmasını istemedikleri için Osmanlı Devleti’ne destek verdikleri izlenimi

veren yabancı ülkelerin Çukurova üzerindeki planları, Adana’da 19. Yüzyılın

ikinci yarısında Amerikan, Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan kurum ve

kuruluşlarının açılmasına sebep olmuştur. Adana kent merkezinin bugünkü

formunun oluşumunda son aşama 19. Yüzyılın ikinci yarısında kenti çevreleyen

bataklıkların kurutularak tarım alanı haline getirilmesi ile başlar (Saban Ökesli,

2010: 46-52). Amerikan İç Savaşı sebebiyle pamuk ekim alanları tehlikeye giren

Britanya hükümeti Tarsus, Adana ve Ceyhan ovalarına 1862’den itibaren

pamuk eker ve elde edilen ürünü demiryolu ile Mersin Limanı’na, oradan da

Britanya adasına ulaştırarak dokuma sanayi için gerekli hammaddeyi temin eder

(Great Britain Parliament, 1866: 428-429). Devam eden süreçte Seyhan Nehri

taşkınlarının inşa edilen setlerle belirli ölçüde kontrol altına alınması, Ziraat

Okulunun kurulması ve İstanbul-Bağdat demiryolu hattının oluşturulmasıyla

Adana 20. Yüzyıl başında Çukurova Bölgesi’nin merkezi haline gelir (Quataert,

2008). 1909 olayları olarak bilinen Ermeni isyanı sırasında yapılı çevresi büyük

hasara uğrayan kentin hazırlanan ilk halihazır haritalarında Adana organik sokak

dokusu ve kentin batısı ile Mersin yolu tarafında inşa edilmiş olan fabrikalarla

dikkat çekmektedir (Şekil 3).
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Şekil 3: Adana’nın 1910 yılındaki fiziksel dokusu (BCA 230/1.2.1)
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Fransız işgali zamanında hazırlanan Nisan 1918 tarihli haritada İstanbul-Bağdat

demiryolu hattının bir parçası olarak Yeni İstasyonun inşa edildiği (1911) ve

geleneksel kent merkezi ile istasyon arasındaki bölgenin yapılaşmaya başladığı,

dolayısıyla 20. Yüzyıl başında Adana’nın gelişim yönünün kuzey olarak

belirlendiği görülmektedir (Şekil 4). Cumhuriyet ilan edildiğinde ise Adana

nüfusunun %80’ini çiftçiler oluşturmakta ve makineli tarım sadece Ege ve

Çukurova’da yapılmaktadır (Müderrisoğlu, 2007). Zirai alandaki gelişmeler ve

artan nüfusla birlikte Adana’da kentsel problemler ortaya çıkmaya başlar.

Adana Belediyesi bu problemlerin çözümü ve kentin Cumhuriyet ilkeleri

doğrultusunda yeni bir görünüm kazanabilmesi için başkent Ankara’nın imar

planını hazırlamış olan Hermann Jansen ile 1932 yılında plan hazırlaması için

anlaşır (Akverdi, 1935).

1935 yılında 76.473 kişilik nüfusa ulaşmış olan Adana’nın Jansen tarafından

hazırlanacak planlarının 105.000 kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde

hazırlanması istenir (Cuda, 1939: 53). Jansen Adana’yı sanayisi ve ticari

aktiviteleriyle, verimli tarım alanlarıyla çevrili olmasıyla, sıcak ama sağlıklı

iklimiyle ideal bir Türk kenti olarak tanımlar (Cuda, a.g.e., 55) ve orta

büyüklükte bir kent olarak nitelediği Adana’nın bölgesel ölçekte ekonomik,

kültürel ve sosyal bir merkez olduğunu vurgular. Ticaret merkezi olduğu gibi

üretim merkezi de olan Adana için fabrika alanları ve işçi konutları

oluşturulması, Vilayet merkezi ve askeri merkez olduğu için yönetim

birimlerinin ve lojmanların, bölge hastanelerinin, özellikle sıtma ve tifüs

salgınlarına karşı araştırma merkezlerinin, müzelerin ve kültürel aktivite

alanlarının düşünülmesi gerektiğini ifade eden Jansen, tarihi kent merkezinin

ana ticari merkez olarak fonksiyonunu korur (Şekil 5).

20. Yüzyılın ikinci yarısında tarım ve tarıma dayalı sanayi odaklı bir ekonomik

gelişim gösteren Adana iş imkânları ve ılıman iklimi ile bir cazibe merkezi

haline gelmiştir. Buna bağlı olarak kent merkezinde rantın yükselmesi sonucu

yeni caddeler açıldığı, caddeler üzerinde yer alan parsellerdeki yapıların

yükseklik ve yoğunluklarının artırıldığı ve konut ile ticaretin iç içe geçtiği

geleneksel mahallelerde konut kullanımının giderek azaldığı görülmüştür. Bu

durum tarihi kent merkezinin görsel bütünlüğünün zedelenmesine yol açmıştır.
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Şekil 4: Nisan 1918 tarihli halihazır harita (Architekturmuseum TU Berlin) 

Şekil 5: Hermann Jansen tarafından hazırlanmış olan 1940 tarihli imar planı

(Architekturmuseum TU Berlin (23367-23369) arşivindeki haritalar

birleştirilerek yazar tarafından düzenlenmiştir)
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Kısaca özetlemek gerekirse 1950li yıllara kadar organik sokak dokusu ile 20.

Yüzyıl başındaki kentsel dokusunu devam ettiren kent 1950li yılların başında

Küçük Saat Meydanı’na inşa edilmiş olan bugünkü Vergi Dairesi binası ile ilk

radikal müdahaleyi yaşamıştır. Sokak dokusu genel olarak korunmuş olsa da

1950lerin sonunda Ziyapaşa Bulvarı’nın Yeni Cami meydanına bağlanmasıyla

ilk parçalanma gerçekleşmiş, 1960lı yıllarda Cemal Gürsel Caddesi’nin

açılmasıyla Tepebağ Mahallesi doğu ve batı olmak üzere iki parçaya

bölünmüştür.

1973 yılından sonra sokak dokusuna önemli bir müdahalede bulunulmamış olsa

da mevcut caddeler genişletilmiş, özellikle Abidinpaşa Caddesi ağaçlardan ve

geniş yaya yollarından arındırılarak tamamen taşıt trafiğine hizmet eder hale

getirilmiştir. Bununla birlikte artan rant baskısıyla yapılaşma yoğunlaşmış,

cadde üzerlerinde çok katlı yapılar inşa edilmiş ve sonuç olarak caddeler ile

mahallelerin iç kesimleri arasında kütle düzeni, yoğunluk ve yapı yüksekliği

açılarından önemli bir farklılık gerçekleşmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı

raporunda ve analiz paftalarında açıkça ortaya konan bu farklılık Adana

geleneksel kent merkezinin bütünsel olarak algılanmasını imkânsız kılmış,

kentsel sit alanlarının birbirinden kopuk parçalar halinde tespit edilmesine sebep

olmuştur. Planın yeni yapılaşma kademelenmesi için ön gördüğü aşamalı ve

kontrollü yapılaşma olmamış, tam tersi parseller boşalmış, planla belirlenmiş

olan ve anıtsal yapıları çevresiyle birlikte düzenlemeyi amaçlayan 11 adet özel

proje alanı için çalışma yapılmamış, mevcut imar uygulamalarının sürdürüleceği

alanlarda yoğunluk ve yer yer yükseklik artmıştır. Sonuç olarak Koruma Amaçlı

İmar Planının onaylanıp yürürlüğe girdiği 1998 yılından bu yana, 1998 yılının

Haziran ayında gerçekleşen depremin de etkisiyle caddeler ile mahallelerin iç

kesimleri arasındaki fiziksel farklılık daha belirgin ve dramatik bir hale

dönüşmüştür.

3. Sokak Dokusu

Binalar, parseller ve yapı adaları olarak kentsel dokunun bileşenlerini

ayırdığımızda en sık değişime uğrayan binalardır, zira binaların taşıyıcı

sisteminin ve malzemesinin ömrü sınırlıdır. Özellikle rantın yükseldiği Adana

kent merkezi gibi bölgelerde binalar imar kuralları çerçevesinde sıklıkla yenilen
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mektedir. 20. Yüzyıldan başlayarak yapı malzemesi ve taşıyıcı sistem

açılarından gerçekleşen yeniliklerle eski binaların yıkılarak yenilerinin inşa

edilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Parseller de bu çerçevede bileştirilerek ya da

bölünerek değişime uğrarlar, ancak bu değişim binalar kadar hızlı gerçekleşmez.

Yeni yol inşa etmek ya da sokakları kapatmak gibi imar müdahaleleri olmadığı

düşünülürse en uzun zaman alan değişim sokak dokusunda gerçekleşen

değişimdir, zira kamusal alan olan sokaklar özel mülkiyet dışında kalan ortak

alanlardır.

Bu çerçevede Adana kent merkezinin 1938 tarihli haritası incelendiğinde (Şekil

6) geleneksel Anadolu kentlerinin İslam etkisinde şekillenmiş organik sokak

dokusu ortaya çıkmaktadır. Bu dokuya ilk bakıldığında çıkmaz sokakların

yoğunlaştığı bölgelerin konut bölgeleri olduğunu anlamak mümkündür.

Geleneksel kent dokusunda ticaret fonksiyonu için bölgeleme yapılmadığından

ve genellikle cami ya da mescit merkezli mahallelerin merkezinde küçük ölçekte

ticarethaneler yer alırken “çarşı” kent merkezinde ve Ulucami yakınında yer

aldığından, Adana kent merkezinin geleneksel Anadolu kentlerinin özelliklerini

gösterdiği rahatlıkla söylenebilir. Ramazanoğlu Çarşısı doku içerisinde kendisini

gösterirken Çakmak Caddesi’nin batısında yer alan bölgedeki fabrika ve hanlar

adaların tamamını kaplayan hacimleriyle ortaya çıkmaktadır.

Henüz Ziyapaşa Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi ve Kızılay Caddesi

açılmadığından kentsel dokuda ana ayırıcı elemanlar Çakmak Caddesi,

Abidinpaşa Caddesi ve Ali Münif Yeğenağa Caddesidir. 19. Yüzyılda

genişletilen Abidinpaşa Caddesi’nin Roma yolu olduğu düşünüldüğünde kentin

en eski sokağı olan bu caddenin kent merkezini kuzey ve güney olmak üzere

ikiye ayırdığı görülmektedir. Yine 19. Yüzyılda açılan Ali Münif Yeğenağa

Caddesi kentin batı noktasından girişini oluşturan Küçük Saat Meydanı’nı

(Tarsus Kapısı mevki) Büyük Saat’e ve oradan Hükümet Konağı’na bağlarken,

Çakmak Caddesi kent merkezini kuzeydeki bağ, bahçe ve mezarlıklara bağlayan

bir caddedir. Özetlemek gerekirse bu üç cadde de 19. Yüzyılda bugünkü şeklini

almış ya da oluşturulmuş caddeler olduğundan Adana kent merkezinin

geleneksel dokusunu bu caddeler olmadan bir bütün halinde düşünmek ilk

aşamada geleneksel sokak dokusunu anlayabilmek açısından önemlidir.
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Şekil 6: Adana kent merkezinin 1938 tarihindeki sokak dokusu (Saban, 2017)

1998 tarihine gelindiğinde geleneksel dokudaki uzun cepheli ve bol çıkmaz

sokaklı kentsel dokunun açılan yeni caddelerle parçalandığı, caddeler arasında

kalan bölgelerde yeni sokaklar oluşturulmuş olsa da sokak dokusunun özgün

halini büyük ölçüde muhafaza ettiği, ancak iç kısımlarda kalan Tepebağ-

Kayalıbağ ve Sarıyakup bölgelerinde sokak dokusunda çözülmelerin başladığı

ve yıkılan yapıların yerine yenileri inşa edilmediği için sokakların bütünlüğünün

bozulduğu görülmektedir (Şekil 7).
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Şekil 7: Adana kent merkezinin 1998 tarihindeki sokak dokusu (Adana

Büyükşehir Belediyesi arşivindeki halihazır harita yazar tarafından

düzenlenmiştir)

2019’a gelindiğinde ise Adana kent merkezinde geleneksel sokak dokusunu

algılamak mümkün değildir. Sokaklar özellikle iç kesimlerde sürekliliklerini

kaybetmiş, yer yer yıkımlar sonucu oluşan tanımsız boşluklarla genişlemiş, yapı

adaları ise parçalanarak özgün karakterlerini yitirmişlerdir. Bunun sonucu olarak

sokaklar yok olmuş, büyük boşluların yer aldığı ve organik sokak dokusunun

takip edilemediği bir kent formu ortaya çıkmıştır.
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4. Geleneksel Adana Evleri

Adana tarihi kent merkezinin özgün dokusunda konut parsellerinin mütevazı

boyutlarda, genellikle binada avlu oluşturacak şekilde oluşturuldukları, ticari

aktivitelerin yoğun olduğu bölgelerde ise parsellerin ya çok küçük (müstakil

dükkanlar) ya da çok büyük (hanlar, fabrikalar) boyutlarda gerçekleştiği

görülmektedir. Parsellerin ada içindeki konumlanması ise Şekil 8’de görüldüğü

gibi kendiliğinden oluşmuş, plansız ancak ihtiyaca göre şekillenmiştir.

Sarıyakup Mahallesindeki bir yapı adası ve üzerindeki parseller incelendiğinde

(Şekil 8), parsellerin büyük kısmının kuzey-güney yönünde dikdörtgen formdan

oluştuğu ve parselin dar cephesinin sokağa baktığı görülmektedir. Bunun

sonucu olarak yapı adaları ince dilimler halinde bölünmüş, ancak çıkmaz

sokakların olduğu bölümlerde daha amorf formlu parseller oluşturularak adanın

diğer bölümlerindeki yine dikdörtgen formlu parsellerle birleştirilmesi

amaçlanmıştır.

SEMİNERLER
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Şekil 8: Sarıyakup Mahallesindeki bir yapı adasında parsellerin konumu (yazar

tarafından hazırlanan çizimde her bir parsel farklı renkle gösterilmiş, parsellerde

yer alan binalar ise taralı alanlarla ifade edilmiştir)
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Bu bölümde geleneksel konutların parsel ile ilişkisi farklı mahallelerden

seçilmiş dört geleneksel konut üzerinden daha detaylı şekilde incelenmiştir. Bu

konutların seçilmelerinin nedeni Adana’daki geleneksel konutların bina-parsel

ilişkisini örnekleyebilecek nitelikte olmalarıdır. Seçilen yapılar Adana Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş ve her birine

envanter numaraları verilmiştir. Kitap kapsamında seçilen 1 envanter numaralı

yapı arka avlulu, 31 envanter numaralı yapı parselin tamamına oturan, 34

envanter numaralı yapı arka avlulu, ama sokakla doğrudan ilişkisi bulunan, 134

envanter numaralı yapı ise avlu ve taşlık girişi olmak üzere iki girişi olan yan

avlulu bir yapıdır. Seçilmiş olan konutlar zemin kat planı, birinci kat (üst kat)

planı ve cephe özellikleri bağlamında bütüncül olarak ele alınmıştır.

Şekil 9,10,11 ve 12’de görüldüğü gibi geleneksel Adana konutlarının parsel

üzerindeki konumları farklılık göstermektedir. Avlulu binalara, parselin

tamamına oturan avlusuz binalara oranla daha sık rastlandığı görülmekle

birlikte, avluların nerede konumlandığı da farklılaşmaktadır. Yukarıdaki dört

örnek üzerinden değerlendirme yapılacak olursa Şekil 9 ve 10’da gösterilenler

arka avlulu konutlardır ve bunun ana nedeni yapıların dar cephesinin sokağa

bakmasıdır. Şekil 11’de ise sokağa uzun cephe bakmakta ve bu nedenle avlunun

sokakla ilişkisini kurmak mümkün olmaktadır. Şekil 12’deki gibi istisnai köşe

parsellerde ise parsele en iyi şekilde oturacak ve parselin formuna uyacak

şekilde mekanların yerleştirildiği anlaşılmaktadır.

Geleneksel konutların üst kattaki odalarının parsel ve sokakla ilişkisi

değerlendirildiğinde ise, avlulu yapılarda odaların bir kısmının sokağa, bir

kısmının ise avluya baktırıldığı, sadece sokağa ya da avluya bakan odaların

bulunmadığı görülmektedir. Şekil 9 ve 11’de gösterilen avlulu binaların üst kat

planları incelendiğinde avlunun konumu ve boyutu farklı olmakla birlikte her üç

binada da odalarla avluyu bağlayan yarı açık sofanın bulunduğu anlaşılmaktadır.

