




Bende Bu Vekainin İlk Hissi
Teşebbüsü Bu Memlekette

Bu Güzel Adana’da Doğmuştur.

K. ATATÜRK
Nutuk - 1927



1936 Ceyhan’da doğdu. İlk ve orta (Motor 
meslek) Okulu Ceyhan’da tamamladı. 1956 Ada-
na Meslek Lisesi mezunu olup 1960 yılında İş 
Bankasında memur olarak göreve başladı. 

Servis şefi olarak Erciş-Osmaniye-Sungur-
lu-Kozan’da bulundu. Trabzon’da ikinci müdür-
lükten sonra Divriği, Ürgüp, İnegöl, Ceyhan şube-
lerinde müdür olarak görev yaptı. 1985’de emekli 
olarak İstanbul’a yerleşti. Evli, dört çocukludur.

1949 yılında Ceyhan’da doğdu, 1968 yılında 
Ceyhan Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Hu-
kuk Fakültesinden mezun oldu, Avukatlık stajını 
İstanbul’da yaptı, 1974 yılından bu tarafa, İstan-
bul Baro’suna kayıtlı olarak, serbest avukatlık 
yapmaktadır.

Mesleğini, sadece İş Hukuku çerçevesinde, sa-
dece işçilerin vekili ve işçi sendikalarının Müşa-
viri olarak yürütmüştür. Halen de, Avukat olan 2 
oğlu, Av. Muammer Alp PESOK ve Av. Ali Yağız 
PESOK ile birlikte görevine devam etmektedir.

Uzun süre, İstanbul Barosu İş ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Komisyonu Başkanlığı ve TBB 
Delegeliği yapmıştır. 

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi İş Huku-
ku Bölüm Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği 
Emek Komisyonu Başkanlığını halen yürütmek-
tedir. Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
kurucu başkanıdır.

Abdi PESOK
Başkan
(Kurucu Başkan)

Muzaffer ÖNÜR
Başkan Vekili
(Kurucu Üye)

Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulumuz 



1963 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. Sıra-
sıyla, Ceyhan İsalı Köyü İlkokulu, Ceyhan Yaltır 
Kardeşler Ortaokulu, Adana Motor Teknik Li-
sesini bitirdi. Lisans öğrenimini İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinde 1985 yılında ta-
mamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde 1988 yılında, “Sosyolojik Açıdan 
Teokratik Devlet Yapısı ve Bu Yapının Cumhu-
riyet Öncesi Türk Devlet Yapılarıyla Karşılaştı-
rılması” konulu tezle master, 1998 yılında “Bir 
Siyasi Rejim Tipi Olarak A.B.D.’ deki Başkanlık 
Rejimi ve Türk Hukukçu Seçkinlerinin Türki-
ye’nin Başkanlık Rejimi ile Yönetilmesine Ba-
kışı: İstanbul Barosu Örneği” adlı tezle bilim 
doktoru unvanı almaya hak kazandı. 

Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ve 
Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vak-
fı’nın kuruluşuna iştirak etti. Ayrıca, kısa adı 
KOCAV olan Kültür Ocağı Vakfı’nın kurucu 
başkanı oldu ve halen başkanlığını yapmakta-
dır. Serbest avukat olarak çalışmakta olup evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Ali ÜREY
Başkan Yardımcısı
(Kurucu Üye)

28 Ocak 1945 yılında Ceyhan’da doğdum. 
İlk öğretimi Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul 
ve lise eğitimimi Ceyhan Lisesinde okudum. 
Yüksek okulu 1967 yılında İstanbul Galatasaray 
Üniversitesi İşletme Fakültesinde okudum. 1970 
yılında henüz üniversite öğrencisiyken bir arka-
daşımla Reksan Reklam Kolektif şirketini kur-
duk. 1977 yılında ise Görsel Sanatlar Matbaacılık 
firmasını kurarak reklamcılık ile matbaacılığı bir 
arada yürüttüm. 1982 yılında sevgili eşim Zeli-
ha hanımla dünya evine girdik. Altuğ ve Göktuğ 
adında iki oğlum ve dört torunum var. 

Halen çocuklarımla beraber iş hayatıma de-
vam etmekteyim. İstanbul Ceyhanlılar Derne-
ğinde yönetim kurulunda görev almaktan onur 
ve mutluluk duyuyorum. 

Mehmet ULU
Sekreter

Yönetim Kurulumuz 



1933 yılı Ceyhan’da doğdum. Cumhuriyet 
İÖO mezunuyum. Ceyhan da serbest meslek 

sahibi olarak çalıştım. Ceyhan Gençlik ile Mura-
diye Gücü’nde futbol oynadım; Muradiye Gücü 
kuruluşuna önderlik ettim ve 1960’a kadar takım 
kaptanlığını görev edindim. 

1960’lı yıllarda İstanbul’a yerleştim ve serbest 
ticaret olarak oto yedek parçacılığı işi ile ilgilen-
dim. Şimdi emekliyim. Bir oğlum ve bir kızım 
var; oğlum bilgisayar programcılığı mesleğini 
icra etmekte, kızım ise İngilizce öğretmeni. 

Ahmet TALİ
Üye

Adana’nın Ceyhan ilçesinin Azizli köyünde 
05.03.1951 yılında doğmuşum. İlkokulu doğdu-
ğum köy olan Azizli köyünde bitirdim. Ortaoku-
lu Ceyhan ve Osmaniye’de okudum. Diplomamı 
1966-1967 öğretim yılında Ceyhan’dan aldım.

Liseyi Mersin, Antakya ve Osmaniye’de oku-
dum. Diplomamı 1969-1970 öğretim yılında 
Mersin Tevfik Sırrı Gür lisesinden aldım. Yüksek 
öğretime 1970-1971 öğrenim yılında İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde 
başladım. Daha sonra 1971-1972 öğretim yılında 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 
devam ettim ve 1974-1975 öğretim yılında mezun 
oldum.

1978 yılında Maliye Bakanlığına Stajer Ge-
lirler Kontrolörlüğüne girdim.Üç yıl sonra 
23.07.1981 günü Gelirler Kontrolörlüğüne atan-
dım. Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 1986 
yılının Kasım ayında Maliye Bakanlığının İdari 
ve Mali İşler Başkanlığında Başkan yardımcısı 
olarak görevlendirildim. Bir yıldan fazla görev 
yaptıktan sonra 1988 yılının Ocak ayında tek-
rar Gelirler Kontrolörlüğü görevime döndüm 
ve Gelirler Kontrolörlüğünden kendi isteğimle 
01.03.1991 tarihinde ayrıldım. 11.03.1991 tari-
hinden itibaren de İstanbul’da, İstanbul Yeminli 
Mali Müşavirler Odasının çalışanlar listesine ka-
yıtlı olarak, yeminli mali müşavirlik mesleğini 25 
yıldır aktif olarak icra etmekteyim. 

Osman TAN
Üye

Ceyhan Burhanlı köyünden olup 1 Ekim 1953 
tarihinde Osmaniye’de dünyaya geldim. Babamın 
işi nedeniyle 1961 yılında Ankara’ya taşındık. 

İlk, orta ve lise tahsilimi Ankara’da tamamla-
dım. 1976 tarihinde Adana İktisadi Ticari İlim-
ler Akademisi’nden mezun oldum. 1993 Yılına 
kadar Ankara’da yaşadım. 1990-1992 yıllarında 
Ankara’daki Ceyhanlıların dernekleşme çalışma-
larında bulundum. 1993 yılından beri İstanbul’da 
yaşamaktayım. Evli, iki çocuk sahibiyim. Serbest 
muhasebeci mali müşavirlik ile iştigal ediyorum. 
2008 yılından beri Ceyhan Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev 
ifa etmekteyim.

Ahmet ARI
Sayman
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1944 yılında Ceyhan’da doğmuştur. Atatürk İlko-
kulundan mezun olduktan sonra İstanbul Saint 
Georg Avusturya Kız Kolejinde üç yıl öğrenim 
görmüş daha sonra ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Ceyhan Kız Akşam Sanat Okulundan mezundur. 
Evli, iki çocuk sahibidir. Derneğin kuruluşundan 
2014’e kadar fahri olarak değişik konularda aktif 
görev almıştır. 

1966’da Ceyhan’da doğmuştur. Sırasıyla Sakarya 
İlkokulu, Yaltır Kardeşler Orta Okulu, Özel Sey-
han Işık Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesini bitirmiştir.(1988) Yine aynı 
Üniversitede Şehir ve Bölge Planlama dalında 
yüksek lisansını tamamlamıştır.(1991) Evli, iki 
çocuk sahibidir. Şu anda ortağı olduğu şirket ile 
ticaret yapmaktadır.

1951 Ceyhan doğumluyum. 5 Ocak İlkokulu, 
Ceyhan Ortaokulu ve Lisesini bitirdim. Marmara 
Üniversitesi Egitim Fakültesi İngiliz Dili Bölümü 
mezunuyum. Yurdun çeşitli yörelerinde İngilizce 
öğretmeni olarak görev yaptım. Emekli öğret-
menim. İstanbul’da yaşıyorum. Çeşitli korolarda 
(TSM-THM) faaliyette bulunuyorum.

1981 Ceyhan doğumlu olan Zekeriya Başar 
Özbilen, lisans öncesi eğitimini Özel Üsküdar 
Amerikan Koleji, lisans eğitimini ise Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 
2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Uluslararası Ticaret ve Avrupa Bir-

liği Hukuku üzerine lisansüstü diplomasını almış-
tır. İstanbul Barosuna kayıt olduğu 2005 yılından 
bu yana avukatlık yapmakta olan ÖZBİLEN, dün-
ya da 80’den fazla ülkede ofisleri bulunan bir hu-
kuk bürosunda yönetici avukat olarak çalışmakta-
dır. Uzmanlık alanı Uluslararası Tahkim, Birleşme 
ve Devralmalar, Şirketler Hukuku, Ticaret Huku-
ku ve Vergi Hukuku. ÖZBİLEN’in yayımlanmış ve 
yayımlanmamış birçok makalesi bulunmaktadır. 

CEYDER Yönetim Kurulu üyeliğinin yanın-
da, Üsküdar Amerikan Mezunları Derneği üyesi, 
İstanbul Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu üyeli-
ğini de yürütmekte olan ÖZBİLEN evli değildir.

Olcay TURAN
Üye

Hamdi TURAN
Üye

Mehmet BORLAK
Üye

Z. Başar ÖZBİLEN
Üye

Yönetim Kurulumuz 
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İstanbul’da yaşayan sevgili Ceyhanlılar ve 
kendini Ceyhanlı hisseden dostlar,

Derneğimizin ana hedeflerinden birisi her 
yıl dergi çıkarmaktı. Maalesef İstanbul gibi bir 
şehirde, kendi yağı ile kavrulmaya çalışan bu tür 
sosyal derneklerde, dergi gibi emek ve zaman is-
teyen bir etkinliğin öncelik sırası hep geride kal-
maktadır. 

1988 yılında kurulan derneğimiz, 1990 yı-
lında ilk dergisini çıkarmış ve 1996 yılına ka-
dar aralıksız her yıl bir dergi çıkararak yedinci 
sayısına ulaşmıştır. Aradan 20 yıl geçmiştir. Bu 
süre içinde; ‘bu dernek ne yapıyor’ sorusuna ce-
vap vermek, faaliyetlerini anlatmak, ana-babası 
Ceyhan’da doğup da, kendisi İstanbul’da doğan, 
sorulduğunda ‘Ceyhanlıyım ama …….’ cümle-
siyle başlayan, yeni nesil Ceyhanlılara, Ceyhan 
hakkında kısa kısa, sempatik, sıkılmadan okuna-
bilen güncel bilgi vermeyi ve en önemlisi anne-
sine-babasına Ceyhan’la ilgili soru sordurtmayı 
hedefliyoruz. Bu yeni nesilde Ceyhan merakını 
uyandırmak ve derneğimize sahip çıkılmasını 
sağlamak istiyoruz. Tabii bu arada Ceyhan’dan 
bir şekilde gelip İstanbul’a yerleşen hemşerileri-
mize bir merhaba demeyi, derneğimizi tanıma-
yanlara tanıtmayı, bize göre faaliyetlerinin içinde 
en büyük başarısı olan, 1999 yılından bu yana 16 
yıldır düzenli bir şekilde verdiğimiz eğitim bur-

sunu detaylı bir şekilde açıklamayı ve burs sayısı-
nı artırmak için çağrı yapmayı hedefliyoruz.

Dergimizin bundan sonraki sayılarında daha 
önce yer verdiğimiz Ceyhan’da yaşayan hemşeri-
lerimizin iletişim adreslerini vermeyi uygun gör-
medik. Günümüzün bilgi işlem ve sosyal medya 
ortamında artık isteyen, isteyen kişiye kolayca 
erişebileceğini düşünmekteyiz.

İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizin vefat-
larında, bize gelen acı haberi kısa sürede cep 
telefonlarından mesaj çekerek duyurmaya çalış-
makta ve ‘Yönetim Kurulu’ olarak cenazede tem-
sil etme çabası içindeyiz. Eski sayılarımızda yer 
ayırdığımız ‘Unutamadıklarımız’ bölümüne bu 
sayıda isimlere tek tek yer vermeden, onların ki-
şiliklerini, hatıralarını ve isimlerini temsilen ana-
rak buradan Allah’tan rahmet diler, nur içinde 
yatmalarını temenni ederiz.

Saygıdeğer Ceyhanlı dostlar. Derneğimizin 
büyük özveri ile hazırladığı bu sayı umarım, 
okumaktan ve göz gezdirdiğinizde eski günleri 
hatırlayacağınız, keyif alacağınız bir çalışma ol-
muştur. Gelecek sayılarda görüşmek üzere! Baş-
ta dergimize yazı göndermek suretiyle emeğini 
esirgemeden katkı sağlayan hemşerilerimize ve 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Editör’den

Hamdi TURAN
Editör
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Saygıdeğer Ceyhanlılar;
Uzun süredir yayınlayamadığımız dergi ya-

yınımız ile birlikte, sizlere hitap etmekten dolayı 
çok mutlu ve heyecanlı olduğumu belirterek, iyi 
dileklerimi sunarak başlamak istiyorum.

 Dernekte yeniden göreve başlayalı yaklaşık 
iki yıl oldu, bu zaman zarfında, normal yönetim 
kurulu toplantıları ve özel dost toplantıları dı-
şında, derneğimizde, bir kaç defa “Nogay çaylı 
kahvaltı” düzenledik. Hepimizin bildiği gibi, 
Ceyhan’ımızın birkaç tane özel’i vardır. Bunlar-
dan birisi de “Nogay Çayı” dır. O nedenle, sadece 
dernek üyeleri değil, ailelerimizle birlikte, birkaç 
defa toplandık. Yönetim Kurulu üyelerimiz ola-
rak yemekli toplantılar yaptığımız gibi, bir defa 
da İstanbul’daki Ceyhanlı iş adamları ile yemekte 
bir araya geldik. 

Bugün itibariyle, derneğimiz kurulalı 27 yıl 
oldu. Bu 27 yıl içinde, İstanbul’da yaşayan ve is-
tekli olan Ceyhanlıların, toplanma, kültür ve da-
yanışma merkezi oldu, haberleşme merkezi oldu, 
iyi veya kötü olayların ve günlerin paylaşıldığı 
merkez oldu.

 Çok sayıda yemekli gece, iftar yemeği, Nogay 
çaylı kahvaltı, sohbet toplantıları düzenlendi, 

En önemlisi de, bu güne kadar, toplam 1200-
1300 civarında Ceyhanlı üniversite öğrencisine 
karşılıksız burs verilmesini organize etmiştir. 

 Tabii ki, bursları, %99’u Ceyhanlı olan, ço-

ğunlukla da, derneğimizin, yönetim, denetim ve 
disiplin kurullarında görev yapmış veya dernekle 
çok yakın ilişkiler içinde bulunan Ceyhanlı ha-
yırseverler yapmıştır. 

 Düşünen, cesaretlendiren, uygulamaya ko-
yan, düzenleyen, Ceyhan Kültür ve Dayanışma 
Derneği olmuştur.

Bu başarılara emek veren, tüm yöneticilerimi-
ze teşekkür ederim.

 “Ceyhan” isimli dergimizi 18 yıldır çıkarta-
mamıştık. Şimdi çıkarttık. 

Kaldığımız yerden devam edebildiğimiz için 
ayrıca mutluyuz.

Bu arada, konuları olgunlaştırıp, memleketi-
mizle ve insanlarımızla ilgili olarak, hepimizde 
olan güzel duyguları irdelemeye çalıştım. 

Sizlere aktarmak istiyorum;
İstanbul’da yaşayan Ceyhanlıların dernek 

halinde bir araya gelmesinde, derneğimizin ku-
ruluşunda, tüm kurucuları ve ilgilenenleri cesa-
retlendiren, teşvik eden, cemiyetçiliği, toparlayı-
cılığı ve yapıcılığı ile öncülük görevini üstlenen, 
Sayın Sabri YİĞİT’i saygı ve rahmetle anmak 
istiyorum.

Daha sonra da, yaklaşık 25 yıl, derneğimizin 
başkanlığını yapan, derneğimizin bu günlere gel-
mesinde, olumlu yönde, en büyük paya ve hakka 
sahip olan, sevgili dostumuz Dr. Fikri ALDAT-
MAZ’ı saygıyla anmakta, teşekkür etmekteyim. 

Başkan’ın Yazısı

Av. Abdi PESOK
Avukat - Ceyhan 1949
Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği 
Kurucu Başkanı
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İstanbul’daki derneğimizin kuruluşundan bu 
tarafa geçen 26-27 yıl içinde, birçok arkadaşımız, 
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin 
Kurulunda görevler yaptılar, Muzaffer-Nazan 
ÖNÜR, Oktay-Olcay TURAN, Mehmet ULU, 
Ali ÜREY, Cavit PESOK, Ahmet ARI, Mahmut 
YEMNİ, Bülent PESOK, Ahmet TALİ, Osman 
TAN, Hamdi TURAN, Salih SÖZER, Ali MUT-
LU, başta olmak üzere, isimlerini sayamadığım, 
derneğimiz kurullarında görev yapan dostlarımı-
za teşekkür ederim.

 Daha önce derneğimize önemli katkılarda 
bulunan ve aramızdan ayrılmış olan, başta Er-
han-Olcay AYRANCI, Hüseyin-Meral YOLAÇ, 
Ramazan ŞİMŞEK, Talip YILDIZ olmak üzere, 
Derneğimiz Kurullarında görev yapmış, isimle-
rini sayamadığım tüm dostlarımızı, Rahmetle ve 
saygı ile anmaktayım. 

Müşterek bağımız, Ceyhan’la ilgili duyguları-
mı, nispeten anlatabilmem için, benim gözümle, 
kısaca Ceyhan’dan bahsetmek istiyorum. 1968’de 
Ceyhan Lisesini bitirerek İstanbul’a geldim. Oku-
lumu bitirdim, İstanbul’da çalışmaya başladım. 
Mesleğimi İstanbul’da icra ediyorum. 47 yıldır, 
İstanbul’da yaşıyorum. 

İstanbul’a geldiğimde 19 yaşındaydım, bugün 
66 yaşındayım. Aradan geçen 47 yıl içinde, Cey-
han’a gidip gelmelerim, giderek seyrekleşmeye 
başladı, büyüklerimiz bu dünyadan ayrıldı. Aile 
büyüklerimiz ve ailemiz gibi gördüğümüz kom-
şularımız, akrabalarımız, okul arkadaşlarımız, 
alışveriş yaptığımız esnafımız, Siptilli’nin güzel 
atmosferi, Ceyhan nehri, aşağı çay bahçesi, Ab-
dülkadir Ağa Camii, Yılan Kale’nin silüeti, Kum-
luk, Ceyhan Tren İstasyonu, Çiftlikhat Yolu vs. 
Bunlar, gözlerimi kapayıp o zamanki Ceyhanı 
düşündüğümde gördüklerim. Hepsi güzel yerler, 
hepsi güzel silüetler. 

47 yıldır İstanbul’da yaşayan bir Ceyhanlı ola-
rak artık, Ceyhan’a gittiğimde, karşılaştığım in-
sanların çoğunu tanımıyorum veya tanıyamıyo-

rum. Özellikle eskiden tanıdığım binalara; başta 
Hükümet binası ve Ceyhan Lisesi, Tren İstasyo-
nu, Konakoğlu Mahallesindeki “Teyyareli Ko-
nak” olmak üzere ve yollara bakıp eski Ceyhan’ı 
ve eski günlerimi hatırlayıp, hüzünleniyorum. 

Bazen “Acaba yabancılaşıyor muyum? Bura-
nın yabancısı mı oldum?” diye düşündüğüm de 
oluyor. 

Tam o sırada, seyrek de olsa, bir eski dostla 
karşılaştığımda, bu hüzün hemen dağılıyor. Çün-
kü o dost, bir bakışı ile, hal hatır sorması ile, sa-
rılması ile, beni kendime getiriyor.

“Ben Ceyhanlıyım” duygusu tekrar kabarıyor, 
çoğalıyor. Bu defa da mutluluktan ve gururdan 
dolayı hüzünleniyorum. Kısacası, Ceyhan, beni 
her anlamda hüzünlü bir gurur ve mutluluğa 
ulaştırıyor. 

Bu duygular içerisinde Ceyhan’da dolaşırken, 
az sayıda kalan, eş, dost, komşu ve akraba ziya-
retini tamamlayıp, aynı gün, başta babam Ali 
PESOK ve diğer aile bireylerini ziyaret etmek 
ve dua etmek için, mezarlığa gittiğimde, işte o 

Derneğimiz kurulalı 27 yıl oldu, 
bu 27 yıl içinde, İstanbul’da 
yaşayan ve istekli olan Cey-
hanlıların, toplanma, kültür ve 
dayanışma merkezi oldu, ha-
berleşme merkezi oldu, iyi veya 
kötü olayların ve günlerin pay-
laşıldığı merkez oldu.
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zaman olanlar oluyor…
Ceyhan Asri mezarlığının ana kapısından 

girdiğimde, sağlı sollu, yaklaşık 200-300 metre 
çapındaki bölümde, taşlarda yazan isimlerin ta-
mamına yakın çoğunluğunu, ya doğrudan tanı-
yorum, ya da hakkında bilgi sahibi olduğum kişi-
ler ve aileler olduğunu görüyorum.

Şehirde gezerken selamlaştığım insanların 
en az 50 katı, mezar taşına, mezara, selâm veri-
yorum, dua ediyorum... İşte, buradaki hüzün, 
duygu, bambaşka tarifini yapamıyorum… “Ben 
Ceyhanlıyım” demekle yetiniyorum. 

Burasının, benim kimliğimin, Ceyhanlılı-
ğımın tapusu olduğunu, hüzünle, gururla ve en 
saygın duygularla anlıyorum, yaşıyorum. Artık, 
Ceyhanlı olduğumu, Ceyhan Asrî Mezarlığında, 
daha da iyi anlıyorum. 

Biliyorum, manevi değerler ve duygular ağır-
lıklı oldu. Yazmaya başladığımda. Bunlar aklıma 
geldi, bunları düşündüm. Bunları yazdım. Fizi-
ken Ceyhan’dan uzak kalmış Ceyhanlıların, beni 
daha iyi ve daha çok anlayacaklarını zannediyo-
rum. 

Ceyhanımızın, maddi güzellikleri, tabiat gü-
zellikleri, tarih güzellikleri, insan güzellikleri de 
anlatmakla ve yazmakla bitmeyecek kadar zen-
gindir. Zamanla, benim gözümle, bu konulara da 
gireceğim. 

İstanbul’daki tüm Ceyhanlıların ve İstanbula 
Ceyhandan ve dışarıdan gelen veya gelecek tüm 
Ceyhanlıların, derneğimize ulaşmalarını, birey-
sel veya arkadaş gruplarıyla birlikte derneğimizi 
kullanabileceklerini, derneğin ve dernek binası-
nın hepimizin olduğunu ve kullanımlarına açık 
olduğunu özellikle belirtirim. 

Başta, Ceyhan’da yaşamaya devam edenler 
olmak üzere, güzel ülkemizin, dört bir tarafında 
yaşayan, güzel Ceyhanımızın, güzel insanlarının 
hepsine saygılarımla... 

İstanbul 2015

“Ben Ceyhanlıyım” duygusu 
tekrar kabarıyor, çoğalıyor. Bu 
defa da, mutluluktan ve gu-
rurdan dolayı hüzünleniyorum. 
Kısacası, Ceyhan, beni her 
anlamda hüzünlü bir gurur ve 
mutluluğa ulaştırıyor.

Derneğimiz Salonu
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 26 Yıllık Başkanlık 
Dönemimin Sosyal Anatomisi

Dr. Fikri ALDATMAZ
Onursal Başkan
Kurucu Üye

Değerli hemşerilerim 17 yıllık bir moladan 
sonra tekrar MERHABA…

1988 yılından bugüne kadar yaptığımız sosyal 
çalışmalarımızın özetini yapmak istedim. Marifet 
iltifata tabidir diye bir söz vardır. Bu nedenle der-
neğimize faydalı olan hemşerilerimizi ve yaşadı-
ğımız dönemi zaman tünelinin başından sonuna 
kadar tekrar anmak istedim. 

1988 yılının Nisan ayında 200 kişinin katılımı 
ile Emirgan Beyaz Köşk’te bir iftar yemeğinde, 
hemşerilerimizle beraber olduk. Kimler yoktu 
ki… Gecenin sonunda Suna-Hüseyin Çolakoğ-
lu’nun 15 yaşındaki oğulları Ozan bize piyano 
ile çok güzel klasik müzik dinletti. O evladımız 
şimdi müzik dünyasının en büyük aranjörü ve 
bestecisi Ozan Çolakoğlu. İftihar ediyor, ailesini 
kutluyoruz. 

1990 yılının 6 ocağında Ceyhan Kurtuluş Şö-
lenini 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Bi-
zim, çok beğenilen ilk büyük toplantımızdı. Ge-
cenin sanatçıları; Güzide Kasacı, Erkan Sürmen, 
Hakkı Bulut, Tolgahan dans grubu ve Fatih Ürek 
bizleri eğlencenin doruğuna çıkardılar. Hepsine 
sevgiler saygılar…

Daha sonraki 6 Ocak kurtuluş gecelerimizde; 
Ayşe Mine, Coşkun Sabah, Mine Koşan, Faruk 
Tınaz, Mustafa Sağyaşar, Erol Büyükburç, Sibel 
Tüzün, Zinnur Karaca Fezleke dans grubu biz-

leri hem onurlandırdı, hem eğlendirdiler. Onları 
şükranla anmamak mümkün mü? Sanatçı arka-
daşları gecemize getirmesinin de zorlukları vardı. 
Onların geceye katılımını sağlayan, o günlerdeki 
Beşiktaş Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süreyya 
Erdem ve Beşiktaş ilçesi Emniyet Müdürü, rah-
metli Fuat Bolat kardeşimizin özverileri takdire 
şayandır. Nur içinde yat Fuat, sağlığın daim olsun 
Süreyya…

Gecelerimizde yöresel yiyeceklerimizi mutla-
ka Ceyhan’dan temin ediyorduk. Hambelis, Murt 
(yaban mersini), tatlı, patates, kimyonlu nohut, 
Meyan şerbeti (haşlama), şeker kamışı, karpuz 
çekirdeği, şalgam suyu. Bize bu yiyecekleri geti-
ren, gecemize de katılan Ethem Adıyeke’nin de 
(kuyumcu) fedakârlığını hiç unutamıyorum.

Yine yöresel içeceğimiz ve tatlımız Nogay 
çayı, bici-biciyi Sultan Muratoğlu Polat kardeşi-
miz mutfakta hazırlarken, eşi yöresel ses sanatçısı 
Selehattin Polat Muratoğlu’nun sahnede şarkı ve 
türkülerle bizi coşturması ayrı bir zevk ve sinerji 
idi. Mutlu olun, var olun değerli hemşerilerim. 

Bir iftar yemeğimizde, hemşerimiz, Sema -Hüs-
men Tepe’nin evladı, benim de kirvesi olduğum 
Gökhan Tepe bizleri yalnız bırakmadı, öperim 
seni Gökhan’ım… 

Dernek çalışmalarımızdan, başka şehirlerde-
ki hemşerilerimiz de etkilenmişti. Ankara, Ada-
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na, İskenderun, İzmir ve İzmit’te de Ceyhanlılar 
Derneği kurdular. Kozan, Osmaniye, Adana der-
neklerinin gecelerine katılıyor, biz de kendileri-
ni konuk ediyorduk. K. Maraş, Giresun, Yozgat, 
Doğanşehir (Malatya) dernekleri ile de kardeş 
dernek olmuştuk. Bu karşılıklı temaslarla birbi-
rimizin yöresel kültürünü özümsüyor, hem de 
sosyal dayanışmayı güçlendiriyorduk.

Teşekkürnameyi biraz uzatacağım; geceleri-
mize şeref veren değerli hemşerilerimiz. Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe, Kültür ve Turizm Baka-
nımız Timuçin Savaş, Orman Bakanı Halit Dağ-
lı, Orman Bakanı Arif Sezer beyleri davetimize 
icabet ettikleri için minnet ile anıyoruz, ömürleri 
uzun olsun. 

Gelelim dergimize; bizim en güzel hizmeti-

miz ve derneğimizin de adeta gerdanlığı idi İs-
tanbul’daki Ceyhan Dergisi. Ceyhan’ın kültürü-
nü İstanbul’a, İstanbul’daki yaşananları Ceyhan’a 
taşıyan çok güzel bir yayın organı oldu. Dergile-
rimizin hazırlanması, baskısı, sayfa düzeni, ayrı 
bir uğraşıydı. Bize bu konuda maddi-manevi 
yardımlarını esirgemeyen, her dönem Yönetim 
Kurulu üyemiz de olan, değerli dostum, Görsel 
Sanatlar Matbaacılığın sahibi Mehmet Ulu Bey’e 
oğulları Altuğ, Göktuğ kardeşlerimize de çok 
ama çok minnettarız. Ailece sağlıklı olsunlar.

Bir derginin ana damarı reklamdır; reklamsız 
dergiyi yaşatmak asla mümkün olmaz. Reklam 
katkıları ile bizi onurlandıran; Garanti Bankası, 
Filiz Makarna gibi Kuruluşları bizim ile tanıştı-
ran Doç. Dr. Ali İhsan Karacan hemşerimizin bu 
hamiyet perverliğini unutamıyoruz. Tekel Genel 
Müdürlüğü ile iletişim kurmamıza yardımcı olan 
Zeynel Eskitürk, güncel yazıları ile de dergimizi 
yaşatan değerli bir arkadaşımız. 

İlanları ile ön kapağı ve arka kapağı renklen-
dirip dergimizi yaşatan Akçalı Kardeşler (Subu-
tay, Çağatay), Ceynak Grubu (Ali, Asaf Avcı’lar), 
Caf Grubu (Ömer, Arif) Ekinciler Holding A.Ş, 
Telteks (Behri, Rahmi Göldal) Merhum Kasım 
Garipoğlu evlatları, Ali, Erkut Eken kardeşler, Ali 
Mutlu, Ömer Karagözoğlu, İdris Korkmaz, Ah-
met Tali, Merhum Ali Cemal Erkal, Erhan Ay-
rancı, Mahmut Yelmi, Ethem Baykal, Hayrettin 
Alp, Ömer Peşli, Y. Hesap Uzmanı Osman Tan, 
Ali Temiz, Doğuhan Beyteki, Halis Dağdeviren 
sizleri hiç unutmayacağız. Gönül zenginlerimiz, 
gönlümüzdesiniz. 

Dergimizin, bilimsel yazıları ile sayfalarını 
süsleyen Prof. Dr. O. Fikri Sertkaya, Prof. Dr. A.
Kadir Donuk hep yanımızda oldular, olmaya da 
devam ediyorlar. Yoğun iş temposuna rağmen, 
Kültür Ocağı Başkanı Av. Dr. Ali Ürey bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Değerli dostum seninle gurur 
duyuyoruz. Yayınlarımızın biraz gülek mi bö-
lümündeki fıkraların ilham kaynağı şair, espri 

1200 öğrenci mezun ettik. 
Kendilerine toplantılarda hep 
tekrar ettiğim bir cümle vardı; 
“Sizlerden yapılan yardımlar 
karşılığında hiçbir talebimiz 
olmayacak. Çok çalışın, önce 
kendinize, ailenize ve yurdunu-
za faydalı olun. Sonra da içi-
nizden gelirse bizim yaptığımız 
çalışmaları siz de devam ettirin 
ki bu döngü devam etsin.”
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küpü Kadir Altıntop’un emeğini de yabana ata-
mayız. 

26 yıllık çalışma dönemimizde hemen-hemen 
her yönetimde Ceyhanlıya hizmet etmek gayesi 
ile mutlaka aileden bir isim oluyor, bizi yalnız bı-
rakmıyorlardı. Pesok Kardeşler, Abdi-Cavit-Bü-
lent Pesok. Bülent’in gecelerimizi renklendiren o 
güzel sesi ile kulağımızın pasını silen, şarkılarını 
hiç unutmayacağız. 

Av. Abdi Pesok şuanki Yönetim Kurulu Baş-
kanımız, 2 yıldır çok güzel etkinliklere imza atı-
yor, sağ olun, sağlıklı olun Pesok kardeşlerim.

Yıllardır omuz omuza birlikte çalıştığım ağa-
beyim Muzaffer Önür’den fazla bahsetmeyece-
ğim. Sadece yeğenim jeoloji mühendisi Metin 
Akbulut’un güzel bir tespitini dile getireceğim. 
“Dayı, Muzaffer amcamla sıkı bir dostluğunuzu 
ve yakınlığınızı biliyor ve takdir ediyorum. Bir 
hısımlığınız eksikti; onu da torunu Kerem’in kir-
vesi olarak gerçekleştirdiniz, hayırlı olsun’’ dedi. 

Ceyhan’da yaptığımız etkinliklerde bize her 
türlü desteği veren İstanbul’daki 6 Ocak gecele-
rimizi onurlandıran, 3 dönem Ceyhan Belediye 
Başkanlığından sonra, Adana Büyükşehir Başka-
nı olan Hüseyin Sözlü ve daha önceki Belediye 
Başkanımız Emin Civelek Beylerin katkılarını 
hiç mi hiç unutmadık. Aradan çok zaman geçti 
inşallah onlar da bizi unutmamışlardır. Hüseyin 

Sözlü Başkanın çalışmalarını gururla takip edi-
yor, başarılar diliyoruz. 

Ceyhan’a ve Ceyhanlıya hizmet bağlamında 
okul yapımı için bağış yapan üyelerimiz merhum 
Güler-Erol Aral ailesini rahmetle anıyoruz. Bizi 
daime onure eden ve her koşulda gerek Ceyhan 
için, gerekse derneğimize yardımlarını esirge-
meyen Sevinç-Bahattin Erdinç ailesine de uzun 
ömürler diliyoruz. 

Kırklı yaşlarda başladığım bu hizmeti “Fikri 
yeter artık gençlerin önü açılsın diyerek 66 yaşın-
da tertemiz pırıl pırıl, enerji dolu arkadaşlarıma 
bıraktım. Şu anda yeni bir dergi çıkarıyorlar, o 
nedenle bu yazıyı istediler. Yeni derginin ha-
zırlanması için emek veren bir kardeşimiz var. 
Onun şahsında benim ilk günlerimdeki çalış-
ma azmini görüyorum. Y. Mim. Hamdi Turan. 
Derneğimizin kuruluşundan bu yana, bizi sağlık 
sorunlarına rağmen hiç yalnız bırakmayan Av. 
Oktay Turan’ın oğlu. Annesi Olcay hanım kadın-
lar kolunun yılmaz bir neferi ve Yönetim Kurulu 
üyesidir. Hamdi gibi bir evlat yetiştirdikleri için, 
kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. 

Ceyhan da yerel basın organı olan Alternatif 
ve Ceyhan 82 gazeteleri bizim çalışmalarımızı 
sürmanşet yaparak, hep yanımızda oldular. Sa-
hipleri Muzaffer Açıkkar ve Veysel Pulaşlı beylere 

Ceyhanlı İşadamları ile birlikte derneğimizdeki yemek
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de çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkürle-
rimi sunuyorum. 

Dergimizin her sayısında 3 yemek tarifi ver-
dik. Tariflerde bana yardımcı olan ablam mer-
hum Muazzez Caymaz’ın aziz hatırası önünde 
saygı ile eğiliyorum. Ayrıcı Dul Avrat çorbası çok 
ilgi çekti isminden dolayı. Yemeğin tarifini yapan 
rahmetli Hacı Emine Arı ablama nur içinde yat 
diyorum. Yokluğunu uzun dönemdir Yönetim 
Kurulu üyesi olan oğlu Mali Müşavir Ahmet Arı 
ile dolduruyoruz. 

Diğer yemeklerin tarifinde bana yardımcı 
olan, bu işlerin stresini benden uzaklaştıran, iş 
yoğunluğumdan dolayı yokluğumda üç çocuğu-
ma (Özlem, Sertaç, Serdar) hem analık hem ba-
balık yapan onurum, eşim Gülseren Aldatmaz’a 
da gönülden bir teşekkür gerekir diye düşünüyo-
rum, sağol, sağlıklı ol Gülserenciğim. 

Zaman tünelinin sonuna geldik. 1200 öğrenci 
mezun ettik. Şimdi onlar ülkemizin çeşitli yerle-
rinde görev yapıyorlar. Başarılar diliyorum. Ken-
dilerine toplantılarda hep tekrar ettiğim bir cümle 
vardı; “Sizlerden yapılan yardımlar karşılığında 
hiçbir talebimiz olmayacak. Çok çalışın, önce ken-
dinize, ailenize ve yurdunuza faydalı olun. Sonra 
da içinizden gelirse bizim yaptığımız çalışmaları 
siz de devam ettirin ki bu döngü devam etsin.” İl-
gilerini bekliyoruz sevgili kardeşlerimizin.

Dernek binamızda gerçekleştirdiğimiz eğitim 
seminerlerinin hocaları, Halkla İletişim Uzmanı 

Sayın Salih Sözer ve Türkiye İş Bankası Genel 
Müdürlerinden Zafer Memişoğlu beyleri gönül-
den kutluyorum. Ayrıca acı bir kaderi paylaşan 
bu arkadaşlarımıza Rabbimden ecri sabır verme-
sini diliyorum. 

Dernekle ilgili etkinliklerimizde çok emeği 
geçen bir kardeşimiz var. Gelmiş geçmiş bütün 
Yönetim Kurulu Üyelerinin yakınen tanıdığı, be-
nim kırk yıllık mesai arkadaşım Ercan Uzunbı-
yık. Kendisini Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu için 
Ceyhanlı yapamadık ama 1993 yılında Kurtkula-
ğı köyünden ağabeyimiz merhum Mehmet Öz-
kul’un kızı Nevin bacımızla evlendirerek damat 
hemşeriliğini gerçekleştirdik. Hakkını helal et 
Ercan kardeşim. 

Bu kadar ismi ve yaşananları niçin anlattım? 
Bence Ceyhan Derneğinin sosyal ve anatomik 
altyapısının mihenk taşları bu saygıdeğer hemşe-
rilerimiz. Bizden sonraki yönetimlere bir rehber, 
bir danışma kurulu olur diye düşündüm.

Son olarak beni onursal başkan olarak taç-
landıran yeni yönetim kuruluna, başkan Av. 
Abdi Pesok beyin şahsında teşekkür ediyorum. 
Ortak paydamız olan insan sevgisi ve Ceyhan 
sevdasının ilelebet devam etmesini arzu ediyor, 
ismini unuttuğum ve bu satırlara sığdıramadı-
ğım tüm emeği geçenleri de minnetle anıyo-
rum. Yazımı şu anki dünya konjonktürüne ve 
Ortadoğu karmaşasına ithafen yazdığım SEVGİ 
ÇİÇEĞİ isimli şiirimin son kıtası ile bitirmek 
istiyorum. 

Büyük ATAM yurtta sulh, cihanda sulh demiş
Atmış sevgi tohumunu
Yeter bütün dünya ulusları anlasın artık bunu
Bunu her an Yaratandan diliyorum
Çağdaş dünya çocukları savaşmasın
Dost olsun istiyorum.
Barış dolu bir dünyada sağ olun, sağlıklı olun, 

mutlu kalın, dost kalın, HOŞÇA kalın benim aziz 
hemşerilerim.

Fikri Aldatmaz
Onursal Başkan (Kurucu Üye)

1948 yılında Ceyhan’ın Burhanlı köyünde 
doğmuşum. ilkokulu köyümde, orta öğren-
imimi Ceyhan Lisesi’nde tamamladım. Daha 
sonra İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi’den mezun 
oldum, 43 Yıldır serbest diş hekimi olarak 
çalışmaktayım. Evliyim 3 çocuk ve 2 torun 
sahibiyim.
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Değerli hemşerilerim; 7’den 90’a hepinize se-
lamlarla başlıyorum yazıma. Zaman su gibi akı-
yor, ne de çabuk geçti 27 yıl...

Mensubu bulunduğum Türkiye İş Bankası 
Müdürlüğünden, 1985 yılında emekli olduktan 
sonra, çocuklarımın okulları nedeni ile İstan-
bul’da ikamet etmeye karar verdim. 1988 yılında 
eşim Nazan’ın Ceyhan Lisesinden okul arkadaşı 
olan diş hekimi Fikri Aldatmaz’ın muayeneha-
nesine tedavimiz için gittiğimiz bir gün Fikri; 
“Ağabey Ceyhanlılar Derneğini kurduk, yakın-
da kongre yapacağız. Zamanın müsaitse bizimle 
çalışır mısın?’’ dedi. Çok sevinmiştik bu güzel 
habere. Eşim de ben de “tabii ki, şeref duyarız’’ 
dedik. Zaten gurbette hemşerilerimizle vuslat bir 
sevdaydı içimizde. 

Kurucu Başkanımız Av. Abdi Pesok Bey’in 
bürosu derneğimizin kanuni adresiydi. Orada 
ilk kongreyi yaptık. Görev taksiminde, Yönetim 

olarak Başkanlığa Fikri Aldatmaz’ı, beni de idari 
sekreter olarak atadılar. 

Fikri Başkan ile 26 yıl birlikte çok uyumlu gö-
rev icra ettik. 1990’dan 1996 yılına kadar 7 büyük 
‘6 Ocak Kurtuluş’ gecesi, 7 sayıda İstanbul’daki 
Ceyhan isimli, yöremizin kültürünü, sosyal ya-
şamını, tarihini, yetiştirdiği sanatçılarını, akade-
misyenlerini, siyasetçilerini, iş adamlarını, parla-
mento üyelerini tanıtan bir dergi yayımladık. 

O güzel gecelerin hazırlanması, öncesi ve son-
rasındaki tat alma duygusunu hala unutamıyo-
rum. Çalışma ofisimizi Başkan Fikri’nin muaye-
nehanesinin bir odasına taşımıştık. 

Yaptığımız gecelerden, üye bağışlarından elde 
ettiğimiz tasarrufla yola çıktık. Saygıdeğer hem-
şerilerimizin katkılarıyla şu anki dernek merke-
zimizi satın aldık. 

1997 tarihinden sonra Pangaltı’ndaki dernek 
binamızda çalışmalarımıza hız verdik. 

Dünden Bugüne Derneğimiz

Muzaffer ÖNÜR
Başkan Vekili 
Kurucu Üye
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Yeni bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti. 
Düşündük ve güzel olacağına inandığımız bir 
karar aldık. İstanbul’a okumaya gelen öğrencilere 
eğitime katkı payı altında bir burs fonu oluştur-
duk. Varolsunlar, sağolsunlar hemşerilerimiz bizi 
bu konuda yalnız bırakmadılar. Bugüne kadar 
yaklaşık 1300 öğrenciye burs sağlama onuruna 
eriştik. Bu güzel çalışmalar tabii ki tek başına ol-
muyordu; yönetim kurulundaki değerli arkadaş-
lar ile bu işi gerçekleştiriyorduk. 

Arkadaşlarımızın sağ olanlarına minnet ve 
şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal eden 
merhumlarımıza rahmet diliyorum. Adlarını an-
madan geçemeyeceğim: Talip Yıldız, Erol Ünsal, 
Ünal Geldi, Erhan Ayrancı, Ramazan Şimşek nur 
içinde yatsınlar. 

Burs verme toplantılarında öğrencilerimiz ile 
çok güzel günlerimiz geçti. Tam 17 yıl her ayın 
belirli günlerinde beraber olduk. Onlar bizden, 
biz onlardan çok şeyler öğrendik. Hepsi kişilikli, 

zekâ küpü, pırıl pırıl kardeşlerimizdi. Ben onla-
rın önce Muzaffer ağabeyi, sonra Muzaffer amca-
sı, şimdi de Muzaffer dedeleri oldum. 

52 yaşında başladığım görevime, 80 yaşına 
merdiven dayamış biri olarak devam ediyorum. 
4 evlat 6 torun sahibi iken şimdi 1300 çocuğum, 
torunum daha oldu… Bundan büyük mutluluk 
olur mu? Sağlığım ve sıhhatim yerinde, bunu da 
inanıyorum ki dernek için çok koşturmaya ve 
yaptığım hizmetten zevk almaya borçluyum. Bu 
çalışmalarımda beni anlayışla karşılayan ve ya-
nımda olan sevgili Eşim Nazan hanıma da çok 
ama çok teşekkür ediyorum. 

Dergi için bir şeyler yazmam istendi; ben he-
sap kitap uzmanıyım, yazı yazmayı pek becere-
mem, ancak konu Ceyhan ve Ceyhanlıya hizmet 
olunca, onu da seve seve yazarım dedim. Düşük 
cümlelerim, yanlış imlalarım olduysa hoşgörü-
nüze sığınıyor, affınızı diliyor, saygılarımı sunu-
yorum benim canım hemşerilerim.

Muzaffer Önür – Başkan Vekili (Kurucu Üye)

1936 Ceyhan’da doğdu. İlk ve orta (Motor meslek) öğrenimini Ceyhan’da tamamladı. 1956 Ad-
ana Meslek Lisesi mezunu olup 1960 yılında İş Bankasında memur olarak göreve başladı. Servis 
şefi olarak Erciş-Osmaniye-Sungurlu-Kozan’da bulundu. 

Trabzon’da ikinci müdürlükten sonra Divriği-Ürgüp-İnegöl-Ceyhan şubelerinde müdür olarak 
görev yaptı. 1985’de emekli olarak İstanbul’a yerleşti. Evli, dört çocukludur.

Derneğimizin organize ettiği yurt içi gezisi
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Genel Olarak 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
Öncelikle belirtelim ki bu yazı, akademik bir 

çalışma değildir. Bu sebeple, teknik literatüre 
bağlı kalmak yerine anlaşılır olmaya özen göste-
rilecek, teknik kelimeler yerine sade bir dil kulla-
nılacaktır.

Sanal sözlük/ansiklopedi Vikipedi’ye göre 
Sivil Toplum Kuruluşları ya da Sivil Toplum Ör-
gütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bun-
lardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, 
kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultu-
sunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, 
üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle 
alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar 
veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. 
STK’lar, devletin gücünün yetmediği veya ilgi 
alanına girmeyen konularda araştırma, tesis ve 
hizmet sağlayarak devletin boşluğunu doldur-
maya çalışırlar. 

STK’ları çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak 
mümkündür. Faaliyet çevrelerine göre bakıldı-
ğında STK’lar, sadece bir köy, kasaba veya şehir-
de faaliyet gösterenleri “Yerel”, bir ülke/devlet sı-
nırları içerisinde faaliyet gösterenleri “Ulusal” ve 
birden fazla devleti kapsayacak şekilde çok geniş 

bir coğrafyada faaliyet gösterenleri “Uluslararası” 
STK’lar diye tasnif edilebilirler.

STK’lar, faaliyet alanlarına göre çok çeşitlilik 
arz ederler. Çok küçük/spesifik amaçları gerçek-
leştirmek için kurulan örneğin sadece bir bitki 
türünü veya bir kuş çeşidini korumak ve neslinin 
devamını sağlamak için- STK’lar olduğu gibi, bir 
değerler sistemini, bir dünya görüşünü veya bir 
ülkenin dünyada nüfuzunun artmasını, hatta dün-
yaya hakim olmasını hedefleyen STK’lar da vardır.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlı-
ğı’nın tasnifine göre 16 kategoride dernek kurul-
maktadır;

1-Eğitim-Öğretim/Araştırma ve Geliştirme 
Dernekleri

2- Sağlık Dernekleri
3-Dini Hizmet Dernekleri
4- Hayır İşleri, Sosyal Yardımlaşma ve Daya-

nışma Dernekleri
5-Uluslar Arası Etkinlik Dernekleri
6-Gençlik ve Çocuk Dernekleri
7-Hukuk, Siyaset, Sivil Haklar ve Savunu Der-

nekleri
8-Spor Dernekleri
9-Kültür-Sanat ve Boş Zamanları Değerlen-

dirme Dernekleri

İstanbul’daki Sığınağımız: 
Ceyhan Derneği

Av. Dr. Ali ÜREY
Başkan Yardımcısı
Kurucu Üye
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10-Mesleki Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
nekleri

11-Hemşehri Dernekleri
12-Tarım, Hayvancılık/Gıda ve Gıda Sağlığı 

Dernekleri
13-Çevre, Ormancılık ve Doğal Hayatı Koru-

ma Dernekleri
14-Sanayi, İmalat, Madencilik Dernekleri
15-İmar, Konut, Şehircilik, Ekonomik ve Sos-

yal Kalkınma ve Gelişme Dernekleri
16-Diğer Dernekler
Dernekler Dairesi’nin, dernekler için belir-

lediği bu faaliyet alanları aslında bütün STK’lar 
için geçerlidir. Gerçektende incelendiğinde ister 
dernek, ister vakıf olsun isterse başka bir statü ve 
isimde olsun aşağı yukarı bütün STK’ların faali-
yetleri bu 16 alandan birine girer.

STK’ların örgütlenme/teşkilatlanma şekilleri 
farklılıklar gösterir. Bunların bir kısmı vakıf veya 
dernek çatısı altında örgütlenirken, bir kısmı da 
sendika, oda vs. çatısı altında teşkilatlanır. Hatta 

hiçbir tüzel kişiliği olmayan “İnisiyatif ” “plat-
formlar” şeklinde örgütlenen STK’lar da bulun-
maktadır. 

Dünyanın her tarafında, yerel, ulusal ya da 
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çok sayı-
da STK’lar bulunmaktadır. Hatta, gelişmiş top-
lumlar için STK’lar çok önemli olup, gelişmişlik 
düzeyinin tespitinde, ülkedeki STK’ların sayısı 
önemli ölçütlerden biri kabul edilmektedir. 

Hemşehri Dernek ve Vakıfları
Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların başında 

da hemşeri dernek ve vakıfları gelmektedir.
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ve-

rilerine göre İstanbul’da faaliyet gösteren yaklaşık 
56.000 bin hemşeri derneği ve vakfı bulunuyor. 
Bu sayı, toplam dernek ve vakıfların yaklaşık 
%56’sına tekabül etmektedir.

Bu dernek ve vakıfların,  gerek sayı olarak ge-
rekse üye sayıları bakımından diğerlerine göre 
daha fazladır. Ayrıca bunlar diğerlerine göre 
daha aktif olarak çalışmaktadırlar.

Hemşehri dernek ve vakıflarının amaçları, 
daha çok kendi yöre/şehir halkından olan insan-
ları bir araya getirmek, gelinen bölgeye/şehre/
köye ait kültürel ve yöresel değerleri korumak ve 
yaşatmak, hemşerilerine maddi ve manevi olarak 
yardım etmek şeklinde sıralanmaktadır.

Hiç şüphe yok ki bu amaçlara saygı duymak 
gerekir. Zira insanlar yabancısı oldukları bir şeh-
re göç ettiklerinde kendilerine yardım edecek 
destek olacak ya akrabalarını veya hemşerilerini 
arayıp bulmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nok-
tada o kentteki hemşeri derneğinin devreye gir-
mesi, göç eden aile veya fertlere birçok konuda 
yol gösterip yardımcı olması kadar doğal bir şey 
olamaz.

Ancak hemşeri derneklerinin görevleri bu 
kadarla sınırlı kalmamalıdır. Bütün bunlara ilave 
olarak, yaşadığı şehrin kültürel değerleri de hem-

Dünyanın her tarafında, yerel, 
ulusal ya da uluslararası düzey-
de faaliyet gösteren çok sayıda 
STK’lar bulunmaktadır. Hatta, ge-
lişmiş toplumlar için STK’lar çok 
önemli olup, gelişmişlik düzeyi-
nin tespitinde, ülkedeki STK’ların 
sayısı önemli ölçütlerden biri 
kabul edilmektedir. 
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şerilere aktarılmalı ve yaşanılan kente ait olabil-
me hissinin/aidiyet duygusunun arttırılmasında 
da katkı sağlamalıdır.

İstanbul’daki Sığınağımız: Ceyhan Derneği
İşte tam da bu noktada Ceyhan Kültür ve Da-

yanışma Derneği karşımıza çıkıyor. Bir hemşeri 
derneğinden beklentileri karşılamak üzere İstan-
bul’da kurulmuş ve faaliyet gösteren Ceyhanlının 
“Sıcak Yuvası”. 

Gerçekten de kısa adıyla Ceyhan Derneği, yak-
laşık 30 yıldır, aralıksız olarak elinden geldiğince 
Ceyhan’a ve Ceyhanlıya hizmet ediyor. Üstelik hiç-
bir karşılık beklemeden, sadece Allah (CC) rızası 
için ve Ceyhan ve Ceyhanlı sevdasıyla.

Peki ne yapar bu dernek sorusuna verilecek 
o kadar çok cevap var ki saymakla bitmez. Bu 
dernekten önce İstanbul’da, bir Ceyhanlının ce-
nazesini üç beş kişi hatta sadece ailesi yalnız ba-
şına kaldırırdı. Gurbette yaşamayanlar bilmez, en 
sevdiklerini tek başına son yolculuğuna uğurla-
manın ne olduğunu, en sevdiğini kaybetmenin 
acısını/üzüntüsünü tek başına yaşamanın ne de-
mek olduğunu, teselli için duymak istenen bir çift 
söze hasret kalmanın, başını koyacak bir omuzun 
olmamasını.

Şimdi öyle mi? Şükürler olsun ki şimdi hiçbir 
Ceyhanlının cenazesi kimsesiz bir gariban gibi 
kaldırılmıyor. Yüzlerce hemşerisinin omzunda 
kaldırılıyor, yakınlarına omuz veriliyor, evlerine 
taziyeye gidiliyor.

Yine bu dernek sayesinde artık hiçbir Cey-
hanlının nişanı, düğünü yalnız yapılmıyor. Hem-
şehrilerle beraber neşe içinde, yöre oyunlarıyla 
şenleniyor.

Eskiden İstanbul’a bir evladını gönderen an-
ne-baba, koskocaman bir şehirde çocuğum yal-
nız başına ne yapacak diye kara kara düşünürken, 
şimdi gönül rahatlığıyla Ceyhan Derneği’ni arı-
yor ve çocuğunu emanet ediyor. Bu çocuğa yer 

bulunuyor, yurt bulunuyor, burs veriliyor. Kim-
senin gözü arkada kalmıyor.

Sadece bunlar mı? Elbette ki hayır. Gün ge-
liyor, ekonomik imkanı olmadığı için hastasını 
tedavi ettiremeyen bir hemşerinin yardımına 
koşuluyor, hastası tedavi ettiriliyor, gün geliyor 
emekli olmak için SGK prim eksiği olan çaresiz, 
hasta yaşlı ve yalnız bir hemşerinin eksik primle-
ri ödenerek emekli ediliyor, gün geliyor Ceyhanlı 
gençler bir Nogay Çayı veya Adana Kebabı parti-
sinde bir araya getiriliyor. Hatta bir bakıyorsunuz 
hac veya umreye giderken, hediyeleriyle beraber 
sizi uğurlamaya ve/veya karşılamaya geliyorlar.

Kısaca saygıdeğer hemşerilerim, sevgili Cey-
hanlı Gençler, İstanbul’da yalnız değilsiniz. İyi 
ve kötü günlerinizde yanınızda olan, acılarınızı 
ve sevinçlerinizi paylaşabileceğiniz, zorda kal-
dığınızda, sıkıştığınızda kapısını çalacağınız, 
hatta kapısını çalmadan gireceğiniz, kapısı her 
zaman size açık, hiçbir karşılık beklemeden sizi 
kucaklamaya hazır, fırtınalı günlerde sığınabi-
leceğiniz güvenli limanınız, sıcacık bir yuvanız 
var: Ceyhan Derneği.

Rabbim bu derneği kuran ve yaşatanlardan razı 
olsun.

Hemşehrilerimiz, şimdi gönül ra-
hatlığıyla Ceyhan Derneği’ni arı-
yor ve çocuğunu emanet ediyor. 
Bu çocuğa yer bulunuyor, yurt 
bulunuyor, burs veriliyor. Kimse-
nin gözü arkada kalmıyor.
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İstanbul Ceyhan Kültür ve 
Dayanışma Derneği

istanbul’daki Ceyhanlılar; Ceyhanlıların baş-
vurabileceği ve gereken desteği göreceği, sı-
kıntılarını dile getireceği, gurbette olmadığı-

nı hissettirmemek için, maddi ve manevi destek 
sağlayan güler yüzlü bu derneğimiz Harbiye’de 
kendi dairesinde hizmet vermektedir.

İstanbul’daki Ceyhanlılar her şeyden önce 
Ceyhan’ımızın mevcut jeopolitik konumunu 
iyi tanımakla işe başlamalıdır. Derneğin kuru-
luş amacı; İstanbul ve yakın çevresinde ikamet 
eden, kendisini Ceyhanlı kabul eden kişilerin 
CEYHAN örf, adet ve kültür etkinliklerini yaşa-
yabilmeleri, ekonomik ve sosyal dayanışmasını 
temin etmek üzere Anayasada yer alan Demok-
ratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti ilkesinde 
insan sevgisine dayalı olarak, dernek üyelerine, 
İstanbul’ da öğrenim gören üniversiteli gençleri-
mize ulusumuza ve vatanımıza yararlı olmaktır. 
1988 yılında Ceyhan’a gönül vermiş, Kendileri-

ni rahmetle andığımız Merhumlar Sabri Yiğit, 
İbrahim Durnacı, Erol Yiğit, Talip Yıldız, halen 
katkılarını esirgemeyen; Sayın Kadir Altıntop, 
Mustafa Ekinci, Zeynel Eskitürk, Abdi Pesok, 
Fikri Aldatmaz, Cavit Pesok, Ali Ürey tarafın-
dan Avukat Abdi Pesok’un yazıhanesinde ka-
nuni ikamet olarak kurulmuştur. 1988 yılında 
Kurulan Derneğimizin Kurucu Yönetim Kuru-
lu; Abdi Pesok, Fikri Aldatmaz, Mustafa Ekin-
ci, Kadir Altıntop Sabri Yiğit’ten oluşmuştur. 
Bundan sonra yapılan genel kurul seçimlerinde 
yönetim kurulu 11’e çıkarılmış ve Derneğimizde 
yararlı ve faydalı hizmetler vermişlerdir. Kuru-
luş yılımız olan 1988’den 2014 yılına kadar, bü-
yük bir özveri ile 26 yıl aralıksız başkanlık göre-
vi üstlenen, derneğin en zor yıllarında emeğini 
esirgemeyen, o muhteşem hafızasıyla eski yeni 
demeden herkesi tanıyan ve birbirine tanıştır-
maya vesile olan Sayın Fikri Aldatmaz’a, yine 
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kuruluşundan bu yana ve halen aynı amatör 
ruhla hizmet veren, öğrencilerin sevgili Muzaf-
fer amcası Başkan Vekili Sn. Muzaffer Önür’e 
teşekkür eder, şu ana kadar yönetimde emeği 
geçenleri saygıyla anarız.

