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KOZAN’DA TARİHİ ÇEVRE KORUMA ÖNERİSİ 

ÖZET 

Kozan, Akdeniz Bölgesi’nde, Adana İli’ne bağlı bir ilçedir. Tarihte Siskia, Sission ve 
Sis adlarıyla anılmış olan kentin geçmişi M.Ö. XIX. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 
M.Ö. 66-64 yılında Roma İmparatorluğuna katılan kent, 1098 yılında Çukurova’da 
Ermeni Krallığı’nın kurulmasıyla birlikte Krallığın başkenti olmuştur. Kozan 1517 
yılında Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. 1700-1867 yılları arasında bölgeye 
hakim olan Kozanoğulları aşireti kente ismini vermiştir. 

Tarih boyunca Ermeni ve Osmanlı yerleşimi olması kentin mimari karakterinin 
oluşmasında etkili olmuştur. 

Kozan, Feke-Saimbeyli-Hanyeri üzerinden Torosları aşarak Orta Anadolu’ya ulaşan 
tarihi kervan yollarından biri üzerinde kurulmuştur. Böyle işlek ticaret yolları 
üzerinde kurulmuş olmasının kent ekonomisine katkısı büyüktür. 

1991 yılında, Hoşkadem Cami ve Bedesteni içine alan yaklaşık 3ha.’lık bir alan 
Kentsel sit ilan edilmiştir. 1991 yılından günümüze kadar koruma amaçlı imar 
planının hazırlanmayışı kentin tarihi dokusunun bozulmasına neden olmuştur. 

Kentsel sit alanı içerisinde bulunan Tarihi Çarşı, tez çalışmanın odak noktasını 
oluşturmaktadır. Küçük ölçekli parseller üzerinde genellikle tek katlı, kesme taş ve 
tuğla malzemelerinin kullanıldığı, cephe genişliği 3-4 m. arasında değişen, sivri 
tonozla örtülü, bitişik düzende, caddelerin iki yanında sıralanmış dükkan dizileri, 
tarihi çarşı dokusunun karakteristiğini oluşturur. Tarihi Çarşıda bulunan dükkanlar 
20.yy.’ın ilk yıllarına tarihlenmektedir. 

Kentsel Sit alanını içine alan yaklaşık 15 ha.’lık bir alanda 1/1000 ölçekli analiz 
çalışmaları yapılmıştır. Tarihi çarşıda bulunan Aşağı Çarşı, Yukarı Çarşı ve Kadirli 
Caddeleri’nde 1/200 ölçekli silüet çalışmaları yapılmış ve cephe önerileri 
geliştirilmiştir. Kentsel sit alanı içinde bulunan konutlar için yapılaşma koşulları 
belirlenebilmesi amacıyla kentte bulunan geleneksel konutlarda incelenmiştir. 

Kentsel sit alanının ve özellikle Çarşı bölgesinin sıhhileştilmesi amacıyla yapılan bu 
analiz çalışmaları neticesinde çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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A PROPOSAL ON THE HISTORICAL CONSERVATION OF KOZAN  

SUMMARY 

Kozan is a district of the city of Adana, in the Mediterranean Region. The history of 
the town, which was previously called Siskia, Sission, and Sis, goes back to B.C. 
XIX century. The town, which was part of the Roman Empire in B.C. 66-64, became 
the capital of the Armenian Kingdom that was established in 1098 in Cukurova. 
Kozan became part of the territory of the Ottoman Empire in 1517. The 
Kozanoğulları tribe that commanded the area between 1700 – 1867 gave their name 
to the town.  

Throughout its history Armenian and ottoman influences were effective in forming 
the towns’ architectural character.  

Kozan was founded on one of the caravan routes that led to Central Anatolia by way 
of the Taurus Mountains through Feke-Saimbeyli-Hanyeri. Being on such a busy 
trade route has helped the towns’ economy a lot.  

In 1991 an area of 3ha that included Hoşkadem Mosque and a bedesten was declared 
an urban protected area. Having no conservation zone planning since 1991 until now 
has been the reason for the deformation of the historical texture of the town.  

The historic bazaar in the urban protected area is the focal point of this thesis. The 
historic bazaar’s characteristics are made up of rows of shops on both sides of the 
street, on small parcels, one storey, hewn stone and brick materialed, with a façade 
width of 3-4m, covered with a pointed vault in adjoining building order. The shops in 
the historic bazaar date back to the first years of the 20th century.  

A 1/1000 scaled analysis has been produced of the 15ha area that includes the urban 
protected area. Silhouette studies of 1/200 scale have been produced for Aşağı Çarşı, 
Yukarı Çarşı and Kadirli Street, which are within the historic bazaar, and some 
façade suggestions have been developed. Traditional houses within the urban 
protected area have been analysed with the aim of determining the structuring 
conditions.   

The analysis was undertaken with the aim of developing suggested solutions for 
regenerating the urban planning area and in particular the bazaar area.  
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1. GİRİŞ 

1.1. Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Adana İli’ne bağlı Kozan İlçesi, geçmişi çok eskilere dayanan bir yerleşmedir. Eski 

ticaret yolunun üstünde; verimli bir ovaya açılmış ve savunmaya uygun bir konumda 

oluşu, geçmiş dönemlerde, Kozan’ın idari ve ticari birçok fonksiyon yüklenmesine 

neden olmuştur.  

Kent, özgün dokusunu belli bir ölçüde koruyabilmiştir. 1991 yılında kentsel sit alanı 

ilan edilmesine rağmen halen koruma amaçlı imar planı bulunmamaktadır. Tarihi 

yapıların kullanıcılarının koruma bilincine sahip olmamaları, kentsel sit ilanı 

kararının geç alınmış olması ve koruma amaçlı imar planının hazırlanmayışı tarihi 

dokuda belirgin bozulmaların oluşmasına neden olmuştur. 

Kentin tarihi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerekliliğinden yola çıkarak, 

hazırlanan bu tez çalışması Kozan Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilmiştir. 

Kentsel sit alanı içerisinde bulunan Tarihi Çarşı, çalışmanın odak noktasını 

oluşturmaktadır. Çalışma alanının belirlenirken, kentin eski konut bölgesinin kale 

etğinde yer aldığı göz önüne alınarak sit alanından kale çevresi ve tescilli yapıların 

yoğunlukta olduğu bölgeler seçilmiştir. Böylece çalışma alanında bulunan korunması 

gerekli tescil kaydı bulunmayan konutlar da tespit edilmiştir. 

Tarihi Çarşı’nın Aşağı Çarşı, Yukarı Çarşı ve Kadirli Caddeleri’nde yapılan 1/200 

ölçekli silüet çalışmalarıyla bu caddelerin sıhhileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla, alanda bulunan ve korunması gerekli dükkanlar tek tek tespit edilmiş ve 

yapılması gerekli müdahaleler saptanmıştır. 

1.1. Kapsam ve Yöntem 

Çalışma, belirlenen çalışma alanının bugünkü durumunu gösteren 1/1000 ölçekli 

analiz çalışmaları, 1/200 ölçekli mevcut ve öneri silüetleri ve kentsel sit alanının 
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sıhhileştirilmesi için gerekli önerileri kapsamaktadır. Analiz çalışmalarında çalışma 

alanında bulunan yapıların kat, işlev, yapım tekniği korunmuşluk durumu, tarihsel 

değerlilik, sağlamlık durumu, yapı kullanımı, mülkiyet durumu, yeşil alan analizi 

gibi bir dizi analiz yapılarak mevcut durum belgelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde Kozan’ın genel özellikleri tanımlanmış, yerleşimin 

fiziki, ekonomik ve sosyal yapısı incelenmiştir. 

Üçüncü bölümünde kentin tarihsel gelişimi araştırılmış, kentin fiziki, sosyal ve 

ekonomik yapısının zaman içinde geçirdiği değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde kentsel sit alanının tarihsel özellikleri üzerinde 

durulmuş, Kozan tarihinin parçası olan anıtsal yapılar belgelenmiş, kentin önemli 

sivil mimarlık örnekleri, mahalle oluşumları ve tarihi dokunun vazgeçilmez bileşeni 

olan yeşil alanlar incelenmiştir. 

Kozan’da tarihi çevreyi oluşturan ağırlıklı yapı grubu ticari yapılardır. Bu nedenle 

Tarihi Çarşı çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Tarihi Çarşı da bulunan 

dükkanların plan, cephe özellikleri, yapım teknikleri ve fiziksel sorunları üzerinde 

durulmuştur. 

Çalışmanın beşinci bölümünde geleneksel konutların yerleşim özellikleri, plan ve 

cephe düzenleri incelenmektedir. Analiz çalışmaları sırasında çalışma alanı sınırları 

içerisinde bulunan 22 geleneksel konutta 1/200 ölçekli rölöve çalışması yapılmıştır. 

Bu rölöve çalışmaları, tipoloji çalışmalarına temel oluşturmaktadır. Kentsel sit alanı 

içerisinde bulunan konutların yapılaşma koşullarının belirlenmesinde bu tipoloji 

çalışmalarından faydalanılması düşünülmektedir. 

Altıncı bölümde kentte tarihi çevreyi korumaya yönelik çalışmalar, günümüze kadar 

hazırlanan imar planları, kentsel sit alanı ilanı ve belirlenen geçici dönem yapılanma 

koşulları üzerinde durulmuştur. Ayrıca tarihi yapı kullanıcılarının korumaya bakış 

açıları irdelenmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise, tarihi çevre korumanın önemine değinilmiş, Kozan 

tarihi dokusu için yeni koruma önerileri geliştirilmiştir. Bu bağlamda özel alan olarak 

seçilen Aşağı ve Yukarı Çarşı ve Kadirli Caddesi için sıhhileştirme önerileri 

getirilmektedir. Bu amaçla, mevcut durum tespit edilerek, 1/200 ölçekli vaziyet planı 
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ve sokak silüetleri hazırlanmıştır. Geleneksel dükkanlar için strüktürel güçlendirme, 

yapı elemanlarının değişimi, cephe temizliği vb., çevreye aykırı yeni yapılar için ise 

tarihi doku ile uyum sağlaması için, kat indirimi, kat ekleme, cephe düzenleme vb. 

müdahaleler önerilmiştir. Ayrıca kentsel sit alanı içerisinde yeni koruma önerileri ve 

yapılaşma koşulları belirlenmiştir. 
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2. KOZAN’IN GENEL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Coğrafi Özellikleri 

2.1.1. Bölgedeki Yeri 

Akdeniz Bölgesi’nde Adana iline bağlı bir ilçe olan Kozan, 37° 25′ kuzey enlemleri 

ile 35° 50′ doğu boylamları üzerinde yer alır. İl merkezine uzaklığı 65 km.’dir. İlçe 

doğuda Kadirli, güneyde Ceyhan ve İmamoğlu, batıda Aladağ, kuzeyde ise Feke 

Saimbeyli ilçeleri ve Kayseri ili ile çevrelenmiştir (Şekil A.1). 

İlçenin toplam yüzölçümü 1690 km2 (169.000 ha)’dir. Denizden yüksekliği 150 

m.’dir. İlçenin toplam 84 köyü ve 2 beldesi bulunmaktadır. 

2.1.2. Yeryüzü Şekilleri ve Jeolojik Yapı 

Türkiye’nin en geniş kıyı ovası olan Çukurova 16 adet ovadan oluşmaktadır. Bu 16 

ovadan biri olan Kozan Ovası Çukurova’nın yukarı ova kesiminde yer alır. Yerleşim 

merkezinden 9-10 km kuzeyde engin tepelikler, daha kuzeyde ise Orta Torosların 

uzantısı durumunda olan dağlar bulunmaktadır (Şekil A.2). Kent, Kozan Dağları 

(Orta Toroslar) eteklerindeki dalgalı araziler üzerinde, kalenin de yer aldığı 450 m 

yükseklikte kurulmuş, zamanla doğu, batı ve kuzey yönünde ve ovaya doğru 

gelişmiştir (Şekil A.3, A.4). 

Kozan, topografik bakımdan yamaç ve taban arazilerinden oluşmuştur. Yamaç 

arazilerinde eğim genellikle % 3-6, taban arazilerinde ise % 0,5-2 arasındadır. İlçede 

genel eğim kuzey-güney yönünde olmakla beraber, batı kısımlarda kuzeybatı-

güneydoğu yönündedir. Orta Torosların uzantısı durumunda olan dağlardan Kozan 

Ovası’na inen çay, dere ve sel yarıntıları özellikle kuzeydeki dağların ova ile 

birleştiği yerlerde vadiler meydana getirmişlerdir. 

İlçenin akarsularını Seyhan Nehri ve birçok küçük dereler ve çaylar oluşturmaktadır. 

Seyhan Nehri, ilçenin batısında bulunan Aladağ İlçesi ile doğal sınırını oluşturur. 
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Kozan’ın doğusunda Kadirli İlçesiyle doğal sınırını oluşturan Sunbas Çayı bulunur. 

Kırksu Çayı, Kilgen Çayı, Deliçay ve Karapınar Çayı ilçede bulunan diğer küçük 

akarsulardır. 

Kozan’ın kuzeyinde, kent merkezine 8 km. mesafede Kozan Baraj Gölü 

bulunmaktadır. Baraj, Kilgen Çayı üzerine 1973 yılında kurulmuştur. Kozan Baraj 

Gölü, Kozan Ovasına sulama kanallarıyla su vermektedir. Bu bakımdan ilçe tarımı 

için önemli bir yere sahiptir. 

Kozan ovasının kuzeyini alt miosen ve miosen oluştururken, daha kuzeyde kuvarst 

ve şistler yer almaktadır. Kuzeydoğuda kretase kalkerleri, alt miosen konglomeları, 

garba ve granitleri bulunmaktadır. Orta ve güney kesimleri ise alüvyal ve kolloviyal 

özellikte olup genellikle ağır bünyelidir [1, s.17]. 

Kozan kent merkezi ikinci derecede tehlikeli bölge içine girmektedir. Kozan 

topraklarının büyük çoğunluğunun kökeni kalker kayalardır. Bu bakımdan ova 

toprakları çoğunlukla %5 oranında kireç bulundurmaktadır [1, s.17]. 

2.1.4. İklim 

Kozan’da genel olarak Akdeniz iklimi görülmektedir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar 

ılık ve yağışlı geçmektedir. Kozan Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü’nce yapılan 

gözlemlerde ilçede iki tip iklim tespit edilmiştir. Buna göre, ovalık kesimlerde 

Akdeniz iklimi, dağlık kesimlerde ise karasal iklim özellikleri görülür. 

Kozan Kalesi tepesinin yeterince ağaçlandırılmaması nedeniyle, güneş ışınlarının yaz 

aylarında bu tepeye dik gelmesi ve olumsuz yansımalar yapması sonucunda, kentin 

merkezinde bunaltıcı bir etki oluşturmaktadır. 

Bölgenin yıllık yağış ve nem oranı yüksektir. Yıllık yağış toplamı 1270,2 kg, yıllık 

ortalama sıcaklık ise 19.1 °C’dir. Kışın ortalama sıcaklık 11.7 °C, yazın ise 27.3 

°C’dir. Yaz aylarında sıcaklığın 40-43 °C’ye çıktığı görülür [1, s.20]. 

2.1.5. Toprak Yapısı ve Bitki Örtüsü 

Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kırmızı renkli topraklar (Terra Rossa) 

oluşmaktadır. Kozan ve çevresinde de, kırmızı renkli toprakları yoğun olarak görmek 
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mümkündür. Kozan’da dağlardan inen çay ve selintilerin taşımış olduğu 

materyallerden meydana gelmiş alüvyon topraklar çoğunluktadır.  Bu topraklar daha 

çok taban arazilerinde yer alır, yamaç arazilerindeki topraklar ise kolloviyal 

özelliktedir. 