Sofa özellikle yaz aylarında serin rüzgar alması ve açık mekan olan avluya

bakması nedeniyle ailenin zamanının çoğunu geçirdiği alandır.
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Şekil 9 (sol) ve 10 (sağ): 1 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konut

(sol) ve 34 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konutun (sağ) üst kat

planları (AKTVKK ve ÇÜ Mimarlık Bölümü arşivindeki çizimler yazar

tarafından yeniden üretilmiştir)

Şekil 11 (sol) ve 12 (sağ): 134 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel

konut (sol) ve 31 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konutun (sağ)

üst kat planları (ÇÜ Mimarlık Bölümü arşivindeki çizimler yazar tarafından

düzenlenmiştir)
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Avlusu olmayan Şekil 12’deki binada ise sofanın sokağa balkonla açıldığı,

odaların ise sofalara bağlandığı görülmektedir. Balkonlu yapılar geleneksel

konutlara sonradan, 20. yüzyılın başlarında eklenmiştir. Şekil 9 ve 11’deki

yapıların bu nedenle Şekil 12’deki yapıdan daha önce inşa edilmiş oldukları

söylenebilir. Müslüman konutlarında balkon yerine cumba ve avluya açılan sofa

ile sofaya açılan odalar kurgulanmış iken gayrımüslim konutlarında balkon

binaların cephesindeki ana öğe haline gelmiş, cumbalara yer verilmemiştir.

Gayrimüslim konutlarının aynı zamanda tamamen yığma tuğla ile inşa

edildikleri görülmektedir. Şekil 10’da örneği gösterilen gayrimüslim konutunun

üst katında görüldüğü gibi yarı açık sofa bulunmamakta, sokağa bakan iki

odadan balkona çıkılmakta, arkadaki odalar ise pencerelerle avluya

bakmaktadır.

4.1. Konutların Sokak ile İlişkisi

Geleneksel Adana konutlarında bina-sokak ilişkisi erken örneklerde sokaktan

avluya, oradan da binaya olacak şekilde kurulmuştur. Ticaret amaçlı yapılarda

ve yakın zamanda inşa edilmiş yapılarda ise binaların doğrudan sokakla

ilişkilendirildikleri görülmektedir. Geleneksel konutların sokakla ilişkisini

belirleyen iki unsur olduğu söylenebilir, mahremiyet anlayışı ve zemin katta

dükkân olup olmadığı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde tamamı konut olarak

kullanılan binaların çoğunlukta olduğu görülecektir ve bu tür yapılar çoğunlukla

Kayalıbağ, Sarıyakup ve Ulucami mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Bu durum söz

konusu mahallelerin Ulucami Külliyesindeki Ramazanoğlu Çarşısıyla ya da eski

çarşıyla yakın ilişkide olmasıyla açıklanabilir.

Şekil 13’de görüldüğü gibi zemin katında dükkân olan konutlarda arkadaki

avluya bir geçiş verilmiş ve konuttaki yaşam sokaktan tamamen koparılmıştır.

Şekil 14’teki örnekte ise zemin katta dükkân olmamasına rağmen sokaktan

doğrudan eve girilmiş, ancak evin zemin katta kullanılan bölümü sokaktan

yükseltilerek mahremiyet sağlanmaya çalışılmıştır. Gayrimüslim yapısı olduğu

bilinen bu örnekte sokak ile ev arasındaki doğrudan ilişki diğer müslüman

konutları ile arasındaki en önemli farklılıktır.
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Şekil 13 (sol) ve 14 (sağ): 1 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konut

(sol) ve 34 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konutun (sağ) zemin

kat planları (AKTVKK ve ÇÜ Mimarlık Bölümü arşivindeki çizimler yazar

tarafından yeniden üretilmiştir)

Şekil 15 (sol) ve 16(sağ): 134 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel

konut (sol) ve 31 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konutun (sağ)

zemin kat planları (ÇÜ Mimarlık Bölümü arşivindeki çizimler yazar tarafından

yeniden üretilmiştir)
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Parselin tamamına oturan ve bir köşe parselde yer alan konutta ise (Şekil 16) üst

kattaki konuta geçiş sokağa açılan dar bir merdivenle oluşturulmuştur.

Sarıyakup mahallesinde en sık rastlanan konut örneğinde ise hem avludan hem

de taşlıktan ulaşılan giriş yer almakta, sokağa bakan bir dükkân

bulunmamaktadır (Şekil 15). Konutların sokakla ilişkisi aynı zamanda cephe

özelliklerinde de görülmektedir (Şekil 17-20). Cumbaların bulunduğu erken

örnekler balkonsuz tasarımları ile dikkat çekerken müslüman bir ailenin evi

olmakla birlikte balkonlu olan geç dönem örnekleri de bulunmaktadır. Zemin

katları yığma tuğla üst katları ahşap karkas arası tuğla dolgu olan bu yapılarda

cephede ve pencere sövelerinde herhangi bir süsleme elemanı bulunmazken,

tamamı yığma tuğla olan gayrimüslim konutlarında tuğla örgüsüyle cephede

hem silmeler hem de pencere sövelerinde süsleme yapılmıştır (Şekil 19).

SEMİNERLER
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Şekil 17 (sol), 18 (orta) ve 19 (sağ): 1 Envanter numarasıyla tescillenmiş

geleneksel konut (sol), 31 Envanter numarasıyla tescillenmiş konut (orta)ve 34

Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konutun (sağ) sokak cepheleri

(AKTVKK ve ÇÜ Mimarlık Bölümü arşivindeki çizimler yazar tarafından

yeniden üretilmiştir)
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5. Değerlendirme

Bu bölümde kısa tarihçesi, geleneksel kent merkezindeki sokak dokusu ve

geleneksel konutları tartışılan Adana kenti antik dönemlerden bugüne aynı

mekânda, Seyhan Nehri’nin izin verdiği ölçüde şekillenmiş bir çok katmanlı

kenttir. Bu özelliği ile tarihi kent merkezinde Roma Döneminden başlayarak

Ramazanoğulları Beyliği Dönemi ile Cumhuriyet Dönemine kadar farklı zaman

dilimlerinde inşa edilmiş olan kültür mirası birarada bulunmaktadır. Söz konusu

biraradalık zengin bir tarihi çevre sunmakla birlikte, kentin yüzyıllar boyunca

aynı bölgede gelişme göstermesi, ticari merkezin giderek yayılması ve artan

nüfus kentin tarihi bölgesinin rant baskısıyla ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya

kalmasına neden olmuştur. 1998 yılında gerçekleşen deprem sonrasında

önlemlerin yeterli seviyede ve başarılı bir şekilde alınamaması sonucunda tarihi

kent merkezinin iç bölümleri terk edilmiş ya da yanlış amaçlarla kullanılmaya

başlanmış ve hızlı bir yok olma sürecine giren kültür mirasının ayakta kalan

örneklerinin de algılanmasını zorlaştırmıştır. Bununla birlikte Adana’nın kültür

mirasının taşıdığı potansiyel yakın zamanda yerel yönetimler tarafından fark

edilerek çeşitli çabalar gösterilmeye başlanmış, bu çabalar sonucunda kentin

kültürel zenginliği ile yeniden keşfedileceğine dair umutlar artmıştır.
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Şekil 20: 134 Envanter numarasıyla tescillenmiş geleneksel konutun sokak

cephesi (yazarın arşivi)
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ADANA TEPEBAĞ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI

KORUMA ÇALIŞMASI

* Dr. Öğr. Üyesi Nur UMAR

*Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım

Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Adana

1. Giriş

Adana; Mersin, Osmaniye ve Hatay ile birlikte Çukurova'nın bir parçası olup,

Akdeniz bölgesinin doğusunda yer almaktadır. İlk olarak Seyhan nehrinin batı

yanında bulunan Tepebağ höyüğünde kurulan kent, ilk cağlardan beri en önemli

geçiş güzergâhlarından biri olmuş ve stratejik konumu nedeniyle yüzyıllar

boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Adana’nın büyümesi ve gelişimi, Cumhuriyet’in ilanının ardından olmuştur. 20.

Yüzyılın başlarında 20.000 - 30.000 olan şehir nüfusu, bu hızlı büyüme

sonucunda 2000 sayımında 1 849 473’e çıkmıştır. Günümüzde ise 2.220.125

civarındadır (TUIK). Bu nüfusu ile Adana, bugün Türkiye’nin en kalabalık

şehirlerinden biri haline gelmiştir (Halaçoğlu, 1988).

Kentin büyümesiyle birlikte tarihi kent merkezi ve mahalleleri cazibesini

yitirmiş, yeni kurulan semtlere yerleşilmeye başlanmıştır. 19.yy sonu 20.yy

başlarına tarihlenen, kentin geleneksel konutları bu mahallelerde terk edilmiş ve

çoğu günümüze ulaşamamıştır.

2. Çalışma Alanının Özellikleri

Adana tarihi kent dokusu günümüzde üç bölgede yoğun olarak varlığını

sürdürmektedir. Birinci bölge geleneksel konut dokusunun yaygın olduğu,

kentin ilk yerleşim yeri olan, Tepebağ Höyüğü’nü içine alan Tepebağ ve

Kayalıbağ mahalleleridir.
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Anıtsal yapıların ve tarihi konut dokusunun iç içe geçtiği Sarıyakup ve

Türkocağı mahalleleri ikinci bölge, tarihi ticaret ve kent merkezi olan Ulu Cami,

Büyük Saat Kulesi ve Arastaların bulunduğu kısım üçüncü bölgedir.

Bu çalışmada çalışma alanı olarak Adana’nın ilk yerleşim yeri olması ve

geleneksel sivil mimarlık örneklerini diğer bölgelere oranla daha çok

barındırması açısından Tepebağ ve Kayalıbağ mahalleleri seçilmiştir.

Çalışma alanı, kuzeyde işlek bir cadde olan İnönü Caddesi, batıda Cemal Gürsel

Caddesi, doğusunda Seyhan nehrine paralel Seyhan caddesi ve güneyinde ise

Abidin Paşa Caddesi ile sınırlandırılmıştır. Alanda, 2008-2010 yılları arasında

597 yapı incelenmiştir.

2.1 Çalışma Alanı ile İlgili Analizler

Yasal Statü analizinde de gördüğümüz üzere alanın büyük çoğunluğu uyumsuz

yapılardan oluşmaktadır. 401 adet olup, %67’lik bir orana sahiptir. Yeni yapılan

uyumlu yapılar ikinci sırada olup, ardından tescilli yapılar gelmektedir. Bunların

sayısı 63 tanedir. Tescile önerilen yapılar ise 51 tane olup %8.5luk oranla alanda

4. Sırada yer almaktadır.
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Yasal Statü Yapı Sayısı %

Tescilli 63 10,6%

Tescile önerilen 51 8,5%

Tescilli varolmayan yapı 4 0,7%

Yeniden yapılan uyumsuz tescilli 11 1,8%

Yeniden yapılan uyumlu tescilli 6 1,0%

Yeni yapılan uyumlu yapı 72 12,1%

Yeni yapılan uyumsuz yapı 390 65,3%

Yasal Statü Yapı Sayısı %

Uyumlu yeni yapı 72 15,5%

Uyumsuz yeni yapı 390 83,9%

Tablo 2. Yeni yapıların uyum analizi

Tablo 1. Yapıların analizi

Yeni yapıların uyum analizi:
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Mülkiyet analizi: Alanın büyük çoğunluğu şahıs mülkiyetindedir. Ardından İl

özel idare, özel vakıf ve hazine gelmektedir.
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Mülkiyet Yapı Sayısı %

Şahıs 470 78,7%

Seyhan Belediyesi 7 1,2%

Hazine 18 3,0%

Özel Vakıf 32 5,4%

Adana Belediyesi 2 0,3%

Vakıflar İdaresi 4 0,7%

PTT Genel Müdürlüğü 1 0,2%

İl Özel İdare 63 10,6%

Tablo 3. Mülkiyet analizi

İşlev analizi: Alanın büyük çoğunluğu konut, ardından ticaret ardından konut +

ticaret gelmektedir.

Tablo 4. İşlev analizi

İşlev Yapı Sayısı %

Konut 356 59,6%

Ticaret 150 25,1%

Dini yapı 8 1,3%

Yönetim 1 0,2%

Rekreasyon 5 0,8%

Servis 6 1,0%

Öğrenci yurdu 3 0,5%

Kültürel 2 0,3%

Eğitim 6 1,0%

İşlevi belli olmayan 8 1,3%

Rekreasyon+Ticaret 2 0,3%

Konut+Ticaret 50 8,4%

Kat adedi analizi: Alandaki yapıların büyük çoğunluğu zemin+1 katlıdır. Bu

sonuçlara göre alanımızdaki uyumsuz yeni yapılar çok olsa da kat adedi

açısından mevcut gabari ile uyumludur. Alandaki en yüksek yapılar z+5 katlıdır.

Bunlar alanın uçlarında yer alan 5 yapı ile sınırlı olup, ana cadde üzerinde iş

merkezi olarak kullanılan yapılardır.
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Malzeme ve yapım tekniği analizi: Betonarme yapılar baskın. Bu yapıların

tamamı yeni yapıdır. Kâgir: Alt kat yığma, üst kat ahşap karkas arası tuğla olan

yapılarda ‘kagir’ yapı statüsünde incelenmiştir.
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Malzeme ve Yapım tekniği Yapı Sayısı %

Ahşap 2 0,3%

Ahşap + Kagir 2 0,3%

Kagir 153 25,6%

Kagir + Betonarme 31 5,2%

Betonarme 400 67,0%

Betonarme + Çelik 4 0,7%

Çelik 5 0,8%

Tablo 6. Malzeme ve yapım tekniği analizi

Kat Adedi Yapı Sayısı %

zemin 112 18,8%

zemin + 1 280 46,9%

zemin + 2 148 24,8%

zemin + 3 43 7,2%

zemin + 4 9 1,5%

zemin + 5 5 0,8%

Tablo 5. Kat adedi analizi

Strüktür durumu analizi: İyi durumda olan yapılar; yeni yapılar ve onarım

görmüş yapılardır. Orta durum: Kapsamlı restorasyona ihtiyaç duymayan

yapılar. Kötü: Acil müdahale gerektiren yapılar olarak sınıflandırılmıştır.

Yasal Statü Yapı Sayısı %

İyi 60 10,1%

Orta 293 49,1%

Kötü 228 38,2%

Harabe 16 2,7%

Tablo 7. Strüktür durumu analizi
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Yapılan bu çalışmadan 9 yıl sonra alan içindeki 237-241-247 numaralı parseller

yüksek lisans öğrencileri Fatma Zehra Sarı ve Dilruba Murt tarafından dönem

projesi olarak çalışılarak analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda çalışılan

parsellerde 106 tane yapı bulunmakta olduğu ve 2010 yılından günümüze 16

yapının yıkılmış olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanı içindeki yapılardan 9

tanesi tescilli olup alandaki 2 yapı da tescille önerilebilecek dönem yapısı

niteliğindedir. Yapılan analizler aşağıdaki tablolara yansıtılmıştır.
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2.2 Çalışma Alanının Problemleri

Bölgenin sorunları incelendiğinde sit alanına zarar veren 7 ana problem tespit

edilmiştir. Bunlar; Trafik, İşlevsel problemler, Uyumsuz betonarme yapılar,

Geleneksel yapıların yıpranmışlığı, Sit alanının genelindeki görüntü kirliliği,

Seyhan nehri kıyısındaki siluetin bozulması ve Ekonomik yapı ile ilgili

sorunlardır.

BÖLÜM 2 - Adana Tepebağ Kentsel ve Arkeolojik 

Sit Alanı Koruma Çalışması, N. UMAR



2.2.1 Trafik

Trafiğin diğer bir yansıması ise alanda yer alan bazı sokakların tarihi izleri

dikkate alınmadan asfalt kaplanmasıdır. Böylelikle araçların geçişi

kolaylaşmıştır, fakat özgün sokak dokusundan uzaklaşılmış ve tarihi çevreyle

uyumsuz bir görünüm oluşmuştur. Ayrıca, yıpranan tarihi yapıların

kendiliğinden ya da kaçak olarak yıkılması ile bölgenin otopark ihtiyacının

karşılanması da trafiğin verdiği diğer bir zarardır.

2.2.2. İşlevsel problemler

Adananın nüfus artışıyla birlikte kuzeye doğru büyümesinin sonucunda yeni bir

şehir kurulmuş eski konut yerleşimleri yerini yeni konut yerleşimlerine

bırakmıştır. Eskiden konut alanı olan yerler günümüzde ticari alanlara

dönüşmüştür. Tarihi mahalleler ticari alanların arasında sıkışmıştır. İnsanların

hala burada ikamet etmelerinin nedenlerini; kiraların ucuzluğu, iş yerlerine

yakınlığı ve mahalle kültüründen kopmak istememeleri şeklinde

açıklanabilmektedir. Alandaki iş yerlerinin yoğunluğundan dolayı hava

karardıktan sonra mahalle ıssızlaşmakta, yıkıntı haline gelmiş terk edilmiş tarihi

konutların içinde evsiz kişiler barınmaktadır. Bölge halkı bu nedenle gece

sokağa çıkmaktan rahatsız olmaktadırlar. Ayrıca sağlık ocağı ve sosyal tesisler

gibi insanlara hizmet edecek yapıların olmayışı alanın konut işlevini sürdürmesi

için büyük bir zorluk teşkil etmektedir.