 Sn. Bahittin ERDİNÇ önderliğinde 1996 yı-
lında, bugünkü hizmet binamız derneğimiz adı-
na alınmıştır. İki dairenin birleşmesi ile oluşan 
dernek mekanımızda yaklaşık 70 kişilik yemekli 
toplantı yapma olanağı bulmaktayız. 

Derneğimizin kuruluşundan bu güne ka-
dar gönüllü görev yapan, gösterdikleri emek 
ve çaba karşısında büyük takdir ve beğeni top-
layan, Sn. Olcay Ayrancı, Olcay Turan, Nazan 
Önür, Gülizar Tohumoğlu, Belkıs Kandemir, 
Şükran Abaoğlu, Narin Abaoğlu, Müzeyyen 
Balkaş, Nevin Özer, Mesrure Akkaya öğrenci-
lerimize yönelik sosyal faaliyetler düzenlemiş-
lerdir. Ayrıca kendi elleriyle hazırladıkları ev 
yemeklerini öğrencilerimize sunarak, her ay 
öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak ama-
cıyla bir araya gelip toplantılar düzenlemişler-
dir. Halen öğrencilerle kaynaşma amacıyla ye-
mek, kermes, seminer gibi etkinlikleri devam 
etmektedir.

Burs alan öğrenci arkadaşlarımızın iş haya-
tına daha emin adımlarla başlayabilmesi, kari-
yer planlamasını daha güzel yapabilmesi için 
İnsan Kaynakları Uzmanı Sayın Salih Sözer’in 
katkılarıyla bir çok defa dernek binamızda se-

minerler tertiplenmiştir. Onlara çalışma haya-
tında karşılaşabilecekleri zorluklar anlatılmış 
ve nasıl üstesinden gelinebileceği konusunda 
bilgi verilmiştir. 

Muzaffer Önür, Nazan Önür ve Olcay Tu-
ran’ın organizasyonunda şehir içi, yurt içi ve 
yurt dışı geziler düzenlemişlerdir. Bu güne ka-
dar iki kez yurtdışı, sayısız yurt içi gezi düzenle-

Burs alan öğrenci arkadaşla-
rımızın iş hayatına daha emin 
adımlarla başlayabilmesi, ka-
riyer planlamasını daha güzel 
yapabilmesi için dernek bina-
mızda seminerler tertiplenmiş-
tir. Onlara çalışma hayatında 
karşılaşabilecekleri zorluklar 
anlatılmış ve nasıl üstesinden 
gelinebileceği konusunda bilgi 
verilmiştir.
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yerek, dernek içi kaynaşmaya ve derneğe maddi 
katkı sağlamaya çalışmışlardır. 

Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde birkaç 
kış, kışlık ayakkabıları verilmiştir. Buna benzer 
faaliyetler CEYDER olarak devam etmekte ve 
devam edecektir.

Kuruluşunun ilk yıllarında Ceyhanımızın 
kurtuluş günü, 6 yıl arka arkaya büyük otel balo 
salonlarında kutlanmıştır. Daha sonraki yılla-
rında ekonominin getirdiği zorluklardan dola-
yı yapılamamıştır. Ayrıca bu yıllarda da İstan-
bul’daki Ceyhanlılar adı altında 7 yıl üst-üste 
aralıksız dergi çıkarılmıştır. Ayrıca her Rama-
zan ayında İftar yemekleri verilmektedir. 

Ayrıca 2015 yılı içinde iki kez, dernek bina-
mızda ‘Nogay Çaylı Kahvaltı’ adı altında kahval-
tı düzenlenmiştir. Nogay Çayını çok özlemişiz 
sevgili dostlar.

Derneğimiz salonunda, dernek üyesi olan 
gönüllü hanımlar tarafından yemekli aile top-
lantıları yapılmaktadır. İlk kuruluş yıllarının 
verdiği istek ile bu toplantılar çok sık tertiplen-
miştir. Ne yazık ki kuruluş yıllarındaki jene-
rasyonun yaşlanması ile bu yemekli toplantılar 
azalmıştır.

Arzu eden üyelerimiz mutlu veya acı günle-
rinin ritüelleri sayılan kına gecesi, doğum günü 

veya mevlütlerini dernek binamızda gerçekleş-
tirmişlerdir. Derneğimizde amatörce de olsa gö-
rüntü, ses ve müzik sistemimiz mevcuttur. 

Öğrencilerimiz tarafından kendi aralarında-
ki müzik topluluklarıyla tertiplenen ve gönüllü 
hanımlar tarafından hazırlanan yemeklerle öğ-
renci günleri yapılmıştır. Buradaki amaç öğ-
rencilerimizin birbiriyle kaynaşmasını birlik 
beraberliğin sağlanması amaçlanmaktadır. En 
önemli amaç; İstanbul’da karşılaşacakları eğitim, 
barınma ve sosyal zorlukları daha kolay atlata-
bilmeleri için, hangi okulda kim okuyor, hangi 
yurtta kim kalıyor, sorularına cevap bulabilme-
lerini sağlamaktır.

Ceyhanlı olup da İstanbul’da vefat eden hem-
şerilerimiz sahipsiz değildir. Dernek yöneti-
mine bilginin gelmesiyle doğru orantılı olarak 
mutlaka vefat eden kişinin ailesi ile ilgili ileti-
şim bilgilerini ve cenazenin nereden kalkacağı 
konusundaki bilgileri cep telefonlarına mesaj 
gönderilmeye çalışılmıştır. Hatta çoğunlukla yö-
netimden bir iki arkadaşımızda acıyı paylaşmak 
manasında orada bulunmaya çalışmıştır.

•
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Merhaba,
1988 yılında kurulan derneğimizin, 1999 yı-

lında başlattığı ‘Yoldaki Engelleri Kaldıralım’ 
kampanyası ile beraber olduk. 16 yılda bin iki 
yüz üzerinde genç arkadaşımıza İstanbul’da yar-
dımcı olmaya çalıştık. Her yıl evinden uzak orta-
lama 80-90 genç arkadaşımızla bir araya geldik. 
Bu sayıyı bundan sonraki yıllarda ikiye katlamayı 
hedefliyoruz. ‘YOLDAKİ ENGELLERİN KALK-
MASI’nın imkankanlar dahilinde olduğunun far-
kındayız.

İmkanlarınız elveriyorsa, eski günleri hatır-
lamak adına iletişim bilgilerinizin güncellenme-
si ve imkanlarınız dahilinde genç arkadaşları-
nıza yardım için ilginizi bekliyoruz. Bu şekilde 
oluşturulan bütçeden ödenen burslar doğrudan 
doğruya ihtiyaç sahibi öğrencilere ödendiği için 
“ZEKAT VE FİTRELER” de burs olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca, çevrenizde bildiğiniz Cey-
hanlı saydığınız, burs ihtiyacı olan öğrencilerin 
de derneğimize yönlendirilmesini rica ediyoruz.

Burslar için, Müstakil bir burs bütçesi oluştu-
rulmuştur. Bu çerçevede, burslar için TÜRKİYE 
İŞ BANKASI AŞ TEŞVİKİYE İSTANBUL Şube-
sinde 264197 nolu ayrı bir hesap açılmış, burs 
bütçesi ile dernek bütçesi birbirinden tamamen 
ayrılmıştır. 

Yapacağınız yardımlar için, hem derneğimiz, 
hem de öğrencilerimiz adına şimdiden şükran-
larımızı sunuyoruz.

Her yıl bir şekilde size ulaştırmaya çalıştığı-
mız broşürlerde yukarıdaki ana fikir verilmeye 
çalışılmıştır. Kuruluş amaçlarımızın başında 
İstanbul’a gelmiş yüksek öğrenim talebelerinin 
başvurabileceği ve gereken desteği göreceği, sı-
kıntılarını dile getireceği, gurbette olmadığını 
hissettirmek manasında maddi ve manevi des-
tek sağlamak ilkesi gelmektedir. Verilen burs-
ların yıl bazında üniversite dağılımını ve belde, 
merkez ve köylere göre dağılımını gösterir tab-
loyu bu dergide bulabilirsiniz.

Sevgili Hemşehrimiz, vereceğiniz bursla-
rın her yıl istisnasız doğru yerlere ulaşması ve 
eski öğrencilerimizin öğrenim durumlarını bir 
derece kontrol edebilmek için tabir yerinde ise 
minumum beş kişilik heyetin kontrolünde ‘kılı 
kırk yararak’ mülakatlardan geçtiğini biliyor 
muydunuz?

Burs verdiğimiz öğrenci sayısının fazlalı-
ğı kadar, verilen bursun parasal miktarının da 
önemli olduğunun farkındayız. Bunun içinde 
dernek çatısı altında bu sosyal iletişimi artırarak 
amaca ulaşmayı hedefliyoruz. 
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 Başkan: Av. Abdi Pesok (Serbest)

 Başkan Vekili: Muzaffer ÖNÜR (Emekli Banka Müdürü)

 Bşk. Yrd: Dr. Av. Ali ÜREY (Serbest)

 Genel Sekreter: Mehmet ULU (Matbaacılık)

 Üye: Ahmet TALİ (Emekli ) 

 Üye: Osman TAN (Yeminli Mali Müşavir)

 Üye: Olcay TURAN (Ev Hanımı)

 Üye: Ahmet ARI (Mali Müşavir)

 Üye: Hamdi TURAN (Y. Mimar - Serbest Ticaret)

 Üye: Mehmet BORLAK (Emekli Öğretmen)

 Üye: Av. Z. Başar ÖZBİLEN 

İSTANBUL CEYHAN KÜLTÜR ve DAYANIŞMA 
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
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1. ABDİ PESOK
2. ABDULKADİR DONUK
3. AHMET ARI
4. AHMET İNANCI
5. AHMET TALİ
6. AKİL NAMOĞLU
7. ALİ ATADAĞ
8. ALİ AVCI 
9. ALİ CEMAL ERKAL AİLESİ
10. ALİ EKEN 
11. ALİ MUTLU
12. ALİ ÜREY
13. ARİF CAF
14. ASAF AVCI
15. AYDAN ÖZYURT
16. AYHAN-MESRURE
  ve M. ALİ AKKAYA
17. AYSEL TEKİN
18. BAHATTİN ERDİNÇ
19. BAHRİ ADATEPE
20. BAYKAL GÜLER
21. BELKIS KANDEMİR
22. BEZEN YIRTICI
23. BÜLENT PESOK
24. CEYHUN KESTİRENGÖZ 
25. DİLEK AYDOĞMUŞ
26. DÜRDANE DURU
27. EKİNCİLER HOLDİNG
28. EKREM-GÜLTEN BALOĞLU
29. ENİS CAN
30. ERGÜN İSTANBULLUOĞLU
31. ERKUT EKEN
32. ETHEM BAYKAL

33. FATİH CEREN
34. FEMSAN SANAYİ
35. FİKRİ ALDATMAZ
36. GÖKHAN GÜRAKAN
37. GÜLİZAR TOHUMOĞLU
38. GÜLLÜ YOL
39. GÜLTEN ERER
40. GÜNDÜZ YALTIR
41. GÜNGÖR UYGUR
42. H.DERİN YARSUVAT
43. HACER UĞURLU
44. HALİME UĞURLU
45. HAMDİ TURAN
46. HASAN AYRANCI
47. HATİCE GÜLEÇ
48. HAYRETTİN ALP
49. HAYYAM GARİBOĞLU
50. HİLALE KAZANÇ
51. HÜSEYİN BİÇER
52. HÜSEYİN DENEÇ
53. İBRAHİM CEREN
54. İDRİS KORKMAZ
55. İHSAN AKMAN
56. İSLAM AYVAZ 
57. İSMAİL HAKKI TOPAL
58. KEMAL DOLAPÇI
59. LÜTFİ ÜLKER
60. MAHMUT YELMİ
61. MEHMET ALP
62. MEHMET BAŞ
63. MEHMET BORLAK
64. MEHMET ULU
65. MELİH BAKITKAL

66. MELİHA ATINÇ
67. MURAT GEZİCİ
68. MUSTAFA AYVERDİ
69. MUSTAFA DOĞAN
70. MUZAFFER ÖNÜR
71. MÜŞERREF ÖZGÜR
72. N.ERTAÇ ÖNÜR
73. NAZAN ÖNÜR
74. NEVİN ÖZER
75. OKTAY TURAN
76. OLCAY TURAN
77. ORHAN AYRANCI
78. OSMAN TAN
79. ÖKKEŞ KOLPAR
80. ÖMER CAF
81. ÖMER KARAGÖZOĞLU
82. ÖMER PEŞLİ
83. RAHİM GÖLDAL
84. RAİF DURAK
85. SABAHATTİN KARAÇOR
86. SALİH SÖZER
87. SEBAHAT-AHMET ÇEVİK
88. SENUR A.Ş.
89. SUZAN UYGUR
90. ŞAHİN KATITAŞ
91. ŞAHİN KOLPAR
92. ŞÜKRAN-NARİN ABAOĞLU
93. TURAN-ZEKİ AYBERK
94. VEFİK SAYGEÇİTLİ
95. VEYSEL BÜYÜKYİĞİT
96. YILDIZ ÇETİNSOY
97. YOLAÇ AİLESİ
98. ZAFER AÇIL 

Kuruluşumuzdan bu güne kadar maddi manevi 
emeğini esirgemeyen değerli üyelerimiz...
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Başlangıçtan Bugüne Derneğimiz Yönetim Kurulunda Görev Alan Arkadaşlarımız
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Dernek Üyemiz Bülent Pesok’un, 
Hayırsever İş Adamı Bahattin Erdinç ile 
yapmış olduğu söyleşi

Değerli büyüğümüz hayırse-
ver iş adamı Bahattin Erdinç 
abimizi ofisinde ziyaret ettim 
ve kendisine bazı sorular 
yönelttim.

Ceyhan’da ne kadar bulundunuz ve bu süre içe-
risinde neler oldu bizimle paylaşır mısınız?

1938 senesinde Kayseri’de doğdum. 1 yaşın-
dayken babam Haydar Erdinç’in 1939 yılında 
öğretmenliği bırakıp, ticarete atılma kararı alma-
sıyla, ailem tarafından Adana’nın Ceyhan ilçesine 
geldik. Baş öğretmenim babam Haydar Erdinç, 
bizi bu toprakların nimetleriyle büyüttü. Hayatı-
mın ilk 30 senesini Ceyhan’da yaşadım. Havasını 
teneffüs ettim, ırmaktan saka ile getirdiğimiz su-
larını içtim, ekmeğini yedim. 1945 yılında Sakar-
ya İlköğretim okulunda eğitime başladım aynı yıl 
1945 depreminde, okulumuz yıkılınca bize göre 
çok uzakta olan Cumhuriyet ve Dumlupınar İl-
köğretim okuluna devam ettim. Daha sonra Cey-
han Ortaokulunu da bitirdim. İstanbul, Ankara, 
Adana, Kayseri ve Mersin gibi kentlerdeki yatılı 
okullara kayıt yaptırmak için başvurdum. 58 yıl 
öncenin bir sorunu olan, yatılı okullara torpil ile 
engelini aşamadım. Açıkta kalmanın üzüntüsünü 
yaşadım. Eğitim sıkıntımı Adana Erkek Lisesi’ne 
girerek çözdüm. Adana Erkek Lisesi tek kurtulu-

şum oldu. Okul bitene kadar her gün Adana ve 
Ceyhan arasında tren yolculuğu yapmak zorunda 
kaldım. İstasyonda inip okula kadar yürür, okul 
çıkışında tekrar istasyona gelir, trene biner, 50 
kilometrelik yolculukla evime ulaşırdım. Günde 
100 kilometrelik yol kat ederdim. O dönemlerde 
çok sıkıntı çektim. Çektiğim sıkıntıyı unutmam 
mümkün değil. Liseden sonra da üniversite eğiti-
mi görerek İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesini bitirdim.

Eğitim hayatınızın; her gün trenle Adana’ya 
gidip geliyor olmanızdan, epey meşakkatli ol-
duğunu anlıyoruz, peki eğitim hayatınızdan 
sonra mesleğinizle ilgili neler yaptınız?

İskenderun SSK Hastanesi’nde çalıştım, Eski-
şehir 1000 yataklı Hava Hastanesinin Baş Eczacı-
lığını yaptım. Askerliğin bitiminde ise babasının 
hazırladığı Erdinç Eczanesini donatarak fiili ola-
rak eczacılığa başladım, 7 sene Eczacılık yaptık-
tan sonra, 1970 senesinde o güzel Ceyhan’ımdan 
ayrılarak her ne kadar mesleğim eczacılık olsa da, 

Bülent PESOK
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Eğitime katkıda bulunmak, en kut-
sal vatan hizmeti kadar önemlidir. 
Bu okul yarınımızı emanet edece-
ğimiz çocuklarımızın istikbali için 
yapıldı. Bu okuldan inşallah çok 
değerli ve Atatürk ilkelerine bağlı 
insanlar yetişecek.

İstanbul’da inşaatçılığa başladım ve o günden bu-
güne kadar da inşaatçılığa devam ediyorum.

Eczacılıktan inşaatçılığa uzanan bir kariyer 
hayatınız olduğunu anlattınız, sizi hayırsever 
kişiliğinizle de tanıyoruz bununla ilgili bize 
neler anlatmak istersiniz?

Ceyhan Esnaf Kefalet Kooperatifine kongre 
salonu yapılmasına ve Cerrahpaşa Hastanesi’nin 
Çocuk Hastalıkları bölümünün hazırlanması-
na katkım oldu. Rotary faaliyetleri kapsamında 
Amerika Mayo Kliniği’nden bedelsiz olarak te-
min ettiğim tıbbi cihazların nakliyesinde, Türki-
ye hastanelerinde dağıtılmasında ve montajının 
yapılmasında katkılarım oldu.

Yaşadığım yörede lise olmaması nedeniyle 
çektiğim sıkıntılar aklımdan hiç çıkmadı. Bu sı-
kıntılar ve yaşadığım yörede lise olmaması, yatılı 
okula da kayıt yaptıramamam nedeniyle çekti-
ğim özlem sonucu şirketimiz ve ailem adına lise 
yaptırma kararı aldım. Bu kapsamda Büyükman-
gıt beldesinde bir süre önce mülkiyeti maliye ha-
zinesine ait arazi üzerinde fen lisesini yaptırdım. 
12.500 m2 arsa içerisinde 3.500 m2 kapalı alanda 
16 derslikli, 3 laboratuvar, 1 bilişim teknolojileri 
sınıfı ve bir tanede kütüphanesi olan okul binası 
bitmek üzereyken Adana Valiliği ile yaptığımız 
protokolün dışına çıkarak okulun hemen yanına 
bir de 300 yatak kapasiteli yurt binası yaptırdım. 
Okul bahçesi özel peyzaj tasarımı ve botanik 

bahçesine dönüştürülmüştür. Her sınıfta projek-
siyonlu, klimalı ve 24 er kişilik sınırlı sayıda öğ-
rencisi ile eğitim verilmektedir. Bu okula yurdun 
her köşesinden gelen, merkezi sistemde başarı 
kazanmış, yetenekli, çok çalışkan çocuklar gire-
bilmektedir. Yani ‘Hattı vatan yoktur sathı vatan 
vardır. Bu satıh Edirne’den Şırnak’a kadar şehit 
kanıyla yoğurulmuş, bölünmez vatan toprağıdır.’

Peki, neden eğitime bu kadar yatırım yaptınız? 
Öyle ki; bu yatırımla çok daha kârlı işler yapa-
bilirdiniz değil mi?

Doğrusu, cehalete karşı olduğum için okul 
yaptırmayı camii ve hastane yaptırmaya tercih 
ederim. Ülkenin ve gençlerin eğitim kurumla-
rına daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Eğitime katkıda bulunmak, en kutsal vatan hiz-
meti kadar önemlidir. Bu okul yarınımızı emanet 
edeceğimiz çocuklarımızın istikbali için yapıldı. 
Bu okuldan inşallah çok değerli ve Atatürk ilke-
lerine bağlı insanlar yetişecek.

Yüreği Ceyhan sevgisiyle dolu, hayatının 30 
seneden fazlasını Ceyhan’da geçiren Bahattin abi-
miz yıllardır duyduğu özlemin ve sevginin sözde 
olmadığını bizlere göstermiş oldu. Değerli abimiz, 
hayırsever iş adamı ‘Güzel Ceyhanlı’ Bahattin Er-
dinç’e insanlık adına yaptığı katkılarından dolayı 
gönülden teşekkür ederiz.
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Merhaba, üniversite yıllarımda 2002-2007 derneğimizde 
çok güzel zamanlar geçirmistim. Yurtta kaldığım için 

hafta sonları derneğe gidip Halit abiyle beraber onun yaptığı 
yumurtalı menemen yemek çok lezzetliydi. O güzel günleri 

Muzaffer abiyi, Murat abiyi ve güzel muhabbetleri unutamıyorum. 
Mezun olduğumdan beri iş ve eğitim dolayısıyla yurt dışında olduğum için bir türlü 

gelip sizleri göremedim. Sakın olaki bu mezunlarımız hayırsızmış diye aklınıza gelmesin, 
eminim diğer mezun arkadaşlar benden daha derin his ve düşüncelere sahiptir, fakat za-
man ve mekanın aşılamadığı durumlar olabiliyor. Eski fotoğrafları siteye koyduğunuz için 
çooook teşekkürler, zamanda yolculuk yapmama imkan sağladınız. Okyanusların ötesin-
den herkese ve bütün Ceyhanlılara bol selamlar.

Merhabalar, ben Hatice Er. Marmara Üniversitesi İngiliz-
ce Öğretmenliği mezunuyum. 2010-2014 Üniversite eği-

tim-öğretim dönemi boyunca Ceyhan Kültür ve Yardımlaşma  
Derneği’nin bursiyeriydim. Derneğimiz bu dönem boyunca 

her ay İstanbul’daki Ceyhanlı öğrencilerini bir çatı altında topla-
mıştır. Orada uzun zamandır görmediğimiz okul arkadaşlarımızı 
ya da tanıdıklarımızla tekrar görüşme fırsatımız olmuştur. 

Aylık olarak derneğimizde farklı etkinlikler yapılmıştır. Genel-
likle her ay öğrencilere yemek verilmiştir. Farklı meslek dalların-
daki kişilerle tanışma ve onlarla sohbet etme fırsatımız olmuştur. 

Derneğimiz her anlamda maddi ve manevi olarak öğrencilerine destek olmaya çalış-
mıştır. Bu dönem boyunca bize böyle bir fırsat yarattığı için derneğimize teşekkürlerimi 
sunarım. 

Web Sayfamıza 
Gelen Yazılar...

www.ceyder.com

HACI KARAHASANOĞLU
Mezun

HATİCE ER 
Mezun
Marmamra Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
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Sayın Fikri ALDATMAZ, derneğinizi küçüklüğümde 
annemden duymuş ve İstanbul’daki Ceyhanlılar der-

neği derginizde yazım yer almış (tabi hala o dergi yayın-
lanıyor ve ben hala saklıyorum) 1994 Kasım ayında kay-
bettiğimiz Rahmetli MERAL GÖZENLER’in kızıyım. Şu anda Ankara Kızılcahamam’da 
Perihan Erdoğan O.Okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 

Derneğin çıkarmayı düşündüğü dergi için, uygun 
görülürse tabii. Ayrıca uygun görürseniz sayfanızda 

paylaştığım “Kaybettiğin her şeyi yeniden kazanabilir-
sin. Kişiliğini kaybettinse, kazanmaya değer hiç bir şeyin 
kalmamış demektir.” Tahir Eker  özlü sözlerime de sayfanızda yer açarsanız her sayı için 
şiirle beraber buradan özlü sözler de yollarım. Sözlerin tamamı bana aittir biline. Çalışma-
larınızda başarılar dilerim. Ha bu arada; ben, Ceyhan Kurtkulağı doğumlu İzmir’de yaşa-
yan Emekli öğretmenim. (yolcu9901) benim sanaldaki rumuzum. 
Sevgiyle kalın.

Eskiden martılar çöplük eşmezdi
Ya martılar ya da koylar değişmiş
Köy insanı gurbet ele düşmezdi
Ya köylüler ya da köyler değişmiş

Köylerimiz oğul verir kovandı
Köylünün sergisi, çuldu savandı 
Yedikleri belki biraz yavandı
İçtikleri sular, çaylar değişmiş

Yenen yemeklerin bir tadı vardı
Sorunları çözen bir kadı(!) vardı
Herkesin bir sanı bir adı vardı
Asıl azmaz ama soylar değişmiş

Eskiden insanı, sözü bağlardı
Birinin derdine hepsi ağlardı
Toy, düğün bayramda coşku çağlardı
Şimdi insanlarda huylar değişmiş

Oğul, babasına kırgın yaşıyor
Kardeş, kardeş ile dargın yaşıyor
Hırsız ile arsız, sargın yaşıyor.
İnsanın fıtratı, saylar değişmiş

Tahir der, n’olacak halımız şimdi
Şekerle sulanmış balımız şimdi 
Nasıl aşılacak yolumuz şimdi
Konaklar yıkılmış beyler değişmiş

Zaman Değişmiş 

Tahir EKER
tahir.eker@hotmail.com

Herkese merhabalar; ben CEYDER’in 2011-2015 dö-
nemlerinde bursiyeri olmaya hak kazanıp bu ailenin 

bir parçası oldum. Öncelikle bursiyerliğe devam eden ve 
yeni başlayan tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Eğer bu 
yazımı okuyorsanız bilin ki siz de artık ailenin bir ferdisiniz, 
çünkü ailenizle yaptığınız bazı aktiviteleri okuduğunuz sene-
ler boyunca CEYDER ailesi ile de yapacaksınız. Ne mi bunlar; 
ailenizle bahçenizde yaptığınız bir mangalı CEYDER ailesi ile 
CEYDER çatısı altında yapabileceksiniz; üst rütbe bir meslek-
taşınızı arayıp bulmak yerine CEYDER sizin yerinize bulup 
CEYDER çatısı altına getirip konferans verdirebilecek ve son olarak doğum günü gibi özel 
günlerinizde CEYDER çatısını kullanabileceksiniz.

2011’de tanıştığım ve hala hayatımın bir evresinde olan CEYDER‘e ve CEYDER büyük-
lerine sonsuz saygılar ve sevgiler.

NEŞE ÖZÇELİK
Öğretmen

TAHİR EKER
Emekli Öğretmen

SİMA TURUNÇ
Mezun
Marmamra Üniversitesi / İktisat Fakültesi
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Hayatının 19 senesini Ceyhan’da geçirmiş birisi olarak, İstanbul 
bana farklı bir dünyanın da var olduğunu hissettirmiştir. İs-

tanbul’daki kimsesizliğimi de CEYDER sayesinde giderebilmenin 
özgüveni içerisindeyim.

İstanbul’da eğitimime başlangıç yaptığımda CEYDER sayesinde İstan-
bul’u kazanan ve buraya çalışmaya gelen arkadaşlarımı bu derneğin çatısı 
altında göreceğim aklıma gelmezdi. Zamanında Ceyhan’ı bırakıp bin km 
öteye umut bulmaya, hayallerini gerçekleştirmeye gelenlerin ve eğitimine 
İstanbul’da devam etmek isteyen Ceyhanlıların, bu şehrin zor şartlarında 
bir araya gelmeleri elzem olmuştur. Bu gereklilik İstanbul’da Ceyhanlıların 
kendi kültürlerini bu şehre dayatmadan yaşamalarına, şehrin ekonomisine 

katkı sağlamalarına, ekonomik ve sosyal dayanışma amacıyla bir araya gelmelerine sebebiyet vermiş-
tir.

Ceyhanlılar derneği her ayın burs verildiği günlerinde öğrencilerin bir araya gelmesine sebep ol-
muş ve bu bir araya gelmelerin öğrencilerin sosyal ilişkilerinin güçlenmesine ve İstanbul’da küçük bir 
Ceyhan havasının yaratılmasına neden olmuştur. Öyle ki her dönem yapılan derneğimizin gelenek-
selleştirdiği ‘Kebap Günleri’ öğrencilerin ve dernek üyelerinin bir araya gelip birbirlerini tanımalarını 
sağlamıştır.

Bize Ceyhan’ın bin km ötesinde hiçbir zorunlulukları yokken desteklerini esirgemeyen başta 
CEYDER yönetim kurulu üyelerine ve tüm CEYDER ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.

GÜNEY BALLI 
Mezun / Kurtkulağı Köyü
İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesi

Bursiyer öğrencilerimize derneğimizde 
Salih Sözer’in verdiği seminer.



37

CEYHAN BÜLTEN

İlçemizin Coğrafi Yapısı
Ceyhan Adana’nın 43 km doğusunda Cey-

han Nehri’nin kenarında kurulmuş büyük bir 
ilçedir. Konum olarak Çukurova’nın tam orta-
sındadır. Akdeniz kıyı şeridine 30 km mesafede, 
güneyde Yumurtalık ve İskenderun Körfezi, ku-
zeyde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, kuzey-
doğusunda Kadirli, doğuda Osmaniye, Hatay 
ilinin Erzin ilçesi ve batıda Yüreğir ve Sarıçam 
ile komşudur.

Cografik yapısı; fazla yüksek olmayan dağlık 
ve tepelik alanlar ile büyük bir ova üzerine kurul-
muştur. Dağlık alanların en önemlisi ovalık ala-
nın güneybatısında yer alan Misis dağları (Nur-
dağı)’dır. En yüksek noktası 758 m’dir. Güneyde 
yer alan Uyuz dağları 300-400 m yüksekliğe sa-

hiptir. Ovalık alanda ise; Türkiye’nin en önemli 
ovası olan Çukurova’yı meydana getiren ovalar-
dan en büyüğü olan, adına Yukarıova da denilen 
Ceyhan ovası bulunmaktadır. İlçenin önemli 
bölümü tarımsal arazi ile kaplı olup yüzölçümü 
1.424 km²dir ve 71 köyü, 11 beldesi vardır.

Ceyhan İlçesinin en önemli akarsuyu Cey-
han nehridir. Uzunluğu 509 km’dir. Kaynağını 
Elbistan’nın kuzeybatısındaki Tahtalı ve Binboğa 
dağları ile güneybatısındaki Nurhak dağlarından 
almaktadır. Ceyhan sınırları içinde Mercin suyu, 
Karaçay, Handeresi, Çeperce deresinin suları ile 
çevredeki dağlık yerlerden gelen diğer dere ve 
çaylarla beslenmektedir. Eskiden arazinin büyük 
bir bölümü bataklıkken bu bataklıklar kurutula-
rak tarıma kazandırılmıştır. Ceyhan nehri üze-

Kısaca Ceyhan’ı Tanıyalım



38

CEYHAN BÜLTEN

rinde kurulan barajlarla Ceyhan ovasının önemli 
bir kısmı sulama imkanına kavuşmuştur.

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı 
geçen ilçenin iklimi tipik Akdeniz iklimidir. Yaz 
aylarında sıcaklık 45 dereceyi bulurken, nem ise 
% 90’ı bulur. Sıcaklık kış aylarında ise ortalama 5 
dereceye kadar düşer. Yörede ortalama yağış 620 
mm. ile 900 mm. arasında değişir. Yağışın çok dü-
şük olduğu dönemlerde kuraklık meydana gelir. 
Ceyhan’ın mevsim rüzgarları değişiklik arz eder. 
Kış aylarında alçak basınç alanı etkisinde kalan 
Ceyhan, kuzeyden güneye inen bir hava akımı-
nın etkisindedir. Bu rüzgarlara Poyraz adı verilir. 
Yazın, güneyden kuzeye geçen hava akımına ise 
Lodos denir. Güneybatıdan esen poyraz ılıktır ve 
bol yağış getirir. 

Tabii bitki örtüsü Akdeniz iklim özelliklerine 
uymuş makiliklerdir. Maki topluluğunu oluştu-
ran başlıca bitkiler: Keçiboynuzu (Harnup), Sa-
kız Ağacı, Murt (Mersin), Zakkum (Kayacak), 
Delice (Yabani Zeytin), Sandal, Kocayemiş, Me-
lengiç, Karaçalı, Gebere vb.dir. Ayrıca sulak dere 
kenarlarında (Yabani nane), Suteresi gibi bitkiler-
de bulunmaktadır.

Yerleşim alanları çevresinde doğal bitki örtü-

sünün yerini büyük ölçüde tarım alanları oluş-
turmaktadır. Son yıllarda özellikle Uyuz dağı 
eteklerinde 100. yıl ormanı çalışmaları olumlu 
sonuç vermiştir. Bu orman alanı genel orman ya-
pısına ulaşmıştır. Ayrıca Yılankale ve Tumlu Ka-
lesi çevresinde ağaçlandırma çalışmaları devam 
etmektedir.

Ceyhan, güneyden ve kuzeyden iki önemli 
yolla çevrilidir. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan E-5 
(D100) karayolu Ceyhan’dan geçmektedir. Yine 
Pozantı-Mersin–Gaziantep otoyolu da Ceyhan’ın 
güneyinden geçmektedir. Ceyhan, Adana hava 
alanına da 45 km uzaklıktadır. Deniz ulaşımı için 
de Yumurtalık (30 km) ve İskenderun Limanları-
na yakındır.

Ceyhan Kaymakamlığından alınan bilgiye 
göre Ceyhan’da; 11 anaokulu, 28 ilkokul, 2 özel 
İlkokul, 19 ilkokul + ortaokul, 13 ortaokul, 2 özel 
ortaokul, 2 imamhatip ortaokulu, 22 lise ve dengi 
okul , 1 özel sağlık meslek lisesi olmak üzere top-
lam okul sayısı 102’dir.

İlçemizde 1997 yılında hizmete açılan 530 öğ-
renci kapasitesine sahip Kredi ve Yurtlar Kuru-
muna ait öğrenci yurdu bulunmaktadır. 

Ceyhan’da 110 yataklı Devlet Hastanesi, bir 
özel hastane, bir de özel diyaliz merkezi mevcut-
tur. İlçede 51 eczane hizmet vermektedir. Cey-
han’da merkez ve köylerinde 14 adet aile sağlığı 
merkezi ve bu kurumlara bağlı 23 adet sağlık evi, 
verem savaş dispanseri ve ana çocuk sağlığı ve 
aile planlaması merkezi bulunmaktadır. 

Ekonomik Yapı ve Sanayi
Ana geçim kaynağı olarak tarım gösterilebi-

lir. İlçe, tipik bir Çukurova ilçesi olarak, geçmiş-
te akıllara yer eden pamuk üretimiyle anılsa da, 
şimdilerde değişen ekonomik kaygılar sebebiyle, 
dönemden döneme değişmekle beraber ana üre-
tim olarak buğday, mısır, karpuz üretimine de 
sıklıkla rastlanır. Ceyhan’da pamuk, mısır, soya 

Yerleşim alanları çevresinde 
doğal bitki örtüsünün yerini bü-
yük ölçüde tarım alanları oluş-
turmaktadır. Son yıllarda özel-
likle Uyuz dağı eteklerinde 100. 
yıl ormanı çalışmaları olumlu 
sonuç vermiştir.
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fasulyesi, susam gibi çeşitli sanayi bitkilerinin 
yetiştirilmesi yatırıma dayalı sanayi kollarının 
gelişmesini sağlamıştır. Özellikle tekstil dalında 
önemli adımlar atılmıştır. Ceytaş Tekstil AŞ, Öz-
maya Sanayi AŞ, Garipoğlu Evren Tekstil, İlbey-
li Kollektif Şirketi, Aydız Tekstil Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi, Uralberk Kollektif Şirketi, Ak-
deniz Unculuk, Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşlet-
mesi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi önemli kuru-
luşlar tarıma dayalı olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir. İlçede tarım dışı endüstri kuruluşları 
da bulunmaktadır. Bunlar Toros Gübre ve Kimya 
End. AŞ, Botaş Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Ces-
taş San.Tic. AŞ, Nurdağ Kireç İşl., Bolhocalıoğlu 
Tuğla Karo ve Kiremit fabrikası, ŞA-RA (Temel 
Cıvata) fabrikasıdır. İmalat sanayiinde 10 ve 
daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 37’dir. Banka 
şube sayısı 12’dir. 

 Adana Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi 
Ceyhan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu 
bölgede kurulacak fabrika ve diğer ülkelerden 
gelecek sanayi ürünleri sadece bu bölgeye değil 
Güney Doğu Anadolu bölgesine hizmet verecek 
konum ve yapıda olacaktır. Yani GAP’ın bir par-
çası olacaktır. Serbest bölgede, “Termik Santral” 
çalışmaları devam etmektedir. Serbest bölge 
Ceyhan ve çevresine canlılık kazandıra-
cak gelecekte güçlü bir Ceyhan ortaya 
çıkacaktır. Akdeniz kıyılarımızda 
çok amaçlı bir liman olan Toros 
Limanı denize uzantılı yapı-
sıyla, 100.000 DWT’luk 
gemilere hizmet vere-
bilme özelliğiyle, 
Türkiye’nin özel 

sektör işletmesine ait en büyük liman kapasi-
tesine sahip. Toros Limanı ve Adana Havaalanı 
ile Ceyhan Demiryolu ve kapısına kadar gelen 
otoyol ile Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, ti-
cari ürünlerin nakliyesi için ihtiyaç duyacağınız 
tüm ulaştırma olanaklarını sunuyor. En rahat, en 
hızlı biçimde dünyayla buluşturuyor. 4.500.000 
metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Adana 
Yumurtalık Serbest Bölgesi Türkiye’nin en büyük 
araziye sahip serbest bölgelerinden biri. Yüzölçü-
müyle, dünyanın da en büyüklerinden biri. Burası 
Türkiye’nin ağır sanayiye yönelik olarak tasarlan-
mış ilk ve tek serbest bölgesi. Burada, sınırsız bir 
çalışma alanına, enerji, su, haberleşme gibi hazır 
altyapı olanaklarıyla ağır sanayi ve transit işlem-
ler dahil olmak üzere her tür endüstriyel ve ticari 
faaliyette bulunma şansına sahiptir. Botaş-Cey-
han Bölge Müdürlüğü halen Irak petrollerini 
ve Güney Doğu petrollerini pompalamakta, iç 
ve dış pazarlara sunmaktadır. BAKÜ-CEYHAN 
Petrol Boru hattı projesi ile Azerbaycan ve 
Kazakistan petrolleri Akdeniz’e 
Ceyhan’dan ulaş-



40

CEYHAN BÜLTEN

mış dünya pazarlarına 2006’dan bugüne petrol 
sevkiyatı yapılmaktadır. 

Şehir merkezinde dağınık halde bulunan 
sanayi esnafının bir sitede toplanması amacıy-
la 1965 yılında kurulan kooperatif eliyle çalış-
malar başlamış, 1971 yılında küçük sanayi sitesi 
toplam 344.000m2’lik alan üzerinde 450 işyeri 
yapılmak suretiyle hizmete açılmıştır. Halen 
498 esnaf ve sanatkar bu sitede hizmet vermek-
tedir. Önemli bir alt yapı sorun olmayan sanayi 
sitesinde 1 sağlık ocağı, 1 PTT şubesi ve camisi 
bulunmaktadır. Sanayi sitesi içinde bulunması 
gereken çıraklık eğitim merkezi halen Endüst-
ri Meslek Lisesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu 
nedenle sanayi esnafına yeterli destek ve yardım 
sağlanamamaktadır. Ayrıca D-400 karayolu-
na uzak olarak yapılan sanayi sitesi gelişimini 
sürdürememiş ileriye yönelik projeler üretile-
mediğinden dolayı hedeflenen noktaya geline-
memiştir. Ancak sanayi sitesinde bulunan egzoz 
sanayi Türkiye ihtiyacının önemli bir bölümünü 

karşılamakta, iki firmamız ise Suriye ve Suudi 
Arabistan’a biçerdöver yedek parçası ihraç et-
mektedir. Girişimci işadamlarımıza imkan ve-
rildiğinde sanayi çok daha verimli çalışacak, ilçe 
ekonomisine önemli katkıları olacaktır.

Ceyhan’da yetişen başlıca tarım ve 
endüstri ürünleri
Buğday: En fazla ekilen tahıldır. Ceyhan’ın 

tüm arazilerinde ekilebilmektedir. Ceyhan ova-
sında yıllara göre değişebilmesine rağmen 170 
bin ile 350 bin ton arasında buğday üretilmekte-
dir.

Mısır: Mısır iki ayrı zamanda ekilmesi müna-
sebetiyle her geçen gün üretim alanları ve üretim 
miktarı artmaktadır . Genellikle Ceyhan ovasın-
da ikinci ürün olarak yani buğday ve arpa hasa-
dından sonra yaz döneminde ekimi yaygındır. 
Ceyhan’da mısır üretimi yıllara göre değişmesine 
rağmen 80.000 ton civarındadır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Güzergahı / Route of Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline



41

CEYHAN BÜLTEN

Arpa: Arpa ekim alanları ve üretim miktarı 
her geçen gün biraz daha düşmektedir.

Soya: Yağ ve yem sanayisinde kullanılan 
soya, Ceyhan’da en fazla üretilen endüstri 
bitkisidir. Soyada mısır gibi iki ayrı zamanda 
ekilmektedir. Sulama imkanının olduğu bütün 
alanlarda tarımı yapılabilmektedir.

Pamuk: Ülkemizde önemli miktarda pamuk 
yetiştirilen şehirlerden biri olan Ceyhan; çev-
resinde de pamuğa dayalı sanayi kuruluşlarını 
barındırmaktadır. Son yıllarda tüm Çukurova’da 
olduğu gibi Ceyhan’da bazı sebeplerden (işçi so-
runu, fiyat problemi) dolayı pamuk üretimi düş-
müştür.

Susam: Ceyhan’da sulama imkanının zor 
olduğu kesimlerde susam tarımı yaygındır. Su-
samda iki ayrı dönemde ekilebilmektedir.

Üzüm: Son zamanlarda ekimi hızlı şekilde 
yaygınlaşan meyvelerdendir. Profesyonel yön-
temlerle üzüm yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır.

Yer Fıstığı: Ceyhan, önemli bir yer fıstığı 
üretim merkezidir. Yer fıstığı üretimi son birkaç 
yılda önemli miktarda artmıştır. Yer fıstığının da 
diğer ürünler gibi iki ayrı zamanda ekilebilmesi-
ne rağmen yaz dönemi üretimi daha yaygındır.

Diğer endüstri ürünlerinden olan zeytin, in-
cir, ayçiçeği vb. Ceyhan’ın kendi iç piyasasında 
tüketilmektedir.

Ceyhan’da; Türkiye coğrafyasında yetişen bü-
tün sebzeler yetişebilmektedir. Belli başlı sebze-

lerden bahsedecek olursak; patlıcan, domates, ka-
bak, salatalık, karnabahar, soğan, patates, fasulye, 
bamya, havuç, lahana vb. Ceyhan’da son yıllarda 
seracılık da çok gelişmiştir. Özellikle Kurtpınar, 
Sarımazı, Kıvrıklı, Karcılar köylerinde seracılık 
yaygın olarak yapılır. Son yıllarda Devlet de se-
racılığı desteklemek için krediler vermeye başla-
mıştır. Bu nedenle seracılıkla uğraşan nüfus da 
büyük bir artışa vesile olmuştur.

Ceyhan ve çevresi önemli bir meyve 
üretim merkezidir. 
Ceyhan’da üretilen başlıca meyveler
Turunçgiller: Turunçgiller (portakal, limon, 

mandalina, greyfurt vb.) zaten Akdeniz bitkisi 
olduğu için Ceyhan’da tarımı çok yaygındır. Üre-
tim fazlası turunçgil Türkiye iç piyasasında tüke-
tilmektedir.

Karpuz: Karpuz üretiminde Ceyhan Türkiye 
pazarında önemli bir paya sahiptir. Ceyhan’da 
Karpuz hem serada hem de açık alanda yetişti-
rilmektedir. Ceyhan Karpuzu Türkiye iç piyasa-
sında tüketildiği gibi dış piyasaya da ihraç edil-
mektedir.

Nar: Ceyhan’da yetiştirilen ve ekonomik de-
ğeri olan bir meyvedir. Özellikle İsalı Köyü’nün 
tatlı Çokçapınar Köyü’nün mayhoşu (ekşimtırak) 
,narı meşhurdur.

Hurma: Ceyhan ve çevresinde yetiştirilen 
önemli meyvelerden biridir.



42

CEYHAN BÜLTEN

Ceyhan’da yetiştirilen diğer meyveler ise yeni-
dünya, erik, şeftali, kayısı vb. 

Ceyhan’da hayvan yetiştiriciliği yaygındır. 
Çünkü Ceyhan nüfus yapısını incelediğimizde 
önemli bir miktarda Yörük nüfusunun Ceyhan’da 
iskan edilmiş olduğunu görürüz. Ceyhan’da yo-
ğun olarak beslenen hayvanlar sokaklarda gez-
mektedir.

Koyun yetiştiriciliği Yörüklerin yoğun olduğu 
köylerde halâ yaygın olarak yapılmaktadır.

Ceyhan’da at yetiştiriciliği de önemli bir uğ-
raştır. Türkiye’de bir çok defa gazi koşusunu 
Ceyhan’da yetişen atlar kazanmıştır. 150-200 bin 
metrekare alana kurulu yarış atı yetiştirme çiftli-
ği Türkiye‘deki ender çiftliklerdendir. Yarış sever-
lerinin yakından tanıyacağı Thunder Bold, The 
Best, Dilun, Bartrobel, Kurtkan, Mehter Marşı, 
Suyun Bige, Tam Bulot ve onlarcası Ceyhan’dan 
çıkmıştır.

Ceyhan’da tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. 
Ağaçpınar, Tatarlı, Kösreli’de alabalık yetiştirici-
liği yapılır. Ceyhan, Kadirli yolu üzerindeki gö-
letlerde de çeşitli tatlı su balıkları avlanmaktadır. 

Ceyhan’ın denizle kıyısı olan köylerinde deniz 
balıkçılığı da yapılmaktadır.

 Ceyhan’ın bitki örtüsünü makiler oluştur-
maktadır. Ceyhan büyük bir ova olduğu için 
orman alanlar tahrip edilerek tarım alanlarına 
dönüştürülmüştür. Buna rağmen yer yer çam or-
manlarına rastlanır. Ceyhan’da son yıllarda oluş-
turulan okaliptus (sıtma ağacı-selvi) ormanları 
ise geniş alanlar kaplamaktadır. Okaliptüs ağacı 
ve kavak ağacı hızlı büyüyen bir ağaç cinsidir. 
Ceyhan tabi orman bakımından fakir olmasına 
rağmen bu iki ağaç cinsinden dolayı Ceyhan’da 
kerestecilik ve mobilyacılık gelişme göstermiştir. 
Ceyhan’da üretilen orman ürünleri genellikle ke-
reste ve odun olarak tüketilmektedir.

Karpuz üretiminde Ceyhan Tür-
kiye pazarında önemli bir paya 
sahiptir. Ceyhan’da karpuz 
hem serada hem de açık alan-
da yetiştirilmektedir. Ceyhan 
karpuzu Türkiye iç piyasasında 
tüketildiği gibi dış piyasaya da 
ihraç edilmektedir.
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Ceyhan’da Basın
Her şey gibi gazetecilikte Ceyhan’da mevcudi-

yetdini kabul ettiren bir kuvvet olmuştur. İlçemiz-
de çıkan günlük ve haftalık gazete yayın hayatını 
sürdürmektedir. Atılım Gazetesi; 4 Mart 1993 ta-
rihinde kurulan gazetenin sahibi Cengiz Özer’dir. 
İleri Gazetesi; 1948 yılında merhum Mehmet Sel-
çuk tarafından kurulmuş olan gazete Ceyhan’daki 
en eski gazetedir. Bu gazetemiz tek sayfa olmasına 
rağmen tam 52 yıldır kesintisiz olarak yayın ha-
yatını sürdürmektedir. Şu anda Halit Selçuk tara-
fından yönetilmektedir. İlke Gazetesi; 1994 yılında 
Faruk Menteş tarafından kurulmuş olup, günü-
müzde ise sahipliğini Yusuf Öztorun yapmaktadır. 
Hürfikir Gazetesi; 1993 tarihinde kurulan gazete 
de tek sayfa günlük olarak yayınlanmaktadır. Ku-
rucusu ve sahibi Abdullah Şentürk’tür. Muzaffer 
Açıkkar’a ait haftalık çıkan Alternatif gazetesinin 
yanında; Çağdaş Ceyhan Gazetesi; 1994 yılında 
kurulmuş olup haftalık olarak çıkmaktadır. Sahibi 
Şenel Çelikten’dir. İzzet Aydemir’e ait Mavi Gazete, 
Hasan Basri’ye ait Güncel, Halis Demir’e ait Cey-
han’ın Sesi, Sn Odabaşına ait Nehir, Veysel Pulaş-
lı’ya ait Ceyhan 82 gazeteleri yayın hayatını sür-
dürmektedir. İlçemizde iki tane yerel televizyon 
ve radyo yayını vardır. Bunlardan ilki CRT olup 
sahibi Şahin Özer’dir. Bu kurum hem radyo hem 
de televizyon yayıncılığı yapmaktadır. CRT radyo 
yayıncılığında Türkiye ve dünyada birkaç reko-
ra sahiptir. İkincisi ise Samim Radyo Televizyon 
olup, sahibi Samim Özsoy’dur. Bu kurumumuz da 
radyo ve televizyonculuk yapmaktadır.

Ceyhan Belediye Başkanları 
• Alemdar Öztürk 2013-devam
• Hüseyin Sözlü 1999- 2013
• Emin Civelek 1994-1999 
• Mehmet Şerif Yiğit 1989-1994 
• Mahir Alp Boydak 1984-1989 
• Rifat Atik (atama) 1981-1983 
• Şahin Özbilen 1963-1980 
• Ökkeş Sabitoğlu 1955-1960 
• Yusuf Mülayim 1954-1955 
• Musatafa Akçalı 1952-1954 
• Lütfi Başeğmez 1951 
• Mustafa Aydar 1947-1950 
• Sait Akman 1945-1946 
• Hakkı Mete 1943-1944 
• Arif Hikmet Özbilen 1941-1942 
• Selahattin Sepici 1939-1940 
• Hacı Ahmet Topsakal 1935-1938 
• Rıfat Çetinsoy 1928-1932 
• İbrahim Mete 1930-1931 
• Selim Aytemur 1927-1930
• Hacı Müşteba Yücekök 1926-1927 
• Hasan Sağındık 1924-1925 
• Mehmet Payaslı 1923-1924

Kaynak: 
Ceyhan Kaymakamlığı ve Ticaret Odası yayınlarından 

alınmıştır.
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Türkiye ekonomisi 2013’ün ortasından 
beri zorlu bir süreçten geçiyor. Yurtdı-
şında, ABD ekonomisi 2008’de yaşanan 

küresel krizden sonra normalleşmeye doğru 
geçerken, Çin ve ana ihracat pazarımız Avrupa 
ekonomilerinde ekonomik kriz belirtileri devam 
ediyor. Dahası jeopolitik risklerin yedi yılın en 
sert şiddetli ortamına ulaşması, finansal piyasa-
larda oynaklığın yüksek olmasına neden oluyor. 
Yurtiçinde ise siyasi gelişmeler ve uzunca süre 
seçim ortamından çıkamamış olmak Türk lirası 
cinsi varlıkların ve ekonomik aktivitenin baskı 
altında kalmasına yol açıyor. Kısa vadeli geliş-
meleri bir yana bırakırsak, Türkiye ekonomisi-
nin ana sorunu dünya genelinde 17. sırada olan 
ekonomimizin dünya rekabet sıralamasında bir 
türlü 45. ülke olmanın ötesine geçememizdir. 
2001’de yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizden 
sonra kamu maliyesini ve bankacılık sektörünü 
kayda değer bir şekilde ayağa kaldırdık, ancak 
sürdürülebilir bir iyileşme kaydetme konusunda 
bazı eksikliklerimiz oldu ve son yıllarda bunla-
rın sancılarını çekiyoruz. Ekonomik perspektifle 
bakıldığında, amiyane tabirle, ülke olarak 2001 
öncesinde köy yoluna sahipken asfalt yola ka-
vuştuk ancak daha güvenli ve daha yaşanabilir 
yollar oluşturma konusunda yeterince çaba har-

cayamadık. İşte kamuoyunda bir süredir “2023 
hedefleri”, “yapısal reformlar” duyulduğunda 
anlaşılması gereken bu konuda politika yapıcıla-
rın önümüzdeki dönemde daha fazla çaba harca-
ma isteği anlaşılmalıdır. Kaba inşaatı biten ülke 
ekonomisi için ince işçiliği geçme vakti geldi de 
geçiyor bile. Kalkınma politikalarına acil ihtiyaç 
var; ve sıkça dile getirildiği üzere sorunun inşaat 
sektörünün hızlı büyümesi değil, sanayi ve tarım 
sektöründeki büyümenin inşaatın hızına yeti-
şememesi olduğunu düşünüyorum. Aksi halde 
güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaş-
mak mümkün olmayacak. Genele yayılan, refah 
seviyesini artıran bir ülke olmak istiyorsak; ko-
nuyu mikro düzeyde inceleyip tüm dünyada adı 
bilinen Ceyhan’ın neden daha üretken, işsizlik 
oranı daha düşük bir kent olamadığını sorgula-
mamız gerekir. 

2010 sonundan bu yana devlet politikaları 
üretenleri, ihracatçıları daha fazla teşvik eden 
bir yapıya dönmüş durumda ve bu trendin önü-
müzdeki dönemde de hızlanarak devam etme-
si bekleniyor. Türkiye’nin en büyük 6. ili olan 
Adana’nın merkez ilçeleri haricindeki en büyük 
ilçesi olan Ceyhan, ülkemizin enerji üssü olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyerek bu trendden 
olumlu etkilense de Ceyhanlıların refah seviye-

Ekonomist Gözüyle 
Adana ve Ceyhan’ın Rekabet Analizi

İnanç Asım SÖZER
Odeabank Başekonomisti, 
Grup Müdürü
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si ve üretim merkezi olma yolunda halen birçok 
aksamalar olması dikkat çekiyor. Yıllık 201 mil-
yon ton petrolün akacağı Ceyhan’da kurulacak, 
“Enerji İhtisas Bölgesi” petrokimya yatırımlarına 
hazırlanıyor. Tarım ve tarıma dayalı makine sek-
töründe rekabetçi avantajlarımız olsa da, sahip 
olduğumuz avantajları daha iyi kullanabilme-
liyiz. Nüfusa kıyasla bakıldığında, hesaplama-
larımıza göre Türkiye ekonomisinde Adana’nın 
aldığı pay 14. sırada ve son beş yılda birkaç ba-
samak birden kaybettik. Hem güneydoğu kom-
şularımız hem Marmara hem de Ege bölgesinde 
ihracatçıları ile ünlü iller bu dönemde Adana’yı 
geçerek makroekonomik kalkınmada daha bü-
yük rol oynadılar. Kayıtlı işsizlik oranı son beş 
yılda azalmış gibi görünse de, bunda göç hızının 
artması ve kayıt dışılığın boyutu önemli rol oy-
nuyor. Üstelik işsizlik oranı 2014 yılı itibarıyla 
halen %10,7 ile %9,9’luk Türkiye ortalamasının 
üzerinde. Ayrıca nüfus artış hızındaki yavaşlama 
da ülke ortalamasına kıyasla daha belirgin. Yani 
Adana’nın nüfusu diğer illere kıyasla göçteki ar-
tış ve doğurganlıktaki ivme kaybı nedeniyle azal-
sa da, yeterince istihdam sağlayacak üreten bir 
şehir olma konusunda görece geride kalıyoruz. 
Gelirleri görece daha az, işsizlik daha yüksek 
olunca da Adana kişi başına kredi kullanımında 
önde gelen illerden biri iken, kişi başına mevdu-
at tutarında ortalarda yer alıyor. Benzer şekilde 
kullandığı kredilerini geri ödeyemeyenlerin ora-
nı ise Adana’da Türkiye’nin yaklaşık iki katı ora-
nında daha yüksek.

Türkiye’nin rekabetçiliği önündeki en önem-
li engellerin başında gelen eğitim düzeyi mem-

leketimiz için daha da kötü bir tabloya işaret 
ediyor. Resmi istatistiklerden yaptığımız he-
saplamalara göre, Adana eğitim düzeyinde 81 
il içinde 54. sırada ve eğitim kalitesinde 2008’e 
göre 7 sıra geriledi. Bu olumsuz seyri tersine çe-
virebilmek için mutlaka bir yandan okula giden 
ve eğitim alan vatandaşların sayısını artırmalı 
bir yandan da eğitim alt yapımızın kalitesini ar-
tırmalıyız. 

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi sürdürüle-
bilir büyüme yani ayağına göre yorganı uzatma 
konusunda önemli bir bilinç kazandı ve doğru 
yolda ilerliyor. Küresel ekonomik ortam onca 

Adana’nın Türkiye genelindeki rekabetçi sıralaması

Nüfus Ekonomik 
Kalkınma

Etkin İşgü-
cü Piyasası

Eğitim 
Düzeyi

Sosyal 
Kalkınma Verimlilik/Girişimcilik Altyapı

2008 2013 2008 2013 2008 2008 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013

5 6 11 14 52 42 47 17 17 38 25 38 17 8

Yıllık 201 milyon ton petrolün 
akacağı Ceyhan’da kurulacak, 
“Enerji İhtisas Bölgesi” pet-
rokimya yatırımlarına hazırla-
nıyor. Tarım ve tarıma dayalı 
makine sektöründe rekabetçi 
avantajlarımız olsa da, sahip 
olduğumuz avantajları daha iyi 
kullanabilmeliyiz.
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zorluklarına rağmen, Türkiye’nin yapısal sorun-
larına çözümleri hayata geçirmek için eşsiz bir 
zaman ve ortam sunuyor. Alınan ve önümüzdeki 
dönemde alınması beklenen teşvik mekanizma-
ları ve sosyal devlet anlayışının tabiatına uygun 
ekonomik önlemler ile fırsatları iyi kullanabilen 
iller ve ilçeler diğer illere kıyasla daha rekabetçi 
bir yapıya bürünerek üretimlerini, ihracatlarını 

artırıyor. Adana ve özelde Ceyhanımız başta ta-
rım olmak üzere ve tekstil sektöründe ülkemize 
önemli katkılar sunmakla birlikte, makine sana-
yi, otomotiv sektörü ve hammaddede çok daha 
ileri düzeylerde performanslar gösterebilmeli. 
Ceyhan enerji üssü olma yolunda emin adım-
larla ilerleyerek Türkiye’nin en kilit bölgelerinin 
başında yer almaya yönelirken, diğer önde gelen 
sektörlerin de atbaşı performans kaydetmesi et-
kin politikalar üretmek, teşvik politikalarından 
daha fazla yararlanarak daha rekabetçi bir yöre 
olmayı başararak gayet mümkün. Ceyhan’ın sa-
dece ülkemizde değil bölge açısından da ne kadar 
önemli bir yer olmaya evrildiğinin farkına vara-
rak, Adana’nın son yıllarda gerileyen sıralamasını 
tersine çevirecek kalkınma planlarının biran önce 
devreye alınması gerekiyor. İhtiyaç duyduğumuz 
daha rekabetçi, daha üretken bölge olabilmek 
için sadece politika yapıcılardan beklenti içinde 
olmamalı, üreticiler ve sivil toplum örgütleri de 
daha güçlü reaksiyonlar göstermeli. 

İnanç Asım Sözer Kimdir?

1983’te Ceyhan’da doğdu. Remzi Oğuz Arık 
İlkokulu’ndan sonra, orta ve lise öğrenimini 
Ceyhan (Halil Çiftçi) Anadolu Lisesi’nde ta-
mamladı. İstanbul  Üniversitesi  İktisat bölü-
münde lisans, Marmara Üniversitesi Bankacılık 
ve Sigortacılık Enstitüsü bankacılık  bölümün-
de yüksek lisans yaptı. Boğaziçi Üniversitesi ve 
Kavrakoğlu Danışmanlık’ın birlikte düzenlediği 
Executive MBA Sertifika Programında yöneti-
cilik eğitimi aldı.