Bölgede dağlık kesimlerin alçak yamaçlarında maki bitki örtüsü görülür. Dağların 

yüksek kesimlerine doğru ormanlar bulunur. Bu ormanlık alanlarda ladin, meşe, çam, 

ardıç, köknar, dişbudak gibi türlere rastlanmaktadır.  Tarımsal alanlar kentin özellikle 

batı ve doğusunda, yerleşim alanlarından başlayarak gelişmekte ve tüm ovaya 

yayılmaktadır. Ana tarım ürünleri; buğday, mısır ve pamuktur. Kozan’da narenciye 

yetiştirilen arazinin 72.500 dekar ile ilçe arazisinin %12’sini oluşturduğu görülür. Bu 

oran, turunçgil üretiminin Kozan ekonomisindeki önemli yerini göstermektedir [1, 

s.74]. 

2.2. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Cumhuriyet döneminde ilk resmi nüfus sayımı 1927 yılında 2. sayım 1935 yılında 

yapılmıştır. Daha sonra beşer yıl ara ile yapılmaya devam edilmektedir. 1927 nüfus 

sayımında Kozan ilçe merkezinin nüfusu 5266 kişi olarak tespit edilmiştir. 1950 

yılında 7844 kişidir. 1960 - 2000 yılları arası nüfus sayımına göre ilçe merkezindeki 

nüfus, 1985-1990 yılları arasında yaşanan düşüş haricinde düzenli bir artış 

göstermektedir1 (Tablo2.1).  

2000 yılı nüfus artışı bir önceki sayıma (1990) göre incelendiğinde toplam nüfus % 

12.8.artmış ancak merkez nüfus % 33.1 artarken, köy nüfusu % 9.8 azalmıştır. Bu da 

köylerden merkeze göçün olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

                                                 

1 1985-1990 yılları arasında yaşanan bu düşüş, İmamoğlu’nun 1987 yılında Kozan’dan ayrılıp ilçe 

olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 2.1 1960-2000 Yılları Nüfus Sayımı [1, s.26] 

Yıl Merkez Köyler Genel Toplam 

1960 15.159 63.660 78.819 

1965 20.101 72.742 92.849 

1970 26.058 78.571 104.629 

1975 32.045 83.634 115.679 

1980 42.410 88.627 131.037 

1985 50.324 93.049 143.373 

1990 54.451 63.253 117.704 

1997 62.088 56.971 119.059 

2000 85.173 56.101 141.274 

 

2000 yılı nüfus sayımına göre Kozan nüfus yoğunluğu % 70’dir. 1927 sayımına göre 

5 kat artmıştır. Kozan’ın hızlı bir nüfus artış hızına sahip olduğu görülmektedir. 

Bunun en önemli nedeni kentin göç almasıdır. Kentin ova kesimindeki verimli tarım 

alanları kırda nüfusu tutabilen bir sosyo-ekonomik yapıya sahiptir. Bu alanda 

sulama, makineleşme gibi teknoloji kullanımı Kozan’daki tarım dışı sektörleri 

geliştirmiş ve buna bağlı olarak da kente göç artmıştır. 

Kozan nüfusu mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle yaz aylarında 

sıcak havanın etkisinden bunalan halk, kentin kuzeyinde bulunan Horzum, Gedikli, 

Elmalı ve Savruk yaylalarına çıkmaktadır. Günümüzde halen yaygın olan yaylacılık, 

Cevdet Paşa’nın belirttiğine göre geçmişte neredeyse zorunlu idi. Tezakir-i Cevdet, 

“Kozan ahalisi ehl-i kasaba” iseler de “yazın hanelerini terk ile yaylaya çıkıp ağaç 
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dallarından ve ottan huğlar yaparak yazın bunların içinde yaylarlardı” demektedir [2, 

s.113].  

İlçede okur yazarlık oranı yüksektir. 2000 yılı nüfus sayımına göre, okur yazar oranı 

% 89.6’ dır. Nüfus cinsiyetine göre dağılımı erkek % 49.7, kadın % 50.3’tür. 

Kozan nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı ise; 0-14 yaş % 30.9, 15-64 yaş grubu 

% 65.3, 65 yaş üstü % 3.8’dir. Görüldüğü gibi, Kozan genç nüfusa sahip bir ilçedir. 

Ekonomik olarak faal nüfus (15-64 yaş grubu) Türkiye genelinin çok üstünde bir 

rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılık ve doğurganlık oranları düşük, aile 

büyüklüğü ise çekirdek aile tipine yaklaşmaktadır. Aile büyüklüğü, 2000 yılı nüfus 

sayımına göre 4,5 kişidir. 

Kozan’ın kuzeyindeki dağlık etki alanında kırsal alanda ortaya çıkan nüfus, eğitim, iş 

gibi nedenlerle en yakın kentsel merkez olan Kozan’a göç etmiştir. Kente en çok göç, 

Saimbeyli, Tufanbeyli ve Feke ilçeleri ve bunlara bağlı köylerden olmaktadır. 

Kırsal alandan gelen nüfus kentlileşme sürecine girmekte kentli nüfus da değişime 

uğramaktadır. İlçeye yaşanan göçler, Adana iline bağlı ilçelerden olmakta, göçle 

gelen nüfusla yerli nüfus arasında sosyal kopukluk ya da uyuşmazlık 

yaşanmamaktadır. Tarihi dokuda yaşayan büyük ve köklü aileler de değişime ayak 

uydurmuştur. Birçok aile eğitim ve iş gibi nedenlerle büyük kentlere göç etmiştir. 

Kozan’da ki okur-yazarlık oranı eğitime verilen önemi göstermektedir, özelikle 

eğitimi için kentten ayrılan gençlerin tekrar Kozan’a dönmemesi kentin sosyal 

yapısının değişimini hızlandıran etkenlerden biri olmuştur. 

Günümüzde tamamen Müslüman nüfusa sahip olan kent, Osmanlı Devleti’nin 

idaresinde iken, 1692-93 tarihinde yapılan tahrirlere göre 4’ü müslüman, 4’ü gayrı 

müslim 8 mahalle bulunmaktadır (Tablo 2.2., 2.3.). 

 

 

 



 9

Tablo 2.2. 1692-93 tahrirlerine göre Müslüman mahalleler ve nüfus dağılımı [3] 

Mahalle Adı Nüfus 

Hergele Bacı 280 

Esmesük 275 

Ömerciklü 195 

Tahtalı Mescid 585 

Toplam 1335 

 

Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü gibi bu dönemde kent merkezinde, 1335 

Müslüman, 942 gayrı müslim yaşamaktadır [6, s.2]. 

Tablo 2.3. 1692-93 tahrirlerine göre Gayrı-müslim mahalleler ve nüfus dağılımları [3] 

Mahalle Adı Nüfus 

Falcı-Keşiş 283 

Köşek 350 

Pulur 54 

Antın 255 

Toplam 942 
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Tablo 2.4. 1536-37 tahrirlerine göre Sis Sancağı’na bağlı kale ve kasabaların nüfus 

dağılımı [3] 

 Müslüman Hristiyan Toplam 

Sis Kasabası 1097 878 1975 

Feke Kalesi - 578 578 

Anavarza Kalesi - 120 120 

Lembert Kalesi - 563 563 

Pars-bert Kalesi - 227 227 

GENEL TOPLAM 1097 2366 3463 

 

Kent merkezinde sosyal yapı böyle iken, ilçe genelinde Türkmen aşiretleri yoğun 

olarak bulunmaktadır. Moğol istilasından kaçarak Suriye’ye gelen Türkmenler, 

Memluklular tarafından Çukurova bölgesine yerleştirilmişlerdir. Çukurova’da 

yaşayan bu Türkmen aşiretleri Çukurova’da kışlarlar, yazları ise Kozan Dağları’na 

ve Ulaşlı Dağları’nda bulunan Uzunyayla’ya çıkarlardı. Kozanoğulları’na bağlı olan 

bu aşiretlerin büyük çoğunluğu, Fırka-i İslahiye ile Çukurova’nın çeşitli yerlerine 

dağıtılmışlardır. Günümüzde de bu aşiretlerden olan aileleri Kozan’da görmek 

mümkündür. 1866 yılında dağıtılan Varsak aşireti bugün Kozan’ın dağlık 

bölgelerinde yaşamaktadır. Dolayısıyla, günümüzde de nüfusun büyük çoğunluğunun 

bu Türkmen aşiretlerinden geldiğini söylemek mümkündür.  

Kentin ekonomisi; coğrafi yapısına bağlı olarak, ova kesiminde tarıma, dağlık 

kesimde ormancılığa dayalı olarak sürmektedir (Tablo 2.4.). Kent nüfusu belli bir 

büyüklüğe ulaşmasına rağmen, tarım sektörünün ekonomideki payı oldukça yüksek 

olup çalışanların 1/5’i tarımda çalışmaktadır. Verimli bir ovada oluşunun yanısıra, 

kent çevresindeki besicilik faaliyetleri tarımın gelişmesine neden olmuştur. Kent 

ekonomisinde sanayinin payı oldukça düşüktür. 
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Tablo 2.5. Tarım ve Kozan [4] 

Kozan’ın  Yüzölçümü 169.000 hektar 

Tarım Alanı 65.320 hektar 

Orman Alanı 97.577 hektar 

 

Merkezde ise, ticaret, idari ve küçük sanayi sektörüne dayanmaktadır. Kente yaşanan 

göçler, ekonomik yapıyı da etkilemekte ve işsizliğin artmasına neden olmaktadır. 

Kozan’da gerçek işsizlik oranı % 39’dur. Erkeklerde bu oran % 28.5, kadınlarda ise 

% 44’dür. İşsizlikle bağlantılı olarak kişi başına düşen gelir de çok düşüktür. 

Kozan’ın kişi başına gelirinin, Adana’nın kişi başına düşen gelirinin yarısından daha 

az olduğu görülmektedir [5, s.1]. 

2.3. Altyapı 

2.3.1. Ulaşım 

İlçeye ulaşım sadece karayolu ile sağlanmaktadır. Kozan, Adana’ya 65 km’lik asfalt 

yol ile bağlanmaktadır.  İlçeye demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır, en yakın 

demiryolu istasyonu Ceyhan’dadır.  

Kozan’ın Saimbeyli yolu ile Kayseri’ye ulaşımını sağlayan asfalt yolu mevcuttur. 

Eski çağlarda Kozan-Kayseri kervan yolu ilçenin önemini artırmıştır. 

İlçe’nin Kadirli ve Ceyhan ilçeleriyle olan bağlantısı, çalışma alanı içerisinde tarihi 

dükkanların yoğunlukta olduğu Yukarı Çarşı ve Aşağı Çarşı Caddelerinden geçmesi 

kentin genel ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu caddelerin kent merkezinde 

bulunması ve yeterince geniş olmamalarından ötürü yoğun trafik yükünü 

taşıyamamaktadır. 

Çalışma alanı içerisinde diğer önemli ulaşım arterleri; Irmak Caddesi ve Saimbeyli 

Caddesi’dir. Saimbeyli Caddesi taşıdığı ticari kimliğiyle kentin önemli caddelerinden 

biridir. Irmak Caddesi, Kozan Köprüsü’nü geçerek Adana yoluna bağlanmaktadır. 

Çalışma alanı içerisinde bulunan tüm yollar asfalttır. 
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2.3.2. İçme Suyu ve Kanalizasyon 

Kentin içme suyu, Kozan’a 27 km. uzaklıktaki Savruk Yaylası’ndan getirilmiştir. 

Ayrıca Kozan Kalesi’nin kuzeyinde kentin su ihtiyacını karşılayan su depoları 

mevcuttur.  

Kentin kanalizasyon projesi 1982 yılında İller Bankası tarafından hazırlanmıştır. Atık 

sular, Kozan’a 9 km. uzaklıktaki Kayhan Köyü’ndeki arıtma tesislerine 

dökülmektedir. Yağmur suyu ile ilgili proje halen hazırlanmaktadır. 
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3. TARİHİ GELİŞİM 

 3.1. İlk Yerleşim ve Ermeni Krallığı Dönemi 

Tarihte Sisu, Siskia, Sission ve Sis adlarıyla anılan Kozan, birçok uygarlığın 

yerleşim merkezi olmuştur. Geniş bir ovanın dağlık bölgeyle biraraya geldiği alanda 

savunmaya elverişli bir tepenin varlığı insanları buraya çekmiştir. Sis adının, M.Ö. 8. 

yüzyıla ait bir Asur kaynağında bahsedilen ‘Sisu’ isminde bir kraldan geldiği tahmin 

edilmektedir [6, s.1].  Kentin tarihi hakkındaki en eski bilgilere göre, M.Ö. XIX. 

yüzyılda Luvi Krallığı egemenliği altında olduğu anlaşılmaktadır2. 

M.Ö. XV. yüzyıldan önce Hitit Federasyonundan Asurluların, M.Ö. VI. yüzyılda 

Medlerin ve Perslerin, MÖ. 333’de ise Büyük İskender’in eline geçmiş, onun 

ölümünden sonra da Selefkilerin idaresinde kalmış ve bu hanedan ile Mısır 

Batlamyos hanedanı arasındaki mücadelelere sahne olmuş olan Kozan, M.Ö. 66-64 

yılında Pompeus tarafından Roma İmparatorluğu’na katılmıştır.  

Kozan, İç Anadolu’yu Suriye’ye bağlayan tarihi kervan yollarından biri üzerinde 

kurulmuştur. Yol üzerinde, çoğunlukla akarsuların kenarındaki kaya kabartmaları 

bunu kanıtlamaktadır. Ali Rıza Yalkın’a göre, bu yol Kayseri’den başlar, Saimbeyli 

vadisini geçerek Kozan’a varır. Tumlu ve Yılankale bu yol üzerindedir. Tarihi yol 

Nur Dağı’ndan Ayas Limanı’na iner. Bu yol Hititlerden başlayarak tarihin çeşitli 

dönemlerinde, önce ticaret yolu olmuş; Hitit Krallığını Ayas Limanı’na bağlamış, 

daha sonraları, Yumurtalık Limanı’ndan Anadolu içlerine askeri ulaşımda 

kullanılmıştır [7]. Ramsay’a göre ise; Çukurova’dan geçen iki önemli tarihi yol 

vardır. Bunlardan biri İran’dan gelerek Kilikya üzerinden Sinop’a varan ‘Kral Yolu’ 

dur. Bu yol Kilikya ‘da Misis, Adana ve Tarsus gibi konaklama yerlerinden kuzeye 

kıvrılmaktadır. İkinci yol, Bizans döneminde İskenderiye’den başlayan ve 

                                                 

2 Asur tabletlerinde Luvi’lere bağlı ticaret kentleri arasında  Kozan’ın da olduğu belirtilmektedir 

(Halaçoğlu,1988). 
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Çukurova’da Ayas, Mopsouestia (Misis), Adana, Tarsus ve Silifke çizgisini kıyıdan 

izleyerek Ege’ye uzanan yoldur. Misis’te yolun ikinci kolu Anazarbos (Anavarza), 

Sission ve Flaviopolis’ten  (Kadirli) geçerek Kuzey Anadolu’ya açılır (Şekil B.1)[8]. 

Kozan’da bulunan Suluhan Kervansaray kalıntıları bu tarihi yolların varlığının 

kanıtlarındandır. 

Romalıların kenti ele geçirdiği dönemde, yerleşmede keten dokumacılığı ileri bir 

düzeye ulaşmıştı ve önemli bir ticaret merkeziydi. Yaklaşık dört yüzyıl Roma 

İmparatorluğu’na bağlı kalan kent, 395 tarihinde Roma İmparotorluğu’nun ikiye 

bölünmesiyle, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na bırakılmıştır. Günümüzde de 

Kozan’ın önemli eserlerinden biri olan Kozan Köprüsü Roma dönemine 

tarihlenmektedir. 