2.2.3. Uyumsuz betonarme yapılar

Sit alanına baktığımızda uyumsuz betonarme yapıların, geleneksel yapılardan

daha çok alana hâkim olması ve bunların birlikteliğinden doğan zıtlık dikkat

çekicidir. Çok katlı betonarme yapılar kütlesel büyüklükleriyle geleneksel

dokuyu parçalıyor oluşu, sokak görünümlerini olumsuz etkilemektedir.

2.2.4. Geleneksel yapıların yıpranmışlığı

Sit alanında koruma altında olan anıtsal yapılar ve restore edilmiş birkaç sivil

mimarlık yapısı dışındaki geleneksel konutların çoğu strüktürel olarak kötü

durumdadır. Bu yapılar, 1998 Adana Depremi’nin ardından iyice kaderine terk

edilmişlerdir. Bazıları her an yıkılabilir durumda olduğu için mahalleli açısından

tehlike oluşturmaktadır.
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2.2.5. Sit alanının genelindeki görüntü kirliliği

Adana, yazları çok sıcak ve nemli geçen bir iklime sahip olduğu için evlerin

büyük bir kısmında klima bulunmaktadır. Klima dış üniteleri, evlerin ön

cephelerine yerleştirilmelerinden dolayı görüntü kirliliği yapmaktadır. Ayrıca

kaçak katlar, binaların önlerinden geçen elektrik kabloları, sokakta sıkça yer

alan elektrik ve telefon direkleri, sokak lambaları, gelişigüzel yerleştirilmiş

tabelalar, cepheden sarkan su ve soba boruları geleneksel yapıların özgünlüğünü

bozarak rahatsız edici bir görünüm oluşturmaktadır.

2.2.6. Seyhan nehri kıyısındaki siluetin bozulması

19. yy sonu 20.yy başlarında, nehrin batı kıyısında Adana geleneksel konut

mimarisinin seçkin örneklerinden oluşan konakların yer aldığını görülmektedir.

1940’lı yıllara gelindiğinde konakların siluetinde ve nehirle ilişkisinde belirgin

bir değişme olmazken; 1948 yılında, Adana’da yaşanan büyük sel baskının

ardından Seyhan nehrine silueti bozmayacak şekilde set örülmüştür. 1950 ve

1961 yıllarına ait hava fotoğraflarından anlaşıldığı üzere, Seyhan nehri 1950’li

yıllarda doldurulmuştur. Kıyıların doldurulmasıyla beraber, kıyı şeridi silueti

büyük oranda değişmiş ve görkemli konaklarla nehir arasından ‘Seyhan

Caddesi’ adı verilen yol geçirilmiştir. Günümüzde Seyhan Nehri ve çevresinin

geçmişteki görünümünden bambaşka bir hal aldığı fark edilmiştir. Yıkılan

konakların yerlerine 5-6 katlı, giydirme cam cepheli iş merkezleri yapılmıştır.

Seyhan Nehri kenarındaki tarihsel siluetten sadece ‘Sıra Evler’ olarak

adlandırılan bitişik nizamda yapılmış 5 konak kalmıştır. Bu yapılar rekreasyon

alanındaki ağaçların sıklığı ve yüksekliği nedeniyle algılanamamaktadır.

2.2.7. Ekonomik yapı ile ilgili sorunlar

Adana’nın ilk yerleşim yeri olan çalışma alanı, 19.yüzyıl sonu, 20.yüzyıl

başlarında Adana’nın en zengin ailelerinin oturduğu en görkemli konakların

bulunduğu bir mahalle iken 20.yüzyılın sonlarına doğru cazibesini kaybetmiş,

şehrin kuzeye doğru büyümesi ile cazibe merkezi uzaklaşmış, bölgenin

ekonomik seviyesinde düşüş görülmüştür. 1998 Adana Depremi’nin ardından en

büyük hasar bu bölgedeki konutlarda görülmüştür. Ev sahipleri deprem

yardımlarıyla tarihi konutlarını onarmak yerine, yeni yapılar satın almaya

yönelmeleri bölge için maddi - manevi ikinci bir hasara neden olmuştur.
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Alanda bazı ev sahiplerinin konutlarının yağmalanmasını engellemek ve sahip

çıkmak amacıyla ücretsiz ya da cüzi bir miktar parayla evlerini kiraya verdikleri

anlaşılmaktadır. Evsiz, kimsesi olmayan insanlarında bu bölgedeki terk edilmiş

yapılarda barındıkları gözlenmektedir.

Mahalle sakinlerinin çoğu ekonomik yönden iyi durumda olmadıkları için

evlerini onarma olanakları bulunmamaktadır. Ekonomik durumları yeterli

olanlar ise apartmanda yaşamayı tercih etmektedirler. Son dönemde bölgeye ilgi

artmaya başlamıştır. Seyhan Caddesi’nde yer alan üç konak onarılmış olup,

bunlardan biri butik otel diğer ikisi ise büro olarak kullanılmaktadır. Seyhan

Belediyesinin katkıları ile Musa Ballı konağı onarılmış olup, Av. Turhan Arun

(Günümüzde Musa Ballı) sokağında sokak sağlıklaştırma projesi

gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımların tekil kalması nedeniyle ekonomik yapıya

etkisi olmamıştır. Yine de Adana ve bölge açısından sevindirici gelişmeler

olarak değerlendirilmektedir.

2.3. Çalışma alanının potansiyelleri

Çalışma alanını konumu, tarihselliği ve içinde barındırdığı değerler açısından

ele aldığımızda potansiyellerini beş ana başlık altında incelemek mümkündür.

Bunlar; Tepebağ Höyüğü, Tarihi dokunun içinde yer alması, Seyhan Nehri’ne

yakınlığı, Turizm alanına yakınlığı ve Ulaşım kolaylığı olarak sıralanabilir.

3. Müdahale önerileri

Adana’nın tarihi merkezinin daha fazla yok olmaması için kentin tamamını

kapsayan bütünleşik koruma önerileri geliştirilmelidir. Amsterdam

Bildirgesi’nde de söz edildiği gibi, tarihi alanların sağlıklaştırılması bölge

sakinlerinin toplumsal düzeninde köklü bir değişiklik getirmeyecek şekilde

tasarlanmalıdır. Yeraltı ve yerüstündeki miras beraber korunmalıdır. Alana

getirilen müdahale önerileri bu ilkeler doğrultusunda şekillendirilmeye

çalışılmıştır. Çalışma alanı genelinde ve yapı ölçeğinde olmak üzere iki başlık

halinde incelenmiştir.

SEMİNERLER

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 29

BÖLÜM 2 - Adana Tepebağ Kentsel ve Arkeolojik 

Sit Alanı Koruma Çalışması, N. UMAR



3.1. Çalışma Alanının Geneline Yönelik Öneriler

3.1.1. Ulaşım önerileri

Sit alanını bölen ve tarihi dokuya zarar veren en önemli etkenlerden biri

trafiktir. Alanın rahatça dolaşılması ve mahalle kültürünün parçalanmaması için

seçilecek bir ana ulaşım aksı dışındaki yollarda yayalaştırma yapılabilir.

Böylelikle alan içerisindeki trafik yükü hafifleyecek ve sokaklar toplumsal bir

mekâna dönüşecektir.

Yayalaştırılmış sokaklarda kaldırımların onarılması, asfalt döşenen sokaklarda

özgün yer döşemesine dönülmesi ve numaralandırılmış sokak isimleri yerine

eski isimlerinin kullanılması, mahallenin yaşatılması açısından olumlu adımlar

olacaktır.

3.1.2. İşlevsel öneriler

Çalışma alanındaki geleneksel dokunun korunabilmesi amacıyla öncelikli olarak

konut işlevinin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu sebeple, günümüzde konut

işleviyle kullanılan geleneksel yapıların aynı işlevle korunması, terk edilmiş

geleneksel konutların ise restore edilip, imar planı ve konut dokusuyla örtüşecek

işlevler kazandırılması önerilmektedir. Buna en uygun işlevin öğrenci yurtları

olabileceği düşünülmüştür. Mahallede yapılan anketler sonucunda konutlarda

yaşayanların büyük çoğunluğu restore edilecek yeni yapıların konut işlevi

dışında öğrenci yurdu işlevi verilmesini tercih ettiklerini söylemişlerdir.

Böylelikle mahalledeki eğitimli bireylerin yoğunluğu artacak, bölgeye farklı

sosyal grupların nüfuz etmesi sağlanacaktır.

Yapılan anketlere göre mahalle sakinlerinin en büyük gereksinimlerinden biri de

sağlık ocağıdır. Bu nedenle ulaşım aksına en yakın konumda olan ve avlu

içerisinde yer alan bir geleneksel konutun sağlık ocağı olarak kullanılması

tasarlanmıştır.

Alandaki toptan ticaretin perakende ticarete dönüşmesi ve alanın güney alt

sınırında kalması sağlanmalıdır. Adliye’nin karşısında kalan kuzey sınırda büro

işlevinin sürdürülmesi önerilmiştir. Alanın çevresi ve içlerindeki adalar arasında

kalan bölgelerin ticaret işlevinden konut işlevine dönüşmesi için konut + işyeri

(büro, el işi ve sanat atölyeleri, hediyelik eşya dükkânları vs.) işlevi önerilmiştir.
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Çalışma alanının tarihi kent merkezinde yer alması, çevresinin imar planında

Turizm Alanı olarak gösterilmesi alanın turizm potansiyelinin var olduğu

göstermektedir. Günümüzde bazı yapıların butik otele dönüştürüldüğü

bilinmektedir. Bunların dışında Seyhan Caddesi üzerinde yer alan günümüzde

kullanılmayan iki yapının butik otele dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu

bağlamda alanı dolaşmaya gelecek ziyaretçilerin yeme-içme ihtiyaçlarının

karşılanması için geleneksel konutların üçü restoran – kafe olarak önerilmiştir.

Mahalle sakinlerinin eğitim seviyelerini yükseltmek ve meslek kazandırmak

amacıyla eğitim verilecek atölyeler oluşturulmalıdır. Bu atölyelerde aynı

zamanda tarihi çevre korumaya yönelik seminerler düzenlenmelidir. Yeni işlev

verilecek butik otel, kafe, restoran gibi yerlerde öncelikle mahalle sakinlerine iş

olanağı sağlanmalıdır.

Restore edilecek geleneksel konutların bazılarına kütüphane, kültür merkezi,

sergi salonu gibi kültürel işlevler verilerek hem alandaki kullanıcılara hizmet

vermesi, hem de kent sakinlerinin bölgeyi kullanması amaçlanmalıdır.

Mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan Arkeolojik Sit Alanı’nda başlatılan kazı

çalışmaları devam ettirilmeli, elde edilen veriler doğrultusunda kazının kaç

metrekarelik bir bölgeye yayılacağına karar verilmelidir. Bu çalışmalar sırasında

arkeolojik alan içerisinde ve yakın çevresinde bulunan 3 tescilli konutun kazı

ekibinin konaklaması için ayrılması mümkündür. Kazı çalışmalarının bitiminde

alanın ‘Arkeopark’a dönüşmesi, kazı ekibinin konakladığı yapıların müze ve

turistler için bilgilendirme ofisi olarak kullanılması tartışılabilir.

Mahalle içerisindeki parkın çevresiyle birlikte yeniden ele alınması, gençler için

spor alanına dönüştürülmesi önerilmektedir. Seyhan Nehri’nin kenarında

mahalle ve şehir sakinlerini buluşturmak amacıyla zaman zaman rekreatif

faaliyetler düzenlenmelidir.

3.1.3. Yeni yapılaşma önerileri

Alanın en önemli sorunlarından biri daha önce bahsedildiği gibi geleneksel

yapılarla uyumsuz betonarme yapılardır. Bu yapılar mimari açıdan niteliksiz

oluşları, parsel kullanımları ve gabarileri nedeniyle alanda rahatsız edici bir

görüntü oluşturmakta ve geleneksel dokuyla uyuşmamaktadır. Niteliksiz

yapıların alandan temizlenmesinin uzun süreli ve mülkiyet açısından sıkıntılı bir

iş olması nedeniyle, ilk etapta sadece strüktürel açıdan kötü durumda olanlara
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müdahale edilmelidir. Yıkılıp, yerine tarihsel dokuya saygılı, alandaki

geleneksel konutlara ve önerilen işleve uygun çağdaş yapılar tasarlanmalıdır.

Strüktürü iyi durumda olan betonarme yapıların, cephelerinin yeniden

düzenlenmesi ve geleneksel konutlarla uyumlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.

İkinci bir öneri olarak; hukuki, finansal ve mülki problemler ortadan kalktığı

takdirde alandaki uyumsuz betonarme yapıların tümünün kaldırılıp, geleneksel

ada sınırları, sokak dokusu korunarak 1938 tarihli mevcut en eski kadastro

haritası göz önünde bulundurularak geleneksel dokuyla uyumlu yeni bir kentsel

tasarım geliştirilmesi tartışılabilir. Yeni yapıların tasarlanmasında, geleneksel

konutların kat yükseklikleri, gabarileri ve doluluk boşluk oranları dikkate

alınmalıdır.

3.1.4. Yeni yapılaşma ölçütleri

Yeni yapıların kat yükseklikleri mevcut gabariyle uyumlu olmalıdır. Alanda

teras çatı kullanımının yaygın olmasından ötürü yeni yapılarda da

önerilmektedir. Kırma çatı yapılması halinde, çatı kaplama malzemesi olarak

Marsilya kiremit kullanılmalıdır. Pencere ve kapı boyutları geleneksel konut

tipolojisine uygun olmalıdır. Üst kat pencereleri 1/2 oranına yakın olmalı ve

yüksekliği 2.00cm’i geçmemelidir. Pencere ve kapılarda 1/1.5 ve 1/2 oranları

uygun olacaktır. İstendiği takdirde çıkma tipolojisine bağlı kalarak bir ya da iki

çıkma yapılabilir. Genişlikleri cephe genişliğinin 2/3’ünü aşmamalıdır. Zemin

katların ofis ya da dükkân olarak tasarlanması durumunda camekân olan kısmın

açıklığı 2.50cm’i, yüksekliği 2.20cm’i geçmemelidir. Yeni yapılar için

tasarlanan kepenk sistemi ile örtülmelidir.

3.1.5. Geleneksel konutlara yaklaşım

Geleneksel konutlar öncelikle strüktür durumlarına göre iyi, orta, kötü ve harabe

olarak sınıflandırılmıştır. Harabe durumunda olanlar, mimari açıdan

karakteristik oluşları göz önünde bulundurularak eski fotoğraf ve gravürler

doğrultusunda restitüe edilerek canlandırılmalı ya da sağlamlaştırılıp mimari

yapım teknikleri sergilenmelidir. Eğer tüm özelliklerini yitirmişlerse ve

restitüsyon için yeterli veri yoksa tehlike oluşturmamaları açısından tarihi

çevreye uygun yeni yapılanma düşünülmelidir. Kötü durumda olanlara

ivedilikle müdahale edilmeli, restore edilip, uygun işlevlerle korunmalıdır.
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Orta durumda olanlar geç dönem eklerinden temizlenmeli, basit onarımlarla

durumları iyileştirilmelidir. Bütün bu müdahalelerden sonra tüm yapıların

kullanılması ve sürekli bakımının yapılması sağlanmalıdır (Ahunbay, 1996).

3.1.6. Çevresel kararlar

Çalışma alanında geleneksel dokuyu algılamayı zorlaştıran etkenlerden biri de

görüntü kirliliğidir. Bu görüntünün düzelmesi için öncelikle cepheler uygunsuz

eklerden arındırılmalı, klimalar ve uydu antenlerine mümkün olduğunca

görünmeyen arka kısımlarda yer verilmelidir. İşyeri kepenkleri ve

pencerelerdeki ferforjelerde ortak bir mimari dil oluşturulmalı, cepheyle uyumu

sağlanmalıdır. Yağmur olukları ve iniş boruları düzenlenmelidir. Elektrik

kabloları yer altına taşınmalı, sokak aydınlatma elemanları ve sokak mobilyaları

tasarlanmalıdır. Çalışma alanı içerisinde yer alan tarihi kent suru kalıntılarının

çevresindeki niteliksiz yapılar temizlenip, güçlendirme yapılarak korumaya

alınmalı ve sergilenmelidir.