2002-2006 döneminde Active  Bankacılık, 
Finans ve Teknoloji Dergisi’nde Araştırma Mer-
kezi Direktörlüğü, Temmuz 2006-Haziran 2012 
döneminde Garanti Bankası’nda ekonomist 
olarak çalıştı. “Yıldız çalışan” seçilerek Harward 
Business’ta b-learning yöntemiyle kişisel ge-

lişim ve yöneticilik eğitimleri aldı. Haziran 
2012’de 15 yıl aradan sonra Türkiye’de sıfırdan 
kurulmuş ilk banka olan Odea Bank’ın Ekono-
mik Araştırmalar ve Strateji bölümünde kurucu 
grup müdürü olarak yer aldı.

Yaklaşık beş yıldır Marmara Üniversitesi ve 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde küresel krizin 
ekonomi politiği, Türkiye ekonomisi ve uluslara-
rası bankacılık derslerinde misafir olarak yüksek 
lisans ve doktora dersleri vermektedir. Uluslara-
rası ve ulusal çapta yayımlanmış makaleleri bu-
lunmakta olup, uluslararası ve ulusal medyada 
düzenli olarak ekonomi yorumları yapmakta-
dır. Finans, Bilişim ve Eğitim Vakfı’nda Kurucu 
Yönetim Kurulu olup Ceyhan Kültür ve Dayanış-
ma Derneği üyesidir.

Küresel ekonomik ortam onca 
zorluklarına rağmen, Türki-
ye’nin yapısal sorunlarına 
çözümleri hayata geçirmek 
için eşsiz bir zaman ve ortam 
sunuyor.
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Ceyhan’a Verilen İsimler ve 
Bölgenin İsim Tarihçesi

Si
rk

el
i H

öy
ük

 v
e 

H
iti

t K
ay

a 
Ka

ba
rtm

as
ı



48

CEYHAN BÜLTEN

Yı
la

nk
al

e

Çukurova’nın bir parçası olan Ceyhan ova-
sı çağlar boyunca Hitit, Fenike, Mısırlılar, 

Asurlular, İran (Pers), Makedonya (İskender İm-
paratorluğu), Roma ve Bizans Devletlerinin ege-
menliği altında kalmıştır. 

Günümüzde Ceritler Ceyhan nehrinin do-
ğusundaki köylerde, Sırkıntılar Ceyhan nehri-
nin batı ve kuzeybatı kesimlerinde, Avşarlar ise 
Ceyhan’ın kuzeyinde yoğun olarak bulunmak-
tadır. “Kopçak” Ceyhan’ın ilk yerleşke ismidir, 
1864 yılında Ceyhan’ın bugünkü alanına yerle-
şen Nogaylar tarafından konulmuştur. “Kopçak” 
Nogay dilinde “kopmuş, yurdundan ayrılmış” 
anlamına gelmektedir. 1864 tarihinde Abdulka-
dir Ağa buraya bir cami yaptırmıştır. Bu cami 
ilk temel yapıdır. (1998 tarihinde depremde ha-
sar görmesine rağmen hala ayaktadır). Sonraki 
yıllarda 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından 
(93 Harbi) sonra Kırımlar, Tatarlar, Çerkezler, 
Papaklar, Rumeli Göçmenleri Osmanlı Devle-
ti tarafından Ceyhan Ovasına yerleştirilmiştir. 
Yerleşenlerin daha çok hayvancılıkla uğraşması, 
hayvanlarını suladıkları dik bir yerden ırmak 
kıyısına indirmelerinden dolayı, bugünkü Cey-
han’a “Yarsuvat” adı verilmiştir. Daha sonra Sul-
tan 2. Abdülhamit’ in tahta çıkmasından sonra 
kaza merkezi yapılarak 1896 tarihinde “Hamidi-

ye” ismiyle Cebelibereket (Osmaniye) sancağına 
bağlanmıştır.

1909 yılında, 2. Abdülhamit´in tahttan indiril-
mesinden sonra çıkan Ermeni kargaşası üzerine, 
Ceyhan´a burada kurulan örfi idare dolayısıyla 
“Urfiye” denmiştir. Fakat bu ad benimsenmemiş-
tir. 19 Temmuz 1926 tarihinde ilçe haline getiril-
miştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, 3 Mayıs 
1929´da ise Ceyhan olarak kesinleşmiştir. Orta 
Asya´dan gelen aşiretler bu bölgedeki iki nehre de 
Ceyhun ve Seyhun´a benzettikleri için Ceyhan ve 
Seyhan isimlerini vermişlerdir. Ceyhan 1 Haziran 
1933 yılında Adana´ya bağlanmıştır. 

Adana isminin kaynağı ise; Anadolu yarı-
madasının en köklü uygarlıklarından biri olan 
Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. 
Boğazköy metinleri olarak bilinen MÖ 1650 yıl-
lara tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana hava-
lisinden URU ADANIA yani ADANA BÖLGESİ 
olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu 
tablet dikkate alınacak olsa bile ADANA ismi 
en az 3640 yıllık bir geçmişe sahiptir. ADAD 
Hititler`in, TESUP da Suriye ve Mezopotamya 
kavimlerinin Fırtına Tanrısıdır. Bu gruplar bir-
birlerinden düşünce, isim ve yazı tarzlarını alıp 
verdikleri için bu gelişimin olması kuvvetle muh-
temeldir. Fırtına Tanrısı yağmuru, yağmurda be-
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reketi getirdiği için bu bölgede çok sevilen, sayı-
lan bir Tanrı olarak yaşamış ve ona izafeten bu 
bölgeye de URU ADANIA yani ADANIN bölgesi 
de denmiş olması mümkündür. 

Hititlerin etkisinde kalan Fenikeliler de ta-
rım ve bitki tanrısına ADONİS adını vermiştir. 
ADONİS “Efendi” anlamına gelmektedir. Bu 
yöre ile sıkı ticaret yapan ve buradaki zengin or-
man ve ova ürünleri ile ticaretlerini geliştiren Fe-
nikeliler`in, bu yöreye ADONİS`in yeri demeleri 
adet haline gelmiştir.

Sırası ile bu bölgeye gelen her kavim, devlet ve 
gelişen her uygarlık kendi kültür anlayışı ve de-
ğerleri içerisinde beldelere isim vermiş ve isimle-
rin anlamını açıklamıştır. Homeros İlyada`sında 
bu bölgeye Adana denilmiştir. 

Yine batıdan gelen kavimlerce, Adana`yı ken-
di ilahları Uranüs`ün kurduğu ve oğulları Ada-
nos ve Sarosa anlatılır. Adana doğulu kavimlere 
göre Fırtına Tanrısı ADONIS`in yeridir. 

Bütün bu inançlar çok tanrılı eski çağlara ait-
tir. Orta Çağ’da özellikle MS 7. yüzyıldan itiba-
ren İslam ordularının bu bölgeye gelişiyle yeni 
anlayışlar içinde yeni tanımlar yapılmıştır. Arap 
tarihçilerinden İbnü’l-Adim, Adana isminin de 
eski peygamberlerden Yasef ’in torunu EZENE`-
den geldiğini yazdığı “Halep Tarihi” isimli eserle 
kanıtlamaya çalışmaktadır. Orta Doğu’nun pey-
gamberler bölgesi olduğu ve pek çok eski pey-
gamberin bugünkü Anadolu sınırları içinde ya-
samış olduğu hatırlanırsa, bu açıklamanın nasıl 
geliştiğini anlamakta kolay olur.

Daha ileriki yüzyıllarda Karçinli-Zade Süley-
man Şükrü Bey`in “Seyahatü’l-Kübra” adlı kitabın-
da ise Adana`nın eski isminin “BATANA” olduğu 
ve İslamiyet döneminde “ADANA”ya çevrildiği 
savunulmaktadır. Hatta bunun “Fi ezeneil arz” aye-
tinden esinlenerek yapıldığını da açıklamalarına 
eklemektedir. DANUNA isminin MÖ yaşayan ka-
vimlerce bu bölge için kullanıldığı bilinen bir ger-
çektir. Bulunan kayıtlarda da mevcuttur.

Yöreye gelen Türkler`in, yüksek Torosları aşıp 
güneye doğru sarkmaları sırasında yöreye “Çu-
kurova” adını vermeleri de doğanın insanlara 
verdiği ilhamın güzel bir örneğidir. Toroslardan 
sonra adeta düz bir görünüm içinde çok tatlı bir 
eğimle Akdeniz`e kadar inen bu bereketli top-
raklar Türkler için “ÇUKUROVA” olarak bilin-
miştir. Günümüze kadar da böyle bilinmektedir.

Bölgenin tarihi adı olan Kilikya ve Silisya (Ci-
licia) da bu bölgede bulunan zengin Kilkin yani 
kireç ve yine çok bol olarak bulunan Silex yani 
çakmak taşı madenlerinden dolayı verilmiştir. 
Bir başka ifade ile yöre, coğrafi özelliklere göre 
isimlendirilmiştir.

Osmanlılar idaresinde Adana birçok değişik 
yazılışlarla kayıtlara geçmiştir. Bunlardan birkaçı: 
Erde-na, Edene, Ezene ve hatta Azana olarak eski 
olarak eski tahrir defterlerinde, sicil kayıtlarında 
ve fermanlarda yer almıştır.

Gezici aşiretlerin zorunlu olarak 1865`den 
itibaren devlet zoru ile bölgeye yerleştirilmesi ve 
toprağa bağlanması sırasında Adana ismi ADA-
NA olarak resmi kayıtlarda yer almış ve tescil 
edilmiştir.

Kaynak: 
Prof. Dr. Abdulkadir Donuk hocamızın derneğimizin 

yayınladığı eski yazılarından ve genel Ceyhan Belediyesi ya-
yınlarından özet çıkarılmıştır.

1909 yılında, 2. Abdulhamit´in 
tahttan indirilmesinden sonra 
çıkan Ermeni kargaşası üzeri-
ne, Ceyhan´a burada kurulan 
örfi idare dolayısıyla “Urfiye” 
denmiştir.
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Ceyhan’ın 11 Beldesinin, 71 Köyünün 
Olduğunu Biliyor muydunuz?



51

CEYHAN BÜLTEN

Birkent Belediyesi 

Ceyhan’ın 32 km kuzeydoğusundadır. 1994’de 
Eskikent ve Yenikent köylerinin birleşmesiyle 
kurulmuştur. Kasaba nüfusunu Muhacir-Avşar 
aileleri oluşturmaktadır. Kasabanın tarım arazi-
leri toplamı 22.000 dekar olup bu arazilerin ta-
mamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Büyük Mangıt Belediyesi 

Ceyhan’ın 5 km batısında kurulmuş olan köy 
1999 yılında belediye yapılmıştır. Beldemiz hız-
lı şekilde gelişmektedir. Büyük Mangıt Beldesini 
Buhara Hükümdarı Emir Alim Han’ın soyundan 
olan Mangıt Hanedanı kurmuştur. Daha sonra 
köye Balkan Muhacirleri ve Yörükler de yerleş-
miştir. Büyük Mangıt Beldesinin tarım alanları 
toplam 23.890 dekardır. Büyük Mangıt Beldesi, 
Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük eziyetlere ma-
ruz kalmıştır.

Doruk Belediyesi 

Ceyhan’ın güney-güneybatı yönünde 21 km 
uzaklıkta bir beldedir. 1973 yılında belediye ol-
muştur. Doruk halkı tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşmaktadır. Ceyhan’ın önemli beldelerinden 
birisidir. 
İstanbul’da yaşayan Doruklu hemşehrilerimiz 
Adana Ceyhan Doruklular Kültür ve Dayanışma 
Derneği’ni kurdular. Daha fazla bilgi için www.
doruklular.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hamdilli Belediyesi 

1994 yılında belediye olan belde Ceyhan’ın 15 km 
doğusunda kurulmuştur. 
Nüfusunun tamamına yakını Yörük ve Cerit boy-
larından oluşmaktadır. 16.000 dekar tarım arazi-
sine sahiptir.

2014 yılı itibariyle ilçe nüfusu toplamda 160 bine yaklaşan nüfusu ile bölgede 
önemli yere sahip olan Ceyhan’ın 11 beldesi, 71 köyü vardır. Son çıkan ka-
nunlar gereği hepsi Ceyhan’a bağlı mahalle statüsü geçmiştir. Aşağıda köyle-

rin genel yapısı hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz.

Belediyelerimiz:

Be
le

di
ye
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rim

iz
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Kösreli Belediyesi 

Ceyhan’ın 27 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 
Kasabanın 18.500 dekar tarım arazisine sahip 
olan köyün nüfusunun büyük bir bölümü Yörük-
lerden oluşur. Tarımın yanında hayvancılıkda ön 
plandadır.

Kurtkulağı Belediyesi 

1984 yılında belediye olan belde Ceyhan’ın 14 
km güneyinde kurulmuştur. Nüfusunun tama-
mına yakını Türkmen Yörük ve Cerit boyların-
dan oluşmaktadır. Kurtkulağı Kasabası; Orta Çağ 
ve Yakınçağ’ın önemli ticaret yolu olan İpek Yolu 
güzergâhında kurulmuştur. Kasabada bugüne 
kadar dayanabilen ve yakın zamanda restore edi-
len bir kervansaray bulunmaktadır. Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde Kurtkulagından ve kervansa-
raydan bahsetmektedir. 35.000 dekar tarım ara-
zisine sahiptir. 

Kurtpınar Belediyesi 

1994 yılında belediye olan belde Ceyhan’ın 18 km 
güneyinde kurulmuştur. Nüfus; Türkmen, Yörük 
ve Muhacirlerden oluşmaktadır. 12.700 dekar ta-
rım arazisine sahiptir. 

Mercimek Belediyesi 

1989 yılında belediye olan belde Ceyhan’ın ku-
zeyinde kurulmuştur. Belediye sınırları içinde 2. 
Abdulhamit tarafından 5000 dekar üzerine ku-
rulmuş olan hara (at yetiştirme çiftliği) bugün 
TİGEM’e bağlı olarak varlığını sürdürmektedir.

Mustafabeyli Belediyesi 

1973 yılında belediye olan belde Ceyhan’ın doğu-
sunda E-5 karayolu üzerinde kurulmuştur. Yer-
leşim, Kurtuluş Savası yıllarında Balkanlardan 
gelen muhacirler tarafından kurulmuştur. Cey-
han’ın önemli merkezlerinden birisidir.

Sağkaya Belediyesi 

1867 yılında kurulan Sağkaya köyü, 1980 yılında 
belediye olmuştur. Ceyhan’ın kuzeybatısına düş-
mektedir.

Sarımazı Belediyesi 

1980 yılında belediye olan belde Ceyhan’ın 18 
km güneydoğusunda kurulmuştur. 23.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan beldenin nüfusunu 
Türkmen ve Yörüklerden oluşur. Tarımın yanı-
sıra hayvancılıkla da öne çıkar. Belediye sınırla-
rı içinde yer alan sanayi tesisleri, yöre halkı için 
önemli bir istihdam sağlamaktadır. Ceyhan’ın 
önemli merkezlerinden birisidir.
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Adapınarı (Karamezar) Köyü
Ceyhan’ın 18 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu 
Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köy 12.000 dekar 
tarım arazisine sahiptir.
Ağaçlı Köyü; Ceyhan’ın 30 km. kuzeyinde kurulmuştur. 
Nüfusunun tamamına yakınını Kafkas kökenli vatandaşları-
mız oluşturur.Köyün tarım arazileri toplamı 2.500 dekardır. 
Köyde hayvancılık da gelişmiştir.

Ağaçpınar Köyü
Ceyhan’ın 14 km güneybatısında kurulmuş bir köydür. 
Ağaçpınar Köyü’nün tarım arazileri toplam 8.050 dekar olup 
bu arazilerin tamamı sulanabilmektedir. Ağaçpınar Köyü’nde 
sulama ile birlikte tarım ürünlerinde çeşitlilikte artmıştır. Köy-
deki turistik Ağaçpınar tesisleri iyi bir dinlenme ve eğlence 
mekanıdır. Ağaçpınar tesislerindeki havuzdaki aslandaki 
aslan başı çeşme figürü tarihi bir vesika olarak günümüze 
kadar gelmiştir.

Akdam Köyü
Ceyhan’ın 34 km kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu 
Türkmen-Avşar-Muhacir vatandaşlarımız oluşturmaktadır. 
Köyün tarım arazileri toplamı 4.500 dekardır.

Altıkara Köyü
Altıkara Köyü, Ceyhan’ın batı tarafına düşmektedir. Köy 
Ceyhan nehri kıyısında kurulmuş olup Ceyhan’a 14 km 
mesafededir. Altıkara Köyü’nün tarım alanları toplam 9.600 
dekardır. Köyde yöresel tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Altı göz Köyü
Ceyhan’ın 22 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nü-
fusunu Cerit-Avşar aileleri oluşturur. Köyün tarım arazileri 
toplamı 13 270 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birlik-
lerince sulanmaktadır. Köy arazileri oldukça verimlidir.

Azizli Köyü
Azizli Köyü, Ceyhan’ın 14 km doğusunda kurulmuştur. Köy 
nüfusunu Türkmen-Yörük-Cerit oymakları oluşturur. Azizli 
Köyü, tarım arazisi toplamı 16.340 dekardır.

Başören Köyü (Karaköy)
Ceyhan’a 27 km uzaklıkta bulunan bu köyümüz Ceyhan’ın 
kuzeybatısında bulunmaktadır. Ceyhan’ın en büyük köyle-
rinden biri olan köyümüz tarım ve hayvancılıkla geçinmek-
tedir. Köyü oluşturan nüfusun tamamına yakını Yörük’tür. 
Köy nüfusunu, Karakoyunlu, Bahşişli ve Hayta yörükleri 
oluşturmaktadır. 

Beşkuyu Köyü
Ceyhan’ın 25 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfu-
sunu Türkmen-Cerit-Yörük aileleri oluşturur. Köy halkının 
geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri 
toplamı 12.100 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birlik-
lerince sulanmaktadır.

Burhanlı Köyü
Ceyhan’ın 30 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfu-
sunun tamamına yakınını Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köy 
halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyde 
küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Köyün 
tarım arazileri toplamı 3.580 dekar olup bu arazinin tamamı 
sulama birliklerince sulanmaktadır.

Büyük Burhaniye Köyü
Ceyhan- Adana E-5 Karayolunun 1.5 km mesafede şirin 
bir köydür.110 yıllık tarihe sahiptir. Kuruluşundaki ilk ismi 
“Yeşilhöyük” daha sonra Büyük Burhaniye olmuştur.1890’lı 
yıllarda Kırım’dan Rus zulmüne dayanamayıp terk edilmeye 
mecbur bırakılan bir sülale tarafından kurulmuştur. Köyü 
Seyit Abdulhamit isminde bir Kırım Türkü kurmuştur. Daha 
önceleri 400-500 civarında olan köyün nüfus kaybetmekte-
dir. Bunun sebebi ise köyden sanayi kesimine kesimine göç 
olmasıdır.

Camuzağalı Köyü
Ceyhan’ın 38 km kuzeyinde, Ceyhan-İmamoğlu-Kozan 
üçgeninde Ceyhan sınırları içerisinde kurulmuştur. Köy 
nüfusunu Türkmen ve Muhacirler oluşturmaktadır. Köyün 
gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım alanları toplamı 
33.650 dekardır.

Cihanbekirli Köyü
Ceyhan’ın 31 km kuzeydoğusunda kurulmuş bir köydür. Köy 
nüfusunun tamamını Türkmen-Cerit boyu oluşturur. Köyün 
tarım arazileri toplamı 15.300 dekar olup bu arazinin tamamı 
sulama birliklerince sulanmaktadır. Sulama ile birlikte köyde 
tarım da gelişmiştir. 

Çatalhöyük Köyü
Ceyhan’ın 25 km kuzeyinde kurulmuştur. Köy halkını cum-
huriyet sonrası iskan edilen doğulu vatandaşlarımız oluştu-
rur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. 
Köyün tarım arazileri toplamı 7.820 dekardır.

Çataklı Köyü
Ceyhan’ın 34 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 
tarım arazileri toplamı 6.080 dekar olup bu arazinin tamamı 
sulama birliklerince sulanmaktadır. 

KöylerimizKöylerimiz
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Çakaldere Köyü
Ceyhan’ın 17 km batısında kurulmuş olan Çakaldere Köyü, 
E-5 karayolu üzerindedir. Ayrıca demiryolu da bu köyden 
geçmektedir. Köyün toplam tarım arazisi 12.000 dekardır. 
Kurtuluş Savaşı yıllarında burada sakin mücahitler Fransız 
ve Ermeni işgalcilerine karşı başarılı mücadeleler vermiş-
lerdir. 

Çevretepe (Nacarlı) Köyü
Ceyhan’ın 18 km güneyinde Arnavut göçmenlerince kurul-
muş bir köydür. 18.000 dekar tarım arazisi mevcuttur.

Çiçekli Köyü
Ceyhan’ın 18 km. kuzeybatısında kurulmuş çok küçük bir 
köydür. 

Çiflikler (Çiflikhat) Köyü
Ceyhan’ın 8 km güneydoğusunda kurulmuştur. 16.000 
dekar tarım arazisi mevcuttur. 

Çokçapınar Köyü
Ceyhan’ın 15 km. güneybatısında kurulmuştur olan köyün 
nüfusunun genelini Yörükler oluşturmaktadır. Köyün tarım 
alanları toplamı 4.460 dekardır. Çokçapınar’ın narı bölgede 
oldukça meşhurdur. Köyün dertlilere şifa dağıtan kokarı da 
bir başka meşhurdur. Kokar denilen şey bol mineralli ve 
oksitli şifalı bir sudur. Köyün ekonomisi tarım ve hayvan-
cılığa dayanmaktadır. Ayrıca köyde bir tane de kireç ocağı 
bulunmaktadır.

Değirmendere Köyü
Ceyhan’ın 13 km güneydoğusunda 10.000 dekar tarım 
arazisine sahip bir köydür.

Değirmenli Köyü
Ceyhan’ın 18 km doğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun 
tamamına yakınını Çerkez aileleri oluşturmaktadır. Köyün 
tarım arazileri toplamı 11.201 dekar olup bu arazinin tamamı 
sulama birliklerince sulanmaktadır.

Dikilitaş Köyü
Ceyhan’ın 24 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfu-
sunun tamamına yakınını Çerkez aileleri oluşturur. Köyün 
tarım arazileri toplamı 12.500 dekar olup, tamamı sulama 
birliklerince sulanmaktadır.

Dokuztekne Köyü
Ceyhan’ın 22 km doğusunda kurulmuş büyük bir köydür. 
Köy nüfusunun tamamı Yörüktür. Köyün ismi, köy mey-
danında ki tarihi çeşmenin önünde bulunan dokuz tane 

tekneden gelmektedir. 10.500 dekar tarım arazisine sahiptir. 
Köy ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Dutlupınar Köyü
Ceyhan’ın 28 km doğusunda kurulmuş bir Yörük köyüdür. 
6.600 dekar tarım arazisine sahiptir. Fakat köyün ekonomisi 
hayvancılıkla sağlanmaktadır.

Durhasandere Köyü
Ceyhan’ın 28 km güneyinde Bektaşi Horasan Türkmenleri 
tarafından kurulmuş tek köydür. 5.000 dekar tarım arazisine 
sahiptir. Adını bir Bektaşi dedesi olan ve türbesi de köyde 
bulunan bir şahıstan almıştır.

Elmagöl Köyü
Ceyhan’ın 22 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 14.500 de-
kar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Cerit aileleri 
oluşur.

Ekinyazı Köyü
Ceyhan’ın 23 km kuzeyinde kurulmuştur. 7.500 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün nüfusunu Balkan muhacirlerin-
den oluşur.

Erenler (Abidiye) Köyü
Ceyhan’ın 14 km doğusundadır. Köy Rus zulmünden kaçan 
Çerkez ve Azerilerce kurulmuştur. 4.200 dekar tarım arazisi-
ne sahiptir.

Gönlüce (Karamezar) Köyü
Ceyhan’ın 35 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 4.000 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Balkan 
Muhacirleri oluşur.

Gündoğan (Hurşidiye) Köyü
Eski ismi Hurşidiye olan köy Ceyhan’ın 25 km güneydoğu-
sunda kurulmuştur. 8.500 dekar tarım arazisine sahiptir.

Günyazı (Veysiye) Köyü
Ceyhan’ın 15 km doğusunda kurulmuştur. 16.000 dekar 
tarım arazisine sahiptir. 

Gümürdülü Köyü
Ceyhan’ın 27 km kuzeybatısında kurulmuş bir köydür. Tarım 
yapılabilir arazisi toplamı 35.000 dekardır. Ceyhan’ın en 
büyük köylerinden biri olup Yörüklerce kurulmuştur. 

Hamidiye Köyü
Ceyhan’ın 24 km doğusunda kurulmuştur. 1.600 dekar tarım 
arazisine sahiptir. Çok göç veren bir köydür.

Köylerimiz
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Köylerimiz

Hamitbey Köyü
Ceyhan’ın 18 km kuzeyinde kurulmuştur. 8.000 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün nüfusunun tamamı Yörüklerden 
oluşmaktadır. 

Hamitbey Bucağı Köyü
Ceyhan’ın 17 km kuzeyinde kurulmuştur. 6.100 dekar tarım 
arazisine sahip olan köy nüfusunun çoğunluğu Balkan mu-
hacirlerinden oluşmaktadır. 

Irmaklı Köyü
Ceyhan’ın 27 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 6.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Çerkez muhacir-
leri oluşur.

Isırganlı Köyü
Ceyhan’ın kuzeybatısında, Ceyhan’a 17 km mesafede bir 
Yörük-Türkmen köyüdür. Köy, Cingöz (Handeresi) deresi 
kenarına kurulmuştur.

İnceyer Köyü
Ceyhan’ın 23 km kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu 
Türkmen-Yörük oymakları oluşturur. Köy halkı geçimini 
tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri 
toplamı 3.000 dekardır.

İncetarla (Mercin) Köyü
Ceyhan’ın 10 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 21.000 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusu Türkmen 
ve Cerit boylarından oluşmaktadır. İncetarla Köyü Mercin 
ismiyle daha iyi bilinir. Kurtuluş Savaşı yıllarında köy halkının 
Fransız ve Ermeni işgalcilerine karşı yapmış olduğu büyük 
direniş ve elde ettiği zaferler tarihe geçmiştir.

İmran Köyü
Ceyhan’ın 16 km doğusunda kurulmuştur. 8.100 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün nüfusu Türkmen, Yörük ve Cerit 
boylarından oluşmaktadır.

İsalı Köyü
Ceyhan’ın 19 km güneybatısında kurulmuştur. 16.800 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunun tamamı Türk-
men ve Yörüklerden oluşmaktadır. Narı ile meşhurdur.

Karakayalı (Cebre) Köyü
Ceyhan’ın 18 km. kuzeyinde kurulmuştur. 24.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Yörük ailelerin-
den oluşur.

Kılıçkaya Köyü
Ceyhan’ın 25 km güneyinde kurulmuştur. 7.200 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün nüfusu Türkmen ve Yörüklerden 
oluşmaktadır. Hayvancılık yaygındır.

Kıvrıklı Köyü
Ceyhan’ın kuzeybatısında, Ceyhan’a 13 km uzaklıkta merkezi 
bir köydür. Birçok köyün ve İmamoğlu ilçesinin Ceyhan’la 
bağlantısı üzerinde olduğu için biraz gelişmiş bir köydür. Köy 
nüfusunun geneli Yörük-Türkmenlerden meydana gelmek-
tedir. Köy, Cingöz Deresi kenarında kurulu olduğu için tarım 
alanlarının tamamına yakını sulanabilmektedir.

Kızıldere Köyü
Ceyhan’ın 26 km güneybatısında kurulmuştur. 12.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyü Tunceli’den (Dersim) gelen 
Alevi Kürtler kurmuştur. 

Köprülü Köyü
Ceyhan’ın 17 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 6.500 dekar 
tarım arazisine sahiptir.

Körkuyu Köyü
Ceyhan’ın 14 km güneyinde kurulmuştur. 6.200 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyü Konya’nın Karakyu İlçesinden 
gelip buralara yerleşen Yörükler tarafından kurulmuştur. 
 
Kuzucuk ( Yassıca ) Köyü
Ceyhan’ın 18 km doğusunda kurulmuştur. 3.600 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün kuzeyinden Karaçay isminde bir 
dere akar. 

Küçük Burhaniye Köyü
Ceyhan’ın 11 km batısında kurulmuştur. 6.200 dekar tarım 
arazisine sahiptir.

Küçük Mangıt Köyü
Ceyhan’ın 5 km kuzeyinde kurulmuştur. 7.100 dekar tarım 
arazisine sahiptir. 

Narlık Köyü
Ceyhan’ın 15 km güneyinde kurulmuştur. 12.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Muhacir aileleri 
oluşturmaktadır.

Sağırlar Köyü
Ceyhan’ın 14 km güneydoğusunda kurulmuştur. 5.000 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Türkmen 
ve Yörüklerden oluşur.
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Sarıbahçe Köyü
Ceyhan’ın 27 km kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu 
cumhuriyet sonrası doğudan zorunlu iskana tabii tutulan 
vatandaşlarımız oluşturur. Köyde her yıl geleneksel olarak 
lokma şenlikleri düzenlenmektedir. Köyün tarım arazileri 
toplamı 8.000 dekardır.

Sarıkeçili Köyü
Ceyhan’ın 13 km güneydoğusunda kurulmuştur. 3.400 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Türkmen 
ve Yörüklerden oluşur.

Selimiye (Yapalak) Köyü
Ceyhan’ın 21 km güneydoğusunda kurulmuştur. 2.000 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Türkmen 
ve Yörüklerden oluşur. 

Sirkeli Köyü
Ceyhan’ın 9 km güneybatısında kurulmuştur. 8.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Balkan göçmeni 
muhacirler oluşur. Anadolu’da ki en eski Hitit kaya kabart-
ması Sirkeli Köyündedir. Hitit Kralı Muvattalli’nin Kadeş 
Savaşına giderken Ceyhan nehrini geçtiği yere diktirdiği 
Muvatalli Rölyefi burada bulunmaktadır. 

Soğukpınar Köyü
Ceyhan’ın 15 km doğusunda kurulmuştur. 7.000 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün nüfusu Yörüklerden oluşur. 

Soysalı Köyü
Ceyhan’ın 23 km kuzeybatısında kurulmuştur. Yerleşenlerin 
geneli Yörük’tür. Sosyalı Köyü tarım arazileri toplamı 22.500 
dekardır. Köyün tarım arazileri engebeli olduğu için sulama 
koşulları da zorlukla yürütülmektedir. Köy yeraltı suları 
bakımından oldukça zengindir. Köyün gelir kaynakları tarım 
ve hayvancılıktır.

Tatarlı Köyü
Ceyhan’ın 33 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 11.800 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Çerkez 
ve Yörük aileleri oluşturur. Tatarlı Köyü’nde çok güzel bir 
mesire yeri ve alabalık tesisleri mevcuttur. Haftasonu tatili 
için alternatif bir mekandır.

Tatlıkyu Köyü
Ceyhan’ın 23 km kuzeybatısında kurulmuştur. Köy, Konya 
Karakuyu’dan gelen Yörükler tarafından kurulmuştur. Köyün 
tarım arazileri 15.000 dekardır.

Toktamış Köyü
Ceyhan’ın 8 km güneybatısında kurulmuştur. 13.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Türkmen, Muha-
cir ve Yörüklerden oluşur. 

Tumlu Köyü
Ceyhan’a 17 km mesafede Ceyhan’ın kuzeybatısında 
kurulmuştur. Köy nüfusunun büyük çoğunluğunu Yörükler 
oluşturmaktadır. Kürtuluş Savaşı yıllarında Fransızlara karşı 
silahlı direniş yerlerinden biridir. Fransız kuvvetleri ilk ciddi 
çatışmada burada yenilgiye uğratılmıştır. Tumlu Köyü’ne 
ismini veren şey; Ortaçağdan kalma bir kale olan Tumlu 
Kalesi’dir. Kale sağlamlığını ve ihtişamını günümüze kadar 
sürdürmüştür. Tarım arazileri oldukça verimli olan köyün 
tarım arazileri toplamı 22.000 dekardır. Köyde büyükbaş 
hayvancılık da yapılmaktadır.

Üçdut Köyü
Ceyhan’ın 28 km kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu 
Türkmen-Yörük-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır. Köyün 
tarım arazileri toplamı 16.200 dekardır. 

Yalak Köyü
Ceyhan’ın 21 km kuzeydoğusunda kurulmuştur. 11.250 
dekar tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Çerkez ve 
Yörük aileleri oluşturur.

Yellibey Köyü
Ceyhan’ın 30 km güneyinde kurulmuştur. 6.700 dekar tarım 
arazisine sahip olan köyün nüfusu Muhacirlerden oluşmaktadır. 

Yeniköynazımbey Köyü
Ceyhan’ın 15 km güneyinde kurulmuştur. 24.000 dekar ta-
rım arazisine sahip olan köyün nüfusunun büyük bir bölümü 
Yörüklerden oluşur.

Yeşilbahçe Köyü
Ceyhan’ın 25 km kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu 
Birinci Dünya Savaşı’na müteakip Yunanistan’la imzalanan 
nüfus mübadelesi antlaşmasına göre Türkiye’ye gelerek yer-
leşen muhacirler ile daha önce gelen muhacirler oluşturur. 
Köyün tarım arazileri toplamı 7.750 dekardır. 

Yeşildam Köyü
Ceyhan’ın 38 km kuzeyinde Ceyhan-Kozan-Kadirli sınırına 
yakın bir yerde kurulmuştur. Bu köy de muhacir köyüdür.

Yılankale
Ceyhan’ın 8 km güneybatısında kurulmuştur. 13.000 dekar 
tarım arazisine sahip olan köyün nüfusunu Türkmen, Muha-
cir ve Yörüklerden oluşur.

Kaynak: Ceyhan Kaymakamlıgı ve Ceyhan Belediyesi yayınları.
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 2012 2011 2010 2000 1990 1985
  CEYHAN (merkez) 107.891 106.487 105.879 108.602 85.308 72.624
1  BİRKENT 1211 1.253 1.299 3273 2175 *
2  BÜYÜKMANGIT 3.064 3.084 3.047 3260 2402 2800 
3  DORUK 2.225 2.324 2.402 5075 4484 3322 
4  HAMDİLLİ 960 1.034 1.068 1301 2021 1300 
5  KÖSRELİ 1.447 1.529 1.640 2714 2231 *
6  KURTKULAĞI 1.377 1.439 1.486 2691 2722 2221 
7  KURTPINARI 2.200 2.027 2.109 2329 2163 *
8  MERCİMEK 3.644 3.470 3.461 3775 3438 3053 
9  MUSTAFABEYLİ 1.806 1.856 1.884 2611 2652 2836 
10  SAĞKAYA 1.058 1.152 1.202 2385 2380 2359 
11  SARIMAZI 3.779 3.794 3.810 5324 4194 3341 

Yıllara Göre Köy Nufusları 2012 2011 2010 2000 1990 1985
1  ADAPINAR 308 303 * 375 557 739
2  AĞAÇLI 104 103 * 136 142 201
3  AĞAÇPINAR 250 257 * 219 475 425
4  AKDAM 534 554 * 583 908 861
5  ALTIGÖZ 195 200 * 290 475 395
6  ALTIKARA 69 68 * 120 148 83
7  AZİZLİ 388 414 * 524 613 1.159
8  BAŞÖREN 1.652 1.646 * 1.836 1.406 1.175
9  BURHANLI 336 334 * 864 795 1.528
10  BÜYÜKBURHANİYE 130 131 * 116 161 205
11  CAMIZAĞILI * * * * * *
12  CELİLUŞAĞI * * * * * *
13  CEYHANBEKİRLİ 145 132 * 286 * *
14  ÇAKALDERE 393 390 * 489 611 516
15  ÇATAKLI 521 499 * 651 783 1.022
16  ÇATALHÜYÜK 264 271 * 370 631 511
17  ÇEVRETEPE 391 390 * 552 825 582
18  ÇİÇEKLİ 40 43 * 44 41 61
19  ÇİFTLİKLER 406 416 * 557 816 533
20  ÇOKÇAPINAR 370 368 * 484 582 562
21  DAĞISTAN * * * * * *
22  DEĞİRMENDERE 340 344 * 423 * *
23  DEGİRMENLİ * * * * * *
24  DİKİLİTAŞ 160 180 * 226 432 354
25  DOKUZTEKNE 1.152 1.199 * 1.189 1.397 1.300
26  DURHASANDEDE 122 130 * 195 208 233
27  DUTLUPINAR 626 645 * 885 838 901
28  EKİNYAZI 365 355 * 466 830 657
29  ELMAGÖLÜ 310 351 * 398 397 373
30  ERENLER 242 257 * 264 287 291
31  GÜMÜRDÜLÜ 1.721 1.746 * 1.930 2.405 2.570
32  GÜNDOĞAN 240 246 * 287 304 339
33  GÜNLÜCE 289 311 * 339 399 339
34  GÜNYAZI 325 323 * 417 573 752
35  HAMİDİYE 76 79 * 77 96 110
36  HAMİTBEY 150 159 * 218 255 223
37  HAMİTBEYBUCAĞI 465 454 * 478 645 752
38  IRMAKLI 191 193 * 272 321 462
39  ISIRGANLI 357 385 * 551 759 810
40  İMRAN 383 387 * 500 487 650
41  İNCETARLA 399 410 * 471 744 1.156
42  İNCEYER 145 150 * 196 270 322
43  İSALI 372 362 * 496 1.051 601
44  KARAKAYALI 289 302 * 355 616 508
45  KILIÇKAYA 325 349 * 418 402 407
46  KIVRIKLI 781 791 * 811 983 965
47  KIZILDERE 740 761 * 1.258 1.535 1.607
48  KÖPRÜLÜ 290 297 * 462 973 773
49  KÖRKUYU 605 588 * 586 838 1.340
50  KUZUCAK 638 663 * 719 924 874
51  KÜÇÜKBURHANİYE 117 117 * 169 155 206
52  KÜÇÜKMANGIT 372 388 * 349 378 406
53  NARLIK 490 518 * 524 746 599
54  SAĞIRLAR 167 166 * 178 197 175
55  SARIBAHÇE 321 333 * 456 563 561
56  SARIKEÇİLİ * * * 347 318 294
57  SELİMİYE 168 169 * 196 200 219
58  SİRKELİ 436 471 * 497 669 741
59  SOĞUKPINAR 372 396 * 585 669 757
60  SOYSALI * * * * * *
61  TATARLI 735 765 * 896 1.004 1.000
62  TATLIKUYU 377 377 * 430 475 500
63  TOKTAMIŞ 897 894 * 814 922 871
64  TUMLU * * * * * *
65  ÜÇDUTYEŞİLOVA * * * * * *
66  YALAK 324 323 * 401 505 511
67  YELLİBEL 171 170 * 212 214 266
68  YENİKÖYNAZIMBEY 229 239 * 210 802 436
69  YEŞİLBAHÇE 548 557 * 710 736 750
70  YEŞİLDAM 433 469 * 588 992 829
71  YILANKALE 184 183 * 160 185 174
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1- İslamiyet Öncesi Ceyhan
Ceyhan çevresinde yapılan arkeolojik kazı-

lardaki bugünkü Ceyhan şehir merkezinin İlk 
Çağ’da ve Orta Çağ’da önemli bir yerleşim biri-
mi değilken, Ceyhan’ın çevresindeki bazı köy 
ve kasabalar (Misis, Sirkeli, Mercin, Kurtkulağı, 
Tumlu, Yılankale vb.) ise önemli birer yerleşim 
merkezidir. Çukurova tarihini incelediğimizde 
Ceyhan ve çevresi şu medeniyetlerin hakimiyeti 
altına girmiştir. 

Arvaza Krallığı (MÖ 1500-1333)
MÖ 1500 yıllarında bölgeye hakim olan bu 

krallığın, Hititlerden ayrı, doğu kökenli bir grup 
olduğuna inanılmaktadır. Devamlı Mısır Krallığı 
ile iş yapmış ve Hititlerle savaşmışlardır. Sonunda 
MÖ 1333’te Hititler tarafından ortadan kaldır-
mışlardır. 

Hitit Krallığı (MÖ 1900-1200)
Anadolu yarımadasında 700 yıl egemenlik 

kuran ve etkili olan Hititler, bugünkü Çukuro-
va’yı Kızzuwatna Krallığı olarak tanımakta ve 
bu yöreyi Uri Adania olarak adlandırmaktadır. 
Tarım ve hayvancılık bu yörede özellikle Hititler 
zamanında çok gelişmiştir. Yine bu krallık dö-
neminde Adana yöresi zamanın şartlarına göre 
çok gelişmiştir ve zamanın şartlarına göre çok 

ileri sayılacak bir idari yapıya kavuşturulmuştur. 
Devlet Pankuş denen bir idare meclisi ve bir kral 
tarafından yönetilmiştir. Emniyet ve huzurun 
sağlanması ileri bir devlet yönetiminin bir sonu-
cudur. Bu uygarlık Adana yöresinde derin izler 
bırakmıştır.

Özellikle Ceyhan yöresinde Hitit Kralı Mu-
vattali’nin Mısır seferi esnasında Ceyhan Nehri-
ni geçtiği yere diktirdiği kaya rölyefi günümüze 
kadar gelmiştir. Bu krallık IV. Arnuvandas zama-
nında (MÖ 1220-1190) imparatorluk iyice zayıf-
lar. Batıdan gelen deniz kavimlerinin (Frig) bas-
kını sonucunda 7 yüzyıllık Hitit İmparatorluğu 
parçalanarak dağılır. 

Kue Krallığı (MÖ 1191-713)
Hitit devletinin MÖ 1191-1189 yılları ara-

sında Frigler tarafından yıkılması üzerine Çu-
kurova’da Kue hakimiyeti başlar. Kue Krallığının 
sonları Asurluların ele geçtiğini görmekteyiz. 
Kue Krallığı hakkında elimizde fazla bir belge 
bulunmamaktadır. Başkenti Tarsus olan Kue 
krallığı MÖ 713 yılında Asurlular tarafından yı-
kılmıştır. 

Asur Krallığı (MÖ 713-663)
Madenleri, ormanları ve bereketli toprak-

larıyla tarihte daima komşularının iştahını ka-

Eski Çağlardan Bu 
Yana Ceyhan’ın Tarihsel Gelişimi

Yayın Kurulu
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bartmış olan Adana bölgesi MÖ 750 yıllarında 
Asurluların istilasına uğramıştır. IV. Salmanassar 
zamanında ( MÖ 726- 722 ) Çukurova bir Asur 
vilayeti haline getirildi. 

Asurlular, Çukurova’yı 50 yıl kadar egemen-
likleri altında tutmuşlardı. Etkileri Tarsus havali-
sine kadar yayılmıştır. 

Kilikya Krallığı (MÖ 663-612)
Elli yıl kadar Çukurova’yı egemenlikleri altın-

da bulunduran Asurluların uyguladıkları iskan 
politikaları ve sert idareleri Çukurova’nın esas 
halkını ve kültürel yapısını pek etkilememiştir. 
Bu krallık, Asur Devleti’nin zayıflaması ve yöre 
halkının bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Asur Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte 
MÖ 612 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ki-
likya Krallığı da yaklaşık 50 yıl kadar yaşamıştır. 
Krallığın kuruluşunda en büyük pay Syennesis 
kral ailesi Kilikya’ nın bağımsızlığını kurtarabil-
mek için Pers Kralı I. Dara ( MÖ 522-486 ) Pers 
egemenliğini tanıyarak sartraplık sistemine gir-
miştir. Bugünkü Çukurova’nın eski ismini de bu 
krallıktan aldığı rivayet edilir. 

Pers Krallığı (MÖ 612-333)
Persler MÖ 401 yılında Kunaska Meydan Mu-

harebesi’nden sonra Çukurova’ya hakim olurlar. 
Çukurova’da İranlılar döneminde çeşitli olaylar 
olmuş, sartrapların birbirine düşmesiyle kargaşalı 
bir dönem yaşanmıştı. MÖ 333 yılına kadar 
bu kargaşa dönemi devam etmiştir. 
Sartraplık, merkeze vergi yüküm-
lülüğü ile bağlı fakat içişlerinde 
serbest bir yönetim olup, bu 
bölgede 279 yıl devam etmiş-
tir. Kilikyalılar sağladıkları 
siyasi güvence karşılığı Pers 
Krallığına her yıl yaklaşık 

1,3 ton gümüş ve 360 beyaz cins at vererek yaşam-
larını sürdürmüşlerdir. 

Helenistik Dönemi (MÖ 333-323)
İskender Makedonya’dan çıkıp Anadolu, Or-

tadoğu’ yu alışı ve Persleri yenişi ile başlayan 
bu dönem, çeşitli adlar altında bir süre devam 
etmiştir. MÖ 334 Yılında Doğu harekatını baş-
latan İskender, Ankara’yı zaptettikten sonra 
Gülek Boğazı üzerinden Çukurova’ya yönelir. 
Tarsus’u ele geçiren İskender, Pers Hükümdarı 
III. Dara Kodomanos’un muazzam bir ordu ile 
Kuzey Suriye üzerinden Çukurova sınırlarına 
doğru yaklaştığını öğrenir. Bunun üzerine iki 
ordu ile, Issos (Dörtyol-Erzin) civarında karşı-
laşırlar. Bu savaşı İskender’in orduları kazanır. 
Pers Kralı III. Dara savaş meydanından kaçar.
(MÖ Kasın 333) Bu savaş sonunda Çukurova 
tamamen Makedonyalıların hakimiyetine girer. 
Makedonya egemenliği çok kısa sürmüş olup, 
Çukurova on yıl içerisinde İskender’in komu-
tanlarından Antigonos’un kurduğu idare altına 
girmiştir. 

Selökidler Dönemi (MÖ 312-133)
İskender’in ölümünden sonra kumandanları 

arasında başlayan taht mücadelesi sonucunda 
Çukurova kumandan Antigonos’un idaresine 
girmişti. Antigonos, MÖ 301 yılında sıkı bir 
Makedon kumandanı olan Selenkos’a yenilmiş 

ve böylece Çu-
kurova toprak-
ları Selökidlerin 
kontrolüne gir-
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miş oldu. Sölenkidler idari merkezlerini bir ara 
Misis yöresinde kurdularsa da daha sonra An-
takya’yı kurarak başkent yapmışlardır. Selökid 
Krallığı, MÖ191 yılında Romalılarla yapılan bir 
savaşta yenilmiş ve topraklarının büyük bölümü 
Romalıların kontrolüne girmiştir. 

Korsanlar Dönemi (MÖ 178–112)
Selökidlerin Romalılara yenilerek zayıfla-

ma devrine girmeleriyle Çukurova’da meyda-
na gelen idari ve siyasi zayıflık, otorite boşluğu 
yaratmıştı. Bu dönemde Akdeniz’de ticaret ve 
korsanlık yapan çeşitli korsan grupları, Çu-
kurova’nın sahil yerleşim bölgelerinde bağımsız 
yönetim birimleri oluşturmuşlardır. Korsanlar 
MÖ 103’lerde Doğu Akdeniz’in ticaretini teh-
likeye atıyorlardı. Bunun üzerine Romalılarla 
çatışmalara girdiler. Romalılara karşı Pontus 
Rumları’nın ve Ermeni Krallığı’nın desteğini de 
almışlardır. MÖ 67 yılında Roma orduları kor-
sanları Akdeniz’de yenilgiye uğrattı ve Akdeniz 
korsanlardan temizlendi.

Selökidlerin Romalılara yenilerek 
zayıflama devrine girmeleriy-
le Çukurova’da meydana gelen 
idari ve siyasi zayıflık, otorite 
boşluğu yaratmıştı. Bu dönemde 
Akdeniz’de ticaret ve korsanlık 
yapan çeşitli korsan grupla-
rı, Çukurova’nın sahil yerleşim 
bölgelerinde bağımsız yönetim 
birimleri oluşturmuşlardır.

Kl
ik

ya
 k

en
ti 

ba
tı 

ka
pı

sı
nd

an
 A

na
va

rz
a 

Ka
le

si



63

CEYHAN BÜLTEN

Romalılar Dönemi (MÖ 11- MS 395)
Roma Konsülü ve Triumvir’den biri olan Pom-

peus döneminde, Çukurova Roma’ya bağlanmış-
tır. Korsanlar yönetiminin yarattığı anarşiden 
sonra Çukurova 407 yıllık bir dönem için Roma 
İmparatorluğu’nun toprağı olmuş ve bu dönem-
de çok imar görmüştür. Romalılar Çukurova’da 
büyük çiftlikler kurmuş, Yumurtalık limanıy-
la şarap, bal ve sirkeyi Roma’ya gönderilmiştir. 
Roma döneminden bugüne kadar kalmış eserler 
Çukurova’nın bir çok yöresinde bulunmaktadır. 
İlçemiz sınırları içerisinde birçok kale ve höyük 
Romalılar’dan günümüze kalmıştır. Roma İmpa-
ratorluğu 395 yılında kavimler göçü dolayısıyla 
ikiye ayrılınca bu yörelerde Doğu Roma (Bizans) 
hakimiyeti başlamıştır. 

Bizans Dönemi (MS 395- 638) 
Bizanslılar döneminde tarım ve ticaret mer-

kezi olan Çukurova İpek Yolu üzerinde bulun-
duğundan büyük önem kazanmıştır. Bizans’ın 
Avar ve Bulgar akınlarıyla zayıfladığı dönemde, 
kısa bir süre için tekrar İranlılar’ın egemenliğine 
girmiştir. 7. yüzyıldan itibaren de bölgeye Müslü-
man akınları başlamıştır. Orta çağ boyunca Ada-
na bölgesinde hüküm süren gruplar önce Bizans-
lılar, sonra Müslümanlardır. Çukurova, burada 
başlayan Haçlı seferleri ile zaman zaman el değiş-
tirmiştir. Orta çağın sonunda da Ramazanoğlu 
Beyliği’nin egemenlik merkezi olmuştur. I. Kılıç 
Arslan Haçlı seferleri başlamadan bu bölgelerin 
hakimiyeti için Misis, Anavarza kalelerini tamir 
ettirdi. Haçlı seferleri sırasında Ceyhan Ovası bir 
kez daha ön plana çıktı. 1. ve 3. Haçlı seferlerinde 
ipek yolu olarak adlandırılan Tarsus, Misis, Sir-
keli Kazankaya güzergahı kullanılmıştır (Yılanlı 
Kale Haçlı seferleri sırasında yapılmıştır). 1130 
tarihinde Danişmentliler´den Emir Gazi Ana-
varza´da yapmış olduğu savaşta Antakya Pren-
si 2. Bahemund´u öldürünce kısa bir süre için 
Çukurova´da üstünlük Danişmentliler´e geçer. 
Çukurova 1083-1336 tarihleri arasında, Bizans´a 

bağlı Ermeni Krallığı ile Selçuklular, Danişment-
liler ve Memlükler arasında devamlı mücadele 
alanı olmuştur. Bu mücadeleler sonunda 1336 
yılında Ceyhan ırmağının doğusu Memlüklerin 
hakimiyetine girmiştir. 

2- İslamiyet Sonrası Ceyhan 
Müslüman Arapların Çukurova’ya ilk akınları 

Hz.Ömer zamanında 638 yılında başlamıştır. 704 
yılında Halife Abdulmelik’in oğlu Abdullah Mi-
sis yöresindeki kaleyi alarak ilk camiyi yaptırmış-
tır. Bu tarihten sonra; Çukurova’da Müslüman 
Emevi hakimiyeti başlamıştır. 

8. yy’da Abbasi Devleti’nin kurulması üzeri-
ne Abbasi halifesi Harun Reşid bugünkü ismi 
Düziçi olan Osmaniye’ye bağlı Haruniye şehrini 
kurduttu. Bu dönemde Abbasilerin uç komuta-
nı olan Türk Beyi Faraç zamanında Türkler Çu-
kurova’ya yerleşmeye başladılar. Yine Ceyhan 
yakınlarındaki Anavarza ve çevresine de önemli 
miktarda Horasan Türk’ü yerleştirilmiştir. Çu-
kurova 8. yy sonlarından itibaren Horasan’dan 
akıp gelen Türklerin vatanı olmuştur. 969 yı-
lından sonra Bizans tekrar Çukurova’ ya hakim 
olarak Türk ve Müslüman kıyımı yapmıştır. Bi-
zans’ın bu bölgedeki hakimiyeti 1083 yılına ka-
dar sürmüştür.

Türk Hakimiyetinden Sonra Ceyhan
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkler 

Anadolu’ya hızlı şekilde yerleşmeye başladılar. 
Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Süley-
man Şah 1083 yılında düzenlediği bir seferle bü-
tün Çukurova’ya hakim oldu.

Anadolu Selçuklu Devleti hakimiyeti döne-
minde Çukurova’ya Türkmen oymakları iskan 
edildi. Fakat Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıf-
ladığı dönemlerde, Haçlılar tarafından Ermeni 
Krallığı kuruldu. (1198)

1218 yılında Selçuklu hükümdarı İzzettin 
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Keykavus zamanında Ermeniler üzerine yapılan 
bir sefer sonunda Çukurova Ermeni Krallığı Sel-
çuklu’ya vergi vermeye mecbur edildi. 

1366 yılında Memlüklü ordusu Çukurova’daki 
Türkmenlerinde desteğini alarak Ermeni Krallı-
ğına son verdi. 

1352 yılında Oğuz Türklerinin Yüreğir kolu-
na mensup olan Ramazan Bey, Memlüklülerin 
yardımıyla Ramazanoğulları Beyliği’ni kurdu. 
1516 yılında Osmanlı’ya bağlanan beyliğe, 1608 
yılında Osmanlılar tarafından son verilmiştir. 
1515 yılından itibaren Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır seferi sırasında Adana toprakları Ceyhan 
Ovası ile birlikte Osmanlı Devletinin idaresine 
girdi. 1525 yılına ait Osmanlı Tapu tahrir def-
terinde adı Yarsuvat olarak geçmektedir. Bu dö-
nemde bölgeye yerleştirilen Kınık Türkmenleri, 
Oğuzların Üçok koluna ait Denizhanoğulları 
soyundan gelmektedir. Nitekim bugün bölgede 
kalabalık bir nüfusa sahip olan Sırkıntıoğulları, 
Karsantıoğulları, Kozanoğulları, Cerit, Yüreğir, 
Barak gibi Türkmen obaları Oğuzların Kınık 
boyuna bağlıdırlar.

1535 yılında İran seferinden dönen Kanuni 
Sultan Süleyman Ceyhan yakınlarındaki Kurtku-
lağı Kervansarayı’nda dinlenmiştir. 

1833–1840 yılları arasında Çukurova, Mı-
sır valisi Mehmet Ali Bey’in oğlu İbrahim Paşa 
yönetiminde kalmıştır. İbrahim Paşa özellikle 
Menemencioğulları türkmenleri başta olmak 
üzere diğer Türkmen boylarının yardımıyla 
Konya’ya kadar ilerleyerek Osmanlı ordusunu 
bozguna uğratmıştır. Mısırlı İbrahim Paşa ken-
disine destek vermeyip Osmanlıyı destekleyen 
aşiretlere ise çok acımasız davranmıştır. 1840 
yılından sonra Osmanlılar tekrar bölgeye hakim 
olmuşlarsa da merkezî idaredeki bozukluklar ve 
çok ağır olan vergi yükleri yüzünden Kozanoğ-
lu, Küçükalioğlu, Bozdoğanlar, Kerimoğulları, 
Gökvelioğulları, Sırkıntıoğulları, Menemcio-

ğulları... gibi aşiretler merkezî idareye karşı is-
yan etmiştirler. 

1865 yılından sonra Osmanlının son döne-
minde Ceyhan’ın ilk yerleşik toplumu Nogaylar 
olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından 
sonra Kırımlar, Tatarlar, Çerkezler, Papaklar, 
Rumeli Göçmenleri Osmanlı Devleti tarafından 
Ceyhan Ovasına yerleştirilmiştir. Bunları ise Sır-
kıntı, Cerit ve Avşar aşiretleri takip etmiştir. 

Çukurova ve çevresi 1918 yılının sonlarına 
kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 30 Ekim 
1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
bir süre İngiliz işgalinde kalan yöre daha sonra 
Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

Mondros’tan sonra İskenderun Limanına çı-
kan İngilizler ilerleyerek Ceyhan’ı işgal ederek 
karargâhlarını kurdular. Bu sırada Ceyhan Bele-
diye Başkanı olan Hacı Mücdeba Efendi’nin evini 
boşaltarak komutanlık binası yaptılar. 

İngilizlerle Fransızlar kendi aralarında anla-
şarak Mart 1919’da Fransızlar Ceyhan’ı İngilizler-
den devraldılar. 

1919 yılı Martında Fransız işgal etti. Jan-
darma Kumandanı olan İbrahim Bey (İbrahim 
Mete) Kaymakamlık görevini de yürütmekteydi. 
Bu işgalden sonra birinci cihan harbinde uzakla-
ra sürülen Ermeniler Fransızlarla birlikte Tekrar 
Ceyhan’a döndüler. Ceyhan’da şimdiki Sakarya 
İlkokulu ile itfaiye teşkilatı arsında Ermeni ve 
Rum mahallesi vardı.

Ankara Antlaşması’ndan sonra Ceyhan’a Türk 
Bayrağı çekildi. O günden bugüne kadar Ceyhan 
Kurtuluş günü 6 Ocak 1922 olarak kutlamakta-
dır. 

Kaynak
Erdoğan Aslıyüce’nin Ceyhan’la ilgili yazdığı ve Ceyhan 

Belediyesi tarafından yayınlanan kaynak kitaplardan özet 
çıkarılmıştır.



65

CEYHAN BÜLTEN

Büyük kayıplara sebep olan I. Dünya Sa-
vaşı, siyasi ve ekonomik üstünlük için 
birbirleri ile mücadeleye girişen Avru-

pa Devletleri arasında ve Avrupa`da çıkmıştır. 
Kısa zamanda mücadele bütün kıtalara yayılmış 
ve Osmanlı İmparatorluğu da bu savaşın içine 
sürüklenmiştir. Sonunda imparatorluk çökmüş, 
toprakları parçalanmış, anayurt bile düşman is-
tilası altında kalmıştır.