Kozan tarihini Çukurova tarihinden bağımsız düşünmek olanaksızdır. Arkadyos 

zamanında 395-466 da yapılan idari bölünmeye göre Kilikya eyaleti; Dağlık Kilikya 

ve Ovalık Kilikya olarak ikiye bölünmüştür. Anavarza Ovalık Kilikya’nın başkenti, 

Tarsus da Dağlık Kilikya’nın başkenti olmuştur. 

VII. yüzyılda Emevi halifesi Abdülmelik zamanında Kilikya bölgesinin fethiyle, 

Sis’in de Emevi egemenliğine girdiği tahmin edilmektedir. İlk Türk yerleşimi ise 

Abbasiler devrinde oluşmuştur. Bölge X. yüzyılda Rumların, XI. yüzyılın sonunda 

Selçukluların eline geçmiştir. 

Haçlı seferleri başladığında, Kilikya’nın dağlık yöreleri Ermenilerin egemenlği 

altındaydı. Kilikya ile ilişkileri eskiye dayanan Ermenilerin bir bölümü, Pers, Arap 

ve Selçuklu akınları sonucunda Kilikya’ya göçerek Toroslara yerleşmişlerdi. Rupen 

1080 yılında Toroslara gelerek Ermeni prenslerini kendine bağlayarak Ermeni 

(Rupinyan) Krallığını kurmuştur. 1100 yılında Ermeni kralı 1. Toros Anazarba’yı 

Bizanslılardan almış Krallığın sınırlarını Kapadokya’ya kadar genişletmiştir. 1198 

tarihinde Ermeni kralı olan II. Leon, krallığın merkezini stratejik ve siyasi 

nedenlerden ötürü Anavarza’dan Sis’e taşımıştır.  

II. Leon’un krallığı döneminde Sis’e gelen Oldenburg’lu Wilbrand,  Sis hakkındaki 

bir yazısında ‘Burası krallığın merkezi olup nüfusu çok sayıda ve zengindir; şehrin 

surları yok idi; burada bir ermeni baş piskoposu ve rum patriği oturuyordu’ 

demektedir [9, s.709]. Siyasal kimliği olan ve katagigos denilen patriklik 
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yönetiminde, Ermeniler merkez kiliselerini 1292’de  burada kurmuşlardır ve bu 

merkezi kilise 1921’de Beyrut’a taşınana kadar, Sis’teki varlğını sürdürmüştür. 

Osmanlı egemenliği döneminde 1734’te, bir manastır inşa edilmiş; daha sonra da  

patrik Kirakos’un 1810’da kurduğu manastıra yerleşilmiştir. 

Bu dönemde Kilikya’da köylüler ürünleri ve hayvanları için onda bir vergi verirlerdi. 

Dükkan sahiplerinden, ticaret gemilerinden vergi alınırdı. Ticaretin bu kadar önemli 

olduğu bir krallığın başkenti olmasının Sis’in gelişimine büyük katkılarının olduğunu 

tahmin etmek güç değildir. Rupinyan Krallığı döneminde Kilikya ticareti 

Avrupalıların elindeydi. Avrupalı tüccarlara büyük ayrıcalıklar tanınmıştı, hatta 

bunlar Sis, Misis ve Ayas’ta kendilerine ait mahallelerde yaşarladı. Ayrı kiliseleri, 

hamamları, dükkanları vardı. 

XIV. yüzyılın ortalarına kadar Ermeni krallığı egemenliğinde bulunan Sis, 1375 

tarihinde Mısır Memlukluları ve bunlara bağlı Türkmenlerin Yüreğir koluna mensup 

Ramazanoğulları egemenliğine geçmiştir. 1517 yılına kadar Çukurova bölgesine 

egemen olan Ramazanoğulları Beyliği döneminde Sis, Halep Valiliği yönetimine 

bağlıdır [10, s.63]. 

3.2. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi 

Sis, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır’a yaptığı seferle 

Osmanlı topraklarına katılmıştır. Buna rağmen bir süre daha Ramazanoğulları’nın 

yönetiminde kalmış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde de tamamen Osmanlı 

Devletinin topraklarına geçerek Halep vilayetine bağlı bir sancak merkezi olmuştur 

(Şekil G.1) [11]. Adana Halep’ten ayrılarak vilayet olduğunda Kozan da Adana’ya 

bağlanmıştır. Kıbrıs Adası fethedilince de, Kıbrıs eyaletine kara sancakları olarak 

bağlanmıştır. 1519 tarihli nüfus sayımına göre Sis’te, Müslüman 90 hane 43 bekar, 

Ermeni 176 hane ve 69 bekar nüfusu, 1530-1533 sayımlarına göre ise 149 hane ve 55 

bekar Müslüman, 172 hane ve 43 bekar Ermeni nüfusu bulunmaktaydı3 [10,s.63].  

                                                 

3 Ermeniler çoğunlukla kalede yaşamaktaydılar. Onarım işlerinde çalıştıkları için vergi vermezlerdi. 
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Bu dönemde kentte çok hareketli bir pamuk pazarı oluştuğu, 50 dolayında dokumacı, 

bir boya atölyesi ve bir deri işleme atölyesi bulunduğu bilinmektedir. Roma 

döneminde ileri düzeye ulaşan keten dokumacılığı geleneğinin bu tarihlere kadar 

yaşatıldığı düşünülebilir. Aynı dönemde kentte, 5-6 adet sırça dükkanı, Feke 

İlçesi’nde de sof4 işleyen 60 tane dükkan bulunduğu bilinmektedir. Yine bu 

dönemde, tarımda çeltik ekimi başta gelmektedir ve arıcılık yaygındır [12, s.2]. 

XVII. yüzyılın sonlarında başlayan Celali isyanları sonucu Anadolu’nun birçok  

yerinde olduğu gibi Sis de  bölge derebeylerinin ve aşiretlerinin egemenliğine girdi. 

Bölgede 12 Türkmen aşireti bulunmaktaydı. Bu 12 aşiretin kethüdaları Sis’te hakim 

olan Divanoğulları’na bağlıydılar. 1700’lü yılların başında Divanoğulları, bölgeye 

ismini veren Kozanoğulları aşireti tarafından dağıtılmıştır. Uzun süre bölgeye hakim 

olan Kozanoğulları, başına buyruk hareket etmiş ve Osmanlı Devleti’ne asker ve 

vergi vermemiştir. Kozanoğulları aşireti, birçok kez Osmanlı Devleti denetimi 

alınmaya çalışılmışsa da başarılı olunamamıştır.  

Yaklaşık 150 yıl Sis’e egemen olan Kozanoğulları aşireti, yöreye Kozan adının 

verilmesine neden olmuştur. 1866 yılında oluşturulan Fırka-i İslahiye ile, Kozanoğlu 

derebeyliğine son verilmiş ve Kozan, Adana vilayetine bağlı bir sancak, Sis de 

sancağın merkez kazası olmuştur. Bu tarihlerde, Tahtalı, Ömercikli, Keşiş ve Pulur 

mahallelerinden oluşan Sis’te, 3500 nüfus bulunmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu 

Ermeni, 700’ü Müslüman, 300’ü de değişik kökenlerden gelmektedir [10, s.63]. 

Bu tarihlerde, Kozan ekonomisine ağırlıklı olarak Ermeniler hakimdi. 100’ü aşan 

manifatura ve bakkaliye dükkanı Ermenilerin elinde bulunmaktadır. Müslüman 

tüccarların sayısı yok denilecek kadar azdır. Ticarete hakim oldukları kadar tarım 

arazilerinin büyük bir bölümünün de sahipleri Ermenilerdir. Kozan’da bulunan 3 adet 

çırçır fabrikası da Ermenilere aittir. Bu fabrikalar Mahmutlu Mahallesi’nde, 

Cumhuriyet Mahallesi’nde ve Feke-Saimbeyli yolu üzerinde bulunmaktadır. 

1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunuyla, Osmanlı Devleti düşmanlarına yardım 

ettikleri ve isyan çıkarttıkları gerekçesiyle Ermenilerin, Halep ve Şam gibi Arapların 

                                                 

4  Bir çeşit yün kumaş 
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yaşadığı bölgelere sürülmelerine karar verilmiştir. 1895 Zeytun ve 27 Mart 1909 

Adana isyanları Sis’te de etkisini göstermişse de önemli bir olay çıkmamıştır [13, 

s.95].  

Ekim 1918’de Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi üzerine bölgeye 

dönen Ermeniler, Fransızların da yardımıyla yeniden yerleşmeye başlamışlardır. 8 

Mart 1919’da Fransız ve Ermeni işgaline uğrayan Kozan, 2 Haziran 1920’de 

kurtuluşu yaşamıştır. 1923’te sancaklar ile dönüştürülünce Kozan önce il, 1926’da da 

Adana’ya bağlanarak ilçe olmuştur. 
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4. ÇALIŞMA ALANININ GÖRSEL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

4.1. Çalışma Alanının Tanımı ve Sınırları 

Adana İli Kozan İlçesi tarihi çevre koruma çalışmasına temel oluşturan analiz edilen 

çalışma alanı; Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.04.1991 

tarih ve 845 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırı içindeki alanları 

kapsamaktadır. 

Çalışma alanı; kuzeybatıdan Üstün Sokak, güneyden Doğan, Tuna, Öztürk, 

Altıparmak Sokak, batıdan Tandoğan, Çınar Sokak,  doğudan Şahin, İnkılap, İstiklal 

Sokak ve Fehmi İzel Tugay Caddesi ile çevrelenmektedir. 

Bu sınırlar içinde çalışma alanı, 148830 m2 (yaklaşık 15 ha) ’lik bir alanı 

kapsamaktadır. Çalışma alanı içindeki Kentsel Sit Alanı 31830 m2 (yaklaşık 3 ha) 

’dir. 

 4.2. Anıtlar 

4.2.1. Kozan Kalesi 

Kale, kente hakim 400 m. yüksekliğinde bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Asurlular 

tarafından inşa edilen kaleye Memluklular ve Selçuklular döneminde ekler yapılmış, 

kale son şeklini Ermeniler döneminde almıştır. 

Kalenin çevresi yaklaşık olarak 6 km. uzunluğundadır. Kuzey ve güneyinde bulunan 

iki merkez kule birbirine surlarla bağlıdır (Şekil G.2) [14]. 44 kule ve burcun yer 

aldığı Kozan Kalesi’nden, yakın çevresindeki bölgenin ünlü Anavarza, Karasis ve 

Andıl kaleleri görülür (Şekil C.1, C.2). Kale, G.E.E.A.Y.K.’nun 14.11.1981 tarihli 

3198 sayılı kararıyla arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. 



 19

4.2.2. Kozan Köprüsü 

Roma dönemi eseri olan tarihi köprü,  Kilgen Çayı üzerinde bulunmaktadır. Dokuz 

kemerden oluşan açıklığıyla önemli bir tarihi yapı olan köprünün, kemerlerinden bir 

bölümü toprak dolgu ile kapatılmıştır. Bugün, içme suyunun geçtiği borular köprü 

üstünde asılı bulunmakta ve köprünün görsel bütünlüğünü bozmaktadır (Şekil C.3, 

C.4). 1957 yılına ait fotoğrafta köprünün bu değişimler yapılmadan önceki halini 

görmek mümkündür (Şekil C.5)  Bu köprü çevresinde yapılması düşünülen Atatürk 

Parkı düzenlemesi halen proje aşamasındadır. 

4.2.3. Camiler 

Kozan’da çalışma alanı sınırları içerisinde iki adet cami bulunmaktadır. Bunlar: 

Kozan’ın tarihi camisi Hoşkadem Camisi (Şekil C.6) ve Küçük Cami’dir. 

Hoşkadem Camisi, Kentsel sit alanı içerisinde Aşağı ve Yukarı Çarşı caddelerinin 

kesişim noktasında yer alan meydanda bulunmaktadır. Hoşkadem Camisi’nin 

yazıtında 852 hicri yılı, miladi olarak 1448 yılında Mısır Kölemenleri döneminde 

Emir Abdullah Hoşkadem tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Cami, giriş kapısı 

ve cepheleri açısından Memluk mimarisi özellikleri göstermektedir.  

Caminin batı duvarına daha sonradan betonarme bir ek yapılmıştır (Şekil C.7). 

Ayrıca özgün halinde meydana açık olan cami girişi, yine ek olarak yapılan avlu 

duvarıyla meydandan ayrılmıştır. Cami giriş kotu meydandan 160 cm. yükseltilerek 

camiye görkemli bir görünüş kazandırılmıştır. Cami kesme taştan yapılmıştır. Zemin 

kat kotundaki pencereler düz atkılı, kadınlar mahfili kotundaki pencereler basık 

kemerlidir. Düz atkılı pencerelerin açıklığı 1/2 oranındadır. Tüm pencere 

doğramaları özgünlüğünü yitirmiştir. Caminin minaresi, kuzeydoğu duvarına bitişik 

olarak yapılmıştır. 

Caminin iki girişi vardır. Özgün giriş kapısı kuzeybatıdadır. Diğer giriş, camiye 

yapılan ekle birlikte sonradan açılmıştır. Bu girişin üzeri yine niteliksiz betonarme 

saçakla örtülüdür. Özgün giriş kapısı, iki dilimli kemerli bir niş içerisinde bulunan 

basık kemerli bir kapıdır (Şekil C.8). Bu kapıdan son cemaat yerine geçilir. Giriş 

kapısının kuzeydoğusunda kadınlar mahfiline çıkan L planlı ahşap merdiven bulunur. 

Son cemaat yerinin kuzeybatı  bölümünde, müezzinler için ek bir oda yapılmıştır. 
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Cami dikdörtgen planlıdır. Harim kısmı üst üste gelen iki kubbe ile örtülüdür (Şekil 

C.9). Mihrabın bulunduğu bölüm sekizgen bir kasnak üzerine oturtulan ana 

kubbeden daha küçük bir kubbeyle örtülmüştür. Kadınlar mahfili son cemaat yerinin 

üzerinde yer alır, döşemesi ahşaptır. Harim kısmına doğru dairesel bir biçiminde 

çıkma yapmaktadır (Şekil C.10). Kadınlar mahfili ve yan sahınlar çapraz tonozlarla 

örtülüdür (Şekil C.11). 

Caminin minber ve mihrabı taştan yapılmıştır (Şekil C.12). Caminin iç mekanında 

ana kubbeyi taşıyan kemerler dışında, tüm yüzeyler sıvalıdır ve herhangi bir bezeme 

bulunmamaktadır. 

Caminin kuzeybatı duvarına bitişik yedi adet kagir dükkan görülmektedir. Bu 

dükkanların üzerinde namazgah yer almaktadır (Şekil C.13). Caminin kuzeybatı 

cephesinden düz atkılı bir kapıyla namazgaha geçilir. Namazgahın güneyinde, kesme 

taştan yapılmış mihrap bulunmaktadır (Şekil C.14). Namazgah, yaz aylarında 

kullanılmaya devam etmektedir. 

Yapılan niteliksiz ek ve avlu duvarı caminin özgünlüğünün bozulmasına neden olsa 

da, Hoşkadem Camisi kentin ayakta kalan en önemli tarihi anıtsal yapısıdır.  

Küçük Cami, Mahmutlu Mahallesi’nde Çamurdan Sokak üzerinde bulunur. Caminin 

yapım tarihi bilinmemektedir (Şekil C.15). Küçük Cami ile aynı parsel içerisinde, 

günümüzde tamamen yok olmuş Küçük Medrese’nin varlığını kaynaklardan 

öğrenmekteyiz [8, s.15]. 

4.2.4. Bedesten 

Hoşkadem Camisi’nin doğu yönünde Kadirli Caddesi üzerinde yer almaktadır. 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.07.2004 tarih ve 35 

sayılı kararı ile bedestenin bulunduğu parsellere tapuda ‘Kentsel Sit Alanı’ şerhi 

konulmasına karar verilmiştir. 

Bedestenin, batı ve kuzey cephesinde olmak üzere iki giriş kapısı bulunmaktadır. 