3.2. Yapı Ölçeğinde Müdahale önerileri

Müdahale önerileri; koruma, basit onarım, restorasyon, rehabilitasyon, yeni yapı

tasarımı, cephe düzenleme, kat kaldırma, kat ekleme, yapı kaldırma ve

rekonstrüksiyon olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma kapsamında geleneksel

konutların yoğun olduğu üç sokak ve Seyhan Caddesi üzerindeki sıra evler pilot

alan olarak seçilmiştir. Bunlar; Kayalıbağ Mahallesi’nde yer alan birbiriyle

bağlantılı 12, 16 ve 2. sokaklardır. Öncelikle seçilen sokakların 1/200 siluet

çalışamaları yapılmış, tespit edilen sorunlar cephelere işlenmiştir. Daha sonra

yapılan 1/1000 analizler göz önünde bulundurularak sokaklara yönelik

sağlıklaştırma önerileri geliştirilmiştir.

4. Sonuç

Bu çalışma, 2008-2010 yılları arasında yapılan ‘Adana Tepebağ-Kayalıbağ

Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Projesi’ adlı yüksek lisans tezinden

üretilmiştir. Adana’nın en eski yerleşim yeri olan Tepebağ Kentsel ve

Arkeolojik Sit Alanı’nın 1998 depreminden sonraki durumu analizlerde

gösterilmiş, bu analizlere ve yerinde yapılan tespitlere dayanarak alanın

problemleri ve potansiyelleri açıklanmıştır.
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Tüm veriler ışığında ulaşım, işlev, yapılaşma, koruma ve çevre alanında

müdahale önerileri geliştirilmiştir. Bu bağlamda, Tepebağ’ı ‘atıl bir yerleşke’

olmaktan kurtarıp, Adana’nın kent yaşantısına hak ettiği saygıyla yeniden dâhil

etmek, Adanalıların zihninde tarihle iç içe yaşayan bir mahalle olmasını

sağlamak hedeflenmektedir (Umar,2010).
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MİMARLIK GÜNDEMİNDE GÜNCEL BİR TASARIM YAKLAŞIMI

PARAZİT MİMARLIK

*Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT

*Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Adana

Biyolojide Parazitlik Kavramı

Parazit, bulunduğu yerin varlığına bağlı olarak var olduğu yerden beslenen bir

organizma olarak tanımlanabilir. Parazit, ev sahibi organizmaya eklemlenerek

kendini var ederken, bu bağlantıdan yararlanır. Dolayısıyla iki organizma

arasındaki ekolojik bir ilişkiden bahsedilmektedir.

Ekolojik Bir İlişki…

Parazit Organizmaların konakçı ile olan ilişki…

Bu ilişkide ev sahibi organizma parazit olarak tanımlanan organizmanın

taşıyıcısı konumundayken, parazitin ev sahibinden yarar sağlaması söz

konusudur (Myburg, J., 2014).
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Mimarlık Gündeminde Parazitlik Kavramı

“parazit mimari” (parasitic architecture)

“mimari parazit” (architectural parasite) 

“parazit strüktür” (parasitic structure)

“parazit mekân” (parasitic space) 

“kent paraziti” (urban parasite) 

Şekil 1. Parazitik Yatak Odası, 1971, Switzerland (URL1)

Mimarlık gündeminde güncel bir tasarım yaklaşımı olan parazit mimari, biyoloji 

alanında var olan parazit organizmaların konakçı ile ilişkisine benzer bir oluşum 

ile mevcut kent dokusu içerisinde yer alan boşluklarda, mevcut yapıların taşıyıcı 

sistemine entegre olan küçük ölçekli tasarımları kapsamaktadır.

Şekil 2. Parazit Ofis Binası, 2011, Russia (URL2)

Şekli 3. Parazit Ev, 2009, Australia (URL3)
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Parazit mimari, doğa modelini biçimleri için üretici güç olarak kullanan

bir tasarım olarak ve 20. yüzyılda kentin büyük, kalıcı ve statik binalarında zıt

bir karakter olarak ortaya çıkmıştır (Şensoy ve Üstün, 2018).

Bu yeni yapısal durum, kentlilerin daha önce farkında olmadığı yeni

mekânsal olasılıkları görünür hale getirerek dikkat çekebilir, küçük dokunuşlarla

büyük mekânsal-deneyimsel etkiler yaratabilir (Adhienides, D., 2005).

Şekil 4. Asılı Yürüyüş Yolu , Polonya (URL4)

Bu bağlamda yapılı çevrede kimliğin yeniden oluşturulması, mekânsal

iletişim kurma yollarının araştırılması noktasında parazit mimarinin insan-

mekân-çevre arasında alternatif bir ilişki kurma biçimi olarak karşımıza çıktığı

söylenebilir. Dolayısıyla parazit mimari ürünler zamanla çevresel belleğin birer

parçası halini alırlar.

Şekil 5. İngiltere'de evsizler için konsept proje, 2015, İngiltere (URL5)
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Parazit mimarinin oluşumu

Parazit mimari örnekleri yaygın olarak literatürde yaşama-konut işlevi ile

karşımıza çıkmaktadır.

II. Dünya savaşından itibaren;,

• yaşanan konut sorunu

• evsizlerin sayısının dünya genelindeki artışı

• kentlerin yoğunluğu,

• artan evsizlik ve göç sorunlarına

parazit mimari yöntemi; sanatsal bir yaklaşımın ötesinde sosyal gereksinimlere

cevap vermeyi amaçlamaktadır (Charytonowicz, J., 2017).

Şekli 6. Evsizler için Parazit Mekan, 1998, ABD (URL6)

Şekil 7. Tren rayları üzerinde hareket eden mimari obje, 2017 (URL7)
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Parazit Mimari Uygulamaları

Parazit mimari ürünler:

Kentsel mekânlara,

Var olan yapılara,

Altyapı elemanlarına,

Strüktürlere vb.

eklemlenerek/nüfuz ederek, onlardan

yararlanan, faydacı bir ilişki kurarlar.

Mevcut kent dokusu içerisinde yer alan

boşluklara mevcut yapıların taşıyıcı sistemine

entegre küçük ölçekli bu tasarımlar var olan

mekânların/boşlukların, durumları-olasılıkları-

potansiyellerini kavramak, açığa çıkarmak,

adapte olmak ve var olmak potansiyeliyle

oluşurlar.

Bu eklemlenmenin ara yüzü,

kimi zaman sağır bir duvar ya da çatı,

kimi zaman iki bina arasındaki boşluk,

kimi zaman ise sokak lambası, reklam panosu,

köprü ayağı, üst geçit altı gibi kentsel altyapı

elemanlarından oluşabilmektedir.
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Dolayısıyla öncelikle parazit mimari kent dokusu içinde mekânın

yeniden kullanabilme potansiyellerini sorgulama biçimi olarak, örneklerine daha

çok atıl mekânlarda, kentin “ara mekânlarında”, kentsel boşluklarda ya da

işlevini yitirmiş strüktürlerde rastlanmaktadır (Yıldırım S., 2013).

Şekil 10. Parazit Köprü Altında Çalışma Ünitesi, 2017, Spain (URL10)

Fütüristtik bir yaklaşım

Şekil 11. ZA Parazit otel lobisi (URL11)

Hur (2006) çalışmasında parazit mimariyi fütüristtik bir yaklaşım olarak

yorumlamıştır. Gelecekte şehirlerin taşıma kapasitesini aşması ve

şehirleşmelerde yaşanan (CO2, nüfus, sosyal seviye, çarpık kentleşme vb.)

sorunlara çözüm olarak parazit mimariyi bir çözüm olarak sunmuştur (Hur B.,

2006).
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"Parazit Mimarlık Workshop Çalışması" kapsamında Ç.Ü. Mimarlık bölümü

öğrencileriyle yapılan çalışmada öğrenci gruplarının kendilerinin belirlediği

boşluklar veya aralar için kendi tanımladığı tasarım problemine uygun olarak

parazit mimari bir ürün geliştirmesi beklenmiştir.
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Atölye Çalışmaları çıktılarından beklenenler:

• Yeni tasarım araçlarını keşfetmek, deneyimlemek,

• Mekânı anlama ve yeni bir mekân oluşturma çabasının bağlamsal

düşünceyle yoğrulmasını sağlamak,

• Yerle kurulan ilişkinin sorgulanması,

• Mekânın parazitik bir şekilde yeniden sahiplenildiği ve anlamlandırıldığı

tasarım yaklaşımlarını deneyimlemek,

• Parazit mimari üzerinden geçicilik, sürdürülebilirlik, esneklik,

dönüştürülebilirlik, hareketlilik, taşınabilirlik gibi kavramları tartışmak,

• Parazit mimari ürünlerin çevresel belleğin birer parçası olarak yer aldığını

kavramak.

SONUÇ

Çevresel potansiyellerin araştırılması ve bu bilginin mimari mekân

tasarımına evrilmesiyle, öğrencilerin mimari tasarım eyleminin sadece biçim

üretme değil, bir bilgi üretme süreci olduğuna dair farkındalıkları artırılmıştır.

Sonuç itibariyle Parazit mimari tasarım atölyesinin öğrencinin tasarım

becerilerinin geliştirilmesini destekleyerek öğrenme sürecine katkısı sağladığı

görülmüş olup, mimari eğitim sürecinde öğrencinin insan-mekan-çevre arasında

alternatif ilişki kurma biçimlerini geliştirilmesine, yeni tasarım araçlarını

keşfetmeleri deneyimlenmiştir.
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KENTSEL AYDINLATMA TASARIMI

*Dr. Kasım ÇELİK

*Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Adana

1. Aydınlatma Tasarımı

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (International Commission on

Illumination, CIE), aydınlatma konusunu “nesnelere, bunların çevrelerine, ya

da bir bölgeye, bir kent bölgesine, gereği gibi görülebilmeleri için ışık

uygulanması” olarak tanımlamaktadır. Işığı uygulamak, ışığı konunun

özelliklerine göre biçimlendirmek, aydınlatma tekniğinin tüm gereklerini

sağlayabilecek düzenler kurmak, aydınlatma tekniğine uygun tasarımlar yapmak

ve ışık mimarisi oluşturmaktır. Aydınlatma düzenleri oluşturulurken kullanıcı

gereksinimleri, işlev özellikleri gibi konular göz önünde tutularak standartlar ve

yönetmelikler ışığında tasarımlar gerçekleştirilmelidir. Aydınlatma tasarımı

yapılmadan önce aydınlatılacak konu veya alan, biçimsel ve işlevsel

özelliklerinden yapısal özelliklerine kadar, geniş bir alanı kapsayacak şekilde

incelenmelidir. Mekanların işlevine bağlı olarak gerçekleştirilen eylemler çok

çeşitli olup her değişik eylem için aydınlatma gereksinimleri birbirinden

ayrımlar gösterir. Bu nedenle ışık, her mekanın ve her eylemin kendine özgü

gereksinimleri doğrultusunda biçimlendirilmeli, yani mekan ve eylem

özelliklerine uygun aydınlatma düzenleri oluşturulmalıdır [1]
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Veitch (2001) nitelikli aydınlatılmış çevreyi, bireylerin eylemlerini kolaylaştıran

ve destekleyen, mimari ve ekonomik yönleri dikkate alınarak düzenlenmiş

aydınlatılmış ortamlar olarak tanımlanmaktadır [2]. Kullanıcı eylemlerine bağlı

olarak söz konusu aydınlatılmış çevre kapalı ya da açık mekanlar da

gerçekleştirilebilir.

2. Kentsel Aydınlatma

Kentsel Aydınlatma, kentsel ortamdaki tüm elemanlar için yapay aydınlatma

tasarımı gerçekleştirmektir. Yerleşim alanları, hem gündüz hem de gece çeşitli

işlevleri yerine getirebilmemiz için aydınlatılmaktadır. Özellikle son yıllarda

kent merkezlerindeki işlevlerin artması, yaşam tarzlarının değişimi ve gelişen

teknolojiyle beraber kentler, uyumayan mekanizmalara dönüşmüştür. Dünya

nüfusunun yarısından fazlası şu anda şehirlerde yaşamaktadır ve bu oranın 2050

yılında %75’e varacağı tahmin edilmektedir [3]. Dolayısıyla bu durum kentlerin

her zaman aydınlatılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kentlerde temel amaç sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturarak yaşamı

kolaylaştırmak ve kullanıcıların belli bir kalitede yaşamlarını sürdürmelerini

sağlamaktır. Bu açıdan iyi bir dış aydınlatma, birçok fizyolojik ve işlevsel

ihtiyaçlara cevap verebildiği gibi, kentin çeşitli özelliklerini ortaya çıkararak

estetik duygulara hitap etmelidir. Kentlerin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal

değerlerin geceleri aydınlatılması, kentin canlılığını sağlayarak ilgi çekmekte ve

böylece kentlerin turizmine katkı sağlamaktadır [4].

Bu bağlamda kentler,

• Kent kullanıcılarının yaşamsal açıdan zorunlu ve yaşamı kolaylaştırıcı

gereksinimlerinin (su, güvenlik, ulaşım, alt yapı, kent mobilyaları vb.) en iyi

biçimde karşılanması,

• Sosyal ve kültürel olanakların iyileştirilmesi, artırılması,

• Kent görünümü ile ilgili estetik özelliklerin (yapı ve açık mekanların gece

aydınlatılması, yapı yüzeylerinin renksel özellikleri, kent mobilyalarının dış

görünümü vb.) korunması ve/veya iyileştirilmesi gibi yaşam kalitesinin

yükseltilmesi sağlayıcı çeşitli olanaklar sağlamalıdır [5].
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Kentsel aydınlatma konusu, işlevsel ve mimari aydınlatmalar altında, iki

bileşene ayrılabilir. Bu bileşenler altında yer alan kent açısından aydınlatılması

gereken alanlar Çizelge 1.’de sunulmuştur.
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Kentlerin kimliklerini ve geçmişlerini yansıtan tarihi yapılar da aydınlatma

tasarımı için özel olarak düşünülmesi gereken alanlardan biridir. Kentsel açıdan

aydınlatılması düşünülen tarihi alanlar aydınlatma tasarımı yapılmadan çevresi

ve tarihi ile birlikte kapsamlı olarak incelenmeli ve analiz edilmelidir. Tasarım

sürecinde yapma aydınlatma sistemlerinin başta tarihi yapıda kalıcı bozulmalara

yol açmayacak şekilde konumlandırılması ve uygulama esnasında da özenli

kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda tarihi dokunun, yapay aydınlatma

sistemleri uygulanırken zarar görmemesi sağlanmalıdır. Günümüzde tarihi

yapıların ve çevresinin aydınlatılması, kültür varlıklarının değerinin

vurgulanması ve daha uzun süre yaşamalarını sağlamak açısından önemli bir

konudur [7]. Dış aydınlatma ve tarihi çevreye bağlı olarak çeşitli ülkelerde

yayınlanan birçok uluslararası standart ve yönetmelik bulunmaktadır. EN

12464-2:2014 Dış Çalışma Alanları başlıklı standartta yer alan bazı dış

aydınlatma ölçütleri şu şekildedir;

• Aydınlatılmış güvenli bir çevre sağlayan ve düzgün ışık dağılımına sahip

aydınlatma tasarımları yapılmalıdır.

• Kullanıcıların görüş alanı içindeki aydınlatılmış alanları, ışık dağılımı ve

aydınlık düzeyleri açısından kamaşma yaratmayacak şekilde

düzenlenmelidir.

• Aydınlatma tasarımının, mevcut dokuyu ve yapılı çevreyi vurgulaması ve

gerekli yerlerde doğru yönlendirilmesi gerekmektedir.

• Aydınlatma elemanlarının renksel geriverim ve ışık rengi özellikleri tasarıma

ve çevreye uygun olarak belirlenmelidir.

• Enerji etkin aydınlatma düzenlerinin seçilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine

uygun olarak tasarlanmasına özen gösterilmelidir.

• Kullanım aşaması için, lamba ve armatürlerin bakım, onarım ve

yenilenmesini içeren kapsamlı bir bakım programı hazırlanmalıdır. [8].

Her kentin kendi kimliğini yansıtacak ve kent kullanıcılarının ihtiyaçlarına

cevap verebilecek uygun aydınlatma tasarımlarının yapılabilmesi için öncelikle

aydınlatma master planlarına ihtiyaç vardır. Aydınlatma master planları

aracılığıyla gelişigüzel yapılacak aydınlatmaların önüne geçilebileceği gibi tüm

yerleşim alanlarında da bütüncül bir aydınlatma tasarımı elde etmek mümkün

olacaktır. Düşünülmeden yapılan aydınlatma uygulamaları, kent kullanıcıları,

kentin değerlerinin görünür kılınması, enerji kullanımı vb. açılardan ışık ve renk

SEMİNERLER

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 47

BÖLÜM 2 - Kentsel Aydınlatma Tasarımı, K. ÇELİK 



kirliliğine varan çeşitli olumsuzluklara yol açacaktır. Bu bağlamda kentlerde

aydınlatmaların yol açtığı ışık kirliliği kapsamına giren olumsuz etkiler,

• Görsel eylem ve çeşitli etkinliklerin güçleşmesi ya da engellenmesi,

• Kent görünümünün bozulması,

• Enerji kaybı,

• Astronomik gözlemlerin güçleşmesi ya da engellenmesi vb. olarak

sıralanabilir.