Beş cephede birden ve pek çok devlete karsı 
savaşmak zorunda bırakılan Osmanlı Devleti, 
Mondros Ateşkes Antlaşması ile imparatorluk 
topraklarının pek çoğunu düşmana bırakarak 
çekilmiştir. İşte bu dönemde Suriye cephesinde 
kalan Türk Birliği, o cephede Yıldırım Orduları 
Komutanı olarak bulunan Mustafa Kemal ida-
resinde Halep`e çekilerek, tamamen yok edil-
mekten kurtarılmıştır. Zamanın sadrazamı İzzet 
Paşa tarafından, o sırada grup komutanı olan 
Alman Liman Von Sanders`ten elindeki tüm 
grup komuta ve koordinasyon yetkisini Mustafa 
Kemal Paşa`ya devretmesi bildirilmiş ve bu de-
vir-teslim işlerini gerçekleştirmek için 31 Ekim 
1918`de Mustafa Kemal Paşa Adana`ya gelmiş-
tir. Liman Von Sanders Paşa`nın “Yenildik, bizim 
için her şey bitti” sözüne karşılık, yetkiyi teslim 
alan Mustafa Kemal Paşa “Savaş müttefikler için 
bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi 
istiklalimizin savaşı, ancak simdi başlıyor” karşı-

lığını vermiştir. İste bu sözlerin özetlediği ve vur-
guladığı mücadele yılları 1922`ye hatta politik 
anlaşmaların bitimine kadar yani 1923`e kadar 
sürmüştür. Mustafa Kemal Paşa 31 Ekim 1918`de 
geldiği Adana`da 11 gün kalmış, etrafın ve hal-
kın durumunu inceleyerek bunu Genel Kurmay 
Başkanlığı`na bildirmiştir. Bu telgraflarda sadece 
mevcut durum değil, ileriye dönük düşünce ve 
uyarılar da yer almıştır. İskenderun`a asker çıka-
rarak işgal teşebbüsünde bulunulursa İngilizlere 
ateş açılacağını zamanın hükümet ve başbaka-
nına telgrafla bildiren Mustafa Kemal Paşa, aynı 
zamanda kendine bağlı kumandanlara da benzer 
bir emir vermiştir. Tarihi açıdan bakılacak olur-
sa, Adana`dan verilen bu ilk emir Türk Kurtuluş 
Savaşı`nın ilk emridir. Nitekim, 15 Mart 1923`te 
Adana`ya tekrar gelen Mustafa Kemal Paşa bu 
durumu şu sözleriyle toplum ve tarih önünde 
kanıtlamıştır: “Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşeb-
büsü bu memlekette, bu güzel Adana`da vücut 
bulmuştur.” Adana`dan İstanbul`a gönderilen 
telgrafların hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi, 
kısa bir süre sonra Yıldırım Orduları Grubu ve 
7. Ordu Karargâhı lağvedilmiş ve Mustafa Kemal 
Pasa İstanbul`a çağrılmıştır. Adanalılar, İstanbul 
Hükümetinin 23 Kasım 1918 tarihli, Adana ve 
dolaylarının boşaltılmasını zorunlu kılan kararı-
nı büyük tepki ile karşılamışlardır. Durumu pro-
testo eden, böyle bir harekâtın yaratacağı vahim 

Hamdi TURAN
Editör

Milli Mücadele’de Ceyhan 
(1918-1922)
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hadiseleri vurgulayan bir telgraf dönemin İçişleri 
Bakanına yollanmıştır. Kısa bir süre sonra işgal 
kuvvetleri Mersin limanından Çukurova`ya gir-
miş, tüm kilit noktaları kontrol altına almış ve 
sonra Adana`yı işgal etmişlerdir.

2006 yılında Ceyhan’da düzenlenen ‘1.CEY-
HAN SEMPOZYUMU’ nda sunum yapan Yrd.
Doç.Dr. Süleyman Hatipoğlu’nun konuşması; 
sempozyum kitabından aşağıdaki şekilde özet-
lenmiştir.

 Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda mağlup 
olan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde 
Mondros Mütarekesini imzalamıştı. Atatürk’ün 
dediği gibi; “Ortada bir avuç Türk’ün barındığı 
bir ata yurdu kalmıştır. Bu mütarekeye göre bu-
rası da İtilaf Devletlerinin işgaline uğramıştı. Bu 
işgalden Çukurova bölgesi de nasibini almıştı. 
Diğer taraftan, Yıldırım Orduları Grubu Komu-
tanı Mustafa Kemal Paşa’nın bütün çabalarına 
rağmen, Çukurova’da İngiliz-Fransız ortak işgal 
harekatı 1918 yılının Aralık ayında başlayarak 
19 Aralık günü Osmaniye ve 27 Aralık günü de 
Pozantı’nın işgal edilmesiyle tamamlanmıştı. Bir 
müddet sonra yani 15 Eylül 1919 tarihinde ger-

çekleşen “Suriye İtilafnamesi” ile bölge tam bir 
Fransız işgaline dönüşmüştü.

Bundan sonra da Ceyhan da 1919 yılının 
Mart ayında Fransızlar tarafından işgal edilmiş-
ti. Bölge halkının bu işgallere başından beri karşı 
koyması, bu yöredeki milli mukavemetin teme-
lini oluşturmuştur. Fransızların silahlandırıp hi-
maye ettiği hatta Fransız üniforması giydirilen 
Ermeniler de Çukurova’yı ve Ceyhan’ı işgale or-
tak olmuş ve çeşitli zulümler yapmışlardır. İşte bu 
durum karşısında bölge halkı devletten bekledi-
ğini bulamamış ve nefs-i müdafaa durumuna ge-
çerek  bölgede  “Çete Harbi”ni başlatmıştı. Cey-
han’ın ileri gelenleri kendi aralarında toplanarak; 
“teşkilatlanalım, ciddi mücadeleye başlayalım, bu 
suretle kurtulabiliriz” diyerek anlaştılar.

1919  yılı Mart ayında Fransız Yüzbaşısı Ara-
ki, yanında yardımcısı ve Ermeni tercümanı ile 
Ceyhan’a geldi. Aradan çok geçmeden, bir Fran-
sız piyade taburu ile süvari bölüğü şehri işgal 
etti. Bu arada jandarma kumandanı İbrahim Bey, 
kaymakamlık görevini de yürütmekte idi. Bu iş-
galden sonra, I. Dünya Harbi’nde tehcire tabi tu-
tulan Ermeniler de Ceyhan’a gelmeye başladılar. 
Bu olayı Ceyhanlı Hamit Selçuk; “Fransız işgaliy-
le beraber eski göçen Ermeniler geldiler. Sonra 
da beraber geri gittiler” şeklinde bize aktarmıştır. 
Bunlardan başka nereden geldikleri belli olma-
yan silahlı ve yabancı Ermeniler de zuhur etti. 
Gerek yerli ve gerek  sonradan gelen serseri tipli 
Ermeniler, Fransızlarla elele vererek şehrin asayi-
şini bozmaya başladılar.

Ermenilerin yaptıkları bu durum Fransız yet-
kililerine anlatılmış, ama Ermeni tercümanlar 
olayları istedikleri gibi Fransızlara aktardıkla-
rı için olumlu bir netice vermemişti. Fransız-
lar, Ermenileri kendileri için kıymetli bir dost 
ve yardımcı kabul ediyorlardı. Bölgede Ermeni 
mezalimine karşı, Kürt Reşit ve Kara Yusuf   çe-
telerinin direnişi duyulunca Fransızlar ve onlara 
gönüllü hizmet eden Ermeniler bunlarla müca-

1919 yılı Mart ayında Fransız 
Yüzbaşısı Araki, yanında yar-
dımcısı ve Ermeni tercümanı 
ile Ceyhan’a geldi. Aradan çok 
geçmeden, bir Fransız piyade 
taburu ile süvari bölüğü şehri 
işgal etti. 
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deleye giriştiler. Tozlu tarafında yakaladıkları 
çoğu masum 23 kişiyi hiçbir mahkeme kararı ol-
madan kurşuna dizdiler. Bu gibi olayların devam 
etmesi üzerine, Sabitzade Ahmet Efendi, Hanifi 
Ağa, Hacı Ali ve Hafız Ağalarla Hüseyin Bey gibi 
tanınmış kimseler toplanıp, durumu görüşerek 
müzakere ettiler. Sabitzade Ahmet Efendi; “Bu-
rada durulacak hal kalmadı. Dışarı çıkalım teş-
kilatlanalım, ciddi mücadeleye başlayalım. Başka 
çare kalmadı. Belki bu suretle kurtuluruz” dedi. 
Sabitzade Ahmet Efendi’nin bu fikri kabul edildi 
ve el altından halka, şehri terk etmenin, dışarıda 
silah ve cephane tedarik ederek silahlı kuvvetler 
halinde düşmanla mücadele etmenin zorunlu ol-
duğu telkin edilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine 
halk yavaş yavaş fırsat buldukça şehri terk ede-
rek; Kayseri, Kozan, Kadirli şehirlerine ve civar 
köylere sığınmağa başlamıştı. Şehirde dışarıya 
göç başlayınca Fransız ve Ermeniler işi iyice azıt-
maya başlamışlardı.

 Bundan sonra Fransız ve Ermeniler Cey-
han’ın yakın bölgelerinde çeteler barınıyor ve 
besleniyor bahanesiyle Büyük Mangıt, Yılankale 
ve Mercin köyleri ile Çil Osman ve Sabitzade çift-
liklerini yaktılar. Bu müessif ve can yakıcı olay-
lardan sonra teşkilatı kurma işine daha ziyade 
hız verilmişti. Ayrıca halk düşman zulmünden 
kurtulmak için daimi bir akın halinde köylere il-
ticaya devam etmişti. Kaymakam Bey ve Ahmet 
Muhtar dahi kaçmak zorunda kalmıştı. Burhanlı 
köyünde derme çatma bir hükümet teşkil edildi. 
Ahmet Muhtar Kaymakam vekaletini yapacak, 
İbrahim Bey bütün havalinin teşkilatını düzenle-
yip silahlı kuvvetlere kumanda edecekti. Mercin 
köprüsünün bir tarafında Fransızlar ve Ermeni-
ler mevzi aldılar, diğer tarafında da Milli Kuvvet-
ler günden güne büyümeye başlamıştı. Sabitzade 
Ahmet Efendi de buradaki kuvvetlerin silah ve 
yiyeceklerini temin ediyor, hatta bu kuvvetlerin 
evlerinin yiyeceklerini dahi karşılamaya çalışı-
yordu. Bölüğün birisine Ali Caf İsmail Ağa, diğe-

rine İnce Ali, üçüncüsüne de Çil Osman kuman-
da ediyordu. Mevcutları ise 100 silahlı neferden 
oluşuyordu.

Milli Kuvvetlerin teşkilatlanmasına, daha 
fazla büyümesine ve kuvvetlenmesine meydan 
vermeden dağıtıp yok etmek gayesiyle Fransızlar 
iki taburluk önemli bir kuvvet, tank, top ve mit-
ralyözlerle arka arkaya üç defa Mercin’e taarruz 
ettiler.

Mercin Muharebeleri 18 -28 Ağustos 1920 
tarihi arasında üç kez olmuştur.

 Ceyhan Kuva-yı Milliye Grubu, Mercin suyu-
nun kuzey kıyısında hazırlanan mevzide yerleş-
mişti. Fransızlarla çatışmadan elde edilen iki ağır 
makineli tüfek Cezayirli Mehmet Çavuş’un ko-
mutasında Köprübaşı’nda mevzie konuşlandı. Bu 
grupta 150 kadar mevcutlu Kösrelili Hacı Halil 
Efendi ve Ali Caf  Ağa müfrezeleri bulunuyordu. 
Milli kuvvetler muharebe ileri karakollarını Mer-
cin suyunun güneyindeki Değirmen’e  ve Ceyhan 
yolu üzerinde, Mercin’in iki km kadar ilerisine 
sürmüşlerdi. Bunların mevcutları 2 süvari ve 12 
piyade erinden ibaretti. Fransızların bir piyade 
alayı, bir süvari bölüğü, iki bataryadan ibaret 
birlikleri 18 Ağustos 1920 gecesi sabaha karşı 
Mercin grubunu taarruz etmek üzere ilerlemeye 
başladılar. Muharebe ileri karakolları bu kuvveti 
ateşle karşıladılar. Fransızlar bir bataryasını Sabit 
zade çiftliğinde ve diğerini de Değirmen doğu-
sunda mevzilendirmişlerdi. Topçu desteği altın-
da ilerleyen Fransız kuvvetleri, Türk mevzilerine 
400 metre kadar yaklaşınca Türk müfrezeleri ate-
şe başladı. Fransız piyadeleri ilerlemeye devam 
ediyordu. Fakat Kuva-yı Milliyecilerin şiddetli 
ateşleri üzerine kayıplar veriyorlar ve duraklamak 
zorunda kalıyorlardı. Mercin suyu gerisindeki 
Türk mevzilerine Fransız topçusu durmadan ateş 
ediyordu. Muharebe öğleye kadar devam ettiyse 
de bir başarı elde edilememişti. Fransızların 20 
kadar ölü, 100 kadar da yaralı verdiği anlaşılmıştı.

Birinci Mercin Muharebesi yenilgisini kabul-
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lenemeyen Fransızların tekrar taarruza hazırlan-
dıkları anlaşılmıştı. Albay Gracy, General Du-
fieux’den aldığı emirle 22 Ağustos 1920 tarihinde 
Mercin’e kuvvetli bir keşif kolu göndermesine 
rağmen Ceyhan Kuva-yı Milliyesi tarafından ye-
nilerek perişan edilmişti.

Birinci ve ikinci muharebedeki yenilgileri-
ni hazmedemeyen Fransızların Mercin’e tekrar 
taarruz hazırlıklarına geçtikleri öğrenildi. Bu-
nun üzerine Mercin müfrezesi, muhacir bölüğü 
ve İnce Ali müfrezesiyle takviye edilen Ceyhan 
Kuva-yı   Milliyesi’nin mevcudu 400 kişiye çıka-
rılmıştı. Ceyhan Kuva-yı Milliyesi’nin düzeni 
yine aynı olup, yalnız mevziler biraz daha tak-
viye edilmişti. Fransızlar 28 Ağustos 1920 günü 
iki piyade alayı, bir süvari bölüğü, üç batarya ve 
iki tanktan ibaret olan kuvvetleriyle saat 04.00’da 
Mercin’e üçüncü kez taarruza başlamıştı. Fransız 
topçuları eski yerlerinde mevzilenmişlerdi. Top-
çu ateşi desteğinde piyadeler tanklarla taarruza 
başlamışlardı, fakat köprü Milli Kuvvetler tara-
fından tahrip edildiğinden tanklar suyu bol olan 
Mercin çayının kuzeyine geçemediler. Fransızlar 
da Ceyhan yakınındaki bu Milli Kuvvetleri yok 
ederek, kendilerini daha güvenli hissetmek ve 
bu bölgedeki zengin kaynaklara kendileri el ko-
yarak, birliklerinin yiyecek ihtiyacını sağlamak 
gayreti içindeydiler. Bu cephede 10 Ekim 1920’ye 
kadar iki taraf arasında önemli bir çarpışma ol-
mamıştı. Bu tarihten sonra Fransızlar, Osmaniye 
üzerine yüklenerek, Antep mıntıkasındaki birlik-
lerini takviye etmeye çalışacaklardı.

 Ceyhan Milli Kuvvetlerinin daha fazla büyü-
mesine ve kuvvetlenmesine meydan vermeden 
dağıtıp felç etmek amacıyla Fransızlar arka arka-
ya üç defa Mercin’e taarruz etmişlerdi. Bu kanlı 
boğuşma; Ankara İtilafnamesi’nin imza edilmesi 
sonucu, Ceyhan’ın 6 Ocak 1922 tarihinde Fran-
sızlar tarafından tahliye edilmesine kadar devam 
etmişti. Ceyhan Milli Mücadelesi’nde emeği ge-
çenleri şöyle sıralayabiliriz: Sabitzade Ahmet 

Efendi, Hürüuşaklı Necip; Sarıbahçeli’den Ahmet 
Ağalar, Çil Safer; Kösrelili Yusuf Çavuş;   Merci-
mek’ten Ali, Avcı Mehmet; Yılankale’den Tevfik 
Ağa, Kara Mehmet, Ali Caf, İsmail ve Ali Ağalar, 
Kürt Kasım, Küçük Mehmet, Kolcu Kara Ahmet; 
Çakalderesi’nden Hasan Ağa, Hamdi Kasım ve 
Selim Aytemur Bey; Hamdilli’den Ömer Efen-
di oğlu Ali Batuh, Köseoğlu Salih Berber, Nazif 
Biner, Hanifi Ağa, Abdüsselam Tayyar, Musta-
fa Topsakal, Kürt Elçi Aziz ve Nuri Beyler gelir. 
Nuri Bey, çetelere cephane taşırken, bir gün Av-
şar mezarlığında Fransızlara rastlamış, yanındaki 
Kürt arkadaşıyla birlikte şehit edilmiş ve kama ile 
gövdelerini de parçalamışlardı. 

 Sonuç olarak; Fransızların Ceyhan’a önem 
vermelerinin nedenine gelince, Adana-Osma-
niye-Gaziantep karayolu ve özellikle de demiryo-
lu güzergahında bulunması Ceyhan’ın önemini 
son derece arttırmaktadır. Çünkü Fransa, Gazi-
antep-Kilis-Halep güzergahına da hakim olarak, 
hem Çukurova’yı hem de Güneydoğu Anadolu’yu 
bırakmak istemediği gibi; Suriye’yi de elinden çı-
karmak istemiyordu. Ayrıca Yumurtalık Körfezi 
ve limanı Fransa’nın deniz yolu ile irtibatını da 
sağlamış olacaktı. Bundan dolayı Fransa, Suri-
ye-Çukurova-Güneydoğu Anadolu bölgelerini 
kontrol altında tutmak ve bunun devamlılığını 
sağlamak amacındaydı. Böylece Fransa önemli 
bir geçit bölgesi ve önemli bir tarım merkezi ol-
ması hasebiyle Ceyhan’ı daha uzun bir süre işgal 
altında tutmak niyetindeydi.

 Önemli bir konu da; Atatürk’ün Milli Müca-
dele döneminde takip etmiş olduğu dış politika 
gereği Fransa ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş 
ve bu politikanın neticesinde de Fransa, doğu 
siyasetinde İngiltere’den ayrı düşerek Ankara’ya 
yaklaşmıştır. Nihayet 1921 yılına girildiği gün-
lerde, Kuva-yı Milliye’nin Ceyhan ve dolayısıyla 
Çukurova’daki kahramanca mukavemetleri Fran-
sa’nın bölgedeki bütün ümitlerini bitirmişti. Bu-
nun sebeplerini şöyle özetleyebiliriz: Fransızlar 
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verimli Çukurova topraklarından faydalanma ve 
Güney Anadolu’daki madenleri işletme imkanını 
bulamamışlardı. Ayrıca bölgedeki Türkler, Fran-
sa’nın işgaliyle meydana gelen Fransız-Ermeni 
yönetimini kesinlikle istemediklerini belli etmiş-
ler ve yaptıkları çete savaşlarıyla da Fransızları 
bölgede zor durumda bırakmışlardı. Fransa açı-
sından başka bir konu da Çukurova’daki askerle-
rini beslemek, donatmak ve takviye etmek Fran-
sa bütçesine ağır yükler getirmiştir. Ayrıca 1914 
yılından beri savaşta olan Fransa’nın genç insan 
kaynakları açısından da kaybı fazla olmuş ve bu-
nun sürüp gitmesini de istememiştir.

Böylelikle Fransızların, Çukurova’da kalmala-
rı her açıdan kendilerine pahalıya mal oluyordu. 
Bütün bunları göz önünde bulunduran Fransa, 
20 Ekim 1921’de Türkiye ile Ankara İtilafname-
si’ni imzalayarak bölgeyi terk etmek zorunda 
kalmıştır. Bu itilafnameye göre; 5 Ocak 1922’de 
Adana’dan ve 6 Ocak 1922 tarihinde de Cey-
han’dan çekilerek, geldikleri gibi gitmişlerdir.’ 
diyerek konuşmasını tamamlamıştır.

1918`de Adana ve Çukurova`yı işgal eden 
Fransızlar kendi birlikleri içinde özellikle Ermeni 
askerleri getirdikleri gibi, Suriye`den 70 bin Er-
meni`yi Adana`ya, 12 binini Dörtyol`a, 8 binini 
Saimbeyli`ye yerleştirmişlerdir. Hatta Antep ve 
Maraş çevresine de elli binden fazla Ermeni geti-
rilmiştir. Bütün bu gayretler adeta I. Haçlı Seferi 

sırasında olduğu gibi yine Avrupa devletlerine bu 
bölgede “ileri karakol” görevini görecek bir Er-
meni Krallığının yeniden oluşturulması içindi.

10 Temmuz 1920`de Ermeniler tarafından 
Türklere karşı büyük bir şiddet ve soykırım hare-
katına girişilmiş ve bu harekat sonucu onbinlerce 
Türk Toroslar`a doğru kaçmıştır. Dört gün süren 
bu hareket tarihte “Kaç Kaç” olayı olarak isimlen-
dirilmiştir.

 5 Ağustos 1920`de Mustafa Kemal Paşa, Fev-
zi Bey (Çakmak) ve Milletvekilleri Pozantı`ya 
gelmiş ve orayı il haline getirerek Pozantı Kong-
resini yapmışlardır. Daha büyük direnişe geçen 
Türkler çok büyük kayıplar vermişlerdir. Buna 
rağmen Kasım 1920 sonlarında Fransızları ağır 
yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. Sonuç olarak 
Fransa, TBMM hükümetini resmen tanıyarak 
barış yoluna gitmiştir.

Türk-Fransız Barış Antlaşması, 20 Ekim 
1921`de Ankara`da yapılmıştır.

Bu antlaşma gereğince 5 Ocak 1922`de Fran-
sızlar Çukurova`dan tamamen (getirdikleri Er-
menileri de beraberinde götürerek) çekilmiş-
lerdir. Fransızlarla gidemeyen veya yerli olan 
Ermeniler de bölgeden kaçmışlardır. Bunlardan 
yüz yirmi bini tekrar Suriye`ye, otuz bini Kıbrıs 
veya İstanbul`a gitmişlerdir.

5 Ocak 1922 kurtuluşunu kutlama amacı ile 
Büyük Saat ile Ulu Camii arasına çok büyük bir 
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bayrak çekilmiş ve daha sonra bu bayrak çekil-
mesi olayı ilin kurtuluş günlerinde tekrarlanmış-
tır. Bayrak Adana`nın simgesi haline gelmiştir.

 Cemiyet; 21 Ekim 1919´da, Sivas Kongresi 
kararınca, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetine bağlı Kilikya şubesine dönüştürüldü-
ğünü anlatır. Sonuç bülümünde ise ‘I. Dünya Sa-
vaşı ve Mondros Mütarekesini takiben, Anadolu-
nun ilk işgal edilen yerlerinden birisi olan Adana 
ve çevresi, üç yıl boyunca işgal altında kalmış, 
Fransız İşgalinin acılarını ve Ermeni zulmünü en 
feci şekilde yaşamıştır. Bu işgali hiç beklemeyen 
ve başından beri kabule yanaşmayan yöre halkı, 
daha ilk günden beri protesto etmiş, direniş için 
gizli cemiyetler kurmuş, silahla karşı koymuş ve 
daha sonra, Mustafa Kemal’in yöredeki halkı teş-
kilatlandırmak ve kurtuluşu gerçekleştirmek için 
görevlendirdiği komutanların etrafında birleş-
miştir. Çoğu köylü ve çiftçi olan, askerlikten an-
lamayan elinde pek silahı olmayan yöre insanları, 
sayıca kendilerinden kat kat üstün, iyi bir asker-
lik eğitimi almış ve dönemin modern silahlarıyla 
donatılmış Fransız kuvvetlerine karşı, büyük fe-
dakarlıklar gösterip, canlarını hiçe sayarak mü-
cadele etmişlerdir.’ diye yazmıştır. 

 Sevgili Ceyhanlılar ve yöre insanları; bizim 
coğrafyamız, tarihin her aşamasında bir şekilde 
not düşülmüş, kendisinden söz ettirerek tarihde 
yerini almıştır.

 Taha Toros’un Adana Büyükşehir Belediye-
si Yayınları tarafından Mart 2014’de yayınlanan 
Atatürk’ün Adana Seyahatleri (sayfa 96) kitabın-
da da aşağıdaki yazıya yer vermiştir.

Atatürk, Ankara ve İstanbul’dan sonra en çok 
Adana’yı ziyaret etmiştir. İlki 31 Ekim 1918 ol-
mak üzere 9 kez Adana’ya gelmiştir. Atatürk Kur-
tuluş Savaşı’ndan sonra en güzel konuşmalarını 
Çukurova’da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve 
kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, bası-
nımız, zaman zaman, Atatürk’le ilgili konuşmala-
rında, yayınların da bu güzel sözleri (vecize) şek-

linde kullandılar. Tarih bilinci ve sosyal görüşler 
açısından, bu değerli sözlerin, Çukurova’da söy-
lenmesinin ayrı bir önemi vardır. Onlar bereketli 
topraklarda yeşeren tohumlar gibi, burada filiz-
lenmişlerdir. Özetle belirtmek istediğimiz şudur 
ki, Adana seyahatleri, Atatürk’ü çok etkilemiştir. 
Gezi izlenimleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, dev-
rimler zincirine halkalar eklemiştir. Atatürk’ün 
sözlerinde ve yargılarında yapıcı ve kalıcı nitelik-
ler vardır. Seyahatlerinde daima gericiliğin, ceha-
letin, bozgunculuğun, fesatlığın, bu milletin ba-
şına getirdiği felâketlerden bahsetmiş, uygarlığa 
yönelerek kültürün, sanatın, tekniğin benimsen-
mesini savunmuştur. Adana’da parmak bastığı 
konularla, altına çizdiği sözlerden birkaç örnek;

‘Bu memleketin efendisi, çiftçi ve köylülerdir.’ 
‘Kılıçla  alınan  memleketler  gider,  sabanla  kur-
tarılanlar  gitmez  kalır.’ ‘Sanatsız  kalan  bir  mil-
letin  hayat  damarlarından  biri  kopmuş  olur. 
Bir  millet  sanattan  ve  sanatkârdan   mahrumsa, 
tam   bir   hayata   malik  olamaz.’  ‘Her  sarıklı-
yı hoca sanmayın! Hoca olmak sarıkla değil, be-
yinledir.’ ‘Bizi yanlış yola iten kötü kişiler, çoğun-
lukla  din  perdesine bürünmüşlerdir.’ ‘Sebep ne 
olursa olsun, vatandaşın derdine çare bulmak, ona 
yardım etmek, Cumhuriyet  Hükümeti’nin  üst-
leneceği  bir  görevdir.’ ‘Fertlerin  hürriyeti,  dev-
letin hâkimiyeti ve  iradesinin varlığına bağlıdır.’ 
‘Devlet  iradesi  felce  uğrarsa,  fertlerin  hürriyeti-
ni koruyacak hiçbir kuvvet ve vasıta  kalmaz. Bu ba-
kımdan  hürriyeti  yalnız  tek  taraflı  değil,  iki  ta-
raflı düşünmek lâzımdır.’ ‘Kişi hürriyeti kutsaldır.  
Bunu  korumak  için  çalışılır.   Fakat  bu  yapılır-
ken  devletin  gücü,   otoritesi  hiçe  sayılmamalı-
dır.’ ‘Milliyetin  belirgin  niteliklerinden  biri  dil-
dir.  Türk  Milletindenim  diyen  insanlar,  her   
şeyden  evvel  ve  kesin  olarak,  Türkçe  konuş-
malıdırlar.’ ‘Millete  karşı,  milletin  yükselmesi-
ni sağlayacak tedbirlere karşı koymak, en büyük  
ihanettir. Bunu yapanların, vatanla, milletle, vic-
danla ilgileri yoktur.’
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Tatarlı köyüne gitmek isteyenler Ceyhan’dan 
Osmaniye istikametine Mustafabeyli kasa-
basından doğuya doğru gidip, oradan ku-

zeye devam edildiğinde köye varılır. Tatarlı Köyü, 
Ceyhan’a bağlı, Ceyhan-Osmaniye karayolunun 
kuzeyinde, Ceyhan’ın kuzeydoğusunda bulunan 
bir köydür. Nüfusu 1.000’dir. Burada bulunan kay-
naktan dolan 100.000 tonluk su deposundan Cey-
han ilçe merkezinin ve 36 köyün içme suyunu sağ-
lamaktadır. Köyün etrafı tamamen mesire yerleri 
ile dolu olup, Çamlık (tazılı) tepesi bulunmaktadır. 
Adana’ya 80 km, Ceyhan’a 35 km, Mustafabeyli 
kasabasına da 5 km uzaklıktadır.

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. K.Serdar Girginer başkanlığın-
da 2007 yılında başlayan Tatarlı Höyük’teki yapı-
lan kazı çalışmalarına 35 uzman ve Çukurova Ünv. 
Arkeoloji öğrencilerinin katıldığı kazıda ortalama 
40 işçi olmak üzere 75 kişi görev yapmıştır. Münih 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ünal, yaptığı 
açıklamada, Tatarlı Höyük’teki ilk kazmayı vur-
madan önce bazı hipotezlerden hareket ettiklerini 
belirterek, bazı antik Kizzuwatna kentlerinin bu-
rada lokalize edilebileceğini düşündüklerini ve bu 
düşüncelerle kazıya başladıklarını söyledi. Ünal, 
“Lawazantiya uzun bir tarih, din ve kültür gelene-
ğine sahip bir kenttir. Burası ortaya çıkarıldığında 
mutlaka çivi yazılı belge verecektir ve bu belgeler 
Kizzuwatna’nın ilk otokton yazılı kaynaklarını 
oluşturacaktır. Tatarlı Höyük, Lawazantiya ile eşit 
olmasa bile coğrafi konumu, ona tüm Çukurova 
höyükleri arasında eşsiz bir pay vermektedir. Su 
kaynaklarının hem bolluğu, hem de yapısı bakı-
mından Anadolu’da bir benzeri yoktur. Boyutları 
en az aşağı kentle birlikte 300x400 metredir. Bah-

Adana’nın Tarihi Yeniden Yazılıyor
Ceyhan İlçe Sınırları İçindeki Tatarlı Höyüğü - Lawazantiya Kenti ve 
Kizzuwatna Ülkesi 
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settiğimiz gibi alışılmışın dışında çok geniş bir ala-
na yayılmış aşağı kenti vardır. Yapılacak kazılar bu 
aşağı kentte kimlerin oturduklarını, buranın bir 
surla çevrili olup olmadığını gösterecek” demiştir. 
“Nitekim höyüğün en üstünde yer alan büyük taş 
yapı, daha şimdiden Tilmen ve Alalah’taki devasa 

saray ve tapınakları anımsatmaktadır” diye konuş-
tu. Höyükte ve çevresinde yaptıkları araştırmalar-
da Neolitik Çağ ile Bizans dönemi arasında kesin-
tisiz iskanı olan höyüğün, bu bölgede en önemli 
yerleşmelerden birisi olduğunu söyleyen kazı 
başkanı Çukurova Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. K. Serdar 
Girginer, “Zaten aşağı kentinin varlığı ve höyük 
tepesinde yar alan akropolüyle de bu düşüncemiz 
desteklenir niteliktedir. Önümüzdeki yıllarda Ta-
tarlı Höyük çalışmaları hem Çukurova’nın, hem 
de tüm Doğu Akdeniz bölgesinin iskan tarihine 
açıklık getirecek, yeni sonuçlar tüm bilinenleri 
tekrar gözden geçirmemizi zorunlu kılacak. Ta-
tarlı Höyüğün, Büyük Hitit Kralı 3. Hattusili’nin 
eşi Hurri kökenli Büyük Kraliçe Puduhepa’nın 
memleketi Lawazantiya olduğunu düşünüyoruz. 
Bu yerleşmenin Lawazantiya kenti ile özdeş olup 
olmadığını önümüzdeki yıllarda yapacağımız ka-
zılar çözüme ulaştıracak” dedi. 

Dört yıldır kazdığımız Tatarlı Höyük’te, Hitit-
ler Dönemine ait Tapınakta; höyüğün üst nokta-
sında büyük bir yapıya ait kalıntılar ve ‘A yapısı’ 
olarak adlandırdığımız bu yapının çok sayıdaki 
mekânı açığa çıkarılmıştır. Ele geçen malzemelere 
dayanarak yapının şimdilik birkaç mimari evreli 
ve Geç Tunç Çağı’na ait olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak yapı zaman zaman tadil edilmiş, bazen 
de eklemeler yapılmıştır. Daha sonraki dönemde 
Demir Çağı’nda yapının kısa süren kullanımdan 
sonra, Hellenistik Dönemlerde ise bazı mekânlar 
doldurulmuş, bazı mekânları ise çeşitli ebatlarda 
çöp çukurları açılarak kullanılmıştır. Yapının orta-
sından geçen atık su sistemi önemli bir özelliğidir. 

Her döneminde dini ve kutsal bir merkez 
olan Tatarlı Höyügü; Hititlerle çağdaş dönem-
lerde uzun bir süre bağımsız bir ülke olarak 
yaşamım devam ettiren, son dönemlerinde Hi-
titlerin hakimiyetine giren, ancak Hitit dünyası 
ile hiçbir zaman kültürel bağlarını koparmayan 
Kizzuwatna’nın en önemli yerleşmelerinden biri-

Tatarlı Höyügü
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sidir. Bunun dışında esas kültürel anlamda bağlı 
bulunduğu bölge Amanosların doğusunda yer 
almaya başlayan Kuzey Suriye’dir. Tüm bu böl-
gede Çukurova yerli insanlarının dışında Hurri 
halkı yaşamaktadır. Tatarlı Höyüğün Kizzuwat-
na Ülkesi’nin MÖ II. binyıl yazılı belgelerinde 
adı geçen önemli yerleşmelerinden birisi olması 
gerekmektedir. Bu lokalizasyon düşüncelerimizi 
şimdilik bir yana bırakırsak; gerek MÖ II. binyıl-
da, gerek Demir Çağında ve gerekse Hellenistik 
dönemlerinde Tatarlı Höyük hep kutsal özellikler 
sunmaktadır. Çalışmalarımız esnasında buldu-
ğumuz eserler ve bu eserlerin bize verdiği bilgiler 
hep bu yöndedir. Orta Tunç Çağı verilen içinde 
Suriye kültürüne özgü kutsal törenlerde kulla-
nılan kaplara aplike edilen tanrıça heykelcikleri, 
Geç Hitit dönemine ait ve mutlaka kutsal bir me-
kanda kullanılan dini tapınma tasvirli taş plaka 
ve bu senenin en önemli buluntularından birisi 
olan Antik Yunan dininin baş tanrısı Zeus’un piş-
miş topraktan yapılmış olan büstü bu bölge için 
yeni olan veriler içinde yer almaktadır. 

Höyüğün batı açmalarında 2009 ve 2010 yılı 
çalışmalarında bir sur sistemi açılmaya başlan-
mıştır. Yukarı Kenti çepeçevre kuşatan bu sur 
sisteminin şehrin içinde kalan bölümünde taban 
altında kanalizasyon sistemi tespit edilmiştir. 
Tatarlı Höyük’te yine her döneme ait çok fazla 
sayıda ve çeşitli tiplerde tezgah ağırlıkları bulun-
maktadır. Bu da bize Tatarlı Höyüğ’ün bölgenin 
şimdilik en azından 2500 yıllık dokuma merkezi 
(tekstil merkezi) olduğunu kanıtlamaktadır. Ta-
tarlı Höyük’te şarapçılık önemli bir ekonomik 
değerdir. Özellikle bir Hellenistik dönem kandi-
li üzerinde Şarap Tanrısı Dionysos’un tasvirinin 
bulunması önemlidir. 

Kara, deniz ve ırmakların sağladığı ulaşım ko-
laylıkları, Orta Anadolu’yu Kuzey Suriye ve Kuzey 
Mezopotamya ile Doğu Akdeniz’e bağlayan ticari 
ve stratejik yollan bünyesinde barındırması, tarım 
için kullanılabilirlik özelliklerine sahip çok geniş 

toprakları, sularının bolluğu ve ikliminin elveriş-
liliği ile Adana Ovaları, tarihinin her döneminde 
yerleşilen Anadolu’nun müstesna bölgelerinden 
birisi olmuştur. Adana Ovaları Misis’in arkasında-
ki Kızılgeçit yoluyla Suriye’ye giden yola geçit ve-
rir. Bunun dışında, Gülek Boğazı (Pylai Kilikias) 
ve Göksu Vadisi ile Orta Anadolu’ya, Bahçe Geçi-
di (Pylae Amanicae) ile Güney Doğu Anadolu’ya , 
Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya’ya ve Beylan 
Geçidi ile de, Amik Ovası’na, oradan Kuzey Su-
riye’ye bağlanır. Unutulmaması gereken bir nok-
ta, MÖ 2000’deki Kizzuwatna Ülkesi’nin sınırları 
içine hem Çukurova’nın, hem de Yukarı Ova’nın 
(Ceyhan Ovası) girdiğidir. Dünyada, MÖ 1500’lü 
yıllarda Adaniya (Tepebağ Höyük) ismiyle karşı-
mıza çıkan ve 3500 yıldan beri aynı isimle anılan 
yerleşme sayısı çok azdır ve belki de yoktur. 

Bölge özellikle MÖ 2000’den itibaren çeşit-
li isimlerle anılmıştır. Bölgenin bilinen en eski 
ismi, Kizzuwatna’dır. Araştırmalara göre, bu is-
min kökeni de, MÖ 3000’in sonlarından itibaren 
Doğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da, bir 
süre sonra da bizim bölgemizde konuşulan ve ya-
zıları Hurrice’ye kadar gider. Kizzuwatna Ülkesi 
kültürel açıdan Orta Anadolu’daki Hititler’den 
daha çok, Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Suri-
ye’ye bağımlıdır. MÖ 1000’de ise, bölgenin adla-
rından biri Que’dir ve bu da Hurrice bir isimdir.

Bu konudaki araştırmalar, Kilikya isminin 
MÖ 900’dan itibaren Geç/Yeni Assur yazılı kay-
naklarında geçen Hilakku’dan kaynaklandığını 
ortaya koymuştur. Dolayısıyla bölgeye gelen her 
kavim, buralara bir takım isimler vermiştir. 

Yukarıdaki yazı Adana Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yayınlanan (2011) Kizzuwatnalı 
Kraliçe Puduhepa kitabındaki Yrd. Doç. Dr. K. 
Serdar GİRGİNER (Çukurova Ünv. Fen-Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Ç.Ü. Ar-
keolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdü-
rü Tatarlı Höyük Kazısı Başkanı) makalesinden 
Hamdi TURAN tarafından özetlenmiştir. 
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“...Yılbaşında, Fırtına Tanrısı için gökyüzü ve yer-
yüzünün çok büyük bir bayramı kutlandı. Bütün 
tanrılar toplandılar ve Fırtına Tanrısı’nın evine 
gittiler... Bu bayramda yiyin, için! Doyun ve su-
suzluğunuzu giderin. Kralın ve kraliçenin ömrünü 
söyleyin (uzun ömür verin)! Gökyüzü ve yeryüzü-
nün ömrünü söyleyin !” (1)

Tarihte siyasi bir varlık olarak asırlarca 
yaşamış ve sonra çökmüş devletlerin 
oluşturdukları medeniyetler hakkında-

ki bilgileri, bıraktıkları sanat eserleri sayesinde 
ögrenebiliriz. Çünkü bir sanat eseri, sanatkarın 
ruh halini yansıdığı gibi, sanatçının içinde yaşa-
dığı toplumun kültür seviyesini işaret etmekte-
dir. Kısaca, bir kültüre kendi damgasını vurmaya 
yarayan en önemli unsur, o toplumun yarattığı 
sanat eserleridir. Bu yüzden sanat, medeniyetle-
rin gelişmesinde en önemli faktördür. Fakat Eski 
Çağ ve hatta Orta Çağ boyunca sanatın, dinin 
emrinde çalıştığını da unutmamalıyız. Gerçekten 
de Eski Çağ sanatçıları en güzel eserlerini tanrı-
ları için yapmışlardır. Hitit sanatında da bu etkiyi 
görmekteyiz.(2) Bütün Hitit kültürü gibi, Hitit 
dini de kökeni farklı bir çok öğenin birleşmesin-
den oluşmuş, karışık bir yapı gösterir. Kendile-
rine özgü kültür öğelerini, orada yaşayan halka 
zorla kabul ettirme yolunu seçmemiş, aksine, 
bünyelerine uygun gördükleri her şeyi almışlar-
dır. Böylece dinsel görüşleri de, ilkelden başlaya-
rak gittikçe karmaşıklaşmıştır. Eski Hitit döne-
mine ait metinlerde geçen birkaç tanrıdan oluşan 
tanrılar topluluğu, imparatorluk döneminde sayı 
olarak arttığı gibi, tanrıların türleri ve etnik kö-
kenleri çok çeşitli bir durum almıştır. Özellikle, 

yasal krallar ya da Hitit Kralı ile eşdeğer tutulan 
diğer yabancı ülke hükümdarlarıyla yapılan siya-
sal antlaşmalarda, tarafların koşulları bozmamak 
için huzurlarında ant içtikleri tanrıların adları 
uzun listeler halinde sıralanmıştır. Bu kalabalık 
tanrılar topluluğu “Hatti Ülkesinin Bin Tanrısı” 
biçiminde özetlenmiştir. Boğazköy arşivlerinde 
ele geçen binlerce tablet yardımıyla adlarını ve 
bazılarının tanımlarını öğrendiğimiz, bazı hey-
kelcikler ve özellikle Boğazköy yakınlarındaki 
Yazılıkaya kutsal alanındaki kabartmalarda be-
timlerini gördüğümüz tanrılar, Hitit Devleti’nin 
resmi tanrılar topluğunu yansıtmaktadır(1). 
Tanrıların betimlemelerinden söz ederken unut-
mamamız gerekir ki, Hitit inancına göre, tanrılar 
insan biçiminde düşünülmektedir. Yalnız biçim 
olarak değil her yönüyle tanrılar insana benzetil-
miştir; tanrılar da yerler ve içerler, zaman zaman 
acıkırlar, çalışırlar, hastalanırlar ve hatta geçici 

Adana’daki Hitit İmparatorluk Çağı 
Kaya Anıtları
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bir süre için de olsa ölürlerdi. Böylece tam bir in-
san gibi hayal edilen tanrıların betimleri de doğal 
olarak insan biçimindeydi. Tanrıların yontuları, 
onların yerini tutmaktaydı. Bazı durumlarda, 
tanrıların kutsal hayvanlarının ya da onlara ait 
eşyaların da tanrıyı temsil ettiği anlaşılmaktadır. 
Örneğin; Fırtına Tanrısı’nın kutsal hayvanı olan 
boğanın, bazen tanrının yerine geçmesi gibi(1).
Hitit kralları tanrıların yeryüzündeki temsilcisi 
oldukları fikrini benimsemişlerdir.

MÖ 14. yy sonrası ve 13. yy’da Hitit ve Mısır 
imparatorlukları birbirlerini, iki eşit devlet olarak 
tanımaya başlamıştır. Artan ilişkiler sonucunda 
Hititler, Mısırlılar’ın firavunu yüceltmek amacıy-
la sanatı, politik ve dinsel propaganda aracı olarak 
ne şekilde kullandıklarını görmüşlerdir. Muwa-
talli döneminde, büyük kral ile tanrılar arasında 
bir ilişki kuran iki yeni betimleme şekli Hitit sa-
natına girmiştir. Muwatalli ve Hattuşili III, ülke 
sınırlarını simgeleyen büyük kabartmaları nehir 
kenarlarındaki yüksek kayalara yaptırmışlardır. 
Mısır’da Amenofis IV’de Amarra şehrini çevrele-
yen yüksek kayalıklara kabartmasını yaptırmış-

tır(3). Ayrıca, Hititlerin yaratıcılık, yapı şekilleri-
nin arazi yapısına uydurulması ve en başta taşın 
bir yapı unsuru olarak mimariye sokulmasındaki 
üstün başarıları asla inkar edilemez. Kayalara ve 
taşlara olan tutkuları yüzünden onlara “taş usta-
sı” (Petroman) lakabı da yakıştırılmıştır(4).

MÖ 2000’in ikinci çeyreğinden itibaren Hitit-
ler, Kizzuwatna Krallığı ile hep iyi geçinmişlerdir 
ve aralarında yapılmış devlet anlaşmalarının me-
tinleri Hititçe ve Akadça olarak Boğazköy’de bu-
lunmuştur. Bu antlaşmalara göre de, Kizzuwatna, 
bu dönemden itibaren eşit haklara sahip ba-
ğımsız bir devlet statüsüne sahip olmuştur. MÖ 
1350 yıllarında II. Tuthalia veya I. Suppiluiluma 
zamanında Kizzuwatna Krallığı işgal edilmiş ve 
doğrudan Hititler’e bağlanmıştır. Maşat Höyük’te 
bulunan bir tabletten anlaşıldığı kadar, Kizzuwat-
na’nın sınırları Zile’ye kadar ulaşıyordu. Coğrafi 
tanımların aksine Kizzuwatna Ülkesi sınırları içi-
ne, Yukarı Ova’da(Ceyhan) girmekteydi.

Hititler’e özgün bir sanat dalı olarak Anado-
lu’da gelişen “Kaya Kabartmaları”nın, Eski Hitit 
Çağlarında var olup olmadığını bugün için bil-
miyoruz. Çoğu büyük kralların betimleriyle do-
nanmış kaya kabartmalar, Büyük Hitit Krallık 
Çağı’nda, ülkenin önemli doğal yol geçitleri ve su 
kenarlarındaki sarp kayaların yapay olarak düzel-
tilmiş yüzeylerinde rölyef çalışılarak işlenmişler-
dir. Bu anıtları izleyerek, Hitit Krallığının güney 
ülkelerine ulaşmak için askeri yolculuklarında 
kullandıkları yollan da saptamak olasıdır. Kuşku-
suz, söz edilen kabartmaların özündeki amaç, tan-
rılarının kutsanması ve Büyük Kralın tanrılarına 
minnettarlığının görsel olarak ifade edilmesidir. 
Ayrıca, Büyük Hitit Krallığı’nın egemenlik ve gü-
cünü simgeleyen, birer propaganda anıtları olarak 
algılanması da yanlış olmaz(3).

Bu anıtların en erkeni, 1934 yılında Ali Rıza 
Yalgın ve Hamit Zübeyr Koşay tarafından keşfe-
dilmiş olan, Adana Ceyhan Nehri kıyısı Sirkeli 
mevkiindeki kaya kabartmasıdır. Güterbock, 1938 
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yılında, kral kabartmasının Hitit Hiyeroglif yazı-
tına göre, Büyük Kral Muwatalli’yi betimlediğini 
saptamıştır. Bu kabartma, olasılıkla, Kral Muwa-
talli’nin Hattuşa’dan güneye Dattaşa’ya göç etmesi 
sırasında MÖ 1290 yıllarında yapılmıştır(3).

Kral burada; sağ eli yüzünün hizasında yukarı 
kalkık durumda dua pozisyonundadır. Hitit yazı-
lı belgelerinden kutsal yer ve tanrıları huzurunda 
“eli yukarı kaldırarak” dua edildiği bilinmektedir. 
Bundan dolayı, nehrin geçilebileceği stratejik 
noktada kralın kayayı ve nehri kutsadığı kanısına 
varılabilir. Sol elinde lituus ile gösterilmiştir.

Kralın rahip giysisi Alaca Höyük kabartma-
larındaki kral ve saray memurlarının giysilerine 
benzemektedir. Sirkeli rölyefinde de, giysinin 
arka kısmı uzun, ön kısmı daha kısa, sağ ayak 
bileğini örtmediği görülür. Sakalsız yüzde; iri ba-
dem şeklinde, cepheden gösterilmiş göz ve kartal 
bakışlar ile kralın yüzüne bir güç ifadesi verilmiş-
tir. Kaya yüzeyi bir hayli oyularak kralın betimi 
işlenmiş; karşısında ise bir başka figür bulunma-
maktadır. Büyük Kral Muwatalli’nin arkasında, 
başının hizasındaki alanda lejand içinde Hitit 
Hiyeroglifi ile adı (krallık adı) ve babasının adı 
okunmaktadır: “Muwatalli Büyük Kral, kahra-
man, Hattuşili Büyük Kral, kahraman.”

Böylece, tarihlenen en eski kaya kabartma-
sı niteliğini taşıyan kral Muwatalli’nin betimi ve 
mühürlerindeki betimi ile tanınan ilk Hitit kralı 
olmaktadır. 1967 yılında, Berlin’deki Mısır Sanat-
ları Müzesi’nde bulunan bir rölyefli parçanın üze-
rindeki betimlerin, Ramses II’nin Kadeş Savaşı’nı 
betimleyen bir sahneye ait olduğu saptanmıştır. 
Adı geçen yapıtın sağ alt tarafındaki erkek başının 
Büyük Kral Muwatalli’yi betimlediği K. Bittel ta-
rafından ileri sürülmektedir. Profilden gösterilmiş 
başın biçemi, Mısır eserlerinden ayrılmakta ve 
Hitit sanatındaki ideal tiplere benzemektedir, ileri 
sürülen bu ilginç varsayım kabul edilecek olursa, 
Mısır’ın Yeni Sülaleler Çağı’nda, iki Hitit kralının 
Muwatalli II ve Kadeş Savaşı’nı yapan Hattuşili III, 

Kadeş Barışını imzalayan hükümdarların Mısır 
görsel sanat yapıtları arasında bulunması doğal-
dır(3). Aynca, Ahmet Ünal, Muwatalli’nin bu sa-
vaşta yaralandığını ve ülkesine ulaşamadan yolda 
öldüğünü, kendisini de (belki de) Adana-Ceyhan 
yakınlarındaki Sirkeli’de mezara vermiş oldukla-
rını ve anısına Ceyhan Irmağı kenarındaki günü-
müze dek korunmuş bir kabartmasının yapıldığı-
nı ileri sürmektedir(3).

1934 yılında bulunmuş olan Muwatalli II kaya 
rölyefinin birkaç metre kuzeyinde yüzeyi düzel-
tilmiş bir kaya bloğu dikkati çeker. 1994 yılında 
bulunan, ikinci kaya rölyefi iyi durumda değildir. 
Günümüze kadar korunamamıştır. İkinci Sirkeli 
kayasından görüntü, kağıdın yapıştırılıp çıkarıl-
ması sonucunda elde edilmiştir. 

Büyük boyda işlenen kabartmaların, her ne ka-
dar politik ve dinsel anlamları ilk bakışta dikkati 
çekse de, Hitit dininde “taş-kaya”nın ve dağların 
kapsadığı anlam ve rollerinin bu anıtlardaki öne-
mi belirgindir. Hitit dinsel evreninde kayaların 
gücü, majik kuvveti, ölümsüz dayanıklılığı, Büyük 
Hitit Krallığı’nın egemenlik iradesini sonsuza dek 
devam ettirecek kaya anıtlarında somutlaşmış ör-
nekleri oluşturur. Hitit kral adlarının dağ adları 
olması da dikkat çekicidir. Ayrıca, Hitit Kaya Anıt-
ları, Hitit Büyük Krallığı’nın efendisi, Baş Tanrı/
Fırtına Tanrısı ve onu temsil eden Hitit Kral’ının 
yeryüzündeki “Krallık Devleti’nin” Kutsal Kayalar 
üzerindeki belirgin işaretidir.(3)
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Yukarıdaki yazı Adana Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yayınlanan (2011) Kizzuwatnalı Kraliçe Pudu-
hepa kitabındaki Arkeolog Sema Yavuz’un makalesin-
den Hamdi Turan tarafından özetlenmiştir.
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yayınlanan (2011) Kizzuwatnalı Krali-
çe Puduhepa kitabında Avukat Cemil 

Denli Kadeş Barış Anlaşmasını şu şekilde özet-
lemiştir.

Hitit imparatoru Muvattali komutasındaki 
Hitit ordusu ile Mısır firavunu II. Ramses ko-
mutasındaki Mısır Orduları İÖ 1286 yılında 
bugünkü Asi ve Tennur ırmaklarının birleştiği 
yerde KADEŞ KENTİ yakınlarında, o devrin ci-
han savaşını yaptılar. Bu savaştan 16 yıl sonra, 
gittikçe güçlenen Asur Krallığının yarattığı or-
tak tehlikenin etkisi ile Hatti ülkesinin Kralı III. 
Hattuşili ve Mısır Firavunu II. Ramses arasında 
‘eski doğunun iki büyük devleti arasındaki ba-
rış ve kardeşlik kurulmasının en eski belgesi’ 
ni imzaladılar (İÖ 1270). Şu anda Kadeş Barış 
Anlaşması Dünyanın en eski yazılı anlaşması ve 
diplomasi tarihinde ilk örnek olarak anılmakta-
dır. Anlaşma o zamanın diplomasi dili olan Aka-
dça ve Mısır dilinde gümüş levhalara yazılmıştır. 

Bu gümüş levhalar henüz bulunamamış ise de, 
bunlardan birisinin kopyası olduğu söylenen 
çivi yazılı bir kil tablet Hugo Winckler tarafın-
dan 20. yüzyılın başında Hititler’in başkenti Bo-
gazköy (Hattuşaş) deki devlet arşivinde bulun-
muştur. Bu tablet İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
mevcuttur.

Anlaşmanın bir örneği de, Mısır hiyeroglifleri 
ile Karnak ve Ramasseum tapınaklarının duvar-
larında yazılıdır. Mısır kaynaklarına göre gümüş 
levhanın bir yüzünde Hatti Ülkesi Kralı Kahra-
man III. Hattuşili’nin mühürü, diğer yüzünde 
ise Hatti Ülkesi Prensesi, yeryüzü efendisi Arin-
na’nın güneş Tanrıçasının gözdesi, Kizzuwatna 
ülkesinin kızı ve ‘Hitit tarihinin en saygıdeğer 
kadını ‘Kraliçe Pudehepa’nın mühürü bulun-
maktadır.

Antlaşmanın hiyeroglifle yazılmış Mısırca 
nüshası 30 maddedir. Elde bulunan çivi yazılı kil 
tablette ise sadece 14 madde vardır. Kadeş Barış 
Antlaşması, her iki devletin eşitliği temeli üzerine 

Kadeş Barış Antlaşmasında 
İmzası Bulunanlardan Birisi; Bizim Coğrafyalı

Kizzuwatnalı Kraliçe Puduhepa

Hamdi TURAN
Editör
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kurulmuş olup; karşılıklı saldırmazlık, sınırların 
korunması, askeri yardımlaşma, adi ve siyasal suç-
luların geri verilmesi konularını içermekte ve bu 
durumu ile daha sonra yapılmış olan bütün ulusla-
rarası antlaşmalara örnek ve model sayılmaktadır. 

Antlaşma her iki tarafın birbirini “Büyük 
Devlet” olarak tanıdığını gösteren görkemli söz-
lerle başlar. 

Karşılıklı saldırmazlık sözü verildiği gibi dış 
saldırılara karşıda birlikte savunma sözüde ve-
rişmiştir. “Ne büyük kral, Mısır Kralı 2. Ramses 
sonsuza değin Hatti ülkesinden bir şey almak için 
saldıracak, ne de büyük kral Hattuşili sonsuza 
değin Mısırlılara bir şey almak için saldıracaktır.” 
Antlaşmasının bir başka maddesi de; suçluların 
ve siyasal sığınmacıların karşılıklı geri verilmesi 
ile ilgili olan bölümüdür. Kadeş Barış Antlaşma-
sı’na güncellik ve evrensellik kazandıran husus, 
İÖ 1270 yılında yapılmış olan bu antlaşma ile, 
geri verilecek suçlulara ve siyasal sığınmacılara 
insanlık dışı ve onur kırıcı cezalar verilmeyeceği, 
işkence ve zalimce muamele yapılmayacağının 
taraflarca kabul edilmiş olmasıdır. 

Hitit Krallığı sosyal yaşamı düzenleyen yasala-
rı, insan haklarına verdiği değeri, kültür ve sanat 
alanındaki yapıtları ile üstün bir uygarlığı yansıt-
maktadır. Merkezi Hattuşa - Boğazköy olan Hitit-
lerin Anadolu’ya nereden geldikleri konusu tam 
aydınlanamamıştır. Ancak araştırmacıların çoğu, 
onların doğudan, Kafkaslar, üzerinden geldikle-
ri konusunda birleşmektedirler. Küçük beylikler 
halinde yaşayan Hititler’i, Kuşşara Kralı Anitta, 
önemli beylikleri idaresinde toplayarak birleştir-
meyi başarmış, Anadolu’nun ilk siyasi birliğini 
oluşturmuştur. Kuşşara Kralı Anitta ile başlayan 
Hitit Devleti MÖ1650 yıllarında I.Hattuşili ile de-
vam etmiştir. Bu kral, başkenti Kuşşara’dan, Hat-
tuşa’ya taşımış ve Hattuşalı anlamında Hattuşili 
ismini almıştır. Çorum ilimize bağlı Boğazköy’de-
ki Hattuşa, Hitit Devleti’nin yıkılış tarihi olan MÖ 
1200 yılına kadar başkent olarak kalmıştır. 

Büyük Kraliçe Puduhepa Kimdir ? 
MÖ 13. yüzyılın büyük Hitit kralı III. Hattuşi-

li’nin eşi olan kraliçe Puduhepa’nın kişiliğini anla-
maya yardım eden yazılı belgeler bir hayli zengin-
dir. Bu belgelere göre ilginç şahsiyeti ve kuvvetli 
karakterini ortaya çıkaran, bir çok mektup, dua, 
adak metni ve O’nun emri ile yazılmış dini yazılar, 
Boğazköy ve Ugarit kaynaklı adli belgeler mevcut-
tur. III. Hattuşili otobiyografisinin elimize geçmiş 
nüshasında başlangıç cümlelerinde Puduhepa’run 
kral ile birlikte adı bulunmaktadır. Kral’ın otobi-
yografisinin çeşitli pasajlarında kralın Puduhepa 
ile evlenmesini izleyebiliriz. III. Hattuşili kardeşi 
kral Muwattali zamanında Mısır ile yapılan savaş-
tan geri döndükten sonra, Koruyucu Tanrısına 
şükretmek için gereken kurbanları sunmak üzere 
Kummani’deki kutsal Lawazantiya şehrine gelir. 
Orada gördüğü bir rüya üzerine Lawazantiya Şeh-
ri İştar’ının (Tanrıçasının), “Tanrı” başrahibi Pen-
tipşarri’nin kızı Puduhepa ile İştar’ın (Tanrıçanın) 
emri ile evlenmiştir. Puduhepa bir rahip kızı oldu-
ğu gibi aynı zamanda Lawazantiya Şehri (Tatarlı 
Höyük-Ceyhan) İştar’ının başrahibesidir. Tanrısı 
İştar’ın emri ve isteği üzerine daha prensken ev-
lenen III. Hattuşili’nin Puduhepa’dan kız ve erkek 
çocukları olur. 

Büyük Kraliçe Puduhepa’nın elimizdeki mev-
cut belgelerden, Hitit toplumunda kraliçelere ta-
nınan hükümdarlık yetkilerini başarılı bir şekilde 
uyguladığını, politik, adli ve dini işlerde kralın ya-
nında krala eşit bir statüde zaman zaman da müs-
takilen görevlerini yerine getirdiğini görmekteyiz. 

Hitit kralı III. Hattuşili ile Mısır kralı II. 
Ramses arasında MÖ 1270’de imzalanan “Kadeş 
Andlaşması” elimizde bulunan tarihin en eski 
yazılı andlaşmasıdır. Bu andlaşmanın yanı sıra 
gönderilen gümüş tablet üzerine yazılmış esas 
nüshasının bir yüzünde Büyük Kral Hattuşili’nin 
mühürü, diğer yüzünde de Kraliçe Puduhepa’nın 
mühürünün bulunduğunu, bu andlaşmanın di-
ğer versiyonlarından bilmekteyiz. 
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MÖ 13. asırda bir Hitit Kraliçesi, kralla siyasi 
alanda aynı ve eşit haklara sahiptir. Bu kadın er-
kek eşitliğini açıkça tescil etmektedir. Kraliçe Pu-
duhepa’nın ayrıca yazışmalarda, özellikle Mısır ve 
Hitit hanedan mensuplarının politik nedenlere 
dayanan evlenmelerine veya evlenme projelerine 
ilişkin mektuplarda bağımsız rolü belli olmaktadır. 
Mısır Kralı kraliçeyi Büyük Kral ile eşit tutmakta-
dır. Bunlardan birinde II. Ramses “Kız kardeşim” 
diye hitap etmektedir. Bu mektubu Muhibbe Dar-
ga’nın “Anadolu’da Kadın” kitabında: “Kız karde-
şimin bana gönderdiği mektubu gördüm ve Hatti 
ülkesinin Büyük Kraliçesi kız kardeşimin pek gü-
zel bir biçimde yazdığı konulan işittim. Kız karde-
şime şöyle söyle: Kardeşim Hatti ülkesinin Kralı, 
Büyük Kral bana şöyle yazdı: Kızımın başına iyi 
kokulu yağı dökecek kimseleri gönder. Onlar onu 
Mısır kralının, Büyük Kralın evine götürsünler. 
İşte kardeşim bana böyle yazdı. Kardeşimin bana 
bildirdiği karar çok ve pek çok güzeldir. Mısır’ın 
tanrıları ile Hatti’nin tanrıları iki büyük ülkeyi 
ebediyen bir ülke olarak birleştirmek için bizi bu 
karara sevk ettiler.”