Ana giriş batı cephesindedir (Şekil C.16). Bu giriş, sivri kemerli bir niş içerisinde 

bulunan basık kemerli kapıdır, üzerinde mermer yazıtı yer alır. Yazıtta 1320 hicri 

yılı, miladi 1902’de Hacı Ali tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 
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Kuzey cephesindeki giriş kapısı ise, basık kemerli olup ana giriş kapısından daha 

küçüktür (Şekil C.17).  

 Bedesten dikdörtgen planlıdır. Dış duvarlar, batı cephesinde kesme taş kuzey 

cephesinde kaba yonu taştan oluşmaktadır (Şekil C.18). Dış duvarların kalınlığı 60 

cm.’dir. Dükkanlar arası bölme duvarların kalınlığı 22,5 cm.-28 cm. arasındadır. 

Bedesten içerisinde toplam 18 adet dükkan vardır. Batı cephesinde yer alan giriş 

kapısı, doğu-batı yönünde uzanan orta yola açılır (Şekil C.19). Bu aksın iki yanında 

yedişer dükkandan toplam ondört dükkan bulunur ve dükkanların üzeri sivri beşik 

tonozlarla örtülüdür. Dükkanlar çift kanatlı ahşap kapılarla orta yola açılır (Şekil 

C.20). Orta yolun bir dönem kayrak taşıyla kaplı olduğunu yapıda bulunan izlerden 

anlamak mümkündür. Dükkanların önünde bulunan koridorlar, orta yoldan daha 

yüksek kottadır ve döşemesi ahşap ve taş kaplıdır. Kuzey cephesinde yer alan giriş 

kapısından 8 basamaklı, genişliği 254 cm olan taş merdivenle, kuzey-güney 

doğrultusunda uzanan bir orta yola çıkılır (Şekil C.21). Bu aksın doğusunda dört adet 

dükkan vardır. İki ana orta yolun üstü, yanlardaki dükkanlardan daha yüksek kotta 

beşik tonozlarla örtülüdür (Şekil C.22). Doğu-batı doğrultusunda uzanan koridorun  

yan duvarlarında basık kemerli tepe pencereleri yer alır. Bu pencereler, cepheleri 

sağır olan yapının aydınlatmasını sağlamaktadır. Bedestenin batı cephesinde, 

bedestenle bir bütün olarak inşa edilmiş olan üç dükkan yer alır, bu dükkanların girişi 

bedestenden bağımsız olup yapının yer aldığı Kadirli Caddesi’ne açılırlar. 

Yapı genel özellikleri bakımından özgünlüğünü korumasına rağmen zarar görmüştür. 

1998 Ceyhan depreminde yapının ana tonozlarından biri yıkılmıştır. Ayrıca uzun 

süredir kullanılmaması da yapının bozulmasına neden olmuştur. Yapının üzerinde 

bulunduğu caddenin zemin kotu yol çalışmaları nedeni ile yükselmiş ve bedestenin 

zemin kotu bu seviyeden 56 cm. aşağıda kalmıştır.  

Kozan’ın önemli anıtsal yapılarından biri olan Bedesten’deki dükkanlarda 

manifaturacılar ve sarraflar olduğu yapılan sözlü anketlerden anlaşılmaktadır. 

Günümüzde terk edilmiş olan yapının hazırlanacak restorasyon projesinden sonra 

yapının yeniden işlevlendirilerek kullanıma açılması, tarihi yapının korunması ve 

kent tarihinin önemli bir parçası olarak geleceğe aktarılması açısından büyük önem 

taşımaktadır. 
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4.2.5. Kilise 

1292 yılında Ermeni krallığı merkezi olan Kozan, bu tarihten sonra Ermeni 

Kilisesi’nin de merkezi olmuş, bu dönemde kale eteğine kilise ve manastır inşa 

edilmiştir (Şekil C.23). Kaynaklarda manastırın 1734 yılında yapılmış olduğu 

belirtilmektedir. Bu kilisede pelesenk yağı denilen vaftiz yağı çıkarılır, bu amaçla 

törenler düzenlenirdi, dünyanın dört bir yanından gelen Ermeniler bu törene katılır ve 

bir tür ermişlik derecesi kazanırlardı. 1921 yılında Kilise yönetimi Beyrut’a 

taşınmıştır [15, s.32]. Bu tarihten 1960’lı yıllara kadar boş kalan kilise bu tarihlerde 

yıkılıp, yapının taşları Kozan Lisesi’nin inşasında ve Kozan Belediye Mezarlığı’nın 

duvarlarında kullanılmıştır. Günümüzde manastır kalıntıları ve çevre duvarları 

mevcut olan kilisenin yıkılması, Kozan tarihi mirasının büyük bir kaybıdır (Şekil 

C.24). 

4.2.6. İstiklal İlkokulu 

Çalışma alanı sınırları içerisinde İstiklal Sokak ile İsmet Atlı Sokak’ın kesişiminde 

yer alan yapı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.11.1993 

tarih ve 125 sayılı kararı ile tescillenmiştir. 

Okulun temeli, 1905 yılında Mutasarrıf Muammer Paşa zamanında atılmıştır. 1910 

yılında inşası tamamlanan okul, 1911 yılında ‘Hamiyet Mektebi’ adıyla özel okul 

olarak açılıp 1913 yılında Milli Eğitimin hizmetine girmiştir. Cumhuriyetin ilanından 

sonra ismi değiştirilerek ‘İstiklal’ adını almıştır. 

Dikdörtgen plan şemasına sahip olan okul, yığma yapım tekniğiyle taştan inşa 

edilmiştir. Özgün halinde basık kemerli olan pencereleri kesme taş söveli, giriş kapısı 

yine basık kemerli ve giriş üstü üçgen alınlıklı parapetle bitmektedir. Yapı 

günümüzde birçok değişikliğe uğramıştır. Pencere oranları değiştirilmiş, cephesi 

sıvanmış, bodrum kat seviyesinde yeni pencereler açılmıştır. Yapının girişinde 

bulunan üçgen alınlık da günümüzde mevcut değildir (Şekil C.25, C.26, C.27). 
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4.2.7. Ağca Baba Türbesi 

Çınar Sokak üzerinde bulunan türbenin, yapım tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

Ağca Baba’nın mezarı, bahçe içerisinde bulunmaktadır ve üst örtüsü yoktur. Mezarın 

kuzeybatısında, bodrum kat seviyesinde tek odalı mescit bulunmaktadır. Yığma 

yapım tekniğiyle, taştan yapılmış olan mescidin üstü sivri tonozla örtülüdür (Şekil 

C.28).  Türbe ve mescit günümüzde bakımsızdır. 

4.2.8. Önemli Sivil Mimarlık Örnekleri 

4.2.8.1 Yaverin Konağı  

Kozan Kalesi’nin eteklerinde, Taş Çeşme Sokak üzerinde yer almaktadır. Kentin en 

önemli sivil mimarlık örneği olan yapı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 19.11.1993 tarih ve 125 sayılı kararı ile tescillenmiştir.  

Z+2 katlı olan yapının zemin katı kagir, üst katları ahşap karkas sistemle inşa 

edilmiştir. Yüksek avlu duvarındaki kemerli kapıdan avluya ulaşılır. Avlunun 

güneyinde daha üst kotta yer alan ön bahçe bulunur. Avlu döşemesinde yer yer 

kayrak taşı kaplaması görülmektedir. Avluda günümüzde kapatılmış olan kuyu 

bulunmaktadır. Günümüzde boş olan zemin kat mekanları, ahır ve depo gibi işlevler 

için kullanılmıştır. Zemin kat cephesi sağırdır. 1. kata çıkan taş merdiven; L plan 

şemasına sahiptir. 1. katın sofasından ahşap merdivenle 2. kata ulaşılır. Dış sofalı 

plan tipinde olan yapının, 1. katında sofa ve 4 oda, 2. katında da sofa ve 4 oda yer 

alır. Konağın batı cephesinde bulunan Z+1 katlı yapı, taşıyıcı sistem ve cephe 

özellikleri bakımından farklılıklar gösterdiğinden ek olduğu öngörülmektedir5. 1. kat 

sofasının güney cephesinde dairesel biçimde balkon, kuzey cephesinde dairesel 

çıkma bulunur. Balkonun taşıyıcı dikmeleri basık kemerlerle birbirine bağlanmıştır. 

Kuzey çıkmasının pencereleri basık kemerlidir. Yapıdaki diğer tüm pencereler 1/2 

oranında ve düz atkılıdır. Giyotin pencere çevresinde ahşap söve görülmektedir. 

Pencerelerin dışında ahşap kepenkler bulunur. Ayrıca doğu cephesi üzerinde, 2. katta 

paralel çıkma ve balkon yer alır. Çıkma destekleri kemer biçiminde ahşaptır. Ahşap 

çıkma destekleri ve balkon kemerleri görsel bütünlük göstermektedir. Yapıda 

                                                 

5 Mimar Günnur Çalışkan’ın yayınlamamış yüksek lisans tezinden 
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bezeme öğesi yoktur. Yapının kırma çatısı, marsilya kiremit ile kaplıdır. Yapıda 

strüktürel bozulmalar görülmektedir. Kozan Belediyesi tarafından kamulaştırılan 

yapının, restorasyonu tamamlandıktan sonra pansiyon işlevi kazandırılması 

öngörülmektedir (Şekil C.29, C30). 

4.2.8.2 Muhtar Hacı Konağı 

Yiğenoğlu Sokak ve İstiklal Sokak kesişiminde yer alan yapı, A.K.T.V.K.K.’nun 

19.11.1993 tarih ve 125 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Cephe özellikleri ve plan tipi 

bakımından geç dönem özellikleri taşıyan yapının, sahiplerinden edinilen bilgiye 

göre 1902 tarihinde inşa edilmiştir.   

Yüksek avlu duvarındaki kemerli kapıdan avluya ulaşılır. Avlu giriş kapısı ahşap ve 

tek kanatlıdır. Avluda tek katlı yığma müştemilat ve B+Z+1 katlı olan konut bulunur. 

Yüksek girişli olan yapının zemin katına 8 basamaklı taş merdivenle çıkılır. Zemin 

kattan 1. kata ahşap merdivenle ulaşılır. Yapı iç sofalı plan tipindedir. Zemin katta 4, 

1. katta 3 olmak üzere toplam 7 odası bulunmaktadır. Yığma yapım tekniğiyle kesme 

taştan inşa edilmiştir. Yapının kat döşemeleri ahşaptır. 

Giriş kapısı neo-klasik üslupta, dilimli kemerlidir. Kapının iki yanında sütun ve sütun 

başlığı biçiminde pilastırlar yer alır. Giriş kapısının üstünde 1. kat seviyesinde 

dairesel planlı balkon görülmektedir. Balkonun destekleri taştır. Balkon kapısı giriş 

kapısıyla benzer özellikler gösterir. Bu kapının üzerinde üçgen alınlık yer alır. 

Yapının güney cephesinde sofa yer alır. Pencereleri 1/2 oranında ve düz atkılıdır. 

Pencere üstlerinde dairesel biçimde taş söve bulunmaktadır. Pencere doğramalarının 

üst bölümü sabit, altı çift kanatlıdır. Zemin kat ve 1. kat döşemesi seviyesinde kat 

silmeleri bulunur. Strüktürel bakımdan sağlam olan yapı, günümüzde 

kullanılmamaktadır (Şekil C.31, C.32). 

4.2.8.3 Akçalı Konağı 

Medrese Sokak ve Köksal Sokak kesişiminde yer alan yapı, Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.11.1993 tarih ve 125 sayılı kararı ile 

tescillenmiştir. 

Dış sofalı plan tipinde olan yapı, Z+2 katlıdır. Zemin kat ve 1. kat kagir, 2. kat ahşap 

karkas sistemde inşa edilmiştir. Üst katlarda ahşap karkas arası kerpiç dolgu 
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kullanılmıştır. Avlu duvarı ve giriş kapısı özgünlüğünü yitirmiştir. Zemin katta depo 

ve ahır yer alır. Zemin kat cephesi sağırdır. 1. kata çıkan taş merdiven; L plan 

şemasına sahiptir. Merdiven sahanlığında günümüzde kapatılmış olan kuyu 

bulunmaktadır. 1. katta mutfak vardır. Mutfakta ocak ve ocağın önünde yörede 

‘cağlak’ adı verilen yükselti bulunur. Burada çamaşır ve bulaşık yıkanır. 2. kata 

ahşap merdivenle çıkılmaktadır. 2. kat doğu cephesinde üçgen çıkma yer alır. Çıkma 

destekleri ahşaptır. Pencereleri 1/2 oranında giyotin ahşap sövelidir.  Söve çevresinde 

ahşap bezemeler görülür. Yapının 2. katında değişiklikler yapılmış, özgün duvarlar 

kaldırılmış, tuvalet ve banyo eklenmiştir. Konak, günümüzde kullanılmamaktadır 

(Şekil C.33). 

4.2.9. Yeşil Alanlar 

Kozan yeşil alanların çok olduğu bir yerleşmedir. Kozan Kalesi’nden görünen yeşil 

kent görünümünü, daha çok evlerin bahçelerinde bulunan özel yeşil alanlar oluşturur 

(Şekil C.34). Ön bahçeli konut tiplerinde yeşil, bahçe ile sokak arasında doğal bir 

sınır oluşturarak bahçe içerisinde mahremiyetin korunmasını da sağlamaktadır. 

Konutların bahçelerinde, daha çok portakal, limon, turunç ve zeytin ağaçları 

bulunmaktadır.  

Kamusal yeşil alanları, Kozan Belediye Mezarlığı ile parklarda görmek mümkündür. 

Çalışma alanında bulunan parklar; Irmak Caddesi üzerinde yer alan Adnan Menderes 

Parkı (Şekil C.35), Kız Meslek Lisesi önünde yer alan ve düzenlemesi halen devam 

eden park ve 325 no’lu yapı adası üzerinde yer alan çocuk parkı olarak sıralamak 

mümkündür. 

Yukarı Çarşı ve Irmak Caddeleri üzerinde bulunan turunç ağaçları da her mevsimde 

yeşil görünümleriyle tarihi çarşı dokusunu zenginleştirmektedir (Şekil C.36). 

4.3. Mahalle Oluşumları ve Özellikleri 

Çalışma alanı sınırları içerisinde Hacıuşağı, Taş, Aslanpaşa, Mahmutlu Mahalleri yer 

almaktadır. Kent yerleşimi ilk olarak kale eteğinde kurulmuş ve zamanla doğu, kuzey 

ve güney yönlerinde gelişme göstermiştir. Kale eteğinde,  manastır çevresindeki bu 

tarihi kent dokusunun 1950 li yıllara kadar korunduğu bilinmektedir (Şekil C.37). 
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Daha önce sosyo-ekonomik yapıda da değinildiği gibi Ermeni ve Müslüman 

mahalleleri ayrı ayrı oluşmuştur.  Bu dönemde Ermenilerin daha çok kale eteğinde 

bulunan kilise çevresinde yaşadıkları bilinmektedir. 

Çalışma alanında ticaret işlevinin ağırlıklı olduğu Aşağı ve Yukarı Çarşı 

Caddelerinin doğusu ve batısında farklı yerleşim özellikleri dikkati çekmektedir. Bu 

ticaret aksının batısında (kale eteğinde) geniş bahçeli ve avlulu organik bir yerleşim  

dokusu görülürken, doğusunda bitişik nizam ve daha küçük bahçeli konut grupları 

görülür. Topoğrafyanın da bu farklılaşma üzerinde etkisi olduğunu söylemek 

mümkündür. Kale eteğinde arazi eğimi organik bir düzende yerleşime izin verirken, 

bu alanın doğusunda bu eğim azalmakta ızgara planda yerleşim oluşmaktadır. Söz 

konusu ticaret aksı üzerinde ise bitişik nizamda tek katlı ticaret, Z+1 katlı 

konut+ticaret yapılarının oluşturduğu yerleşim bulunmaktadır. Aslanpaşa 

Mahallesinde korunmuş konut dokusu özellikleri taşıyan sokak örneği, Mustafa 

Kemal Sokak’ta görülmektedir (Şekil C.38). 