Işık kirliliğinin önlenmesinin, yani yapay ışığın yol açtığı olumsuzlukların

giderilmesi, ancak tekniğine uygun ve doğru bir biçimde kurulmuş aydınlatma

düzenleri ile olanaklıdır [9].

3. Sonuç

Genel olarak, bir kentin estetik ve işlevsel anlamda aydınlatılmasını sağlamak

için yalnızca ışıkların düzenlenmesi yeterli değildir. Kentin, aydınlatılacak

bölgelerinin, kapsamlı bir analizi yapılmalı, özellikle tarihi binaların çevresiyle

nasıl etkileşime girdiği göz önünde bulundurularak aydınlatma konsepti

belirlenmelidir. Başka bir deyişle, hangi alanların aydınlatılması ve hangi

alanların karanlıkta bırakılması gerektiğine karar verilmelidir. Daha detaylı

çalışmalarla birlikte kentlerin aydınlatma master planları oluşturulmalıdır.

Tasarımcı, aydınlatma standartları, etkin aydınlatma kuralları ve enerji

verimliliği gibi tüm olası teknik çözümlerle beraber koruma kurallarını,

aydınlığın niceliği ve niteliğini göz önünde bulundurarak tasarımını

oluşturmalıdır. Tasarımcılar aydınlatma konusunda, yalnızca insanları değil

diğer canlıları da etkileyen çevresel ve biyolojik unsurları dikkate almalı,

mümkün olduğunca doğal yaşamın dengesini bozmayacak öneriler sunmalıdır.

Söz konusu durumlar düşünülmeden konuya yalnızca kişisel beğeniler açısından

yaklaşan aydınlatma uygulamalarıyla tekil yapılardan kent bütününe kadar

uzanan ölçekte enerji kayıpları, ışık ve renk kirliliği gibi olumsuz durumların

ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bu açıdan kentlerimizin kimliğini kaybetmeden, çevresiyle uyumlu, doğaya

saygılı ve enerjiyi etkin kullanan düzenlerle aydınlatılması gereklidir. Konuyla

ilgili uzman kişiler ve yerel yönetimlerin birlikte organize olarak yürüteceği

çalışmalar kentlerimizin estetik ve işlevsel anlamda düzgün şekilde

aydınlatılmalarını sağlayacaktır.
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TASARIM YAPAN TASARIMLAR

*Y. Mimar Kesra MANSURİ, *Mimar İnana ABDELLİ

*Hedef Proje, Adana

1. Giriş

Kavramsal olarak düşünüldüğünde, fikir ile başlayan bir oluşumun var

olabilmesi için gerekli olan fiziksel adımlar, ihtiyaç duyulan enerji

doğrultusunda nesnel bir yapılanma sürecinden geçer. Yani bu süreç aslında

çizim masasında hayal ettiğimiz bir binanın ilk başta eskize, oradan 3 boyutlu

dijital bir modele, inşaata ve binanın tamamlanmasına kadar geçen bir süreç

olarak da algılanabilir. Teknoloji bu tasarı ve eylem arasında geçen süreci daha

verimli hale getirebilme yolunda ilerlemektedir (1). Mimarlık göz önünde

bulundurulduğunda, yaklaşık altmış yıl önce bilgisayarların yaygınlaşması ile

geleneksel çizim yöntemlerinin daha verimli hale getirileceği fark edildi. Additif

olarak nitelendirebileceğimiz geleneksel yöntemler, eklentisel olarak gelişirler;

yani mevcut her işlem birbiri ardına eklenir ve sonuç bütün işlemlerin aynı anda

algılanabilmesi sayesinde var olur. En önemlisi ise geleneksel çizim

yöntemlerinde ögeler arasında aktif bir bağ yoktur. Örneğin bir dikdörtgenler

prizması çiziminin ölçüleri veya oranı değiştirilmek istendiğinde çizimin belki

bir kısmı belki de hepsi silinip baştan çizilmesi gerekecektir. Günümüzde bu

durum algoritmalar ve bilgisayarların işlem yeteneği sayesinde daha önce

görülmemiş bir ölçüde değişime uğramıştır.

BÖLÜM 2 SEMİNERLER

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 50



Şekil 1.’deki diyagramdan da anlaşılabileceği üzere, algoritma bir dizi işlem ve

o işlemleri besleyen parametrelerden oluşur. Matematiksel bir boyutu vardır.

Yani tasarımladığımız dikdörtgenler prizması artık sayılara, koordinatlara hatta

bitlere dönüşmüştür ve bilgisayarların çalışma prensipleri doğrultusunda mevcut

bilgiler birbirleri ile bağlantılıdır. Örneğin, prizmamızın 5 numaralı kenarını 3

cm Y doğrultusunda hareket ettirdiğimiz zaman, o kenar ile bağlantılı diğer

kenarlarda güncellenecek ve aynı işlem dizisinden geçecektir. Dolayısı ile tekrar

çizmemiz veya silmemiz gerekmeden, bilgisayar süreci hızlıca hesaplayıp bize

güncellenmiş sonucu verebilecektir. Bu durum üretim hızını, sürecin verimini ve

çizimlerin doğruluk derecesini inanılmaz boyutlarda arttırmıştır.
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Şekil 2. Prosedürel sürece örnek bir tasarım

Tasarım sürecinin verilere çevrilmesinden kaynaklanan bir avantaj da işlemlerin

etkileyeceği öge sayısının geleneksel pasif modelleme yöntemlerine kıyasla kat

ve kat fazla olabilmesidir. Bu durum bir tasarımda var olabilecek binlerce

modülün üzerinde birbirlerinden farklı biçimlerde değişiklik yapmak

istediğimizde ortaya çıkar. Yapılması istenen değişikliklerin topolojik bir yapıda

bulunabilmesi pasif çizim yöntemleriyle oldukça zordur. Algoritmalar sayesinde

bu işlem matematiksel fonksiyonlara dönüştürülerek çok hızlı ve kesin bir hâl

alır. Bu prosedürel yaklaşımda tasarlanan sadece son öge olmaktan çıkar ve

sonuca ulaştıracak süreç tasarlanır (Şekil 2).

Şekil 1. Algoritma mantığını anlatan bir şema
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Yukarıdaki diyagramda ise matematiksel formüllerle çalışan ve soyut çizimler

üreten bir algoritmanın üretebildiği bir dizi sonucu görmekteyiz. Bu algoritmada

toplamda üç yörüngenin her biri için iki ayrı parametre bulunmaktadır; bunlar

yörüngelerinin lokasyonları ve eksenleridir. Bu 6 parametre doğrultusunda farklı

kombinasyonlarla (teoride) sonsuz sayıda varyasyon üretmek mümkündür.

Parametrelerin permutasyonları ile en ufak bir değişiklik çizimi tamamen farklı

bir forma dönüştürebilmektedir. Bu durum tekil sonuç veren geleneksel additif

çizimlerin, çoğul sonuç üretebilen Algoritmik tasarımlara dönüşmesinin bir

örneğidir. Peki bu sonsuz varyasyon arasından istediğimiz tasarıma nasıl

ulaşabiliriz? Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle uzamsal bir boyutta

düşünmekte fayda var. Algoritmalardan çıkan ürünlerin hepsini uzamsal bir

mekânda farklı konumlara yerleştirilmiş bir şekilde hayal edebiliriz.

Şekil 3. Tasarım yapan tasarımlar ve sonsuz varyasyon

Şekil 4. Solda: Algoritmanın üretebildiği bazı ürünlerin sergilendiği uzamsal mekân. 

Sağda: Parametrelerinin birbirine benzerliği sebebiyle yan yana konumlanmış iki ürün.
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Yukarıdaki diyagramdan anlaşılabileceği üzere ürünlerin sergilendiği bu

uzamsal mekânda her bir tasarımın konumunu o tasarımı oluşturan parametreler

belirlemektedir. Sağda parametrelerinin benzer olmasından kaynaklanan iki

ürünün biribirine yakın konumlanmasının yanı sıra form olarak

benzemektedirler. Bu şekilde sergilenmiş bir mekânda navigasyon yapıldığında

aslında ürünler arası topolojik bir yolculuktan geçeriz ve belki de kuzeye doğru

ilerlendiğinde ürünler daha kırmızı ve yayvan formlar alırken doğuya doğru

daha farklı bir biçimde olabilirler. Böylelikle istediğimiz özellikleri bulmak ve o

özellikleri en iyi şekilde barından ürünlere erişebilmek mantıklı bir hâl alacaktır.

Bu durum jeneratif tasarım olarak adlandırılan sürecin de temel taşını

oluşturmaktadır.

Jeneratif tasarıma geçmeden önce simülasyonlardan bahsedilmesinde fayda var.

19 yy. sonlarında Frei Otto, Antoni Gaudi, Heinz İsler ve Sergio Musmecci gibi

birkaç öncü mimar geleneksel çizim yöntemlerine ilk defa karşı gelerek “Akıllı

Aparat” konseptini geliştirdiler (2). Temelinde somut materyallerin karakteristik

özelliklerinden faydalanarak çalışan maketler aracılığı ile daha önce hiç

öngörülmemiş formlar keşfedebildiler. İnanılması güç olacaksa da Gaudi’nin

bugün bile hesaplanması oldukça zor olan tonozlarının arkasında tavandan

sarkıttığı iplere asılı kurşun ağırlıklar, Frei Otto’nun zamanın oldukça ötesindeki

asma gergilerinin arkasında ise sabun köpükleri ve naylon kumaşlar

yatmaktadır. Bu akıllı aparatlar günümüzde yerlerini dijital ortamda

yaratabilecek simülasyonalara bırakmışlardır.

Direkt olarak mimarlıkla ilgili olmasa da 1970 yılında ünlü matematikçi John

Conway tarafından keşfedilen hayat oyunu dijital ortamda yaratılan ilk

simülasyonlardan biridir. Conway o dönemde yeni yaygınlaşan kişisel

bilgisayarları kullanarak çok basit bir algoritma yazar. Hayat oyunu olarak

adlandırılan algoritma, bir ekranı dolduran küçük kutulardan oluşmaktaydı.

Temelinde dört basit kurala dayanan hayat oyunu simülasyonu, her adımda bu

dört kuralı yeniden uyguluyor ve mevcut kutuları ya çoğaltıyor ya da yok ederek

bir sonraki adıma geçiyordu. Simülasyon mantığı algoritmanın ihtiyacı olan

parametrelerin her adımda değişmesi ve yeniden hesaplanmasından geliyordu.

Geleneksel yöntemlerle hesaplanması imkânsız boyutlara ulaşan ilişkiler,

bilgisayarın hesap gücü ile mümkün kılınmıştı. Ayrıca daha önemlisi, hayat

oyunu tasarımcılar için de oldukça önemli bir rol oynuyordu.
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Kutuların yanıp sönmesinden oluşan desenler adeta canlı bir organizma gibi

sürekli şekil değiştiriyor ve bir sonraki adımda nasıl bir forma bürüneceği

tahmin edilemiyordu. İşte bu nokta da bilgisayarların işlem gücü sayesinde daha

önce keşfedilmemiş sayısız formun da keşfedilmeyi beklediği gözler önüne

serilmiş oldu.

Şekil 5.’teki örnekte çalışma prensibi Gaudi’nin akıllı aparatına çok benzeyen

bir bilgisayar simülasyonunda oluşturulmuş çok basit bir saçak tasarımını

görebiliriz.
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Şekil 5. Gaudi’nin sarkan akıllı aparatından esinlenilmiş olan bir bilgisayar 

simülasyonundan ortaya çıkmış bir saçak tasarımı.

Soldaki resimde yer hizasında yatay bir düzlemde başlayan “kumaş” belirli

noktalardan yere sabitlenerek yukarı doğru uygulanan bir güç sayesinde doğal

parabolik şeklini alır. Üst üste konumlandırılmış transparan katmanlar ise

simülasyon süresince formun geçtiği aşamaları gösterir. Sağdaki resim ise sol

tarafta tamamlanmış form üzerinde daha sonra yapılan bir değişiklik ile

simülasyonun güncellenmesini ve yeni sonucun anında hesaplanışını

göstermektedir. Bu örnekten anlaşılabileceği üzere simülasyon kullanmanın

buradaki sebebi bir başlangıç verisinin (bu örnekte zemindeki kumaştır) kendi

tasarladığımız sanal kuvvetlere maruz bırakarak, zaman içerisinde uğradığı

deformasyonlara erişebilmektir. Tasarlanabilir sanal işlemler, yeni türeyen

tasarım anlayışını geleneksel yöntemlerden ayıran önemli bir parçadır. Süreci

tasarladığımız için işlemlerin sonucunda nasıl sonuçlara erişebileceğimizi ön

görebilsek de, tam olarak bilmek oldukça zordur. Bununla birlikte simülasyonun
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parametreler aracılığı ile kontrol edilebiliyor oluşu, içerisinde sonsuz

varyasyonu barındırmasına ve bu varyasyonların hepsine ulaşmanın oldukça

kolay olmasını sağlıyor. Yâni zihnimizde hesaplanması imkânsız olan bu

işlemlerde bir değişiklik yapmak istediğimizde tekrardan çizmek zorunda

kalmıyoruz.

Jeneratif yöntemlerle tasarımlar yaparken sürecin belki de en önemli ve en

işlevsel boyutu, evrimsel hesaplama algoritmalarıyla ortaya çıkıyor. Önceki

paragraflarda bahsedilen, uzamsal mekânda navigasyon ve topolojik

değişimlerden yola çıkarak evrimsel hesaplamalar yapılabilir, evrimsel

hesaplama yapan algoritmalar aslında bir simülasyon olarak da

nitelendirilebilirler. Ancak biraz önce bahsedilen simülasyonlardan farkı

uyguladıkları işlemleri direkt olarak tasarlanan forma değil, o formu tasarlayan

algoritmayı etkiliyor oluşlarından kaynaklanır. Evrimsel algoritmalar tasarımı

yapan (statik) başka bir algoritmanın parametrelerini değiştirirler. Aşağıdaki

örnekte mimari bir kolon tasarımının jeneratif tasarım algoritmaları ile taşıyıcı

güç ve materyal oranında optimizasyon sürecini görebiliriz.
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Şekil 6. Paramterik olarak kolon tasarımı
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Şekil 6’daki parametreler oldukça fazla olduğundan içgüdüsel bir şekilde doğru

bağlantıları yapan ve doğru ebatlardaki bir kolonu belirlemek çok zordur. Bu

durumun üstesinden gelebilmek adına tasarımın formunu belirleyen

algoritmanın içerisinde bulunan onlarca parametreyi, sistematik korelasyon

kurabilecek bir başka algoritma ile kontrol edilmiştir. Evrimsel hesap yapan

ikinci algoritma erişilmek istenilen özellikleri performans değerleri olarak kabul

eder ve algoritma o değerlerin optimal hallerine ulaşmaya çalışır. Yukarıda sağ

taraftaki grafik ise evrimsel hesap yapan algoritmanın çalıştırıldığı süre boyunca

tasarımın ulaşabildiği performans çizelgesini görebilmekteyiz.

Sistemsel düşünce yapısı süreçlerin tasarlanmasında merkezi bir rol oynar.

Sunulan örneklerden de anlaşılabileceği üzere, algoritmaların tasarım alanında

kullanılmasının yaygınlaşması ile, tasarım süreci artık daha verimli, daha esnek

ve değişken bir boyut kazanmaktadır. Bu durum, teknolojik gelişmelerin tasarım

anlayışına olan yansımasıdır.
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…Ve nar ağacı gitti o hüyüğün üstünde durdu, köklerini toprağın derinliğine

daldırdı. O köklerini yerin dibine daldırır daldırmaz, yerin altından ak, ışık gibi

bir su fışkırdı, ak çakıl taşlarının üstüne yayıldı. O sudan içene hastalık sayrılık

bulaşmadı. Sivrisinek de gelemez o nar ağacının altına. Ne altına, ne de

yakınlarına… yeryüzünde, gökyüzünde bulut gibi sivrisinek kaynaşırken nar

ağacının değil, hüyüğün yakınına bile hiçbir sivrisinek gelemez. Hüyüğe yılan

çıyan, akrep karınca uğrayamaz. Kanlılar, hırsızlar, zulmetmişler nar ağacının

yanına yaklaşamazlar. Onun altında üç gün uyuyan anasından yeni doğmuş gibi

olur.

Mor çiçekli yarpuzlar suyun kıyısında, çakıl taşlarının üstünde…

Çakıl taşlarından kaynayan suyun dibinde ışıklar oynaşır, halka halka gider

gelir.

Dağdan cerenler iner geceleri kimseye gözükmeden nar ağacına.

Halkalar olup ağacın yöresinde yalım gibi sürünerek, uğunarak gözükmez

oluncaya dönerler…

Yaşar KEMAL – Hüyükteki Nar Ağacı
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Tepebağ Mahallesi tarihsel katmanları ile öne çıkan bir yerleşim yeridir.