Görülüyor ki, Hurri soyundan gelme Kraliçe 
Puduhepa, bütün yetkilerini çok iyi kullanmış 
güçlü ve akıllı bir kraliçe örneğidir. Puduhepa, 
büyük krallarla özgürce mektuplaşıyor, yani ken-
di özel mühürü ile anlaşmalara adını koyuyor, 
hatta kendi adına adli kararlar alabiliyordu. 

Hititler’de kral aynı zamanda ülkenin en yük-
sek yargıçlık görevini de yapmaktaydı. Krali-
çe Puduhepa, kralın görevlerinden olan bu çok 
önemli yargı alanında da tek başına belge dü-
zenlemiştir. Bu belgelerden bir grup, mahkeme 
protokolü niteliğinde ve histoloji literatüründe 
“Ukkara Sorunu” adını taşıyan metinlerdir. Pu-
duhepa sadece devletlerarası ilişkilerde ve devlet 
yönetiminde etkili ve başarılı olmakla kalmamış, 
ülkesinin toplumsal yaşantısında da rol oynamış-
tır. O, Hitit ülkesinde bir çok hayır işleri yapmış, 
öksüzleri korumuş, köleleri azat etmiştir. Adak 

ve vakıf belgelerinde de adı geçmektedir. Vakıf-
ların ilk yazılı belgesi, MÖ 1280 yılında yazılmış 
bir Hitit vakfiyesidir. Devlet arşivini toplamak 
ve saklamak geleneği de Hitit devleti zamanında 
başlamıştır. Boğazköy arşivinde bulunan yasalar, 
kral yazıtları, antlaşmalar, mektuplar, bağış bel-
geleri, dinsel metinler, dualar, fal metinleri yer 
almaktaydı. Puduhepa, sarayındaki baş sekrete-
re zamanındaki belgeleri toplama görevini vere-
rek bu geleneğe sadık kalmış ve devlet arşivine 
önemli katkılarda bulunmuştur. 

Puduhepa, kocası Kral III. Hattuşili ile ortak 
mühürü olduğu gibi yalnız kendi adına hazırlan-
mış mühür baskılarına da sahiptir. Ortak mühür 
baskıları ilk kez Hititler’in Hattuşa “Boğazköy” 
kazılarında bulunmuştur. Baskıları incelediği-
mizde, diğer kral mühürlerinden stil bakımından 
farklı olduğu görülür. Bu ortak ve müstakil mü-
hür baskıları Puduhepa’nın kral ile tam anlamıy-
la eşit statüde olduğunun açık delilleridir. Büyük 
Kraliçe Puduhepa’nın Hititler’in yasalarını ve 
kraliçelere tanımış olduğu hakları, “politik, adli 
ve toplumsal yaşamda” en iyi şekilde kullandığını 
göstermektedir. Akıllı ve güçlü kişiliği onu başa-
rıdan başarıya götürmüş ve yaşadığı devir, Hitit-
ler’in altın çağı olmuştur. 

Araştırmacı Yazar Nurettin Çelmeoğlu’da 
Puduhepa’nın inanç dünyasına etkilerini de şu 
şekilde yorumlamıştır; Puduhepa’nın Hitit dün-
yasındaki dini etkileri, imparatorluğun dışında 
da çok geniş alanlara yayılmıştır. İnsanlar toplu-
luğunda inanç ve imana bağlı geleneklerin birkaç 
yıllık bir insan ömrü içinde tamamen değiştiri-
lebilmesi zor, hatta imkansızdır. Buna yorum 
getirmiyoruz. Ancak, bilinen şu ki, Hurri kavmi 
torunlarından olan Puduhepa hemşehrimiz bu 
işi yapmış. Yapmış da, acaba iman gücünden mi, 
yoksa yüksek insaniyetliğinden mi yararlanmış, 
bu tarafını ayrıca tartışmak gerekir bana (N.Çel-
meoglu’na) göre, isteyen tartışadursun, biz gele-
lim bu kutsal Adana Kızının dinsel etkinliklerine. 



81

CEYHAN BÜLTEN

Hepsi bir yana, bir kere Hurri Dini ile Sti Dini 
arasında çok ciddi benzerlikler varmış. Bir kere, 
her iki dinde de istemediğin kadar Tanrı var. Ör-
neğin, Hitit için “bin tanrılı devlet” yakıştırması 
boşuna yapılmamış. Tanrılar, tanrıçalar ne kadar 
bol olursa olsun, gene de Puduhepa’nın mucizesi 
nasıl gerçekleşti, bu tarafını irdeleyelim. III. Hat-
tuşili gerçekten de daha çocuk yaşta iken marazlı, 
hastalıklı bir vücut taşıyormuş. Ailesi, “Ha bugün 
öldü, ha yarın ölecek” endişesi içinde, dualarla, 
adaklarla korumaya çalışmış kendisini. Bu yakla-
şımı kendisini yaşamı boyunca vesvesli ve sıkın-
tılı bir yaşama sürüklemiş. Bu kadar geniş arazi 
üzerindeki halkın yönetiminde ve devletlerarası 
ilişkilerde, bütün bunların üstesinden gelebilecek 
kişinin sağlam bir kafaya ihtiyacı olacaktır. Hat-
tuşili’de bu yok, fakat bunun yanında Puduhepa 
gibi, tanrılarla, tanrıçalarla arası oldukça iyi bir 
kraliçesi vardır. İşte, bu kraliçe, eyyamın hük-
müne göre, kocasına adaklar hazırlamış. Daha 
doğrusu, kocasını koruyabilmek, onu sağlıklı tu-
tabilmek için, tanrlara adaklar nezretmiş. Adak 
dediysek, aklınıza koyun, sığır, deve gelmesin. 
Hitit İmparatoru’nun adağı, bildiğimizden çok 
farklı adaklar. Bir kere, içinden dileyip vaad et-
mekle yetinmeyeceksin, bunu ayrıca yazacaksın 
ki, tanrılar ve tanrıçalar katında makbul olsun, 
iyi ki de öyle imiş adet; böylece, o günkü adaklar-
la ilgili dilek-temenni ve vaadleri bugüne kadar 
taşınabilmiş. 

Puduhepa’nın yaşamı boyunca davranışları ve 
yaptıkları, halkı adına gerçekleştirdiği inanılmaz 
yenilik ve düzenlemelerin, derinden de öte diye-
bileceğimiz bir saygı ile karşılık gördüğü gerçe-
ğidir. Başka bir ifade ile, uygulamaların bütünü, 
tüm Hitit topraklarında, kayıtsız şartsız Pudu-
hepa hayranlığına dönüşmüştür. Kendisi Hurri 
Kavmi’nden geldiği için de, Hurri inançları, bir-
den bire yaygınlaşmış, kültlere, tapınaklara yan-
sımıştır. Muhtemeldir ki, Hitit ülkesinde okuma 
yazmanın yaygınlaşması da, yine Puduhepa’dan 

sonra olmuştur. Çünkü, Hititler, Adana’daki Kiz-
zuwatna ile ilişkiye girmeden önce yazıyı pek 
tanımıyorlardı. Kizzuwatnalılar ise, Mezopo-
tamya’dan alıp Anadolu’ya taşıdıkları birçok şey 
gibi, yazıyı da biliyorlardı. Nitekim, Hitit çivi 
yazısı diyebileceğimiz kaligrafiyi geliştirenlerin 
Kizzuwatnalılar olduğu da söylenir. O zaman, 
Puduhepa’nın olumlu icraatından birini de, yazı-
nın yaygınlaştırılması olarak görebiliriz. Tabii ki, 
yazının yaygınlaşması, her şatoda bir tanrı adının 
geçirildiği devirlerde, dinsel ilkelerin de yaygın-
laşmasını getirmiş olmalı.

Puduhepa, eşi III. Hattuşili öldükten sonra 
oğlu Tudhaliya zamanında bir süre daha Hattu-
şa’da kalmış sonra Hitit Devletinin de kült merkezi 
olan Şar’a, Tufanbeyliye dönmüştür. Burada ölün-
ceye kadar, sosyal ve hayır işleriyle uğraşmıştır.

Yukarıdaki yazı Adana Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yayınlanan (2011) Kizzuwatnalı Kra-
liçe Puduhepa kitabındaki Nuran Terliksiz- E. 
Tarih Öğretmeni (Adana Kültür-Sanat Derneği 
Başkanı), Avukat Cemil Denli’nin Kadeş Barış 
Anlaşması ve Araştırmacı Yazar Nurettin Çelme-
oğlu’nun makalelerinden dergi editörü Hamdi 
Turan tarafından özetlenerek yazılmıştır. 
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Aşağıdaki yazı İnternet ortamından “Şah-
meran, Lokman Hekim ve Adana Efsa-
neleri’’ başlığı ile Yrd. Doç. Dr. Refiye 

Şenesen (Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fak. TDE Bölümü) tarafından yazılan makale-
den, Ceyhan Belediyesi yayınlarından ve genel 
literatürlerden Hamdi Turan tarafından özetle-
nerek yazılmıştır. 

İnsanlar var oldukları andan itibaren dış dün-
yayı ve doğayı tanımak, ondan faydalanmak ça-
bası içinde olmuşlar, yaşamlarını devam ettirir-

ken karşılaştıkları sorunları ise kendilerine göre 
geliştirdikleri bir düşünce sistemine göre yorum-
lamışlardır. 

Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce bağlı 
bulundukları inanç sistemlerinin izleri Adana ef-
sanelerinde bütün canlılığıyla yaşamaktadır.

Eski Anadolu uygarlıkları da Adana efsanele-
rine kaynaklık yapmaktadır. Adana’nın adını alışı 
efsanesinde, mitolojik bir kahraman olan Ado-
nis’in adıyla Adana arasında bir bağ kurulmuştur. 
İslâmiyet’in kabulünden sonra İslâmi motifler de 
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efsanelere girmiş, özellikle “Veliler, Türbeler ve 
Ziyaret Yerleriyle İlgili Efsaneler” İslâmiyet kül-
türünün etkisiyle şekillenmiştir.

Adana’nın coğrafi yapısı ve iklim özellikleri de 
efsanelerin oluşmasında etkili olmuştur. Yılanlar 
ve akreplerin bol olduğu şehirde bu hayvanlarla 
ilgili efsaneler de yaygın olarak anlatılır. Özellikle 
yılanlar, yöre halkının inanç ve korkularında bü-
yük yer kaplarlar. Eski bir halk masalı olan Şah-
meran’ın özellikle Adana’da bu kadar yaygınlaşıp 
efsane haline gelmesi ve varyantlarıyla anlatılıyor 
olması, coğrafya ve iklimin getirdiği sonuçlardan 
birisidir.

Lokman Hekim’in kahramanı olduğu efsaneler 
de Adana’da yaygın olarak bilinerek anlatılmak-
tadır. Halk arasındaki söylentilere göre Lokman 
hikmet sahibi bir kişidir. İnsanlara bilgeliği öğ-
reten bir önder, yol göstericidir. Onun tarihi bir 
kimse, vezir, büyük devlet adamı olduğunu anla-
tan masallar da vardır. Daha sonraki çağlarda İran 
ve Türk edebiyatlarına giren bu hikâyeler, biçim ve 
yapı değişikliğine uğramış, Lokman gerek Türk ve 
gerek İran edebiyatlarında halk hekimliğinin ata-
sı olarak tanınmıştır. Her derde deva, çaresizlere 
çare, şifasızlara şifa bulduğu inancı yayılmıştır. 
Adana’da anlatılan bir efsanede Lokman Hekim 
ve Şahmeran birlikte anılırlar. Halk anlatılarında 
Lokman’ın Misis’e yerleşip yaşaması ve Şahme-
ran’ın yaşadığı yer olarak bilinen Yılankale’nin 
Misis’te bulunması, halkın iki efsane kahrama-
nı arasında bağlantı kurmasına neden olmuştur. 
Böylece aynı coğrafyada yaşayan farklı efsane kah-
ramanları, halkın hayal gücüyle bir araya gelmiş ve 
yeni bir efsane ortaya çıkmıştır.

Vaktiyle, binlerce yılanın yaşadığı bir mağa-
raya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar tarafın-
dan padişahları Şahmeran’a götürülür. Şahmeran 
adama canını bağışlayacağını ancak kendisini 
misafir etmek zorunda olduğunu söyler. Yeri-
ni bilen birini serbest bırakarak kendi hayatını 
tehlikeye atmak istememektedir. Şahmeran ona 

çok iyi davranır. Adam bir dediği iki edilmeden 
bütün ihtiyaçları sağlanarak yaşamakta, günleri-
nin büyük bölümünü Şahmeran’la sohbet ederek 
geçirmektedir.

Ne kadar rahat da olsa, gerçek dünyadan uzak 
bir mağarada süren bu hayattan sıkılan adam, bir 
gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran’dan izin 
ister. Şahmeran adama güveninin tam olduğunu, 
yerini kimseye söylemeyeceğine inandığını belir-
terek gitmesine izin verir. Ancak kendisini gör-
düğü için vücudunun pul pul olacağını, bu yüz-
den vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini 
de tembih eder.

Yeryüzünde normal hayatına dönen adam, 
Şahmeran’ı gördüğünü hiç kimseye söylemez. Bu 
arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için 
bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesi-
ni en çok isteyenlerden biri de vezirdir. Gerçek 
amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın ye-
rine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir, bü-
tün büyücüleri toplayarak, bu hastalığa çare bul-
malarını ister. Büyücülerden birisi, Şahmeran’ın 
bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak 
bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda 
kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran’ı bulabilmek 
için de vücudu pullu kişilerin aranması gerekti-
ğini ekler. Vezir ülkedeki herkesi zorunlu olarak 
hamama götürüp soydurarak, Şahmeran’ı gören 
kişiyi bulur. Adam, Şahmeran’ı öldüreceğini vaat 
ederek mağaraya gider.

Şahmeran’a bütün gerçekleri anlattıktan sonra, 
ne yapması gerektiğini sorar. Şahmeran: “Ölümü-
mün senin elinden olacağını zaten biliyordum” 
diyerek kendisini öldürmesini, ancak bunun 
gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa, 
dünyadaki bütün yılanlar, insanlardan öç almaya 
kalkacaklardır. Daha sonra: “Kuyruğumun suyu-
nu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. 
Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. 
Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman Hekim 
olasın” diye ekler. Adam biraz da buruk bir şe-
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kilde bunları dinler. Şahmeran yılanlara, adamın 
misafiri olarak gideceğini, çok uzun yıllar dön-
meyeceğini, kendisini merak etmemelerini söy-
ler ve yeryüzüne çıkarlar. Adam Şahmeran’ın de-
diklerini yapar. Vezir ölür, kız iyileşir, kendisi de 
Lokman Hekim olur.

Ceyhan Belediyesi’nin web sayfasında ise Şah-
meran, daha çok güney, orta ve doğu Anadolu 
resminde, masallarında, hikâyelerinde rastlanan 
akıllı ve iyi olarak tanımlanan bellerinden aşağısı 
yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı veri-
len, doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç 
yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine 
inanılan varlık olarak tanımlanmaktadır.

Özellikleri; Farsça yılanların şahı anlamına 
gelen “şah-ı meran” dan gelir. Ancak, Şahmeran’a 
ilişkin tüm efsanevi kayıtlar ve Şahmeran efsa-
nelerine özgü tüm betimlemelerde varlık dişidir. 
Şahmeran kültürü aynı zamanda Cizre ve Nusay-
bin civarinda da yaygındır.

Akdeniz Bölgesinin Tarsus ilçesinde de bu 
varlığın o yörede yaşadığına inanılır. Aynı isimli 
bir efsane Mardin yöresinde de geçer. Bu yörede 
Şahmeran bir resimle tasvir edilir ve Şahmeran 
ustaları tarafından yapılan tablolar evlerin duvar-
larını süsler.

Aynı efsanenin bir başka versiyonuda şu şekil-
dedir. Erbüke,Türk halk inancında yarı insan yarı 
yılan olan varlıktır. Erböke de denir. Bu varlıkla-
rın başında Yılan Ana ve/veya Yılan Ata(Şahma-
ran) bulunur. Dişi olanları için “İşbüke” kullanı-

lır. (Sözcük; Er “insan” ve Büke “ejderha, yılan” 
sözcüklerinin bileşimidir.)

Cemşab ve Şahmeran: Binlerce yıl önce yedi 
katlı yeraltında Tarsus’ta yaşayan yılanlar vardı. 
Meran adı verilen bu yılanlar, gerçekten akıllı ve 
şefkatli idi. Onlar barış içinde yaşarlardı. Meran-
ların kraliçesine Şahmeran denirdi. O genç ve 
güzel bir kadındı. Efsaneye göre, Şahmeran’ı gö-
ren ilk insan Cemşab oldu. O, geçimi için odun 
satan fakir bir ailenin oğluydu. Bir gün Cemşab 
ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfederler. 
Balı çıkarmak için Cemşab’ı aşağıya indiren ar-
kadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için 
onu orada bırakıp kaçarlar. Cemşab mağarada 
bir delik görür ve buradan ışık sızdığını farkeder. 
Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce, ömrün-
de görmediği kadar güzel bir bahçeye girer. Bu 
bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler ve bir ha-
vuz ile pek çok yılan görür. Havuzun başındaki 
tahtta süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır. 
Şahmeran’ın güvenini kazanan Cemşab uzun 
yıllar bu bahçede yaşar. Yıllar sonra, ailesini çok 
özlediğini söyleyip gitmek için yalvarır. Bunun 
üzerine Şahmeran da kendisini salıvereceğini, 
ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz 
vermesini ister. Şahmeran’a söz verip ailesine ka-
vuşan Cemşab uzun yıllar verdiği sözde durarak 
Şahmeran’ın yerini kimseye söylememiş. Bir gün 
ülkenin padişahı hastalanmış. Vezir, hastalığın 
çaresinin Şahmeran’ın etini yemek olduğunu söy-
lemiş ve her yere haber salınmış. Cemşab kuyu-
nun yerini gösterince Şahmeran bulunup dışarı 
çıkarılmış. Şahmeran Cemşab’a; “Beni toprak ça-
nakta kaynatıp suyumu Vezire içir, etimi de Padi-
şaha yedir” demiş. Böylece Vezir ölmüş Padişah 
da iyileşip Cemşab’ı veziri yapmış. Efsaneye göre 
Şahmeran’ın öldürüldüğünü yılanlar o günden 
beri bilmemektedirler. Tarsus’un, Şahmeran’ın 
öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir 
gün istila edileceği rivayet edilir.

Çukurova bölgesinde halk arasında Şahmeran 
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Efsanesine bağlı olarak söylenen: “Misis yılan-
dan, Ceyhan yelden. Adana selden gidecek” şek-
linde bir söz vardır. Bu sözün temelinde şu inanış 
yatmaktadır:

Adana, Seyhan Nehri’nin yanı başında bir 
düzlükte kurulmuştur. Eskiden nehir sık sık ta-
şar, evleri, köyleri yıkar, tarlaları su altında bıra-
kırmış. Adana’da sık sık sel olduğu için bir gün 
şehrin bu yüzden yok olacağına inanılır. Cey-
han’da ise evler çok eskiden topraktan ve kamış-
tan yapılırmış. Her yanı açık olduğu için, kuvvetli 
bir rüzgarda birçok ev yıkılıp gidermiş.

Lokman Hekim Efsanesi
Adana ve çevresinde yüzyıllardır yaygın ola-

rak Lokman Hekim efsaneleri anlatılmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi şöyledir:

Lokman Hekim, inanışa göre bütün hekimle-
rin piri, üstadıdır. Her çiçeğin, her otun özellik-
lerini tanıyan Lokman, ilaç yapar, dertlere deva 
bulurmuş. Bütün dünyayı dolaşmış. Çukurova’ya 
gelince ovanın bereket ve güzelliğine hayran ola-
rak Misis’e yerleşmiş. Çevredeki bütün hastaları 
iyileştirmiş. Artık hastalığın ne olduğunu unutan 
Çukurovalılar, ölümsüz hayatın peşine düşmüş-
ler. Kendileri için ölümsüzlük ilacını yapmasını 
istemişler.

Lokman Hekim Çukurova’yı adım adım do-
laşmış, bütün bitkileri incelemiş. Bir gece dolaş-
maktan yorgun düşmüş ve ulu bir çınarın altında 
uyuyakalmış. Bir ara bir ses duymuş:

“Ey Lokman, artık araman bitsin, ben ölüm-
süz hayatın devasıyım. Bundan böyle insanlara 
ve hayvanlara ölüm yok”.

Lokman Hekim, sesin geldiği bitkiye doğru 
yürüyüp koparmış. Bu arada Tanrı Cebrail’e: “Ye-
tiş Cebrail, Lokman ölümsüzlüğe çare bulursa bu 
insanların hali ne olur?” demiş.

Bunun üzerine Cebrail, pir-i fani kılığında Mi-
sis Havraniye tarafına gelmiş. Misis Köprüsü’nün 
üstünde Lokman Hekim’le karşılaşmış. Cebrail: 
“Selamün aleyküm” dedikten sonra Lokman’ın 

elindeki kitaba bakmak istemiş. Kitabı alıp coş-
kuyla akan Ceyhan Nehri’ne atmış. Kitabın ar-
dından Lokman da suya atlamış ama bulamamış. 
Yaz gelip sular çekilince, ırmak boyunda ara-
maya devam etmiş. Sonunda kitabın sadece bir 
yaprağını, arpa tarlasında bulmuş. Bugünkü tıp 
biliminin, o günkü yapraktan geliştiğine inanılır. 
Yörede hâlâ, efsanenin izlerine rastlanılmaktadır. 
Kitabın bulunduğu arpa tarlasının toprağı kutsal 
sayılır. Çocukların karınları ağrıdığında bu top-
rağı ısıtıp beze sararak çocuğun karnına koyarlar.

Lokman Hekim Efsanesi II
Lokman Hekimle ilgili olarak anlatılan efsa-

nelerden bir tanesi de şöyledir:
Lokman Hekim doktor ve eczacıymış. Dük-

kânında her türlü hastalığın devası olan ilaçlar 
varmış. Hastalar içeri girdiklerinde, hastalıkları-
na iyi gelecek olan ilaç şişesi sallanırmış. Bir gün 
içeri birisi girmiş. Ancak hiçbir şişe sallanmamış. 
Lokman Hekim bunun üzerine:

“Senin hastalığının çaresi yok, öleceksin.” de-
miş.

Adam ölümden kurtuluşun olmadığını öğre-
nince çok üzülmüş. Her şeyini satmış. Yanına bir 
at tüfek ve av köpeği alarak dağlara çıkmış. Vurdu-
ğu hayvanları yiyip, yörüklerden yoğurt, süt alarak 
yaşıyormuş. Bu arada hastalığı da iyice artmış.

Bir ağacın altına gelmiş. Atını bağlayıp kös-
kelmiş. O sırada bir yörük kadını, bir tas sütü 

Misis Köprüsü
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saylığa koymuş. Yılanların sütü sevdikleri bilinir. 
Tasa yaklaşan bir yılan sütü içmiş, sonra da zeh-
rini süte kusmuş. Tas yemyeşil olmuş.

Ağrıları iyice artan adam: “Gidip şu zehri içe-
yim de ölüp kurtulayım” diyerek zehirli sütü içmiş. 
Bir süre sonra ishal olmuş ve kusmaya başlamış. 
Ancak oldukça hafiflediğini hissediyormuş. Öl-
mek için içtiği zehirden sonra daha iyi olduğunu 
görmüş. Gün geçtikçe iyileşmiş ve hastalığı tama-
men geçmiş. Lokman Hekim’e gidip: “Sen bana 
öleceğimi söylemiştin. Ama ölmedim” demiş.

Bunun üzerine Lokman: “Ben sana ala ineğin 
sütünü nereden bulayım, sütü yılana içirip, nasıl 
tasa kusturayım. Hastalığının çaresi vardı ama 
bu ilacı temin etmek zor olduğu için öyle dedim” 
diye cevap vermiş.

O gün bu gündür tas ve yılanın eczacılık ve tıp 
biliminin simgesi olması, halk tarafından Lok-
man Hekim’e dayandırılır.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ya-
yınlanan (2011) Kizzuwatnalı Kraliçe Puduhe-
pa kitabında Arkeolog Mehmet Emin Arıcı’nın 
makalesinde; bölgemizin tıp tarihinde ki yeri ve 
önemini şu şekilde anlatmıştır. 

“Günümüzden iki bin yıl geriye dönecek 
olursak; Ayas Antik Kenti’nde yapıları arkeolojik 
çalışmalar sonucunda Asklepion adıyla din ve 
sağlık hizmetlerinin olduğu bir sağlık kompleksi 
saptanmış, bu merkezde insan ruhunu ve bede-
nini sağlıklı kılan eğilimler ve tedavi hizmetleri 
verilmiştir. Merkezin, dünyanın en eski sağlık 
komplekslerinden biri olduğu kabul edilmekte-
dir. Yine ilk hastanenin kalıntılarının kalmamış 
olmasına rağmen araştırmalar sonucunda; dün-
yanın ilk organ naklinin, Ayas Antik Kenti’nde, 

bir zencinin kolunun bir beyaza takılması sure-
tiyle Adana’da yapılmış olduğunu bilmekteyiz. 
İki bin yıl önce yapıldığı söylenen bu ameliyatın 
Haluk Uygur’a göre “Herhangi birisine kolunu 
verebilecek kişinin ya verdiği kişiyi çok seviyor 
olması, ya da onun vesayeti altında bir köle olma-
sı gerekir” diye düşünerek ortaya iki tez konula-
bilse de, bu kişinin bir köle olduğu ihtimali daha 
ağır basmaktadır.

Dünyanın günümüze kadar gelebilmiş en eski 
tıp ve eczacılık kitabının, yine Adana’da yazılmış-
tır. Anavarzalı Hekim, Dioskorides’in 13. yy da 
yazmış olduğu “Materna Medica” adlı tıbbi ilaç 
detayları içeren kitap, günümüze kadar gelebil-
miş en eski Tıp ve Eczacılık kitabıdır. Dioskori-
des’in bu kitabının Artukoğulları tarafından yap-
tırılan çevirisinin (Kitabü’l-Haşşaşi) tek örneği 
Topkapı Müzesi’nde bulunmaktadır. Yaşadığımız 
coğrafyanın insanlık tarihindeki önemini bir kez 
daha gözler önüne seren bu bilgiler, gerekli çalış-
malar yapılabildiği takdirde Adana’nın bir kültür 
kenti olarak önümüzdeki yıllarda adının daha sık 
karşımıza çıkabileceğinin garantisidir.’’

Anavarza Taşının Efsanesi
Bundan çok eski yıllarda Kozan ve Anavarza 

civarında uzun ömürlü insanlar yaşarlarmış. İna-
nışa göre bu insanlar o kadar uzun ömürlülermiş 
ki, ölüm nedir bilmezlermiş.

Tarihi Anavarza Kalesi yapılırken, kalenin te-
mel taşlarını, çevre halkı Kozan Kalesi’nden sır-
tında getirirmiş. Naş adlı kişi, Kozan’dan yükledi-
ği taşı Anavarza’ya götürmek için yola koyulmuş. 
Kayhanburnu Köyü’nü biraz geçtikten sonra, 
karşısına bir kalabalık çıkmış. İçlerinden tanı-
dık birine, ellerinin üstünde götürdükleri şeyin 
ne olduğunu sormuş. Adam oğlunun öldüğünü 
söyleyince, Naş sırtındaki taşı yere bırakarak şu 
tekerlemeyi söylemiş:

Adım Naş / Yaşadım bin beş yüz yaş / Oğlum 
beş yüz yaş / Yüzü ham traş / Bilseydim dünyada 
ölüm var / Koymazdım taş üstünde taş.

Recai Turan Kimdir?
15 Ağustos 1986’da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi 
Ceyhan ilçesinde tamamladım. Orta öğrenimim ardından 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mü-
hendisliğinden 2011 de mezun oldum. 2013 yılından bu 
yana  Kompozit sektörüne hizmet veren Omnis Kompozit 
firmasında Pazarlama ve Teknik Destek Mühendisi olarak  
çalışmaktayım. 



Bu Adana manisinden de anlaşılacağı gibi 
size Orta Çağın kanlı, kinli dünyasının 
ayakta duran tanıklarından, kalelerden 

bahsedeceğim. Şairlere, yazarlara ilham kaynağı 
olan, seyredenlerde hayranlık hissi uyandıran bu 
muhteşem yapılar hakkında bilgi vereceğim.

Anadolu’muzun her köşesinde; sahilde, ova-

da, dağ başında bir kaleye veya kale kalıntısına 
rastlamak mümkündür. Bunun en büyük nedeni 
şüphesiz Anadolu tarihinin eskiliğindendir. Tarih 
boyunca kaleler; düşman saldırısına karşı şehirleri 
korumak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak 
için hemen hemen tek yapı tipi olmuştur.

Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’in 
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Adım Naş / Yaşadım bin beş yüz yaş / Oğlum beş yüz yaş / Yüzü ham traş / 
Bilseydim dünyada ölüm var / Koymazdım taş üstünde taş.

Çukurova’da Kaç Kale Var Biliyor musunuz? 
Okuyunca Şaşıracaksınız…

İsmet İpek
Araştırmacı Yazar
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İstanbul surlarını yıkan topları döktürmesine ve 
kullanmasına kadar geçen uzun insanlık tarihin-
de kaleler daima önemini korumuştur.

Çukurova “kaleler şehri” görünümündedir. 
Kale; Farsça bir kelimedir. “Yığmak, kaplamak, 
kaplatmak” anlamlarına gelir. “Sur” kelimesiyle 
de eş anlamlıdır. Çukurova Kaleleri; Şehir Kale-
leri ve Dağ Kaleleri (Askeri Kaleler) olmak üzere 
iki gruptur.

17. yy’ın ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi, 
Adana’ya “Kal’a-i Adana”, Misis’e “Kara-i Misis” 
derken şehir kalelerini, Yılankale’ye “Kal’a-i Şah-
meran”, Toprakkaleye de “Kal’a-i Kınık” derken 
de dağ kalelerini, askeri kaleleri kastetmiştir.

Türklerin savaş planı “savunma” değil “saldı-
rı” üstünedir. Bu yüzden Türk mimarisinde kale-
ler çok değildir. Çinliler şehirlerini korumak için 
Çin Seddi yaptırırken komşusu Türkler böyle bir 
savunma yapısına gerek görmemişlerdir. Böyle 
olmakla birlikte İpek Yolu nedeniyle Orta Asya 
ticaretini elinde bulunduran Türkler, kervanların 
ve yolcuların geçtiği ıssız yollarda, barışta yolcu-
ların can ve mal güvenliği, savaşta askeri amaçlı 
kullanmak için kale gibi hanlar, kervansaraylar 
inşa etmişlerdir.

Kaleler, iri blok taşlarla yapılmıştır. “Gözetle-
me Kulesi” veya “Şehir Suru” inşasında çoğun-
lukla moloz taş kullanılmıştır. Taşlar, horasan 
harcı ile sağlamlaştırılmıştır.

Kaleler; kare, dikdörtgen veya poligonal plan-
lıdır. İçkale ve Dışkale diye iki bölümdür. Kalın 

ve yüksek surların üzerinde ortalama 50m ara-
lıklarla “Kule” veya “Burç” yer almıştır. Birbirini 
görmesine özen gösterilen burçlar; dört kenarlı, 
çok kenarlı veya yuvarlak planlıdır. Bazıları çok 
katlıdır. Burçlar tonoz örtülü veya ahşap çatılıdır. 
Surların üstü askerlerin kolaylıkla yürüyebilme-
leri, koşabilmeleri için düzdür. Bu nedenle sur 
üstlerine “Seğirdim Yeri” denir.

“Kale Meydanı” askerlerin eğitim yeridir. Kale 
meydanında; koğuş, ambar, cami veya kilise, su 
sarnıcı, karargâh, kışla gibi bölümler yer alır. Ha-
pishaneler veya zindanlar ile “Kaçış Kapısı” de-
nen ve düşman işgalinde sur dışına çıkışı sağla-
yan gizli kapılar özel yerlerdir.

Kaleler; düz alanlarda veya tepe üstlerinde ya-
pılır. Düşmanların saldırısını püskürtmek için İç 
Kaleler; “Su Hendeği” veya “Dış Kale” ile çevril-
miştir. Toprakkale, “Dış kale” ile Payas Kalesi de 
“Su Hendeği” ile çevrilidir.

Kale kapıları, han kapıları gibi büyük olur. 
“Kapı Kanatları” demir, bakır veya pirinçtir. Altın 
kapılı kalelerin olduğunu söyleyenler de vardır. 
Mesela Tarsus Şehri sur kapısının altın olduğu, 
Bizans imparatoru Nikeforos Fokas’ın MS 964’te 
Çukurova’ya saldırısı esnasında söktürüp İstan-
bul’a götürdüğü söylenir .

Kaleler; ok veya gülle atılarak, kızgın yağ dö-
külerek savunulur. Gülle atılan yerlere “Sengen-
daz” denir. Oktar da menfezlerden atılır. 15.000 
Kınıklı Türkmenin 1375 yılında saldırdığı Sis 
Kalesi, surlardan “Arbalet” denen seri ok atma 
makineleri nedeniyle bir aylık kuşatmadan sonra 
fethedilebilmiştir.
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Orta Çağda kaleler arası haberleşmeler; gözet-
leme kulelerinin yanı sıra “güvercin” uçurularak, 
“ateş yakılarak” veya “duman çıkarılarak” yapıl-
mıştır. Bu nedenle kalelerin ve gözetleme kuleleri-
nin çoğu birbirini görecek yerlerde inşa edilmiştir.

Çukurova kaleleri; Abbasi, Bizans, Haçlı ol-
mak üzere 3 dönemde inşa edilmiştir.

Bir çoğunu yakından gördüğünüz kalelerden, 
Silifke’den İskenderun’a kadarki geniş ovada ve 
Toros Dağlarının ovaya bakan yamaçlarında 75 
kale tespit edilmiştir.

Çukurova Kalelerinin her il ve ilçe sınırlarına 
göre topluca listesi şöyledir;

OSMANİYE (16)
MERKEZ- Bodrumkale, Çardak Kalesi, He-

mite Kalesi, Mitisin Kalesi, DÜZİÇİ- Harunreşit 
Kalesi, Rifatiye Kalesi, HASANBEYLİ-Hasan-
beyli Kalesi, Karafenk Kalesi, Savranda Kalesi, 
KADİRLİ- Akkale, Anacıkkalesi, Azgit Kalesi, 
Babaoğlan Kalesi, Çem Kalesi, Haçtırın Kalesi, 
TOPRAKKALE- Toprakkale.

ADANA (29)
CEYHAN Yılankale, Tumlu Kalesi, Anavar-

za Kalesi, Kazankaya Kalesi FEKE-Vahka Kalesi, 
KARAİSALI-Milvan Kalesi, KARSANTI-Ho-
talan Kalesi, Işa Kalesi, Meydan Kalesi, Sarıçi-
çek Kalesi, Tamrut Kalesi, Yeniköy Kalesi, KO-
ZAN-Alafakılar Kalesi, Andıl Kalesi, Bayremker 
Kalesi, Bostan Kalesi, Bucak Kalesi, Karasis Ka-
lesi, Kozan Kalesi, Kum Kalesi, Mansurlu Kalesi, 

Maran Kalesi, MİSİS¬Gökvelioğlu Kalesi, Misis 
Kalesi, POZANTI- Anahşa Kalesi, SAİMBEYLİ- 
Saimbeyli Kalesi, YUMURTALIK- Ayas Kalesi, 
Atlas Kalesi, Süleyman Kulesi

MERSİN (19)
MERKEZ- Arslanköy Kalesi, Çandır Kalesi, 

Hisar Kalesi, Gediği Kalesi, Gözne Kalesi, Kuzu-
cubelen Kalesi, Başnalar Kalesi, Fındıkpınar Ka-
lesi, Sinap Kalesi, KIZKALESI- Kızkalesi, Kori-
kos Kalesi, SİLİFKE-Lamas Kalesi, Silifke Kalesi, 
Tece Kalesi, TARSUS- Gülek Kalesi, Kütüklü Ka-
lesi, Lampron Kalesi, Tumil Kalesi, Yaka Kalesi.

ANTAKYA(7)
BELEN-Çalan Kalesi, Kalası Kalesi, Keşlik Ka-

lesi, DÖRTYOL- Mancılık Kalesi, ISKENDERUN- 
Sarıseki Kalesi, PAYAS- Payas Kalesi, Cin Kulesi

KAHRAMANMARAŞ (5)
ANDIRIN-Dibi Kalesi, Evciler Kalesi, Geben 

Kalesi, GOKSUN- Fındıklı Kalesi, NURDAGI- 
Kozcağız Kalesi.

Muhteşem görünüşlerinin yani sıra her biri 
bin hatıra gizleyen kaleler Çukurova’nın alternatif 
turizm merkezleridir. Sözümüzü Çukurovalı ozan 
Dadaloğlu’nun bir bozlağı ile tamamlayalım;

“Dadaloğlu yoktur sözün hilesi, Hangi tarih-
tedir bunun çilesi? Ayas, Payas, Misis, Tumlu Ka-
lesi, Beş kıtaya hükmedenler nice oldu?”

Bu yazı Ceyhun’dan Ceyhan’a bildiriler, 1.Cey-
han Sempozyumu, Ceyhan Kültür Yayınları No: 
8 2006 sayfa 183-190’daki İsmet İpek’in konuş-
masından özetlenerek çıkarılmıştır. 

Anavarza
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TATARLI HÖYÜGÜ
Ceyhan’ın kuzeyinde Tatarlı köyünde bulunan Tatarlı Höyük’te, Hititler Dönemine 
ait Tapınak ve yaşam alanları açığa çıkarılmıştır. Ele geçen malzemelere dayanarak 

yapının şimdilik birkaç mimari evreli ve Geç Tunç Çağı’na ait olduğunu söyleye-
biliriz. Ancak yapı zaman zaman tadil edilmiş, bazen de eklemeler yapılmıştır. 

Daha sonraki dönemde Demir Çağı’nda yapının kısa süren kullanımdan 
sonra, Hellenistik Dönemlerde ise bazı mekânlar doldurulmuş. Yapının 

ortasından geçen atık su sistemi önemli bir özelliğidir. 
Her döneminde dini ve kutsal bir merkez olan Tatarlı höyügü; 

Hititlerle çağdaş dönemlerde uzun bir süre bağımsız bir ülke 
olarak yaşamım devam ettiren, son dönemlerinde Hititlerin 

hakimiyetine giren, ancak Hitit dünyası ile hiçbir zaman 
kültürel bağlarını koparmayan Kizzuwatna’nın en önem-

li yerleşmelerinden birisidir. Bu bölgede Çukurova 
yerli insanlarının dışında Hurri halkı yaşamaktaydı. 

Tatarlı Höyüğün Kizzuwatna Ülkesi’nin MÖ II. 
binyıl yazılı belgelerinde adı geçen önemli yer-

leşmelerinden birisi olması gerekmektedir.
SİRKELİ RÖLYEFİ

Eski Misis-Ceyhan karayolunun 
üzerindeki Sirkeli Köyü’nün ya-

kınındadır. Yılanlıkale’nin gü-
neybatısında, Ceyhan nehrine 

bakan, su seviyesinden 5 m 
kadar yukarıda bulunan dik 
bir kayalık yüzey üzerinde-
dir. Ceyhan’a 3 km uzak-
lıktaki Sirkeli Köyü’ndeki 
Hititlerden kalma Rölyef 
Anadolu’daki en eski 
Hitit kaya kabartma-
sıdır. Bu rölyef Hitit 
Kralı Muvatalli’nin 
Kadeş savaşına gi-

Ceyhan’daki Tarihi Yerler ve 
Tarihi Yapılar
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derken Ceyhan nehrini geçtiği belirten bir anıt-
tır. Hitit kralı, uzun etekli bir kaftan giymiş ola-
rak resmedilmiştir. Rölyefin sağındaki yazıtta 
‘Büyük Kral, Kahraman Muvatalli, Büyük Kral, 
Kahraman Mursili’nin oğlu’ olarak belirtilen 
kral II. Mursili’nin oğlu II. Muvatalli’dir (MÖ 
1306-1282). Anıt tarihlenebilen en eski Hitit 
kralı kaya kabartması olarak kayıtlara geçmiştir. 
II. Muwatalli, imparatorluğun başkentini, Hat-
tusa’dan yeri tam olarak bilinmemekle birlikte 
Sirkeli yakınlarında olduğu sanılan Tarhuntas-
sa’ya taşımıştı. Bu da rölyefin yerinin anlamını 
açıklayabilir. Diğer bir varsayım da burasının 
Ceyhan Nehri’ni geçiş noktası olarak kullanıl-
mış olmasıdır.

Muwatalli Rölyefi diye de anılan rölyefin bu-
lunduğu kayalığın üzerindeki düzlük derin bir 
çatlakla ayrılmış iki parça halindedir. Yüzeyin 
arka bölümünde libasyon (tanrıların şerefine şa-
rabın toprağa dökülmesi) amaçlı olabilecek iki 
oyuk bulunmaktadır. Bu oyuklar, rölyefin batı-
sında yer alan geniş yapısal bir tapınma alanının 
parçasıdır.

1994 yılında, Muwatalli rölyefinin sağ tara-
fında çok az korunmuş bir kaya kabartması daha 
bulunmuştur. Eski çağlarda kazınarak silinmiş 
olduğu düşünülen bu rölyef Muwatalli’nin oğul-
larından birine ait olabilir.

YILAN KALE
Adana ve Ceyhan arasında birden yükselen 

Ceyhan Ovasına hakim tepe üzerine kurulmuş-
tur. İç Anadolu’dan gelip Gülek Boğazı yoluyla 
Adana, Misis, Payas ve Antakya’dan geçen tarihi 
ipek yolunun üzerinde bulunan kaleler zincirinin 
bir halkasını da Yılankale oluşturur. Bu kalenin 
hangi tarihte kimler tarafından yapıldığı bilin-
memekle birlikte, kalenin yapı özelliğine bakıl-
dığında Bizans devrine ait olduğu kanısı uyan-
maktadır. Orta Çağda yapıldığı tahmin edilen 
kalenin Haçlı Seferleri sırasında 12. yy’da Bizans-
lılar tarafından (Haçlı Baronları) haberleşme ve 
gözetleme amacıyla yapıldığıdüşünülmektedir. 
Kale,dıştan 700 m kadar çevresi olan 2’şer katlı 
sekiz burçla tahkim edilmiştir. Burçlar ve araları 
tamamen mazgallı olup, bu mazgalların ortaları, 
ateş etmek için deliktir. Kalenin bedenleri adeta 
dantel gibi işlenmiştir. Kalenin güneye bakan bir 
demir kapısı vardır. Kale içindeki büyük meyda-
na her yönden bir merdiven inmektedir. Böyle-
likle meydandan kalenin her yönüne gidiş geliş 
kolay olmaktadır. Yılankale; Anavarza, Tumlu 
ve Kozan kalelerinin görüş ve kontrol alanı için-
dedir.

Ramazanoğlu Beyliği döneminden (1352) iti-
baren terk edilen kaleye halk arasında Kovara 
“Gavur Kalesi” denmiştir. 1671’de Misis’ten Ma-
raş’a giderken buradan geçen ünlü Türk gezgini 
Evliya Çelebi kale hakkında ilginç bilgiler vermiş-

Tatarlı H
öyüğü

Yılan Kale
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tir; “ESAF-I KAL’A-İ ŞAH MARAN; Misis Sanca-
ğında bir sivri yalçın havalesiz evc-i semaya ser 
çekmiş burç barusu muhkem ve esas binası müs-
tahkem şekl-i muhammes bir şeddadi taş bina 
kara-i âlidir. Matekaddem Ermeni padişahları 
binasıdır. Sene tarihinde Ramazanli ecdadı yedi 
yılda hahnahah kuvvetli bazu ile feth idüp içinde 
Ermeni papasları dağ-ı derunlarından kala için-
de olan hayyan olup nice bin guzat-ı müslimin 
zahm-i mârdan helak olub badel-fetih muattal 
kaldı. Anınçün kara mahalleri yılan sürü sürü 
nümayandır. Hatta ‘Kafada boynuzlu ve ensesi 
tüylü yılan gördük’ deyu şehadet itdiler Türkman 
kavmi bu kara altında meks idüb safa iderler bir 
çeragâh ferahfeza yerlerdir. Ve ‘Yakininde ma-
mur kuralar vardır’ dirler amma görmedim” (Se-
yahatname).

Evliya Çelebi yöredeki Şahmeran efsanesin-
den dolayı kaleye Şahmeran Kalesi adını ver-
miştir. Daha sonra Yılankale adını almıştır. Halk 
arasında “Şahmeran Kalesi” diye bilinen kalenin 
efsanevi öyküsünü dergimizin diğer sayfalarında 
detaylı bulabilirsiniz. 

ANAVARZA KALESİ
MÖ I. yüzyılda başlayan tarihi, çok karışık 

ve zengindir. Yöreye en hakim tepenin üzeri-
ne kurulmuştur. Çevredeki en gösterişli kaledir. 
    Anavarza Kalesi, Asurlular’dan kalma bir şehir 
yıkıntısı üzerine Romalılar tarafından kurulduy-
sa da MS 561 yılında vuku bulan bir depremde 

yıkılmış fakat Harun Reşit döneminde tekrar ya-
pılmıştır.

TUMLU (DUMLU) KALESİ
Ceyhan’a 17 km mesafede yüksek, hakim bir 

tepenin üzerine kurulmuştur. 12. yy’da yapıldığı 
düşünülmektedir. Kalenin çevresi 800 metredir. 
Sağlam kalmış bir kaledir. Sekiz tane burcu ve 
doğuya açılan bir tek kapısı vardır. Ovaya bakan 
gözetleme kulesi, ayrıca savunma hendekleri ve 
surlar bulunmaktadır. Kale içerisinde bazı yapı ve 
mahzen kalıntıları vardır.Tepenin çevresinde ise 
kaya mezarları ve barınaklar dikkati çeker.

KAZANKAYA KALESİ ve MESİRE YERİ
Kazankaya Kalesi; Ceyhan’a 15 km uzaklıkta 

Kurtkulağı Kasabasının 1 km kuzeyindedir. Ka-
zankaya harabeleri halka açık mesire yeri haline 
getirilmiştir. Kalede Asur, Pers ve Roma izlerini 
görmek mümkündür. Halep kervan yolunu ko-
rumak için karakol olarak yapılmıştır. Kalenin 
kuzeydoğu eteklerinde Abbasilerden kalma kaya 
mezarları ve çeşmeler bulunmaktadır. Bugün ka-
lenin bulunduğu yer yeşil alan olarak düzenlen-
miş olup iyi bir mesire yeri olmuştur. Buralardaki 
kaya mezarları ise halk tarafından ziyaretgah gibi 
kullanılmaktadır.

KURTKULAĞI KERVANSARAYI 
VE CAMİİ
Ceyhan İlçesi’ne 30 km mesafede, Adana-Ha-

lep kervan yolu üzerindeki Kurtkulağı Menzi-
linde bulunan kervansaray, bir Osmanlı menzil 
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handır. 1659’da Hüseyin Paşa tarafından yaptırıl-
mış olup, mimarı Mehmed Ağa’dır.

Kervansaray, kale sağlamlığında, oldukça 
korunaklı bir yapıdır. Enine dikdörtgen plan-
lı olarak inşa edilmiş olan yapının (boyutları 
23.60x45.75 m) girişi doğuda ve beden duvar-
larından dışa taşıntılıdır. Bu girişin iki yanın-
da, kervansarayın kapladığı alandan ayrı düşü-
nülmüş, beşik tonozla örtülü müstakil odalar 
bulunur. Birer kapı ile giriş eyvanına açılan bu 
odaların her birinin ocakları, dolapları ve hatta 
tuvaletlerinin olması; devletin ileri gelenlerine 
tahsis edilmiş olduklarını gösterir. Bu odalar; di-
ğer kısımları bir kale gibi tahkim edilen, dışa faz-
la açıklık bırakmamak için beden duvarlarının 
üst kısımlarındaki küçük boyutlu mazgallarla 
aydınlatılmaya çalışılmış iç kısma tezat biçimde, 
dışa sivri kemerli büyük iki pencereyle açılmış-
lardır. Savunma ve güvenlik açısından problem 
yaratması yönüyle Anadolu kervansaray mima-
risinde dış cephelerde bu tür geniş açıklıklara 
fazlaca yer verilmemiştir. Diğer önemli bir özel-
lik olarak, girişin sağ kanadındaki odalar, bir 
yeraltı dehlizine açılmaktadır. Bu dehliz, muh-
temelen kervansaray hücuma uğradığında oda-
dan çıkış güvenliği sağlıyordu. Bu odaların yapı 
malzemesi yönüyle diğer kısımlardan farklılık 
göstermesi, esas kısımdan daha sonra yapılmış 
olabilecekleri ihtimalini güçlendirmektedir.

Kervansarayın iç mekânı, iki sıra halinde 

yerleştirilmiş 6’şardan toplam 12 kalın paye ve 
bunları bağlayan alçak tutulmuş sivri kemerler-
le üç kısma ayrılmıştır. Bu yönüyle sadece kapalı 
kısımdan oluşan hanlar grubuna girer. Anadolu 
Selçuklu kervansaraylarında iç mekânda genel-
likle zemin seviyesinden yükseltilmiş sekiler 
bulunurken, burada işlevselliğe yönelik bu yük-
seltiler kullanılmamıştır. Üç yönden dışta ve içte 
kalın payandalarla desteklenmiş olan yapının iç 
kısmında her payanda arasına birer ocak nişi yer-
leştirilmiştir.

Kurtkulağı Kervansarayı bir yanda klasik han 
şemasından ayrılan özellikleri diğer yandan da 
günümüze sağlam ulaşması yönüyle önem ka-
zanmıştır. Ayrıca avlusunda çeşmesi ve büyük bir 
de havuzu bulunmaktadır. Kervansarayın kitabe-
si Adana Arkeoloji Müzesi’ndedir.

 Kurtkulağı Camisi’ni, kapısındaki sekiz satır-
lık hitabeyi okuduğumuzda, 1601 yılında Haydar 
Ağa adlı zengin bir vatandaşın yaptırdığı veya ta-
mir ettirdiği anlaşılıyor. İki kubbeli bina yontma 
taşlarla yapılmış olup avlusu revaklıdır. Ayrıca bu 
kasabada 1601 yılında Haydar Ağa adında zengin 
bir vatandaş tarafından Kurtkulağı Türbesi yaptı-
rılmıştır.

ABDULKADİR AĞA CAMİ
Bu cami Ceyhan’a ilk yerleşen Nogaylardan 

Abdulkadir Ağa tarafından 1868 yılında yaptı-
rılmıştır.1946 yılında minaresi eklenmiştir. Ulu 
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Cami diye de bilinen cami 27 Haziran 1998 dep-
reminde hasar görmüştür. Ceyhan’ın en eski ca-
misi olan bu yapının günümüzde tamiratı devam 
etmektedir.

TATARLI ÇAMLIĞI
Tatarlı Çamlığı, Ceyhan’a 13 km mesafede ku-

rulmuş güzel bir eğlence ve mesire yeridir. Tatarlı 
Çamlığı 20-25 dönüm genişliğindeki çam ağaç-
larıyla kaplı alandan ibarettir. Tatarlı da alabalık 
tesisleri mevcuttur. Ceyhan’a bağlı Tatarlı Köyü 
yakınındaki tepe üzerinde yer almaktadır. Tatarlı 
Köyü ve çevresi soğuk içme suları ile dikkat çek-
mektedir. Ceyhan ilçe merkezinin içme suyu ih-
tiyacı buradan karşılanmaktadır. 

KOKAR KAPLICASI
Kokar Kaplıcası; Küçükburhaniye Köyü sınır-

ları içerisinde Yılankale yakınlarında şifalı suyu, 
çamur banyosu ile cilt hastalıklarına iyi geldiği 
söylenmektedir.

AĞAÇPINAR TESİSLERİ
Ağaçpınar Tesisleri Ceyhan’a 15 km uzaklık-

tadır. Ağaçpınar da  alabalık tesisleri bulunmak-
tadır. Bu tesisler, Ağaçpınar Köyü Muhtarlığınca 
işletilmektedir. Tesis Ceyhan yöresinin haftasonu 
dinlenme yeri olarak iyi bir alternatiftir. Tesisler-
de bulunan havuzlardaki hayvan figürlü çeşme 
tarihi özellik arz eder.

DURHASAN DEDE TÜRBESİ
Durhasan Dede IV. Murat’ın şeyhlerindendir. 

Büyük hükümdar 4. Murat, Bağdat Seferi esna-
sında Misis’in Havraniye semtinde otağ kurdu-
ğu zaman Durhasan Dede padişahı görmüş,ona 
seferinde başarılı olması için dua etmiştir. Dur-
hasandede Türbesi 18. yy’dan kalma tek kubbeli, 
kare planlı, küçük kargir bir türbedir. Ermiş bir 
zata ait olduğu sanılmaktadır. Türbenin ana kapı-
sı üstündeki kitabede türbenin 1871 yılında Abi-
din Efendi tarafından tamir edildiğini anlıyoruz. 
Türbenin bulunduğu yerde Türkmen bektaşileri-
nin yaşadığı bir köy vardır. Durhasan Dede’nin 
bir adı da “Yanyatır”dır. Bu kola mensup tahtacı-
ların piri olan dedenin türbesi,bölgedeki alevi ve 
bektaşilerin ziyaret merkezidir.

İNCİRLİK TESİSLERİ
İncirlik kasabası, Ceyhan’a 20 km mesafede   

deniz kıyısında kurulmuş güzel bir kasabadır. 
Bütün Türkiye’nin tanıdığı BOTAŞ Tesisleri bu 
kasabada sınırları dahilindedir. İncirlik  Kasabası 
tanıtımı ve yatırımı iyi yapılmadığı için, masma-
vi denizi, altın sarısı kumsalları olmasına rağmen 
sadece iç turizme hitap etmektedir. Yaz aylarında 
yerli turistlerle dolup taşar. İncirlik de kurulan 
küçük tesisler konaklama tesislerinden ziyade 
balık lokantalarıdır. Güneyin en meşhur balık-
larından olan lagos avcılığı bu sahillerde yapılıp, 
yine bu sahillerde kurulu balık lokantalarının us-
taları tarafından hazırlanarak meraklısına ikram 
edilmektedir.İncirlikte tatil yapanlar genellikle 
buraları bilen insanlardır. Tatilciler genelde ça-
dırlarda konaklamaktadır.

MERCİMEK HARASI VE TARİHİ
Bu işletme 1898 yılında II.Abdulhamit emri 

ile ANAVARZA ÇİFLİKATI HÜMAYUNU AS-
KERİSİ adı altında kurulmuştur. Çok büyük bir 
araziye sahip olan işletme, 1898 yılına kadar gö-
çer aşiretlerinin ve civar köylerin merası olarak 
kullanılmakta idi. Günümüzde ise TİGEM’e bağlı 
ÇUKUROVA TİM (Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü ) adı altında tarımın ihtiyaç duyduğu to-
humluk ve damızlık üretimi yapılmaktadır.
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Tarihi yollar üzerinde önemini hiç yitir-
meyen Ceyhan, demiryolu yapımı sıra-
sında da ön plana çıkmıştır. Batılı devlet-

lerin rekabeti 1856 yılından sonra bu alanda da 
kendini göstermişti. Önceleri İngilizler ve Fran-
sızlar ağırlığını hissettirirken 1908 yılından sonra 
Almanlar söz sahibi olmuşlardır. 

Berlin-Bağdat Demiryolu tarihteki ipekyolu-
nun yerini alacak Batı ile Doğu’nun önemli köp-
rüsü olarak 1900’lü yılların başında Almanlar 
tarafından yapıldı. 1888 Yılında Osmanlı İmpa-
ratorluğu’ndan Sultan II. Abdülhamit ile Alman-
ya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan 
anlaşmayla, Bağdat demiryolu inşaatı Almanlara 
verildi. Yapılan anlaşmayla Haydarpaşa’dan Bağ-
dat-Halep-Şam’a kadar demiryolu ağı kurulması 
öngörüldü. 

Bu projeyle, Osmanlı’nın asker, eşya ve yolcu 
taşıması, Almanların da ihtiyaç duyduğu petrol 
kaynaklarına ulaşması planlanmıştı. Bunu mü-
teakiben 1912 yılında Ceyhan demiryolu hizme-
te girmiştir. Mütareke ile birlikte Konya-Bağdat 
hattı Ceyhan demiryolu da dahil olmak üzere İn-
giliz denetimine girmiş, 1919´dan sonra da Fran-
sızlar söz sahibi olmuşlardır. 

Ceyhan İstasyonu Tarihi 
Berli̇n-Bağdat Demi̇ryolu Projesi̇ ve Ceyhan
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Ceyhan Demirköprü



97

CEYHAN BÜLTEN

“Bu demir köprü yıllar yılı Ceyhan’a hizmet ettiği gibi bundan sonra da 
bu hizmetine devam edeceğe benzemektedir.” Fevzi SAÇLI
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Ziya Paşa oda tiyatrosu yıkılınca, salon-
suz kalan Adana Sanat Tiyatrosu oyun-
cularını, 1966–1967 sezonunda, gerçek-

ten ufku olan ve Vizyon sahibi olan, dönemin 
Ceyhan Belediye Başkanı, Merhum Şahin Öz-
bilen, Belediye Meclisinden ödenek çıkartarak, 
Zeki Göker’e Ceyhan Belediye Şehir Tiyatrosu-
nu kurdurdu. Böylece Türkiye’nin ilk ödenekli 
belediye ilçe tiyatrosu kurulmuş oldu. 

Adana sanat tiyatrosu oyuncularının da bir 
kısmını Ceyhan’a transfer etti ve tiyatro müdür-
lüğüne de Zeki Göker’i getirdi.

Benim de daha sonra amatör oyuncu ola-
rak bir buçuk sezon aralarında bulunduğum, 
Turgut Özakman’ın “Güneşte On Kişi”, Orhan 
Kemal’in “72.Koğuş”, Aziz Nesin’in “Toros Ca-
navarı”, Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” 
gibi oyunlarında yer aldığım süreçte, kendisini 
yakından tanıma fırsatı bulduğum Tiyatrocu 
Zeki Göker’i tanıtacağım.

Zeki GÖKER (3 Eylül 1946-19 Aralık 2006) 
Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, oyuncu, yazar, 
yönetmen, senarist, gazeteci. Kendisini bir ti-
yatro işçisi olarak tanımlayan Zeki Göker, sine-
mada da birçok film senaryosu yazmış ve oyna-
mıştır. Zeki Göker, uzun yıllar beraber çalıştığı 
Nejat Uygur ve Tevfik Gelenbe gibi ustalardan 
geleneksel Türk Tiyatrosu eğitimi almıştır.

2004 yılında, gırtlak kanseri nedeni ile sesini 
tümden yitirdi, hiç konuşmayan bir aktör ola-
rak son kez “Dünde Günü Yaşamak” oyununu 
yazarak bu oyunda sahneye çıkıp 2 saat boyun-
ca sahnede hiç konuşmadan oynamış ve Ana-
dolu’yu dolaşmıştı. 

Zeki Göker ve arkadaşları, Ceyhan’a geldik-
leri zaman, Ceyhan’da ne tiyatro oynayacak me-
kan, ne de tiyatro seyircisi vardı.

Seyirci siyah beyaz Yeşilçam filmlerini al-
kışlayan, ıslıklayan ve kaynamış karpuz çekir-
deği çiten sinema seyircisi idi.

Ceyhan’a Tiyatro Geldi

1964 yılında Zeki GÖKER yönetmenliğinde Adana Sanat Tiyatrosu, Şakir 
Paşa Oda Tiyatrosunda, Turgut Özakman’ın, Duvarların Ötesi, Cahit Atay’ın 
Karaların Memetleri ve Ana Hanım Kız Hanım-Aka Gündüzün “Mavi Yıldı-
rım”, Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” oyunlarını sergiler.