Yol kurgusu çalışma alanı sınırları içerisinde, farklılıklar göstermektedir. Tarihi 

Çarşının batısında organik yol dokusu doğuda yerini ızgara sistemde oluşan yollara 

bırakır. Geleneksel Osmanlı yerleşmelerinde görüldüğü gibi Kozan’da da içe dönük 

yerleşim görülmektedir. Çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan tek meydan, tarihi 

çarşı içinde, Hoşkadem Camisi’nin önünde yer alan meydandır. Bu meydanda kentin 

kurtuluşunu simgeleyen heykel bulunur. Günümüzde meydanın bir bölümü otopark 

olarak kullanılmaktadır. 

Geleneksel yol kaplaması, çalışma alanı sınırları içinde günümüzde mevcut değildir. 

Analiz çalışmaları sırasında 453 envanter no’lu yapının (Yaverin Konağı) güneyinde 

bulunan çıkmaz sokakta görülen özgün yol kaplaması da asfaltlanmıştır (Şekil C.39). 

Bu yol kaplamasının avlu duvarıyla görsel bütünlük içerisinde olduğu görülmektedir.  

Yol kaplamasının küçük dere taşlarıyla örüldüğü, suyun akışı için ortaya doğru eğim 

verildiği, bu tek örnekten anlaşılmaktadır. 
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4.4. Tarihi Çarşı 

Çarşı kelimesi; Farsça Cıhar-Suk (Dört sokak) kelimesinden bozulmuş, alış veriş 

etmeye elverişli, iki tarafı dükkan, üstü örtülü veya açık sokak veya meydanlara 

verilen isimdir. 

11-13. yüzyıllarda Anadolu’da Selçuklu Devleti kurulması Selçukluların ticarete 

verdiği önemle çarşılarda önem kazanmıştır. Bu dönemde doğu ve batı arasında 

bütün ticaret yolları Anadolu’dan geçmektedir. Bu dönemde yapılan yeni camilerin 

yaşatılabilmesi için gelir sağlayan ticari yapılar cami çevresinde inşa edilmişlerdir 

[16, s.15]. 

Gündüz Özdeş Tarihi Türk çarşılarını şöyle anlatmaktadır: sadece dükkanlardan 

oluşan çarşılarda yapı adaları çok küçüktür. Bunun nedeni yeterli ölçüdeki iki 

dükkanın bitişik olarak sıralanmasıdır. Genellikle 2-4 m. arasındaki dükkanların 

oluşturacağı bu adaların derinliği 4-8 m. arasındadır. Çarşılarda dükkanların hemen 

hemen hepsi tek katlıdır. Ahşap olan çarşılarda bulunmasına rağmen, çoğunlukla 

yangından korunmak için dükkanlar kagir olarak yapılmıştır. Yapı malzemesi olarak 

tuğla veya moloz taş, bazen karışık bazen de kesme taş tekniğinde örülmüştür [16, 

s.16]. 

Geleneksel çarşılarda ticaret hayatının ihtisaslaşma ve farklılaşmasının mekansal 

örnekleri yer alır. Mardin geleneksel çarşınında Sipahiler Çarşısı, Aktarlar Çarşısı, 

Çarıkçılar Çarşısı, Marangozlar Çarşısı gibi çarşı birimlerinin birarada bulunduğu 

görülür [17, s.42]. 

Makineleşen 20. yüzyıl ithalat ve ihracatı dolayısıyla ticareti çok arttırmış, Türk 

çarşılarının normal boyutlarına sığmayan büyük boyutlu dükkanlar ortaya çıkmış, 

eski çarşıların özgün karakteri bozulmuş, estetik anlayışından yoksun hemen hepsi 

aynı özellikleri taşıyan ticarethaneler oluşmuştur [16, s.16]. 

Tarihsel gelişim bölümünde değinildiği gibi, Kozan’ın tarihi ticaret yollarının 

üzerinde bulunması ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Tarihi Kozan Çarşısı’nda 

bulunan dükkanların cephe, plan ve yapım teknikleri bakımından benzerlikler 

gösteren dükkan gruplarının var olması ve parsel büyüklüklerinin birbirine çok yakın 

olması bunların aynı zamanda ve inşa edildiklerini göstermektedir. Tapu 
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kayıtlarında, Bedesten ve çarşıda yer alan bir dükkanın yapım tarihlerinin 1902’dir. 

Cephe tipolojilerinde görüldüğü gibi farklı dönem özellikleri gösteren dükkanlar 

bulunmaktadır. Bir dönem çok değerli olduğu kullanıcıları tarafından da bilinen 

dükkanlar ticaretin duraklamasıyla birlikte yokolmaya yüz tutmaktadır. Tarihi çarşı 

günümüzde ticari canlılığını yitirmiş, tarihi dükkanlar bakımsızlıktan yok olmaya 

yüz tutmuştur.  

4.4.1. Tarihi Çarşı Bölgesinin Tanımı ve Sınırları 

İslam şehri özelliği olarak belirtilen Ulu Cami-Çarşı birlikteliğini geleneksel 

dokusunu koruyan birçok Anadolu kentinde görmek mümkündür. Bu özelliğe göre, 

İslam şehirlerinde merkezi belirleyen yapı, yerleşmenin en önemli Camisi’dir. 

Kozan’da da Hoşkadem Camisi geleneksel çarşının merkezini oluşturmaktadır. 

Yine Anadolu kentlerinde görülen bir özellik kale eteğinde oluşan konut dokusu 

eğimli arazinin bittiği yerde, kale yamaçlarında,  kervan yollarına bağlı olarak oluşan 

geleneksel çarşılardır. Kozan yerleşimde de Hoşkadem Cami’ni merkez alan ticaret 

aksının kale yamaçlarında kenti Adana’ya bağlayan ulaşım aksı üzerinde kurulduğu 

görülmektedir. 

Tarihi çarşı, kuzeyde Irmak Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Parkı’ndan, 

Aşağı ve Yukarı Çarşı Caddeleri olmak üzere iki cadde olarak başlayıp, Hoşkadem 

Camisi’nin önünde birleşerek bir meydan oluşturur (Şekil C.40). Bu meydandan 

sonra tarihi çarşı,  caminin doğusunda bulunan Kadirli Caddesi üzerinde, güneyde 

Doğan Sokak ile sınırlanan alana kadar devam etmektedir (Şekil C.41). Doğu-batı 

doğrultusundaki sınırı ise, bölgede bulunan dükkanların parsel sınırları 

belirlemektedir. Tanımlanan alan dışında da tarihi dükkanları görmek mümkünse de 

bu alandaki kadar yoğun değildir.  

Çalışma alanı sınırları içerisinde, toplam 101 adet tarihi dükkan bulunmaktadır. Bu 

dükkanların 87’si yukarıda tanımlanan tarihi çarşı içinde yer alırken 14’ü Irmak 

Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bu dükkanların 24’ü Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını koruma Kurulu’nun 12.04.1991 tarih ve 845 sayılı kararı ve 19.11.1993 

tarih ve 1611 sayılı kararı ile tescillenmiştir. 
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Küçük ölçekli parseller üzerinde genellikle tek katlı, kesme taş ve tuğla 

malzemelerinin kullanıldığı, cephe genişliği 3-4 m. arasında değişen, sivri tonozla 

örtülü, bitişik düzende, caddelerin iki yanında sıralanmış dükkan dizileri, tarihi çarşı 

dokusunun karakteristiğini oluşturur. Bu dükkanlar yörede, ‘tol dükkan’ olarak 

adlandırılmaktadır (Şekil C.42). 

Tarihi Çarşıda kat adetlerine yönelik yapılan analizler sonucunda, tek katlı yapıların 

çoğunluğu oluşturduğu gözlenmiştir. İncelenen yapıların % 76’sının tek katlı, % 22’ 

sinin Zemin+1 katlı, % 2’sinin de Zemin+2 ve daha fazla katlı olduğu saptanmıştır. 

Çalışma alanı sınırları içerisinde yukarıda görüldüğü gibi, çoğunlukla tek katlı 

dükkanların, bazı örneklerde dükkanların üst katlarında konut bulunduğu görülür. 

Plan ve cephe özelliklerine, geleneksel konut özelliklerinde değinilecek olan bu 

konutlardan 5 adet bulunmaktadır. 

Tarihi Çarşı içerisinde bulunan dükkanlar; yığma, betonarme, yığma+ahşap iskelet 

sistemde yapılmışlardır. Yığma+ahşap sistemde yapılan dükkanların üstü beşik çatı 

üzeri marsilya kiremiti ile kaplıdır. Bu dükkanların, arka duvarlarının tamamen, yan 

duvarların da kısmen yığma olması, ayrıca bu dükkanların dar parselasyonda olması, 

tonozlu yapıların kısmen yıkılarak yerlerine yapıldıklarını düşündürmektedir (Şekil 

C.43, C.44). 

Alanda mülkiyet durumu ise şöyledir: dükkanların büyük bir bölümü özel mülkiyet 

olup, Kadirli Caddesinde bulunan 282-289 envanter no’lu 8 dükkan Kozan 

Belediyesi’nin, Hoşkadem Cami’nin kuzeybatısında bulunan 7 adet dükkan Vakıflar 

Müdürlüğü’ne aittir. 

Dükkanlar, topografyaya uygun bir şekilde konumlanmıştır. Yukarı Çarşı ve Aşağı 

Çarşı Caddeleri arasında bulunan 2,5 m. kot farkına bağlı olarak 88, 89, 90, 91, 92, 

93 envanter no’lu dükkanların zemin kat girişleri Aşağı Çarşı Caddesi üzerinde yer 

alırken, 1.kat girişleri Yukarı Çarşı Caddesi üzerinde bulunur. Yukarı Çarşı 

Caddesi’nden tek katlı olarak algılanan bu yapılar, Aşağı Çarşı Caddesi’nde iki katlı 

olarak görülür (Şekil C.45). 
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4.4.2. Tarihi Çarşı Bölgesinde Arazi Kullanımı 

Çalışma alanı içerisinde ticari fonksiyonlar yoğun olarak çarşı bölgesinde 

bulunmaktadır. Bu ticaret merkezinin dışında konut fonksiyonu ağırlıktadır. Konut 

fonksiyonunun hakim olduğu alanlarda da küçük ölçekli ticari birimlere rastlamak 

mümkündür. 

Tarihi Çarşı bölgesinde işleve yönelik analizler sonucunda yapıların, % 88’nin 

ticaret, % 10’nun konut+ticaret % 2’sinin de yönetimsel işlev ve eğitim gibi diğer 

fonksiyonlarda olduğu saptanmıştır. (Belediye Başkanlık Binası, bir cami, Kız 

Meslek Lisesi ve öğrenci yurdu yer almaktadır.) 

Tarihi Çarşı’da yer alan dükkanlarda 41 adet farklı ticaret dalı görülmektedir. 

Yoğunluklu olarak berber fonksiyonu yer almaktadır. Bu iş dalını kahvehaneler 

izlemektedir. Yapılan analiz çalışmalarında elde edilen sonuçlara göre bölgedeki 

ticaret birimlerinin dağılımı şu şekildedir: 

3 adet eczane, 9 adet kebap salonu, 2 lokanta, 1 adet internet kafe, 6 adet beyaz eşya 

tamircisi, 14 adet kahvehane, 7 tekel bayi, 6 adet bakkal, 16 berber, 1 kütüphane, 1 

öğrenci pansiyonu, 4  tatlıcı, 4 depo, 10  tarım ofisi, 1 avukat bürosu, 1 zirai ilaç 

dükkanı, 1 kooperatif, 1 adet saatçi, 1 fırın, 2 lahmacun fırını, 2 tüp gaz bayisi, 2 

kasap, 1 meyhane, 3 manifatura, 1 kuru temizleme dükkanı, 1 toptan gıda satış 

dükkanı, 4 adet konfeksiyon, 1 büro, 2 fotoğrafçı, 8 terzi, 3 elektronik eşya mağazası, 

2 kırtasiye, 1 adet tuhafiye, 5 ayakkabı tamircisi, 2 adet elektrikçi, 1 arzuhalci, 1 

postane, 1 hırdavatçı, 1 şalgamcı, 1 mahalle yardımlaşma derneği, 1 çiftçiler derneği, 

1 muhtarlık bürosu, 1 sular idaresi, 1 sobacı ve 4 hediyelik eşya dükkanı 

bulunmaktadır. 

Bunların yanında Tarihi Çarşı içerisinde 59 adet boş dükkan tespit edilmiştir.  

Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi, Tarihi Çarşı’da ticaret canlılığını 

yitirmiştir. Bir dönem Kozan’ın en önemli ticaret merkezi olan çarşıda bugün, 

dükkanların çoğunlukla boş olduğu görülmektedir. Günümüzde Saimbeyli Caddesi 

ticaret merkezi olmuştur. 
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4.4.3. Tarihi Dükkanların Plan Özellikleri 

Tek hacimden oluşan dükkanların plan biçimlenişi çok sadedir. Dikdörtgen plan 

şemasına sahip olan yapıların, plan ölçüleri birbirine çok yakındır. Enleri 3,5-4 m. 

derinlikleri ise 5-6 m. arasında değişmektedir.  

Çoğunlukla tek katlı olan bu yapıların bir bölümünde arazi eğiminden dolayı oluşan 

bodrum katlar depo olarak kullanılmaktadır. Dükkanların içinde bulunan ahşap 

kapaklardan bodrum katlara iniş bulunmaktadır. Bu kapaklar açıldığında bodrum 

kata inilen taşınabilir ahşap merdivenle karşılaşılır. Bodrum katlar depo olarak 

kullanılmaktadır. 

4.4.4. Tarihi Dükkanların Cephe Özellikleri 

Bitişik düzende yapılmış olan dükkanların üç cephesi sağır olup, kapı ve pencere gibi 

açıklıkları ön cephelerinde yer almaktadır. Köşe yapılarında iki cephede dükkan 

doğraması bulunur (Şekil C.46). Çalışma alanı içerisindeki dört dükkan haricinde, 

tüm dükkanların cepheleri çimento harcı ile sıvanmıştır. Yapıların dükkan 

doğramaları zemin seviyesinden başlayıp, kemerlerin üzengi kotuna kadar devam 

eder. Günümüze kadar korunan iki özgün dükkan doğramasının dışında dükkanlarda 

daha sonradan yapılmış olan demir doğramalar bulunmaktadır. 301 ve 307 envanter 

no’lu yapılarda özgün dükkan doğramaları görülmektedir (Şekil C.47, C.48). 

Yaklaşık 290 cm genişliğinde 252 cm yüksekliğinde olan dükkan doğraması, yatayda 

üçe bölünen ahşap katlanır kapı şeklindedir. Dükkanlarda görülen tente izleri ve 

bedestene ait bir fotoğrafta görüldüğü gibi, tenteler metal bir aksam üzerine geçirilen 

brandalardan ibarettir. 

Dükkan doğramalarının üzerinde, kemer açıklıklarında tepe pencereleri 

bulunmaktadır. Dikdörtgen biçiminde olan bu pencerelerin oranları ve ölçüleri 

birbirinden farklıdır. Yapılan tipolojik analiz çalışmalarında özgünlüğünü koruyan 

dükkanlar incelenmiş bu yapıların tepe pencerelerinin düşey olduğu gözlenmiştir 

(Şekil C.49, C.50, C.51). Ahşap söveli bu pencerelerin demir parmaklıkları vardır.  

Ayrıca kemerlerin içerisinde bulunan ahşap çatkıların arasında, taşıyıcının izin 

verdiği ölçülerde küçük boyutlu pencerelerde bulunur. Bu pencerelerin doğraması 

bulunmamaktadır (Şekil C.52). Yatay bant biçiminde olan pencerelerin geç dönem 
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eki olduğu görülmüştür (Şekil C.52). Özgünlüğünü koruyan bu tepe pencerelerinden 

farklı olarak 19 ve 20 envanter no’lu yapılarda, daha küçük boyutta, dairesel biçimde 

ve bezemeli tepe pencereli örneklere rastlamak mümkündür (Şekil C.54). 