Zamanla verdiği göçler, geçirdiği afetler ile terkedilmiştir. Dışardan

bakıldığında ‘tekinsiz’ olarak tabir edilen bu bölge; zamanla kör bir nokta haline

gelmiştir. Tepebağ’ı tekrar kent akışına katmak, şüphesiz kentin işlek

kılcallarından faydalanarak olacaktır. Bu yüzden Tepebağ Mahallesi için

önerilen çözüm bir etkileşim rotası oluşturmaktır.

‘(ETKİ)LEŞİMİN’ ‘ETKİ’ kısmı Tepebağ’a dokunuşlar olarak tanımlanmış,

bağlamsal verilere göre ETKİ’lerin iki türlü olmasına karar verilmiştir.

Birincisi bağlamın korunma-(ma)sına atıfta bulunup; eski ile yeni arasındaki

keskinliğe değindiğimiz ‘Protest’ yaklaşımlı dokunuşlar; ikincisi yere özgü

değerleri göz önüne alıp, Tepebağ yerli halkının alana yapacağı dokunuşlardır.
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İNTERAKTİF ÇİZGİLER

Amaç: Önerilen basit protestler sayesinde şuandaki envanterlerin hem başka bir

yöntemle de korunabileceği hem de kentsel arayüzlerde beklenmedik yeni

etkileşim alanlarının oluşturulması.

• Belleği olan alanlarda eylemler, eylemle ilgisi olmayan insanları ve

mekanları da etkilemektedir. Envanter yapıların bu denli eylemlere açık

olmasına rağmen cephesindeki tüm açıklıkların sadece güvenlik gerekçesi

nedeniyle fütursuzca kapatılması yapıların hem sokak ile kurmak istediği

kamusallık ilişkisini hem de sokak ile birlikte yaşama dahil olmasını

engellemektedir. İnteraktif çizgiler ile birlikte envanter yapıların sokak ile

kurmakta olduğu ilişki arttırılarak farklı eylem alanlarına açık olabilecek ve

envanter yapılara dair mekan içi algının sokaktan ilerlerken algılanabileceği

dinamik ve tekrar kullanıma uygun bir kısmi ayırıcı önerilmektedir.

• İnteraktif çizgiler, deneyime açık bölgede bulunan her bir envanter yapının

her bir deneyimci tarafından oluşturulan farklı perspektifleri ile mekansal

algıda çeşitliliğe neden olmaktadır. Ayrıca şekil alabilen çizgilere bağlı açık

renkli küreler ile birlikte çeşitlilik arttırılmakta ve geceleri sokak aralarında

aydınlatma olarak kent mobilyasına dönüşmektedir. Kürelerin sayısı arttıkça

mekan ve sokak arasındaki ilişki azaltılarak mekan içi biraz daha

özelleştirilip daha korunaklı hal alırken sokakta aydınlatma niceliği

artmaktadır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 64

BÖLÜM 3 - Grup Kilikya 



ATÖLYE ÇALIŞMALARI

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 65

İnteraktif çizgiler, deneyime açık bölgede bulunan her bir envanter yapının her bir

deneyimci tarafından oluşturulan farklı perspektifleri ile mekansal algıda çeşitliliğe

neden olmaktadır.

Eski Çevik Kuvvet binasının penceresinde yer alan tuğlalar yerine önerilen interaktif

koruyucu elemanlar
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KENTSEL YAKLAŞIMDAN İNTERAKTİF ÇİZGİLERE

Kentsel bağlam açısından Tepebağ bölgesi Seyhan, İnönü, Abidinpaşa caddeleri

ile sınırlandırılmaktadır. Çevresi ile kurduğu ilişkinin güçlendirilmesi için

Arkeopark bölgesi ve etrafında gelişen deneyime açık olan geçiş bölgesi ile bu

caddeler üzerinde yeni çekim noktaları oluşturularak bölgenin kentsel bağlama

hakimiyeti arttırılması hedeflenmektedir. Böylelikle bölge çeperde bulunan

kamusal mekan ve yerler ile birlikte bir süreklilik içinde bulunup tekrardan

yaşama dahil olabilecektir. İnteraktif çizgiler ile birlikte deneyime açık olan

bölge bir sergi alanına dönüşerek bir çok karşılaşmaya zemin hazırlayacak bir

yere dönüşmektedir. Tarihsel kalıntıların ve nitelikli yapıların önerilen protestler

ile birlikte mahalleli ve turistler için kendiliğinden yeni potansiyeller üretmesini

sağlamaktadır. Bu durum mahalleli için aidiyetlik duygusunun artmasını

sağlarken turistler için uzun süredir fark edilmeyen değerinin ortaya çıkmasını

sağlayacaktır. Ancak bu süreç içerisinde mahalleliyi dışlamadan, dışarıdan

gelenleri de kolay bir şekilde içine çekebilmesi için önerilen protestler haricinde

genel bağlam açısından bazı sağlıklaştırma bölgeleri de önerilmektedir.
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Alana ilişkin dokunuşlar ‘Tabla’ kültürü ile ilişkilendirilip farklı kullanım

senaryoları oluşturulmuştur. Her iki etki türünde de ortak kazanım bağlama

‘aidiyet’ hissi duymaktır. İlki bağlamı sorgulama ve farkındalık kazanımlarını

ile aidiyet’i yakalar, ikincisi ise yerel halkın kendine ait değerlerini kullanarak

‘aitlik’ hissine sahip olur. Tüm bu etkiler insanlar arası etkileşimi artırıp alana

kamusallığı tekrar kazandıracaktır. Bağlamın odak noktalarından olan Tepebağ

höyüğü, Yaşar Kemal’in Höyükteki Nar Ağacı kitabındaki höyük ve efsane nar

ağacı ile ilişkilendirip; bölgeye dikilecek bir nar ağacı ile simgesel bir anlam

kazanması öngörülmektedir. Böylece kamusallık kentsel bir imge ile

desteklenip; yeni bir Adana landmarkı oluşabilir.
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Çocuk oyun alanı

Oturma birimleri Çocuk oyun alanı

Açık hava sineması

Tabladan mekana çeşitli kullanım senaryoları
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Kentsel boşlukların kullanıma kazandırılmasına yönelik taşınabilir elemanlardan

oluşturulan mekanlara ilişkin görselleştirme çalışmaları
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Hali hazırda değişmek durumunda kalan

mahalleliyle birlikte, ulaşılmak istenen

hedefler de değişmektedir. Bu noktada

bölgedeki tabla kültüründen esinlenerek

de oluşturulabilecek etkileşim alanları,

tasarım ögeleri esnek kullanıma elverişli

olacağından değişen ya da bulunan karma

kullanımda kolaylıkla yer bulacaktır.

Zorunlulukları daha az olan bu

düşüncede korumanın ve işlev

kazandırmanın yanı sıra dikkat çekmek

ve yeni çekim noktaları oluşturmak, takip

rotaları oluşturmak önemlidir. Aynı

zamanda bölgeyi tanımayarak bölgeye

gelen bireylere kolaylık sağlayacaktır. Bu

etkiyi de şu anda kullanılmayan,

bilinmeyen, ilginin az olduğu , atıl

durumdaki tescilli yapıların yanında,

belki üzerinde, bir provokasyon olarak

gösterilebilir.

Tasarlanan deneyimin nasıl, ne zaman, ne

kadar süre ve kimler tarafından algılanıp

ilgi göreceği, nerede ve hangi olayla

algısal/çağrısımsal ilişki kurulduğu,

deneyimin tek bir yerde mi yoksa birkaç̧

yerde mi kurgulanması gerektiği,

amaçlanan ve amaçlanan dışında ne tür

çağrışımlar yaratacağı konuları detaylı

olarak ele alındı ve birbirini bütünleyecek

şekilde kurgulandı.
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ANAZARBUS ANTİK KENTİ

Amfi tiyatro, Stadyum, Tiyatro, Zafer Takı ve Sütunlu Yol…

Roma İmparatorluğu döneminde Caesarea AD Anazarbus olarak anılan yer,

Kilikya Eyaletinin başkenti Anavarza. Yazılı kaynaklara göre tipik bir Roma

yerleşmesi olan kent. Anavarza asıl gelişimini 3. yy’da göstermiş ve

Anadolu’daki en önemli Roma kentlerinden biri olmuştur. Bunun en belirgin

göstergeleri kentin girişinde ziyaretçileri karşılayan anıtsal kapı ve 34 m.

genişlik ve 2700 m. uzunlukla dünyanın en görkemli sütunlu yoludur. 2014

yılından beri UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesindedir
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İz-lence konseptiyle, tarihsel mekanlar içindeki boşlukları odağına alarak ve

izlemenin her iki anlamdaki eylemlerini de alana akışkan bir ilerleme içerisinde

sunarak geçmiş ile bugün, bugün ile gelecek arasında kamusal taşıyıcılar

oluşturmayı amaçladık. Odağına aldığı alandan perspektifler sunan iz-lence

rotası 3 ana protest üzerinden kendini tanımaktadır. İzlenecek mekanlar tarihi

yapılar, cepheler..., boşlukta iz olarak var olan ve topoğrafyadan doğarak

izlenme mekanları sunan sosyal donatı elemanları ve sınırları fiziksel olarak

tanımlı olmasına rağmen tarih ve toplumsal öğeler içinde zaman yolculuğuna

zorlayan izler dizisi, bu kurgunun üç elemanı olarak tanımlanabilir. Bu rotanın

temelinde boşlukları geleneksel yöntemlerle tanımlamak yerine var-yok

mekanlar üzerinden bir ikilik yaratarak esnek mekanlar dizisinde esnek

deneyimler oluşturur. Kente dair bir iz bırakma ve izleme sürecinde buluşma,

paylaşma ve kaynaşma noktalarını alana zorlamak yerine alanla kullanıcı

arasında gerçekleşen ve alanla kişisel olarak kurulan bağdaki buluşma,

paylaşma ve kaynaşmanın, kolektif bir anı oluşturarak kamusal paylaşımların

gelmesiyle sonuçlanacağı düşünülmektedir.
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KAYALIBAĞ MANİFESTOSU: İZ-LENCE

“İz” kelimesinin etimolojik kökeninden yola çıkarak, mahalle ve kent

ölçeğindeki çok katmanlı tarihi doku ve bunların kullanıcı ile güncel

etkileşimi/sizliği göz önüne alınarak alanla ilgili analizler yapıldı. Bunların

sonucu mimari ve sosyal pratikleri açısından bütüncül öğelerinin parçalanarak

var olmaya çalıştığı Tepebağ ve Kayalıbağ Mahallesinin gözden kaçan ve

“korunan” iz noktalarını bulmak, o iz noktalarını günümüz ve tarihsel süreklilik

içerisinde anlamlandırmak üstünden yapılan düşünsel yolculuk olarak İZ-

LENCE konsepti ortaya çıktı.
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İZ- LENCE ROTASI

1- KAYALIBAĞ’A GİRİŞ 101

1.1. SANAL GERÇEKLİK

1.2. YİRMİBİR GÖZ

1.3. PARAZİT GEÇİT

1.4. YENİ SÜTUN AKSI

2- SANAL İÇKALE

3- BÜYÜK İZ- LENCE ALANI

4- PANORAMİK EĞİM

5- KENT BALKONU

6- HAYAL CEBİ

7- KOLLEKTİF PAZAR

8- KONAK- ÇI

8.1. HAYAL GEÇİDİ

8.2. HAYALET KONAK 1

8.3. HAYALET KONAK 2

8.4. DÜNYA’NIN ENİ

9. SUR

9.1. KAİDE- ARTİFAKT

9.2. KONTRAST İZLER
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1. Kayalıbağ’a Giriş 101

İlk olarak rotanın başlangıcında yer alan, kentsel aidiyeti yüksek mekanlardan

ve ana odaklardan biri olan Taş Köprü’nün İzlence içinde durağan devinimi

kentsel müdahaleler ile zamanı dönüştürmüştür.
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1.2 Yirmibir Göz

Sanal gerçeklik ile kıyısı Seyhan

olan tarihi konakların bütüncül

görüntüsünün, izlence mekânı olarak

köprü üstünden başlayarak, rotadaki

deneyimlere bir hazırlayıcı katman

olarak izlek mekanını sunar.

1.1 Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik ile kıyısı Seyhan

olan tarihi konakların bütüncül

görüntüsünün, izlence mekânı

olarak köprü üstünden başlayarak,

rotadaki deneyimlere bir

hazırlayıcı katman olarak izlek

mekanını sunar.

1.3 Parazitik Geçit -Kale Kapısı-

Yitirilmiş tarihi kale kapısını, ortaya çıkan yeni gözler

üzerinde güncel bir yorum ile oluşturarak yapılan

müdahale, köprü ile cadde ilişkisini güçlendirirken, aynı

zamanda Adana merkezi ölçeğinde de bir aksın

oluşturulmasıdır.

1.3.1 Portal

Yitirilmiş tarihi kale kapısını, ortaya çıkan yeni

gözler üzerinde güncel bir yorum ile oluşturarak

yapılan müdahale, köprü ile cadde ilişkisini

güçlendirirken, aynı zamanda Adana merkezi

ölçeğinde de bir aksın oluşturulmasıdır.

BÖLÜM 3 - Grup Anazarbus 



1.3.2 Su Geçidi

Seyhan’ın adananın tarihler boyunca

yaşam kaynağı olduğunu vurgulamak

adına kapının yeniden inşasının yine su

üstünden olması kurgulandı.
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1.3.4 Tamamlanan Geçit

Fiziksel inşanın sınırlarının tarihsel bağlam üstünden sorgulamaları ve göz

anıların izleyicisi olarak hedef alınarak oluşturulan pleksi levhanın üstünden

yapılan sanal rekonstrüksiyon, taş köprü üstünden izlenen rotada tarihsel bir ilk

izlenim oluşturur.

1.3.3 Yaşam Döngüsü

Kolektif bellekte izi silinen kapının

yeniden inşasını kolektif bellek

üzerinden yapmak için cam

çerçeve içine ekilen iki ağacın

zamanla büyüyüp geçidi tekrar

hem mekânsal hem anısal olarak

Adana'ya eklemlemesidir.
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1.4 Yeni Nesil Sütun Aksı

Antik Roma yolunu tanımlayan sütunların izlerinden yola çıkarak oluşan,

sütunların bulunduğu dönemin mekansal kurgusunun merakı ve yöntemini

bugünün kamusal pratiklerindeki düşeysel öğelerle entegre edilmesinden elde

edilen bir dizi müdahale yöntemi oluşturuldu. Soyutlanan sütunların sokak

pratiklerindeki aydınlatıcı işlev ile birleşmesi sonucu izleme eylemini

aydınlatan, aynı zamanda da izlenme kapasitesine sahip bir dizi elemanın göz

önüne çıkartılarak kullanıcılara zaman yolculuğu yaptırması hedeflenmiştir.
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2. Sanal İç Kale

İz-lencenin yayılım rotasında, ara yüz olarak çalışan alanda tüm fiziksel izlerini

kaybetmiş olan ve sadece sokak izi olarak okunabilen iç kale, soyutlaşarak

mekânsal varlığını çeşitli izler ve düzlemleri ile tarihin yansıması olarak

kullanıcılara izletir.

2.1 Algı Kapısı

Sanal gerçeklik ile kıyısı Seyhan olan tarihi konakların bütüncül görüntüsünün,

izlence mekânı olarak köprü üstünden başlayarak, rotadaki deneyimlere bir

hazırlayıcı katman olarak izlek mekanını sunar.

2.2 Dehl-İZ

Günümüzde yıkılmış olan iç

kalenin izleri, devasa

boyutlarda taşlarla yer

döşemesi olarak günümüze

yansırken, rotada oluşturulan

dehlizler, kentsel öçekte

geçmişin izlendiği boşluklara

dönüşmektedir.
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3. Büyük İzlence

Rotanın en büyük mekansal boşluğu olan ve bina yapılmak üzere arkeolojik

kazıların sürdürüldüğü alan tarihi kentsel dokudaki diğer boşluklarla ilişkili

merkezcil çalışabilme potansiyeline sahiptir. Bu alanda Adana ölçeğini kamusal

etkinlikler ile içine alması hedeflenerek, Portakal çiçeği karnavalı, Altın koza

film festivali, Adana tiyatro festivali ,lezzet festivali ve benzeri festivallerin bir

izleme durağı olabilecek esnek, devingen ve katılımcı bir mekan olarak

kurgulandı.

4. Panoramik Eğim

Mekansal boyutları ve düşeysel hareketliliği fazla olan bu boşluğun kamusal

etkileşimi ve karşılaştırmaları artıran bir iz olması amacıyla höyük tarihinin

aktarıldığı bir panaroma gösterim alanı olarak tasarlandı.