Cavit PESOK
Makine Mühendisi
Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği 
Kurucu Üyesi
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Acele olarak hazırlanan, ırmak 
kenarındaki belediyeye ait “aşağı 
çay bahçesi” olarak bilinen, dü-
ğünlerin de yapıldığı salon hazır-
landı ve Adana şehir tiyatrosunun 
daha önce oynamış olduğu Turgut 
Özakman’ın Duvarların Ötesi adlı 
oyun, Adana’dan gelen dekorlar ve 
panolarla provasız olarak oynandı.

Oyunun ilk gösterimi Ceyhan 
halkına ücretsiz oynanacaktı. Şeh-
rin ana caddesinin çeşitli yerlerine 
belediye tarafından panolar konuldu. Oyunun 
bazı sahnelerinden fotoğraflar takıldı. Ayrıca, 
belediye hopörlerinden on gün boyunca anons 
yapılarak duyuruldu.

Oyun günü geldi, bütün Ceyhan halkı ora-
daydı, düğün salonu tıklım tıklım dolu, bir o 
kadar kişi de dışarıdaydı. Gürültü, patırtı ve 
alkışlar arasında oyun başladı. Adana’dan gelen 
provasız ve ilk defa Ceyhan seyircisinin karşısı-
na çıkan oyuncu arkadaşların, tedirgin ve heye-
canlı oldukları belli oluyordu.

Oyunun başlamasından kısa bir süre sonra, 
bir sahnede, rol gereği şarap şişesine doldurul-
muş, şarap yerine şalgam suyu içiliyordu. Bir kı-
sım seyirci, birden, “içtikleri şarap değil şalgam 
suyu” diye bağırmaya başladı. Bütün salon ıslık 
çalıyor, ön sıralardan birkaç kişi ayağa kalkarak 
“biz yutmadık kimi kandırıyorsunuz’’ diye ba-
ğırıyordu. Sahnedeki oyuncuların konsantras-
yonları tamamen bozulmuş, konuşmaları du-
yulmaz hale gelmişti. 

 Zeki Göker, oyunu durdurdu. 
Seyirciye, oyunculuk tecrübesi ile 
bir konuşma yaptı. Oyun yeniden 
başladı fakat seyirci bir türlü sus-
muyor gittikçe çoğalan tempo ile 
bağırıyor, çağırıyor, rahatsızlığını 

belli ediyordu. Zeki Göker oyunu 
ikinci kez durdurup “böyle devam 
ederseniz oyunu keseceğiz’’ dedi 
ve Ceyhan seyircisine sinema ve 
tiyatro arasındaki farkı anlattı. 
Oyuncunun rolüne konsantre ol-
ması için seyircinin önemini an-
lattı. Oyun 3.kez başladı. Bu bö-
lümde dahi, seyirci, oyunculara 
laf atıyor ve hatta sahnede rolünü 
yapan bayan oyuncuya sataşıyor-
du. İşte böyle bir şamata içerisin-

de Ceyhan belediye tiyatrosu ilk oyununu ser-
giledi.

Birkaç gün sonra belediye başkanı merhum 
Şahin Özbilen, tiyatro bileti alan seyirciye, bi-
letle birlikte verilmek üzere, iki sayfalık, Antik 
Tiyatro döneminden başlayan, tiyatronun, çağ-
daşlık üzerindeki etkilerini anlatan ve “Ben bu 
topraklar üzerinde yaşayan insanlara tiyatroyu 
öğreteceğim’’ diye bitiren iddialı bir yazı yayın-
ladı. 

 Daha sonra, O tarihteki, Ceyhan Halk Kü-
tüphanesi’nin üstünde, Öğrenci yurdu olarak bir 
dönem hizmet veren binanın ikinci katı, tiyatro 
binası olarak hazırlandı. Oyunlarımızı burada 
oynayıp provalarımızı burada yapıyorduk. Bu 
salon 180–200 kişilik küçük bir salondu. Küçük 
birde sigara salonu vardı. Büyük şehirlerde tiyat-
ro binasının olmadığı zamanlarda 41.000 nüfuslu 
Ceyhan’da tiyatro olması, bazı şehirleri kıskandı-
rıyor, bazı sanat çevrelerinin de ilgisini çekiyordu. 

Ceyhan Belediye tiyatrosunun her 
oyun için 1200 civarında seyircisi 
vardı. Her oyunu 30 gün oynuyor-
duk. Seyirci sayısı Sömestr tatille-
rinde Ankara ve İstanbul’dan gelen 
öğrencilerle 1400-1500’e çıkıyordu. 
Okuduğu şehirlerde sinemaya bile 
gidemeyen veya gitmeyen Üniver-

Dönemin Ceyhan Belediye Başkanı 
Şahin ÖZBİLEN ve Eşi Sumru ÖZBİLEN

Tiyatrocu - Zeki GÖKER
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site öğrencileri, Ceyhan’a gelince tiyat-
roya geliyordu.

Ceyhan yöresine film çekmeye ge-
len sinema yönetmenleri ve oyuncula-
rı tiyatromuzu ziyaret ederek bizlerle 
tanışıp oynanan oyunları izliyordu.

Ceyhan Belediye Şehir Tiyatrosu, 
zarar etmesine rağmen, 1969 yılının 
Mayıs ayına kadar ayakta kaldı, oyun-
larına devam etti, son oyunu, benim de “Kenan” 
rolünde oynadığım, Turgut Özakman’ın “Gü-
neşte On Kişi” oldu. Maalesef, sonunda, ödenek 
yokluğundan perdelerini kapattı.

“Terliksiz pasajı” diye bildiğimiz pasaj için-
de, “Ceyhan madeni sanatkarlar derneği” vardı, 
bu derneğin yöneticilerinden, bütün Ceyhan’ın 
yakından tanıdığı hükümet caddesinde bisiklet 
tamirciliği yapan ve bisiklet parçaları da satan 
emek savunucusu, emekçi dostu, kendisini 
saygıyla andığım, Adnan abi, (Merhum Bisik-
letçi Adnan Eryüksel), Zeki Göker’in de aracı-
lık yaptığı Ankara Sanat Tiyatrosunun oynadığı 

“OTLAK” adlı oyununu “madeni sa-
natkarlar derneği” yararına Ceyhan’da 
oynamak üzere, sırf Ceyhanlılara sa-
natsal katkı için, Toplumsal görev an-
layışı çerçevesinde Ceyhan’a getirdi. 

Eken sinemasında oynanan oyun, 
gereken ilgiyi görmedi ve dernek An-
kara sanat tiyatrosuna ödediği paranın 
yarısını bile çıkartamadı, zarar etti. 

Zararı, sınırlı bütçeleri olmasına rağmen, başta 
Adnan Abi olmak üzere, yöneticiler kendileri 
üstlendiler.

Zeki Göker, Ceyhan şehir tiyatrosunda, yine 
bir Ceyhanlı olan, Orhan Kemal’in 72.Koğuş 
oyununda oynanan, benim de aralarında oldu-
ğum oyuncuları topladı. “Bu oyunu Adana şehir 
tiyatrosu salonunda oynayalım, toplanan parayı 
da, Madeni Sanatkarlar Derneğine, Adnan Er-
yüksel’e verelim, zararlarını telafi edelim’’ dedi. 

 Gündüz ve gece gösterimi için, bizlerin, 
para isteyip istemeyeceğimizi sordu. Bu oyunda 
rol alan oyuncular Zeki Göker, Ahmet Ündağ, 

Bisikletçi Adnan ERYÜKSEL

Konakoğlu Mahallesindeki Hocazade Rıfat Eken’e ait han ve ev
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Yaşar Gökoğlu, Erdal Berikol, Hülya Berikol, 
Metin Kuru, Veli Yiğit, Sema Göker ve ben, para 
almadan oynadık.

Zeki Göker’in eşi Sema Göker hamileydi, 
hamileliğinin son zamanları olduğu için Ada-
na’da oynayacağımız oyunda oynamasının doğ-
ru olmayacağını düşünerek oyunun kadınlar 
koğuşunda geçen bölümünde bir kişi eksik ola-
rak oynadık. Daha sonra bir kız çocuğu babası 
olan Zeki Göker, doğan kızının ismini, merhum 
Ceyhan Belediye Başkan’ı Şahin Özbilen’in eşi 
Sumru Hanımın ismini koydu. O günlerde dün-
yaya gelen Sumru Göker bugün tiyatro sanatçı-
sıdır. Belirlenen tarihte tutulan otobüsün üstü-
ne panoları yerleştirdik, içine de bizler binerek 
Adana’ya gittik.

Ben, ilk defa büyük bir salonda, kalabalık bir 
seyirci önünde sahneye çıktım. Değişik kulis, 
değişik sahne, değişik hareketli spotlarla heye-
canım doruk noktaya çıkmış olup, dizlerimin 
titrediğini hissediyordum. 

Oyun ikinci dünya harbinde Alman or-
dularının Rusya’ya girdiği zaman, dünyada 
harp, ülkede açlık ve kıtlığın olduğu dönem-

de, ülkemizde bir hapishanede yaşayan insan-
ların yaşamını konu alan bir oyun idi. Benim 
rolüm, sürekli sahnede olan “leşçi” rolüydü. 
Zeki abi, benim heyecanımı ve tedirginliğimi 
anlamış olmalı ki, sürekli sahne gerisinde “sen 
yaparsın, sen başarırsın’’ diye beni motive edip 
sahneye gönderiyordu. Oyun başladı kısa bir 
süre sonra heyecanımı üstümden atıp norma-
le döndüm. Ses, akustik, 75–80 kişiye oynadı-
ğımız oyunlardan, çok farklı tarzda bir oyun 
mekanıydı.

Oyun bitip alkışlar arasında perde kapanın-
ca Zeki Abi yanıma geldi. “İşte leşçi, bu kadar” 
dedi. Ben akşam matinesine sürekli büyük tiyat-
ro sahnelerinde çalışmış bir oyuncu gibi sahne-
ye çıktım, ertesi gün Adana yerel basını “Cavit 
Pesok umut verici’’ diye yazdı.

Değerli okuyucular, düşünceler vardır, çev-
renin hazırlayamadığı veya olanaksızlıklar yü-
zünden kişilerde gizli kalmıştır. Duygular ve 
anılar vardır ki; kişinin iç evrenini coşturur. 
İşte, böylesi duygu ve düşünceler içerisinde bir 
anımı sizlerle paylaştım ve yaklaşık yarım asır 
öncesine, geçmişe bir yolculuk yaptım.

“Ceyhan’a Tiyatro Geldi”

Gelen, sadece, bir tiyatro oyunu veya oyunculuğu değildi, 
Tüm toplumsal konularda olduğu gibi, Tiyatroyu bütün yönleriyle bilen bir Belediye Başkanının, 

burada Ufkunu ve Vizyonunu gördük. 
Zeki Göker ve arkadaşlarının Tiyatro bilgisini ve sevgisini gördük. 
Adnan Eryüksel’in Toplumculuğunu ve Emeğe saygısını gördük,
Bir şeyler öğrenmenin, yararlı olmanın, heyecanını ve coşkusunu, birlikte yaşadık ve gördük. 
Ufkumuzun genişlemesini, gözle görülür bir şekilde, yaşadık ve gördük. 
“Ceyhan’a Tiyatro Geldi”, ben de, benim gibi bilenler ve düşünenler de, çok şeyler kazandık. 
Şimdi, geriye dönüp baktığımda, “Topluma yararlı” ve “değerli” insanlar, olaylar,
…….. 
Gözümün önünden geçmiyorlar ! 
Hepsi, gözümün önündeler, layık oldukları çok yükseklerdeler...

İstanbul 2015



102

CEYHAN BÜLTEN

Sumru Özbilen ile 
Sevilen Eski Belediye Başkanı Şahin Özbilen’i 

Konuşmak…

Av. Z. Başar ÖZBİLEN 
Söyleşiyi yapan 

İtiraf etmem gerekirse babam Şahin Öz-
bilen hakkında annem Sumru Özbilen 
ile röportaj için büyüdüğüm eve giderken 
biraz heyecanlıydım. Konuşulacak kişi-
nin babam, konuşacağım kişinin annem 
olduğunu düşündüğümde bu röportajın 
profesyonelce yapılabileceğine ilişkin te-
reddütlerim bulunmaktaydı. Kalamış’ta-
ki apartmanın merdivenlerinden çıkar 
çıkmaz annemi görmem ile birlikte bu 
hissiyatımın ne kadar yanlış olduğunu an-
ladım. Annem, duayen bir müze müdürü 
edasıyla kapıda dikilmiş, beni bekliyordu. 
Tüm okul önünde şiir okumaya hazır-
lanan bir ilkokul öğrencisi gibi dimdik 
duruşu ile adeta sokak kapısı küçülmüş, 
arkadaki giriş holü ve sarı renkli salon 
çok uzaklara taşınmıştı. Eve girdiğimde 
annemin “Hoş geldin” ifadesi, eşi hakkın-

da oğlu ile yapacağı röportajı ne kadar 
ciddiye aldığını gösteren bir tondaydı. 
Babamın siyah-beyaz resimlerinin olduğu 
köşeye loş bir ışık veren dekoratif bir lam-
ba takılmış, babam ile annemin birlikte 
resimlerini kapağına taşıyan albümler, 
konuşacağımız yerin yanındaki masanın 
üzerine usulünce tırmanılmaya hazır 
merdiven gibi üst üste dizilmişti. Babamın 
her zaman oturduğu koltuğun karşısında-
ki koltuğa oturduğumda, burnuma gelen 
tereyağı ve karabiber kokusu, hiç şüphe 
yok ki, annemin, babamın soğuk hafta-
sonlarındaki vazgeçilmezi olan Nogay 
çayını benim için demlemekte olduğuna 
işaretti. 

Hemen başladık…
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Nasıl Tanıştınız?
Görücü usulü ile. Şöyle anlatayım; ablam eniş-

temin bir arkadaşı ile beni tanıştıracağını söy-
lemişti. Ben henüz okuduğum için kat’i suretle 
evlilik düşünmediğimi, hele hele bu evliliğin gö-
rücü usulü ile olmasını kabul etmemin mümkün 
olmadığını biraz da gençliğimin verdiği ateşle be-
lirtmiştim. Ancak tabi o zamanlar gençlerin dedi-
ği bir yere kadar anlam ifade ediyordu, büyükleri-
mizin de geleceklerimiz hakkında tartışmasız söz 
hakları vardı. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki de öy-
leymiş. Bu sayede aileler bir araya gelip tanışabildi.

Onu ilk gördüğünde ne hissettin? Ne etki-
ledi seni? 

Eve bir girişi vardı ki; inan, bir Amerikan film 
sanatçısı sanki evimize yemeğe gelmiş, şimdiki 
gençler sıklıkla “cool” ifadesini kullanıyor ya işte 
o ifadeye çok uygun bir şekilde, yani çok havalı 
bir şekilde içeriye girmişti. Benim tabi tüm huy-
suzluğum, tüm aksiliğim bir anda kayboluverdi. 
Gerçekten kalp çarpıntısından çok, başım döndü 
onun havasından. Hatta şaşkınlıktan misafirle-
rimin elini öperken babamın da elini yanlışlıkla 
öpmüşüm. Gerçi bu, şimdi düşündüğümde te-
bessüm edici bir hatıra olsa da; o zaman Şahin’i 
çok etkilemiş. Babamın elini öptüğüm için çok 
memnun olmuş, babamla ilişkimi babası Ha-
nefi Ağa ile olan ilişkisine benzetmiş. Sonradan 
kendisinden öğrendim tabi bu tesadüfe dayalı 
özel bilgiyi. Tabi dış görüntüsü ve giyim tarzı-
nın yanında konuşma tarzının da çok etkileyici 
olduğunu söylemek isterim. Tane tane cümleler 
kuruyor, sanki denizin derinliklerinden gelen bir 
tokmak gibi tok ve baskın bir ses tonu ile konuşu-
yordu. Aslında, okuduğum için ve doktor olmak 
hayallerimi süslediği için evlenme fikri bana ca-

zip gelmiyordu. Ama o akşam fikrimin 180 dere-
ce değiştiğini dürüstçe söyleyebilirim.

O aile toplantısından sonra ilişkiniz nasıl 
gelişti?

Çok ilginç, yemekten sonraki günlerde beni 
bir merak sardı; uzundur haber gelmiyordu. An-
neme gidip gidip dua etmesini söylüyordum. Te-
laş içinde geçen günlerimde artık ne okul, ne ders 
ne de doktorluk hayallerim vardı. Aklı fikrim Şa-
hin’de ve bir an önce onunla evlenmekteydi. Şim-
di bile düşünüyorum da hakikaten çok etkisinde 
kalmışım. Ne mutlu bana…

Çok heyecanlı. Peki sonra nasıl devam etti?
Sonra abim, iş için Karadeniz’de bulunuyor-

du. Beni istemeye geldiklerini duyunca her şeyi 
bırakıp gelmişti. Bana ısrarla üzerimde baskı 
olup olmadığını sorup duruyordu. Tabi abim 
aynı zamanda en yakın arkadaşımdı ve benim 
doktor olma arzumu en iyi o bilirdi. İnanamıyor, 
yumruklarını duvarlara vuruyor, beni isteyen ki-
şinin kim olduğunu sorup buna nasıl cüret ettiği-
ni sorguluyordu. Fakat benim gibi inatçı ve hırslı 
bir kızı en büyük arzusundan alıkoyan bu adamı 
da çok merak ettiğini itiraf ediyordu. İşte tüm bu 
hengâme içerisinde beklenen haber geldi; Şahin 
de okumayı isteyeceğimi düşündüğü için karar-
sız kalmış, sonra ikna etmişler onu ve ben hayatı-
mın 47 yılını, canım ve saygıdeğer eşimle birlikte 
aileme verme fırsatını yakalamış oldum.

Peki evlendiğinizde babam belediye başka-
nı mıydı?

Hayır; Ticaret Odası Başkanıydı. Evliliğimiz-
den hemen sonra belediye başkanlık seçimlerine 
katıldı. O tarihlerde, Adalet Partisi Ceyhan’da güç-

Çok disiplinli, çok ciddiydi. Hiçbir şekilde bir günün işini ertesi güne 
bırakmazdı. Bu tabi benim düşündüğüm kendisi ise başarısının en büyük 
sırrının ben olduğumu söylerdi...
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lü bir konumdaydı, iktidarda 
da sanırım Adalet Partisi var-
dı. Dolayısıyla zor bir seçim 
maratonu bizi bekliyordu. O 
tarihlerde babanı seçimler-
de yıpratmak, halkın gözü-
nü korkutmak için kara bir 
propaganda yürütülüyordu. 
“Şahin Özbilen’e bir dilek-
çe vermek için metrelerce 
uzun bir sopa lazım, yanına 
kimseyi yaklaştırmaz, elinizi tutmaz,” gibi ifa-
delerle babanı halktan kopuk, zengin bir ağa ço-
cuğu gibi göstermeye çalışıyorlardı. Oysa, varlıklı 
olmalarının yanı sıra, halktan kopuk değil aksine 
halk için birçok fedakarlığa hazır bir aile meydana 
getirmişti Hanefi Ağa. Çocuklarının tamamının 
iyi eğitim görmesi için uğraşmış, hepsini Robert 
Kolej veya Amerikan Koleji’nde okutmuş, baban 
ve halan hariç tüm amcalarını Amerika Birleşik 
Devletleri’ne lisans ve lisansüstü tahsil almaları 
için göndermişti. Buna karşılık tek beklentisi, ço-
cuklarının vatana dönüp ülkeleri için çalışmaları, 
halkına hizmet vermesiydi. Ne mutlu ki ona, gerek 
baban gerekse amcaların hem doğdukları toprak-
lara hizmet etmiş, hem de ülkemizi bulundukları 
ortamda en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Baban, 
Ceyhan Belediye Başkanı olarak Avrupa Belediye 
Başkanları Birliği Divan Kurulu Başkanı olmaya 
layık görülmüş, amcan NATO’nun ilk müteahhit-
lerinden biri olmuş, bir başka amcan ise John F. 
Kennedy tarafından onun hayatı ile ilgili yazılan 
kitabı Türkçe’ye kusursuzca çevirdiği için John F. 
Kennedy’nin kendisinden ıslak imzalı teşekkür 
mektubu almış, bir diğeri ise Dünya Tarım Örgü-
tü’nde çeyrek asrı aşkın üst düzey yöneticilik ve 
başkan yardımcılığı yapmıştır. Şimdi bile düşün-
dükçe gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ceyhan 
ne güzel değerler yetiştirmiş.

Benim sana sormak istediğim başka bir hu-
sus var, ilk seçimden sonra Ceyhan’da ne oldu?

Ceyhan’da doğrusu söylemek gerekirse pek 

anlatılabilecek bir yapılanma 
yoktu. Etraf daha çok harabe 
gibiydi, ya da ben şimdi öyle 
anımsıyorum; önceki beledi-
ye reislerimizin emeklerini 
yok sayarak haksızlık yap-
mak istemem. Ancak şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki, 
Ceyhan’da bir kanalizasyon 
sorunu vardı. Yağmur yağdı-
ğında etrafı sel götürür, özel-

likle yoksul halkı perişan ederdi. 
Baban ilk olarak bu sorunu gidermeye adadı 

kendini. Başkanlığındaki ilk dönemini tamamen 
yerin altına gömdü diyebilirim. Sabah namazı-
nı kılar, sarı çizmelerini giyer işçilerle birlikte iş 
başı yapardı. İçerisinden damperli kamyonların 
geçtiği büyük kanalizasyonlar inşa ederek ilçenin 
altyapı sorununu giderdi. Hatta Caynak Mahal-
lesi sakinler babana gelip “Şahin İfindi, yağ-
mur yağdı, Allah tüm suyu aldı götürdü,” diye 
sevinçten havaya uçarlardı. Tabi, bugün yapılan 
seçim yardımları o günlerde de, iktidar destek-
li parti tarafından teneke teneke yağ, un, pirinç 
verilmek suretiyle yapılırdı. Bazı vatandaşlar 
bunları kabul etmez, bazıları da kabul edip oy-
larını yine de Şahin’e vermeye devam ederlerdi. 
Evimizin kapısı, inanmayacaksın ama neredeyse 
gece yarısına kadar açık olur, evimize giren çıka-
nın şeceresi tutulmaz olurdu. Eşi ile kavga eden 
barışmak için, alacağı olan borçlusundan tahsilat 
yapabilmek için, uyuşmazlığı olan anlaşabilmek 
için, iş arayan iş bulmak için evimize gelir Şahin 
ile görüşürdü. İnan bana özellikle ilk seneler baş 
başa akşam yemeği yemişliğimiz olmamıştır. İşte 
Başar’cığım, iktidarın, “Dilekçe vermek için met-
relerce uzaktan sopa uzatmak gerekir,” dediği 
babacığın, kısa süre de halkın kendi deyimiyle 
“Fakir Babası” oldu. Şunu da ilave etmek isterim 
ki; Ceyhan Lisesinde İngilizce öğretmenliği de 
yaparak Ceyhanlı gençlerinin eğitiminde de bana 
kalırsa önemli bir rol almıştır.

Şahin - Sumru Özbilen
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Bugün gözlerini kapadığında hangi Şahin 
Özbilen’i gözlerinin önüne getiriyorsun?

Ah Başar, çok zor ifade edebileceğim bir şey sor-
dun. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, gözlerimi kapa-
dığımda babanın her hali gözümün önüne geliyor. 

Yapma anne… Politik bir cevap oldu bu… 
Siyasete mi hazırlanıyorsun yoksa?

Sen de ömrünün tam 47 yılını birisine adadı-
ğında, ne demek istediğimi daha iyi anlayacak-
sın. Babanın her hali gözlerimin önüne geliyor. 
Her yaşı, her gülümseyişi, konuşması, sofradaki 
oturuşu, yürüyüşü… Ama illa ki, daha Holl-
ywoodvari bir cevap istiyorsan şöyle söyleye-
yim; üzerine tam oturan beyaz kruvaze ceketi ile 
aynı takımın pantolonu giymiş, beyaz yılan de-
risi ayakkabılarını ayağına geçirmiş, gök mavisi 
gömleği üzerinde, mavi üzeri beyaz şeritli men-
dilini özenli bir şekilde sıkıştırmış, masmavi taş-
larla bezenmiş kol düğmelerini ve sağ serçe par-
mağına pırlantalı tek taş yüzüğünü takmış, kalın 
ve kırmızı çerçeveli gözlüğünün üzerinden, hafif 
dağınık perçemli saçları öne eğilmiş bir şekilde 
bana bakıyor. 

Sanırım bu da çok romantik oldu. 
Ama bunu sen istedin. Şöyle diyeyim sana, her 

gün, istisnasız her gün terazinin üzerine çıkar, tar-
tılırdı. Eve bizim kadar sık terzi ve lostracı gelir-
di. Terzi ile gündüzleri ayna karşısına geçer ceket 
düğmelerini bir santim yana kaydırır, kol boyları-
nı, pantolon paçalarını ölçtürtürdü. Lostracı zaten 
pırıl pırıl olan ayakkabılarının kenarlarına vernik 
sürmek için akşamları evimize uğrardı.

Ben de onun İstanbul’daki ayakkabı ustası 
ile tanıştığım için tahmin edebiliyorum duru-
munuzu.

Evladım, baban o tarihlerde, siyah smokinle-
rinin yanında, vişne çürüğü smokin ve çağla ye-
şili kadife smokin diktirmişti. 

Hakikaten giyim kuşama çok meraklıymış 
babam.

Ben sana şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ba-
ban giyim kuşamına çok meraklıydı ve sadece bu 
merakı bile onun şehirciliğe olan ilgisini açıkla-
maya yeter de artar bile. Baban, muntazam kaldı-
rımlar, geniş yollar, tıkanmayan kanalizasyonlar 
yapabilmiş olmasını, işte bu merakına borçludur. 
Hayatının her anında intizama, titizliğe özen gös-
termiş, bu disiplinden hiç kopmamış bir beyefen-
didir, O. 

Şehircilikten bahsetmişken, babamın Cey-
han’a kazandırmış olduğu en önemli eserler 
nedir?

E tabi ki, bence en önemlisi şehircilik açısın-
dan o muhteşem büyüklükteki kanalizasyonlar-
dır. Parklarda yaptığı ışıklandırmalar, su fıskiyele-
ri, geniş yollar. Tabi unutmadan söylemeliyim ki; 
Türkiye’nin ilk ilçe tiyatrosunu baban Ceyhan’da 
kurmuştur. Adana’dan otobüslerle seyirci taşındı-
ğını anımsıyorum tiyatromuza. Cumhuriyet Ba-
loları düzenlenir, kadınlar erkekler eşit ve mede-
ni bir şekilde bir araya gelirdi. Ticari yönden ise, 
anımsadığım kadarıyla Ceyhan Belediyesi’nin o 
tarihlerdeki Türkiye’nin en büyük çimento fabri-
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kasının kuruluşunda ortak olarak yer alması da 
çok önemli bir hadiseydi. Tüm bunların yanın-
da, seneler sonra Sayın Hüseyin Sözlü’nün senin 
vasıtanla bana göndermiş olduğu karadutların, 
babanın inşa ettirmiş olduğu buzhaneden çıka-
rıldığını belirtmesi de benim için çok hoş ve de-
ğerli bir sürpriz olmuştu. Dolayısıyla buzhaneyi 
de bu eserler arasında sayabilirim. Hüseyin Bey’e 
bu vesileyle hem teşekkür etmiş olmak hem de 
bir Ceyhanlı olarak Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanlığında muvaffak olmasını temenni ettiği-
mi belirtmek isterim. 

Peki başarısının sence en önemli sırrı neydi?
Çok disiplinli, çok ciddiydi. Hiçbir şekilde 

bir günün işini ertesi güne bırakmazdı. Bu tabi 
benim düşündüğüm kendisi ise başarısının en 
büyük sırrının ben olduğumu söylerdi. Tabi ben, 
onun yalancısıyım.

Babam’ın yalan söylediğini düşünemem. 
Biliyorum 12 Eylül dönemine ilişkin bir şey 
duymak istemiyorsun, çok üzüldünüz, çok yıp-
randınız ancak buna bağlı bir soru sorabilir 
miyim?

Evet, o günlere dönmeyi hiç istemiyorum. Şa-
hin’i çok üzdüler. Hiç hak etmediği bir muamele 
gördü. Ancak Ceyhan halkı kendisine çok büyük 
destek verdi. 

12 Eylül sonrası siyasete girmeyi düşündü 
mü; sen destekledin mi?

Şahin’e gerek Belediye Başkanlığı sırasında ge-
rekse 12 Eylül’den sonra emeklilik hayatında çok 
yoğun baskılar yapıldı. Özellikle merkez siyaset 
babana çok teklif edildi. İnan bana, görevdeyken 
hiçbir zaman bunu düşünmedi, tek derdi Ceyhan’ı 
bir yıldız haline getirmekti. 12 Eylül’den sonra ise 
siyasete küstü. Çok ilkeli olması siyasete geri dön-
mesini daha zorlaştırdı diye düşünüyorum. 

Babam dolayısıyla Ceyhan ile nasıl bir bağ 
kurdun?

Ankara’dan Ceyhan gibi bir kasabaya gittim, 

ama Ceyhan’a ve Ceyhanlılar’a gönül bağı ile bağ-
landım. Tüm sosyal aktivitelerde rol aldım, elim-
den geldiği kadar siyasi organizasyonlarda görev 
aldım, sosyal sorumluluk projeleri o tarihlerde 
Ankara, İstanbul gibi şehirlerde yokken biz Cey-
han’da birçok kampanya düzenledik. Ceyhan’ı ve 
Ceyhanlılar’ı çok sevdim. Onlar da beni sahip-
lendi diyebilirim.

Peki, Ceyhan sence şimdi nasıl olmalı, ne 
yapmalı?

Baban ile Ceyhan’dan ayrıldıktan sonra çok 
fazla temasım olamadı maalesef. Belki de daha 
iyi oldu, sanırım Ceyhan’a dönsem çok ama çok 
hüzün kaplar içimi. O yıllara gitmek her ne ka-
dar güzel gözükse de bunun sadece bir hayalden 
ibaret olduğu gerçeği değişmeyecek. Ama şunu 
söyleyebilirim. Ben Şahin ile gurur duyuyorum, 
Şahin’in ailesi ile gurur duyuyorum. Özbilen Ai-
lesi, Ceyhan’ın yetiştirdiği, Ceyhan’ın çıkardığı 
bir değerdir. Bugün Ceyhan’dan çok çok değerli 
aileler, çok başarılı iş adamları, politikacılar ve 
öğrenciler çıkmıştır. Ve bu başarı devam edecek-
tir. Çünkü bu Ceyhan’ın havasında var, suyunda, 
toprağında var. Yeter ki, başarıya ulaşmış kişiler, 
kurumlar Ceyhanlılar’a destek olsun, onların viz-
yonlarını açmak için ellerinden geleni yapsın. Biz 
yaptık, onlar da yapar demesinler. Daha iyisini 
yapabilmeleri için onlara fırsat yaratsınlar. Cey-
han’da yetişmiş, İstanbul’da ve diğer illerde yaşa-
yan Ceyhanlılar, ailelerini bir araya getirsin, ço-
cuklarını çocuklarıyla tanıştırsın, yeni nesillere 
Ceyhan’ı anlatsın. Bunun için CEYDER’e ve diğer 
kuruluşlara destek versin. Ben inanıyorum ki; bir 
gün Ceyhan’dan bir güneş doğacak ve bu güneş 
tüm yurdumuzu aydınlatacaktır.

Anneciğim, sanırım babamdan sonra sen 
de politikaya devam edebilirmişsin…

Hillary Clinton gibi diyorsun… Yok; benim 
için geç artık, umarım sizler milletimize, vata-
nımıza Şahin Özbilen gibi hizmet etme fırsatını 
yakalayabilirsiniz.
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Ceyhan’ımızın 
Sokak Satıcıları

Ahmet TALİ
Yönetim Kurulu Üyesi

1) Tırpani Bezi:

Ceyhan’ımızın sokak satıcıları öyküsüne baş-
larken, aklıma ilk gelen, annemin anlattığı 

bir satıcıdır. Eskiden ucuzluğundan bahseden 
annem, sen ne diyorsun seyyar satıcı kapıya gelir, 
tırpani bezi iki metelik derdi, pahalı diye almaz-
dık. Annemin birçok defa anlattığı, tırpani (ka-
pıt bezi) bezinin ne olduğunu, en işe yaradığını 
merak edip sormamıştım, ismini sözlüklerde bile 
bulamadım.

2) Mehmet Amca:

Mahallemizin seyyar satıcısı Mehmet Amca 
vardı. İnce, narin yapılı, hafif sakallı, nur 

yüzlü, başında beyaz takkesi, üstünde tertemiz 
beyaz önlüğü, omzunda temiz mendili, elinde 
pırıl pırıl parlayan sarıdan yapılmış camekanıyla 
tezgahını kurar, satışını yapardı. 1940’larda ilko-

kula giderken, bizlere ve daha küçük çocuklara 
da muhallebi ve pandispanya satardı. Haydi 1 yu-
murtaya, yarım yumurtaya diye seslenirdi. Meh-
met amca yarımşar yumurtayı nereden bulalım 
deyince, ikiniz bir yumurta getirin, yarımşar 
pandispanya veririm derdi. Hilesiz camuz sütün-
den yapılan muhallebi ve pandispanya unutul-
maz lezzetlerdi.

3) Su Satan Sakalar:

Ceyhan’ımızda, 1950’ye kadar su yoktu. Saka 
dediğimiz su satıcıları, eşek veya at sırtına 

koydukları sandıklara, galvanizden yapılan, altı 
üstü tahta olan su tekneleri veya at arabasına koy-
dukları fıçılarla, Ceyhan nehrinden doldurduk-
ları suyu evlere satarlardı. Irmak suyu sarı renkte 
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bulanık olur, evdeki fıçılarda içine biraz şap atıp 
dinlendirirdik, çamuru dibe çökünce kullanırdık. 
Hali vakti yerinde olanlar Osmaniye tarafından 
gelen kaynak sularını içerlerdi. Bu işi yapanların 
öncülerinden biri de Gazozcu Hacı ağabeydi.

4) Gazyağcı-Çıra Satan:

Ceyhan’ımıza elektrik gelene kadar, evlerde 
gaz kullanılırdı. Lüks lambası, cam şişeli gaz 

lambası, idare, gece misafirliğe gidip gelirken ka-
paklı içine mum konan, etrafı camlı, el fenerleri 
kullanılırdı. Gaz yağını omzunda askıya konmuş 
gaz tenekeleri, elinde litresi, hunisiyle mahalle-
lerde gaz satarlardı. Bizim mahallede bu işi yapan 
Hasan amca vardı. Mahallede gezerken, gazyağı 
diye seslenirdi. Anadolu şivesiyle gazyavoo şek-
linde söylerdi.

5) Tahtızaferler ve Satıcılar:

Ceyhan’ımızda eskiden tarihi bayramlar çarşı 
içinde, belirli aralıklarla dizilmiş, tahtadan 

yapılmış etrafı yeşil dallar, çiçekler ve bayraklarla 
donatılmış, görüntüsü muhteşem olan tahtıza-
ferlerle kutlanırdı. Biz çocuklar, onları seyredip 
altından geçer ve gurur duyar, mutlu olurduk. 
Akşam da halkevi yanındaki meydan da sinsin 
oyunları oynanırdı. Gece meydanın etrafında ya-
kılan meşalelerle aydınlanan meydanın ortasında 
sinsin için, orta yerde büyükçe bir ateş yakılır, üs-
tünden atlanır, etrafında sinsin denen oyun oy-

nanırdı. Meydana çıkan kişi etrafını kollayarak, 
oyun figürleriyle döner, bir taraftan bir tarafa 
kendine tekme atmak isteyen yeni oyuncuyu kol-
lar, bu oyun meşale ve ateş sönene kadar sürerdi. 
Tabii bu kalabalıkta birçok seyyar satıcı da ayran, 
şalgam, ciğer kebabı, çekirdek, nohuta kadar sa-
tardı. Bunların içinde ufak tefek, kara kuru, 10-
12 yaşlarında elinde tablası, içinde nane şekerleri, 
mani söylerdi. Bu cin gibi kara kuru çocuk, son-
radan Ceyhan’ın en popüler kişilerinden biri olan 
Karakaplan lakaplı rahmetli Hüsnü Kızıltan’dan 
başkası değildi.

6) Buz-Kar Satanlar:

Ceyhan’ımızın elektriği olmadığı zamanlar-
da, evlerde etini, sütünü ve diğer bozulacak 

yiyecekleri ya tel kafese (tel dolap) ya da varsa 
evin su kuyusuna sarkıtılırdı. Yaz sıcakları bunal-
tıcı olduğu için, kar ve buz kullanılır, soğuk su 
ile ayran yapılırdı. Yazın buz Adana’dan, kar da 
Osmaniye’den gelirdi. Herkes kar ve buzu dört 
gözle bekler, hele Ramazan yaz sıcaklarına denk 
gelmişse, kar ve buz vazgeçilmez olurdu. Kasaba 
halkı kar ve buz alacaksa sabahtan kuyruğa girer, 
ancak öğle vakti alabilirlerdi ve eve gidene kadar 
buzun yarısının erimesine üzülürlerdi. Karı Ha-
mit Amca, buzu ise Himmet Ağabey satardı.

7) Yağlı Yavan, Taş ve Tel Kadayıfçı:

Ceyhan’ımızın daha çok Ramazan ayında sa-
tılan, yağlı yavan dediğimiz bir çeşit pide-

dir. Ayrıca taş ve tel kadayıf başlarına koydukları 
tablalarda satılırdı. Yağlı yavanın en güzeli hal-
kevinin yanındaki Habiballah’ın fırınında yapı-
lırdı. Satıcılar oradan alıp çarşı ve mahallelerde 
satarlardı. Üstüne yağ sürülen bu pidelerin tadı-
na doyum olmazdı. Taş ve tel kadayıfı da seyyar 
satıcılar tepside satarlar ve alanlar kendileri evde 
pişirirdi.
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8) Nohut ve Çekirdek Satanlar:

1940-45’lerde kaynamış nohut ve karpuz 
çekirdeği genelde okul önlerinde, kağıt 

külahlarda 10-20 para ya da 1 kuruşa satarlardı. 
Altında mangal olan nohut dolu kaplardan küla-
ha konan nohutların üzerine tuz ve kimyon eker-
lerdi. 

Kaynamış karpuz çekirdekleri de aynı şekilde 
satılırdı. O zamanki karpuz çekirdekleri şimdi-
kilerin iki misli büyüktü ve yöremizin çelemli ve 
çiftkat karpuzlarından olurdu.

9) Bicibici-Karsambaç:

Yöremizin yazın vazgeçilmez soğuk yiyecek-
lerinin başında bicibici ve karsambaç gelir-

di. Karsambaç eskiden karla yapıldığı için ismini 
oradan almış olmalı. Kar, pudra şekeri ve gülsuyu 
bardağa konularak yapılırdı. Bicibici ise yağsızdır, 
nişasta ve yemek sodasından yapılır, biraz piştik-
ten sonra tepsiye dökülerek donması sağlanır, 
kesilerek tabağa konulur, üzerine buz rendelenir, 
renkli gülsuyu dökülür ve pudra şekeri serpilerek 
satışa sunulur.

10) Aşlama ve Şalgam Suyu:

Yöremizin bu iki yiyecek ve içeceği, yazın ve 
kışın vazgeçilmez yiyecek ve içecekleridir. 

Yiyecek dememin sebebi, şalgam suyunun için-
de şalgama renk veren mor havuçtan gelmekte-
dir. Bir de şalgama çeşni veren fakat yenmeyen 
beyaz renkte şalgam bitkisi vardır. Aşlama yöre-
mizde yetişmeyen güneydoğudan gelen toprak 
altından çıkan, kahverengi kök ya da lif halinde 
satılan bir bitkidir. 

Kendine has bir aroması ve birçok yararı 
vardır, içince ferahlık verir. Suda bekletilip sü-
zülerek, soğuk olarak tüketilir. Bu meşrubatları 
en iyi ve hilesiz yapan Osman ve Mahmut am-
calardı. 

11) İçli Köfteci Hacı Dayı:

Hacı Dayı köprü başında otururdu, yiğit ya 
da kör hacı olarak anılırdı. Hacı dayı üze-

rinde önlüğü, bizim oranın tabiriyle emaye sırlı 
helkede satardı köftelerini. Suda kaynattığı köfte-
leri, içinde sıcak su olan kovayla, altına bağladığı 
ateş olan maltız sayesinde sıcak tutarak müşteri-
lerine satardı.

12) Dondurmacılar:

Dondurma yazın aranan yiyeceklerinin ba-
şında gelirdi. Seyyar satıcılar içinde en 

güzel dondurmayı Hacı Hamdo Amca yapardı. 
Dondurmayı hilesiz, manda sütünden yapar, sa-
lebini de tam kararında koyardı. Satın alacağımız 
zaman kesme mi macun mu diye sorar, kesme 
dersen sert donmuş, diğerini de külaha koyardı. 
Vişne ve limon dondurması da hilesiz ve güzeldi. 
Daha sonra 1945’lerde Bulgaristan’dan gelen göç-
menler, kendi üsluplarına göre yaptıkları birçok 
çeşit dondurmayı, Kolatar’ın kahvesi yanındaki 
sokakta satmaya başladılar.

13) Ayran Satıcıları:

Yazın ayran da aranan meşrubatlardandı. Ay-
ranı en iyi yapan iki ayran ustası vardı. Birisi 

bahçeli kahve önündeki Hacı abi, diğeri de sine-
manın karşı köşesindekiydi. Hafif tuzlu, koyu kı-
vamda, bol köpüklü ayran,yörenin yağlı yoğurt-
larından yapılır ve tadına doyum olmazdı.

14) Şamtatlısı Satanlar:

Şamtatlısını ben 5-6 yaşındayken anneanne-
min kiracısı olan sağır-dilsiz biri yapardı, 

biz de seyrederdik. Tatlının harcını yapar,sonra 
fırına götürür, pişirip getirir, sonra da şerbetini 
döker ve satışını yapmaya giderdi. Sağır ve dil-
siz olduğundan ne manaya geldiğini bilmediğim 
kogank diye bir ses çıkararak satış yapardı. Tabii 
ki şamtatlısının en güzelini İsmail ve Muhittin 
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Ahmet Tali Kimdir? 
1933 yılı Ceyhan da doğdum. Cumhuriyet 

İÖO mezunuyum. Ceyhan da serbest meslek 
sahibi olarak çalıştım. Ceyhan Gençlik ile Mu-
radiye Gücü’nde futbol oynadım; Muradiye 
Gücü kuruluşuna önderlik ettim ve 1960’a ka-
dar takım kaptanlığını görev edindim. 1960’lı 
yıllarda İstanbul’a yerleştim ve serbest ticaret 
olarak oto yedek parçacılığı işi ile ilgilendim. 
Şimdi emekliyim. Bir oğlum ve bir kızım var; 
oğlum bilgisayar programcılığı mesleğini icra 
etmekte, kızım ise İngilizce öğretmeni. 

ağabeyler yaparlardı. Bu tatlıya şamtatlısı den-
mesinin sebebini hep merak etmişimdir. 2010’da 
Şam’a gittiğimde baktım ki oradaki tatlıların 
bizde yapılanlarla pek bir ilgisi yok,sadece biraz 
daha fıstıklıydı üzeri. 

15) Boza-Demirhindi-Gazoz:

Boza kışın daha çok geceleri elinde güğümü, 
litresi sokak sokak gezilerek satılırdı. Bu işin 

ustası da Muradiye mahallesinde oturan Arnavut 
bir aileydi. Demirhindi şurubu da Arnavutlar tara-
fından satılırdı. Bahçeli kahve köşesindeki muhal-
lebicinin önünde, tezgah kurulur, orada satılırdı. 
Limonata ve gazozu Salim Amca satardı. Üç teker-
lekli arabasında yaptığı teşkilatla, asitli, şekerli, bol 
köpüklü hava basıncıyla gazoz yapar, soğuk soğuk 
ikram ederdi. Limonatası da gazozu kadar güzeldi.

16) Murt ve Kangal Satıcıları:

Daha çok göçebe Aydınlılar, dağlardan, yola-
ğızlarından toplarlar, şehre getirirlerdi. An-

nelerimize, un, bulgur, setik (unun incesi) karşı-
lığında satarlardı. 

17) Halka Tatlısı:

Halka tatlısını en iyi yapan, köprü başında 
oturan Abdurrahman amcaydı. Onun tatlı-

sı kıtır kıtır olur, boğazımızı yakmazdı. Çok ciddi 
duruşlu biriydi. Şunu ver, bunu ver dedirtmez, 
kendi istediğini verirdi müşteriye. 

18) Mahalle-Köy Çerçileri:

Mahalle ve köy çerçileri, eşek ve at üzerinde, 
iki tarafında askıyla koydukları, kapaklı, 

terek denen, binbir çeşit manifatura, yumak, in-
cik bocuk doldurur satarlardı. 1943-44’lerde, be-
nim de mahalle mahalle beraber dolaştığım Ab-
dullah Karadoğan ağabeyimiz, en meşhur sokak 
çerçisiydi.

19) Şekerkamışı Satıcıları:

1950’lere kadar Ceyhan’a şeker kamışı çok 
gelirdi. Şeker kamışı dış görünüşü, kabuğu 

mor renge dönene kadar hiç fark edilmez nite-
liktedir. Mevsimine doğru, içi dolgunlaşır, şe-
kerlenir, kabuğu mor hale geldiğinde toplanırdı. 
Şehirlerde satılanlar fazla zaman dayansın diye, 
köklü olarak toplanır ve satıcılar sokaklarda satı-
lırdı. Kamışlar arsalarda satılırken iddialı oyunlar 
da sahnede olurdu. Toplanan şeker kamışı, mey-
dana çıkan iki oyuncunun birbirine “kaça satasın, 
kaç kamış veriyorsun?” diye sorarlardı. Bıçak ata-
cak olan, beş kamış veririm derse ve kabul ederse, 
bu iş için hazırladığı keskin bıçakla, şeker kamı-
şının kalemden ince, yeşil ve taze ucunu kesmek 
için bıçağı dik duran kamışa hafifçe saplayarak, 
denge sağlar ve bir defa kendi ekseni etrafında 
döndükten sonra kamışı kesmeye başlardı. Şayet 
kesen bir dönüşte dört kamışı doğramışsa, karşı 
tarafın söz verdiği kamışı alır, yoksa karşı taraf 
kazanırdı. Şeker kamışının dış kabuğu soyulduk-
tan sonra, içindeki şeker ihtiva eden beyaz kısmı, 
ufak parçalar halinde kesilir, ağızda suyu emile-
rek, posası atılır. Bilmem hala var mıdır?

NOT: Bu öyküler, bizzat yaşanmış olaylardan aktarılmıştır.



111

CEYHAN BÜLTEN

Mutfak deyip geçmemeli, bu bir mil-
letin yaşamındaki seviyesini ve biraz 
zevkini gösterir. Her ne kadar biraz 

refaha dayanıyorsa da, tarihimizde refah sevi-
yesi az olan insanların da yemeğe önem verdiği 
görülmüştür. Yöremiz de bunlardan biridir. Yö-
remizin tarihsel gelişimine göz attığımızda, Hi-
titlerden başlayıp Fenikeliler, Asurlular, Persler, 
Makedonyalılar (Büyük İskender), Romalılar ve 
Bizanslılara kadar uzanan geniş bir yemek kül-
türüne sahiptir. Malazgirt savaşı ile Anadolu’da 
yayılan Selçuklular, yöreye 1082 yılında yerleş-
mişler, daha sonra Ermeniler, Mısır Memlukları, 
Oğuzlar Üç-Ok kabilelerinin egemenliğinde ka-
lan yöremiz bu dönemler içerisinde yerleşik bir 
düzen arzetmeyen toplumlar sebebiyle mahalli 
bir mutfak kültürüne kavuşamamıştır. 19. asır-
daki yöremiz ve Anadolu mutfağına etkin olan 
yemeği ilk defa bu dönemde görüyoruz. Umaç, 
keşkek, borani, bulamaç, zirbaç, tutmaç, kabune 
bunlardan bazılarıdır. Bu dönemde ilk defa yöre-
mizde imaret açılıyor ve bu imaretlerde fakirlere 
pirinç ve buğday çorbası, et, pilav, ıspanak, salpe-
ni, un helvası veriliyordu. Ayrıca Berat ve Regaip 
kandilleriyle bayram gecelerinde helva dağıtılı-
yordu. Osmanlılarla birlikte bölge nüfusu yavaş 
yavaş artmaya başlamıştır. Kafkaslar, Urallar ve 
Türkistan’dan göçmenler getirilerek bölgeye yer-
leştirilmiş ve bunlar arasında bilhassa Nogaylar 
çayları, börekleri ve süt ile yapılan yemekleriyle 
bölge mutfağını etkilemiştir. Kurtuluş savaşı dö-

neminde ve sonrasında yöremize Kayseri-
liler, Darendeliler, Urfalılar gelerek kendi 
bölgelerinin değişik özellik taşıyan yemeklerini 
Ceyhan mutfağı ile birleştiriyorlar. Ceyhan mut-
fağı denilince aklımıza yeşil burma, yağlı yavan, 
kömbe, sarmısaklı köfte, patlıcan güveç, mer-
cimekli ıspanak başı, nohutlu bamya, çürük et, 
erişte (dul avrat çorbası), mumbar, baba ganuş, 
şırdan dolması, humus, içli köfte, kısır, yüzük 
çorbası, döğme pilavı vb. gelmektedir. Ceyhan 
mutfağının bir önemli özelliği de, Türkiye’nin en 
klas kebapçılarına sahip olmasıdır. Adana kebabı 
denilince artık Ceyhanlı ustalar akla gelmektedir.

Dünyanın en önemli mutfaklarından biri ola-
rak kabul gören ve geleneksel Türk ve Akdeniz 
Mutfağının birçok özelliğini içerisinde barındı-
ran Adana mutfak kültüründe; acı, ekşi, narenci-
ye, deniz ürünleri, zeytinyağı ve yeşillikler sıkça 
kullanılmaktadır. 

Adana mutfağının en ünlü yemeği tabi ki 
lezzetiyle bağımlılık yapan, dünyaca meşhur 
Adana Kebap’tır. Kebap, genellikle bol salata çe-
şidinin yanı sıra yanında şalgam ile servis edilir.
Son yıllarda Adana Kebabı, Adana Ticaret Odası 
tarafından, tescillenmiş ve restoranlarda Adana 
Kebabı olarak kebap satılmasına çeşitli hijyen ve 
lezzet standartları getirilmiştir. 

Ceyhan mutfağının diğer ünlü yemekleri ise 
şunlardır:

Ceyhan’ın Mutfağı
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ANALI KIZLI
(ANALI KUZULU)

İŞKEMBE 
DOLMASI 

Analı Kızlı ya da diğer bir adıyla Analı Kuzulu, 
daha çok Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ga-
ziantep, Tarsus, Adana gibi bölgelerde bilinen yöresel 
bir yemektir. 

Bulgur ve kıymayı macun kıvamına gelinceye ka-
dar yoğrularak hazırlanan hamurun açılıp içine kıyma 
doldurulmasından sonra pişirilen sulu bir yemektir. 
Sosuna bulgur karışımından oluşan köfteler eklenebi-
lir. Köfteler misket büyüklüğünde olup, yarım su bar-
dağı sıvı yağ ve salçadan oluşan suya atılarak pişirilir.

Malzemeler: 
1 kg orta bulgur, 
1 kg kıyma, 
4 baş kuru soğan, 
1 demet maydanoz, 
1 tatlı kaşığı kimyon, 
1 tatlı kaşığı karabiber, 
1 tatlı pul biber, 
Tuz, sıvı yağ

İçinin Hazırlanışı: 
4 baş kuru soğanı ince ince doğrayın, yağda hafif 

kavurun ve daha sonra kıymanın 250 gramıyla birlik-
te iyice kavurun. Daha sonra baharatlarını ve mayda-
nozu içine ekleyerek tuzunu ilave edip iyice karıştırıp 
soğumaya bırakın.

Dışının Hazırlanışı: 
Kalan 750 gr kıymayı 4 su bardağı suyla yoğurun. 

Bulgurla kıymayı karıştırıp macun kıvamına gelinceye 
kadar yoğurmaya devam edin, yoğurduğunuz bu bul-
gurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırarak elinizin 
içinde içi boş yumurta şeklinde açın. Daha sonra so-
ğumaya bırakılan iç malzemeyi içine koyup kapatın. 
Hazırladığınız bulgurdan misket büyüklüğünde yu-
varlayın. Bu işler bittikten sonra yarım çay bardağı Sıvı 
yağ ve salçadan oluşan Suyu hazırlayıp kaynadıktan 
sonra köfteleri içine atın. 15 Dakika haşladıktan sonra 
servis edin.

Malzemeler: 
1 adet koyun işkembesi , 
2 su bardağı pirinç 
250 g yağlı kıyma, 
2 orta boy soğan, 
1 tatlı kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber, 
8-10 dal maydanoz
Hazırlanışı: 
Kıyma, pirinç, ince kıyılmış maydanoz ve soğan, 

karabiber ve tuz ile karıştırılır. işkembeler iyice temiz-
lenerek yıkanır ve daha sonra 10-15 cm’lik karelere 
bölünür. Meydana gelen her bir parçanın içerisine iki 
çorba kaşığı karışım konularak işkembelerin pütür-
lü yüzü dışta kalacak gelecek şekilde üçgen şeklinde 
katlanır ve açık kalan taraflar iğne ve iplik yardımıyla 
dikilir. İçleri doldurularak dikilen işkembeler tence-
reye dizilir ve üzerine 5-6 su bardağı kaynar su ekle-
nerek hafif ateşte yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pişen 
işkembeler tencere’den çıkarılarak ipleri ayıklanır ve 
servis tabaklarına konur. Hazırlanan yağlı, salçalı ve 
nane karışımlı sos tabakların üzerine dökülerek servis 
yapılır.
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Malzemeler: 
3 su bardağı ceviz, 
3 yumurta, 
2 yemek kaşığı şeker, 
1 yemek kaşığı yoğurt, 
1 yemek kaşığı sirke, 
2 çay kaşığı tarçın, 
Alabildiğince un, nişasta
Şerbeti için; 5 bardak su, 
3 su bardağı şeker, 
2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı: 
Hamuru için; unun üzerine 3 adet yumurta kırılır, 

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tutam 
da tuz konur. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam ala-
na kadar yoğrulup üzeri bezle örtülerek dinlenmeye 
bırakılır.

Şerbeti için; 3 su bardağı şeker, 5 bardak suyla ko-
yulaşana kadar kaynatılır. Üzerine 1-2 damla limon 
suyu sıkılıp soğutulur. 3 su bardağı dövülmüş ceviz, 
2 çay kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı toz şekerle ka-
rıştırılır. 

Dinlenen hamur bezelere ayrılır. İlk beze nişas-
ta-un karışımı serpilerek açılır. Bir ucu pile pile katla-
nır ve üzerine aralıklarla ceviz yerleştirilir. Hamurun 
kalan kısmı da iç yerleştirilen kısmın üzerine pile pile 
katlanır. Hamur cevizli kısımlardan kesilir. Her parça-
nın uçlarını büzülüp elle sıkıştırılır. Diğer bezeler de 
bu şekilde açılıp hazırlanır. Kızgın yağda kızartıldıkça 
soğuk şerbetin içine atılır. Şerbetini çeken hamurlar 
tencereden alınır ve servis edilir.

Ceyhan’ın ünlü tatlıları arasında sayabileceğimiz 
halka tatlı, taş kadayıfı, şam tatlısının tariflerini de 
önümüzdeki sayılarda bulabilirsiniz.

ŞALGAM SUYU KABAK ÇİNTMESİ

Malzemeler: 
2 kg kırmızı havuç, 
Su (yaklaşık 7-8 litre), 
1 avuç nohut , 
2 avuç bulgur, 
2-3 yemek kaşığı tuz
Hazırlanışı: 
Önce havuçları temizleyip 2 parmak büyüklüğün-

de (isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz) parçalara 
ayırıyoruz. Ardından tuzlu suyumuzu ayarlayıp ikisini 
bir bidona ya da cam fanusa artık elimizde ne varsa 
koyuyoruz, temiz bir bez parçası içine bulgur (yoksa 
settik) ve nohutları koyup bezin ağzını bağlayıp kabı-
mıza atıp, kabımızn ağzını iyice kapatıyoruz 10-20 gün 
(oda sıcaklığına göre değişiyor) arasında içmeye hazır 
hale gelecektir. 

Erken olmasını isterseniz suyu ısıtarak kurabilirsi-
niz. Şalgam olmaya doğru havuçlar iyice kırmızılaşıp 
suyu da koyu kırmızı bir renk alacaktır.

Malzemeler: 
1 adet kuru soğan, 
1 çorba kaşığı salça, 
1 çorba kaşığı sıvı yağ, 
1 kg kabak,
1 çay bardağı su,
Tuz ve pul biber (isteğe göre), 
Yoğurt, 
Dövülmüş sarımsak
Hazırlanışı: 
Küp şeklinde doğranmış soğanlar, sıvı yağda, pem-

beleşinceye kadar kavrulur. Salça ilave edilir. Kabaklar 
iri soğan şeklinde küp küp doğranır ve salçalı karışıma 
ilave edilir. 

Tuz ve pul biber ile 1 çay bardağı kadar su ilavesiy-
le ağzı kapatılarak pişirilir. Kabaklar yumuşayınca altı 
kapanır ve soğumaya bırakılır. Yoğurt ve sarımsaklar 
ayrı bir kapta karıştırılarak kabak çitmesinin üzerine 
dökülür.

KARAKUŞ TATLISI
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Malzemeler: 
 1 su bardağı su, 
Yemek kaşığı siyah çay,
Yarım kilo süt, 
1 çay kaşığı tuz, 
1 tatlı kaşığı karabiber, 
1 yemek kaşığı tahin

Hazırlanışı: 
Bir tencereye su konulur, içine çay atılır. Çayın 

rengi suya çıkana kadar kaynatılır. Tuz ilave edilir. 

İçinde çay olan bu karışım başka bir tencereye süzü-
lür. Bu tencere ocağa konulur ve üzerine yarım kilo 
süt eklenir. Karabiber de eklenerek beş dakika iyice 
kaynatın. 

Çay kaynadıktan sonra bir kâsede bir yemek ka-
şığı tahin iyice karıştırılarak çırpılır. Tahinin içine 
çaydan azar azar eklenerek çırpılmaya devam edilir. 
İyice özlenen tahin, ocaktan indirilmiş olan çayın 
içine ilave edilir.

BİCİ BİCİ 
TATLISI 

KARSAMBAÇ 
TATLISI 

Malzemeler: 
1 kase temiz kar 
(kar bulunmadığı zamanlarda soğutucuda 
dondurulmuş sade dondurma kullanılabilir), 
20 ml bal, 
Gül şurubu, 
Su

Hazırlanışı: 
Temiz karı (veya don-

durmayı) bir kasenin içi-
ne doldurun ve bir çorba 
kaşığı ile iyice karıştırın 
daha sonra bal ile suyu 
karıştırarak orta kıvamlı 
bir şerbet oluşturun ve bu 
şerbeti karın üzerine gez-
dirip kaşıkla iyice karın 
içine yedirin. İsteğe göre 

bal şerbeti yerine gül şurubuda kullanılabilir. 
Mersin yöresinde özellikle sıcak yaz aylarında sık-

ça tüketilen bu serinletici ve değişik lezzeti mutlaka 
denemenizi tavsiye ederiz.