Dükkanların cepheleri de planları gibi yalın bir mimari anlayışı sergilemektedir. Bazı 

yapılarda dekoratif öğe olarak taş silmeleri görülür. Bunlar, kemerlerin üzengi kotu 

seviyesinde bulunmaktadır. Yükseklikleri 20-30 cm. arasındadır.  Özgün detayları 

birçok yapıda kaybolmuş olmakla birlikte, 128 ve 376 envanter no’lu yapılarda 

günümüze kadar korunmuş silmeleri görmek mümkündür (Şekil C.55, C.56). 54 

envanter no’lu yapıda, sütun ve sütun başlığı biçiminde pilastr bulunmaktadır. Bu 

örnek, çalışma alanında tektir (Şekil C.56). 

Yapılarda bulunan taş çörtenler ve konsollar olağanüstü taş işçiliği görülür (Şekil 

C.57). 129 envanter no’lu yapıda konsol üzerinde çiçek motifleri bulunmaktadır 

(Şekil C.58). Çörtenlerin birçok yapıda özgün detaylarını yitirmiş olduğu 

görülmektedir. Bazı yapılarda tamamen yok olan çörtenlerin izlerini görmek 

mümkündür. 

Cephelerde, yapıların bitiş elemanı olan çatı parapetleri farklı biçimlenişlerdedir. 

Üçgen ve dairesel alınlıklı olanların yanı sıra düz biten çatı parapetleri de 

bulunmaktadır (Şekil C.59, C.60, C.61). Bazı örneklerde parapet üstünde taş silmeler 

yer alır (Şekil C.62). Taş silmelerin yüksekliği 14 cm.’dir. Bu silmelerin üzerinin 

tuğla ile örüldüğü de görülmektedir (Şekil C.63). 

4.4.5. Tarihi Dükkanların Yapım Teknikleri 

Bitişik düzendeki dükkanların tonozların ortak yan duvarlarına taşıtılması, yapım 

tekniği ve malzemelerinin aynı olması, benzer cephe ve pencere özellikleri taşıması 

bu yapıların aynı dönemde yapıldığını göstermektedir. 

Tarihi dükkanlar, yığma yapım tekniğiyle yapılmışlardır. Duvar kalınlığı 35 cm. ile 

50 cm. arasında değişmektedir. Yapı malzemesi olarak, yan duvarlarda ve tonoz 

örgüsünde kesme taş, arka duvarlarda kesme taş ile birlikte kaba yonu taş 

kullanılmıştır. Sivri kemerleri oluşturan taş dizisinin kalınlığı 19-20 cm. arasındadır. 

Kemer açıklıklarının üzengi kotunda, 9x15 cm boyutunda ahşap hatıl geçmektedir 

(Şekil C.64). Bu hatıl ile kemer bitiş noktası (kilit taşı) arasında kullanılan dolgu 
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malzemesi, incelenen yapılar içerisinde farklılık göstermektedir. Çoğunlukla tuğlanın 

bulunduğu, bunun yanısıra ahşap karkas arasında taş dolgu malzemesinin kullanıldığı 

görülmektedir (Şekil C.65, C.66). Sıkça görülen tuğla dolgunun geç dönem ekidir.  

Çalışma alanında yapılan incelemelerde, bu ahşap hatılların çoğunlukla sökülüp, 

yerine betonarme kirişler ya da asma tavanlar yapıldığı görülmüştür. Kalınlığı 10-12 

cm. arasında değişen bu kirişlerin, bazı yapılarda derinliği arttırılarak saçak işlevi 

gördüğü gözlemlenmiştir.  

Dükkanların üstü beşik tonozla örtülüdür (Şekil C.67). 96 ve 110 no’lu köşe 

yapılarında farklılaşmaların olduğu görülmektedir. Günümüze ulaşan iki üçgen 

alınlıklı ve köşe yapısı olan bu örneklerde ana beşik tonoza dik olarak gelen daha 

küçük boyutlu tonozların varlığı dikkati çekmektedir (Şekil C.68, Şekil C.69). 

Hoşkadem Camisi’nin kuzeybatı duvarına bitişik olan 7 dükkanın üstü beşik 

tonozludur. Yörede ‘cere’ adıyla anılan testilerin dövülerek un haline getirildiği ve 

bu tonozların üzerinin sıvandığı, böylece yağmur suyuna karşı geçirimsizliğinin 

sağlandığı bilinmektedir [12, s.20] 

Yukarı Çarşı’da bulunan 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 envanter no’lu dükkanların 

cephesinde yer alan çıkma destekleri, bir dönem bu dükkanların 1.katında, Çarşı 

içerisinde var olan diğer örneklerde olduğu gibi konut bulunduğunu 

düşündürmektedir (Şekil C.70). 

Dükkanların döşemeleri şap kaplı olduğundan özgün döşeme kaplaması hakkında 

bilgi edinilememektedir. 389 envanter no’lu dükkanın kullanıcılarıyla yapılan sözlü 

ankete göre,  bu dükkanın özgün döşeme kaplaması ahşaptır. 

4.4.6. Tarihi Dükkanların Fiziksel Sorunları ve Konfor Şartları 

Tarihi çarşının önemini yitirmesinin sonucunda dükkanların kullanılmaması ve 

kullanılan binalarda da gerekli düzenli bakımın yapılamaması, bozulmaları 

artırmaktadır. Çalışma alanında yapılan onarım çalışmalarına yönelik gözlemlerde, 

yapıların özgün niteliklerinin gözardı edildiği ve bilinçli onarımlar yapılmadığı 

saptanmıştır.  
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Yapılara getirilen yeni ve niteliksiz ekler ile özgünlüğü bozulan yapılar 

bulunmaktadır. Tamamen yeni olan yapılaşma ise, çevre ile uyumsuz bir karakter 

sergilemektedir.   

Dükkanlarda en sık karşılaşılan problemin nem problemi olduğu görülmüştür. Nem 

problemlerinin çözülmesi amacıyla yapılan, betonarme asma tavanlar bu 

problemlerin artmasına neden olmuştur. Birçok yapının tonoz örtüsünün üzeri 

çimento sıva ile sıvanmıştır. Dükkan cephelerinin de çimento sıva ile sıvanması 

bozulmalara neden olmuştur (Şekil C.71). Yapılan siluet çalışmalarında Yukarı Çarşı 

Caddesi ve Kadirli Caddesi üzerinde bulunan 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 envanter 

no’lu yapıların özgün üçgen alınlıklarının üzerine tuğla örüldüğü gözlemlenmiştir. 

En sık karşılaşılan değişimlerden biri de yapıların kemer içi özgün dolgu 

malzemelerinin tuğla ile değiştirilmesidir. 

Değişen ticaret işlevleri nedeniyle tek birimden oluşan dükkanlar, depolama 

ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ayrıca berber salonu ve lokanta olarak kullanılan 

örneklerde ıslak hacim ve tesisat problemlerinin olduğu görülmüştür. 

 



 35

5. GELENEKSEL KONUTLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Kozan yerleşimi, çok kültürlü Osmanlı sivil mimarisinin çeşitli fiziksel özelliklerini 

birarada barındırmaktadır. Geleneksel konut dokusu; Taş, Hacıuşağı, Mahmutlu ve 

Aslanpaşa mahallelerini içine alan bölgede bulunmaktadır. 

Konutlar zemin katlar kagir, üst katlar ahşap, ya da her iki kat kagir olmak üzere iki 

tipte toplanmaktadır. Yapılan analiz çalışmalarında, tamamen kagir olan örneklerin 

yörenin geleneksel sakinleri arasında uzun süre yer tutan Gayri-müslim (Ermeni) 

sivil mimarlık örnekleri olduğu gözlenirken, zemin katları kagir üst katları ahşap 

olan örneklerin de Kozan’ın Müslüman (Türk) geleneksel mimari özelliklerini 

taşıdığı görülmektedir. 

Doğan Kuban Ermeni Mimarisinin özelliklerini şöyle anlatmaktadır: Ermeni 

mimarisinde taş tonoz ve kubbe inşaatı ve buna bağlı olarak taş kesiciliği de üstün bir 

seviyeye ulaşmıştır. Ermeni yapılarında sivri ve yuvarlak kemer bol miktarda 

kullanılmıştır. Fakat sivri kemer daha çok geç devir yapılarında ve muhtemelen 

İslam etkisi ile kullanılmaya başlamıştır. 

Daha çok dekoratif karakterde olan ince plastırlar veya küçük sütunlar ermeni 

yapılarının dış mimarisinde önemli bir süs ve stil elemanı olmaktadır. Ermeni 

dekorasyonu İslam Mimarisinde olduğu gibi yapı kütlesinin belli noktalarında; 

kornişlerde, kapılarda, pencere üstlerinde ve tavanlarda toplanmaktadır. Pencere 

boşlukları üzerinde yatay iki uçla sonlanan taç kemerler de karakteristiktir  [18, s.65]. 

Yukarıda tanımlanan özellikleri, çalışma alanı içerisinde bulunan geleneksel 

konutların cephelerinde görmek mümkündür (Şekil D.1) 

Kozan’da tarıma ve ticarete dayalı ekonominin sürdürülmesi geleneksel konutların 

yerleşiminde ve biçimlenmesinde etkili olmuştur. Ticaret bölgesinde bulunan 

konutlarda, zemin katların çarşıya bakan cepheleri dükkan olarak kullanılırken, 

avluya bakan diğer bölümleri ahır ve depo işlevleri için kullanılmıştır. Konutların 
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zemin katlarında parsel büyüklüklerine göre 2 ya da 3 dükkan bulunmaktadır (Şekil 

D.2, D.3, D.4). Bu yapıların 1.katına avlu içinde bulunan ve sofaya açılan 

merdivenlerle ulaşılır. 

Ticaret bölgesinin dışındaki konutlarda tarıma dayalı ekonomi, konutların, geniş avlu 

ve bahçe içerisinde yapılmasına neden olmuştur. Bu konutlarda, zemin katlar 

tamamen ahır ve depo işlevleri için kullanılmıştır. Kent içinde hayvancılığın terk 

edilmesiyle birlikte, zemin katların ahır işlevi de son bulmuştur. Zemin katlar ya 

tamamen terk edilmiş, ya da depo olarak kullanılmaya devam edilmiştir. 

Konutlarda avlu ve bahçe kullanımının bir arada olduğu örneklere de rastlamak 

mümkündür. Kayrak taşı ile kaplanmış olan avludan daha üst kotta bahçe yer 

almaktadır. Avlu ve bahçe arasında, avlu duvarına benzer karakterde bir duvar yer 

almaktadır. Bu duvarın yüksekliği 466 envanter no’lu yapıda 120 cm. olarak 

ölçülmüştür (Şekil D.5). Daha önce de belirtildiği gibi, turunçgil üretimi yaygın olan 

kentte, evlerin bahçelerinde de bu ağaçlara sıklıkla rastlamak mümkündür. 

5.1. Geleneksel Konutların Plan Özellikleri 

Çalışma alanında korunması gerekli konutları plan özellikleri bakımından dış sofalı 

ve orta sofalı konutlar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Konutların 

büyük bir bölümü orta sofalıdır. Dış sofalı konutlardan çalışma alanı içerisinde 10 

örnek bulunmaktadır (Şekil D.6).  

Tarihi çarşı içerisinde 5, çalışma alanı içinde toplam 14 geleneksel konut orta 

sofalıdır (Şekil D.7). Konutların zemin katlarında bulunan dükkanların girişleri çarşı 

caddesi üzerinde yer alırken, konut girişleri avlu cephesinden olmaktadır. 

Yüksek avlu duvarları üzerinde yer alan kemerli avlu kapılarından kayrak taşı ile 

kaplı olan avluya ulaşılmaktadır. Ahşap direkler üzerinde yükselen 1. katın altında 

zemin kat seviyesinde, depo, ahır gibi mekanlar yer almaktadır (Şekil D.8). Daha 

önce değinildiği gibi, günümüzde zemin katlar kullanılmamaktadır. Günlük yaşam 

üst katlarda geçmektedir. Üst katların kullanılması, korunması gerekli bu asıl yaşama 

alanlarının günümüze kadar varlığını sürdürmesini sağlamıştır.  
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Sofalar, genellikle güneye bakacak şekilde konumlanmıştır. Sofalar avlu cephesine 

bakarken, odalar sofanın kuzeyinde, cephe açıklıkları sokağa bakacak şekilde 

dizilmişlerdir. Sofalar, konutların sirkülasyon ve yaşama mekanı işlevini 

görmektedirler  

Mutfaklar evlerin birinci katında yer alır. Mutfaklarda ocakların önünde yörede 

cağlak adı verilen yükselti bulunur [19, s.18]. Cağlağın yerden yüksekliği yaklaşık 

20 cm.’dir. Geleneksel kullanımda, cağlakda bulaşık ve çamaşır yıkanmaktadır 

(Şekil D.9). Konutların 1. katında dolapla birlikte ya da bağımsız olarak yapılmış 

gusülhaneler bulunmaktadır (Şekil D.10). 

Merdivenler; üst katlara çıkan merdivenlerde yapı malzemesi olarak taş, ahşap ya da 

ikisinin bir arada kullanıldığı görülmektedir (Şekil D.11, D12). Z+1 katlı konutlarda 

üst kata çıkan merdivenler L planlı taş basamaklıdır. Taş ve ahşap basamakların bir 

arada olduğu örnekler, Z+arakat+1 ve Z+2 katlı konutlarda bulunmaktadır. Bu 

örneklerde 1. kata çıkan merdiven taş, 2. kata çıkan ise ahşap olmaktadır. 

Merdivenler, sofanın dışında yer alırken sofaya sahanlıkla bağlanır. Basamak 

genişlikleri ortalama 27 cm, yükseklikleri 17 cm’ dir. Ahşap merdivenler iki kiriş 

üzerine oturan ortalama 3 cm. kalınlığındaki ahşap basamak tahtalarından 

oluşmaktadır. Taş merdivenlerde, özgün halinde korkuluk olmadığı günümüzde 

yapılan korkulukların ek olduğu gözlenmiştir. Ahşap merdivenlerde ise ahşap 

parmaklıklardan oluşan korkuluklar çok sadedir, özel bir biçimlenişleri yoktur. 

Döşemeler; avlu döşemeleri günümüzde çok az örnek mevcut olmakla birlikte 

kayrak taşı ile kaplanmıştır. Yapılan analizlerde 443 ve 453 envanter no’lu yapılarda 

kısmen özgün kayrak taşı kaplaması görülmüştür (Şekil D.13). Zemin katta bulunan 

ahır ve depo gibi mekanların döşemesi ise sıkıştırılmış topraktır. Ahşap karkas üst 

katların ve tamamen kagir olan örneklerin döşemesi, 10-16 cm’lik dikdörtgen kesitli, 

20-40 cm aralıklı döşeme kirişleri üzerine ortalama 2 cm. kalınlığındaki kaplama 

tahtalarından oluşmaktadır. 17-20 cm genişliğindeki kaplama tahtaları kirişlere demir 

çivilerle tespit edilmiştir. Kirişlerin altları açık ya da tavan kaplama tahtalarıyla kaplı 

olabilmektedir. 
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5.2. Geleneksel Konutların Cephe Özellikleri 

Geleneksel cepheler farklılaşmasını çıkmaların ve bezemelerin etkilediği 

söylenebilir. Zemin katlar sağırdır. Ara katlar da üst katlara oranla daha az pencere 

olduğu görülür (Şekil D.14, D.15). Üst katların sokağa bakan cepheleri bol 

pencerelidir. Dış sofalı konutların avlu cephelerinde ise kapıları ve her odada bir ya 

da iki pencere boşluğunu görmek mümkündür (Şekil D.16).  