5. Kent Balkonu

Mahallenin höyük alanına en yakın alan olması sebebiyle bir çok katmanı

Musabali Konağı, Gazi Mektebi, Yeşil Mescit, Höyük Kazı alanı ve Hamamlı

Konak gibi aynı anda izleyebiliyoruz. Kot farklarıyla da oldukça zengin olan

mekanın dönüşümü Gazi Mektebi bahçesinin sınırlarını çizen duvarın yok

edilmesi ve kotların akışkanlaşmasıyla oluşturulmuştur. Bahsedilen tarihi

yapıların izlence etkilerinin çakışmasından doğan üç boyutlu panaromik

görüntüler dizisi mekanın etkinlik, dinlenme, kaynaşma ve geçiş mekanı

olmasıyla canlanıyor.

2.3 Sınır

Kent içinde bellekten silinmiş ama yol

olarak izlerini sürdüren sur yapısının

mekansal varlığını sınırlar çizerek yeniden

anlamlandırılması. Bu süreçte binaların

aralarındaki sürekliliği bozan boşluklara

doluluk hissi vermek için eklenen sağır

duvarlar gece ve gündüz farklı işlevlerle

izlence alanları sunarak sur yapısını canlı

bir iz haline getirmesi amaçlanmıştır.
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6. Hayal Cebi

Dinamik ve izlencelere davet çıkaran rotanın üzerinde çocukların hayal dünyası

ve kurguladıkları oyunlardan esinlenerek ortaya çıkan bu cep, sağır duvarların

ve terk edilmiş toprağın 3 boyutlu olarak oyun ve hayal mekanına dönüşmesdir.

Farklı platformlar ve yüzeyler ile yeşilin birleştiği bu cep mekan, sadece

çocukların oyun kurdukları bir mekan değil, sokak hayatının etkileşebildiği bir

izlek.

7. Kollektif Pazar

Musa Balı sokağı üzerinde yer alan eski

konakların karşısında sokakla kesişen bu

büyük boşluk hem höyüğe hem de Şıh Oğlu

Cami‘ne perspektifler sunmasına rağmen

ıssızlığı ile gözden kaçan bir izlence noktası

olarak analiz edildi. Bu nedenle alanın

yaşam kazanması amacıyla yapılan

müdahalede, mahalle kültürünün

sergilenmesi ve pazar gibi bir işlevle

dinamikleşmesi kurgulandı. Böylece esnek

bir boşluk olan bu mekan katılımcılarıyla

anlamlanacak ve izler görünürleşecek.

BÖLÜM 3 - Grup Anazarbus 



ATÖLYE ÇALIŞMALARI

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 84

8. Konak-Çı

Şıh Oğlu Camisinin minaresiyle başlayan sokak, tarihi evlerin neredeyse

birbirine dokunakmış gibi konumlanırken hepisinin farklı perspektifler için

rotasyon yaparak konumlandığı dar sokak izlence mekanı olmak için büyük bir

potansiyele sahip. Bu iz üstündeki bir konak yıkıntısına ev sahipliği yapan

boşluk bir çok parazit müdahaleye ilham vermiştir. Muhtemel müdahalelerden

bazıları aşağıdaki şu şekilde tasarlanmıştır.

8.1 Hayal Geçidi

Bu bölgenin geçmişte surlarla örülü olması

ve bir çok geçitinin mahalle sınırlarını

tanımlaması nedeniyle bu geçitlerin bir

anısının zihinsel ve imgesel bir yansımasının

boşlukta aynalar yoluyla oluşması.

8.2 Hayalet Konak

Kendiliğinden bir geçit oluşturan

sokağın, tarihi konağın

yıkılmasıyla bozulan doluluk-

boşluk ilişkisini rekonstrüksiyon

üzerinden değil strüktürel ve

imgesel şekilde geri getirmek

üzerine yapılan hayalet konak

tasarımı.

8.1 Hayalet Konak 2

Başlangıç noktasından mekana giderken var olan tarihi cephelerdeki

cumbalardan başlayan bir iz aydınlatma tasarımıyla, akşamları merak uyandırma

kurgusu üzerinden güvenli bir rotanın bir izleği olarak tasarlandı. Boşluğun

doldurulmasındaki tarihsel konak inşası üzerinden yapılan eşleşmeler ile ahşap

bir çerçeve oluşturuldu.Aralara konumlanan aynanın gündüz gölge oyunları

akşam aydınlatma oyunları ile mekan bir etkileşim alanına çevrildi.
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8.4 Dünyanın Eni

Dışından geçerken

uyandırdığı merakla içine alıp

dolaştıran, sonunda dünyanın

eni yani kendinle yüzleştiğin

ve o sıfatı sorguladığın bir

aralık sunuyor.

9. Sur Kalıntısı

Sur kalıntısının mekansal varlığını sürdürememesi üzerinden başlayan ve alanın

tarihi öğelerin varlığına rağmen tanımsız kalması ile ilgili düşünsel tartışmalar

üzerinden Sur kalıntısının kolektif bellekteki yeri de göz önüne alınarak mekan

yerine sanat eseri olarak ele alınabilir.Bu noktada toprak, topoğrafya artık bir

kaide olmalıdır.Kaidenin mekansallaşması ve tarihi anlatıcı görevi üstlenmesi

gerekir.Bu kapsamda senaryolaşan program topoğrafik kaidenin arkeolojik kazı

bilgilerini veriebilecek kendiliğindenliği olan hem izlenme hem izleme mekanı

olmasıdır.
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GRUP MAGARSUS

Proje Yürütücüleri

Damla ÖZİNAL

Zeynep Gizem GÜLEÇ

Fatma Nur GÖKŞİN

Ekip Üyeleri

Elif Deniz İLEÇLİ

Zeynep YERLİKAYA

Hanne Betül AKDOĞAN

Muammer BEDELOĞLU

Nurgül GÖKÇELİ
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https://magarsusteam.wixsite.com/mysite
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MAGARSUS ANTİK KENTİ

Adana’ya 49 km uzaklıktaki Karataş ilçesinde deniz kenarındaki burunda yer

alan Magarsus Antik Kenti, arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor.

İsmini Makedonya Kralı Büyük İskender’in milattan önce 333’te Pers Kralı

Daryus ile giriştiği savaşa başlamadan önce gelip kurban kestiği Athena

Tapınağı’ndaki Magarsiya rahibelerinden alan antik kentin tarihi MÖ 5. yüzyıla

dayanıyor. 150 m. uzunluğunda 30 m genişliğinde olan antik tiyatronun

yaklaşık 4000 kişilik olduğu tahmin ediliyor.
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GRUP MAGARSUS

Proje Yürütücüleri

Damla ÖZİNAL

Zeynep Gizem GÜLEÇ

Fatmanur GÖKŞİN

Ekip Üyeleri

Elif Deniz İLEÇLİ

Zeynep YERLİKAYA

Hanne Betül AKDOĞAN

Muammer BEDELOĞLU

Nurgül GÖKÇELİ



HER SOKAĞI BİR BAŞKA GÜZEL TEPEBAĞ…

Tarihi, kültürü, dilden dile yayılan lezzetleri ile Adana'nın en özel

noktalarından birisi olan Tepebağ keşfedilmeyi bekliyor…

Fikirlerimizin oluşum aşamasında öncelikle insanların neden Tepebağ bölgesine

gelmediğini sorgulayarak başladık. Sorgulamalarımıza yanıt olarak Adana’da

yaşayan insanların ana odak noktalarını sürekli kullandığını fakat Tepebağ

bölgesine gitmeleri için herhangi bir dikkat çekici ve yönlendirici araç olmadığı

fark ettik.
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Bölgenin çevresinde yükselen binalar bir nevi sur görevi görüyor ve iç dokuya

doğru olan ulaşımın, ana akstan kopmasına neden oluyor. Çevrede bulunan

yoğun dolaşımın alanın iç bölgelerine doğru çekecek rotaların oluşturulması ve

bu rotalarda yeni işlevler önerilerek insanların alanın iç taraflarına çekilmesi

amaçlanmalıdır.

Tepebağ-Kayalıbağ mahhallerinin etrafını çevreleyen surlaşmış yapılar
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Buradan yola çıkarak Büyük Saat’ten

başlayıp Ulu Cami’den geçen, yaşayan

beyaz çizgileri tamamlayarak ve

eklemeler yaparak Tepebağ bölgesine

yönlenmeyi kolaylaştırdık. Aynı

zamanda Atatürk Evi Müzesi’nin ve

Musa Bali Konağı’nın bulunduğu

bölgeden gelen beyaz çizgilerle arada

kalan bölgeyi farklı renklerle

yönlenebileceğimiz ve tanımladığımız
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odak noktalarına gidebileceğimiz akslar oluşturduk. Bu aksların başlangıç

noktalarından gelen beyaz çizginin farklı renklerdeki çizgilere dönüşmesiyle

hem eski kent merkezine girişi tanımlamak hem de belirlenmiş ara odak

noktalarına renkleri takip ederek ulaşımı kolaylaştırmayı hedefledik. Bu sayede

kente gelen insanlar ve kent sakinleri gündüz renkleri kullanarak, gece ise bu

renklerin ışıklandırılmasıyla Tepebağ Mahallesi’nin ana ve ara odaklarını

kolayca keşfedebilecekler.

Tepebağ rotaları

Odak noktaları
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Proje alanının etrafındaki vakıflarla birebir etkileşim içerisinde olacağı

öngörülen, kadın ve çocukların ortak kullanabileceği bir boşluğun tasarlanması

amaçlanmıştır. Böylece, yıkılmış bir binanın izleri baz alınarak çocuk parkı

önerisi verilmiştir. Mevcut durumdaki boşlukta zeminde bulunan fayans izleri,

döşeme kalıntıları ve tekil bir boşluklu duvar bulunmaktadır. Tasarımın ana

kurgusu bu üç izi birbirine bağlamaktan oluşur ve platformlar kurularak

kullanıcı için hareket alanı sağlanmak istenmiştir.

Kentsel boşluklara çeşitli öneriler

Kentsel boşluğa önerilen çocuk oyun alanı
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Bölgenin hem kullanıcılar tarafından sıkça kullanılması hem de sosyal

medyadan görünürlüğünün artması için çeşitli alanlarda «Fotoğraf çekim

alanları» önerilmiştir.

BÖLÜM 3 - Grup Magarsus 



BÖLÜM 3 ATÖLYE ÇALIŞMALARI

TEPEBAĞ ULUSAL KENT ATÖLYESİ 95

GRUP MOPSUESTİA

Proje Yürütücüleri

Erdem ÇINKIL

Elbrous ÇEÇEN

Ekip Üyeleri

Elif Betül TÜRK

Handan ŞAHİN

Hasan SARBAN

İzel DOĞAN

Simay KARADOĞAN
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MİSİS ANTİK KENTİ (MOPSUESTİA)

Misis antik kenti (Mopsuestia), Ceyhan Nehri kenarında, tarihi ipek yolu

üzerinde kurulmuş, Adana’dan sonra gelen ikinci bir geçit durumundadır.

Misis’i Truva kahramanlarından Mopsus’un kurmuş olduğu söylenmektedir.

Hitit, Asur, Makedonya ve Selevkoslar’ın eline geçmiş, Roma ve Bizans

devirlerinde de önemi bir merkez olmuştur. Beldenin bugünkü adı

Yakapınar’dır. Ayrıca Misis’te Lokman Hekim’in Misis köprüsünden geçerken

ölümsüzlük ilacını kaybettiği, Yedi Uyurlardan Karataş dedenin mezarının da

burada bulunduğu rivayet edilmektedir.
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GRUP MOPSUESTİA

Proje Yürütücüleri

Erdem ÇINKIL

Elbrous ÇEÇEN

Ekip Üyeleri

Elif Betül TÜRK

Handan ŞAHİN

Hasan SARBAN

İzel DOĞAN

Simay KARADOĞAN



TEPEBAĞ’I ANLAMAK…

Tepebağ bölgesi Adana’nın tarihi kent dokusunu ve ilk yerleşim yerini oluşturan

Tepebağ höyüğünü ve geleneksel konut dokusunu içine alan bir yerleşim

merkezidir. 14.yy’nin sonlarına kadar dar çamurlu yolları, tek katlı ve kerpiçten

evleri olan Adana şehri; Seyhan Nehri'nin ıslahı, bölgedeki pamuk gelişiminin

artması ve beraberindeki sanayileşme süreci ile gelişmeye devam etmiş ve bu

süreç mimariyi de etkilemiştir. Daha dayanıklı kagir ve karkas sistemli 2-3 katlı

evlere geçilmiştir. Böylece günümüze kadar gelen “geleneksel Adana evleri”

olarak adlandırdığımız yapım tarzı ortaya çıkmıştır.
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Adana kenti kurulduğu günden bugüne kadar tek merkezli bir gelişim

göstermiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki Küçük Saat Meydanı

merkez kabul edilir. Arasta ve Kapalı çarşının bulunduğu alan tarihi ticaret

merkezi oluşturmaktadır. Tarihi dokunun yer aldığı bu alan fiziksel ve işlevsel

merkez olma özelliğini korumaktadır. Bu özelliğin getirdiği baskı nedeniyle

merkez geleneksel yapısını korumakta zorlanmıştır. Geleneksel konutların çoğu

ticaret merkezi veya depo olarak hayatına devam etmiştir. Geleneksel yapılar

çalışma alanı içerisinde metrekare olarak çok az yer kaplamakta kat yüksekliği

bakımından da çok katlı yapılar arasında sıkışık kalmaktadır.

1998 yılında depremde yıkılan yapılar ve boş alanlar çalışma alanında oldukça

fazla yer kaplamaktadır. Tepebağ bölgesi höyük ve höyükle yukarıdan aşağıya

inen eğimli bir topografyaya sahiptir. Çalışma alanında bulunan yapıların çoğu

tuğla, yığma ya da ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. Bunun yanında

betonarme karkas yapılara da rastlanmaktadır.

Geleneksel Adana evleri
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Bölgede kent içi konumunun yarattığı ticaret merkezinin odağında kalma, yoğun

araç trafiği gibi problemler dolayısıyla alandaki konut dokusu bazı koruma

sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. asıl konut sahiplerinin geleneksel yapıyı

terk etmesi yerini göçlerle gelen gelir düzeyi düşük kesimler için ucuz

konaklama alanı haline getirmiştir.

Tarihi Tepebağ mahallesi; Adana'nın kuzeyi ile güneyi arasında bir düğüm

noktası niteliği taşımaktadır. günümüz şehir yaşantısı düşünüldüğünde; büyük

saat, tarihi hamam gibi yıllanmış bir kültürü içerisinde barındıran bölge il yaya

trafiğinin yoğun olduğu İnönü parkı ve eski adliye binası arasındaki en önemli

aks özelliğini taşıyan Musa Balı sokağının yeniden işlevlendirilmesi ve

boşluklarının tasarlanması konusundaki fikirler sunulmaktadır.

Üzerinde durulan esas konu eski adana ile yeni adana arasında bir promenad

oluşturmak ve Tepebağ etrafından dolaşmayı tercih eden halkın Musa Balı

sokağını kullanarak, Tepebağ içerisinde aktif olarak gezmesini sağlamaktır.

bu fikri desteklemek amacıyla eski adliye binasının yeniden işlevlendirilmesi ve

kendi bölgesinde bir çekim noktası haline gelmesi hedeflenmektedir.
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Belirlenen sokak aksları referans alınarak 

tanımlanan iz alanları görülmektedir.
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Kayalıbağ’da sürekliliği olan 2 aks temel alınarak yeniden işlevlendirme

önerilerinde bulunulurken sokakların eski işlevleri de göz önüne alınarak tarih

kültür sanat aksı ile nitelik kazandırma arayışına gidilmiştir. Bu 3 aksın birbiri

ile kesiştikleri noktalarda insanların da tarihsel süreçte olduğu gibi kültür, sanat

ve tarihinin birbirini etkilediğini hissettirmeye çalışmıştır.

Temel promenad olarak ele alınan Musa Balı sokağı (tarih aksı) şehrin işlek

yaya sirkülasyonuna zemin hazırlayabilecek ve bölgeleri birbirine

bağlayabilecek potansiyelde olarak nitelendirilmiştir. Kentlinin farkındalığını

arttırmak adına bu sokağın işlev kazanması önemli bir unsur olarak ele

alınmıştır.

Kentsel boşlukların güzergahları belirlenip, alanların birbiri ile olan ilişkisi incelendi.

Daha sonra bu boşluklar çevresi ile beraber düşünülerek nitelik kazandırılmaya

çalışıldı.
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Alanla ilgili analizler yapıldıktan sonra oluşturulacak aksların güzergahında bulunan

kentsel boşluklar belirlendi. Söz konusu kentsel boşluklara hem mevcut sakinlerin

kullanabileceği hem de dışarıdan gelecek insanların kullanabileceği bazı işlevler

önerildi. İşlevlerle oluşturulacak tarih-kültür-sanat aksının da görünürlüğünün ve

kullanım sıklığının artması hedeflenmiştir.

Belirlenen ve öneriler sunulan kentsel boşluklar
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• Seçilen iz alanı hem kültür aksı

üzerinde hem de 3 yolun

birbiriyle buluştuğu noktada

bulunuyor.