Malzemeler: 
200 gram nişasta, 
2 bardak toz şeker , 
Yarım çay bardağı gül suyu, 
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası, 
10 bardak su 
Şerbet için; 2 litre su, 
yeteri kadar pudra şekeri
Hazırlanışı: 
Nişasta ile 10 bardak suyu 

tencereye koyun ve ocağa alıp 
koyu kıvamlı bir şekilde pişi-
rin. Piştikten sonra bir tepsiye 
2 parmak kalınlığında dökün ve 
soğumak üzere kenara kaldırın. 
Ayrı bir tencerenin içine 2 bar-
dak toz şekeri, yarım çay barda-
ğı gül suyunu, yarım çay kaşığı 
kırmızı gıda boyasını ve 2 kilo suyu koyup karıştırarak 
soğuk bir şerbet hazırlayın. Servis kasesine önce di-
limlenmiş ve soğumuş olan nişastadan koyun. Nişasta 
üzerine rendelenmiş bolca buz koyun. Buzun üzerine 
arzu ettiğiniz miktarda pudra şekerini serpin. En son 
da kırmızı soğuk şerbeti üzerine döküp servis edin.

NOGAY ÇAYI
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KISIR MAHLUTA 
ÇORBASI

Malzemeler: 
2 adet kuru soğan, 
2 yemek kaşığı zeytinyağ, 
1,75 litre tavuk suyu, 
200 g kırmızı mercimek ayıklanmış ve yıkanmış,
100 g pirinç,
Karabiber, 
2 tatlı kaşığı toz kişniş, 
Tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon

Hazırlanışı: 
Soğanları yağda kavurun. Tavanın kapağını kapa-

tıp ara sıra karıştırarak soğanların yumuşamasını sağ-
layın. Daha sonra ateşin altını açıp sık sık karıştırarak 
karamelize olmalarını sağlayın. Soğanları kağıt havlu 
üzerine koyup bir kenara alın. Suyu kaynatıp içine 
mercimeği ve pirinçleri atın. 

Karabiber ve kişnişi ekleyip mercimekler iyice ezi-
lene kadar “30 ≈ 45 dakika” pişirin, soğanları ekleyin. 
Çorbanın tadını kontrol ederek tuzunu ilave edin (Ta-
vuk suyundan dolayı daha az tuz kullanabilirsiniz). 
Koyuluğunu ayarlamak için gerekirse bir miktar daha 
kaynar su ekleyin. Kaselere alıp üzerine kimyon serpe-
rek sıcak servis yapın.

Malzemeler: 
5 çay bardağı ince bulgur 
(yarısı esmer bulgur olabilir), 
Kaynar su, 
2 yemek kaşığı biber salçası 
(ev salçası tipi tercih edilir), 
3 yemek kaşığı domates salçası, 
6-7 orta boy domates, 
6-7 dal yeşil soğan,
1 demet maydonoz, yarım çay bardağı nar ekşisi,
Sıvı yağ (tamamı zeytinyağı veya 
Ayçiçek+zeytinyağı olabilir, 
Tuz
Hazırlanışı: 
İnce bulgur bir kaba alınır. Üzerine bulgurun tama-

mı ıslanacak şekilde kaynar su dökülür ve ağzı kapatılır, 
beklemeye alınır. Soğanlar temizlenir,yıkanır ve doğra-
nır. Domatesler yıkanır, kabukları soyulup küp şeklin-
de doğranır. Maydanoz temizlenir, yıkanır ve doğranır. 
Malzemeler hazırlandıktan sonra bulgura biber ve do-
mates salçası ilave edilip yoğrulmaya başlanır. Salça iyi-
ce ezilince domates ilave edilir ve biraz daha yoğrulur. 
Ardından soğan ve maydanoz ilave edilir ve yoğrulur. 
Son olarak nar ekşisi, yağ ve tuz ilave edilip el ile karıştı-
rılır ve kısır yenilmek üzere servis edilir.

Malzemeler: 
1 kg un, 
500 g peynir, 
1/2 bayat ekmek, 
4 soğan, 
Katı yağ, 
Karabiber, 
Kırmızı pul biber, 
Su, tuz

Hazırlanışı: 
İnce kıyılmış soğanları yağda kavurun. Peyniri, 

biberleri ve tuzunu ilave ederek tekrar kavurun. Un, 
ıslatılmış ekmek, tuz ve suyla sertçe bir hamur yoğu-
run. Hamuru küçük parçalara bölüp yufka kalınlığın-
da açın. Yufkaların her iki yüzünü de sacda veya yağ-
sız tavada pişirin. Üstüne yağ sürüp iç malzemeden 
koyarak sıkıca sarın.

SIKMA

Kaynak: Ceyhan Belediyesi’nin Kültür Yayınları
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1- Kız Görme ve Dünürlük 

Evlenme çağına gelinip evlenmeye niyetle-
nildiğinde, törelerin evlenmek için çeşitli 

aşamalar belirlediği görülür. Bunlar düğün için 
öngörülen, uyulması gerekli geleneksel aşama-
lardır. Toplumlarca kabul edilen, evliliğe tanışma 
aşamaları belirli usul ve kaidelere bağlıdırlar ve 
genelde sabittir. Ceyhan’da evlilikler genellikle 
sevme sevilme yoluyla olmaktadır. Evliliğe aday 
gençler birbirlerini görerek tanırlar ve severler iki 
genç sevgili birbirlerine çeşitli hediyeler verirler. 
Evlenmeye aday çiftler arasındaki bu beraber-
lik oğlan tarafından ağabeyinin hanımına veya 
kız kardeşine anlatılır. Bu beraberliği öğrenen 
şahıslar bunu aile büyüklerine iletirler. Eğer bu 
beraberlik aile büyüklerince onaylanırsa kızın is-
tenmesine karar verilir. Bazı durumlarda aileler 
seven çiftlerin beraberliklerine izin vermezler. 
Bu gibi durumlarda gençler aralarında anlaşarak 
kaçarlar. Bu gibi çiftlere “algaç” adı verilir ki bu 
çiftlere herkes yardım eder. Hatırı sayılır kişilerin 

araya girmesiyle çiftler aileleriyle barıştırılırdı. 
Bu gibi evlilikler toplumumuzda her geçen gün 
biraz daha azalmaktadır. 

2- Nişan Adetleri

Söz kesiminden sonra aileler anlaşarak 
nişan tarihini belirlerler. Nişan tari-

hi tüm dost ve akrabalara ilan edilir. Tüm dost 
ve akrabalar nişan gününde kız evinde toplanır. 
Bütün Türk milletinde olduğu gibi Ceyhan’da da 
önemli sosyal olaylar hep yemekle başlar. Yemek 
hazırlamak için oğlan evinden “aşganacı” denilen 
kadınlar görevlendirilerek kız evine gönderilir-
ler. “Aşganacı” denilen kadınlar görevlendirilerek 
kız evine gönderilirler. “Aşganacı” lar, yanlarında 
getirdikleri yemeklik malzemelerden yemek ha-
zırlarlar. Hazırlanan yemekler bütün davetlilere 
ikram edilir. Yemekten sonra Mevlid okunarak 
dualar edilir. İlerleyen saatlerde sazlı-sözlü, eğ-
lencelere de geçilir. Eğlencelerden sonra nişanla-
nan çiftlere nişan yüzükleri ve hediyeler takılır. 

Ceyhan ve Çevresinde 
Düğün Adetleri 

Yayın Kurulu
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3- Düğün ve Kına Adetleri 

Düğün hazırlığı birkaç ay önceden 
başlar. Düğün tarihi ailelerin bir 

araya gelmesiyle kararlaştırılır. Düğünden 
on-on beş gün önce bütün tanıdık ve dost-
lara “okhuntu” (okuntu) adı verilen daveti-
ye dağıtılır. “Okhuntu” ismi ve adeti İslami-
yet öncesi eski bir Türk adeti olup Divan-ı 
Lügâti’t-Türk’te de bahsedilmektedir. “Ok-
huntu” denilen davetiye genellikle havlu, 
çorap, gömlek, elbiselik vb. şeylerden oluş-
maktadır. Perşembeyi cumaya bağlayan ak-
şam oğlan evinde bir bayrak uzunca bir sı-
rığa geçirilerek sırığın ucuna bir adet elma, 
el aynası, soğan takılarak bayrak kaldırılır. 
Bayrak evin yüksek bir yerine asılır. Eğer 
düğün köy düğünü ise köyün delikanlıları 
sırığın ucundaki bu eklentileri silah atışı ile 
düşürmeye çalışırlar. Bu eklentileri düşüren 
gence hediye verilir. 

Delikanlıya düğününde darısı bulaşır-
mış. Cuma günü, cuma namazından son-
ra kız evinden çeyiz alınarak yeni çiftlerin 
evlerine serilir. Çeyiz serme işlerini kızın 
arkadaşları gerçekleştirir. Çeyiz getirilirken 
çeyiz sandığının üzerine oturan ile kızın 
yazmaları ve oyalarının konduğu cemekan-
ları taşıyanlara kayınbaba ile kaynananın 
bahşiş vermesi âdettendir. Perşembe günü 
akşamdan, cumartesi gününe kadar oğlan 
evinde çalgılar çalar eğlenceler düzenlenir. 
Cumartesi günü süslenen bir koyun ve ye-
meklik malzemeler ile birlikte “aşganacı” 
kadınlar kız evine giderek kına için gelecek 
olan davetliler için yemek hazırlarlar. Ha-
zırlanan yemekler oğlan evinden kınacıla-
rın da gelmesiyle birlikte toplu halde yeni-
lir. Cumartesi gecesi kıza kına yakılır. Kına 
töreninde kına türküleri söylenir. Bir kına 
türküsü örneği verecek olursak:

Kız anası, kız anası, hani bunun öz anası
İşte geldim gidiyorum, başında mumlar yanası.

Çattılar çatı taşını, kurdular düğün aşını 
Çağrın gelsin öz gardaşını, silsin gözünün yaşını

Baba kızın çok muydu? Bir kız sana yük müydü? 
Kör olası emmilerim, hiç oğlunuz yok muydu?

Biner atın gemlisine, gider yolun gumlusuna
Öksüz kız gelin gidiyor, çağrın gelsin emmisine

Biner atın dorusuna, gider yolun koyusuna 
Öksüz kız gelin gidiyor, söylen gelsin dayısına

Yunak yuduğum yassı taşlar, gölgesinde oturduğum ağaçlar 
İşte geldim gidiyorum, unutmayın beni arkadaşlar

Arkamı dayadığım duvar, elimi yuduğum pınar
Verdi gardaşım gönülsüz, evde kaldı dokuduğum çuval

Yazıya bostan ekerler, bileceğim çeksin diye 
Gurbet ele giden kızın, gözüne sürme çekerler 

Anam kızın beş miydi? Biri birine eş miydi? 
Attın beni gurbet ele, yüreciğin taş mıydı? 

Baba kapında kölen olayım, sakalıyın teli olayım 
Verme beni yad ellere, kapında kölen olayım

Kapınızda çöp müydüm? Bacınızda ot muydum? 
Bu yıllıkta dursaydım, üstünüzde yük müydüm? 

Elimi yuduğum pınar, belimi verdiğim dutlar 
İşte geldim gidiyorum, silip süpürdüğüm yurtlar 

Yol üstünde kuru kütük, yanar göğünü göğünü 
Anasından ayrılan kuzu, ağlar döğünü döğünü 

Gınacığın çamurdan mı? Sürmeciğim kömürden mi? 
Niye? Ağlamazsın anası, yüreciğin taşla demirden mi?

Al öküzü çifte koşmuş, ağ bideri yola saçmış 
Verdi gardaşım gönülsüz, anam babam benden geçmiş
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Kına türküsü bu şekilde uzayıp gitmektedir. 
Hazırlanan kınadan davetlilere de dağıtılır. O 
gün sabaha kadar kız evinde eğlencelere devam 
edilir. Sabah gelin ile damat berbere hazırlanma-
ya giderler. Berberde hazırlanan çift kız evine dö-
ner. Kız evinde kız, akrabaları ve arkadaşları ile 
helalleşir. Bu esnada kıza erkek kardeşleri kardeş 
kuşağı denilen kurdelayı kızın beline bağlarlar. 
Gelin erkek kardeşinin kolunda arabaya bindi-
rilir. Oğlan evine gelen çift arabadan inmeyerek 
kayınvalide ve kayınbabanın verecekleri düğün 
hediyelerini beklerler. Onlardan hediye sözü 
alan çift “kırkun merasimi” denilen hediye tö-
reninin ardından arabadan inerler. Bu hediyeler 
bütün davetlilerin duyacağı bir sesle anons edi-
lerek, kimin ne hediye ettiği herkese ilan edilmiş 
olur. Yeni evli çiftler arabadan enerken üzerlerine 
“saçı” adı verilen bir karışım çiftlerin üzerine ser-
pilir. Saçı, çeşitli tahıllardan meydana gelir. İçeri-
sinde nohut, buğday, arpa, şekerli leblebi, bozuk 
para vb. gibi maddeler bulunur. Saçı geleneği de 
çok eski bir Türk geleneği olup bütün Türk Dün-
yasında günümüzde de yaşatılmaktadır. Saçı ge-
leneği hakkında Prof. Dr. Abdülkadir İnan şöyle 
demektedir: “Şamanist ve Müslüman Türklerin 
evlerine törenlerinde müşterek olan Şamanizim 
unsurlarından biri de gelinin geldiği gün başına 
saçı saçmaktır. Darısı başımıza temennisi de bu-
radan gelir.” Yeni evli çift evlerine girerken gelin 
eline aldığı yağ ve bala sürülmüş olan yeşil bir 

yaprağı evin kapısına yapıştırır. Bunun sebebi 
ise eve bereket getirsin, ev ahalisi ile iyi geçinsin 
(yağlı ballı olsun) Gerdekten birkaç gün sonra 
kadınlar mevlid okutur, şerbet içerler. Mevlide 
gelen kadınlar geline hediyeler getirir, gelin de bu 
kadınlara tülbent hediye eder.

Öyküleriyle Ağıtlar

Anadolu’da söylenen her türkünün bir 
öyküsü olduğu gibi her ağıtın da 

bir öyküsü vardır. Her atasözünde bir gerçek 
dile getirilmiştir. Ne kimseye haksız bir övgü, ne 
de kimseye haksız bir yergi vardır. Çünkü hal-
kın hiç kimseye yaranma kaygısı yoktur. Onla-
rın ürünlerinde saray tarihçilerinin ve divan şa-
irlerinin dalkavukluğa varan övgüleri de yoktur. 
Halk, gözüyle gördüğünü gönlüyle duyduğunu 
söyler.

Ağıtlarda ulusumuzun geçmişi saklıdır. Bir 
kısmı yüz-yüz elli yıl öncesini anlatan bu ağıtlar-
da bazen Göktürk yazıtlarında görüldüğü gibi bir 
sesleniş, bazen Dede Korkut öykülerinde görül-
düğü gibi yiğitçe bir haykırış vardır.

İnce Hacı’nın Ağıdı

Ağıt anlatıcısına göre İnce Hacı, Sarızlı ve 
de Hacı Bebek’in amcasının oğludur. 

1900’lü yıllarda, kendisi sürek alır ve sürek satar-
mış. Buralarda büyükbaş hayvan sürüsüne “sü-
rek” denir.

Günün birinde İnce Hacı, Ceyhan’ın İnceyar 
köyünde Zöhre (Zühre) adlı bir kız görür. Dün-
yalar güzeli olan bu kız İnce Hacı’nın hoşuna gi-
der. Nişanlı olduğu halde bir türlü gönlünü ondan 
alamaz. Beri taraftan kız, yörenin hatırı sayılır 
belli bir ailesindendir. İnce Hacı, kızı almak için 
hesaplar yapar, planlar kurar. Nihayet bir yayla 
zamanı, İnce Hacı ile büyüğünden de izin alarak 
tedbili kıyafet edip gider kızın babasına çoban 
olur. Kendi atını da günlüğü bir mecidiyen (1 me-
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cidiye 20 kr.) besiye verir. Günlerden bir gün kız 
helkeleriyle pınara gidince İnce Hacı da peşine 
takılır. Kız helkesine su doldururken İnce Hacı da 
altın saatini suya atar. Bunu gören kız: “Be adam 
babama çoban durup, bana gözdağı mı çekiyor-
sun?” der. O da: “Ben babanın değil, senin çoba-
nınım” deyip üzerindeki çoban elbisesini çıkarır, 
altından temiz elbise görünür. Kıza da: “Geçen 
yıl kapınızdan 12 inek satın aldım, işte seni o za-
man gördüm, sana o zaman vuruldum” der. Kızla 
anlaşır, sonunda da onu alır kaçırır. Atını besiye 
verdiği adam da birlikte gelir. Kız çok güzel oldu-
ğundan bu kez besi de kıza aşık olur. Öte yandan 
kızın babası Halil Ağa, “Kızımı kim bulursa ona 
vereceğim” diyerek her tarafa ilan verir. Bunu du-
yan besici, “Benimki daha iyi” diyerek altıpat ta-
bancasını İnce Hacı’ya verir. Gizlice de bu verdiği 
tabancasının iğnesini kırar. Bir gün, Ceyhan’ın 
Tatar köyü akınlarında, 36 kişi uykudayken İnce 
Hacı’yı kıstırır. Kız, durumun kötülüğünü anla-
yınca ağlamaya başlar. Onu bu halde gören İnce 
Hacı atına atlayıp nara atmaya başlar: “36 değil, 
100 Cerit de üzerime gelse korkmam, diye haykı-
rır. (Kızın ailesi Cerit Türkmenlerindendir.) İnce 
Hacı silahını çalar çalar almaz. Hilenin besiciden 
olduğunu anlayıp kılıcıyla derhal onun bir kolu-
nu ve bir kulağını düşürür.

Bu arada atı, kızı alıp kaçmak ister, fakat 
topuğundan vurulup yaralanır, kolon kırılır, 
at düşer, kız yakalanır. İnce Hacı da bu sırada 
vurulup öldürülür. Bundan sonra babası Züh-
re’ye yüz vermez, yoksulluk içinde perişan bir 
hayat yaşar. İnce Hacı’dan bir çocuğu olur, onu 
büyütmeye çalışır. Günün birinde Avşar’dan 
yedi kişi babasının evini basıp Zühre’yi oradan 
kaçırır. Kızın isteği üzerine onu İnce Hacı’nın 
mezarının başına götürürler ve kız orada ağla-
ya ağlaya ağıt söyler. Daha sonra da kendisini 
İnce Hacı’nın kardeşi Uruşan’la evlendirirler. 
Uruşan’dan ilk çocuğu Adana eski milletvekili 
Hasan Cerit’in anasıdır.

Folklor ve Yöresel Oyunlar 

Çukurova’nın millî oyunu halaydır. Halay 
davul ve zurna eşliğinde oynanmak-

tadır. Halay, toplu halde yan yana dizilerek bir 
çember oluşturmak suretiyle oynanır. Oyuncu-
lar, küçük parmaklarıyla birbirlerine tutunurlar. 
Halay yavaş adımlarla başlar, bir süre sonra hız-
lanır. Halay adımları genelde ayak figürlerine da-
yanır. Halayda baştaki oyuncuya büyük yük düş-
mektedir. Çünkü baştaki oyuncu zaman zaman 
ortaya çıkarak çeşitli figürler sergiler. Bu figürler 
davulun ritmine göre hızlanmakta ya da yavaşla-
maktadır. Türk folklorunda her oyunun bir tarihi 
geçmişi, bir hikayesi vardır. Yöre oyunlarında üç 
sayısı çok önemlidir. Oyunlarda hareketler üçle 
özleşmiştir. Üç defa oturulur, üç ayak atılır, üç 
defa vurulur.

Bu yörede oynanan başlıca oyun türleri (folk-
lor) şunlardır: Üç Ayak, Lorke, Kırıkhan, Serçe, 
Kaba, Sarhoş, Hasan Dağı Şirvani, Ceyhan Ga-
ribi, Pekmez, Yağlı Kenar, Gel Gel, Temir Ağa, 
Acem, Çifte Telli, Kına, Adanalı, Sinsin, Solak, 
Depki Halayı, Köroğlu, Hoş Bilezik, Topal Kuz, 
Menği vb. Halay başlamadan önce ya da halayın 
ortasında söylenen uzun havalar vardır. Bunlara 
örnek verecek olursak: Geren, Garip, Döne Ge-
lin, Alo Paşa, Kele Dezze, Medine vb. gibi oyun-
lar köy düğünlerinde ayrı ayrı oynanırken, salon-
larda kadın erkek karışık oynanır.
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Aba: Abla, anne
Abereey: Aboov, hayret sözcüğü
Aboov: Bir hayret nidası
Acar: Yeni 
Ahran (Akran): Yaşıt 
Alaçık: Küçük çadır
Alloş: Memnuniyet ve sevinç ni-
dası
Amel olmak: İshal olmak
Areye gitti: Boşa gitti, ziyan oldu
Afara: Arta kalan, toplama
Aşlama: Meyankökü şerbeti
Avcar: Yemekteki baharatların 
genel adı
Avcarlamak: Baharat karışımı ile 
soslamak
Avarlık: Patlıcan, domates, biber 
bahçesi
Avel: Aptal
Avrat: Kadın, eş
Ayıkmak: Uyanmak, farkına var-
mak
Bar bağlama: Kirlilikten oluşan pis 
tabaka
Bakale: Bakarmısınız, baksanıza
Balcan: Patlıcan
Bandura: Domates 
Bayak- Bayaktan (Bayah-Bayah-
tan): Biraz önce 
Belben: İncir ezmesi
Bellilik: İşaret 
Berkitmek: Gevşekliği gidermek 
Beze(Bezi): Hamur yumağı 
Bıldır: Geçen yıl
Bibi: Hala
Bici bici: Nişastadan yapılan, kır-
mızı şerbetle yenilen tatlı

Bider: Tohum
Bire: Yahu
Bodiç: Madeni sürahi
Bon (Bön): Cahil, geri kafalı 
Boz: Külrengi 
Böğü: Zehirli örümcek
Burgaç: Girdap, anafor
Cağa girmek: Bahse girmek
Cangama: Gürültü, patırtı, şamata
Camuz: Manda
Cardon: Büyük tarla veya lağım 
faresi
Cere: Kulplu testi
Celfin: Piliç
Cılk: Çürük, sözünden dönen
Cıllazmak: Mızıkçılık yapmak 
(Cıllaz: oyun bozan)
Cımcılık olmak: Aşırı derecede 
ıslanmak
Cıngılı: Nazlı 
Cıncık: Cam kırığı
Cıncıkgülle: Misket
Cırcır: Fermuar
Cızık: Çizgi
Cibiliyet: Geçmişi
Cülük-Cücük: Civciv
Çarşı ağası: Belediye zabıtası
Çalçiriş: Üstünkörü
Çatırya: Hangisine rast gelirse
Çaput (Çapıt): Yaramaz bez par-
çası
Çarpadan: Aniden, kuvvetlice
Çeler meler: Sancılanmak (Sancı 
mancı)
Çerçi: Aktar, seyyar satıcı
Çeymel: Çengel 
Çepel: Bulaşık

Çılga: İnce uzun yol, patika
Çıkla:Katıksız 
Çingil: Küçük bakır saplı kova
Çimmek: Yıkanmak, 
Çişten: Şımarık 
Çomça: Kepçe 
Çörten: Çatıdaki su oluğu 
Dabaz: Kaşınmayla ilgili bir has-
talık
Dakka: Gülle (misket, cıncık) oyu-
nunda devamlı kullanılan, uğurlu 
sayılan gülle
Dane: Tahıl tanesi 
Darı: Mısır
Debildek: Darbuka
Decik: Günaydın, merhaba
Dıkılmak: Girmek, memnuniyet-
siz girmek
Dırak: Derli toplu, düzenli
Dike: Kuşbaşı büyüklüğünde
Dikgeç: Ağaç kazık
Didişmek:İtişip-kakışmak 
Dombalak: Düz takla 
Dölek: Düzlük 
Döş: Gögüs
Dulda: Sığınacak gölgelik, serinle-
nilecek kuytu yer
Ebem kuşağı: Gökkuşağı
Ece: Ağabey 
Eheylik: Alay sözcüğü
Efsun: Büyü 
Elefetsiz: Yüzsüz, patavatsız
Elleham: Herhalde, galiba
Elti:Aynı ailedeki gelinlerin birbi-
rine olan durumu
Enek: Sermaye olan, çizgiye diki-
len gülle (bilye)

Yöresel terimler, deyimler, dualar, beddualar, 
bilmeceler, çocukken oynayıp doyamadığımız 
oyunlar, ağıtlar, şiirler Derleyen:

Hamdi TURAN
Editör

1-Terimler
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Enik:Köpek yavrusu 
Eringeç: Üşengeç 
Esvap: Çamaşır
Essah: Sahi, gerçek
Fallik: Hafif meşrep, oynak kadın
Ferfecir okumak: Gözleriyle etrafa 
şeytanca bakmak
Fıcıtmak: Fırlatıp atmak
Firik: Olgunlaşmamış tahıl
Fiske: Orta el parmağı ile (daha 
çok yüze) yapılan vuruş
Fistan: Kadın elbisesi 
Folluk: Gurk yumurtası
Folofoş: Dejenere, yalama olmak
Fort atmak: Hava atmak, öğünerek 
anlatmak
Gadası: Belası olmak
Gakınç (Gahınç): Baş belası 
Gardaş: Erkek kardeş
Gepmek: Göçmek yıkılmak
Gımıl gımıl: Çok yavaş yapılan iş
Gıygıy: Keman (Gıygıycı: Kemancı)
Gırnata: Klarnet (Gırnatacı: Klar-
netci)
Gicişmek: Kaşınmak 
Gıncıfırlı: Süslü 
Gocuk: Parka, pardösü 
Göğürmek: İçten içe yanmak 
Göynek: Atlet, gömlek
Gunnacı: Mundar hayvanların 
hamilelik hali 
Güdük: Kadın gömleği, Kısa boy-
lu, bodur
Gülle: Bilye, misket 
Güüm: Metal su testisi
Hacana: Bayan çöpçatan
Halakacı: Çok gezen, kapı kapı 
dolaşan 
Havas: Heves
Havut: Çeşme önlerindeki tekne 
Harnup: Keçiboynuzu
Haylamak: Kışkırtmak
Hapbab: Takunya
He-Heye: Evet ‘Heye Gardaş’
Hedik: Kaynamış bulgur
Helke: Kova
Hellengeç: Yengeç, pavurya
Herif: Bey, eş 

Hevreke: Evin etrafındaki küçük 
bahçe
Hırpo: Enayi, keriz
Him: Temel, bahçe
Hiltan: Yabani ot
Hopuç: Surt
Ihdır: Diz çöktür
Ipırtı: Ağır ve seyrek yanan ışık
İlenmek (İlenç): Beddua 
İlenger: Bakırdan mamül, leğen 
İlişkin: Et sucuğu 
İsilik: Vücuttaki küçük kabarcıklar
İşlik: Gömlek
Karabet (Garebet): Garez, kin 
Karsambaç: Rendelenmiş buz ve 
pekmez karışımı
Kasmak: Bir yeri bir şeyi ikiye 
bölmek 
Kavurga: Kavrulmuş buğday
Kaynar: Doğum sonrası yedi türlü 
baharattan yapılan sıcak içecek
Kele: Övgü ve hitap sözcüğü ‘Kele 
Dezze’
Kelyenge: Kuma
Kemon: Kimyon
Kenef: Tuvalet 
Kertiş: Kertenkele (El öpen: Kü-
çük kertenkele)
Keskek:Taşlanmış toprak 
Keşşik: İmece yardımlaşma 
Kıç: Bacak 
Kındırık (Gındırık): Kapıyı aralık 
bırakmak 
Kırkım Atmak: Düğün hediyesi 
vermek
Kirtik: Kullanılmayacak kadar 
küçülmüş sabun 
Kovulamak: Gizliden gizliye takip 
etmek
Kömbe: Tarçınlı, şekerli unlu ku-
rabiye
Köncek: Uzun don 
Kös: Yöresel bir oyun 
Kösmek: Ayakları birbirine bağ-
lamak
Köstü: Köstebek 
Köynek: İç çamaşırı, gömlek, 
mintan

Küncü: Susam 
Kürrük: Eşek yavrusu
Legen: İçinde çamaşır yıkanan 
plastik kap
Malak: Manda yavrusu
Malamat: Rezil, kepaze 
Manık: Kedi yavrusu
Martaval: Palavra
Mekeş: Yüz, surat 
Melefe: Astar, yüz
Mıymıntı: Sünepe, pasif, tembel, 
uyuşuk
Mintan: Gömlek
Mismil: Uygun bir şey
Mitil: Yatak, yorgan eskisi
Munncılık: Islak, çok sulu
Murt: Bölgemizde dağlık yerlerde 
yetişen bir dağ yemişi
Muşamba: Plastik, naylon örtü 
Müzevir: Lafçı
Nahar: Sığır sürüsü 
Namtı: Sapsız bıçak
Naylon araba: Römork
Nünük: Salyangoz kabuğu
Oncağız: Azıcık, o kadarcık 
Oynaş: Sevgili
Omisilli: Tertemiz
Ondurma: Onarma, yama yapma
Ökenmek: Ağız hareketiyle alay 
etmek, konuşmayı tenkit etmek
Ötegeçe: Karşıyaka
Örtme: Pergola ile kapatılmış 
balkon
Palas pandıras: Karga tulumba, 
apar topar
Pambık: Pamuk
Pandoflu: Parlak yemeni
Patapat: Berabere kalmak, başabaş
Partal: Çürük kumaş 
Peksimet: Bir çeşit simit, kızarmış 
ekmek
Peşkir: Yüz havlusu 
Peyik: Şalvarın alt kısmı
Pırttı: Kurtuldu, koptu
Pırtmak: Kaytarmak
Pısma: Korkma, çekinerek sak-
lanma
Pinek-Pinnik: Kümes



122

CEYHAN BÜLTEN

Portturmak: Yan çizmek, dönek-
lik, sözünden dönme
Pörtlek gözlü: İri ve sevimsiz ba-
kışlı
Salım: Grip olmak, bulaşıcı has-
talık
Satır: Bakır kova
Saplıcan: Zatürre
Seiplemek: Başıboş bırakmak
Seğirtmek: Koşmak 
Seklem: Tüme yakın
Sekizbıyık: Ceyhan nehrinin kla-
sik balığı, yayın balığı
Senir: Yamaç 
Seyirsiz: Yüzsüz, hatırsız
Sınıkçı: Kırık, çıkık tedavi eden
Sırı: Yorgan sırımak 
Sıvışmak: Sessizce kaçmak 
Siptilli: Sebze hali
Söbü: Elips, oval
Süymek: Uzanmak
Süllüm: Ebegömeci haşlaması 
Sümdük: Umucu, istekçi
Sömek: Mısır koçanı 
Şabaz (Şahbaz): Çabuk, becerikli, 
eli çabuk 
Şablak: Yüze vurulan tokat, şamar, 
sille 
Şelek: Bir defada sırtta götürüle-
cek kadar yük
Şıkırdım gibi: Bolca çok sayıda 
‘Şıkırdım gibi yağmur yağıyordu.’
Taka: Pencere
Taman: Cümle sonunda durumun 
önemini vurgular ‘Akıllısın taman.’ 
Tapır (Tapur): Tepe üzerindeki 
düzlük, plato 
Teberik: Yadigar
Tentene: Elde işlenen dantel
Terki: Sırt
Tevir tevir: Çeşit çeşit 
Tırnak ekmeği: İnce pide
Tırıs At: Rahvan
Tırsımak: Bir şeyden ürkerek vaz-
geçmek
Tırlık: Pamuk ipliği
Tilik: Para ve düğme ile oynanan 
oyun

Tummak: Suya dalıp, batıp çıkmak
Tülü: Hamam havlusu
Tokuç (Tokucak): Çamaşır yıkar-
ken çamaşırı dövmeye yarayan 
tokmak 
Tosbağa: Kaplumbağa 
Töremeyesice(ye): Doğmayasıca, 
büyümeyesice
Uslu: Sakin, sessiz
Uluk: Çürük, çürümüş
Urum: Rum 
Urupla: Tahıl ölçü birimi 
Uğunmak: Acı içinde kıvranmak
Yağlıyavan: Genelde Ramazan 
günlerinde satılan bir çeşit şeker-
siz kek, poğaça
Yanıç: Yengeç 
Yarma: Dövme
Yazı: Tarla, ova 
Yeni Dünya: Malta eriği
Yoymak: İsraf etmek 
Zırrıkı: Deli gibi, çılgın gibi
Zibil: Çöp
Zillenmek: (Patates ve soğan için) 
Filizlenmek
Zom zom: Sisle gelen yağmur
Zumzuk: Yumruk

2- Deyimler 
A - Beddualar 
Ocağına incir ağacı dikilesice 
Boyu posu devrilesice 
Gözü kör olasıca 
Ocağı batasıca 
Gün görmiyesice 
Başını yiyesice 
Ekmeğe muhtaç olasıca 
Yüzü gülmeyesice 
Allah’tan bulasıca 
Yağlı kurşunlara gelesice 
Dert bulup, derman bulamayasıca 
Anasından emdiği süt burnundan 
gelesice
Aklı batasıca 
Allah ondurmuyor (ondurmasın)
Cibiliyeti bozuk
B- Dualar
Tuttuğun altın olsun 

Gadanı alayım 
(Kadasını aldığım) 
Elin ayağın dert görmesin 
Eline sağlık
Muğanete muhtaç olmayasın 
Allah ananı babalı büyütsün 
Rızkın nasibin bol olsun 
Ayağına taş değmesin 
Düşmanının yüzü gülmesin 
Yolun açık olsun 
Yüzün ak olsun 
Sıhhatler olsun
Kul köle olam
Kurban olam

C- Benzetme kullanarak öğüt ve 
mesaj veren deyimlerimiz
Huvardanın düşkünü, beyaz giyer 
kış günü
Fakir hırsızlığa gitmiş, ay akşam-
dan ışımış
Katranı kaynatmakla olur mu 
şeker? Cibiliyeti batasıca, cibilliye-
tine çeker
Anan belli baban belli, nenni kırık 
dölü nenni
Çocukluğunu bilmeyen, çocuğu 
ile güzellik edemez
Terazi var, tartı var, her işin bir 
vakti var
Elden gelen öğün olmaz, o da 
vaktinde bulunmaz
Kapını sıkı tut, komşunu hırsız etme
Yeni kundura yürüyüş öğretir, sarı 
lira akıl öğretir
Akılsız iti yol kocatır
Dadandırma dana gelir, dadanırsa 
gene gelir
Suyun sağlanamazından, insanın 
söylemezinden kork
İt linge gider, deve lönge gider, 
ikisi de konak yerine varır
Yaz yağmuru bahtı barındırır 
Ondan kelli-Bire babam
Kele anam-Bıldırın bideresi
Bozlakların ıhtırak
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3- Bilmeceler
Benim bir dağım var, bir yanına 
kar yağar, bir yanına dolu (çırçır 
fabrikası)
İnsan yapar yapısını, kemik açar 
kapısını (içli köfte) 
Dört tane özü var, arpacık gözü 
var (koza) 
Derisi var eti yok, nefesi var canı 
yok (körük) 
Aldır ayası, yeşildir küpesi (kına)

4- Çocukken oynayıp doyama-
dığımız oyunlar
Saklambaç (Pıslam Pırt-Dalyalı, 
Dalyasız)
Mendil Saklama (Yağ satarım 
Bal Satarım)
Yakan Top (Yakar Top)
İstop
El Bende
Çinko Minko Tereziko
Aşık Atma
Tilik Atma
Gülle-Misket-Cıncık: (Yalak, 
Dikme, Karış vurusu, Tumba, 
Üçgen, Baş, Mors)
Gazoz Çekişme
Gazoz Kapağı Çıkarma (Düz ve 
Kaygan Taşla)
Tapa
Şeker Kamışı Kesme
Kasnaklı Kuş, Kırnaplı Kuş, Cin 

Kuşu
Çizgi (Sek Sek)
Uzun Atlama
Üç Adım Atlama( Çöp Dikme)
Holi Hop, Çember Çevirme 
Kükü veya Kökçü
Çelik Çomak;
Güvercin Taklası
Hamam Kızdı
Uzun Eşek
Karış Atlama
Birdir Bir
Alt Üst (Sigara kağıtlarıyla veya 
benzer kartlarla oynanan)
Deve Güreşi
Tren Tren (İki grup birbirini 
çekerek zorlar)
Beş Taş (Bir Madik, İki Madik) 
İp Atlama
Tahtalı
Tıp (Don)
Körebe
Kale yıkmaç
Papel

bizim memleketteki sözler 

bizim memleketteki sözler 
çok adamın ezberini bozar,
bizim memleketteki sözler 
bir kamyon harfi iki cümleye bağlar,
asar, kurutur, kışın önüne yemek diye sunar..

bizim memleketteki sözler 
belden aşağı, hafifçe gülümseten
ve yüz kızartan terbiyesiz kelimeler,

son defa,
yine bizim memleketteki sözler,
“yaptıktan sonra değil, 
yapmadan, yaptırtmamak için”
gülümseyerek söylenen yüz kızartan sözler.

Hamdi TURAN
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5-Yöre Aşıklarımızdan Kara Meh-
met Berizi’den bir deyiş
Verdiğin berize budur gayratım 
Bundan başka uyamayon toktur be
Üç sepet yumurta sabah kayfaltım 
Teker teker sayamayon toktur be
 
İki lehen pilaf bir yannık ayran 
İster yağlı olsun isterse yavan 
Yanına kesiyon beş kilo sovan 
Yeyon yeyon doyamayon toktur be
 
Üç çençere bamya yerin bişince 
Yirmi tas su içip birez koşunca 
Her yanı sökülür garnım şişince 
Saglam göynek keyemeyon toktur 
be
 
Şindiye acından çokdan ölürdüm 
Sağ olsun konşular ediyo yardım
Bir koyundan fazla yemem söz 
verdim
Ayıp olur ceyamayon toktur be 

Günde iki çuval unum gediyo 
Avradım her sabah ekmek ediyo 
Bir kazan fasille gönül ye deyo 
Artırmaya kıyamayon toktur be

Bazı az geliyo beş kasa furma 
Yedi ilahnadan yapıyoz sarma 
Onudamı yedin deye heç sorma 
Utanıyon deyemeyon toktur be
 
Senede kırk dönüm bostan ekerin 
Benden başka kimse yemesin 
derin
Kavın karpızı gabıklı yerin 
Acelemden soyamayon toktur be
 
Bilmem Karamemet nereye geder
Buyumuş kısmatım buyumuş 
gader
Bir günde yediğim işte bu gadar 
Taha fazla yemeyeyon toktur be

Aşık Karamehmet 
Gümürdülü Köyü/Ceyhan

6- Hemşehrilerimizden 
şiirler
Salına salına o gelişine 
Nice canlar yakan o gülüşüne 
Cihanda rastlanmaz senin eşine 
Diyen o dillere kurban olayım. 
Mecliste dökersin nice dilleri 
Kendine bend eden hep gönülleri 
Sinende açılan gonca gülleri 
Derleyen ellere kurban olayım.
Sanma ki gönülden sevmedin seni 
İçimde kor gibi ayrılık anı 
Gittiğin yerlere çağırda beni 
Bastığın yerlere kurban olayım.

Ahmet Tali

“......”
Ben gurbette efkârlı bir mazi için-
deyim 
Belki hayatta değil belkide bir 
gölgeyim 
Bırak Ya Rab beni ben bu sitemle 
öleyim 
Artık kimse duymasın bu hicran 
elemimi
Kimsesiz perişanım şimdi gurbet 
ilinde 
Kalmadı sefa hissi şu kırılan gön-
lümde 
Acaba unuttumu beni gonca gü-
lümde 
Ben hasretle ismini hecelerken 
dilimde
Ruhum maziyle dolu hayalimde 
Nazlı yar aramızda neler yok ova 
denizler dağlar 
Yüzüm bir lahza gülse içim her 
gün kan ağlar 
Kalbim sızlar her zaman ağlar sıla 
yar için.

Ahmet Tali

 

Kadir Altıntop ‘Gönülden Dam-
lalar’ kitabından Özdeyişler
İyi bir dost güçtür, kuvvettir. Kö-
tüsü ise düz yolda köstektir.

Zenginin oğlu beğenmez işi, faki-
rin oğlu bulamaz aşı.

Çok biliyorum diyen çok yanılır. 
Çok güvenen çok aldanır.

Hoş gör dostunun hatasını, çekme 
düşmanının cakasını.

Kadınlar derya deniz gibi, kızdı mı 
dinmez öfkesi.

Tanrı yaratmasaydı kadını, erkek 
alamazdı yaşamın tadını.

Budalalık ve saflık, şifasız iki has-
talık.

Cömertin sofrası şifa, cimrinin 
ziyafeti eza. 
 
Dost vardır yaraya merhem, dost 
vardır insanı eder verem.
 
Ata binilmez kementsiz, gelin 
alınmaz zahmetsiz.
 
Kötü kumaş yaranmaz, kötü insan 
arlanmaz.
 
Sana öğüt verene yaklaş, seni çok 
övenden uzaklaş.
 
Fazla teslim olma nefsine, günaha 
girersin pisi pisine.

“Yürümesini bilmeyen, Bünyan 
halıyı tozar
Konuşmasını bilmeyen, ahenkli 
meclisi bozar.”

“Yalancının kapkaradır, sütten 
beyaz dediği
Ağı zehirden beterdir, şifa diye 
verdiği.”
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Ceyhan’dan Üç Soyadı 
ve Bir Lakap Üzerine
“Yiğit namıyla anılır.” Anonim Halk Sözü

Teyyareli Konak

Dr. Jivago filmindeki rolü ile filmi seyre-
den insanların beyinlerinde büyük bir 
yer eden Mısırlı aktör Ömer Şerif ile ya-

pılan bir röportajda, kendisinin Paris’te bir otelin 
üst katlardaki bir dairesinde bekar olarak yaşadı-
ğını, ancak kişilerin yaşlandıkça köklerine dön-
mek istediğini söyleyerek, “Ben de ileride Mısır’a 
yerleşeceğim ve atalarımın yanına, toprağıma gö-
müleceğim” dediğini dinledim.

Gerçekten de insan nerede yaşarsa yaşasın 
doğduğu ve büyüdüğü muhiti unutmuyor, unu-
tamıyor. Bunun bir sebebide doktorların söyledi-
ğine göre, insan hafızasının hipermetrop olması 
imiş. Dün yediğimiz yemeğin ne olduğunu unu-
tabiliriz, ancak çocukluğumuzda yaşadığımız bir 
çok olay daha dün yaşamışız gibi hafızamızda 
bütün ayrıntıları ile canlanır.

Ceyhan Fikir Kulübü mensupları 13 Şubat 
2015’te İstanbul’da bir lokantada toplandılar, ye-
mek sonrası da tadına doyum olmayan bir sohbet 
yapıldı.

Sevgili Namık Ekinci telefonla yaptığı da-
vette “Hocamız Prof. Dr. Duygun Yarsuvat da 
toplantıya gelecek. Siz de lütfen teşrif buyurun. 
İki değerli hocamızın sohbetinden faydalana-
lım” dedi. Ceyhan Lisesi’nden devre arkadaşım 
olan Merhum Orhan Ekinci’nin küçük kardeşi 
Namık Ekinci’yi kırmadım. Davete icabet ettim. 
Yan yana oturduğumuz Duygun hocamıza da 
sohbet esnasında “Ailenizin lakabı Ceyhan`da 
Terliksiz olarak bilinir, ancak sizin soyadınız 
Ceyhan’ın eski isimlerinden Yarsuvat. Bu so-
yadı farklılığı nereden geliyor?” diye sordum. 
Hoca anlattı; Ben de evime dönünce hatırımda 

Osman Fikri SERTKAYA
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kalanları yazdım. Bir müddet sonra da arkada-
şım Cevdet Terliksiz ile bu konuyu konuşarak 
teferruatlandırdım.

Aşağıda Ceyhan’dan üç ailenin soy adının hi-
kayesi ile Takulis Osman’ın lakabının hikayesini 
anlatacağım. Belki bu vesile ile başka ailelerin soy 
adlarının hikayesini de öğreniriz. Geçmişi genç-
ler için kayda geçirmiş oluruz.

Terliksiz soyadı üzerine
Aile Türkmen kökenlidir. Türkmen Meh-

med Ağa Harput (Elazığ)’un bir köyünden 
Çukurova’ya göçüyor ve Ceyhan’a yerleşiyor. 
Mehmed Ağa’nın lakabı “Terliksiz Mehmed 
Ağa”dır. Okuyucunun konuyu açıkça anlaması 
için önce terlik konusunu açığa kavuşturalım. 
Osmanlı devrinde erkekler başlarına giydikleri 
Fes’e başlarının ve saçlarının teri geçmesin diye 
mendilden biraz daha büyük bir bez parçasını 
saçlarmın üzerine koyup Fes’i onun üzerine gi-
yerlermiş. Bu bez parçasının adı da “terlik” imiş. 
Mehmed Ağa başına “terlik” koymadan Fes giy-
diği için ailesinin lakabı “Terliksizzadeler” diye 
anılmaya başlanmış.

Mehmed Ağa’nın tek çocuğu Hüseyin Ağa’nın 
İsmail, İhsan, Mahir, Kazım ve Hüsnü adını 
verdiği beş oğlu olmuş. Hüseyin Ağa torun ba-
kımından zenginmiş. İsmail’den 4 erkek, 2 kız, 
İhsan’dan 3 erkek, Mahir’den 7 erkek, 4 kız, Ka-
zım’dan 2 erkek, 1 kız, Hüsnü’den 2 kız 1 erkek 
olmak üzere 26 torunu olmuş.

Hüseyin Ağa’nın ikinci oğlu olan Terliksizza-
de İhsan Bey İstanbul’da askeri savcı iken, 21 Ha-
ziran 1934’te 2525 sayılı soyadı kanunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nden geçiyor ve 2 Temmuz 
1934’te yayımlanıyor. Kanunun yürürlüğe başla-
ması için de 2 .Ocak 1935 tarihine kadar vatan-
daşa istediği soyadını alması gereken vakit veri-
liyor. Ancak bu kanun ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, 
Mollâ, Bey, Efendi, Paşa, Hanım, Zâde vs. gibi 
sınıf bildiren kelimelerin soyadı alınamayacağı 

da söylendiğinden İhsan Bey babasına “Hangi 
soyadını alalım?” diye mektupla soruyor. Ancak 
zaman içerisinde babasından bir cevap alamı-
yor. Bunun üzerine soyadı olarak Ceyhan’ın eski 
isimlerinden olan “Yarsuvat” kelimesini alıyor. 
Böylece İhsan Bey’in oğulları Erdem, Duygun ve 
Hüseyin’in soyadları “Terliksiz” yerine “Yarsu-
vat” olarak kayda geçiyor. Bir başka söyleyişle ai-
lenin Ceyhan’daki kanadı Terliksiz, İstanbul’daki 
kanadı ise Yarsuvat soyadı ile tanınıyor.

Eronç soyadı üzerine
27 Ağustos 2014 Çarşamba günü Sözcü gaze-

tesinde Dr. Hayriye Eronç’un ölüm ilanı çıktı. Bu 
ilânda Hayriye Hanım’ın Adana Kız Lisesi’nden 
mezuniyetine müteakip İstanbul Tıp Fakültesi’ne 
girdiği ve 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’n-
den mezun olan Ceyhan’ın ilk Üniversite Mezunu 
olduğu vurgulanmıştı. Hayriye Hanım’ın vefatın-
dan 34 gün önce eşi Operatör Doktor Mehmet 
Sıtkı Eronç da vefat etmiş. Sıtkı Bey uzun yıllar 
Ceyhan Hükümet Tabibi olarak görev yapan bir 
doktordu. 30 küsür yıl Ceyhan Belediyesi Fen İş-
leri Müdürü olan babam M. Satvet Sertkaya’nın 
da arkadaşı idi. Hayriye Hanım’ın 28 Ağustos 
2014 Perşembe günü Levent Afet Yolal Camiin-
deki cenaze törenine iştirak ettim ve oğlu Yaşar 
Noyan Eronç ile kızı Sibel Eronç’a baş sağlığı di-
ledim. Yaşar Bey’le yaptığım kısa bir konuşma es-
nasında soyadlarının nereden geldiğini sordum. 
Yaşar Bey bu konuda bana şunları söyledi:

“Aile olarak Adana’nın Nacaran Mahallesi sa-
kinlerindeniz. Aile lakabımız Mercanizâde imiş. 
Soyadı kanunu çıktığı zaman Büyük babam Ha-
fız Osman Efendi soyadlarının Ertunç olmasını 
istemiş. Ancak nüfus memuru yanlışlıkla Eronç 
şeklinde kayda geçirmiş. Önce düzeltmek iste-
mişler, sonra bu soyadı kimsede olmaz diyerek, 
yanlış kaydın tashihinden vazgeçmişler. Eronç 
soyadının hikâyesi budur.”
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Sertkaya soyadı üzerine
Bizim aile lakabımız Sertzadeler olarak bili-

nirmiş. Hatta büyük babam muallim Gözlüklü 
Osman Fikri Efendi’ye Mülayimzadeler “Sert ol-
san ne yaparsın?” diye takılır, gülüşürlermiş.

1934 yılında Soyadı kanunu çıktığı zaman 
ağalık, zâdelik vs yasaklanmış. Büyükbabam da 
soyadı kaydı için babama 5 lira vermiş. “Satvet! 
Git. Sertzâde aile lakabımızı Sertoğlu şeklinde 
soyadı olarak kaydettir” demiş. Babam nüfus me-
muruna gittiğinde bütün zâde soyadlıların oğlu 
soyadı ile değiştirmesi yüzünden oğlu şeklinde 
soyadı alınmasının telgraf ile yasaklandığını öğ-
renmiş. Babasının verdiği 5 lirayı da akşam dört 
arkadaş yemek yiyerek, kendilerine ziyafet çek-
mişler.

Ertesi gün büyükbabam babamdan soyadı 
konusunu sormuş. Babam da yeni gelen yasa-
ğı söylemiş. Bunun üzerine büyükbabam “Git! 
Sertzâde lakabını Sertkaya şeklinde soyadı ola-
rak kaydettir!” diyerek oğluna bir 5 lira daha ver-
miş. Bizim soyadı alışımızın hikayesi budur.

Takulis lakabı üzerine
Ceyhan’da üç evde oturduğumuzu hatırlıyo-

rum. Birincisi kira evi idi. Ancak Atatürk İlkoku-
lu’nun önündeki evimiz babam tarafından yap-
tırılan bir ev idi. Ocak 2015’te Ceyhan’a geldim. 
Evimize ve ilkokuluma bakmak istedim. Evimiz 
yıkılmış. Yerinde Renault-Mais teşhir galerisi 
vardı.

Mahallemiz ana cadde üzerinde idi. Hiç 
unutmuyorum. Bir gün akşamüstü arkadaşım 
Hasan’ın ablası Fahriye, Ali Ulaş’lardan gelirken 
komşumuz Nigar Kadın’ın yere bir yaygı serdiğini 
yaygının üzerine de bir sofra yaydığını gördüm. 
Akşam yemeği olarak çay içiyorlardı. Nigar Ka-
dın beni de çağırdı. “Gel Osman! Bir çay iç.” dedi. 
Ben de sofraya bağdaş kurdum. Nigar Kadın önü-
me bir tabağın içerisinde üç zeytin koydu. Onlar 

zeytini üç seferde yiyorlardı. Ben de öyle yaptım. 
Ancak akşam yemeğinde olayı anneme anlattım. 
“Anne! Onlar zeytini niçin üç seferde yiyorlar?” 
diye sordum. Annem de “Oğlum! Onlar biraz 
fakir, o yüzden öyle yiyorlar herhalde” dedi. Ben 
de “O zaman babam niye Nigar Kadın’ın oğlu 
Osman’a belediyede iş vermiyor?” diye sordum. 
Babam konuşmaya hiç katılmadı. Sadece dinledi. 
Fakat ertesi gün Osman’ı çağırmış. “Senin bisik-
letin var. Seni Fen Dairesi’ne sürveyan olarak ala-
lım. Yol işçilerinin kontrollerini yaparsın” diye, 
Osman’a iş vermiş.

Osman benden birkaç yaş büyüktü. Soyad-
ları da Yantır idi. Ortaokuldaki hocalarımızdan 
Ülker Erdem onu Ceyhan’ın eşrafından Yaltır 
ailesinden zannederek değer verirmiş. Soyadı 
benzerliğini öğrenince kandırıldığını zannedip 
Osman’a biraz kötü davranmış, aşağılamış.

Bu arada bir açıklama daha yapayım. Os-
man’ın tam adı Hulusi Osman. Osman futbol 
da oynardı. Bir gün bir maçta bir kavga çıkmış. 
Osman da kavga edenleri ayırmış. Kavga eden-
lerin büyükleri gelip konuyu araştırınca kavga 
edenler korkmuş. “Vallahi amca bizim suçumuz 
yok. Biraz sürtüştük. Hulusi bizi ayırdı.” demişler. 
“Hulusi nerede?” diye sorulunca uzaktan gelen 
Hulusi Osman’ı göstererek “Ta Hulusi geliyor.” 
demişler. Ancak çocuk muhayyilesi Osman’ın 
lakabı arkadaşları arasında “Takulis Osman” şek-
linde kalmış.

50 yıl sonra Levent’ten metro ile üniversiteye 
gidiyordum. Birisi bana “Sen Satvet Sertkaya’nın 
oğlu Osman değil misin? diye sordu. “Evet” de-
dim. “Ben de Takulis Osman” dedi. Birbirimize 
sarıldık. Kısa bir sohbetimiz oldu. Osman çocuk-
larını okutmuş. Buluşmak üzere randevulaştık. 
Üç zeytin olayını, Nigar Kadın’ı Osman’ın ablası 
Pekar’ı hatırladım. Gözlerim yaşardı.

•
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Ceyhan’da Spor

Ceyhan’da spor denilince ilk 
akla gelen futbol olmaktadır. 
Ceyhan’ın en tanınmış kulüp-
leri Ceyhanspor, Doğanspor, 
Ceyhan Gücü ve basketbolda 
Ceyhan’ın ve Türkiye’nin gururu 
Botaşspor’dur.

Ceyhanspor; 1966 yılında kurulmuş, aynı 
yılın 10 Eylül günü de tescil edilerek ye-
şil-beyaz renklerini forma rengi olarak 

seçmiştir. Kulübün kurucuları arasında, Hakkı 
Yeşil, Sait Yalçın, Ahmet Temiz, Cemal Baysal, 
Nail Atabey, Erdal Turan Sancar ve Mustafa Işık 
bulunmaktadır. Ceyhanspor günümüzde Türkiye 
3. Futbol Ligi’nde başarılı bir mücadele vermek-
tedir. 

Ceyhan Gücü; 1970 yılında kurulmuştur. Bu 
kulübümüzün de forma renkleri yeşil-beyazdır. 
Ceyhan Gücü’nün kurucuları arasında İbrahim 
Kök, Osman Yantır, Sabri Sevim, Fevzi Yıldırım, 
Faik Türközü, Turgut Yılmaz, Ayhan Yorgancı, 
Ali Yurtsever, Sağlam Eker bulunmaktadır. Cey-
han Gücü futbol takımı amatör kümede mücade-
le vermektedir. 

Doğan Spor; 1975 yılında kurulmuş olup for-
ma renkleri olarak sarı-lacivert renkleri seçmiş-
tir. Doğan Spor; Ceyhanlı işadamı Mehmet Kurt 
tarafından KURTSAN Spor ismiyle kurulmuş 
olup daha sonra bugünkü ismini almıştır. 

Ceyhan Belediye Başkanlığı ilçemizdeki spor 
kulüplerine destek sağlamak amacıyla işletmesi 
ve mülkiyeti belediyeye ait olan halı sahayı bu 
kulüplerimize vermiş, yine belediyeye ait olan 
kum ocağının işletme hakkını da Ceyhanspor’a 
vermiştir. 

1984 yılında kurulan BOTAŞ Spor Kulübü, 
2 branşta (bayan basketbol ve erkek basketbol, 
yüzme) ve çeşitli kategorilerde faaliyetini sürdür-
mektedir. 1989-1990 Basketbol sezonunda dep-
lasmanlı bayanlar ligine terfi eden BOTAŞ Spor 
Bayan Basketbol Takımı, günümüzde ilçemizi 
hem ülke çapında hem de dünya çapında başarı 
ile temsil etmektedir. 

1940-1960 Arası Ceyhan Futbolu 
Çok kıymetli arkadaş, hemşeri ve dostlarım, 

artık Ceyhan’ımızın futbol geçmişini internet-
te verilen bilgi ve resimlerden öğreniyoruz. Bu 
yazımda geçmişe dair gördüğüm bazı enteresan 
konulardan ve olaylardan bahsedeceğim. Yaşları 
benden küçük olan Osman kardeşim ve yeğenim 
Ufuk İpekçi sayesinde, bizimde bulunduğumuz 
1960 öncesi resimlerle, sonrasında bizle beraber 

Ahmet TALİ*

Yönetim Kurul Üyesi
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oynayan çok arkadaşların resimlerde görüldü-
ğü Ceyhan futboluna faydalı olmuşlardır. Bura-
da en takdire değer kişi, çok sevgili arkadaşım, 
kardeşim Osman Yantır’ı kutlamak isterim. Hiç 
bir karşılık beklemeden senelerdir Ceyhan fut-
boluna, genç futbolcular yetiştirmek için uğraş 
veriyor. Şahsım adına Osman kardeşime ve eki-
bine teşekkür eder, gözlerinden öper, saygılarımı 
sunarım. Ceyhan futbol kulübünün kuruluş ta-
rihi olan 1926 yılından 1940 tarihine kadar olan 
zamandaki futbol faaliyeti hakkında maalesef 
bilgimiz bulunmuyor. Sadece rahmetli Ekrem 
Caymaz abimizin sohbet sırasında Ceyhan’ın ilk 
Futbolcuları bizlerdik diyerek kendisiyle beraber 
isimlerini söylediği Hamal lakaplı Hacı Ali ve Kı-
rım Yarım Dünya lakaplı Ekrem Abi’nin isimleri 
var. Futbol olarak ikisini de seyrettim ve yakınen 
de tanıyordum. Üçüne de Allah rahmet eylesin.

Ceyhan’ın ilk futbol takımı 1940’lı yıllarda 
16-19 yaş arası gençlerden kuruluydu. Altı-yedi 
yaşından itibaren seyrettiğimiz abilerimiz yirmi 
yaşına gelince askere gidiyor harp zamanı oldu-
ğu için üç sene askerlik yapıyor ya geçim derdi 
yüzünden ya da evlenip futbolu bırakıyorlardı. 
O günkü futbolculara gelince, ufak çocuk oldu-
ğumuzdan bizlere dev gibi görünürlerdi, ama 
futbolculukları hakikaten dev gibiydi. O zama-
nın sırımlı memeli topları, şişirildikten sonra, on 
santimlik meme ucu şişen topun içine yerleştiri-
lir ve sırım iple ağzı bağlanırdı. Sırımlı yer kaşına 
alnına burnuna gelirse topun şiddetine göre yara 
açardı. Siboplu top çıkana kadar o topla oynadık. 
O topların hala yüzümüzde izleri var. O zaman-
lar antrenmanda yirmi kişiye bir top düşerken, 
şimdi bir kişiye yirmi top düşmekte. Futbolcu 
nasıl gelişsin? 1940’ların futbolcularına gelince 
isim olarak sayıp, sonra as takımdan bahsede-
yim. İsimler Telli Ali, Terzi Nedim, Nuri Caymaz, 
Nurettin Türker, Şükrü Vural, Kelnakış Hüseyin, 
Çerkez Kazım Bakırlı, Hüseyin Avni, Recep Kur-
naz, Ömer Mülayim tilki, Bomba Kadir, Solak 

Kazım, Sarı Nedim, hava subayı Agah abi, Hamit 
Kartay namı Galata, Torba Kadir, Kemal Erkal, 
CAF Kemal. Prof. Raif Durak ve Kemal Erkal 
abiler İstanbul’da kolejde okurken Fenerbahçe 
genç takımında futbol oynamışlardır. Sevgili Raif 
abi Ceyhan’a geldiğinde Cihat Arman gibi şapka, 
kazak dizlik dirseklik yan tarafları pamuklu kilot 
giyerdi. Bir sohbetimizde kendisine “Onlar paha-
lı şeyler, nasıl alıyordun?” diye sormuştum. Gü-
lerek “Ne alması her antrenmandan sonra kaleci 
giysilerinin bir parçasını aşırıp forma takımını 
tamamlıyordum” diye söylemişti Raif abi. Ayrıca 
kendisi yirmi beş sene gibi uzun bir zaman tek-
nik üniversite ve Türk basketbolunda idari me-
najer olarak katkıda bulunmuştur. Sayın abimize 
sağlık uzun ömürler diler saygılar sunarım. 