Orta sofalı plan tipinin görüldüğü konutlarda İç sofalı konutlarda sofa açıklıkları 

kemer ve bursa kemeri şeklindedir (Şekil D.17, D.18, D.19). 

Çalışma alanında çıkmasız örnekleri de görmek mümkündür. Bunlar sokağa cepheli 

olabildikleri gibi, bir bahçe içerisinde yer alıp dışarıdan algılanamayan yapılar 

olabilmektedir (Şekil D.20). 

Zemin katları kagir üst katları ahşap olan konutlarda, zemin katlar genellikle sıvasız 

olurken üst katlar sıvalıdır. Tamamen kagir olan yapılarda ise tüm cephe sıvasız 

olarak bırakılmıştır. Bu yapılarda cephe taş silme ve onun üzerinde yer alan parapetle 

sonlanmaktadır. Geleneksel avlu duvarlarının üstü eğimli bitmektedir, üzerinde 

harpuşta bulunmaz (Şekil D.21).  

5.3. Geleneksel Konutların Yapım Sistemi Özellikleri 

Çalışma alanı içerisinde bulunan geleneksel konutlar çoğunlukla taş zemin kat 

üzerine ahşap karkas yapım sistemiyle inşa edilmişlerdir. Bu örneklerin yanısıra, 

tamamiyle kagir olan örneklerde bulunmaktadır. Tamamen kagir olan örneklerin kat 

döşemeleri, ve çıkmaları ahşap olmaktadır. 261, 317, 318 envanter no’lu kagir 

örneklerin çıkması ahşaptır (Şekil D.22). 

206, 414, 469 envanter no’lu kagir konut örneklerinde çıkma destekleri ve bu çıkma 

desteklerinin üzerinde çıkma izleri görülmektedir. Bu izler, bu örneklerde ahşap 

çıkmaların olduğu ve bunların zaman içerisinde yıkılmış olduğunu göstermektedir. 

Bazı kagir konutlarda da yıkılan çıkmaların daha sonradan betonarme olarak 

yapıldığı görülmektedir (Şekil D.23). 

Duvarlar; duvarların zemin katta kalınlığı 60-80 cm arasında değişmektedir. Yapı 

malzemesi olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Zemin kat duvarlarında 
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moloz taş malzemenin kullanıldığı örneklerde, yapı köşeleri enine ve boyuna kesme 

taşlarla örülmüştür (Şekil D.24). Kagir duvarların diğer bölümleri moloz taş örgüdür 

ve sıvanmadan bırakılmıştır. Üst katlarda duvarların içte ve dışta sıvalı olduğu 

görülmektedir. Üst katlarda duvar kalınlığı 16-20 cm arasında değişmektedir. Yapı 

malzemesi bu duvarlarda ahşap karkas arası tuğla ve taş dolgudur. Yığma zemin ve 

ara kat duvarlarında pencere alt ve üst kotlarında kısmi ahşap hatıllar kullanılmıştır 

(Şekil D.25). 

Geleneksel çatı biçimlenişleri toprak çatı şeklinde oluşmuştur (Şekil D.26). 

Çatılarda, yörede ‘gev’ denilen killi toprak kullanılmıştır. Bu çatılar loğ taşıyla 

loğlanarak suya karşı geçirimsizliği sağlanmaktadır (Şekil D.27). Daha geç 

dönemlerde yapılan konutlarda marsilya kiremit kullandığı görülür. Bazı yapılarda 

ise mevcut olan toprak çatının üzerine sonradan ahşap kırma çatı yapılmış ve üstü 

marsilya kiremit ile kaplanmıştır. Çalışma alanı içerisinde 2 örnekte çatı örtüsü 

alaturka kiremitidir. 

Saçak genişliği 30-50 cm arasında değişmektedir. Geleneksel konutların saçakları 

kaplama tahtalıdır. 

Bacalarda iki farklı tip bulunduğu gözlenmiştir. Toprak çatı ile örtülü konutlarda 

görülen baca tipine yörede ‘puğare’ denilmektedir. Pişmiş toprak malzemeden 

yapılan testiler kullanılarak baca yapılmıştır (Şekil D.28). Pişmiş toprak malzemenin, 

su geçirimsizliği ve ısıya dayanıklılığı göz önüne alındığında bu çözümün çok 

işlevsel olduğu görülmektedir. 

İkinci tipten, çalışma alanı sınırları içerisine iki örnek tespit edilmiştir. Kesme taştan 

yapılan bu tip bacanın üstü piramidal şekildedir (Şekil D.29). Kare formunda olan 

bacanın her kenarında iki havalandırma deliği bulunur. 

5.4. Geleneksel Dış Mimari Öğeler 

5.4.1. Giriş Kapıları 

Giriş kapıları; çalışma alanında, yıkılmış ya da tahrip edilmiş birçok yapının avlu 

giriş kapısının günümüze kadar ulaştığı görülmektedir. Türk evi cephe özelliklerinde 

yaygın olarak görüldüğü gibi çalışma alanında sağır zemin katların tek açıklığı avlu 

giriş kapılarıdır. Düz atkılı tek örneğin haricinde tüm avlu giriş kapıları kemerlidir 
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(Şekil D.30). Kapının iki yanında bulunan taşlar kesme taş olup, avlu duvarının kaba 

yonu taş örgüsünden farklılık gösterir (Şekil D.31). Kemerli giriş kapılarının bir 

bölümünde, kilit taşı üzerinde yapıların yapım tarihini belirten rozetler bulunur (Şekil 

D.32). Giriş kapısı avlu duvarı üzerinde yalın bir kemerli açıklık olarak görüldüğü 

gibi, taş silme ve pilastrlar gibi bezeme öğelerinin kullanıldığı örneklerde bulunur 

(Şekil D.33, D.34). Giriş kapısı, avlu duvarı üzerinde yalın bir kemerli açıklık olarak 

görüldüğü gibi avlu duvarından 50-60 cm yükselerek farklılaştığı ve vurgulandığı 

görülür. Avlu duvarından yükselerek ayrılan bu giriş kapıların üstü eğimli olarak 

bitmektedir (Şekil D.35). Kapılar, çoğunlukla çift kanatlı olmakla birlikte tek kanatlı 

örnekler de bulunmaktadır.  

Ahşap kapı kanatları üzerinde kapı tokmakları görülür, bazı örneklerde de sökülmüş 

kapı tokmaklarının izlerine rastlamak mümkündür. Dökme demirden yapılmış içinde 

bir küre tutan bilezikli bir elden ibaret kapı tokmaklarından çalışma alanı içinde iki 

örnek tespit edilmiştir (Şekil D.36). Ayrıca halka ya da yine demirden yapılmış bir 

çubuk biçiminde olan basit örnekler de bulunmaktadır (Şekil D.37, D.38) . 

5.4.2. Çıkmalar 

Çalışma alanındaki geleneksel konutlar çıkma sayılarına göre tek çıkmalı iki çıkmalı 

ve üç çıkmalı olarak gruplandırılabilir. En sık görülen tip tek çıkmalı konutlardır. 

Çıkmalar manzara yönü, mekan büyüklüğü ve yapının bulunduğu parsele bağlı 

olarak şekillenmektedir. Geleneksel konutlar çıkma biçimlerine göre; tek paralel 

çıkmalı, tüm cephe çıkmalı, tek üçgen çıkmalı, iki üçgen çıkmalı, tek dairesel 

çıkmalı olarak gruplandırılabilir (Şekil D.39, D.40, D.41, D.42, D.43, D.44). 

Çıkma altlarında taşıyıcı olarak konsollar ve çıkma destekleri görülür (Şekil D.45, 

D.46, D.47, D.48, D.49). 

5.4.3. Pencereler 

Pencereler ahşap söveli ve lentoludur. Ahşap sövelerin kalınlığı 6-9 cm arasındadır. 

Pencereler giyotin ve üstü sabit altı açılır çift kanatlı, üstü açılır tek kanat altı çift 

kanatlı açılır olmak üzere 3 tipte görülmektedir (Şekil D.50, D.51). Giyotin 

pencerelerde 3 yatay 1 düşey iki kayıt görülmektedir. Pencere oranları üç tipte de 1/2 

oranındadır. Pencerelerin alt ve üst kotlarında ahşap söveleri birbirine bağlayan 
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silmelerin yer aldığı örneklerde vardır. 240, 414, 469 envanter no’lu kagir yapılarda 

pencere üst kotunda dairesel biçimli taş söveler bulunmaktadır (Şekil D.52, D.53). 

Pencerelerin bir bölümünde ahşap kepenkler de görülür. Demir parmaklıkla birlikye 

olan örneklerde kepenkler içeri, parmaklıksız örneklerde dışarıya açılır. 
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6. TARİHİ ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Yerleşmenin ilk imar planı 1950 yılında Y.Mimar Orhan Ersan tarafından 

hazırlanmıştır. Y.Müh.Mimar M.Ali Topaloğlu tarafından hazırlanan ikinci imar 

planı 1969 yılında, İller Bankası tarafından hazırlanan ilave imar planı 1977 yılında, 

yine, İller Bankasınca yapılan dördüncü imar planı ise 1981 yılında onanmıştır. 

Yerleşmenin en son planı ise Y. Mimar Bülent Berksan tarafından hazırlanmış ve 

1986 yılında onanmıştır. 

İlk imar planına ilişkin veriler mevcut değildir. İkinci imar planına ilişkin esaslar ise 

şöyledir:  

Kentin 1965 yılındaki yayılma alanı kalenin kuzeyini kapsamakta, ayrıca, Kadirli ve 

Adana yolu boyunca kuzeye doğru yayılmıştır. Merkez ise batı yönünde gelişmiştir. 

İmar planında konut gelişme alanları, kuzey, batı ve doğu yönünde önerilmiş yönetici 

merkez kuzey yönünde geliştirilmiştir. Kentin doğu kesiminde, sanayi ve küçük 

sanayi alanları önerilmiştir. 1969 yılında onanan İmar planı kararları, Adana- Kozan 

karayolunun gerçekleşmesi sonucu, bu alanın çevresinde özellikle küçük sanayi, 

resmi kurum, sanayi gibi çalışma alanları talebi yoğunlaşmış ve doğuda planlanan 

küçük sanayi, sanayi alanlarının gerçekleşmediği görülmüştür. 

1985 yılında hazırlanan imar planında ise, daha önce hedeflenmiş olan sanayi 

alanları oluşturulamadığı için yeni oluşan sanayi bölgesinde düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu imar planında Aşağı ve Yukarı Çarşıda yer alan tarihi dokunun 

kaldırılarak yeşil alan olarak düzenlenmesi önerilmiştir (Şekil G.3). 

Günümüze kadar hazırlanan imar planları incelendiğinde, planların hazırlanmasında 

kentin tarihi dokusunun göz önüne alınmadığı görülmektedir. 
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6.1. Anavarza 

Roma İmparatorluğu döneminde Caesarea ad Anabarsum olarak anılan yer, Kozan 

İlçesi'nin 28 km. Güneyinde Dilekkaya Köyü’nün. Antik şehir duvarlarının hemen 

dışına kurulmuş küçük köyün ismi Dilekkaya' dır. Anavarza Roma İmparatorluk 

Devrinin ilk iki yüzyılı boyunca büyük bir varlık göstermemiş, Kilikya başkenti 

Tarsus'un gölgesinde kalmıştır. İslâmın yükselmesini takip eden yüzyıllarda 

Anazarbus, Araplar ve Bizanslılar arasında tampon bölge olarak kalmış ve sık sık bu 

iki taraf arasında el değiştirmiştir. 

Anavarza' da; 1500 metre uzunluğunda 20 burçlu sur, dört giriş, sütunlu yol, hamam 

ve kilise kalıntısı vardır. Sur dışındaki tiyatro ve stadyum, su yolları, kaya mezarları; 

kentin batısındaki nekropolleri yararak açılmış olan antik yol; korunmuş havuzlu 

mozaikler (M.S. 3. yy.'a ait deniz tanrıçası Thetis mozaiği), Adana bölgesinde tek 

örnek olan 3 girişli zafer takı ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe 

üzerindeki Ortaçağ kalesi önemli eserlerdir. 

Kuzey-güney sütunlu cadde üç gözlü takla başlar. Anavarza'nın geçmişte karşılaştığı 

birçok deprem yüzünden, Alakapı’nın ancak kısmen günümüze gelebilmiştir. Kale üç 

bölüme ayrılmaktadır: Birinci sur ve küçük kilisenin de içinde bulunduğu kışla; iki 

sur arasındaki düz kayalık üzerine kurulmuş olan üç katlı kule; ikinci sur ve içinde 

bulunan bitişik odalar topluluğu, depolar ve su tankları. 

Yukarıda değinildiği gibi Anavarza, Alakapı, sütunlu yol, Kale ve mozaikleri ile 

antik döneme ait birçok eseri günümüze kadar ulaşmıştır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın izniyle Prof. Dr. Mustafa Sayar başkanlığında yürütülen Kilikya 

Bölgesi Yüzey Araştırmaları kapsamında Anazarbos/Anavarza Antik Kenti Alakapı 

Belgeleme ve Onarım çalışması 2004 yılında başlatılmıştır. 

Anavarza’nın korunması ve turizme kazandırılması, Kozan’ın tarihi dokusunun 

yaşatılmasını sağlayacaktır.  

6.2. Kentsel Sit Alanı İlanı ve Geçici Dönem Yapılanma Koşulları 

Geçmişte yoğun bir tarihi dokuya sahip olan kentin sit alanı ilanının geç yapılmış 

olması birçok tarihi yapının yok olmasına neden olmuştur (Şekil E.1, E.2).   
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Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.04.1991 tarih ve 845 

sayılı kararı ile, Aşağı Çarşı Caddesi, Yukarı Çarşı Caddesi, Hoşkadem Camisi’ni ve 

Bedesteni kapsayan alan 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu gereğince Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir (Şekil G.3). 

Bu alan saptanırken kentsel sit alanı sınırlarının yoldan geçirilmesi tarihi yapıların 

tahrip olmasına neden olmuştur. Günümüzde Aşağı Çarşı Caddesinin doğu 

cephesinde bulunan betonarme ve niteliksiz yapılar, bu cephenin sit alanı sınırlarına 

dahil edilmemesinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kentsel sit alanı ilanı ile birlikte, Aşağı Çarşı ve Yukarı Çarşı Caddeleri’nde bulunan 

9 dükkan tescillenmiştir.  

19.11.1993 tarihli ve 909 sayılı karar ile Kentsel Sit Alanı içinde ve bu alanın dışında 

bulunan 24 yapı tescillenmiştir (Şekil G.4). 

1991 yılında kentsel sit alanı ilanından sonra yasalar gereği en geç bir ay içinde 

geçici dönem yapılanma koşulları belirlenmesi gerekmesine rağmen, 1994 yılına 

kadar bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır. 24.03.1994 tarihli 1777 sayılı 

kararla geçici dönem yapılanma koşulları belirlenmiştir (Şekil G.5). 

Bu kararla belirlenen korumaya ilişkin hükümler şöyledir:  

Kentsel Sit Alanı içinde yer alan tonozlu ve kemerli yapılar yıkılamaz. 

Kentsel Sit Alanı içinde ve dışında yer alan tescilli taşınmaz kültür varlıklarına 

reklam panoları, tabela ve afişler asılamaz. 

Yapılaşmaya ilişkin hükümler: 

1- Kentsel Sit Alanı içinde hali hazır, yol cepheleri, mevcut imar planında getirilen 

tanımlamaları ve kat yükseklikleri geçerlidir. 

2- Tescilli taşınmaz kültür varlığı ve tonozlu yapıların bitişiğinde yapılacak yeni 

yapıların yüksekliği tescilli ve tonozlu yapıların saçak yüksekliğini geçemez. 

3- Çıkma yapılamaz. 

4- Saçak yapılamaz. 
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5- Pencere boyutları 1/2 oranındadır. 