• İz alanımız bahsedilen 3 yolun

birleşimine ek olarak camiinin

yanında olduğundan önem arz

ediyor.

• Bu alana doğru ilerleyen

sokağın sonunda bulunan

davetkâr camii silüeti

dikkatimizi çekiyor.

• İlk olarak zemin tasarlandı.

Zemin modüllere bölündü ve

her bir modülere geleneksel

malzemeler kullanılarak farklı

bir işlev verildi.

• Ahşap doku oturma birimi, taş

ve tuğla birimleri yürüme

alanları olarak tasarlandı,

modüller arasında boşluklar

bırakılarak yeşil alanlar

oluşturuldu.

• Amaç Tepebağ bölgesindeki

yerel halkın kullanabileceği

sanat ve kültür aksını

birleştirmeyi, amaçlayan

etkinlik ve dinlenme alanı

oluşturmaktır.
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• Boşluk içerisine tasarlanan bank

şeklinden işlevine tüm

özellikleriyle, bireyleri ayırmadan

yaşı, bedeni veya yetenekleri ne

olursa olsun herkes için bir yer

sunmaktadır.

• Boşlukta bulunan hareketli küpler

tasarımcının ihtiyacına göre farklı

konumlarda kullanılabilir şekilde

tasarlanmış alanda interaktif

katılım amaçlanmıştır.
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• Tarih aksındaki en büyük boşluk olarak tanımlanan alan tamamlanmamış bir

proje olup; Tepebağ’da merkez odak olarak düşünülmüştür. Alanda birçok

fonksiyon bir arada yer alır, sürpriz birimleri içerisinde barındırır. Toplanma

meydanları, amfi tiyatro ve ikonik bir görev üstlenmesi düşünülen seyir terası

yer alır. İkonik seyir terası Tepebağ silüetinde kendine yer bularak, kentlinin

dikkatini çekerek farkındalık yarattığı gibi, kentliye Tepebağ’ı nehri

seyretme, imkanı sunarken eski dokusunu da hissettirmeyi amaçlar.

Oturma ve eğlence alanı önerileri

2 nolu boşluğa önerilen seyir terasına ait eskizler
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• Atatürk Evinin bulunduğu tarih

aksında bulunmaktadır. Bu boşluk

çeşitli perspektiflerden Tepebağ’daki

birçok tarihi alanı görmektedir.

• Alanda hasara uğramış seramikler

bulunmaktadır. Bu seramikler mevcut

dokudan izler taşıdığından korunması

gerektiğine karar verildi.

• Seramik zemin korunmak ve gelen

ziyaretçilere sergilenmek üzere

saydam ve yüksek bir platform ile

korunmaya alınmıştır.

• Mevcuttaki işlevsiz duvarlar tarihi

alana ait çeşitli sergi ürünleriyle

sergilenmek üzere 3 taraftan çelik

konstrüksiyon ile çevrilmiştir.

• İşlevsiz duvarlara anlam kazandırmak

amacıyla zeminle beraber bir sergi

işlevi düşünülmüştür. Duvarlarda

çeşitli sergi öğeleriyle beraber tarihi

yapıları perspektifine alan kısımlara

görüntü oluşturmak için çerçeveler

yerleştirilmiştir.
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• Seçilen İz Alanı Tarih ve Sanat

sokaklarının kesişiminde, Musa Balı

Konağı’nı da karşılayan köşede

bulunmaktadır. İz alanını sınırlayan işlevsiz

duvarlara nitelik kazandırma amaçlı parazit

bir yaklaşım öne sürülmüştür.

• Çelik strüktürler işlevsiz duvarlara

yapıştırılacak şekilde mekan tanımlandı.

Giriş belirtilmeye çalışıldı. Ön kısım

ziyaretçiler veya sahaf için kullanılabilecek

geniş bir bahçe olarak fonksiyon verildi.

• Meydanın girişini tanımlayan küpler ayni

zamanda esnek ve fonksiyonel bir tasarıma

da olanak sunuyor. İz alanında kullanılan

küpler isteğe bağlı, amacına uygun olarak,

görünüm ve fonksiyon açısından

değiştirilebilir. Bu değişim çevresel etkiler

göz önünde bulundurularak yapılır.

• Küpler belirli konumlarda birbiriyle

birleşerek sahaf için kullanılabilecek teras

ve kanopi gibi çeşitli dinlenme ve kitap

okuma alanları oluşturuldu.

• Günün farklı saatlerinde farklı açılardan

gelen güneş Işığını kontrol ederek gölge

alanlar oluşturulur veya küpün üst

yüzeylerine birbirine yakın tutularak

birbirlerine teras oluşturulabilir.
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GRUP AEGEAE

Proje Yürütücüleri

Yağmur ÇETGİN

Ayşe Nur DAL

Altıner YILDIRIM

Ekip Üyeleri

Ayşe Zülal AKALIN

Burçe GÖKKAYA

Ekin AKIN

Eren KIRIŞTIOĞLU

Kerime Hatun UĞURLU
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LİMAN KENTİ AEGEA

Eski Yunanca’da «keçi» anlamına gelen aiks sözcüğünden türetilmiş Aegeae,

Arapların hakimiyetindeyken Ayaş, Venedikliler döneminde Lajazzo adlarını

taşımıştır. Osmanlılar döneminden itibaren de Ayas ismi kullanılmaya

başlanmıştır.

Aegeae (Ayas) kuzeyinde M.Ö. 4 yy’ın son çeyreğinde Büyük İskender’in Pers

İmparatoru Dara’yı yenmesinden sonra Makedonyalı komutanlar tarafından

liman şehri olarak kurulmuştur.

1337 yılında Türk Memlük Devleti’nin hakimiyetine giren Aegeae (Yumurtalık)

Ramazanoğlu Beyliği’nin önemli bir ilçesi ve iskelesi olmuştur.
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GRUP AEGEAE

Proje Yürütücüleri

Yağmur ÇETGİN

Ayşe Nur DAL

Altıner YILDIRIM

Ekip Üyeleri

Ayşe Zülal AKALIN

Burçe GÖKKAYA

Ekin AKIN

Eren KIRIŞTIOĞLU

Kerime Hatun UĞURLU
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KAYALIBAĞ

Geçmişten günümüze tarihte birçok uygarlık için geçiş noktası olan Adana şehri

çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu uygarlıkların gerek kültürel gerekse yapısal

olarak bazen bir arada bazense ardı ardına bu topraklarda bulunduğu

bilinmektedir. Kentin geçmişte sahip olduğu İzlerden, günümüze sadece birkaç

tanesi ulaşabilmiştir. Bu çok katmanlı tarihi izlerden oluşan yapılaşmanın

hissedildiği alanlardan biri de Kayalıbağ’dır. Buradaki sokaklar, tarihe ışık tutan

dokusuyla ve katmanlı yapısıyla geçmişin izlerini taşımaktadır. Bölge bütünüyle

incelenmiş ve en az müdahale ile tarihi geri kazanmak amaçlanmıştır.

Alan analizlerine göre bu bölgenin ihtiyaçları saptanmış ve bölgenin şehre

katılması için kültürel alanlarla desteklenen kültür aksının tarihle birleşmesi

önerilmiştir. Oluşturulan kültür aksı ile Adana’nın kültürünü ve tarihini

kullanıcıya deneyimleterek anlatılması amaçlanmıştır. Bölgede devam eden

mahalle kültürünün ara sokaklarda korunması ve mahalle halkını üretime davet

etmek amacı ile kooperatif kurulması fikri önerilmiştir. Kooperatiflerin kültür

aksı ile birleşmesiyle ekonomik ve işlevsel açıdan kullanım sıklığının

arttırılması hedeflenmiştir.
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Çalışma kapsamında önerilen kültür aksı
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İz bırakılacak boşluklar kullanım potansiyellerine göre tipolojilere ayrılmıştır.

Geliştirilen 4 tipoloji; sağır duvarla çevrilmiş olan boşluklar, meydan gibi

toplayıcı potansiyeli olan boşluklar, köşe noktalarda bulunan duraklama

alanları, çıkmaz sokak haline gelmiş kentsel boşluklar.
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Oluşturulan kentsel boşluk tipolojileri

Belirlenen rotada bulunan boşluklara kamusal alan özelliklerine göre işlev

önerisi sunulmuştur. Çıkmaz sokak boşlukları özel alanlar, üç tarafı sağır

duvarlarla çevrili alanlar yarı kamusal alanlar, meydan nitelikli boşluklar ve

köşe noktalar kamusal alanlar olarak belirlenmiştir. Sokaklarda belirlediğimiz

yarı kamusal boşluklarda mahallelinin toplanma mekanlarını tanımlayarak bu

mekanlarda, açık ve yarı açık üretim alanları oluşturulmuştur. Bu alanlarda

üretilen ürünlerin satışı gerçekleşirken, bölgenin de kültürel kimliğini

yansıtacaktır.

Bu bağlamda alanda yapılan röportajlardan da, önerilen fikirleri destekler

görüşler ortaya çıkmıştır. Oluşturulan rota üzerinde biri meydan diğeri pavilyon

niteliğinde olan iki odak noktası belirlenmiştir. Bununla birlikte rota üzerinde

belirlediğimiz köşe duraklama mekanlarında ise interaktif alanlar tasarlayarak

insanların alan içindeki dolaşımını kolaylaştırmak hedeflenmiştir.
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MEYDAN 1

Kültür aksı olarak tanımladığımız aksın başlangıç noktasında bulunan boşluk,

kültürel alanlarla tanımlı ve ana yola yakın olduğu ayrıca burç kalıntısı ile

tanımlandığından dolayı meydan olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu alanda kalıntılara saygılı, kullanıcılarının doğa ve tarih ile olan ilişkisini

maksimum seviyede tutma kaygısı ile tasarlanmıştır.
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Kot farkı oluşturularak sur kalıntısına yönelen kent merdivenleri sosyal ilişkileri

arttırmak ve kullanıcıları kalıntıya yöneltmek amacıyla oluşturulmuştur.

Zeminde bulunan su elemanı ile tarihin kullanıcıya yansıtılması ve tarihin

eğlenceli bir şekilde deneyimlenmesini sağlamak hedeflendi. Ayrıca su elemanı,

eski dönemde Seyhan nehrinin surlara dayandığı bilgisi ile oluşmaya

başlamıştır.

Tarihi surun etrafına önerilen meydan düzenlemesi

Tarihi surun etrafına önerilen meydan düzenlemesi
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MEYDAN 2

Kültür aksı olarak tanımlanan rotanın merkez noktasında bulunan boşluğun

kamusal mekan olarak işlevlendirilmesi hedeflenmiştir. Tipolojik

yaklaşımımızda da bu boşluk meydan olarak ifade edilmiştir. Burada yaşayan

insanlarla yapılan röportajda bu alanı daha öncesinde konser ve yemek şenliği

yapmak için kullandıklarını ifade etmişlerdir.
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Önerilen ikinci meydan düzenlemesinde de alandaki kamusal alan eksikliğinin

giderilmesine yönelik bazı işlevler önerilmiştir. Öneri meydan alanında yeşil

alanla birlikte çeşitli satış birimleriyle yeme-içme alanlarının olduğu kapalı-yarı

açık-açık alan düzenlemesine gidilmiştir. Mahalle sakinleriyle yapılan

görüşmelerde söz konusu işlevlerin eksikliğine yönelik görüşler bildirilmiştir.

Merkezi kentsel boşluğa önerilen meydan düzenlemesi

Merkezi kentsel boşluğa önerilen meydan düzenlemesi
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Alanda bulunan sağır cepheler için interaktif arayüzler önerildi. Önerilen

arayüzlerde yeşil alanlar tasarlanarak, kinetik sistemler aracılığıyla kullanıcı

istekleri ve zaman göre değişkenlik gösteren alanlar oluşturuldu.

Seçilen kentsel boşluktaki sağır bir cephe, tescilli olan bir yapının duvar

kalıntıları ile duvarların arasında yer alan ağaç, sarmaşık ve otlar gibi doğa

elemanları ile sınırlanarak tanımlanıyordu. Söz konusu alana kentsel donatılar

yerleştirilerek bir toplanma-eğlenme mekanına dönüştürülmesi önerildi.

Kentsel boşluktaki interaktif arayüzler

Boşluğun mevcut hali ve kentsel donatı önerisi sonrasındaki hali
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GRUP AUGUSTA

Proje Yürütücüleri

İnana ABDELLİ

Kesra MANSURİ

Ekip Üyeleri

Beste SÜLE

Çağlar HANAYLI

Emine Nur UZDİL

Gülsüm FERAH

Ece ÖNDER
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ROTA: KÜLTÜR AKSI

Adana Tepebağ bölgesinde, eski izlerin önderliğinde gerçekleştirilen kent

okuması sonucunda Seyhan Nehri’nin hayat verdiği eski höyük bölgesi ile

Seyhan Caddesi arasında kalan alanda potansiyel gezi rotaları oluşturuldu.

Oluşturulan rotalar alanda kullanılmakta olan ya da atıl durumdaki tescilli

yapıların yoğunluklarına göre belirlendi. Bu çalışma elde edilen rota haritasında

bulunan, Atatürk evi üzerinden Tepebağ kazı alanına bağlanıp ardından belediye

tarafından sokak sağlıklaştırması devam eden Musa Balı Sokağı’na ulaşan

“Kent Müzesi” adı verilen rota için önerilen proje çalışmasıdır.
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GRUP AUGUSTA

Proje Yürütücüleri

İnana ABDELLİ

Kesra MANSURİ

Ekip Üyeleri

Beste SÜLE

Çağlar HANAYLI

Emine Nur UZDİL

Gülsüm FERAH

Ece ÖNDER
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TEPEBAĞ BİENALİ

Önerilen “Kent Müzesi” başlığı altında, Tepebağ’ın tarihi dokusunu, bölgenin

ihtiyacı olan sosyolojik, ekonomik ve kültürel kalkınmasına araç olabilecek

“Tasarım Bienali” mekanı oluşturmak amaçlanmıştır. Beklenilen rota boyunca,

yıllar içerisinde tanımsızlaşan boşlukların tekrar tanımlı hale getirilmesi

hedeflenmektedir. Bu boşluklara Bienal çerçevesinde çeşitli enstalasyonlar

öngörülmektedir. Değişken doğası sayesinde, Bienal hem Tepebağ’a hem de

Adana’ya maddi ve sosyal anlamda getiriler sağlama potansiyeline sahiptir.
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Kentsel boşluklara önerilen bienal alanları
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KENTİN GERÇEK KOTU: AÇIK HAVA MÜZESİ

Rotanın başlangıç noktasında bulunan tarihi sur duvarlarının çevresindeki

alanın, sur duvarlarının mevcut arkeolojik değeri üzerinden yapılacak olan kazı

çalışması ile arkeolojik bir değere dönüşmesi öngörüldü. Mekanın zaman

içindeki evrilme sürecinin ortaya çıkarılması ve suru var eden zamanın şehir

kotunun gözlemlenerek, Kent Müzesi rotasının eski şehrin kotu ile iletişim

halinde olan bir açık hava müzesinden başlamasına karar verildi.
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Eski kent kotuna dönüş
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Mevcut durum

Toprak hareketi

Sur kalıntıları

Izgara sistem

Modüler birimler

Saçak ve alt kot durumu
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Önerilen açık hava müzesi modüler tasarımın esnekliği ile kullanıcı bilincini

arttırmaya yönelik dönüşebilir mekanlara elverişli kentsel bir odak olarak

tasarlandı. Kentlinin eski ile yeniyi iç içe deneyimleyebileceği bir turistik

merkez haline gelen sur çevresi Kent Müzesi rotasının açık bir bienal olarak

deneyimlenmesine öncülük eden ilk kentsel alanı oluşturuyor.
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Modüler Açık Hava Müzesine ait görseller
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KENT MÜZESİ İLE DÖNÜŞEBİLİR BİENAL ALANI

Oluşturulan rotanın son kısmında halihazırda sağlıklaştırma çalışmaları

tamamlanmış olan Turhan Arın Sokak ile kesişen ve Tepebağ Höyüğü kazı

alanının hemen yanında bulunan bölgeye ulaşıyoruz. Küçük meydan olarak

nitelendirdiğimiz bu bölümde üç adet tescillenmiş tarihi yapı, kazı

çalışmalarının yürütüldüğü arkeolojik site alanı ve üç adet kullanılmayan parsel

bulunmaktadır. Turistik niteliği yüksek olması nedeniyle ve bölgedeki ticari

mekan eksikliği göz önünde bulundurulduğunda bu alan, turist bilgi merkezi,

açık hava sineması ve kalıcı pazar yeri gibi çeşitli işlevler önerildi. Bu sayede

mevcut sağlıklaştırma çalışmalarıyla da bağlantılı, merkezi bir meydan

oluşturmak hedeflendi.
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Kent Müzesi rotasının diğer 

ucu karşılaşma noktası 

“Meydan”
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