O günkü saha dizilişi W sistemiydi. Yani beş 
müdafaa, beş forvet. As takımı oluşturanlar ise 
kaleci Ali, sağ bek Terzi Nedim, sol bek Kelnakış 
Hüseyin, sağ haf Nurrettin Türker, santrhaf Nuri 
Caymaz, Sol haf Şükrü Vural, sağ açık Recep Kur-
naz ve Çerkez Kazım Bakırlı. Sağiç Ömer Müla-

Ceyhan’ın ilk futbol takımı 1940’lı 
yıllarda 16-19 yaş arası gençler-
den kuruluydu. Altı yedi yaşından 
itibaren seyrettiğimiz abilerimiz 
yirmi yaşına gelince askere gidi-
yor harp zamanı olduğu için üç 
sene askerlik yapıyor ya geçim 
derdi yüzünden ya da evlenip fut-
bolu bırakıyorlardı.
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yim, Tilki lakap ile Lefter gibi çalım ustasıydı. 
Santrfor bomba Kadir yalın ayak oynar, topu bir 
kaleden öbür kaleye gönderecek kadar kuvvetli 
şutlar atardı. Sol iç de ise Hüseyin Avni güzel ça-
lım atar, güzel şut çeker ve kornerden gol atardı. 
Askerde Ankara Karagücü’nde oynarken, Genç-
lerbirliği transfer etmek istedi, babası Galip izin 
vermedi. Sol açık Solak Kazım’dı raket gibi sol bir 
ayak ile yere iyi basar ve toplara sert vururdu. Za-
man zaman takıma giren diğer kişilerin hepsi de 
iyi futbolculardı. Onları da isimlerini anarak yad 
edelim. CAF Kemal, Galata lakaplı Hamit Kartay, 
Torba Kadir, Kaleci Kemal, Kaleci Tarzan Meh-
met, Kaleci Çavuş, Agah hava subayı. Prof. Raif 
Durak. Zabıta Sarı Nedim, Kemal Erkal, Boncuk 
Rafet, Eczacı Nihat hatırımda kalanlar. Bu asla-
rı ilk seyrettiğimiz saha istasyon caddesi ile eski 
Ayas ofis yolu arasında idi. 

Ceyhan futbol tarihinde bir çok iyi kaleci ye-
tişmiştir. Bunları şöyle sayabiliriz: İlk sırada telli 
Ali vardı. O da Cihat Arman gibi giyinirdi. Di-
ğerlerini şöyle sıralayabiliriz: Paçacı Kemal, Ça-
vuş iki metreye yakın boyuyla kaleyi adeta kaleyi 
kapatırdı, maalesef genç yaşta veremden öldü. 
Takımın santrforu bomba Kadir de genç yaşta 
veremden ölmüştü. O tarihteki futbolculardan 
sadece kaleci Prof. Raif Durak abimiz ile halen 

görüşüyorum. Diğerlerinden kalan varsa sağlıklı 
uzun ömür diler, ahirete göçenlerin de mekan-
larının cennet olmasını temenni ederim. Kale-
cilerle devam edecek olursak Tarzan Mehmet, 
Özü telli Ali’nin kardeşi, Sermet Yücel kardeşler, 
Adnan Kaya, Sıtkı Duran kardeşler, Toni Kemal 
Burhanlıoğlu, Kunduracı Ömer, Remzi Gök, 
Oğuz, Deli Burhan, Muzaffer Açıkkar’ı sayabi-
liriz. Bir de Ceyhan’da futbol oynayanlarda Os-
man isimli futbolcular öne çıkıyor. Torik Osman, 
Osman Lo, Osman Kara, Osman Çiller, Osman 
Şahin, Osman Yalçınkaya, Ali Osman ve Osman-
ların duayeni, sevgili kardeşim Takılüs Osman 
Yantır (Yiğit lakabıyla anılır). Yaşayanlara uzun 
ömürler dilerim. Ölen arkadaşlarımızın ise me-
kanı cennet olsun.

Ceyhan’ımızın kardeş futbolcuları Türkiye ça-
pında araştırma yapılsa Ceyhan’daki kadar kardeş 
futbolcu çıkmaz. Kardeş futbolcuları şöyle saya-
biliriz; Gerek Ceyhan Gençlik’te gerek Muradiye 
Gücü’nde oynayan, Telli Ali , Terzi Nedim ve Özü 
kardeşler • Nurettin ve Gültekin • Ayhan, Orhan, 
Aydın ve İlhan Özbay • Kazım, Hacı, İsmet • Ek-
rem, Nuri Caymaz • Rahmi, Mustafa Örs • Meh-
met, Mustafa, Ali İpekçi • Yalçın, Kemal Burhan-
lıoğlu • Mithat, Seda Şen • Hayrettin, Nurettin 
Tamtakır • Sermet, Yücel • Fevzi, Ahmet Karado-
ğan • Sıtkı, Duran • Bahri, Erol Ünsal • Boncuk 
Rafet ve Ayşeli lakaplı kardeşi • Tuncer, Turhan 
Tohumoğlu • Erol, Erdal • Muzaffer, Recep Açık-
kar • Osman, Ünal Lo • Ahmet, İhsan Tali • Reşit, 
Kayhan, Orhan, İlhan Kardeşleri sayabiliriz.

Yazıma son verirken Ceyhan futboluna emeği 
geçen herkese teşekkürler eder, yaşayanlara uzun 
ömürler, ölenlere rahmet ve mekanlarının cennet 
olmasını dilerim.

 
*Yazan ve derleyen Muradiye Gücü kurucularından, takı-
mın ilk Kaptanı, Ceyhan Kültür ve Dayanışma Kurulu Yö-
netim Kurul Üyesi Ahmet Tali.

Sol iç de ise Hüseyin Avni güzel 
çalım atar, güzel şut çeker ve kor-
nerden gol atardı. Askerde Ankara 
Karagücü’nde oynarken, Gençler-
birliği transfer etmek istedi, baba-
sı Galip izin vermedi.
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Osman YANTIR 

Gerek İstanbul ve gerekse Ankara’daki pırıl 
pırıl girişimci insanların meydana getir-
dikleri dostların buluşma yerleri, dal bu-

dak salarak, bugün bir çınar oldular. “Övünmek 
gibi olmasın Ceyhanlıyız’’ sözlerini bir darb-ı 
mesel yaptılar. Bu güzel insanların yapıtlarına ka-
rınca kararınca yardımcı olmak her Ceyhanlının 
görevi olduğu gibi, bizler de bu alanda kendimizi 
borçlu hissettik. Gelecek nesillerin hatırlaması 
için kendimize göre, içinde olduğumuz dalda, bir 
geçit resmi yapmak istedik.

Ceyhan’da futbol oyunu, 1. Dünya Harbi’nden 
önceleri başlamıştır. 1927 yılında kurulan Cey-
han Gençlik 1930-1940 yılları arasında, azınlık-
ların Anadolu köşelerinde görev yapmaları sebe-
biyle Ceyhan’a gelen ve hem askerlik hem de imar 
işlerinde çalıştırılan, İstanbullu gayrimüslimler, 
Ceyhan’da en eski ilkokullarından biri olan Sa-
karya ilkokulunun yapımında görev alan futbol-
cular okulun yakınında bulunan ve bir kısmı me-
zarlık olan şimdiki hükümet konağı ve kız sanat 
enstitüsünün yerinde maçlara başlamışlardır. Bu 
nesilde Kazım Bakırlı, Ömer Mülayim, Ali Zeke-
riya Temuçin, Galata Hamit, Nuri Caymaz, Ke-
mal Erkal, Recep Kurnaz, Eczacı Nihat, Hacıoğlu 
Mustafa, Pıntılış Mustafa, Hüseyin Avni Şimşek, 
Çatısıkırık Kemal gibi şöhreti Adana’dan duyulan 
ağabeylerimizin yanında Onnik ve Garbis gibi 
gayrimüslimler de bu devre damgasını vurmuş-
lardır.

1. Cihan Harbi’nde de, Ceyhanlılarda futbol 
sevgisi ön planda tutulmuştur. Bu iki devrede 
sporcuların birçok gereksinimlerini Ceyhan’daki 

varlıklı ailelerden Yeşiller, Burhanlıoğlu, Yaltırlar, 
Koruklular karşılaşmışlardır.

Bu devirde futbol sahası olarak da şimdiki 
Burhaniye mahallesinin kurulduğu yer olan Çil 
Reis’in tarlası kullanılmıştır. 1950 senesine ge-
lince disiplinli ve dirayetli idarecilerden Nedim 
Atıl, Hüseyin Kolatar gibi insanlar futbolun in-
kişaf etmesinde büyük katkıları olmuştur. 1952 
yılına gelince Ceyhan Gençlik’in üç ayrı takımı 
olmuş ve saha olarak da istasyon civarındaki tah-
ta tribünlü saha yapılmıştır. İyi hatırlarız ki bir 

Ceyhan Futbol 
Tarihinden Esintiler

Osman YANTIR (TAKULİS) Kimdir?
1940 Yılında Erzurum’da doğdum. 4 yaşında ailemle birlik-
te Ceyhan’a göç ettim sonra Ceyhanlı oldum. Dumlupınar, 
Atatürk İlkokulu, Ceyhan Ortaokulu, Adana Erkek Lisesi’n-
den mezun oldum. 

Sonra çalışma hayatına başladım, 1962-1966 yılları 
arasında Ceyhan Belediyesi’nde çalıştım. Askerlik göre-
vinden sonra 1970 yılına kadar Pamukbank Ceyhan Şube-
si’nde çalıştım. 1970 yılında rahmetli Rahmi ÖRS (Hacıoğlu 
Rahmi)’nin gönderdiği davetiyeyle dört gün süren bir tren 
yolculuğu ile İsveç’e gittim. 1970-1977 yılları arasında Sto-
ckholm’da birçok işte çalıştım. 1974 yılında evlendim.

1984 yılında sahibi olduğum iş yerimi kiraya vererek, 
eşimi ve iki oğlumu da alarak Ceyhan’a döndüm. 

Ceyhan’da arkadaşlarımın teklifi üzerine müteahhitliğe 
başladım. 1997 yılında geçirdiğim kalp ameliyatından son-
ra kendimi emekliye ayırdım. İki oğlum şu anda İstanbul’da 
kendi işleri başındadır. İsveç’te sahip olduğum evim var. 
Her sene Mayıs-Eylül ayları arasında İsveç’te küçük bir ka-
sabada zamanımı geçirmekteyim. 1953-1966 yılları arasın-
da Ceyhan, Akınspor, Ceyhan Gençlik, Adana Seyhanspor 
ve Adana Erkek Lisesi’nde futbol oynadım.

Şu anda 75 yaşını idrak ettim. 20 yıldır Ceyhan Gücü 
başkanlığını yapmaktayım. Sözün kısası uzatmaları oyna-
maktayım.
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pazar günü Ceyhan Gençlik, Adana, İskenderun 
ve Mersin’den gelen takımlarla maçlar yapmıştır. 
Bu devirde Ayhan-Orhan Özbay kardeşler, Baboş 
Cahit, Keklik Ramazan, Fındık Yücel, Sarı Yaşar, 
Naylon Recep, Nedim Temuçin, Şükrü Vural, 
Kaleci Özdemir (yağlı ballı) gibi daha ismini ha-
tırlamadıklarımız gelecek nesillere örnek olmuş-
lardır. Bu zamana kadar futbol hep Ceyhan’ın 
güney kesiminde revaç bulmuştur. 1954 yılına 
gelince futbolun, köprünün kuzey tarafında da 
oynandığı ispatlanmıştır. Ahmet Dal ve İğneci 
Veli Açıkkar’ın kurdukları Akınspor’dan sonra 
her mahallede bir takım kurulmaya başlanılmış-
tır. Bu zamanda futbol sahası olarak “Kumluk” 
tabir edilen, tabii çim olan yere bir saha yapılmış-
tır. Bu Akınspor 1960’a kadar Ceyhan’a hem iyi 
sporcular yetiştirmiş ve hem de külhanbey olarak 
isim yapan “Caynak” ve yöresini, bu spora sevgi 
sayesinde eğitmiştir. Artık kahvede oturan genç-
ler top oynamaya başlamışlardır.

Bu kulübün kurulmasında rahmetli Osman 
Şahin’in büyük emekleri geçmiştir. Akınspor’un 
kurulması ve kumlukta yaptığı maçlarda başarı-
lı olması, diğer mahallelerde de yeni gayri federe 
takımların doğmasına sebep olmuştur. Bu kulüp 
melek girmez zannedilen semti spora itmiş hem 

de Osman Şahin, Osman Çiller, Osman Yantır 
(Takulis) gibi ileride Ceyhan’da spor alanında 
saygı ile ismi anılanların çıkmasına sebep ol-
muştur. 

 1955 yılına gelince Ceyhan’da ilk defa 6 takı-
mın katıldığı bir turnuva tertip edilmiş ve bu defa 
kumluk sahasından şimdiki asri mezarlığın yakı-
nında olan saha yapılmıştır. O devri yaşayanlar 
2 ay süren çetin ve zevkli maçlar seyretmişlerdir. 
Bu 6 takımın genç takımları da maçlardan ev-
vel kendi aralarında maçlar yapmışlardır. Yaşları 
50’yi geçenler o maçlarda unutulmaz insanları 
seyretmişlerdir. 

Bunlar, Kartalspor’dan, Çılgın İnsan, Ahmet 
Tali, Gıda/Mustafa İpekçi, Kalaycı Adem, Ali 
Rıza, Erol Ünsal. Akınspor’dan, 3 Osmanlar, Os-
man Şahin, Osman Çilleri, Osman Yantır, Abdul-
lah Ramazanoğlu, Ahmet Işkın, İhsan Demiray 
olmuşlardır.

Bu birikimlerden sonra, 1960’lı yıllarda, Cey-
han’ın gençlerinden, Aydın Özbay (Tirik), İlhan 
Özbay (İloş), Faruk Karadoğan, Savaş Erol ve 
Kemal Apak (Koço) önce Mersin ve Adana’da, 
sonra, Ankara ve İstanbul’da ve millî takımlarda 
başarılı olabilmişlerdir.

Ceyhanımızın tanınmış simalarından Osman YANTIR (Ta-
kulis), Ceyhanımızın futbol geçmişi, futbolcuları ve futbol ha-
tıraları konusunda birçok yazılar yazmıştır. Bu yazılar birçok, 
gazete ve dergilerde yayımlanmıştır ve ilgi ile takip edilmiştir.

Sayfalarımıza taşıdığımız resimler hepsi birbirinden değerli 
kişileri içermektedir. Kaybettiklerimize rahmet dilemekte, hepsi-
ni saygı ile anmaktayız.

Osman YANTIR’ın kendisi dahil, o dönem futbolcularının 
bilinen lâkaplar listesini ve yazılardan bir tanesini yayınlamakta, 
sizleri geçmişe götürmek istemekteyiz.

LAKAPLAR:

Yıl 1952 tarihlerde sahalar toz toprak, toplar çaputtandı. O 
nesil bu şartlar altında milli takımda topçu olmayı hayal eder-
lerdi. Ceyhan’da o devrin futbolcularının mutlaka bir lakapları 
vardı;

Osman Yantır (Takulis), Mümtaz Oral (Devenin Oğlu), Şaban 
Özkurt (Koreli), Sedat Şen (Kör Sedat) Ramazan Ergin (Keklik), 
Mustafa İpekçi (Gıda), Mehmet İpekçi (Köse), Aziz Dinç (Kör 
Aziz), Ahmet Tali (Kaptan), İhsan Tali (Çılgın), Hayrettin, Nurettin 
(Cizi bor Kardeşler), Kör Nayman, Dibek Duran, Aydın Özbay 

(Tirik), Fındık Yücel, Namık Göksoy (Zelzele), Fevzi Karadoğan 
(Arap), Kemal Burhanlıoğlu (Toni), Tuncer Tohumoğlu (İngiliz), 
Yaşar Tanır (Dilo), Burhan Çelikbaş (Zırrıkı), İsmet Altuğ (İkiyüz 
binlik), Recep Gezer (Naylon), Hacı Çakır (Kemik), Nihat Bendik 
(Eczacı), Orhan Özbay (Kör Orkuş), Cahit Temuryapar (Baboş), 
Mehmet (Sükse), Rahmi Örs (Hoca), Naci Kuyumcu (Hocaların 
Hocası), Remzi Gök (Uçankuşu), Gazi Kaya (Fırfır), Osman Kara 
(Kunduracı), İbrahim (Matador), Ahmet Karadoğan (Lomlom), 
Cumhur Ertan (Sinyör), Cemal Baysal (Tarzan), Erdal Saçar (Me-
nejer), İlhan Özbay (İloş)

Bunlardan biri de Takulis Osman’dı. O tarihlerde Aydemir 
mahallesinde top oynarken bizlerden büyük olan belayı Berzak 
olan Hulis adında biri vardı, arkadaşlar beni o zannederek ‘Aha 
Ta Hulis geliyor’, diyerek çil yavrusu gibi dağılmak üzereyken bir 
de bakıyorlar ki gelen Osman Yantır. 1952’den sonra adım Ta 
Hulis’ten Takulise döndü. 

Bana bu lakap ismimden önce gelmekte. Bizde hani bir ata-
sözü vardır ya, “Yiğit namıyla anılır” misali ben bu lakabımdan 
çok memnunum. 

*Bu bilgiler, Osman YANTIR’dan alınmıştır.
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Sene 1955, şu anda mezarlık olan sahada, Ceyhan Gençlik Kulübü’yle Veteranlarla yapılan çok özel bir maç. 23 kişilik bu 
resimde, sadece bir kişi (Orhan ÖZBAY)hayattadır.
AYAKTAKİLER: Recep Gezer (Naylon), Bedir Hacı Çakır (Kemik), Osman Kara (Sivil Elbiseli), Tüfekçi Kazım, Terzi Nedim, 
Hüseyin Avni, Kemal Erkal, Mustafa Örs, Mehmet (Kasap Ahmet’in Oğlu), Sait Topçu, Yaşar, Eczacı Nihat
OTURANLAR: Kaleci Sıtkı, Ali Rıza, Cinli Mithat, Orhan Özbay, Rahmi Örs, Cevdet Akman, Sükse Mehmet, Cahit(Baboş), 
İhsan Tali (Çılgın İhsan), Kemal (Çatısı Kırık)

Yıl 1962 Çiftlikhat yolu - Ceyhan Gençlik - Adana Demirspor maçı.  
AYAKTAKİLER: Soldan sağa; Osman, Hasan, Gürhan, Yılmaz, Sedat, İrfan
OTURANLAR: Soldan sağa; Şaban, Özden Ferhatoğlu, Yaşar, Çelik, Burhan

1955

1962



134

CEYHAN BÜLTEN

Yıl 1964 şu anda Cumhuriyet mahallesi olan Çiftlikhat yolu üzerindeki sahada, aralarında millî futbolcuların bulunduğu 
İskenderun Deniz Gücü’yle Ceyhan Gençlik Spor Kulübü maçından önce. Bu maçı 3-0 Ceyhan Kazanmıştı.
Ceyhanlılar, Koyu formalılardır, sadece onların isimleri yazılmıştır. 
AYAKTAKİLER: Cemal Baysal (Tarzan Cemal) Yönetici, Yılmaz Vardar, Şaban Özkurt (Koreli), Erol Uraz, Faruk Karadoğan, 
Recep Açıkkar, Aydın Özbay (Tirik Aydın), Fevzi Karadoğan (Arap) 
OTURANLAR: İrfan Coşan (Karagöz), Burhan Çelikbaş (Zırrıkı), Osman Yantır (Takulis), İlhan Özbay (İloş), Hacı Güleç, 
Özden Ferhatoğlu

Yıl:1968 Çiftlikhat yolu üzerindeki sahada kutlanan 19 Mayıs töreninde Ceyhanspor kadrosu
AYAKTA DURANLAR: Soldan Sağa; Osman Yantır (Takulis), Mehmet Filik, Erdal Erdem, Ayhan Evrensel (Yavru), Aydın 
Özbay (Tirik), Aziz Dinç (Kör Aziz), Ahmet Sarı, Kemal Apak (Koço), Necati Mehmet Şirikçi (Horoz Mehmet), Hüsnü Kızıltan 
(Karakaplan)
OTURANLAR: Soldan sağa; Zeki Ceylan, Metin Yantır, Recep Özkan, Necdet Kırıkçı, Özer İrfan Coşan (Karagöz) Mehmet 
Sefa, Naci Kuyumcu, Kaleci Ahmet
EN ÖNDE: Şişko Haydar.

1964

1968
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Bir Köylü Çocuğu Gözüyle 
Eski Ceyhan 

Bu yazımda sizlere, köyde doğup büyümüş ve daha 
sonra okuyup şehirli olmaya çalışmış biri olarak, 
hatırlayabildiğim kadarıyla çocukluğumun Cey-

han’ını anlatmaya çalışacağım. Öyle okuduğumuz ma-
sallara başlarken söylendiği gibi ‘‘Deve tellal iken, sıçan 
berber iken, ben anamla babamın beşiğini tıngır mıngır 
sallar iken, o yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan, eşeğe bi-
nip de deveyi kucağına alan, bu da mı yalan?’’ demeyece-
ğim belki ama 1950’li yıllardan bu yana hatırlayabildiğim 
her şeyi anlatmaya çalışacağım. 

Fevzi SAÇLI
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Ceyhan’a gitmek isteyenler, Kurtkulağı kö-
yünden at arabasıyla Ceyhan’a giderken daha kısa 
olduğu için Kırmıtlı mezrasının kuzeydoğusun-
dan geçen yolu tercih ederlerdi. Kış günleri ise, 
bu yol üzerinde olan malazın ortasında Arap’ın 
Suyu denen yerden geçmek mümkün olmadığı 
için mecbur olunmadığı takdirde köyden çıkıl-
mazdı. Hastalık ve resmî işler dolayısıyla Cey-
han’a gitmek zorunda kalınırsa da at arabasının 
üzeri dut ağacından kesilmiş taze dalları çember 
şeklinde arabanın üzerine bağlanarak filmlerde 
gördüğümüz kovboy arabalarını andırır bir şekil 
verilerek üzeri çulla kaplanıp arabaya da iki çift 
at koşularak ve de yol güzergahı Tacirli mezrasın-
dan sağırlara sonra da Değirmendere’den, Ham-
dilli’ye varılırdı. Hamdilli köyünde Adana-Hatay 
veya Gaziantep’e giden asfalta düşülünce arabada 
koşulu atların bir çifti Hamdilli köyünde bırakı-
larak Ceyhan’a gidilirdi. Daha o zamanlar, Cey-
han-Yumurtalık arasında yapılması düşünülen 
yol sadece bir toprak yığınından ibaretti. Halk bu 
yola kaymakamlık yolu diyordu. Yaz günleri bir 
at arabası ancak gidebilirken kışın değil arabayla, 
atla bile seyahat mümkün değildi. Çukurova’nın o 
sakız gibi olan çamurundan deve çıkmazdı adeta. 
Rahmetli babamla at arabasıyla, Arap’ın Suyu yo-
lunu takip ederek Ceyhan’a geldiğimizde, o tarih-
lerde bomboş tarlalar arasından geçerek Ceyhan 
mezarlığının doğusundan, şimdiki Yumurtalık 
yolunun Ceyhan’a giriş yaptığı yerden istasyonun 
batısından, demiryolunu aşarak Ceyhan’a giriş 
yapardık. Arap’ın Suyu’nun haricinde Ceyhan’a 
Çiftlikat köyü yoluyla da gidilirdi. Köylü bu yolu, 
daha ziyade at arabasıyla, Ceyhan’a pamuk veya 
başka bir ürün getirdiğinde, köye boş dönmemek 
ve bir taşla iki kuş vurmak için Çiftlikat köyünde 
bulunan, üstü toprak olan evinin üstüne sermek 
için, çorak toprak götürmekte kullanırlardı. Bah-
si geçen at arabaları Bursa’nın İnegöl ilçesinde 
yapılıyordu. Ceyhan’a girdiğimizde, o zamanın 
köhne Ceyhan’ı, adeta ortasından koca Seine ne-
hiri geçen Paris gibi görünürdü gözümüze. Şimdi 

bakıyorum da o koskoca Ceyhan mezarlığı kal-
dırılarak yerine Namık Kemal İlköğretim Okulu 
kurulmuş. Tabii o ortasından geçip geldiğimiz, 
Ceyhan istasyonunun güneyindeki tarlalar iska-
na açılarak beklide eski Ceyhan kadar büyüklük-
te olan Namık Kemal mahallesi kurulmuş. 

 1956-1957 yıllarında ben Ceyhan ortaokulun-
da okurken istasyon binasının güneyinde hatırla-
dığım kadarıyla beş altı tane ağaç vardı. Okulda 
boş vaktimiz olduğunda, kafa dengi arkadaşlarla 
sanırım beş altı defa oraya gelmiştik. Rahmetli 
babamla Ceyhan’a geldiğimizde, babam araba-
da koşulu atları, dizginlerini çekerek doğru hana 
yönlendirirdi. Han diye bahsettiğim o zamanın 
nakil vasıtası olan at arabalarının garajı anlamına 
geliyordu. Bu at araba garajlarından benim hatır-
ladığım kadarıyla Ceyhan’da yedi sekiz tane vardı. 
Hanların birde otel gibi kullanılan ikinci katları 
vardı ki buralarda garibanlar kalırlardı. Hanların 
giriş katlarına gelince köyünden at veya öküz ara-
basıyla gelenlerle at veya eşeği ile gelenlerin tüm 
ihtiyacı karşılanması için her şey düşünülmüştü. 
Atın, öküzün, eşeğin bağlanacağı yerlerin yanın-
da, her handa bu hayvanların sulanabilmesi için 
kuyularda açılmıştı. Şimdi bu hanları ve bulun-
duğu yerleri yumurtalık yolundan çarşıya doğru 
gelerek saymaya çalışalım. Bu yolda ilerlerken is-
tasyon yolunu geçip yolumuza devam edersek sol 
kolun üzerinde Özden garajı vardı. Biraz ilerde 
yine sol tarafta Hüsnü Doğan garajı ve bu garajdan 
sonrada Sait Akman’a ait uğrak garajı ile Asri sine-
madan güneş sinemasına doğru giden yolu geçin-
ce de yine sol tarafta Hacı Sani’nin hanı, yanında 
Yunusun hanı onun bitişiğinde de Hanefi Ağa’nın 
hanı ile onun yanında da bu sıranın son hanı olan 
Hancı Hasan (Ilgıt) Ağa’nın hanı vardı. Diğer han-
lara gelince Atatürk Caddesi’nin, ırmak üzerinde-
ki asma demir köprüye yakın yerde karşılıklı ola-
rak sağda Fuat’ın hanı, sol tarafta da hocanın hanı 
vardı. Osmaniye Caddesi’ne gelince ırmaktan eski 
hapishaneye doğru, belediyenin kuzeyinde Hacı 
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Seyit’in hanı, Atatürk Caddesi’ni geçince Abdulka-
dir Ağa camisinin karşısında Şavkı’nın hanı, biraz 
ileride caddenin sağında Kuşlu Han ve de sonra da 
Ali Manda’nın hanı vardı. Bizim gibi at arabasıyla 
gelen köylüler atlarının torbalarını atlarının başı-
na takar, hancıya da tembih ederek handan çıkıp 
alışveriş için çarşıya giderlerdi. Hanlar mazide 
kaldı. Bunların yerini, at arabalarının, köylünün 
alışverişini yapıncaya kadar korunup gözetildiği 
yerler almıştır. Hanlarda at,eşek, katır gibi hayvan-
ların toynaklarını korumak için onların ayaklarına 
nal çakan kişilerde vardı. Bunlara nalbant denirdi. 
Ama şimdi bu mesleği yapan kalmadı. Zira her 
şey makine gücüne dayandığı için hayvanların 
modası geçti zamanımızda. Hanların çıkış yerine 
yakın yerde daha doğrusu hanların çıkış yerinde 
koşumcu dükkanları vardı. Koşumcu; koşumda 
kullanılan koşum parçalarını üreten sanatkardı. 
Ceyhan’da bu işi yapanlara saraç da denirdi. Binek 
hayvanları için koşum takımı üretimi ile bunun 
yanında bir koşum hayvanının araba ve pulluk 
gibi araçlara koşulmasını sağlayan kayış takımları 
üretmekteydiler. Tabi toplumun tamamen her işte 
motorize olması dolayısıyla bu meslekte çalışanlar 
günümüzde çanta ve cüzdan yapımına devam et-
mek zorunda kaldılar. Koşum malzemelerinden 
sonra at arabası olan köylülerin en çok ihtiyaç 
duydukları sanat erbaplarından biri de demirciler-
dir. Zira at arabalarının ahşaptan yapılı teker simi-
dinin etrafına geçirilmiş şına denen demir çembe-
rin takılabilmesini ısıtarak ancak demirci ustaları 
takabilir. Simit ve parmaklarını da marangoz işi 
olmasına rağmen demirci ustaları yaparlar. Bu 
demirciler ana caddenin dışındaki tali caddelerde 
bulunurdu aynı zamanda pamuk çapaları ile ekin 
biçme oraklarının ağızlarını bileme işini de yapan 
meslek erbaplarıydılar. 

Buyurun çarşıya çıkalım: İlk bakışta dikka-
timi çeken hususları size arz edeyim. Handan 
ayrıldıktan sonra, öncelikle benim gibi köyden 
gelen çocukların dikkatini, sırtında dört su tene-

kesi bulunan eşekleri yularından çeken adamlar 
çekerdi. Bunlara saka deniyordu. Arapça sakka 
kelimesinde üretilen, evlere su taşıyan anlamına 
gelirdi saka. Ama Ceyhan’da, taşınan su kabına 
da saka deniyordu. Saka denilen bu su kaplarının 
altı ve üstü tahta diğer yanları galvanizli sacdan-
dı. Normal gaz tenekesinden farkları sadece alt ve 
üstlerinin tahta oluşuydu. Ve üstlerinde yuvarlak 
bir kapağının oluşuydu. O zamanlar Ceyhan’ın 
içecek suyu olmadığı gibi kazılan su kuyuların-
dan da tatlı su çıkmadığından Ceyhan halkı ih-
tiyaç duydukları suyun tamamını Ceyhan neh-
rinden temin ediyorlardı. İşte bu işi mevcut olan 
bu saka ordusu yapıyordu. Resimdeki testiler sizi 
aldatmasın Ceyhan’da testi yerine kapaklı saka 
dedikleri gaz tenekesi büyüklüğünde tenekeler 
kullanılıyordu. İki tekerlekli arabalara konulan 
varillerle de su taşınıyordu. Irmak suyunun bu-
lanık ve kirli olması dolayısıyla evdeki varillere 
satın alınarak konan sular, şap atılarak ve din-
lendirilerek bulanıklığı giderildikten sonra kul-
lanılırdı. O günün zenginleriyse Osmaniye’den 
getirilen suyu satın alıp kullanıyorlardı. Handan 
çarşıya çıkınca her köşede bir simitçiye rastlama-
nız mümkündü. Üstü küncü kaplı o eski simitleri 
kim özlemez ki. Okuluna öğleden sonra gidecek 
olan fakir öğrenciler sabah simitçi fırınından 
kaptığı sıcak simitleri satarak okul harçlıkları-
nı çıkarırlardı. Bir de öğlenci olan öğrencilerin, 
yaptığı işlerin başında sabahları bağırarak gazete 
satmak geliyordu. “Yazıyor yazıyor. Osmaniye’de 
olan cinayeti yazıyor! Gazeteci geldi. Hürriyet, 
Milliyet, Tercüman, Yeni Sabah, Yeni Adana, Va-
tandaş, Türk Sözü, Bugün, Ulus!’’ diye bağırarak 
gazete satıyorlardı. 

Bunun yanında Çukurova’nın kavurucu sı-
cağında kaldırımda adım başı bir limonata veya 
haşlama (meyan kökü suyu) satıcısına rastlamak 
her zaman mümkündü. Ayran da aranan meşru-
batlardandı. Yağlı yoğurtlarından yapılan hafif 
tuzlu, köpüğü bardağın ağız hizasını geçen koyu 
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kıvamda, ayranın içimine doyulmazdı. İçecekler-
den acılı veya tatlı şalgamı da unutmamak gerekir. 
Zira bu içecek Çukurova’ya özgü bir içecektir. Bir-
de bunun yanında şahsen benim hiç hoşuma git-
meyen bici bici isimli bir tatlı vardı. Ayrıca, bütün 
bunların yanında aşırı sıcakta kavrulan Çukurova 
şehirlerinde kaldırımlarda bazı esnafın dükka-
nının önünde ki kaldırımın üstüne su hayratları 
yaptırdığı da gözden kaçmazdı. Bunun yanında 
çarşıda bisiklet tekerlekleriyle dizayn edilen ara-
balarıyla seyyar olarak simit, halka tatlı ve bunlar 
gibi Şam tatlısı da satan esnaf vardı. Çukurova 
halkının, eti çok sevdiği herkes tarafından bilinen 
bir gerçektir. Bunu Çukurova’nın tüm şehirlerin-
de sulu yemek yemek için lokanta bulmakta zor-
landığınızdan anlayabilirsiniz. Ama adım başına 
kebapçı bulabilirsiniz. Et tüketimi oldukça fazla-
dır. Çukurova’da genelde keçi eti tüketiliyor. İkinci 
sırayı da koyun eti alıyor. Türkiye’nin her yerinde 
genç sığır eti tercih edilirken Çukurova’da sığır eti 
bulmakta zorlanırdınız. Handan ayrılıp da çarşıya 
çıktığımızda karşılaştığımız bu meslek grupları-
nı seyretmeye doyamazken, dükkanının önünde 
“Buyrun buyrun’’ diye dükkanına davet eden ke-
bapçıların dükkanından gelen pişirilirken kokusu 
sokağa yayılan kebabın kokusu bile insanı doyu-
rurdu. Ne maksatla gelirse gelsin köyünden şehre 
gelen her köylü bir buçuk kişilik kebabı yemeden 
gitmezdi köyüne desem yalan söylemiş olmam 
sanıyorum. Bizim köylerde yufka ekmek yapıldı-
ğından şehirdeki fırınlarda yapılan somun ekmek 
bizlere çok cazip gelirdi. Hele onun sıcak sıcak 
etrafa yaydığı kokuya bayılırdım. Şehir içinde bir 
yerden bir yere gitmek için faytonlar vardı. O za-
manlar bugünkü taksi işlevini yapıyordu. Her yanı 
pırıl pırıl olduğu halde, üstüne üstlük faytoncular, 
faytonlarını süslerlerdi de. Özellikle sünnet çocuk-
larına, bu faytonlarla davul zurna eşliğinde şehir 
turu yaptırılırdı. Bazen köyüne gitmek için vasıta 
bulamayanların da fayton kiralayarak köylerine 
döndükleri olurdu. Bunun yanında şehir içi yük 
taşımak için özel at arabalarından yararlanılırdı. 

İşte bu insan ve eşya taşıma arabalarında kullanı-
lan atlardan dolayı şehrin sokakları at pislikleri ile 
doluydu. Bu arada şehir turu yaparken polisle bir-
likte görev yapan mahalle bekçileriyle karşılaşmak 
her an imkan dahilindeydi. Bunların kıyafetleri 
çuval gibi ceket cepleriyle resimlerden tanıdığımız 
Çin lideri Mao’nun kıyafetini andırıyordu. 

O tarihlerde 2. Dünya Harbi’nden çıkılmış ol-
duğu için ekonomik bakımdan oldukça zayıf bir 
durumda olan halk, yeni bir ayakkabı almaktan 
ziyade eski ayakkabıları tamir ettirmek zorun-
da kaldığından köşkerlik de bilinen geçerli bir 
meslekti. Halk bunlara yeni aldıkları yemeni-
leri de çevirttirirdi. Bu köşkerler arasında yeni 
ayakkabı dikenler de vardı. 50’li yıllarda bakır 
kaplar mutfaklarımızda baş köşeyi işgal ediyor-
du. Bakır tencerelerde yapılan yemeklerin tadına 
doyum olmazdı. Yalnız mutfakta kullanılan kap 
kacağın hemen hemen her yıl kalay istemesi do-
layısıyla her geçen gün bakırın aleyhinde çalış-
tığından bakır kap kacak itibarını yitirdi. Bakır 
tabaklar yerlerini porselen tabaklara bırakırken, 
bakır tencereler de yerini çelik tencerelere bırak-
tı. Neticede bakırcılık ve kalaycılık mesleği de 
neredeyse tarihin derinliklerinde yerini almak 
zorunda kaldı. Kaldırımlarda kesici şeyleri çar-
ka tutup bileyen bileyicilere de rastlamak müm-
kündü. Özellikle Kurban Bayramı’nın yaklaşma-
sıyla her köşede rastlanırdı. Mahalle aralarında 
da makastı, bıçaktı, tahraydı (küçük bir baltaya 
benzer kesici alet) her şey bilenirdi. Şehrin ma-
hallelerinde elinde eğri bir ağaç parçasına gerili 
bir şekilde bağlanmış kirişli aletiyle “Hallaç geldi 
hallaç’’ diye bağıran adamlara da rastlanırdı. Bu 
insanlar yatak dolgu malzemelerini tiftikler ka-
bartırlardı. Yorganda sırırlardı. Özellikle düğün 
hazırlığında olan ailelerin ihtiyaç duyduğu bir 
meslek olarak kaldı. Yemek pişirmede bir kade-
me ilerleyen halk, artık odunla yemek pişirmek 
yerine gaz ocağı kullanmaya başlamıştı. O za-
manlar babam rahmetliyle şehre bir gelişimizde 
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biz de devre uyarak 16 liraya “Optimus’’ marka 
bir gaz ocağı almıştık. Bizimde bir gaz ocağımız 
oldu diye ne kadar sevinmiştim. Eskiden kışın 
ısınma işi hemen hemen tamamen odunla olur-
du. Bunun için de karayoluyla getirilen odun ya-
nında, bir de Ceyhan nehrinden faydalanarak, 
sallarla odun getirilirdi. Tabi o zamanlar Ceyhan 
nehri üzerinde yapılmış herhangi bir baraj yoktu. 
Getirilen bu odunların tahliyesi bugünkü beledi-
ye binasının karşısında, nehrin kenarında yapı-
lırdı. Oradan da satışa arz edilirdi. Kış mevsimi-
ne girerken de ısınma sorununu halletmek için 
soba ve borularının tedarikine bakmak gerekince 
de şehrin ortasında bulunan Abdulkadir Ağa ca-
misinin hemen ön tarafında bulunan tenekeciler 
çarşısına uğramak gerekiyordu. Tenekeciler çar-
şısında ne istersen vardı. Şimdiki gibi o zaman-
lar kömür sobaları yoktu. Bu teneke sobaların 
üzerinde kapağının olması kışın çay demlemeye 
ve de çay dışında kestane pişirmenin zevki bam-
başka olurdu. Ceyhan’da eskiden başlı başına bir 
sebze hali olmaması dolayısıyla şu andaki bele-
diyenin ön tarafında halkın Siptilli dediği küçük 
çapta bir hal vardı. Irmakla Siptilli arasında ba-
yağı bir açıklık vardı. Orası, yığınla kırık sandık 
olan bir yerdi. Kırık sandıkları yakarak, aklınca 
ısındığını sanan, ispirto içen alkoliklerin yeriydi 
burası. Bir de orada saz denilen bir yer vardı. Ir-
mak kenarındaki o yol yoktu o zamanlar. Bütün 
bunların yanında en az manavlar kadar iş yapan 
sebze satıcılarını görmeniz de her zaman müm-
kündü. Bu seyyar satıcılık yapan esnaflar hizmeti 
alıcının ayağına getiriyordu. Çünkü uzak semt-
lerdekilerin Siptilli’ye gelip de günü birlik sebze 
alması çok zordu. Bu esnaf sabahın köründe kal-
kıp Siptilli’ye gelerek yeni gelmiş sebze ve mey-
veleri itinayla üç tekerlekli arabalarına yükleyip 
satış yaptıkları bölgelere giderek müşterilerine 
hizmet veriyorlardı. Veresiye defterleri bile var-
dı. Bunların halk arasındaki unvanları tablacıy-
dı. Bir diğer tablacı türü daha vardı ki bunlarda 
incik boncuk satarlardı. Tırnak makası, toka, ke-

mer vs ile hiç aklına gelmeyecek şeyleri onlarda 
bulabilirdin. Yani bu tablalar Cıfıt (Yahudi) çar-
şısı gibiydi. Bunlar kendilerince en iyi satış yapa-
cakları yerleri iyi bildiklerinden o yerde karargah 
kurarlardı. Her zaman da o yerde onları bulmak 
mümkündü. Yani açıkçası sabit bir yerde durur-
lardı. 1956-1957 yıllarında Ceyhan Orta Oku-
lu’nda okurken okul bahçesinde veya civarında 
her zaman bir dondurmacı ile bir çekirdek satıcı-
sı bulmak mümkündü. Bunlardan biri süslü sarı 
kırmızı arabasıyla hafızam beni yanıltmıyorsa 
bir muhacir dondurmacı vardı.(Göçmen) Don-
durması da gayet iyiydi. Çekirdekçi olarak da o 
zamanlar Adana’da futbol oynayan Dilo Yaşar 
isimli biri vardı. O da genelde hatırladığıma göre 
ağırlıkla karpuz çekirdeği satıyordu. Benim oku-
duğum 1956-1957 yıllarında öğle paydosunda 
şehirli olan arkadaşlar evlerine giderken, öğleyin 
eve yemeğe gitmek istemeyen şehirli arkadaşlar-
la, köyden gelenler, Eken sinemasının altında bir 
yaşlı karı koca tarafından satılan sucuk ekmek 
ve diğer yiyecek maddeleri alıp karnımızı do-
yuruyorduk. Yarım ekmek içine konmuş, man-
galda kızartılmış yüz gram sucuğu, o gün için 
bir buçuk kişilik kıyma kebabına değişmezdim. 
Çünkü sucuk ekmeğe bayılıyordum. O tarihlerde 
sinema haricinde öğrencilerin gidebilecekleri bir 
yerin bulunmaması dolayısıyla öğrenciler soluğu 
langırt oynatılan yerlerde alıyorlardı. Bu langırt 
işletmesinin biri güneş sinemasının oradaki pa-
sajdaydı. Veya o gün gençlerin kahveye gitmeleri 
pek hoş karşılanmadığı için kuytu yerlerde olan 
yani babası veya yakın akrabalarından birinin 
göremeyeceği kahveler talebelerce tercih edilir-
di. Bütün bunların yanında Ceyhan ovası Tür-
kiye’nin sayılı verimli ovalarının başında geldiği 
için burada ikamet eden nüfus, ovanın tamamı-
nın ekilip dikilebilmesi için yeterli olmadığından 
çevre vilayetlerden gelerek zirai alanlarda boy 
gösterecek işçilere ihtiyacı vardı. Kazancın kendi 
memleketinden daha iyi olduğunu gören çalışma-
ya gelen işçiler memleketlerine geri dönmemeye 
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başladılar. O gün Ceyhan Belediyesi’nin başında 
bulunanların, memleketlerine gitmeyip de kalan 
işçilerin oyunu alabilmek için bunlara yeni yeni 
mahalleler ihdas ederek, Ceyhan’ın kurulduğu o 
mümbit araziyi, üretimin dışına çıkarmayı göze 
almışlardı. Hala da bu uygulama devam ediyor. 
Çiftlikat yolu diye adlandırılan, mümbit arazi 
üzerine inşa edilen lüks mahalleyi daha ekono-
mik olarak Ceyhan’ın eski mahallelerinden Mu-
radiye mahallesine inşa edilemez miydi? Edilirdi 
edilmeye ama o arazinin yerleşime açılmasıyla 
nasiplenenler nereden nasipleneceklerdi acaba 
o zaman? Yeni kurulan mahallelerde hizmet isti-
yordu. Ve hizmette götürülüyordu. Ama bu hiz-
metlerde çocuklara yarıyordu. Onu da bir tarafa 
bırakalım yapılan yatırımların yerlerini tespit 
ederken de yer tespitleri yanlış yapılmış. Ceyhan 
iki yol arasında “Hangi peygambere ümmetlik 
edeceğini şaşırıp kalmış’.’ hale getirilmiş. Oto-
garın, otobandan Ceyhan’a giriş yapılan yerdeki 
para gişelerinin orada olması gerekirdi kanımca. 
Şimdi transit giden hiç bir firma arabasını Cey-
han’a sokmak istemiyor. Bu durumda Ceyhan’a 
gelende Ceyhan’dan giden de mağdur oluyor. Bu-
nun yanında otogar dediğim yere yapılsaydı şehir 
de o tarafa doğru kayardı ve de enerji sahasında 
çalışan üst düzey yöneticiler Adana’ya giderken 
otoban girişlerinde burada da bir yerleşim yeri 
varmış derlerdi kanımca. Yakın olması dolayısıy-
la burada da kalınabilir diye düşünebilirdi. Ama 
ne yazık ki şehri görmeden otobandan Adana’ya 
gidiyorlar. Bu durum da enerji sahası olacak olan 
uyuz dağlarından başlayıp da Toprakkale’ye ka-
dar devam eden dalgalı arazi ile deniz arasında 
kalan alana bir adım daha yaklaşmak demekti. 
Yöneticiler hiçbir şekilde şunu unutmasınlar; 
“Avcı kazana yakın gerek’’. Ceyhan, bahsettiğim 
bölgedeki yatırımlardan doğru dürüst faydalana-
biliyor mu? Maalesef hayır. Çünkü işletmelerin 
üst düzey yöneticileri köylükten kasabalılığa yeni 
geçmiş olan Ceyhan’da kalmaz. Hele yakınında 
Adana gibi bir il varsa. 

 Çukurova’nın en büyük ili olan Adana’nın, 
her devirde karpuzuyla Türkiye genelinde isim 
yapmış Ceyhan ilçemizde, çiftçimizin daha fazla 
kazanç sağlaması için birçok karpuz çeşidi denen-
di. Fakat bu yörenin insanı olmamız dolayısıyla 
bu çabalar bize eski damak zevkini yaşatmayan 
karpuza ısınmamızı sağlayamadı. Nerede o sa-
man içinde saklanınca ertesi yıla kadar kalabilen 
eski yerli karpuzlar? Hatırladığım kadarıyla bıça-
ğı dayarken, intihar için köprüden atlayan adam 
gibi kendini kapıp koyuvererek çatır çatır kesilen o 
Halep karası karpuz nerede acaba? Haydi şimdiki 
cins karpuzlara rıza gösterdik diyelim. Fakat ka-
bak üzerine aşılanan karpuzdaki kabak kokusuna 
ne demeli bilmem. Bu yol yanlış bir yol olmasına 
yanlış, ama kimse de buna aldırış etmiyor. Ama 
Ceyhan’ın ününe zamanla gölge düşürmesinden 
korkuyorum. 1950’li yıllardan sonra Marshall 
yardımıyla yavaş yavaş köylere traktörler girme-
ye başlayınca, bizde köylerden şehirlere arkasında 
treyler (Naylon) takılmış traktörlerle gelmeye baş-
ladık. 1960’lı yıllara doğruda köylere birer ikişer 
minibüs veya balta burun diye denilen otobüsler 
çalışmaya başladı. Bir minibüs yeterli olmayınca 
minibüsün üzerine bagaj konan yere de insanları 
bindiriyorlardı. Köylerden gelen bu nakil vasıtala-
rını dün kontrol etmek imkanı olmuyordu. Ama 
son yıllarda para da verseniz minibüsün üzerinde 
kimseyi çıkaramazsınız artık. Halk da bilinçlendi. 
1950’li yıllardan sonra köylerimizde traktörler boy 
göstermeye başlayınca ekilip dikilmeyen makilik 
alanlarda sökülerek ziraata açıldı. Ekilip dikilen 
arazinin artmasının yanında toprağın iyi işlenmesi 
sonunda arazinin verimi de arttı. Sadece bununla 
kalmadı. Zirai alanlarda üretilen ekinlerin biçilip 
harmanlarda düven sürüp de savrulduktan sonra 
evde ambara konulması eskiden bir aydan aşağı 
zaman almazdı. Halbuki traktör ve biçerdöverle-
rin gelmesiyle yüz dönüm tarla bir günde her iş-
lemi bittikten sonra mahsul ambara taşınabiliyor. 
Bunun üzerine geliri artan köylü de şehre akın et-
meye başladı. Medeniyetin nimetlerine karşı açtı. 



141

CEYHAN BÜLTEN

O da bu nimetlerden yararlanmak istiyordu. Tabi 
şehirde yaşamanın da bir bedeli vardı. Burada me-
zar yerleri de dahil her şey paralı idi. Hatta biri öl-
düğünde cenaze yakınları ağlayıp sızlarken diğer 
komşu bayrak kaldırıp düğün yapabiliyordu. Köy-
den gelenler önce bunu kınadılarsa da sonradan 
kendileri de aynı kervana katıldılar. Ölüye göste-
rilen saygı ortadan kalktı. Köylerde komşulardan 
ekmek dahil her şeyi ödünç alabilirken şehirleri-
mizde bu örf ortadan kalkmıştı. Köylülerin şehir-
lerle ilişkisi arttıkça öteden beri süregelen örf ve 
adetlerde yeni yetişenlere ulaşamadan tarihin ka-
ranlıklarında kaybolup gitti. Köylerde uyulan fakat 
şehirde uyulması mümkün olmayan bir kadının, 
bir erkeğin önünden geçmemesi ilk etapta unutu-
lan adetlerden oldu. Şehre gelen bir kimse mutlaka 
bir iş bularak hayatını idame ettirmek zorundaydı. 
Çünkü hazıra dağ dayanmazdı. Tabi her şehrin de 
belli bir işçi istihdam kapasitesi vardı. Herkes iş 
bulamıyordu. Onun için şehirlerde bir işsizler or-
dusu oluştu. Bunun yanında yokluk örf ve adetleri 
kemirmeye başladı. İnsanlar dün kınadıkları bazı 
olayları bugün normal karşılamaya başlar oldular. 
Bu işsizlerle kahvehaneler dolup taşmaya başladı. 
Kahvehanede ne yapıyorsun dediğinde de iş arıyo-
rum diye cevap verirse hiç şaşırmamak gerekirdi. 
Çünkü artık iş bulmaktan ümidini kesmişti birço-
ğu. Bu söz artık bir deyim halini almıştı iş bula-
mayanların dilinde. Sanki kahvehaneler iş ve işçi 
bulma kurumuydu. 

Otogardan kalkan arabalar eski yoldan sağ 
taraftaki üç dört çırçır fabrikası ve Mezbahana’yı 
geçtikten sonra birkaç köyü geçerek Misis’e, ora-
dan da Adana’ya ulaşırlardı. Öğrenciliğim sırasın-
da arkadaşlarla en çok uğramış olduğum yerlerin 
başında Mezbahana parkıydı. Orada görevli, yedi 
dil bildiği söylenen, her gördüğümde safariye çı-
kanların kıyafetine benzer giyinen biri vardı ki 
en çok ilgimi çeken o adamdı. Biz yine dönelim 
şehir merkezine; Atatürk Caddesi’nde ilerlerken 
sol kolun üzerinde Asri sinema vardı. Bir de eğer 

hafızam beni yanıltmıyorsa o sırada Çamlı Kahve 
(Bahçeli Kahve) diye bir kahvehane vardı ki çocuk 
olduğum için mi yoksa gerçekten de büyük müydü 
şimdi pek kestiremiyorum ama o gün için gözüme 
fakir tarlası gibi büyük görünmüştü. O kahveden 
sonra, şimdiki Ziraat Bankası’nın yerinde Jandar-
ma karakolu vardı. Onun yanından Siptilli’ye ini-
lirdi. Biraz ileride kaldırımlardan merdivenlerle çı-
kılan belediye binası bulunurdu. Esasen Ceyhan’la 
ilgili yazıma Ceyhan’a sembol olmuş Ceyhan neh-
rinin üzerinde bulunan Almanlar tarafından yapı-
lan demir köprünün resmiyle girmem gerekirken 
yaşımın çok küçük olmasına rağmen kafamda iz 
bırakan olaylarla başlayınca demir köprüyle baş-
layamadım. Hem de benim Ceyhan’la ilk tanışma-
mın gerçekleştiği yerin de ters tarafında olmasın-
dan dolayı buna imkan olmadı. Bu demir köprü 
yıllar yılı Ceyhan’a hizmet ettiği gibi bundan son-
rada bu hizmetine devam edeceğe benzemektedir. 
Yanılmıyorsam benim okuduğum yıllarda ayağı 
aksadığından topal Hulisi denilen biri, akıl karı ol-
mamasına rağmen bu demir köprünün en üstün-
den ırmağa atlardı. Eskiden resimde görüldüğü 
gibi Ceyhan ırmağında kayıklarda vardı. Ne oldu 
nehrin güzelliğine güzellik katan o kayıklara anla-
yamadım doğrusu. Akıllı bir işletmeci birkaç ka-
yıkla burada rahatlıkla para kazanabilirdi halbuki.

Burada yazıma son verirken öncelikle ken-
dim, çocukluğumu yeniden yaşarken, benim ak-
ranlarıma da aynı duyguları yaşattığımı sanıyo-
rum. Gençlere de Ceyhan’da o günden bu güne 
yani altmış yılda iskana açılıp da yapılan beton 
yığınlarıyla oluşturulan birkaç mahalleden başka 
bir şeyler yapılmadığını göstermiş olmakla göre-
vimi yaptığımı sanıyorum. Dilerim yeni kuşak-
lar bizim kuşaklardan daha başarılı ve de mutlu 
olurlar. Haydi gençler bağa girin iziniz olsun ki 
yarın çoluk çocuğunuzla ağız tadıyla yemeye yü-
zünüz olsun. 
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Gülelim

Tüp
Ceyhan’ımızın renkli simalarından Tüp Kadir 
(Kadir Dizikaya) birgün mahallede komşu bir 
evin önünden geçerken komşularının kızıyla 
selamlaşıp sohbete tutuşurlar.
Hoş beş esnasında Kadir yüksek sesle konuşurken 
kızın annesi seslenir.
- Hayrola kızım kim geldi.
- Kız, anneciğim Tüp geldi, merak etme.
- Annesi, kızım ben tüp siparişi etmedim. Ne 
tüpüymüş İpragaz mı, Aygaz mı?
- Kız, hayır anneciğim BİZİM TÜP KADİR geldi.

Mavra: Güncel ve aktüel olayları esprili bir anlatımla dile getirme sanatıdır.
Gıcık: Şahısları nükte ile kızdırma, tatlı tatlı hicvetme sanatıdır.
Palavra: Olmuş veya olması mümkün olan olayları mübalağalı bir tarzda yansıtma şeklidir.
Bunlar yörede çok kullanılan deyimlerdir.

Yıllar önce, Ceyhan yüksek tahsil gençliğinin, her yılın şubat sömestrinde çıkarmış olduğu GICIK isimli 
bir dergisi vardı. Orada hem güzel fıkralara, hem de hoş güldürülere yer verilirdi. Bizde onları tekrar 
anıyor ve kendilerini maziye sadakat göstererek takdirle rehber kabul ediyoruz.
Hayatta olanlarına sıhhat ve mutluluk, ebediyete intikal edenlere de rahmet diliyoruz.
Daha önceki sayımızda da yazdığımız gibi, taşlamalarımızda kimseye kasıt ve kinimiz yoktur. Köşker 
sevdiği gönü yerden yere vurur derler.
İşte biz de öyle yapıyoruz. Lütfen kabul ediniz.
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Darendeli Müşteri
Darendeli hemşehrimiz züccaciyeci Necati Yıldı-
rım’ın dükkanına bir müşteri girer, almak istediği 
eşyayı incelerken Necati’nin dikkatini tezgahtarın 
ilgilenmediği çeker, tezgahtara seslenerek: 
- Evladım KITIR NALE Beyefendi’yle ilgilense-
ne...
Konuşmaya şahit olan müşteri elindekini bıraka-
rak dışarı çıkarken, Necati Beyefendi neden bırak-
tınız deyince, müşteri dönerek.
- Benden sonrakini KITIR NALE’le...

(Darendeli esnaflarca KITIR NALE’ye yüksek fiyat 
talep etmektir.)

Biraz da Gülelim 
Nostalji

Löm Löm
Ceyhan’da simsarlık yapan Bobik Muhittin ile 
Löm löm Ahmet devamlı birbirleri ile rekabet 
halindedirler. Birgün Bobik Muhittin (Mu-
hittin Tok) hayvan pazarından bir keçi alır. 
Sürükleye, sürükleye evine götürmek ister. Bu 
arada Löm löm Ahmet ile karşılaşır.
Ahmet: Hayrola, bu eşekle nereye gidiyorsun 
böyle der? Yorgunluktan canı sıkılan Muhittin:
- Ne eşeği kardeşim bu keçi gözün kör mü? 
deyince.
Löm Löm Ahmet: Sana ne oluyor kardeşim, 
ben seninle konuşmuyorum ki zorla götürmek 
istediğin keçi ile konuşuyorum demesin mi?
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Yumurtlamam
Şu an Ceyhan’daki bir ilkokulda öğretmenlik yapan 
Bekir Şahin’in (Kelle Bekir) çocukluğunda yaptığı 
yaramazlıktan ve yemek yememesinden dolayı 
annesi çıkışarak:
- Bekir yemeğini yemezsen seni kümese kapatırım 
ona göre!
Bekir omuzunu silkeler:
- Kapatırsan kapat, vallahi yumurtlamam...

Oburluk
Enver Eken, birgün arkadaşlarıyla neşeli ve se-
vinçli bir şekilde kebapçı Kolatar’a gider. Masaya 
oturarak herkes yemek siparişini verir. Bizim En-
ver de özellikle garsonu çağırarak büyük bir iştahla 
yiyecek olduğu yemek listesini özellikle verir zira 
çok açıkmıştır.
Garson herkesin siparişleri getirir ve kebaplarını 
yemeğe başlarlar. Bizim Enver kebabı yedikçe 
suratı buruşur ter dökmeye başlar. Arkadaşları 
durumun ne olduğunu anlayamazlar.
İçlerinden biri sorar? Enver’ciğim bu ne surat gali-
ba acıyı çok kaçırdın veya başka bir şeye mi kızdın 
buraya neşeli geldik şimdi neredeyse ağlayacaksın.
Enver Eken her zaman ki pişkinliği üzerinde, yok 
be kardeşim bu lezzetli yemekleri yediğim için 
değilde karnımın doyduğuna çok üzülüyorum der.

Mega Yalan Anlatım
Quinnes’in rekorlar kitabında yer alması gerekirken 
yanlışlıkla unutulan (Yalan üzerine) Erol Yorgan-
cı’nın anlattığı bir olayının doğruluğunun saptanma-
sı için dinleyenler sormaya başlar.
- Şahidin var mı?
- Hem de Allah’ına kadar şahidim var. Topal Rama-
zan’a sorabilirsiniz. Tesadüf bu ya Topal Ramazan 
askerdedir.
- Lan oğlum o şimdi askerde.
- O zaman pikava Ömer’e sorun.
- O da Almanya’da çalışıyor... dediklerinde
- Madem öyle Cin Mesud’a sorun der ama Cin 
Mesut’ta rahmetli olmuştur. Arkadaşlarının soruları 
bitmek bilmeyince iyice sıkışan Erol:
- Madem inanmıyorsunuz o zaman bende anlatmı-
yorum.