Yukarıda belirtilen geçici dönem yapılanma koşulları tarihi dokunun karakteristik 

özelliklerini korumaya yönelik değildir. Zira yapılan analizlerde konutlarda çıkma ve 

saçak tipolojileri gözlenirken, bu kararda çıkma ve saçak yapılamaz hükmü 

getirilmiştir. 

Kentsel Sit Alanı ile ilgili korumaya ilişkin en son karar, 30.07.2004 tarihinde 

alınmıştır (Şekil G.6). Bu kararda yukarıda bahsedilen Aşağı Çarşı Caddesi’nin doğu 

cephesinde yer alan dükkanlar, kentsel sit alanına dahil edilmiştir. 

Yerel yönetimin katkılarıyla, tarihi çevrenin korunması yönünde olumlu adımlar 

atılmaktadır. Aşağı ve Yukarı Çarşı Caddelerinin yayalaştırılması, tarihi dükkanların 

ve Bedestenin restorasyonunun yapılması ve yeniden işlevlendirilmesi 

düşünülmektedir (Şekil G.7). 453 envanter no’lu (Yaverin Konağı) yapı 

kamulaştırılmıştır. Bu yapınının restorasyon projesi hazırlanmaktadır6. 

Kozan Belediyesi tarafından yürütülen koruma projelerinden bir diğeri de Tarihi 

Kozan Köprüsü çevresinde bulunan Atatürk Parkının düzenlenmesi projesi 

kapsamında ele alınacaktır. Bu proje ile Tarihi Köprünün niteliksiz eklerinin 

kaldırılması, kapatılmış olan kemerlerinin açılması öngörülmektedir. 

Halk koruma konusunda gerekli bilince ve duyarlılığa sahip değildir. Analiz 

çalışmaları sırasında yapılan sözlü anketlerde tarihi yapılara en büyük tahribatı 

kullanıcılarının yaptığı gözlenmiştir.  

Tarihi Çarşı içerisinde bulunan ticaret yapılarının kullanıcılarının, bölgenin sit alanı 

ilan edilmeden önce, dönemin yerel yönetimi tarafından uygulanması düşünülen; 

Aşağı ve Yukarı Çarşı Caddeleri arasında bulunan yapı adalarının yıkılıp, bu alanın 

geniş bir yeşil alanla desteklenen çift yönlü yola dönüştürülmesi projesinin, 

uygulanması yönünde istekli olduğu gözlenmiştir. Böylece bu çarşıya ticari canlılığın 

yeniden geleceği düşünmektedirler. 

                                                 

6 Restorasyon Projesi, İTÜ Mimarlık Anabilimdalı Restorasyon Programı  yüksek lisans öğrencisi  

Mimar Günnur Çalışkan tarafından tez çalışması olarak hazırlanmaktadır. 
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Daha önce de vurgulandığı gibi Tarihi Çarşı’da da bozulmalar olmuştur. Dükkanlar, 

ya tamamen yıkılmış ya da sadece tonoz örtüsü yıkılarak kiremit çatı örtüsü 

yapılmıştır (Şekil E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9).  

Tarihi doku sakinleriyle yapılan sözlü anketlerden, terkedilmiş bazı yapıların, 

özellikle define arayışları nedeniyle yıkıldığı anlaşılmaktadır. 1993 yılında 

tescillenmiş olan iki yapının günümüzde sadece bazı dış duvarlarının kaldığı 

görülmektedir. Yıkılan yapılardan biri; Ünlü Sokak üzerinde yer alan Sarıoğlu 

Konağı’dır. İkinci yapı; 389 envanter no’lu yapı (Kurdoğlu Konağı) kısmen yıkılmış, 

aynı parsel içinde betonarme yapı yapılmıştır (Şekil E.10, E.11, E.12, E.13). 
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7. YENİ KORUMA ÖNERİLERİ 

Kozan, özgün nitelikteki yerleşim dokusunun korunabildiği nadir yerleşmelerden 

biridir. Kozan kentsel yerleşim dokusunun korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması yönünde çalışılan alana yönelik koruma önerileri geliştirilmiştir. 

Çalışma alanı içindeki iç ve dış özellikleriyle önemli ölçüde değer taşıyan yapıların 

içlerinde gerekli sıhhi donatı yenilemeleri yapılıp, tümüyle korunarak geleceğe 

aktarılmaları gereklidir, ve söz konusu yapılarla ilgili öneriler bu karar doğrultusunda 

geliştirilecektir. Şekil F.8’ de görülen tescilli ve tescile önerilen geleneksel konutlar 

bu anlamda korunması gerekli yapılardır. Tarihi değer taşıyan, ancak tescile değer 

görülmeyen ve Tarihi Değerlilik Analizinde ‘çevresel değerli’ olarak nitelendirilen 

yapıların dış cephelerindeki karakteristik özellikleri aynen kalmak koşuluyla 

içlerinde, kullanıcıların yeni gereksinimleri doğrultusunda gerekli sıhhileştirme ve 

yeni düzenlemeler yapılarak, genelde konut olarak özgün kullanımlarını 

sürdürecektir. 

Geleneksel konut dokusunun korunduğu Mustafa Kemal Sokak ve Yiğenoğlu 

Sokağın, Kozan’ın otel ve pansiyon yetersizliği göz önünde bulundurularak 

sıhhileştirilerek yeniden işlevlendirilmesi önerilmektedir. 

Çalışma alanında kültürel tesis niteliğinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Bu 

nedenle Hoşkadem Cami’nin batısında yer alan Akçalı Konağı’nın kültürel işlevlerle 

donatılması önerilmektedir. 

Çalışma alanı içerisinde yapılan yeşil alan analizleri sonucunda kamusal yeşil 

alanların yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Belediye Hizmet Binası’nın 

batısında yer alan Eski Cezaevi Alanının yeşil alan olarak düzenlenmesi uygun 

görülmektedir.  

Çalışmanın odak noktasını oluşturan geleneksel çarşıda hazırlanan sıhhileştirme 

müdahaleleri şöyle olmaktadır: 
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Çağdaş Yapılara Müdahale İlkeleri; geleneksel dokuyla uyum içinde olan yeni 

yapılarda müdahaleler bakım ve basit onarım olarak sınıflandırılabilir. Bu başlıklar 

altında yapılacak müdahaleler; boya yapılması, renk değişikliği, kat indirimi, kat 

ekleme, eklerin kaldırılması, klimaların kaldırılması, tabelaların boyutlarının ve 

malzemesinin dokuya uyumlu hale getirilmesi, cephe oranlarının değiştirilmesi, çatı 

eklenmesi vb gibidir.  

Kültür Varlığı Yapılara Müdahale İlkeleri; öncelikle sağlamlık durumu analizinde 

strüktürel bozulmalar gösteren yapılara gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Tonozlu 

dükkanlara eklenmiş olan betonarme asma tavanların, taşıyıcı sisteme zarar vermesi 

ve özgünlüğü bozması nedeniyle, kaldırılması ve yağmur suyu ve nem problemlerine 

karşı yalıtım çözümlerinin üretilmesi gereklidir. 

 Kesme taş olan dükkanların cepheleri sıvalı olduğundan, sıva raspası yapılması 

uygun görülmüştür. Dükkan cephelerinde alınlıklar üzerine eklenen tuğlaların 

kaldırılması gereklidir. Alınlıklarda ve cephede bulunan taş silmelerin de okunan 

izleri değerlendirilerek bütünlenmesi gereklidir. 

Tonozlu dükkanların cephelerinde geleneksel ahşap katlanır doğramalar önerilmiştir. 

Cephe genişliğine ve taşıyıcı sistemlerine göre 3 ya da 4 bölmeli katlanır kapı 

şeklinde olan doğramalar, kemerlerin başlangıç noktasında yer alan ahşap hatıldan 

zemin kotuna kadar devam edecektir. 

Yağmur oluklarının da düzensiz bir görünüm arz ettiği mevcut taş silme detaylarını 

bozduğu tespit çalışmalarında görülmektedir. Özgün taş çörtenlerin bütünlenmesi ve 

çörteni yok olan yapılara mevcut çörten detayları göz önüne alınarak yeni çörtenlerin 

yapılması bu sorunun giderilmesi için gereklidir. 

Geleneksel dükkanların özgün döşemeleri toprak dolgu üzerine ahşap kaplama 

olduğundan yapılacak restorasyon çalışmalarında, beton dökülerek değiştirilen 

döşemelerin kaldırılarak ahşap kaplama yapılması önerilmiştir. 

Niteliksiz ve geleneksel dokuya aykırı yeni yapılar için, tapulu olmaları göz önünde 

bulundurularak, yıkılıp yerlerine belirlenen gabari ve çatı biçimlenmesinde yeni birer 

yapı inşa edilmesi öngörülmüştür. Bu yeni yapılarda geleneksel dükkanların, cephe 

oranları ve taşıyıcı sistemleri modern anlamda yorumlanarak Aşağı Çarşı doğu 
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siluetinde yer alan 163-26, 27, 28 no’lu parsellerde görüldüğü gibi yeniden 

yapılmaları önerilmiştir.  

Cephe oranları çoğunlukla Z+1 katlı yapıların 1. katında bulunan pencerelerin 1/2 

oranında yeniden düzenlenmesi, yapı elemanlarının değişimi mevcut demir dükkan 

olarak Önerilen siluette sıra dükkan düzenini bozan betonarme dükkanların yerine, 

mevcut dokuya uygun yeni bir düzen önerilmiştir. 

Yukarı Çarşı Caddesi 179-12 no’lu parsel ve Aşağı Çarşı Caddesi 168-11, 168-12 

no’lu parseller için tarihi çevrenin bütünlüğünü sağlamak açısından “infill” (boş 

parsele yeni yapı) yapılması önerilmiştir. 

Günümüzdeki parselasyondan da özgün halinin tonozlu dükkanlar olduğu anlaşılan 

yeni yapılara cephe önerileri getirilmiştir. Söz konusu bu cephelerin mümkün 

olduğunca yalın ve daha şeffaf olması özgün yapılardan ayırt edilebilmesi için 

gereklidir. Şekil E.8’de görülen ve günümüzde mevcut olmayan yapıların 

rekonstrüksiyonu önerilmektedir. Çoğunlukla niteliksiz olan ek katların kaldırılması 

önerilmiştir. Bazı yapılarda cephe oranları değiştirilmiş, genellikle demir olan 

dükkan doğramalarının yerine ahşap doğramalar önerilmiştir.   

Çatısı ondülin sac levha ile kaplı olan dükkanlarında kiremit ile kaplanması görsel 

bütünlüğün sağlanması için gerekmektedir. Z+1 katlı teras çatı olan yapılara, 

geleneksel Z+1 katlı yapılarda görüldüğü gibi kiremit çatı önerisi getirilmiştir. 

Çarşının özgün yol kaplamasına ilişkin veri bulunmadığı için kaplamanın 

yenilenmesi esnasında kazı yapılarak çıkan özgün düzen değerlendirilmelidir. 

Mevcut kaldırımların kaldırılması ve özgün dokuya ait veri bulunabilirse, bu tür bir 

kaplama ile kaplanmalıdır. Bedesten de ve bazı dükkanlarda döşeme kotunun yol 

seviyesinden aşağıda kalması nedeniyle yol kotunun 20-25 cm indirilmesi 

önerilmiştir. 

İki katlı betonarme yapıların yasal olarak tek kata indirilmesi mümkün olmadığından, 

bu yapılara kiremit çatı ve renk değişikliği gibi öneriler getirilmiştir. Özellikle Aşağı 

ve Yukarı Çarşı Caddelerinin başlangıcında bulunan Z+3 katlı yapıya da bu 

nedenden ötürü kat indirimi önerilmemiştir. 
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Cephe tipolojilerinde görüldüğü ve tespit bölümünde değinildiği gibi mevcut 

konsollar gözönüne alınarak, ahşap 2.katın eklenmesi özgün dokunun daha kolay 

okunabilmesi için önerilmiştir. Zira bu tür bir yapılanma, Kozan Çarşı’sının 

geleneksel kurgusu içinde rastlanan, ticaretle birleşmiş bir konut düzenini 

sergilemektedir. Yeni önerilen bu katlarda yapılan konut tipolojilerinden yola 

çıkılarak, cephe düzeni önerisi getirilmiştir. 

Hoşkadem Cami’nin batı duvarına yapılan ek bina ve avlu duvarı niteliksiz ve 

yapının bütünlüğünü bozduğu için kaldırılması gereklidir. Mevcut avlu duvarı 

kaldırıldığında caminin meydanla bütünleşmesi olumlu bir gelişme olarak karşımıza 

çıkacaktır. Ayrıca Kadirli Caddesi üzerinde bulunan avlu kapısının kaldırılması 

önerilmiştir. 179-38, 39, 40 no’lu parsellerde bulunan ve çoğunlukla camiye hizmet 

eden tuvalet ve çeşmelerin cami avlusu içerisinde uygun bir yere taşınması, buraya 

ise mevcut dokuya uygun yeni ticaret birimleri yapılması önerilmiştir. 

Yeniden canlandırılması amaçlanan kentsel alanlar çoğunlukla özgün işlevlerin sona 

erdiği ve uygunsuz kullanımların ortaya çıktığı alanlardır.  Kozan Çarşısında da 

benzer bir değişim görülmektedir Genel olarak bölgede yer alan dükkanların 

niteliğini yükseltmek hedeflenmelidir. Kentin seçkin dükkanlarının Tarihi Çarşıya 

yönelmesi geleneksel dokunun yaşatılmasını olumlu yönde etkileyecektir. Çarşıya 

ticari canlılığının kazandırılması için, Çarşının ihtiyaçları gözönüne alınarak yeni 

işlevler getirilmelidir. Bu işlevlerin geleneksel dükkanların boyutları göz önüne 

alınarak uygun küçük satış birimleri olması önerilmiştir. 

Kadirli Caddesi’nde yer alan Bedestenin kuyumcular çarşısı olarak yeniden 

işlevlendirilmesi önerilmektedir. Bu türden nitelikli işletmelerin bölgede yer alması 

dokunun sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesini sağlayacaktır. 

Yapılacak projelendirmeye göre, yaya yollarında elektrik ve telefon şebekeleri 

yeraltına alınması görsel kirliliğin giderilmesi için gereklidir. Sokak aydınlatması 

için de dokuya zarar vermeyen armatürlerin kullanılması öngörülmektedir. 

Yukarı Çarşı’da yer alan portakal ağaçlarının çarşı dokusuyla birlikte korunması 

Aşağı Çarşı ve Kadirli Caddelerinde ise küçük ölçekli yeşil dokunun yaya trafiğini 

aksatmayacak biçimde yerleştirilmesi önerilmiştir.  
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Ulaşım önerisi; Ulaşım başlığı altında değinildiği gibi Aşağı ve Yukarı Çarşı 

Caddelerinde tek yönlü olarak devam eden trafik, geleneksel dokuyu ve ticareti 

olumsuz yönde etkilemektedir. Kuzeyde Adnan Menderes Parkı’ndan başlayarak 

Yukarı Çarşı’da Medrese Sokağın başlangıcına kadar olan bölge ile Aşağı Çarşı da 

Kadirli Caddesinin Hastane Sokak ile kesişimine kadar olan bölge araç 

yayalaştırılmalıdır. Araç trafiğine belirli saatlerde gerekli servislerin sağlanması için 

izin verilmelidir. Bu bağlamda Hoşkadem Cami Meydanı da çağdaş şehircilik 

anlayışına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması söz konusu olduğunda, tek yapı 

restorasyonunun yeterli olmadığı ve tümel korumanın gerekli olduğu bilinen bir 

ilkedir. Bu bağlamda, Kozan’da geleneksel çarşının bütün olarak canlandırılması, 

kent genelinde korunması gerekli tüm kültür varlıklarının yaşatılması için öncü bir 

proje olarak düşünülmüştür. 
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